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ح�صابات ال�صلطة

كانت �لعالقات بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحركة حما�ص متر بو�حدة من 

فرت�ت �لفتور �لبالغ حني �أوقفت �ل�صلطات �الأمريكية د. مو�صى �أبو مرزوق، رئي�ص 

بنيويورك.  كينيدي  جون  مطار  يف  �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�لواليات �ملتحدة بهدف بحث  �إىل  �أبو مرزوق نف�صه كان قد ��صُطر للتوجه  �إن  بل 

لل�صغوط  ��صتجابة  �الأردن،  من  طرده  �أعقاب  يف  فيها  لال�صتقر�ر  �لعودة  �إمكانية 

�لتي مار�صتها �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صها يا�رش عرفات. وقد كانت “�إ�رش�ئيل” 

و�لواليات �ملتحدة طرفاً يف هذه �ل�صغوط، �لتي ��صطر �الأردن يف �صوئها �إىل �إلغاء 

مرزوق الأبو  مبوجبه  و�صمح   1992 �صنة  بِرم 
ُ
�أ �لذي  �ل�صفوي  باالتفاق   �لعمل 

وعماد �لعلمي باالإقامة د�خل �الأر��صي �الأردنية.

من  و�لَعلَمي  مرزوق  �أبو  �إخر�ج  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صغوط  ت�صتهدف  ومل 

�الأر��صي �الأردنية فح�صب، لكنها كانت ت�صتهدف وقف كل ن�صاط حلركة حما�ص 

با�صم  �لر�صمي  �لناطق  غو�صة  �إبر�هيم  منع  ذلك  يف  مبا  �الأردنية،  �الأر��صي  د�خل 

من  �إعالمية  ت�رشيحات  باأي  �الإدالء  من  �الأردن  يف  ممثلها  نّز�ل  وحممد  �حلركة، 

�ملكتب  رئي�ص  نائب  يتوىل  كان  �لذي  م�صعل  خالد  �أما  �الأردنية.  �الأر��صي  د�خل 

�ل�صيا�صي للحركة، فاإنه مل تكن ت�صدر عنه �أي ت�رشيحات �أ�صالً... ذلك �أنه رجل 

ظّل يحافظ على منط من �ل�رشية يف حتركاته ون�صاطه حتى تعر�ص ملحاولة �الغتيال 

�الإ�رش�ئيلية يف عّمان يف 1997/9/25.

علنية  ن�صاطات  �أي  يار�صان  يكونا  مل  �لعلمي  وعماد  مرزوق  �أبو  �أن  و�لو�قع 

د�خل �الأر��صي �الأردنية. وكان وجودهما مو�صع تكتُّم �صديد �إىل �حلد �لذي كان 

�ل�صحفيون معه ال يعرفون �أنهما يقيمان يف �الأردن، مبن يف ذلك كاتب هذ� �لكتاب 

�لذي �أعد �أ�صئلة الأبو مرزوق يوم توقيع �تفاق �أو�صلو وبعث بها �إىل مكتب حما�ص 

يف �الأردن متوقعاً �أن �الإجابات �خلطيّة �لتي ح�صل عليها قد �أتته من دم�صق، حيث 

كان يفرت�ص �أن �أبو مرزوق يقيم فيها.
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�ل�صلطات  قدرة  عدم  عن  ناجماً  كان  و�لعلمي  مرزوق  الأبو  �الأردن  �إبعاد  لكن 

يحملون  الأنهم  ونز�ل  وغو�صة  م�صعل  بحق  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على   �الأردنية 

�جلن�صية �الأردنية.

�لفل�صطينية ورئي�صها على �الأردن،  �ل�صلطة  �لتي مار�صتها  ومن بني �ل�صغوط 

�إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  باأن �الأردن يقف ور�ء �لعمليات �لتي تنفذها حما�ص �صّد  ْعمِ  �لزَّ

�لفل�صطينية، و��صتعادة  �لوطنية  �ل�صلطة  �إف�صال  �إىل  �صيا�صي يهدف  �تفاق  �إطار  يف 

�ملرة.  هذه  يف  غزة  قطاع  �إليها  م�صافاً  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الأردنية  �ل�صيادة 

ويبدو �أن دعاوى �ل�صلطة قد جنحت يف �إقناع و��صنطن، �أو �إثارة �هتمامها، وكذلك 

“�إ�رش�ئيل” �لتي مل تُكن تقبل �أن تفهم كيف يكن لالأردن يكون مل�صاً لـ“معاهدة 
�ل�صالم” �لتي �أبرمها معها يف �لوقت �لذي يوفر فيه مالذ�ً لقيادة حما�ص؟

وحني �أبعد �الأردن �أبو مرزوق و�لعلمي، كانت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية قد 

�لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  حما�ص  ورموز  قادة  ��صتهدفت  �عتقاالت  بحركة  قامت 

�صملت �أع�صاء يف مكتب حما�ص �الإد�ري بقطاع غزة �لذي يعتب قيادة �لقطاع.

لذلك، فاإن �ل�صعادة �لتي �صعرت بها �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها �الأمنية لدى 

علِن عن توقيف 
ُ
طرد �الأردن لكل من �أبو مرزوق و�لعلمي، تكّررت مرة �أخرى حني �أ

�أبو مرزوق يف نيويورك.

�لوثيقة  �أردين )�صالح قالب( ُعِرف بعالقاته  �أعده من غزة كاتب  يقول تقرير 

�لفل�صطينية  �لثورة  �صفوف  يف  طويلة  ل�صنو�ت  ن�صاله  جّر�ء  عرفات،  يا�رش  مع 

وخروجه من بريوت معه على ظهر �صفينة و�حدة �صنة 1982: 

لنفوذ  �خلا�صع  غزة،  قطاع  ��صتقبل  للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �لغزو  �أعقاب  يف 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، و�لذي ما يز�ل يعي�ص �أجو�ء عملية تل �أبيب �الأخرية 

�الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  تطور  مر�حل  �آخر  ويتابع  �النتحارية، 

�عتقال  نباأ  �إيالت،  يف  �ليوم  و�صت�صتاأنف  �لعملية،  هذه  بعد  تعليقها  جرى  �لتي 

مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �ل�صيا�صي   �لقائد 

�لعد�ء،  حركته  ينا�صبون  �لذي  فرحة  فيه  �ختلطت  بالغ  باندها�ص  عمر(  )�أبو 

باأحز�ن وماوف �أع�صائها و�ملوؤيدين لها، وعدم �كرت�ث �ل�صارع �لغز�وي.
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وجاء نباأ �عتقال �أبو مرزوق بينما كان �لرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات يوّقع 

�تفاقاً قيمته 40 مليون دوالر الإ�صالح �صبكة �ملجاري �ل�صحية يف قطاع غزة مع 

�مل�صوؤولني  كبار  من  عدد  بح�صور  �نديك،  مارتن  �إ�رش�ئيل  يف  �الأمريكي  �ل�صفري 

�لذي كان يح�رش حفل  �الأمريكي  �لقن�صل  بادر  �الأمريكيني و�لفل�صطينيني، وقد 

�لتوقيع �إىل تاأكيد �صحة هذ� �لنباأ عندما �صاأله �أبو عمار عن ذلك.

�لذي  مرزوق،  �أبو  حممود  �لعميد  وهو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �صقيق  �أن  ومع 

�لفل�صطينية، و�لذي  �ل�صلطة �لوطنية  يتوىل م�صوؤولية د�ئرة �الإطفاء و�حلر�ئق يف 

هو �أي�صاً �أحد كبار �ل�صباط �لفل�صطينيني �ملنتمني �إىل حركة فتح �لتي تعّد �حلزب 

�لذي  �لفل�صطيني  �الأمن  جمل�ص  �أع�صاء  و�أحد  �لذ�تي،  �حلكم  مناطق  يف  �حلاكم 

يومياً  �لفل�صطينية و�لذي يعقد �جتماعاً دورياً  �الأمنية  �الأجهزة  يت�صكل من قادة 

نباأ  بعد  �ملا�صية  قبل  �لليلة  �جتماعه  لدى  �ملجل�ص  هذ�  �أن  �إال  عرفات،  برئا�صة 

�العتقال باأقل من �صاعة مل يتطرق �إىل هذه �حلادثة ال من بعيد وال من قريب.

�ليومية  �جلل�صة  �نعقاد  قبل  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قادة  كبار  وكان 

ملجل�ص �الأمن �لفل�صطيني �ملذكور �آنفاً قد حتلّقو� حول �لعميد حممود �أبو مرزوق 

له ولل�صلطة  �لفل�صطيني مقر�ً  �لرئي�ص  �عتمده  �لذي  �ملنتدى  �أحد ممر�ت مبنى  يف 

�لذي  �صقيقه  حول  �الأ�صئلة  من  بفي�صٍ  يطرونه  و�أخذو�  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�عتُِقل يف �لواليات �ملتحدة يوم �لثالثاء �ملا�صي، وعن ظروف هذ� �العتقال وعّما 

�إذ� كانت عائلته �ملقيمة يف �لواليات �ملتحدة قد بادرت �إىل �إجر�ء �أي �ت�صال مع ذويه 

و�أهله يف قطاع غزة. ولعل ما يلفت �النتباه �أن نوعاً من �الأ�صى �ملختلط بال�صفقة، 

وبفرحة د�خلية غري ظاهرة، قد خيّم على كبار قادة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية 

بع�صها  متالحقة،  �أ�صئلة  عليه  ويلقون  مرزوق  �أبو  �لعميد  حول  يتحلّقون  وهم 

هدفه �ملزيد من �ملعرفة و�ال�صتي�صاح، وبع�صها �الآخر يطفح بالت�صفي و�لكيدية. 

و�حلقيقة �أن عرفات �لذي �متنع عن �الإدالء باأي ت�رشيح ر�صمي يف جمال �لتعليق 

�ملرحلة،  هذه  يف  �الأكب  خ�صمه  يعّد  �لذي  �لتنظيم  زعيم  �عتقال  حادثة  على 

�إيجاباً،  وال  �صلباً  ال  منه  �صيء  �أي  ��صت�صفاف  يكن  فعل  رّد  �أي  عليه  يظهر  مل 

عادية.  بطريقة  �ليومية  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  يتابع  �لنباأ  من  تاأّكده  بعد   وبقي 

)�ل�رشق �الأو�صط، 1995/7/29(



264

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

خب  تبلغه  حلظة  عرفات  يا�رش  على  كان  �جتاه  باأي  �نفعاالت  �أي  ظهور  عدم 

�عتقال �أبو مرزوق مرده—وفقاً للذين يعرفون كيف يفكر �لرجل—ر�جع لكونه 

بد�أ يقلّب �الأمر على عدة �أوجه، يف مقدمتها: كيف �صينظر �لر�أي �لعام �لفل�صطيني 

�أمريكا  يف  مرزوق  �أبو  �عتقال  يف  �لبع�ص  يرى  �أن  يكن  وهل  للم�صاألة؟  و�لعربي 

�الأمنية  �الأجهزة  العتقال  �الآخر  �لوجه  “�إ�رش�ئيل”،  مع  مك�صوفة  تو�ُطوؤٍ  عملية 

�إىل  �العتقال  حادث  �صيوؤدي  وهل  �لد�خل؟  يف  حما�ص  ورموز  لقادة  �لفل�صطينية 

قيام حما�ص بتنفيذ عمليات ع�صكرية مكثفة تكون حم�صلتها وقف �ملفاو�صات مع 

�جلانب �الإ�رش�ئيلي، �لذي يفرت�ص يف عرفات �أن يحقق �الأمن �الإ�رش�ئيلي؟

لذلك، ويف �ليوم ذ�ته �لذي ُن�رِش فيه �لتقرير �ل�صابق، �أعلن مرو�ن كنفاين �لناطق 

مو�صوع  تتابع  �صوف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �إن  عرفات  با�صم  �لر�صمي 

هو  �لذي  مرزوق،  �أبو  �الأخ  قبول  بالطبع  تعر�ص  و�صوف  مرزوق،  �أبو  �عتقال 

�الأو�صط،  )�ل�رشق  �إيجاد مكان الإقامته  لو تعّذر  �أر��صيها  �أ�صل فل�صطيني، يف  من 

1995/7/30(. ويف �ليوم �لتايل طلبت �ل�صلطة �لفل�صطينية من “�إ�رش�ئيل” و�لواليات 
غري  “من  �أنه  كنفاين  و�رشح  �أزمة.  �أي  وقوع  لتفادي  �الأو�صاع  تهدئة  �ملتحدة 

�ملفهوم �إ�رش�ر �إ�رش�ئيل على ت�صعيد �ملوقف باملطالبة ر�صمياً بت�صليم �أبو مرزوق 

يف هذ� �لوقت بالذ�ت، ويف �صوء عدم توجيه �أي تهمة �إليه من ِقبَل �لواليات �ملتحدة 

هذ�  معاجلة  �رشورة  ترى  �لوطنية  �ل�صلطة  �أن  و�أ�صاف  قوية”.  �أدلة  توفر  وعدم 

�الأو�صط،  )�ل�رشق  �الأزمات  �مل�صكلة وجتنب  �الأمر بهدوء وتعقل الإيجاد حّل لهذه 

.)1995/8/1

طلب  �أن  �لطيبي،  �أحمد  د.  هو  لعرفات،  �آخر  م�صت�صار  �عتب  �لتايل،  �ليوم  ويف 

من  ويزيد  �لو�صع  ي�صّعد  �أْن  �صاأنه  من  �إعد�ده  تقرر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صليم 

�أبو مرزوق  حدة �لتوتر يف �ملنطقة. وطالب �لطيبي �الإد�رة �الأمريكية بعدم ت�صليم 

لـ“�إ�رش�ئيل” الأن ذلك �صيوؤدي �إىل نتائج �صلبية، �إىل جانب �فتقار مثل هذه �خلطوة 

�إىل �الأ�ص�ص �لقانونية )�إذ�عة �إ�رش�ئيل، 1995/8/1(.

ويك�صف نبيل �أبو ردينة، �مل�صت�صار �الإعالمي لعرفات، بعد ذلك، عن �أن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �أجرت �ت�صاالت مع �لواليات �ملتحدة للعمل على ترحيل �أبو مرزوق �إىل 
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جري مع �لواليات �ملتحدة، 
ُ
�إحدى �لدول �لعربية، م�صري�ً �إىل �أن �ت�صاالً مبا�رش�ً قد �أ

 .)1995/8/3 �إ�رش�ئيل،  )�إذ�عة  �الت�صال  معها  متَّ  �لتي  �جلهة  عن  يك�صف  �أن  دون 

ويوؤكد �أبو ردينة “�إن موقفنا �لر�صمي من هذه �لق�صية هو �أننا ال نقبل باأي �صكل 

من �الأ�صكال ت�صليم د. �أبو مرزوق الإ�رش�ئيل، ونطالب باإعادته �إما �إىل دولة �الإمار�ت 

�لتي �صافر منها �إىل نيويورك �أو �إىل دم�صق حيث يوجد مقر حلركته فيها”.

حما�ص  حركة  تثق  �أن  ُمتوقعاً  يُكن  مل  �حلدث،  مقدمات  �صوء  ويف  �أنه،  غري 

�ل�صلطة  �قرت�ح  و�لت�صّكيك  بال�صّك  ��صتقبلت  وقد  �لت�رشيحات،  هذه  مب�صد�قية 

�لتي عملت  �ل�صلطة  �إن  نّز�ل  �إىل وطنه. وقال حممد  �أبو مرزوق  �إعادة  �لفل�صطينية 

�أن  يكن  ال  حما�ص،  من  عنا�رش  وتعتقل  �الأردن،  من  مرزوق  �أبو  ترحيل  على 

 تكون جادة يف دعوتها هذه، ور�أى �أن هذه �لدعوة تندرج يف �إطار دعائي مك�صوف

)�حلدث، 1995/8/1(.

حدث  خلفية  �صوء  يف  �مل�رشوع  �ل�صّك  موقع  من  تنطلق  �لتي  نّز�ل  ت�رشيحات 

جتري  �لتي  �لطريقة  تدرك  ال  �نفعال  حلظة  من  ذ�ته  �لوقت  يف  تنطلق  �العتقال، 

بعد  حيث  الحقاً،  تاأكد  ما  وهذ�  عرفات—ح�صاباتها.  �ل�صلطة—وخ�صو�صاً  بها 

مرزوق  �أبو  ت�صليم  �لر�ف�ص  �ل�صلطة  موقف  �صحة  حما�ص  قياد�ت  �أدركت  �أن 

لـ“�إ�رش�ئيل”، بد�أت تغرّي من روؤيتها �ل�صلبية لهذ� �ملوقف.

وبعد �أيام قليلة، بد�أت تتحدث �لتقارير عن �أن عرفات تلّقى تاأكيد�ت من م�صوؤولني 

يف �خلارجية �الأمريكية باأن و��صنطن لن ت�صلِّم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل”. و�أ�صارت 

�لتقارير �إىل �أن عرفات تلّقى هذه �لتاأكيد�ت خالل �ت�صال �أجر�ه مع م�صوؤول �أمريكي 

كبري ُيعتقد �أنه من�صق �صوؤون �ل�رشق �الأو�صط يف �خلارجية �الأمريكية دني�ص رو�ص 

�أن زعماء حما�ص د�خل �الأر�ص �ملحتلة تقّدمو�  �لتقارير  Dennis Ross. و�أ�صافت 

بطلب �إىل �لرئي�ص �لفل�صطيني ليبذل جهد�ً لدى �الإد�رة �الأمريكية جلهة عدم ت�صليم 

�أبو مرزوق �إىل “�إ�رش�ئيل”. كما �أن عائلة �أبو مرزوق، ومن �صمنها �صقيقه �لعميد 

حممود، �لتقت عرفات �أكرث من مرة بعد �عتقال �بنها يف �لواليات �ملتحدة ورَجتُْه �أن 

يبذل ق�صارى جهده؛ ل�صمان عدم ت�صليمه �إىل “�إ�رش�ئيل” و�الإفر�ج عنه.
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و�إذ� كان هناك د�خل �ل�صلطة ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية من ت�رشف يف �صوء 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �عتقال  يف  �ال�صتمر�ر  حُتبّذ  ال  �لتي  �ل�صيا�صية  �حل�صابات 

لـ“�إ�رش�ئيل”، فاإن هناك من ت�رشف عن قناعة منطلقة  �أو ت�صليمه  حلركة حما�ص 

من �حلنني �إىل �ملا�صي، ووجود قا�صم م�صرتك، ولو يف حّده �الأدنى يتمثل يف �لتحفظ 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �لزعنون؛  �صليم  هو  ذلك  �أو�صلو.  �تفاق  على 

�لذي �أم�صى �صبابه يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة.

طلب  �لعربي  �لبملاين  �الحتاد  رئي�ص  �إىل  مذكرة  �إر�صال  �إىل  �لزعنون  بادر  لقد 

بلغة  �ملذكرة  �صيغت  وقد  �الحتاد.  يف  �الأع�صاء  �لعربية  �لبملانات  على  تعميمها 

قانونية حُمَكمة، كون �لزعنون يف �الأ�صا�ص قانونياً �صليعاً توىل �لعمل لفرتة طويلة 

�لكويت. وهو ملم مبد�خل ومارج قانونية مهمة  عام يف قطاع غزة ثم يف  كمدعٍ 

�لقانون  نظر  وجهة  من  وو�صعه  غزة،  قطاع  يف  �ملفعول  �صارية  بالقو�نني  تتعلق 

�لدويل. غري �أن �لزعنون، و�صعور�ً منه بحر�جة �لتدخل يف مو�صوع �أبو مرزوق �لذي 

يقود �لف�صيل �الأبرز يف معار�صة �تفاق �أو�صلو، ومبد�أ “�ل�صالم” مع “�إ�رش�ئيل”، 

وجد نف�صه يبد�أ مذكرته مبا يقرتب من حماولة �لتبير لهذ� �لتدخل. قال �لزعنون: 

�لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  �أن  �ملو�صوع  هذ�  يف  �إليكم  للكتابة  يدفعني  ما 

�الأخ  فاإن  ذلك  على  وزيادة  للظلم...  يتعر�ص  فل�صطيني  كل  حماية  منه  مطلوب 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وهو على ر�أ�ص  �ملكتب  �أبو مرزوق هو رئي�ص  مو�صى 

تنظيم فل�صطيني ال يرف�ص �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.

�إن �عتقال �الأخ مو�صى �أبو مرزوق مو�صوع ي�صتحق �أن نحتجَّ عليه برملانياً، 

و�أن ندعو كل �ملحافل �لدولية للوقوف �إىل جانبه، و�أن ُن�صّخر �لو�صائل �لدبلوما�صية 

لتبني ق�صية �رشعة �الإفر�ج عنه، وذلك لالأ�صباب �لتالية:

�حتلها  �لتي  يبنا  قرية  من  فل�صطيني  مو�طن  مرزوق  �أبو  مو�صى  �الأخ  �أوالً: 

ي�صكن يف مدينة رفح...  1948... ومن قطاع غزة، حيث  �الإ�رش�ئيليون يف حرب 

دولة  هو  و�الأعر�ف  للقو�نني  وفقاً  ت�صليمه  �إعادة  طلب  يلك  �لذي  فاإن  وبالتايل 

فل�صطني وحكومتها �ملوؤقتة �ملمثلة يف رئي�ص، و�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�ل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية، ولي�ص �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية.
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�أبو مرزوق جرين كارد منذ مدة طويلة ويقيم هو  �الأخ مو�صى  ثانياً: يحمل 

يف  �الأمريكي  �ل�صفر  جو�ز  قوة  لها  �لبطاقة  وهذه  �أمريكا،  يف  و�أوالده  وعائلته 

كان  لو  مبَّر�ً  يكون  �الأمريكية  �ل�صلطات  فعلته  وما  �أمريكا،  د�خل  ويف  �خلارج 

�التهام له باأنه �رتكب فعالً جنائياً د�خل �لواليات �ملتحدة وكان قد هرب �أو �صافر 

قبل حتريك �لدعوى �جلز�ئية �صده.

�إىل  �أمر ت�صليمه  �أن تتحدث يف  �الأمريكية  �ملتحدة  ثالثاً: كان �الأجدر بالواليات 

�لر�عي  �أمريكا هي  �إ�رش�ئيل، خا�صة و�أن  �إىل  �لفل�صطينية ولي�ص  �لتحرير  منظمة 

لل�صعب  ممثالً  باعتبارها  ناحية  من  �الأوىل  بني  ُعِقدت  �لتي  لالتفاقيات  �الأول 

�لفل�صطيني وبني �إ�رش�ئيل �لتي تعهدت باإعادة �الأر�ص و�جلالء عن �ل�صعب، وهو 

ما فعلته جزئياً يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

ر�بعاً: قامت �إ�رش�ئيل بالت�صليم �ملبكر لل�صلطات يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية 

�لفل�صطينية،  �لعام  �أمريكا ب�صلطات �الأمن  �لق�صائية، كما �عرتفت  �ل�صلطة  ومنها 

و�ل�صيار�ت...  �لفنية  �ملعونات  وكذلك  �لفل�صطينية  لل�رشطة  �ملايل  �لدعم  وقدمت 

و�أوىل بها �أن تخاطبها يف هذ� �ل�صاأن.

عاملي  دويل  مبد�أ  �ل�صيا�صية...  �لق�صايا  يف  �ملطلوبني  ت�صليم  عدم  �إن  خام�صاً: 

مبنح  �أدبياً  تقوم  دولة  كل  �إن  بل  �أمريكا،  فيها  مبا  �لدول  معظم  عليه  ��صتقرت 

�إليها، وهذ� ما فعلته �أمريكا بالن�صبة ل�صاه  �للجوء �ل�صيا�صي لالأجنبي �لذي يلجاأ 

�إير�ن، و��صتقبالها �ملعار�صة الأكرث من دولة، بل �إن قر�آننا �حلنيف �أقر هذ� �لعرف 

عندما جاءت �الآية �لكرية: )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( �صدق �هلل �لعظيم... و�لدول �لعربية �أمينة على هذ� �ملبد�أ، 
فمن جلاأ من زعماء عدن �إىل �لدول �لعربية �ملجاورة مل تُقم بت�صليمه.

�إ�رش�ئيلية،  �أو حماكمة  �أي عملية  �أبو مرزوق يف  �صاد�صاً: مل يِرد ��صم مو�صى 

ومل تقّدم �إ�رش�ئيل �أي طلب لت�صليمه �إىل �أي دولة مبا يف ذلك �أمريكا... وبناًء عليه، 

فاإن �الأمور جاءت مقلوبة... �أمريكا تعتقل، ثم تطلب من �إ�رش�ئيل �أن تدبلج �دعاًء 

يبر الأمريكا �حتجازه!!

�صابعاً: �الأخ مو�صى �أبو مرزوق، هو رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 

يف  �ل�صيا�صي  �جلانب  عن  �مل�صوؤول  باأنه  �ملعنى  و��صحة  “�ل�صيا�صي”  وكلمة 
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منه  �لطلب  �أو  معه  �لتحاور  �ملتحدة  �لواليات  و�جب  من  فاإن  وبالتايل  �حلركة... 

بهدوء �أن يغادر �لواليات �ملتحدة.

عملية  مبثابة  كانت  مرزوق  �أبو  �الأخ  فيها  �حتُِجز  �لتي  �لطريقة  �إن  ثامناً: 

بلِغ من �ل�صفارة �الأمريكية باأنه غري ممنوع من دخوله للواليات 
ُ
�أ ��صتدر�ج، فقد 

�ملتحدة، ثم جرى �لقب�ص عليه، وهذه �صابقة ال يجوز �ل�صكوت عنها.

باإنهاء  �إن رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية يقوم بجهود هادئة وحثيثة مطالباً  تا�صعاً: 

هذه �مل�صكلة، عار�صاً ��صت�صافة مو�صى �أبو مرزوق؛ باعتباره مو�طناً فل�صطينياً 

يحق له �أن يقيم يف بلده، �أو يف �أي بلد يف �لعامل ي�صمح له باالإقامة، ما د�مت �أمريكا 

�لهجرة  قو�نني  مبوجب  له  �لثابت  �الإقامة  حّق  الإلغاء  �الأ�صلوب  هذ�  �تخذت  قد 

�الأمريكية.

�لتقى  وهناك  �ملتحدة،  للواليات  بزيارة  يقوم  �لزعنون  كان  �لتايل،  �ل�صهر  ويف 

�أبو مرزوق، وبرفقتها حماميه �صتانلي كوهني. كما  �ل�صيدة نادية �لع�ّصي؛ زوجة 

�الإ�صالمي  للمجل�ص  �لتنفيذي  �ملدير  �لعامودي؛  �لرحمن  عبد  �الأ�صتاذ  مع  �جتمع 

مل  كوهني  �أن  غري  �صجنه،  يف  مرزوق  �أبو  يزور  �أن  �لزعنون  طلب  وقد  �الأمريكي. 

ال  حتى  وذلك  ممكن،  تنفيذها  �أن  مع  �لفكرة  هذه  عن  بالعدول  و�أقنعه  ذلك  يحبّذ 

يوظفها �الإعالم �ل�صهيوين �صّد منظمة �لتحرير متهماً �إياها بـ“�الإرهاب”!!

وقد ت�صلم �لزعنون ر�صالة من �أبو مرزوق نقلتها �إليه �ل�صيدة زوجته ت�صمنت 

�صكره للجهود �لتي بذلها لتاأمني �الإفر�ج عنه. وركزت ر�صالة �أبو مرزوق للزعنون 

على �أن �عتقاله هو ق�صية �صيا�صية ال قانونية، و�أنه �صيُطلق �رش�حه يف نهاية �ملطاف 

دون �أن ي�صلَّم لـ“�إ�رش�ئيل”، لكنه رّكز على �رشورة تكثيف �جلهد الإطالق �رش�حه 

�صاأن  من  �صيكون  الأنه  بت�صليمه؛  �إ�رش�ئيلي  لطلب  �الأمريكي  �لق�صاء  ��صتالم  قبل 

ذلك بدء �ملحكمة يف مناق�صة �لطلب �الإ�رش�ئيلي، وهو �الأمر �لذي قد يطول ل�صنو�ت 

يقرر يف نهايتها رف�ص �لطلب و�إخالء �صبيله.

ل يا�رش عرفات �صخ�صياً لدى �الإد�رة �الأمريكية  وطلبت زوجة �أبو مرزوق تدخُّ

طاملا �أن �لق�صية �صيا�صية، لتُعالَج بالطرق �ل�صيا�صية. وبدوره رد �لزعنون بر�صالة 

خطية �صمنها مو�فقته على �أن �عتقال �أبو مرزوق ق�صية �صيا�صية، و�أن �لهدف منها 
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“فارغة من �لناحية  �أن �لق�صية يف حّد ذ�تها  هو �حتجازه الأطول فرتة ممكنة، مع 

وحقوقياً،  برملانياً  �لق�صية  هذه  متابعة  على  �لعمل  با�صتمر�ر  وتعهد  �لقانونية”. 

و�أن ي�صع ر�صالة �أبو مرزوق �أمام �لرئي�ص عرفات فور عودته �إىل عّمان، م�صري�ً �إىل 

�أن عرفات كان قد بد�أ بالفعل يف طلب تدخل �أكرث من طرف لدى �الإد�رة �الأمريكية 

 Jacques Chirac مبا يف ذلك فرن�صا، �لتي خاطب بهذ� �ل�صاأن رئي�صها جاك �صري�ك

يف �الأيام �الأوىل لالعتقال.

�أما �لعامودي فقد �صلّم هو �الآخر �لزعنون ر�صالة �صخ�صية منه، طلب منه فيها 

لتاأمني  �الأمريكية  �الإد�رة  لدى  ل  �لتدخُّ ح�صني  �مللك  �الأردين  �لعاهل  من  يطلب  �أن 

و�أبعاد�ً  م�صامني  �لق�صية  لهذه  “�إن  �لعامودي:  وقال  مرزوق،  �أبو  عن  �الإفر�ج 

�صيا�صية يجب �أن يتم �لتعامل معها بطرق وقنو�ت منا�صبة”.

يف  مبا  و�ملوؤثرين،  �ملعتدلني  زمالئه  م�صاركة  �لزعنون  من  �لعامودي  طلب  كما 

ذلك �الأ�صتاذ كامل �ل�رشيف، و�لروؤ�صاء �حلاليني و�ل�صابقني ملجل�ص �لنو�ب �الأردين 

“�أن �هتماماتنا �ملتبادلة و�ل�صادقة �صتقربنا من  يف ذلك. و�أبدى �لعامودي ثقته يف 

م�صرينا  الأن  متفائلني؛  نكون  �أن  يف  �حلق  لنا  “كلنا  ويقول:  �مل�صتقبل”،  يف  بع�ص 

�مل�صرتك يتطلب منا �ل�صجاعة”.

وكقانوين، عقد �لزعنون مد�والت مهمة مع كوهني على مدى �صاعتني كاملتني، 

�إنه ��صتفاد من خبة �لزعنون كوكيل نيابة �صابق يف قطاع  قال كوهني يف نهايتها 

غزة. وخ�صو�صاً فيما يخت�ص بعالقة �لقطاع ككيان م�صتقل يف �لتعامل مع �لدول 

�الأخرى، مبا يف ذلك م�رش، ب�صاأن ق�صايا �ملطلوبني.

ويقول �لزعنون �إنه �أو�صح للمحامي �أن م�رش يف عهد عبد �لنا�رش كانت ت�رش 

على �عتبار قطاع غزة �جلزء �لباقي من فل�صطني، و�لذي يجب �أن يتحول �إىل دولة 

يف �مل�صتقبل. ولذلك فقد مّتت �ملحافظة على ��صتمر�ر �لقو�نني �لفل�صطينية �ل�صادرة 

مل�رش،  كرئي�ص  �لنا�رش  عبد  �أ�صدر   ،1962 �صنة  ويف  �لبيطاين.  �النتد�ب  زمن  يف 

�لدول �الأخرى،  �لقطاع يتعامل مع  �لد�صتوري لقطاع غزة، ومبوجبه كان  �لنظام 

مبا يف ذلك م�رش، ككيان م�صتقل.
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ويبدو �أن عرفات قد ��صتجاب لطلب �أبو مرزوق. �إذ قالت تقارير �إن عرفات طالب 

�لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون خالل وجوده يف و��صنطن لتوقيع �تفاق �أو�صلو 2 

�إذ�  عما  �صيئاً  تذكر  مل  �لتقارير  �أن  غري  مرزوق،  �أبو  عن  باالإفر�ج   ،)1995/9/28(

كان كلينتون قد �أعطى وعد�ً قاطعاً باالإفر�ج عنه )�ل�رشق �الأو�صط، 1995/10/3(. 

�لرئي�ص  ر�فقو�  �لفل�صطينيون—�لذين  �مل�صوؤولون  بها  خرج  �لتي  �لتقدير�ت  لكن 

ت�صليم  بعدم  تاأكيد�ت  تلّقى  عرفات  باأن  �الأمريكية—تفيد  رحلته  يف  �لفل�صطيني 

م�صوؤول حما�ص �إىل “�إ�رش�ئيل”.

جلنة الدفاع عن د. اأبو مرزوق تلتقي الرئي�س عرفات يف وا�شنطن






