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من النا�صرية اإىل “الإخوان”

نك�صة حزيران 1967

مل يكن يدور يف ُخلْد �لفتى مو�صى �أبو مرزوق �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لب�صع 

�لذي تعّر�ص له قطاع غزة �صنة 1956 �صيتكّرر مرة �أخرى يف �صنة 1967، ويطول 

يف هذه �ملرة لعدة عقود.

لقد �ندلعت حرب �الأيام �ل�صتة، كما �أ�صماها �الإ�رش�ئيليون يف 1967/6/5، �ليوم 

�لذي كان مقرر�ً �أن يقدم فيه مو�صى �آخر �متحانات �ل�صف �الأول �لثانوي، وكان قد 

بلغ عمره �آنذ�ك 16 عاماً وقر�بة �الأربعة �أ�صهر.

قد  كان  �لذي  �لفتى  على  �لق�صاوة  بالغَة  للقطاع  �لثانية  �الحتالل  �صدمة  كانت 

�صه ح�صن �أبو �خلري، وبر�مج �إذ�عة  ت�صبّع بالفكر و�لعنفو�ن �لقومي على يدّي مدرِّ

�صوت �لعرب، وكتابات �ل�صحف �مل�رشية �لتي كان يح�رشها �إليه �صقيقه حممود، 

�لذي �أ�صبح �صابطاً يف جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني، ذلك �ال�صم �لذي �ألهب م�صاعر 

من  �الحتالل  ال  �ملرتقب،  �لتحرير  م�صاهد  تت�صور  �أن  ملخيلتهم  وترك  �ل�صباب، 

جديد، وهم �لذين ت�رّشبو� عذ�بات �الحتالل وبوؤ�َصه �أيام طفولتهم �الأوىل.

وكانت �ل�صدمة تكب يف �لنفو�ص وتتعاظم مقارنة بالقناعة �لتي �صكلها �الإعالم 

�أ�صبح  قد  �مل�رشي  �جلي�ص  باأن  �خلليج  �إىل  �ملحيط  من  �لعرب  عقول  يف  �مل�رشي 

�أكَب قوة �صاربة يف �ل�رشق �الأو�صط، حيث كانت �لعرو�ص �لع�صكرية، وما يظهر 

للتحرير،  �لت�صّوق  ذروة  �لب�رشية  �لنف�ص  معها  تبلغ  و�صو�ريخ  �أ�صلحة  من  فيها 

طلِقت عليها ت�صميات �لقاهر، و�لظافر، و�لنا�رش، 
ُ
وخ�صو�صاً تلك �ل�صو�ريخ �لتي �أ

و�ختفت فور �إطالق �أول ر�صا�صات �حلرب. و�الإعالمي �الأبرز �أحمد �صعيد �لذي 

َن�َصب نف�صه منادياً للعرب بب�صائر �لن�رش، و�أن م�رش قادرة على �إبادة “�إ�رش�ئيل” 

خالل ب�صع �صاعات فقط، وفور �أن ت�صمح �حل�صابات �لدولية بذلك.
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لكن، ها هو �الحتالل يجثم على �ل�صدور من جديد، وها هي قو�ته تعود بعد 

�أي�صاً، تخلط  ع�رش �صنني لتعيث يف منازل فل�صطينيي قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية 

بالنا�ص،  �لع�صو�ئي  و�لتنكيل  �لقتل  ومتار�ص  و�الأرز،  و�لطحني  بال�صكر  �لعد�ص 

�لقطاع  مبو�طني  قاذفًة  �الأوىل،  �الأيام  منذ  �ل�صكاين  �لتفريغ  �صيا�صة  ومتار�ص 

�صاحات  يف  ع�صو�ئياً  جتمعهم  �أن  بعد  وم�رش،  �الأردن  �إىل  �لبا�صات،  بو��صطة 

�ملد�ر�ص.

قو�ت  مع  يعمل  كان  �لذي  حممد،  �أبو  �حلاج  رزق  مورد  �نقطع  �الحتالل  بعد 

حممود  �بنه  وقوع  مع  بالتز�من  عمله؛  �نتهى  �ن�صحابها  وعند  �لدولية،  �لطو�رئ 

�أ�رشته يف غزة،  �ل�صعودية، بينما كانت  يف �الأ�رش، و�بنه �الآخر حممد كان يعمل يف 

�أطفال  �أربعة  من  �ملكونة  الأ�رشته  �أو  لو�لده  �صيء  الإر�صال  طريقة  هناك  تُكن  ومل 

بيع  يف  ومرًة  �الأ�صماك  بيع  يف  مرًة  متاجر�ً  �ل�صوق  �إىل  �لو�لد  ه  فاجّتَ وو�لدتهم، 

�خل�صار و�لبطيخ.

بّد من م�صاعدته،  �هلل كان كبري�ً، وال  �إن ن�صاط و�لده رحمه  �أبو مرزوق  يقول 

�ل�صوق  يف  وبيعها  �خل�صار  جلمع  �لفجر  �صالة  بعد  �أحياناً  و�إياه  يذهب  فكان 

�لعمومية، وهي خ�صار كان ي�صرتيها يف �أر�صها وبعد بيعها ي�صرتي ما ي�صتطيع 

بيعه بالتجزئة يف �ل�صوق، وكانت �لب�صطة مميّزة لكونه ي�صرتي “وجه �ل�صحارة” 

من كل �صيء ثم يبيعه عند �فتتاح �ل�صوق، وعند �ل�صحى كان �لفتى مو�صى يذهب 

لي�صاعد و�لده، وهو �أكرث �الأوقات بيعاً، حيث كان يقف على �لب�صطة. يف �لبد�ية كان 

�أ�صبح  �الأمَر  �أن  �ل�صوق، غري  �لبيع يف  �إنه غري متعود على  �حلياء يعت�رشه، حيث 

عادياً بعد فرتة من �لزمن.

حينما  �مل�صرتين  �أن�صح  و�أنا  يرقبني  �هلل  رحمه  �لو�لد  كان  ما  “كثري�ً  ُي�صيف: 

ياأخذون �صيئاً غري منا�صب باخلطاأ فيتبقى جزٌء من �لب�صاعة دون بيع، و�أنا �ل�صبب 

يف ذلك، فينهرين لفعلتي، ولكن �لدو�فع �لد�خلية عندي متنعني من �لتغا�صي عن 

بنف�ص  �أبيع  �أن  على  ُم�رّش�ً  وكنت  �لعو�ر،  �لبائن  بال�صيء  بالك  فما  فيه،  �مل�صكوك 

�لطريقة، فاإذ� ��صرتى �أحٌد بطيخة �أخل�صت له �لن�صح فيها، وهكذ�. و�أغرب ما حدث 

معي، بينما كنت �أبيع �لبطيخ، �أنه جاءت �صيارة �صهيونية ووقفت لت�صرتي بطيخاً، 
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ورف�صت بيعهم قائالً عبار�ٍت ر�ف�صة وجارحة �صدهم، فاإذ� بهم يتد�فعون على 

�صندوق �ل�صيارة حاملني �أ�صلحتهم �لر�صا�صة، فقد كانو� يعرفون �لعربية ومل �أُكن 

يف  �ملتو�جدون  وتوىّل  باالأيدي  معهم  و��صتبكت  عرباً،  لي�صو�  الأنهم  لذلك؛  مدركاً 

�ل�صوق “ف�صَّ �لطو�صة””.

�لثقافية و�لعلمية  �إىل �حللقات  �إ�صافًة  �ل�صوق،  �لعمل يف  وبعد عام ون�صف من 

و�لقر�ءة و�الطالع—وقد �لتفَت �إىل در��صة �لفقه �الإ�صالمي، وتدري�ص �الأ�صبال من 

حوله يف �مل�صجد؛ عنايًة بهم وحفاظاً عليهم وربطهم باالإ�صالم و�مل�صجد—ودر��صته 

�لثانوية  �لعزم على �خلروج لدر��صة  �لثانوي، عقد  �لثاين  �ملنازل” لل�صف  “نظام 
�لعامة يف م�رش و�صافر �إىل عّمان. بعدها كان �لزبائن حينما ياأتون �إىل ب�صطة و�لده ال 

ي�صاألون عن �أ�صعار �خل�رشو�ت و�لفاكهة و�لبطيخ—كان معظم �لفاكهة ياأتي من 

�ل�صفة �لغربية—ولكن عن �ل�صاب �لذي يبيع كل ذلك، فلما �فتقدوه �ن�رشفو� عن 

�ل�رش�ء و�أقفل و�لده �لب�صطة. و�نفتحت �لطريق لتحويالت �الأبناء لذويهم و�ل�صفر 

�إليهم وزيارتهم.

ت�شاوؤالت الهزمية وم�شاهداتها:

غري �أنه ما لبثت �أن ر�ودت �لفتى مو�صى �لت�صاوؤالت:

ملاذ� وقع ما وقع من �حتالل؟ و�أين هو �جلي�ص �مل�رشي، �أقوى جي�ص يف �ل�رشق 

�لتحرير،  جي�ص  و�أين  و�لنا�رش؟  و�لظافر،  �لقاهر،  �صو�ريخ  هي  و�أين  �الأو�صط؟ 

�حلائرة  �لعقول  على  تكالبت  �لتي  �الأ�صئلة،  من  �لكثري  وغريها  �لعرب؟  وجيو�ص 

تبحث عن �إجاباتٍ مل تكن متوفرة.

ر�أ�صه  على  بوطاأته  يرمي  و�لذي  لديه،  ذلك  كل  �صبق  �لذي  �ل�صوؤ�ل  وكان 

قد  �أنه  �أم  �حلياة،  قيد  على  ز�ل  �أَما  حممود؟  �أخي  “�أين  هو:  �الأ�صئلة  تلك  كل   قبل 

�صقط �صهيد�ً؟”.

�صيناء  رمال  يجوب  �أن  مو�صى  �لفتى  على  فر�صت  �ل�صوؤ�ل  هذ�  على  �الإجابة 

�ملاء  معه  يحمل  �ليومية  �لبحث  رحلة  يف  وكان  �أخيه.  عن  بحثاً  رفح  ومو��صي 

�أرُجلهم  على  و�ل�صائرين  �ملنهزمني  �مل�رشيني  للجنود  يقّدمه  و�لدُّخان  و�لطعام 



68

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

بني  تتم  كانت  فقد  ماطر،  بال  مو�صى  رحالت  تكن  ومل  م�رش.  �إىل  �صيناء  عب 

�أكو�م من جثث �ل�صهد�ء �ملبعرثة يف كل مكان، ومعظم �أ�صحابها يرتدون �جلالبيب 

عناوين  �أو  �أ�صحابها  معرفة  دون  منها  �لكثري  دفن  يف  �صارك  و�لتي  �صالح،  وبال 

فوق  �ملنا�صري  باإلقاء  تقوم  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت  وكانت  عنهم.  لالإبالغ  �أهاليهم 

روؤو�ص جنود �جلي�ص �مل�رشي �ملنك�رش تطلب منهم �ال�صت�صالم، م�صتخدمًة �أف�صَل 

�ل�صيغ يف �لتعبري عن �لتهكم و�الزدر�ء. وكانت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قد و�صلت قناة 

�نك�صار�ً، فيما كانت ما تز�ل يف قطاع  �ملن�صحبني  �ل�صوي�ص قبل �جلنود �مل�رشيني 

�لذي دّمر  �لفاهوم،  �لتحرير. و�أحدهم في�صل  غزة مقاومة متقطعة جلنود جي�ص 

مدر�صة  بو�بة  من  بالقرب  رفح  يف  �الإ�رش�ئيليون  خ�رشها  �لتي  �لوحيدة   �لدبابة 

�لرئي�صي  �جلناح  �الحتالل  جنود  ن�صف  �إثرها  على  و�لتي  �لثانوية،  �ل�صبع  بئر 

للمدر�صة ومدخل �لبو�بة �لذي يزينه �ملج�صم �ل�صخم للن�رش، رمز �لوطنية و�لقوة 

ومبعث �حلما�صة يف نفو�ص �صباب �لفتوة يف �ملرحلة �لثانوية.

ويف �أثناء رحلة �لبحث، قادت مو�صى قدماه �إىل مدر�صة )ب( �الإعد�دية لالجئني 

�لتي كان يتو�جد فيها بع�ص �جلنود �الأعز�ء من �مل�رشيني، فوجد بينهم 23 �صهيد�ً 

مهاجع  �إىل  حتويلها  جرى  �أن  بعد  مقاعد  بال  �أ�صبحت  �لتي  �ل�صفوف  �أحد  د�خل 

للنوم. وكان �جلنود �لذين تنزف دماوؤهم من جروح �إ�صاباتهم يكتبون �أ�صماءهم، 

�أهاليهم  �أ�صماء  يكتبون  كانو�  كما  �جلدر�ن،  على  �لدم،  با�صتخد�م  وبع�صهم 

وزوجاتهم كي يعرفو� الحقاً �أنهم قد ��صتُ�صِهدو�، ولفظو� �أنفا�صهم �الأخرية يف هذ� 

�ملكان، رحمهم �هلل جميعاً. مو�قف ال ُتن�َصى لهوؤالء �ل�صهد�ء. وكان من بني �لقتلى 

طفل يف �لعا�رشة من عمره �أر�صلته �أمه يحمل بر�د �صاي للجنود، فقتله �لر�صا�ص 

�الإ�صـر�ئيلـي، و�صقط بر�د �ل�صاي و�الأكو�ب �إىل جو�ر جثته. وكان كل �صهد�ء ذلك 

يف  ي�صاركو�  �أن  ودون  مهاجعهم،  د�خل  وهم  عليهم  �لر�صا�ُص  �أُطلَِق  قد   �ليوم 

�أي قتال.

ومل يُكن هذ� �مل�صهد مُب�صتغرٍب بالن�صبة لـمو�صى، فقد ت�صكلت لديه �نطباعات 

�مل�رشية  �لقو�ت  حترك  �صبقت  �لتي  �لفو�صى  حجم  عن  �لقتال،  بدء  قبل  م�صبقة، 
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�لتي  �ملنطار  �إىل منطقة  ��صطحبه  قد  �أخوه حممود  كان  �إذ  �صيناء وقطاع غزة.  �إىل 

ُتعّد �الأكرث �رتفاعاً يف قطاع غزة، وجعله ي�صاهد �لدبابات و�جلنود �لذين قيل �إنهم 

�لتي  �لدبابات  قدوم  الحظ  قد  وكان  “�إ�رش�ئيل”.  ويدمرون  فل�صطني  �صيحررون 

�أبت �إحد�ها �أن ت�صري، فطلب قائدها من �لنا�ص �أن يدفعوها دون جدوى، مما ��صطره 

�جلي�ص  جنود  وكان  جنزيرها.  حركة  ُتعيق  �لتي  �ل�صحمة  لت�صييح  �لنار  �إيقاد  �إىل 

بع�صهم  فقط،  قليلة  باأيام  �لقتال  بدء  قبل  وحد�تهم  مبقر�ت  �لتحقو�  قد  �مل�رشي 

و�ل�صباب  �لفتية  جعل  �لذي  �الأمر  طعام،  وبال  و“�ل�صب�صب”،  �ملدنية  مبالب�صه 

و�لطعام  و�ل�صاي  �خلبز  يطلبون  �خلاوية  �صبه  �لالجئني  منازل  �أبو�ب  يطرقون 

للجي�ص �لذي جاء ليحرر فل�صطني!

�شهادُة حممود:

�لتحرير  جي�ص  �صباط  من  وعدد�ً  �أخاه  مو�صى  وجد  �لبحث،  من  �أيام  وبعد 

�لفل�صطيني يف �أحر��ص �صيناء، و�نتظم بعد ذلك يف تزويدهم يومياً باملاء و�لطعام، 

�إىل لبنان وم�رش ت�صلُّالً،  وعلى مدى �صهرين، بد�أت بع�ص �ل�صفن تنطلق من غزة 

لتنقل بع�ص �ل�صباط. لكن �ملركب �لذي �أقلَّ �أخاه حممود وقع يف �الأ�رش قبالة �صاطئ 

من  جانٌب  تركز  �أ�صهر،  لت�صعة  �الإ�رش�ئيلي  �الأ�رش  قب�صة  يف  حممود  وظل  حيفا، 

“َمن �لذي كان يزودكم باملاء و�لطعام و�ملالب�ص، ويحدد  �أثنائها على:  �لتحقيق يف 

لكم مو�قع حقول �الألغام؟”. ومل يعرتف �أحد على مو�صى.

ل ما جرى معه يف تلك �الأيام �لتي ال ُتن�صى؛ و�لتي كان  �أما �لعميد حممود فيف�صِّ

ميد�ن  مدفعية  ل�رشية  وقائد�ً  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  يف  نقيب  برتبة  يومها 

تت�صكل من �صتة مد�فع. وكانت �رشية �ملدفعية �لوحيدة �لتي حتركت �إىل قطاع غزة 

قو�ت  �أ�ص�ص  قد  �لنا�رش  عبد  وكان  �أيام.  ب�صبعة  �لع�صكرية  �لعمليات  �ندالع  قبل 

�جلالء  �تفاقية  الأن  �لعري�ص؛  يف  “�الأبطال”  منطقة  يف  فل�صطينية  ومدفعية  مدرعة 

ل�صنة 1957 كانت متنع دخول �أ�صلحة ثقيلة �إىل قطاع غزة.

�لقتال  بدء  �لن�رش—قبل  �ملنطار—تبة  منطقة  يف  متركزت  حممود”  “�رشية 
�إ�رش�ئيليتان   Mystere م�صتري  طائرتا  ق�صفت  للقتال  �خلام�ص  �ليوم  ويف  بيومني. 
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�أّياً من مد�فعها �ل�صتة، �لتي مت نقلُها على �لفور �إىل  موقَع �ل�رشية دون �أن ُت�صيب 

�صيَب ب�صظايا �إحدى �لقنابل. ومن �مل�صت�صفى 
ُ
مو�قع �أخرى. غري �أن حممود نف�َصُه �أ

�صالحه  ترك  حيث  رفح،  يف  و�لده  منزل  �إىل  توجه  �لبيج،  يف  فيه  ُعولِج  �لذي 

مزودين  �آخرين  �أفر�د  ثمانية  مع  فيها  جتمع  �لتي  �صيناء  �إىل  وذهب  �ل�صخ�صي 

�أيام متكن مو�صى من  بال�صالح و�لذخرية، و�ختباأو� يف �أحر��ص �صيناء. وبعد عدة 

باملاء و�لطعام  �ملجموعة  �ليوم على تزويد  �ملخباأ، وو�ظب منذ ذلك  �إىل  �ال�صتدالل 

و�ملالب�ص، كما مّتت �الإ�صارُة �صابقاً.

�ل�صباط  عن  بالبحث  �لقيام  بد�أت  ��صتقّرت،  �أن  وبعد  �الحتالل،  قو�ت  �أن  غري 

�لهليكوبرت  وطائر�ت  �جليب  �صيار�ت  بو��صطة  �ل�صحر�ء  يف  �لتائهني  و�جلنود 

�إىل  �ل�صحر�ء  من  �لتحرك  حممود”  “جمموعة  على  فر�ص  �لذي  �الأمر   �لع�صكرية، 

بحمالت  علِم  عندما  حممد  �أبو  وكان  �ل�رشو.  غابات  حيث  �لقطاع،  يف  زعرب  تّل 

ولده  عن  بحثاً  �صيناء  �إىل  توجه  قد  �ل�صحر�ء  يف  �لتائهني  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لبحث 

حممود. ويف �أثناء �صريه وجد ولَده متبئاً مع جمموعته يف حفرة، فقال لهم: “�أنا 

�جلاهل بالع�صكرية ر�أيتكم، فكيف �ليهود؟”.

لكن حممود رف�ص �لعودة مع و�لده. وبعد �أن هد�أت �الأمور قليالً، حتّرك حممود 

�أبيه باعتباره �لهدف  �إىل رفح حيث �ختباأ يف منزل �أحد �أ�صدقائه، ومل يذهب لبيت 

�لطبيعي حلمالت �لتفتي�ص �الإ�رش�ئيلية. ود�خل ذلك �لبيت مت تزويُر بطاقات هوية 

مت ��صتخد�مها يف �لتجول يف كل �أنحاء �لقطاع بحثاً عن �ل�صالح و�لذخائر و�الألغـام 

�ل�صباط  �صّف  بع�ص  مع  �الت�صال  ومت  مكان،  من  �أكرث  يف  �إخفاوؤها  جرى  �لتي 

بد�ية  وكانت  �لقطاع،  يف  �ل�صعبية  للمقاومة  قياد�ت  تعيينهم  مّت  �لذين  �ملوثوقني 

ت�صكيل قو�ت �لتحرير �ل�صعبية جلي�ص �لتحرير �لفل�صطيني.

ويوم �أزف موعد مغادرة �لقطاع بو��صطة مركب مهربني �صغري، �أ�رش حلمي 

ُقبالة   �إىل لبنان، لكن �ملركب حني و�صل  �لعبادلة على ركوب �ملركب مع �ملجموعة 

ركاب  على  �ملناد�ة  وجرت  �إ�رش�ئيليان،  )قاربان(  لَن�صان  طوقه  �إ�صدود  �صاطئ 

�ملركب باأ�صمائهم، ومت �أ�رُشهم حيث �ُقتيدو� �إىل �صجن �أ�صدود �لذي ُنقلو� منه الحقاً 
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�إىل �صجن �ملجدل �لع�صكري. ثم ُنقل كل �أفر�د �ملجموعة �إىل �صجن عتليت، فيما ُنقل 

طلِق �رش�حه بعد ت�صعة 
ُ
�أ حممود �إىل �صجن بئر �ل�صبع، ومنه �إىل �صجن غزة، حيث 

�أ�صهر يف عملية تبادل �الأ�رشى بني م�رش و�لكيان �ل�صهيوين.

بدايات املقاومة والتمرُّد:

يف  �لفد�ئي  و�لعمل  �ل�صعبية  للمقاومة  �الأوىل  �لبد�يات  �إذ�ً  �صهد  مو�صى  �لفتى 

�لتي  �الأوىل  للمجموعة  �ل�رشورية  �مل�صاعدة  يقدِّم  نف�صه  هو  كان  وقد  غزة.  قطاع 

كان يزودها يف مبئها باملاء و�لطعام و�ملالب�ص. ومثل هذه �ل�صلة تتكرر الحقاً مع 

كان  حيث  م�رش،  يف  �جلامعية  در��صته  �أثناء  يف  ولبنان  �الأردن  يف  �لفد�ئيني  قو�عد 

يذهب لزيارة �أخيه حممود.

كانت  مو�صى.  �لفتى  حياة  يف  هاماً  مف�صالً  كان  غزة  لقطاع  �لثاين  �الحتالل 

�ل�صدمة كبرية وعنيفة جد�ً، رمبا بحجم �الآمال �لتي بناها كل �لعرب يف ذلك �لوقت 

�جلي�ص  قوة  عن  نف�صه،  �ل�صهيوين  �الإعالم  ذلك  يف  مبا  �الإعالم،  �أ�صاعه  ما  على 

�لثانية،  للمرة  حياته  يف  تكررت  �لتي  �لد�مية  �مل�صاهد  ب�صبب  وقطعاً  �مل�رشي... 

لديه  �الإدر�ك  م�صتوى  �زدياد  وب�صبب  و�ت�صاعاً،  ووح�صية  �صمولية  �أكرث  ب�صكل 

�ملرتبط بعامل �ل�صن.

عب  �الإ�رش�ئيلي  �الأ�رش  �إىل  �لقطاع  غادر  �لذي  �أخيه،  على  عرث  �أن  بعد  وهو، 

لها، فقد كان قد  �أن خيانًة تعر�ص  �الأ�رشة من  مِلَا تر�صخ يف ذهن  �لبحر، وكنتيجة 

تفرغ للتفكري يف �الإجابة على �الأ�صئلة �ملُلحة، �لتي كانت موؤجلة بالن�صبة له طو�ل 

فرتة فقد�ن، ثم �ختباء حممود، حني بد�أ يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �أوَل عاٍم در��صي 

يف ظّل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

لالإد�رة  حينه  يف  �خلا�صعة  باملدر�صة  �اللتحاق  عدم  مو�صى  قرر  يومها 

�لقطاع. ومل تفلح كل حماوالت  للتعليم يف  �أن ُعنيِّ مدير يهودي  �ل�صهيونية، بعد 

�أ�صوة  در��صته  با�صتئناف  الإقناعه  �صعياً  و�لده  منزل  �إىل  تو�فدو�  �لذين  ُمدّر�صيه 

بزمالئه، وكان قد قرر تعليم وتثقيف نف�صه بنف�صه. وبد�أ يقر�أ بنَهم كتب �ل�صيا�صة 
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و�لفكر و�لفل�صفة و�لتاريخ، علَّه يجد بني دّفاتها ما ير�صده �إىل �الإجابات �ملطلوبة. 

كما بد�أ ي�صاعد و�لده عب �لعمل كبائٍع يف �صوق �خل�صار.

يف  و�لدر��صة  �لقر�ءة  بني  ما  موزعاً  �أم�صاه  �لذي  �لدر��صي  �لعام  ذلك  وخالل 

�ملنزل، بعد �أن ��صرتى �لكتب �ملدر�صية و�متحن بها يف نهاية �لعام، و�لبيع يف �صوق 

�خل�صار، و�لتجول يف �خلالء بحثاً عن رحابة �لتفكري �لتي يوفرها �لف�صاء �لف�صيح، 

�لتي �صادت �لوطن �لعربي  �لنا�رشية  �أي�صاً توجهاته �لقومية  كان مو�صى ير�جع 

وقف  عميق،  ل  تاأمُّ فرتة  وبعد  يوم،  وذ�ت  �ل�صتينيات.  يف  �أق�صاه  �إىل  �أق�صاه  من 

مو�صى مم�صكاً بيده �مليد�لية �لتي حتمل �صورة عبد �لنا�رش، ومل تكن تفارقه قط 

يف �ل�صنو�ت �الأخرية، وقذف بها بعيد�ً بكل قوته �إىل �لبحر، وكاأنه كان يقذف باملنهج 

�لذي قاد �إىل �حتالل قطاع غزة، و�صيناء، و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، 

وكذلك �جلوالن.

اللقاء مع ال�شيخ اأحمد يا�شني:

�أخذ� يلحان على عقول  �للذ�ن  ما �لعمل؟ وما �لبديل؟ كان هذ�ن �ل�صوؤ�الن هما 

�لفل�صطينيني يف ذلك �لوقت، بعد �أن �أعيَت معظمهم �الأ�صئلة و�لت�صاوؤالت �ل�صابقة. 

وبعد قر�بة �لعام من �الحتالل، كانت �ملنظمات �لفد�ئية قد بد�أت ت�صتقطب �ل�صباب يف 

قطاع غزة، وخ�صو�صاً حركة فتح �لتي كانت قد تاأ�ص�صت قبل �الحتالل يف �لكويت 

ودول خليجية �أخرى على �أيدي �صباب بع�صهم من قطاع غزة، ومن ذوي خلفية 

�إخو�نية )�إخو�ن م�صلمون(، و�جلبهة �ل�صعبية �لتي �نبثقت عن �لتنظيم �لفل�صطيني 

�ل�صيوعي  �حلزب  تنظيمات  بقايا  ��صتقطاب  يف  وجنحت  �لعرب،  �لقوميني  حلركة 

�لقطاع، كانت حم�صورة يف ذلك  �مل�صلح د�خل  �لكفاح  �أن ممار�صة  �لقطاع. غري  يف 

قو�ت  م�صمى  حتت  عمل  و�لذي  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  ببقايا  �ملبكر  �لوقت 

�لتحرير �ل�صعبية، �لتي �صارك حممود م�صاركة فاعلة يف تاأ�صي�صها.

ع�صية  غزة  قطاع  يف  قوياً  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  �أو  �لتنظيمات  من  �أي  يكن  ومل 

�لتنظيمات  كل  تالحق  كانت  �لنا�رش  عبد  عهد  يف  �مل�رشية  فاالإد�رة  �الحتالل، 
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�الإخو�ن  جماعة  وكذلك  �ل�صيوعي،  و�حلزب  �لبعث،  وحزب  فتح،  �ل�صيا�صية؛ 

الأو�صع  تعر�صت  قد  وكانت  �الأربعينيات،  يف  غزة  قطاع  يف  ت�صكلت  �لتي  �مل�صلمني 

عملية تفكيك و�عتقال وت�رشيد، مت�صلة مبا القته �جلماعة �الأم يف م�رش ذ�تها بعد 

�عتقاالت �صنة 1965 و�إعد�م �صيد قطب ورفاقه. ومل يكن يوجد يف قطاع غزة ع�صية 

�الحتالل غري �أعد�د قليلة جد�ً من �الإخو�ن �مل�صلمني، وكان معظم �صباب �الإخو�ن 

معتقلون يف �ل�صجون �مل�رشية، �أو فـاّرين خارج �لقطاع. وكان �ل�صيخ �أحمد يا�صني، 

زعيَمها  وي�صبح  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  بعد  فيما  �صيوؤ�ص�ص  �لذي 

فِرج عنه من ِقبَل �الحتالل. و�الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد 
ُ
�لروحي، قد �عتُِقل، غري �أنه �أ

�إلقاء �لقنابل  يا�صني كان مبثابة �لنكتة. فقد �أحاله �الدعاء �لعام �إىل �لقا�صي بتهمة 

�إد�رة �حلاكم �لع�صكري �مل�رشي يف �لقطاع، لكنه حني  على رجال �ل�رشطة، ومقر 

مثَُل �أمام �لقا�صي، وجده م�صلوالً منذ �صنة 1952، و�إن كان �ل�صلل مل يكن قد �صمل 

�أ�صبح حاله بعد ذلك، حيث ال ي�صتطيع حتريك غري عينيه، فاأمر  كل ج�صمه، كما 

�لقا�صي من فوره باالإفر�ج عنه.

ذلك  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة  �صلة  �أي  مرزوق  �أبو  مو�صى  للفتى  يكن  مل 

�لوقت، كما �أنه مل يكن قد �لتقى �ل�صيخ �أحمد يا�صني من قبل. ومل يكن قد عرف عنه 

�لدينية  �لعقيدة  �لديني، �لذي كان جزء�ً من  �ل�صعور  �إ�صالمي، يزيد عن  ه  �أي توجُّ

�مل�صاعر  وهي  �لوقت،  ذلك  يف  �لقومية  �مل�صاعر  توؤججهم  كانت  �لذين  �لنا�ص،  لكل 

“�لوطنية �لفل�صطينية” �لتي تدعو  �إىل  �لتي هزها �الحتالل بعنف، حموالً معظمها 

�رشيح،  ب�صكل  فتح  حركة  له  ترّوج  كانت  ما  وهذ�  فقط،  �لنف�ص  على  لالعتماد 

�الأممي  �للتان وّظفتا فكرهما  �ل�صعبية و�لديوقر�طية  وهو ما مار�صته �جلبهتان 

�مل�صتحدث يف توفري �لغطاء لالبتعاد عن �لقومية �إىل �لوطنية.

وهو  �ل�صائدة.  �لفكرية  �مل�صالك  من  �أي  �صوب  يتّجه  مل  مو�صى  �لفتى  �أن  �إال 

�لكتب بنهم وتفح�ص بحثاً عن  �أقر�نه يف قر�ءة  �نخرط مع عدد من  بدالً من ذلك، 

 �أ�صباب �لنك�صة وكيفية �خلروج منها. وبد�أت عملية �لقر�ءة �جلماعية بعد �الحتالل 

�لالجئني  من  �أفر�دها  ومعظم  �لقارئة  �ملجموعة  وكانت  �أ�صهر.  خم�صة  �أو  باأربعة 
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�لفل�صطيني  �لرئي�ص  مكتب  يف  الحقاً  عمل  �لذي  ندى،  �أبو  خمي�ص  �الأ�صتاذ  ت�صم: 

�لوزر�ء  لرئي�ص  �صيا�صياً  م�صت�صار�ً  عمل  �لذي  يو�صف  �أحمد  ود.  عرفات،  يا�رش 

�جلهاد  حركة  �أ�ص�ص  �لذي  �ل�صقاقي  فتحي  ود.  هنية،  �إ�صماعيل  �لفل�صطيني 

�الإ�رش�ئيليون  وكان  مالطا؛  يف  �الإ�رش�ئيلي   Mossad �ملو�صاد  و�غتاله  �الإ�صالمي، 

قد �عتقلوه )�أي �ل�صقاقي( ملدة �أربع �صنو�ت قبل �أن يبعدوه عن �لقطاع، وهو �أول 

من عرف �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف ميم �ل�صاطئ وحدث �أبو مرزوق عنه؛ الأنه كان 

وحممد  قطب  �صيد  كتب  خالل  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  فكر  عن  معه  �حلديث  ُيكرث 

قطب وحممد �لغز�يل، و�تفقا على زيارة �ل�صيخ �أحمد يف رفح ل�صماع خطبة �جلمعة 

�للقاء�ت  �نتقلت  ثم  فتحي  د.  بيت  يف  لقاء  �أول  و�نعقد  �لهدى.  م�صجد  يف  �الأوىل 

 الحقاً �إىل بيت �ل�صيخ �أحمد يا�صني حتى �نتقل �ل�صقاقي �إىل �ل�صفة �لغربية يف نهاية 

�صنة 1968. 

 ولل�صقاقي عالقات خا�صة مع �ملرحوم �صعيد بالل و�إخو�نه: �لقا�صي �إبر�هيم 

�أبو مر �لذي عمل الحقاً قا�صياً �رشعياً يف غزة، وتاأخر �صهور�ً ُحباً لعبد �لنا�رش، 

ها�صم  �أبو  جمال  و�الأ�صتاذ  �جلز�ئر،  يف  طبيباً  الحقاً  عمل  �لذي  �صك�صك  علي  ود. 

للُّغة �لعربية،  هاً  �لذي عمل الحقاً وكيالً م�صاعد�ً يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم وموجِّ

�الإخو�نية  �ملكتبة  خالل  من  وعرفهم  �ل�صباب،  من  �الإخو�ن  عرف  من  �أول  وكان 

مرزوق.  �أبو  ومو�صى  �أحمد،  �ل�صيخ  يعرف  �أن  قبل  �الإخو�ن  عرف  فقد  لو�لده، 

�هلل  توفاه  وقد  �ل�صعودية  يف  طبيباً  الحقاً  عمل  �لذي  حم�صن  حممود  حممد  وكذلك 

مبدينة  �ل�صابورة  ميم  يف  مقيماً  �أقم�صة  تاجر  حممود  �حلاج  و�لده  وكان  هناك، 

مل  �لذين  �مل�صلمني  �الإخو�ن  رجال  من  و�حد�ً  �أن  �لنادرة  �حلاالت  من  وكان  رفح، 

ُيعتقلو� يف �لعهد �مل�رشي. كان ولده حممد رحمه �هلل ياأتي للمجموعة �لقارئة بالكتب 

 �لفكرية و�لثقافية ذ�ت �لعالقة باالإخو�ن �مل�صلمني، من مكتبة �أبيه �لتي �حتفظ بها 

حتت �الأر�ص.

مثَّلت قر�ءة �لكتب �لتي ح�صل �أبو مرزوق عليها من مكتبة �أبو حممد وغريها، 

�الإ�صالمي.  ه  �لتوجُّ �إىل  �لنا�رشي  �لقومي  ه  �لتوجُّ من  �ل�صباب  لهوؤالء  �لنقلة  بد�ية 
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من النا�ضرية اإىل “الإخوان”: نك�ضة حزيران 1967

يناق�صون  �أحياناً  �لفكري  �لوقت يف �حلو�ر  �لقارئة يق�صون  �ملجموعة  �أفر�د  وكان 

�إطار  يف  وذلك  �الإ�صالمي،  �لفكر  و�أحياناً  �لي�صاري،  �لفكر  و�أحياناً  �لقومي،  �لفكر 

بحثهم عن �أ�صباب �لنك�صة، و�النعتاق من �الحتالل.

على  يرتدد  �أخذ  �مل�صجد،  يف  �ل�صالة  على  و�ملو�ظبة  �لقر�ءة  من  �أ�صهر  وبعد 

م�صاجد رفح، خ�صو�صاً م�صجَدّي �لهدى )وكان يخ�ص �أهل يبنا( و�لنور ثالثة من 

�لتحرير  حزب  �إىل  �أقرب  وكان  يون�ص،  خان  من  �رش�ب؛  �صليم  �ل�صيخ  هم:  �لدعاة 

يعتقده  فيما  �صديٌد  �لثقافات،  متعدد  �الطالع  و��صع  وهو  قيل،  كما  �الإ�صالمي 

هوؤالء  مع  منتظمة  بيتية  لقاء�ت  عقد  على  يحر�ص  وكان  طبعه،  يف  حاٌد  �صو�باً، 

و�الأ�صتاذ  �ل�صعودية.  �جلامعات  يف  الحقاً  �ل�صباب  البتعاث  مفتاحاً  وكان  �ل�صباب 

حممد �لغر�بلي؛ وهو من غزة وكان مدر�صاً، وقد تويف بعد عام و�حد من �الحتالل. 

و�ل�صيخ �أحمد يا�صني؛ وهو الجئ يف غزة )مع�صكر �ل�صاطئ(، وكان مدر�صاً للُّغتني 

�لعربية و�الإجنليزية، باالإ�صافة �إىل مادة �لرتبية �لدينية. هذ� باالإ�صافة �إىل �ل�صيخ 

ح�صني �مل�رشي و�ل�صيخ رجب �لعطار، وكالهما له خلفية �إخو�نية. وهما �خلطيبان 

�لر�صميان يف م�صجد �لهدى، وكان مو�صى �الأكرث �لت�صاقاً بال�صيخ ح�صني �مل�رشي، 

حيث در�ص �لفقه على يديه.

�إلقاء  �نتهائهم من  �لدعاة بعد  �لقارئة يجل�صون مع هوؤالء  �ملجموعة  �أفر�د  كان 

خطبهم، ويتحاورون معهم يف متلف �لق�صايا �لفكرية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية. 

وقد  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  نحو  �ملجموعة  �أفر�د  �جتاه  تبلُور  يف  �أ�صهم  �لذي  �الأمر 

�لتنظيمي  �لعمل  متار�ص  جمموعة  �أول  �إىل  ذلك  جر�ء  �لقارئة  �ملجموعة  حتولت 

جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف رفح بعد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

ومدينة  �لقطاع  �صمال  يف  تن�صط  �أخرى  جمموعة  هناك  كانت  مو�ٍز  خط  وعلى 

�الإخو�ن يف وقت الحق مع فتحي  ُف�صل من  �لعزيز عودة—�لذي  غزة ت�صم عبد 

�ل�صقاقي، حيث �أ�ص�صا حركة �جلهاد �الإ�صالمي—ود. �إبر�هيم �ملقادمة، و�الأ�صتاذ 

عيادة،  �أبو  توفيق  و�ملهند�ص  �صنب،  �أبو  �إ�صماعيل  و�ملهند�ص  �لقوقا،   خليل 

وقد  �ل�صابقني،  �الإخو�ن  من  ع�رش�ت  �إىل  باالإ�صافة  عودة،  �أحمد  و�الأ�صتاذ 

طه،  �أين  �أبو  و�الأ�صتاذ  طه،  �لدين  عز  �الأ�صتاذ  منهم  �لدعوي،  �لعمل  �إىل  عادو� 
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�صمعة،  حممد  و�الأ�صتاذ  دخان،  �لفتاح  عبد  و�الأ�صتاذ  �حل�صنات،  حماد   و�الأ�صتاذ 

الجئون  وجميعهم  متر�ز،  �لرحمن  عبد  و�الأ�صتاذ  خو�صة،  �أبو  حممود  و�الأ�صتاذ 

يقطنون �ملخيمات.

�لناظم  �ملحور  �أ�صبح  قد   
1
يا�صني �أحمد  �ل�صيخ  كان   ،1967 �صنة  نهاية  يف 

وكان �ل�صباب.  عقلية  يتلكون  كانو�  �لذين  �لفتية،  هوؤالء  معظم  يجمع   �لذي 

�إعادة بناء وترميم تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة  �ل�صيخ يا�صني قد بد�أ يف 

با�صتعادة �الأع�صاء �ل�صابقني، و��صتقطاب �ل�صباب �جُلُدد �الأكرث حيوية، حيث كان 

كّل �ملذكورين �صابقاً من طالب �ملرحلة �لثانوية، �لتي ُتق�ّصم وفقاً للمنهج �مل�رشي 

�إىل ثالث �صنو�ت در��صية.

�إىل  �إ�صماعيل �خلالدي �لذي غادر  لالأ�صتاذ  �أحمد يا�صني على ر�أ�ص �الإخو�ن خلفاً  �ل�صيخ  مّت �نتخاب   
1

�ل�صعودية.
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