


الف�صل اخلام�س

البناء من اخلارج

م�ضر - الإمارات





مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات97

البناء من اخلارج: م�ضر - الإمارات

البناء من اخلارج

م�صر - الإمارات

وخ�صو�صاً  م�رش،  د�خل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  فل�صطيني  تنظيم  بناء 

�لتي  �جلماعة،  تاريخ  يف  معهودة  غري  مفارقة  �أوجد  �مل�رشية،  �جلامعات  د�خل 

لكل تنظيماتها يف  ما  �إىل حّد  تاريخية وفكرية،  تز�ل، مرجعية  �لقاهرة، وما  مثّلت 

�أو ذ�ك باملر�صد �لعام ومكتب �الإر�صاد، وخ�صو�صاً   �لعامل �لتي ترتبط بهذ� �لقدر 

�لتنظيم �لفل�صطيني.

ويكن ت�صخي�ص هذه �ملفارقة ب�صكل �أو�صح لدى ��صتح�صار �أن �لقاهرة كانت 

حتى �صنة 1955 متثل �ملرجعية �لتنظيمية �ملبا�رشة لتنظيم �جلماعة يف قطاع غزة 

وكان قد عقد �الإخو�ن �لفل�صطينيون �جتماعاً يف �لقاهرة �صنة 1960، ن�صاأت خالله 

غزة،  من  فل�صطينية  عنا�رُش  �جتمعت  فقد  �مل�صتقل،  �لفل�صطيني  �لتنظيم  فكرة 

وم�رش، و�صورية، و�الأردن، و�خلليج، وتقرر �آنذ�ك ترك �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف 

�الأردن العتبار�ت قانونية... حيث كانت �ململكة �الأردنية متثل �ل�صفتني، خ�صو�صاً 

و�أن �الإخو�ن دعاة وحدة من حيث �الأ�صل. 

مكتوب،  �أ�صا�صي  نظام  و�صع  �أهمها:  تنظيمية،  �إجر�ء�ت  �لتنظيم  قيام  و�أطلق 

رئي�ص  �ختيار  وحق  تنفيذية،  وجلنة  رقابية،  �صلطة  له  متثيلي،  جمل�ص  وت�صكيل 

من  كلها  و�ملو�زنات،  �النتخابات،  ونظام  تغيريهم،  وحق  و�أع�صائها،  �للجنة 

�صالحيات جمل�ص �ل�صورى �ملنتَخب. 

ُعِقد �للقاء �الأول للت�صكيل �لتمثيلي �جلديد يف �صيف 1963 على �أغلب �لرو�يات 

�لبحر. وح�رش  ل�صاطئ  �ملحاذية  �ملو��صي  �لنجار مبنطقة  يف مزرعة �حلاج حممد 

�للقاء 17 �أخاً وهم قياد�ت �لعمل �لفل�صطيني، وناق�ص عالقة �الإخو�ن بحركة فتح، 

ح�صم  قر�ر�ت:  عدة  و�تخذ  �لعام،  �ملر�قب  و�نتخاب  و�متد�ده،  �لتنظيم  وتقوية 

�لنجار  �أو فتح، وال �زدو�جية، و�عتبار حممد يو�صف  �لعالقة بع�صوية �الإخو�ن، 



98

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

باالإخو�ن  �ت�صال  وجلنة  �لتنظيمية،  �لالئحة  بو�صع  جلنًة  وكلَّف  للجماعة،  تاركاً 

�لفل�صطينيني �ملوجودين يف متلف �الأقطار، وعمل �إح�صائية لهم.

�عتقاله  مّت  �لذي  �لفل�صطيني،  للتنظيم  عاماً  مر�قباً  ب�صي�صو  هاين  �نتخاب  ومّت 

�صنة 1965 وتويف يف �ل�صجن �صنة 1970. وكتب عنه ق�صيدة �صعرية موؤثرة �الأ�صتاذ 

مو�صى �أبو عوير، وقد ��صتلم بعده عبد �لبديع �صابر، وكان يعمل يف قطر... يقول 

�إنه قد ذكر له بع�ص �الإخوة يف مكتب �الإر�صاد من �لذين ر�فقو� هاين  �أبو مرزوق 

ب�صي�صو، �أنه “لو كان هاين حياً بعد وفاة �ملر�صد �لعام �الأ�صتاذ �له�صيبي لكان هو 

�ملر�صد �لعام، مِلَا كان يحظى به من �إجماع بني �إخو�نه �مل�رشيني �أي�صاً”. 

لالإخو�ن  �لتنفيذي  �ملكتب  ُي�صّمى  �مل�صلمني  لالإخو�ن  جامع  مكتب  هناك  كان 

�الأ�صتاذ  مثّلها  من  وكان  فل�صطني،  متثيل  متَّ   1966 �صيف  ويف   �مل�صلمني. 

د. عبد �هلل �أبو عزة؛ نائب �ملر�قب �لعام، وي�صفه �أبو مرزوق باأنه “كان �صديقاً كرياً 

�الأ�صتاذ  لالإخو�ن  �لتنفيذي  �ملكتب  ير�أ�ص  وكان  وجريئاً،  �رشيحاً  �ملع�رش،  حلَو 

ع�صام �لعطار، وكالهما تعّرفت عليه ب�صور متلفة”. 

�لبديع  عبد  م�صوؤولهم  وكان  قطر،  يف  متو�جدين  كانو�  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن 

بريوت  ويف  �لنحوي،  عدنان  �ل�صعودية  ويف  جبارة،  �أبو  عمر  �لكويت  ويف  �صابر، 

�لتنظيمات  �أبو عزة، و�لفل�صطينيون يف لبنان و�الأردن كانو� مندجمني مع  عبد �هلل 

عالقة  لها  وم�صاكل  �نح�صار�ً  يعاين  �لتنظيم  كان  وعموماً  �لبلدين،  يف  �الإخو�نية 

بالتوزيع �جلغر�يف ونتائج �الأحد�ث يف م�رش وغريها.

تويف �الأ�صتاذ عمر �أبو جبارة �صنة 1975، و�نتُِخب �الأ�صتاذ �صليمان حمد رئي�صاً 

للتنظيم �لفل�صطيني، ولكن يف  للجنة �لتنفيذية يف �لكويت، ومن بعدها مر�قباً عاماً 

�أو�خر �ل�صتينيات كان �لتو��صل مقطوعاً مع غزة، و�إن كان هناك تو��صل مع تنظيم 

�الإخو�ن �لفل�صطيني يف م�رش، كما يقول �أبو مرزوق.

اللقاء االأول بعد اخلروج من غزة:

خرج �أبو مرزوق من غزة يف �أيلول/ �صبتمب 1969، عب ج�رش �مللك ح�صني �إىل 

�الأردن حامالً ر�صالة تعريف للدكتور �أحمد �لعرجا، وهو طبيب بيطري من رفح 
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تخ�ص�ص يف �لتحاليل �لطبية، وبعد تخّرجه من �لقاهرة عمل يف ليبيا ثم ��صتقر يف 

�الأردن. وكان �لطلب منه �لتعريف باأي من �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف م�رش، وهذ� 

�أمر ال علم الأحد يف غزة مَبن بقي يف م�رش من �الإخو�ن. و�ملعروف �أن �الإخو�ن مل 

عِدم فيها �ل�صهيد �صيد 
ُ
يُكن لهم وجود تنظيمي يف م�رش بعد �رشبة 1965، و�لتي �أ

قطب و�أربعة �آخرون، و�لذهاب الأم �لدنيا ومن قطاع غزة، يقول �أبو مرزوق: كانت 

نقلة هائلة.

“زّودين د. �أحمد برقم هاتف الأحد �لطلبة يف جامعة �الأزهر  �أبو مرزوق  يتابع 

وركبت  الحقاً،  �لدكتور�ه  على  ح�صل  �لذي  دلول،  �صليمان  وهو  �لزر�عة  كلية  يف 

�لطائرة الأول مرة يف حياتي من مطار عّمان �لدويل قا�صد�ً �لقاهرة، وقبل �ل�صعود 

�أنهما  �أخبين  زجاجتني  يعطيه  حممود  �أخي  �أ�صدقاء  باأحد  و�إذ�  �لطائرة،  �إىل 

زجاجات زيت زيتون”. وقال له، �إن �أحد �أ�صدقائه �صيكون يف �ملطار لياأخذ �الأمانة. 

وي�صيف �أبو مرزوق �أنه �كت�صف بعد �صنو�ت عديدة �أنها كانت زجاجات من نوع 

�آخر، ومل يُكن قد ر�أى مثل ذلك من قبل. 

�لكوم،  �صبني  �إىل  �صحبه  �لذي  جمعة،  �أخوه  ��صتقباله  يف  وكان  �لقاهرة  و�صل 

عا�صمة �ملنوفية. وبعد �أ�صهر ب�صيطة �ندلعت �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970، وُمنَِع 

�لفل�صطينيون من دخول �الأردن، فُحرم من �لعودة لغزة حيث كان �لطريق �لوحيد 

�إىل غزة عب ج�رش �مللك ح�صني. وبذلك �نتهى مفعول ت�رشيح �ملغادرة �الإ�رش�ئيلي 

�لذي كان يحمله. 

�لعامة نظام منازل، لو�صوله متاأخر�ً عن  �لثانوية  �أبو مرزوق  يف م�رش در�ص 

�الأمن  و�أمام مديرية  �لرئي�صي  �ل�صارع  يقع على  �أخيه  �لت�صجيل. وكان منزل  بدء 

مبا�رشة، وبها م�صجد �صغري �عتاد على �ل�صالة فيه. ويقول: �إنه وللغر�بة، الحظ 

و�أنه  �ل�صباب كانو� ي�صلون،  �إن ندرة من  �مل�صجد، بل  �ل�صباب يف  �مل�صلني من  قلّة 

فوجئ بحديث رجل م�صن الحظ مو�ظبته على �صلو�ت �جلماعة، خ�صو�صاً �صالة 

�ملعهد  من  �أنت  هل  ثانية:  ف�صاأله  بال،  فاأجابه  �الأزهر؟  من  �أنت  مت�صائالً:  �لفجر، 

مال ليه 
ُ
�لديني يف �صبني �لكوم؟ فرد عليه ثانية بال، عندها قال له �لرجل �مل�صن: “�أ

مثل  م�صتغرباً  كان  �لذي  مرزوق،  �أبو  عليه  يرد  فلم  �مل�صجد؟”،  يف  د�ياً  بت�صلي 
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هذ� �ملنطق. ولكنه تذكر �صريته مع كبار �ل�صن يف م�صجد �لهدى يف �صنو�ت �ل�صبا، 

و�ّت�صح الحقاً �أنه كان نا�صحاً، ولكن م�صت �الأيام ودخل �جلامعة بعد �إغالق باب 

�لكلية �حلربية بوجه �أبناء قطاع غزة، حيث كان �ملق�صد ح�صب ما مّت �التفاق عليه 

�لكوم  �صبني  يف  �ل�صناعي  �لعايل  �ملعهد  ودخل  �هلل،  رحمه  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  مع 

)جامعة  و�لتكنولوجيا  �لهند�صة  كلية  �إىل  حتّول  و�لذي   1971 �صبتمب  �أيلول/  يف 

�ملنوفية( بعد عام من دخوله �ملعهد. 

يف هذه �الأثناء ذهب �أبو مرزوق �إىل �لقاهرة حيث �لتقى �صليمان دلول وتعّرف 

يف  كان  وجميعهم  �لقاهرة،  يف  �ملوجودة  �لفل�صطينيني  من  �لوحيدة  �ملجموعة  على 

 �ل�صنو�ت �لنهائية، وكانو� ثالثة: �صليمان دلول، وحممد دياب �أبو �صلوت، وخليل 

�أبو �صاوي�ص، باالإ�صافة �إىل عدد من �الإخوة �أي�صاً يف �ل�صنو�ت �لنهائية يف �الإ�صكندرية؛ 

وهم: د. عبد �هلل �حل�رشي، و�ملهند�ص ريا�ص �لبنا، ود. منذر �خلالدي، ود. خليل 

�خلالدي، ومو�صى �أبو عوير، وعيد منري، وقد غادرو� جميعاً بعد �أ�صهر �إىل �ليمن 

بعد  بهم  �لتقى  حيث  �ليمنية،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  تعاقدو�  وقد   و�خلليج، 

15 عاماً يف �صنعاء، يف �أثناء �إحدى �لزيار�ت �لر�صمية للجمهورية �ليمنية.

�أع�صاء �جلماعة يف �لدفعة �الأوىل يف  يف �لكلية �صادف وجود �صخ�ص و�حد من 

كانون �الأول/ دي�صمب 1971 هو �إ�صماعيل �أبو �صنب.

�الأول  بالن�صبة يل كاالآتي:  �لتنظيمي كان  �لعمل  �أن  �ملهم  �أبو مرزوق:  و�أ�صاف 

حملي يف �صبني �لكوم، حيث توليُت كذلك م�صوؤولية �ملنوفية باالإ�صافة �إىل �ملن�صورة، 

وجزء مركزي يف �لقاهرة، حيث مّت ت�صكيل مكتب للطالب، وخ�صو�صاً �أن ع�رش�ت 

عودة،  �لعزيز  عبد  برئا�صة  �ملكتب  وكان  م�رش،  �إىل  وفدو�  قد  �الإخو�ن  من  �لطلبة 

وع�صوية �الإخوة: مو�صى �أبو مرزوق، وعلي �صك�صك، وب�صري نافع. وكان من بني 

�لقادمني عدد كبري من �لنقباء، �إيذ�ناً ببدء �لعمل �لتنظيمي يف م�رش. 

�لطلبة  �صو�ء  لال�صتقطاب  جيدة  فرتة  كانت  �لفرتة  تلك  �إن  مرزوق  �أبو  ويقول 

بالن�صاط.  للطالب  جمعيات  بد�أت  كانت  حيث  �مل�رشيني،  �لطلبة  �أو  �لفل�صطينيني 

وبالتو�زي كانت هناك جمموعة من طلبة �الإخو�ن �مل�صلمني �لقادمني من �الأردن، 

�أفر�دها  معظم  ومميزة،  كبرية  جمموعة  وهم  م�صتقل،  تنظيم  �صمن  كانو�  ولكن 
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بينهم؛ من  وكان  �الأزهر،  بجامعة  �لعليا  �لدر��صات  يف   كانو�—�آنذ�ك—طالباً 

 د. عبد �هلل عز�ّم، ود. �أحمد نوفل، ود. ر�جح �لكردي، ود. هّمام �صعيد، ود. خليل 

حمامي،  جميل  و�أ.  فار�ص،  �أبو  حممد  ود.  قطي�ص،  �أحمد  و�ملهند�ص  عيدة،  �أبو 

و�إبر�هيم �أبو �صامل، ود. �أحمد �لكفاوين، ود. حممود عبيد�ت، وغريهم كثري.

ويلفت �أبو مرزوق �لنظر �إىل �أنه خرج �الإخو�ن من �ل�صجن بعد وفاة عبد �لنا�رش 

وتويّل �ل�صاد�ت �حلكم �صنة 1970، ومن بينهم خرج عدد من �لفل�صطينيني، وكان 

على ر�أ�صهم د. عبد �لرحمن بارود رحمه �هلل.

�لعزيز عودة طويالً، فقد متَّ ف�صله ملخالفات مل ي�صاأ  مل ت�صتمر م�صوؤولية عبد 

وال  �لعمل،  يدير  �لذي  �لطالبي  �ملكتب  يف  ال  �إخو�نه  بني  ُتطرح  �أو  ُتناق�ص  �أن  هو 

�الأ�صباب  ولعل  �لعمومية.  �جلمعية  مبثابة  ُيعّدون  �لذين  �الإخوة  جمموعة  �أمام 

تنظيم  من  الأجلها  ف�صله  متَّ  �لتي  �الأ�صباب  هي  �الإخو�ن  من  ب�صببها  ُف�ِصل   �لتي 

�جلهاد الحقاً. 

ويقول �أبو مرزوق: �أذكر �أن �ل�صيخ �أحمد يا�صني �صاأله يف �أول زيارة له لقطاع 

�ل�صيخ  و�أن  �لقبيل،  هذ�  من  �صيء  �أّي  ذكر  عن  له  فاعتذر  �لف�صل  �صبب  عن  غزة 

�حرتم رغبته، ومل يتحدث يف هذ� �الأمر مع �أحد على �لرغم من �أن بع�ص تفا�صيله 

كان يتد�ولها �ل�صباب ذ�ك �لوقت. ويقول: على كل حال مّت ترتيب �ل�صاحة، وكان قد 

مّت �نتقال �أبو مرزوق قبل ذلك باأ�صهر �إىل كلية �لهند�صة يف جامعة حلو�ن بالقاهرة، 

ومّت �ختيار جمموعة جديدة لقيادة �لعمل �لطالبي معه، منهم: د. �إبر�هيم �ملقادمة، 

ود. منري �لع�صي، ود. ع�صام �ل�رش�ج، و�آخرون.

م�صوؤويل  وكذلك  جيدة،  �الأردن  من  �لقادمني  باالإخوة  �ِصالتنا  كانت  ويقول 

�لتنظيم �لفل�صطيني يف �ل�صعودية، و�لكويت، وقطر، و�إن كانت �مل�صوؤولية �لتنظيمية 

ما  قِدمو�  �لذين  هوؤالء  لعل  وي�صيف  حتّوالت.  بها  حدثت  و�لتي  غزة  مع  بقيت 

�صو�ء  غزة،  قطاع  �إىل  عودتهم  بعد  �حلركة  قادو�  �لذين  هم   1980–1971 بني 

فتحي  د.  برئا�صة  �لثمانينيات  �أو�ئل  يف  برز  �لذي  �جلهاد،  تنظيم  �أو  �الإخو�ن،  من 

�ل�صقاقي رحمه �هلل.



102

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

ثالثة �صنو�ت عن  �لزقازيق وجاء متاأخر�ً  �ل�صقاقي كان يف جامعة  �إن  ويقول: 

�لدفعة �الأوىل، وكانت له ق�صة يف �لد�خل متت ت�صويتها عندما خرج �إىل م�رش، وكانت 

�صلتة مبا�رشة مع �أبو مرزوق، وكان �الأبرز من بني طالب جامعة �لزقازيق، وبد�أ 

طالبية،  جملة  و�أ�صدر  �لطالب،  مع  و�صيا�صية  وفكرية  ثقافية  ولقاء�ت  برتتيبات 

كانت  و�إن  �لعام،  �لطالبي  بالتنظيم  يلحقهم  ومل  �صخ�صياً،  معه  يربطهم  وكان 

بع�ص �ملعلومات ت�صل حول ت�رشفاته، �إال �أن �أبو مرزوق مل ي�صاأ �أن ي�صنع من ذلك 

خالف  م�رش  مرزوق  �أبو  مغادرة  بعد  ولكن  باحلركة،  عالقته  و��صتمرت  ق�صية. 

�ل�صقاقي قر�ر�ً للحركة باإ�صد�ر كتاب �أ�صماه “�خلميني: �حلل �الإ�صالمي و�لبديل” 

يف فرتة حرجة، فتمَّ ف�صله من �جلماعة.

1
ويقول �أبو مرزوق:

�حلقيقة �أن �جلماعة مل يُكن لها موقف �صلبي من �لثورة �الإير�نية، بل لقد وقف 

عدد من قياد�ت �الإخو�ن �إىل جانب �لثورة و�صاعدوهم كثري�ً، لكن مالفة �الأو�مر 

�لتنظيمية م�صكلة يف �لعمل �لتنظيمي، ومل يكن خالف د. فتحي رحمه �هلل خالفاً 

فتحي  �الأخ  مالحظات  معظم  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ب�صبب  �أو  منهجياً  �أو  فكرياً 

تتمحور على �الإد�رة و�لقيادة يف حركة �الإخو�ن عموماً، ويف فل�صطني خ�صو�صاً، 

وكان تقييمي—�آنذ�ك—�أن هناك �صنَفنْي من �لنا�ص: �ملتقدم كثري�ً، وال ي�صتطيع 

�أن يتاأقلم �إخو�نه معه، �أو �أن يتاأقلم هو معهم، �أو �ملتاأخر �لذي ال ي�صتطيع �أن يلحق 

�أو  �جلماعة  تخ�رشهم  ال  حتى  خا�صة  معاملة  �إىل  يحتاجان  �ل�صنفان  باإخو�نه، 

يخ�رشو� �أنف�صهم يف �لعمل �لتنظيمي، ولو كان يل ر�أٌي يف مو�صوع �الأخ د. فتحي 

يف ذلك �لوقت لرف�صت �لف�صل، ولكنه رجع �إىل غزة بعد �غتيال �لرئي�ص �ل�صاد�ت 

ومطاردة �الأمن ملجموعة �الإخوة �لذين �رتبطو� مع �الأخ فتحي، ومنهم د. رم�صان 

عز�م،  نافذ  و�ل�صيخ  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �ل�صابق  �لعام  �الأمني  �هلل؛   عبد 

ت�صكيل  ذهنه  يف  وكان  و�آخرين...  �صك�صك،  علي  د.  وكذلك  �لهندي،  حممد  ود. 

�إ�صالمي مل تتبلور مالحمه �إال بعد �صنو�ت قليلة.

لتمييز �لن�صو�ص �ملقتب�صة و�لوثائق يف هذ� �لكتاب عن غريها، مّت ت�صغري �ل�صطر ن�صف �صنتيمرت من   
1

�لطرفني؛ ومّت ت�صغري �خلط درجة و�حدة.
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�لفل�صطينيني  �لطالب  بتنظيم  �صلة  على  �إخو�نية  تنظيمات  عدة  هناك  كانت 

فرتة  يف  بها  �الت�صال  وحم�صور  غزة  قطاع  يف  �الإخو�ن  تنظيم  �الأوىل  �لقاهرة،  يف 

�ل�صيف، و�لثانية �لتنظيم �لفل�صطيني يف �خلارج، وكان �إىل حٍد معقول ير�صل للطالب 

�لعمل،  �صري  على  لالطمئنان  لز�ئرين  متابعات  و�أحياناً  �ملالية،  �مل�صاعد�ت  بع�ص 

 دون �لتدخل يف �أي �صاأن �آخر، و�ملجموعة �لثالثة �لتنظيم �الأردين يف م�رش، وكانت 

�ل�صلة بهم جيدة، ولكن �لعمل �لتنظيمي منف�صل، و�ملجموعة �الأخرية هي �لتنظيم 

عميقة،  �لبع�ص  بع�صهم  مع  و�صالته  �لتكوين  مرحلة  يف  وكان  �جلديد،  �مل�رشي 

ولكنها مل تكن مهيكلة، وقد �كت�صف �الإخو�ن ن�صوء جماعات �إ�صالمية �صغرية.

�لعام �ملر�صد  بينهم  من  منهم  وبعدد  ر�صمياً  باالإخو�ن  مرزوق  �أبو   �ت�صل 

عمر �لتلم�صاين، وكمال �ل�صنانريي، ود. �أحمد �مللط، و�إن كان �ل�صنانريي هو حلقة 

�ل�صلة �لر�صمية، وقد ��صتُ�صِهد الحقاً حتت �لتعذيب بعد عودته من �إحدى رحالته 

ولي�ص  فقط،  و�لروحي  �الأدبي  ُبعدها  يف  �للقاء�ت  تنح�رش  وكانت  باك�صتان.  �إىل 

�صاحب  ُقطره  يف  تنظيم  كل  يعّدون  كتنظيم  �الإخو�ن  الأن  تنظيمي؛  ُبعٍد  �أي  هناك 

�الأركان  �أما  �لفكرية و�لرتبوية،  �ملناهج  �إال  �صيادة، وقيادته م�صتقلة يف كل �صيء، 

عمل  من  يجمعهم  وما  �لتنظيم.  هذ�  كان  �أينما  و�حدة  فهي  �لبيعة  عليها  تتم  �لتي 

�لتنظيمات  بني  وتعاون  تن�صيق  جمل�ص  غالبه  يف  فهو  �لعاملي  �لتنظيم  ��صم  حتت 

�الإخو�نية، وترتيب �الأعمال �لتي قد تاأخذ �صبغة عامة، و�لتنظيم �لفل�صطيني جزء 

من هذ� �لعمل �لعام.

ولكن يبقى يف �صفحات �لذ�كرة �لكثري من �ملرويات عن هذ� �جليل من �أ�صحاب 

�ل�صبق و�لف�صل، فاالأ�صتاذ عمر �لتلم�صاين مل ينعه �صغله موقع �ملر�صد �لعام من 

�الت�صال ب�صحفية لي�صتاأذنها يف �رشب فنجان من �لقهوة يف مكتبها بعد نقد الذع 

ب�صدة  �ملعرت�صني  نحن  در�صاً  ويعلمنا  �الإخو�ن،  مهاجمة  عن  فتتوقف  لالإخو�ن، 

على ت�رشفه �أن ك�صب �لقلوب �أهُم و�أجدى من ك�صب �ملو�قف.

وهذ� �الأ�صتاذ �ل�صنانريي بتو��صعه وزهده وقلة متاعه وكثري ف�صله، مل ُيرَزق 

�الأ�صتاذ  �صقيقة  �أمينة  وزوجته  �ل�صباب،  من  خالطه  من  لكل  �أباً  كان  ولكنه  �لولد، 

�صيد قطب، منوذجاً يف �ل�صب و�الحت�صاب.
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وكذلك د. �أحمد �مللط، ود�أبه على �لعمل، و�صدته يف �حلق و�أخذ نف�صه بالعز�ئم، 

وكان يحمل �لق�صية �لفل�صطينية يف كل �ملحافل.

يقول �أبو مرزوق: 

�لدعوة  النطالق  �الأ�صا�صي  �لباعَث  كانت  �لطالبي  �لعمل  جمموعة  للحقيقة 

و�لعمل �لتنظيمي يف �لد�خل �لفل�صطيني، حيث مل يُكن بعد يف غزة �أي من �جلامعات 

وال يف �ل�صفة، وكانت م�رش هي قبلة �لتعليم، وكانت �لتجربة بكل �أجز�ئها مفيدة 

لهوؤالء �الإخوة عندما عادو� �إىل فل�صطني، وكان �لك�صب يف �لطالب كبري�ً ومميز�ً، 

كل  يف  �الإ�صالمية  و�ل�صحوة  �الإ�صالمي  �لعمل  و�نطالق  �لعمل  بد�يات  فرتة  ويف 

�الأقطار. وما زلُت �أذكر �أن بع�ص �الإخوة �لذين متت دعوتهم من �مل�رشيني، �صو�ء 

يف �صبني �لكوم، �أو غريها يف تلك �الأيام، هم �الآن يف مكتب �الإر�صاد، �أو على ر�أ�ص 

�لعمل �الإد�ري يف حمافظاتهم.

وقد �صعر �أبو مرزوق بكثرٍي من �الرتياح لهذه �لفرتة �لتي عا�صها يف م�رش. وبعد 

�آخر  لعام  ��صتبقاوؤه  مّت   1976 �صنة  مايو  �أيار/  يف  �جلامعة  من  مرزوق  �أبو  ج  تخرُّ

�لفل�صطيني  �لتنظيم  �لتقى مب�صوؤول  �لعام ذ�ته  �لطالب، ولكن يف حجِّ   متفرغاً بني 

د. خريي �الأغا، و�عتذر له عن �ال�صتمر�ر يف �لقاهرة و�نتقل لالإمار�ت.

حدث ذلك بالتو�زي مع منو �لتنظيم �لفل�صطيني يف قطاع غزة، يف �لوقت �لذي 

كان ي�صعب فيه �الت�صال مع �لقاهرة، ب�صبب ظروف �الحتالل. ولعل هناك �صعور�ً 

ت�صكل  مل  �الإ�صالمية  و�لف�صائل  �الأخرى،  و�لف�صائل  فتح  عند  عاماً  فل�صطينياً 

بعد جتارب غري �صارة  �لفل�صطينية، خ�صو�صاً  �لوطنية  ��صتثناًء من �الجتاه نحو 

مع �لعمل �لعربي �مل�صرتك و�ن�رش�ف �لعامل �الإ�صالمي عن ق�صية فل�صطني.

يف �صنة 1976، وكان �أبو مرزوق قد تخّرج من كلية �لهند�صة يف جامعة حلو�ن، 

تقّدم �ل�صيخ �أحمد يا�صني بطلب �إىل �حلاكم �لع�صكري يف قطاع غزة لتاأ�صي�ص “�ملجمع 

�الإ�صالمي” وفقاً لقانون �جلمعيات �خلريية �ل�صاري �ملفعول منذ �لعهد �لعثماين. 

وهذ� كان حال من يريد �أن ين�صئ جمعية �أو نادياً �أو مركز�ً �إ�صالمياً �أو ثقافياً. وقد 

�صدرت �ملو�فقة على ذلك يف �صنة 1979. وكان �ل�صيخ يا�صني قبل ذلك قد جنح يف 

ت�صكيل مكتب �إد�ري لقيادة جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة.
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�ل�صم�ص  جورة  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  بجو�ره  و�صكن  �الإ�صالمي  �ملجمع  قيم 
ُ
�أ

ومدر�صة،  وعيادة،  م�صجد،  للمو�طنني،  �صاملة  خدمات  يقّدم  وكان  غزة.  مبدينة 

وناٍد ريا�صي، ثم تو�صع، خ�صو�صاً بف�صل �مل�صاعد�ت �ملالية من �خلارج، يف �إقامة 

عددٍ كبري من �لعياد�ت، و�ملد�ر�ص، وغريها يف متلف �أنحاء قطاع غزة.

�ل�صفة  مدن  متلف  يف  �أخرى  خدمية  موؤ�ص�صات  ُتقام  كانت  مو�زٍ،  خط  على 

�لغربية، دون �أن يجمعها ر�بط و�حد. كان �لعمل يجري ب�صكل م�صتقل يف كل مدينة 

من مدن �ل�صفة. غري �أن موؤ�ص�صات �ل�صفة، و�إن مل تُكن موحدة، �إال �أن حجمها كان 

�أكب مما هو عليه �حلال يف �لقطاع؛ وذلك لوجود �ت�صال �أ�صهل بني �ل�صفة و�خلارج 

حيث كانت تاأتي �مل�صاعد�ت، بف�صل �صيا�صة �جل�صور �ملفتوحة �لتي طبقها �الأردن، 

و�قتَدت بها م�رش يف وقت متاأخر.

ُتقام  كاأن  متخ�ص�صة،  �ل�صفة  مدن  يف  قيمت 
ُ
�أ �لتي  �ملوؤ�ص�صات  كانت  وقد 

م�صت�صفيات ومد�ر�ص، متثل كل و�حدة منها وحدة �إد�رية قائمة بذ�تها.

�أما يف م�رش فقد كانت �ل�صحوة �صاملة ككل �أجز�ء �لعامل �الإ�صالمي وفل�صطني 

جزء من �لكل، وكذلك م�رش، ففي هذه �ملرحلة ن�صاأت جماعات �لعنف بالتو�زي مع 

و�ملقولة  بينها،  �لت�صابق  من  نوع  هناك  وكان  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  جديدة  �نطالقة 

�لتي تّدعي �أن جماعات �لعنف و�لت�صدد خَرَجت من حتت عباءة �الإخو�ن �مل�صلمني 

خرجت  جماعة  هناك  كان  و�إن  مرزوق،  �أبو  يقول  كما  وظاملة،  بل  خاطئة،  كانت 

من �ل�صجون، و�أ�صدر �الإخو�ن كتاباً بعنو�ن “دعاٌة ال ُق�صاة” رد�ً على �أفكار هذه 

�ملقتب�صة  �لفكرية  �ال�صتدالالت  نتيجة  قد حدث  �للَبْ�ص  �أن  �إىل  باالإ�صافة  �ملجموعة، 

من كتابات �ل�صهيد �صيد قطب و�أبي �الأعلى �ملودودي رحمهما �هلل، وهناك �ختالف 

يف �لفهم جلي من �الإخو�ن وتلك �جلماعات فيما يتعلق با�صتخد�م �أفكار وعبار�ت 

�صيد قطب.

ويلخ�ص �أبو مرزوق جماعات �لعنف �لتي ظهرت يف تلك �لفرتة من �صنة 1971 

حتى �أو�ئل �لثمانينيات، كما يلي:
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1. التكفري والهجرة:

�أكب هذه �ملجموعات ما كانت ت�صمى جماعة �مل�صلمني، و�ُصميت با�صم موؤ�ص�صها 

و�لهجرة”،  �لتكفري  “جماعة  ت�صمية  �الإعالم  عليها  و�أطلق  م�صطفى،  �صكري 

ون�صاأت يف �صنة 1969 د�خل �ل�صجون �مل�رشية. وتتلخ�ص فكرتها يف تكفري �لدولة 

وبلغت  �لتمكني.  ملرحلة  متهيد�ً  �ل�صاذ،  �ملجتمع  هذ�  �عتز�ل  ووجوب  و�ملجتمع، 

هذه �ملجموعة ذروة ن�صاطها �صنة 1973، و�نتهت باغتيال ف�صيلة �لعالمة �ل�صيخ 

ح�صني �لذهبي  رحمه �هلل وقتله يف �صنة 1977، ومّت �إعد�ُم �صكري م�صطفى و�أربعة 

من قادة �ملجموعة يف �ل�صنة نف�صها.

2. جماعة التوّقف والتبنّي:

وهي تعني �لتوقف عن تكفري �الأفر�د حتى ُيعر�ص عليه �لفكر وتبيانه لهم، فاإن 

قبلو� كانو� م�صلمني، و�إذ� رف�صوه �صارو� كافرين، وكانت لهم بع�ص �ملمار�صات 

�أذكر خطفهم  “ال زلت  �أبو مرزوق:  �للو�تي يقبلن فكرهم، ويقول  �لبنات  كخطف 

الإحدى �لبنات وكانت جارة لنا يف رفح، ومّت تزويجها من �أحدهم. وجاء �أهل �لفتاة 

يبحثون عنها دون جدوى”.

3. جمموعة “الناجون من النار”:

وهي تتبنى �لتوقف و�لتكفري، �أي تبني للنا�ص �لفكرة وحتكم عليهم كاأفر�د بعد 

وزير  �غتيال  حاول  من  وهم  �لكفرة،  حكم  يف  و�لدولة  �ملجتمع  ولكن  �لتبني،  هذ� 

�لد�خلية �الأ�صبق �للو�ء ح�صن �لبا�صا، وكذلك نقيب �ل�صحفيني مكرم حممد �أحمد.

4. تنظيم “�شالح �رشية” اأو ق�شية الفنية الع�شكرية:

تتبنى فكرة �جلهاد �لقائم على تغيري �الأنظمة �حلاكمة بالقوة، و�عتبار �الأنظمة 

وله  �رشية،  �صالح  د.  يد  على   1973 يف  �لتنظيم  ن�صئ 
ُ
و�أ تغيريها،  وو�جب  كافرة 

عدة جوالت يف تاأ�صي�ص �جلماعات منها جبهة �لتحرير �لعربية، وجي�ص فل�صطني، 

وحزب �لتحرير، و�آخر �أعماله “تنظيم �لكلية �لفنية �لع�صكرية”. ومّت �قتحام �لكلية 

�لفنية �لع�صكرية �صنة 1974 بخطة غريبة وغاية يف �ل�صذ�جة فلم تنجح، ومت �إعد�م 

�صالح �رشية وكارم �الأنا�صويل الحقاً و�نتهى �أمر �لتنظيم.
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5. جمموعة “يحيى ها�شم”:

ويحيى ها�صم هو وكيل نيابة يعمل يف �الإ�صكندرية، حاول �قتحام �ل�صجن �لذي 

به �صالح �رشية وبقية �ملجموعة. ُقتل ها�صم يف �لهجوم و�نتهى �أمر هذه �ملجموعة 

�أي�صاً يف �صنة 1975.

6. تنظيم اجلهاد “علوي م�شطفى”:

�أول حماوالت �إن�صاء تنظيم يعرف باجلهاد، هو تنظيم “علوي م�صطفى” �صنة 

�لتنظيم ن�ِصطاً حتى  �لقمري، وظل هذ�  �لظو�هري وع�صام  �أين  �إىل جانب   1973
و�أحد�ث  �ل�صاد�ت،  �لرئي�ص  مقتل  بعد   1981 �صنة  �أحد�ث  يف  �أفر�ده  بع�ص  ��صرتك 

�أ�صيوط �لتي ُقتِل فيها 82 من رجال �ل�رشطة.

ال”: 7. تنظيم اجلهاد “حممد �شامل رحَّ

من  �لعديد  �لتنظيم  �إىل  و�ن�صم  م�رش،  يف  در�ص  �جلن�صية،  �أردين  �صامل  حممد 

بعد ترحيل  �لتنظيم  توىّل م�صوؤولية  �أبرزهم كمال حبيب، وقد  �الأع�صاء، كان من 

ال �صنة 1981 �إىل �الأردن، و�نتهت ب�صجن كمال 10 �صنو�ت. رحَّ

8. تنظيم اجلهاد “عبود الزمر” و”حممد عبد ال�شالم فرج”:

�لزمر،  بينهم طارق  �الأع�صاء، وكان من  �لعديَد من  1978 و�صّم  �صنة  ن�صاأ يف 

ومّت   .1981 �صنة  �ل�صاد�ت  �أنور  �لرئي�ص  باغتيال  قاما  �للذ�ن  وهما  زهدي،  وكرم 

�لغائبة” “�لفري�صة  با�صم  كتاباً  �ألّف  قد  وكان  فرج،  �ل�صالم  عبد  حممد   �إعد�م 

)�أي �جلهاد(، وخالد �الإ�صالمبويل، وعطا طايل، وح�صني عبا�ص.

و“�جلماعة  “�جلهاد”،  ق�صمني:  �إىل  �ل�صجن  د�خل  �لتنظيم  هذ�  �نق�صم  وقد 

�الإ�صالمية”. و�أبرز �أع�صاء �جلماعة �الإ�صالمية كان د. �أين �لظو�هري، �لذي �صافر 

�إىل خارج م�رش �صنة 1981.

9. اجلماعة االإ�شالمية:

من  متفرعة  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  عن  متمايزة  �ل�صبعينيات  بد�ية  منذ  ن�صاأت 

فيها �لعاملني  �أبرز  وكان  �مل�رشية.  �جلامعات  يف  كانت  �لتي  �لدينية   �جلماعات 



108

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

د�وود،  وخالد  �لزعفر�ين،  و�إبر�هيم  �لعريان،  وع�صام  �لفتوح،  �أبو  �ملنعم  عبد  د. 

و�ل�صيد عبد �ل�صتار، وخريت �ل�صاطر، و�أ�صامة عبد �لعظيم، وعبد �هلل �صعد، و�أنور 

�صحاته، و�أبو �لعال ما�صي، و�صالح ها�صم، وكانو� كثريي �ل�صفر بني �جلامعات، 

و�آخرون  �الإخو�ن،  مع  منهم  جزء  ذهب  حيث  هوؤالء،  و�نق�صم  �لبع�ص.  وبع�صها 

�جلماعة  يف  كان  من  �أغلبية  خرج  �الأحد�ث  تطّور  ومع  �الإ�صالمية،  �جلماعة  مع 

�الإ�صالمية �إىل �ل�صود�ن و�أفغان�صتان، ومنهم �أين �لظو�هري، ورفاعة طه، وطلعت 

قا�صم، بع�صهم من �صارك يف تاأ�صي�ص �لقاعدة الحقاً.

و“عنف  �الإخو�ن”  “عباءة  مقولة  خطاأ  �أن  يت�صح  �ل�صابق  �ال�صتعر��ص  ومن 

و�حلادثة  قط،  للعنف  كتنظيم  يلجاأو�  مل  م�رش  يف  �الإخو�ن  �إن  حيث  �الإخو�ن”، 

ومعظم  وقوعها،  حني  ُمنَحالً  �لتنظيم  كان  با�صا”  “�لنقر��صي  با�صم  �مل�صهورة 

�ل�صبب  وكانت  �لعملية،  هذه  من  �لبنا  ح�صن  �الإمام  وتّب�أ  �ل�صجون.  يف  �أع�صائه 

�الأ�صا�صي يف ��صت�صهاده �أمام مقر جمعية �ل�صبان �مل�صلمني.

�لتي  �لعنف  �أفكار  على  مو�فقاً  يكن  مل  م�رش  يف  للجماعة  �لفل�صطيني  �لتنظيم 

كانت ترّوج لها هذه �ملجموعات، كما يقول �أبو مرزوق، �لذي ي�صفها )�أي �الأفكار( 

�لفل�صطينيون حو�ر�ت متو��صلة  �الإخو�ن  �صاذة وغريبة. وقد خا�ص  باأنها كانت 

فيها �صارك  �جلامعات،  يف  �أغلبهم  يتو�جد  كان  �لذين  �الأفكار  هذه  ممثلي   مع 

جامعة  من  تخّرجه  بعد  �إ�صايف  عام  ملدة  �لطالبي  للعمل  تفّرغ  �لذي  مرزوق  �أبو 

حلو�ن وح�صوله على بكالوريو�ص �لهند�صة �ل�صناعية.

وينفي �أبو مرزوق �أن يكون �لتنظيم �لفل�صطيني لالإخو�ن �مل�صلمني قد تلّقى �أي 

�لتنظيم  ��صتفادة  ينفي  ال  �أنه  غري  �ل�صاد�ت،  �أنور  �لرئي�ص  عهد  يف  مبا�رش  ت�صجيع 

يف  لالإ�صالميني،  �ل�صاد�ت  وّفرها  �لتي  �لعمل  حرية  �أجو�ء  من  مبا�رش  غري  ب�صكٍل 

�إطار م�صعاه ملعادلة �لكفة �لي�صارية، �لتي كانت قد رجحت يف م�رش، يف �أثناء تغييب 

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف عهد عبد �لنا�رش. 

�لكتب  وتوفرت  �لدعاة،  كرُث  مرزوق:  �أبو  يقول  �الأجو�ء،  هذه  فبف�صل 

على  ت�صاعد  منفتحة  �أجو�ء  كانت  �الإ�صالمية،  �ملحا�رش�ت  وتعددت  �الإ�صالمية، 
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�إىل  �لتحّول  على  �لفل�صطيني  �لتنظيم  ُيغِر  مل  ذلك  كل  �أن  غري  �الإ�صالمي.  �لعمل 

�لعلنية �أو �صبه �لعلنية، وذلك ب�صبب �لفجوة �لتي كانت قائمة يف عهد �ل�صاد�ت يف 

�مل�رشية. �لفل�صطينية  �لعالقات 

�لت�صجيع �لذي لقيه �الإ�صالميون يف عهد  �أن يكون  �أبو مرزوق ال يرّجح  �أن  �إال 

�ل�صاد�ت َهَدَف فقط �إىل مو�زنة �لكفة �لي�صارية �لتي كان �أ�صحابها ي�صارعون للقفز 

�لليب�يل  �لنهج  �ل�صاد�ت �عتمد  �أن  �أبو مرزوق  �ل�صلطة. فاإىل جانب ذلك، يعتقد  �إىل 

بهدف �لتقّرب من �لغرب و�النفتاح عليه، وقد �صمل ذلك �الإ�صالميني من بني بقية 

مع  �ملو�جهة  هو  موقفهم  كان  فقد  �الإ�صالميون  �أما  م�رش،  يف  �ل�صيا�صية  �لقوى 

�ل�صاد�ت ونظامه، وقد كانت وفاته بر�صا�ص تنظيم �جلهاد �الإ�صالمي.

االنتقال اإىل االإمارات )العالقة مع تنظيم بالد ال�شام(:

بعد عام من تخّرجه �نتقل �أبو مرزوق للعمل يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 

وقد  �لعربي،  �لعامل  على  و�نفتحت   1971 �صنة  ��صتقلت  نا�صئة  دولة  كانت  حيث 

حمطة  يف  مهند�صاً  بالعمل  �لتحق  حيث   ،1977 �صنة  منت�صف  ظبي  �أبو  �إىل  و�صل 

بالعمل  �لتحقو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �أبو ظبي، و�صكن مع بع�ص  �ملاء و�لكهرباء يف 

يف �ملكان نف�صه. وكانو� �أربعة مهند�صني، وكان �ل�صكن �صعبياً، ومعظم من ي�صكن 

حاالتهم  وكانت  �لزعرت،  تل  ميم  من  قادمون  وفل�صطينيون  موظفون  �حلي 

�لنف�صية و�الجتماعية يف منتهى �ل�صوء نتيجة �ملجازر �لتي تعّر�صو� لها يف ميمهم، 

ولقد �صّكل و�صع هوؤالء �صدمة حلاالتهم �لنف�صية غري �ل�صوّية �لتي تركتها مذبحة 

ميمهم، مما عاد بذ�كرة �أبو مرزوق �إىل �أحد�ث عدو�ن �صنة 1956، و�صنة 1967، 

و�أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970 يف �الأردن.

حني  ظبي،  �أبو  يف  موجود�ً  �لفل�صطينيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  من  �أحد  يكن  مل 

�ل�صمالية،  �الإمار�ت  يف  منهم  عدد  بوجود  الحقاً  علم  لكنه  مرزوق،  �أبو  و�صلها 

يف  وف�صله  عمر  �أحمد  �أبو  �الأ�صتاذ  بينهم:  من  �صبعة،  يتجاوز  ال  عددهم  وكان 

 �لعمل �الإ�صالمي �ملحلي كان بارز�ً، وفرح عي�صى، وكمالني �صعث، وريا�ص �لبنا،

و�أبو �أحمد مقد�د، و�الأ�صتاذ ف�صل دّو��ص، وتوفيق �أبو عيادة، �لذي ما لبث �أن غادر 

للكويت. وكانت لقاء�تهم متباعدة، وكانت مرجعيتهم �لتنظيمية قطر لعدم وجود 
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تنظيم يف �الإمار�ت. ولكن كانت هناك تنظيمات لالإخو�ن من �جلن�صيات �ملختلفة: 

�الأردنيون، و�ل�صوريون، و�لعر�قيون، و�مل�رشيون، و�ل�صود�نيون، و�أهل �لبلد من 

�الإمار�تيني و�ليمنيني، ومل يُكن يجمعهم جامع.

تو��صل �أبو مرزوق مع �الإخو�ن يف �الإمار�ت �ل�صمالية، �لذين ما لبثو� �أن قلّدوه 

�مل�صوؤولية، مع �أنه �أحدثهم �صنّاً، و�آخرهم تو�جد�ً يف �لبلد، وكان قد مّت جتنيد عدد 

ت�صكيل  ومّت  وغريهم،  مرزوق  �أبو  مع  �صكن  من  منهم  ظبي  �أبو  يف  به  باأ�ص  ال 

للعمل  �خلارج  من  معتب  عدد  نف�صها  �ل�صنة  يف  وقدم  �أ�صخا�ص،  �أربعة  من  مكتب 

الأول  �الإمار�ت  يف  �لفل�صطيني  للتنظيم  نو�ة  لبناء  �لفر�صة  �أتاح  مما  �الإمار�ت  يف 

�لفل�صطيني، وقد كانت الأبو مرزوق عالقات �صابقة  مرة، ومّت �الت�صال بالتنظيم 

يف  �الإخو�ن  بتنظيم  �إد�رياً  �الإمار�ت  تنظيم  وربط  �لقاهرة،  يف  م�صوؤوليته  �أثناء  يف 

تاأ�صي�صه منذ �خلم�صينيات، حيث جلاأ  مّت  �لفل�صطيني يف قطر  �لتنظيم  قطر، وكان 

 ،1956–1954 �لفرتة  خالل  م�رش  من  خرجو�  �لذين  �الإخو�ن  من  كوكبة  لقطر 

�أن هناك بعثة تعليمية كويتية  �إىل  منهم فل�صطينيون ومنهم م�رشيون، باالإ�صافة 

�لذين  �ملوظفني  وبع�ص  �الإخو�ن،  بع�ص  وفيهم  فل�صطينيون،  �أع�صاوؤها  قطر  يف 

من  فتح  حركة  تاأ�صي�ص  يف  �صاركو�  ممن  جزء  كان  ولذلك  �الأردن،  من  قدمو� 

�لنت�صة، وحممد يو�صف  �لزعنون، وحممود عبا�ص، ورفيق  قطر، مثل: د. ريا�ص 

 �لنجار )�أبو يو�صف(، وغريهم... و�جلزء �الآخر يف �لكويت، ومنهم: يا�رش عرفات 

)�أبو عمار(، وخليل �لوزير )�أبو جهاد(، و�صالح خلف )�أبو �إياد(، و�صليم �لزعنون 

)�أبو �الأديب(، وغريهم.

و�لتنظيم  �الإمار�ت  يف  �لنا�صئ  �لفل�صطيني  �لتنظيم  بني  �لعالقة  ترتيب  ومّت 

�لتنظيمات  كل  بني  للتن�صيق  مكتب  ت�صكيل  مّت  وكذلك  �خلارج،  يف  �لفل�صطيني 

�الإخو�نية �ملقيمة يف �الإمار�ت من م�رش، و�ليمن، و�ل�صود�ن، و�صورية، وفل�صطني، 

�لقياد�ت  من  عدد  �صارك  وقد  �أنف�صهم،  �الإمار�تيني  برئا�صة  و�لعر�ق،  و�الأردن، 

عن  �لدين  �صعد  وعدنان  م�رش،  عن  فوؤ�د  �أحمد  مثل؛  �جلانب  هذ�  يف  �لبارزة 

�الأردن،  عن  حمي�صن  وممدوح  �ل�صود�ن،  عن  ح�صنني  علي  �لفاحت  ود.   �صورية، 

ود. �أ�صامة �لتكريتي عن �لعر�ق، باالإ�صافة �إىل �أبو مرزوق. وكان ير�أ�ص هذ� �ملجل�ص 

�الأ�صتاذ �ص. �أ.
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يف �صنة 1978، مّت دمج �لتنظيَمنْي �الأردين و�لفل�صطيني.

ويف �لفرتة ذ�تها بد�أت �لثورة �الأفغانية يف مو�جهة �الحتاد �ل�صوفييتي �لذي جلب 

قو�ته ملوؤ�زرة �نقالب جنيب �هلل يف كابل. وكانت فر�صة كبرية للواليات �ملتحدة لرد 

�العتبار لها ولهزيتها يف فيتنام، ففتح باب مو�جهة �الحتاد �ل�صوفييتي، وملا كانت 

بد�يات �لبعث �الإ�صالمي مّت ت�صجيع قدوم �آالٍف لـ“�جلهاد” يف �أفغان�صتان يف مو�جهة 

�ملطار�ت، و�لتبعات، و�ل�صحافة، و�الإعالم  �أبو�ب  �ل�صوفييتي، فتم فتح  �الحتاد 

وِكلت هذه �ملهمة لدول عربية وللمخابر�ت �لباك�صتانية، 
ُ
لت�صجيع هذه �لظاهرة، و�أ

للتدريب  فر�ص  عن  لهم  و�لبحث  و�ملعد�ت  �الأ�صلحة  باأف�صل  هوؤالء  تزويد  ومّت 

وحرية تناول �الأفكار، وُولَِد من هذه �لبيئة �ملنت�رشة و�لفتية “تنظيم �لقاعدة”. 

يف  �جلهاد  قادة  على  تعرفنا  �لفرتة  هذه  يف  “لعل  مرزوق:  �أبو  ويو��صل 

�أفغان�صتان، وكان ُمرّحباً بهم يف دول �خلليج، كما كان �الإخو�ن �مل�صلمون يعملون 

 بحّرية ن�صبية. ولقد ُبذلت جهود حثيثة لتوحيدهم ونبذ �خلالفات بينهم”. و�صارك 

قادة  باك�صتان مع  �أم يف  �الإمار�ت  �صو�ء يف  �أبو مرزوق يف عدد من هذه �جلل�صات 

�جلماعة ورموزها. وي�صهد �أبو مرزوق:

للحق كانت �الإمار�ت من �أكرث �لدول م�صاعدة و�حت�صاناً للثورة يف �أفغان�صتان 

بل  �أفغان�صتان،  و�ن�صحابه من  �ل�صوفييتي  �ل�صعودية، وبعد هزية �الحتاد  بعد 

�لباردة كلها، �نفردت �لواليات �ملتحدة بزعامة �لعامل وو�صع جممل  من �حلرب 

هوؤالء �ملجاهدين على قو�ئم “�الإرهاب”، و�نعك�ص تفّرد �أمريكا يف �لعامل وباالً على 

�ملنطقة باأكملها وخ�صو�صاً �لق�صية �لفل�صطينية.

على كّل ٍ�جتمع �لتنظيمان �الأردين و�لفل�صطيني يف �الإمار�ت على �صعيد و�حد، 

�أبو مرزوق  ومّت �إجر�ء �نتخابات للمكتب �الإد�ري يف �الإمار�ت ومّت �ختيار مو�صى 

�الأردن، وع�صو�ً يف جمل�ص  �لتنفيذي يف  �ملكتب  يف  للمكتب، وبالتايل ع�صو�ً  رئي�صاً 

�ل�صورى بعّمان. 

مرزوق  �أبو  زيار�ت  �إحدى  كانت   ،1979 �أبريل  ني�صان/  يف  نف�صها،  �لفرتة  ويف 

لقطاع غزة، حيث مّت عقد قر�نه على زوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي، ومّت زو�جهما 

يف 1979/6/30. ويف �أو�ئل �صهر متوز/ يوليو كان �الجتماع �الأول ملجل�ص �صورى 
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تنظيم بالد �ل�صام �لذي �صارك فيه، وكانت �أبرز �لنقاط على جدول �أعمال �ملجل�ص 

“�لثورة �ل�صورية”. وكان �جلميع مفعماً باحلما�ص و�لعاطفة، حيث �إن هناك مئات 
�لعائالت قد وفدت من �صورية �إىل �الأردن، وع�رش�ت �لقياد�ت �لتي مّت ��صت�صافتها 

�لوحيد يف  �ل�صاذ  �ل�صوت  لـ“�لثورة” كبري�ً، وكان  �لتاأييد  �الإخو�ن، وكان  ِقبَل  من 

�الأكرث  وكان  �صورية.  يف  �مل�صلح  �لعمل  عار�ص  �لذي  مرزوق،  �أبو  �صوت  �ملجل�ص 

�لتن�صيق  رحمه �هلل، بحكم وجوده يف جمل�ص  �لدين  معرفة باالأ�صتاذ عدنان �صعد 

يف �الإمار�ت، وجماورته له يف �ل�صكن، ومعرفته بظروف �لعمل �لد�خلي يف �صورية، 

و�أو�صاع �جلماعة ذ�تها يف �خلارج. 

لكن قيادة �لعمل �ل�صوري يف ذلك �لوقت كانت موجودة يف �الإمار�ت، باالإ�صافة 

يف  �لتغيري  يف  �لعنف  عن  بعيد  �إ�صالحي  منهج  وهو  �لتغيري،  يف  �الإخو�ن  ملنهج 

�ملجتمعات �الإ�صالمية، و�لعمل �مل�صلح �أ�صا�ص ��صتخد�مه �ل�صعي لتحرير �الأوطان، 

خليفة،  �لرحمن  عبد  �ملرحوم  �أن  غري  و�لعدو�ن،  �ال�صتعمار  وجه  يف  و�لوقوف 

�ملر�قب �لعام للتنظيم، �أ�صكته بطريقة فيها �لكثري من �خل�صونة �لتي كان ي�صمح بها 

فارق �ل�صن و�ملكانة، و�لتزم بقر�ر �ملجل�ص وتبني ر�أيه.

يف  عمل  حيث  �ل�صارقة،  �إىل   1978 �صنة  ظبي  �أبو  من  مرزوق  �أبو  �نتقال  بعد 

�الإمار�ت �ل�صمالية مدير�ً مل�صنع �لزجاج و�الأملنيوم �صنتي 1978–1979، عاد بعدها 

“�أدنوك”،  �لوطنية  ظبي  �أبو  برتول  �رشكة  يف  تفتي�ص  مهند�ص  بوظيفة  ظبي  الأبو 

و�صكن يف م�صاكن �ل�رشكة بجانب م�صفاة �لبرتول يف “�أم �لنار”. 

�ل�صورية” يف حينه، من وجهة نظر  “�لثورة  �إىل جانب  �الأحد�ث  �أهم  وكان من 

�أبو مرزوق، “�لثورة �الإ�صالمية” يف �إير�ن �صنة 1979، حيث جنح �خلميني يف طرد 

حتييد  �إجناز�تها  و�أهم  “�لثورة”،  جناح  وتثبيت  بهلوي  ر�صا  حممد  �إير�ن  �صاه 

�ملذهب  �إ�صالمي على قاعدة  بناء نظام  �لثوري، وحماولة  �جلي�ص ل�صالح �حلر�ص 

�ل�صيعي �الثني ع�رشي، وحماولة متابعة رموز �لنظام �ل�صابق، وجهاز �ملخابر�ت 

وجعل  فل�صطني.  �صفارة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  وحتويل   ،”SAVAK “�ل�صافاك 
�لق�صية �لفل�صطينية ق�صية �ل�صعب �الإير�ين �مل�صلم.
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�أما �أهم �الأعمال �لتي مّتت د�خل فل�صطني يف تلك �لفرتة، فريى �أبو مرزوق �أنها 

�الإ�صهام يف بناء �ملجّمع �الإ�صالمي يف غزة، وخان يون�ص، و�إن�صاء �جلامعة �الإ�صالمية 

و�مل�صاهمة �لفاعلة يف كال �الأمرين. 

�أما يف �خلارج—يو��صل �أبو مرزوق—فكانت هناك عدة �أحد�ث: �لثورة �الإير�نية 

و�نطالقتها، وو�صع �لق�صية �لفل�صطينية كاأحد �أهم �أولوياتها، و�لثورة �الأفغانية، 

وبد�ية �نت�صار�تها، و“�لثورة �ل�صورية” وتكاليفها على كافة �مل�صتويات، وما لها 

من تاأثري على �ملنظومة �ال�صرت�كية كلها، وبالتايل على �لي�صار �لفل�صطيني.

يف �لفرتة ذ�تها يقول �أبو مرزوق: بد�أ �لتفكري يف �إقامة م�رشوع �إ�صالمي كبري يف 

قطاع غزة. فاإذ� كانت �جلامعات �مل�رشية هي �حلا�صنة �لرئي�صية �لتي ترعرع فيها 

�مل�صلمني، فلَِم ال تكون هناك حا�صنة كبرية  �لفل�صطيني �جلديد لالإخو�ن  �لتنظيم 

ت�صتقبل  تُعد  مل  �مل�رشية  �جلامعات  �أن  �صيّما  ال  غزة؟  يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  هي 

�لطالب �لفل�صطينيني بعد حادثة مقتل د. يو�صف �ل�صباعي رحمه �هلل.

�صاً لتلك �جلامعة، هم �أع�صاء  كان �أبو مرزوق و�حد�ً من �أربعة وع�رشين موؤ�صِّ

 1978 �صنة  يف  �مل�رشفني  هيئة  بعد  فيما  و�أ�صبحت  للجامعة،  �ملوؤ�ص�صني   هيئة 

نف�صه.  عرفات  يا�رش  �لرئي�ص  �أحياناً  ير�أ�صها  وكان  �الأغا.  خريي  د.  برئا�صة 

�أبرز  ومن  �لفل�صطينيني،  �مل�صلمني  و�الإخو�ن  فتح  بني  منا�صفة  �ملجل�ص  وكان 

�الأغا،  خريي  ود.  عرفات،  يا�رش  �لرئي�ص  كان:  للجامعة  �لتاأ�صي�ص  هيئة   �أع�صاء 

 و�أبو جهاد �لوزير، وح�صني زعرب، و�أبو ب�صري �لزميلي، وعبد �لرحمن �حلور�ين، 

�لفرحان، ود. ريا�ص  �إ�صحاق  �أبو مرزوق، ود.  �الآغا، ود. مو�صى  �أبو عمرو  ود. 

وقد  �صقر،  حممد  ود.  �ملجيد،  عبد  رجب  �أحمد  ود.  �صبري،  قنديل  ود.  �لزعنون، 

جاءت هذه �لت�صكيلة حالًّ للتنازع على �جلامعة بني �لتنظيمني. 

لكن هذه �لتجربة مل تعّمر كثري�ً، فبعد عقدين حدث �ل�صقاق، و��صتقال �أع�صاء 

فتح ليفتتحو� جامعة �الأزهر، وبقيت �جلامعة �الإ�صالمية حتت �صيطرة �الإ�صالميني، 

�صريفدون  �لذين  �الإ�صالميني،  �لن�صطاء  من  �أجيال  تخريج  يف  ر�ئد�ً  دور�ً  لتلعب 

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، ثم حركة حما�ص بعد �نبثاقها عن �جلماعة.
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ال انقطاع عن غزة:

دولة  يف  عمله  �صنو�ت  خالل  غزة  بقطاع  مرزوق  �أبو  �صلُة  تنقطْع  مل  هكذ� 

�لقطاع،  زيارة  على  يو�ظب  كان  كما  �ل�صلة،  هذه  على  يو�ظب  كان  �إذ  �الإمار�ت، 

مبوجب ت�صاريح زيارة، ذلك �أنه فقَد حّقه يف �الإقامة يف �لقطاع �صنة 1972 النتهاء 

وعدم جتديد �لت�رشيح �الإ�رش�ئيلي �خلا�ص باالإقامة يف �خلارج، و�لذي ح�رش مدة 

�إر�دته.  �صالحيته ب�صكٍل غري قانوين بثالث �صنو�ت، وذلك لظروف خارجة عن 

فقد كان �الأردن يف ذلك �لوقت من �ل�صبعينيات ال ي�صمح بدخول حَملَة وثائق �ل�صفر 

ُفتِح  1970. ومل يُكن قد  �أيلول/ �صبتمب  �أحد�ث  �أعقاب  �أر��صيه يف  �إىل  �لفل�صطينية 

حَملَة  بدخول  �الأردن  �صمح  وعندما  �لوقت.  ذلك  يف  غزة  وقطاع  م�رش  بني  معب 

فقد  ولكنه  للقطاع،  زيار�ته  مرزوق  �أبو  ��صتاأنف  الأر��صيه،  �لفل�صطينية  �لوثائق 

�لهوية �لتي كانت تتيح له �لزيارة بدون ت�رشيح.

�لكفاح  تبنّي  قررت  قد  �لوقت  ذلك  حتى  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تكن  ومل 

�مل�صلح، �أو �لبدء بالعمل �لع�صكري. وعلى �لعموم فقد بد�أ مثل هذ� �لتفكري على �أيدي 

طالب �جلامعات، ويف �ملقدمة منهم طالب �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة. وكان لذلك 

حمّفز�ن رئي�صيان:

جماعة  ت�صكيل  بعد  �جلماعة  تنظيم  د�خل  عالٍ  ب�صوت  بالتفكري  �لبدء   �الأول: 

د. فتحي �ل�صقاقي، �لتي كانت تطرح بقوة �رشورة �الجتاه للعمل �لع�صكري.

�لثاين: �ملعارك �ل�صديدة �لتي خا�صها �صباب �الإخو�ن يف قطاع غزة مع متلف 

�لتيار�ت �ل�صيا�صية �الأخرى بغر�ص �لدفاع عن وجودهم. لقد طرحت هذه �ملعارك 

�ل�صوؤ�ل �ملهم: وماذ� بعد؟

يقول �أبو مرزوق: “كانت قد برزت �أهمية حتويل �ملو�جهة �لد�خلية �إىل مو�جهة 

مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي”.

فتحي ال�شقاقي:

�الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  بعد  فيما  �صيوؤ�ص�ص  �لذي  �ل�صقاقي،  فتحي  كان 

ن�صطاء  من   ،1995/10/26 يف  مالطا  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  �أيدي  على  وُي�صت�صَهد 
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جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. وكان �صاباً متميز�ً، وذ� طاقة كبرية جد�ً. وقد ُولَِد الأ�رشة 

ب�صيطة يف ميم رفح، �ملخيم ذ�ته �لذي ُولَِد فيه مو�صى �أبو مرزوق. وعا�ص فتحي 

يتيَم �الأم، مع ثالثة �أ�صقاء كانو� جميعهم ذوي توّجه �إ�صالمي.

بعد ح�صوله على �لثانوية �لعامة، در�ص فتحي �لريا�صيات يف جامعة بريزيت يف 

�ل�صفة �لغربية. وكان عدد من �لطالب من �إخو�ن غزة در�صو� يف جامعة بريزيت، 

يف  و��صعة  �إ�صالمية  قاعدة  على  ذلك  �أثناء  يف  وتعّرف  �هلل،  ر�م  يف  �ملعلمني  ومعهد 

�ل�صفة �لغربية، ثم عمل، بعد تخرُّجه من جامعة بريزيت، مدّر�صاً يف منطقة �لقد�ص، 

وبعد ذلك، قّدم �متحانات �لثانوية �لعامة مرة �أخرى بهدف �اللتحاق بكلية �لطب يف 

�جلامعات �مل�رشية، وقد ظّل من ن�صطاء �لتنظيم �لطالبي لالإخو�ن �مل�صلمني طو�ل 

�صنو�ت در��صته �جلامعية، ولكن متَّ ف�صله ب�صبب خالفات تنظيمية �آنذ�ك.

�لتنظيم  د�خل  ��صتمرت  �لتي  �حلو�ر�ت  يف  رئي�صياً  طرفاً  ظّل  فتحي  �أن  غري 

�لفل�صطيني يف م�رش، وكان يطرح د�ئماً �لق�صايا �ملتعلقة بالتجديد وُح�صن �الإد�رة 

�ل�صباب، مما كان  �لقبول بني  �لتي يثريها جتد  �لق�صايا  وو�صوح �لهدف، وكانت 

ي�صتدعي د�ئماً تطويَر وحت�صني �الأد�ء.

غري �أن �لثورة يف �إير�ن �صنة 1979 مثّلت حلقة فا�صلة يف عالقة �ل�صقاقي بجماعة 

�الإير�نية، ود�فع عن  �لثورة  �إىل منا�رشة  �ل�صقاقي  �صارع  فقد  �مل�صلمني.  �الإخو�ن 

�خلط �ل�صيا�صي و�لفكري و�آليات وديناميات �لثورة �الإير�نية. و�أ�صدر كتاباً بعنو�ن 

“�خلميني: �حلل �الإ�صالمي و�لبديل”. و�أخذ يدعو �إىل �تباع نهج �لثورة �الإير�نية، 
�إىل �عرت�ف �الأزهر �ل�رشيف باملذهب �الإثني  “عبقرية” �خلميني، وم�صتند�ً  مادحاً 

�الإير�نية.  �لثورة  جتاه  �صلبياً  ر�أياً  �تخذو�  قد  يكونو�  مل  �الإخو�ن  �أن  كما  ع�رشي. 

وقد �نت�رشت يف حينه �إ�صاعات، ي�صفها �أبو مرزوق باأنها ظاملة، حتدثت عن ت�صيّع 

�ل�صقاقي ورفاقه، ويقول: للحق كان �أبو �إبر�هيم قطبياً بامتياز فكر�ً وثقافًة، وكان 

عن  يبحث  كان  ولكنه  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  وحمبّاً  �لبنا  ح�صن  ب�صخ�صية  مفتوناً 

�آليات �لتغيري يف �لعامل �الإ�صالمي. وما �أن �نطلقت �لثورة �الإير�نية حتى وجد “�آلية 

�لتغيري” �لتي كان يبحث عنها على طريق �لثورة �ل�صعبية للتغيري. وهنا بد�أ يقود 

تيار�ً د�خل �جلماعة كان خطيبه �الأبرز عبد �لعزيز عودة.
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�لطب، وقبل  بكالوريو�ص  1981، وح�صل على  �صنة  �ل�صقاقي  �أن تخّرج  وبعد 

لقطاع  �لعبور  نقطة  �إىل  و�أبعدته  �مل�رشية  �ل�صلطات  �عتقلته  �المتياز،  �صنة  يتم  �أن 

غزة. وقد مّت ذلك ب�صبب ن�صاطه �الإ�صالمي �ملوؤيِّد الإير�ن. كما �تُِّهم بوجود عالقة له 

بِعَد �إىل غزة، توّجه من هناك �إىل 
ُ
مبجموعات �جلهاد �لتي �غتالت �ل�صاد�ت. وبعد �أن �أ

�لقد�ص حيث �أمّت �صنة �المتياز يف م�صت�صفى �ملقا�صد �الإ�صالمي.

غري �أنه، قبل �أن ُيعتَقل وُيبَعد من م�رش �إىل �لقطاع، كان �ل�صقاقي قد ُف�ِصل من 

وجماهرته  �إليه،  �مل�صار  لكتابه  ن�رشه  �أعقاب  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تنظيم 

بتاأييد �لثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن، وذلك حل�صا�صية تلك �مل�صاألة عند متلف �لتيار�ت 

�الإ�صالمية �ل�صنيّة يف تلك �ملرحلة ومالفته �لتنظيمية.  

ولكن  �الإ�صالمية،  �لثورة  يف  �صلبٌي  ر�أٌي  لالإخو�ن  يُكن  مل  مرزوق:  �أبو  ويوؤكد 

 Camp �تفاقية كامب ديفيد  �إليها، و�إبر�م  �إير�ن  كانت ظروف م�رش، وقدوم �صاه 

David Accords، وغليان �ل�صارع �مل�رشي، ف�صدرت �أو�مُر تنظيمية بعدم �صدور 

�لكتيّب، ومالفة �لقر�ر يف �لتنظيمات م�صكلة يف حّد ذ�تها.

�أبو مرزوق �لذي كان قد �أ�صبح مقيماً يف دولة �الإمار�ت يف ذلك �لوقت فلم  �أما 

يحبّذ ف�صل �ل�صقاقي. ويقول: “وددت لو �أن �لق�صية ُعوجلت بطريقة �أف�صل؛ الأين 

خ�صارة  بف�صلهم  الأن  �لر�أي؛  �أ�صحاب  �الإخو�ن  من  �لطبقة  لهذه  �لف�صل  �أحبّذ  ال 

للطرفني وت�صيع جّو�ً من �الإرهاب �لفكري و�لتنظيمي يف �أغلب �الأحيان”.

�ل�صبب  كان  �إذ  �لعزيز عودة،  �إز�ء عبد  �أبو مرزوق كان متلفاً  �أن موقف  غري 

�لرئي�صي �لذي وقف ور�ء ف�صله من �جلماعة م�صلكياً �صنة 1974.

طالب  حولهما  وجتّمع  م�رش،  يف  وجودهما  بفرتة  �الثنان  ُف�ِصل  وقد 

تي�صري  و�أبرزهم؛  �جلماعة،  تنظيم  د�خل  من  �لبد�ية  يف  معظمهم  كان  �آخرون 

عز�م،  ونافذ  �هلل،  عبد  رم�صان  د.  منهم  و�آخرون  �لهندي،  حممد  ود.  �خلطيب، 

حركة  ��صم  على  ��صتقر  حتى  مرة  من  �أكرث  ��صمه  تغيري  مّت  تنظيماً  �أ�ّص�صو�   ثم 

�جلهاد �الإ�صالمي.
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�أعد�د  �زدياد  �إىل  �أدى  كبري  �أثر  للجهاد  ودعوته  �ل�صقاقي،  فتحي  لف�صل  كان 

�ملنادين ببدء �لعمل �لع�صكري د�خل تنظيم �جلماعة. �أما �لعامل �الآخر �لذي دفع يف 

�أ�صلفنا—فقد متثل يف �ل�رش�ع مع �لتيار�ت �ل�صيا�صية �الأخرى  هذ� �الجتاه—كما 

د�خل قطاع غزة. وقد كان �ل�رش�ع على �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة و�حد�ً من �أبرز 

عناوين تلك �ملرحلة. ويف �إطار ذلك �ل�رش�ع مّت �غتيال د. �إ�صماعيل �خلطيب رئي�ص 

ق�صم �للغة �لعربية، وذلك باأمر من قيادة فتح، ممثلة يف �أبو علي �صاهني مبا�رشة، 

ومّت �لتنفيذ على �أيدي جمموعة من �ل�صباب مّت �عتقالهم الحقاً.

�لي�صارية  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  مع  �الأ�صا�ص  هو  كان  �الأيديولوجي  �خلالف 

�لتي كانت تخو�ص �لكفاح �مل�صلح، وقد �صمل ذلك �أي�صاً حركة فتح كبى ف�صائل 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. �إن جتربة �الإخو�ن �لفل�صطينيني يف قطاع غزة يف �إف�صال 

�أن  لل�صّك يف  1955، بالتعاون مع �ل�صيوعيني ال تدع جماالً  م�رشوع �لتوطني �صنة 

�الإخو�ن �مل�صلمني يتعاملون ح�صب مقت�صيات �مل�صلحة يف �الإطار �لوطني، ولي�ص 

من منطلق �أيديولوجي، و�إن كانت �الأطر�ف �الأخرى، ويف مرحلة متاأخرة ال تتعامل 

�خلم�صينيات  عقد  يف  �لقطاع  �أحد�ث  �أهم  يف  �ملثل  وهنا  �أيديولوجي.  منطلق  من  �إال 

�الأثر  �أكب  لها  وكان  كله،  �لقطاع  �صملت  �لتي   1955 �صنة  �ملظاهر�ت  قامت  حيث 

و�أعمقه على �ل�صيا�صة �مل�رشية و�أ�صباب �الحتجاجات هي:

اأوالً: عدم ثقة كافة القوى ال�شيا�شية باالإدارة امل�رشية:

�الإخو�ن  جماعة  وحلّت  و�عتقلتهم،  �ل�صيوعيني،  �مل�رشية  �الإد�رة  قمعت  لقد 

�مل�صلمني، و�أغلقت دورها و�صّوهت �صورتهم، وكذلك رجال �حلاج �أمني �حل�صيني، 

�لذين كانو� يرتابون برجال �لثورة، وكان ُجلُّ من يدير �لقطاع يف متلف �لقطاعات 

رجال �ملخابر�ت �لع�صكرية.

ثانياً: م�رشوع التوطني:

مّت �إعد�د م�رشوع �لتوطني بني �حلكومة �مل�رشية ووكالة �الأونرو� ب�صاأن توطني 

 ،1953/6/30 يف  �مل�رشوع  �إعد�د  وبد�أ  �صيناء.  جزيرة  �صبه  يف  غزة  قطاع  الجئي 

 و�نتهى منه يف 1955/6/28، وكانت �إحدى �ملوظفات يف �لوكالة و��صمها �صمرية �صابا
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قد ح�صلت على ن�صخة من �مل�رشوع. وكان لهذ� �مل�رشوع وْقُع �ل�صاعقة على جميع 

�لقوى، مما جعل �الإخو�ن يتحالفون مع �ل�صيوعيني الإ�صقاط هذ� �مل�رشوع، ودعو� 

ملظاهر�ت عارمة عمت �لقطاع. وعلى �إثر ذلك، مّت �إلغاء �مل�رشوع.

ثالثاً: الغارات املتكررة على قطاع غزة:

نّفذو�  ثم  غزة،  يف  �ل�رشب  مياه  حمطة  على   1954/8/14 يف  غارة  �ليهود  �صنَّ 

جريحاً،   33 و�صقط  فل�صطينياً،   39 فيها  ُقتِل  �لتي   1955/2/26 يف  �ملحطة  مذبحة 

وكانت رد�ً على �الأعمال �لفد�ئية �لتي يقوم بها �الإخو�ن �مل�صلمون د�خل فل�صطني، 

ولهذه �الأ�صباب هبّت مظاهر�ت من �أق�صى �لقطاع �إىل �أق�صاه �صارك فيها �جلميع، 

فتحي  �ملتظاهرين  قيادة  ر�أ�ص  على  وكان  خرقه،  مّت  �لذي  �لتجّول،  حظر  علِن 
ُ
و�أ

�لوطنية  �للجنة  )�صيوعي(، وقدمت  ب�صي�صو  )�إخو�ن م�صلمون(، ومعني  �لبلعاوي 

خم�صة مطالب و�فقت عليها �الإد�رة �مل�رشية:

1. رف�ص و�إيقاف م�رشوع �لتوطني يف �صيناء.
2. تعزيز �حلر��صة على �حلدود وت�صكيل جي�ص حترير فل�صطني.

3. �إطالق �حلريات �لديوقر�طية وعلى ر�أ�صها حرية �لن�رش و�الجتماع و�الأحز�ب.
4. حماكمة �مل�صوؤول عن �إطالق �لر�صا�ص على �ملتظاهرين.

5. �لتعهد بعدم مالحقة �أّي من �مل�صرتكني يف �ملظاهر�ت.

و�ل�صيوعيني  �الإخو�ن  �عتقال  مّت  وبعدها  �ملظاهر�ت،  و�أوقفت  �الإد�رة  وعادت 

�لبلعاوي، وحممد  �الأقل، منهم فتحي  18 على  �عتُِقل  �الإخو�ن  1955/3/9. من  يف 

ورجب  عدو�ن،  وكمال  �الأ�صمر،  �حلميد  وعبد  مقد�د،  وحممود  �لنجار،  يو�صف 

عدد  وبلغ  �لهم�ص.  و�صالمة  عدو�ن،  و�أحمد  �ملجيد،  عبد  رجب  و�أحمد  �لعطار، 

وحممود  �لبقوين،  و�صمري  ب�صي�صو،  معني  وهم:  �ل�صيوعيني،  من   23 �ملعتقلني 

�حلاج،  خليل  و�أحمد  زريبة،  �أبو  وحممد  �هلل،  عو�ص  �لرحمن  وعبد  ن�رش، 

ر�صو�ن،  �آل  زكي  وحممد  �لرتزي،  وجب�  �لرتزي،  وغازي  �صاحلة،  وحممود 

�صاحلة،  وخليل  جابر،  عي�صى  وحممد  �ملبي�ص،  و�أحمد  �حل�صيني،  �حلي  وعبد 

وعمر  ب�صي�صو،  و�صعد  ب�صي�صو،  و�أ�صامة  �هلل،  عو�ص  وعمر  زقوت،  �هلل  وعبد 

 �ل�صطري، وح�صن �أبو �صفيان، وعمر كحيل، ومن�صور �حلد�د، وم�صلم �أبو ربيع، 
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�صيا�صة  وتغريت  �لتوطني،  م�رشوع  �إلغاء  يف  �أهد�فها  �ملظاهر�ت  حّققت  ولكن   

وهاجمت  و��صتنكرت  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  �أكرث  و�قرتبت  �ملنطقة،  يف  م�رش 

�إىل  �مل�رشية  �حلكومة  و�جتهت  بغد�د”.  “حلف  خ�صو�صاً  �الأحالف...  م�رشوع 

�ملخابر�ت  و�أن�صاأت  �الإ�رش�ئيلية،  �العتد�ء�ت  ملو�جهة  �صالح  م�صادر  عن  �لبحث 

�مل�رشية كتيبة م�صطفى حافظ رحمه �هلل، و�أوكلت له ملف �لعمل �لفد�ئي، ويف هذه 

�أبناء   �ل�صيا�صات برزت �صخ�صية رجل �لثورة �لقوي جمال عبد �لنا�رش و�رتباط 

قطاع غزة ب�صخ�صه.

رابعاً: تدويل القطاع والعدوان الثالثي:

�مل�رشية  �لقو�ت  �لغا�صم على م�رش، ومّت �صحب  �لعدو�ن  بد�أ   1956/10/29 يف 

من �صيناء وقطاع غزة للدفاع عن قناة �ل�صوي�ص �مل�صتهدفة، وبد�أ هجوم “�إ�رش�ئيل” 

�لدجوي  فوؤ�د  �للو�ء  �أعلن  حتى  �ملو�جهة  و��صتمرت   ،1956/11/2 يف  �لقطاع  على 

يون�ص  وخان   ،1956/11/10 يف  غزة  جمازر  وكانت  �ال�صت�صالم.  �لقطاع  حاكم 

ورفح يف 1956/11/12، و�كتُ�ِصَفت يف 1957/11/16 مقبٌة جماعية بعد �الن�صحاب، 

�لوحيد  �لقطاع كونه �جلزء  �بتالع  �إىل  �لعدو يهدف  230 جثة. وكان  فيها  ُوِجدت 

�أقل �صيء تدويل  �أو  �لذي يحمل علم فل�صطني ون�صيد فل�صطني وبه كتائُب فد�ئية، 

�لقطاع وعدم �إرجاعه لالإد�رة �مل�رشية.

خام�شاً: القوى ال�شيا�شية ومواقفها حتت االحتالل: 

�أعادو� تنظيم �جلماعة يف كل  �ل�صعف، ولكن �رشعان ما  �الإخو�ن يف غاية  كان 

عا�صور،  �إبر�هيم  خ�صو�صاً  �لن�صاط،  منتهى  يف  منهم  �لع�صكريون  وكان  �لقطاع. 

وفوزي جب �للذ�ن جمعا �صالح �لكتيبة �مل�رشية يف رفح و�أودعاه يف منزل حممود 

�الأ�رشى �مل�رشيني  بالعناية بعائالت  �الإخو�ن  �لوزير، وقام  �لوزير، �صقيق خليل 

مكتب  مدير  �ل�صود�ين  �لغفار  عبد  باإخفاء  قامو�  كما  و�لع�صكريني،  �ملدنيني  من 

�حلاكم �لعام.

و�لعدو�ن،  �الحتالل  مو�جهة  يف  �أخرى  مرًة  �ل�صيوعيني  مع  �الإخو�ن  وحتالف 

�لتوطني؛  �ملوقف من  �الحتالل، عك�ص  ولكنهم ف�صلو� يف تكوين جبهة يف مو�جهة 
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�الحتالل  ويرف�صون  �ليهودية  �لدولة  ب�رشعية  يعرتفون  ال  �الإخو�ن  الأن  وذلك 

ويريدون عودة �الإد�رة �مل�رشية على �لرغم مما القوه من عذ�ب وتعذيب منها.

�لوجود  حّق  ولها  �رشعية،  دولة  �ليهودية  �لدولة  �أن  فرَيْون  �ل�صيوعيون  �أما 

ح�صب قر�ر �لتق�صيم، و�أنهم يريدون �أن يتعاونو� مع �ل�رشفاء يف دولة “�إ�رش�ئيل”، 

وقّدم  �لقطاع،  بتدويل  يقبلون  هم  ولذ�  حمتلة،  قو�ت  هي  �مل�رشية  �لقو�ت  و�أن 

�ل�صيوعيون وثيقة مكتوبة للتعاون مع �الإخو�ن �أبرز بنودها:

1. ت�صكيل جبهة وطنية تنظم �لعمل �لوطني.

2. �ملطالبة بُحرّية �ل�صحافة و�الجتماعات و�حلريات �لعامة.

3. �لتعاون مع �ل�رشفاء د�خل “�إ�رش�ئيل” الإ�صقاط حكومة بن جوريون.

ك ببقاء �لقو�ت �لدولية يف �لقطاع �إىل �أن يتم �لتو�ّصل حلّل نهائي للق�صية  4. �لتم�صُّ

�لفل�صطينية ورف�ص عودة �الإد�رة �مل�رشية.

�عرت�ص �الإخو�ن ب�صدة على م�رشوع هذه �لوثيقة، وكان يثلهم كمال عدو�ن، 

مو�جهة  يف  �مل�صلح  �لكفاح  �إىل  �الإخو�ن  ودعا  �ملزين.  و�صعيد  �لوزير،  وغالب 

�ل�صيوعيون  �صّكل  وهنا  �ل�صلبية،  �ملقاومة  �إىل  �ل�صيوعيون  ودعا  �الحتالل، 

من  �لعديد  �عتقال  ومّت  �ل�صعبية،  �ملقاومة  جبهة  �الإخو�ن  و�صّكل  �لوطنية،  �جلبهة 

جبارة،  ود�وود  �لوزير،  وغالب  �ملزين،  �صعيد  �أبرزهم  �ليهود  ِقبَل  من   �الإخو�ن 

وعبد �هلل �أبو عزة، وحممد �أبو دية، ومنري عجور، وو�لد فوزي جب، لهروب فوزي 

�إىل �لعري�ص.

وبعد �ن�صحاب �لقو�ت �ل�صهيونية قامت �ملظاهر�ت يف قطاع غزة تهتف “م�رش 

نا ال نر�صى عنها بديالً”، وقاد �الإخو�ن و�لوطنيون �ملظاهر�ت للمطالبة بعودة  مِّ
ُ
�أ

�الإد�رة �مل�رشية، على �لرغم مما عاناه �الإخو�ن يف قطاع غزة من بط�ٍص و�عتقال، 

وحفظ  و�لعربية،  �الإ�صالمية  �الأخّوة  على  �ملحافظة  �صبيل  يف  يهون  ذلك  ولكن 

ه ذلك من  �لرو�بط مع م�رش �ل�صعب و�لدولة، و�لثقافة و�لهوية. وال باأ�ص مبا يجرُّ

متاعب على �الإخو�ن �أنف�صهم.
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�شاد�شاً: اّت�شاع اجلماعة والبدء بالعمل امل�شلّح:

مثّلت �جلامعة �الإ�صالمية �أبرز حلقات عملية �لبناء �الإ�صالمي يف �لقطاع. ولذلك، 

فقد �أ�صبحت هذه �جلامعة و�حد�ً من �أهم عناوين �ل�رش�ع يف تلك �ملرحلة.

ويف �إطار حلقات ذلك �ل�رش�ع، يقول �أبو مرزوق �إن حركة فتح وف�صائل �لي�صار 

�ل�صعبية، ح�صدو� الحتالل �جلامعة و�ل�صيطرة عليها  �الأخرى، خ�صو�صاً �جلبهة 

وعلى �إد�رتها. 

ومن �أجل حتقيق ذلك �لهدف، فقد مّت �إح�صار حافالت ركاب من �ل�صفة �لغربية 

نقلت �أع�صاء و�أن�صار هذه �لف�صائل، مما �أدى �إىل وقوع مو�جهات عنيفة ��صتُخِدَمت 

�ل�صورة من  بدت  �ل�صيار�ت. وقد  تك�صري  و�لُع�صي و�جلنازير، ومّت  �الأيدي  فيها 

�مل�صلح، وجماعة  �لكفاح  �لتي تخو�ص  �لف�صائل  باعتبارها مو�جهات بني  �خلارج 

�صحيحة  وغري  دقيقة  غري  �صورة  وهي  �الحتالل.  ِقبَل  من  �لت�صهيالت   جتد 

على �الإطالق.

و�ل�صغوط  و�ت�صاعها،  �حلركة  وتطور  �صابقاً،  ُذِكرت  �لتي  �الأ�صباب  دفعت 

�لد�خلية و�خلارجية �ل�صيخ �أحمد يا�صني، وبفعل �ل�صغط �ملتز�يد د�خل �لتنظيم، �إىل 

�لبدء بتاأ�صي�ص جمموعات ع�صكرية، و�أبرز �الإخوة �لذين كانو� يف هذه �ملجموعات 

د. �إبر�هيم �ملقادمة، ود. �أحمد �مللح، و�لبدء بالتدريب وجتميع �ل�صالح. وقد �عتُِقل 

�ل�صيخ على خلفية ذلك يف �أيار/ مايو 1983 وُحِكم عليه بال�صجن ملدة 14 �صنة. غري 

طلِق �رش�حه يف �أيار/ مايو 1985 يف �إطار عملية تبادل لالأ�رشى 
ُ
�أنه... ويا للمفارقة، �أ

�أجرتها �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة، بزعامة �أحمد جبيل. 

يف  مّت  �لثانية  للمرة  �عتقاله  �أن  ذلك  مايو،  �أيار/  مع  �صار  غري  موعد  لل�صيخ  وكان 

1989/5/23. ويوم �الإفر�ج عن �ل�صيخ من �صجنه �الأول �أ�رشَّ الأبو مرزوق �أنه خرج 
جانب  �إىل  �لع�صكري  �لعمل  ب�رشورة  م�صى  وقت  �أّي  من  قناعة  �أكرث  �ل�صجن  من 

�لعمل �لدعوي و�خلدمي يف �ل�صارع �لفل�صطيني.

�لعمل  يكون  �أن  يتوجب  وهل  �ل�صيخ؟  من  فتوى  �إىل  يحتاج  �الأمر  كان  هل 

�ل�صيا�صي بقيادة رجال �لدين؟
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الأ�صخا�ص  ملكاً  لي�صت  �الإ�صالمية  �لق�صايا  يف  �لفتوى  �أن  مرزوق  �أبو  يجيب 

تعاىل: �هلل  قال  و�الجتهاد،  �ال�صتنباط  على  �لقدرة  يلك  ملن  هي  بل   حمددين، 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ( �صورة �لن�صاء: �الآية 83. و�لقدرة على �ال�صتنباط وفهم �ل�صيا�صة �ل�رشعية 
�الإ�صالم  يخالف  ال  ما  لت�صمل  تت�صع  بل  �الإ�صالم،  به  نطق  ما  على  تقت�رش  ال 

�لق�صايا يف  �ل�رشر  ودفع  �مل�صلحة  حتقيق  هو  �الإ�صالم  مق�صد  الأّن  عام،   ب�صكل 

�ملختلفة.

�أما مقولة “ال دين يف �ل�صيا�صة وال �صيا�صة يف �لدين”، و“دع ما هلل هلل وما لقي�رش 

تكن  مل  �لتي  �لن�رش�نية  وخلفيتها  �لغربية  �حل�صارة  من  ماأخوذة  فهي  لقي�رش”، 

وم�صاحلها  �لكني�صة  �أهو�ء  على  و�إمنا  �الإجنيل،  يف  حمددة  �رشيعة  على  تعتمد 

�ملختلفة، وملا ��صتد حكم �لق�صاو�صة، وز�د حديثهم عن �لتفوي�ص �الإلهي يف �حلكم 

�لكني�صة  )��صتبد�د  �لدين  وف�صلو�  �لكاذبة،  �دعاء�تهم  على  �لنا�ص  ثار  و�لق�صاء، 

وم�صاحلها( عن �لدولة فتقدم �لعلم، و�صادت �حل�صارة �لغربية باأ�صكالها �ملختلفة. 

ومن هنا بد�أت فكرة فر�ص �لتجربة �لغربية يف بالد �مل�صلمني، وفعالً بذلو� جهود�ً 

�الأمة  و�أدخلو�  يرغبون،  مبا  �لعرب  حكام  بع�ص  و�أقنعو�  ذلك،  لتحقيق  كبرية 

�الإ�صالمية يف �رش�ع كبري على �لهوية و�نعكا�صاتها �لذ�تية؛ الأنَّ حقيقة �الإ�صالم ال 

ُت�صبه جتربة �لغرب مع �لكني�صة �لبتة، فاالإ�صالم دين �صامل الإد�رة �صوؤون �حلياة، 

وكامل ليطبق يف �حلا�رش و�مل�صتقبل، ور�صالة خامتة لكل �الأديان �ل�صابقة، مبعنى 

على  كٌل  ملعاجلتها  �الأنبياء  جاء  �لتي  �جلزئية  �لق�صايا  وجميع  �لتوحيد،  �صمل  �أنه 

جاء  لكنه  �لعملية،  و�ملوؤ�ص�صات  �لتف�صيلية،  باالإجر�ء�ت  ياأِت  مل  �أنَّه  �صحيح  حد�، 

بالقيم و�الأ�ص�ص �لكلية ملختلف �صوؤون �حلياة.

�ملبادئ  �إحياء  فاإنَّ  قهر�ً،  �لعلمانية  عليه  ُفر�ص  �الإ�صالمي  �لعامل  �أنَّ  ومبا 

�مل�صلمني  �أمام  �أولياً  حتدياً  ُيعد  �ملوجود،  �ال�صتبد�دي  �حلاجز  وك�رش  �الإ�صالمية، 

�إىل  و�الأحكام  �ملبادئ  ترجمة  يف  يتمثل  فهو  �الآخر  �لتحدي  �أما  �مليامني،  وعلمائهم 

موؤ�ص�صات و�إجر�ء�ت ُتنا�صب ع�رشنا �حلايل ومتطلباته �ملتجددة، وهذ� ال يعني �أننا 
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البناء من اخلارج: م�ضر - الإمارات

نبحث عن �صورة و�حدة من �حلق �لذي يكن �أن يعك�ص ذلك، بل �إننا بحاجة �إىل �حلق 

�لذي يحقق م�صلحة �لنا�ص وتطلعاتهم �لنفعية، وهذ� ما عب عنه �لفقهاء بقولهم: 

تعدد �حلق، ولي�ص �حلق بوجهة و�حدة، وقال عنه مالك بن نبي: “قد تكون هناك 

فكرة �صحيحة لكنها مل تعد �صاحلة”، ولعلي �أقول �إنَّ �أهم �ملعارك �لتي يخو�صها 

على  �ل�صهيونية  �ل�صيطرة  مو�جهة  هي  �الأوىل  معركتان؛  �ليوم  �الإ�صالمي  �لعامل 

بالدنا �لعربية وخ�صو�صاً فل�صطني، و�لثانية هي معركة �حلرية �لتي تتيح للجميع 

�النطالق نحو غاياتنا وتر�صيد �صلوكنا.         

انطالق العمل االإ�شالمي:

�لثمانينيات  بد�ية  �إىل  �ل�صبعينيات  �أو��صط  من  �ملمتدة  �لزمنية  �لفرتة  كانت 

�الإ�صالمي من باك�صتان حتى  �لعامل  �أقطار  �الإ�صالمي يف كل  حمطة �نطالق للعمل 

�لتنظيمي  �لتو�صع  يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �لعمل  �نطالق  بد�ية  ومتثّلت  �ملغرب، 

يف �الإمار�ت، لي�صبح باملئات، ووحدة تنظيم بالد �ل�صام، و�لبدء بالعمل �الجتماعي 

�لتنظيمي  �لعمل  وبد�ية  وغزة،  �ل�صفة  �ملحتلة،  فل�صطني  يف  و�خلريي  و�ل�صحي 

�إىل تاأ�صي�ص موؤ�ص�صات  �ل�صعبي يف فل�صطني، وبناء �جلامعة �الإ�صالمية، باالإ�صافة 

�لعمل �لفل�صطيني كبناء �جتماعي تعليمي �صحي خريي، هذ� باالإ�صافة �إىل �لبيئة 

يف  ثورٍة  من  �لفرتة  هذه  يف  ح�صلت  �لتي  �لكبرية  و�ملتغري�ت  و�لدولية،  �الإقليمية 

�أفغان�صتان...  يف  �ل�صوفييتي  لالحتاد  ومو�جهة  �إير�ن  يف  كبري  وتغيري  �صورية 

وللحق، يقول �أبو مرزوق: “�إن �الإمار�ت كانت �صبّاقة لعمل �خلري وتقديه ب�صكل 

كبري، ومن ذلك عدد ال باأ�ص به من �ملنح �لدر��صية يف �لواليات �ملتحدة، وكان عدد 

من �لفل�صطينيني ��صتفادو� من هذه �ملنح، وكانت عندي رغبة جاحمة يف �لرحيل �إىل 

فل�صطني، ولي�ص هناك من �صبيل �صوى �حل�صول على �لدكتور�ه و�لعودة عن طريق 

برتول  �رشكة  من  ��صتقالتي  قّدمت   1982 ويف  كان.  وهكذ�  �الإ�صالمية،   �جلامعة 

�أبو ظبي �لوطنية “�أدنوك” و�صافرت مع زوجتي نادية وولَدّي عمر )�صنة ون�صف(، 

وطارق )6 �صهور( �إىل �لواليات �ملتحدة، و��صتكمل �مل�صوؤولية �الأخ �أبو و�ئل �حلاج 

د. كمالني �صعث،  �أذكر منهم:  �الإمار�ت،  �أعّز�ء من  �إخوة  �هلل، و�صافرت مع   رحمه 
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وكذلك  �لبع�صي،  �إ�صماعيل  و�الأ�صتاذ  �ملزين،  حممد  و�الأ�صتاذ  �أكرم،  حممد  ود. 

نحو  �لرحلة  يف  �إ�صافية  حمطة  وكانت  �حللو،  حممد  د.  و�أي�صاً  يو�صف،  �أحمد  د. 

فل�صطني”.

فيها  �الإ�صالمي  �لعمل  كان  �الإمار�ت،  دولة  �إىل  مرزوق  �أبو  و�صل  عندما   �إذ�ً، 

ما يز�ل �صعيفاً ويف بد�ياته. وقد كان �الإخو�ن �مل�صلمون بعدد �أ�صابع �ليد �لو�حدة. 

�أ�صبح  �لدوؤوب  و�لعمل  �جلهد  وجّر�ء  �ل�صفر،  تقارب  درجة  من  �لعمل  وبد�أ 

�لبالد، وقد تز�من ذلك مع  �ملقيمني يف  �لفل�صطينيني  �الإ�صالميني مميز�ً بني  و�صع 

بد�ية �إن�صاء �ملوؤ�ص�صات �خلدمية �الإ�صالمية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة )عياد�ت، 

من  ياأتي  ذلك  لكل  �الأ�صا�صي  �ملايل  �لدعم  وكان  وم�صاجد(،  ونو�دٍ،  ومد�ر�ص، 

�لتبعات �لتي جُتَمع من �لدول �خلليجية.






