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البعث الإ�صالمي يف اأمريكا

يف  �إقامته  فرتة  طو�ل  مرزوق  �أبو  ير�ود  ظّل  غزة  قطاع  �إىل  �لعودة  هاج�ُص 

�إىل   1982 �لد�فع �الأقوى �لذي جعله يتوجه �صنة  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومثّـل 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية ملو��صلة در��صاته �لعليا.

�صلطات  وكانت   ،1978 �صنة  يف  غزة  يف  �ّص�صت 
ُ
�أ قد  �الإ�صالمية  �جلامعة  كانت 

يف  للعمل  معهم  �لتعاقد  يتم  ملَن  �صمل”  “مّل  ت�صاريح  متنح  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�ملرة  هذه  يف  �لرحال  مرزوق  �أبو  �صّد  فقد  ذلك،  وعلى  �جلامعة.  يف  �لتدري�ص  حقل 

هي  تلك  وطنه،  �إىل  تعيده  مميزة  تاأ�صرية  على  للح�صول  �ملتحدة  �لواليات   �إىل 

�صهادة �لدكتور�ه.

ه اإىل اأمريكا: التوجُّ

بعد �أن ح�صل على قبول يف جامعة كولور�دو �الأمريكية، متكن �أبو مرزوق من 

�حل�صول على تاأ�صرية دخول للواليات �ملتحدة له، حيث كان قد �صبقه �إىل �جلامعة 

 1975 من  �صنو�ت  �صبع  د�م  فر�ق  بعد  ثانية  و�لتقيا  �صنب،  �أبو  �إ�صماعيل   نف�صها 

حتى 1982.

ويف منت�صف �صنة 1984 كان �أبو مرزوق قد ح�صل على �صهادة �ملاج�صتري يف 

�إد�رة �الإن�صاء�ت �لهند�صية، وكان هناك من �أتى من �الإمار�ت وغريها �إىل �جلامعة 

نف�صها و�ملدينة نف�صها فورت كولنز Fort Collins، منهم؛ كمالني �صعث، و�إ�صماعيل 

�لبع�صي، وحممد �حللو، وحممد �ملزين، وحممد �أكرم �لعدلوين، و�أحمد يو�صف. 

وكان يف �ملدينة نف�صها عدد من �الإخو�ن �مل�صلمني من متلف �جلن�صيات. وتكّونت 

�ملختلفة؛  �جلن�صيات  من  �آخر  عدد  �إليها  ��صطّف  �إخو�نية،  جمموعة  �أول  �ملدينة  يف 

الحقة  فرت�ت  يف  ��صمه  برز  من  ومنهم  و�صعودية،  و�أفغانية،  وم�رشية،  ليبية، 

�أفغان�صتان،  من  زي  �أحمد  ود.  م�رش،  من  وفيق  طارق  ود.  ب�رش،  حممد  د.  مثل؛ 

و�إ�صماعيل �أبو �صنب، وكمالني �صعث، و�أحمد يو�صف من فل�صطني.
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من  كوكبة  �صمن  �نخرط  �ل�صغرية،  كولنز  فورت  �إىل  مرزوق  �أبو  و�صل  حني 

كانت  و�إن  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعامل  �أنحاء  متلف  من  �لعليا  �لدر��صات  طالب 

�أبو ظبي حمطَّ لقاء�ت �لعديد من قياد�ت �لعمل �الإ�صالمي �لذين كانو� يحلّون على 

تنظيم �جلماعة هناك، فتقدم لهم �لت�صهيالت ملقابلة �مل�صوؤولني، �أو جلمع �لتبعات 

لق�صايا �لعامل �الإ�صالمي �ل�صاخنة، مثل: قلب �لدين حكمتيار، وعبد رب �لر�صول 

�صياف، وبرهان �لدين رباين، و�لقا�صي ح�صني �أحمد، و�آخرين من �رشق �خلليج، 

وعبد �هلل عز�م، وحممد �أبو فار�ص، وقياد�ت �الإخو�ن يف �الأردن، وم�رش، ولبنان؛ 

�أمثال �ل�صيخ في�صل مولوي رحمه �هلل، و�إبر�هيم �مل�رشي، وح�صن �لرت�بي، و�ل�صيخ 

�أن فورت كولنز كان  �إال  �أبو غدة رحمه �هلل،  حممد �لغز�يل رحمه �هلل، وعبد �لفتاح 

�أن يتبّو�أو� يف بالدهم مكانة عليا. والحقاً  �لذين ُيرجى  �ل�صباب  فيها جمموعة من 

�خلمري  جمازر  من  �لفاّرين  �مل�صلمني  �لكمبوديني  من  جمموعة  �ملدينة  ��صتقبلت 

�إن�صاوؤه يف فورت كولنز،  مّت  �لذي  �الإ�صالمي  �ملركز  ِقبَل  فتم رعايتهم من  �حلمر، 

فتم �رش�ء �أر�ص لهم وُبنيَت لهم بيوت وهم يف بالدهم كانو� فالحني، و��صرُتَيت لهم 

�لكفل، وقد  �أحمد �صامبا، وذو  بينهم  بالزر�عة، وكان من  للعمل  ليعودو�  �حلقول 

عاد �أحمد الحقاً �إىل كمبوديا و�أ�صبح ع�صو�ً يف �لبملان، و��صتغل ذو �لكفل يف جتارة 

�ل�صيار�ت وهو يقيم �الآن يف جدة.

املحطُة اجلديدة فورت كولنز:

بعد و�صول �أبو مرزوق و��صتقر�ره و�لت�صجيل يف معهد �للغة متهيد�ً للدر��صة 

من  �لقادمني  و�صم  �ملدينة  يف  �ملوجودة  للمجموعة  �الأول  �للقاء  مّت  �جلامعية، 

�إ�صماعيل �حل�صن  �أبو  �ملهند�ص  �ملدينة  يف  �جلماعة  م�صوؤول  وكان  �الإمار�ت،   دولة 

�مل�صوؤولية الأبو مرزوق، و�أ�رّش على ذلك، فيما  تنازل عن موقع  �لذي  �أبو �صنب، 

كان �أبو مرزوق ما يز�ل يتلّم�ص معرفة �ملدينة ولغتها. 

و�ل�صيا�صية  �الجتماعية  �لن�صاطات  لكل  جامعاً  �ملدينة  م�صجد  كان  وقد 

و�لريا�صية، و�ملنا�صبات �لدينية، ويجمع كل �جلن�صيات، مما جعله ميد�ناً منا�صباً 

لال�صتقطاب، وبعد �أ�صهر �أ�صبح �لعمل يف هذه �ملدينة �ل�صغرية متميز�ً �أو م�صهود�ً 

بني �ملدن �جلامعية على م�صتوى �لقارة.
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تنظيم �جلماعة يف �أمريكا كان عاماً لكل �جلن�صيات، ففيه �مل�رشي، و�لفل�صطيني، 

و�لليبي، و�ملوريتاين، و�ل�صومايل، و�ملاليزي، و�لباك�صتاين، ومعظم هوؤالء طالب 

كانو�  �لتنظيم  �أع�صاء  من   %60 )تقريباً  �لتخ�ص�صات  متلف  يف  عليا  در��صات 

يحملون �صهاد�ت �ملاج�صتري و�لدكتور�ه(، وكان هناك عدد ال باأ�ص به من �لعاملني 

�مل�صتقرين يف �لواليات �ملتحدة، جلّهم �أ�صاتذة جامعات عملو� بعد تخرجهم وتعّذرت 

عودتهم لبالدهم، �أو �أطباء غادرو� بالدهم على �إثر �أزمات حلّت بهم ومعظم هوؤالء 

�الأطباء من �الإخوة �ل�صوريني. 

�ملتحدة  �لواليات  وكانت  تنظيمية،  مناطق  �جلامعة،  للقيادة  باالإ�صافة  وكان 

كولور�دو  والية  يف  �لتنظيمي  �لعمل  وكان  تنظيمية.  مناطق  �صبع  �إىل  مق�صمة 

�صعيفاً؛ وكان فيها عدة جامعات وبالتايل تو�جدت فيها جتمعات طالبية؛ ومنها 

 فورت كولنز �لذي �نت�صب �إليها �أبو مرزوق، وبولدر وهي �لتي در�ص فيها �ل�صهيد

�آخرون يف دنفر وهي  �إخوة  �أ�رشة و�حدة وثالثة  رحمه �هلل. وكان بها  �صيد قطب 

عا�صمة �لوالية.

وت�صمل  �لثالثة.  �ملنطقة  كانت  كولور�دو  والية  لها  �لتابعة  �لتنظيمية  �ملنطقة 

عماد  �الأ�صتاذ  �ملنطقة  م�صوؤول  وكان  �أركن�صا�ص،  �أريزونا،  �أكلوهوما،  كولور�دو، 

�أبو دية، وكان يف قيادة �جلماعة وم�صوؤولها �الأول د. �أحمد عثمان مكي رحمه �هلل، 

وفقاً  �لتنفيذي،  �ملكتب  �أع�صاء  وكان   ،1998 �صنة  �صيكاغو  مدينة  يف   َ ُتويفِّ و�لذي 

لذ�كرة �أبو مرزوق، هم: د. طارق �ل�صويد�ن، و�أ. عماد �أبو دية، ود. �أحمد �لقا�صي 

ربحي  ود.  عثمان،  ب�صام  ود.  �هلل،  رحمه  �ل�صوباين  عمر  و�ل�صيخ  �هلل،  رحمه 

�لب�صتاوي رحمه �هلل، ود. زيد نعمان، ود. عبد �لرحمن �أمني، ود. حممد �جلغليط 

رحمه �هلل، باالإ�صافة الأبو مرزوق نف�صه و�آخرين.

باالإ�صافة �إىل �لعمل �مل�صرتك �لذي يتم مب�صاركة �جلن�صيات �ملختلفة، كان هناك 

عمل �إقليمّي ملعظم �جلن�صيات خدمة لبالدهم، وكان �مل�صوؤول عن �لعمل �الإقليمي يف 

كل ُقطر ُي�صّمى من�صق �الإقليم، وكان هناك �أعمال لالإخوة �مل�رشيني، و�لتون�صيني، 

�ل�صام  بالد  يف  �الإخوة  من�صق  وكان  �ل�صام،  بالد  وكذلك  و�ملاليزيني،  و�لكويتيني، 



130

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

هو �الأخ عماد �أبو دية، �لذي ما لبث �أن �أحال �مل�صوؤولية �إىل �أبو مرزوق، وكتب كتاباً 

لالإخوة يف �ملكتب �لتنفيذي يف عّمان بدون علم �أبو مرزوق و�أجازو� فعله.

�النخر�ط يف �لعمل �الإ�صالمي يف �ملدينة ويف �ملنطقة باالإ�صافة �إىل موقع من�ّصق 

�الإخوة من بالد �ل�صام، عمل كبري وم�صوؤولية مبّكرة، وما هي �إال نهاية �لعام حتى 

كانت �النتخابات �لتي متَّ على �إثرها �نتخاب �أبو مرزوق يف �ملكتب �لتنفيذي، وتوىّل 

�مللف �ل�صيا�صي يف �جلماعة.

تتم  ثقافية  كجمعية  قانوين  عنو�ن  حتت  يتم  �أمريكا  يف  �لتنظيمي  �لعمل  كان 

�للقاء�ت حتت عنو�نها، ويتم �لتبع و�ال�صرت�كات با�صمها، ولها حما�صب قانوين، 

يف  �أ�صا�صية  موؤ�ص�صات  هناك  وكانت  �صنوياً.  عليها  يدقق  �جتماعات  وحما�رش 

�مل�صلمني �صو�ًء  �مل�صلمني، وكان يجمع كل �لطالب  �لطلبة  �لواليات �ملتحدة: �حتاد 

�الأخرى  �لو�جهة  بالطبع.  �الإجنليزية  �خلطاب  ولغة  و�فدين،  �أو  �أمريكيني  كانو� 

وكان  �لعربية.  �خلطاب  ولغة  �لعرب  بالطالب  خا�صاً  وكان  �لعرب،  �لطلبة  �حتاد 

هناك موؤ�ص�صة ثالثة خا�صة بالوقف �الإ�صالمي و��صمها �لوقف �الإ�صالمي الأمريكا 

�أكرث من  �أعمالها �قت�صادية ووقفية للم�صلمني، فيها مّت ت�صجيل  �ل�صمالية، وكانت 

�ألف م�صجد وعدد كبري من �ملد�ر�ص، باالإ�صافة �إىل كونها جتمع �لتبعات و�لِهبات 

وكان  �أخرى،  و�أن�صطة  �ل�صجون  د�خل  ن�صاط  وكذلك  �ملحتاجني،  على  وتوزعها 

.Indianapolis ملركز �لرئي�صي �جلامع يف �إنديانابول�ص�

نا�صطة  �إ�صالمية  حركة  مرزوق  �أبو  وجد  فقد  �ملتحدة،  �لواليات  عموم  يف  �أما 

كانت قد بد�أت ما يكن ت�صميته بحركة بعث �إ�صالمي بني �مل�صلمني يف �أمريكا، منذ 

بد�ية �ل�صتينيات، حيث تاأ�ص�ص �حتاد �لطلبة �مل�صلمني، وبد�أ �إقبال �جلاليات �لعربية 

و�الإ�صالمية على بناء �مل�صاجد �لذي �أ�صبح مكاناً للن�صاط �لرئي�صي لكثري من �لفعاليات 

�لعربية و�الإ�صالمية، ممثالً �ملرحلة �الأوىل من مر�حل �لبعث �الإ�صالمي �لذي �متد يف 

وقت الحق من �لواليات �ملتحدة �إىل كند�. وعندما و�صل �أبو مرزوق للواليات �ملتحدة، 

كان هذ� �حلر�ك قد بد�أ مرحلته �لثانية، وهي مرحلة بناء �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�صات �لثقافية 

و�الجتماعية. �أما �ملرحلة �لثالثة من مر�حل هذ� �لن�صاط فقد متيّزت ببناء �ملوؤ�ص�صات 

�ل�صيا�صية و�حلقوقية و�لتخ�ص�صية لق�صايا �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي. 
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وقد �أ�صهم �أبو مرزوق يف كل هذه �لن�صاطات يف �لواليات �ملتحدة وكند�، �إىل جانب 

)كردي  �لبزجني  جمال  د.  بينهم:  ومن  �ل�صتينيات،  من  �صبقوه  �لذين  �لرموز 

�لقا�صي )م�رشي(، ود. حممود  �أحمد  عر�قي(، ود. ه�صام �لطالب )عر�قي(، ود. 

�لر�صد�ن )�أردين(، ود. �أحمد مكي )�صود�ين(، ود. فتحي �مللكاوى )�أردين(، وعمر 

�ل�صابوين )فل�صطيني(، وعدد ال باأ�ص به من �الأطباء �ل�صوريني �ملهاجرين.

جهٌد على حمورين...

جمال  يف  ن�صاطه  يوقف  مل  �لعام،  �الإ�صالمي  �لعمل  يف  مرزوق  �أبو  �نخر�ط 

�لعمل �الإ�صالمي �لفل�صطيني وتو��صل �رتباطه بالتنظيم يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

يف  تنتظم  مل  �لتي  در��صته  �صري  على  �لن�صاطات  هذه  كل  �أثرت  وقد  �ملحتلة. 

فورت  يف  كولور�دو  جامعة  من  �ملاج�صتري  على  ح�صوله  فبعد  و�حدة.  جامعة 

وجامعة  ميزوري،   - كولومبيا  يف  و�حد  در��صي  ف�صل  لفرتة  در�ص  كولنز 

جامعة  وهي  تك،  لويزيانا  جامعة  �إىل  �نتقل  ثم  و��صنطن،  منطقة  يف  تقع  �أخرى 

�لوقت  ذلك  ومنذ  �لتكنولوجية،  بالعلوم  تخت�ص  �لوالية  يف  رئي�صية  حكومية 

“على ر�حته”.  �أ�صبح ي�صري فيها  �إذ  يقول: مل تعد در��صته حتظى بُجّل �هتمامه، 

و�إد�رة  �لعام  �لتنظيم  يف  م�صوؤولياته،  بحكم  �ملتحدة  �لواليات  د�خل  عملُه  وترّكز 

�لطالبية  �الحتاد�ت  و�أعمال  �ل�صيا�صية،  لل�صوؤون  متابعة  من  بعمومها  �صوؤونها 

د�خل  يف  �لفل�صطيني  �لعمل  وكذلك  نف�صها،  �ملدينة  يف  �ملبا�رش  و�لعمل   �لعامة، 

�لواليات �ملتحدة.

�ألف فل�صطيني منهم   350 كان عدد �لفل�صطينيني يف �لواليات �ملتحدة يزيد عن 

�أتو�  �ملهاجرين  من  وكثري  ذلك.  بعد  هاجر  من  ومنهم   ،1948 �صنة  قبل  �أتى  من 

وهناك  �ملتحدة،  للواليات  جاءت  باأكملها  قرى  توجد  حيث  �لغربية،  �ل�صفة  من 

من  �لبارزين  �ملفكرين  من  عدد  وهناك  �لقد�ص،  منطقة  من  م�صيحيون  كذلك 

 �لفل�صطينيني، مثل د. وليد �خلالدي، ود. �إدو�رد �صعيد، وعدد ال باأ�ص به من �أ�صاتذة 

�جلامعات و�الأطباء. 

لغته  ين�صى  بد�أ  بع�صهم  �أمريكا  يف  �لثالث  �جليل  من  �لكثري  كان  ولالأ�صف 

فتاة  هناك  كانت  �للغة،  معهد  يف  يدر�ص  كان  حني  �أنه  مرزوق  �أبو  يذكر  �الأ�صلية. 
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مالحمها �رشق �أو�صطية، بل ت�صبه بنات بلده، وحني �صاألها عن �أ�صلها ذكرت بلدها 

�لذي ُولِدت فيه، وملا كّرر �ل�صوؤ�ل عن �الأ�صل قالت �إّن جّدها جاء من �لقد�ص، و�إنها 

ال تذكر من فل�صطني غري �لزعرت.

يف  و�صاتيال  �صب�  جمزرة  حدثت  �لثاين،  للف�صل  مرزوق  �أبو  در��صة  �أثناء  يف 

بريوت، 45 �صاعة متو��صلة من �لقتل ما بني غروب يوم �خلمي�ص 1982/9/16 �إىل 

ظهر يوم �ل�صبت 1982/9/18، و�لتي كانت �أب�صع جمازر �لقرن �لع�رشين.

ويذكر �أبو مرزوق �أنه حينما ز�ر ميمي �صب� و�صاتيال يف �صنة 1974، ناقالً 

يف  حممود  �أخوه  يومها  كان  �لعام،  �ملر�صد  من  لبنان  يف  �جلماعة  قيادة  �إىل  ر�صالة 

�أن معظم �صكان �ملخيمات  �إنه الحظ  بريوت، وكان مكتبه يف ميم �صب�، ويقول 

كانو� من �جلليل �الأعلى، ومن �ل�صاحل �لفل�صطيني.

بريوت،  م�صارف  �إىل  وو�صل  لبنان  �ل�صهيوين  �جلي�ص  �جتاح   1982/6/6 يف 

 Philip حبيب  فيليب  �الأمريكي  �ملبعوث  عقدها  �تفاقية  مبوجب  �حلرب  وتوقفت 

Habib )لبناين �الأ�صل( مع �لقوى �لوطنية �لفل�صطينية، خرج على �إثرها �ملقاتلون 

�لفل�صطينيون من لبنان، وتعهد �الأمريكان بحماية �لفل�صطينيني يف ميماتهم.

�لفرح  وعّم  �لفل�صطينية،  �لقو�ت  برحيل  �لغربية  بريوت  و�الأ�صى  �حلزن  عّم 

بريوت �ل�رشقية النتخاب ب�صري �جلميل رئي�صاً للجمهورية، �إال �أن �لفرح مل ي�صتمر 

 21 مع  �ملنتخب  �لرئي�ص  مقتل  �إىل  �صخم  �نفجار  �أّدى   1982/9/14 ففي  طويالً، 

�آخرين، وجرح 59 �صخ�صاً، ودخل �جلي�ص �ل�صهيوين بريوت حتت ذريعة وجود 

2,500 جندي فل�صطيني باقني، وللحيلولة دون حدوث ت�صادم �إ�صالمي م�صيحي 
بعد مقتل ب�صري �جلميل.

لها  خطط  و�صاتيال  �صب�  منطقة  يف  دموية  جمزرة  وُترتَكب  �أيام،  �إال  هي  وما 

�أريل �صارون Ariel Sharon وزير �حلرب �الإ�رش�ئيلي يف حينه، ونّفذتها ميلي�صيات 

�إبعاد  تطلب  كانت  �الإعالم،  و�صائل  تنقلها  كانت  حني  جمزرة  متو�طئة،  لبنانية 

�أيدي  �الأ�صالء، وال  �لتلفزة، حتى ال ي�صاهدو�  �أمام �صا�صات  �الأطفال و�الأوالد من 

�لرجال �ملمدودة و�لبطون �ملبقورة وال �لروؤو�ص “�ملف�صوخة”، وال �لدماء �ملتجمدة 
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3,500 �صهيد�ً �صقطو� يف هذه �ملجزرة. ومن  �أكرث من  �ل�صتاء يف يوٍم ماطر،  كِبَِك 

بقي حياً كانت م�صيبته �لنف�صية و�الجتماعية �أكب بكثري.

حملهما  وقد  يبنا  و�أين  �لقد�ص؟  و�أين  يتوقف؟  هل  �لفل�صطيني؟  يفعل   ماذ� 

�أبو مرزوق يف قلبه، و�إن بعدت �الأج�صاد عن فل�صطني، فاإن فل�صطني تظل ت�صكنها، 

وغريه يقطف ثمارها، كما يقول، م�صيفاً: “وحتى �ل�صجود على تر�بها حرمنا منه، 

فماذ� بقي غري �جلهد و�جلهاد لنقي �لعباد جمزرة جديدة؟”.

موؤ�ش�شات اأمريكية يف خدمة فل�شطني:

�لعام جلنة ت�رشف على �صوؤونها �خلا�صة  �لتنظيم  لكل جن�صية من  كان هناك 

وُت�صّمى بلجنة تن�صيق، وكان هناك جلنة تخ�ص بالد �ل�صام برئا�صة �الأ�صتاذ عماد 

�أبو دية وبعد فرتة وجيزة حمل م�صوؤوليتها �أبو مرزوق.

م�صوؤولية �أبو مرزوق يف جلنة �لتن�صيق جعلته يفكر يف �لعمل للق�صية �لفل�صطينية 

�لعمل  مع  متو�ٍز  ب�صكل  ولكن  و�الأمل،  �لدم  ر�ئحة  هبوب  مع  وخ�صو�صاً  �أكرث، 

ومت  �الإخو�ين،  �لعمل  قيادة  يف  �أي�صاً  موجود�ً  كان  �أنه  خ�صو�صاً  �لعام،  �الإخو�ين 

�إن�صاء عدة موؤ�ص�صات كلّها عاملة يف �الأطر �ملختلفة:

�ملوؤ�ص�صة �الأوىل: �الحتاد �الإ�صالمي لفل�صطني، وقد تعر�ص لهزة كبرية، حيث 

وما  لالإخو�ن،  �ملركزي  و�لعمل  �لُقطرية،  �لتنظيمات  حول  �الإخو�ين  �خلالف  �إن 

بخروجهم  �ل�صود�نيني  �الإخو�ن  على  �نعك�صت  قد  م�صكالت،  من  ذلك  على  ترتب 

�لتنظيم �ملركزي. كما �نعك�ص ذلك على بع�ص �ملتعاطفني معهم وعلى ر�أ�صهم   من 

د. �صامي �لعريان، وهو �أ�صتاذ يف �الت�صاالت، وكان على ُخلق وثقافة عالية، عرفه 

كانت  حيث  �لنجار؛  مازن  ود.  هو  �لعامة،  �لثانوية  يف  طالباً  كان  منذ  مرزوق  �أبو 

�لدعوة �الأوىل لهما �إىل �الإخو�ن قبل جميء د. �صامي �إىل �لواليات �ملتحدة، ودخول 

مازن جامعة �لقاهرة. ود. �صامي نا�صط يف �لعمل �الإ�صالمي و�لعمل �لفل�صطيني، 

وكان خلروجه من �لتنظيم خ�صارة كبرية. وقد �صّكل د. �صامي جلنة فل�صطني يف 

تامبا - فلوريد�، تاركاً �الحتاد. 
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يا�رش  د.  �أبرزهم:  كان  �الإخو�ن،  من  �آخر  عدد  من  �الحتاد  �إد�رة  مّتت  وقد 

ب�صناق، و�ل�صيخ حممد �حلانوتي، و�أ.ع. ومّتت �إعادة بناء �الحتاد وجمل�ص �صور�ه، 

وكان يف هذ� �ملجل�ص عدد من غري �لفل�صطينيني. وكان هنالك حر�ص على �أن يكون 

�لعرب  �لق�صية تخ�ص كل  �لفل�صطينيني؛ الأن  لفل�صطني، مب�صاركٍة من غري  �حتاد�ً 

و�مل�صلمني باالإ�صافة �إىل �لفل�صطينيني. ولكن بقي 95% من �أع�صاء وقو�عد �الحتاد 

يف  ن�صاطه  ُجّل  وكان  �لزيتونة،  جملة  �الحتاد  و�أ�صدر  �لفل�صطينيني.  من  تقريباً 

�جلالية �لفل�صطينية، و�لتي كانت تتمركز يف عدة واليات يف �لواليات �ملتحدة، �أبرزها 

فلوريد�، و�أوهايو، و�صيكاغو، ونيويورك، وكاليفورنيا.

 United Association  ملوؤ�ص�صة �لثانية هي �ملوؤ�ص�صة �ملتحدة للدر��صات و�لبحوث�

)for Studies and Research )UASR، و�لتي �أد�رها د. �أحمد يو�صف، و�إن بد�أت يف 

�أنها يف نهاية  �إال  �أر�صيف وبع�ص �الإ�صد�ر�ت،  فورت كولنز بد�يات متو��صعة من 

�لثمانينيات �أ�صبحت موؤ�ص�صة كبرية مدومة، ولعلها �ملوؤ�ص�صة �الأبرز على م�صتوى 

�لواليات �ملتحدة، وكان �أبو مرزوق حري�صاً على �أال يدخل يف �لعمل �لتنفيذي الأي 

من �ملوؤ�ص�صات، �إذ كان رئي�صاً ملجل�ص �أمناء �ملوؤ�ص�صة �ملتحدة للدر��صات و�لبحوث، 

وكذلك كان ع�صو�ً يف جمل�ص �صورى �الحتاد �الإ�صالمي لفل�صطني.

�أبناء  ودعم  �لتبعات  بجمع  ُتعنى  خريية  موؤ�ص�صة  كانت  �الأخرى  �ملوؤ�ص�صة 

يدخل ومل  �ملقد�صة،  �الأر�ص  موؤ�ص�صة  وهي  فل�صطني،  يف  �لفل�صطيني   �ل�صعب 

�صندوق  كانت  و�لبد�ية  �ملوؤ�ص�صني.  هيئة  يف  وال  �الإد�رية  هيئتها  يف  مرزوق  �أبو 

�الأر�ص �ملحتلة �صمن موؤ�ص�صة �لوقف، ثم ��صتقلت على �إثر خالفات مع د. ب�صام 

 North �لـ“نيت  موؤ�ص�صة  ير�أ�ص  وكان  �صيكاغو،  يف  يعمل  طبيب  وهو  عثمان، 

)American Islamic Trust )NAIT”. وقد مّت، وبظلم �صديد، �صجن معظم �لعاملني 

فيها، ال لذنٍب �إال �أنهم �صاعدو� �أهل فل�صطني، و�ُتِهمو� مب�صاعدة “�الإرهاب”، لكون 

�الأمو�ل �لتي ُبنيت بها �ملوؤ�ص�صة كانت من ح�صاب �أبو مرزوق �ل�صخ�صي �خلا�ص. 

�ل�صابق  �لرئي�ص  �لع�صي  غ�صان  وهم:  فيها،  �لعاملني  و�صجن  �ملوؤ�ص�صة  �إقفال  ومت 

للموؤ�ص�صة، و�صكري �أبو بكر �ملدير �لتنفيذي للموؤ�ص�صة، وكل من مفيد عبد �لقادر، 
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وعبد �لرحمن عودة، وحممد �ملزين، بدعوى دعمهم “منظمة �إرهابية” هي حركة 

للقانون  وخا�صعة  حما�ص،  ن�صاأة  �صبقت  قد  �ملوؤ�ص�صات  هذه  كانت  و�إن  حما�ص، 

و��صتلمت  �صليمة،  �ل�رشيبية  و�أعمالها  قانونية  �أمو�لها  جميع  وكانت  �الأمريكي، 

م�صددة  �أحكام  بحقهم  �صدرت  و��صح  وبظلم  ولكن  عملها،  على  �صكر  ر�صائل 

بال�صجن، فّرج �هلل كربهم و�أعانهم على ما هم فيه!

وي�صري �أبو مرزوق �إىل �أن موؤ�ص�صات �أخرى مّت بناوؤها، بع�صها يف قمة �لنجاح، 

ويرى �أنه ال يح�صن �لكالم عنها، وبع�صها مل تَر �لنور كموؤ�ص�صة �صيكاغو لالأعمال 

�الإعالمية. ويقول: “كانت هناك �أعمال كبرية �أخرى ملجمل �لفل�صطينيني يف �الأعمال 

�ملتعلقة باجلالية يف �مل�صاجد و�ملد�ر�ص و�جلامعات، وكل ذلك كان يجمعه عدد من 

�الإخوة �الأفا�صل يف مكتب �لتن�صيق �لفل�صطيني، وفيه روؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات �لعاملة، 

كانت  �لتي  �لفنية  �ملوؤ�ص�صة  �إىل  �الإ�صارة  مرزوق  �أبو  ين�صى  وال  �آخرون”.  و�إخوة 

جتوب �لواليات �ملتحدة الإحياء كل �ملنا�صبات �لفل�صطينية، وكذلك جلان ال�صتقبال 

�صيوف موؤمتر�ت و�أن�صطة و�أعمال خريية لفل�صطني، وكذلك جلنة لرعاية �لطالب 

�لفقر�ء ومتابعة در��صتهم، وهي �أعمال مل تعهدها �ل�صاحة �الأمريكية من قبل ومل 

ُيكتَب ملعظمها �ال�صتمر�ر ب�صبب �أحد�ث 2000/9/11.

تنظيم بالد ال�شام:

جمل�ُص �جلديد  للتنظيم  و�أ�صبح  و�الأردين  �لفل�صطيني  �لتنظيمني  دمج   مّت 

�إن  حيث  �ل�رشورة،  �إليه  دعت  عمل  وهو  و�حد.  تنفيذي  ومكتب  و�حد،  �صورى   

�زدو�جية �لتنظيم ب�صبب �جلن�صية مل تكن �أمر�ً عملياً يف معظم بالد �خلليج ذلك �أن 

�جل�صم �لتنظيمي �أ�صا�صي للفل�صطينيني. 

�أ�صبح �ملركز �جلديد يف عّمان. وكان هناك ق�صم فل�صطني برئا�صة �الأمني �لعام 

للجماعة، ولكن هذ� �لق�صم مل يعد عملياً يف متابعة �لد�خل �لفل�صطيني، وتطور�ت 

�الأغا،  خريي  د.  �إىل  �إ�صناده  ومت  جديد  ملف  �إن�صاء  مت  لذلك  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

وهو نف�صه �لذي كان ير�أ�ص �لتنظيم �لفل�صطيني، و�صاحب �مل�رشوع �لوحدوي بني 

�لتنظيمني. وكان �الأغا ير�أ�ص �للجنة �لتاأ�صي�صية للجامعة �الإ�صالمية بغزة. وكان له 

�لف�صل بعد �هلل يف وحدة تنظيم بالد �ل�صام، و�إن�صاء �جلامعة �الإ�صالمية. 
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 1983 �صنة  وفل�صطني(  )�الأردن  �ل�صام  بالد  يف  لالإخو�ن  عاٌم  موؤمتٌر   وُعقد 

�لكويت،  من  �لن�صطاء  من  وكوكبة  و�خلارج،  �لد�خل  قياد�ت  وح�رشته  عّمان،  يف 

و�ل�صعودية، و�الأردن، وُدعي �أبو مرزوق للم�صاركة يف هذ� �ملوؤمتر غري �أنه �عتذر 

جهاز  �إىل  الحقاً  تطور  �لذي  �مللف  ذلك  �ملوؤمتر  هذ�  عن  و�نبثق  �حل�صور.  عن 

يف  فل�صطني  جلنة  باأع�صاء  بد�أ  قد  �مللف  وكان  خريي.  د.  تواله  و�لذي  فل�صطني؛ 

باالإ�صافة  و�ل�صعودية  �لكويت  من  �الإخوة  بع�ص  ومعهم  بع�صهم،  �أو   عّمان، 

الأبو مرزوق. وكانت ُجّل �أعمال �مللف �ملذكور �أعماالً خريية لدعم �لد�خل وموؤ�ص�صاته 

�لنا�صئة، و�حتاد�ت طالبية حتت م�صمى �لرو�بط يف �لغرب، و�الحتاد �الإ�صالمي يف 

�أمريكا �ل�صمالية. وعقد �أول موؤمتر لهذه �لرو�بط و�الحتاد�ت �صنة 1984 يف لندن 

باالإ�صافة �إىل �لتخطيط �لو�عي النطالق عمل فل�صطيني �صامل.

بد�أ يف هذه �لفرتة جتميع �لعمل �لفل�صطيني �لذي �نطلق يف �خلارج، وكان هناك 

دو�فع قوية لهذ� �النطالق: 

تهمي�ص �لق�صية �لفل�صطينية وحماوالت �إنهائها.   .1

ما حدث من �جتياح �صهيوين للبنان وحجم �لقتل بني �لفل�صطينيني، و�ملجازر   .2
�لتي �رُتِكبت يف ميمي �صب� و�صاتيال، وبعد ذلك ح�صار �ملخيمات، �لذي بلغت 

�آخر �لقطط و�لكالب.  ق�صوته حّد تناول �لبع�ص �حل�صائ�ص، فيما تناول بع�ص 

ومت ت�صتيت �لفل�صطينيني بعد �لرحيل من لبنان �إىل �ل�صود�ن، وتون�ص، و�ليمن، 

و�لعر�ق يف رحلة نحو �ملجهول.

�الندفاع غري �ملعقول نحو ت�صوية �صيا�صية، و�إرها�صات �حللول �ل�صلمية �لتي   .3
مّت �ال�صت�صعار �أنها بد�ية �لتفريط بالق�صية و�ل�صعب وحقوقه.

�الحتالل �جلاثم على كل �الأر�ص �لفل�صطينية و�ملقد�صات وو�جب �لفل�صطينيني   .4
نحو ذلك. 

فر�ص حجم �لعمل �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج على �لقيادة �مل�صارعة للعمل   .5
�ملخطط و�ملبمج خدمة للق�صية.
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جميع  خريطة  على  �ل�صغرية  كولنز  فورت  مدينة  كانت  مرزوق:  �أبو  يو��صل 

�لز�ئرين لرتتيبات متعلقة بالعمل �الإخو�ين، �أو بالعمل �لفل�صطيني، فقد ز�ر تنظيم 

�الإخو�ن يف هذه �ملدينة �ل�صغرية �لع�رش�ت من �لقياد�ت من متلف �الأقطار، وكذلك 

�ملكتب  عن  و�ملنبثقة  �لفل�صطيني  �لعمل  لرتعى  �صّكلت  �لتي  �للجنة  �أع�صاء  بع�ص 

�لكبري �صليمان  �الأخ  �لتنفيذي جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، وعلى ر�أ�صها 

حمد، وكان ب�صحبته �الأخ �أبو �لوليد )خالد م�صعل(، وكان �حلديث يف غالبه يدور 

منهم  �لتن�صيق  جلنة  وموقف  �أمريكا  �إىل  �لكويت  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني  حول 

و�رتباطه  وعمله  لفل�صطني  �الإ�صالمي  �الحتاد  �إىل  باالإ�صافة  �لبعوث،  تنظيم  ومن 

بالعمل �لطالبي �لعام... وم�صاكل بع�ص �الإخوة �لفل�صطينيني وم�صاكل �لتنظيم مع 

�الإخوة �ل�صود�نيني. 

ل اإىل الكفاح امل�شلّح... مهمات يف غزة: التحوُّ

منهج  يف  تطور�ت  حدثت  مرزوق—فقد  �أبو  �ملحتلة—يو��صل  �الأر�ص  يف  �أما 

كاجلامعة  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  معظم  تر�ّصخت  �أن  بعد  �الإ�صالمية  �حلركة  عمل 

�الإ�صالمي،  و�ملجمع  �الإ�صالمية،  كاجلمعية  �الإ�صالمية،  و�جلمعيات  �الإ�صالمية، 

كو�در  وبد�أت  �الجتماعي،  و�لعمل  �لنقابات،  حول  �حلديث  بد�أ  وكذلك  وغريها. 

عديدة �لعودة لغزة بعد تخرجها، وبد�أت �الحتكاكات تت�صع تد�فعاً حول م�صاحة 

�إىل تد�فع باالأيدي، و�الأدو�ت �حلادة،  كل فريق يف �لعمل، وحتول �لتد�فع �لفكري 

وتكر�ص �لوجود �الإخو�ين بعد حالة �لرف�ص من ِقبَل �الآخرين.  

بعد �أن �أ�صبح �الإخو�ن حقيقة، مل تفلح �لقوى �الأخرى يف حتجيمهم، وبد�أ �لتفكري 

بالعمل �مل�صلح، وت�صّكلت جلنة برئا�صة �ل�صيخ �أحمد يا�صني نف�صه، وع�صوية عدد 

�إبر�هيم �ملقادمة رحمه �هلل، و�أحمد �مللح، ود. حممد  �لبارزين مثل: د.  من �الإخوة 

�صهاب، وعبد �لرحمن متر�ز، وغريهم، وقد تولت �الإعد�د للعمل �مل�صلح من تدريب، 

و�رش�ء �أ�صلحة، وتكوين جمموعات مقاتلة، خارج �لقطاع وحتديد�ً يف �لعر�ق.  

حيث  قا�صية،  لهم  بالن�صبة  �الأحكام  وكانت  عليهم،  �لقب�ص  مت   1984 �صنة  ويف 

“دولة  تدمري  على  �لعمل  بتهمة  “جتريهم”  بعد  عاماً،   14–8 بني  تر�وحت 

هذه  �ملذكورين  �الإخوة  جميع  �أم�صى  وقد  �إ�صالمية.  دولة  و�إقامة  �إ�رش�ئيل”، 
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 1985 �صنة  خرج  �لذي  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  با�صتثناء  �ل�صجون،  يف  �ملحكوميات 

�صمن �صفقة تبادل �الأ�رشى �لتي �أجرتها �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، حيث 

مّت تبادل ثالثة �أ�رشى �صهاينة بنحو 1,850 �أ�صري�ً فل�صطينياً، يف �صفقة كانت غري 

�أجاد فيها �ملحاورون يف �لقيادة �لعامة و�أجبو� �لعدو على �الإفر�ج عن  م�صبوقة، 

قناعة  �أكرث  �لقطاع  �إىل  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  وعاد  حقاً،  مميزة  ونوعية  �لعدد  هذ� 

بالعمل �مل�صلح، وجل�ص �صنة كاملة دون �أن يعود للمكتب �الإد�ري يف �لقطاع حت�صباً 

من �إعادة �عتقاله من ِقبل �الحتالل. وبعد �صنة 1986 عاد �ل�صيخ �إىل ع�صوية �ملكتب 

�الإد�ري �لذي كان يقوده �آنذ�ك �الأ�صتاذ عبد �لفتاح دخان حفظه �هلل.

وقد ز�ر �أبو مرزوق �لقطاع بعد خروج �ل�صيخ من �ل�صجن، وجل�ص مع معظم 

�ملكاتب �لفرعية لالإخو�ن، و�أعطى بع�ص �لدور�ت للطالب يف �الإد�رة و�لتخطيط يف 

�ملجمع �الإ�صالمي يف جورة �ل�صم�ص ويف خان يون�ص، ويومها �صاأل �ل�صيخ عن جتربة 

�العتقال فوجده �أكرث قناعة بالعمل �لع�صكري مما كان عليه قبل �العتقال. وقال: 

�إن فرتة �العتقال وّفرت له فر�صة للِّقاء باأعد�د كبرية من قادة �ملنظمات �لفل�صطينية 

�إ�صالمي  �إىل تيار  من متلف �لتوجهات، وكان يِكنُّ تقدير�ً كبري�ً لهوؤالء. وتعرف 

د�خل �ل�صجن من �لقريبني، ممن غريو� قناعاتهم، و�أ�ص�صو� تكتالً بدون مرجعيات 

لهذ�  مو�زياً  وكان  و�آخرون،  طري  �أبو  وحممد  عمار،  جب  �أبرزهم:  كان  خارجية، 

�الأمر خارج فل�صطني وبد�أ يتبلور ب�صورة جيدة. 

عمل دون كلل يف اأمريكا:

 - كولومبيا  �إىل  كولور�دو  من  مرزوق  �أبو  �نتقل   ،1984 �صبتمب  �أيلول/  يف 

رميزوري، وكانت بلدة جامعية فيها عدد كبري من �الإخوة �ل�صود�نيني، وكذلك �الأخ 

�أبو مرزوق مل يلبث  �أحمد يو�صف، �لذي كان يدر�ص �ملاج�صتري يف �الإعالم، ولكن 

�أن غادرها �إىل و��صنطن، يف جورج تاون، �لتي مكث فيها �صهر�ً و�حد�ً، ثم غادرها 

مدينة  يف  �أقام  وحيث   ،1985 �صتاء  بد�ية  من  فيها  �حلال  به  و��صتقر  لويزيانا  �إىل 

جامعية ��صمها ر�صتون، كان فيها عدد كبري من �لطالب، �أغلبهم يف مرحلة �لدر��صة 

�جلامعية، وعدد قليل يف �لدر��صات �لعليا. وبعد �أن ��صتقر به �ملقام فيها، وجد م�صقة 
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يف �ل�صفر منها �إىل بقية �لواليات ملتابعة �الأعمال �لتنظيمية، لعدم وجود مطار فيها، 

وكان �ملطار �الأقرب لها يف مدينة مونرو، �لتي تبعد قر�بة �صاعة من ر�صتون.

فور �أن ��صتقر �أبو مرزوق يف لويزيانا، �صاأل عن �مل�صجد، حيث وجد هناك غرفة 

��صتُخِدم  �أو�صع  مكان  ��صتئجار  فتم  كم�صجد،  ُت�صتخَدم  مرت�ً   20 مب�صاحة  و�حدة 

�لطالب،  ل�صكن  و�أماكن  م�صجد  وبناء  �أر�ص  قطعة  �رش�ء  مّت  ذلك  وبعد  كم�صجد، 

ومدر�صة تدر�ص �للغة �لعربية و�لعلوم �الإ�صالمية لل�صغار يف فرتة نهاية �الأ�صبوع، 

�إنها  ومت جتنيد �لعديد من �لطالب و�أ�صاتذة �جلامعة يف �ملدينة نف�صها، �لتي يقول 

�أ�صبحت بف�صل �هلل نقطة ن�صاط وجذب للعمل �الإ�صالمي.

على  �ملدينة،  هذه  يف  و�حدة  �أ�صبوعية  �إجازة  ق�صى  �أنه  مرزوق  �أبو  يذكر  وال 

مدى �ل�صنو�ت �ل�صت �لتي ق�صاها فيها )1986–1992(. ويقول: كانت �الجتماعات 

�ملطلوب ح�صورها ُتعقد يف نهاية �الأ�صبوع، و�نق�صمت بني لقاء�ت قيادة �الإخو�ن يف 

�لواليات �ملتحدة، وح�صور �ملوؤمتر�ت �لتنظيمية، وزيارة �ملناطق �لتنظيمية، و�للقاء 

بالق�صم �ل�صيا�صي �لذي كان ي�صم يف ع�صويته د. وليد �لوهيب، ود. ح�صني �لقز�ز، 

ود. �أحمد يو�صف، و�آخرين، كما كانت تتم لقاء�ت جلنة �لتن�صيق لبالد �ل�صام، وكان 

�الإخوة �لفل�صطينيون من جماعة �الإخو�ن هم �الأكرث عدد�ً على �الإطالق، حيث كان 

بالد  تنظيم  يليه  ع�صو،   400–350 بني  ما  يرت�وح  �لتنظيم  هذ�  يف  �ملن�صوين  عدد 

�ل�صام، وعدد �جلن�صيات �ملوجودة يف �لتنظيم تزيد عن 40 جن�صية. 

وكانت �نتخابات �جلماعة مقررة نهاية 1986، فانتُخب فيها د. �أحمد �لقا�صي 

م�صوؤوالً، ومو�صى �أبو مرزوق نائباً، و�صمت جلنة �لقيادة ت�صعة من �الإخوة، هم: 

عماد �أبو دية، وطارق �ل�صويد�ن، وعمر �ل�صوباتي، وعبد �لرحمن �لتلب )�صود�ين( 

رحمه �هلل، وب�صام عثمان، وقدور �ل�صعيد، وحممد �جلغليط، وعبد �لرحمن �أمني. 

مّت  �لتي  و�لفكرية  و�ل�صيا�صية  �ل�صعبية  �ملوؤ�ص�صات  لقاء�ت  كانت  ذلك،  �إىل 

�لتو�جد،  وقانونية  �لعمل،  يف  �النفتاح  “لعل  مرزوق:  �أبو  ويقول  �إن�صاوؤها، 

و��صتخد�م �الأجهزة �حلديثة من هاتف وفاك�ص �صاعد على ترتيبات �لعمل يف �أثناء 

�الأ�صبوع و�لذي كنت �أق�صي نهار�ته يف �جلامعة، �أو يف �لعمل �الإ�صالمي �ملحلي، �أما 

�لليل فقد كان م�ص�صاً للمتابعات �لهاتفية �ملتو��صلة”.
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اإرها�شات االنتفا�شة:

يف �الأثناء، كانت تتبلور يف فل�صطني مقومات �لعمل �ملقاوم ممثلة �صو�ء بـ“خلية 

�جلهاد” �لتي مّت �إلقاء �لقب�ص عليها، و�لتي �صّكلها �ل�صيخ �أحمد يا�صني، و��صت�صهاد 

�لغربية بال�صفة  بريزيت  يف  غزة  �أبناء  من  دهب  و�صائب  �صلمية  �أبو   جو�د 

�صنة 1986، وتالها ��صت�صهاد “جمموعة �جلهاد” يف حي �ل�صجاعية 1987/10/6.

يف 1987/12/6 �صدمت �صيارة نقل �إ�رش�ئيلية كبرية، �صيارة �صغرية كانت تقل 

�أربعة عّمال من جباليا، فا�صتُ�صِهد �الأربعة، وكان �حلادث مرير�ً، مما �أثار حفيظة 

�جلهاد  �أبطال  بني  �ل�صجاعية  معركة  كانت  ب�صهرين  وقبلها  �لفل�صطيني،  �ل�صارع 

�الإ�صالمي �لذين متكنو� من �لهرب من �صجن غزة �ملركزي، حيث ��صتُ�صِهد 4 منهم؛ 

وم�صباح  حل�ص،  و�أحمد  خليل،  �ل�صيخ  و�صامي  �جلمل،  وحممد  قريقع،  زهدي 

�ل�صوري �لذي ��صتُ�صِهد يف مكان �آخر، فخرجت م�صرية �صعبية حتمل نعو�ص �أربعة؛ 

وهم طالب �أبو زيد )�ملغازي(، و�صعبان �صعيد �أحمد نبهان )جباليا(، وع�صام حممد 

حموده )جباليا(، وعلي حممود �إ�صماعيل )�ملغازي(، و�صتة �صهد�ء �آخرين �إىل ميم 

مركز  مع  مو�جهات  �إىل  �جلماهري  �نطلقت  ومنها  �ملخيم.  مقبة  يف  ليدفنو�  جباليا 

�رشطة �الحتالل يف جباليا، �لذي متكنت من �قتحامه و�ل�صيطرة عليه. وبدورهم، 

�ملايكرفون  بو��صطة  �ل�صباب  على  ينادون  و�أخذو�  �لغرف  د�خل  �جلنود  حت�صن 

Microphone، وطالبوهم بالتفرق، غري �أن �أحد �ل�صباب �عتلى مركز �ل�رشطة حيث 

�أز�ل �لعلم �الإ�رش�ئيلي، ورفع �لعلم �لفل�صطيني بدالً عنه، وقد �أ�صيب هذ� �ل�صاب، 

هو  فاأ�صيب  �ل�صعود،  �آخر  �صاب  وحاول  و�لتهليل،  بالتكبري  �جلماهري  فهدرت 

�لع�رش�ت، ونقلت �صيار�ت  �أ�صيب  ��صتهد�ف �جلماهري حيث  �إثر ذلك  �الآخر، ومّت 

�الأجرة �مل�صابني وفر�صت حالة منع �لتجو�ل، ودخلت �ملدرعات و�لدبابات ومئات 

�جلنود �أر�ص �ملخيم، ويف �ل�صباح مّت منا�صدة �لنا�ص �لتبع بالدم، فتجمع �ملئات، 

وبد�أت �ملو�جهات من جديد لليوم �لثاين منطلقة من م�صجد �ملخيم.

ويف 9 كانون �الأول/ دي�صمب، قّدم �ملخيم �أول �صهد�ء �النتفا�صة �ملباركة، �ل�صهيد 

�إلقاء زجاجة حارقة على �صيارة ع�صكرية  حامت �ل�صي�صي، �لذي مّت ��صتهد�فه بعد 

لالحتالل، و�نتف�ص �ملخيم عن َبكرة �أبيه.
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�لتاريخ  وهو  بياناتها،  �أول   1987/12/14 يوم  �الإ�صالمية  �حلركة  و�أ�صدرت 

�لذي �عتُِب الحقاً تاريخ �نطالقة حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(.

موقعاً  �لبيان  وكان  يون�ص،  خان  يف  �صهيد  ثم  رفح،  يف  �صهيد  �صقط  وبعدها 

باالأحرف )ح م �ص(، و�أع�صاء �ملكتب �لذين �صكلو� �حلركة و�أطلقو� �لبيان وقررو� 

�نطالق فعاليات �النتفا�صة هم:

• �ل�صيخ �أحمد يا�صني.
• عبد �لفتاح دخان.

• د. �إبر�هيم �ملقادمة.
• �صالح �صحادة.

• حممد ح�صن �صمعة.
• �ملهند�ص عي�صى �لن�صار.

• د. عبد �لعزيز �لرنتي�صي.

جهاز فل�شطني يف اخلارج:

فل�صطني  وجلنة  و�أمريكا،  وبريطانيا،  �لكويت،  يف  �لطالبية  �الحتاد�ت  كانت 

يف  �لتنفيذي  و�ملكتب  �ل�صعودية،  ومكتب  �لكويت،  يف  �لتخطيط  وجلنة  �الأردن،  يف 

�ل�صابة يف  �لقياد�ت  بد�أ بتجميع  لق�صم فل�صطني، و�لذي  �الأ�صا�صية  �الأدو�ت  عّمان، 

�إد�رة بر�جمه  �ملنهجي يف  �لعلمي و�لتخطيط  �الأ�صلوب  �ل�صام، و�عتمد  تنظيم بالد 

يف  جديد  و�قع  لتكري�ص  منهجاً  لالأحد�ث  �لطبيعي  �لتطور  من  و�تخذ  �لتنفيذية، 

و�الت�صال،  �خلريي،  و�لعمل  كاالإعالم،  عدة  باأدو�ت  بد�أ  ولقد  �لفل�صطيني.  �لعمل 

و�لتدريب، و�لتنظيم.

وقد كان الأبو مرزوق تخوُّف م�صتقبلي، و�أر�صل بر�صالة للمر�قب �لعام �الأ�صتاذ 

��صتقطاب  ظّل  يف  �ل�صام  بالد  تنظيم  م�صتقبل  حول  �هلل  رحمه  خليفة  �لرحمن  عبد 

�أنه �أر�صل له  �إال  معظم �ل�صباب �لفاعل للعمل �لفل�صطيني، وحتذيره من �مل�صتقبل، 

بر�صالة حملها د. خريي �إىل �لواليات �ملتحدة، �أبلغ فيها �أبو مرزوق بالعمل مع �الأخ 

وثقته  �لتنظيم  م�صتقبل  على  ومطمئناً  فل�صطني،  جهاز  يف  �الأغا  خريي  �أ�صامة  �أبو 

بالدكتور خريي �الأغا. 
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مّت  �الأعمال  كرثت  وحينما  �ل�صياق.  هذ�  يف  �جلهد  ببذل  مرزوق  �أبو  �لتزم  وقد 

تخيري �أع�صاء �لقيادة يف �جلهاز بالبقاء يف هذ� �ملوقع �أو �ال�صتقالة من �لتنظيم، ومت 

�إىل �لعالقة �ملميزة �لتي  �أبو مرزوق  �أبو مرزوق من هذ� �لتخيري. وي�صري  ��صتثناء 

ربطته بالدكتور خريي �الأغا، ويقول: �إنه كان َيعّده مبقام �لو�لد، وقد �رتبط معه 

بعالقة ممتدة من �أو��صط �ل�صبعينيات وحتى وفاته.

كان �لعمل يف �خلارج ي�صري بوترية بطيئة و�صابقة لالأحد�ث يف قطاع غزة، ومن 

ثّم يف �ل�صفة حيث مّت �صنة 1986 ت�صكيل قيادة للعمل �لفل�صطيني “جهاز فل�صطني” 

من جيلني: �ل�صيوخ �لذين كانو� يف غالبهم �أع�صاء يف جلنة فل�صطني، و�ل�صباب وهم 

من �لكويت، و�ل�صعودية، و�لواليات �ملتحدة، وبريطانيا، وكان �مل�صوؤول هو نف�صه 

�الأخ د. خريي �الأغا، وكان �أبو مرزوق نائباً له. ويف �لوقت نف�صه جرت �نتخابات 

�مل�صلمني يف  �الإخو�ن  �مل�صوؤولية عن تنظيم  �أبو مرزوق  �ملتحدة وتوىل  �لواليات  يف 

�لواليات �ملتحدة يف وقت �صابق.

ُوزِّعت �الأعمال يف قيادة جهاز فل�صطني بني �الأع�صاء مع بد�ية �لت�صعينيات من 

خريي  عمل  من  �لتنفيذية  �الأعمال  جممل  �ل�صباب  ن�صيب  وكان  �ملا�صي،  �لقرن 

�جلهاز  مل�صوؤول  �أول  نائباً  مرزوق  �أبو  وتوىل  و�إعالمي،  وجهادي  و�صيا�صي 

باالإ�صافة مل�صوؤولية �لعمل �ل�صيا�صي، وعمل يف هذه �لد�ئرة عدد متميز من �الإخوة 

�ل�صيا�صي  �لعبء  ومعظم  �ل�صيا�صية،  �لد�ئرة  م�صوؤولية  عاتقهم  على  يقع  كان 

يو�صف،  و�أحمد  خاطر،  و�صامي  نز�ل،  حممد  منهم:  �لدبلوما�صية،   و�لعالقات 

و�آخرون،  ب�صناق  ويا�رش  عبا�ص،  حممد  ود.  �لعدلوين،  �أكرم  حممد  ود.  �أ.،  وج. 

وكان هذ� �لفريق يف معظمه قد �أقام يف �لواليات �ملتحدة يف والية فرجينيا، حيث كان 

�أبو مرزوق قد �نتقل �إليها بعد �أن �أنهى �المتحان �ل�صامل للدكتور�ه، ومل يتبقَّ له �إال 

تقدمي ومناق�صة �لر�صالة وهي ال حتتاج �لبقاء يف ر�صتون - لويزيانا. وهكذ� �أ�صبح 

يدير �لعمل �ل�صيا�صي يف �حلركة من والية فرجينيا، باالإ�صافة �إىل �مل�صوؤولية �لعامة 

لالإخو�ن �مل�صلمني يف �أمريكا.
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ت�شكيل قيادة بديلة يف غزة:

ت�صكلت  وقد  �إ�رش�ئيليني،  جنديني  �لقتالية  �ملجموعات  �إحدى  �أ�رشت  �الأثناء  يف 

هذه �ملجموعة بقيادة �الأخ حممد �ل�رش�حتة وع�صوية كّل من �الأخَوْين حممد ن�صار، 

�نتقاماً من  �ل�صهاينة؛  �أيدي  ��صتُ�صِهد الحقاً يف دبي على  �لذي  �ملبحوح،  وحممود 

�صا�صبورت�ص  و�آيف   ،Ilan Saʻadon �صعدون  �إيالن  �جلنديني  وقتل  خطف  عملية 

�عتقاالت  عملية  �ل�صهيونية  �لقو�ت  نفذت  ذلك  �إثر  وعلى   .Avi Sasportas

مرزوق �أبو  فقرر  قياد�تها،  وجميع  �حلركة،  كو�در  من   %80 من  �أكرث   �صملت 

�إغاثة �إخو�نه. 

�لبي.  رفح  معب  طريق  عن  غزة  قطاع  �إىل  وتوجه  �لفور،  على  حقائبه  حزم 

وخالل ع�رشة �أيام من وجوده يف قطاع غزة �أعاد ت�صكيل �ملكتب �الإد�ري من �ل�صفني 

من مريز  و�صمري  رفح،  من  م�صامح  �أبو  �صيد  �الأ�صتاذ  برئا�صة  و�لثالث،   �لثاين 

�أبو �صمرة من غزة، وعماد �لفالوجي من جباليا. ومت ربط  خان يون�ص، و�صفيان 

�الأ�صتاذ ح�صن  �لوقت  �مل�صوؤول يف ذلك  �لغربية، حيث كان  بال�صفة  �لعمل مركزياً 

�لقيق رحمه �هلل، �لذي ي�صفه �أبو مرزوق باأنه “�أخ كرمي قاد �لعمل يف �ل�صفة �لغربية 

�صديد،  ر�أي  و�صاحب  و�لقطاع،  �ل�صفة  بني  �مل�صرتك  �ملكتب  عن  م�صوؤوالً  وكان 

وعزية من حديد، ومن �لرجال �ملعدودين يف �لعمل �لتنظيمي، و�الأمني رحمه �هلل 

رحمة و��صعة”. 

ويقول �أبو مرزوق �إنه ز�ره يف مدر�صة �ليتيم �لعربي لرتتيب �أو�صاع �ل�صفة، 

يف  �الأ�صا�صية  �الأعمال  تق�صيم  مّت  �لزيارة  هذه  ويف  كان،  ما  وهو  غزة،  مع  وربطها 

�الأخرى، وحينها  �الأعمال  �لع�صكري عن  �لعمل  �لقطاع وف�صل  �الإد�ري يف  �ملكتب 

�أطلق على �ملجموعة �الأوىل كتائب عز �لدين �لق�صام. ويقول �أبو مرزوق: “ومل يعلم 

�الإخوة بالت�صكيل �لع�صكري يف قيادة �حلركة �إال الحقاً با�صتثناء د. خريي، و�أطلقنا 

عليه كتائب عز �لدين �لق�ّصام بعيد�ً عن �ال�صم �لذي كان �صائعاً يف ذلك �لوقت كتائب 

�ل�صهيد عبد �هلل عز�م”. 
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يتابع �أبو مرزوق: “مّت �إر�صال �الأخ حممد �صالح )رحمه �هلل و�أجزل له �لعطاء 

باالأخ  �الت�صال  ومت   ،1992 يوليو  متوز/  �أو�خر  يف  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  قّدم(  مبا 

�لدين  عز  كتائب  يف  �لعمل  ولبدء  مقاومة  ت�صكيالت  لعمل  �لعاروري،  �صالح 

�لق�صام يف �ل�صفة �لغربية”. 

وكان �أبو مرزوق يعطي “�الإخوة �صيكات موقعة لالإنفاق على �لعمل من ح�صابه 

فر�صة  �الإ�رش�ئيليني  �لتجار  ِقبَل  من  ُتعتب  وكانت  �ملتحدة”  �لواليات  يف  �خلا�ص 

لتهريب �الأمو�ل �إىل ح�صابات يف �أمريكا.

وي�صري �أبو مرزوق �إىل �أن �لعمل �لع�صكري �أ�صبح يتم بعد هذ� �لتاريخ يف �ل�صفة 

�لت�صمية  �ختار هذه  و�أنه  �لق�صام،  �لدين  �ل�صهيد عز  و�لقطاع حتت م�صمى كتائب 

�أن يرت�صخ هذ�  �لت�صكيل، و�صاء �هلل  �إعادة  �لتنازع �مليد�ين عند  بهدف �البتعاد عن 

�ال�صم وينت�رش وي�صتمر، و�نتهى �لعمل باال�صم �الأول.

خطورة اأبو مرزوق... وجهة نظر اأمنية اإ�رشائيلية:

�أبو مرزوق ال ي�صهب يف �لتحدث عن �لدور �لقيادي �لذي كان يار�صه يف �أثناء 

طريق  �إىل  باهلل  �الإيان  من  “حما�ص،  كتاب  �أن  غري  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �إقامته 

 Aviva و�بيبا �صابي Ronni Shaked الإرهاب” ملوؤلفيه �الإ�رش�ئيليني، روين �صكيد�

Shabi، يتحدث بتف�صيالت م�صتقاة من م�صادر �لتحقيق مع معتقلي حما�ص لدى 

الأعمال  �ملتحدة  �لواليات  يف  حما�ص  قيادة  �إد�رة  كيفية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �الأجهزة 

�لـ“�إرهاب”، على حّد تعبريهما يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�لتـالية  �ل�صفحـات  يف  و�صـابي  �صـكيد  كتاب  حمتـويات  تلخيـ�ص   ويكن 

)�أبو عمر( كان يتوىل  �أبو مرزوق  )144–155( من هذه �لذكريات، باأن د. مو�صى 

�لقيادة �لفعلية حلركة حما�ص من مقر �إقامته يف والية فرجينيا �الأمريكية، و�أنه هو 

�لذي كان يعني �لقادة �لع�صكريني للحركة، ويتوىل �إعد�د �لبيانات �ل�صيا�صية وكذلك 

�أحمد( مبهمة  )�أبو  �لع�صكرية، ثم يكلف حممد �صالح  بالعمليات  �ملتعلقة  �لبيانات 

�إر�صالها عب �لفاك�ص �إىل قياد�ت �لد�خل �لتي كانت تتوىل توزيعها.
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�حتفظت  �الأمريكية  �لديوقر�طية  كنف  يف  �إنه  و�صابي  �صكيد  كتاب  وي�صيف 

يف  لرجالها  ميد�نية  �أو�مَر  �أر�صلت  ن�صطة  بقيادة  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة 

 بل و�أقامت على �أر�ص �لواليات �ملتحدة �الأمريكية مع�صكر�ت تدريب، 
1
“�ملناطق”،

بد�أت  لقد  “�إ�رش�ئيل”.  “تخريبية” �صّد  لتنفيذ عمليات  فل�صطينيني  تاأهيل  فيها  مّت 

�لن�صاطات �لع�صكرية حلركة حما�ص يف �لواليات �ملتحدة �صنة 1988، وذلك يف �إطار 

ِقيَمت يف نهاية �صنة 1987، مبو�ز�ة �إقامة حما�ص، 
ُ
منظمة �أطلق عليها “فل�صطني” �أ

�أع�صاء حركة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لواليات �ملتحدة. وقد  على يد فل�صطينيني من 

كانت مهمتها جتنيد �لفل�صطينيني كافة �أن�صار �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لواليات �ملتحدة 

�ملناطق.  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صّد  للن�صال  و�صيا�صي  ع�صكري  دعم  لتقدمي 

�مل�صلمني يف  لالإخو�ن  ع�صكرياً  “فل�صطني” ذر�عاً  كانت  �لعملية، فقد  �لناحية  ومن 

�مللقب  �أبو مرزوق  �ملنظمة د. مو�صى  �ملتحدة، وقد وقف على ر�أ�ص هذه   �لواليات 

�أما  حما�ص.  حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب  رئي�صاً  الحقاً  �أ�صبح  �لذي  عمر”،  بـ“�أبو 

�صكان  من  �أحمد”  بـ“�أبو  �مللقب  �صالح  حممد  ن�صقها  فقد  �لع�صكرية  �لن�صاطات 

�صيكاغو، و�لذي �عتُقل يف “�إ�رش�ئيل” )خرج من �ل�صجن �الإ�رش�ئيلي يف 1997/11/11، 

وتويف الحقاً يف �آذ�ر/ مار�ص 2016( مع فل�صطينينَي �آخَرين؛ عزت من�صور ور�أفت 

ر�بيه. وقد �أد�ر �صالح �للجنة �الأمنيـة ملنظمة “فل�صطني”، و�لتي كانت مهمتها جتنيد 

وتاأهيلهم  �ملهنية،  موؤهالتهم  ح�صب  وت�صنيفهم  �ملنظمة،  يف  للع�صوية  مر�صحني 

باالن�صمام  �لر�غبني  مبقابلة  �صالح  حممد  كلف  وقد  تخريبية”.  بـ“�أعمال  للقيام 

�إىل �ملنظمة، وبجمع معلومات �صخ�صية عن �ملر�صحني، وت�صنيفهم ح�صب جمـاالت 

يتم  نا�صفة  عبو�ت  و�إعد�د  �صامة،  مو�د  �إنتاج  يف  �خلبة  قبيل  من  تخ�ص�صهم 

تفجريها عن بعد، و�إنتاج مو�د متفجرة كيماوية. والأجل �ختبار قدر�ت �ملر�صحني 

قام �صالح ور�أفت ر�بيه بتوزيع مهمات تنفيذية. وقد جنح �ملر�صحون يف �صناعة 

�صالح  حممد  و�صلمو�  بل  توقيت،  و�صاعات  هاتفية،  مكاملات  لت�صوي�ص   �أجهزة 

14 �صاعة كهذه.

�أي  1967؛  �ملحتلة  فل�صطني  �إىل  لالإ�صارة  “�ملناطق”  م�صطلح  �الإ�رش�ئيليون  ي�صتخدم  ما  عادة   
1 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.
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�لع�صكري،  للعمل  موؤهلني  �أمريكيني  فل�صطينيني  ع�رشة  على  �لعثور  وبعد 

جمعهم حممد �صالح يف نطاق مع�صكر تدريب خا�ص ُكرِّ�ص الإعد�د عبو�ت نا�صفة. 

وقد جرت �لدورة باإ�رش�ف مدربني ذوي تاأهيل ع�صكري، ويف نطاقها قام �ملتدربون 

باإعد�د قنابل وحاولو� تفجريها، وكافة هذه �لن�صاطات مّت �إبالغ مو�صى �أبو مرزوق 

عنها من ِقبَل حممد �صالح. 

ن�صاطات �أبو �أحمد )حممد �صالح( �ل�رشية ��صتمرت يف �لواليات �ملتحدة خالل 

�ل�صنو�ت �لالحقة، حيث عمل على جتنيد �صبان لالنخر�ط يف �صفوف حما�ص وعلى 

�أيديولوجياً وتاأهيلهم ع�صكرياً. �أحد هوؤالء �ل�صبان كان �لطالب �جلامعي  تعبئتهم 

نا�رش عي�صى �لهدمي من بريزيت. 

مطار  �إىل  �لهدمي  و�صل   1990 يونيو  حزير�ن/  �صهر  يف  �أنه  �لكتاب  ويو��صل 

عن  كممثل  نف�صه  قدم  �لعمر  مقتبل  يف  رجل  هناك  �نتظاره  يف  وكان   �صيكاغو، 

�أبو �أحمد. جمعا عدد�ً �آخر من �ل�صبان �لذين و�صلو� هم �أي�صاً �إىل �ملطار، ومن هناك 

�صافرو� بثالث �صيار�ت �إىل غابة حرجية تقع بالقرب من بحرية �صغرية غري بعيدة 

عن �ملدينة. يف �لغابة �نت�صبت عدة �أكو�خ خ�صبية، فيما 25 طالباً جامعياً فل�صطينياً 

يتلقون در��صتهم يف �لواليات �ملتحدة حتلقو� يف �ملكان، وفور و�صوله �إىل �ملع�صكر 

لي�ص جمرد ميم �صيفي، فعو�صاً عن ممار�صة ن�صاطات  �الأمر  �أن  �لهدمي  �أدرك 

�الإ�صالمي  �لدين  عن  ملحا�رش�ت  �ملتدربون  ��صتمع  ثقافية،  ن�صاطات  �أو  ريا�صية 

وعن �أهد�ف حما�ص، وتعلمو� كيفية �إعد�د �صيار�ت ملغومة وعبو�ت نا�صفة. 

�الأحد،  يوم  وحتى  �خلمي�ص  يوم  من  �الأ�صبوع  نهاية  خالل  ِقيم 
ُ
�أ �ملع�صكر  هذ� 

و�أ�رشف عليه حممد �صالح، مب�صاعدة خم�صة مر�صدين، كذلك ح�رش �صالح دورة 

خا�صة ُعِقدت يف �أحد �الأكو�خ خلف باب مغلق، حيث تلقت جمموعة تتاألف من ثالثة 

متدربني در�صاً يف �لتخريب. 

علََّم  �أمريكية،  من  ومتزوج  عمره  من  �لثالثني  يف  �أ�صمر  ليبي  وهو  �ملدرب، 

�ملتدربني على كيفية �إعد�د �صيارة ملغومة. وبعد �النتهاء من �لتدريب يوم �الأحد، 

مدينة  يف  �صقيقه  منزل  �إىل  عاد  هناك  ومن  �صيكاغو،  مطار  �إىل  �لهدمي  نا�رش  ُنِقل 

�أيام من ذلك، بد�أت ت�صل �إىل �لبيت �لكائن يف �صارع  Kansas. وبعد عدة  كان�صا�ص 
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مو��صيع  حول  مطبوعة  مقاالت  ت�صمنت  بريدية  طرود   ”2230 غالن  “فريري 
�صيا�صية، ون�رش�ت معلومات عن حما�ص، ومو�د عن �لدين �الإ�صالمي، �ملر�صل كان 

حممد �صالح. 

د�عياً  �لهدمي  بنا�رش  �صالح  حممد  �ت�صل   1990 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

دي�صمب  �الأول/  كانون  �صهر  يف  �صينعقد  كبري  �إ�صالمي  موؤمتر  يف  للم�صاركة  �إياه 

لالحتاد  �لثالث  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  ذلك  وكان  بكان�صا�ص.  �ملوؤمتر�ت  مركز   يف 

�الإ�صالمي لفل�صطني.

�رشية  لقاء�ت  �صل�صة  �إىل  �صاباً  ع�رشين  �صالح  حممد  دعا  �ملوؤمتر  �أيام  وخالل 

�مل�صاركني  من  و�حد  كل  بلغ 
ُ
�أ وقد  كان�صا�ص.  ر�ماد�  فندق  قاعات  �إحدى  يف  ُعِقدت 

متفق  “�صيفرة”  طريق  عن  فقط  للقاعة،  �لدخول  مبقدوره  �أن  �صخ�صية،  ب�صفة 

“�أين �مل�صجد؟”، كان يتعني على  عليها �صلفاً. فعندما ي�صاأل �حلار�ص على �ملدخل: 

�مل�صرتك �الإجابة: “يف �الأق�صى”. وحينها كان ُي�صَمح له بالدخول �إىل �لقاعة.

�أحد �ملدربني كان �إبر�هيم �ملزين، فل�صطيني يف �خلم�صني من عمره، و�أ�صله من 

�ل�رشي،  �للقاء  يف  للم�صاركة  �ختيارهم  مّت  �لذين  �ل�صبان  قابل  �ملزين  غزة.  قطاع 

مبوجب  �نتقاوؤهم  مّت  وقد   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �ملناطق  �صكان  من  جميعاً  وكانو� 

�لنماذج �لتي جرى تعبئتها يف ميمات �ل�صيف؛ وذلك كي ينفذو� عمليات لت�صعيد 

�النتفا�صة، هكذ� روى �لهدمي يف وقت الحق، بعد ذلك قام رجل يناهز �لـ 35 من 

�أمنية، وجلنة  �أربع جلان: جلنة ع�صكرية، وجلنة  �مل�صاركني �صمن  عمره بتوزيع 

ثقافية، وجلنة �صيا�صية. 

�لتي  �ل�صيا�صية  �للجنة  يف  ع�صو�ً  �آخرين  �صبان  خم�صة  مع  ُعنيِّ  �لهدمي  نا�رش 

تر�أ�صها جنيب �لغو�ص، وهو فل�صطيني �أقام ل�صنو�ت طويلة يف لبنان، وكان يتلقى 

در��صة جامعية للح�صول على �صهادة �ملاج�صتري.

وبعد �صهر، ويف ظهر يوم �صبت عقد �جتماع الأع�صاء �للجنة �ل�صيا�صية يف فندق 

�أبو �رشخ  �إن يف �ملدينة، وقد ح�رش �الجتماع كل من جنيب �لغو�ص، ونبيل  ر�ماد� 

وهو طالب جامعي من نابل�ص، وطالب �آخر يدر�ص كمبيوتر )حا�صوب( يف نب��صكا 
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ُيدَعى وليد و�أ�صله من نابل�ص، و�صاب ر�بع ُيدَعى و�ئل كان يدر�ص يف �أوكالهوما، 

و�صاب من �أ�صل ليبي يقيم يف تك�صا�ص، هذ� �الجتماع �أد�ره حممد �صالح.

جنيب �لغو�ص حتدث )حا�رَشَ( للح�صور عن مو��صيع �صيا�صية متلفة، وعن 

�أ�صاليب �لتحقيق �لتي تتبعها �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية. ويف �لنهاية جاء دور “�لتعميد” 

�ملتفجرة،  و�ملو�د  �ليدوية،  �لقنابل  �أنو�ع  عن  حما�رش�ت  �صل�صلة  قدمت  حيث 

�للقاء�ت  “يف  مل�صتمعيه،  �لغو�ص  قال  فقط”،  �لبد�ية  هي  “هذه  �لنا�صفة.  و�لعبو�ت 

من  �النتقال  بهدف  وذلك  �لقتالية؛  �لو�صائل  عن  بالتف�صيل  لكم  �صن�رشح  �لقادمة 

�لتي  حما�ص  حركة  با�صم  و�لعمل  �لناري،  �ل�صالح  ��صتخد�م  �إىل  �حلجارة  ر�صق 

ننتمي �إليها”.

وعند منت�صف �لليل �أجمل حممد �صالح �للقاء: “هدف �للقاء كان تعليم جميع 

تنفيذ  نا�صفة، حتى يتمكن كل و�حد منهم من  �إعد�د عبو�ت  �للجان كيفية  �أع�صاء 

هجمات يف منطقة �صكنه يف �ملناطق �ملحتلة عام 1967”.

�لقد�ص، ويف  �إىل  �لهدمي  �أن نفدت مدخر�ته، عاد  1992 وبعد  يف �صباط/ فب�ير 

�آذ�ر/ مار�ص 1993 وقبل �أن يتمكن من تنفيذ �أي عملية “تخريبية” �عتقل �لهدمي 

 Israel Security Agency—ISA )على يد جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك

)Shabak(. وقد ُنقلت �ملعلومات �لتي �أدىل بها خالل �لتحقيق معه باأكملها للجهات 

�ملعنية يف �الإد�رة �الأمريكية.

قبل �صهرين من ذلك يف منت�صف كانون �لثاين/ يناير 1993 و�صل حممد �صالح 

�إىل �ملناطق، قبل مغادرته �لواليات �ملتحدة عر�ص عليه مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص 

�لعمل  م�صوؤولية  تويلِّ  �حلركة  قادة  كبار  من  من�صور  وعزت  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

��صتعد�ده  �أبدى  �أنه  �إال  �ل�صفة. �صالح رف�ص هذ� �القرت�ح،  �لع�صكري حلما�ص يف 

للقيام مبهام تتعلق باملجال �لع�صكري. 

يف 25 كانون �لثاين/ يناير، �عتُِقل �صالح على يد �ل�صاباك، وبالتحقيق معه تبني 

�أنه عمل قبل قدومه على تاأهيل طاقم خا�ص كان من �ملقرر له �لقيام بتنفيذ هجمات 

خا�صة يف �ملناطق �ملحتلة. هذ� �لطاقم �ملقل�ص �صّم نا�صطني من بينهم رزق �صالح، 

تدريبات  هوؤالء  تلقى  وقد  غزة.  قطاع  من  �أ�صله  ثالث  و�صاب  ر�صو�ن،  و�رشيف 
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�صو�عق—�لعن�رش  �إنتاج  على  تدريب  ذلك  يف  مبا  �ملتحدة  �لواليات  يف  ع�صكرية 

�ل�صفة  �إىل  �لطاقم  ي�صل  �أن  �ملقرر  من  كان  نا�صفة.  عبو�ت  �إعد�د  �لرئي�صي—يف 

َل �صفر �لطاقم  �لغربية يف �صهر �صباط/ فب�ير 1993، �إال �أن مو�صى �أبو مرزوق �أجَّ

حد�ً  �صالح  حممد  �عتقال  و�صع  وقد  �أد�ئهم.  م�صتوى  بتح�صني  �أع�صاَءه  مطالباً 

لهذه �خلطة كلها.

يف �أو�خر �صنة 1990 ومطلع 1991 جرت حملة �عتقاالت جديدة طالت ن�صطاء 

حما�ص يف �ل�صفة، و�أدت �إىل �نهيار �لبنية �لتنظيمية للحركة. وح�صب تقدير �لقيادة 

�لتوجيه الأق�صام �حلركة  �النهيار عن ف�صل عمليات  �ملتحدة، فقد نتج  �لواليات  يف 

�ملختلفة، �إذ �ت�صح �أن �عتقال عدٍد من �لنا�صطني على يد �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية 

كان كافياً من �أجل ك�صف �ل�صبكة كلها.

وقد تقرر يف قيادة �حلركة �أن تكون )من ذلك �لوقت ف�صاعد�ً( يف كل منطقة من 

�ل�رشية  مبد�أ  �خلارج.  قيادة  مع  مبا�رشة  ترتبط  م�صتقلة”  “قيادة  �ل�صفة  مناطق 

ُروِعَي عن طريق �إيجاد �رتباط مبا�رش بني قادة �ملناطق وبني �لقياد�ت يف �لواليات 

�ملتحدة، ويف بريطانيا، ويف �الأردن، وهكذ� وهنت �لبنية �ملركزية با�صتثناء �جلهاز 

�لع�صكري �لذي و��صل �لعمل كج�صٍم ُقطري على م�صتوى �لبالد.

�ت�صاالت �لقيادة يف �لواليات �ملتحدة مع �لنا�صطني يف �ملناطق جرت عن طريق 

�إليه  ُنِقل  فاك�ص  جهاز  و�صع  منطقة  قائِد  كل  ت�رشف  فتحَت  �لفاك�ص،  �أو  �لهاتف 

�ملُعّدة  و�لبيانات  بالن�صاط،  �ملت�صلة  �لتعليمات  �ملتحدة  �لواليات  من  بو��صطته 

للتوزيع، و�لتوجيهات �ملتعلقة باإي�صال �الأمو�ل.

وبني فرتة و�أخرى كان ي�صل موفد من �لواليات �ملتحدة للوقوف عن كثب على 

مكلفني  لتعيني  و�أحياناً  �لتنظيمي  �لبناء  جهود  يف  وللم�صاعدة  �جلارية  �لن�صاطات 

م�صدر  من  �مليد�ن  يف  يجري  ما  على  لالطالع  حاجة  تن�صاأ  كانت  وعندما  جدد. 

�إىل �لواليات �ملتحدة ملقابلة  �أو �لق�صاء �لتوجه  مبا�رش، كان يطلب من قائد �ملنطقة 

�أع�صاء �لقيادة.
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و�صط  منطقة  يف  حما�ص  قائد  �لرحمي،  حممود  د.  كان  �مل�صافرين  هوؤالء  �أحد 

�ل�صفة )�لقد�ص، ور�م �هلل، وبيت حلم، و�أريحا(. وهو من مو�ليد �لبرية �صنة 1963، 

در�ص �لطب يف جامعة روما، و�نتُِخب هناك رئي�صاً الحتاد �لطلبة �مل�صلمني. يف �أيلول/ 

�لعمل  وبد�أ  خا�صة،  عيادة  وفتح  �لبرية  مدينته  �إىل  �لرحمي  عاد   ،1989 �صبتمب 

�إىل �صفوف حركة حما�ص عن طريق �صهره حممد  كطبيب. وبعد مرور عام جنّد 

كاظم �صو�حلة، �لذي كان وقتها يعمل �رش�ً. ويف �أعقاب حملة �العتقاالت لنا�صطي 

�إيطاليا  �إىل مطلوب. عندما �لتقاه �لرحمي بعد عودته من  حما�ص، حتّول �صو�حلة 

�لتايل غريَّ �صو�حلة مظهره حيث  لقائهما  كان �صو�حلة يطلق حلية و�صارباً، ويف 

حلق حليته و�صاربه.

وقد  �حلركة،  يف  قيادي  من�صب  يف  �لرحمي  ُعنيِّ  �ل�صيا�صية  جتربته  وبحكم 

ونقل  �لفعاليات  تنظيم  وطرق  �أ�صاليب  عن  و�فية  �صورة  �صهره  �صو�حلة  �أعطى 

�الأمو�ل، و�لتن�صيق مع نا�صطني �آخرين، و�الأهم من ذلك، عن �الت�صال مع �لقيادة 

يف �مل�صي�صبي بالواليات �ملتحدة، حيث يقيم عبد �حلليم �الأ�صقر، و�أ�صله من قرية 

ن�صاطات  جهاز  عن  �مل�صوؤول  �إنه  لـلرحمي  �صو�حلة  قال  طولكرم،  قرب  �صيد� 

خالله  من  معه،  �لفاك�ص  وعب  هاتفية  �ت�صاالت  �إجر�ء  “عليك  �ملناطق،  يف  حما�ص 

مبلغ  للرحمي  �صو�حلة  وقدم  عمل”.  و�أو�مر  و�أمو�ل  بيانات  على   �صتح�صل 

خم�صة �آالف دوالر لكي ي�صرتي بها جهاز فاك�ص وي�صعه يف بيته.

�صيغة �لبيانات �لتي وزعتها حما�ص يف �ل�صفة ت�صلمها د. �لرحمي مبا�رشة من 

يو�صف  �أحمد  و�أر�صل  �ملتحدة.  �لواليات  يف  �لقيادة  مقر  فريجينيا،   - �صبنغفيلد 

�إىل د. �لرحمي بالفاك�ص �صيغة بيانات حما�ص. و�أ�صاف �لرحمي “وهذ� ما ح�صل 

�ملتحدة  �أر�صل د. �لرحمي للواليات  �لفاك�ص  �أخرى”. وعن طريق  �أي�صاً يف مناطق 

تقارير �صاملة عن ن�صاطات حما�ص يف منطقة �لو�صط. وقد ت�صمنت هذه �لتقارير 

�لديني(، و�أ�صماَء وجمندين جدد للحركة،  �لدعوة )�لوعظ  معلومات عن ن�صاطات 

�لتحقيق،  رهن  وموقوفني  معتقلني  وعن  �خلاليا،  �أو�صاع  عن  مف�صالً  وتقرير�ً 

وعن م�صاريَف مالية.
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ويف حزير�ن/ يونيو 1991 �ت�صل �الأ�صقر بالدكتور �لرحمي يف بيته وطلب منه 

�إىل  �لرحمي  �صافر  ذلك  بعد  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �حلركة  قادة  مع  للقاء  �حل�صور 

نيويورك. ويف �ملطار كان �الأ�صقر يف �نتظاره؛ “عليك �لتوجه �إىل �لواليات �ملتحدة �إىل 

)تني�صي Tennessee(. هناك �صتقابل �أبو عمر، �إنه ينتظرك”، قال للدكتور �لرحمي، 

و�أعطاه تذكرة �صفر بالطائرة.

عند و�صوله �إىل تني�صي مّت ��صطحابه )�لرحمي( �إىل منزل �أحد ن�صيطي �حلركة، 

عن  جممالً  تقرير�ً  له  وقدم  مرزوق،  �أبو  مو�صى  بالدكتور  �لرحمي  �لتقى  وهناك 

�حلديث،  فحوى  �أمامه  دّون  مرزوق  �أبو  �لو�صط.  منطقة  يف  حما�ص  ن�صاطات 

�لتحرير  منظمة  ف�صائل  مع  وبعالقاتها  �ملنطقة  يف  حما�ص  بو�صع  �هتماماً  مبدياً 

مرور  وبعد  �الأ�صقر.  �حلليم  عبد  �إىل  مماثالً  تقرير�ً  قدم  �لرحمي  د.  �لفل�صطينية. 

ع�رشة �أيام عاد �لرحمي �إىل �لبرية.

عن  حتدث  �الأ�صقر  من  بالغاً  �لرحمي  د.  تلقى  وجيزة  بفرتة  عودته  بعد 

�أحمد.  �أبو  �الآن  من  هو  �لن�صاط  عن  فامل�صوؤول  �ملتحدة.  �لواليات  يف  قيادي  تغيري 

يف  تلفونه  رقم  و�لهاتف.  �لفاك�ص  طريق  عن  به  تت�صل  �أن  “عليك  للرحمي:  قيل 

�صيقوم هو   ،)7932377712( �لفاك�ص  ورقم   )70212412063( هو   فريجينيا 

باالت�صال بك”. 

يف ني�صان/ �أبريل 1992 �صافر د. �لرحمي مرة �أخرى �إىل �لواليات �ملتحدة. ويف 

مطار  ويف  �إيطاليا.  يف  �لرحمي  توقف  �لرحلة  على  �صياحي  طابع  الإ�صفاء  حماولة 

نيويورك كان يف �نتظاره معني �صبيب، وهو ن�صيط بارز يف حما�ص، كان قد غادر 

�ملناطق، ومن بيت �صبيب �ت�صل �لرحمي بالدكتور مو�صى �أبو مرزوق، وحدد معه 

لقاء يف �صبيحة �ليوم �لتايل بو��صنطن.

ويف لقاء و��صنطن �صارك، �إ�صافة �إىل �أبو مرزوق، �صتة من كبار قادة حما�ص يف 

�حلركة”.  ر(  )منظِّ “موؤدلج  �عتُب  �لذي  يو�صف  �أحمد  بينهم  من  �ملتحدة  �لواليات 

وقد تناول �للقاء عالقات حما�ص مع �ملنظمات �الأخرى، و�النتخابات �ملقبلة للرئا�صة 

�الأمريكية، و�حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني يف �ملناطق.
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هذ� �للقاء ح�رشه �أي�صاً حممد �صو�حلة �لذي و�صل من لندن من �أجل تن�صيق 

مّت  باأنه  �لرحمي  د.  �أبلغا  �لقيادة. �صو�حلة ويو�صف  �لع�صكري مع روؤ�صاء  �لعمل 

ن�صيطي  من  خديجة،  �أبو  ماجد  هو  �ملناطق،  عن  غيابه  فرتة  خالل  له  بديل  تعيني 

حما�ص يف منطقة ر�م �هلل.

يف  با�صمه  ح�صاباً  �لرحمي  حممود  د.  فتح  عنه،  �مل�صوؤولني  لتوجيهات  وطبقاً 

�خلطوة  هذه  �صيكاغو.  يف   First Wisconsin Bank بنك  و�صكاون�صن  فري�صت 

ذلك  فحتى  �ملناطق.  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  من  �الأمو�ل  �إي�صال  ت�صهيل  ��صتهدفت 

كانت  و�لذي  �لبرية،  من  �حلركة  �أفر�د  �أحد  بو��صطة  ُتر�َصل  �الأمو�ل  كانت  �حلني 

�أما بعد  �لقيادة.  �ل�رّش�فني وتوزيعها ح�صب تعليمـات  �الأمو�ل من  ��صتالم  مهمته 

�أما طريقة و�صولها فهي:  �لرحمي.  د.  �إىل  �الأمو�ل ت�صل مبا�رشة  �أخذت  ذلك فقد 

ويح�صل  �صيكاغو  يف  بالبنك  ح�صابه  من  حو�لة  �ل�صفة  يف  �ل�رش�ف  يعطى  كان 

�أمو�ل نقد�ً. وهكذ� كـان يت�صلم يف كل �صهر نحو ع�رشة �آالف دوالر.  مقابلها على 

1993، يف �أعقاب قتل جندي حر�ص �حلدود  ولغاية �عتقاله يف كانون �لثاين/ يناير 

ن�صيم توليد�نو Nissim Toledano كان �لرحمي قد ت�صلم نحو 100 �ألف دوالر.

عاد  تقريباً،  ون�صف  �صهر�ً  د�م  غياب  وبعد   ،1992 مايو  �أيار/  �أو��صط   يف 

ت�صعيد  تقرر  هذه  رحلته  �أعقاب  ويف  �ملتحدة.  �لواليات  يف  رحلته  من  �لرحمي  د. 

حممد  و�صل   ،1992 يوليو  متوز/  �أو�خر  يف  “�إ�رش�ئيل”.  �صّد  �لع�صكـري  �لعمل 

�صالح يف مهمة جديدة �إىل �ل�صفة �لغربية، ويف زيارته هذه �أر�صى �صالح �الأر�صية 

الإقامة خاليا عز �لدين �لق�صام يف منطقة �خلليل. 

�صبتمب  �أيلول/  �صهر  ففي  �مليد�ن.  يف  ب�رشعة  �أثمرت  �لزيارة  هذه  بذ�ر 

يف  �لغربية.  �ل�صفة  و�صط  منطقة  “�الإرهابية”  �لهجمات  من  موجة  �جتاحت 

 George بو�ص  جورج  �لرئي�ص  والية  نهاية  ومع   ،1993 فب�ير  �صباط/   18

فوك�ص،  مرمي  �الإ�رش�ئيلية   Davar د�فار  �صحيفة  مر��صلة  �أجرت   ،Bush

�ال�صتخبار�ت  وكالة  يف  �الإرهاب  مكافحة  وحدة  رئي�ص  مع  �صحفية  مقابلة 

�الأمريكية   Central Intelligence Agency )CIA( �أي(  �آي  )�صي   �ملركزية 
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فين�صنت كاني�صرت�رو Vincent  Cannistraro، �لذي قال “يوجد يف �لواليات �ملتحدة 

�لقائل باأن قيادة حما�ص  15 ن�صيطاً حلركة حما�ص. �الدعاء  �إىل   10 ما ال يزيد عن 

موجودة يف �لواليات �ملتحدة �دعاء ال �أ�صا�ص له”.

وح�صب �أقو�ل فين�صنت: “�الأو�مر �لع�صكرية، �لتنظيمية، و�ل�صيا�صية تاأتي من 

�إير�ن �لتي تعمل من خالل جمموعات �أقامتها يف دول �أخرى، معظم متويل �ملنظمة 

ي�صل من �إير�ن، ولكن من �ملحتمل �أن جزء�ً منه ير عب �لواليات �ملتحدة”.

يف  حما�ص  ن�صاطات  �إىل  �الأمريكية  �الأمن  �صلطات  �نتباه  “�إ�رش�ئيل”  لفتت  لقد 

ويف  �أوروبا.  يف  �أ�صولية”  “جماعات  مع  �حلركة  عالقات  و�إىل  �ملتحدة،  �لواليات 

حمافل م�صرتكة تولّت بحث ق�صايا “�الإرهاب”، حّذر �الإ�رش�ئيليون ممثلي �الإد�رة 

�الأمريكية من “�لتطرف �الإ�صالمي” �لذي يتنامى ويزدهر يف كنف “�لديوقر�طية” 

�لن�صاطات  �أن  طاملا  باأنه  �الإ�رش�ئيليني  نظر�ئهم  �أمام  �الأمريكيون  و�أقر  �الأمريكية. 

�الإ�صالمية جتري يف �إطار حرية �لتعبري و�لعبادة فاإنه ال يكن عمل �صيء �صدها.

مل  “�إ�رش�ئيل”  �إن   ،1993 يونيو  حزير�ن/  يف  �ل�صاباك  رئي�ص  قال  ذلك،  ومع 

�لثاين/  كانون  ويف  حما�ص.  �صّد  �أر��صيها  يف  تعمل  �أن  �ملتحدة  �لواليات  من  تطلب 

 Federal Bureau of )يناير 1993، �أعلن �أن مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل )�أف بي �آي

حما�ص  حلركة  قانوين  غري  ن�صاط  حول  �صبهات  يف  حتقق   Investigation )FBI(

يف �لواليات �ملتحدة حتت �صتار ن�صاط ديني. وقد د�رت �ل�صبهات حول ن�صاطات 

يف  م�صادر  وقالت  �ملناطق.  ويف  �الأردن  يف  �حلركة  حل�صاب  �أمو�ل  بجمع  تتعلق 

و��صنطن �إن هـذ� �ملو�صوع ي�صكل “مبعث قلق”.

الحقاً تبني �أن �لواليات �ملتحدة �أجرت يف تلك �الأيام نف�صها �ت�صاالت �رشية مع 

قيادة حما�ص عن طريق مندوبيها يف �صفار�ت بال�رشق �الأو�صط، وكان �الأمريكيون 

و��صتطالع  �حلركة  نب�ص  جل�ص  حماولـة  يف  �ملحادثات  تلك  �إىل  بادرو�  �لذين  هم 

هذه  معظم  وجرت  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  �إىل  �صمها  �إمكانيات 

يف  �ملتحدة  �لواليات  ل�صفارة  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  مب�صاركة  عّمان  يف  �للقاء�ت 

�الأردن، غري �أن �الت�صاالت جرت �أي�صاً يف دم�صق، وتون�ص، و�لرباط.
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�الأمريكية عن  �ملتحدث با�صم وز�رة �خلارجية  �أعلن  �آذ�ر/ مار�ص  �لثاين من  يف 

عنا�رش  مع  عّمان  يف  �أمريكية  دبلوما�صية  حمافل  �أجرتها  �لتي  �الت�صاالت  “وقف 
ُدِعَي للتعقيب على  �إبر�هيم غو�صة، و�لذي  حما�ص”. �لناطق با�صم حركة حما�ص، 

�لقر�ر، قال �إن �حلركة هي �لتي قطعت �الت�صاالت ب�صبب رف�ص �لواليات �ملتحدة 

رفع م�صتوى �ملحادثات، وو�صف غو�صة حماوالت ربط �الت�صاالت �لدبلوما�صية 

ب�صعي حما�ص لطرح نف�صها كبديل عن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باأنها حماوالت 

 عكرة”.
ٍ
“لال�صطياد يف مياه

وقد جرى �حلو�ر مع �الأمريكيني مبو�ز�ة �ت�صاالت غري ر�صمية �أجر�ها زعماء 

حما�ص مع دبلوما�صيني يثلون دوالً �أخرى من بينها بريطانيا، و�إيطاليا، و�أملانيا. 

باأن  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �ل�صادرة  �ليومية  �لنهار  �صحيفة  �أفادت   1993/3/9 يف 

قيادة حما�ص يف عّمان �أعلنت باأن مندوبني عنها �أجرو� حو�ر�ً �صيا�صياً مع مندوبني 

حممد  �الأردن  يف  حما�ص  حركة  ممثل  و�أعلن  �خلرطوم.  يف  و�صينيني  �إ�صبانيني 

“حاولنا  �الإيطايل و�أنه  �الأملاين و�ل�صفري  �ل�صفري  ُعِقدت مع  لقاء�ت مماثلة  �أن  نز�ل 

�لتو�صيح يف هذه �للقاء�ت باأن حما�ص لي�صت منظمة �إرهابية”.

�الت�صاالت  هذه  �أمر  ت�رّشب  �أن  بعد  توقف  حما�ص  مع  �الأمريكي  �حلو�ر 

ويف  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لغا�صبة  �لفعل  ردود  من  موجة  و�أثار  �الإعالم،  و�صائل   �إىل 

�لواليات �ملتحدة.

ويف �لثاين من ني�صان/ �أبريل 1993 فقط، �أعلنت �خلارجية �الأمريكية عن �إدر�ج 

حركة حما�ص على “قائمة �لتنظيمات و�لدول �ملوؤيدة لالإرهاب”.

�لكتاب �الإ�رش�ئيلي يورد كذلك جانباً من تفا�صيل �لزيارة �الأخرية �لتي قام بها 

�أبو مرزوق لقطاع غزة �صنة 1990. فيقول �إن �صيد �أبو م�صامح طلب يف حزير�ن/ 

يونيو 1990 من �أبو مرزوق �إعفاءه من مهمته كقائد حلركة حما�ص يف قطاع غزة، 

و�أن �أبو مرزوق عنيَّ بدالً عنه عماد �لفالوجي �لذي �صبق له �أن ر�صحه لتويل مهام 

�لفالوجي  كلف  قد  م�صامح  �أبو  كان  �لرت�صيح  هذ�  ومبوجب  �حلركة.  يف  قيادية 

�لد�خل  لقيادة  �لعليا  �لهيئة  وهو  و�لقطاع”،  �ل�صفة  “مكتب  يف  غزة  قطاع  بتمثيل 

�لتي �صكلها �أبو مرزوق.
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�أطر  ويحدد  حلما�ص  �لع�صكريني  �لقادة  يعنّي  �لذي  هو  مرزوق  �أبو  كان  وكما 

�الأخرية  زيارته  �أثناء  يف  �لكتاب—�صّكل  يو��صل  فاإنه—كما  �لع�صكري،  �جلهاز 

للقطاع قيادتني، و�حدة جلهاز �الأمن برئا�صة �صفيان �أبو �صمرة، و�أخرى لالإعالم 

مغادرته  وبعد  �الأجهزة.  هذه  �ت�صال  قنو�ت  حدد  كما  �ل�صاعاتي.  �أحمد  برئا�صة 

غزة، بد�أت �الأجهزة تعمل مبوجب �الأهد�ف �لتي ر�صمها لها �أبو مرزوق.

كان  مرزوق  �أبو  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �لكتاب  يوحي  �رش�حة،  ذلك  يذكر  �أن  ودون 

�أي�صاً هو �مل�صوؤول عن �أمو�ل حما�ص، وهو �صاحب �لقر�ر يف �إنفاقها. ففي منت�صف 

�صيد �ت�صل  �الأولية،  �لتنظيمي  �لبناء  مرحلة  �نتهاء  وبعد  �أكتوبر،  �الأول/   ت�رشين 

دوالر  �آالف   210 �صحب  على  مو�فقته  ليطلب  مرزوق  �أبو  مع  هاتفياً  م�صامح  �أبو 

�أمريكي،  �أبو مرزوق �ملبلغ يف ح�صاب ببنك  �أودع  لتغطية �حتياجات �حلركة. وقد 

و�أوعز الأبو م�صامح �أن يح�صل عليه من �رش�ف يف غزة. 

)�نتهى عر�ص �لكتاب(

االنتقال اإىل االأردن:

وقرر  لفل�صطني،  �لعام  �جلهاز  �صورى  ملجل�ص  �جتماع  عقد  مّت   ،1990 �صنة  يف 

�الأردن  �إىل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  مرزوق  �أبو  �نتقال  �ملجتمعون  �الإخوة 

�الأردن الأول  �لفل�صطيني، فانتقل لالإقامة يف  لالقرت�ب �جلغر�يف من مركز �حلدث 

مرة يف حياته، كان ذلك يف حزير�ن/ يونيو من تلك �ل�صنة. كما نقل �أبناءه من �ملد�ر�ص 

ذ�ت  الأ�صباب  �الأردن  �ختار  �إنه  ويقول  عّمان.  يف  �الأردنية  �ملد�ر�ص  �إىل  �الأمريكية 

عالقة بالو�صع �لعام د�خل �الأردن ذ�ته، حيث �إن �لفل�صطينيني و�الأردنيني ي�صّكلون 

يف و�قع �حلال �صعباً و�حد�ً، وتاريخاً و�حد�ً، وخلفية و�حدة. ثم �إنه كان قد بد�أ يف 

�الأردن ن�صاط لرموز �آخرين من حما�ص. وكان �الأردن �أول بلد خارج فل�صطني يبد�أ 

فيه ن�صاط للحركة، حيث كانت �لعالقات مع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية ما تز�ل يف 

بد�ياتها. ويقول �أبو مرزوق: “�إن مل تُكن مغرو�صاً يف قلب �لوطن، فلتكن يف �لنقطة 

�الأكرث قرباً منه”.
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 ،1973 �صنة  عليه  ح�صل  قد  كان  يني  �صفر  بجو�ز  �الأردن  مرزوق  �أبو  دخل 

�أنه  وح�صل على حّق �الإقامة يف �الأر��صي �الأردنية، و�أقام يف �صقة مفرو�صة. غري 

ُطلِب ملر�جعة د�ئرة �ملخابر�ت �لعامة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �ل�صنة نف�صها يف 

بلَِغ برف�ص 
ُ
�إطار �إجر�ء�ت طلب �حل�صول على �إقامة �صنوية. ويف �أثناء تلك �ملقابلة �أ

�إقامته، وُطلِب منه مغادرة �الأردن، ومل جُتدَّد �إقامته �ملوؤقتة.

وحيث �إنه مل ين�َصع لهذ� �لطلب، فقد ُمنِع من �لعودة لالأردن من �إحدى �صفر�ته 

�خلارجية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وبالرغم من �أن �إقامته �ملوؤقتة كانت ما 

�الإمار�ت  دولة  �إىل  �إبعاده  ومت  �ملطار  دخول  من  ُمنِع  �أنه  �إال  �ملفعول،  �صارية  تز�ل 

جديد  من  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ومنها  �ملتحدة،  �لعربية 

حيث �أقام يف هذه �ملرة يف منطقة و��صنطن �لكبى، �لتي هي جزء من والية فرجينيا، 

جماور�ً “ر�أ�ص �الأفعى” على حّد و�صف د. حممد مهدي، �لنا�صط �لبارز يف �أو�صاط 

�لعرب بالواليات �ملتحدة، و�لذي يرى �أن �أمريكا هي “ر�أ�ص �الأفعى” �ل�صهيونية، 

يف حني �أن “�إ�رش�ئيل” هي جمرد �لذنب.

�أنه  �الأردن. غري  ِقبَل  �الإجر�ء من  �أ�صباب ذلك  �الآن  �أبو مرزوق حتى  ومل يعلم 

�لعامة تركزت ب�صكل  �لتي وّجهها له �ملحقق يف د�ئرة �ملخابر�ت  �إن �الأ�صئلة  يقول 

رئي�صي حول ع�صويته يف �لهيئة �لتاأ�صي�صية للجامعة �الإ�صالمية يف غزة، وعن مدى 

معروفتني  غري  �ل�صيا�صية  وهويته  �صخ�صيته  كانت  َّا  ومَل حما�ص؟  بحركة  معرفته 

يف  تد�وله  يتم  كان  ما  مكرر�ً  مرزوق  �أبو  له  قال  فقد  �لوقت،  ذلك  يف  �ملحقق  لدى 

�ل�صارع �ل�صيا�صي، وذلك يف حمـاولة للت�صليل، �أنتم، و�الإخو�ن �مل�صلمون يف �الأردن 

من يقف ور�ء حما�ص. وهنـا �أغلق �لتحقيق، ولكن دون �ال�صتجابة لطلب �حل�صول 

على �الإقامة يف �الأردن.

رئي�ص  عرفات،  يا�رش  �أتباع  �أحد  �أن  حما�ص  حركة  يف  �أخرى  م�صادر  وتوؤكد 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، كان قد كتب تقرير�ً لالأجهزة �الأردنية ك�صف فيه عن 

�لهوية �ل�صيا�صية الأبو مرزوق؛ مما ��صطره للعودة �إىل �أمريكا.

و��صتمر ن�صاط �أبو مرزوق يف حقلَي �لعمل �الإ�صالمي �لعام و�لفل�صطيني حتى 

�لفل�صطينية،  �النتفا�صة  �نطالق  من  �صنو�ت  ثالث  بعد  ما  �إىل   ،1990 �صنة  نهاية 
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ل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية �إىل حركة �ملقاومة  وحتوُّ

�الإ�صالمية )حما�ص( يف 1987/12/14.

التفرُّغ لل�شاأن الفل�شطيني:

�لواليات  د�خل  �لعام  �الإ�صالمي  �لعمل  مرزوق  �أبو  ترك   ،1991 �صنة  نهاية  يف 

�ملتحدة، وتفّرغ لالهتمام بال�صاأن �لفل�صطيني ب�صكٍل كامل، و�أ�صبح جممل ن�صاطه 

يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. وكان �أن �صادف قبل ذلك يف �أو�ئل 1990 ح�صول زوجته 

على �لبطاقة �خل�رش�ء )جرين كارد Green Card( للعائلة ي�صمن لها حّق �الإقامة 

�لذي  �ل�صنوي  باليان�صيب  �لفوز  خالل  من  وذلك  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لد�ئمة 

لذلك  �لقرعة  يف  لال�صرت�ك  تقدم  وقد  معلنة.  جغر�فية  مناطق  ملو�طني  �ص  ُيخ�صَّ

�لعام �أكرث من ثالثة ماليني �إن�صان من منطقة �ل�رشق �الأو�صط وباك�صتان و�لهند، 

ح�صل 20 �ألفاً منهم على �جلرين كارد، كانت من بينهم زوجة �أبو مرزوق، �ل�صيدة 

نادية �لع�صي.

بالرغم من دوره �لتاريخي يف تاأ�صي�ص جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة، 

حركة  �إىل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  حتّول  يف  لنف�صه  دور�ً  مرزوق  �أبو  يزعم  ال 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(. ويعود �لف�صل يف ذلك للمكتب �الإد�ري يف قطاع غزة، 

و�لذي كان ير�أ�صه �الأ�صتاذ عبد �لفتاح دخان، �لذي كان من �لقياد�ت �الأوىل لالإخو�ن 

وحممد  �صحادة،  و�صالح  �ملقادمة،  �إبر�هيم  د.  �إخو�نه:  من  خم�صة  مع  �لقطاع  يف 

�ل�صفة  ويف  �لرنتي�صي،  �لعزيز  عبد  ود.  �لن�صار،  عي�صى  و�ملهند�ص  �صمعة،  ح�صن 

�لغربية �الأ�صتاذ جميل حمامي. وقد مت ذلك بعد �أ�صبوع من �نطالق �النتفا�صة يف 

.1987/12/8

وكان دخان قد توىل رئا�صة �ملكتب �الإد�ري جلماعة �الإخو�ن يف �لقطاع يف �أثناء 

�عتقال �ل�صيخ يا�صني �عتبار�ً من �أيار/ مايو 1984.

قيادة  يتوىل  �آخر  �إد�ري  مكتب  يوجد  غزة،  قطاع  يف  �الإد�ري  �ملكتب  جانب  �إىل 

تفر�صها  ��صتقاللية  ظّل  يف  معاً،  مرتبطان  و�ملكتبان  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �جلماعة 

�ل�صفة  بني  �لتو��صل  متنع  �لتي  �لتع�صفية  �لقمعية  و�إجر�ء�ته  �الحتالل  طبيعة 
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�الت�صال  ومنع  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ��صتد  �النتفا�صة  ت�صاعد  ومع  و�لقطاع. 

و�لتنقل بني مدن وقرى �ل�صفة �لغربية ذ�تها عو�صاً عن قطاع غزة. وقد ��صتتبع 

ذلك �إجر�ء تغيري يف �صيغة �لعالقة بني �ملكتبني �الإد�ريني، حيث جعل �لربط بينهما 

يتم عب �الأطر �لقيادية يف �لد�خل، والحقاً عن طريق �خلارج. 

وقد �صّهل وجود �أبو مرزوق يف �لواليات �ملتحدة عملية �الت�صال �ملبا�رش ب�صكل 

كبري بينه وبني �لقيادة يف كل من �ل�صفة و�لقطاع. وقد كان يتوىل ت�صهيل �ملهمات 

�إىل  ذلك  يتعدى  �أن  دون  �لبد�يات،  يف  حتتاجها  كانت  �لتي  �خلدمات  معظم  ويقدم 

�جلانب �لتنظيمي لعدم �حلاجة �إىل ذلك. غري �أنه عندما عجز �الإخوة يف �لد�خل عن 

�إد�رة �صوؤونهم من �لناحية �لتنظيمية ب�صبب كرثة �العتقاالت، يقول �أبو مرزوق: 

�إنه تدخل من جانبه �صنة 1989 الإعادة ت�صكيل �ملكتب �الإد�ري، و�ملكاتب �خلا�صة، 

مثل �ملكتب �لع�صكري و�ملكتب �الأمني.

وقد ��صطره ذلك �إىل �لدخول �إىل قطاع غزة الأكرث من مرة، كانت �آخرها يف �صنة 

�أن �أعاد ت�صكيل �حلركة يف �لد�خل، ليطلب يف �ليوم  1989، حيث غادر �لقطاع بعد 
�لتايل مبا�رشة ملغادرته ملقابلة �حلاكم �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف رفح، حيث كان قد 

ك�صفه  مّت  قد  �الأمر  باأن  له  �أر�صل  مر�صال  عب  �ل�صجن  د�خل  من  خب  ت�رشيب  مّت 

َل  وعليك �ملغادرة على �لفور، وملا كان قد رتب زيارة �أخرى للد�خل �لفل�صطيني �أجَّ

�ل�صفر 24 �صاعة، وبعدها غادر، وعلى �إثرها كان �جلنود يطرقون باب �ملنزل �إال �أنه 

كان غادر قبل �صاعات معب رفح �لفل�صطيني و�أ�صبح يف �الأر��صي �مل�رشية.

و�ملوؤ�ص�صي  �ل�صيا�صي،  �لعمل  تطور  مع  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ت�صكيل  تر�فق  وقد 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  ت�صاعد  مع  تر�فق  �أنه  كما  حما�ص.  حلركة  و�لع�صكري 

وجه  على  ولندن  و��صنطن  متهمة  عام،  ب�صكل  و�لغرب  وبريطانيا،  �أمريكا  على 

�خل�صو�ص باإيو�ء قياد�ت حما�ص، وجمع �الأمو�ل فيهما، خ�صو�صاً و�أن حما�ص، 

لدرجة  �لوقت،  ذلك  يف  �لع�صكري  عملها  طورت  قد  كانت  مرزوق،  �أبو  يقول  كما 

معتبة، ووقعت ��صتباكات ع�صكرية متعددة بني رجال حما�ص، وقو�ت �الحتالل 

�هلل،  عو�ص  و�الأخَو�ن  كحيل،  وكمال  �ل�صلمي،  وعو�ص  عقل،  عماد  منهم:   وبرز 

وحميي �لدين �ل�رشيف. 
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�صيد  �لد�خل:  يف  حما�ص  قادة  من  عدد  �عتقال  مّت  قد  كان  ذلك،  �إثر   وعلى 

�أبو م�صامح، وعماد �لفالوجي، ود. حممود �لرحمي وغريهم. ثم مّت �عتقال حممد 

�صالح يف �أثناء �إحدى رحالته من �لواليات �ملتحدة �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية، مما �صّكل 

�أ�صا�صاً ملمار�صة �ل�صغوط على �لواليات �ملتحدة. وتطورت �الأمور ب�صكل مت�صارع، 

 ومّت �إبعاد معظم قياد�ت حما�ص يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �إىل جنوب لبنان يف 

1992 يف �أعقاب عملية �ختطاف وقتل �لعريف �الإ�رش�ئيلي  كانون �الأول/ دي�صمب 

�لذي  �ل�صهري،  �لزهور  400 يف ميم مرج  �لـ  �ملبعدون  �أقام  ن�صيم توليد�نو، حيث 

رف�صو� مغادرته، وظّل يثل عامَل �صغط كبري على �صمري �ملجتمع �لدويل، حتى 

�ملبعدين،  عودة  على  للمو�فقة  ذلك،  وطاأة  حتت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صُطرت 

�لرنتي�صي  ود.  ميمهم،  عن  م�صوؤوالً  دخان  �لفتاح  عبد  �ختارو�  قد  كانو�  �لذين 

ناطقاً ر�صمياً، ود. عزيز دويك ناطقاً باالإجنليزية.

و�لو�قع �أن عودة مبعدي مرج �لزهور قد �أذنت �أي�صاً بعودة �أبو مرزوق لالإقامة 

يف �الأردن، و�صناأتي على ذلك يف �صياقه.

حما�س يف ال�شفة الغربية:

�صالح  �ل�صيخ  �إىل  يحيلنا  جعله  �لغربية،  �ل�صفة  عن  �لعابر  مرزوق  �أبو  حديث 

�لعاروري، �صاحب �لتجربة �لطويلة يف �ل�صفة و�لذي �عتُِقل يف �صجون �الحتالل 

ن�صجت  حتى  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لعمل  ر  “تاأخُّ الحظ:  �أن  بعد  عاماً،   18 من  �أكرث 

�لفكرة و�لتطبيق يف غزة”.

�ل�صيد �لعاروري �رتاأى �أن يزودنا بال�صهادة �ملكتوبة �لتالية:

�لنقب،  �صجن  يف  �ل�صهيوين  �الإد�ري  �العتقال  يف  كنت   1990 �صنة  نهاية  يف 

كنا  �لذي  �ل�صعبي  �ملقاوم  �لعمل  يف  �لفاعلني  �الأحبة  �الإخوة  من  عدد  مع  و�لتقيت 

�هلل، وكانت  �هلل رحمه  �ل�صهيد عادل عو�ص  �أذكر منهم  �إطار حما�ص،  به يف  نقوم 

حو�ر�ت معّمقة حول �لقادم، وكانت �لروؤية تتبلور حول حقيقة �أن �لعمل �ل�صعبي 

لكل  �مل�صاركة يخف. وهذه �صمة حتمية  �الأيام، وزخم  �لعام يرت�جع مع تطاول 

�لتحركات �ل�صعبية ال يكن �أن ت�صتمر �إىل ما ال نهاية. فاإما �أن حتقق �أهد�فها، �أو 

تتحول �إىل �أ�صكال �أخرى ت�صتبدل حجم �مل�صاركة �لو��صع بنوع �مل�صاركة و�لفعالية، 
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وتعوي�ص �لتناق�ص �لكّمي يف �مل�صاركة بالتطور �لنوعي للفعاليات، وهو ما يعني 

على �أر�ص �لو�قع �النتقال �إىل مرحلة �ملقاومة �مل�صلحة. 

بعد خروجنا من �العتقال �الإد�ري، بد�أنا �لتو��صل مع َمْن نتو�صم فيه �جلاهزية 

هذ�  يف  و��صعة  جتربة  للحركة  تكن  ومل  �لعمل.  بهذ�  للقيام  و�لكفاءة  و�ال�صتعد�د 

�ملجال يف �ل�صفة، فقد كانت �النتفا�صة تعتمد �أ�صاليب �ملقاومة �ل�صعبية، وحما�ص 

م�صاركة  �إىل  تطورت  م�صرية  وكانت  �صنو�ت،  �أربع  منذ  مقاومة  كحركة  �نطلقت 

�صّد  �صاملة  �صعبية  �نتفا�صة  ظّل  يف  تدريجياً،  �الحتالل  مقاومة  يف  �حلركة  �أبناء 

�الحتالل، وقد كان �الإعد�د و�لتعبئة �لتي تبنتها �حلركة بقيادتها و�أدبياتها تعني 

�صيئاً و�حد�ً لكل �أبنائها، هو �أننا ما�صون يف هذ� �لطريق حتى �لنهاية، حتى �حلرية 

�لكاملة ل�صعبنا، ووطننا، وغروب �صم�ص �الحتالل �إىل �الأبد. 

لت�صمل  �متدت  �لتي  و�لتجنيد،  �حل�صد  م�صرية  خالل  من  و��صحاً  هذ�  وكان 

�أنوية مميزة من �صباب �حلركة من جنوب �ل�صفة �إىل �صمالها، وقلَّ ما �خرتنا �أحد�ً 

للمرحلة. وكانت هذه �جلاهزية  وعر�صنا عليه و�عتذر، فقد كان �جلميع جاهز�ً 

و�لتحفُّز هي �الأ�صا�ص لنجاح و��صتمر�رية وتطّور �ملقاومة �مل�صلحة يف فل�صطني. 

وقد كان �صبق لهذ� �لعمل �إخوة كر�م، ومن ذوي �ل�صبق يف �صفتنا �لعزيزة، وعلى 

�لب�ق يف �خلليل. ولكن  �أبو طري، وكذلك جمموعة  ر�أ�صهم �صيخنا �جلليل حممد 

ور�ئدة  مبكرة  �لتجربة  كانت  فقد  �النطالق.  قبل  لالعتقال  تعر�صتا  �ملجموعتني 

�أ�صبح �جلو �لوطني مهيئاً لتطوير �ملو�جهة  مِلَا بعدها من جناح. وهكذ�  دة  وممهِّ

مع �ملحتل بفعل �النتفا�صة �ملباركة، وكذلك بف�صل �لقاعدة �حلم�صاوية، �ملتحفِّزة 

جد�ً و�جلاهزة، و�خلبة و�لتجربة �الأف�صل حاالً بكثري، مع وجود حمدود لقطع 

�ل�صالح يكن �حل�صول عليه من خالل جتار �ل�صالح، فيما كان �لهدف )�لعدو( 

يتجول يف �صو�رعنا و�أزقتنا. 

ومل يبَق �إال �لتو��صل مع �لقيادة لتبنّي هذ� �لعمل و�إمد�ده مبا يلزمه من مقّدر�ت 

تتجاوز ما يتم �إمد�دنا به الأعمال �ملقاومة �ل�صعبية، ويتجاوز �إمكاناتنا �ل�صخ�صية 

�ملتو��صعة، وقد كنُت مع �أخَوين حبيبنَي م�صوؤولنَْي عن فعاليات مقاومة �الحتالل 

على م�صتوى حمافظة ر�م �هلل يف �إطار حركة حما�ص، وقد م�صى �أحدهما �صهيد�ً، 

�الأخ  وهو  ينتظر،  ز�ل  فما  �الآخر  �الأخ  و�أما  �هلل،  عو�ص  عادل  �حلبيب  �الأخ  وهو 

�النتفا�صة  يف  �الأهمية  بالغة  مرحلة  يف  �ملقاومة  قاد  �لذي  حامد،  �إبر�هيم  �الأ�صري 
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�لثانية يف �ل�صفة، ومّت �حلكم عليه بال�صجن ع�رش�ت �الأحكام �ملوؤبدة... ن�صاأل �هلل له 

�لفرج �لقريب، ولكل �إخو�نه، وكنّا ثالثتنا م�صوؤولني عن فعاليات �النتفا�صة على 

م�صتوى حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، وكنّا نحمل نف�ص �لقناعة، وهي حتمية تطوير 

�أ�صاليب �ملو�جهة مع �الحتالل، و�أنه قد �آن �الأو�ن النطالق �ملقاومة �مل�صلحة، ومن 

�لعمل  ليمثّل هذ�  �أحدنا  ي�صافر  �أن  �لقيادة ويلزم  �لتو��صل مع  �أجل ذلك يتوجب 

ويتابعه ويوّفر له ما يلزمه من �خلارج. 

وبالفعل غادر �الأخ �إبر�هيم �إىل �خلارج وتو��صل مع �لقيادة من خالل �أخوين 

ال يكن ذكر ��صميهما العتبار�ت �أمنية تخ�ّصهما، ولكن �مل�رشوع و�صل �إىل ر�أ�ص 

�أبو مرزوق رئي�صاً  1992م، وكان �لدكتور مو�صى  �لهرم يف ذلك �لوقت من �صنة 

رغبة  منه  باأقل  �لقيادة  عند  �حلال  يكن  ومل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب 

و��صتعد�د�ً لتبنّي هذ� �لعمل و�ملُ�صي فيه �إىل �آخر �ل�صوط.

]يك�صف �أبو مرزوق فيما يخ�ص �إبر�هيم حامد �أنه معتقل حتى �الآن )2016( 
يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�أنه كان مقيماً عنده يف فرجينيا بالواليات �ملتحدة خالل 

�لفرتة 1992/1991 وتوجه �إىل �الأردن �صنة 1993، حني مّت �التفاق مع �ل�رشيف 

زيد بن �صاكر؛ رئي�ص �لوزر�ء، على �الإقامة يف �الأردن[.

وكذلك  �مل�رشوع،  على  �ملو�فقة  يحمل  مر�صاالً  مرزوق  �أبو  �إلينا  �أر�صل  فقد 

�إىل  �أن حتولت  �أيام  �ألف دوالر مل تلبث خالل  �ملال �لالزم لالنطالقة، وكان مائة 

قطع �صالح مّت �رش�وؤها من جتار �صالح، ومن �إخوة تخ�ّص�صو� بذلك، حتى �إنهم 

ح�صلو� على بع�ص هذه �الأ�صلحة �رش�ًء من جنود �لعدو مقابل �ملال. ومّت توزيع 

لتنفيذ  �صيار�ت  و�رش�ء  للعمل  جاهزة  كانت  �لتي  �ملجموعات  على  �ل�صالح  هذ� 

�لعمليات. وكانت �أول عملية نفذتها كتائب �لق�صام يف �ل�صفة، نفذها �ملجاهد حممد 

ب�صار�ت يف �لقد�ص، ثم تو�لت �لعمليات و�ملجموعات يتبع بع�صها بع�صاً. 

ومن هذ� �ملال مّت �رش�ء بندقية �ل�صهيد عماد عقل، وهي من طر�ز �أم 16 �لتي 

نزل بها �إىل غزة بعد �أن �صارك �إخو�نه يف �ل�صفة يف جمموعة من �لعمليات �لبطولية 

يف  ي�صارك  �أن  يريد  فاجلميع  �ملال،  من  �ملزيد  �حلركة  قيادة  من  وطلبنا  �ملميزة، 

�لقتال، و�ل�صالح يف �ل�صوق �ل�صود�ء مرتفع �لثمن، فتم �إر�صال �أخينا �أبو �أحمد مرة 

�إىل �صالح وجمموعات وعمليات يف  �لذي حتّول  �ملال  �أخرى، وبدفعة جديدة من 

�ل�صفة وغزة، حيث كان معنا وكان معه �ل�صهيد عز �لدين �ل�صيخ خليل رحمه �هلل 
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م�صوؤوالً عن �لعمل �ملقاوم يف قطاع غزة، وكان ترتيبنا �أن �أقود �لعمل يف مرحلته 

�الأوىل، فاإذ� ��صتُ�صهدت �أو �عتُقلت، يت�صلمه �ل�صهيد عادل، وكان على �طالع على 

يف  �عتقايل  مّت  وبالفعل  �خلارج،  من  �إبر�هيم  �الأخ  معنا  ويتابع  �لتفا�صيل...  كل 

نهاية عام 1992م بعد �أن �نطلق �لعمل بزخم كبري. و�عتُقل �أي�صاً �الأخ عادل، لكنه 

فرج عنه بعد ثالثة �صهور، وبقيت يف �ل�صجن حتى 2010، وتوىل �الأخ عادل قيادة 
ُ
�أ

�ملقاومة بعد �الإفر�ج عنه حتى ��صتُ�صهد يف عام 1998م، ثم توىل �الأخ �إبر�هيم حامد 

قيادتها يف �النتفا�صة �لثانية، بعنف وزخم �أ�صد حتى �عتُقل وما يز�ل معتقالً.

�أما �الأخ عز �لدين فقد فاز هو �الآخر �أي�صاً بال�صهادة، ودفع �الأخ �أبو �أحمد خط 

�صنو�ت،  خلم�ص  �الحتالل  لدى  �عتُقل  حيث  �لثمن،  �لقيادة  وبني  بيننا  �لتو��صل 

�أمو�له وممتلكاته حتى توفاه �هلل يف هذه  �الأمريكان، ومت جتميد كل  وكذلك لدى 

�لتي تبنّت هذ� �خليار ووّفرت  �إىل قيادة �حلركة  �الأمر  �ل�صنة )2016(م، وو�صل 

له �ملقّدر�ت �لالزمة، فاعتُقل �الأخ �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، يف �أمريكا لثمانية 

ع�رش �صهر�ً، رحل بعدها وعائلته �إىل �الأردن.  

ويف طريق �ملقاومة خا�ص غمارها رجال �صدقو� ما عاهدو� �هلل عليه، فمنهم 

من ق�صى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلو� تبديالً. كلهم �أعالم يف ف�صاء و�صماء 

�ملقاومة، ويف علينّي، وفنادق �ل�صب و�ملجاَهَدة و�الإبعاد.
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