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“املتهم بريء حتى تثبت اإدانته” )قاعدة قانونية(

�لوقائع و�الأحد�ث، وحمطات عديدة كانت  م�صو�ر طويل و�صرية مت�صعبة من 

هي  حياته  حمطات  �أوىل  كانت  طفل  من  �لقر�ر...  و�تخاذ  للتاأمل  وقفات  فيها 

�صبابه،  �صنو�ت  كانت  ثم  �صباه  مد�رج  و�أزقته  حو�ريه  يف  ترعرع  حيث  �ملخيم، 

�صحوة  �صدمتها  مع  كان  و�لتي   ،1967 �صنة  نك�صة  يف  �أحالمه  هزية  لي�صهد 

�لنا�رشية  من  ورحيله  تفكريه  يف  و��صعة  نقلة  حقيقة  يعّد  �آخر،  م�صار  �إىل  �أخذته 

و�لتي  ف�صاًء،  �الأو�صع  �لروؤية  �إىل  �صبابه  بو�كري  عو�طف  على  ��صتحوذت  �لتي 

�أخذته باجتاه �حلركيَّة �الإ�صالمية، ليبد�أ معها �لتز�مه �الإ�صالمي ون�صاطه كقيادي 

دولة  يف  ثّم  �ل�صبعينيات،  يف  م�رش  يف  �أركانه  ومتتني  �الإخو�ين  �لتنظيم  بناء  توىل 

�أمريكا  �إىل  �لرحال  ي�صد  �أن  قبل  �لثمانينيات،  مطلع  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

�لفل�صطيني  �لعمل  هياكل  بناء  �إطار  يف  �لتحرك  ثّم  �لعليا،  �جلامعية   للدر��صة 

و�الإ�صالمي هناك.

�مل�رشوع  �أركان  يهند�ص  وهو  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  قطعه  طويل  م�صو�ر 

�الإ�صالمي”  “�لكل  لها  وح�صد  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �حت�صن  �لذي  �الإ�صالمي، 

كركيزة �أممية؛ باعتبارها �لق�صية �ملركزية لالأمتني �لعربية و�الإ�صالمية.

من  �أفكاره،  مرزوق  �أبو  د.  فيه  ب�صط  �لذي  �لو��صع  �لف�صاء  �أمريكا  كانت 

�أم  هناك  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  د�خل  �صو�ء  �ملختلفة،  �لقيادية  مو�قعه  خالل 

حيث  من  �ل�صد�رة  مقام  فيها  له  كان  �لتي  �الإ�صالمية،  و�جلمعيات   �الحتاد�ت 

�لرئا�صة و�لتاأثري.

كانت حمنة �العتقال يف منت�صف �لت�صعينيات منحة حلركة حما�ص، حيث كانت 

على  �أكرث  خاللها  من  ويتعرف  حما�ص،  حركة  �لعامل  ليعرف  فر�صة  �صجنه  فرتة 

�أبعاد �لق�صية �لفل�صطينية... كانت جل�صات حماكمة د. �أبو مرزوق هي يف �حلقيقة 

و�ملقابالت  �الأحاديث  وكانت  و�لعدو�ن،  �الحتالل  لـ“�إ�رش�ئيل”؛  حماكمٍة  جل�صات 
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ما  على  بعمق  لالإطالل  نافذة  هي  مرزوق  �أبو  د.  ق�صية  تناولت  �لتي  �ل�صحفية 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  بحق  �إ�رش�ئيلية  و�نتهاكات  جمازر  من   يجري 

وقطاع غزة.  

خرج  �لظاملة،  و�ملحاكمات  �ل�صيا�صي  و�جلدل  �العتقال  من  �صنتني   بعد 

د. �أبو مرزوق من �أمريكا مرفوع �لر�أ�ص، ليعاود ن�صاطه كاأحد �أعمدة حركة �ملقاومة 

خّط  على  بالدخول  و�لتمكني  �ملكانة  �صنو�ت  معها  ولي�صهد  )حما�ص(،  �الإ�صالمية 

�حلكم و�ل�صيا�صة.

�لو��صعة،  وخب�ته  و�مل�صتنري،  �ملتميز  بعقله  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  يز�ل  ما 

وعالقاته �ملمتدة عربياً و�إ�صالمياً، ي�صهم يف تطوير قدر�ت حركة حما�ص، ويعزز 

من متا�صك بنيانها �لد�خلي، و�حلفاظ على عالقاتها �الإقليمية مبا يتلكه من نباهة 

لته للبقاء د�ئماً يف �لد�ئرة �الأهم التخاذ �لقر�ر د�خل مكاتبها �ل�صيا�صية  �صيا�صية، �أهَّ

و�ل�صورية �ملتعاقبة.

�صيتم  و�لتي  �لذ�تية،  �صريته  �صفحات  من  جلزٍء  ��صتعر��ص  هو  �لكتاب  هذ� 

وم�صامينها  و�الإن�صانية  �ل�صيا�صية  باأبعادها  �أفكاره؛  من  �لكثري  قر�ءة  يف  �لتو�صع 

�لن�صالية فيما يخ�ص ق�صيتنا �لفل�صطينية، وهذ� ما �صتتناوله �ل�رشدية �لقادمة من 

مو�قفه وتاريخه، كاأحد �أبرز قياد�ت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(.

يقول د. م�صطفى حممود “بني �لظلم �لظاهر و�لعدل �خلفي خيط رفيع ال ير�ه 

�إال �أهل �لقلوب”... �إن �ملظلومية �لتي حلقت باالأخ د. مو�صى �أبو مرزوق باعتقاله 

ثّم �الإفر�ج عنه بعد عامني، كانت منحة ربانية، حيث فتحت حلركة حما�ص �آفاقاً مل 

تكن متاحة من قبل خارج �صياق �تهامات “�لتطرف” و“�الإرهاب”، حيث تناولت 

 و�صائل �الإعالم �الأمريكية �لق�صية و�ألقت �لكثري من �ل�صوء على �لق�صية من خالل 

�أبو مرزوق، و�لتي ك�صفت غياب �لعدل عندما يتعلق �الأمر بفل�صطني و�أهلها...  د. 

فتحت  حيث  �لبهيم،  �أمريكا  ليل  يف  �لقنديل  يحمل  من  مبثابة  مرزوق  �أبو  د.  كان 

�لتعاطف  فكان  �لفل�صطينية،  �ملظلومية  على  �لغرب  يف  �لعيون  من  �لكثري  ق�صيته 

�لكبري �لذي �أف�صى �إىل �إطالق �رش�حه، مع فهم وتفهم �أف�صل للحقوق �لتي يطالب 

بها �لفل�صطينيون كحق �لعودة وتقرير �مل�صري. 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات411

اخلامتة

هذه  من  �صيء  فيه  حياة”  م�صو�ر  مرزوق:  �أبو  مو�صى  “د.  �لكتاب  هذ�  �إن 

�ملعاين... كما �أن فيه �لكثري مما يكننا �أن نتعلمه من �صرية رجل حمل على كاهله 

همَّ ق�صية �صعبه و�أوجاع �أمته.

و�لر�صاد،  �حلكمة  د�ئماً  ويلهمه  خطاه،  ي�صدد  و�أن  عمره،  يف  يد  �أن  �هلل  ندعو 

وعمق �لروؤية وح�صن �خلطاب... �للهم �آمني... �آمني

�شاكر اجلوهري






