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عودة ال�صرورة اإىل اأمريكا

ا�صت�صافة يف الأردن يليها اإبعاد

قر�ر �الإبعاد من �الأردن يف �أيار/ مايو 1995، هو �لذي قاد مو�صى �أبو مرزوق �إىل 

�ل�صجن �الأمريكي يف 25 متوز/ يوليو من �ل�صنة ذ�تها.

كيف حدث ذلك؟!

يجيبك م�صوؤول كبري يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية يف فل�صطني: “لو مل ُيطَرد من 

�الأردن، ملا ��صُطر مو�صى للتفكري يف �لعودة �إىل �لواليات �ملتحدة”.

، تبدو �لعالقات بني �الأردن وحركة حما�ص، مبا تعاقب عليها من مّد  وعلى كلٍّ

وجزر، ع�صية على �لفهم من ِقبَل �لكثري من �ملر�قبني. وبالرغم من �أنه قد �عرت�ها 

�لكثري من �جلفاء يف بع�ص �ملر�حل، �إال �أنه يظل هناك من يعتقد باأن خيطاً ما يربط 

بني �لطرفني. ويف مقدمة �لذين �عتقدو� ذلك، يا�رش عرفات رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

�لفل�صطينية، �لذي �أ�صبح بحكم هذ� �العتقاد طرفاً ثالثاً يف هذه �لعالقة، لكنه طرف 

ذو تاأثري �صلبي، �إذ �إنه لطاملا �ّتهم �الأردن بالوقوف ور�ء مو�جهة حما�ص لل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية. وقد كان عرفات طرفاً يف �ل�صغوط �لتي قادت �الأردن �إىل �إبعاد 

�أبو مرزوق يف نهاية �الأمر، حيث قاده قدره �إىل �ل�صجن �الأمريكي.

ولقد �نتقل �عتقاد عرفات و�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صاأن عالقة خفية تربط حما�ص 

�لعالقة  هذه  مثل  عن  يتحدث  منه  و��صع  قطاع  �أ�صبح  �لذي  �ل�صارع  �إىل  باالأردن، 

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نف�صه،  مرزوق  �أبو  فاإن  وللمفارقة،  �ملفرت�صة. 

�الأردنية  �لعامة  �ملخابر�ت  قبل  للتحقيق معه الأول مرة من  ��صتُدِعي  حما�ص حني 

عن  �فرت��صي  �صوؤ�ل  له  ه  ووجِّ غزة،  يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  تاأ�صي�ص  يف  دوره  عن 

مدى معرفته بحركة حما�ص، بادر �إىل توظيف �لفكرة �ل�صائعة، قائالً ملحققه: “�أنتم 

�لذين تقفون ور�ء حما�ص، وتدعمونها”، فبادر �ملحقق �إىل �إغالق ملف �لتحقيق، ال 

�صيّما و�أن �صخ�صية �أبو مرزوق مل تُكن معروفة لدى �ملحقق.
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�لذي  باالأردن  �أبو مرزوق  بد�ية عهد  �أنه مل يكن  1990، غري  كان ذلك يف �صنة 

�لفل�صطينية الأول مرة  �الأر��صي  1969، حني غادرت قدماه  �صنة  قد ز�ره يف  كان 

يف حياته، وكان يومها ما يز�ل طالباً يف �ملرحلة �لثانوية، يف طريقه �إىل م�رش، حيث 

يقيم �أخوه جمعة، وبهدف متابعة حت�صيله �لعلمي. ويومها �أقام �لفتى مو�صى ملدة 

�صهرين يف �الأردن يف �صيافة �أخيه حممود، قبل �أن يو��صل رحلته.

وبعد ذلك، �أ�صبحت �لعا�صمة �الأردنية عّمان حمطة رئي�صية يف رحالت مو�صى 

�ل�صفر  وثائق  َحَملَة  �إدخال  عن  �الأردن  �متنع  حتى  ومنه،  غزة  قطاع  �إىل  �ملتكررة 

�لفل�صطينية �ل�صادرة من م�رش �إىل �أر��صيه، يف �أعقاب �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970، 

مما �أدى �إىل عدم جتديد ت�رشيح مو�صى �الإ�رش�ئيلي، وبالتايل، فقد�نه حلق �الإقامة 

يف قطاع غزة. ففي ذلك �لوقت، مل تُكن م�رش قد و�فقت بعد على فتح معب رفح.

الأر��صيه،  �لفل�صطينية  �لوثائق  َحَملَة  بدخول  �ل�صماح  �إىل  �الأردن  عاد  وعندما 

��صتاأنف مو�صى رحالته للقطاع عب �الأر��صي �الأردنية.

1990 كانت الأهد�ف متلفة. فبالرغم  غري �أن زيارة �أبو مرزوق لالأردن �صنة 

من �أنه �أقام يومها و�أ�رشته يف �صقة مفرو�صة يف �أحد �أحياء �لعا�صمة عّمان، �إال �أنه 

كان قادماً يومها من �لواليات �ملتحدة يحمل جو�ز �صفر يني، بهدف �الإقامة �لد�ئمة 

يف  م�صاعد  قيادي  بدور  �لقيام  �الأردنية  �الأر��صي  عب  له،  يت�صنى  كي  �الأردن،  يف 

�النتفا�صة �لفل�صطينية. ولذلك، فقد كان قر�ر �إبعاده يف �أثناء حماولته �لدخول ثانية 

�أوالده  و�أن  خ�صو�صاً  موؤملاً.  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  لدولة  رحالته  �إحدى  من 

كانو� قد �نتقلو� من �ملد�ر�ص �الأمريكية �إىل �ملد�ر�ص �الأردنية.

�أقام فيها  �لواليات �ملتحدة من جديد، حيث  �إىل  �لعودة  �أبو مرزوق  يومها قرر 

و�أ�رشته ملدة ثالثة �أعو�م �أخرى.

االأردن ي�شمح باإقامة اأبو مرزوق: 

1993، ولكن مبوجب  �إال يف �صنة  �أبو مرزوق لالأردن بعد ذلك �حلني  يُعد  ومل 

�جلديد  �لقيادي  موقعه  عن  �لك�صف  وبعد  �ملرة،  هذه  �الأردن  مع  ر�صمي  �تفاق 

باعتباره رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.
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�الأمن  �أجهزة  �كت�صاف  �أعقاب  يف  �التفاق  هذ�  �إىل  �لتو�صل  مّت  فقد  وللمفارقة، 

1991، يف حالة بالغة �لندرة، جمموعة تابعة حلركة حما�ص،  �أو�خر �صنة  �الأردنية 

د�خل  �إىل  �الأردنية  �الأر��صي  عب  تهريبها  تريد  �الأ�صلحة  من  كميات   ومعها 

�الأر��صي �لفل�صطينية.

كان موقفاً غرَي م�صبوق ��صتدعى �ت�صاالت مبا�رشة بني �الأردن وممثلي حما�ص 

�للقاء  مّت  فقد  حتديد�ً،  �أكرث  وب�صكل  �جلانبني.  بني  �لعالقة  وتنظيم  تر�صيم  بهدف 

�الأول بني مدير �ملخابر�ت �لعامة �الأردنية �لفريق م�صطفى �لقي�صي يف ذلك �لوقت، 

نّز�ل  وحممد  �حلركة،  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  غو�صة  �إبر�هيم  �ملهند�ص  من  وكل 

طرح  �للقاء  هذ�  وخالل  �ل�صيا�صي.  �ملكتب  يف  ع�صو  وكالهما  �الأردن،  يف  ممثلها 

غو�صة ونّز�ل م�صاألة �ل�صماح الأبو مرزوق وعماد �لعلمي، �لع�صو �الآخر يف �ملكتب 

�ل�صيا�صي �لذي يحمل وثيقة �صفر فل�صطينية، زيارة �الأردن لعقد لقاء مو�ّصع بني 

قيادة �حلركة و�جلانب �الأردين، كما طرحت �أي�صاً فكرة �إقامة �لرجلني يف �الأردن. 

ومّتت �ملو�فقة �ملبدئية على ذلك من ِقبَل مدير �ملخابر�ت.

�أبو مرزوق و�لعلمي لزيارة �الأردن.  ويف �صوء ذلك، مّت ترتيب دعوة لكل من 

وهي �لزيارة �لتي مّتت يف �آذ�ر/ مار�ص �أو ني�صان/ �أبريل 1993. وتر�أ�ص �أبو مرزوق 

وفد�ً يثل قيادة حما�ص يف لقاء مع �ل�رشيف زيد بن �صاكر رئي�ص �لوزر�ء )ح�صل 

الحقاً على لقب �أمري(، وذوقان �لهند�وي نائب رئي�ص �لوزر�ء، ومن جانب حما�ص 

�صارك يف �للقاء �ملهند�ص �إبر�هيم غو�صة، وعماد �لعلمي، وحممد نز�ل. ومت �لتو�صل 

خالل هذ� �للقاء �إىل �تفاق مبدئي غري مكتوب، ولكنه مثبت يف حم�رش ُدّققت كلماته 

و�أن  �الأردن،  فـي  و�لعلمي  مرزوق  �أبو  باإقامة  بال�صماح  يق�صي  عبار�ته،  قّرت 
ُ
و�أ

�أي  لها  يكون  �أال  مقابل  �الأردن،  من  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �لعمل  حما�ص  متار�ص 

ن�صاط ع�صكري د�خل �الأردن، �أو عب �أر��صيه. 

ونز�ل،  وغو�صة  �لقي�صي  بني  �ل�صابق  �للقاء  يف  ُطِرحت  قد  �لنقاط  هذه  وكانت 

�لذي مّهد لزيارة �أبو مرزوق و�لعلمي.

�أحد  رغب  حالة  يف  مرزوق—�أنه  �أبو  يقول  �أي�صاً—كما  �للقاء  ذلك  يف  و�تُِّفق 

�لطرفني بتغيري �صيا�صاته �جتاه �لطرف �الآخر، فاإن عليه �إبالغه بذلك.
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وقد ترّكز معظم �حلديث يف �للقاء على �رشح �صيا�صات حركة حما�ص ومو�قفها 

�ل�صيا�صية، ونظرتها لالأمن �لقومي �لعربي ب�صكل عام، و�أمن �الأردن ب�صكل خا�ص. 

وقال �أبو مرزوق لرئي�ص �لـوزر�ء “�إن نظرتنا الأمن �لدول �لعربية و��صتقر�رها، هي 

�أنه من �أمن و��صتقـر�ر �ل�صعب �لفل�صطيني”. و�أ�صاف �أن �ل�صعب �لفل�صطيني كان 

د�ئماً هو �خلا�رش �الأكب يف �لنز�عات �لفل�صطينية �لعربية، و�أن �لق�صية �لفل�صطينية 

هي ق�صية عربية و�إ�صالمية يف �لدرجة �الأوىل، و�أن و�جب حتريرها عربي و�إ�صالمي، 

و�أن د�ئرة �ل�رش�ع بالن�صبة لل�صعب �لفل�صطيني هي �الأر��صي �لفل�صطينية يف �ملقام 

�الأول، و�أن �أي �إخالل با�صتقر�ر دول �ملنطقة، �أمنياً �أو �قت�صادياً، يوؤدي �إىل �إ�صعاف 

هذه �لدول، وبالتايل �إ�صعاف موقف �لدول �لعربية يف مو�جهة �لدولة �ل�صهيونية، 

وحقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صتقبل  على  يوؤّثر  �أن  �صاأنه  من  بالتو�زن   و�إخالل 

يف �أر�صه.

على هذ� �الأ�صا�ص مّتت �إقامة �أبو مرزوق يف �الأردن، ورفيقه عماد �لعلمي، �لتي 

مل تكن معلنة. ولذلك مل يحتّج �أحد يف حينه. 

�إليه يف ظّل �لظروف �لتي  �أن هذ� �التفاق قد مّت �لتو�صل  ويجدر باملالحظة هنا 

�أوجدها قر�ر �الإبعاد �الإ�رش�ئيلي لقادة وكو�در حما�ص �لرئي�صيني يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة �إىل مرج �لزهور يف جنوب لبنان، �لذي �أوجد ظروفاً ��صتثنائية ناجمة 

�الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �الإبعاد،  وقر�ر  �ملبعدين  بني  �ال�صتثنائية  �ملو�جهة   عن 

�لتي �تخذته.

�لعالقات  من  �صفحات  فتح  مّت  قد  كان  مرزوق:  �أبو  يقول  �لوقت،  ذلك  ويف 

مّتت  كما  �لفل�صطينية،  �ملعار�صة  ف�صائل  ومعظم  و�صورية  �إير�ن  مع  �ل�صيا�صية 

زيار�ت غري معلنة لعدد من �لدول �خلليجية.

اأو�شلو تطرد اأبو مرزوق: 

توقيع  مع  تبدلت  �لزهور،  مرج  مبعدي  معركة  ر�فقت  �لتي  �لظروف  �أن  غري 

تبعه  �لذي  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �أو�صلو  �تفاق 

�الإ�رش�ئيلية،   - �الأردنية  �ملفاو�صات  �أعمال  جدول  توقيع  مبا�رشة  �لتايل  �ليوم  يف 

و�صوالً �إىل توقيع معاهدة �ل�صالم �الأردنية - �الإ�رش�ئيلية يف 1994/10/26.
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وبني  بينها  �حتكاكات  حدوث  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  �أدى  فقد  ذلك،  �إىل 

�أن  تعتقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  كانت  وملا  غزة.  قطاع  يف  خ�صو�صاً  حما�ص،  حركة 

�الأردن، وملا  و�أنها تتمركز يف  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  قيادة حما�ص تتو�جد خارج 

�ملقام  يف  ي�صتهدفها  وحما�ص  �الأردن  بني  خفّي  �تفاق  بوجود  �أي�صاً  تعتقد  كانت 

�الأول، فقد بادرت �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صها �إىل �ل�صغط على �الأردن كي يطرد 

�أر��صيه. كذلك فاإنها، �صعت لدى  �أو ينع ن�صاطهم على  �أر��صيه  قادة حما�ص من 

يف  حما�ص  قيادة  وجود  �أن  باعتبار  �الجتاه،  ذ�ت  يف  ت�صغط  كي  �ملتحدة  �لواليات 

�ملوقف  هذ�  �إىل  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  و�ن�صمت  “�ل�صالم”.  م�صرية  يهدد  بات  �الأردن 

�ل�صاغط �لذي ت�صاعد يف �أعقاب تنفيذ حما�ص لعدة عمليات ع�صكرية �صّد �الحتالل 

من بينها �أ�رش جندي �إ�رش�ئيلي �آخر.

وعماد  مرزوق  �أبو  مو�صى  بطرد  قر�ر  �تخاذ  �إىل  �الأردن  ��صُطَر  ذلك،  كل  �إز�ء 

�لعلمي من �أر��صيه.

فقط  �صهرين  بعد  �أي   ،1995 بد�ية  ومنذ  �لقر�ر،  هذ�  �إعالن  وقبل  �أنه،  غري 

بع�ص  تر�صد  حما�ص  بد�أت  �الإ�رش�ئيلية،   - �الأردنية  �ل�صالم  معاهدة  توقيع  من 

�الإجر�ء�ت �الأمنية �لتي ت�صتهدف وجودها يف �الأردن:

يف  �صيارته  �عرت��ص  مّت  حيث  �لعا�صمة،  حمافظ  ملقابلة  غو�صة  �إبر�هيم  طلب   .1
�إ�صد�ر  عن  �لكّف  ب�رشورة  �أبلغه  �لذي  �ملحافظ،  ملقابلة  عنوة  و�أخذ  �لطريق 

�لت�رشيحات �ال�صتفز�زية لل�صلطة �لفل�صطينية، مبا من �صاأنه �الإ�صاءة لعالقات 

�الأردن معها.

�حلدودية  �ملعابر  يف  و��صتثنائي  دقيق  لتفتي�ص  حما�ص  قادة  باإخ�صاع  �لبدء   .2
�الأردنية.

توقيف عماد �لعلمي، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، ملدة ليلة و�حدة يف َنَظارة   .3
�أحد �ملر�كز �الأمنية، وتعليل ذلك مب�صاألة �عتيادية تتعلق باإقامته يف �الأردن.

وزير  حماد،  �صالمة  من  هاتفياً  �ت�صاالً  غو�صة  �إبر�هيم  تلّقى  ذلك،  �أعقاب  يف 

�لد�خلية �الأردين يف ذلك �لوقت يطلب فيه �لتقاء كل قادة حما�ص يف �الأردن.
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�أبو مرزوق، �لذي ��صت�صعر مع �إخو�نه يف قيادة �حلركة �صيئاً غرَي عادي ور�ء 

هذ� �للقاء، �آثر عدم ح�صوره ب�صفة �صخ�صية حتى ال ي�صتمع لعبار�ت غري منا�صبة. 

وقد توّجه قادة حما�ص �الآخرون للّقاء برئا�صة خالد م�صعل، �لذي كان حينها نائباً 

�إبر�هيم غو�صة، وعماد �لعلمي. ومل ي�صارك  لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي، وبع�صوية 

حممد نز�ل يف ذلك �للقاء لعدم �لعثور عليه.

مفاجاأة  �أن  بلِغ 
ُ
فاأ مرزوق،  �أبو  عن  لل�صوؤ�ل  �لوزير  بادر  �الأوىل  �للحظة  منذ 

بعد  �للقاء.  باأمر  �إبالغه  من  ن  �لتمكُّ دون  حالت  �ملوعد  حتديد  و�رشعة  �الت�صال، 

ذلك قام حماد باإبالغ �لوفد �أن �الأردن يعتذر عن ��صتمر�ر �إقامة �أبو مرزوق وعماد 

�أق�صاه  موعد  يف  �الأردنيـة  �الأر��صي  يغادر�  �أن  عليهما  و�أن  �أر��صيه.  على  �لعلمي 

نهاية �ل�صهر �جلاري )�أيار/ مايو(، مع حرية �ختيار �ملكان �لذي يرغب كل منهما 

�لتوجه �إليه.

بلِغ بالقر�ر ��صتذكر �أن رئي�صاً عربياً يقيم عالقات ح�صنة مع 
ُ
�أبو مرزوق حني �أ

قادة  تالحق  �الأمريكية  �ملخابر�ت  �أن  من  �للقاء�ت  �أحد  يف  حّذره  قد  كان  و��صنطن 

ذلك،  باأنه م�صتهدف. وعلى  �إليه  �أ�رشَّ  �صورياً  �أن وزير�ً  كما   حما�ص وت�صتهدفهم. 

فقد فهم �أن قر�ر �الإبعاد ياأتي يف �إطار هذ� �ال�صتهد�ف.

�لبلد �الأول �لذي توجه �إليه �أبو مرزوق لدى مغادرته مطار عّمان يف 1995/5/31 

حتى  �صنعاء  �إىل  و�صل  �أن  وما  �أيام.  لب�صعة  �صنعاء  يف  �أقام  حيث  �ليمن،  كان 

��صتدعى �لرئي�ص �ليمني علي عبد �هلل �صالح �الأ�صتاذ حممد �ليدومي، �أحد قياد�ت 

�الإخو�ن �مل�صلمني وحزب �الإ�صالح يف �ليمن يف حينه )رئي�ص �لهيئة �لعليا للتجمع 

جيئة  �لغرفة  يجوب  فوجده  �لرئي�ص،  على  دخل  �لذي  حالياً(،  لالإ�صالح  �ليمني 

ونقل  �لفور.  على  يغادر  �أن  عليه  ل�صنعاء؟  مرزوق  �أبو  جاء  ملاذ�  وبادره  وذهاباً، 

�ليدومي ذلك الأبو مرزوق، وهنا كان ال بّد له من �ملغادرة، ليو��صل رحلته �ملنكودة 

�إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي �صبق له �الإقامة فيها؛ وذلك بهدف ��صتخر�ج 

�الإمار�ت ما تز�ل  �إقامته هو يف دولة  �إقامة لزوجته و�أوالده، حيث كانت  ت�رشيح 

�صارية �ملفعول، يف حني �أنه مل يكن يجّدد �إقامات �أفر�د �أ�رشته. جاء �الأ�صتاذ �ص.ح.، 
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باإنهاء  ورغبته  �الإمار�ت،  مغادرة  منه  وطلب  له،  تابٍع  مركٍز  على  �إقامته  وكانت 

ت�رشيح �الإقامة �لذي كان على مركزه. 

دولة  يف  و�أوالده  لزوجته  �إقامات  على  �حل�صول  يف  مرزوق  �أبو  �أخفق  وعندما 

�الإمار�ت، طاف بعدد من دول �ملنطقة فكانت �ملحطة �الأخرى طهر�ن، حيث مل يجد 

ترحيباً، فتوجه منها �إىل �صورية، حيث مّت �للقاء بالوزير حممد �صلمان �لذي رّحب 

�ملكتب  رئي�ص  لكونه  مرزوق  �أبو  ��صت�صافة  عن  و�عتذر  �لعلمي،  عماد  باملهند�ص 

�ل�صيا�صي، وبعدها �صافر �أبو مرزوق �إىل م�رش، حيث د�ر حديث بينه وبني �لعقيد 

طارق �ملوجي، وكان هو �ملكلّف مبلف �لعالقة مع �حلركة، حيث كانت �لعالقة مع 

م�رش تتم من خالل جهاز �أمن �لدولة يف ذلك �لوقت، و�صاأله عن �إمكانية �إقامته يف 

م�رش، فقال �ملوجي له “و�هلل �صياأتي �لوقت �لذي �صتطرق �لباب على زوجتك ولن 

تفتح لك”، وذلك كناية عن �صعوبة �الأمر، و�لرتتيبات �الإقليمية نحوه...

يف �صوء ذلك، عاد �إىل دولة �الإمار�ت، متخذ�ً قر�ر�ً باأال يقيم يف بلد بعينه. ولكن 

�لغربية،  �ل�صفة  طريق  عن  غزة  �إىل  �لعودة  حاولت  �لتي  �الأ�رشة  كانت  �مل�صكلة 

�إىل غزة، ومّت �إرجاعها، وجاءت �لعودة  فُرف�ص �ل�صماح لها بدخول �ل�صفة مرور�ً 

�إىل غزة  �أخرى عن طريق رفح، دخلت عب طائرة فل�صطينية �لعري�ص مرور�ً  مرة 

ثانية  مرة  للعري�ص  فعادت  �ل�صلطة،  وجود  من  �لرغم  على  غزة،  دخولها  وُرِف�ص 

ومنها �إىل عّمان، ما حال دون حتقيق مر�ده يف �إيجاد مكان تقيم فيه �أ�رشته. ولذلك 

قرر �أن يجمع �صمل �الأ�رشة مرة �أخرى يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �لتي �صبق له 

والأ�رشته �أن �أقامو� فيها قر�بة �لـ 15 عاماً، ويحمل هـو وزوجته و�ثنان من �أوالده 

جرين كارد ينحهم حّق �الإقامة �لد�ئمة فيها، يف حني يحمل بقية �أوالده �جلن�صية 

�الأمريكية بالوالدة.

�أن  �إال  �أر��صيها،  يف  مرزوق  �أبو  �أ�رشة  باإقامة  الحقاً  رّحبت  قد  �صورية  وكانت 

يف  �حلا�صم  �لدور  لعب  الأوالده  بالن�صبة  �لدر��صية  �ملناهج  تغيري  تو��صل  �صعوبة 

�ختياره �لعودة للواليات �ملتحدة، ليوؤّمن �أ�رشته هناك، ثم يقرر �لبلد �لذي عليه �أن 

يقيم هو فيه.
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كان  بل  �الآخرين،  حما�ص  قادة  ِقبَل  من  �ال�صتح�صان  �لقر�ر  هذ�  يلَق  ومل 

الإقامة  بديل  هناك  يُكن  مل  ولكن  �ملتحدة،  للواليات  �ل�صفر  عدم  على  �إجماع   هناك 

�أبو مرزوق و�أ�رشته ال يف غزة وال يف �لدول �لعربية.

�لزوجة  مع  هناك  �لتقى  حيث  لندن،  �إىل  دبي  من  مرزوق  �أبو  مو�صى  توّجه 

من  �الإبعاد  قر�ر  وكان  م�صبق،  ترتيب  مبوجب  عّمان  من  قدمو�  �لذين  و�الأوالد 

�أيار/ مايو �إىل حني  �أّخر �ملحافظ مغادرتهم بدالً من �صهر  �الأردن قد �صملهم، وقد 

بعد  �أفر�دها،  بكامل  �لطائرة  �الأ�رشة  ��صتقلت  لندن  ومن  �لدر��صية،  �ل�صنة  �نتهاء 

�إىل  حتولت  قفزة  يف  نيويورك،  �إىل  تقريباً،  �صهرين  منذ  مرة  الأول  �صملها  �لتمَّ  �أن 

�ملجهول.

ولكن، اأمل يدر�س اأبو مرزوق قراره جيداً؟

يقول يف معر�ص �الإجابة على هذ� �ل�صوؤ�ل بعد عودته من �ل�صجن �الأمريكي: 

“ح�صابات كثرية”، وقد كانت قناعتي  �أمريكا يف �صوء  �إىل  لقد قررت �لذهاب 

ُتقِدم على خطوة من طر�ز �عتقايل يف �ملطار؛  �أن  �أن �ل�صلطات �الأمريكية ال يكن 

�أعتقد مطئاً  �أن تقدمني مبوجبها للق�صاء �لذي كنت  الأنها ال متلك ق�صية يكن 

�لتي ترفعها  �ل�صعار�ت  �لوقت ببع�ص  �إىل قناعتي يف ذلك  �إ�صافة  بنز�هته، وذلك 

�أمريكا، مثل: حرية �لر�أي، وحرية �لن�صاط �ل�صيا�صي.

د�ئرة  وهي  باعتقايل،  قامت  �لتي  �جلهة  �أن  وذ�ك،  هذ�  كل  من  �الأهم  �أن  غري 

�لهجرة و�جلن�صية ])Immigration and Naturalization Service )INS[، كانت قد 

�أ�صدرت يل قبل �صهرين فقط وثيقة �صفر تتيح يل حرية �لتنقل من وعب �الأر��صي 

�صهر  بعد  �صدرت  قد  �ل�صفر  وثيقة  كانت  م�صبوقة،  غري  خدعة  ويف  �الأمريكية. 

�أ�صماء �ملمنوعني من  من و�صع ��صمي ب�صكل �رشي يف الئحة غري معلنة حتتوي 

دخول �لواليات �ملتحدة. ثم �إنني �أحمل جرين كارد ينحني حّق �الإقامة �لد�ئمة 

�لرت�صيح  حَقي  با�صتثناء  �الأمريكي  �ملو�طن  حلقوق  مو�زية  وحقوقاً  �أمريكا،  يف 

و�القرت�ع يف �النتخابات. 
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وينفي �أبو مرزوق �أن يكون قد و�صع يف �عتباره مو�قفه �ل�صيا�صية �لتي يكن 

�أن تلقى �لقبول لدى �الإد�رة �الأمريكية لدى �تخاذه قر�ر �لتوجه �إىل �أمريكا، غري �أن 

ذلك ال يكن �أن ينفي �أن �لعقل �لباطن للرجل رمبا كان قد �أدرج ذلك يف ح�صاباته.

�عتد�ل وتطرُّف  �أي�صاً وجود  ينفي  لكنه  ينفي ذلك،  باأن  �أبو مرزوق ال يكتفي 

يوجد  �أنه  �الأمر  يف  ما  كل  �الإعالم.  يتناوله  �لذي  �لنحو  على  حما�ص  حركة  د�خل 

على  �لبع�ص  تغري  متلفة  باأ�صاليب  عنه  �لتعبري  يتم  و�حد،  �صيا�صي  موقف 

�لت�صنيف. غري �أنه لو جرى �لتدقيق يف جممل �لت�رشيحات، بغ�ص �لنظر عن تباين 

تتعدد  و�حد�ً  �صيا�صياً  موقفاً  هناك  �أن  لتبنّي  مرزوق،  �أبو  يقول  و�للغة،  �الأ�صلوب 

�أ�صاليب �لتعبري عنه.

وفيما يتعلق باقرت�ح �لهدنة �لذي كان قد طرحه عب مقابلة �صحفية يف ني�صان/ 

�أبريل 1994، يقول �أبو مرزوق �إنها كانت فكرة متد�ولة يف �أروقة �حلركة منذ فرتة 

طويلة، وقد تناولها �أكرث من م�صوؤول يف �حلركة دون بلورة نقاط حمددة ومتكاملة. 

فقد حتدث عنها فيما بعد �ل�صيخ �أحمد يا�صني، ود. حممود �لزهار، وكذلك �ملهند�ص 

�إبر�هيم غو�صة. وهي من �لناحية �ل�رشعية �أمر جائز، وقد �صبق �لعمل به يف عهود 

متلفة كعهد �صالح �لدين �الأيوبي. غري �أن �أبو مرزوق يقول �إن �لالفت يف �القرت�ح 

�لذي عر�صه هو يف حينه:

�أوالً: �أن �لعر�ص ُقدِّم بعد عمليتني ع�صكريتني �صارختني نفذتهما حما�ص يف كل 

من مدينتي �لعفولة و�خل�صرية.

ثانياً: �أنه جاء يف �إطار ت�صّور �أ�صمل. فقد عر�ص يومها هدنة م�رشوطة بان�صحاب 

�ل�صعب  باختيار  ومرتبطة  و�لقد�ص،  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  �إ�رش�ئيلي 

للقبول  ��صتعد�دها  حما�ص  و�إبد�ء  با�صمه،  تتحدث  لقيادة  حّر  ب�صكل  �لفل�صطيني 

بهذه �لقيادة بغ�ص �لنظر عن ن�صبة متثيلها فيها.

ثالثاً: وت�صمن عر�ص �لهدنة �صّقني رئي�صيَّنْي:

1. وقُف قتل �ملدنيني من كال �لطرفني، مالحظاً هنا �أن �صيا�صة حما�ص يف �الأ�صا�ص 
تقوم على عدم قتل �ملدنيني، كما يقول.
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2. وقٌف متبادل للعمليات �لع�صكرية ملدة زمنية حمددة يتّم �التفاق عليها، ووفقاً 
لل�رشوط �ل�صابقة.

 ،Warren Christopher كري�صتوفر  و�رن  �أن  �الأذهان  �إىل  مرزوق  �أبو  ويعيد 

وزير �خلارجية �الأمريكي يف ذلك �لوقت، كان قد رّحب بهذه �القرت�حات �لتي وجد 

فيها قر�ءة جديدة ملو�قف حما�ص. لكن �أبو مرزوق يبدي �عتقاده �أن كري�صتوفر مل 

يكن مطلعاً ب�صكل تف�صيلي على مو�قف �حلركة، وهذ� ما جعله يقر�أ يف ت�رشيحاته 

موقفاً جديد�ً.

�لنقطة �الأبرز يف �أي ت�رشيح �صيا�صي—يقول �أبو مرزوق—�إنه يت�صمن هدفني، 

�لهدف  كان  فقد  �إليها،  �مل�صار  �ملقابلة  ويف  مبا�رش.  غري  و�الآخر  مبا�رش،  �أحدهما 

�ملبا�رش هو طرح مبادرة �صيا�صية، ولو �أن قناعته كانت �أنه لن ُيكتَب لها �لنجاح، �إال 

�أن �حلركة كان ال بّد �أن تقّدم روؤية وموقفاً �صيا�صياً للجمهور �لفل�صطيني و�لعربي. 

و�لهدف غري �ملبا�رش هنا )side effects( حتويل �ملعركة �إىل جانب �آخر، و�لبعد عن 

�لتي نفذتها  �لع�صكرية  �لعمليات  �ل�صعد، بعد  �إجر�ء�ت قا�صية على متلف  �تخاذ 

يف  فتقدم  �ل�صيا�صي،  �حلديث  هو  �لغالب  �حلديث  لي�صبح  �لع�صكرية  �الأجنحة 

ت�صتثمر  مل  �إن  �ل�صيا�صي  �لعمل  فائدة  ما  و�إال  و�لع�صكري،  �ل�صيا�صي  �الجتاهني 

فعلك �لع�صكري �إما بتحقيق مكا�صب �أو دفع م�صار.

�أما حتقيق �لهدف غري �ملبا�رش، وهو تنفي�ص �ل�صغوط �ملتز�يدة على �حلركة يف 

�أعقاب �لعمليات �لع�صكرية �لتي نفذتها يف تلك �لفرتة، وحتويل �حلديث �إىل م�صاألة 

�صيا�صية، مبا يتيح للحركة تثبيت برناجمها �لع�صكري، وتقدم برناجمها �ل�صيا�صي 

يف �لوقت ذ�ته، وهذ� ما حدث.

تغطيتها،  يف  �لعاملي  �الإعالم  بالغ  �لتي  �ملبادرة،  هذه  �أن  مرزوق  �أبو  وي�صيف 

��صُطرت حركة حما�ص يف وقت الحق �إىل �إ�صد�ر تو�صيح يوؤكد مو�قفها �ملبدئية من 

�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، ويقلّل من �صاأن �ملبادرة.

ويف �إطار تعزيز نفيه الأن يكون قد و�صع �قرت�حه للهدنة مع “�إ�رش�ئيل” يف عد�د 

�لعو�مل �لتي جعلته يقرر �لتوجه و�أ�رشته ال�صتئناف �الإقامة يف �لواليات �ملتحدة، 
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كانت  �لوقت،  ذلك  يف  حما�ص  عمليات  �أعقاب  يف  �أنه  �الأذهان  �إىل  مرزوق  �أبو  يعيد 

�الإد�رة �الأمريكية قد بد�أت ت�صع نف�صها يف خانة �لعدو �الإ�رش�ئيلي، وكاأن �صيا�صتها 

يف �ملنطقة هي �مل�صتهَدفة ب�صكل مبا�رش. 

و�صمن هذه �لروؤيا، بد�أت ت�صن ت�رشيعات ملحاربة حما�ص عب جتفيف م�صادر 

دعمها ومتويلها و�أماكن تو�جدها. وكان �الأثر �ملبا�رش لهذه �ل�صيا�صة �صدور الئحة 

حركة  بينها  من  �الأمريكية  �لبنوك  يف  و�الأفر�د  �ملنظمات  من  عدد  �أمو�ل  بتجميد 

حما�ص كمنظمة، و�ل�صيخ �أحمد يا�صني كفرد، باالإ�صافة الأبو مرزوق نف�صه.

و�صمن �ل�صياق ذ�ته، وبالرغم من �أن �مللك ح�صني كان قد تدخل �صخ�صياً لتحرير 

�الأ�صري �الإ�رش�ئيلي ن�صيم توليد�نو من �أ�رش كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، كما 

�أر�صلت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صابطاً كبري�ً برتبة لو�ء، عبد �لرز�ق �ليحيى، و�لذي 

كان يتوىل �لتن�صيق �الأمني و�الرتباط مع �لعدو �ل�صهيوين لبحث �الأمر ذ�ته، و�لذي 

�صغوط  ومور�صت  مرزوق،  �أبو  منزل  يف  �ملو�صوع  حول  معه  لقاء  من  �أكرث  عقد 

�أمريكية على �الأردن ليطرد �أبو مرزوق من �أر��صيه، وليبد�أ ف�صل جديد غري متوقع 

من �ملو�جهة بني حما�ص و�لواليات �ملتحدة، �لتي كانت قد �أجرت حو�ر�ت �صيا�صية 

�الأردنية، وكذلك يف  �لعا�صمة  يف  �الإ�صالمية، خ�صو�صاً  �ملقاومة  مع ممثلي حركة 

عو��صم �أخرى.

�ملخابر�ت  مدير  �لقي�صي،  م�صطفى  �للو�ء  �أن  عن  هنا  مرزوق  �أبو  ويك�صف 

حماولة  يف  توليد�نو،  �لعريف  �الإ�رش�ئيلي  �الأ�صري  ب�صاأن  بو�صاطة،  قام  �الأردنية، 

حما�ص  لقيادة  ح�صني  �مللك  من  �صفوية  ر�صالة  �لقي�صي  نقل  حيث  عنه،  لالإفر�ج 

ر�جياً �إنهاء ق�صية هذ� �الأ�صري، فكان �أن عر�صت حما�ص �إطالق �رش�ح �لن�صاء مقابل 

�الإفر�ج عن �لعريف �ل�صهيوين... غري �أن �الأمر �نتهى �إىل قتل �الأ�صري �لذي وجدت 

جثته على طريق �أريحا، ومل يعتقل �خلاطفون �إال بعد عدة �صهور.

من يوميات اأبو مرزوق:

يف �إطار هذ� �لف�صل، �لذي �صارك يف �صنعه �أكرث من طرف، �صجل �أبو مرزوق يف 

يومياته ما يلي:
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1. عودة مبعدي مرج الزهور 1993/9/7:

بعد �أن جتمع على حدود �لوطن �آخر ميمات �لفل�صطينيني ن�صوء�ً، ن�صيج فريد 

و�ملهند�صني،  و�ملمر�صني،  و�الأطباء،  و�لطالب،  و�الأ�صاتذة،  و�جلنود،  �لقادة،  من 

و�ملبدع،  و�لفنان،  و�مل�صور،  �ل�صحفي،  بينهم  و�ملتعلمني،  و�لعلماء،  و�لعمال، 

و�ملن�صد، من متلف فئات �ل�صعب.

بعد �أن جتمع هوؤالء من كل حدب و�صوب من فل�صطني، �إذ ال تكاد جتد مدينة 

�إال وكان منها ممثل يف ذلك �ملخيم، من رفح �إىل جنني، مرور�ً بخان يون�ص، وغزة، 

و�خلليل، و�لظاهرية، و�لقد�ص، ور�م �هلل، وطوبا�ص، ونابل�ص، وقلقيلية، و...

�لبقاء و�ل�صمود حتى  ُبنَِي هذ� �ملخيم على حدود �لوطن باإ�رش�ر عجيب على 

�لعودة، ويف نهاية �ملطاف، مّت تفكيك �أول ميم فل�صطيني ُيبنَى خارج �لوطن ويعود 

قاطنوه �إىل ديارهم و�أر�صهم و�أ�رشهم و�حلمد هلل رب �لعاملني.

2. من اأهّم اللقاءات التي جرت يف عّمان:

�لتجمع  �ملخيم على مد�ر �صنة كاملة، و�لتي ق�صوها يف هذ�  مّت زيارة  هذ� وقد 

�أبو حممد  �ل�صهيد  ر�أ�صهم  �لعودة، وعلى  �لق�صام من  قياد�ت  ��صتثناء  �لفريد، ومت 

موؤمتر  ويف  �الأوىل،  للمرة  �لد�خل  قياد�ت  بني  �لعملي  �لتعارف  ومت  خليل،  �ل�صيخ 

�لدولية مبا  �ملحافل  بالق�صية على طاولة �الجتماعات يف كل  �لتعريف  جامع، ومت 

هوؤالء  و�لتقى   .United Nations Security Council �لدويل  �الأمن  جمل�ص  فيها 

�ملخيم  �إىل هذ�  �لذين تو�فدو�  �لعربي،  �لعامل  �ل�صيا�صي يف  �لعمل  �لقادة بكل رموز 

و�أعطى �لرجال منه منوذجاً للتعامل مع �لق�صية �لوطنية، �صو�ء باإ�رش�رهم على 

و�أول  ن�صاأة  �ملخيمات  �آخر  د�خل  حياتهم  �صوؤون  بتنظيم  �أم  �لعودة،  حتى   �لبقاء 

�ملخيمات �نتهاًء.

�لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  قائد  �ليحيى،  �لرز�ق  عبد  للو�ء  �ملطولة  �للقاء�ت 

�الأ�صبق، و�لوزير يف عدة حكومات فل�صطينية، ومن بيده ملف �الأمن و�حلو�ر مع 

�لتي  �لق�صايا  و�أهم  لنا،  �الأر�ص و�ملياه و�حلدود، كما ذكر   �ل�صهاينة على ق�صايا 

مّت طرحها:
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�أ. �لعمليات �ال�صت�صهادية.

�رْش( �جلنود �ل�صهاينة.
َ
ب. عمليات خطف )�أ

ج. �لعمل �ملقاوم يف ظّل �تفاقيات �ل�صلطة.

وح�رش �للقاء�ت �الإخوة �إبر�هيم غو�صة، وخالد م�صعل، وعماد �لعلمي، وحممد 

نّز�ل، ومل ن�صل ل�صيء من خالل هذه �حلو�ر�ت.

3. لقاء حما�س وعرفات كرئي�س ملنظمة التحرير الفل�شطينية يف تون�س:

بدعوة من �الأخ �أبو عمار  رحمه �هلل للقاء حما�ص يف تون�ص، و�فقت قيادة �حلركة 

 400 من  الأكرث  �ل�صهيوين  �لعدو  �إبعاد  بعد  مبا�رشة  جاءت  �لدعوة  الأن  مبا�رشة؛ 

�لعدد  هذ�  على  �الأ�صو�ء  وتركزت  لبنان،  جنوب  �إىل  ورموزها  �حلركة  قادة  من 

�ل�صخم وغري �مل�صبوق، وتقاطر على مرج �لزهور �آالف �ل�صحفيني، و�ل�صيا�صيني، 

ورموز �لعمل �لوطني من متلف �لدول �لعربية، و�الإ�صالمية، و�أحر�ر �لعامل، ومل 

�لثلوج،  يبقو� يف و�صط  �أن  �لذين �صممو�  �لتفاتة نحو هوؤالء  �إال وله  يبَق م�صوؤول 

وفور  عجيب،  وباإ�رش�ر  �الحتالل،  ظلم  ويتحّدو�  �ل�صعوبة  يف  غاية  �أجو�ء  ويف 

�ت�صال،  وجلاَن  وخدمية،  و�إد�رية،  و�إعالمية،  �صيا�صية،  جلاناً  �صكلو�  و�صولهم، 

�ملبعدين  من  �ملر�صى  خلدمة  �صحية  ووحد�ت  بهم،  خا�صة  جامعة   و�أن�صاأو� 

و�أهايل �ملنطقة.

�جتمع جمل�ص �الأمن و�جلامعة �لعربية، و�صدرت �لبيانات و�لت�رشيحات �لتي 

مل تتوقف، ُم�صّكلًة �صغطاً ال مثيل له على �لعدو �ل�صهيوين.

عرف �لعامل �أجمعه �أن هناك قوة نا�صئة ونوعية جديدة فكيف �صتتعامل معها، 

حربهم ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، مل تهزم ق�صيتنا �لوطنية، وعلى �إثر هذ� كانت 

�لدعوة للحو�ر من ِقبَل �أبو عمار للحو�ر حول ق�صية �ملبعدين، ولكن كان �ل�صوؤ�ل من 

هو �لوفد؟ وما هي �صفاتهم؟ الأنه حتى �للحظة مل يُكن هناك �أ�صماء معلنة ب�صفاتها 

�أو مو�قعها. مّت قبول �لدعوة وحتديد وفد �حلركة ومت ت�صمية مو�صى �أبو مرزوق 

للحركة،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �لعلمي ع�صو  للحركة، وعماد  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

و�إبر�هيم غو�صة ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة و�لناطق �لر�صمي، وحممد نز�ل 

للحركة،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �لر�صق ع�صو  للحركة، وعّزت  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو 
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و�أقام  �لعا�صمة  تون�ص  �إىل  �لوفد  �صافر  �ملعايطة.  �صميح  هو  �صكرتري  هناك  وكان 

باالأخ  �الأول  �للقاء  كان  �مل�صاء  ويف  لل�صيوف،  �ملخ�ص�صة  �مل�صافات   باإحدى 

�أبو عمار  رحمه �هلل و�لقيادة �لفل�صطينية. ومل يكن هناك تكافوؤ بني �لوفدين، حيث 

ح�رشت كل �لقيادة �لفل�صطينية �لتي ي�صتدعيها �أبو عمار رحمه �هلل، حينما ال يريد 

مازن،  �أبو  �الأخوة  بينهم  من  قيادياً،   35 بهم  و�إذ�  باإح�صائهم  فقمُت  قر�ر،  �تخاذ 

وح�صن ع�صفور، و�أبو عالء )�أحمد قريع(، ويا�رش عبد ربه، و�أبو �للطف، وممدوح 

�ملقابل؟”،  �لوفد  هو  هذ�  “هل  عمار  الأبي  فقلت  وغريهم.  غو�صة،  و�صمري  نوفل، 

فقال نعم هذه هي �لقيادة �لفل�صطينية. ومما �أذكره يف هذ� �للقاء �أنه �أ�صار �إىل فريق 

ويا�رش  ع�صفور،  وح�صن  عالء،  و�أبو  مازن،  �أبو  وهم  �لغرفة،  موؤخرة  يف   يجل�ص 

عبد ربه، قائالً “هذ� هو �لفريق �الإ�رش�ئيلي”، وال �أدري ماذ� يق�صد، ولكن مباحثات 

�ملوجودة  �لفل�صطينية  �لقيادة  من  حتى  �أحد،  علم  وبدون  �صّغالة،  كانت   �أو�صلو 

على �لطاولة.

وما زلُت �أذكر رف�ص �أبو �للطف �إد�رة �للقاء عند ��صتئذ�ن �أبي عمار لبع�ص �لوقت 

خارج �لغرفة، كما كان حر�صنا �أن تكون �جلل�صة منظمة، وبجدول �أعمال، وباأعد�د 

متكافئة، �إال �أنه رف�ص ذلك، وملا ذكرته بكتابة حم�رش �للقاء قال: “كل و�حد يكتب 

�للي هو عايزه”، و�أخرج من جيبه نوتة ليكتب هو مالحظاته، فقلت له: “كم نوتة 

عندك �الآن؟”، قال: “17 نوتة”.

له كالماً الذعاً  �ملتو�جدة ووجه  �لقياد�ت  �أحد  �إىل  �أبو عمار  �الأخ  ويومها توجه 

�الن�صحاب، هذ�  �أو  “�إما �العتذ�ر  لنا، فقلت:  �لكالم موّجه  �أن  غري الئق، فاعتبُت 

�لكالم مرفو�ص يف وجودنا”، ف�صحبه فور�ً و��صتمر �للقاء.

بد�ية  من  دخلو�  �لذين  و�ل�صحفيني  �مل�صورين  كرثة  �للقاء  ميّز  ما  �أكرث  وكان 

�للقاء، ولعّل �لتقاط �ل�صور كان �أهم نتائج �للقاء.

كما �أن �الأخ �أبا عمار رحمه �هلل  رفع �صماعة �لهاتف يف وقت متاأخر )�ل�صاعة 12( 

�لقدوة  نا�رش  مع  �ملبعدين  حول  مكاملة  �أمامنا  و�أجرى  �ل�صبت،  ليل  منت�صف  عند 

يف �الأمم �ملتحدة فبادرُته قائالً: “ال �أحد على �لطرف �الآخر؛ الأن �ل�صاعة �الآن هناك 

فيها”.  �أحد  ال  �ملتحدة  و�الأمم  نيام،  و�لنا�ص  �إجازة  وهي  �الأحد  �صباح  من  �لثامنة 
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و�حلديث يف هذ� �للقاء متركز حول �ن�صمامنا للمنظمة، وحول رفع ق�صية �ملبعدين 

يف �الأمم �ملتحدة، وحول �الإجر�ء�ت �لتي يكن فعلها، وما �إىل ذلك. وبعد نهاية �للقاء 

�لبيان  �لعلمي و�الأ�صتاذ يا�رش عبد ربه ل�صياغة  مّت فرز �ثنني هما: �ملهند�ص عماد 

�مل�صرتك �لذي �صيُذ�ع، وبعد �جتماعهما خرجا على غري �تفاق ومل ي�صدر �صيء عن 

�للقاء، وعليه مّت حتديد موعد �للقاء يف �خلرطوم.

4. التقاء عرفات يف اخلرطوم:

ومبنى  �الأبي�ص  �لبيت  �ل�رش،  بيوت  كل  منا  وبالقرب  فرجينيا  يف  زلُت   ما 

�الحتادية،  �ملباين  وجممل  �لعليا،  و�ملحكمة  �لدفاع،  ووز�رة  �أي.  �آي  �ل�صي 

وحماوالت �النتقال للدول �لعربية مل تنجح على �لرغم من �صعود حما�ص، �إال �أنه 

 كان هناك هبوط يف م�صتوى تبنّي �لق�صية �لفل�صطينية، فهناك معاهدة كامب ديفيد 

و�ملختلفة  �لعربية  �لدول  من  عدد  مع  مباحثات  وهناك  �الإ�رش�ئيلية(،   - )�مل�رشية 

�مل�صلحة،  �الأعمال  عن  �لف�صائل  معظم  و�أدبرت  �صيا�صية،  ت�صوية  �إىل  للتو�صل 

و�أ�صبحت تنا�صل �صيا�صياً. وحما�ص و�جلهاد نزلتا �مليد�ن يف �أعقد ق�صايا �لع�رش.

يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وفد  مع  �لثاين  �للقاء  حدث  �لظروف،  هذه  يف 

�خلرطوم، حيث عدُت الأمريكا، وما هي �إال �أيام و�إذ بال�صيخ د. ح�صن �لرت�بي يوجه 

�أ�صطر من حم�رش  �أورد بع�ص  للقاء يعقد بني حما�ص و�ملنظمة. ولعلي هنا  دعوة 

�الأديب،  و�أبو  عرفات،  ويا�رش  �لرت�بي،  لل�صيخ  باالإ�صافة  ح�رشه  �لذي   �للقاء 

و�أبو علي �صاهني، ون�رش يو�صف، وعمر �صاليل )�أبو رجائي( �ل�صفري �لفل�صطيني 

يف  �لفل�صطينية  �لقو�ت  )قائد  �لعاجز  و�صائب  دحالن،  وحممد  �خلرطوم،  يف 

�خلرطوم(، ووفد حما�ص برئا�صة مو�صى �أبو مرزوق، وع�صوية �إبر�هيم غو�صة، 

وحممد �صيام، وعماد �لعلمي، ومنري �صعيد، وحممد �خل�رشي.

وفد فتح كان معروفاً بالن�صبة يل، فاأبو رجائي و�صائب �لعاجز من قريتنا يبنا 

وجري�ن، ون�رش يو�صف و�لزعنون كثري�ً ما �لتقينا بهما، ولكن هناك كهل و�صاب 

ال �أعرفهما، حممد دحالن �أخذين جانباً وقال تعال لنتحاور بعيد�ً عن هوؤالء، يق�صد 

�أبو عمار وجماعته. مل �آخذ بكالمه، ومل �ألتِق به �صابقاً. �أما �أبو علي �صاهني فاأر�صلت 
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طبعاً  �صاهني،  علي  �أبو  �أنه  يل  فذكر  عنه،  �أ�صاأله  �ل�صنو�صي  �إبر�هيم  لل�صيخ  ورقة 

�لطباع،  حاد  ي�صاري  منا�صل  فهو  يل،  بالن�صبة  �صريته  معروفة  �صاهني  علي  �أبو 

1956، وعدد كبري  1948، و��صتُ�صِهد و�لُده يف معارك  �أعماُمه يف معارك  ��صتُ�صِهد 

�لد�خلي هو متهم بقتل  �لتنازع  لنا، ولكن يف  �ملجاورة  �أ�رشته ي�صكن باحلارة  من 

د. �إ�صماعيل �خلطيب �الأ�صتاذ يف �جلامعة �الإ�صالمية، وي�صعب �جللو�ص معه. ويف 

�لوقت نف�صه ل�صنا نحن من يحدد �لوفد �الآخر، وهم مت�صامنون، و�أ�صبح جال�صاً 

على �لطاولة فال �أ�صتطيع فعل �صيء. وبد�أ �حلو�ر، ولعلي هنا �أ�رشد حم�رش �للقاء 

باعتباره �أول لقاء ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحما�ص، على �لرغم من �أن جممل 

�حلا�رشين من فتح.

�لتحرير  منظمة  �إ�صافة  �قرتح  �الأول  �لبند  يف  الزعنون(:  )�شليم  االأديب  اأبو 

�لفل�صطينية باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني.

اأبو عمار: �ُكتب ما ن�ّصت عليه مو�ثيق �الأمم �ملتحدة.

د. حممد �شيام )وفد حما�س(: �بِقَها كما هي.

اأبو يو�شف )ن�رش يو�شف(: قلت ال تكتبها؛ الأنني �أعّدها بديهية ومتفق عليها، ما 

يف توجه ن�صلمها الأي دولة عربية.

اأبو عمار: �ملطلوب ت�صليمها لدولة عربية.

اأبو االأديب: باالأم�ص ذكر �الإخو�ن �أنهم ال ينازعون �ملنظمة ولي�صو� بديالً للمنظمة، 

�ملعنوي  �لوطن  هي  �لتحرير  منظمة  �صبيانياً،  �حليطان  على  ُيكتَب  ما  و�عتبو� 

 %40 �أعطيناهم  �أننا  للفل�صطينيني و�خلالف بيننا يف ن�صبة �لتمثيل، ولو فر�صنا 

)يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني( هل ت�صبح �ملنظمة هي �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد؟

�لذي   242 بالقر�ر  �عرت�فهم  �صحب  مقابل  بها  لالعرت�ف  م�صتعدون  غو�شة: 

يعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”.

عب  وُتر�َصل  �ملحا�رش  يف  ل  ُت�صجَّ �لتي  �ملناق�صة  هذه  �أ�صاأل  �أن  �أريد  االأديب:  اأبو 

�لفاك�ص وتلتقط وتقول: �إن هناك فئة من �ل�صعب �لفل�صطيني ال تعرتف باملنظمة 

�لتحرير  مبنظمة  يعرتف  ولكنه  �ملنظمة،  بقيادة  غو�صة  �الأخ  يعرتف  �أال   يكن 

كاإطار وطني.
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كلمة  �صيفت 
ُ
�أ وملا  كله،  �لفل�صطيني  لل�صعب  �إطار  �لتحرير  منظمة  رجائي:  اأبو 

)�لوحيد( كان هناك دول وجتار عرب وم�صلمون للمتاجرة بالق�صية �لفل�صطينية، 

وحتى ال يكون بد�ئل عربية �أو �إ�صالمية، و�إحنا حري�صون على هذ� �الإطار ونحن 

م�رشون �إ�رش�ر�ً كامالً.

اأبو عمار: فتح هي �لف�صيل �لرئي�صي ملنظمة �لتحرير، �إذ� خد�صت هذ� �ملو�صوع 

ال  �أحد  فيه  مكان  يف  �أبقى  �أن  �أ�صتطيع  وال  �ملنظمة،  يف  تبقى  �أن  ت�صتحق   فال 

يعرتف باملنظمة.

د. الرتابي: �أنا �أ�صتحي �أن �أكتب �أن حما�ص �عرتفت باملنظمة ممثالً �رشعياً ووحيد�ً.

�أبو �الأديب: �الأردن �عرتف باملنظمة، و�إحنا �لفل�صطينيني يكون موقفنا �أدنى من 

موقف �الأردن!

يف  �لفل�صطيني(  لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  )�ملمثل  عبارة  �صاأ�صيف  الرتابي:  د. 

و�صف �ل�صيد يا�رش عرفات.

�العرت�ف،  هذ�  حما�ص  من  وعربياً  دولياً  ينتظر  �أحد  ال  مرزوق:  اأبو  مو�شى  د. 

ونعتقد �أن هذ� �ل�رشط لي�ص مطلوباً. �أما من حيث �ل�صيا�صة فال نّدعي �أننا بديل، 

ولن نطرح �أنف�صنا بديالً. ال عالقة بني هذه �جلملة ودخولنا �ملنظمة.

�أنه  خ�صو�صاً  �جلملة،  هذه  نذكر  �أال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صلحة  �أن  نعتقد 

باخلط �ل�صيا�صي و�حلركة �ل�صيا�صية للمنظمة. و�إذ� وّقعتم �أيَّ �تفاقية، و�ل�صعب 

بديل،  �إطار  يوجد  حتى  �حلرية  لنا  فاتركو�  �التفاقيات  هذه  يرف�ص  �لفل�صطيني 

عندما تنهار �ملنظمة �إذ� و�فقتم على �أّي حل.

د. الرتابي: �صنكتبها يف �ملقدمة.

د. مو�شى: هذه �جلملة لن ُتكتب ولن نوّقع على بيان يحملها.

غو�شة: هذه �جلملة غري الزمة.

د. مو�شى: ال نريد �أن ن�صعف �ملوقف بتجزئة �لتمثيل، ولكن لو لظروف دولية 

ومتنف�ص  ف�صيل  يبقى  �أن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صلحة  من  �ملنظمة،   قهرت 

لل�صعب �لفل�صطيني.

�ل�صاحة  �أنتم جدد على  �لتي كتبناها بالدم،  اأبو عمار: لن نتنازل عن مكت�صباتنا 

و�إحنا بقالنا 28 �صنة.
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د. مو�شى: نحن حتفظنا على �رشعية �ملنظمة وعدم �لدخول فيها �إال باالنتخابات، 

م�صادرة  يتبعه  �لذي  �لتاريخي  �ل�صبق  منطق  ورف�صنا  �لكوته،  بنظام  ولي�ص 

فر�صة  وترك  �لتنازل  عبار�ت  جاءت  �أين  من  �أدري  ال  ولكن  �جلمعي،  �حلق 

لل�صعب خليار�ت �أخرى. ال تنازل عن فل�صطني، ونحن ال نعلم �صيئاً مما يدور يف 

�إطار بديل؛ حفاظاً على حقوق  �أو�صلو من تنازالت ومطالبة يا�رش عرفات برتك 

�ل�صعب �لفل�صطيني. و�لق�صية �ملنطقية �لثانية كيف لنا �أن نعرتف باملنظمة ممثالً 

ومن  لنف�صي،  نفي  هو  ذلك  معنى  خارجها،  و�أنا  �لفل�صطيني،  لل�صعب   وحيد�ً 

يفعل ذلك؟. 

)�نتهى حم�رش �للقاء(

يف نهاية �للقاء ُكتَِب �لبيان �مل�صرتك، حتى ال يخرج �للقاء كما حدث يف لقاء تون�ص، 

ويف �لليل �صافر �أبو عمار و�أخذ معه �أبا �الأديب �إىل �لقاهرة، وجل�ص �ل�صيخ �لرت�بي 

ي�رشب كفاً بكف على �ملقلب �لغريب، ولكن تفادياً للحرج، وّقع ن�رش يو�صف عن 

فتح، ومل يعجب ذلك �أبا عمار، �لذي وبَّخ ن�رش يو�صف على هذ� �لت�رشف. وهاجم 

يف  �لزولو  بقبائل  حما�ص  حركة  �صبّه  يومها  بق�صوة،  �لقاهرة  يف  حما�ص  عرفات 

جنوب �إفريقيا.

وللتاريخ لو مّت تنفيذ �لبيان لكان �صابقة جميدة يف تاريخ �لعمل �لوطني، وكانت 

قطعت �لطريق على �أو�صلو �لتعي�ص.
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هنا ن�س البيان امل�شرتك:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

وثيقة تفاهم بني فتح وحما�س

برعاية �ملوؤمتر �ل�صعبي �لعربي �الإ�صالمي يف 2–1993/1/4

االأمني العام

بناًء على دعوة من �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي �لعربي و�الإ�صالمي، �جتمع 

يف �خلرطوم يف �الأيام من 2، 3، 4، من كانون ثاين/ يناير 1993 وفد�ن فل�صطينيان 

يثاّلن حركة فتح وحركة حما�ص ور�عي �ملوؤمتر �لدكتور ح�صن �لرت�بي، �الأمني 

عرفات  يا�رش  �ل�صيد  كذلك  و�صهده  �ل�صود�نيني،  من  وجمموعة  للموؤمتر،  �لعام 

رئي�ص دولة فل�صطني ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

وت�صّكل �لوفد�ن كما يلي: 

حممد  �صاهني،  �لعزيز  وعبد  يو�صف،  ن�رش  رئي�صاً،  �لزعنون  �صليم  فتح:  وفد 

دحالن، عمر �صاليل، �لعميد �صائب �لعاجز، وعبد �ملنعم �أبو �رشد�نة.

وفد حما�ص: د. مو�صى �أبو مرزوق رئي�صاً، �إبر�هيم غو�صة، ود. حممد �ل�صيخ 

�صيام، عماد �لعلمي، د. حممد �أحمد عبد �هلل، منري �صعيد، و�صميح �ملعايطة.

�أعمال للتد�ول حول �لعالقات �لتنظيمية يف  وقد تو��صع �الجتماع على جدول 

�ملو�قف  وحول  و�لتن�صيق،  �لتعاون  �أطر  �صائر  ويف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

�أمر  ويف  �مل�صلّح،  و�لكفاح  �النتفا�صة  �أمور  ويف  �ملبعدين  �صاأن  يف  و�ل�صيا�صات 

�ملفاو�صات �لدولية حول فل�صطني. ثم جرى �لتد�ول ونتج عنه ما يلي:

�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  هي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �أن  فتح  حركة  توؤكد   .1

لل�صعب �لفل�صطيني.

2. توؤكد حركة حما�ص حر�صها على مبد�أ �النتماء ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إطار�ً 

الزماً لوحدة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�تفق يف �صبيل ذلك على �ت�صال �حلو�ر حول 
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نظم �لتمثيل ون�صبة و�إجر�ء�ت عمل �ملنظمة وحول �ملو�قف �ل�صيا�صية �حلا�رشة 

�ملتباينة؛ وذلك لت�صوية �لطريق لدخول حما�ص �إىل �ملنظمة.

3. �تفق �لوفد�ن على تاأ�صي�ص جلنة عامة للحو�ر بينهما حول �لعالقات و�لق�صايا 

و�إطار  �مل�صلح،  �لكفاح  يف  للتن�صيق  �إطار  �أعمالها  بني  من  ينتج  �أن  على  كافة، 

للتن�صيق يف �الت�صاالت �لعاملية �لعربية و�لدولية.

�ملعلومات  لتبادل  �لد�خل  يف  عامة  تن�صيق  جلنة  تاأ�صي�ص  على  �لوفد�ن  �تفق   .4

و�مل�صورة، وترتيب �لعالقات وت�صوية وتقريب �أ�صباب �لوحدة �لوطنية.

5. �تفق �لوفد�ن على تاأ�صي�ص قيادة م�صرتكة بني جميع �لقوى �لفل�صطينية ل�صوؤون 

�النتفا�صة.

6. �تفق �لوفد�ن على تاأ�صي�ص جلنة ل�صوؤون �ملبعدين ت�صم فتح وحما�ص، و�صائر 

�لقوى �لفل�صطينية �لتي تن�صم �إليها. 

حلفظ  �خلدمية  بال�صوؤون  ُتعنى  �أن  على  و�ُتِفق  للجنة،  �ملمثلني  �أ�صماء  وُقّدمت 

�حلركة  وتن�صيق  لهم،  و�الإعالن  �ل�صعبي،  �لدعم  وتعبئة  وعودتهم،  �ملبعدين 

�ل�صيا�صية و�لدبلوما�صية لردع �جتاهات ترحيل �لفل�صطينيني من �الأر�ص �ملحتلة، 

ولتاأكيد �لظلم من تد�بري �لدولة و�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي لدفع �صمان �لعد�لة يف �الأحكام 

و�لقر�ر�ت �لدولية حول فل�صطني، ولتحريك ميل �لر�أي �لعام �لعاملي ل�صالح �ل�صعب 

�لفل�صطيني، وتعزيز �جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني نحو �لوحدة �لوطنية. 

و�لتعبئة  و�الإعالم  �الإمد�د  �صوؤون  ترعى  �لتي  �للجان  �للجنة  عن  وتتفرع 

�لعمل  حتريك  يف  عرفات  يا�رش  بال�صيد  �للجنة  وتت�صل  و�ل�صيا�صية،  �جلماهريية 

�لر�صمي �لدبلوما�صي.

يف  توؤديها  �لتي  �لوظيفة  حاجة  ح�صب  مكان  كل  يف  جتتمع  �أن  �للجنة  وعلى 

�الجتماع ومن ذلك يف لبنان و�الأردن وتون�ص.

�أ�صبوعني،  متام  عند  �خلرطوم  �إىل  �لوفدين  يثلون  �أربعة  يعود  �أن  على  �تفق   .7

وذلك لت�صمية �أ�صماء �صائر �للجان منهما، و�لت�صاور حول �الأمكنة �لتي جتتمع 

�أو تعمل فيها �للجان و�أي تد�بري �إجر�ئية ب�صاأن ذلك.
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8. �تفق على �أن ت�صتاأنف جلنة �جلامعة �الإ�صالمية بغزة �أعمالها، ويجري �الت�صال 
و�لت�صاور مع �الأخ �أبو عمار و�جلهات �ملعنية ب�صاأنها.

9. �تفق �لطرفان على مر�جعة �ملو�ثيق �لتي ُحرَِّرت �أولياً بينهما الإجازتها ولتاأكيدها 

مادياً للعمل �لتن�صيقي �مل�صرتك.

�ل�صادرة  �الإعالم  �أ�صو�ت  تتجنب  باأن  �صدقاً  يلتزما  �أن  على  �لطرفان  �تفق   .10

ٍم على �الآخر، �أو ذكر �صلبي مبا�رش �أو غري مبا�رش، و�أن ي�صبطا  عنهما �أي تهجُّ

مع  و�لقتال  �لكيد  �أو  لال�صتباك،  فعل  �أو  لل�رش�ع،  مظهر  �أي  عن  تو�عدهما 

�الآخر، و�أن ير�عيا عموماً يف �للفظ و�لعمل �لفل�صطيني ح�صن �خلطاب �ملتبادل، 

رغم بع�ص �ختالف �لر�أي وروح �لوحدة �لفل�صطينية رغم تعدد �لتنظيمات.

�صليم �لزعنون/ رئي�ص وفد فتح 

د. مو�صى �أبو مرزوق/ رئي�ص وفد حركة حما�ص

د. ح�صن �لرت�بي/ �الأمني �لعام للموؤمتر �ل�صعبي �لعربي �الإ�صالمي

5. توقيع اتفاقية اأو�شلو يف 1993/9/13:

�حلركة  ورف�صتها  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  كارثية  �آثار  �التفاقية  لهذه  كان 

ومعظم ف�صائل �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أ�صتطيع تلخي�ص �أ�صباب �لرف�ص ِبـ:

�نق�صم �لفل�صطينيون بني �ال�صتمر�ر يف �ملقاومة وبني دعاة �لت�صوية.   �أ. 

بني  ود�خلها،  �ل�صيا�صي  خطها  فتح،  و�رتبكت  �جلامع  �لوطني  �لبنامج  ب. غاب 

متثّل  �لتي  �حلركة  تلك  تعد  ومل  فتح،  فاأنهكت  �ل�صالم  وثقافة  �ملقاومة  ثقافة 

�لعمود �لفقري للحركة �لوطنية.

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  تاريخ  عن  و�العتذ�ر  �ل�صهيوين،  بالكيان  �العرت�ف  ج. 

و�لتنازل عن 78% عن فل�صطني �لتاريخية، و�لباقي حتت �لتفاو�ص.

َجَعَل عرفات من نف�صه �صلطة بال �صيادة، و�صطوة على �لر�ف�صني من �ل�صعب   د. 

لل�صعب  �الأر�ص  على  حفاظاً  “�إ�رش�ئيل”؛  مع  �أمني  بتن�صيق  �لفل�صطيني، 

�ل�صهيوين.
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الأنهم  �ل�صهيوين؛  بالكيان  50 دولة تعرتف  �أكرث من  �لذي جعل  �أنكر �حلاجز  هـ. 

لي�صو� ملكيني �أكرث من �مللك.

خيارهم  �ل�صالم  فاأ�صبح  �لعربي،  �الرتد�د  �أمام  و��صعاً  �لباب  فتحت   و. 

�تفاقيات  لتوقيع  �ل�صهيوين  و�لكيان  �الأردن  مباحثات  وبد�أت  �ال�صرت�تيجي، 

�صالم جديدة دون �إنكار.

�أمريكا �ملرجعية للفل�صطينيني و�لعرب، و�جلامعة �لعربية مل يُعد لها  �أ�صبحت   ز. 

وجود يف ق�صية �لعرب �الأوىل )�لق�صية �لفل�صطينية(.

فاأ�صبح  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  �إ�صاعة  بعد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تق�صيُم  متَّ  ح. 

�لقطاع  لنا به عالقة، و�أ�صبح  لي�ص  �لتاريخية  �ل�صامد يف فل�صطني  �لفل�صطيني 

و�ل�صفة ال ر�بط بينهما �إال على �لورق، و�لقد�ص �صكانها يف و�صع متلف عن 

�لكل �لفل�صطيني.

�لقوة  عنا�رش  وو�صع  �ل�صعب،  و�نق�صام  �ل�صند،  بفقد�ن  �لكبري  �ل�صعف  �أمام  ط. 

�التفاقيات الختيار  �لتفاو�ص، ودخلنا مرحلة  �لذئب، فقدنا قدرتنا على  يف فم 

�لنو�يا، و�لقدرة على �لتطبيق على �الأر�ص.

باخت�شار: “االتفاق الكارثة”:

نف�صه  �لوقت  ويف  باملقاومة،  و�ال�صتمر�ر  باإف�صاله  وتعهدت  �حلركة  رف�صته 

تعهدت بعدم �ل�صد�م مع �جلانب �لفل�صطيني، ومل تبَق دولة عربية �إال و��صتنكرت 

جّر�ء  �التفاقيات  و�صاندت  معظمها  عادت  وجيزة  فرتة  بعد  ثم   �التفاقية، 

�ل�صغوط �الأمريكية.

6. حتالُف القوى الفل�شطينية )الف�شائل الع�رش(:

مع  مبكرة  ثنائية  حو�ر�ت  وبد�أت  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  �جتاه  يف   حتركنا 

�ل�صعبية،  و�جلبهة  �لديوقر�طية،  و�جلبهة  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة 

و�ل�صاعقة، وكذلك مع �لف�صائل �الأخرى، �حلو�ر مع حركة �جلهاد �الإ�صالمي كانت 

�خلطوط  وكانت  �صديق،  من  �أكرث  �ل�صقاقي  فتحي  د.  كان  فقد  �إ�صافية،  ميزة  له 

�الإعالن  مّت  �لتالية،  �لف�صائل  مع  �حلركة  �أجرتها  حو�ر�ت  وبعد  بيننا،  مفتوحة 

�ل�صعبية  و�جلبهة  �النتفا�صة،  وفتح  حما�ص،  ت�صم  حتالفية  قيادة  ت�صكيل   عن 
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عودة ال�ضرورة اإىل اأمريكا: ا�ضت�ضافة يف الأردن يليها اإبعاد

فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  �لعامة،  �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير 

 و�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، و�حلزب �ل�صيوعي �لفل�صطيني - عربي 

عو�د، وجبهة �لن�صال �ل�صعبي - خالد عبد �ملجيد، وجبهة �لتحرير �لعربية، وجبهة 

�لتحالف  �الإعالن عن هذ�  �الإ�صالمي، وكان  �لفل�صطينية، وحركة �جلهاد   �لتحرير 

يف 1994/1/5.

�صيغة  �إىل  �لع�رش  �لف�صائل  �صيغة  تطوير  مب�رشوع  حما�ص  تقّدمت  وقد 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  جتاه  جديد  طرح  وفيه  �لفل�صطينية،  �لقوى  حتالف 

موؤ�ص�صات  بناء  �إعادة  على  �لعمل  عن  �مل�رشوع  حتّدث  �إذ  وموؤ�ص�صات،  هيئة 

عادلة  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مقدمتها  ويف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

وديوقر�طية. ولكن �مل�رشوع طرح هيكلية تنظيمية من 40 قيادياً، ورف�صت �أغلبية 

�لف�صائل هذ� �مل�رشوع على �أ�صا�ص هيكلي وتنظيمي، ولي�ص على �أ�صا�ص �صيا�صي. 

ومّت تعديل �القرت�ح �إىل �ثنني من كل ف�صيل، ولذ� مل يُعد هناك كثرُي َفرٍق بني �صفة 

�لف�صائل �لع�رش وحتالف �لقوى �لفل�صطينية.

ويف �آذ�ر/ مار�ص 1994، متت دعوة �لتحالف ب�صفته �إىل طر�بل�ص - ليبيا �أكرث من 

مرة، و�إىل طهر�ن و�خلرطوم وغريها. 

ويف 1994/2/25، ح�صلت جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي، حيث �رتقى 29 �صهيد�ً يف 

�صالة �لفجر، وجرح 200 من �مل�صلني يف رم�صان، و�لقاتل مّت قتله من قبل �مل�صلني 

و��صمه باروخ جولد�صتاين Baruch Goldstein. وبد�أت عمليات �لثاأر لهذه �ملجزرة 

و�أهمها عملية ناتانيا يف 1994/4/6، وعملية نهاريا يف 1994/4/13، وعملية �لقد�ص 

 Nachshon فاك�صمان  نخ�صون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  و�ختطاف   ،1994/10/9 يف 

Wachsman يف 1994/10/14، ثم عملية ديزنغوف يف 1994/10/19، نفذت كل هذه 

�لعمليات من  �الإعالن عن هذه  �الأردن وكان يتم  �لعمليات خالل فرتة وجودنا يف 

�الأردن. و��صتهدفت مدنيني �إ�رش�ئيليني بكثافة. ولكن ال ي�صتطيع �أحد �أن يقول: �إّن 

�مل�صلني يف �خلليل كانو� غري مدنيني!
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7. معاهدة وادي عربة:

وهي معاهدة “�ل�صالم” بني �لكيان �ل�صهيوين و�الأردن. و�صبق هذه �التفاقية 

فّك �الرتباط مع �الأردن، ومت تطبيع �لعالقات، ومن �صمن ن�صو�ص �ملعاهدة عدم 

�لتحري�ص، ووقف �الأعمال �لعد�ئية، وبث �لكر�هية، �ملهم �أننا قر�أنا �أنه �صيكون لهذه 

�ملعاهدة �نعكا�ص على عالقة �حلركة باالأردن. فبعد �أن كانت �لعالقة متوترة ب�صبب 

�الإعالن عن �لعمليات، �أو ب�صبب وجود قيادة حما�ص يف عّمان، فاالآن �أ�صبح هنالك 

�ملعاهدة  �عتب�  �لطرَفني  و�أّن  �ملعاهدة، ال �صيّما  �لذي ترتب على  �لقانوين  �لو�صع 

درجة �أعلى من كل �التفاقيات �لثنائية �لتي تربطهما باأطر�ف �أخرى.

�الأردنية،  �ملخابر�ت  مدير  �لقي�صي،  مب�صطفى  �الت�صال  مّت  ذلك  على  وبناًء 

�ملعاهدة. وت�صكل  �الأردن يف ظّل  �لتحدث معه حول م�صتقبل عالقتنا مع  مّت  حيث 

�ل�صيا�صي،  �ملكتب  رئي�ص  نائب  م�صعل(  )خالد  �لوليد  �أبو  �الإخوة  من  �حلركة  وفد 

و�إبر�هيم غو�صة �لناطق �لر�صمي، و�أنا، فنفى �أي عالقة بني �ملعاهدة ووجودنا يف 

�الأردن!

)�نتهت �ليوميات(

***

ويذكر �أبو مرزوق جُمِمالً �لفرتة �لتي عا�صها يف �الأردن قائالً: ولعل �لفرتة �لتي 

�نتقلت بها �إىل �الأردن و�إخو�ين يف �ملكتب �ل�صيا�صي، تكّر�ص فيها �لعمل �ملوؤ�ص�صي 

يف �حلركة، و�كتملت عالقاتنا �ل�صيا�صية باأغلب �لدول �لعربية كالعر�ق، و�صورية، 

ولبنان، و�ل�صعودية، وقطر و�الإمار�ت. مّت فتح مكاتب يف معظم هذه �لدول ب�صورة 

من  �لكثري  غريت  �لتي  �لكبار  �الأحد�ث  فيها  وكانت  للعالقات.  مبندوب  �أو  علنية 

�مل�صار �ل�صيا�صي للمنطقة، فيها مّت �الإبعاد، وو�دي عربة، و�تفاقية �أو�صلو، وتكوين 

�لف�صائل �لع�رش، و�النفتاح يف �لعالقات مع �ملحيط �لغربي، و�إد�رة �لعالقات على 

�مل�صتوى �لدويل. 






