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ان متوازيان خطَّ

عقيدة اإ�صالمية وكفاح م�صّلح

يُكن  مل  غزة،  قطاع  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �الأوىل  �خلاليا  ت�صكلت  حني 

�أيُّ تنظيم الأّي ٍمن ف�صائل �لثورة �لفل�صطينية، مبا يف ذلك حركة  يوجد يف �لقطاع 

يف  �لكر�مة  معركة  وبعد   ،1958 �صنة  �أو��صط  �لقطاع  يف  بد�ياتها  كانت  �لتي  فتح، 

�الأردن يف 1968/3/21. وكان من �أبرز �الأ�صماء �لتي كانت لها عالقة بهذه �حلركة 

 ،1956 �صنة  و�لده  ُقتِل  جماهدة،  �أ�رشة  من  وهو  �صاهني؛  علي  �أبو  �لوقت  ذلك  يف 

�أوقفوهم على جد�ر مدر�صة )ب(  �أن  �أعمامه بر�صا�ص جي�ص �الحتالل بعد  وُقتِل 

�لُعزل. وعلى ذلك، مل يُكن هنالك  �الإعد�دية يف جمزرة ب�صعة يف حّق جمموعة من 

�صباط  بع�ص  كان  و�إْن  �مل�صلح،  �لكفاح  يار�ص  تنظيم  �أيُّ   1967 �صنة  غزة  يف 

تبلور  وحني  للمقاومة.  �صعبي  تنظيم  باإقامة  بد�أو�  قد  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص 

�لكفاح �مل�صلح، كانت �حلركة �الإ�صالمية تتبلور على خط مو�زٍ لدى �خلاليا �الأوىل 

للجماعة. وللمفارقة، فاإن فكر �لذين مار�صو� �لكفاح �مل�صلح كان وطنياً خال�صاً، �أو 

قومياً م�صاند�ً، وبعيد�ً عن �حلركات �الإ�صالمية.

وُيقر �أبو مرزوق �أن بع�ص موؤ�ص�صي حركة فتح كانو� قد خرجو� من �صفوف 

يف  �لنا�رش  عبد  مع  �صيا�صي  خ�صام  يف  كانت  �جلماعة  الأن  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن 

“�لوطنية  فكرة  �إىل  �جلماعة  من  خرجو�  فهوؤالء  وبالتايل،  �ملبكر،  �لوقت  ذلك 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  �لفكرة �جلامعة لكل مكونات  �أنها  �أ�صا�ص  �لفل�صطينية”، على 

ويف وقت الحق، وبعد �أن مار�صت فتح �لكفاح �مل�صلح، �لتحق بها �لكثري من �أع�صاء 

 �جلماعة كاإبر�هيم عا�صور، و�إبرهيم �مل�صوخي، ود. �أحمد نوفل، ود. عبد �هلل عز�م  

رحمه �هلل و�آخرون، وما �ُصّمي بقو�عد �ل�صيوخ يف �الأردن، كما فعل �لكثري من �أع�صاء 

ذلك  يف  �عرت�صت  قد  �جلماعة  تكون  �أن  ينفي  وهو  �الأخرى.  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب 

ون  �أو �أن تكون قد رف�صت �العرت�ف باأن �لذين ي�صحُّ �لوقت على �لكفاح �مل�صلح، 

باأرو�حهم يف �لقتال مع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صهد�ء. ويعلِّق �أبو مرزوق على 

�أو  �إعالمي  م، ومل يُكن لالإ�صالميني �صوٌت  ذلك بالقول: كانت �لت�رشيحات ُت�صخَّ
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منٌب �صيا�صي يعبِّ عن مو�قفهم، كما كان هناك ت�صويٌه مق�صوٌد لهم. ولذلك، كانت 

�أعد�د كبرية منهم يف  �لتحقت  �لذين  �لت�صهري باالإ�صالميني  �ملو�قف بهدف  م  ُت�صخَّ

ذلك �لوقت مبع�صكر�ت فتح، ولكن ويف �لوقت نف�صه كان هناك حتفٌظ على �القتتال 

�لفل�صطيني - �لعربي.

وتدليالً على ذلك، يقول �أبو مرزوق �إن �الإخو�ن �مل�صلمني مل يقفو� بجانب �لنظام 

يف �الأردن، �أو بجانب �لثورة �لفل�صطينية يف �أثناء �ملو�جهات �لتي بد�أت بني �جلانبني 

مطلع �صنة 1969، وظلّت تت�صاعد حتى �أيلول/ �صبتمب 1970. وهو يعّد م�صاركة 

د. �إ�صحاق �لفرحان؛ �الأمني �لعام �ل�صابق حلزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي �ملنبثق عن 

�لتل  جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �حلكومة �الأردنية، �لتي �صّكلت برئا�صة و�صفي 

يف �أعقاب �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب “�جتهاد�ً �صخ�صياً” مل ُيقّره �إخو�ن �الأردن عليه.

ن�شاأة تنظيم فتح:

جماعة  رد�ء  حتت  من  خرجت  تنظيمات  عدة  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  ظهرت 

�الإخو�ن �مل�صلمني، منها:

1. حزب �لتحرير �الإ�صالمي، �لذي كان موؤ�ص�صه �ل�صيخ تقي �لدين �لنبهاين ع�صو�ً 
يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. 

�الإخو�ن،  تنظيم  يف  �الأو�ئل  قادتها  معظم  كان  �لتي  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة   .2
�لهندي، حممد  ود.  للحركة،  �الأول  �لعام  �الأمني  �ل�صقاقي؛  فتحي  د.   ومنهم 

وعبد �لعزيز عودة، وتي�صري �خلطيب وغريهم.

موؤ�ص�صيها  معظم  كان  حيث  “فتح”،  �لفل�صطيني  �لوطني  �لتحرير  حركة   .3
وحممد  خلف،  و�صالح  �لوزير،  خليل  ومنهم:  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  �الأو�ئل 

يو�صف �لنجار، وكمال عدو�ن، وعبد �لفتاح حمود، و�صليم �لزعنون، وريا�ص 

و�صبحي �لنت�صة،  ورفيق  �لبلعاوي،  وفتحي  �ل�صفطاوي،  و�أ�صعد   �لزعنون، 

�أبو كر�ص، وعبد �هلل �صيام، و�صعيد �ملزين، ومعاذ عابد، وحمد �لعايدي، وعبده 

�لقي�صاوي،  وعوين  �الأ�صمر،  �ملجيد  عبد  و�أحمد  �لوزير،  وغالب  مر�حيل،  �أبو 

وماجد �ملزين، وحممد �الإفرجني.
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من  به  باأ�ص  ال  عدد  �دعى  و�إن  لالإخو�ن،  �صديقاً  كان  فقد  عرفات  يا�رش  �أما 

�الإخو�ن �لقد�مى �أنه منهم، الأنه قام بتدريبهم على �ل�صالح وحرب �لع�صابات �صّد 

�صالح  على  فيها  تعرف  �لتي  نف�صها  �ل�صنة  وهي   ،1951 �صنة  �لبيطانية  �لقو�ت 

لك�صب  �الإخو�ن  من  �أنه  �لطالب  بني  �هلل  رحمه  عمار  �أبو  ُي�صيُع  كان  حينها  خلف، 

�أ�صو�تهم. وجنح على قائمة �الإخو�ن من �صنة 1952 حتى �صنة 1956. 

حزب  يف  ع�صَوْين  كانا  �للذين  ميزر  �أبو  وحممد  �لقدومي،  فاروق  وبا�صتثناء 

�ل�صباعي  مل�صطفى  �صكرتري�ً  وعمل  �إ�صالمياً،  كان  عبا�ص  حممود  فاإن  �لبعث، 

�ملر�قب �لعام جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية، وهناك من يقول �إنه: كان من 

�الإخو�ن وهذ� غري �صحيح. كما كان �ملرحوم خالد �حل�صن ع�صو�ً يف حزب �لتحرير 

�الإ�صالمي.

�أع�صاء  1954، وخ�صو�صاً  بد�أت فكرة فتح يف �ُصعب �الإخو�ن مبكر�ً منذ �صنة 

وكذلك  �الإفرجني.  وحممد  �لعايدي،  وحمد  �لوزير،  خليل  مثل  �لع�صكري  �جلهاز 

ممن كان يف �أ�رشة �جلهاد �لتي كان ير�أ�صها �صالح خلف، ومعه �أ�صعد �ل�صفطاوي، 

و�صليم �لزعنون، وكمال عدو�ن، وعبد �لفتاح حمود من �ل�صفة، وقد �ن�صمَّ �إليهم 

يف �أثناء �لدر��صة يف �لقاهرة.

يقول  وفتح،  �الإخو�ن  ع�صوية  بني  �الزدو�جية  ق�صية  ح�صُم  متَّ   1960  �صنة 

�أبو مرزوق: حيث متَّ �لتخيري بني ع�صوية فتح �أو �الإخو�ن �مل�صلمني، وكانت �لقاعدة 

�لتنظيمية �الأوىل حلركة فتح ن�صاأت يف �لكويت �صنة 1959، حيث مّت ت�صكيل �حللقة 

متلفة  فل�صطينية  مناطق  من  جاوؤو�  الآخرين  باالإ�صافة  �لوزير  خليل  من  �الأوىل 

خلف،  و�صالح  �لقدومي،  وفاروق  �لدنان،  �هلل  وعبد  �لكرمي،  عبد  عادل  منهم: 

و�صليم �لزعنون، �إ�صافة �إىل يا�رش عرفات. 

يف  كانت  �لبد�ية  �إن  يقول  خلف  ف�صالح  �ختلفت،  قد  �لن�صاأة   رو�يات 

فيما   ،1957 �صنة  كانت  �إنها  �لوزير  خليل  ويقول   ،1959 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

يقول خالد �حل�صن �إنها كانت يف �صنة 1962، ويبدو �أن كل و�حد منهم يوؤّرخ للبد�ية 

�عتبار�ً من تاريخ �ن�صمامه لهذه �لفكرة.
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كانت جمموعات �لعمل �الأوىل كالتايل: 

�هلل  وعبد  خلف،  و�صالح  عرفات،  ويا�رش  �لوزير،  خليل  �لكويت:  جمموعة   .1

�لدنان، وعادل عبد �لكرمي.

�لنجار، وكمال عدو�ن، وحممود عبا�ص، ورفيق  2. جمموعة قطر: حممد يو�صف 

�لنت�صة.

3. جمموعة غزة: فتحي �لبلعاوي، و�أ�صعد �ل�صفطاوي، و�صليم �لزعنون، وعوين 

�لقي�صاوي. 

ومعظم هوؤالء كانو� يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني با�صتثناء يا�رش عرفات.

مذكرة خليل الوزير:

قدَّم خليل �لوزير مذكرًة �إىل هاين ب�صي�صو، وهو �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني 

يف فل�صطني، �صمنها فكرة �لتنظيم �جلديد، وملخ�صها:

1. �أن يتبنى �الإخو�ن �مل�صلمون �لفل�صطينيون �إقامة تنظيم خا�ص بجانب تنظيمهم 
�إ�صالمياً يف مظهره و�صعار�ته، و�إمنا يحمل �صعاَر حترير  بحيث ال يحمل لوناً 

فل�صطني و�لكفاح �مل�صلح.

2. �أع�صاء هذ� �لتنظيم �جلديد من �الإخو�ن وغريهم، ولكن عليهم �أن يخلعو� ثيابهم 
�حلزبية �الإخو�نية وغريها.

�لطريق على  �لق�صيَة حيًة ويقطع  �صيُبِقي  �مل�صلّح  �لتنظيم �جلماهريي و�لعمل   .3
�لنا�رش،  عبد  ِقبَل  من  مالحقون  وغريهم  �الإخو�ن  و�أن  خ�صو�صاً  ت�صفيتها، 

ولفكِّ �لطوق و�حل�صار عنهم، ال بّد من �لفكرة �جلديدة.

�لتنظيمي،  و�النتماء  �لع�صوية  مو�صوع  ح�صُم  ومتَّ  �ملقدمة،  �لورقة  ُرِف�صت 

�لذي تاأّخر 3 �صنو�ت من �صنة 1957 �إىل �صنة 1960 )�جتماع �لقاهرة �الأول(، وكان 

�لكثري من �الإخو�ن �ن�صمو� �إىل هذ� �لت�صكيل )�لذي �قرتحه �لوزير �أي حركة فتح( 

على �أ�صا�ص �أنه ُمَقر من ِقبَل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني.
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اأبو مرزوق والتوا�شل مع العمل الفدائّي:

�أبو مرزوق كانت عو�طفه د�ئماً مع �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني،  �ل�صاب مو�صى 

ومع �لثورة �لفل�صطينية يف �ملو�جهات �لتي خا�صتها �صو�ء يف �الأردن، �أم يف لبنان، 

�أم يف �صورية، وذلك بالرغم من مالحظاته على بع�ص �ملمار�صات �ل�صلبية لفد�ئيي 

ف�صائل �لثورة.

�لتي  �الأوىل  �ملرة  وكانت   ،1969 �صنة  �أو�خر  غزة  قطاع  غادر  قد  مو�صى  كان 

�أر�ص �الأردن. وعندما غادر �لقطاع كان قد بد�أ حو�ر�ً مع �خلاليا  تطاأ قدماه فيها 

�الأوىل حلركة فتح، �لتي مل تُكن قد بلورت عملها �مل�صلّح د�خل �لقطاع بعد، و�إْن كان 

�صيهتم بالعمل �مل�صلّح بع�ُص �لفاعلني يف قو�ت �لتحرير �ل�صعبية، ويقول: ما ز�ل يف 

�إحدى �لعمليات ومّت  �ِصيب يف 
ُ
�أ �أبو ح�صي�ص، وقد  ذ�كرتي �ل�صديق �لعزيز �صعدي 

�عتقاله ومل يخرج من �ل�صجن �إال بعد �تفاقيات �أو�صلو Oslo Accords. ويقيم حالياً 

يف �لزقازيق بجمهورية م�رش �لعربية، وكم كان �صعدي مفعماً بالثورة وبعالقاته 

�حلميمة مع �جلميع.

اإعادُة تنظيم جماعة االإخوان امل�شلمني:

كانت فتح يف ذلك �لوقت، و�جلبهة �ل�صعبية بالذ�ت، قد بد�أتا بالنمو �ل�رشيع يف 

�لقطاع و�ل�صفة �لغربية؛ وذلك لوجود �متد�د تنظيمي قوي لهما يف �خلارج، يدهما 

�أما جماعة  �لتحرك.  ��صتكملتا �رشوط  �لفكري و�ملايل و�ل�صالح، وكانتا قد  بالدعم 

�خلارج،  يف  منظمات  باأي  �صلة  �أي  لها  يُكن  فلم  �لوقت  ذلك  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

وكان عدد �أع�صائها حمدود�ً، ي�صكل بد�يات تنظيم ال �أكرث. 

على  كان  �لتي  �جلماعة  ح�صابات  يف  و�رد�ً  يكن  مل  �مل�صلّح  �لكفاح  فاإن  ولذلك 

قد  �ل�صلل  يُكن  ومل   .1968 �صنة  �أو�خر  من  �عتبار�ً  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  ر�أ�صها 

ي�صتطيع  �لوقت  ذلك  يف  كان  فقد  الحقاً.  �حلال  �إليه  �نتهى  كما  �أطر�فه  كل  �إىل  �متّد 

�لتدري�ص باملد�ر�ص �حلكومية، بعد تخرجه من   �مل�صي على قدميه، وكان يعمل يف 

�ملدر�صة �لثانوية. 
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ولتعيني �ل�صيخ يا�صني ق�صٌة ُتروى؛ فقد كان طلبه قد ُرِف�ص �أول �الأمر من ِقبل 

بالقطاع  �مل�رشية  �لتعليمية  �لبعثة  ورئي�ص  غزة،  لقطاع  �لعام  �حلاكم  م�صت�صار 

حممود �صهاب، لكن �لفريق �أحمد �صامل �حلاكم �لعام لقطاع غزة �لذي كان لديه ولد 

معاق، قرر تعيني يا�صني مدّر�صاً �صنة 1958. و�ل�صيخ يا�صني لي�ص بعامل �رشعي، 

ُي�صاع. فقد ثّقف نف�صه بنف�صه، وعمل يف �الإطار  �أزهرية كما  �أن ثقافته لي�صت  كما 

للثانوية  تقدم   1964 �صنة  يف  ولكن  �إ�صالمي.  منظوٍر  من  و�ل�صيا�صي  �الجتماعي 

�لعامة مرة ثانية، وجنح ومتَّ قبوله يف جامعة عني �صم�ص ق�صم لغة �إجنليزية، بالرغم 

من �أن �عتقاله يف م�رش �صنة 1965، حاَل بينه وبني �إكمال تعليمه �جلامعي، فقد متَّ 

�إخر�جه من �ل�صجن مبا�رشًة �إىل غزة.

يف �أثناء �لبد�يات �الأوىل لتنظيم �جلماعة—يو��صل �أبو مرزوق—�نح�رش عملها 

من  وذلك  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  د�خل  لالإ�صالم  و�لدعوة  �الجتماعي  �الإ�صالح  يف 

عب  ال  �ل�صخ�صي،  و�الحتكاك  �الت�صال  على  تعتمد  بد�ئية  �ت�صال  و�صائل  خالل 

موؤ�ص�صات وبر�مج ومنظمات. 

االرحتال اإىل م�رش:

ذهب  �لثانوية،  �لدر��صة  الإكمال  �لقطاع  من  �خلروج  مرزوق  �أبو  قرر  عندما 

�التفاق  حينها  ومّت  �مل�صتقبل،  عن  يتحدثان  وجل�صا  يا�صني  �أحمد  �الأ�صتاذ  لود�ع 

على �لذهاب �إىل م�رش، لاللتحاق بالكلية �حلربية، حيث كانت م�رش ت�صمح بدخول 

�الأردن  بني  ما  �ت�صاالت  هناك  يُكن  مل  وحيث  غزة.  قطاع  الأبناء  �حلربية  �لكليات 

�أو�صاٌع تنظيمية مبلورة بني تلك �الأجز�ء،  �أو م�رش وغزة، ومل تُكن هناك  وغزة، 

�إال �أن �ل�صيخ �أحمد تذّكر �أخاً يقيم يف عّمان، يعمل يف �لتحاليل �لطبية، وكان طبيباً 

بيطرياً ��صمه د. �أحمد �لعرجا فتعرف عليه �أبو مرزوق يف �أثناء مروره بالعا�صمة 

�ل�صيارة  كانت  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  مع  �لود�ع  للقاء  �لتايل  �ليوم  يف   �الأردنية. 

عابر�ً  ح�صني  �مللك  ج�رش  �إىل  ومنها  لل�صالة،  �لقد�ص  �إىل  مرزوق  �أبو   تقل 

فل�صطني �إىل �الأردن.

عّمان  تُكن  مل  رفح،  يف  �لالجئني  ميم  مرزوق  �أبو  مو�صى  �ل�صاب  غادر  حني 

�أخوه جمعة  �إىل حيث  �لذهاب  يريد  �لقاهرة وم�رش، حيث كان  و�إمنا  �لهدف،  هي 
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جتاور وهي  �ملنوفية،  حمافظة  يف  �لكوم  �صبني  مدينة  يف  ويعمل  يقيم  كان   �لذي 

قرية ميت �أبو �لكوم �لتي �أجنبت �لرئي�ص �مل�رشي �الأ�صبق �أنور �ل�صاد�ت. فقد كان 

مب�رش.  �لعامة  �لوظائف  يف  غزة  قطاع  فل�صطينيي  بتعيني  �صمح  قد  �لنا�رش  عبد 

وكان جمعة قد ُعنيِّ موظفا �إد�رياً يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم �مل�رشية. ويف مدر�صة 

�صبني �لكوم قدم مو�صى �متحانات �لثانوية �لعامة �مل�رشية، وح�صل عليها. غري �أنه 

قبل �أن يذهب �إىل م�رش، �أقام ملدة �صهرين يف �الأردن ب�صحبة �أخيه حممود �لذي كان 

�رْش �الإ�رش�ئيلي يف �أعقاب �لنك�صة.
َ
ير�ه للمرة �الأوىل منذ �أن غادر رفح �إىل �الأ

تنبوؤٌ مبّكر:

م �لو�صع  على �لرغم من �صغر �صنّه، حاول مو�صى خالل هذين �ل�صهرين تفهُّ

حول  �لفد�ئيني  قو�عد  يف  حممود  وجود  ذلك  على  �صاعده  �الأردن،  يف  �لفل�صطيني 

لن  �لفد�ئي  �لعمل  باأن  ر��صخة  قناعة  �إىل  �ل�صلط. وقد خل�ص من م�صاهد�ته  مدينة 

ُي�صفر عن نتيجة ملمو�صة!

عندما  �أنهم  �لفد�ئيني  قو�عد  يف  “الحظت  قائالً:  �ندها�صك  على  يجيبك  ملاذ�؟ 

ُيعّدون �لطعام، كانو� ياأخذون �حتياجاتهم من حقول �ملز�رعني �ملجاورة. وكان يل 

�عرت��ص على ذلك، �إذ كيف �صيعي�ص �لفالح وما هو م�صتقبل عالقته مع �لفد�ئيني؟”، 

ولذلك فقد قال الأخيه ورفاقه: “�إذ� مل يُكن وجودكم مو�صع ترحيب، فكيف يكن 

لكم �ال�صتمر�ر يف �لبقاء بني �لنا�ص، و�إذ� �نعدمت �حلا�صنة �ل�صعبية ال م�صتقبل لكم، 

ذلك �أن �حلا�صنة �ل�صعبية �أهم �رشوط �ال�صتمر�رية”.

لبع�ص  �ل�صلبي  وتقييمه  عنه،  �صدرت  �لتي  �النتقاد�ت  من  وبالرغم  �أنه،  �إال 

�لذي  �لوحيد  �لطريق  باعتباره  لديه،  كبري  ر�صيد  �لفد�ئي  للعمل  كان  �ملمار�صات، 

فقد  ولذلك،  �ملغت�َصبة.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  ويعيد  �لبالد  يحّرر  �أن  يكن 

عاطفته  كانت  وقد  �لوجهة.  �أو  �لتقييم،  �ختلف  مهما  �لفد�ئيني،  مع  عو�طفه  كانت 

معهم يف �أثناء �أيلول/ �صبتمب 1970، ويف لبنان، ويف �أثناء �حلرب مع �صورية. غري 

�ل�صلبيات  كانت  وقد  �الأردن،  جتربة  من  �الّتعاُظ  يتم  مل  لبنان  يف  �أنه  يالحظ   �أنه 

�أكرث عمقاً.
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االنقالب على قائد جي�س التحرير:

يف  �صهد  وقد  مرة.  غري  لبنان  �إىل  �نتقل  �لذي  حممود  �أخاه  ز�ر  قد  مو�صى  كان 

�لبديري  م�صباح  بالعميد  مطيحاً  �أخوه  قاده  �لذي  �النقالب  ف�صول  �ملر�ت  �إحدى 

باالإعد�م  عليه  �حلكم  �إىل  �أف�صى  ما  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جلي�ص  �الأ�صبق  �لقائد 

جّر�ء  �أعلى  ورتبة  و�صاماً  منحه  قد  �الأ�صد  حافظ  �لرئي�ص  كان  �أن  بعد  �صورية،  يف 

�لبطولة �لتي �أبد�ها يف �أثناء حرب رم�صان 1973.

عدة  من  ت�صّكل  ولكنه  وليلة،  يوم  يف  يتم  مل  �لبديري  م�صباح  على  �النقالب 

ف�صول بد�أت كما يقول �لعميد حممود بلقاٍء غري متوقع بينه وبني عبد �حلليم خد�م 

لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �لذي �صي�صبح الحقاً  �لوقت،  وزير خارجية �صورية يف ذلك 

�جلمهورية، قبل �أن يغادر �صورية معار�صاً للنظام.

بعد �أن ح�صل �لر�ئد حممود على و�صام �ل�صجاعة من ِقبَل �لرئي�ص حافظ �الأ�صد، 

يف  حطني(  )قو�ت  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  لقو�ت  قائد�ً  بتعيينه  مكافاأته  متَّت 

لبنان، �لتي كانت تتبع قيادة �لعميد م�صباح �لبديري يف دم�صق. وملا كان �لو�صام 

��صتمل على �صنتي �أقدمية، فقد متت ترقية حممود �إىل رتبة مقدَّم.

�إىل بريوت وبرفقته زهري  1975، و�صل عبد �حلليم خد�م  وذ�ت يوم من �صنة 

رئي�ص  كذلك  ي�صغل  كان  �لذي  �ل�صاعقة،  �لعام—�آنذ�ك—ملنظمة  �الأمني  حم�صن 

نقل  حممود  من  خد�م  وطلب  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  يف  �لع�صكرية  �لد�ئرة 

حزب  قو�ت  مع  �لتما�ص  خط  من  �لفل�صطيني  �لتحـرير  جي�ص  كتائب  من  كتيبة 

�لكتائب �إىل ميمي �صب� و�صاتيال بدعوى وجود خارجني على �لقانون يتوجب 

قيادة  مع  فا�صلة  ملعركة  �لوقت  ذلك  يف  حت�رّش  �صورية  كانت  وملا  عليهم.  �لقب�ُص 

منظمة �لتحرير، فقد �متنع حممود عن تنفيذ طلب خد�م مبر�ً ذلك ب�رشورة تلقيه 

�أمر�ً بذلك من رئي�ص �الأركان �لعميد م�صباح �لبديري، ر�ف�صاً تلّقي مثل هذ� �الأمر 

من زهري حم�صن �أي�صاً، مبدياً ��صتعد�ده يف �لوقت نف�صه بتكليف حر��صاته �خلا�صة 

بالقب�ص على �ملخالفني للقانون. و�نتهى �جلد�ل بني خد�م وحممود بت�صاوؤل �الأول: 

“لي�ص �إحنا جايبينك هون؟”، ورّد �لثاين “�أنا هنا للدفاع عن �ل�صعب �لفل�صطيني”. 
وعندها قال خد�م مهدِّد�ً: “لقد �أعذر من �أنذر، �للهم ��صهد �أين قد بلغت”. فما كان 
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�إال مغادرة �ملكان ر�ف�صاً طلب زهري حم�صن مو��صلة �حلديث و�إمتام  من حممود 

بح�صور  حممود  رو�ية  �إىل  عرفات  يا�رش  ��صتمع  وعندما  �ل�صاي.  كوب  �رشب 

�ملرحوم �صالح خلف، ت�صاءل �الأخري “هل �أنت جمنون؟”. و�أ�صاف “كان يفرت�ص 

�أن تد�ري �ملوقف؛ الأن �ل�صوريني لن يرتكوك حيّاً بعد �الآن”.

وبعد �صاعتني من �للقاء �لعا�صف مع خد�م، كانت كتيبة من منظمة �ل�صاعقة �لتي 

يقودها زهري حم�صن تنفذ مهمة �رشب بع�ص �ملر�كز �لتابعة حلركة فتح ومكاتب 

جريدة “بريوت �مل�صاء” �لتي كان ي�صدرها حزب �لبعث �لعر�قي، ومّت يومها �إنقاذ 

�صفيق �حلوت مدير مكتب منظمة �لتحرير يف بريوت من حتت �الأنقا�ص.

�إىل بريوت  بالتحرك  �لبديري  للعميد م�صباح  �الأو�مر  ذ�ته، �صدرت  �ليوم  ويف 

لبنان.  يف  �لتحرير  جي�ص  قو�ت  قيادة  من  مرزوق  �أبو  حممود  �ملقّدم  ال�صتبـد�ل 

من  منهم  �ثنان  و��صتقال  عنه،  بدالً  �لقيادة  تويّل  �صباط  ثالثة  رف�ص  وعندما 

�أخذ  لبنان،  يف  و�الأركان  للقيادة  مركز�ً  دم�صق  من  باأو�مر  �لبديري  �أن�صاأ  �جلي�ص، 

نحو  على  �ملوقف  ت�صاعد  �الأثناء  تلك  ويف  منه.  �لقو�ت  كافة  عمل  يدير  �صخ�صياً 

�لكالمية  �حلرب  حدة  وت�صاعدت  و�لفل�صطينية،  �ل�صورية  �لقيادتني  بني  خطري 

بينهما، وحتركت قو�ت �صورية على عدة حماور ل�رشب قيادة �ملقاومة �لفل�صطينية 

وعلى ر�أ�صها قيادة فتح يف لبنان. و�صادف �أن كان عرفات يف �ل�صعودية، و�تخذت 

جهاد،  و�أبو  �إياد،  �أبو  من  كل  وع�صوية  �صالح  �أبو  �ملرحوم  برئا�صة  قيادية   جلنة 

�أمر�ً  �لبديري  فاأ�صدر  �ملتقّدمة.  �ل�صورية  �لقو�ت  �صّد  بالقتال  قر�ر�ً  �لهول  و�أبو 

وعندها  �ل�صورية،  �لقو�ت  ملوؤ�زرة  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  قو�ت  با�صتنفار 

��صطر �ملقّدم حممود �أبو مرزوق الإ�صد�ر �أو�مره ب�صحب �لف�صيل �ملكلّف بحر��صة 

�لبديري. وطلب من �ملقّدم ذيب �رشحان قائد قو�ت جبهة �لتحرير �لعربية �لقب�ص 

قائدهم.  باعتقـال  �جلنود  مبوجبها  يقوم  �صابقة  ي�صجل  ال  حتى  �لبديري  على 

�إىل  �لبديري  �إر�صال  ومّت  �صو�ه.  من  �أمر  �أيَّ  �لقو�ت  تتلقى  باأال  �لتعليمات  و�أ�صدر 

�أبو �إياد، �لذي طلب منه �لت�رشيح با�صتنكار ما فعله �ل�صوريون، لكنه رف�ص كونه 

�صابطاً يف �جلي�ص �ل�صوري ال ي�صتطيع �أن ينتقد قيادته �ل�صورية.
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جي�ص  يف  �لبعثيني  �ل�صباط  من  �ثنان  فيها  ُقتِل  �لتي  �لالحقة  �لتد�عيات  وجّر�ء 

فيما  �جلنود،  بع�ص  ومعهم  �صورية  �إىل  �لبعثيني  �ل�صباط  بقية  غادر  �لتحريـر، 

�أ�صل �لقو�ت بكامل �ملعد�ت  80% من  �أبو مرزوق  بقي حتت قيادة �ملقّدم حممود 

و�الأ�صلحة. وبعد ذلك، ح�رش عبد �حلليم خد�م �إىل بريوت وتفاهم مع حممود على 

�إطالق �رش�ح �لبديري.

اجلماعُة يف م�رش:

يف م�رش مل يُكن هناك تنظيم قائم لالإخو�ن �مل�صلمني. كان عبد �لنا�رش قد فّكك 

تخلو  �مل�صاجد  وكانت  �ل�صجون،  يف  رموزه  كل  وكان  كامل،  �صبه  ب�صكٍل   �لتنظيم 

من �ل�صباب.

هكذ� وجد �ل�صاب مو�صى �لو�صع عندما وطاأت قدماه �أر�ص م�رش الأول مرة. 

وبعد �أد�ئه �صالة �لفجر يف م�صجد د�خل مركز �أمني يقع �أمام منزل �صقيقه جمعة 

�أنت  هل  ف�صاأله:  بال،  فاأجابه  �الأزهر؟  يف  طالب  �أنت  هل  �ل�صيخ:  �صاأله  مبا�رشة، 

يف  بت�صلي  �أنت  مال 
ُ
“�أ �ل�صيخ:  له  قال  وهنا  بال.  فاأجابه  �لدينية؟  �ملعاهد  يف  طالب 

عدم  هدفها  ن�صيحة  هذه  �أن  مو�صى  �أدرك  وبعدها  بيتك”.  يف  �صلي  ليه؟  �مل�صجد 

كان  �أنه  مو�صى  �أدرك  م�رش،  يف  �الإقامة  من  �أعو�م  عدة  وبعد  لل�صجن.  تعري�صه 

خا�صعاً للمر�قبة، غري �أن هذه �ملر�قبة مل تفلح يف حتديد هويته، حيث �إن �مل�رشيني 

�لقيادي  �مل�صلمني، وموقعه  �الإخو�ن  �لتنظيمي يف جماعة  �آنذ�ك و�صعه  مل يعرفو� 

1994 بو�صفه رئي�صاً  �إال عندما قام بزيارٍة ر�صمية مل�رش �صنة  يف حركة حما�ص، 

للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص. 

بعد �نتهاء �أبو مرزوق من در��صة �لثانوية �لعامة، متَّ �إلغاء دخول �لفل�صطينيني 

للكليات �حلربية، وبالتايل قّدم للتن�صيق ودخل كلية �لهند�صة، وهي تقع يف �ملدينة 

نف�صها �لتي كان يقيم فيها مع �صقيقه جمعة.

ين�صط  مو�صى  كان   ،1971 �صبتمب  �أيلول/  يف  �ملنوفية  بجامعة  �لتحاقه  بعد 

�لكوم،  �لفل�صطينيني يف �صبني  �أعد�د كافية من  لعدم وجود  �مل�رشيني،  بني  منفرد�ً 

من  �بتد�ًء  �عتُِمدت  وم�رش  غزة  قطاع  بني  �ملفتوحة  �جل�صور  �صيا�صة  �أن  ذلك 
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�لطلبة  �أعد�د�ً متز�يدة من  �ل�صبعينيات، و�أ�صبحت �جلامعات �مل�رشية تقبل  مطلع 

�لفل�صطيني،  �ل�صباب  �صفوف  يف  للعمل  مو�صى  �ن�رشف  وعندها  �لفل�صطينيني. 

�لذي كانت �أعد�ده تتز�يد كل عام بف�صل تو�فد طالب غزة ملو��صلة �لتعليم �جلامعي 

يف م�رش.

وخمي�ص  �ملقادمة،  و�إبر�هيم  عودة،  �لعزيز  عبد  كان  �ل�صباب  �أولئك  بني  ومن 

يو�صف  و�أحمد  نافع،  وب�صري  �صنب،  �أبو  و�إ�صماعيل  حم�صن،  وحممد  ندى،  �أبو 

�لهندي، وكمالني �صعث، وفرج  �الأ�صمر، وحممد  �ملزين، وعي�صى  �صالح، وحممد 

�لغول، وعماد �لعلمي، ومفيد �ملخلالتي، وعمر فرو�نة، وع�صام �ل�رش�ج، وفتحي 

�ل�صقاقي، �لذي قِدم �إىل جامعة �لزقازيق بعد �أن �أنهى در��صته يف جامعة بريزيت يف 

�ل�صفة �لغربية، وعمل بالتدري�ص يف �لقد�ص. وعلى ذلك فقد و�صل �إىل م�رش متاأخر�ً 

ثالث �صنو�ت عن �أقر�نه.

احتكاك مع اجلميع:

�صمحت �لدر��صة يف م�رش باالختالط و�الحتكاك مبختلف �لتيار�ت �ل�صيا�صية 

ز�ر  �لفرتة  تلك  وخالل  �ل�صعبية.  و�جلبهة  فتح،  حركة  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية، 

�أ�صهر  عدة  و�أم�صى  ولبنان،  �صورية  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ميمات  مو�صى 

كانت  �لطريق �جلديدة يف بريوت، حيث  �لريموك قرب دم�صق، ويف حي  يف ميم 

تتمركز مكاتب ف�صائل �لثورة �لفل�صطينية. 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صاكل  على  كثب  عن  يّطلع  �جلوالت  هذه  خالل  وكان 

بن�صاط  يعمل  كان  كما  �لفل�صطينيني.  مع  �للبنانية  �ل�صلطات  ممار�صات  وطبيعة 

�الأع�صاء  كان  وعندما  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  جلماعة  �لفل�صطيني  �لتنظيم  تو�صيع  يف 

�جُلدد من �لطالب يعودون �إىل قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، كانو� يو��صلون �لعمل 

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  جلماعة  �لطالبي  �لتنظيم  منا  وقد  هناك.  �جلماعة  تنظيم  يف 

�أوج  يف  كانت  �لوقت  ذلك  يف  فتح  حركة  �أن  مع  �لطالب،  من  �ملئات  ي�صم  و�أ�صبح 

�نت�صارها. وكانت �ل�صيا�صة �مل�رشية �صّد �جلبهتني: �ل�صعبية و�لديوقر�طية، بل 

�صّد �أّي تنظيم خال فتح، وكثري�ً ما كان يرّحل �أع�صاء �لتنظيمني من �لطالب. بل �إّن 
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تنظيم �الإخو�ن �لطالبي كان هو �الأكب من حيث �لتنظيم و�اللتز�م... وكان لتنظيم 

يقول  كما  �لقاهرة،  يف  و�أن�صطة  مكاتب  وفتح  �لطالب  بني  �لعمل  يف  �حلرية   فتح 

من   %20 ي�صم  كان  فقد  �لفل�صطيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  تنظيم  �أما  مرزوق،  �أبو 

�ملثال،  �صبيل  �لقاهرة على  �ملقبولني يف جامعة  �لطب  كلية  �لفل�صطينيني يف  �لطالب 

كانا متميَّزين. ولدى عودة هوؤالء  و�لنوعية(  )�لعدد  و�لكيف  �لكم  �أن  ويوؤكد على 

و�جلمعيات  �لنقابات  يف  ي�صاركون  كانو�  غزة،  قطاع  �إىل  خ�صو�صاً  �لطالب، 

�أن كان �لقطاع خالياً من �لعن�رش  و�ملوؤ�ص�صات، وتاأ�صي�ص موؤ�ص�صات جديدة، بعد 

�الإخو�ين �لنقابي.

اإعادُة البناء:

�لوقت،  ذلك  يف  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  تنظيم  وجود  لعدم  ونظر�ً 

�الإخو�ن  جماعة  لعودة  �صابقاً  �لطالبي  �لفل�صطيني  �جلماعة  تنظيم  �أ�صبح   فقد 

يف �لقاهرة.

مكاتب  تبعته  �لقطاع،  يف  �جلماعة  لقيادة  �إد�ري  مكتب  ت�صكيل  مّت  �لبد�ية  يف 

فرعية، ثم تطّور �الأمر �إىل ت�صكيل جمل�ص لل�صورى ينبثق عنه مكتب �إد�ري تنفيذي، 

ومناطق تنظيمية يف مدن وميمات �لقطاع.

بناء  كان  كما  �الحتالل،  بعد  �صعيفاً  �لتنظيم  كان  فقد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أما 

�لتنظيم �أكرث �صعوبة. ومل يُكن هناك �أّي �ت�صال بني تنظيم �جلماعة يف قطاع غزة 

�ل�صفة  1967، وبني تنظيم �جلماعة يف  �لقاهرة قبل �صنة  �لذي كانت مرجعيته يف 

ل�صعف  �أ�صباب  ثالثة  مرزوق  �أبو  ويقرر  عّمان.  يف  مرجعيته  كانت  �لذي  �لغربية 

�لتنظيم يف �ل�صفة �لغربية هي:

�أوالً: خروج �أعد�د كبرية من �أع�صاء �لتنظيم من �ل�صفة �لغربية بعد �الحتالل.

يف  �جلماعة  لقيادة  تبعيته  ب�صبب  م�صتقل  تنظيمي  هيكل  وجود  عدم  ثانياً: 

�الأردن، وبعد �الحتالل مّت �عتبار �أهلنا يف �ل�صفة كاأنهم �أ�رشى.

ثالثاً: �ت�صاع م�صاحة �ل�صفة �لغربية و�صعوبة �لتو��صل مقارنة بقطاع غزة.
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بني  �ل�صد�مي  �لتاريخ  هو  �آخر،  مهم  عامل  ذكر  عن  يغفل  مرزوق  �أبو  �أن  غري 

و�لقومية  �لوطنية  �حلركة  ف�صائل  وجممل  �الأردن  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة 

و�لي�صارية.

بد�ية �الت�صال بني تنظيمي �جلماعة يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية كانت 

عن طريق �لوفود �لز�ئرة وطالب غزة �لذين توجهو� للدر��صة يف جامعات �ل�صفة، 

دور  هنالك  كان  �أنه  كما  نابل�ص.  منطقة  يف  بالل  �صعيد  �ل�صيخ  خالل  من  وحتديد�ً 

ويف  و�لقطاع.  �ل�صفة  من  �الإخو�ن  �لطالب  فيها  �لتقى  �لتي  �مل�رشية  للجامعات 

�لبد�يات �ملبكرة لعبت �جلامعات �مل�رشية دور�ً يف تعزيز �لتنظيم بكو�در متميزة. 

و�ّت�صع نطاق �لن�صاط �لدعوي ب�صكٍل غري م�صبوق.

�لتي  �خلمرية  مبثابة  كان  م�رش  يف  �لتو�جد  �أن  على  مرزوق  �أبو  يوؤكد  ولذلك، 

�أن�صجت تنظيم �جلماعة يف �الأر��صي �لفل�صطينية. فقد جرى تاأ�صي�ص تنظيم جديد، 

ال �إعادة تاأ�صي�ص تنظيم قائم، و�أ�صبح تنظيم �جلماعة د�خل فل�صطني موّحد�ً الأول 

�أول  وكان  �ل�صبعينيات،  �أو�خر  يف  و�حد  وم�صوؤول  و�حدة  بقيادة  تاريخه  يف  مرة 

م�صوؤول يف قيادة �جلماعة �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق رحمه �هلل.

ويف �الأ�صا�ص، مل تكن م�رش بعيدة عن بد�يات �جلماعة يف فل�صطني. ففي م�رش 

 .1928 �صنة  �لبنا  ح�صن  يدي  على  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  تنظيم  �أول  تاأ�ّص�ص 

�أقطار �لعروبة و�الإ�صالم، وكان  ومن م�رش خرج �لدعاة �إىل فل�صطني وغريها من 

بعد  �مل�رشية  رفح  يف  �أقام  �لذي  ح�صن  �أحمد  ح�صني  �ل�صيخ  فل�صطني  يف  �أبرزهم 

�لهجرة، وكان يف �الأ�صا�ص قد مّت �إيفاده �إىل يافا. وظل مقيماً على حدود فل�صطني بعد 

نكبة 1948، وتزوج من �مر�أة فا�صلة فل�صطينية من عائلة �لفر�. وبعد �صنة 1948 

�رتبط باالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة.  

�الإ�صالمي  �لعامل  �أنحاء  ملختلف  ر�صائل  حملو�  �لبنا  �أر�صلهم  �لذين  �لدعاة 

�أكرث  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  لتنظيم  �ُصَعب  �إن�صاء  عن  مهماتهم  و�أ�صفرت  وقياد�ته، 

يف  �ل�ُصَعب  هذه  وكانت  و�لعر�ق.  و�صورية،  و�الأردن،  فل�صطني،  مثل:  ُقطر،  من 
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�لتنظيمات حتّولت  �أن هذه  للجماعة يف م�رش. غري  �لعام  باملركز  بد�ياتها مرتبطة 

�إىل كيانات وتنظيمات م�صتقلة الحقاً بعد �ملحنة �لتي و�جهت �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لرئي�ص جمال  �ملزعومة الغتيال  �ملحاولة  �أعقاب  �أو��صط �خلم�صينيات، ويف  م�رش 

طهم فيها، ويقولون  عبد �لنا�رش �صنة 1954، و�لتي ينفي �الإخو�ن �مل�صلمون تورُّ

�إنها حماولة مزعومة، مّت عقبها �عتقال �ملر�صد �لعام ح�صن �له�صيبي.

منهٌج واحد وا�شتقالل تنظيمي:

و�خلط  �ملنهج  وحدة  على  يوؤّثر  مل  �ل�صتينيات  يف  �لتنظيمي  �ال�صتقالل  �أن  غري 

�ملر�صد،  غياب  ويف  �الأقطار.  متلف  يف  و�حد�ً  ظّل  �لذي  و�ل�صيا�صي  �لفكري 

تتوىل  كانت  �الأقطار،  متلف  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  لتنظيمات  عامة  قيادة  �صّكلت 

متلف  تهم  �لتي  و�خلب�ت  �ملعلومات  وتبادل  �لعامة،  �ل�صيا�صات  وحتديد  ر�صم 

�إىل  �لقيادة بعد خروج �ملر�صد �لعام من �ل�صجن  تنظيمات �الإخو�ن. وحتّولت هذه 

مكتب �الإر�صاد �لذي ما يز�ل قائماً حتى �الآن، ويت�صّكل من عدٍد من قياد�ت �الإخو�ن 

�ل�صيا�صات  �ملكتب  هذ�  ويحدد  و�حدة.  بجن�صية  تقيُّد  دون  �الأقطار  متلف  يف 

تنظيم  لكل  يرتك  لكنه  �لرئي�صية،  �لق�صايا  متلف  من  �جلماعة  ومو�قف  �لعامة، 

�لُقطر  د�خل  �لعالقات  من  �ملختلفة  �الأ�صكال  عن  و�لتعبري  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  حرية 

�لُقطرية  �خلريطة  ح�صب  �أقطارها  يف  �الإخو�ن  تنظيمات  �أعمال  وبقيت  �لو�حد. 

ال  وهذ�  �لُقطرية،  �حلكومات  مع  وعالقاتها  و��صرت�تيجياتها  خططها  يف  م�صتقلة 

�أبو  �أ�صبح  �لذي  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �لدويل  للتنظيم  �صورى  جمل�ص  ت�صكيل  ينفي 

مرزوق ع�صو�ً فيه بحكم م�صوؤوليته �الإخو�نية يف �لواليات �ملتحدة، وهو �لتنظيم 

�لذي يقت�رش وجوده على مكتب �الإر�صاد وجمل�ص �ل�صورى، دون �أن يتد ذلك �إىل 

من  و�حدة،  عاملية  تنظيمية  كوحدة  �الأقطار  د�خل  ممتد  و�حد  عاملي  تنظيم   �إيجاد 

هذه �لتنظيمات. 

�الأردن،  عد�  �خلارج  وفل�صطينيي  غزة  �أبناء  من  �لفل�صطيني  �لتنظيم  �إن�صاء  مّت 

وقيادته  به  �خلا�ص  �ل�صورى  جمل�ص  و�نتخاب  �الأ�صا�صية  الئحته  �إقر�ر   ومّت 

�لتنفيذية، وكان معظم هذ� �لتنظيم من �لفل�صطينيني يف بالد �خلليج، ومن ي�صافر 

فقد  �صورية،  فل�صطينيو  معظم  �لتنظيم  بهذ�  يلتحق  ومل  �خلليج.  �إىل  �الأردن  من 
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كانو� يتبعون تنظيم �الإخو�ن �ل�صوريني، وال فل�صطينيي لبنان، فقد كانو� مندجمني 

�لتنظيم  من  جزء�ً  كانو�  �ل�صفة—حيث  �أما  لبنان،  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  مع 

و�إن  �لتنظيم و�الإخو�ن يف غزة �صعيفة،  �الت�صاالت بني هذ�  �الأردين—فقد كانت 

وو��صحة  كبرية  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  لالإخو�ن  �لفل�صطيني  �لتنظيم  خدمات  كانت 

يف  �لتنظيم  كان  مو�ٍز،  وب�صكل  �لدر��صية،  و�ملنح  و�الإن�صانية  �الجتماعية  طر 
ُ
�الأ يف 

�أن�صاأ جلنة فل�صطني يف �جلماعة مل�صاعدة �الإخو�ن يف �لد�خل، و�لوقوف  �الأردن قد 

على خا�صياتهم �ملختلفة وتلبيتها بالقدر �مل�صتطاع.

د. مو�شى اأبو مرزوق مع اأبيه واأخيه اللواء حممود

اللواء حممود اأبو مرزوق ووالده احلاج حممد






