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وثيقة رقم 1:

اأبو مرزوق، رئي�س  مقابلة تلفزيون املنار مع الدكتور مو�شى 

املكتب ال�شيا�شي حلركة )حما�س(1

10 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1994

ال�شهيونية  مع  معركتها  حول  بيانها  يف  الق�شام  كتائب  مرزوق  اأبو  د.  �س: 

اأنها  والحظنا  املقد�س،  اجلهاد  طريق  على  جديدة  مرحلة  اأنها  اعتربت 

للتعريف  ال�شهادة”  طالب  من  “اثنان  تعبري  البيان  يف  ا�شتخدمت 

بال�شهيدين اللذان �شقطا اأثناء تنفيذ العملية.. هل ميكن اعتبار اأن حركة 

حما�س قررت اتباع اأ�شلوب العمليات اال�شت�شهادية ملقاومة االحتالل؟

هو  و�ملوت  م�صلم،  كل  غاية  هي  �ل�صهادة  �أوالً  �لرحيم...  �لرحمن  �هلل  ب�صم    ج: 

�أول  هذه  تكن  مل  ولذلك  فل�صطني،  �أر�ص  على  �ملجاهد  ذلك  يتمناه  ما  �أ�صمى 

و�إن  متتالية،  عمليات  ولكنها  �لق�صام،  �أبطال  بها  يقوم  ��صت�صهادية  عملية 

كانت هذه �لعملية تاأتي يف ذكرى مذبحة �الأق�صى.. مذبحة �لقد�ص �لتي ذهب 

�صحيتها �لع�رش�ت من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني وهم يوؤدون فري�صة �ل�صالة 

�أو يحمون هذ� �الأق�صى من دن�ص �الأعد�ء. فهوؤالء �لنا�ص هم طالب �صهادة وهم 

�صيكونو� كذلك �إن �صاء �هلل. ولعل هذ� �لبيان هو داللة وتثبيت لتلك �لروؤى �لتي 

د�ئماً يطلبونها وهي �أن �ملوت يف �صبيل �هلل �أ�صمى �أمانينا.

العدو ال�شهيوين اأ�شار اإىل اأن اأحد املهاجمني هو �رشطي فل�شطيني “ع�شام  �س: 

م�رش.  من  غزة  قطاع  اإىل  دخل  الذي  جالوت  عني  قوات  من  اجلوهري” 

وذكرت م�شادر اأن ال�شهيد ان�شم اإىل كتائب الق�شام يف اأيلول ووا�شل عمله 

�أبو مرزوق، رئي�ص �ملكتب  وثيقة حمفوظة، ن�ّص مكتوب ملقابلة تلفزيون �ملنار مع �لدكتور مو�صى   
1

�ل�صيا�صي حلركة )حما�ص(، 1994/10/10.
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اإذا �شحت �شتوؤثر �شلباً  املعلومات  اأن هذه  املراقبني يعتربون  ك�رشطي. 

على عملية املفاو�شات اجلارية مع العدو ال�شهيوين. فما هي �شحة هذه 

املعلومات ح�شب �شحة معلوماتكم؟

�أوالً م�صرية �ملفاو�صات عب عنها �ل�صيد عرفات يف �أكرث من مرة باأنها م�صرية    ج: 

ووجبة  �الإهانات  من  لوجبة  يومياً  يتعر�ص  ناجحة.  غري  وم�صرية  متعرثة 

من �لذل.. يقدم هذه �لوجبة ر�بني له با�صتمر�ر، فاأ�صالً هذه �ملفاو�صات بني 

�إمالء  �أغلب �الأحيان عن  طرفني غري متكافئني، هذه �ملفاو�صات هي عبارة يف 

لل�رشوط �الإ�رش�ئيلية على �لطرف �لفل�صطيني.

نحن ال نهدف من هذه �لعمليات �إىل عرقلة هذه �ملفاو�صات �أو تلك. نحن نقوم 

بهذه �لعمليات لغاية �أكب ولغاية �أ�صمى.. ذلك �أن �أر�ص فل�صطني �أر�ص حمتلة 

�غت�صبت من قبل هوؤالء وطردو� هذ� �ل�صعب وهجروه يف مهاجره �ملعروفة، 

وال بّد لهذ� �ل�صعب �أن ينه�ص و�أن ي�صرتد حقوقه. هذه هي خطو�ت يف طريق 

��صرتد�د �حلق �لفل�صطيني كامالً.

بالن�شبة ملعلومات حول اأن اأحد ال�شهداء هو �رشطي فل�شطيني؟ �س: 

بالتاأكيد نحن نعتقد �أن �ل�رشطة �لفل�صطينية �صوف تكون يف يوم من �الأيام يف    ج: 

�صف �صعبها ومو�جهة هذ� �لعدو. فال يحلم ر�بني وال برييز �أن هذه �ل�رشطة 

�صتقف يف �صف ر�بني، و�أن ُتكوِّن جي�ص حلد جديد، و�صتكون د�ئماً يف �صف 

�صف  يف  �صيكونون  هوؤالء  �أن  د�ئماً  �صتبني  و�الأحد�ث  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

�ل�صعب �لفل�صطيني.

بالن�شبة لتوقيت هذه العملية.. حركة حما�س اأو كتائب الق�شام وكالهما  �س: 

اأي�شاً جاءت  اأنها تاأتي مع ذكرى مذبحة االأق�شى، ولكنها  واحد اعتربت 

متزامنة مع و�شول وزير اخلارجية االأمريكي وارن كري�شتوفر ومتت على 

اأرادت حما�س من خالل هذه  الذي كان ينزل فيه. هل  الفندق  مقربة من 

العملية توجيه عدة ر�شائل ومنها ر�شالة اإىل االإدارة االأمريكية؟
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يف �حلقيقة �أنه كما ذكرت �صابقاً �أن هذ� خط ثابت، لكن �أي�صاً للوزير �الأمريكي    ج: 

حقوقه،  ينال  �أن  يريد  جماهد  �صعب  و�أنه  �ل�صعب،  هذ�  معاناة  يتح�ص�ص   �أن 

ما  �ملنطقة  ت�صتقر  ولن  نتائج،  �إىل  يوؤدي  لن  �الأمريكان[...  به  يقوم  ما  ]و�أن 
�لفل�صطينية مهدورة، و�حلقوق  �لعربية يف فل�صطني و�حلقوق  د�مت �حلقوق 

لن تتاأتى بهذه �لطريقة �لتي ي�صريون عليها.

).....(

وهذه �لعملية ر�صالة له، لكنه عليه �أي�صاً �أن يتح�ص�ص �جلرح �لفل�صطيني.

لكنه �شجب العملية ودعى عرفات اإىل اإدانتها واحليلولة دون تكرار مثل  �س: 

تربع  احل�شيني  في�شل  اأن  اأي�شاً  والحظت  امل�شتقبل.  يف  العمليات  هذه 

باإدانة هذه العمليات، فما هي توقعاتكم حيال ردة الفعل الذي �شيعتمدها 

عرفات يف تنفيذ اأوامر كري�شتوفر؟

عرفات تعهد بوقف �لعمليات منذ توقيعه التفاق �لقاهرة وذكر هذ� ب�رش�حة    ج: 

وهو ملتزم مبا يقوم به �إىل حد كبري، وعرفات لي�صت له عالقة مبثل هذه �لعمليات 

حما�ص  فحركة  �لعمليات،  هذه  مبنع  يقوم  �أن  �أي�صاً  ي�صتطيع  وال  �جلهادية، 

�أعلنت منذ �لبد�ية رف�صها لهذ� �التفاق و�ال�صتمر�ر على خط �جلهاد، ولهذ� هي 

�لفل�صطيني  م�صتمرة فيما عاهدت عليه �هلل �صبحانه وتعاىل، وعاهدت �ل�صعب 

و�الأمة �الإ�صالمية �أنها �صت�صتمر على هذ� �ملوقف، وعرفات ال ي�صتطيع �أن يلي 

�أو  كري�صتوفر  طلب  �إذ�  �أما  �لعمليات،  هذه  وقف  يف  حما�ص  حركة  على  �إر�دته 

ر�بني من �ل�صيد عرفات وقف هذه �لعمليات فلهم �أن يطلبو� ذلك، و�أعتقد �أن هذ� 

�لطلب �صيكون م�صريه مثل م�صري غريه من �لطلبات �لتي �صبقته.

جتاوز  املجاهدين  من  عدد  اعتقال  اإىل  ال�شابق  يف  جلاأ  كان  عرفات  لكن  �س: 

االأربعني، فهل تتوقعون اأي�شاً اأن يقوم بعملية اعتقاالت م�شابهة؟

بالطبع نحن ال نتوقع �أن يقوم بحملة �عتقاالت من حيث �أن �لعملية �لتي نفذت    ج: 

مل تكن يف مناطق ي�صيطر عليها �حلكم �لذ�تي و�الإد�ري.. هذ� من ناحية، من 
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ناحية �أخرى نحن ال نعتقد �أن ت�رشفه كان �صليماً يف �عتقال �أفر�د حما�ص بعد 

�أطلق  وهو  �لفل�صطينية.  �مل�رشية  �حلدود  على  كانت  �لتي  �لبطولية  �لعملية 

يعد  فلم  �ل�صلطة،  هذه  ت�رشفات  على  يحكم  �ل�صعب  الأن  �لنا�ص  هوؤالء  �رش�ح 

لن  بدورنا  ونحن   ،)....( �العتقال.  وغري  باالعتقال  يتعلق  فيما  �ليد  مطلق 

متر مثل هذه �مل�صائل يف كل مرة ب�صهولة وي�رش، )....( ونحن نرجو �أن ينفك 

مع  معركتها  يف  �الأمة  رغبات  ومع  �صعبه  مع  يلتئم  وبالتايل  �التفاق  هذ�   من 

هذ� �لعدو.
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وثيقة رقم 2:

مو�شى الدكتور  زوجة  مع  اأمريكا”  “�شوت  اإذاعة   مقابلة 

اأبو مرزوق ال�شيدة نادية الع�شي2

14 �آب/ �أغ�صط�ص 1995

ما زال ال�شيد مو�شى اأبو مرزوق رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة “حما�س” 

تعزز  م�شتندات  اإ�رشائيل  تقدمي  بانتظار  االأمريكية  ال�شلطات  لدى  حمتجزاً 

مطالبتها بت�شليمه اإليها.

�ت�صلنا بال�صيدة نادية �لع�صي زوجة �أبو مرزوق، و�صاألناها يف �لبد�ية عن �أ�صباب  	·
قدومها مع زوجها و�أطفالها �إىل �لواليات �ملتحدة؟

قدومنا على �أ�صا�ص �الإقامة هنا، و�إدخال �الأوالد للمد�ر�ص، وبعد ذلك  · اأم عمر: 
�لتقدم للجن�صية الأنه �صار له �الآن خم�ص �صنو�ت ومعه �جلرين كارد.

لدى  حمتجز  مرزوق  �أبو  و�ل�صيد  �ملتحدة  �لواليات  يف  هنا  وجودك  ·	االإذاعة: 
�ل�صلطات �الأمريكية، هل ي�صمحون لك باالت�صال به و�الجتماع به يف 

توكيل �ملحامني وهكذ�؟

�حلرية باالت�صال ال، طبعاً �أنا ال �أقدر �أن �أت�صل به نهائياً. ·	اأم عمر: 

على �الإطالق! ·	االإذاعة: 

ال.ال.ال. على �الإطالق، �أي تلفون ال �أقدر، ولكنهم ي�صمحون له مرة يف  ·	اأم عمر: 
�الأ�صبوع �أن يت�صل بنا.

ممكن �أن تت�صلي �أو جتريه ب�صحبة حمامي؟ ·	االإذاعة: 

فغد�ً  �أزوره،  �أن  �صاحمني  �الآن  للزيارة  بالن�صبة  تلفوين،  �ت�صال  هذ�  ·	اأم عمر: 
�صاأكون عنده �إن �صاء �هلل و�أزوره، و�لزيارة مدتها �صاعة ون�صف.

�الإثنني  يوم  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لدكتور  زوجة  مع  �أمريكا  �صوت  �إذ�عة  مقابلة  حمفوظة،  وثيقة   
2 

14 �آب/ �أغ�صط�ص 1995، �لوقت 12:30 ظهر�ً.
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�جلزء �مل�صموح مبعرفته بالن�صبة لنا لو�صائل �الإعالم تقول �لق�صة �إىل  ·	االإذاعة: 

�أين و�صلت؟

و�هلل �لق�صية �الآن و�صلت �إنهم �الآن ينتظرون �صتون يوماً و�لتي تقدم  ·	اأم عمر: 

خاللها �إ�رش�ئيل دالئلها.

على �أ�صا�ص �ملطالبة بت�صليمه؟ ·	االإذاعة: 

نعم. ·	اأم عمر: 

�إذ�ً مل يكن هناك �أ�صباب كافية لت�صليمه. هل �ملحامي �أ�صار �إىل �أنه يكن  ·	االإذاعة: 

�أن يطلق �رش�حه من قبل �ل�صلطات �الأمريكية؟

نعم، طبعاً الأنه لي�ص لديه �أي �صيء يف �أمريكا، هي بالتاأكيد لن تقدر �أن  ·	اأم عمر: 

تثبت عليه حاجة �إال �إذ� كان هناك كذب.

تقوم  كانت  �لتمييز  ملكافحة  �الأمريكية  �للجنة   )A.D.C( للـ  بالن�صبة  ·	االإذاعة: 

و�الأمريكية  �لعربية  �ملنظمات  بع�ص  مع  بالتعاون  �ملجهود�ت  ببع�ص 

�الأخرى، هل تتلقني �أي نوع من �مل�صاعدة �ملعنوية، �ملادية، �لقانونية؟

�مل�صاعدة �ملعنوية طبعاً، بالن�صبة للم�صاعدة �ملادية �أنا �الآن ما�صي حايل  ·	اأم عمر: 

مع �الأطفال قائمة بالو�جب، بالن�صبة للق�صية فتحنا رقم ح�صاب على 

 ] �أ�صا�ص �أن يكون هذ� Marzoq Family Funds 209 الأنك تعرفني ]�أنَّ

�إياه،  �أعطيك  �أن  يكن  فهذ�  كثري�ً،  تكلف  و�ملحاكم  و�ملحاماة  �لق�صية 

و�أنت ب�صوتك تعلنيه وتو�صليه للنا�ص.

�لنا�ص  لنا ب�صوتك وتقويل ما هو �ملطلوب من  �لعنو�ن  ليتك تو�صلني  ·	االإذاعة: 

لهذ�  بالن�صبة  ماذ�  ويعلمو�  ي�صمعونا،  �لذين  �الأو�صط  �ل�رشق  يف 

�ل�صندوق؟

 2050000269886 �حل�صاب  رقم   ،First Union �لبنك  ��صم  �لعنو�ن  ·	اأم عمر: 

.Marzoq Family Funds رقم �لتحويل 051400549 با�صم ،)....(
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�لواليات  د�خل  تلقيتها  �لتي  �لقليلة  �لطفيفة  �مل�صاعدة  هذه  كانت  �إذ�  ·	االإذاعة: 
�ملتحدة. ما �ملمكن �لذي تتوقعيه من �ل�رشق �الأو�صط؟

�أنا �أتوقع �لكثري من �ل�رشق �الأو�صط، الأنه �صبحان �هلل �لق�صية ق�صية  ·	اأم عمر: 
مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لدكتور  ق�صية  تكون  ما  قبل  وم�صلمني  عرب 

�لعرب  و�لروؤ�صاء  �مللوك  جميع  هناك  ثم  ب�رش�حة،  �لكثري  فاأتوقع 

و�مل�صلمني للتدخل �ل�رشيع، الأنني على علم �أن م�صاعدتهم ومو�قفهم 

و�صجني  رجل  �أنه  جميعاً  نعلم  كما  فهو  تدخلو�،  �إذ�  �لكثري  تفعل 

�صيا�صي ومل يقرتف �أي مالفة قانونية ال �أمريكية وال دولية.
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وثيقة رقم 3:

ن�ّس الر�شالة االأوىل للدكتور مو�شى اأبو مرزوق من زنزانته يف 

الواليات املتحدة االأمريكية لزوجته واأوالده3

18 �آب/ �أغ�صط�ص 1995

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أكتب لكم من �لزنز�نة رقم )95(

�حلمد �هلل رب �لعاملني حمد�ً يليق بجالله ويكافئ نعمه، و�ل�صالة و�ل�صالم على 

ر�صوله �لكرمي و�آله و�صحبه �أجمعني.

زوجتي.. �أبنائي قرة عيني.. �صالم عليكم من رب رحيم..

غرفتي  �إىل  وعدت  لكم  �صوق  يف  و�أنا  وودعتكم  �الأوىل  �لزيارة  �نق�صت  قد  ها 

بكم،  �أو  بي  يحاط  �أن  �إاّل  �آخر  لقاء  ونرتقب  �آخر،  ل�صفر  �أدر�جكم  وعدمت   ،)95(

وتذكرت تذكريك يل باالأحبة �إخو�ين �صجناء قو�ت �الحتالل، وحرمانهم حتى من 

تلك �لدقائق لروؤية ذويهم.

زوجتي و�أوالدي �الأحبة..

�أعلم يا �صغاري �أن �أ�صئلة كثرية تدور يف روؤو�صكم وال جتدون لها جو�باً، ولكنها 

�صتبقى حمفورة يف عقولكم وما هي �إال �صنو�ت قليلة و�صتجدون �أجوبتها، �أما �أنت 

يا �أم �ل�صغار و�أنت يف غربة فوق غربة، فو�صيتي لك �صب جميل و�هلل �مل�صتعان، 

�ملوؤمن  �أمر  )فكل  لهم خري  بالٌء ح�صن، وهو  د�ئماً  �ملوؤمنني هو  لعباده  �هلل  فابتالء 

خري، و�إن ظنَّ �لنا�ص غري ذلك(، وع�صى �أن تكرهو� �صيئاً ويجعل �هلل فيه خري�ً كثري�ً، 

و�هلل يعلم و�أنتم ال تعلمون.

�صجن مرزوق،  �أبو  مو�صى  د.  من  ر�صالة   ،)95( رقم  �لزنز�نة  من  لكم  �أكتب  حمفوظة،  وثيقة   
3 

مانهاتن – نيويورك، �إىل نادية �لع�صي، نيويورك، 1995/8/18.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات471

ملحق الوثائق

فاالأ�صباب �لتي تعارف عليها �لنا�ص ورتبو� عليها �لنتائج فهي ت�صيب وتخطئ 

�هلل  رحمة  �إىل  �الطمئنان  هو  �ملهم  ولكن  �أمر�ً،  ذلك  بعد  يحدث  �هلل  لعل  ندري  وال 

وعدله وحكمته وعلمه، فاآوى �إىل ركنه فهو �صبحانه جعل نف�صه �ملد�فع عن �لذين 

)ک ک گ  �أمرهم، وعدوه عدوهم  �آمنو�، فهو يف �صفهم ومع رميتهم، و�أمره 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(.

وزيادة  معرفة،  و�غرت�ف  خبة،  جديد  هو  هذ�  �صجني  �أن  تري  �أمل  زوجتي.. 

و�لتجاء  وت�رشع  �حت�صاب  فاالأهم  وح�صب،  ذلك  ولي�ص  �لدنيا،  يف  ز�د  فهو  علم، 

ومناجاة و�نتظار فرج وعبادة، فهو ز�د لنا يف �الأخرة.

ما  عنها  �لدنيا عو�صاً  لو حملت يل  لو�لدك هدية  لقد حملت  �ل�صغار  عمر كبري 

��صتوت عندي، وهي �صيام �الإثنني و�خلمي�ص )يوم �لزيارة( لتدعو �هلل عند �إفطارك 

و�خرتت  لغريه،  ال  للقوي  جلاأت  الأنك  فرحت  ولدي..  يا  و�لدك..  عن  يفرج  لعله 

�أن  �ملحاكمة  �أما طارق فقد حاول يوم  له، فرحت ل�صالمة فطرتك،  عبادة خال�صة 

يقدم يل م�صحفه، وحالو� بينه وبني ما �أر�د، ور�أيت �حلزن على حُمياه، فال عليك يا 

طارق فاأمامك �لكثري �لكثري لتعمله، �أما �الأحبة �أن�ص وحممد فقد كرثت �أ�صئلتهم عن 

�أكلي و�رشبي ومنامي، وقلق و�لدتهم من �رتفاع �ل�صكر يف �لدم، وعن من ي�صاركني 

وحدتي.. يا �صغاري غد�ً تعرفون �أن هذه �الأمور كلها قد كفلها �هلل ملخلوقاته، فهل 

ر�أيتم �أن �لنوم يختلف بني �ملخلوقات؟ فهو يتوفاها بالليل و�لنهار، و�علمو� �أحبتي 

�أنني يف نعمة من �هلل وف�صل و�أمري ماآله �إىل خري، و�الأعمال عندي �أكرث من �لوقت 

�أكرث مما لو كنت يف غري هذ� �حلال، فهناك من  �ملتاح، ولعل حايل هذ� وفر يل وقتاً 

�أنتفع به، وعبادة �أدخرها ليوم �لتناف�ص وقبالتي لبالل وُربا.

زوجتي.. هذه ر�صالتي �الأوىل، و�صاأكتب لكم—�إن �صاء �هلل—غريها، و�علمي 

�أن ما �أ�صابنا مل يكن ليخطئنا، )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(.. 

�ختارت  فل�صطني،  من  �أ�رشة  �إال  نحن  فما  ول�صغارنا،  لك  و�أ�صو�قي  حتياتي 

طريقاً يحبه �هلل ور�صوله و�ملوؤمنون.

زوجك �أبو عمر

�جلمعة 1995/8/18م
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وثيقة رقم 4:

كلمة ال�شيدة نادية الع�شي زوجة الدكتور مو�شى اأبو مرزوق، 

اأمام املوؤمتر ال�شحفي املنعقد يف وا�شنطن4

21 �آب/ �أغ�صط�ص 1995

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أيها �ل�صيد�ت و�ل�صادة:

�أوؤكد لكم �إن ق�صية زوجي د. مو�صى �أبو مرزوق هي ق�صية �إن�صانية و�صيا�صية 

بحتة. وهي لي�صت ق�صية زوجي �لذي يقبع يف �صجون نيويورك ظلماً وجور�ً فقط 

ولكنها ق�صية وماأ�صاة هوؤالء �الأطفال �ل�صغار �لتي �بتد�أت منذ �خلام�ص و�لع�رشين 

من �ل�صهر �ملا�صي وال تز�ل م�صتمرة.

ولقد عانى هوؤالء �الأطفال حني �إيقاف و�لدهم وتعر�صه لال�صتجو�ب ل�صاعات 

طويلة �أم�صوها يف �جلوع و�لعط�ص و�ال�صتغر�ب، فلم ت�صتوعب عقولهم ما يح�صل 

لو�لدهم من معاملة وهو مل يقرتف �أي مالفة لقو�نني هذه �لبالد.

م�صدر  عنهم  غاب  فقد  و�لدهم...  �عتقال  بعد  �أطفايل  معاناة  ��صتمرت  ولقد 

�حلنان و�لعطف و�لرعاية. و�أ�صبحت حياتنا حرجة ي�صوبها �لقلق و�ال�صطر�ب. 

فال نعلم ما �صيجيء به نهارنا وال ما يخفيه عنا ليلنا.

ويف �لوقت �لذي ي�صتعد فيه �الأطفال يف �أمريكا لدخول �ملد�ر�ص فاإن �أطفايل غري 

�لتعليم  يف  و�لد�صتوري  �الإن�صاين  بحقهم  و�لتمتع  �ملد�ر�ص  دخول  على  قادرين 

�ل�صلطات  قبل  من  �ملدر�صية  و�صهاد�تهم  ميالدهم  �صهاد�ت  �حتجاز  ب�صبب  وذلك 

�الأمريكية.

وثيقة حمفوظة، كلمة �ل�صيدة نادية �لع�صي زوجة �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق �أمام �ملوؤمتر �ل�صحفي   
4

�ملنعقد يف و��صنطن بتاريخ 1995/8/21. ومت ن�رش حمتوى �لكلمة يف: جملة املجتمع، 1995/8/29.
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�أيها �ل�صيد�ت و�ل�صادة:

�إن معاناة �أ�رشتنا هي �إ�صافة جديدة �إىل �صجل �ملعاناة �لتي تتعر�ص له �جلالية 

عودة..  �أليك�ص  �ملنا�صل  �غتيال  منذ  �بتد�أت  و�لتي  �أمريكا،  يف  و�مل�صلمة  �لعربية 

ومرور�ً باملحاكمات �ل�صيا�صية و�الإعالمية وحمالت �لت�صويه و�الزدر�ء �مل�صتمرة.

�أيها �ل�صيد�ت و�ل�صادة:

ف�صحة  و�إعطاء  مبر  دون  مرزوق  �أبو  �لدكتور  زوجي  �عتقال  ��صتمر�ر  �إن 

�العتقال  �أن  على  يدل  هذ�  كل  تريدها...  �لتي  �التهامات  له  تعد  كي   الإ�رش�ئيل 

للم�صا�ص  حماولة  �الإجر�ء�ت  هذه  تكون  �أن  و�أخ�صى  حم�صة.  �صيا�صية  �أبعاد  ذو 

وت�صويه  ن�صاطاتها  و�إجها�ص  و�الإ�صالمية  �لعربية  جاليتنا  وحريات  بحقوق 

�صمعتها و�إهد�ر م�صاحلها وترهيبها وحتطيم معنوياتها.

ومن هذه �لقناعات فاإنني �أهيب من خاللكم بكل �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات �لعربية 

�الإن�صان  حقوق  ورعاية  و�الإن�صاف  للعدل  �ملحبة  �جلهات  وكل  و�الإ�صالمية، 

وهي  مرزوق..  �أبو  �لدكتور  ق�صية  عن  و�صجاع  م�رشف  لدفاع  تنه�ص   �أن 

جميعاً. ق�صيتنا 

�إىل ملوك وروؤ�صاء وقادة �لدول �لعربية و�الإ�صالمية و�إىل  �أتوجه  ومن خاللكم 

كافة �صعوبهم وموؤ�ص�صاتهم �أن يتبنو� ق�صيتنا �لعادلة و�الإن�صانية، و�أن ي�صتثمرو� 

عالقاتهم مع �أمريكا من �أجل �إطالق �رش�ح �لدكتور �أبو مرزوق يف �أقرب وقت.

�أن  لالإن�صانية و�لعدل  �أمريكي مل�ص و�صادق وحمب  �إىل كل  بالند�ء  و�أتوجه 

حماية  يف  ذلك  متمثالً  �لدولة  هذه  د�صتور  عليها  بني  �لتي  �لقيم  عن  مد�فعاً  يقف 

حقوق �أطفالنا وجاليتنا ومناه�صة كافة �أ�صكال �لتمييز و�لقهر �لفكري و�ل�صيا�صي 

�لذي تتعر�ص له �جلالية �لعربية و�مل�صلمة.

�ت�صعت  قد  و��صنطن  يف  �الأبي�ص  �لبيت  �أبو�ب  كانت  �إذ�  باأنه  �جلميع  و�أذكر 

هوؤالء  حق  فمن  �صهور  عدة  قبل  �آدمز  جريي  �ل�صيد  �لز�ئر  �ل�صيف  ال�صتقبال 

�الأطفال �أن ي�صتقبلو� �أباهم يف بيته وحمل �إقامته وبني جري�نه يف فرجينيا.
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�ملدنية  �حلقوق  عن  للدفاع  خا�ص  �صندوق  �إن�صاء  عن  �أعلن  �ملنا�صبة  وبهذه 

و�الإن�صانية للدكتور �أبو مرزوق وعائلته. ويحمل �ل�صندوق ��صم:

Marzoq Family Funds

و�أطلب من كل مل�ص �أن ي�صاهم مبا ي�صتطيع لدعم هذ� �ل�صندوق.

وختاماً �أتوجه بال�صكر �جلزيل �إىل �الأ�صدقاء وكل �ملخل�صني �لذين مل يرتددو� يف 

تقدمي �لعون و�الهتمام بهوؤالء �الأطفال وخدمة ق�صية و�لدهم �لعادلة و�الإن�صانية.

على  وم�صوؤوليها  و�الإ�صالمية  �لعربية  �ملوؤ�ص�صات  �إىل  خا�ص  ب�صكر  و�أتوجه 

 ،AMC رئي�ص  �لعامودي  �لرحمن  عبد  �ل�صيد  مقدمتهم  ويف  �للقاء،  لهذ�  رعايتهم 

ولكل   ،AAT رئي�ص  زغبي  جيمز  و�ل�صيد   ،NAAA رئي�ص  جه�صان  خليل  و�ل�صيد 

من �أ�صدى �إلينا �أي خدمة.

خدمات  من  يقدمه  ما  على  �أبو�صناق  يا�رش  �ل�صيد  �الأ�رشة  �صديق  و�أ�صكر  كما 

�إن�صانية لهوؤالء �الأطفال.

و�أخري�ً �أ�صكركم جميعاً على ح�صوركم و�هتمامكم

وح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل
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وثيقة رقم 5:

حول  قا�شم  فوزي  اأني�س  الدكتور  تقرير 

رحلته اإىل نيويورك لدرا�شة ق�شية الدكتور 

مو�شى اأبو مرزوق5

1 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1995

تقرير رحلة نيويورك

اأوالً - الوقائع

وكان  نيويورك  �إىل  عّمان  غادرت   :1995/9/24

�لو�صول حو�يل �ل�صاعة �لعا�رشة و�لن�صف م�صاء�ً يف �ليوم ذ�ته.

1995/9/25: �ت�صلت �صباحاً مع �ملحامي �صتانلي كوهني، ورتبت لقاء�ً معه �ل�صاعة 

�لو�حدة بعد �لظهر.

�أطفالها  �أربعة من  �إىل نيويورك مع  �لطريق  و�ت�صلت بال�صيدة نادية وكانت يف 

و�ل�صيد عبد �لرحمن �لعامودي. ذكر �ل�صيد �لعامودي �أنهم ذ�هبون �إىل �ل�صجن 

لزيارة �لدكتور مو�صى و�أننا �صنلتقي مع �ملحامي كوهني حو�يل �لثانية و�لربع 

بعد �لظهر.

مو�صى  �لدكتور  زيارة  يل  يكن  ال  �أنه  وتبني  �لو�حدة  �ل�صاعة  �ملحامي  �لتقيت 

�إد�رة �ل�صجن مع بيان ��صم  �إىل  �أ�صبوعني  �أن يقدم قبل  �أن �لطلب يجب  باعتبار 

�لز�ئر يقطن خارج �لواليات �ملتحدة �صوف ت�صتغرق  �لز�ئر وعنو�نه و�إن كان 

�أمتكن  لكي  �أنه  �ملحامي  �أفاد  �أطول.  فرتة  �لز�ئر  خلفية  عن  �لبحث  عملية 

�أ�صبوعني  قبل  �لزيارة  يف  برغبتي  �أبلغه  �أن  يجب  مو�صى  �لدكتور  زيارة   من 

على �الأقل.

وثيقة حمفوظة، تقرير �لدكتور �أني�ص فوزي قا�صم، حول رحلته �إىل نيويورك لدر��صة ق�صية �لدكتور   
5

مو�صى �أبو مرزوق، عّمان، 1995/10/1.
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�أفاد �ملحامي مبا يلي:

�إن ق�صية �لدكتور مو�صى بد�أت كق�صية هجرة، و�إنه حني كان عائد�ً �إىل �أمريكا   .1

مت �إيقافه يف مطار نيويورك باعتبار �أن وز�رة �خلارجية �الأمريكية كانت قد 

و�صعت ��صمه على قائمة غري �ملرغوب دخولهم �إىل �لواليات �ملتحدة.

�أن  من  �صند  على  باعرت��ص  مو�صى  �لدكتور  من  بالوكالة  �ملحامي  تقدم   .2

�الأجنبي �ملقيم �إقامة د�ئمة يف �لواليات �ملتحدة يجب �أن ي�صمح له بالدخول. 

حني  �صلوكه  من  تخوف  �أو  �صلوكه  يف  �صكوك  �أية  �حلكومة  لدى  كان  و�إن 

يدخل �لبالد، فيجب عليها �إبر�ز ما لديها من م�صتند�ت.

مو�صى،  �لدكتور  وحمامي  �حلكومة  حمامي  بني  �ملذكر�ت  تبادل  �أثناء  يف   .3

�لدكتور  �حتجاز  فيه  تطلب  �لفيدر�لية  �حلكومة  �إىل  بطلب  �إ�رش�ئيل  تقدمت 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صكوى  و�صلت  �إ�رش�ئيل.  يف  ��صرتد�ده  مطلوب  الأنه  مو�صى 

و�أنه  �إرهابية،  �أعمال  يف  مرزوق  �لدكتور  ��صرت�ك  عن  مز�عم  فيها  وت�رشد 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

ويقول  �ملهاجرة،  ق�صية  يف  �لنظر  توقف  �الإ�رش�ئيلية،  �ملطالبة  هذه  ب�صبب   .4

�ملهاجرة ت�صبح  فاإن دعوى  �إن جنحت ق�صية �ال�صرتد�د  حمامي �حلكومة 

وحمامي  �حلكومة  حمامي  بني  ما  قائمة  ز�لت  ما  و�ملناظرة  جدوى.  بال 

�لدكتور مو�صى حول هذه �لنقطة.

�أن تتقدم خالل �صتني  �إ�رش�ئيل  ��صرتد�د �ملجرمني، فاإن على  5. طبقاً التفاقية 

يوماً من تاريخ تقدمي طلب �حتجاز �لدكتور مو�صى، مبلف تبني فيه �لوقائع 

�أكتوبر   10 يف  �ملدة  هذه  تنتهي  باال�صرتد�د.  ملطالبتها  �ملوؤيدة  و�مل�صتند�ت 

1995. فاإن تخلفت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �عتبت وكاأنها قد �صحبت طلبها 

ويتم �إ�صقاط �لدعوى باال�صرتد�د.

عن  �الإفر�ج  فيها  يطلب  للمحكمة  مبذكرة  �لتقدم  على  حالياً  �ملحامي  يعمل   .6

مليون  لـ)15(  �لكفالة  تكون  �أن  يقرتح  �أن  ويود  بالكفالة.  مو�صى  �لدكتور 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات477

ملحق الوثائق

�لعايل، �صوف يدخل يف  �لرقم  �أن طرحه ملثل هذ�  دوالر�ً. يف �عتقاد �ملحامي 

روع �لقا�صي �أن �لدكتور مو�صى يتمتع بتاأييد �أنا�ص عديدين وقادرين على 

�إذ�  �ل�صيد �لعامودي ب�صاأن  له. لقد حتدث �ملحامي مع  �أمو�لهم �فتد�ء�ً  رهن 

�لواليات  �ملقامة يف  �مل�صاجد  �لتي �صجلت  �الإ�صالمية  لل�رشكة  باالإمكان  كان 

ببحث  �لعامودي  �ل�صيد  وعد  وقد  �لكفالة،  هذه  تقدمي  من  با�صمها  �ملتحدة 

�ملو�صوع من جمل�ص �إد�رة �ل�رشكة �الإ�صالمية.

قبل  من  قبولها  يف  م�صكوك  �لكفالة  مو�صوع  �أن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  �ملهم  من 

حيث  من  مقبولة  غري  �ال�صرتد�د  ق�صايا  يف  �لكفاالت  �أن  باعتبار  �لقا�صي 

�ملبد�أ.

7. من �ملتوقع �أن يتقدم �ملحامي بطلبه للكفالة يف 14 �أكتوبر 1995.

8. �ملحكمة حددت جل�صة 24 �أكتوبر 1995 للنظر يف �لق�صية، �أي بعد �أ�صبوعني 
�ال�صرتد�د  طلب  تقدمي  من  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لنهائي  �لتاريخ   من 

مدعماً بامل�صتند�ت.

زيارتهم  �نتهاء  بعد  �لعامودي  و�الأ�صتاذ  �لع�صي  نادية  باالأخت  �جتمعت   .9
لل�صجن، وكانت هناك م�صاكل بني �لدكتور مو�صى و�إد�رة �ل�صجن مّت بحثها 

�لدكتور مو�صى من  �الإد�رة منعت  �أن  �لعامودي و�الإد�رة منها  �الأخ  ما بني 

�ال�صرت�حة،  فرتة  �إىل  �ل�صجن  من  يخرج  حني  معه  �لقر�آن  من  ن�صخة  �أخذ 

وو�فقت �الإد�رة على �لطلب.

�الأ�صتاذ  طلب  فقد  �ل�صكري،  مر�ص  من  يعاين  مو�صى  �لدكتور  �أن  وب�صبب 

�لعامودي تخ�صي�ص وجبة غذ�ء خا�صة مبر�صى �ل�صكر، وو�فقت �الإد�رة 

�أبلغ �لدكتور مو�صى بح�صوري يف مهمة خا�صة باأمره،  على �لطلب. كذلك 

و�أبدى �رتياحه كثري�ً.

�أع�صاء  مع  لالجتماع  و��صنطن  بزيارة  �أقوم  �أن  يف  �لعامودي  �ل�صيد  رغب   .
*9

يعتمد على عدة ظروف وعلى  �أن ذلك  له  و�لتباحث معهم، وذكرت  �للجنة 

�لرقم 9 مكرر يف �لن�ص �الأ�صلي للوثيقة.  
*
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يف  هنا  �أوالً  بها  �لقيام  �أود  �لتي  و�لتق�صي  �لبحث  مهمة  ��صتكمال  مدى 

نيويورك. ووعدته باالت�صال معه �ليوم �لتايل م�صاء�ً.

عن  معلوماته  عن  و�صاألته  جبارة  عابدين  املحامي  لزيارة  ذهبت   :1995/9/26

يوم  هاتفية  مكاملة  ��صتلم  باأنه  جبارة  �الأ�صتاذ  �أفاد  مو�صى.  �لدكتور  ق�صية 

و�صول �لدكتور مو�صى �إىل �ملطار و�حتجازه، وب�صبب �نهماكه يف ق�صية �ل�صيخ 

عمر عبد �لرحمن، والعتقاده �أن ق�صية �لدكتور مو�صى—بد�ية—كانت ق�صية 

مهاجرة، فقد �أو�صى �أن يتوىل �لق�صية �ملحامي �صتانلي كوهني.

بالنفي.  فاأجاب  �ال�صرتد�د  ق�صايا  يف  خبة  ذ�  كوهني  كان  �إن  عابدين  و�صاألت 

�أن  بعد  �لدكتور مو�صى  �مل�صاعدة يف ق�صية  �ال�صتعد�د يف  لديه  كان  �إن  و�صاألته 

باأنه  فاأجاب  �ال�صرتد�د،  وق�صية  �لهجرة  ق�صية  بني  ما  وت�صابكت  تطورت 

م�صتعد ال �صيّما و�أن ق�صية �ل�صيخ عمر قاربت على �النتهاء.

�إد�رة  عهد  يف  �ل�صابق  �لعدل  وزير  وهو  كالرك،  رمزي  �الأ�صتاذ  مع  و�جتمعت 

�أحد  ال  �أن  ��صتغرب  وقد  بالق�صية،  علم  على  وهو  جون�صون،  ليندون  �لرئي�ص 

 �ت�صل به باعتبار �أنه ذو خبة يف ق�صايا �ال�صرتد�د وال �صيّما و�أنه توىل ق�صيتي 

�إبعاد لفل�صطينيني.

و�ت�صلت بالدكتور �رشيف ب�شيوين، وهو من �أهم �ملر�جع �لقانونية يف ق�صايا 

�ال�صرتد�د وهو �أ�صتاذ يف جامعة دي بول وموؤلف كتابني عن �ملو�صوع، وهو 

على علم بق�صية �لدكتور مو�صى.

كافة  يل  �أر�صل  قد  وكان  كوهني  �ملحامي  مع  ثانياً  �جتماعاً  عقدت   :1995/9/27

�ملختلفة  �لق�صية، وقر�أتها، وناق�صت معه �جلو�نب  �لتي بحوزته عن  �ملذكر�ت 

من �لق�صية على �صوء قر�ء�تي لالأور�ق.

�ت�صلت مع �ل�صيد عبد �لرحمن �لعامودي و�أفدته باأن ال �رشورة يل للقدوم �إىل 

و��صنطن الأنه من �ل�رشوري �ملبادرة التخاذ بع�ص �خلطو�ت �لعاجلة و�لعودة 

�إىل عّمان لطرح �خليار�ت و�لتو�صيات للموكل.
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ثانياً - يف النتائج والتو�شيات

1. النتائج:

متخ�ص�ص  حماٍم  وهو  عمره،  من  �الأربعينات  �أول  يف  �صاب  كوهني،  �ملحامي 

مو�صى  �لدكتور  دعوى  بوقائع  ملم  �إنه  �لهجرة،  وق�صايا  �جلز�ئية  �لق�صايا  يف 

ويحفظها ويبدو عليه �حلما�ص ملو�صوع �لدكتور مو�صى ومتابعة �أموره �ل�صحية. 

�مل�صكلة �لو��صحة من �حلديث مع �الأ�صتاذ كوهني �أنه غري ملم بق�صايا �ال�صرتد�د، 

وهو �الآن يدر�ص �لق�صايا �ملتعلقة بهذ� �ملو�صوع ويتعلم عنها.

من �أع�صاء �للجنة �لعربية �لتي ت�صاعد يف ق�صية �لدكتور مو�صى االأ�شتاذ جورج 

�شامل، وهو حماٍم من �أ�صل عربي وله عالقة قوية مع وز�رة �خلارجية �الأمريكية، 

وجيم�س زغبي، وهو من موؤ�ص�صي �لتجمع �لعربي )لوبي عربي( وله عالقة قوية 

مع وز�رة �خلارجية كذلك. يف �عتقادي �أن هوؤالء و�آخرين من �أع�صاء �للجنة مبن 

عائلة  مع  �لوقوف  يف  جيد  بعمل  يقومون  �لعامودي،  �لرحمن  عبد  �الأ�صتاذ  فيهم 

لي�ص وحيد�ً  �لدكتور مو�صى  باأن  �لعام  �النطباع  �لدكتور مو�صى ودعمها و�إعطاء 

�مليول و�الجتاهات، حتت�صن ق�صيته  �لنا�ص، من متلف  و�أن هناك جمموعة من 

وتد�فع عنه. لهذ� فهم ي�صتحقون �ل�صكر و�لتقدير.

2. التو�شيات:

�إن ق�صايا �ال�صرتد�د هي بطبيعتها �صيا�صية �ل�صكل و�ملحتوى. �إذ ال يكفي فيها 

�جلو�نب �لفنية )�الإ�صكاليات �لقانونية(، بل يجب �أي�صاً �الإملام باجلو�نب �ل�صيا�صية 

�ل�صهيوين  بالنز�ع  ملمٍّ  وغري  له  �صيا�صية  خلفية  ال  كوهني  �الأ�صتاذ  بها.  �ملحيطة 

�لعربي، وال يدرك عمق �ملاأ�صاة �لفل�صطينية. هذه �جلو�نب معروفة متاماً لالأ�صتاذ 

خلفياتهم  ب�صبب  وذلك  جبارة  وعابدين  ب�صيوين  و�رشيف  كالرك  ر�مزي 

وممار�صاتهم يف مثل هذه �مل�صائل.

�إن �لو�صع �لعام يف �لواليات �ملتحدة—ويف �لغرب عموماً—هو �لتحامل على كل 

ما ي�صمى بق�صايا �الإرهاب. و�إن �لتجاوز�ت �لق�صائية “مقبولة” لدى �لر�أي �لعام 

ولدى �لق�صاة. هنا مناط �خلطورة يف ق�صية �لدكتور مو�صى.
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ي�صاف �إىل تعقيد�ت ق�صية �لدكتور مو�صى �لتعاون �لو��صح ما بني �ل�صلطات 

ال�صرتد�د  معاهدة  بينهما  �أن  ب�صبب  لي�ص  �الإ�رش�ئيلية،  و�ل�صلطات  �الأمريكية 

�ملجرمني فح�صب، بل ب�صبب �لتعاطف �الأيديولوجي �أي�صاً فيما بينهم يف كل �مل�صائل 

�ملتعلقة بالعملية �ل�صيا�صية منذ �أو�صلو.

�الأمريكية هزيلة لدرجة كبرية  لل�صلطات  �ملقدمة  �الأوىل  �الإ�رش�ئيلية  �ملذكرة  �إن 

الأنها ال ت�صتند �إىل وقائع و�إمنا �إىل معلومات و�أقو�ل مر�صلة. حتى و�إن كان �لدكتور 

مو�صى قائد�ً �صيا�صياً يف حركة حما�ص فاإن �لتعبري عن �لر�أي ال يوؤثم عليه �لقانون. 

ال  �لقانون  ولكن  �لزوجات،  تعدد  حترم  قو�نني  �ملتحدة  �لواليات  يف  يوجد  فمثالً، 

يجرم �أي �صخ�ص يوؤمن بتعدد �لزوجات �أو يب�رش بنجاعة تعدد �لزوجات. املهم هو 

املمار�شة ولي�س االإعالن عن الراأي. �الأول حمرم و�لثاين مباح.

لذلك

فاإين �أقدم لكم �لتو�صيات �لتالية:

و�الأ�صتاذ  ب�شيوين  �رشيف  والربوف�شور  كالرك  رامزي  �الأ�صتاذ  تعيني  يتم   .1

عابدين جبارة كمحامني للدكتور مو�صى وذلك فيما يتعلق بق�صية �ال�صرتد�د.

يتعلق  فيما  مو�صى  للدكتور  كمحامٍ  كوهني  �صتانلي  باملحامي  �الحتفاظ  يتم   .2

بق�صية �لهجرة.

تاأثري�تهم  الأن  �للجنة  و�أع�صاء  �لعامودي  �لرحمن  عبد  باالأخ  �الت�صال  ي�صتمر   .3

�أ�صو�أ  يف  )�أو  مهم  و�ل�صيا�صي  �الجتماعي  تاأثريهم  ولكن  �صئيلة،  �لقانونية 

�لفرو�ص، غري موؤٍذ(.

وبالتو�زي مع �لتو�صيات �أعاله، فاإنه يجب �لعمل على:

�أ. �ملد�خلة مع �حلكومة �الأردنية ال�صتخد�م نفوذها مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية،

ب. و�ملد�خلة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية،

ج. و�ملد�خلة مع وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية،
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بحيث يكون مو�صوع �ملد�خالت ما يلي:-

�إن ��صرتد�د �لدكتور مو�صى �صوف يعقد �الأو�صاع �ملعقدة �أ�صالً. 	·

�إن �ال�صرتد�د �صوف يدفع باملزيد من �لتطرف من قبل �أتباع �لدكتور مو�صى. 	·

�إذ� تاأخرت �إ�رش�ئيل يف تقدمي طلب �ال�صرتد�د �مل�صفوع بامل�صتند�ت �صوف يبعد  	·
�حلرج عن �حلكومة �الأمريكية وت�صطر لالإفر�ج عنه بحكم �لقانون.

�إذ� �عتبنا �لدكتور مو�صى �أنه موقوف بناء�ً على طلب �حلكومة �الإ�رش�ئيلية فاإن  	·
�الإ�رش�ئيلية ومنظمة  �الأبي�ص بني �حلكومة  �لبيت  �ملوقعة يف  �الأخرية  �التفاقية 

�أو  �إ�رش�ئيل  لدى  �مل�صجونني  �ل�صيا�صيني  و�ل�صجناء  �ملعتقلني  تعالج  �لتحرير 

�ملعتقلني بناء على طلبها، وبالتايل يدخل �لدكتور مو�صى حتت هذ� �لتعريف.

�إيقافه �صوف يوؤزم  �ل�صكر و�إن ��صتمر�ر  �لدكتور مو�صى يعاين من مر�ص  �إن  	·
و�صعه �ل�صحي وت�صبح ق�صية �الإفر�ج عنه �أمر�ً �صاخناً لدى منظمات حقوق 

�الإن�صان.

�أن  �أطفال و�أنهم يعاقبون على جر�ئم مل يثبت  للدكتور مو�صى عائلة معظمهم  	·
و�لدهم قد �رتكبها ومل ت�صتطع �إ�رش�ئيل �إثباتها.

غادرت نيويورك �ل�صاعة �حلادية ع�رش م�صاء يوم 1995/9/27 وو�صلت لندن 

 ،1995/9/29 يوم  فيها  ومكثت   .]1995[  199/9/28 �صباح  من  �لعا�رشة  �ل�صاعة 

�أيام حيث مّت عدم �حت�صاب يوم  )�لرحلة �صتة   .1995/9/30 �إىل عّمان يوم  وعدت 

.)1995/9/29

�ملحامي

�أني�ص فوزي قا�صم

عّمان: 1995/10/1
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وثيقة رقم 6:

واجلمعيات  املنظمات  جمل�س  ر�شالة 

الواليات  رئي�س  اإىل  االأردن  يف  االإ�شالمية 

الإطالق  كلينتون  بيل  االأمريكية  املتحدة 

�رشاح الدكتور مو�شى اأبو مرزوق6

23 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1995

جمل�ص �ملنظمات و�جلمعيات �الإ�صالمية

عّمان - �الأردن

�لتاريخ: 1416/5/29هـ

�ملو�فق: 1995/10/23م

ر�شالة مفتوحة اإىل- 

فخافة الرئي�س بيل كلنتون املوقر 

رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية

يهدي �إليكم جمل�ص �ملنظمات و�جلمعيات �الإ�صالمية باالأردن حتياته و�حرت�مه 

�ل�صعب  خدمة  يف  �لتوفيق  ومزيد  �ل�صحة  بوفور  لفخامتكم  متنياته  �أطيب  مع 

ده�صتنا  �أحياناً  نبدي  باأن  لنا  و��صمحو�  �الإن�صان.  حقوق  وق�صايا  �الأمريكي 

و�عرت��صنا على بع�ص ت�رشفات �الإد�رة �الأمريكية يف بالدها، تلك �لت�رشفات �لتي 

�الإن�صان  �لدويل و�رشعة حقوق  �لقانون  ت�صطدم مع �حلق و�لعدل وتتناق�ص مع 

�ل�صيا�صي  �لق�صم  رئي�ص  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  مع  �الآن  يح�صل  ما  كمثل 

بحركة حما�ص.

�إن �لدكتور �أبو مرزوق �أقام يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 14 عاماً حيث ح�صل   .1
على �صهادة �ملاج�صتري ثم على �صهادة �لدكتور�ه.

وثيقة حمفوظة، جمل�ص �ملنظمات و�جلمعيات �الإ�صالمية، عّمان، �الأردن، ر�صالة مفتوحة �إىل �لرئي�ص   
6

بيل كلينتون، 1995/10/23.

مالحظة: ن�ص: ر�صالة مفتوحة �إىل، ون�ص: Green Card مكتوبة يف ن�ص �لوثيقة بخط �ليد.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات483

ملحق الوثائق

وثيقة  يحمالن  وزوجته  وهو  �الأمريكية  �جلن�صية  يحملون  �أوالده  من  �أربعة   .2
.Green Card الإقامة �لد�ئمة يف �لواليات �ملتحدة�

غادر �لواليات �ملتحدة يف �أو�ئل عام 1993 حتى �أو��صط عام 1995 وكان خالل   .3
هذه �لفرتة يرتدد على �لواليات �ملتحدة الأن لديه بع�ص �الأعمال �خلا�صة هناك. 

و�آخر مرة ز�ر بها �لواليات �ملتحدة كانت يف �صهر كانون ثاين )يناير( عام 1995 

ومل يعار�صه ومل ي�صاأله �أحد.

يف 95/7/25 فوجئ باعتقاله من قبل �ل�صلطات �الأمريكية بتهمة تتعلق باإجر�ء�ت   .4
�إىل ق�صية �صيا�صية و�أمنية وتقدمت دولة  �لهجرة ووثائقها ثم حتول �العتقال 

�إ�رش�ئيل �إىل �ل�صلطات �الأمريكية بطلب ت�صليمه �إليها مبوجب الئحة مكتوبة تبلغ 

�ألف �صفحة وال يدري �أحد ما �صوف يحدث بعد ذلك.

وال  �ملتحدة  �لواليات  �أر�ص  على  جرية  يرتكب  مل  مرزوق  �أبو  �لدكتور  �إن   .5
وطنه  عن  �لدفاع  على  مق�صورة  وطنية  �صيا�صية  ومهمته  �إ�رش�ئيل  دولة  �صد 

هيئة  وثائق  �أقرتها  �لتي  �مل�رشوعة  �ل�صلمية  بالو�صائل  و�أجد�ده  �آبائه  و�أر�ص 

وحماكمته  �لق�صاء  �إىل  حتويله  و�إن  �ل�صماوية.  �ل�رش�ئع  وجميع  �ملتحدة  �الأمم 

ال  وهمية  باأعمال  و�تهامه  حوله  �إعالمية  �صجة  و�إثارة  �ملحاكم  �إحدى  �أمام 

�إىل �صمعة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  �أمور ت�صيء  �أ�صا�ص لها من �ل�صحة كلها 

كل  يف  �إليها  وتدعو  بها  تنادي  �لتي  �الإن�صانية  و�صعار�تها  �لدويل  ومركزها 

و�ل�صعار�ت و�ملبادئ  �لفعلية  �ملمار�صة  بني  �لتوفيق  يكن  �إذن  فكيف   مكان 

�الأمريكية �الإن�صانية؟

�لدكتور  حُتاكم  �إمنا  �الأمريكية  �الإد�رة  باأن  �عتقاد  لديهم  و�مل�صلمني  �لعرب  �إن   .6
�أبو مرزوق حل�صاب دولة �إ�رش�ئيل وبطلب منها، و�أن �لواليات �ملتحدة تريد يف 

�أ�صبحت  به ما ت�صاء فهل  لتفعل  �إ�رش�ئيل  لدولة  بت�صليمه  �لقر�ر  �تخاذ  �لنهاية 

خ�صوم  على  �لقب�ص  مهمتها  �ل�رشطة  �أفر�د  من  جمموعة  �الأمريكية  �ل�صلطات 

�الأمريكي  �ل�صعب  �الأمر يت�صادم مع كر�مة  �إن هذ�  �إليها؟  �إ�رش�ئيل وت�صليمهم 

�ل�صناعي  وتفوقه  �لعلمية  قدر�ته  وكر�مة  تاريخه  وكر�مة  دولته،  وكر�مة 

و�لفكري.
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مما يزيد �الأمر ��صتغر�باً �أن �لدكتور �أبو مرزوق يحاكم �الآن �أمام قا�صي ذكرت 

�الأخبار �أنه متع�صب عن�رشياً وحاقد على �لعرب و�مل�صلمني وال يتمتع بالنز�هة 

و�لعد�لة و�حلياد.

يخرج  ومل  �الأمريكي  باملو�طن  �أ�صبه  مرزوق  �أبو  �لدكتور  �إن  �لرئي�ص،  �صيادة 

على �لقانون ومل يرتكب جرية وال يقاوم بال�صالح �صد �أعد�ء �صعبه وهو م�صوؤول 

�صيا�صي له كامل �حلقوق و�حلرية لدى جميع �صعوب ودول �لعامل ونتمنى على 

�صيادة �لرئي�ص �إطالق �رش�حه ومنحه حرية �ل�صفر �إىل �أي جهة يريدها.

وتف�صلو� بقبول فائق �الحرت�م

جمل�ص �ملنظمات و�جلمعيات �الإ�صالمية

�الأمني �لعام

عبد �للطيف �ل�صبيحي
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وثيقة رقم 7:

ر�شالة من الدكتور اأحمد يو�شف اإىل الدكتور مو�شى اأبو مرزوق 

يف �شجنه7

15 �صباط/ فب�ير 1996

ابــِريـن( ِ الــ�شَّ )َوَب�رشِّ

�إىل �أخي �لذي عرفته �صبياً يف حو�ري مدينة رفح، وتلميذ�ً ت�صاركنا معاً �صنني 

�ل�صبع  بئر  مدينة  وجمعتنا  باملخيم،  و�لتهجري  �لبوؤ�ص  ومعاناة  �الأوىل  �لدر��صة 

مر�حل  يف  لنلتقي  �الأقد�ر  �صاقتنا  ثم  و�صباب..  �صقاوة  من  فيها  ما  بكل  �لثانوية 

متلفة من �لدر��صة �جلامعية يف كل من م�رش و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية..

�لطبع، و�أخالقيات جيل  �لعقل، وطيبة  �أعرف عنه رجاحة  �لذي  �أخي  �إىل 

�صحابي جليل..

�إىل �أخي �لذي ت�صادقنا يف م�صرية ربع قرن �أو تزيد، حملت �أجمل �الأماين 

و�لذكريات..

�إىل �أخي.. �إىل �صديقي.. �إىل �أبي عمر..

هي �حلياة �صتم�صي بحلوها ومرها وتبقى �صنائع �لب�رش و�أفكارهم ت�صهد لهم 

باملكانة و�خلريية فيما يف �حلياة من عمر مديد.

�أخي �أبا عمر..

ال �أملك لك �إال �لدعاء وجهد �ال�صتطاعة يف �لعمل، فمهما طغو� وحاولو� �أن يلقو� 

يف قلوبنا �لرعب و�لفزع باعتقالك فلن تفت فينا �لعز�ئم، و�صتظل �أحالمنا وعقائدنا 

يتج�صد  �أخي  يا  فهناك  �لكرمي،  �لر�صول  ومعر�ج  �الأوىل  �مل�صلمني  قبلة  �إىل  تدفعنا 

�لطريق  على  �الحتالل  �صجون  يف  �إخو�نك  من  �ملئات  و�إن  و�لنجاة،  و�الأمل  �حللم 

مرزوق، �أبو  مو�صى  �لدكتور  �إىل  غزة،  يو�صف،  �أحمد  �لدكتور  من  ر�صالة  حمفوظة،  وثيقة   
7 

�صجن مانهاتن – نيويورك، 1996/2/15.
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من  لهم  ينت�رش  ومن  �ملحتلون  �لطغاة  وليعلم  �صائرون،  �ملحنة  درب  ويف  باقون، 

�لظاملني باأن نه�صة �ل�صعب لي�ص تخمد بال�صيف وال تنثني لثقل �حلديد..

�ل�صالم  عليه  يو�صف  �هلل  نبي  حمنة  وتذكر  و�حت�صب/  �لنا�ص  �أعز  يا  فا�صب 

ومعاناته يف رحلته �مل�صهودة من عذ�بات �ل�صجن �إىل ُعذوبات �ملُلك وِعزه.

وكل عام و�أنتم بخري...

�لد�عي لك بالفرج �لقريب/ �أبو �صري�ز 

د. �أحمد يو�صف

15 فب�ير 1996



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات487

ملحق الوثائق

وثيقة رقم 8:

اأبو مرزوق لل�شعب  كلمة الدكتور مو�شى 

الواليات  مغادرته  ع�شية  االأمريكي 

املتحدة االأمريكية8

7 �أيار/ مايو 1997

ن�صف  من  �أكرث  �لغرب  ديار  يف  ع�صت  لقد 

حياتي منذ �أن بلغت �صن �لر�صد، وكانت �لظروف 

م�صابهة  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  بي  �أتت  �لتي 

لظروف كثري من �أبناء فل�صطني �لذين وجدو� �أنف�صهم ب�صبب �ل�صتات �لفل�صطيني 

يف �أماكن مل تكن تخطر على �لبال، وكنا ن�صعى من �أجل حت�صني �أو�صاعنا من خالل 

يف  �ال�صتمر�ر  على  �صجعتنا  �لتي  �الأخالقية  �الأ�ص�ص  وعلى  �لتعليم  على  �النكباب 

�لعمل من �أجل �لت�صدي للظلم �لذي وقع �صّد �صعبنا ومل �أكن يوماً ما من �مل�صلّمني 

ب�صبب  �صقطو�  �أنهم  �أو  و�لعنف  لل�رش  ميالني  بطبيعتهم  ولدو�  �لب�رش  �أن  مبقولة 

طبيعة �الإن�صان، ومع هذ� فاإن �لفل�صطينيني �الأبرياء قد ووجهو� بهجوم عنيف على 

�أ�صا�ص من هذه �لذر�ئع وقد �أدى �إل�صاق �ل�صور �لنمطية بامل�صلمني و�لفل�صطينيني 

�لقر�ر جتاههم وما  �لنا�ص و�صناع  �إ�صعاف ح�صا�صية كل من عامة  �إىل  �لغرب  يف 

�إال  ق�صية �عتقايل وحب�صي يف �صجن �نفر�دي ملدة �صنتني دون �رتكابي الأي جرم 

ب�صبب �صوء �ملعاملة �لتي يجدها �لفل�صطيني يف �ملجتمع �لغربي.

ويف �لوقت �لذي �أ�صع فيه حمنتي ومعاناتي يف �ل�صجن جانباً فاإنني �أقوم بذلك 

من �أجل ��صتمر�ري يف �لن�صاط �مل�رشوع �رشعاً وقانوناً و�لذي �صيوؤدي �إىل �لرتكيز 

يف  �ل�صيا�صة  �صناع  �أترك  فاإنني  ذلك  �أجل  ومن  �لفل�صطينية  �حلقوق  �إحقاق  على 

�أمريكا ل�رش�عهم مع �صمائرهم ب�صبب �إيقايف وحب�صي و�أعتقد �أن �الأمريكيني �لذين 

�لعد�لة �الأمريكية و�ل�صمري �لغائب، كلمة د. �أبو مرزوق لل�صعب �الأمريكي ع�صية مغادرته �لواليات   
8

�ملتحدة، �صحيفة الراأي، عّمان، 1997/5/7.
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�ل�صعب  من  �أنه  �صيجدون  �لعامل  يف  �مل�صريية  �لقر�ر�ت  �صناع  �أنف�صهم  يعتبون 

عليهم �أن يح�صو� بالغب �لو�قع على �لفل�صطينيني �مل�صطهدين ومع هذ� فاإن ذلك ال 

يكن �أن يف�رش �لتحيز �الأمريكي �لو��صح مل�صلحة �إ�رش�ئيل كما �أظهرته يف مو�قفها 

�لتي كان من �آخرها ��صتخد�م حق �لنق�ص لثالث مر�ت �صد قر�ر�ت جمل�ص �الأمن 

و�جلمعية �لعمومية باالأمم �ملتحدة و�لتي كانت �صتدين �إ�رش�ئيل النتهاكها للقانون 

�لدويل ولتهديدها لل�صالم يف �ملنطقة.

�إن و�صم وز�رة �لعدل �الأمريكية يل باالإرهاب ملوقف غري �أخالقي و�أن ��صتمر�رها 

بح�صانة  يتمتعون  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  من  بتو�صية  �أو  باأمر  قانونياً  مالحقتي  يف 

حتميهم من �مل�صاءلة �لقانونية لهو دليل �آخر على ذلك �ملوقف غري �الأخالقي.

ال �أ�صتطيع �لقول باأنني غري حزين ملا �أ�صابني من خيبة �الأمل ولكنني مل �أكن 

�لق�صاء  من  جاءتني  قد  �حلقيقية  �الأمل  خيبة  فاإن  ذلك  ومع  ذلك  من  �أقل  �أتوقع 

�الأمريكي  �لنظام  �ملهم من  �لقطاع  �أمريكا با�صتقالليته وهو  �لذي تفخر  �الأمريكي 

�لذي عمل  د�يف  �لفيدر�يل كيفني  �لقا�صي  �إن موقف  �لقو�نني.  بتطبيق  يتكفل  �لذي 

على تطويع �لقانون ليحكم علي بالرتحيل وبعمله هذ� فقد �أدى �إىل تعري�ص �صمعته 

لل�صبهة ولل�صوؤ�ل وقاده حقده وحماقته الأن ي�صف مئات �الآالف من �لفل�صطينيني 

�لقانوين  ر�أيه  يف  د�يف  �لقا�صي  �أكد  وقد  �إجر�مية  موؤ�مرة  يف  م�صاركون  باأنهم 

�لقر�ر برتحيلي مل يكن ور�ءه دو�فع �صيا�صية وباأنني ل�صت يف نظره  �أن   �ملكتوب 

�صجيناً �صيا�صياً.

لتقديي  �الأمريكي  و�لق�صاء  د�يف  كيفني  �لقا�صي  �إ�رش�ئيل  ��صتغلت  وقد 

للمحاكمة و�إنني الأت�صاءل ماذ� يف و�صع �لقا�صي د�يف �أن يقوم به لو علم �أنه بعد كل 

65 �صفحة �لتي �أعدها  جهوده �مل�صنية يف �صياغة ر�أيه �لقانوين �لذي يتمثل يف �لـ 

�إ�رش�ئيل  باأن  �لعلم  مع  طليقاً  �لتوقيف  من  �أخرج  �صيرتكونني  �الإ�رش�ئيليني  باأن 

معروفة مبو�قفها �ملت�صلبة وبعدم �لتهاون مع �الإرهابيني.

�إن �ملوقف �الإ�رش�ئيلي ي�صعف �لفر�صيات �الأ�صا�صية �لتي تكونت على �أ�صا�ص 

منها دولة �إ�رش�ئيل و�لتي ال ز�لت تعتمد عليها ال�صتمر�رها �إ�صافة �إىل ذلك فاإن هذ� 

للقياد�ت  �غتيالها  تنكر  مل  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  نغمة  مع  ين�صجم  ال  �ملوقف 
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�لفل�صطينية �الإ�صالمية و�لن�صطاء �حلركيني د�خل �الأر��صي �ملحتلة وخارجها من 

�أمثال �لدكتور فتحي �ل�صقاقي و�ملهند�ص يحيى عيا�ص ومن قبلهما �أبو جهاد.

�إ�صافة �إىل ذلك فاإن �أي فرد يعرف تاريخ رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيل �حلايل نتنياهو 

وقر�أ كتابه ي�صتطيع �أن يبهن على تناق�ص وت�صارب �ملوقف �الإ�رش�ئيلي و�أت�صاءل 

�الآن هل تو�صل �الإ�رش�ئيليون �إىل �العرت�ف بحقيقة موقفي وباأنني رجل �صيا�صة؟

لي�ص لدي �أدنى �صك باأن بر�ءتي قد ثبتت و�أنني الأترك �لقا�صي كيفني د�يف وهو 

يت�صارع مع �الأمر وملاذ� �صحبت �إ�رش�ئيل طلبها ملقا�صاتي يف �لوقت �لذي كان فيه 

وود  كيمبا  للقا�صية  بالن�صبة  �أما  �حلياة.  مدى  بال�صجن  علي  يحكم  الأن  م�صتعد�ً 

�أن تتبع �صمريها و�أن تقوم مبا يليه عليها من موقف  فقد �صاعت عليها فر�صة 

�صائب وعادل ومل �أقبل �أخري�ً باأن �أخاطر بال�صماح للمحكمة �لثانية للحكم �صدي 

و�أن ت�صع �ل�صابقة �لقانونية �لتي كان باالإمكان �أن تقفل �لباب على حق �ال�صتثناء 

�ل�صيا�صي الأ�صحاب �لق�صايا ذ�ت �الأبعاد �ل�صيا�صية من �ل�صجناء و�ملعتقلني.

و�أعب عن �أ�صفي ملوقف �لواليات �ملتحدة �لتي قبلت لنف�صها ر��صية �أن تتنا�صى 

�أن  بحقيقة  و�أذكرها  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  يف  �ملحايد  �ملوقف  متطلبات 

حما�ص �صوت مهم من �أ�صو�ت �ل�صعب �لفل�صطيني �لذي �أهملت حقوقه منذ �إن�صاء 

بت�صليم  ق�صورها  من  بالرغم  �الآن  �ل�صالم  عملية  تقوم  �إذن  وملاذ�  �إ�رش�ئيل  دولة 

�أر��ٍص للفل�صطينيني حتى ولو كان ذلك بدون �لر�صا �لكامل؟ �أمل يكونو� ي�صتحقونها 

منذ ثالثني عاماً م�صت عندما �غت�صبت منهم بالقوة؟ �إن �لتم�صك بفكرة �أن حما�ص 

بني  �مل�صتقبلية  بالعالقات  �مل�صا�ص  �إىل  �صك  بال  �صيوؤدي  �إرهابية  منظمة  �إال  لي�صت 

�لواليات �ملتحدة و�لفل�صطينيني كما �أن هناك خطر�ً موؤكد�ً من ��صتمر�رية �لربط بني 

حما�ص وبني �الإرهاب فهذ� �الأمر يلمح �صمنياً �إىل �أن �لدين �الإ�صالمي يتغا�صى �أو 

ي�صمح باالإرهاب �أو �أن �لفل�صطينيني بطبيعتهم ميالون للعنف.

�مل�صلمني  من  �ملاليني  يوؤيدها  �لتي  حما�ص  �أن  هو  و�لبديل  �ملقبول  �لتف�صري  �إن 

و�لفل�صطينيني يف �لعامل تعمل على �إ�صالح �الأخطاء �لتي �رتكبت �صّد �لفل�صطينيني 

وحقهم �مل�رشوع يف ��صرتجاع ما �غت�صب منهم.
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�صعف  �أو  معاجلته  عن  �لعامل  وعجز  �لفل�صطينيني  �صد  �لو�قع  �ال�صطهاد  �إن 

رغبته عن ذلك لن ي�صتمر طويالً ولن ت�صتمر �حلال على ما هي عليه يف �ملنطقة على 

ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني ولن تنجح �ملحاوالت يف تق�صيمه و�رشذمته.

يف  ز�ئف  �صالم  حتقيق  باإمكانكم  لي�ص  باأنه  ولالإ�رش�ئيليني  الإ�رش�ئيل  و�أوؤكد 

�لوقت �لذي تغت�صبون فيه �حلقوق �لفل�صطينية.

و�أود يف هذه �ملنا�صبة �أن �أتقدم بال�صكر �إىل كل �لذين وقفو� بجانبي يف هذه �ملحنة 

مر�حلها  يف  �لق�صية  ملف  حمل  �لذي  كوهني  �صتانلي  �ل�صيد  منهم  بالذكر  و�أخ�ص 

و�ليهود—فهو  �لفل�صطينيني  بني  لي�ص  �لقائم  �ل�رش�ع  باأن  للعامل  و�أثبت  �الأوىل 

�أ�صكر �ملحاميني  �ليهودي—ولكنه �رش�ع بني �حلق و�لباطل كما  �لدين  �إىل  ينتمي 

�ملهنية  ب�صيوين خلبتهما وملكانتهما  �ل�صيد مايكل كينيدي و�لبوف�صور �رشيف 

�أود  كما  �لبع�ص  عيون  �صيفتح  لعله  مميز  باأ�صلوب  بالق�صية  ��صطلعا  فقد  �لر�قية 

وكذلك  ق�صيتي  ل�صوؤون  �لكامل  بالتن�صيق  قامت  �لتي  مونا�صابني  �الآن�صة  �صكر 

متابعة  يف  م�صكور�ً  جهد�ً  بذل  �لذي  �لدويل  �لقانون  خبري  قا�صم  �أني�ص  �لدكتور 

ق�صيتي وتقدمي �لن�صح و�مل�صورة من مقر �إقامته بال�رشق �الأو�صط.

منذ  معي  وكانت  ق�صيتي  لن�رشة  ت�صكلت  �لتي  �لدفاع  جلنة  �صكر  �أود  كما 

�لبد�ية حتى �لنهاية ومن بينهم �أخ�ص بالذكر �الأ�صتاذ عبد �لرحمن �لعمودي �ملدير 

عني  يد�فع  و�صهامة  برجولة  وقف  �لذي  �الأمريكي  �الإ�صالمي  للمجل�ص  �لتنفيذي 

بالرغم من �لهجومات �حلاقدة عليه وعلى �ملجل�ص وكذلك �أ�صدقائي �لدكتور يا�رش 

�أحمد يو�صف  �الإن�صان و�لدكتور  �لدويل حلقوق  �لت�صامن  بو�صناق رئي�ص منظمة 

�ملدير �لتنفيذي للموؤ�ص�صة �ملتحدة للدر��صات و�لبحوث “ي�رش”.

و�صالبة  قوة  �ملحنة  ز�دتها  �لتي  نادية  لزوجتي  �خلا�ص  وتقديري  و�صكري 

�صكري  �أقدم  �أن  و�أود  م�صلمة.  �مر�أة  من  يتوقعها  من  ندر  باأعمال  قامت  و�لتي 

تايز  نيويورك  �أمثال  من  �ل�صحف  يف  ق�صيتي  بها  عوجلت  �لتي  للمو�صوعية 

و�ملجالت من �أمثال نيويوركر وقد كانت جتربتي مع و�صائل �الإعالم يف �أغلبها ذ�ت 

نتائج �إيجابية للتعريف بق�صيتي و�حلركة �لتي �أمثلها.
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وعمال  ق�صيتي  تفهما  �للذين  وم�رش  لالأردن  �صكري  �أقدم  �أن  يفوتني  ال  كما 

على �لو�صول �إىل حل لها و�أخ�ص بالذكر جاللة �مللك �حل�صني �لذي �صعى م�صكور�ً 

لو�صع نهاية عادلة لق�صيتي ورحب بعودتي لالإقامة يف �الأردن.

مب�صاعرهم  وغمروين  زنز�نتي  يف  يل  كتبو�  �لذين  لالآالف  بال�صكر  و�أتقدم 

�أبدت  �لتي  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  و�إىل  �لنبيلة  �الإن�صانية 

كل  و�إىل  و�لر�صمي  �ل�صعبي  �مل�صتويني  على  ق�صيتي  مبتابعة  م�صكور�ً  �هتماماً 

�لذين تبعو� لتغطية نفقات �لق�صية �لقانونية و�إىل �لذين �أكرمونا بخال�ص دعائهم 

فجز�هم �هلل جميعاً كل خري وحفظهم من كل مكروه.

مرة �أخرى فاإن عزيتي قد قويت و�صلبت وقد ز�دتني جتربة �ل�صجن �إ�رش�ر�ً 

على ��صتمر�ر �لن�صال من �أجل �ل�صعب �لفل�صطيني وال بّد للعد�لة من �أن تتغلب على 

�لطغيان و�ال�صتبد�د فتلك �صنة ربانية ال تتخلف “وهلل �الأمر من قبل ومن بعد”.

4 مايو 1997م
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وثيقة رقم 9:

حول  )حما�س(  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  من  �شحفي  بيان 

االإفراج عن الدكتور مو�شى اأبو مرزوق9

�أيار/ مايو 1997

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلجة ذو   28 �الإثنني  يوم  م�صاء  )عمان(  �الأردنية  �لعا�صمة  �إىل   و�صل 

1417 هـ �ملو�فق 6 �أيار )مايو( 1997م، �الأخ �ملجاهد �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، 
بعد �حتجاز د�م قر�بة عامني يف �صجون �الإد�رة �الأمريكية، �أم�صاها �صابر�ً حمت�صباً 

عند �هلل �صبحانه وتعاىل �ملعاناة �لتي عا�صها يف زنز�نة �نفر�دية ويف ظروف �صعبة 

خلفها،  �صيا�صية  دو�فع  وجود  و��صحاً  كان  وظاملة،  جمحفة  قانونية  و�إجر�ء�ت 

وتن�صيق �صهيوين - �أمريكي ب�صاأنها.

و�أمتنا  �لفل�صطيني  �صعبنا  تهنئ  �إذ  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  و�إن 

مو�صى  �لدكتور  وعلى  علينا  �هلل  مّن  مبا  �لعامل  �أحر�ر  وكل  و�الإ�صالمية  �لعربية 

ول�صعبنا  حما�ص  حلركة  ن�رش�ً  متثل  �لنتيجة  هذه  �أن  توؤكد  فاإنها  عنه،  باالإفر�ج 

�لفل�صطيني �ملجاهد ولكل �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية، كما �أنها ن�رش لكل �لق�صايا 

�الإ�صالمية يف مو�جهة �لظلم �الأمريكي و�لغطر�صة �ل�صهيونية.

كما توؤكد حركة حما�ص �أن �العتقال ال يحا�رش �لق�صايا �لعادلة، وال ي�صادر حق 

�ل�صعوب يف ��صرتد�د حقوقها، وهو مل ولن يثنينا عن �مل�صي يف طريقنا نحو حترير 

�الأر�ص و�ملقد�صات.

وبهذه �ملنا�صبة تتقدم حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( بو�فر �ل�صكر و�لتقدير 

�أزمة �حتجاز �الأخ �ملجاهد �لدكتور مو�صى  �إىل كل من وقف معها و�صاندها خالل 

�أبو مرزوق، وتخ�ص بالذكر قادة وزعماء وحكومات �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، 

حركة  من  �صحفي  بيان  �الإعالمي،  �ملكتب  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  حمفوظة،  وثيقة   
9

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( حول �الإفر�ج عن �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، �أيار/ مايو 1997. 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات493

ملحق الوثائق

و�لنقابية  و�ملهنية  �ل�صيا�صية  و�ملنظمات  �لف�صائل  لقادة  بال�صكر  تتقدم  كما 

تتقدم  كما  �لفل�صطينية،  �لقوى  حتالف  و�أع�صاء  قادة  مقدمتهم  ويف  �لفل�صطينية 

�الإ�صالمية  و�لفعاليات  و�لنقابات  و�لهيئات  و�الأحز�ب  �حلركات  قادة  �إىل  بال�صكر 

�الإخو�ن  جماعة  منهم  بالذكر  وتخ�ص  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  يف  و�لقومية 

�مل�صلمون يف �الأردن وم�رش وبقية �لدول �لعربية وحزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي يف 

�الأردن، وكذلك �الأخوة �ل�صحافيني و�الإعالميني �لذين ت�صامنو� مع ق�صية �لدكتور 

�أبو مرزوق �لعادلة.

�ملحامني عن  �لدفاع وفريق  �إىل هيئة  بال�صكر �جلزيل  كما تتقدم حركة حما�ص 

�لدكتور �أبو مرزوق �لذين تابعو� �لق�صية وبذلو� جهود�ً متو��صلة وم�صكورة، كما 

ت�صكر �للجنة �ل�صعبية للدفاع عن ق�صية �لدكتور �أبو مرزوق يف �أمريكا، كما تتقدم 

�أحر�ر  ولكل  و�الإ�صالمية  �لعربية  �أمتنا  و�أبناء  �لفل�صطيني  �صعبنا  الأبناء  بال�صكر 

�أثناء  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  مع  كبري�ً  تعاطفاً  �أبدو�  �لذين  �لعامل  و�رشفاء 

�إعالمية وجماهريية عن م�صاندتهم حلركة  �حتجازه، وعبو� من خالل فعاليات 

�جلائرة  �الأمريكية  للخطوة  و��صتنكارهم  مرزوق  �أبو  �لدكتور  وق�صية  )حما�ص( 

بحقه وبحق جهاد �ل�صعب �لفل�صطيني �صد �ملحتل.

�إن حركة حما�ص ترى يف مو�قف كل �لذين �صبق ذكرهم تعبري�ً عن �إيانهم بعد�لة 

�الحتالل  �صد  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  وجهاد  �لفل�صطينية  �لق�صية 

�ل�صهيوين، وتعاهد �جلميع على �أن تبقى وفية لهم مل�صة لق�صيتنا مهما عظمت 

�لت�صحيات وغال �لثمن.

حركة املقاومة االإ�شالمية

حما�س - املكتب االإعالمي

مايو )اأيار( 1997م 
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وثيقة رقم 10:

للدكتور  ال�شحفي  للموؤمتر  اإخبارية  تغطية 

مو�شى اأبو مرزوق بعد اإطالق �رشاحه وعودته 

10
من الواليات املتحدة االأمريكية اإىل االأردن

7 �أيار/ مايو 1997

�ملجايل  �ل�صالم  �لدكتور عبد  عّمان - من حمد�ن �حلاج، وكمال زكارنة - قال 

رئي�ص �لوزر�ء �أن جاللة �مللك �حل�صني كان قد و�فق على ��صت�صافة �الأردن للدكتور 

مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �ل�صابق حلركة حما�ص لدو�ٍع �إن�صانية 

من  طلبت  قد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  كانت  فيما  ذلك  عائلته  طلبت  �أن  وبعد 

جانبها �أن يعود �ل�صيد �أبو مرزوق لالأردن وعاد ليلة �أم�ص �الأول.

و�أكد �لدكتور �ملجايل يف ت�رشيح �صحفي بد�ر رئا�صة �لوزر�ء �صباح �أم�ص �أن 

كل �إن�صان يار�ص عمالً ال يوؤذي �الأردن �صو�ء �صيا�صياً �أو �قت�صادياً �أو ع�صكرياً 

فاإن �الأردن ي�صمح له بالبقاء فيه وممار�صة حياته �لعادية ب�صكل طبيعي.

�الأردن  يف  مرزوق  �أبو  �لدكتور  بقاء  على  �رشوط  ال  �أن  �ملجايل  �لدكتور  وقال 

 على �أن يت�رشف كاأي �إن�صان �آخر. وقد رحب �لدكتور �ملجايل بال�صيد �أبو مرزوق 

ما د�م ي�صري كما ي�صري �أي �صخ�ص �آخر ودومنا �أي �رشوط. موؤكد�ً �أن باإمكان �ل�صيد 

�أبو مرزوق �أن يبقى يف �الأردن الأي مدة يريدها.

�لدكتور بو�صول  �خلارجية  وزير  �لطر�ونة  فايز  �لدكتور  رحب  جانبه   من 

�أبو مرزوق.

ال  �أنه  �لطر�ونة  �لدكتور  قال  لت�صلمه  �أردين  �رشط  هناك  كان  �إن  �صوؤ�له  ولدى 

يوجد �رشوط �إذ �أننا نحن طلبنا من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تقدمي طلب مكتوب 

لهذ �الأمر بعد �أن يكونو� قد �أنهو� �إجر�ء�تهم �لقانونية.

يف موؤمتره �ل�صحفي: �أبو مرزوق: �أ�صكر �حل�صني و�تطلع لقائه، �صحيفة الد�شتور، عّمان، 1997/5/7.   
10

و�نظر �أي�صاً: الراأي، 1997/5/7.
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ويف �لو�قع فقد قامو� بتزويدنا بهذ� �لطلب �ملكتوب وكما تعلمون فاإن جاللة �مللك 

�حل�صني قد �أ�صار والعتبار�ت و�أ�صباب �إن�صانية �إىل �أن �الأردن �صوف يقبل ��صت�صافة 

�أبو مرزوق وهذ� بال�صبط ما حدث وقد و�صل �أبو مرزوق يف وقت متاأخر من ليلة 

�أول �أم�ص وكل �صيء مّت ب�صكل �صل�ص وهذ� ترحيل و�إبعاد ولي�ص ت�صليماً.

ولدى �صوؤ�له �إن كانت �إقامة �أبو مرزوق د�ئمة وهل �صي�صمح له مبمار�صة �أعمال 

�أن  ويكنه  مرزوق  �أبو  �ل�صيد  با�صت�صافة  قمنا  �لطر�ونة  �لدكتور  قال  �صيا�صية، 

يز�ول حياته �لعادية وفقاً لقو�نيننا ومن �ل�صابق الأو�نه �حلكم على ذلك �أو �حلديث 

عن �أمر مل يح�صل بعد.

و�صوف  باحرت�م  يعامل  �صوف  مرزوق  �أبو  �ل�صيد  �أن  �لطر�ونة  �لدكتور  وقال 

يعي�ص يف �الأردن وفقاً لهذه �ملبادئ.

�أنه  �لطر�ونة  �لدكتور  قال  �الأردن  مبغادرة  له  �صي�صمح  كان  �إن  �صوؤ�له  ولدى 

رجل حر وهو لي�ص حمتجز�ً يف �الأردن و�إننا نتعامل معه كما �تفقنا مع �لدولة �لتي 

كانت حتتجزه وهو لي�ص حمتجز�ً بل هو رجل حر.

عن  مرزوق  �أبو  �لدكتور  �أعرب  عّمان،  يف  منزله  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  ويف 

�صكره و�متنانه جلاللة �مللك �حل�صني و�حلكومة �الأردنية و�ل�صعب �الأردين �لكرمي 

هذه  يف  �صاهم  من  وكل  �مل�رشية  و�حلكومة  عرفات  يا�رش  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص 

�لق�صية �لعادلة و�لوقوف �إىل جانب �حلق و�لعد�لة.

و�أ�صاف �أن ق�صيته كانت �الأبرز يف هذه �ملرحلة بعد عملية �الإبعاد �لتي قامت بها 

�إ�رش�ئيل بحق قياد�ت حركة حما�ص �إىل مرج �لزهور يف لبنان م�صري�ً �إىل �أن عمليات 

 و�الدعاء�ت و�لتلفيق �صد قياد�ت حركة 
ِ
�الإبعاد و�العتقال �صد �أبناء �صعبنا مل تنته

حما�ص �لتي تعب عن طموحات و�أماين �ل�صعب �لفل�صطيني وجت�صيد �حلق و�الأمل 

يف نفو�ص �صعبنا �ملنا�صل.

كانت  حتقيقها  وكيفية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  حما�ص  روؤية  �إن  وقال 

طموحات  عن  �لتعبري  يف  �أكب  م�صد�قية  تاأخذ  و�صوف  �صليم  وموقفها  �صحيحة 

و�أماين �ل�صعب �لفل�صطيني.
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�إفر�ج  �أنه ال يوجد �صيء ��صمه  �أبو مرزوق  وحول ظروف �الإفر�ج عنه قال د. 

بت�صليمه  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  من  �لطلب  ق�صية  و�إنهاء  �ال�صتئناف  �صحب  �أن  بعد 

الإ�رش�ئيل، م�صري�ً �إىل �أنه كان من �ملفرو�ص �أن ينهي �لق�صاء �الأمريكي هذه �لق�صية 

�لق�صية  حولت  �الأمريكية  �ل�صلطات  �أن  �إال  �عتقاله،  من  يوماً   60 بعد  �أي  حينه،  يف 

يف  باالإقامة  حقي  عن  تنازلت  لقد  وقال  كثري�ً.  تاأجيلها  وجرى  �لهجرة  د�ئرة  �إىل 

�الأمريكية  �الإد�رة  �إطالق �رش�حي وعدم رفع ق�صية على  �ملتحدة مقابل  �لواليات 

وعدم �ل�صماح يل بال�صفر �إىل �لواليات �ملتحدة وعدم ممار�صة �أمريكا �أي �صغط على 

م�صمون  كانت  �الأربعة  �ل�رشوط  هذه  �أن  مو�صحاً  ق�صيتي،  بخ�صو�ص  دولة  �أية 

�التفاقية �لتي مت �لتوقيع عليها بينه وبني �الإد�رة �الأمريكية على �أن يتم �الإفر�ج عنه 

�أنه  �إطالق �رش�حه.. وقال  بعد  �إال  و�أن ال يعلن عنها  �أ�صبوعني من توقيعها  خالل 

�صيقيم يف �الأردن.

�ل�صعب  طموحات  حتقيق  �أجل  من  ينا�صل  جعلته  �لتي  �لدو�فع  �أن  و�أكد 

�لفل�صطيني ما ز�لت موجودة وما ز�ل �أمامه �لكثري خلدمة �صعبه ووطنه.

وقال ال يوجد م�صاكل مع �أ�رشته فهي لديها �جلن�صية �الأمريكية.

ويف معر�ص رده على �صوؤ�ل حول �إمكانية م�صاركة حركة حما�ص باملفاو�صات 

�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية قال د. �أبو مرزوق �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يتطلع �إىل �ل�صالم 

�لتفاو�ص كهدف..  �أنه لي�ص �ملطلوب بحد ذ�ته  �إىل  �آخر، م�صري�ً  �أي �صعب  �أكرث من 

�لفل�صطيني حقوقه ومتكينه من حتقيق  �ل�صعب  �إعطاء  �لرئي�صي هو  �لهدف  و�إمنا 

�آماله و�العرت�ف بحق هذ� �ل�صعب و�عرت�ف �الأطر�ف �لتي ت�صببت مبا حلق به من 

�أ�رش�ر وخ�صائر قبل �أية ق�صية �أخرى.

يف  ��صت�صافته  مقابل  �رشوط  �أية  عليه  تفر�ص  مل  �الأردنية  �حلكومة  �أن  و�أكد 

تن�ص  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  وقعها  �لتي  �التفاقية  بنود  �أحد  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الأردن 

على عدم ممار�صة �الإد�رة �الأمريكية �أي �صغط على �لدولة �مل�صيفة له.

وقال �إن �ل�صكل و�مل�صمون �ل�صيا�صي �لذي يار�صه يحقق تطلعات وطموحات 

�الإد�رية  �ملو�قع  عن  تتحدث  ال  حما�ص  حركة  �أن  مو�صحاً  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

و�ل�صيا�صية فيها.
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�أنه مل ينح �جلن�صية �الأردنية و�أن هذ� �ملو�صوع غري مطروح حالياً  و�أ�صاف 

و�أن �لقانون �الأردين ال ينع من يقيم على �أر��صيه ممار�صة �لعمل �ل�صيا�صي.

وعن تقييمه لل�صعب وللحكومة �الأمريكية �أثناء �عتقاله هناك قال �أن هناك فرقاً 

بني �ل�صعب �الأمريكي �لودود وبني �حلكومة �الأمريكية �لتي تعمل وفقاً للم�صالح 

�حلكومة  مع  كانت  �مل�صكلة  و�أن  �لفل�صطينية  �حلقوق  وتتجاهل  �الإ�رش�ئيلية 

�تهام  �أي  وجود  لعدم  �صيا�صياً  �صجيناً  نف�صه  يعتب  كان  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �الأمريكية 

متت  عندما  �لهجرة  د�ئرة  يف  وحتى  �الأمريكية  �الإد�رة  لدى  �صده  موجه  ر�صمي 

�التفاقية لرتحيله من �أمريكا مل يجدو� �صبباً مقنعاً ل�صحب �جلن�صية منه و�أ�صار �إىل 

نقطتني هامتني يف هذ� �ملو�صوع “�لت�صفري” �أنه جاء بعد �العتقال وتاأخرو� يف �لبحث 

عن �الأ�صباب و�أنهم جتنبو� �إجر�ء �أية حماكمة علنية له و�إمنا كانت جميع �ملحاكمات 

جتري ب�صورة �رشية و��صرتطو� عدم حديثه حول �ملو�صوع �إال بعد ترحيله وقال 

�تفاقيات مع  �لتي تق�صي بعدم توقيع  �إرهابي وهذ� عك�ص �صيا�صتهم  �أنني  �دعو� 

�الإرهابيني وت�صاءل: �إذ� كنت �إرهابياً كيف وقعو� معي �تفاقية؟!

دولة  �أية  �أو  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  توجهه  �حتمال  وحول 

�أخرى قال د. �أبو مرزوق �أنه ال �رشوط للحكومة �الأمريكية على حتركه �إىل �أي مكان 

م�صري�ً �إىل �أن �الإد�رة �الأمريكية �صادرت جميع �أور�قه ووثائقه �ل�صخ�صية وتركت 

معه فقط وثيقة �صفر م�رشية.

ويف رده على �صوؤ�ل يتعلق بخروجه من �الأردن قبل �عتقاله يف �لواليات �ملتحدة 

قال �إن �الأردن مل يبعدين من �أر��صيه و�إمنا طلب مني �خلروج وقد كان وجودي 

ين�ص على مغادرتي  �لوقت  ذلك  �الأردنية يف  �تفاق مع �حلكومة  �الأردن �صمن  يف 

�الأردن بناء على طلب �أحد �لطرفني.. �أنا �أو �حلكومة �الأردنية.

مغامرة  ذلك  و�عتبار  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  �إىل  �لذهاب  باختيار  قر�ره  وحول 

قال ال يوجد �صيء يف �ل�صيا�صة ��صمه مغامرة و�أن �صحب ��صتئنافه كان مدرو�صاً 

وحم�صوباً بدقة وكان لديه �ال�صتعد�د �لدخول �إىل �ملعتقالت �الإ�رش�ئيلية و�أن ي�صجن 

بني �أبناء �صعبه �ملعتقلني فيها مقابل عدم بقائه بني �ملعتقلني �ملجرمني يف �ل�صجون 
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يف  و�إد�نته  حماكمته  على  �لكافية  �الأدلة  متلك  �إ�رش�ئيل  كانت  لو  وقال  �الأمريكية.. 

�الإ�رش�ئيلية  �التهامات  �أن  موؤكد�ً  لها  بت�صليمه  طلبها  عن  تر�جعت  ملا  �إ�رش�ئيل 

�ملوجهة له بدون �أدلة ولي�ص لها �أ�صا�ص من �ل�صحة وهي ز�ئفة متاماً.

وحول عودته ليتبو�أ موقعاً قيادياً يف حما�ص قال د. �أبو مرزوق �أن حركة حما�ص 

متثل طموحات �ل�صعب �لفل�صطيني ومن يبذل �جلهد يف هذ� �الإطار لي�ص بال�رشورة 

�ملعتقلون  يحملها  �لتي  تلك  هي  �ل�صفات  �أغلى  �أن  �إىل  م�صري�ً  موقع  له  يكون  �أن 

وخا�صة �ل�صيخ �أحمد يا�صني.

و�أو�صح �أنه كان يعتب نف�صه معتقالً كبقية �ملعتقلني يف �أمريكا ويف �لغالب كان 

يف�صل عدم �حلديث عن ظروف �عتقاله الأنها �إح�صا�ص د�خلي ذ�تي �صخ�صي مر 

بها �الآالف من �أبناء �صعبنا وهو و�حد منهم.

�إىل غزة  له بالعودة  �ل�صماح  �إ�رش�ئيل رف�صت  �إن  �إىل فل�صطني قال  وعن عودته 

موؤكد�ً �أن �لعودة للوطن هدف مقد�ص ي�صعى له كل فل�صطيني و�أنه مطلوب من كافة 

�أبناء �صعبنا بذل �أق�صى �جلهود من �أجل �لعودة �إىل �لوطن و�أن �لن�صال �لفل�صطيني 

يكر�ص هذ� �لهدف.

وحول �ت�صال �أبو عمار معه قال �إن �لرئي�ص �لفل�صطيني �ت�صل مع �أهله يف غزة 

و��صتف�رش من و�لده و�أخيه عن �أحو�له و�أن ال م�صكلة بني �الأردن و�ل�صلطة �لوطنية 

�لفل�صطينية ب�صبب وجوده يف �الأردن، م�صري�ً �إىل �أن هذ� �ملو�صوع جرى بحثه بني 

جاللة �مللك �حل�صني و�لرئي�ص يا�رش عرفات موؤكد�ً �أن حما�ص نعم �ل�صديق �حلميم 

لكل من يخدم �أهد�ف �ل�صعب �لفل�صطيني وال يتنازل عن حقوقه �لثابتة.

�رشوط  �أن  مو�صحاً  �الأمريكية  و�الإد�رة  حما�ص  بني  �صفقات  �أية  وجود  ونفى 

�بتز�ز�ً  تكن  مل  �رش�حه  �إطالق  مقابل  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  وقعها  �لتي  �التفاقية 

وقد �تخذ قر�ره مبغادرة �أمريكا منذ �ل�صهر �الأول من �عتقاله وعدم �الحتفاظ باأية 

وثائق �أمريكية وقال �إن هدفه ��صتعادة حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني.

و�أو�صح �أن حما�ص ال تهدف للتعر�ص �إىل �ملدنيني و�أن �الأحد�ث �لتي كان ي�صاب 

فيها مدنيون �إ�رش�ئيليون كانت تاأتي بعد �أحد�ث تتلو �أحد�ثاً مماثلة ُت�َصبِّب خ�صائر 

يف �صفوف �ملدنيني �لفل�صطينيني �أكرث من �لطرف �الآخر.
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وثمن �ملوقف �الأردين �لذي رف�ص �ل�رشوط �لتي حملها رئي�ص �لـ“�أف بي �آي” 

وقال �أتطلع �إىل لقاء جاللة �مللك �حل�صني يف �أقرب وقت ممكن و�أ�صار �إىل �أن �رشوط 

رئي�ص �لـ“�أف بي �آي” ت�صمنت عدم زيارتي للدول �لتي ت�صعها �أمريكا على �لقائمة 

و�إد�نتي  �ل�صيا�صي  �لعمل  و�عتز�يل  وغريها  وليبيا  و�إير�ن  �ل�صود�ن  مثل  �ل�صود�ء 

توقيع  بعد  �إنه  وقال  فل�صطني  يف  �لفل�صطيني  �صعبنا  �أبناء  بها  يقوم  �لتي  لالأعمال 

�التفاقية �لتي مت مبوجبها �إطالق �رش�حه �أر�صلت �الإد�رة �الأمريكية طلباً �إىل �الأردن 

ومّت ترحيلي  �إيجابياً  �الأردن  با�صت�صافتي وكان جو�ب  �ال�صتعد�د و�لقبول  حول 

�إىل عّمان.

قال  �إ�رش�ئيل  بها حما�ص �صّد  تقوم  �لتي  �لع�صكرية  �لعمليات   وعن موقفه من 

د. �أبو مرزوق �أن �ملطلوب �إز�لة �الأ�صباب �لتي توؤدي �إىل حدوث هذه �لعمليات م�صري�ً 

�إىل �أن لرت�جع �إ�رش�ئيل عن �ملطالبة بت�صليمه �إليها، �أكرث من دو�فع �صيا�صية فهناك 

�إىل �لدو�فع �لق�صائية فهم ال  �لتخوف من ردة فعل �ل�صعب �لفل�صطيني باالإ�صافة 

�لتي تعني بر�ءة حركة حما�ص  �لتي تدينه وكانو� يخ�صون بر�ءته  �الأدلة  يلكون 

�نت�رشت يف ق�صية  �أن حما�ص  �لطريقة وقال  �لق�صية بهذه  �لتخل�ص من  وحاولو� 

�الإبعاد وعدم �لت�صليم.

وحول تر�جع �لعملية �ل�صلمية قال �إن �صبب ذلك يعود �إىل �صيا�صة نتنياهو �لذي 

�تفاقات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ال�صتيطانية  و�صيا�صته  �أو�صلو  �تفاقات  عن  �لقفز  يحاول 

�أو�صلو مل تعد موجودة وقال �إن �خلروج من �الأزمة يتمثل باعرت�ف �لطرف �الأخر 

بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �أر�صه ووطنه.

�خلالفات  و�إن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحدة  على  حري�صة  حما�ص  �إن  وقال 

مرفو�صة د�خل �صفوف �صعبنا و�أن �لتجارب �لتي مّر بها �ل�صعب �لفل�صطيني كانت 

تتعر�ص لالإجها�ص ب�صبب �خلالفات �لد�خلية و�أنه ال نية حلركة حما�ص خللق �أية 

�إذ �صتبقى تد�فع عن م�صالح �صعبنا وال تر�صى بانتهاك حقوقه  خالفات د�خلية 

وهي مع �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني �جلاد و�لبناء.
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وثيقة رقم 11:

مو�شى  الدكتور  مع  �شحفية  مقابلة  اأول 

اأبو مرزوق بعد اإطالق �رشاحه وعودته اإىل 

االأردن11

7 �أيار/ مايو 1997

�مللكة  �أبو مرزوق )46 عاماً( مطار  �لدكتور  �لر�أي - قبل عامني غادر  عّمان - 

علياء ب�صمت تودعه دموع �أطفاله �ل�صتة وزوجته وعدد من �لقياد�ت �الإ�صالمية. 

�الحتالل  مع  ق�صيتنا  عربي  بلد  �أي  �أو  �الأردن  مع  ق�صية  لنا  “لي�صت  يومها  قال 

�الإ�رش�ئيلي” مل يكن حينها يتوقع �أن يعود بطلب �أمريكي �إىل مطار عّمان �لع�صكري 

12 من رجال �الأمن و�لهجرة  بـ  �أمريكية خا�صة حماطاً  على منت طائرة ع�صكرية 

�الأمريكيني و�صط �هتمام �إعالمي بالغ.

يعود �أبو مرزوق �إىل �الأردن بعد �أن �أقام فيه منذ عام 1992 حو�يل عام ون�صف. 

وما ز�لت فل�صطني يف قلبه رغم �أن �الأمريكان، على غري �لعادة، مل ي�صمحو� له �أن 

ير عب �صمائها مغري�ً خط �صريهم عن طريق �صوريا.

غزة  قطاع  يف  رفح  ميم  يف  فقرية  بعائلة  ولد  مرزوق  �أبو  مو�صى  و�لدكتور 

درجة  ونال   ،1976 عام  �لقاهرة  جامعة  من  �لهند�صة  �صهادة  على  وح�صل 

�صنة   15 حو�يل  فيها  �أقام  �لتي  �ملتحدة  �لواليات  من  �لهند�صة  يف   �لدكتور�ه 

وتاجر�ً. طالباً 

يكن  ال  ب�صكل  “ظامل  باأنه  �الأمريكي  �لق�صاء  مرزوق  �أبو  �لدكتور  وي�صف 

حيث  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ق�صية  عد�لة  لبيان  �صجنه  فرتة  ��صتغل  �أنه  �إال  تخيله” 

“�لنيويورك  �أبو مرزوق  �الأ�صبوع. ويقول  �إعالميتني خالل  كان يجري مقابلتني 

�الأردن  يف  الإقامتي  �رشوط  ال  مرزوق:  �أبو  د.  -للر�أي-  يتحدث  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  حما�ص  زعيم   
11

وممار�صة حقي يف خدمة �صعبي، الراأي، 1997/5/7.
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تايز �لتي يلكها �ليهود ن�رشت عن �لق�صية 20 مقاالً؛ 19 منها كان متعاطفاً معي 

كبري�ً  ذلك  تاأثري  وكان  رئي�صية،  مقابالت   2 معي  �أجرت  وخ.خ.  �صدي،   وو�حد 

على �الإعالم”.

�لدكتور �أبو مرزوق خ�ص “�لر�أي” يف �أول مقابلة �صحفية يف �أول يوم يق�صيه 

خارج �ل�صجن وكان هذ� �للقاء.

ما هي طبيعة اإقامتك يف االأردن، وهل �شتمار�س الن�شاط ال�شيا�شي؟  -

�أعتقد �أن قر�ر جاللة �مللك �حل�صني كان مق�صور�ً على �ملو�فقة على �ال�صتقبال 

بدون �رشوط، ومن �ملفرو�ص �أن ال متار�ص �حلكومة �الأمريكية �أي �صغط على 

�أي حكومة كما جاء باالتفاق معها قبل مغادرتي.

ال �أعتقد �أن هناك �أي مو�نع ملمار�صة حقي �لطبيعي يف خدمة �أبناء �صعبي �صو�ء 

كنت يف �الأردن و�أي بلد �آخر.

ما اأهم نقاط االتفاق مع احلكومة االأمريكية؟  -

�التفاق بيني وبني �حلكومة �الأمريكية �أن �أتنازل عن حقوقي يف �الإقامة يف �أمريكا، 

�ل�صحفية و�الإعالمية وعدم مقا�صاة  �ملقابالت  �أ�صبوعني عن  و�المتناع خالل 

�حلكومة �الأمريكية. مقابل ذلك تلتزم �حلكومة �الأمريكية بعدم �ل�صغط على �أي 

دولة ب�صبب �لق�صية.

اأن هناك احتقاناً يف  الفل�شطينية، خا�شة  كيف ت�شف عالقتك مع ال�شلطة   -

عالقة ال�شلطة مع حما�س؟ 

 ال خيار بني �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني �إال �أن يكون �حلو�ر �صبيلهم، و�أن تكون 

�الأطر�ف  جميع  �إليه  ت�صعى  �لذي  �الأ�صمى  �لهدف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  خدمة 

�صو�ء �ل�صلطة �أو �ملعار�صة يف فل�صطني يجب �أن يكونو� يف ركب و�حد ي�صعون 

بكل قوة لتحقيق م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني.

من �ملعروف �أن حركة حما�ص تخالف �ل�صلطة فيما �أو�صلت �ل�صعب �لفل�صطيني 

�لذي  �التفاق  يف  �حلركة  روؤية  �أن  �ل�صلطة  تعرتف  �أن  �ملفرو�ص  ومن  �إليه، 
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متلك  ال  باأنها  �حلركة  �تهمو�  �لبد�ية  يف  �صحيحة.  روؤية  �ل�صلطة  عليه  �أقدمت 

 خيار�ً و�الآن هم �أنف�صهم يتحدثون عن خيار�ت �أخرى لل�صعب �لفل�صطيني غري 

خيار �أو�صلو.

من �ملفرو�ص �أن تنتبه �ل�صلطة �إىل ]م�صد�قية[ مو�قف �حلركة، و�أن يتفهمو� تلك 

�ملو�قف لتحقيق م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني.   

يف ر�شالتك اإىل ال�شعب االأمريكي حتدثت عن “ال�شورة النمطية” يف ذهنهم   -

عن االإ�شالم وربطه باالإرهاب، ما هو االإرهاب بنظرهم وهل لديهم تعريف 

له؟

)....(

ق�صية �الإرهاب مرتبطة بامل�صالح و�ملوجود يف موقع �لقوة هو �لذي يحدد د�ئماً 

�لو�صف �ملعنوي و�ملادي للخ�صم ليحافظ على مكاناته وم�صاحله.

�إطالق و�صف �الإرهاب من �الأمريكيني مرتبط بتجديد م�صاحلهم. و�أبلغ دليل 

�لطرفان  تركيا.  يف  و�الأكر�د  �لعر�ق  يف  �الأكر�د  ق�صية  من  موقفهم  ذلك  على 

جهة  يف  �لتطلعات  ونف�ص  �للغة  ونف�ص  �الأر�ص  ونف�ص  �الأفكار  نف�ص  يحمالن 

�حلرية  �أجل  من  مقاتلني  يعتبون  �الأخرى  �جلهة  ويف  �إرهابيني  يعتبون 

ومنا�صلني.

من يتجه مع �مل�صالح �الأمريكية معفي من تهمة �الإرهاب، ومن يعار�ص �مل�صالح 

�الأمريكية تهمة �الإرهاب جاهزة له.

اإقامتكم يف االأردن هل حددت مبدة معينة؟  -

قدمت �إىل �الأردن بناء على مو�فقة ر�صمية، ومل يكن هناك �أي �رشط فيما يتعلق 

باالإقامة؟

ما موقعك االآن يف حركة حما�س بعد انتخاب رئي�س اآخر للمكتب ال�شيا�شي   -

)خالد م�شعل(؟

�لعمل  ومو�قع  �الإد�رية  �ملو�قع  �الإعالم  و�صائل  يف  تناق�ص  �أن  تعتد  مل  �حلركة 

و�لت�صحية من �أجل �لق�صية �لفل�صطينية.
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هناك حديث عن اعتزالك العمل ال�شيا�شي؟  -

رف�صا  و�لبلد�ن  وم�رش،  �الأردن  �إىل   
*
)...( حملها  �لتي  �ل�رشوط  �أحد  كان  هذ� 

�لفكرة لهز�لتها.

اإذن لن تعتزل ال�شيا�شة؟  -

و�أحرتف  �ل�صيا�صة  �أعتزل  �أن  تريدين  �الأمريكية  �حلكومة  �أن  �لغريب  من 

�الإرهاب.

ن�رشت االأهرام تقريراً عن �شفقة بينك وبني االأمريكان تتناول ات�شاالت مع   -

االإ�رشائيليني ما حقيقة ذلك؟

من �حلقيقة  لها  لي�ص  رخي�صة  ت�رشيبات  وهي  �لقبيل،  هذ�  من  �صيء  يوجد  ال 

�صيء.

اليهودية  من  موقفك  ما  “كوهني”،  اليهودي  حماميك  ر�شالتك  يف  �شكرت   -

كدين؟

�ليهودية  ربط  �لذي  لكن  كديانة  باليهود  مرتبطة  غري  �لفل�صطينية  �لق�صية 

فكرية  �أد�ة  �ليهودي  �لدين  ��صتغلت  �ل�صهيونية  �حلركة  كون  بال�رش�ع، 

ال�صرتد�د  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حركة  وبالتايل  فل�صطني.  الغت�صاب  وعقائدية 

حقوقه ��صطدمت باليهود.

�أي جهة ولو كانت م�صلمة �غت�صبت حق �الآخرين من �ملفرو�ص على �مل�صلمني 

�أن يقومو� ال�صرتد�د �حلق �ملغت�صب. فاالغت�صاب غري م�رشوع بغ�ص �لنظر عن 

�لعقيدة �لتي ور�ءه.

اأثناء وجودك يف ال�شجن ن�رشت لك ت�رشيحات م�شايرة بعملية ال�شالم، هل   -

تغري موقفك من العملية بعد ال�شجن؟

ال �أعرف ماذ� تعني بـ“م�صايرة” لكن كنت وما زلت �أقول �أن �ل�صعب �لفل�صطيني 

هو �أكرث �صعوب �الأر�ص تطلعاً نحو �ل�صالم الأنه �أكرث �ل�صعوب معاناة من فقد�ن 

كلمة غري و��صحة.  
*
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�ل�صالم. لكن ما هو حمتوى �ل�صالم �لذي ين�صده �ل�صعب �لفل�صطيني. فال�صالم 

�إن مل يكن عادالً ويعيد حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ال معنى له. �مل�صكلة لي�صت 

�نتهاك  �ال�صتمر�ر يف  بها ويعني  يتلفظ  �ل�صالم، فهناك من  بكلمة  يتلفظ  فيمن 

جهة  كل  تاأخذ  عندما  �إال  �صالم  هناك  يكون  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب   حقوق 

حقها بعد�لة.

هل ما تزال موؤمناً بخيار “املقاومة”؟  -

�لفل�صطيني  �ل�صعب  خيار  هو  ما  �لق�صية  �ل�صخ�صي،  خياري  لي�صت  �لق�صية 

الأن �ل�صعب �لفل�صطيني قبل �أو �أولد كان يقاوم �الحتالل وبعد موتي �صي�صتمر 

باملقاومة طاملا هناك �حتالل فهذ� لي�ص خياري �أن يقاتل �صعب من �أجل حريته.

حتى �لذين وقعو� �أو�صلو عادو� يتحدثون عن خيار �ملقاومة.

كيف ترى م�شتقبل عملية الت�شوية؟  -

�الأوىل بهذ� �ل�صوؤ�ل �الأطر�ف �الأخرى �لتي قامت بالعملية وهم �الآن على �ملحك، 

�صحيح �أن من �ل�صعب �لرت�جع عن كثري من �خلطو�ت الأنه �أ�صبح و�قعاً على 

�الأر�ص لكن �ال�صتمر�ر بكل �أبعاده بحاجة �إىل نظرة متفح�صة من جديد.
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وثيقة رقم 12:

من  لكل  )حما�س(  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  من  وتقدير  �شكر 

�شاندها خالل اأزمة احتجاز د. مو�شى اأبو مرزوق12

]�أيار/ مايو[ 1997

مرزوق، �أبو  مو�صى  د.  عن  باالإفر�ج  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  حمفوظة، تهنئة  وثيقة   
12 

]�أيار/ مايو[ 1997. 

478

وثيقة (5)
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وثيقة رقم 13:

حما�س  حركَة  االأردن  يف  امل�شلمني  االإخوان  جماعة  تهنئُة 

باإطالق �رشاح الدكتور مو�شى اأبو مرزوق13

8 �أيار/ مايو 1997

تهنئة جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، الد�شتور، 1997/5/8.  
13
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وثيقة رقم 14:

مرزوق  اأبو  الدكتور  زوجة  الع�شي  نادية  ال�شيدة  م�شاهدات 

لرحلة االعتقال ووقائعها14

)�إيرز(  حاجز  �إىل  غزة  من  �ل�صيارة  بنا  �نطلقت   1995 يوليو  من  �لع�رشين  يف 

لدخول �الأردن بعد زيارة لالأهل يف قطاع غزة، وعند �حلاجز �صّمم �جلندي على 

الأنه  له؛  خا�صة  هوية  وعمل  �الإ�رش�ئيلية،  �لهوية  عن  عمر  وَف�ْصِل  لغزة  رجوعنا 

تعّدى 16 عاماً. وحاولنا �إقناعه �أن عمره ال يتجاوز خم�صة ع�رش عاماً، ولكنه زيادة 

يف �ملناكفة و�ملعاناة مل ي�صمْع، و�أَمَر باإرجاعنا.

ر�جعنا �جلو�ز�ت و�جلهة �ملعنية بذلك، فقالو�: ال يكن ف�صلُه، وعدنا ثاين يوم 

وخرجنا فعالً مع تغيري �جلنود لدو�مهم، وم�صي �حلال، وو�صلنا �الأردن يف متام 

�ل�صاعة �لتا�صعة م�صاًء، بعد �أن كنَّا غادرنا غزة يوم �جلمعة فجر�ً.

فرف�صت  الأمريكا،  �ل�صبت  �صباَح  و�الأوالد  يل  حجز  �أنه  لنا  �صديٌق  وفاجاأين 

نيويورك  �إىل   7/25 �لثالثاء  يوم  يحجز  �أن  و��صطر  �لتاأجيل،  منه  وطلبت  �لفكرة 

بدالً من و��صنطن، وكان “�أبو عمر” يف �الإمار�ت، وكان عنده �إقامة، و�أخبته باأنني 

�صاأ�صافر �لثالثاء على نيويورك، فامتع�ص، وقال: ما بحب نيويورك.. ال حول وال 

قوَة �إاّل باهلل.. قلت له: م�ص م�صكلة، وتوكلت على �هلل.

�صديقنا  وجه  يف  �ِصيقاً  �أالحظ  وكنُت  عّمان،  �صو�رع  يف  �نطلقنا   ،1995/7/25

�أ�صبوعان  وقلت:  لو�لدهم،  �ل�صالم  ويحّملهم  �الأوالد،  على  ي�صلّم  وهو  �ل�صائق 

بتهون وبت�صوف �أبو عمر—�إن �صاء �هلل—يف �صوريا، فقال: و�هلل يا �أختي �أ�صعر باأن 

�أنه �صي�صافر معنا، لكن كان  �أبو عمر  �لِغيبَة �صتكون طويلة هذه �ملرة. مل يخْبين 

عندي �صعور بذلك.

وثيقة حمفوظة، م�صاهد�ت �لرحلة ووقائع �العتقال، بقلم نادية �لع�صي زوجة د. مو�صى �أبو مرزوق،   
14

د.ت.
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�صوريا،  من  معنا  �صريكب  �أنه  فتخيّلُت  �صوريا،  يف  بنا  ونزلت  �لطائرة،  ركبنا 

وبقيَت عيناي على �لقادمني و�أنا يف �لطائرة، ولكّن �لطائرة غادرت �صوريا ومل ياأِت. 

ونزلنا يف لندن، و�صعرُت �أنه لن يفاجئنا، وعنده بالتاأكيد تخطيٌط ثاٍن، حيث �إّننا ال 

�أمريكا.. كنُت يف  �إىل  �أنني و�الأوالد �صن�صافر  �إاّل  ِعلم يل  نتحدث بالتلفون عادة، فال 

مطار لندن �ألتفُت ييناً و�ِصَماالً، ف�صاألني �الأوالُد ما لِْك يف �صْي؟ بابا ر�ح ييجي معنا؟ 

�الأبناء،  �أحد  حلق  �ملطار،  يف  )ربا(  ي  م�صِّ
ُ

�أ كنُت  �صاعة  ن�صف  وبعد  �صيء،  ال  قلت: 

وقال وهو فرحان: يا ماما.. بابا هنا حي�صافر معنا، وهنا �صعرُت بدور�ن ومغ�ص، 

حيث �إّنني ال �أرغب ب�صفره معنا، وكان مل يرنا و�الأوالد ما يقارب �صهر�ً ون�صف، 

و��صتجمعت قو�ي وذهبت الأ�صلّم عليه، ور�أيته وهو ي�صلِّم بحر�رة �مل�صتاق �لفرحان 

قال:  �ملّرة؟!  هذه  معنا  تكون  �أاّل  متفقون  ونحن  بك،  جاء  �لذي  ما  و�صاألته  بالّلقاء، 

�أال  “ما هنتو�ص عليَّ بعد رحلة غزة و�إرجاعكم وتعبكم.. ر�جعت نف�صي، وعزمت 
�أتركك تكابدين رحلة �ل�صفر �لطويلة مع �الأوالد وحدك �إىل �أمريكا، وتتحملني �أعباء 

�مل�صوؤولية كاملة، فاالأمر بد� �صعباً عليك بالن�صبة يل...”. 

�لتزمت �ل�صمت ومل �أعلق.. كنت م�صكونة بقلق خفي و�أمل و�صيق �إىل �أن ركبنا 

“�إ�رش�ئيل �صغطت على �الأردن، وقد  �لطائرة، ونام �الأوالد.. عدت للحديث معه: 

تفعل نف�ص �ل�صيء مع �أمريكا �أو ال �صمح �هلل ممكن يح�صل �صيء �صّيء ال نريده �أو.. 

�أو.. �أو.. فاأمريكا حري�صة—كما تعلم—على �إر�صاء �أوالد �لعم”. 

فرّد قائالً: �أنا كل يوم كنت �أ�صلي ��صتخارة، و�صار يل �صهر هكذ�، ومل 

�أ�صعْر �إاّل بان�رش�ح �ل�صدر لل�صفر معكم، وكل �صيء بقدر من �لرحمن، و�أي 

�أن ن�صب عليه، و�خِلرَية د�ئماً  “مقدَّر ومكتوب” وال بدَّ  �صيء يح�صل هو 

فيما يختاره �هلل لنا، و�نتقل للحديث عن غزة و�الأهل.

من  وقبلها  لندن،  من  �صاعات  ثماين  ��صتمرت  رحلة  بعد  م�صاًء   1995/7/25
حّطت  �ل�صفر  من  مرهقة  �صاعة   20 يقارب  ما  بعد  �لرت�نزيت،  ووقت  للندن  عّمان 

بنا �لطائرة يف مطار “نيويورك”، وكان �جلميع متعباً ومرهقاً.. وهنا، بد�أت رحلة 

�أمريكا؟ ماذ� تعمل؟ ما  �لعذ�ب �حلقيقية... جاءت �الأ�صئلة �لروتينية كم لك خارج 

هو عنو�نك؟ ثم و�صعو� �جلو�ز�ت جميعها يف ملٍف �أحمر، وقالو�: تف�صلو� معنا.. 
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يبدو  �أمريكية  وجاءت  حجز،  منطقة  وهي  كر�صياً،   20-15 فيها  لغرفة  و�أخذونا 

�أنها من د�ئرة �لهجرة و�جلن�صية )INS( لت�صاألنا: كيف ح�صلتم على �جلرين كارد 

وبد�أت   ،)Lottery( �ليان�صيب  طريق  عن  لها:  فقلنا  �أمريكا(؟  يف  �لد�ئمة  )�الإقامة 

تفهمهم—وهم  كيف  هات  م�رشي؟!  وجو�زك  فل�صطيني  �إنك  تقول  كيف  ت�صاأل: 

�أو يخ�ص �صعوباً غريهم—�إننا من قطاع غزة، و�أن  �جلهلة بكل �صيء ال يخ�صهم 

ولكنها  م�رشية،  �صفر  وثائق  الأبنائه  تعطي  وهي  م�رش،  عليه  ت�رِشُف  غزة  قطاع 

�الإقامة  مو�صوع  يف  �صاعتني  حو�يل  �أخذو�  و�ل�رش�حة  جن�صية...�إلخ،  لي�صت 

فاطماأننا قليالً، حيث ظننا �أن �مل�صكلة هي مو�صوع �إقامة، وعندما يفهمو� بيم�صي 

�حلال، حيث �إنهم مل يتعر�صو� الأي مو��صيع �صيا�صية ومل يطرحو� �أية �أ�صئلة عن 

رئا�صة �ملكتب �ل�صيا�صي �أو حركة حما�ص.

مل  �لتي  وتلفوناتهم  ووجوههم  نظر�تهم  كانت  حيث  �لقلق،  حالة  تغادرين  مل 

تتوقف �أبد�ً توحي باأن هناك �صيئاً يبعث على �لريبة.. �أي حالة ذعر وهلع �نتابت 

�الأوالد، وهم ال �أكل وال �رشب وال ر�حة، فقط �نتظار!! كانو� ينظرون وي�صاهدون 

كيف �أن و�لدهم كانو� ياأخذونه كلَّ فرتة �إىل غرفة غري �لتي نحن فيها..

وبد�أو�  عادي،  و�الآخر  �أ�صقر  �أحدهما  رجالن  �أتى  �نتظار،  �صاعات  ثالث  بعد 

ياأخذون �أبا ُعَمر لغرفة �أخرى للتحقيق، وكل مرة ياأخذ ن�صف �صاعة �إىل 45 دقيقة، 

كنت  ظني..  خاب  ما  له:  فقلت  حما�ص،  عن  �صاألوه  �إنهم  وقال:  لنا..  يعودون  ثم 

منهم،  الأين—�الآن—خلّ�صت  �الأ�صئلة؛  ُتكرثي  ال  فيقول:  �صاألوك؟  ماذ�  �أ�صاأله: 

و�أكيد �صيعودون مرًة ثانية لالأ�صئلة، فاتركيني �أفّكر.. وفعالً؛ �أعادوها مرة و�ثنني 

وثالثة.. و�أخبين �أنهم �صاألوه عن موقعه يف �حلركة فاأجابهم، وكذلك �صاألوه عن 

يحيى عيّا�ص، فقال �إنه بطل..

حاولت �أن �أطلب منهم �أكالً لالأطفال فرف�صو�، وظهر على �الأطفال �جلوع و�لبد 

)�ملطار مكيَّف وبارد جد�ً( و�الإرهاق، و�الآن ]�صار[ لهم على �لكر��صي �صت �صاعات 

تقريباً، وقبلها رحلة طويلة، ومل ي�صتجيبو� �أبد�ً، �إىل �أن جاء عامل نظافة قد يكون 

هندياً �أو باك�صتانياً، وقال: �أعِط فلو�صاً ل�رشكة �لطري�ن )Air British( وممكن حت�رش 

�أمريكا.  تدخلو�  حتى  خدمتكم  وعن  عنكم،  م�صوؤولون  وهم  لالأطفال،  طعاماً  لك 
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�لكر��صي، ولكني  نائم على  و�صبه  لكن �جلميع كان مرهقاً  �لطعام  وفعالً؛ ح�رش 

�صغطت على �أبي عمر حتى ال يهبط �ل�صكري عنده، وكرثت �لتلفونات ورّناتهم كل 

ثانية.. وبد�أ يظهر �رتباكهم يف عالمات ��صتف�صار على وجوههم، وكذلك توتر وقلق 

ُنهّدئ من روعهم،  ونظر�ت مزعجة.. كل هذ� يجري و�الأوالد يالحظون، ولكننا 

ونقول: عادي؛ الأننا فل�صطينيون، وبابا حما�ص، و�ليهود بيكرهونا، و�الأمريكان 

بحبو� �ليهود، وبابا ما عليه �أي �صيء م�ص قانوين، فال تخافو�.. ثم بد�أو� ينعونني 

�صنو�ت،  ثالث  و“ربا”  �صنو�ت،  خم�ص  “بالل”  كان  حيث  للحّمام،  �خلروج  من 

ويحتاجون للحّمام كثري�ً، خا�صًة يف و�صعهم )�لقلق و�لبد و�لتعب(.

ثم �أتو� وطلبو� �أخذ ب�صماتي، بعد �أن �أخذو� ب�صمات �أبي عمر، عندها تاأكدت �أن 

�صيئاً �صيئاً �صيح�صل، وهذه �إجر�ء�ت غري طبيعية، و�صارحُت �أبي عمر فحاول �أن 

يخّفَف من قلقي.

�الأكب  �الأوالد  و�أخذو�  �لدقيق،  للتفتي�ص  لغرفٍة  و“بالل”  و“ربا”  �أخذوين  ثم 

لغرفة �أخرى، و�أح�رشو� �إناثاً لتفتي�صي، حيث �أمروين بخلع جميع �ملالب�ص كيوم 

ولدتنا �أمهاتنا، وال حول وال قوة �إاّل باهلل.

بد� �لتعُب على وجوهنا جميعاً، خا�صًة �أبو عمر بعد �الأ�صئلة �لكثرية، و�صمعت 

�إىل  للقدوم  �أحد�ً  �أو  �صيارة  ينتظرون  �أنهم  وفهمت  باالإجنليزية،  )وْتَوتة(  منهم 

�ملطار، وفهمت �أي�صاً �أنهم ال يريدون �الأطفال �أن يرو� و�لدهم يف حلظِة �أخِذه معهم، 

فقلُت الأبي عمر: �صكلهم �صيعتقلونك.

وفعالً؛ دقائق حتى جاءو� و�أخذوه على جنب، وقالو� له: يجب �أن تخب زوجتك 

يف  ويبتَّ  غد�ً،  قا�صٍ  ير�ك  كي  معنا؛  و�صتبقى  معهم،  تذهب  لن  �أنك  و�الأطفال 

مو�صوع دخولك �أمريكا.

عليهم  �أهوِّن  حتى  قوية  �أكون  �أن  وحاولت  �الأطفال،  و�أخبت  �صمعتهم،  فاأنا 

و�أقنعهم �أنه �صيٌء عادي، ف�ص ]ال توجد[ م�صكلة كبرية ب�ص بدها قر�ر عر�ص على 

حيث  فندق،  يف  غرفة  يل  حجزو�  �أنهم  و�أخبوين  وذهب،  عليه  و�صلّمنا  قا�صي. 

�أخبتهم �أين ال �أعرف �صيئاً بنيويورك؛ ال �صو�رعها وال فنادقها.. فقالو�: �صياأتي 
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به، حيث  �لفندق.. و�نطلقو�  �إىل  Service( الأخذك و�الأوالد   Shuttle( با�ص خا�ص 

�إنهم ال يريدون �الأطفال �أن يرو� و�لدهم وهو مكبّل ويف حلظة �عتقال.

�أخذو�  من  �أن  �الأقد�ر  وت�صاء  �خلارجي،  �لباب  نحو  و�جّتهُت  �الأوالد  �أخذُت 

فيه، وي�رشخ  كنا نحن  �لذي  �ملكان  نف�ص  �إىل  �لطريق، وجاءو�  �أخطاأو�  قد  �أبا عمر 

هذ�  وكان  ينعه،  �لقيد  كان  ولكن  لي�صلّم،  يده  رفع  ويحاول  بابا..  بابا..  �الأوالد: 

مكباّلً،  كان  حيث  هذ�،  ليومنا  ذ�كرتنا  يف  بقيت  �لتي  �للحظات  و�أ�صعب  �أ�صو�أ  من 

و�أحدهم ي�صك به من يينه و�آخر من �ِصَماله ومن خلفه، وفعالً كانت تبدو �لق�صوة 

منهم يف تلك �للحظات.

�هتّز �جل�صد و�رتع�ص، وخارت �الأقد�م، ولكنّي رفقت باالأوالد.. فَمْن لهم �الآن 

ليقّويهم ويثبتهم ويخّفف عنهم �صو�ي؟ فتمالكُت �أع�صابي، وركبنا �لبا�ص للفندق 

بعد حو�يل 26 �صاعة �صفر وعذ�ب.

�أت�صل به؟ فقالو�: ال يكنك �الت�صال،  �أو  �أعرف عنه  �أن  كنُت �صاألتهم: كيف يل 

ال  و�أنا   ،)MCC( ��صمه  مركز  يف  وهو  بذلك،  له  ُي�صمح  عندما  �صيحاول  هو  ولكن 

ليلًة قا�صيًة، و�الأوالد  َمْن ي�صكنه؟، وكانت  �أين؟ وال  �أعرف ما هو هذ� �ملركز؟ وال 

َجْوَعى ومر�صى، حاولُت �أن �أطلب لهم �إفطار�ً من �لفندق، وكان عبارة عن بي�صة 

م�صلوقة وكا�صة حليب �أو �صاي وقطعة تو�صت ِبـ 22 دوالر�ً، وفكرت كيف لالأوالد 

�أن ي�صبعو�؟ وكم دوالر نحتاج بعد �أكل �الأردن )فول وفالفل وبندورة وَفتَّات( �صو 

بي�صة �صتفعل؟!!.

فات�صلُت ب�صديقٍ بعمان له �أخت بنيويورك و�أخبته ما جرى، وطلبُت �أن تاأتي 

هي  بالطعام  خري�ً—جاءو�  �هلل  وفعالً—جز�هم  لالأوالد..  طعـامـاً  وحت�رش  �أخته 

مركز  يف  قالو�  فقلت:  لِك؟،  قالو�  وماذ�  عمر؟  �أبو  �أين  زوُجها:  و�صاألني  وزوجها، 

��صمه )MCC(، فنظر لزوجته وبد� عليه �لقلق و�النفعال، وقال: ال حول وال قوة �إاّل 

باهلل، قلت: ما هذ� �ملكان؟ حاوَل �إخفاَء �نزعاجه، ثم �عرتَف وقال: هذ� �صجن ُي�صَجُن 

ال  فقلت:  كال�صاعقة،  كالمه  ونزل  �لكبار،  و�ملهّربون  و�ملجرمون  �خلطريون  فيه 

حول وال قوة �إاّل باهلل.
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بدورهم  وبد�أو�  موؤ�ص�صات،  وم�صوؤويل  �أمريكا  يف  لنا  �إخوةٍ  مع  �الت�صاَل  وبد�أُت 

��صمه  نيويورك  يف  حماٍم  على  �تفقو�  يومني،  وبعد  �ملنا�صبني..  �ملحامني  عن  �لبحث 

�أ�صعب  ما  �هلل  و�أتعاقد معه.. ويا  و�أقابله  �أذهب  �أن  “�صتانلي كوهني”، وطلبو� مني 
�أ�صمُع عنها، حتى زيارة ال  مِلَا  �أزوَرها  �أن  �أرف�ُص  �لتي كنُت  �مل�صو�ر، نيويورك  ذلك 

بناية مرعبة  �إىل  �الأفالم، ون�صل  �أم�صي يف �صو�رع وحار�ت مرعبة مثل  �الآن  �أريد، 

من  حجمه  يقرب  بكلب  و�إذ�  �ل�صقة،  باب  وفتح  ودخلُت  �أ�صباٌح،  �صكاُنها  �أن  يل   
َ
تهيّاأ

�لذي ير�فقني  �أ�صقر �صعره طويل ومنكو�ص، وقال يل �الأخ  حجمي، وي�صكه �صاٌب 

وهو �الأخ “يا�رش” باأن هذ� هو �ملحامي.. يا �هلل.. لَك �هللُ يا �أبا عمر.. هذ� هو �ملحامي.. 

يا �هلل �صعَت يا �أبا عمر.. ولكن �هلل لن ُي�صيِّعَك.. يا �هلل �إي�ص هال�صكل، وكمان يهودي!! 

زيادًة يف �البتالء، ما بال �إخو�ننا مل يجدو� �أف�صل منه، ال حول وال قوة �إاّل باهلل.

دولٍة  من  �ملجرمني  ت�صليم  يعني  )Extradition(؛  وهي  �لق�صية  معاناة  وبد�أت 

�لديقر�طية  هي  �أين  وظلم..  و�فرت�ء�ت  و�صدمات  مفاجاآت  حلظة  وكل  الأخرى، 

�لتي يتكلمون عنها؟! �إذ� كان �ملعنيُّ م�صلماً �إن�َص، فما بالك مب�صلٍم فل�صطيني؛ جماهد 

�صد حبيبتهم “�إ�رش�ئيل”.

ومن حمكمةٍ �إىل حمكمةٍ، ومن قا�صٍ �إىل قا�صٍ ُيلّقن ما تريده �حلكومة، ومن ظلٍم 

�إىل ظلم يف كلِّ مرة يحكم مبو�فقة �لقا�صي ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل”.

مواقٌف ال ُتن�َشى خالل العامني:

1( لقاء �شليم الزعنون:

�إىل  �لزعنون”  “�صليم  �الأ�صتاذ  بقدوم  مرزوق”  “�أبو  عن  �لدفاع  جلنُة  علَِمْت 

�أبا عّمار بيتكلم مع  �لرئي�ص  �الأخ  �أن  و��صنطن، فاأخذُت يل موعد�ً، وزرته وطماأَننَا 

�الإ�رش�ئيليني و�الأمريكان وغريهم، و�إن �صاء �هلل ما ر�ح ي�صري ت�صليم.

2( لقاء يا�رش عرفات:

و��صنطن،  �إىل  بنف�صه  عمار  �أبي  �لرئي�ص  قدوم  عن  �الأخبار  يف  جاء  ذلك  بعد  ثم 

يغادر  غد�ً  مثالً  موعُده  وكان  �لرئي�ص،  وح�رش  للقائه.  ُط  تخطِّ �للجنُة  فبد�أت 

و��صنطن ومل ي�صتِطع �أحٌد من �للجنة �أخَذ موعٍد �أو مقابلٍة مع عرفات، ويف �آخر ليلة؛ 
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�أ�صتِطع،  ومل  �للجنة  من  �أحٍد  مع  �الت�صال  حاولُت  و��صنطن،  �صيغادر  غد�ً  �أنه  �أّي 

�أن يئ�صُت من  �أدري، ثم جاءتني فكرة بعد  �أبي عّمار.. كيف؟! ال  �أريد مقابلَة  و�أنا 

تلفوناً  رفعُت  �أن  �لفكرة  وكانت  كذلك،  �للجنة  ت�صتِطع  ومل  موعدٍ  و�أخذِ  �النتظار 

�لليلة  �إنه عندي موعد  �لفل�صطينية يف و��صنطن، وعّرفت بنف�صي، وقلت:  لل�صفارة 

الأنني  ال؟  �أم  قائم  �ملوعد  هل  �أعرف  �أن  �أحب  �لرئي�ص..  �الأخ  مع  م�صاًء   10 �ل�صاعة 

وهو  قائم  �ملوعد  نعم  �لرد:  وجاء  �نتظرُت،  ثم  �لغد..  �صباح  �صي�صافر  �أّنه  علمُت 

باالنتظار.. طبعاً؛ ما كان عندي موعد، لكن متَّ �الآن �أخُذ موعٍد.. وحاولُت �لتو��صل 

“تاك�صي”؛  �أبنائي ونطلب  �أحَد  �آخذ  �أن  �أ�صتِطع.. ثم قّررت  �للجنة، مل  �أحٍد من  مع 

الأنه بالتاأكيد يعرف �لعنو�ن، �أّما �أنا فال �أعرف �صيئاً يف �صو�رع و��صنطن. وجتهزُت 

ثم  �صاأذهب معك،  فاأخبته وقال:  يت�صل ويرد علّي،  “�أحمد يو�صف”  بـاالأخ  فاإذ� 

�لرئي�ص.  وقابلنا  معنا،  وذهبو�  �للجنة،  من  �أخوٌة  �ت�صل  �لطريق  يف  نحن  وبينما 

�أمامهم  َمْن  وُي�صعرون  جماملون  د�ئماً  �لروؤ�صاء،  �أو  �مللوك  و�صفات  وكعادته، 

وهو  عمر”،  “�أبي  ال�صتالم  �الإ�رش�ئيليني  عند  نيّة  ال  �أنه  وتكلّم  و�حلنيّة،  باملوّدِة 

د�ئم �لتو��صل مع �مل�رشيني و�الأردنيني، وكذلك �الأمريكان و�الإ�رش�ئيليني. وم�رش 

قبلت ��صتقباَل “مو�صى” وكذلك �الأردن، لكن هو يف�ّصل م�رش حتى ُيتَاح بعد فرتة 

 له �لنزول لغزة، وطماأَننَا و�أّكد �أنه لن ُي�صلَّم لـ“�إ�رش�ئيل”، وهذ� وعٌد من �الأمريكان 

له �صخ�صياً.

“�إ�رش�ئيل” و�الأمريكان،  �الآن بانت �لق�صية فيها تخوُّف من ��صتالمه من ِقبل 

ح�صب �لقانون ال يكن �أن ي�صتمرو� يف �عتقاله وال ُبّد من �الإفر�ج عنه، ولكن كيف 

�الآن  فكيف  لـ“�إ�رش�ئيل”،  وُي�صلَّم  �إرهابٌي  باأنه  �صعبَها  تقنع  �صنتني  �أم�َصت  وقد 

بريئاً،  طليقاً  حر�ً  و“و��صنطن”  “نيويورك”  �صو�رع  يف  وترتكه  �صعبها  �صتو�جه 

فكان هناك �أزمة حقيقية يف “�إ�رش�ئيل” بعد عمليات يحيى عيّا�ص، وخوف من زيادة 

�لعمليات للمطالبة باالإفر�ج عن موؤ�ّص�ص �حلركة �ل�صيخ “�أحمد يا�صني”، ثم �إذ� �ُصلِّم 

د. مو�صى �صتكون �لعمليات للمطالبة �أي�صاً باالإفر�ج عن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي. 

تاأزمي  بعدم  و�الأردنيني  �مل�رشيني  من  ين�صحهم  ومن  �الإ�رش�ئيليني  عند  ه  فالتوجُّ

�لو�صع �أكرث.
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—مفاجئ،  حا�صمٍ—قويٍّ بقر�رٍ  �لدكتور  خرج  �لت�رشيبات  هذه  وكل  ذلك  بعد 

ولالأمانة هذ� كان ر�أيه �ل�صخ�صي من �أّول يوم �عتقال، ولكن خالفه كلُّ َمْن حولنا 

�أن ي�صحب �ال�صتئناف،  �أمريكا و�ل�رشق و�حلركة وغزة فبقَي �صامد�ً، ثم قّرر  يف 

وال يريد �أن يبقى يف حماكم �أمريكا، وهو جاهٌز للذهاب لـ“�إ�رش�ئيل” وُيحاَكم هناك 

�صنة  الأربعني  متتد  �أن  وممكن  ُظلْماً  �صنتني  �أم�صى  �أنه  يعلم  الأنه  فل�صطيني؛  كاأيِّ 

وال  “حما�ص”  على  لل�صغط  بحتة  �صيا�صية  و�لق�صية  �ملحاكم،  بني  وهو  �أخرى 

ت�صتند لقانون.

حماكمتكم  يف  حكمتم  �الأمريكان  �أنتم  لهم:  وقال  �ال�صتئناف،  �صحب  وفعالً 

بالت�صليم و�أنا جاهز، هنا يجب قانونياً على “�إ�رش�ئيل” �أن ت�صتلمه خالل 60 يوماً، 

مطلوب �أن تبعث طائرتها وطاقماً ال�صتالمه، وال يكن بعد ذلك الأمريكا �أن تبقيه يف 

�ل�صجن �أكرث من 60 يوماً.

��صتالمه!!  تريد  ال  �أنها  فقّررت  وتخّوفها،  “�إ�رش�ئيل”  رغبة  عدم  ظهر  وهنا 

وهكذ� �أ�صبحت �أمريكا متورطة، فماذ� تفعل؟ فلجاأت �إىل طلٍب كان قّدمه د. مو�صى 

و�ملحامي �أّول يوم العتقاله، وترحيله لبلٍد تقبله �أيٌّ من �لدول �لعربية وتنازله عن 

�جلرين كارد )�الإقامة �لد�ئمة �الأمريكية(، وكانت �ملحاكم رف�صته يف �لبد�ية؛ الأنها 

حّولت �لق�صية �صيا�صية و�إجر�مية بعد طلب “�إ�رش�ئيل” ��صتالمه، و�أوقفت ق�صية 

�أ�صا�صها يف مطار نيويورك، وبد�أُت باحلو�ر مع �ملحامي  �لتي �عتُِقل على  �لهجرة 

على �تفاقية يتنازل فيها د. مو�صى عن �الإقامة ويرحل لبلٍد تقبله، وعملت �حلكومة 

معاهدة  على  �لتوقيع  و��صرتطت  ال�صتقباله  و�الأردن  م�رش  مع  جاهدًة  �الأمريكية 

�أبد�ً  ُيجِبُ  ال  �الأمريكي  �لقانون  �أن  يعلم  ال  ملَْن  للعلم  حيث  �الإقامة،  عن  للتنازل 

�لدكتور على �لتنازل؛ الأنه ال يوجد �أيُّ �صبٍب يّكن �لقانون من ذلك �إاّل �إذ� هو بنف�صه 

تنازل، وكان �ملوعُد ب�رشط �أن تبقى �رشّية و�إْن خرَجت لالإعالم ُتلغى. وحدد موعد 

وذهبُت و�بني �إىل نيويورك ننتظر دخول �ملحكمة، و�إذ� باملحامي يقول: �حلكومة 

�إخر�جه للمحكمة وقلقة عليه وحتتاج حر��صًة كثريًة وتاأميناً كبري�ً وقوّياً  ترف�ص 

للمحكمة، ومل ت�صتِطع فعل ذلك.. 
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حتى  نف�صه  �ل�صجن  يف  �ملحكمة  جل�صة  تعقد  �أن  �حلكومُة  قررت  �صاعات  بعد 

بالطابق  فيها  نزوره  كنّا  غرفة  ودخلنا  لل�صجن  وذهبُت  للخطر،  حياته  تعّر�ص  ال 

�لتا�صع، وقالو�: �إّن �ملحكمة �صتُعَقد هنا بالغرفة، �لغرفة لها بابان: باب ندخل منه، 

على  طاوالت  وُو�ِصَعت  �ل�صجن،  د�خل  من  منه  بال�صجني  ياأتون  بالز�وية  وباب 

�ليمني ويف �صدر �لغرفة وعلى �لي�صار و�لَعلَم �الأمريكي. على �ليمني، جل�صُت و�بني 

و�ملحامون، ويف �صدر �لغرفة �لقا�صي ومن معه من �ملحكمة، وعلى �لي�صار فريق 

�حلكومة من )FBI – CIA( يثل وز�رة �لعدل ووز�رة �لدفاع.. 

�لعلم  �الأور�ق من جميع �الأطر�ف، وُو�ِصَع عموٌد وعليه  جل�صنا ننتظر ترتيب 

جتّهزو�  �أن  بعد  ثم  �حلكومة،  وطاولة  �لقا�صي  طاولة  بني  �لي�صار  على  �الأمريكي 

يفكَّ  �أن  بعد  �إاّل  �ل�صّجان  يفتح  ال  وعادًة  عمر”،  “�أبي  باإح�صار  لل�صّجان  �أوعزو� 

 من �صدة �رتباك �ل�صّجان، حيث 
ٌ
�لقيَد من �أقد�م ويديِّ �لدكتور، ولكن ح�صل خطاأ

�صجن،  يف  غرفة  يف  وحمكمٍة  وحكومٍة  ق�صاٍة  من  كهذ�  �صيئاً  يح�رش  �أن  يعتَد  مل 

ففتح �لباب قبل رفع �لقيد، وكنُت �أنا و�بني قد ر�أينا “�أبا عمر” ف�صلّم علينا قائالً: 

�ل�صالم عليكم، وما �أن �صلّم �إاّل و�لَعلَم �ملن�صوب يقع على �الأر�ص، حتى قبل �أن نرد 

�لباَب ليكمَل فكَّ �لقيد، ثم يفتحه ثانياً ليدخل منه  �أغلق �ل�صّجان   نحن �ل�صالم، ثم 

و�لقا�صي  �حلكومة  طاولة  على  �لّلي  بالع�رشة  �إاّل  �لعلم  وقع  �أن  وما  عمر”،  “�أبو 
يجب  �أنه  للِعلْم  حيث  مكانه،  يف  ثانيًة  مرًة  لو�صعه  وي�رشعون  ينق�ص  و�جلميع 

ُتعَقد جل�صة بدونه؛ الأنهم يعتبونه  �أن  �لعلم يف �ملحاكم �الأمريكية وال يكن   رفع 

رمَز �لعد�لة.. 

فاإن مل يوجْد ال تكون عد�لة، وبقو� ربع �صاعة كل و�حٍد ي�صكه ويرفع يده عنه.. 

يقع ثم يحاول �الآخر ثم �الآخر، ويتكرر �مل�صهد �إىل �أن غ�صب �لقا�صي وقال: عندي 

حماكمات �أخرى، وال يكن �أن �أنتظر �أكرث، فقام �أحُدهم ولفَّ �لعلَم وو�صعه حتت 

�لَعلَم، ودخل  �أمريكا بدون رفع  ُتعَقد يف  �أّول حماكمة  �ملحامي  قال  �لطاولة، وكما 

ورك�ٍص  م�صٍي  من  �صمعته  غريباً  �صوتاً  كان  �ل�صوت؟  هذ�  ما  و�صاأل  عمر”  “�أبو 
فقلُت له: ما �أن �صلّمت علينا حتى وقع �لعلم، وحاولو� تكر�َر رفعه ومل ي�صتطيعو�، 

فغ�صب �لقا�صي و��صتعجلهم؛ لذلك تركوك خلف �لباب حتى ُيكِملو� جتهيَز �لعلم 
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ثم مل ي�صتطيعو�، و�أنا قلت مازحًة: و�هلل خاف منك �لَعلَم ووقع؛ الأنهم كلهم وَعلَمهم 

َظلََمة، ف�صحك و�صحكُت و�صحك �بني و�ملحامي.

ووّدعنا  �صيء،  كل  و�نتهى  �التفاقية  عمر”  “�أبو  ووّقع  �ملحكمة   وُعِقدت 

�أور�قه،  �لباب.. بد�أ �جلميع بلملمة  �ل�صّجان للزنز�نة و�أغلق  “�أبو عمر”، و�أخرجه 
�لَعلَم وين�صبه، و�إذ� بالَعلَم يقف وينت�صب، وكاأن  �أن يوقف  و�إذ� باأحدهم يحاول 

�لذي  ما  يح�صل؟  ماذ�  باالإجنليزية:  ورطنو�  جميعاً،  فتعّجبو�  يح�صل  مل  �صيئاً 

يجري؟ و�إذ� بالقا�صي ينظر �إيلَّ ويقول باالإجنليزية )I have no idea(؛ �أي ما عندي 

فكرة �صو �لّلي بيح�صل.. فاأجبته و�أجاب �ملحامي: �لق�صية ال عدَل فيها، وياأبى �لَعلَُم 

�لوقوَف و�لدكتور “�أبو مرزوق” موجود.. وهذ� نحن �مل�صلمني نوؤمن باأّنها �آيٌة من 

�هلل ليَُطمئَِن به قلوبنا على د. مو�صى، حيث كان يقول: لن �أح�صل على حماكمٍة عادلة 

يف �أمريكا، وهكذ� ت�صقط �لعد�لة ورمزها )�لَعلَم( وال ترتفع �أبد�ً بوجود �ملجاهدين 

�ملنا�صلني من �أجل ق�صيتهم و�صعوبهم مثل د. مو�صى.

“�إ�رش�ئيل” ��صتالمه خاللها، وبعد  �لتي على  �إىل �ل�صتني )60( يوماً  نعود �الآن 

�التفاقية �أو �ملعاهدة على ترحيله كان هناك �رشٌط �أن ُيرحل مبالب�ص مدنية، وطلب 

�أن يكون  �أزّوده مبالب�ص وحذ�ء، حتى و�إن قامو� برتحيله يجب  �أن  مني �ملحامي 

مبالب�صه �ملدنية، ولي�ص مبالب�ص �ل�صجن.

�أين  �إىل  وال  متى؟  نعلم  ال  �لفرج،  ننتظر  وبقينا  طلب،  ما  بكل  زّودته  وفعالً؛ 

�صيت�صل  �ل�صجن  من  يخرجونه  �أن  مبجرد  �أنه  مو�صى  د.  معي  و�تفق  �صريحل؟، 

�أنتظر  يوم  كل  وكنت  �أخذوه،  باأنهم  ليخبين  “جورج”  و��صمه  �ل�صجناء  �أحُد  بي 

�ل�صجن،  �أنا من  �إنهم كانو� ي�صمحو� مبكاملة على ح�صابي  �أفندي، حيث  “جورج” 
ويف يوم �الأحد 5/4 �صّمم �أ�صدقاوؤنا �لذهاب لرحلٍة على بحرية قريبة من منطقتنا، 

وكنُت ال �أريد، و�أ�صعر ب�صيق وقلق؛ خوفاً من �أن يرت�جع �الأمريكان عن �التفاقية 

�أحد  من  �رُشَِّبت  و�إذ�  �رشّية،  تبقى  �أن  �رشطهم  �أن  �أ�صلفت  كما  حيث  وترحيله، 

�صّمم  �صنة..  وكاأنه  �أ�صعر  ي�صي  كان  يوم  كل  حقيقة،  الغية..  �صتكون  �لطرفني 

جري�ننا و�أ�صدقاوؤنا على ��صطحابي و�لذهاب معهم، فا�صتجبُت، و�أخذت �الأطفاَل، 

�تفقت  �إنني  حيث  �ملحامي،  �أكلّم  �أن  �أحاول  �لظهر  من  وكنُت  و�نب�صطو�،  ولعبو� 
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معه—الأنه من �صّكان نيويورك—�لذهاَب الأبي عمر كل يوم لنطمئن عليه؛ �أي �أنه 

موجود وو�صعه جيد.. مكثُت من �لظهر و�أنا �أحاول �أن �أتو��صل مع �ملحامي، ولكن 

هاتفه مل يرد �أبد�ً.

تقريباً  �ل�صاعة  و�صارت  ونامو�،  �الأطفال  و��صتحم  �لرحلة،  من   ورجعنا 

11 م�صاًء، و�أنا �أحاول �الت�صال باملحامي دون فائدة.. ز�د قلقي، لكنّي ال �أ�صتطيع 
عمَل �صيء، وال �حلديث مع �أي �أحد، �إىل �أن غفيَت عيناي من �لتعب، ور�أيت نف�صي 

يف  �ملاء  د�خل  يغرق  �صخ�ٌص  بعيد  من  وهناك  بحرية..  على  وجارتي  �أنا  روؤيا  يف 

�لبحرية، ثم يخرج وي�رشخ )help(؛ �أي يطلب �مل�صاعدة.. 

و�أنا يف غفوتي هذه وم�صهد �لبحرية و�لغريق، �إذ� بالهاتف يرن ويوقظني، و�إذ� 

به �ملحامي �لذي مكثُت �أكرث من 10 �صاعات �أحاول �الت�صال به، فقلت: وينك؟ لي�ص 

�ل�صجن، حيث كنُت من  �الآن خرجُت من  �أنا  �أبو عمر وين؟..، قال:  ما برتد؟ وين 

�لظهر هناك، و�أطلب مقابلة “�أبي عمر”، فيقولون يل: عنده حَمكمة!! و�أنا ال �أ�صدِّق 

�أعلم عنها كيف حمكمة ومل  كيف تعقد حَمكمة بدوين، و�أنا حمامي �لق�صية؟! وال 

�ل�صجن،  �أخرجوه من  �أنهم  “�أم عمر”  يا  �أعتقد  ليل!!  �لدنيا  �لظهر، و�الآن  تنتِه من 

فاّت�صلي باملحامي “�رشيف ب�صيوين” �أخبيه.. 

وفور�ً �ت�صلُت، فقال يل “ب�صيوين”: �أرجوِك ال تخبي �أحد�ً.. �أخاف �أنها ِحيلة، 

ويطلع �لكالم منّا، وُتلَغى �التفاقية، و�أنا �صاأقوم ببع�ص �الت�صاالت، فات�صل فعالً 

ب�صيء،  له  ِعلَم  ال  يل:  قال  ثم  قا�صم”،  “�أني�ص  و��صمه  �الأردن،  يف  �ملُوَكل  باملحامي 

�أرجوك عدم �إخبار �أحد حتى �ل�صباح، و�صرنى ماذ� نفعل.. لكم �أن تتخيلو� كيف 

�صاأق�صي ليلة كهذه، �الأوالد يف �ُصباٍت عميق بعد يوم �لرحلة، لوحدي �ألّف يف �لبيت 

�أخْبُه،  ومل  مو�صى،  �لدكتور  �أخو  �أحمد”؛  “�أبو  حممود  �لعميد  �ت�صل  و�أدور.. 

و�أم�صيُت �ملكاملة ب�صكل عادي.. يف �لفجر �ت�صلُت باأخي فقط؛ الأخفِّف عن نف�صي ما 

�نتابني من �لتوتر و�لقلق، ولكن دون �إخباره باأي �صيء.

يف �ل�صاعة 6:30 �صباحاً، كلّمني �ملحامي “ب�صيوين”، وقال: �إنه �ل�صاعة �لثامنة 

�الأردن  �أهل  ولكن  تقلقي.  وال  �الأمريكية،  و�حلكومة  �لعام  �ملّدعي  مع  �صيتو��صل 

�لتلفونات من كل مكاٍن  بد�أْت  �لعا�رشة �صباحاً  بعد  �أيِّ �صيء،  ال خب عندهم عن 
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�حلركة،  يف  �الأخوة  �أقارب،  و�أجانب،  عرب  )�صحفينّي  من  مو�صى  د.  عن  لل�صوؤ�ل 

�أ�صحاب(، وكل ردي �أنه ال ِعلَم يل مبكانه �أو و�صعه، وفعالً ال ِعلَم يل. �ل�صاعة تقريباً 

1-2-3 كان يت�صل �الأخ �أبو �لوليد وي�صتف�رش �إْن كان �صيٌء جديٌد �أو �أيُّ معلومة، 
�أن  “ب�صام �لعمو�ص”  3:30 �ت�صل وقال: �الآن جاء لهم خٌب عن طريق �الأخ  لغاية 

طائرًة �أمريكيًة يف �صماء عّمان، وعلى متنها د. مو�صى، وبعد ن�صف �صاعة �صيكون 

د. مو�صى بينهم.. وفعالً؛ بعد ن�صف �صاعة، �ّت�صل �أبو �لوليد وقال: يا “�أم ُعَمر” 

�حكي مع “�أبي ُعَمر”.

بقلم: نادية �لع�صي )�أم ُعَمر(

 �شورة جتمع د. مو�شى اأبو مرزوق مع زوجته ال�شيدة نادية الع�شي 

وابنتهما ُربا
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وثيقة رقم 15:

ال�شهيد  كتائب  تاأ�شي�س  حول  مرزوق  اأبو  مو�شى  د.   �شهادة 

عز الدين الق�شام15

�أيلول/ �صبتمب 2018

توطئة:

من �ملعروف �أن د. مو�صى �أبو مرزوق كان يقف خلف تاأ�صي�ص كتائب �ل�صهيد 

ام.. ونظر�ً الأهمية �صهادته حول هذه �ملحطة �ملهمة من تاريخ حركة  عز �لدين �لق�صَّ

�أبو مرزوق كرو�ية لتوثيق  �أدرجنا ما حتدث به د.  �الإ�صالمية )حما�ص(،  �ملقاومة 

تلك �ملرحلة �لتي �أجنبت هذه �لوحد�ت �لع�صكرية �ملقاتلة، و�لتي كرَّ�صت بعملياتها 

لت بخروج �الحتالل من قطاع  �لنوعية ثقة �صعبنا مبفاهيم �جلهاد و�ملقاومة، وعجَّ

ام وح�صورها يف م�صهد �لن�صال �لفل�صطيني،  غزة عام 2005. �إن مالمح كتائب �لق�صَّ

وع�صق رجالها لل�صهادة، هو من ير�صم ل�صعبنا وق�صيتنا معامل �لطريق مل�رشوع 

�لتحرير و�لعودة.  

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

يف عام 1989م، وعلى �إثر قتل �إيالن �صعدون و�آيف �صبورت�ص بتنفيذ جمموعة من 

حما�ص بقيادة حممد �ل�رش�حتة، متَّ �عتقال معظم �الإخوة يف قطاع غزة، ومل يبَق �إال 

جمهويل �لهوية �حلركية عند �الحتالل، و�ملنفذ�ن حممود �ملبحوح وحممد ن�صار، 

وعلى �إثرها عقدت �لعزم على �ل�صفر على وجه �ل�رشعة للقطاع.. كنت—�آنذ�ك—

فور�ً  حتركت  لويزيانا.  والية  ر�صنت/  مبدينة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  �أقيم 

مل�صاعدة �إخو�ين ومن تبقى منهم يف �لقطاع، حيث �نهار �لتنظيم بكامله، و�نقطعت 

�الت�صاالت �لد�خلية و�خلارجية. نزلت �إىل �لقاهرة يف طريقي لغزة، وقد كان معب 

رفح مفتوحاً على مد�ر �الأ�صبوع يف ذلك �لوقت. 

وثيقة حمفوظة، �صهادة د. مو�صى �أبو مرزوق حول تاأ�صي�ص كتائب عز �لدين �لق�صام، �أيلول/ �صبتمب   
15

.2018
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و�الأ�صتاذ  �الأغا،  خريي  د.  �الأخ  �الأخو�ن:  حدثني  للقاهرة،  و�صويل  عند 

عن  ثنيي  هو  �لزيارة  تلك  من  لهما  �لهدف  وكان  منفرد،  ب�صكل  كل  م�صعل،  خالد 

لهما  فاعتذرت  �أي�صاً،  �عتقايل  يتم  ال  وحتى  �أوالً،  �لو�صع  خلطورة  لغزة،  �لذهاب 

و�أ�رشرت على �لذهاب مهما كان �لثمن. وفعالً؛ �صافرت ومعي زوجتي و�الأوالد 

)عمر، وطارق، و�أن�ص، وحممد، وبالل(، ونزلت يف رفح حيث تقيم �أمي و�أخو�تي، 

عدد�ً  وقابلت  �عتقالهم،  يتم  مل  �لذين  �الإخوة  عن  بحثت  و�صويل  �صاعة  ومن 

م�صامح،  �أبو  و�صيد  �لنحال،  وفوؤ�د  ها�صم،  �أبو  وجمال  �صحاتة،  كيو�صف  منهم، 

�أ�صا�صي و�ملع�صكر�ت، وخانيون�ص، و�لتقيت بعدد  ب�صكل  و�آخرين، ثم زرت غزة 

�صفيان  و�ملهند�ص  زرقة،  يو�صف  و�لدكتور  مريز،  �صمري  �ملهند�ص  �الإخوة:  من 

�لعمل  باإخو�ين، من حيث توقف  �لتي حلَّت  �لكارثة  �أبو �صمرة، وقد هالني حجم 

�لتنظيمي، و�لوجوم �لذي �رت�صم على �لوجوه بال�صكل �لذي مل �أعهده يف زيار�تي 

�لتعاون يف  �الإخوة من  �عتذر عدد كبري من  �لتوج�ص و�لقلق،   �ل�صابقة. ومن �صدة 

تلك �لفرتة.

قررت �لعمل على �إحياء �لتنظيم، وكان �لعمل �لتنظيمي و�ل�صيا�صي و�الإعالمي 

و�لع�صكري و�الأمني يف �إد�رة و�حدة، هي �ملكتب �لعام، مما يجعل �أي �رشبة توجه 

الأي جزء من �لتنظيم تعني توقف كل �الأعمال �ملنوطة باملكتب �الإد�ري. 

�الإد�ري،  �ملكتب  وخا�صة  و�الأعمال،  �مل�صئوليات  وتوزيع  �لف�صل  حاولت 

بحيث تقت�رش مهماته على متابعة �لعمل �لتنظيمي و�ل�صيا�صي و�الإعالمي و�لعمل 

�جلماهريي )�النتفا�صة(، �أما �لعمل �الأمني و�لعمل �لع�صكري فقد ف�صلتهما �أي�صاً 

ير�أ�صه— وكان  �لغربية،  بال�صفة  �الت�صال  جهاز  �أحييت  ثم  �الإد�ري،  �ملكتب  عن 

�آنذ�ك—د. خليل �أبو ليلى.

و�صعت على ر�أ�ص �ملكتب �الإد�ري �ل�صيخ �صيد �أبو م�صامح، ومتَّ ت�صكيل �ملكتب 

�الإد�ري من �الإخوة: �صيد �أبو م�صامح، و�صمري مريز، وعماد �لفالوجي و�صفيان 

�أبو �صمرة، ويو�صف رزقة، و�أ�صاف �إليهم �ل�صيخ �صيد �أبو م�صامح بعد �صفري كل 

من �ملهند�ص يو�صف �لغريز، و�الأ�صتاذ �صعيد زعرب. 
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ببع�ص  و�لتقيت  �صمرة،  �أبو  �صفيان  �الأخ  برئا�صة  �الأمني  �جل�صم  �صكلت  كما 

�لعاملني يف حر��صة �جلامعة �الإ�صالمية �آنذ�ك، و�صكلت منهم �أول خلية حتت م�صمى 

عن  متييز�ً  �هلل،  رحمه  �لنمروطي  يا�رش  �ل�صهيد  برئا�صة  �لق�صام  �لدين  عز  كتائب 

�جلهاز �لقائم—�آنذ�ك—با�صم كتائب عبد �هلل عز�م رحمه �هلل. 

�إياهم بالتو��صل وهو  قمت بتزويد �الإخوة �لرئي�صيني مبو�زنات للعمل، و�عد�ً 

ما كان، حيث متَّ �إر�صال �الأخ حممد �صالح رحمه �هلل، وكان رجالً �صجاعاً مقد�ماً 

�أفغان�صتان، وكان  للجهاد و�ملجاهدين، وله �صرية طيبة و�صنائع منجزة يف  حمباً 

يحمل �جلن�صية �الأمريكية، حيث متَّ �إر�صاله للتو��صل مع هذه �ملجموعات باالإ�صافة 

للعمل �لتنظيمي، وكان يزود �لتنظيم و�ملجموعات باملال، �إما ب�صكل نقدي مبا�رش 

يف  ح�صابي  من  �ل�صحب  عليها  بناًء  يتم  با�صمي  �صيكات  �أو  بيد،  يد�ً  لهم  ي�صلمه 

�لواليات �ملتحدة، وكان �رشف �ل�صيكات مي�صور�ً وبدون مقابل، وذلك الأن �لتجار 

ح�صابات  وفتح  �ل�رشيبي،  للتهرب  �لطريقة  هذه  يف�صلون  كانو�  �الإ�رش�ئيليني 

باأمريكا، وو�صع �ل�صيكات فيها. 

يف  مبجموعة  م�صامح  �أبو  �صيد  �ل�صيخ  �لتقى  �لتنظيمي،  �لعمل  �نطالقة  ومع 

رفح يف منت�صف �لت�صعينيات، و�صكَّل خلية �أخرى للق�صام هناك، وجمموعة �لتقت 

لو� �أي�صاً خلية هناك، و�متد عمل جمموعة غزة �إىل  من �ملقاومني يف �لو�صطى و�صكَّ

�ل�صمال.. ويف خانيون�ص، ن�صط �الأخ �لنمروطي رحمه �هلل، �لذي كان ي�صكن هناك.. 

و�لتعليمات  و�الأمو�ل  باملو�زنات  وزودهم  منهم،  بعدد  �صالح  حممد  �الأخ  �ت�صل 

�لالزمة.

�صو�حلة  حممد  باالأخ  �لتقيت  1992م،  �أو�خر  �لزهور  ملرج  �الإبعاد  �إثر   على 

مطلع  من  �ملرحلة  تلك  يف  �لغربية  لل�صفة  �صابقاً  م�صئوالً  وكان  عبادة”،  “�أبو 
ح يل  �لت�صعينيات، باالإ�صافة لالإخوة تي�صري عمر�ن، وعبد �خلالق �لنت�صة، وقد ر�صَّ

�الأخ �صالح �لعاروري للعمل يف �ل�صفة �لغربية كبد�ية.. وفعالً؛ �أر�صلت �الأخ حممد 

�صالح لل�صفة، ومل يكن من معلومة عن �صالح �لعاروري �صوى �أنه طالب يف �لكلية 

�ل�رشعية باخلليل. وبعد �لبحث، �لتقى به بتوفيق �هلل، و�أعطاه مئة �ألف دوالر للعمل 

�لع�صكري، و�أعتقد �أنه يف حياته مل ير عليه مبلغ كهذ�، و��صرتى به �أول �صتة بنادق 
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امي يف �ل�صفة و�لقطاع.. وعند خروجي  للق�صام يف �ل�صفة، وهنا �كتمل �لعمل �لق�صَّ

ما  حقيقة  ومعرفة  و�الإخوة،  �لعمل  على  ليطمئن  �الأغا  خريي  د.  ز�رين  غزة،  من 

يجري. 

كتائب  م�صمى  حتت  للحركة  �لر�صمي  �لع�صكري  �لعمل  كان  ذكرت،   كما 

عبد �هلل عز�م، وحينها �خبت د. خريي بكل ما جرى، وباإعادتي للتنظيم وم�صئوليه، 

وف�صل �لكتائب و�الأمن عن �لتنظيم وتوزيع �الخت�صا�صات بني �الإخوة، وت�صكيل 

�ليتيم  مدر�صة  يف  �لقيق  ح�صن  لالأ�صتاذ  وبزيارتي  للكتائب..  متلفة  وحد�ت 

�لعمل  و��صتئناف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  و�لتنظيم  غزة،  يف  للتنظيم  وربطي  �لعربي، 

�ملوحد يف كل فل�صطني، وكان �ل�صيخ �صيد �أبو م�صامح هو من ي�صافر لل�صفة للقاء 

�الإخوة هناك، وطلبت منه )د. �الأغا( مطلباً و�حد�ً �أال يخب �أحد�ً عن �لكتائب و�لعمل 

باأن �صيئاً متَّ  �لع�صكري يف �حلركة  �إغ�صاب �مل�صئول  �لع�صكري، حر�صاً على عدم 

بعيد�ً عن كتائب عبد �هلل عز�م، وثانياً الإعطاء فر�صة لكتائب �لق�صام بالعمل، وقد 

كان. ويف لقاء للقيادة يف لندن بعد عام تقريباً، متَّ �إبالغ �الإخوة بالرتتيبات �جلديدة، 

و�صلمت مفا�صل �لعمل �ملختلفة الأ�صحابها من �ملخت�صني. 

�أحد  تدبري  متَّ  فقد  ن�صار،  وحممد  �ملبحوح  حممود  �الأخوين:  وبخ�صو�ص 

�ل�صباب )عبد ربه �أبو خو�صة( للقيام بتهريبهما من قطاع غزة للخارج. 

)�نتهى(






