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اإهداء

ربوعه وحماة  الوطن  ا�س  حرَّ واملقاومة؛  اجلهاد  رجاالت  من  املرابطني  اإىل 

يرزقون ربهم  عند  هم  والذين  اجميعًا،  منَّ كرم  االأ  ال�شهداء  رواح  اأ اإىل 

والتحرير وال�شمود  ال�شرب  وعناوين  املرحلة  �شهود  وجرحانا  اأ�شرانا  اإىل 

املقد�س  بيت  كناف  واأ  املقد�س  بيت  يف  جميعًا  اأهلنا  اإىل 

الكتاب هذا  نهدي  جميعًا...  اإليكم 
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�شكر وتقدير

�صكر وتقدير وعرفان لكل من �صارك �أو �أ�صهم يف �إخر�ج هذ� �لكتاب �إىل �لنور، 

و�أخ�ص بالذكر د. �أحمد يو�صف �لذي توىل �الإ�رش�ف على طباعة �لكتاب يف غزة.

مو�صى  د.  مكتب  مدير  طارق(  )�أبو  من�صور  �لفتاح  عبد  عز�ت   �ملرحوم 

�أبو مرزوق �الأ�صبق، �لذي ترجم جميع �لوثائق و�لن�صو�ص �لتي كان �أ�صلها باللغة 

�الإجنليزية، وتوفاه �هلل جر�ء حادث �صري قبل �أن يرى �لكتاب �لنور.

جميع �لعاملني يف �صكرتاريا مكتب د. مو�صى �أبو مرزوق، �لذين تولو� �الإ�رش�ف 

بروفات  وتو�صيل  �الإلكرتوين.  �لبيد  عب  مو�صى  د.  مع  �ملهنية  �ملر��صالت  على 

�لكتاب له، و�إعادتها يل بعد �إبد�ئه مالحظاته �ملعلوماتية على بع�ص ن�صو�ص �لكتاب.

�لزميلة نادرة �أبو عابد �صكرتريتي �ل�صابقة، �لتي تولت عملية  �ل�صف �ل�صوئي 

لكامل حمتويات �لكتاب.

ملف  وترتيب  �ختيار  على  بالكامل  �أ�رشف  �لذي  �لبع�صي  �إ�صماعيل  �الأ�صتاذ 

�ل�صور، وكذلك �الأخت هبة �صالح. و�ل�صكر مو�صول �أي�صاً للدكتور مفيد �لع�صي 

ملر�جعته �للغوية ل�صفحات هذ� �لكتاب.

وقبل �جلميع؛ د. مو�صى �أبو مرزوق،  �لذي و�صع ثقته يف �صخ�صي منذ �للقاء 

�الأول، وو�فق على عر�صي عليه قيامي بكتابة مذكر�ته �لقيِّمة هذه.

�أنا مدين لكل هوؤالء، ورمبا غريهم �أي�صاً، �لذين لوال جهودهم جميعاً ملا و�صل 

هذ� �لكتاب �إىل �أياديكم �لكرية.

�أ. �صاكر �جلوهري



املقدمة والتقدمي
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املقدمة

املقدمة

اأ. �شاكر اجلوهري

اأكرث من ع�رشين عام َحْمٍل، �شبقت والدة هذا الكتاب...

يف 1997/5/5، وفور و�صويل مطار �مللكة علياء �لدويل عائد�ً من �صنعاء �إىل عّمان، 

�صحفي  زميل  من  �خللوي  هاتفي  على  �ت�صاالً  تلقيت  منزيل؛  �إىل  �أ�صل  �أن  وقبل 

ي�صاألني �أين يعقد د. مو�صى �أبو مرزوق موؤمتره �ل�صحفي؟ )�ملوؤمتر �ل�صحفي متَّ 

يف �ليوم �لثاين من و�صوله عّمان يف 1997/5/4(.

مل �أكن قد علمت بعُد �أن �لرجل غادر �صجنه �الأمريكي، باالإ�صافة �إىل و�صوله �إىل 

�إ�صالمياً، و�صاألته �خلب �ليقني، فاأعطاين  عّمان. هاتفت من فوري زميالً �صحفياً 

�نتهى  لقد  قائالً  غو�صة،  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �صارع  غرب  تقع  متو��صعة  فيال  عنو�ن 

�ملوؤمتر �ل�صحفي، م�صيفاً �أنه ح�رشه.

مع ذلك، توجهت �إىل �لفيال ممنِّياً �لنف�ص باحل�صول على مقابلة �صحفية. ولدى 

و�صويل مل �أجد غري �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(؛ 

مرزوق،  الأبو  نائباً  �الأ�صا�ص  يف  كان  �لذي  للمكتب،  �جلديد  �لرئي�ص  م�صعل،  خالد 

�إبر�هيم غو�صة، وحممد نز�ل، وعزت �لر�صق و�آخرين خذلتني �لذ�كرة  و�ملهند�ص 

يف ��صتح�صار �أ�صمائهم.

نزال توىل تعريفي اإىل اأبو مرزوق...

�ل�صور  تلك  دللت  فقد  �لكثري من وزنه،  فالرجل خ�رش  �لقدية،  ل�صوره  وفقاً 

22 �صهر�ً ق�صاها يف �ل�صجن �الأمريكي  �أنه كان رجالً �صميناً، يف حني بد� بعد  على 

رجالً نحيف �لقو�م.
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ا�شتقبلني بلطف بالغ...

بو��صطة  له  �أر�صلتها  خطيَّة  �أ�صئلة  على  �أجاب  �أن  وبعد  �صابقاً،  يل  تبني  قد  كان 

با�صم حركة  �لر�صمي  �ل�صيا�صي، و�لناطق  �ملكتب  �إبر�هيم غو�صة، ع�صو  �ملهند�ص 

حما�ص، �أنه كان يقيم يف عّمان �رش�ً!

�لتي  �لدولة  يف  مرزوق  الأبو  باالأ�صئلة  بعث  �أنه  �أوهمني  قد  كان  �ملحنك  غو�صة 

يحدد  �أن  دون  قليلة،  �أيام  غ�صون  يف  عليها  �الإجابات  يل  ن  �صيوؤمِّ و�أنه  فيها،  يقيم 

��صمها، ُمفياً عني وجوده و�إقامته يف �الأردن! لذ�، فقد كانت ده�صتي كبرية حني 

�أعلن �إبعاد �أبو مرزوق من �الأردن يف منت�صف �صنة 1995.

حني كان غو�صة ناطقاً ر�صمياً با�صم حما�ص، �صاألني ذ�ت مرة با�صماً متب�صماً: 

بذلك  جاهرت  قد  وكنت  �لر�صمي”؟!”،  “�لكامت  لقب  عليَّ  تطلق  �أنك  �صحيح  “هل 
�ملقرة  �ل�صحكات  يومها  تبادلنا  للحركة،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �أع�صاء  من  عدد  �أمام 

هو  مرزوق  �أبو  د.  فاإن  كذلك  غو�صة...  عمر  �أبي  عمر  �هلل  �أطال  �التهام...  ب�صحة 

�أي�صاً �أبو عمر.

من  قيادياً  وفد�ً  �أن  غو�صة(  )لي�ص  مرة  ذ�ت  �حلركة  قياد�ت  �أحد  يل  روى 

�أبو مرزوق، وع�صوية غو�صة، وعزت �لر�صق،  حما�ص ز�ر مبكر�ً طهر�ن برئا�صة 

لوزير  مر�فقهم  قدَّمهم  وحني  عمر”...  بـ“�أبي  ُيكنَّى  وكلهم  ن�رش...  وحممد 

�لفردي، و�أ�صاف  �إىل كل و�حد منهم با�صمه  �أ�صار  �أكب واليتي...  �خلارجية علي 

“�أبو عمر”... وحني و�صل لال�صم �الأخري قال بلهجته �لعر�قية مع �أنه �إير�ين: “هم 
�ملر�فق �أن  “�أبو عمر”. ويبدو  �صابقيه  ُمكنَّى مثل كل  �أي�صاً  �أن هذ�  �أي   �أبو عمر”؛ 

كان يغمز بهذ� من قناة حركة حما�ص، موؤ�رش�ً �إىل �أنها “حركة عمرية”...!

لقاء معه  �أجري  �أن  على  و�فق  مرزوق،  �أبو  مع  لوجه  وجهاً  �الأول  �للقاء   يف 

�صحفياً تعوي�صاً عن �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي فاتني، و�أجريناه على �لفور.

باأ�صئلتي، وبدوري  �إعجابه  �أعرب عن  �لتي وجهتها للرجل،  �الأ�صئلة  يف خ�صم 

كان  حني  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  حلالته  وت�صخي�صه  و�صخ�صيته  ب�صخ�صه  �أعجبت 

معتقالً يف �ل�صجن �الأمريكي.
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املقدمة

طلبت منه �أن يزودين ب�صورة عن �تفاق �إطالق �رش�حه، �لذي وقَّعه مع د�ئرة 

 )Green Card �لهجرة �الأمريكية، وتنازل فيه عن �لبطاقة �خل�رش�ء )جرين كارد 

بعدم  تعهده  كذلك  وت�صمن  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لد�ئمة  �الإقامة  حّق  متنحه  �لتي 

�لطعن بذلك الحقاً �أمام �لق�صاء �الأمريكي، ففعل دون تردد. ومل �أغادره �إال بعد �أن 

�تفقت معه على �أن �أعد مذكر�ته عن فرتة �عتقاله يف �صجن مانهاتن بوالية نيويورك.

�صعرت  حيث  �لرجل،  وبني  بيني  ��صتغلت  قد  �لكيمياء  �أن  ��صت�صعرت  يومها 

بالقرب منه، على �لرغم من قوميتي و�إ�صالميته، فهو رجل منفتح ومتفتح.

�أن كالً  �أنظر لالإ�صالم و�لعروبة �صوى  �لعموم فاأنا، ومنذ عهد بعيد، مل  وعلى 

منهما ُيكمل �الآخر، و�أن �الإ�صالم هو عقيدة �لعروبة، فالقر�آن نزل بل�صان عربي هو 

�الأف�صح، كما �أن �أف�صح من تناول �صخ�ص �لر�صول x كان �ملرحوم �أحمد مي�صيل 

عفلق؛ �ملوؤ�ص�ص و�الأمني �لعام حلزب �لبعث �لعربي �ال�صرت�كي، وذلك يف حما�رشته 

“يف ذكرى  1943/4/5، وعنو�نها  �ألقاها على مدرج جامعة دم�صق يف  �لتي  �ملذهلة 

“كان حممٌد كل �لعرب،  �لر�صول �لعربي”... . ختم عفلق حما�رشته يومها قائالً: 

فليكن كل �لعرب �ليوم حممد�ً”.

�أو�خر  عفلق  حما�رشة  فيه  قر�أت  �لذي  �ملبكر  �لوقت  ذلك  يف  ببايل  يخطر  مل 

وعبار�ته  �حلميم،  حديثه  من  بالرغم  م�صلماً  كان  �أنه  �ملا�صي،  �لقرن  �صتينيات 

“�لر�صول �لعربي”، وبالغته �ملقتدرة بالتعبري عن ذلك ب�صيغ  �ملعجبة ب�صخ�صية 

�لبيان �لر�صمي �لذي �صدر يف بغد�د ينعي  �أ�صدق  جاذبة ومقنعة... ومع ذلك، مل 

عفلق يف 1989/6/23، معلناً �أنه “مات على دين �الإ�صالم”... و�عتبُت ذلك �الإعالن 

�صيا�صياً بامتياز...

لكنني �أجريت بحثاً ��صتق�صائياً ن�رشته يف ني�صان/ �أبريل 2007، خل�صت منه �إىل 

�أن عفلق كان قد �أ�صلم فعالً منذ �أو�خر ثالثينيات �أو �أو�ئل �أربعينيات �لقرن �ملا�صي. 

ذلك  خل�ص  وقد  �خلالدة”...  �لبعث  ر�صالة  هو  “�الإ�صالم  �أن  هو  ذلك،  من  و�الأهم 

�أثناء رحلة  �لتي كتب عليها عفلق بخّط يده يف  �لورقة  �أن  �إىل  �لبحث �ال�صتق�صائي 

جوية و�جهت مطبات خطرة، وجاء فيها “�إذ� ح�صل يل حادث، فاإين �أموت على دين 

�الإ�صالم. و�أ�صهد �أن ال �إله �إال �هلل و�أن حممد�ً ر�صول �هلل”، ووقَّع عليها با�صم “�أحمد 
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ها بني �صفحات م�صحف كان ير�فقه يف حلِّه وترحاله، يقر�أ  مي�صيل عفلق”، ود�صَّ

منه �آيات �هلل، وعرث عليها بعد وفاته.

تعني هذه �لورقة ما يلي:

�أوالً: مل تكتب هذه �لورقة لغايات �لدعاية �ل�صيا�صية، �إذ �إنها لو كانت كذلك، ملا 

ُد�ّصت بني دفتي م�صحف عفلق قر�بة �صّت �صنو�ت، قبل �أن ُيعرث عليها م�صادفة.

�أو  �صقوط  حالة  يف  عليها  يعرث  ملن  و�إمنا  بعينه،  الأحد  موجهة  غري  �أنها  ثانياً: 

�إ�صقاط �لطائرة.

ثالثاً: �أن عفلق كان م�صلماً حقاً، و�أنه كان يقر�أ �لقر�آن �لكرمي.

�أحمد  �إىل  عفلق  مي�صيل  ربه—من  وبني  ��صمه—بينه  غري  قد  كان  �أنه  ر�بعاً: 

مي�صيل عفلق، بعد �أن �عتاد �لنا�ص على مناد�ته منذ �أمد بعيد بلقب “�أبو حممد”، من 

.x صدة حبه �لبادي للر�صول�

�صيا�صياً  كان  �لذي  هو  حياته،  يف  �إ�صالمه  عفلق  �إعالن  عدم  فاإن  ذلك،  وعلى 

بحقيقة  �لت�صكيك  من  مفرت�صني،  خ�صوم  حرمان  �إىل  هدف  �أنه  ذلك  بامتياز، 

�إ�صالمه، و�لزعم �أن �إعالن �إ�صالمه لي�ص غري �نتهازية �صيا�صية وحزبية. �أما عالقة 

حركة حما�ص بالعروبة، فهي ثابتة منذ �لبد�يات ومعلنة �أي�صاً...

�أبو مرزوق، كنت قد بد�أت  �أيام قليلة من لقائي �الأول مع  ؛ يف غ�صون  على كلٍّ

وم�صجلي جل�صات تدوين هذه �ملذكر�ت. خالل �الأ�صابيع �لتي ��صتغرقها �إجناز هذه 

�ملهمة )�لت�صجيل(، ز�ره لل�صالم و�الطمئنان عليه �صقيقه �للو�ء حممود �أبو مرزوق، 

قادماً من فل�صطني... وهو �ل�صابط �ل�صابق و�ملبكر يف جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني، 

�أو  حممود  �للو�ء  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  قيام  بعد  �لفل�صطيني  �ملدين  �لدفاع   ومدير 

�أبو �أحمد �لذي تناولنا جانباً م�رشقاً من �صريته �لوطنية يف �أحد ف�صول هذ� �لكتاب؛ 

كان �لقدوة �الأوىل الأخيه �الأ�صغر مو�صى.

كذلك، ت�رشفت بالتعرف على و�لده وو�لدته، �أبو حممد و�أم حممد رحمهما �هلل، 

�للذين جاء� من ميم يبنا يف رفح جنوب قطاع غزة لالطمئنان على ولدهما مو�صى.
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�ل�صجن  من  يا�صني  �أحمد  �ل�صهيد  �ل�صيخ  �رش�ح  �إطالق  متَّ  وحني  ذلك،  بعد 

�الإ�رش�ئيلي، على خلفية �إ�رش�ر �مللك ح�صني رحمه �هلل على �إطالق �رش�حه، �صمن 

�هلل  )�أطال  م�صعل  خالد  �غتيال  �الإ�رش�ئيلي   Mossad �ملو�صاد  حماولة  تفاعالت 

�أحمد  �ل�صيخ  مع  يتعامل  كان  مو�صى  �أن  هي  الفتة  مالحظة  �أمام  توقفت  عمره(، 

يا�صني بالطريقة ذ�تها �لتي ر�أيته يتعامل بها مع و�لده �حلقيقي؛ �الأدب و�الحرت�م 

كان  وقد  و�ملز�ح،  و�لنكات  “�لنهفات”  تبادل  دون  بالطبع  ذلك  يحول  ال  �ل�صديد، 

و�صحكة  “َنهَفة”،  �صاحب  الحقاً،  قرب  عن  عرفته  كما  �هلل،  رحمه  يا�صني  �ل�صيخ 

حلوة جميلة ال تفارق حميَّاه، بكل معنى �لكلمة. 

�أي�صاً �صاحب نكتة ت�صعفه للتخل�ص من �الأ�صئلة �ملحرجة يف  كان �الأخ مو�صى 

مقابالته �ل�صحفية و�الإعالمية، يبادرك حني ُتعّر�صه ل�صوؤ�ل حمرج، �إىل ��صتح�صار 

حاالت نقي�صة م�صحكة، ويذهب منك �ل�صوؤ�ل، ويتخل�ص هو بذلك من �جلو�ب...

ويفاجئني �أبو مرزوق و�أنا �أ�صجل ذكرياته باأنه قد حتول بعد هزية حزير�ن/ 

�مل�صلمني”، حيث بد�أ حياته عروبياً.  “�الإخو�ن  �إىل  “�لنا�رشية”  1967، من  يونيو 

كان عمره حني متَّ �حتالل قطاع غزة يف خ�صم حرب 1967 يف حدود 16 عاماً، �أخذ 

ي�صائل نف�صه وهو يناظر مياه �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، عن �أ�صباب �لهزية؟! يذهب 

كل يوم �إىل �لبحر بحثاً عن �صقيقه حممود، �لذي �ختفى لوقت غري ق�صري، وبحثاً 

عن �أ�صباب �لهزية... حممود بعد مغامرة طالت، جنح يف نهاية �ملطاف باخلروج 

من �صجن �إ�رش�ئيلي و�لعودة �إىل ذويه، ومو�صى جنح يف �لعثور على �جلو�ب �لذي 

كان يبحث عنه؛ تفكري�ً على �صاطئ �لبحر، وقر�ءة نهمة حني يعود ملنزل �لعائلة �أو 

خالل لقاء�ته مع �أ�صاتذته و�أ�صدقائه من �لتالميذ...

حني �أدرك �لفتى مو�صى �أن عبد �لنا�رش هو �صبب �لهزية، مل يرتدد، وقف على 

�لزعيم جمال  �لتي مل تكن تفارقه، وحتمل �صورة  �مليد�لية  �لبحر، وحمل  �صاطئ 

لتكون  �إليه...  �إي�صالها  �أبعد مكان مكنته قوة يده من  �إىل  بها  �لنا�رش، وقذف  عبد 

ُطعماً لل�صمك �أو لت�صتقر بعيد�ً يف قاع �لبحر.

وهو يف هذ� �لعمر )16 عاماً( و�صل به �ملطاف �إىل جمل�ص �ل�صيخ �أحمد يا�صني، 

�لتي  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  تنظيم  باإعادة  تتعلق  �صاقة  مهمة  بد�أ  كان  �لذي 

تعر�صت للتفكيك و�لتنكيل من ِقبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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من  �لكثري  وغريها  رفح،  �إىل  يبنا  من  عائلته  وهجرة  �حلكايات،  هذه  مثل 

�صجن  يف  �عتقاله  حمنة  عن  نتحدث  ونحن  جتاهلها  �ملمكن  من  يكن  مل  �لتفا�صيل، 

�ملقاوم  �لعمل  لت�صدر  به  دفعت  �لتي  �الأ�صباب  كانت  فهذه  �الأمريكي.  مانهاتن 

لالحتالل، ومن ثم توقيفه يف �صجنه �الأمريكي.

كانت تلك هي �لبد�يات... وكان �صجنه من �صمن �لنتائج �لتي ترتبت على هذه 

�لبد�يات. مو�صى �لذي تخلى عن عبد �لنا�رش و�لنا�رشية، مل يتخلَّ عن خيار حياته؛ 

حركة حما�ص... وتعامل د�ئماً معها )ال �أ�صتطيع �لقول كاأحد �أبنائها(... ذلك �أنه كان 

د�ئم �لت�رشف على �أنه �بن �حلركة، �لتي �أ�صهم يف ت�صكيلها منذ بد�ياتها �الأوىل.

كان رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي...

و�أ�صبح نائباً لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي...

ثم �أ�صبح ع�صو�ً يف �ملكتب �ل�صيا�صي...

وَقبِل كل ذلك بكل طيبة خاطر...

ذلك �أن �لهدف هو فل�صطني ال �ملو�قع و�الألقاب.

22 عاماً توىل خاللها رئا�صة  �أي�صاً خالد م�صعل... بعد  وعلى ذ�ت �لدرب �صار 

�ملكتب �ل�صيا�صي، �أ�صبح حتى لي�ص ع�صو�ً يف �ملكتب �ل�صيا�صي!!

�أي�صا �لهدف هو فل�صطني... ال �ملو�قع و�الألقاب.

بع�صهم  ويق�صي  “لينني”...!!!   عند  �لتنظيمية  �الأ�ص�ص  عن  �آخرون  ويحدثك 

�لعمر كله وهو ي�صغل ذ�ت �ملوقع، وكاأن من خلقهم مل يخلق �صو�هم!!

ولكن، مِلَ طال �لعمل بهذ� �لكتاب كل هذه �ل�صنني؟

�أحد عن ماهيَّة هذه  ي�صاألني  �ل�صبب، وال  �أبو مرزوق هي  ح�صابات د. مو�صى 

للن�رش  �أ�صبح �لكتاب جاهز�ً  �أكرث من مرة، منذ  �حل�صابات، هو قرر تاأجيل �لن�رش 

�لتاأجيل  ب�صبب  �ملتعلقة  تخميناتي  ب�صاأن  كا�صفته  يتيمة  مرة  ويف   .1998 �صنة  يف 

�ملتو��صل، ولكنه �كتفى بنفي متزل دون �أي �إي�صاح.
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تخميني “يو�صو�ص” يل �أن �صبب كل هذ� �لتاأجيل ينطلق من حر�ص �صديد لدى 

هذ� �لرجل على “�مل�صلحة �لعامة”. وما د�مت “�مل�صلحة �لعامة” هي د�ئماً �لعنو�ن 

و�لهدف، فاإنني لن �أبوح بخبايا تخميناتي، وما عنيته مب�صطلح “�مل�صلحة �لعامة”.

حني كان �أبو مرزوق يف �ل�صجن، وكانت �الإد�رة �الأمريكية تنتظر )طلب ��صرتد�د 

�أو ت�صليم �إ�رش�ئيلي(، ت�صّكلت لدى �أبو مرزوق قناعة �أكيدة باأن “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا 

�أمريكا و��صتالمه من  �أمد �صجنه، وال تريد�ن ت�صليمه من قبل  �إطالة  تريد�ن فقط 

�أن �لت�صليم و�ال�صتالم قد يقيم �لدنيا—�آنذ�ك—على ر�أ�ص  “�إ�رش�ئيل”.. ذلك  قبل 

“�إ�رش�ئيل” و�أمريكا... يف �لد�خل و�خلارج على �أيدي جماهدي حركة حما�ص.

�الخت�صا�ص  جهة  باإبالغ  و�ألزمهم  حماميه،  مالفة  مرزوق  �أبو  قرر  لذلك، 

لـ“�إ�رش�ئيل”، بل طالب  �لق�صائي  �أن ي�صتاأنف قر�ر ت�صليمه  �أنه ال يريد  �الأمريكية 

ب�رشعة ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل” تنفيذ�ً للقر�ر �لق�صائي!...

ال �صّك �أن قر�ر �لرجل �أربك �أمريكا كما �أربك “�إ�رش�ئيل”، وخالل فرتة ق�صرية، 

قررت “�إ�رش�ئيل” �صحب طلب ت�صلم �أبو مرزوق، �لذي كانت تتهمه بالوقوف ور�ء 

�لق�صام د�خل فل�صطني �ملحتلة.  �لتي نفذتها كتائب  �لع�صكرية  �لعمليات  �لكثري من 

وبد�أت تتو�ىل �الإ�صار�ت الأبو مرزوق عب حماميه باإمكانية �إطالق �رش�حه يف حالة 

�لتو�صل �إىل �تفاق خطي يت�صمن ما �صبقت �الإ�صارة �إليه...

رمبا تكون “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا �أي�صاً �أخذتا باالعتبار �أن �أبو مرزوق من يبنا، 

وتقيم �أ�رشته يف رفح �لبلدة و�ملدينة، و�لتي �أ�صاد مباآثرها �ل�صاعر د. حممد �صيام، 

بالقول:

موَد ففي ميَّمها �ل�صمود رفٌح �إذ� َذكرو� �ل�صُّ

وبها من �الأبطال َمن جلهادهم ذهَل �لوجود

وقد  �جلنوب،  قلعة  وتعّد  م�رش،  مع  �حلدود  خّط  على  تقع  �لتي  �ملدينة  هذه 

�صنعت وخّرجت عدد�ً غري قليل من قادة �ملقاومة �لفل�صطينية �ملعروفني ب�صالبتهم، 

ولنعدد من ت�صعفني �لذ�كرة باأ�صمائهم:
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1. �ل�صهيد د. فتحي �ل�صقاقي.

2. �ل�صهيدين ر�ئد �لعطار وحممد �أبو �صمالة؛ وهما من �أبرز موؤ�ص�صي وقادة كتائب 

�ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص.

3. �ل�صهيدين حممد يو�صف �لنجار وكمال عدو�ن؛ من �أو�ئل موؤ�ص�صي حركة فتح... 

�إ�صافة طبعاً �إىل �أبو مرزوق...

رفح ككل مدن قطاع غزة، بل ككل مدن وبلد�ت وقرى فل�صطني... والَّدة... تلد 

وتنجب �لقادة و�ملقاتلني �ل�صجعان.

�الأيديولوجية... هيَّا  �ل�صيا�صية وعقائدكم  �الأعز�ء على تعدد توجهاتكم  �لقر�ء 

ُن  معي لنقر�أ �صويًَّة تفا�صيل هذ� �لكتاب �لز�خر باالأحد�ث و�لوقائع... و�لذي ُيدوِّ

�لثوري  �لبناء  ومر�حل  و�لغربة...  �للجوء  بعد  �لوالدة  ذكريات  من  مهماً  جانباً 

�ملقاوم و�ل�صجن �الأمريكي...

�أ. �صاكر �جلوهري

عّمان – �الأردن

2018/5/17

االأ�شتاذ �شاكر اجلوهري يلتقي د. اأبو مرزوق يف عّمان بعد االإفراج عنه 

من املعتقل يف الواليات املتحدة
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مقدمة الطبعة الثانية

�لثانية من �جلزء �الأول من  �لكر�م �لطبعة  �أن يقدم للقر�ء  ي�رش مركز �لزيتونة 

“م�صو�ر حياة”. وكانت �لطبعة �الأوىل �لتي �أعدها  مذكر�ت د. مو�صى �أبو مرزوق 

�حلكمة  بيت  موؤ�ص�صة  غزة  قطاع  يف  ن�رشتها  قد  �جلوهري  �صاكر  �الأ�صتاذ  للن�رش 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت �صنة 2018.

�لعلمي.  �لن�رش  يف  �ملعتادة  �لزيتونة  مركز  معايري  �عتماد  مت  �لطبعة،  هذه  يف 

وكان من بني �الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها مر�جعة �لن�ص لغوياً ومعاجلة �أي �أخطاء 

مطبعية، �أو �أي �صياغات لغوية ملتب�صة؛ ومت �صبط طريقة كتابة �الأ�صماء �الأجنبية 

باللغتني �لعربية و�الأجنبية، كما يكتبها �أ�صحابها �أو بناء على �لن�صو�ص �لر�صمية �إن 

وجدت؛ ومت �صبط وتوحيد طريقة كتابة �الأرقام و�لتو�ريخ وعالمات �لتن�صي�ص.

�أمكن بني ما هو حديث �الأ�صتاذ �جلوهري  �لتمييز ما  وكان هناك حر�ص على 

نف�صه.  مرزوق  �أبو  د.  لكالم  ن�صو�ص  هو  ما  وبني  وجتربته،  مرزوق  �أبو  د.  عن 

�حلاالت،  تلك  ويف  �لكتاب.  ن�صو�ص  باقي  عن  �لوثائق  ن�صو�ص  متييز  �أي�صاً  ومت 

�ل�صفحة  �إىل د�خل  �لكتاب  �لن�صو�ص مبقد�ر ن�صف �صنتيمرت من جانبي  متَّ �صم 

)تقليل �ل�صطر ن�صف �صنتيمرت من كل جهة(، مع ت�صغري �خلط بدرجة و�حدة. �أما 

فيما يتعلق مبلحق �لوثائق، فقد مت �ختيار �لوثائق �لتي مل يرد ذكرها يف �لن�ص، �أو 

وردت ب�صكل جزئي ال يغطي م�صمونها.

�أ�رشف على حترير مادتها د. حم�صن حممد �صالح  �لتي  �لطبعة،  وتتميز هذه 

وقامت �الأ�صتاذة �إقبال عمي�ص باإعد�دها للن�رش، باإ�صافة فهر�صت لالأعالم و�الأماكن 

و�ملوؤ�ص�صات.

�صائلني �هلل �صبحانه، �أن تكون جتربة د. مو�صى �أبو مرزوق �لغنية و�لرثية قد 

جهده  �جلوهري  �صاكر  لالأ�صتاذ  ُمقّدرين  ن�رشها،  يف  عناية  من  ت�صتحقه  ما  نالت 

�لكبري و�ملميز يف �إعد�دها وكتابة ن�صو�صها.

�لتحرير �لعلمي

مركز �لزيتونة

مقدمة الطبعة الثانية
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أبو عمر الذي عرفت 
ِفعُل رجٍل في ألف رجل

�شماحة العاّلمة اأ. د. يو�شف القر�شاوي

�آله و�صحبه  �هلل، وعلى  �هلل، و�حلمد هلل، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول  با�صم 

وَمن �تبع هد�ه. وبعد،،

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق؛  �أبو  مو�صى  د.  �لكرمي  �أخي  �إيلّ  �أر�صل  فقد 

مو�صى “د.  كتاب  من  ن�صخة  حما�ص،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة   �الأ�صبق 

�أن  �الأ�صتاذ �صاكر �جلوهري حفظه �هلل، طالباً  �أبو مرزوق.. م�صو�ر حياة” لكاتبه 

�أكتب مقدمة لهذ� �لكتاب.

و�إن كان �صيق �لوقت، وكرثة �الأعباء، ودو�م �الن�صغال، وتوزع �الهتمامات، 

مع ما �أملَّ بي موؤخر�ً من تدهور يف حالتي �ل�صحية يحول بيني وبني تقديي للعديد 

 من �لبحوث �ملقدمة �إيلَّ، وما �أكرثها! غري �أن �لعمل �لذي طلب مني �أن �أقدم له �أخي 

فل�صطني  رجاالت  من  رجل  عن  وهو  ال،  كيف  به.  �الهتمام  ي�صتحق  مو�صى  د. 

�حلبيبة، وقائد من قادة حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، بل رئي�ص من روؤ�صاء 

مكتبها �ل�صيا�صي؟! 

يف �حلقيقة، كثري�ً ما يتعر�ص �ملرء يف حياته ملعرفة �صخ�صيات متلفة، من بالد 

مرَّ  عليك  ير  من  فمنهم  وت�صور�تهم.  �أفكارهم  وتتعدد  غاياتهم،  تتنوع  كثرية، 

�ل�صحاب، ي�صقيك �لغيث، وينبت �لزرع، ويحيي �ملو�ت، فتظل تذكره باخلري، ويظل 

حممود �ل�صرية، مذكور�ً بنقاء �ل�رشيرة. ومن هوؤالء �أخي د. مو�صى �أبو مرزوق.

عن  �لبليغ،  و�أ�صلوبه  �لر�صيق،  بقلمه  يعبِّ  �جلوهري  �صاكر  �الأ�صتاذ  �أخذ  لقد 

�أجاد �ملوؤلف �صياغتها، و�أبدع يف  �أبو مرزوق، وهي حياة حافلة،  حياة د. مو�صى 

الً طفولة بالغة �ل�صقاء، كغالبية حال �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني  �حلديث عنها؛ م�صجِّ
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�صاباً  ثم  �ملمنهجة،  �لهمجية  ع�صاباته  وممار�صات  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ظّل  يف 

يافعاً منخرطاً يف �لعمل �لعام، وع�صو�ً يف �لتيار �لقومي �لنا�رشي، قبل �أن ينتقل �إىل 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  �ملكتب  �إىل رئا�صة  �الإ�صالمية، و�صوالً  �صفوف �حلركة 

�إىل �الأردن، ثم  �أقطار متعددة، وبلد�ن �صتى، فمن فل�صطني  منتقالً خالل ذلك بني 

م�رش فاالإمار�ت، ثم �لواليات �ملتحدة، �لتي �ُصجن فيها ظلماً وعدو�ناً، ثم عودة �إىل 

�الأردن ف�صورية، فقطر وم�رش!

عن  مو�صى  د.  فيها  يبحث  مل  و�لن�صال...  �لكفاح  من  و�صعبة  طويلة  رحلة  يف 

�الأ�صو�ء و�لظهور، ومل يكن يكرِّ�ص وقته وجهده الإبر�ز ذ�ته، و�إمنا خلدمة ق�صيته، 

فكان �لرجل يعمل يف �صمت، حتى �إن �أجهزة مابر�ت عديدة مل تكن تعرف �أنه على 

ر�أ�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إال بعد �صنو�ت عديدة من قيادته لهذ� �ملكتب. 

ولعل ذلك نوع من مقت�صيات �ملرحلة، مع ما ُعرف عن �لرجل من �لعمل دون تطلع 

ل�صهرة �أو بحث عن بريق!

دون  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  لل�صجن  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  تعر�ص 

وثقافته،  وعلمه  قامته  يف  برجل  تليق  ال  معاملة  �ل�صجن  �صباط  وعامله  جريرة، 

وال مببادئ حقوق �الإن�صان �لتي تدَّعي �لواليات �ملتحدة �أنها �لر�عية لها! كما كان 

�لعامني،  قارب  �لذي  �صجنه  �أمد  �أطال  �صبباً  �لق�صاة  وعن�رشية  �ملحققني،  تع�صب 

دون �إجر�ء�ت قانونية معتبة!  

لقد حتمل �أخونا د. مو�صى �أبو مرزوق ما حتمل، وبذل ما بذل، يف �صبيل عقيدة 

خالدة، وق�صية عادلة؛ يف �صبيل وطن �ُصلب، ومقد�صات ُدنِّ�صت، و�أعر��ص �نتهكت، 

ودماء �أريقت، و�أرو�ح �أزهقت! 

وما �أ�صدق ما قال �ل�صاعر:

بقدِر �جِلــدِّ ُتكت�صـــُب �ملَعــايل                 وَمْن َطلَب �لُعال �َصهَر �لليايل

ومْن َر�َم �لُعال ِمْن َغيــِر كــدٍّ                 �أ�صاَع �لُعمر يف َطلِب �ملُحال

ثم �صلَّم قيادة �حلركة �إىل �أخيه ونائبه �الأ�صتاذ خالد م�صعل حفظه �هلل، �لذي قام 

�إ�صماعيل هنية، فليت  بامل�صوؤولية خري قيام، و�لذي ترك �مل�صوؤولية بدوره الأخيه 
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�مل�صوؤولني، وكذ� قادة �حلركات �الإ�صالمية يف بالدنا يتعلمون من جتربة حما�ص، 

ويعون كيف تنتقل �ل�صلطة و�مل�صوؤولية بال �أثرة �أو ت�صبث!

وللمقاومة  �الإ�صالمية،  للحركة  �لتاأريخ  �أهمية  �ملقام،  هذ�  يف  يذكر  ومما 

�ملعا�رش مل يكتب كتابة علمية  �لتاريخ  �أن  له  �لفل�صطينية لالحتالل، فمما يوؤ�صف 

بة لذلك �لتاريخ،  م�صتوعبة موثَّقة، فلم يبَق �إال مثل هذه �ملذكر�ت تعطينا �صورة مقرَّ

�لذي نخ�صى �أن ت�صيع �أحد�ثه مع �الأيام.

و�مل�صلمني  �لعرب  ق�صية  �لفل�صطينية،  �لق�صية  تاريخ  يف  مهمة  فرتة  �أنها  كما 

�الأوىل، �لتي ُير�د �إهالة �لرت�ب عليها هذه �الأيام، وعقد �ل�صفقات لت�صفيتها نهائياً، 

عربية  �أنظمة  وم�صاركة  مبباركة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  ذهب  من  طبق  على  وت�صليمها 

م�صلمة، وال حول وال قوة �إال باهلل.

يف �ملو�قف �لتي ت�صمنتها هذه �ملذكر�ت �صورة حيَّة يتعلم منها �لن�صء �مل�صلم، �أن 

يكون �صاحب ق�صية يعي�ص من �أجلها، ويبذل لها وقته وجهده، وي�صتعد للت�صحية 

بحياته وكل ما يلك يف �صبيلها، وال �صّك �أن ذلك �أبلغ يف �لتاأثري من �خلطب �لرنانة، 

و�ملحا�رش�ت �ملطولة، وكما قيل: عمُل رجٍل يف �ألف رجل، �أبلغ من قول �ألف رجل 

يف رجل.  

�أ�صاأل �هلل تعاىل الأخي د. مو�صى �أن ي�صاعف �أجره، و�أجر كل من عمل معه...

�للهم بارك يا رب يف هذه �جلهود، ووفقها، وثبتها، وو�صعها، وزدها بف�صلك 

وعونك وتاأييدك، �إنك نعم �ملوىل ونعم �لن�صري.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني

�صماحة �لعالمة �أ. د. يو�صف �لقر�صاوي

رئي�ص �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني

�لدوحة - قطر

2018/7/2
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تقدمي )2(

على طريق ذات الشوكة...
كنت  يا أبا عمر ِنعَم الصاحب والرفيق

اأ. خالد م�شعل

يف مثل هذه �الأيام قبل 35 عاماً، وحتديد�ً �صيف 1983، كان �أول لقاء جمعني 

مع �صاحب هذه �ل�صرية �لطيبة، �الأخ �حلبيب د. مو�صى �أبو مرزوق، وذلك يف مدينة 

فورت كولنز Fort Collins بوالية كولور�دو �الأمريكية، حيث كان �أبو عمر يتابع 

در��صته �لعليا يف �لهند�صة.

كنت �آنذ�ك �أقيم يف �لكويت، وكانت تلك زيارتي �الأوىل للواليات �ملتحدة �الأمريكية، 

�ملغرتبني،  طالبنا  �أحو�ل  خاللها  نتفقد  كنا  حيث  كر�م،  و�أ�صاتذة  �إخوة  ب�صحبة 

 ون�صعى يف حاجاتهم وتذليل �ل�صعوبات، �لتي َتْعِر�ُص لهم، �إىل جانب حماولة وفدنا 

ت�صوية ق�صية حمددة كانت تتعلق بالعمل �الإ�صالمي يف �ل�صاحة �الأمريكية �آنذ�ك.

كنت �أعرف �الأخ �أبا عمر قبل ذلك، ولكن عن ُبعد، مما �أ�صمعه عنه وعن ن�صاطه 

يف غزة وم�رش و�الإمار�ت ثم �أمريكا، لكن �للقاء �ملبا�رش و�خُللطة وبد�يات �ل�صحبة 

و�لزمالة �بتد�أْت يف ذلك �لعام، مع نفر كرمي �آخر من �إخو�ننا �لعاملني و�لن�صطاء يف 

�ليوم، عبنا بها  �متدت حتى  �ل�صاحة، وتو��صلَْت بعد ذلك يف م�صرية طويلة  تلك 

حركتنا  عمر  من  �لثالثة  �لعقود  ��صتغرقت  و�الأجيال،  و�ملر�حل  و�ملكان،  �لزمان 

�جلزء  ��صتغرقت  كما  �صبقتها،  �لتي  و�ملخا�ص  �لبناء  و�صنو�ت  حما�ص،  �ملباركة 

�الأهم من �أعمارنا وحياتنا، و�لتي �أكرمنا �هلل �صبحانه وتعاىل باأن وفقنا لت�صخريها 

يف تاأ�صي�ص وبناء و�إطالق هذ� �مل�رشوع �جلهادي �لن�صايل �ل�صيا�صي �لكبري، و�لذي 

و��صتعادة  و�لعودة،  �لتحرير  يف  و�أمة؛  �صعب  �آمال  كاهله  وعلى  ثناياه  يف  يحمل 

�الأر�ص و�حلقوق، و��صتنقاذ �لقد�ص و�ملقد�صات، �إىل جانب �رشكاء �لوطن من قوى 

�ل�صيا�صة وموؤ�ص�صاتها، ومعنا عمق عربي و�إ�صالمي  �ملقاومة وقياد�تها، ورجال 

و�إن�صاين مل تهتز ثقتنا به يوماً.
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من  كثري�ً  يعك�ص  عمر،  �أبي  د.  �أخينا  حياة  مل�صو�ر  يوؤرخ  �لذي  �لكتاب،  وهذ� 

�صفحات تلك �مل�صرية، باعتباره �أحد �ُصنَّاعها ورجالها �لرئي�صيني.

تقبل �هلل عمله، وز�د �أجره، وبارك يف �صحته وعمره، وكتب له ولنا جميعاً ُح�صن 

�خلتام.

جدِّه  يف  وغ�صبه،  ر�صاه  يف  يوم،  �أول  منذ  عرفته  كما  عمر...  �أبو  هو  عمر  �أبو 

وما  وبينها،  فيها  تنقل  �لتي  وم�صوؤولياته  �أعماله  يف  و�صفره،  �إقامته  يف  ومرحه، 

�أكرثها... ظّل على �صمته و�صخ�صيته؛ يف قيمه و�أخالقه، وجهده وجهاده، و�آر�ئه 

و�جتهاد�ته، ومو�قفه ومبادر�ته، ومد�والته وقر�ر�ته، و�صلوكه يف عمله وعالقاته، 

وِع�رْشته وجمامالته.

وكرم  �صمح،  ُخلق  جانب  �إىل  عالية،  قيادية  وقدرة  كبرية،  طاقة  �صاحب  هو 

وح�صن �صيافة. 

لقد متيز �أخي �أبو عمر طو�ل هذه �مل�صرية بالقدرة �لكبرية على �لبناء و�لتاأ�صي�ص، 

و�ملتابعة و�الإجناز، وت�صكيل ِفرق �لعمل وماأ�ص�صتها.

هو رجٌل ُحرٌّ يف ر�أيه، جريٌء يف قر�ره، �رشيٌع وعملٌيّ يف مبادر�ته، منفتٌح على 

�الآخرين؛ ين�صج عالقات و��صعة مع �رش�ئح عديدة وتيار�ت متنوعة.

وقدرته  �لعالية،  �لنف�صية  بلياقته  ومتميز�ً  معروفاً  ز�ل  وما  عمر  �أبو  �أخي  كان 

على �لتحمل، و�رشعة فيْئِه وجتاوز غ�صبه �أو عتبه.

لقد ع�صنا معاً تلك �ل�صنو�ت �لطويلة من عملنا �حلركي و�جلهادي بكل حمطاتها 

�صعبة،  ومعارك  ثرية،  جتارب  معاً  وخ�صنا  وحتدياتها،  وهمومها  ومر�حلها، 

وحلظات �الأمل و�الأمل، وتنقلنا يف �جلغر�فيا؛ مقيمني �أو ز�ئرين، ويف عو��صم عربية 

�ملتبادل،  و�حرت�منا  ومودتنا،  حمبتنا  �هلل  بف�صل  فز�دت  غربية،  ودول  و�إ�صالمية 

وتعمَّقت �صحبتنا و�أخوتنا، وتكاملت زمالتنا و�رش�كتنا؛ �صو�ء كان �أو كنُت رئي�صاً 

�أو مروؤو�صاً.

ال �صّك �أنه مرَّت بنا حلظات من �الختالف و�لتباين، ومن �لغ�صب و�لعتب، فذلك 

�لو�حدة،  �مل�صرية  �لذين يعملون معاً وعن قرب يف  �لزمالء و�ل�رشكاء  طبيعي بني 
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وهو عائد �إىل ب�رشيتنا من ناحية، و�إىل تنوع �أمناط �صخ�صياتنا وطبائعنا و�جتاهات 

وتوقرينا  حمبتنا  على  �هلل  بف�صل  يوؤثر  مل  ذلك  لكن  �أخرى،  ناحية  من  تفكرينا 

ِطيب ويعك�ص  عمر،  �أبي  �حلبيب  الأخينا  يح�صب  مما  وهذ�  �ملتبادل،   و�حرت�منا 

معدنه و�أ�صالته.

وختاماً... �إن كان كل منَّا قد بد�أ ُحلُمه لق�صيته و�صعبه و�أمته، يف �صنو�ت عمره 

�الأوىل، بعيد�ً عن �الآخر، بحكم تباعد �صاحات �لن�صاأة و�النتماء و�لعمل، �إال �أّن قَدر 

�هلل ولطفه �صاء �أن يجمعنا بعد ذلك، يف م�صرية مباركة من �لعمل و�لبناء و�جلهاد، 

�هلل  من  نرجو  �لذي  �ملن�صود،  �لكبري  �لهدف  نحو  و�مليادين،  �لدروب  متلف  ويف 

�إخو�ننا  �لثلة �لكرية من  ُي�صِهَدنا معاً حلظة حتققه وينعه، وب�صحبة  �أن  �صبحانه 

وزمالئنا و�رشكائنا، لنعي�ص معاً �نبثاق �لثمرة، كما ع�صنا معاً زرع �لبذرة و�صقاية 

�ل�صجرة، وما ذلك على �هلل بعزيز.

على رجاء منه �صبحانه �أن يقبلنا ويتقبل منا، ويرزقنا �ل�صهادة وح�صن �خلتام.

و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات

�أ. خالد م�صعل

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �ل�صابق حلركة حما�ص

�لدوحة - قطر

2018/7/19
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د. اأبو مرزوق واالأخ خالد م�شعل خالل زيارتهما اإىل رو�شيا

د. اأبو مرزوق برفقة االأخ خالد م�شعل يف عمَّان بعد االإفراج عنه من املعتقل 

يف الواليات املتحدة

د. اأبو مرزوق واالأخ خالد م�شعل خالل لقاء امل�شاحلة بالقاهرة
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تقدمي د. طارق ال�ضويدان

تقدمي )3(

ثالثة عقود ونصف العقد 
من التسديد والمقاربة 

أبو عمر الذي عرفناه

د. طارق ال�شويدان

و�لتو�ريخ  �لوجوه  �أتذكر  ال  حيث  غريبة،  �نتقائية  ذ�كرة  تعاىل  �هلل  �أعطاين 

و�الأ�صماء ب�صهولة، لكني �أتذكر تفا�صيل �ل�صرية �لنبوية ودور�ت �لقيادة و�لتخطيط 

و�ملو�د �لعلمية دون عناء، ولذلك �رشرت كثري�ً عندما �طلعت على هذ� �لكتاب �لذي 

و�أحيي  مرزوق،  �أبو  مو�صى  د.  �حلبيب  �أخي  وذكريات  وحمطات  �صرية  يلّخ�ص 

�جلهد �لكبري �لذي قام به �الأ�صتاذ �صاكر �جلوهري و�أخي �لغايل د. �أحمد يو�صف، 

�لذي ت�رشفت باالحتكاك به و�لعمل معه يف �أثناء وجودنا يف �أمريكا. وكنت قلقاً كيف 

�صاأكتب هذه �ملقدمة و�أنا ال �أتذكر تاريخ �الأحد�ث، فوجدت �أين ال �أحتاج لذلك، فقد 

�أغناين �الأخوة عن ذلك، ومن هنا قررت �أالّ �أكتب عن د. مو�صى �لذي عاي�صت، بل 

�أكتب عن �أبي عمر �لذي عرفت.

�حلياة عليهم، ومنهم  �لقليل منهم متر  لكن  �لنا�ص يرون على �حلياة،   معظم 

و�أ�ّص�ص  �حلركات،  وبنى  �الأو�صاع،  غرّي  حلَّ  فحيثما  �لغايل،  �أخي  مو�صى  د. 

�ملوؤ�ص�صات، و�أد�ر �ل�صباب، و�أعاد بناء �لتنظيمات، يف قدرة نادرة �أن جتد مثلها بني 

�لقادة ناهيك عن عامة �لنا�ص.

من �جلدير ذكره، �أن من �أهم �ل�صفات �لعلمية للقائد �لفعال �لقدرة على �لتحليل، 

�أن يحلّل �ل�صخ�صيات و�ملنظمات و�ملو�قف، وهي  فمن يلك هذه �لقدرة ي�صتطيع 

و�لتعلم  لالكت�صاب  قابلة  �لتحليل  على  و�لقدرة  �الأتباع،  وحتريك  �لقيادة  �أ�صا�ص 

فيها  يكفي  ال  حيث  ذلك،  يف  متخ�ص�صة  علمية  دور�ت  ولدينا  عليها،  و�لتدرب 

�لعلمية  و�لنظريات  �الأ�ص�ص  فهم  من  بدَّ  ال  بل  �حلياتية،  و�خلبة  �لعملية  �لتجربة 

�لتي توؤ�ص�ص للتحليل �ل�صليم.
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عليها  للقيادة  �ملر�صحني  وتدريب  �لقدرة،  هذه  بتعلم  تعاىل  �هلل  �أكرمني  وقد 

قادة  حتى  بل  �لدول  قادة  من  بكثري  �حتكاكي  عند  �أعاين  وكنت  طويلة.  ل�صنني 

�حلركات �الإٍ�صالمية ب�صعف �لقدرة على �لتحليل �أو �نعد�مها لديهم، وهم يظنون 

�أنهم �أربابها لالأ�صف.

قيادتنا  �أثناء  عمر—يف  باأبي  �حتكاكي  من  �لطويلة  �ل�صنني  مدى  على  لكنني 

للعمل �الإٍ�صالمي يف �أمريكا عندما كنا طلبة، وخالل �حتكاكي به على مدى �ل�صنني 

بعد ذلك و�إىل �ليوم—كنت �أرى فيه �صيئاً نادر�ً وهو �أن �لقدرة على �لتحليل بالن�صبة 

�إليه كانت قدرة فطرية، فهو يار�ص �لتحليل لالأ�صخا�ص و�ملنظمات و�ملو�قف بكل 

�أريحية، وكنت �أحاوره كثري�ً فاأجد �لعمق يف �لتحليل بدون حت�صري وال تفكري، بل 

عقلية حادة وحتليل فوري عميق يندر مثله، و�أمتنى �أن يقّدر �إخو�نه �لذين يعملون 

معه هذه �لقدرة �لنادرة لديه، وي�صتفيدون منها.

وعاي�صت  و�حلركيني،  �لر�صميني  �ل�صيا�صيني  من  �لكثري  وحاورت  عا�رشت 

عدد�ً من علماء �ل�صيا�صة، وقر�أت �ملو�صوعة �ل�صيا�صية وع�رش�ت �لكتب �ل�صيا�صية 

�صيا�صياً  وعياً  يلك  عمر  �أبا  �أنَّ  فوجدت  و�لغربية،  �لعربية  و�حلديثة  �لرت�ثية 

 يندر مثله، وو�قعية جتمع بني �لقيم �لتي ال تنازل عنها، وبني �الجتهاد�ت �لقابلة 

للتعديل و�ملرونة.

با�صم  و�ملبادئ  �لقيم  عن  تنازلو�  قادة  من  فكم  حا�صمة،  رئي�صية  م�صاألة  هذه 

على  جمدو�  قادة  من  وكم  �لدعوة”،  “م�صلحة  با�صم  �أو  �لعامة”  “�مل�صلحة 
يلكون  وال  �لتمييز،  ي�صتطيعون  ال  الأنهم  للمرونة؛  �لقابلة  و�ملو�قف  �الجتهاد�ت 

على  �لقدرة  هذه  ر�أيت  ولكني  �الإ�صالمي،  للقيادي  �أ�صا�صي  هو  �لذي  �لوعي  هذ� 

�جلمع بينهما لدى �أخي �أبي عمر، ف�رشت كلما �لتقيت معه �أتعلم منه كيفية �لتحليل، 

و�تخاذ �ملو�قف بجمع نادر بني �ملبادئ و�ملرونة.

�أبا عمر، لقد تعلمت منك كثري�ً يف هذه �جلو�نب ويف غريها، وت�رشفت  و�أخري�ً، 

�لفا�صلة �أم حممد زوجتي وحرمك  بال�صد�قة بني   ب�صد�قتك وحمبتك، وت�رشفت 
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تقدمي د. طارق ال�ضويدان

حمبة  عالقة  بل  م�صرتك،  �إ�صالمي  عمل  عالقة  عالقتنا  تعد  مل  حتى  عمر،  �أم 

 و�صد�قة و�أخوة يف �لدنيا، و�أ�صاأل �هلل تعاىل �أن تكون �صبباً الجتماعنا مع �أحبابنا عند 

�مل�صطفى x يف �لفردو�ص �الأعلى من �جلنة، �إخو�ناً على �رشر متقابلني.

د. طارق �ل�صويد�ن

�ملفكر و�لقيادي �الإ�صالمي

�لكويت

2018/6/26

د. طارق �شويدان يلتقي د. اأبو مرزوق يف اإحدى حمطات العمل الدعوي
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تقدمي )4(

خمسون عامًا من العمل اإلسالمي 
أبو مرزوق كما عايشناه

د. اأحمد يو�شف

�لتنظيمي  �اللتز�م  وت�صاركه  �ل�صغر،  منذ  تعرفه  و�صديق  �أٍخ  عن  تكتَب  �أْن 

�لدر��صة  �صنو�ت  �حلياتية؛  �ملر�حل  كل  يف  ذلك  بعد  وت�صاحبه  �ل�صباب،  مرحلة  يف 

باجلامعة يف قاهرة �ملُِعز، ثم �لعمل باالإمار�ت، ثم �لدر��صة و�لعمل و�جلو�ر وقيادة 

�لعمل �الإ�صالمي يف معظم �صنو�ت وجودنا بالواليات �ملتحدة �الأمريكية... ال �صّك 

مو�صى  الأخي  خاللها  �أعرف  مل  حيث  عاماً،  �خلم�صني  قاربت  طويلة  م�صرية  �أنها 

�الإ�صالمي،  م�رشوعنا  خلدمة  و�جتهاده  وِجّده  ونعماءه،  ف�صائلَُه  �إال  مرزوق  �أبو 

�لفل�صطيني، وخ�صو�صاً خالل فرتة وجودنا يف  �لدوؤوب يف قيادة ن�صاطنا  وعمله 

�أمريكا، وتروؤ�صه للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صنة 1992، �أو بعد ترحيله منها 

يف 1997/5/4.

�إىل  م�رش  ومن  م�رش،  �إىل  غزة  من  �ملمتدة  وحمطاتها  �مل�صرية  هذه  طول  على 

�إىل �أمريكا، ثم �العتقال و�ل�صجن يف نيويورك و�لرتحيل  �الإمار�ت، ومن �الإمار�ت 

�لثورة  �إىل �صورية، ثم �لرحيل عنها بعد  �الإبعاد  �إىل �الأردن، وبعد ذلك  بعد عامني 

و�لعودة �إىل م�رش من جديد، ثم �الإقامة و�لتنقل بني قطر وتركيا، كان د. مو�صى 

َعلَماً فل�صطينياً، ومنا�صالً وطنياً، وقيادياً �إ�صالمياً له مكانته وتاريخه.

حاولُت  و�ل�صور،  و�مل�صاهد  و�حلكايا  �ملو�قف  من  �لكثري  تخلّلته  م�صو�ٌر 

�أبو مرزوق يتلك  �خت�صارها يف عناويَن حركيٍة و�صيا�صية، كان فيها د. مو�صى 

زمام �ملبادرة، و�حت�صان �مل�صهد �لفل�صطيني وت�صدُّر �أحد�ثه.
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تقدمي د. اأحمد يو�ضف

اأبو مرزوق: بدايُة االلتزاِم احلركي:

�لتي  �ل�صنو�ت  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  باالأخ  كثرية  لقاء�ٌت  جمعتني  تكون  قد 

يف �أو  �ل�صابورة  ميم  َحو�ري  يف  وذلك  �الإ�صالمية،  باحلركة  �لتز�منا   �صبقت 

�لقدم، فهي لعبتنا �ملف�صلة، وت�صليتنا  ُكنا جميعاً نع�صق كرة  �لبلدي، حيث  �مللعب 

ورباطنا بعد �نتهاء �ليوم �لدر��صي، ولكن ذ�كرتي ال متلك تفا�صيل كل تلك �ملرحلة.

بالرئي�ص  وطنياً  �ملعجبني  من  �ل�صباب  معظم  كان   ،1967 �صنة  نك�صة   قبل 

عبد �لنا�رش، “�لزعيم �خلالد لالأمة، وبطل �لقومية �لعربية”، كما كانت ُتطلِق عليه 

و�صائل �الإعالم �مل�رشية.

�الأر��صي  باقي  ووقوع   ،1967 حرب  يف  �ملُذلّة  �لعرب  هزية  بعد   ولكن 

�لفل�صطينية حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �إ�صافًة �إىل �صيناء و�جلوالن، حدث حتوٌل 

كبرٌي يف �جتاهات �ل�صباب، فقد �صهد قطاع غزة ِحر�كاً غرَي م�صبوٍق باجتاه �مل�صاجد، 

من حيُث عمارتها و�إعمارها. وقد بد�أت هذه �لعنا�رش �الإ�صالمية يف ممار�صة ن�صاطها 

يتقاطر  و�أخذ  للنظر،  الفتاً  ح�صور�ً  �مل�صاجد  �صهدت  حيث  د�خلها،  من  �لعلني 

يف  و�مل�صاركة  و�لِعظات،  �لدرو�ص  �إىل  لال�صتماع  �أعمارهم  مبختلف  �ل�صباب  عليها 

�لدعاة  �أبرز  �أحد  �هلل،  رحمه  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  كان  و�لثقافية.  �لدينية  �أن�صطتها 

�لذين �جنذب لهم �ل�صباب يف �مل�صاجد، ويكن �لقول �إن تنظيم �أول جمموعة �صبابية 

 على م�صتوى �لقطاع متَّ �صنة 1968، حيث كان كالنا )�أنا ومو�صى( من بني طالئع 

تلك �ملجموعة.

بعد �حتالل قطاع غزة �صنة 1967 بعّدة �صهور، فتحت �ملد�ر�ص �أبو�بها، �إاّل �أّن 

�الحتالل”،  حتت  تعليم  “ال  �أن  باعتبار  �إليها،  �لعودة  قاطعو�  �لطالب  من  �لعديد 

وكان �لطالب مو�صى �أبو مرزوق من بني هوؤالء، حيث در�ص �ل�صف �حلادي ع�رش 

�الأخ  �لعامة، توجه  �لثانوية  �لنهائية من مرحلة  �ل�صنة  )نظام منازل(. ويف  بيته  يف 

مو�صى ملقابلة �ل�صيخ �أحمد يا�صني طالباً منه �لر�أي و�مل�صورة فيما يتعلق برغبته يف 

�ل�صفر �إىل م�رش و�لدر��صة فيها. �أ�صار عليه �ل�صيخ �أحمد رحمه �هلل باحلر�ص على 

تنتظره  �صابطاً  ير�ه  �أْن  �ل�صيخ  نف�ص  يف  حلاجة  وذلك  �حلربية،  بالكلية  �اللتحاق 

�لثانوية  مو�صى  �الأخ  در�ص  م�رش،  يف  غزة.  قطاع  �إىل  يعود  عندما  وطنيٌة  مهماٌت 
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باإلغاء  �آنذ�ك  �صدر  قر�ر�ً  �أّن  �إاّل  �حلربية،  بالكلية  لاللتحاق  جهده  وحاول  �لعامة، 

�صيخه  �أمنية  حتقيق  من  مرزوق  �أبو  حرم  مما  بامل�رشيني،  �لفل�صطينيني  م�صاو�ة 

�أحمد يا�صني، فالتحق بكلية �لهند�صة يف جامعة حلو�ن.

يف القاهرة: الدرا�شة جتمُعنا من جديد:

�نتقل �الأخ �أبو مرزوق للقاهرة يف وقت كان فيه �لن�صاط �الإ�صالمي يف �جلامعات 

�جلامعات  يف  �مللتحي  �لوحيد  �لفل�صطينيَّ  �لطالَب  كان  ولعله  �أوِجه،  على  �مل�رشية 

�مل�رشية �صنة 1971. 

بني  �لعالقة  يف  �نفر�جاً  �صهدت  �ل�صبعينيات  �صنو�ت  �أّن  حظنا  ُح�صن  من  كان 

من  عنهم  �الإفر�ُج  متَّ  حيث  �مل�صلمني،  و�الإخو�ن  �ل�صاد�ت  �أنور  حممد  �لرئي�ص 

�لدعوية  �أن�صطتهم  �إىل ممار�صة  بالعودة  �لنظام  لهم  �ل�صجون و�ملعتقالت، و�صمح 

معهم،  �لعالقة  يف  جديدة  �صفحة  فتح  بهدف  و�ل�صاحات،  �مل�صاجد  يف  و�لرتبوية 

وكذر�ع فكري وجمتمعي �صارب يكن �ال�صتقو�ُء به ملو�جهة خ�صومه �ل�صيا�صيني 

من �لي�صاريني و�ل�صيوعيني، �لذين كانو� متغلغلني يف كل مر�فق �لدولة، وعلى ر�أ�ص 

�لكثري من �ملو�قع �لقيادية �ملدنية و�لع�صكرية.

اأبو مرزوق: الرجل االأول يف قيادة التنظيم:

باجلامعات  للدر��صة  غزة  قطاع  من  �لفل�صطينيني  �لطالب  تو�ُفُد  بد�أ  عندما 

�صنة  ويف  بينهم.  �إ�صالمياً  �مللتزم  �ل�صباب  من  به  باأ�ص  ال  عدٌد  هناك  كان  �مل�رشية، 

1974، �آلت �الأمور �إىل �الأخ �أبو مرزوق؛ كم�صوؤول �أول عن �لتنظيم �لفل�صطيني يف 

بع�ص  مع  مرزوق  �أبو  �الأخ  �أقام  وتن�صيطه.  هيكلته  �إعادة  على  عمل  حيث  م�رش، 

�أفر�د عائلته يف �لبناية نف�صها �لتي كنت �أقطنها �أنا وعدٌد �آخر من �ل�صباب �مللتزمني 

حركياً، وكانت �صقته يف مو�جهة �صقتنا تقريباً، �الأمر �لذي �أتاح لنا �لكثري من �لوقت 

للتز�ور وتد�ول �حلديث معاً. 

قيادَة  �الأردن  من  �إخوٌة  وتوىّل  �الإمار�ت،  يف  للعمل  مرزوق  �أبو  �الأخ  غاَدَرنا 

1978، ليكون حا�صنًة  �لتنظيم �جلديد �مل�صّمى بالد �ل�صام، و�لذي ت�صّكل يف �صنة 
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�لطالب  لن�صاط  ور�عياً  و�الأردنية،  �لفل�صطينية  �ل�صاحتني  يف  �الإ�صالمي  للعمل 

�لفل�صطينيني و�الأردنيني يف �خلارج. 

انت�شار الثورة االإ�شالمية يف اإيران: اأحداث ومواقف:

�صاَحَب �نت�صاَر �لثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن، وعودة �الإمام روح �هلل �خلميني �إىل 

طهر�ن نهاية �ل�صبعينيات، حر�ٌك �إ�صالمٌي و��صٌع يف �لعامل �لعربي، وخ�صو�صاً بني 

�أو�صاط �ل�صباب �الإ�صالمي، وقد �صهدت تلك �لفرتة ن�صاطاً مكثّفاً د�خل �جلامعات 

�مل�رشية، ومل نكن نحن بالطبع بعيدين عنه، بل كنا يف قلب �حلدث، حيث �أدخلتنا 

م�رش  يف  �الإ�صالمي  �ل�صارع  لنب�ص  �ملمثِّلُة  �ل�صهرية،  �الإ�صالمي  �ملختار  جملة 

مبقاالِتها �لتحليلية، الأْن نكوَن جزء�ً من معادلة �لثورة �لقائمة، و�لتي كان لالأخوين 

فتحي �ل�صقاقي وب�صري نافع مقاالٌت ثابتٌة فيها، تتناول تلك �لثورة �الإ�صالمية يف 

�إير�ن ب�صكل متعاطف وتب�رش بثورة مثلها يف عاملنا �لعربي. 

التخرج واللقاء يف االإمارات:

�أر�ص  �إىل  �ل�صبعينيات عائدين  �لتخرُّج من �جلامعة يف نهاية  غادرنا م�رش بعد 

�لوطن، وظلت عالقاتنا قائمة مع �الأخ �أبو مرزوق، �لذي �صبقنا للعمل يف �الإمار�ت. 

وبعد عاٍم تقريباً، هيّاأ لنا، من خالل عالقاته هناك، بع�ص فر�ص �لعمل، حيث حلقُت 

به مع بع�ص �الإخوة للعمل هناك، وقد جنح يف بناء وهيكلة �لتنظيم �لفل�صطيني يف 

�الإمار�ت، ومتّكن من جلب �لكثري من �لعنا�رش �الإ�صالمية للعمل هناك. 

�إىل  �لو�صول  من  �الإمار�ت  �أبناء  من  �الإ�صالميون  متّكن  �لثمانينيات،  بد�ية  يف 

ووز�رة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  باأيديهم  فكانت  �حلكومة؛  يف   
ٍ
متقدمة مو�قَع 

ح�صنات  من  كان  وقد  و�الأوقاف.  �لعدل  وز�رتا  وكذلك  �لعامة،  و�الأ�صغال  �لعمل 

لعدد  تعليمية  منح  بتقدمي  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  قامت  �أْن  وبركته،  ل  �لتحوُّ هذ� 

وكان  �لغربية،  �لدول  يف  للدر��صة  فيها  �ملقيمني  �الإ�صالميني  �ل�صباب  من  كبري 

نهاية  يف  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  مرزوق  �أبو  �الأخ  �صافر  حيث  منها،  ن�صيٌب  نالنا   �أْن 

 �صنة 1981، وحلقت به بعد عدة �أ�صهر، حيث �لتقينا جمدد�ً يف �أمريكا و�لتحقنا معاً 

بجامعة كولور�دو.
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قيادة العمل االإ�شالمي: جهد ومتيُّز:

�ل�صاحة  على  �الإ�صالمي  �لن�صاط  كان  �لثمانينيات،  بد�ية  من  �لفرتة  تلك  يف 

�مل�صلم  �ل�صباب  ر�بطة  �أهمها:  طالبية؛  عربية  موؤ�ص�صات  عدة  تقوده  �الأمريكية 

�الإ�صالمي  و�الحتاد   ،Muslim Arab Youth Association )MAYA( �لعربي 

لفل�صطني )Islamic Association for Palestine )IAP، وكان وجودنا �لفل�صطيني 

يف  �ل�رشيعة  مكانته  مو�صى  �الأخ  �أخذ  حيث  �ملوؤ�ص�صات،  تلك  د�خل  وموؤثر�ً  قوياً 

قيادة عملنا �لفل�صطيني هناك، و�أ�صبح هو �مل�صوؤول �الأّول عن تنظيم بالد �ل�صام 

طاقات  وح�صد  ن�صاطنا  ملبا�رَشة  لنا  حيوية  ف�صاء�ت  �إيجاد  من  ومتّكن  �أمريكا،  يف 

�ل�صباب، من خالل تفعيل �الحتاد �الإ�صالمي لفل�صطني، وتطوير و�إن�صاء موؤ�ص�صات 

وجمعيات �أخرى تكون حا�صنة لن�صاطنا �لدعوي و�الإغاثي هناك.

�آخر د�خل �لتنظيم �الإخو�ين   �الأخ مو�صى موقعاً تنظيمياً 
َ
�أ بعد عامٍ تقريباً، تبوَّ

�مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  قيادة  يف  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  عن  م�صوؤوالً  و�أ�صبح  �لعام، 

�لدورية  �لن�رشة  على  باالإ�رش�ف  معه  �لعمل  �رشُف  يل  كان  وقد  �أمريكا.  يف 

“�ل�صيا�صي: مفاهيٌم ومو�قف”، و�لتي كانت مو�صوعاتها ت�صتمل على �لتحليالت 
 �ل�صيا�صية وتقدير�ت �ملوقف، وي�صارك يف كتابتها بع�ص �لقياديني و�أ�صاتذة �لعلوم 

�ل�صيا�صية باحلركة.

يف �حلقيقة، كانت تلك �ل�صنو�ت من عقد �لثمانينيات هي �أف�صل فرت�ت �لك�صب 

و�لعطاء و�حل�صد و�لتعبئة للحركة، و�أي�صاً لن�صاطنا �الإ�صالمي لفل�صطني. وقد جنح 

�أمريكا،  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  �صاحة  د�خل  ح�صوره  يفر�ص  �أن  �ل�صام  بالد  تنظيم 

�لتنظيم  برئا�صة  مرزوق  �أبو  د.  ليفوز  �جلميع  وتاأييد  مباركة  ك�صب  من  ويتمكن 

�الإ�صالمي �لعام على م�صتوى �ل�صاحة �الأمريكية بكاملها.

اإخوان اأمريكا: تنظيمات طالبية وِهّمة عالية:

تنقَّل �الأخ �أبو مرزوق بهدف �لدر��صة يف عدة واليات �أمريكية، حيث �أقمنا معاً 

كولنز  فورت  مدينة  من  معاً  �نتقلنا  �أن  بعد  مي�صوري،  بوالية  كولومبيا  مدينة  يف 

هناك  �أنهى  حيث  لويزيانا،  والية  �إىل  مرزوق  �أبو  �الأخ  �نتقل  كولور�دو.  بوالية 

مبدينة  فرجينيا  والية  �إىل  بعدها  عاد  �الإن�صاء�ت،  هند�صة  يف  �لدكتور�ه   در��صة 
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فولز ت�صري�ص Falls Church �لتي تقع د�خل حز�م و��صنطن �لعا�صمة، حيث با�رش 

من هناك عمله �لتجاري و�لدعوي.

وكان   ،Think Tank در��صات  مركز  بتاأ�صي�ص  �لت�صعينيات  مطلع  يف   بد�أنا 

�لتنفيذيَّ  �ملديَر  �أنا فكنت  �أما  للموؤ�ص�صة،  �الأمناء  �أبو مرزوق هو رئي�ص جمل�ص  د. 

لها. لقد عمل د. �أبو مرزوق على �إن�صاء �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �الإغاثية و�الإعالمية 

�ملوؤ�ص�صات  هذه  كل  وكانت  �أمنائها،  جمال�ص  يف  حا�رش�ً  ��صُمه  وكان  و�لتعليمية، 

عالقتها  ب�صبب  لها  �التهامات  وتوجيُه  حلُّها  يتم  �أن  قبل  قانوين،  ب�صكل  تعمل 

بالدكتور مو�صى �أبو مرزوق.  

 %90 من  �أكرُث  �عتِقَل  حيث  قوية،  ل�رشبة  غزَة  قطاُع  تعرَّ�ص   ،1989 �صنة  يف 

و�إيالن   Avi Sasportas �صا�صبورت�ص  �آيف  �جلنديني  َخْطف  �إثر  على  �لتنظيم  من 

��صُطَر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  كذلك  �لو�صع  �هتزَّ  كما   ،Ilan Saʻadon  �صعدون 

 �أبو مرزوق لل�صفر �إىل قطاع غزة الإعادة بناء �لتنظيم، والأّول مرة يتُم ف�صُل �لعمل

�الأمني – �جلهادي عن �لعمل �لدعوي. وهو َمْن �أطلق ��صَم كتائب �ل�صهيد عز �لدين 

�لق�صام على �لعمل �لع�صكري، حيث كان هناك عمٌل موجوٌد با�صم �ل�صهيد عبد �هلل 

عز�م، ولكنَّ م�صاحاِت جناحاته كانت حمدودة. 

قيادة حركة حما�س: بداية التحري�س االإ�رشائيلي:

يف �صنة 1992، متَّ �ختياُر د. �أبو مرزوق رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 

و�إطار�تها  قياد�تها  و�أ�صماء  �حلركة  ن�صاطات  طبعت  �لتي  �ل�رّشية  من  وبالرغم 

�لعربية  �الإعالم  و�صائل  �إىل  طريقه  وجد  مرزوق  �أبو  د.  ��صم  �أنَّ  �إاّل  �لتنظيمية، 

و�الأمريكية. فر�ص هذ� �ملوقع �جلديد على د. �أبو مرزوق �لقيام بعدة �صفريات من 

�حلركة  �صوؤون  ملتابعة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لبلد�ن  بع�ص  �إىل  باأمريكا  �إقامته  مقر 

و�لتنظيم. ويف �أّول �جتماع ملجل�ص �ل�صورى �صنة 1993، ��صتقال د. �أبو مرزوق من 

�آنذ�ك، مل تكن ُمدرجًة على  باأن حركة حما�ص،  �لعلم  باأمريكا، مع  �لتنظيم  رئا�صة 

قو�ئم �الإرهاب بالواليات �ملتحدة �الأمريكية �أو يف �أوروبا. ال �صّك باأن هذ� �لو�صع 

قد �صّهل من مهمة عمله كقيادي للحركة د�خل �أمريكا وخارجها.
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عملت �أجهزُة �الأمن �الإ�رش�ئيلية على حتري�ص �لعامل �لغربي �صّد حركة حما�ص 

ويف  �لغربية.  �لدول  يف  �لكبري  �لتاأثري  ذ�ت  �ل�صهيونية  �لدعاية  ماكينة  خالل  من 

حما�ص  حركة  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أدرجت   ،1995 يناير  �لثاين/  كانون 

كلينتون  بيل  �لرئي�ص  من  تنفيذي  �أمر  على  بناًء  “�الإرهابية”؛  �حلركات  قائمة   يف 

Bill Clinton، و�رشعت يف مر�قبة �أن�صطتها د�خل �ل�صاحة �الأمريكية.

�لعنا�رش  ملالحقة  و��صعة  حتري�ص  بحملة  �لقيام  من  “�إ�رش�ئيل”  متكنت 

�لفل�صطينية �الإ�صالمية و�ملوؤ�ص�صات �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية �أو �ملتعاطفة معها، 

وذلك عب جمموعة من �ل�صخ�صيات �ل�صحفية و�الأكاديية �ملت�صهينة يف �لواليات 

�مل�صتهَدَفة،  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صخ�صيات  بع�ص  �أ�صماء  ن�رش  يف  بد�أت  �لتي  �ملتحدة، 

بغر�ص تعبئة �لر�أي �لعام �الأمريكي �صدَّ كّل ما هو �إ�صالمي وفل�صطيني.

�أبو مرزوق كرئي�ٍص حلركة حما�ص  ِذْكُر د.  يف ظلِّ هذه �الأجو�ء �ملحمومة، جاء 

وملوؤ�ص�صات �أخرى د�خل �أمريكا، حيث كان د. مو�صى يتبو�أ فيها مو�قَع رئا�صية �أو 

يثّل �أحَد �أركانها �لفاعلني.

مالحقة العمل االإ�شالمي لفل�شطني:

يف 1995/7/25، قامت �لواليات �ملتحدة باعتقال د. �أبو مرزوق مبجرد و�صوله 

وعائلته �إىل مطار جون كينيدي John Kennedy يف نيويورك. منذ تلك �للحظة، برز 

��صم د. �أبو مرزوق كرئي�ص للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، ليت�صّدَر �ل�صفحاِت 

ون�صاطه  حما�ص  حلركة  و�نتماوؤه  تاريُخه  ولي�صبح  �لغربية،  �ل�صحف  من  �الأوىل 

�أم  �لعربية  �لف�صائيات  يف  �صو�ء  �الإعالمية؛  �لتغطيات  يف  ثابتة  مادة  �ل�صيا�صي 

�لغربية، وكان �التهام �لذي مّت توجيُهه �إليه هو �النتماء حلركة حما�ص، �لتي �صبق 

�أْن و�صعها �الأمر �لتنفيذي للرئي�ص �الأمريكي يف قائمة �حلركات “�الإرهابية”، باإيعاز 

من “�إ�رش�ئيل” وجماعات �ل�صغط �ل�صهيونية يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وطروحاته  ومو�قفه  مرزوق  �أبو  د.  فكر  عن  معروف  هو  مما  �لرغم  وعلى 

حجَم  �أنَّ  �إاّل  �حلركة،  د�خل  و�العتد�ل  باملرونة  تت�صم  �لتي  و�لفكرية  �ل�صيا�صية 

بت�صليمه  �ملطالبة  وحتى  �عتقاله،  ال�صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل”  بذلَتْها  �لتي  �ل�صغوطات 

�إليها، كانت رهيبة.
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حتركت حركة حما�ص يف كل �جتاه، و�صغطت بثقلها �جلماهريي د�خل �ل�صارع 

و�أوروبا،  �ملتحدة  بالواليات  �مل�صلمة  جاليتنا  �أو�صاط  ويف  و�الإ�صالمي،  �لعربي 

و�الإ�صالمي،  �لعربي  �ل�صارع  ك  حترُّ ومع  مرزوق.  �أبو  د.  عن  باالإفر�ج  للمطالبة 

ملف  �صغل  لقد  �رش�حه.  الإطالق  ومنا�صد�ت  ر�صمية  مبادر�ت  �أي�صاً  هناك  كانت 

�عتقال د. �أبو مرزوق حياتي، لي�ص فقط من باب �لو�جب �لذي �صعرت به منذ �للحظة 

�الأوىل لالعتقال، جتاه منا�صل فل�صطينيٍّ كرَّ�ص حياته من �أجل �حلرية و�ال�صتقالل 

ل  �صكَّ و�حدة،  حركة  كاأبناء  جمعنا  �لذي  “�لعائلي”  �الإح�صا�ص  ذلك  ولكن  ل�صعبه، 

مبثابة  حياتنا  وجعل  قلوبنا،  �صكن  وم�صار�ً  م�صريًة   1968 �صنة  منذ  لها  �نتماوؤُنا 

وعائلته  �صخ�صياً  به  يربطني  كان  ما  �إىل  �إ�صافًة  �النتماء،  لهذ�  �إ�صالمي”  “وقف 
�لكرية من �أو��رَش �جتماعيٍة وطيدة وعالقاِت تاآٍخ وجو�ر، �صاحبتنا يف كل حمطات 

حياتنا �ملتنقلة بني رفح وم�رش و�الإمار�ت و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�لعامني، مل يقت�رْش  �متّدت قر�بة  �أبو مرزوق، و�لتي  د.  �عتقال  خالل �صنو�ت 

كات �صيا�صية  عملنا يف جلنة �لدفاع عنه على �لعمل �الإعالمي، بل كانت هناك حترُّ

لك�صب موقف ينع ترحيله �إىل “�إ�رش�ئيل”، و�لتي �رشعت باملطالبة بت�صليمه لها. 

كما كانت �مل�صوؤولية �الأدبية و�لو�جب �الأخالقي و�لديني جتاه عائلته، و�لتي وجَدْت 

نف�صها فجاأًة يف و�صع بالغ �ل�صعوبة و�لتعقيد مل تُكن مهياأًة له.

حما�ص  حلركة  فتحت  ربانية،  منحة  مرزوق  �أبو  د.  �صجن  �صنو�ت  كانت  لقد 

�أبو�باً ما كان يكن �أْن تلَِجها لوال حادث �العتقال، �لذي �أر�د �ل�صهاينة من ور�ئه 

�أن يكون در�صاً حلما�ص باأنَّ يد “�إ�رش�ئيل” �الأمنية �صتالحقها وتطالها يف كل مكان، 

فكانت �إر�دة �هلل �أن تكون هذه �ملحنة منحًة، لينت�رش فكر حما�ص، ويتعرف �لنا�ص 

على �حلركة ورجاالتها وروؤيتها �ل�صيا�صية وحقها �مل�رشوع يف مقاومة �الحتالل. 

كانت فر�صة لك�صف زيف �ّدعاء�ت “�إ�رش�ئيل” وحماكمة جر�ئمها، كنا ن�صعر باأنَّ 

�لعبء علينا كبري، لكن عائد هذه �لق�صية و�لك�صب �ملرجو من ور�ئها كان عظيماً. 

بالطبع، كانت حركة حما�ص تبذل جهد�ً كبري�ً لتعبئة �ل�صاحات �لعربية و�الإ�صالمية 

من خالل تو��صلها بقياد�ت �حلركة �الإ�صالمية، �لتي تتمتع بنفوذ كبري يف منطقة 

�ل�رشق �الأو�صط، وقد جنحت �لتحّركات �لتي قامت بها حركة حما�ص يف �أْن جتعَل 
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م�صا�صٍ  �أيَّ  و�أنَّ  و�إ�صالمي،  عربي  عام  ر�أي  ق�صيَة  مرزوق  �أبو  د.  �عتقال  ق�صية 

بحياته هو م�صا�ٌص بحياة كل عربي وكل م�صلم.

و�لتفاعل  �لو��صع،  �ل�صيا�صي  و�حلر�ك  �لهائلة،  �الإعالمية  �لتغطيات  هذه  �أمام 

�جلماهريي �لكبري مع �لق�صية، حيث كانت ت�صل د. مو�صى د�خل �صجنه يف مانهاتن 

مئات �لر�صائل �أ�صبوعياً من د�خل �أمريكا وخارجها، �إ�صافًة للتهديد�ت �الأمنية �لتي 

مل  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  �الأمريكية  �ل�صفار�ت  وهو�تف  �أبو�ب  تطرق  كانت 

جتْد �إد�رة �لرئي�ص بيل كلينتون �إال ترحيله �إىل �الأردن، و�إنهاء هذ� �مللف بال�رشعة 

�أبو مرزوق بتقدمي طلب قانوين  �ملمكنة. رمبا كان �لقر�ر �ل�صجاع �لذي �تخذه د. 

�لبد�ية،  يف  حماميه  �عرت��ص  من  �لرغم  على  عليه،  و�إ�رش�ره  �ال�صتئناف  برف�ص 

�الأمريكية يف  �الإد�رة  �لقر�ر و�صع  الأّن  �الأردن؛  �إىل  �لرتحيل  بقر�ر  �لذي عّجل  هو 

خالل  لـ“�إ�رش�ئيل”  ت�صليمه  �لقانون  مبوجب  حينئذ  عليها  يتوجب  �إذ  كبري،  حرج 

Benjamin Netanyahu ي�صحب طلب  60 يوماً، �الأمر �لذي جعل بنيامني نتنياهو 
حما�ص  وحركة  �لق�صام  كتائب  بها  توعدته  �لتي  �لتهديد�ت  �صبح  الإبعاد  �لت�صليم، 

بالغ  و�صع  يف  ثانيًة  مرًة  نف�صها  �أمريكا  وجدت  لـ“�إ�رش�ئيل”.  ت�صليُمه  متَّ  ما  �إذ� 

عنه،  �الإفر�ج  عملية  حول  �ملحامني  مع  لالتفاق  دعاها  مّما  و�الإحر�ج،  �خلطورة 

�أي �ل�صهر؛  21 �صنة من هذ�  �الأردن. وهذ� ما متَّ قبل  �إىل   وترحيله بطائرة خا�صة 

يف 1997/5/4.

�أبو مرزوق على �مل�صتوَيني �ل�صعبي و�لر�صمي، وحظي  يف �الأردن، �ُ�صتُقبَِل د. 

�هلل  رحمه  ح�صني  �مللك  فطن  وقد  �الأردنية،  �ل�صاحة  د�خل  للعمل  مريحة  باإقامة 

مبكر�ً لهذه �لورقة �لر�بحة “ورقة حما�ص”، فهيّاأ للحركة م�رشحاً للعمل منه، حيث 

 قامت �حلركة بافتتاح مكتٍب لها يف �لعا�صمة عّمان، وظلت هذه �لعالقة �ملتو�زنة مع

�مللك ح�صني و�لنظام �الأردين تتطور ب�صكٍل �إيجابي، �إال �أن هذه �لعالقة �نتهت بوفاة 

1999. وبعد تتويج �الأمري عبد �هلل �لثاين  �مللك ح�صني رحمه �هلل يف �صباط/ فب�ير 

ملكاً للبالد خلفاً الأبيه، قامت �أجهزة �الأمن �الأردنية باإغالق مكاتب حركة حما�ص 

يف �الأردن و�عتقال قادتها وترحيلهم �إىل قطر، با�صتثناء د. مو�صى، حيث متَّ �إبعاُده 

�إىل دم�صق. 
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تقدمي د. اأحمد يو�ضف

اأبو مرزوق: ُعمق الروؤية والب�شرية ال�شيا�شية:

حيث  �ملحطات،  من  �لكثري  يف  �صباقة  مو�قفه  كانت  مرزوق  �أبو  د.  �أن  �صّك  ال 

حاول بعد توليه قيادة �ملكتب �ل�صيا�صي �صنة 1992 تعديل ميثاق �صنة 1988، �إال 

�أن �الأجو�ء، �آنذ�ك، مل تكن مهياأة ملثل هذ� �الأمر. وكذلك كانت له مقرتحات من �أجل 

�أّول �لد�عني كذلك �إىل دخول  تطوير �لبنامج �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وكان من 

حركة حما�ص ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�صارك يف �للقاء�ت �لتي متَّت يف �ليمن 

و�ل�صود�ن ملثل هذ� �لهدف.

�ل�صف  توحيد  الإعادة  �جلهود  ت�صجيع  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  يبخل  مل 

�ل�صف بني حركة حما�ص  �الإ�صالمي، حيث �صارك يف حماوالت جمع  �لفل�صطيني 

�لثمانينيات،   مطلع  يف  عليه  �ختلفنا  �لذي  �أنَّ  باعتبار  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة 

ال�صتمر�ر  مبر  وال  �نتهى  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو  مع  �مل�صلحة  �ملو�جهة  توقيت  هو 

ومل  �حلق،  كلمة  قول  يف  جريٌء  مرزوق  �أبو  د.  �إنَّ  �الإ�صالميني.  بني  �النق�صام 

�جلميع  فيها  �صارك  �أخطاء  بوجود  �عرتف  وقد  عناد�ً،  �أو  مكابرة  عليه  �أ�صهْد 

و�أي�صاً، عندما كانت   .2007 �أحد�ث د�مية يف حزير�ن/ يونيو  �إىل ما وقع من  �أدت 

لها  ينبي  كان  قياديِّيها،  �أو  �حلركة  كو�در  بع�ص  من  مغالية  ت�رشيحات   تخرج 

لت�صحيح �ملوقف. 

ختاماً: هكذا عرفناه: 

�إليها  �إذ� نظْرَت  يكننا �إجمال كل ما �صبق بالقول �إن هناك بع�ص �لوجوه �لتي 

�صعرَت بالر�حة و�لطماأنينة، و�إذ� تعاملَت معها وجدَت �أنك يف رحاب �خلرّيين من 

�ل�صيا�صي  �لتحليل  �إليه يف د�ئرة  ��صتمعَت  �إذ�  �لذي  �الأمة، كاأبو مرزوق،  �أبناء هذه 

و�لروؤية �حلركية �أدركَت عمق �لوعي �لذي يتمتع به، وحجم �ملعطيات �لتي تر�صح 

منها قر�ء�ته وتف�صري�ته لالأحد�ث.

�إن �الأخ د. مو�صى �أبو مرزوق �لذي عرفته يف �صنو�ت �لع�رش و�ليُ�رش من حياته، 

وتعاملت معه خالل م�صرية ن�صاله �لطويلة يف �لغربة و�لوطن، وجمعتنا منتديات 

حو�ر كثرية مع فكره وروؤيته �لوطنية و�الإ�صالمية، �صيبقى—من وجهة نظري—
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ور�أي  روؤية  من  له  ملا  حما�ص،  حركة  متتلكها  �لتي  �ال�صرت�تيجية  �لعقول  �أف�صل 

وفكر �صابق لزمانه، وكان عنو�ناً ملبادر�ته �لكثرية و�صو�بية �جتهاد�ته ومو�قفه 

�ملقاوم،  و�لفعل  �جلهاد  خّط  على  �حلركة  دخلت  �أن  منذ  عاي�صتها  �لتي  �ل�صيا�صية 

و�نتهجت �لعمل �ل�صيا�صي كاأ�صلوب للنهو�ص بروؤيتنا وم�رشوعنا �لوطني. 

د. �أحمد يو�صف

�مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرئي�ص �لوزر�ء �ل�صابق �إ�صماعيل هنية

رئي�ص جمل�ص �أمناء بيت �حلكمة

غزة - فل�صطني

2018/5/6

د. اأحمد يو�شف يقدم درعاً تكرميياً للدكتور اأبو مرزوق يف بيت احلكمة



الف�صل الأول

الهجرُة واللجوء 

نكبة 1948

م�شجد قرية يبنا



اأحد االأ�شوار القدمية املوجودة يف قرية يبنا

بئر املياه يف قرية يبنامئذنة امل�شجد يف يبنا

مزار ال�شحابي اجلليل عبد اهلل بن اأبي ال�رشح ر�شي اهلل عنه يف قرية يبنا، حيث 

 ا�شتوىل عليه اليهود ال�شهاينة، ويظهر يف ال�شورة اأحد احلاخامات 

يتلو من التوراة
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الهجرُة واللجوء: نكبة 1948

الهجرُة واللجوء 

نكبة 1948

�صهادة  لنيل  ع�صاميته  �أّهلته  �لذي  �لرجل،  ذلك  عا�صها  �ل�صقاء  بالغة  طفولة 

ُي�صدق  ال  �ملرء  ويكاد  �الأمريكية.  �جلامعات  من  �ل�صناعية  �لهند�صة  يف  �لدكتور�ه 

رو�يات �ل�صقاء �لتي ت�صدر عنه وهو يف كامل �أناقته، وقد �نت�صف به �لعقد �ل�صاد�ص 

من  حافل  بتاريخ  ينبئ  ال  و�لنعومة،  و�لعذوبة  �لرقة  بالغ  وب�صوت  �لعمر،  من 

�لعذ�ب تتالت مر�حله منذ �أن ولدته �أمه يف 1951/2/9 د�خل �إحدى خيم ميم رفح 

لاّلجئني �لفل�صطينيني يف قطاع غزة وكانت مبثابة عيادة �صحية.

�ل�صجن  من   1997 مايو  �أيار/  يف  حّر�ً  �لعائد  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  هو  ذلك 

�أحد�ث،  تر�به  على  جتري  و�لذي  فل�صطني،  وطنه  �إىل  ال  �الأردن،  �إىل  �الأمريكي 

 رمبا تكون �أكرث تعقيد�ً و�صعوبة من مر�حل عذ�ب ذلك �مل�رشد �لفل�صطيني، �لذي 

ما يز�ل يبحث عن نهاية لها.

كانت والدة مو�صى مثل والدة كل �أطفال �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صطرهم 

�إىل  و�النتقال  ومدنهم،  وبلد�تهم  وقر�هم  منازلهم  ترك  �إىل  �ل�صهيوين  �الحتالل 

�خلدمات  �أب�صط  من  وتخلو  ع�صو�ئية،  تظل  ميمات  يف  �ل�صعوبة  �صديدة  حياة 

وكالة  �صعت  مهما  �لع�رشين،  �لقرن  �أو��صط  يف  �الإن�صاين  �ملجتمع  يحتاجها  �لتي 

�الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�( 

 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

من  �ملخيمات  يف  �لفو�صى  حياة  من  وتقلّل  م�صاعد�ت،  من  تقدم  �أن   )UNRWA(

خالل �ل�صو�بط �لتنظيمية و�تخاذ �إجر�ء�ت مثل كتابة ��صم كلِّ رب �أ�رشة على باب 

مو�” فيها. �خليمة �لتي كتب �لقدر على �أفر�دها �أن “يتكوَّ

مو�صى كان ترتيبه �ل�صاد�ص من بني �إخوته �لع�رشة و�أّول مو�ليد �ملهجر لو�لديه. 

فقد �صبقه �إىل حياة �لبوؤ�ص و�ل�صقاء �لفل�صطيني: حممد، وحليمة، وحممود، وجمعة، 

ويو�صف. وتاله: حلمية، و�صمرية، و�نزهار، ورحاب.
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�أخذين و�لدي  �لزيارة:  1967. وقال عن تلك  بعد حرب  �أّنه ز�ر يبنا �صاباً  غري 

حتيط  �الأرجاء،  ف�صيح  �صهل  �أمامها  جميلة  بر�بية  بنا  و�إذ�  يبنا،  قريتنا  لنزور 

باله�صبة �ملز�رع و�الأ�صجار من كل جانب، وبقايا �لقرية من بيوت قدية وقبور، 

فهذ� قب �ل�صيخ �لعطار، �لذي در�ص يف �الأزهر، و�صكن �لقرية قادماً من “�ل�رشقية” 

وهذ�  كمنتزه،  تبدو  كانت  �لقرية  مقبة  ولعل  �لعربية.  م�رش  جمهورية  يف 

وم�صجد  لفل�صطني،  �الإ�صالمي  �لفتح  بد�ية  �إىل  تاريخه  يعود  �لذي  �لقدمي  �مل�صجد 

من  نبيُّ  �أنه  مّدعياً  �لرت�تيل،  بع�ص  �لتور�ة  من  �حلاخامات  �أحد  عليه  يتلو  قب  به 

�ل�صحابي �جلليل  ُملَقى �صاهٌد مكتوٌب عليه هذ� قب  �لقب  �ليهود. وبجانب   �أنبياء 

 عبد �هلل بن �أبي �ل�رشح، وكان هذ� �ل�صحابي ي�صكن م�رش مع �أمريها عمرو بن �لعا�ص 

�إىل فل�صطني. وبقي  �إىل قب�ص فاحتاً، ثم  �لبحر  ر�صي �هلل عنه و�أر�صاه، ثم ركب 

وُدفن  يبنا  يف  �هلل  وتوفاه  فيها  �ملقام  له  و��صتقر  قب�ص  فتح  َمْن  مع  فل�صطني  يف 

فيها، و�أقام �لنا�ص له قب�ً وم�صجد�ً. وبعد �لهجرة �عتبه �ليهود �أحد حاخاماتهم، 

لهم،  كني�ص  �إىل  وحّولوه  �مل�صجد  د�خل  مدر�صة  و�أقامو�  عندهم،  �لعادة  جرت  كما 

يتخذونه  كانو�  فقد  �لقرية  �أهل  �أما  �صاهد�ً.  �لقب(  )�صاهد  �ل�صاهد  تركو�  ولكنهم 

 x �هلل  ر�صول  �صاحب  هريرة”،  “�أبو  �صيدنا  مقام  هذ�  �إّن  فيقولون:   مز�ر�ً، 

كانت  وبجو�ره  بنذورهم،  للوفاء  مكاناً  يتخذونه  حولها  وَمن  �لقرية  �أهل  وكان 

ما  �ملياه  وخّز�ن  �لقرية  وبئر  �خليل.  ول�صباق  والأفر�حهم  للدبكة  ف�صيحة  �أر�ٌص 

ما  �لتي  �لبيوت  ُمالّكاً، وهناك بع�ص  �الأر�ص  لهذه  �أنَّ  قائَمنْي و�صاهَدْين على  ز�ال 

ز�لت قائمة... بع�صها م�صكون، و�لبع�ص �الآخر مهجور. وبالطبع هناك من �لبيوت 

�لتي كانت ُتعّد ق�صور�ً قبل �لهجرة وُطِرد �صكاُنها، كما هو حال د�ر �جلمل )جتار 

�حلم�صيات يف �لقرية(.

وي�صيف �أبو مرزوق: لقد كانت قريتنا جميلة، ر�صمها �ملوىل وحباها من �جلمال 

�لكثري، وموقعها �صنع لها مكانة �أخرى؛ حيث ير من �جلهة �ل�رشقية خط �صكة 

�لعري�ص،  ثم  رفح،  ثم  غزة،  �إىل  جنوباً  متجهاً  بها،  مرور�ً  �للد  من  �لقادم  �حلديد 

فالقنطرة يف �الأر��صي �مل�رشية، ومن �لغرب �لبحر، و�إن كانت �مل�صافة �لفا�صلة بينه 

�إىل �لبحر، عب  11 كم. ويخرتق �لقرية �لطريق �لذي يوؤدي  �إىل  وبني �لقرية ت�صل 

كثبان رملية وكروم �لعنب و�أ�صجار �لتني. ما زلُت �أذكر �صجرة �جلميز �لتي حدثني 
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عنها �أبي بجو�ر منزلنا �ملتو��صع �ملبني من �لطني، ووجدت �ل�صجرة ما ز�لت و�قفة، 

و�أكلت من ثمرها، حيث �إنها �صجرة عجيبة ي�صتمر طرح ثمرها �صبع مر�ت يف �لعام، 

ونقول عنها: ذ�ت �صبعة بطون، حيث �إّن ثمرها يتجدد. ويوجد بجو�ر منزلنا منزٌل 

من جرٍي ت�صكنه عائلة يهودية جاءت من �ليمن، ووجدت عندها عاد�ت �أهل �ليمن. 

�لدولة منحتهم هذ�  باأن  فاأجابو�  لكم،  لي�ص  ت�صكنون يف منزل  مِلَ  �أفر�َدها  و�صاألت 

�لبيت. ويف نهاية �لزيارة لبلدتي وبلدة �آبائي و�أجد�دي، نظرت �إىل و�لدي �لذي جال 

ب�رشه يف بقايا بيته �ملهدم، وذكرياته مع جري�نه، وغر�صه �لذي �أثمر يف يبنا وجناه 

غريه، وذكريات ال ُتن�صى، وح�رش�ت يف �لقلب ودموع مالأت �ملَُقل وكلمات تردد:

ز�د وجدي و�لبعد كاويني على بلدي �ملحبوب وديني  

�أبو  و�لده  كان  �لبودة،  قا�صي  “�ل�صباطي”  �ليوم  ذلك  يف  مو�صى  ُولَِد  حني 

حممد ال يعرف �إْن كان �صيتمّكن من تاأمني قوته وقوت عياله لليوم �لتايل، بعد �أن 

 ��صتقرت بهم رحلة �لت�رشد من قريتهم يبنا يف ميم رفح لالجئني �لفل�صطينيني يف 

قطاع غزة.

�إىل  منها  كم   15 تقارب  م�صافة  على  وتقع  �لرملة،  ق�صاء  �للد  لو�ء  يبنا  تتبَُع 

رومانية  قرية  وهي  غزة  من  �ل�صمال  �إىل  مماثلة  م�صافة  تبعد  �أنها  كما  �جلنوب، 

معناها “بيت �لرب”.

ذ�كرة �حلاج �أبو حممد ال ت�صعفه بالتو�ريخ، وهو �لذي �نت�صف به �لعقد �لتا�صع 

من عمره، لكنه ي�رشد علينا—حني جاء من رفح �إىل عّمان لل�صالم على ولده �لعائد 

َ �حلاج  من �ل�صجن �الأمريكي—ف�صوالً من �صفر �لت�رشد و�لعذ�ب �لفل�صطيني )ُتويفِّ

�أبو حممد يف رفح يف 1999/6/11(.

جتاور يبنا جمموعة قرى فل�صطينية �أ�صغر، و�أقل �صاأناً منها و�أقل �صكاناً مثل 

�ملنكودة باالحتالل  �لقرية  تبلغ م�صاحة  �لقبيبة، و�ملغار، وب�صيت، وبرقا، وكانت 

قر�بة �الأربعة كيلومرت�ت مربعة، وذلك غري �أر��صيها �لزر�عية. 

�أبو حممد من كبار �ملاُّلك يف قريته، فهو مل يُكن يلك �صوى �لد�ر �لتي  مل يُكن 

ي�صكنها و�أ�رشته، عالوًة على م�صاحة من �الأر�ص تقّدر بخم�صة دومنات )�لدومن 
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عن  عبارة  �لقرية  وكانت  و�لعنب.  بالتني  مزروعة  كانت  مربع(  مرت  �ألف  ي�صاوي 

َم�صيف بجو�ر �ل�صاحل �لرملي.

كانت  �حلال  �أن  غري  �ل�صيف،  فرتة  تق�صي  �الأ�رشة  كانت  يبنا  و�دي  وبجو�ر 

م�صتورة مع �أبو حممد. ومل يحدث �أن نام �أحٌد من �أفر�د �أ�رشته يوماً دون �أن يتناول 

طعام �لع�صاء. 

�أ�رشته ال  �لذي جعل  �ل�صنو�ت  �لظلم خالل تلك  باأ�صًى عن  �أبو حممد  ويتحدث 

�أثناء ت�صجيل �الأر��صي يف �لعهد �لعثماين  �أّن جده الأبيه هرب يف  متلك �أر�صاً، ذلك 

حتى ال يدفع �رشيبة �لع�رش.

�لقرى  بني  �الأكب  بذلك  وكانت  ن�صمة،  �ألف   15 �لـ  يقارب  يبنا  �صكان  عدد  كان 

�ملجاورة. ولذلك فقد �عتمدت ع�صابات �ل�صهاينة )�لهاجاناه Haganah، و�الأرغون 

Irgun، و�صترين Lehi( خطًة الحتالل هذه �لقرية تق�صي مبهاجمة �لقرى �ل�صغرية 

توّجه  ذلك  يف  مبا  �جتاه،  كل  يف  �صكانها  تهجرُي  يتمُّ  بحيث  �أوالً،  �ل�صكان  حمدودة 

بع�صهم �إىل يبنا، بهدف �إرباك �أهلها و�إثارة �لفزع بينهم، وحماولة حتا�صي خو�ص 

معركة كبرية معهم.

�لهجوم �الأخري ��صتهدف قرية ب�صيت �لتي تقع على م�صافة كيلومرتين فقط من 

يبنا، �لتي ُفِر�َص �حل�صاُر عليها. وكانت قد �صبقته هجمات على �لقرى �ل�صغرية 

ن�صمة.  �آالف  �خلم�صة  عن  �أكبها  �صكان  عدد  يزيد  يكن  ومل  �أخرى،  �إثر  و�حدة 

�إىل  �لقرى منازلهم  �أهايل هذه  َهجَر  �ل�صهاينة، فقد  له ع�صابات  مِلا خططت  ووفقاً 

يبنا ليحّدثو� �أهلها عن �لويالت و�لفظائع �لوح�صية �لتي حلّت بهم على �أيدي �أفر�د 

هذه �لع�صابات.

�أن  فقبل  منازلهم.  د�خل  �الحتالل  قو�ت  ينتظرو�  مل  يبنا  رجال  �أن  و�لو�قع 

لنجدتها،  يبنا  من  مقاتالً   40 �إليها  توّجه  قد  كان  للهجوم،  ب�صيت  قرية  تتعّر�ص 

�أهايل يبنا يف معركتني �صبقتا �حتالل ب�صيت. �ملعركة �الأوىل ُقتَِل فيها  حيث �صارك 

�ثنان من �أفر�د �لع�صابات �ل�صهيونية، وقد عاد رجال يبنا �إىل قريتهم ر�فعني ر�أ�َص 

�أحدهما على �صيف، وجرى �لطو�ف به يف �صو�رع �لقرية، وذلك يف �ملدرعة �لتي متَّ 

�ال�صتيالُء عليها يف معركة ب�صيت.
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ملعاودة  �إ�صافية  قو�ت  �ل�صهاينة  ع�صابات  ح�صدت  فقد  متوقعاً،  كان  وكما 

�لهجوم على ب�صيت، �لتي توّجه �إليها يف هذه �ملرة 60 رجالً من يبنا، كانت ن�صف 

�أما  10–15 طلقٍة فقط.  �أكرث من  �أي منهم يحمل  �أ�صلحتهم غري �صاحلة، ومل يُكن 

�لقو�ت �ملقابلة، فقد كانت كاملة �ل�صالح و�لذخرية و�لتجهيز�ت. وقد �أ�صفرت هذه 

ب�صيت،  و�حتالل  يبنا،  �أهايل  من  �صهد�ء  خم�صة  �صقوط  عن  �ملتكافئة  غري  �ملعركة 

ومطاردة من بقي فيها من �ملجاهدين �لفل�صطينيني.

ب�صقوط ب�صيت مل يُكن قد تبّقى غري يبنا فقط مل تدخلها �لع�صابات �ل�صهيونية. 

بد�أ  �ملجاورة،  �لقرى  �أهايل  لها  تعّر�ص  كالتي  وح�صية  ملجازر  تعر�صهم  وخ�صية 

�أهايل يبنا يرتكون قريتهم حاملني معهم ما خفَّ وزُنه وغال ثمنه.

�الأقرب  كانت  �لتي  �أ�صدود،  بلدة  �إىل  و�الأطفال  �لزوجة  �أ�رشته،  قاد  حممد  �أبو 

يو�صف  حممد  د�ر  من  قريب  منزل  �إىل  �لرملة؛  ق�صاء  �للد  لو�ء  تتبع  وهي  يبنا  �إىل 

�ل�صابق  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لنجار،  يو�صف  �أبو  الحقاً  )�ل�صهيد   �لنجار 

حلركة فتح(، �لذي �ُصِجن هو �الآخر الحقاً يف رفح. 

�مل�رشي،  �جلي�ص  دخول  مع  بالتز�من  �أ�صدود،  �ملنكوبة  �الأ�رشة  دخلت  وقد 

�لز�حف من �جلنوب، مما جعل �الأمل ير�ود �أهايل يبنا باأن يعيدهم �جلي�ص �مل�رشي 

لثالثة  �أ�صدود  يف  �لالجئني  ير�ود  �جلميل  �الأمل  هذ�  وظلَّ  وحقولهم.  بيوتهم  �إىل 

�أ�صهر، �إىل �أن �ن�صحبت �لقو�ت �مل�رشية من �أ�صدود ذ�ت يوم، يف �جتاه �جلنوب دون 

�أن تو��صل تقدمها �صماالً.

�ن�صحاب �جلي�ص �مل�رشي �صبقه هجوم �إ�رش�ئيلي متو��صل بو��صطة �لطائر�ت 

 ومع �ن�صحاب �لقو�ت 
1
�لتي كانت تق�صفه بالقنابل، وتلقي عليه خز�نات “�لنابامل”.

قرية  �إىل  �ملنكوبة  �الأ�رشة  قادت  �لهجرة،  حلقات  من  جديدة  حلقة  بد�أت  �مل�رشية 

بلدة  �إىل  �لتايل  �ليوم  لتتابع م�صريها يف  ليلة و�حدة فقط،  باتت فيها  حمامة، حيث 

�ملجدل... ذلك �أن �لهجوم �الإ�رش�ئيلي �متدَّ �إىل حمامة �لتي ُقتَِل متارها على �أيدي 

�لع�صابات �ملهاجمة قبل �أن تنكفئ موؤقتاً. 

�إىل  ويوؤدي  باجللد  يلت�صق  �حلروب،  يف  وي�صتخدم  لال�صتعال  قابل   gel هالمي  �صائل  هو  �لنابامل   
1

�إحد�ث حروق فيه وت�صويهه.
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�أم�صت  �لتي  هربيا،  قرية  �إىل  �مل�صري  تتابع  �ملجدل  يف  �أخرى  ليلة  ق�صاء  وبعد 

فيها �أ�رشة �أبو حممد ليلًة �أخرى كانت فا�صلًة يف رحلة �لهجرة �ملنهكة على �الأقد�م، 

�الأر�ص،  على  يو�صف  وليدها  ترك  �إىل  مر�حلها  �إحدى  يف  حممد  �أم  ��صطرت  �لتي 

 لكنها عادت �إىل �لتقاطه بعد �أن �بتعدت عنه ب�صع خطو�ت، ذلك �أنه يف هربيا متكن 

�أقامت  �إىل مدينة غزة، حيث  �ملرة  �أ�رشَته هذه  �أقلّت  ِجَمال  ��صتئجار  �أبو حممد من 

�أقامت  �إىل خان يون�ص حيث  �نتقلت بعدها  بيارة برتقال،  15 يوماً يف  �الأ�رشة ملدة 

فيها ملدة �صنة، ثم �إىل رفح، حيث تو��صل �الأ�رشة حتى �الآن �حللم بالعودة �إىل يبنا.

قر�بة  �أ�رشته  فيها  �أقامت  �خلي�ص  �أكيا�ص  من  خيمة  حممد  �أبو  �صنع  رفح  يف 

�الأونرو� خيمة لكل عائلة فل�صطينية مهاجرة  �أن متنح وكالة  �أ�صهر، قبل  �خلم�صة 

ُكتَِب ��صُم رّب �الأ�رشة على كل و�حدة منها. 

�خلي�ص  �أكيا�ص  من  �ُصنَِعت  �لتي  �خليمة  تُكن  مل  �خليام،  �لوكالة  توزع  �أْن  قبل 

ِقيمت قرب �ل�صياج 
ُ
تكفي ال�صتيعاب �أ�رشة �أبو حممد �أو تفي بالغر�ص، وهي �لتي �أ

�لفا�صل بني �الأر��صي �لتي �حتلها �ل�صهاينة، وبني �الأر��صي �لتي جلاأ �إليها �أهايل 

�إليها على مدى �صنو�ت �لعمر �لالحقة  �لنظر  �الأر��صي �ملحتلة )1948( ليو��صلو� 

عب ذلك �ل�صياج �للعني.

ذ�ت يوم، توّجه �أبو حممد و�بنه �لبكر حممد �إىل مع�صكر �إجنليزي ظلَّ مهجور�ً 

على  منوعة  و�صو�در  خيماً  فيه  تاركة  �لبيطاين  �النتد�ب  قو�ت  غادَرْته  �أن  بعد 

م�صاحة من �الأر�ص تبلغ ع�رشة دومنات، ومل تُكن �أّي جهة قد و�صعت يدها على 

ذلك �ملع�صكر �أو ��صتلمته، وقد عاد �أبو حممد و�بنه بخيمتني لالأ�رشة. و�أغلب �لظن 

�أّن �لعديد من �الأ�رش �لفل�صطينية قد فعلت ذلك �أي�صاً. فال�صعب �لذي �أ�صاع �الإجنليز 

وطنه و�أر�صه، ال �أقل من �حل�صول على خيم ُتوؤَخذ من مع�صكر�تهم.

��صطر�ر  �أق�صاها  يُكن  �لتي مل  �لهجرة  �أْن يت�صور عذ�بات رحلة  �أحد يكنه  ال 

�إليه نو�زع  �أم حممد �إىل �لتخلي عن طفلها يو�صف لب�صع خطو�ت، قبل �أن تعيدها 

وبعد  �أثناء  يف  �لعي�ص  لقمة  تاأمني  هو  ذلك  من  و�الأق�صى  �الأ�صد  كان  فقد  �الأمومة. 

رحلة �لت�رشد.
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و�إذ� كان �لبحث عن ��صتمر�رية �حلياة قد دفع باالأ�رشة �ملنكوبة �إىل مغادرة يبنا، 

فاإن �لبحث عن ��صتمر�رية �حلياة قاد �أبو حممد، و�لكبار من بني �أطفاله، �إىل يبنا من 

حمطات �لهجرة �ملتتالية، يف عدة رحالت مكوكية بالغة �لعذ�ب، هدفها يف هذه �ملرة 

 �إح�صار طعام يقتات منه �ل�صغار. وقد جنحت هذه �لرحالت يف نقل ما يزيد عن

32 كي�صاً من �لقمح كانت قد ُتِرَكت يف �ملنزل �ملهجور. كما متَّ نقُل كامل عف�ص ذلك 
�ملنزل عب رحالت عذ�ب �أخرى، مل يُكن �ملرء خاللها يو�جه تعب �مل�صري على �الأقد�م 

فقط، كما يف رحلة �لهجرة �الأوىل، لكنه كان يف هذه �ملر�ت يو�جه �حتماالت �ملوت مع 

كل خطوٍة يقطعها يف �لت�صلُّل خلف خطوط �لعدو. لكنَّ �هلل �صلَّم ولطف.

ر. كان  ومل يُكن ممكناً �أْن تتم عمليات �لنقل م�صياً على �الأقد�م، فهذ� غري ُمت�صوَّ

ال ُبّد من ��صتئجار ِجمال يف �إحدى �ملر�ت، و�صيارة يف مرٍة �أخرى، و�رش�ء حمار يف 

مرٍة ثالثة وهكذ�.

�أنه باع  �إ�صدود، كما  �إنه باعه يف  �أبو حممد  �أْن �نتهت مهمة �حلمار، يقول  وبعد 

�أغلَب �أكيا�ص �لقمح ومل يبَق الأ�رشته غري �أربعة �أكيا�ص فقط، لكنّه ��صُطرَّ �إىل �رش�ء 

حمار �آخر و��صل معه رحلة �لعذ�ب �إىل خان يون�ص.

�أكيا�ص �لقمح �لتي �حتفظ بها �أبو حممد كفت ��صتهالكه و�أ�رشته ملدة �صنة كاملة، 

قبل �أن تبد�أ �لوكالة بتقدمي �ملوؤن لالجئني �لفل�صطينيني. وقد ��صُطّر �أبو حممد للعمل 

ثمانية  مقد�ره  يومي  باأجٍر  “�لطورية”  على  زر�عياً  عامالً  �لت�رشُّد  رحلة  خالل 

قرو�ص )�جلنيه �مل�رشي �أو �لفل�صطيني ي�صاوي 100 قر�ص(.

وي�صيف ولُده �للو�ء حممود �أبو مرزوق قائد �لدفاع �ملدين يف غزة �صابقاً، �لذي 

�صاعده يف تذكر بع�ص �أحد�ث رحلة �لعذ�ب �الأوىل، �إن حال �أ�رشة و�لده كانت �أف�صل 

�رَش �لالجئني �لفل�صطينيني يف ذلك �لوقت. فقد عمل و�لده يف عدة 
ُ
من حال غريها من �أ

جماالت �إىل جانب �لعمل �لزر�عي. فقد كان يقوم بغزل �لطو�قي �لتي كان يبيع �لو�حدة 

منها مببلغ يرت�وح بني 15 �إىل 20 قر�صاً، وذلك ح�صب جودتها، وكان يغزل يف كل يوم 

ن يف رفح، �إذ قام �أبو حممد بت�صيّيج دومنني  طاقية �أو �ثنتني. ثم �إّن حال �الأ�رشة حت�صَّ

من �الأر�ص، و�أخذ يزرعهما بالتبغ و�لبطاطا و�لبندورة ومتلف �خل�رشو�ت، وكان 

يزّود �الأ�رشة بحاجتها من هذه �ملنتوجات ويبيع �لفائ�ص يف �ل�صوق.
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�الأوىل كعامل  �للجوء  �أبو حممد يعمل يف �صنو�ت  �لزر�عة، فقد كان  و�إىل جانب 

مياومة لدى قو�ت �لطو�رئ �لدولية، �أو لدى �جلي�ص �مل�رشي. وحني كان يخفق يف 

�لعثور على عمٍل ليوم، �أو لعدة �أيام، مل يُكن يتو�نى عن �لعمل يف �لتحطيب. ومل يُكن 

 حتتية. 
ٍ
�صهالً يف تلك �الأيام �حل�صول على �أّي عمل يف جمتمع بد�ئي يخلو من �أّي ُبنية

وقد كانت م�صاعد�ت وكالة �الأونرو� هي م�صدر �لدخل �لرئي�صي ملعظم �الأُ�رَش.

�صنة  �صتاء  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لطفل  فيها  ُولَِد  �لتي  �لبوؤ�ص  بيئة  هي  هذه 

بالغة  �لهجرة  رحلة  تفا�صيل  بع�ص  �إىل  ي�صتمع  �الأوىل  �صنو�ته  منذ  وكان   .1951
�ل�َصَمر  �أحاديث جل�صات  �إىل رفح، فقد كانت هذه هي مو�صوعات  �لعذ�ب من يبنا 

يف ميمات �لالجئني، ومن بينها ميم يبنا يف رفح �لذي ُولَِد فيه مو�صى. لقد كان 

�ل�صقاء  �ملتقاربة ويتحدث كلٌّ منهم عن ذكرياته مع  �أو ن�صاء �خليم  يجل�ص رجال 

�لذي ت�صبب فيه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لب�صع.

وحني �أ�صبح �لطفل مو�صى يف �خلام�صة من عمره، قّدر �هلل له �أن ي�صـهد بعينيه 

�صفحاٍت م�صافة من �صفر �لعذ�ب �لفل�صطيني.



الف�صل الثاين

طفولُة املجازر

العدوان الثالثي �ضنة 1956
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يف 1956/11/2 �أقدمت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على �حتالل قطاع غزة يف �إطار خطة 

ملدن  و�لفرن�صية  �لبيطانية  �لقو�ت  �حتالل  كذلك  ت�صمنت  �لتي  �لثالثي  �لعدو�ن 

�لتي  ذ�تها،  �لقناة  على  �لع�صكرية  �ل�صيطرة  فر�ص  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صوي�ص،  قناة 

كانت هي �لهدف �ملُعلَن بالن�صبة لكلٍّ من لندن وباري�ص، غري �أن �لهدف غري �ملُعلَن 

يقود  �أنه  �ملبكر  �لوقت  ذلك  يف  بد�  �لذي  �لنا�رش  عبد  جمال  �لرئي�ص  نظام  يف  متثل 

بالده باجتاه �لتحرر من �لهيمنة �لغربية.

1957/3/7، حني ��صطرت �لقو�ت  و��صتمر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع حتى 

�الإ�رش�ئيلية و�لبيطانية و�لفرن�صية �إىل �الن�صحاب حتت وطاأة �الإنذ�ر �ل�صوفييتي 

 Dwight Eisenhower �أيزنهاور  دو�يت  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�أو�مر  بالتدخل، 

ب�رشورة �الن�صحاب �لفوري من �الأر��صي �مل�رشية. وقد كانت �إر�دة و��صنطن هي 

لها لفر�ص  �أهَّ �الأكرث فاعلية يف فر�ص �ن�صحاب قو�ت �لعدو�ن �لثالثي، �الأمر �لذي 

�لنفوذ �الأمريكي على �ملنطقة �عتبار�ً من ذلك �لتاريخ، بدالً من �لنفوذين �لبيطاين 

ت�صديق  �إىل  ييل  �ملر�قب  يجعل  ما  وهذ�  يتقا�صمانها.  كانا  �لّلَذْين  و�لفرن�صي 

�لرو�يات �لتي ُن�رِشت الحقاً عن �أن و��صنطن كانت على �طالع م�صبق على خطط 

جانب  �إىل  �ملنحازة  �لالحقة  �صيا�صاتها  متابعة  �صوء  يف  خ�صو�صاً  �لعدو�ن،  ذلك 

�لكيان �ل�صهيوين �صدَّ �حلق �لعربي، وحتى �الآن.

�لطفل مو�صى، �بن �خلم�ص �صنو�ت، مل يُكن يدرك �صيئاً من �الأبعاد �ل�صيا�صية مِلَا 

كان يجري حوله. غري �أن ذ�كرته تختزن �لكثري من مفرد�ت �لوح�صية �الإ�رش�ئيلية 

طلِق 
ُ
�أ �لتي  �ل�صيق  بالغة  �لرقعة  تلك  يف  �لفل�صطيني  �صعبه  �أبناء  مع  ُمور�َصت  �لتي 

كم   14 عن  عر�صه  يزيد  ال  و�لذي  غزة،  قطاع  ��صم   1948 �صنة  من  �عتبار�ً  عليها 

فقط، وال يقل عن 4 كم يف و�صط �لقطاع.
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عن  تف�صله  �لتي  �الأر�ص  �إّن  حيث  �ل�صارع،  على  يطل  حممد  �أبو  منزل  كان 

�أبو حممد، ومن  �أ�رشة  �أفر�د  �أيِّ بناء. وعلى ذلك فقد كان  �ل�صارع كانت تخلو من 

�لتي كان ي�صتهدف بها  �لقمع و�لتنكيل  �أعمال  �لطفل مو�صى، ي�صاهدون  �صمنهم 

�أبناَء �صعبه، ومن بينها �لتنكيل �جلماعي بالرجال بعد جمعهم يف  جنود �الحتالل 

�ل�صاحات �لعامة، و�لنقل �جلماعي جلثث �ل�صحايا يف �أعقاب �ملجازر �جلماعية.

يذكر  يز�ل  ما  فهو  �ملاأ�صاوية،  �مل�صاهد  تلك  من  بع�صاً  مو�صى  ذ�كرة  وتختزن 

�مل�صهَد بالغ �لكاآبة �ملتمثّل يف �صيارة �صحن )ترك Truck( �ملحملِة باأعد�ٍد كبريٍة من 

تز�ل  ال  دماوؤهم  كانت  فيما  للتو،  �الحتالل  جنوُد  قتلهم  �لذين  �ل�صهد�ء  جثامني 

�إىل  ُتِقلّهم  �لتي  �ل�صيارة  خلف  �ل�صارع،  على  قانية  حمر�ء  خطوطاً  وتُخُط  تنزف 

ذ�كرُته  وتختزن  �صنني.  ب�صع  بعد  موقُعه  �كتُ�ِصَف  قد  يكون  رمبا  جماعي،  قٍب 

منظَر �صيارة مماثلة متّكن من مر�قبة دفن �صحاياها يف �لرمال يف موقٍع بني �لبحر 

ومزرعة زعرب.

مب�صاعر  �ملتعلقة  تلك  �صيّما  ال  �لطفل،  نف�صية  يف  عميقٌة  �آثاٌر  �ملناظر  لتلك  وكان 

و�آبائهم  و�إخو�نهم  �أبنائهم  جثامني  يودعون  وهم  و�الأ�صدقاء  و�جلري�ن  �الأهل 

من  �لعديد  �صهدت  رفح  �للجوء  مدينة  �أن  مو�صى  ويذكر  و�أ�صدقائهم.  وجري�نهم 

�أّي  �ملجازر �الإ�رش�ئيلية �لب�صعة وغري �ملبرة �لتي ��صتهدفت �ملدنيني �لُعزل، وبال 

�صبب، لكنه يذكر �أنه �صمع من �لكبار �أن �ملجزرة �الأكرث ب�صاعًة كانت قد �رُتِكبَت يف 

خان يون�ص.

وحد�ُت  �ملجازر  هذه  �رتكاب  يف  ي�صارك  كان  �إنه  مرزوق  �أبو  يقول  ولالأ�صف، 

وتخريب  وحتطيم  �أبو�بها  ك�رش  عب  �ملنازل  تقتحم  كانت  �لتي  �حلدود  �صالح 

من  مماثل  وعدد  حمدودة،  فر�صات  عن  عبارة  كانت  �لتي  �لب�صيطة  حمتوياتها 

�لبطانيات، تكوَّمت كلُّها فوق �صندوٍق خ�صبي رمبا �حتوى بع�ص �ملالب�ص �لبالية. 

وكانت �لفر�صات و�لبطانيات ُتو�صع فوق �ل�صندوق الفتعال ف�صحة يف �لنهار د�خل 

د�خل  يتوزعون  �أ�صخا�ص  ع�رشة  عادًة  تاأوي  كانت  �لتي  �ل�صيق  �صديدة  �ملنازل 

غرفتني �صغريتني �أو ثالثة.
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�لتي  �لقليلة  �ملوؤن  خلط  ويتعمدون  �ملالب�ص،  ينكثون  �الحتالل  جنود  وكان 

لقد  �إلخ...  و�الأرز  و�لطحني  و�لقمح  �لعد�ص  �لتو��صع،  بالغة  �ملنازل  تلك  حتتويها 

ل. كانت حياة �لالجئني �لفل�صطينيني �أقرب ما تكون �إىل حياة �لبدو �لُرحَّ

�مل�صهد  ذلك  هو  �لطفل  ذلك  ذ�كرة  تختزنها  �لتي  �لب�صاعة  م�صاهد  �أكرث  �أن  غري 

�لذي ُقتَِل فيه �صاب يف �لع�رشين من عمره �أمام ناظري �أبيه. كان مّت جمُع عدٍد من 

طابور  على  ي�رشف  �لذي  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  �أحد  وكان  طابور،  يف  �ملدينة  �أبناء 

�لعذ�ب و�لتنكيل ي�صك بيده ع�صا غليظة ي�رشب بها �ل�صائرين يف �لطابور مبعدل 

و�حد من كل �ثنني، فاإذ� فلت �الأوُل من �ل�رشبة، كانت من ن�صيب �لثاين، وهكذ�.

ويذكر �صقيقه �لعميد حممود تلك �لو�قعة ب�صكٍل �أف�صل، حيث �إنه كان �أكَب �صناً 

من مو�صى. يقول �إن عبد �لغني �صماره و�بنه �إبر�هيم كانا ي�صري�ن يف �لطابور �لذي 

يف  ذلك  حدث  رفح.  يف  �لر�صمية  �الأمريية  �ملدر�صة  �صاحة  �إىل  �ملدينة  �أبناُء  به  �ِصيَق 

هت �الأو�مُر جلميع �لرجال من �صن 18 �إىل �صن 45 للتجّمع  1956/12/11، حني ُوجِّ
مكّبٍ  بو��صطة  �الأو�مر  هذه  هت  ُوجِّ وقد  م�صاًء.  و�ل�صاد�صة  �لر�بعة  �ل�صاعة  بني 

لل�صوت طافت به طائرة هليكوبرت Helicopter كل �أرجاء �ملدينة.

عن  بحثاً  �لبيوت  بتفتي�ص  تقوم  قو�ٌت  هنالك  كانت  �لرجال،  جمع  �أثناء  ويف 

�ملتخلّفني وعن �الأ�صلحة. وكان �جلنود خالل ذلك ي�رشقون من �ملنازل �خلبز و�لبط 

و�لدجاج �لذي يربيه �لالجئون ليقتاتو� منه.

�لذين تاأخرو� عن �لتوجه �إىل مكان �لتجمع �ملُعلَن عنه، متَّ قتلُهم من ِقبَل جنوٍد 

جنود  وقف  للتجمع،  مكاناً  علِنت 
ُ
�أ �لتي  �ملدر�صة  باب  وعلى  �لطريق.  يف  �آخرين 

ُكلّفو� مبهمة توجيه �رشبات عاطبة لرجال �ملدينة بو��صطة ُع�صي غليظة، و�أعقاب 

�لبنادق. وكانت هذه �ل�رشبات تُوّجه لكل فل�صطيني تبدو �صحتُه جيدة.

�إبر�هيم،  �بنه  �لغني �صماره يتقدمه  �ملدر�صة عبد  �إىل باب  �الأثناء و�صل  يف هذه 

وكان �صاباً يافعاً يف �لع�رشين من عمره، فبادره �أحد �جلنود ب�رشبة ع�صاً غليظة 

من  كان  فما  �بنه،  فوق  �الأب  فجثا  �إغماء.  �صبه  حالة  يف  �أر�صاً  �أوقعته  ر�أ�صه  على 

�جلندي �إال �أْن �أطلق �لنار على �الثنني و�أرد�هما قتيلني.
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�أما �لذين قيّ�ص لهم �لدخول �إىل �صاحة �ملدر�صة، فقد ُطلب من �لع�صكريني منهم 

ُقتِلو�  و�لذين  جمهول.  مكان  �إىل  ع�صكريٌة  �صيار�ٌت  �أخذتهم  حيث  جانباً،  �لوقوف 

�إىل  جثامينُهم  ُنِقلت  �جلمع،  موعد  عن  تاأخرو�  �أو  تخلفو�  �لذين  من  �ل�صو�رع  يف 

لِقيت فيه، وبعد جالء �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية 
ُ
مكان قرب �لبحر ُيدعى تّل زعرب حيث �أ

�كتُ�ِصفت حفرتان كبريتان هما عبارة عن قبين جماعيَّنْي ل�صحايا �ملجازر، ُوِجدت 

يف كل و�حد منهما ما بني 200 �إىل 300 جثة متعفنة؛ حيث �أمكن تبني �أن كل و�حدة 

منها ُقتِل �صاحبُها بو��صطة �إطالق �لر�صا�ص �إىل �لوجه. وقد كانت �لوجوه م�صوهة، 

وغري و��صحة �ملعامل ب�صبب �لدماء، وقد متكن بدويان من معرفة جثة �أخيهما من 

خالل تفقُّد �أحد �أ�صابع رجليه �لذي كان مبتور�ً من قبل.

عن  تعبرٍي  جمّرد  كان  مو�صى،  �لطفل  �أدرك  هكذ�  �صبب،  بال  يتم  كان  �لقتل 

�لكر�هية و�لعد�وة، وتنفي�ٍص للحقد. ولل�صبب ذ�ته كان يتم جتويُع �لنا�ص، متاماً كما 

يحدث �الآن. ولذلك، وكما ��صُطر و�لده �إىل “��صتالب” خيمتني يف بد�ية �للجوء، فاإن 

“�ال�صتيالء” على حمتويات  �إىل  يافعاً جلاأ  �صاباً  �أ�صبح  قد  �لذي كان  �أخاه حممود 

�خلاوية �مل�رشية  �ملع�صكر�ت  حمتويات  تقل  كانت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية   �ل�صيار�ت 

يف �صيناء.

�الأوىل  �الأيام  منذ  �أنه  �الحتالل،  ظّل  يف  عاماً  كبت  �لتي  �لطفل  ذ�كرة  وتختزن 

من  كبرية  م�صاحات  م�صادرة  �إىل  �الإ�رش�ئيليون  بادر   ،1956 �صنة  يف  لالحتالل 

�الأر��صي زرعوها بطاط�ص، غري �أن �أهايل �لقطاع هم �لذين ح�صدوها، بعد �أن حتّقق 

�جلالء، منهياً بذلك �أّوَل حماولة ��صتيطان �إ�رش�ئيلي يف قطاع غزة.

 ورئي�ص وزر�ئها 
“�إ�رش�ئيل”1 �لفا�صلة تلك دعاوى  وتبطل حماولة �ال�صتيطان 

به  ت�صبّبت  �إمنا  �الحتالل  باأن   David Ben-Gurion غوريون  بن  ديفيد  �آنذ�ك 

�ل�صابط  بقيادة  فل�صطينية  جمموعات  بها  تقوم  كانت  �لتي  �لفد�ئية  �لعمليات 

عم  �بن  جابر  �أبو  كان  �ملجموعات  تلك  �إحدى  و�صمن  حافظ.  م�صطفى  �مل�رشي 

جري�ن  من  عدٌد  هناك  كان  �أخرى،  جمموعات  و�صمن  مو�صى.  و�لد  حممد،  �أبو 

تن�صي�ص  عالمات  �صمن  يكتب  فاإنه  �لكتاب  ن�صو�ص  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  ��صم  يذكر  عندما   
1

“�إ�صـر�ئيل”؛ �إال �إذ� كان �ال�صـم مذكور�ً يف وثيقة فاإنه يكتب كما ورد يف �لوثيقة دومنا تغيري.
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مو�صى. وكان �لطفل ي�صمع من �لكبار بع�صاً من ق�ص�ص �لبطولة �لتي كان ي�صنعها 

�لفد�ئيون �الأو�ئل �لذين متكن بع�صهم �إثر �الحتالل من �الإفالت �إىل �ل�صفة �لغربية 

ِقيَمت 
ُ
�لتي كانت تخ�صع لل�صيادة �الأردنية �آنذ�ك، عب �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �أ

عليها “�إ�رش�ئيل”.

�لفد�ئيني مهامها، عب خطوط قو�ت  ��صتاأنفت بع�ص جمموعات  وبعد �جلالء، 

�حلكومة  �أ�رشت  �لتي  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �ل�صالم  وحفظ  �لدولية  �ملر�قبة 

�ل�صماح  مع  �لقطاع،  �أر��صي  د�خل  فقط  مع�صكر�تها  تكون  �أن  على  �الإ�رش�ئيلية 

الأفر�دها بق�صاء �الإجاز�ت د�خل �الأر��صي �ملحتلة.

وبعد �جلالء، بعدة �أ�صهر فقط، كان �لطفل مو�صى �أبو مرزوق ي�صتعد لدخول 

�ملدر�صة الأول مرة يف حياته. غري �أن مو�صى �فتقد فرحة �الأطفال يف كل بالد �لدنيا 

حني يذهبون �إىل �ملد�ر�ص للمرة �الأوىل. فقد كان ذهابه �إىل �ملدر�صة ملتحقاً بال�صف 

�الأول �بتد�ئي منا�صبة قرع فيها جر�ُص �للجوء ر�أ�َصه بكل عنف.

يف كل بالد �لدنيا يذهب �الأطفال �إىل ريا�ص �الأطفال �لتي توؤهلهم لدخول �ملد�ر�ص 

�البتد�ئية، �أما �لالجئون يف قطاع غزة، فلم تكن لديهم ريا�ص الأطفالهم، �لذين كانو� 

يذهبون �إىل �ملد�ر�ص مبا�رشة، ولكنها لي�صت �أي مد�ر�ص، �إنها مد�ر�ص �لالجئني �لتي 

�لر�صمية  �ملد�ر�ص  �إىل  �لالجئني  �أبناء غري  فيما كان يذهب  �الأونرو�،  �أقامتها وكالة 

ملد�ر�ص  �مل�صرتك  �لقا�صم  �ل�صارمة هي  �ل�صديد، و�الإجر�ء�ت  �لفقر  �لعادية. وكان 

�ل�صارية  �الأمر��ص  من  �حلدَّ  ت�صتهدف  �لتي  �الإجر�ء�ت  هذه  �إطار  ويف  �لوكالة. 

يف  �لقمل  تكاثر  ملنع  �صتاًء  �صيفاً  �ل�صفر  على  �لطالب  �صعر  ُيحلَق  كان  و�الأوبئة، 

ُيفر�ص على  �لنظافة. وكان  �لطالب لتفتي�ص يومي على  روؤو�صهم. وكان يخ�صع 

كل طالب �أن يتناول د�خل �ملدر�صة كوب حليٍب ُمعّد�ً من م�صحوق �حلليب �ملجفف، 

�حلليب،  كوب  �رشب  على  ُيكَره  �لطالب  وكان  �لر�ئحة.  كريه  �حلوت  كبد  وزيت 

و�بتالع حبة زيت �ل�صمك.

وما يز�ل �أبو مرزوق يذكر ليلة ذهابه �الأول للمدر�صة، حيث �صهر �أحد �أ�صقائه 

طو�ل �لليل لي�صغِّر بنطاالً ل�صقيٍق �آخر له، لي�صبح منا�صباً ملقا�ص مو�صى. �أما �حلقيبة 

�لتي �أخذها معه �إىل �ملدر�صة فقد �ُصنعت من قما�ص �أكيا�ص �لدقيق �لتي كانت حتمل 
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عبارة “هدية من �صعب �لواليات �ملتحدة”. غري �أن عقل �لطفل مل يكن ي�صتوعب تلك 

�لفل�صطيني، وتر�صل يف  �ملفارقة: �لواليات �ملتحدة تر�صل معوناٍت غذ�ئية لل�صعب 

�لوقت نف�صه �لر�صا�ص �إىل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ليَقـتَل به �لفل�صطينيني! وعندما كب 

�لطفل قليال �أدرك �أن �لواليات �ملتحدة مل تكن تر�صل �لر�صا�ص فقط لـ“�إ�رش�ئيل”، 

و�لطائر�ت  و�لدبابات  و�ملد�فع  �لبنادق  تز�ل،  وما  �أي�صاً،  لها  تر�صل  كانت  و�إمنا 

و�ل�صو�ريخ...�إلخ.

�لفرح �لذي �فتقده �لطفل منذ والدته، ر�وده، كما ر�ود كل �لفل�صطينيني، الجئني 

وغري الجئني، وكل �لعرب، مع قيام �لوحدة �ل�صورية - �مل�رشية يف �صباط/ فب�ير 

1958، حني كان ما يز�ل يف بد�ية �ملرحلة �لدر��صية �البتد�ئية. وهو قد فرح من قبيل 

�مل�صاركة لالأهل و�جلري�ن و�الأ�صدقاء �لذين كان �النطباع �ل�صائد لديهم، كما لدى 

�أر�ص فل�صطني �صنة  �أن �لوحدة كانت �لطريق لتحرير ما �غتُ�ِصب من  �لعرب،  كل 

1948. وكان �ل�صعور �ل�صائد �أن �لوحدة من �صاأنها �أن تطبَِق فّكي �لكما�صة �لعربية 

�جلنوب.  من  �مل�رشي”  و“�لفك  �ل�صمال،  من  �ل�صوري”  “�لفك  “�إ�رش�ئيل”،  على 

�الإ�رش�ئيلي عن قطاع غزة،  �أعقب �جلالء  �لوحدة  �أن قيام  �ل�صعور  وما كّر�ص هذ� 

و�لبيطاين، و�لفرن�صي عن مدن قناة �ل�صوي�ص، بع�رشة �صهور، كما �أنه تر�فق مع 

ت�صعيد �صبق قيامها و�أعقبه على �جلبهة �ل�صورية �لتي كانت ت�صهد معارك متتالية 

مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

و�ندفاعاً بهذ� �ل�صعور، كان مو�صى ير�فق �أقر�نه يف �ل�صري باجتاه “خط وقف 

حيث  �لوطن،  �أر�ص  من  �الآخر  �جلانب  �ل�صائك  �ل�صياج  عب  لريى  �لنار”،  �إطالق 

له  �أن  ليتفتح ذهنه على حقيقة  �الأر�ص و�ملز�رع �خل�رش�ء،  تقلّب  “�لرت�كتور�ت” 
�أر�صاً �أخرى ُطِرَد �أهله منها �إىل �ملخيم �لذي يقطنه �الآن و�صط كل مظاهر وعو�مل 

�لبوؤ�ص و�ل�صقاء، حيث ال توجد �صبكة مياه، مما يجعل من �ملاء �صلعة نادرة، وحيث 

�حلمامات و�ملر�فق �ل�صحية م�صرتكة بني �صكان �حلي، وليلم�ص ذلك �لطفل مبكر�ً 

�لعربية،  �لهزية  �أ�صباب  بني  يقف  �لذي  �حل�صاري  �لتفّوق  مظاهر  من  بع�صاً 

على  �لت�صميم  عب  �حل�صارية  �لفجوة  هذه  �صّد  �رشورة  على  عزيته  فيوّطن 

متابعة حت�صيله �لعلمي حتى �حل�صول على �صهادة �لدكتور�ه.
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بها  و�لعناية  �الأر�ص  با�صتغالل  باالهتمام  �لوطن  الأر�ص  حبَّه  ترجم  وقد 

وزر�عتها م�صتفيد�ً من خبة و�لده �لزر�عية يف يبنا قبل �لهجرة و�لتعبري عن حبِّه 

للوطن و�إعماره. 

ومل يكن هذ� م�صهد �لبوؤ�ص �لوحيد، فما يز�ل مو�صى يذكر �أن و�لده كان يق�صي 

�لتي يفرت�صونها نياماً على  �لفر�صات  �ملنزلية بني  �الأو�ين  �لليل يف توزيع  �صاعاِت 

�الأر�ص كي ت�صتقبل مياه �الأمطار �ملت�رشبة عب �ألو�ح �لزينكو �لذي �صنع منه �صقف 

�ملنزل. كما كان يق�صي تلك �ل�صاعات يف ليايل �ل�صيف، متتبعاً ح�رش�ت “�لبق” على 

�جلدر�ن م�صتهدياً �إليها بو��صطة نور ملبة كاز؛ كي يتمكن �أبناوؤه من �لنوم، ومل تُكن 

�أح�صن حاالً فقد كانت �ل�صفوف ذ�ت �ل�صقف �لقرميدي ال تقي برد�ً وال  �ملدر�صة 

حر�ً، وما ز�ل مو�صى يذكر �أنه يف �ل�صتاء كان �لدم ينزف من �صفتيه، وظهر كّفيه، 

وال يوجد ما يقي �لبد وال دو�ء يوقف ذلك �لنزيف عب �ل�صتاء �لقار�ص.

�لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو  �أمام  بال�صعف  و�ل�صعور  �لعذ�بات  هذه  كل  وبحكم 

و�الإ�صالم،  �لعروبة  يف  �الأمل  كل  �الأمل،  كان  �ل�صعب،  وي�رّشد  �الأر�ص  يغت�صب 

ح�صن  مدّر�صِه  يدّي  على  مو�صى  �لطفل  لتديُّن  �الأوىل  �لبد�يات  كانت   وهكذ� 

�نتماء حزبي، وكان  �لعربي دون  �لقومي  �لذي كان مندفعاً يف �صعوره  �أبو �خلري 

�ص مو�صى مادتي �للغة �لعربية و�لرتبية �لدينية. وعلى يدي �أبو �خلري تبلورت  ُيدرِّ

بد�يات �الإح�صا�ص �لوطني و�لديني لدى �لطفل �لذي حني بلغ �ل�صابعة من عمره، 

بد�أ يت�صابق و�أقر�نه لل�صالة يف �مل�صجد وخ�صو�صاً م�صجد �لهدى، على �أمل �أن يرى 

�مل�صجد من  �إىل  �لذهاب  �لتالميذ �ملحبون ملدر�صهم يعاودون  �َصه. وكان  ُمدرِّ هناك 

�لذين كانو� يطردونهم  لهم  �ل�صيوخ  �إز�ء تعنيف  �أجل روؤية مدر�صهم غري مبالني 

من �مل�صجد بق�صوة.

�لب�مج  متابعة  على  �أي�صاً  مو�ظباً  مو�صى  �لطفل  كان  �مل�صجد،  جانب  و�إىل 

�حلما�صية الإذ�عة �صوت �لعرب، وخ�صو�صاً برنامج “�أبطال �لغد” �لذي كان يبث 

�صباح كل يوم جمعة، وتو��صلت هذه �ملو�ظبة على مرِّ �ل�صنني، مع ولوج �ملرحلة 

وكان  فل�صطينية،  ملدينة  حلقة  كل  يف  يعر�ص  �لبنامج  وكان  �الإعد�دية.  �لدر��صية 

�الأكرث تاأثري�ً يف �لفتيان مع بد�ية ت�صّكل �لرجولة لديهم. وكان ذلك �لبنامج يدفع 
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كل �أحالم وتفكري �لفتى مو�صى نحو �رشورة �لعمل عب “خط وقف �إطالق �لنار”، 

و“حترير فل�صطني”، وجمع �صمل �الأمة �لعربية. وبف�صل ذلك �لبنامج تولد لديه 

�ص �لتاريخ يطلب من مو�صى  حب مادة �لتاريخ، و�ملتابعة �ل�صيا�صية، مما جعل مدرِّ

باإحلاح يف �ملرحلة �لثانوية �أن يتخ�ص�ص يف �لفرع �الأدبي ليو��صل در��صة �لتاريخ 

بالتاريخ،  �هتمامه  من  يقلّل  مل  �لعلمي  �لفرع  يف  تخ�ص�صه  �أن  غري  فيه،  و�لتفوق 

ولذلك فاإنه كان ير�وده �صعور بالندم الإقد�مه على هذ� �لتخ�ص�ص، حتى بعد �أن بد�أ 

يدر�ص �لهند�صة يف �جلامعة.

على  و�لتعرُّف  وقوعها،  تاريخ  �إىل  �الأحد�ث  ون�صبة  �مل�صابقات،  يف  برز  وقد 

�لعو��صم و�ملو�نئ و�مل�صاحة وعدد �ل�صكان و�أهم �الأحد�ث �لتاريخية �جلارية. 

�لعربية  و�الإمار�ت  و�ملمالك  للدول  �لنادرة  �لطو�بع  جمع  بهو�ية  متيّز  وقد 

و�الأجنبية، �لتي تعرف بالدول و�صعار�تها ومعاملها، كان يجمعها من على طرود 

�لبيد �لتي تِرد من �لفل�صطينيني يف دول �ل�صتات �إىل �أهاليهم. 

يف  �عتقاله  فرتة  �أثناء  يف  �إنه  بل  �لعملية،  حياته  على  للتاريخ  حبُّه  �نعك�ص  وقد 

�ل�صجن �الأمريكي عكف منكبَّاً على قر�ءة تاريخ �لطبي �لذي يقع يف ع�رشة جملد�ت 

حتتوي ِدّفتا كل و�حٍد منها على 700 �صفحة.

�الإعد�دية  �ل�صيا�صية فقد عّبت عن نف�صها خالل �صنو�ت �ملرحلة  �أما متابعاته 

هيكل.  ح�صنني  حممد  مقاالت  قر�ءة  على  و�ملو�ظبة  �ل�صحف،  قر�ءة  خالل  من 

�ل�صحف، ويهتم بدر��صته، ويغريه على  له  �لذي ُيح�رِش  �أخوه حممود هو   وكان 

ذلك بالنقود.

فر�صاة  الأول  ��صتخد�مه  كان  ومتى  كيف  ي�رشد  �أن  مرزوق  �أبو  عن  يغيب  وال 

وتخّرج  �حلربية،  �لكلية  دخل  �أن  بعد  حممود  �أخوه  له  ��صرت�ها  حياته  يف  �أ�صنان 

�أعقاب  يف  غزة  قطاع  �أبناء  �أمام  �لع�صكرية  باب  فتح  قد  �لنا�رش  عبد  وكان  منها. 

�لعدو�ن �لثالثي، وبد�أ �جلي�ص �مل�رشي ي�صتوعب فل�صطينيني يف �صفوفه مثّلو� نو�ة 

�لفل�صطينية �لتحرير  تاأ�صي�ص منظمة  �لذي ت�صكل بعد  �لفل�صطيني  �لتحرير   جي�ص 

�صنة 1964. 
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به  ويهتم  �الإعد�دية،  �ملرحلة  يف  �لطالب  مو�صى  باأخيه  �صغوفاً  حممود  كان 

�إجازته، يفر�ص على  �أن يت�صلّى يف فرت�ت  ب�صكٍل غري �عتيادي. وكان عندما يريد 

مو�صى �أد�ء �الألعاب �لريا�صية �لتي يوؤديها جنوده. وقد عرف عنه �أ�صدقاوؤه َجلََده 

و�نتظامه ومثابرته على �أد�ء �لتمرينات، وكثري�ً ما كانو� يلتقون ويجتمعون عنده 

للتناف�ص يف �أد�ء �لتمرينات �لريا�صية و�الألعاب �ل�صويدية.

و�صمن �إطار �حلياة �لع�صكرية ��صرتى لـمو�صى �أوَل فر�صاة �أ�صنان �أ�صالت �لدم 

�ملكتنز يف لثتيه جّر�ء عدم ��صتخد�م �لفر�صاة من قبل، مّما جعله يكره تلك �الأد�ة �لتي 

مل تُكن قد عرفتها منازل ميمات �لالجئني �لفل�صطينيني �إال ما ندر.





الف�صل الثالث

من النا�ضرية اإىل “الإخوان”

نك�ضة حزيران 1967
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من النا�صرية اإىل “الإخوان”

نك�صة حزيران 1967

مل يكن يدور يف ُخلْد �لفتى مو�صى �أبو مرزوق �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لب�صع 

�لذي تعّر�ص له قطاع غزة �صنة 1956 �صيتكّرر مرة �أخرى يف �صنة 1967، ويطول 

يف هذه �ملرة لعدة عقود.

لقد �ندلعت حرب �الأيام �ل�صتة، كما �أ�صماها �الإ�رش�ئيليون يف 1967/6/5، �ليوم 

�لذي كان مقرر�ً �أن يقدم فيه مو�صى �آخر �متحانات �ل�صف �الأول �لثانوي، وكان قد 

بلغ عمره �آنذ�ك 16 عاماً وقر�بة �الأربعة �أ�صهر.

قد  كان  �لذي  �لفتى  على  �لق�صاوة  بالغَة  للقطاع  �لثانية  �الحتالل  �صدمة  كانت 

�صه ح�صن �أبو �خلري، وبر�مج �إذ�عة  ت�صبّع بالفكر و�لعنفو�ن �لقومي على يدّي مدرِّ

�صوت �لعرب، وكتابات �ل�صحف �مل�رشية �لتي كان يح�رشها �إليه �صقيقه حممود، 

�لذي �أ�صبح �صابطاً يف جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني، ذلك �ال�صم �لذي �ألهب م�صاعر 

من  �الحتالل  ال  �ملرتقب،  �لتحرير  م�صاهد  تت�صور  �أن  ملخيلتهم  وترك  �ل�صباب، 

جديد، وهم �لذين ت�رّشبو� عذ�بات �الحتالل وبوؤ�َصه �أيام طفولتهم �الأوىل.

وكانت �ل�صدمة تكب يف �لنفو�ص وتتعاظم مقارنة بالقناعة �لتي �صكلها �الإعالم 

�أ�صبح  قد  �مل�رشي  �جلي�ص  باأن  �خلليج  �إىل  �ملحيط  من  �لعرب  عقول  يف  �مل�رشي 

�أكَب قوة �صاربة يف �ل�رشق �الأو�صط، حيث كانت �لعرو�ص �لع�صكرية، وما يظهر 

للتحرير،  �لت�صّوق  ذروة  �لب�رشية  �لنف�ص  معها  تبلغ  و�صو�ريخ  �أ�صلحة  من  فيها 

طلِقت عليها ت�صميات �لقاهر، و�لظافر، و�لنا�رش، 
ُ
وخ�صو�صاً تلك �ل�صو�ريخ �لتي �أ

و�ختفت فور �إطالق �أول ر�صا�صات �حلرب. و�الإعالمي �الأبرز �أحمد �صعيد �لذي 

َن�َصب نف�صه منادياً للعرب بب�صائر �لن�رش، و�أن م�رش قادرة على �إبادة “�إ�رش�ئيل” 

خالل ب�صع �صاعات فقط، وفور �أن ت�صمح �حل�صابات �لدولية بذلك.
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لكن، ها هو �الحتالل يجثم على �ل�صدور من جديد، وها هي قو�ته تعود بعد 

�أي�صاً، تخلط  ع�رش �صنني لتعيث يف منازل فل�صطينيي قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية 

بالنا�ص،  �لع�صو�ئي  و�لتنكيل  �لقتل  ومتار�ص  و�الأرز،  و�لطحني  بال�صكر  �لعد�ص 

�لقطاع  مبو�طني  قاذفًة  �الأوىل،  �الأيام  منذ  �ل�صكاين  �لتفريغ  �صيا�صة  ومتار�ص 

�صاحات  يف  ع�صو�ئياً  جتمعهم  �أن  بعد  وم�رش،  �الأردن  �إىل  �لبا�صات،  بو��صطة 

�ملد�ر�ص.

قو�ت  مع  يعمل  كان  �لذي  حممد،  �أبو  �حلاج  رزق  مورد  �نقطع  �الحتالل  بعد 

حممود  �بنه  وقوع  مع  بالتز�من  عمله؛  �نتهى  �ن�صحابها  وعند  �لدولية،  �لطو�رئ 

�أ�رشته يف غزة،  �ل�صعودية، بينما كانت  يف �الأ�رش، و�بنه �الآخر حممد كان يعمل يف 

�أطفال  �أربعة  من  �ملكونة  الأ�رشته  �أو  لو�لده  �صيء  الإر�صال  طريقة  هناك  تُكن  ومل 

بيع  يف  ومرًة  �الأ�صماك  بيع  يف  مرًة  متاجر�ً  �ل�صوق  �إىل  �لو�لد  ه  فاجّتَ وو�لدتهم، 

�خل�صار و�لبطيخ.

بّد من م�صاعدته،  �هلل كان كبري�ً، وال  �إن ن�صاط و�لده رحمه  �أبو مرزوق  يقول 

�ل�صوق  يف  وبيعها  �خل�صار  جلمع  �لفجر  �صالة  بعد  �أحياناً  و�إياه  يذهب  فكان 

�لعمومية، وهي خ�صار كان ي�صرتيها يف �أر�صها وبعد بيعها ي�صرتي ما ي�صتطيع 

بيعه بالتجزئة يف �ل�صوق، وكانت �لب�صطة مميّزة لكونه ي�صرتي “وجه �ل�صحارة” 

من كل �صيء ثم يبيعه عند �فتتاح �ل�صوق، وعند �ل�صحى كان �لفتى مو�صى يذهب 

لي�صاعد و�لده، وهو �أكرث �الأوقات بيعاً، حيث كان يقف على �لب�صطة. يف �لبد�ية كان 

�أ�صبح  �الأمَر  �أن  �ل�صوق، غري  �لبيع يف  �إنه غري متعود على  �حلياء يعت�رشه، حيث 

عادياً بعد فرتة من �لزمن.

حينما  �مل�صرتين  �أن�صح  و�أنا  يرقبني  �هلل  رحمه  �لو�لد  كان  ما  “كثري�ً  ُي�صيف: 

ياأخذون �صيئاً غري منا�صب باخلطاأ فيتبقى جزٌء من �لب�صاعة دون بيع، و�أنا �ل�صبب 

يف ذلك، فينهرين لفعلتي، ولكن �لدو�فع �لد�خلية عندي متنعني من �لتغا�صي عن 

بنف�ص  �أبيع  �أن  على  ُم�رّش�ً  وكنت  �لعو�ر،  �لبائن  بال�صيء  بالك  فما  فيه،  �مل�صكوك 

�لطريقة، فاإذ� ��صرتى �أحٌد بطيخة �أخل�صت له �لن�صح فيها، وهكذ�. و�أغرب ما حدث 

معي، بينما كنت �أبيع �لبطيخ، �أنه جاءت �صيارة �صهيونية ووقفت لت�صرتي بطيخاً، 
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ورف�صت بيعهم قائالً عبار�ٍت ر�ف�صة وجارحة �صدهم، فاإذ� بهم يتد�فعون على 

�صندوق �ل�صيارة حاملني �أ�صلحتهم �لر�صا�صة، فقد كانو� يعرفون �لعربية ومل �أُكن 

يف  �ملتو�جدون  وتوىّل  باالأيدي  معهم  و��صتبكت  عرباً،  لي�صو�  الأنهم  لذلك؛  مدركاً 

�ل�صوق “ف�صَّ �لطو�صة””.

�لثقافية و�لعلمية  �إىل �حللقات  �إ�صافًة  �ل�صوق،  �لعمل يف  وبعد عام ون�صف من 

و�لقر�ءة و�الطالع—وقد �لتفَت �إىل در��صة �لفقه �الإ�صالمي، وتدري�ص �الأ�صبال من 

حوله يف �مل�صجد؛ عنايًة بهم وحفاظاً عليهم وربطهم باالإ�صالم و�مل�صجد—ودر��صته 

�لثانوية  �لعزم على �خلروج لدر��صة  �لثانوي، عقد  �لثاين  �ملنازل” لل�صف  “نظام 
�لعامة يف م�رش و�صافر �إىل عّمان. بعدها كان �لزبائن حينما ياأتون �إىل ب�صطة و�لده ال 

ي�صاألون عن �أ�صعار �خل�رشو�ت و�لفاكهة و�لبطيخ—كان معظم �لفاكهة ياأتي من 

�ل�صفة �لغربية—ولكن عن �ل�صاب �لذي يبيع كل ذلك، فلما �فتقدوه �ن�رشفو� عن 

�ل�رش�ء و�أقفل و�لده �لب�صطة. و�نفتحت �لطريق لتحويالت �الأبناء لذويهم و�ل�صفر 

�إليهم وزيارتهم.

ت�شاوؤالت الهزمية وم�شاهداتها:

غري �أنه ما لبثت �أن ر�ودت �لفتى مو�صى �لت�صاوؤالت:

ملاذ� وقع ما وقع من �حتالل؟ و�أين هو �جلي�ص �مل�رشي، �أقوى جي�ص يف �ل�رشق 

�لتحرير،  جي�ص  و�أين  و�لنا�رش؟  و�لظافر،  �لقاهر،  �صو�ريخ  هي  و�أين  �الأو�صط؟ 

�حلائرة  �لعقول  على  تكالبت  �لتي  �الأ�صئلة،  من  �لكثري  وغريها  �لعرب؟  وجيو�ص 

تبحث عن �إجاباتٍ مل تكن متوفرة.

ر�أ�صه  على  بوطاأته  يرمي  و�لذي  لديه،  ذلك  كل  �صبق  �لذي  �ل�صوؤ�ل  وكان 

قد  �أنه  �أم  �حلياة،  قيد  على  ز�ل  �أَما  حممود؟  �أخي  “�أين  هو:  �الأ�صئلة  تلك  كل   قبل 

�صقط �صهيد�ً؟”.

�صيناء  رمال  يجوب  �أن  مو�صى  �لفتى  على  فر�صت  �ل�صوؤ�ل  هذ�  على  �الإجابة 

�ملاء  معه  يحمل  �ليومية  �لبحث  رحلة  يف  وكان  �أخيه.  عن  بحثاً  رفح  ومو��صي 

�أرُجلهم  على  و�ل�صائرين  �ملنهزمني  �مل�رشيني  للجنود  يقّدمه  و�لدُّخان  و�لطعام 
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بني  تتم  كانت  فقد  ماطر،  بال  مو�صى  رحالت  تكن  ومل  م�رش.  �إىل  �صيناء  عب 

�أكو�م من جثث �ل�صهد�ء �ملبعرثة يف كل مكان، ومعظم �أ�صحابها يرتدون �جلالبيب 

عناوين  �أو  �أ�صحابها  معرفة  دون  منها  �لكثري  دفن  يف  �صارك  و�لتي  �صالح،  وبال 

فوق  �ملنا�صري  باإلقاء  تقوم  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت  وكانت  عنهم.  لالإبالغ  �أهاليهم 

روؤو�ص جنود �جلي�ص �مل�رشي �ملنك�رش تطلب منهم �ال�صت�صالم، م�صتخدمًة �أف�صَل 

�ل�صيغ يف �لتعبري عن �لتهكم و�الزدر�ء. وكانت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قد و�صلت قناة 

�نك�صار�ً، فيما كانت ما تز�ل يف قطاع  �ملن�صحبني  �ل�صوي�ص قبل �جلنود �مل�رشيني 

�لذي دّمر  �لفاهوم،  �لتحرير. و�أحدهم في�صل  غزة مقاومة متقطعة جلنود جي�ص 

مدر�صة  بو�بة  من  بالقرب  رفح  يف  �الإ�رش�ئيليون  خ�رشها  �لتي  �لوحيدة   �لدبابة 

�لرئي�صي  �جلناح  �الحتالل  جنود  ن�صف  �إثرها  على  و�لتي  �لثانوية،  �ل�صبع  بئر 

للمدر�صة ومدخل �لبو�بة �لذي يزينه �ملج�صم �ل�صخم للن�رش، رمز �لوطنية و�لقوة 

ومبعث �حلما�صة يف نفو�ص �صباب �لفتوة يف �ملرحلة �لثانوية.

ويف �أثناء رحلة �لبحث، قادت مو�صى قدماه �إىل مدر�صة )ب( �الإعد�دية لالجئني 

�لتي كان يتو�جد فيها بع�ص �جلنود �الأعز�ء من �مل�رشيني، فوجد بينهم 23 �صهيد�ً 

مهاجع  �إىل  حتويلها  جرى  �أن  بعد  مقاعد  بال  �أ�صبحت  �لتي  �ل�صفوف  �أحد  د�خل 

للنوم. وكان �جلنود �لذين تنزف دماوؤهم من جروح �إ�صاباتهم يكتبون �أ�صماءهم، 

�أهاليهم  �أ�صماء  يكتبون  كانو�  كما  �جلدر�ن،  على  �لدم،  با�صتخد�م  وبع�صهم 

وزوجاتهم كي يعرفو� الحقاً �أنهم قد ��صتُ�صِهدو�، ولفظو� �أنفا�صهم �الأخرية يف هذ� 

�ملكان، رحمهم �هلل جميعاً. مو�قف ال ُتن�َصى لهوؤالء �ل�صهد�ء. وكان من بني �لقتلى 

طفل يف �لعا�رشة من عمره �أر�صلته �أمه يحمل بر�د �صاي للجنود، فقتله �لر�صا�ص 

�الإ�صـر�ئيلـي، و�صقط بر�د �ل�صاي و�الأكو�ب �إىل جو�ر جثته. وكان كل �صهد�ء ذلك 

يف  ي�صاركو�  �أن  ودون  مهاجعهم،  د�خل  وهم  عليهم  �لر�صا�ُص  �أُطلَِق  قد   �ليوم 

�أي قتال.

ومل يُكن هذ� �مل�صهد مُب�صتغرٍب بالن�صبة لـمو�صى، فقد ت�صكلت لديه �نطباعات 

�مل�رشية  �لقو�ت  حترك  �صبقت  �لتي  �لفو�صى  حجم  عن  �لقتال،  بدء  قبل  م�صبقة، 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات69

من النا�ضرية اإىل “الإخوان”: نك�ضة حزيران 1967

�لتي  �ملنطار  �إىل منطقة  ��صطحبه  قد  �أخوه حممود  كان  �إذ  �صيناء وقطاع غزة.  �إىل 

ُتعّد �الأكرث �رتفاعاً يف قطاع غزة، وجعله ي�صاهد �لدبابات و�جلنود �لذين قيل �إنهم 

�لتي  �لدبابات  قدوم  الحظ  قد  وكان  “�إ�رش�ئيل”.  ويدمرون  فل�صطني  �صيحررون 

�أبت �إحد�ها �أن ت�صري، فطلب قائدها من �لنا�ص �أن يدفعوها دون جدوى، مما ��صطره 

�جلي�ص  جنود  وكان  جنزيرها.  حركة  ُتعيق  �لتي  �ل�صحمة  لت�صييح  �لنار  �إيقاد  �إىل 

بع�صهم  فقط،  قليلة  باأيام  �لقتال  بدء  قبل  وحد�تهم  مبقر�ت  �لتحقو�  قد  �مل�رشي 

و�ل�صباب  �لفتية  جعل  �لذي  �الأمر  طعام،  وبال  و“�ل�صب�صب”،  �ملدنية  مبالب�صه 

و�لطعام  و�ل�صاي  �خلبز  يطلبون  �خلاوية  �صبه  �لالجئني  منازل  �أبو�ب  يطرقون 

للجي�ص �لذي جاء ليحرر فل�صطني!

�شهادُة حممود:

�لتحرير  جي�ص  �صباط  من  وعدد�ً  �أخاه  مو�صى  وجد  �لبحث،  من  �أيام  وبعد 

�لفل�صطيني يف �أحر��ص �صيناء، و�نتظم بعد ذلك يف تزويدهم يومياً باملاء و�لطعام، 

�إىل لبنان وم�رش ت�صلُّالً،  وعلى مدى �صهرين، بد�أت بع�ص �ل�صفن تنطلق من غزة 

لتنقل بع�ص �ل�صباط. لكن �ملركب �لذي �أقلَّ �أخاه حممود وقع يف �الأ�رش قبالة �صاطئ 

من  جانٌب  تركز  �أ�صهر،  لت�صعة  �الإ�رش�ئيلي  �الأ�رش  قب�صة  يف  حممود  وظل  حيفا، 

“َمن �لذي كان يزودكم باملاء و�لطعام و�ملالب�ص، ويحدد  �أثنائها على:  �لتحقيق يف 

لكم مو�قع حقول �الألغام؟”. ومل يعرتف �أحد على مو�صى.

ل ما جرى معه يف تلك �الأيام �لتي ال ُتن�صى؛ و�لتي كان  �أما �لعميد حممود فيف�صِّ

ميد�ن  مدفعية  ل�رشية  وقائد�ً  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  يف  نقيب  برتبة  يومها 

تت�صكل من �صتة مد�فع. وكانت �رشية �ملدفعية �لوحيدة �لتي حتركت �إىل قطاع غزة 

قو�ت  �أ�ص�ص  قد  �لنا�رش  عبد  وكان  �أيام.  ب�صبعة  �لع�صكرية  �لعمليات  �ندالع  قبل 

�جلالء  �تفاقية  الأن  �لعري�ص؛  يف  “�الأبطال”  منطقة  يف  فل�صطينية  ومدفعية  مدرعة 

ل�صنة 1957 كانت متنع دخول �أ�صلحة ثقيلة �إىل قطاع غزة.

�لقتال  بدء  �لن�رش—قبل  �ملنطار—تبة  منطقة  يف  متركزت  حممود”  “�رشية 
�إ�رش�ئيليتان   Mystere م�صتري  طائرتا  ق�صفت  للقتال  �خلام�ص  �ليوم  ويف  بيومني. 
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�أّياً من مد�فعها �ل�صتة، �لتي مت نقلُها على �لفور �إىل  موقَع �ل�رشية دون �أن ُت�صيب 

�صيَب ب�صظايا �إحدى �لقنابل. ومن �مل�صت�صفى 
ُ
مو�قع �أخرى. غري �أن حممود نف�َصُه �أ

�صالحه  ترك  حيث  رفح،  يف  و�لده  منزل  �إىل  توجه  �لبيج،  يف  فيه  ُعولِج  �لذي 

مزودين  �آخرين  �أفر�د  ثمانية  مع  فيها  جتمع  �لتي  �صيناء  �إىل  وذهب  �ل�صخ�صي 

�أيام متكن مو�صى من  بال�صالح و�لذخرية، و�ختباأو� يف �أحر��ص �صيناء. وبعد عدة 

باملاء و�لطعام  �ملجموعة  �ليوم على تزويد  �ملخباأ، وو�ظب منذ ذلك  �إىل  �ال�صتدالل 

و�ملالب�ص، كما مّتت �الإ�صارُة �صابقاً.

�ل�صباط  عن  بالبحث  �لقيام  بد�أت  ��صتقّرت،  �أن  وبعد  �الحتالل،  قو�ت  �أن  غري 

�لهليكوبرت  وطائر�ت  �جليب  �صيار�ت  بو��صطة  �ل�صحر�ء  يف  �لتائهني  و�جلنود 

�إىل  �ل�صحر�ء  من  �لتحرك  حممود”  “جمموعة  على  فر�ص  �لذي  �الأمر   �لع�صكرية، 

بحمالت  علِم  عندما  حممد  �أبو  وكان  �ل�رشو.  غابات  حيث  �لقطاع،  يف  زعرب  تّل 

ولده  عن  بحثاً  �صيناء  �إىل  توجه  قد  �ل�صحر�ء  يف  �لتائهني  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لبحث 

حممود. ويف �أثناء �صريه وجد ولَده متبئاً مع جمموعته يف حفرة، فقال لهم: “�أنا 

�جلاهل بالع�صكرية ر�أيتكم، فكيف �ليهود؟”.

لكن حممود رف�ص �لعودة مع و�لده. وبعد �أن هد�أت �الأمور قليالً، حتّرك حممود 

�أبيه باعتباره �لهدف  �إىل رفح حيث �ختباأ يف منزل �أحد �أ�صدقائه، ومل يذهب لبيت 

�لطبيعي حلمالت �لتفتي�ص �الإ�رش�ئيلية. ود�خل ذلك �لبيت مت تزويُر بطاقات هوية 

مت ��صتخد�مها يف �لتجول يف كل �أنحاء �لقطاع بحثاً عن �ل�صالح و�لذخائر و�الألغـام 

�ل�صباط  �صّف  بع�ص  مع  �الت�صال  ومت  مكان،  من  �أكرث  يف  �إخفاوؤها  جرى  �لتي 

بد�ية  وكانت  �لقطاع،  يف  �ل�صعبية  للمقاومة  قياد�ت  تعيينهم  مّت  �لذين  �ملوثوقني 

ت�صكيل قو�ت �لتحرير �ل�صعبية جلي�ص �لتحرير �لفل�صطيني.

ويوم �أزف موعد مغادرة �لقطاع بو��صطة مركب مهربني �صغري، �أ�رش حلمي 

ُقبالة   �إىل لبنان، لكن �ملركب حني و�صل  �لعبادلة على ركوب �ملركب مع �ملجموعة 

ركاب  على  �ملناد�ة  وجرت  �إ�رش�ئيليان،  )قاربان(  لَن�صان  طوقه  �إ�صدود  �صاطئ 

�ملركب باأ�صمائهم، ومت �أ�رُشهم حيث �ُقتيدو� �إىل �صجن �أ�صدود �لذي ُنقلو� منه الحقاً 
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�إىل �صجن �ملجدل �لع�صكري. ثم ُنقل كل �أفر�د �ملجموعة �إىل �صجن عتليت، فيما ُنقل 

طلِق �رش�حه بعد ت�صعة 
ُ
�أ حممود �إىل �صجن بئر �ل�صبع، ومنه �إىل �صجن غزة، حيث 

�أ�صهر يف عملية تبادل �الأ�رشى بني م�رش و�لكيان �ل�صهيوين.

بدايات املقاومة والتمرُّد:

يف  �لفد�ئي  و�لعمل  �ل�صعبية  للمقاومة  �الأوىل  �لبد�يات  �إذ�ً  �صهد  مو�صى  �لفتى 

�لتي  �الأوىل  للمجموعة  �ل�رشورية  �مل�صاعدة  يقدِّم  نف�صه  هو  كان  وقد  غزة.  قطاع 

كان يزودها يف مبئها باملاء و�لطعام و�ملالب�ص. ومثل هذه �ل�صلة تتكرر الحقاً مع 

كان  حيث  م�رش،  يف  �جلامعية  در��صته  �أثناء  يف  ولبنان  �الأردن  يف  �لفد�ئيني  قو�عد 

يذهب لزيارة �أخيه حممود.

كانت  مو�صى.  �لفتى  حياة  يف  هاماً  مف�صالً  كان  غزة  لقطاع  �لثاين  �الحتالل 

�ل�صدمة كبرية وعنيفة جد�ً، رمبا بحجم �الآمال �لتي بناها كل �لعرب يف ذلك �لوقت 

�جلي�ص  قوة  عن  نف�صه،  �ل�صهيوين  �الإعالم  ذلك  يف  مبا  �الإعالم،  �أ�صاعه  ما  على 

�لثانية،  للمرة  حياته  يف  تكررت  �لتي  �لد�مية  �مل�صاهد  ب�صبب  وقطعاً  �مل�رشي... 

لديه  �الإدر�ك  م�صتوى  �زدياد  وب�صبب  و�ت�صاعاً،  ووح�صية  �صمولية  �أكرث  ب�صكل 

�ملرتبط بعامل �ل�صن.

عب  �الإ�رش�ئيلي  �الأ�رش  �إىل  �لقطاع  غادر  �لذي  �أخيه،  على  عرث  �أن  بعد  وهو، 

لها، فقد كان قد  �أن خيانًة تعر�ص  �الأ�رشة من  مِلَا تر�صخ يف ذهن  �لبحر، وكنتيجة 

تفرغ للتفكري يف �الإجابة على �الأ�صئلة �ملُلحة، �لتي كانت موؤجلة بالن�صبة له طو�ل 

فرتة فقد�ن، ثم �ختباء حممود، حني بد�أ يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �أوَل عاٍم در��صي 

يف ظّل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

لالإد�رة  حينه  يف  �خلا�صعة  باملدر�صة  �اللتحاق  عدم  مو�صى  قرر  يومها 

�لقطاع. ومل تفلح كل حماوالت  للتعليم يف  �أن ُعنيِّ مدير يهودي  �ل�صهيونية، بعد 

�أ�صوة  در��صته  با�صتئناف  الإقناعه  �صعياً  و�لده  منزل  �إىل  تو�فدو�  �لذين  ُمدّر�صيه 

بزمالئه، وكان قد قرر تعليم وتثقيف نف�صه بنف�صه. وبد�أ يقر�أ بنَهم كتب �ل�صيا�صة 
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و�لفكر و�لفل�صفة و�لتاريخ، علَّه يجد بني دّفاتها ما ير�صده �إىل �الإجابات �ملطلوبة. 

كما بد�أ ي�صاعد و�لده عب �لعمل كبائٍع يف �صوق �خل�صار.

يف  و�لدر��صة  �لقر�ءة  بني  ما  موزعاً  �أم�صاه  �لذي  �لدر��صي  �لعام  ذلك  وخالل 

�ملنزل، بعد �أن ��صرتى �لكتب �ملدر�صية و�متحن بها يف نهاية �لعام، و�لبيع يف �صوق 

�خل�صار، و�لتجول يف �خلالء بحثاً عن رحابة �لتفكري �لتي يوفرها �لف�صاء �لف�صيح، 

�لتي �صادت �لوطن �لعربي  �لنا�رشية  �أي�صاً توجهاته �لقومية  كان مو�صى ير�جع 

وقف  عميق،  ل  تاأمُّ فرتة  وبعد  يوم،  وذ�ت  �ل�صتينيات.  يف  �أق�صاه  �إىل  �أق�صاه  من 

مو�صى مم�صكاً بيده �مليد�لية �لتي حتمل �صورة عبد �لنا�رش، ومل تكن تفارقه قط 

يف �ل�صنو�ت �الأخرية، وقذف بها بعيد�ً بكل قوته �إىل �لبحر، وكاأنه كان يقذف باملنهج 

�لذي قاد �إىل �حتالل قطاع غزة، و�صيناء، و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، 

وكذلك �جلوالن.

اللقاء مع ال�شيخ اأحمد يا�شني:

�أخذ� يلحان على عقول  �للذ�ن  �لبديل؟ كان هذ�ن �ل�صوؤ�الن هما  ما �لعمل؟ وما 

�لفل�صطينيني يف ذلك �لوقت، بعد �أن �أعيَت معظمهم �الأ�صئلة و�لت�صاوؤالت �ل�صابقة. 

وبعد قر�بة �لعام من �الحتالل، كانت �ملنظمات �لفد�ئية قد بد�أت ت�صتقطب �ل�صباب يف 

قطاع غزة، وخ�صو�صاً حركة فتح �لتي كانت قد تاأ�ص�صت قبل �الحتالل يف �لكويت 

ودول خليجية �أخرى على �أيدي �صباب بع�صهم من قطاع غزة، ومن ذوي خلفية 

�إخو�نية )�إخو�ن م�صلمون(، و�جلبهة �ل�صعبية �لتي �نبثقت عن �لتنظيم �لفل�صطيني 

�ل�صيوعي  �حلزب  تنظيمات  بقايا  ��صتقطاب  يف  وجنحت  �لعرب،  �لقوميني  حلركة 

�لقطاع، كانت حم�صورة يف ذلك  �مل�صلح د�خل  �لكفاح  �أن ممار�صة  �لقطاع. غري  يف 

قو�ت  م�صمى  حتت  عمل  و�لذي  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  ببقايا  �ملبكر  �لوقت 

�لتحرير �ل�صعبية، �لتي �صارك حممود م�صاركة فاعلة يف تاأ�صي�صها.

ع�صية  غزة  قطاع  يف  قوياً  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  �أو  �لتنظيمات  من  �أي  يكن  ومل 

�لتنظيمات  كل  تالحق  كانت  �لنا�رش  عبد  عهد  يف  �مل�رشية  فاالإد�رة  �الحتالل، 
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�الإخو�ن  جماعة  وكذلك  �ل�صيوعي،  و�حلزب  �لبعث،  وحزب  فتح،  �ل�صيا�صية؛ 

الأو�صع  تعر�صت  قد  وكانت  �الأربعينيات،  يف  غزة  قطاع  يف  ت�صكلت  �لتي  �مل�صلمني 

عملية تفكيك و�عتقال وت�رشيد، مت�صلة مبا القته �جلماعة �الأم يف م�رش ذ�تها بعد 

�عتقاالت �صنة 1965 و�إعد�م �صيد قطب ورفاقه. ومل يكن يوجد يف قطاع غزة ع�صية 

�الحتالل غري �أعد�د قليلة جد�ً من �الإخو�ن �مل�صلمني، وكان معظم �صباب �الإخو�ن 

معتقلون يف �ل�صجون �مل�رشية، �أو فـاّرين خارج �لقطاع. وكان �ل�صيخ �أحمد يا�صني، 

زعيَمها  وي�صبح  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  بعد  فيما  �صيوؤ�ص�ص  �لذي 

فِرج عنه من ِقبَل �الحتالل. و�الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد 
ُ
�لروحي، قد �عتُِقل، غري �أنه �أ

�إلقاء �لقنابل  يا�صني كان مبثابة �لنكتة. فقد �أحاله �الدعاء �لعام �إىل �لقا�صي بتهمة 

�إد�رة �حلاكم �لع�صكري �مل�رشي يف �لقطاع، لكنه حني  على رجال �ل�رشطة، ومقر 

مثَُل �أمام �لقا�صي، وجده م�صلوالً منذ �صنة 1952، و�إن كان �ل�صلل مل يكن قد �صمل 

�أ�صبح حاله بعد ذلك، حيث ال ي�صتطيع حتريك غري عينيه، فاأمر  كل ج�صمه، كما 

�لقا�صي من فوره باالإفر�ج عنه.

ذلك  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة  �صلة  �أي  مرزوق  �أبو  مو�صى  للفتى  يكن  مل 

�لوقت، كما �أنه مل يكن قد �لتقى �ل�صيخ �أحمد يا�صني من قبل. ومل يكن قد عرف عنه 

�لدينية  �لعقيدة  �لديني، �لذي كان جزء�ً من  �ل�صعور  �إ�صالمي، يزيد عن  ه  �أي توجُّ

�مل�صاعر  وهي  �لوقت،  ذلك  يف  �لقومية  �مل�صاعر  توؤججهم  كانت  �لذين  �لنا�ص،  لكل 

“�لوطنية �لفل�صطينية” �لتي تدعو  �إىل  �لتي هزها �الحتالل بعنف، حموالً معظمها 

�رشيح،  ب�صكل  فتح  حركة  له  ترّوج  كانت  ما  وهذ�  فقط،  �لنف�ص  على  لالعتماد 

�الأممي  �للتان وّظفتا فكرهما  �ل�صعبية و�لديوقر�طية  وهو ما مار�صته �جلبهتان 

�مل�صتحدث يف توفري �لغطاء لالبتعاد عن �لقومية �إىل �لوطنية.

وهو  �ل�صائدة.  �لفكرية  �مل�صالك  من  �أي  �صوب  يتّجه  مل  مو�صى  �لفتى  �أن  �إال 

�لكتب بنهم وتفح�ص بحثاً عن  �أقر�نه يف قر�ءة  �نخرط مع عدد من  بدالً من ذلك، 

 �أ�صباب �لنك�صة وكيفية �خلروج منها. وبد�أت عملية �لقر�ءة �جلماعية بعد �الحتالل 

�لالجئني  من  �أفر�دها  ومعظم  �لقارئة  �ملجموعة  وكانت  �أ�صهر.  خم�صة  �أو  باأربعة 
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�لفل�صطيني  �لرئي�ص  مكتب  يف  الحقاً  عمل  �لذي  ندى،  �أبو  خمي�ص  �الأ�صتاذ  ت�صم: 

�لوزر�ء  لرئي�ص  �صيا�صياً  م�صت�صار�ً  عمل  �لذي  يو�صف  �أحمد  ود.  عرفات،  يا�رش 

�جلهاد  حركة  �أ�ص�ص  �لذي  �ل�صقاقي  فتحي  ود.  هنية،  �إ�صماعيل  �لفل�صطيني 

�الإ�رش�ئيليون  وكان  مالطا؛  يف  �الإ�رش�ئيلي   Mossad �ملو�صاد  و�غتاله  �الإ�صالمي، 

قد �عتقلوه )�أي �ل�صقاقي( ملدة �أربع �صنو�ت قبل �أن يبعدوه عن �لقطاع، وهو �أول 

من عرف �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف ميم �ل�صاطئ وحدث �أبو مرزوق عنه؛ الأنه كان 

وحممد  قطب  �صيد  كتب  خالل  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  فكر  عن  معه  �حلديث  ُيكرث 

قطب وحممد �لغز�يل، و�تفقا على زيارة �ل�صيخ �أحمد يف رفح ل�صماع خطبة �جلمعة 

�للقاء�ت  �نتقلت  ثم  فتحي  د.  بيت  يف  لقاء  �أول  و�نعقد  �لهدى.  م�صجد  يف  �الأوىل 

 الحقاً �إىل بيت �ل�صيخ �أحمد يا�صني حتى �نتقل �ل�صقاقي �إىل �ل�صفة �لغربية يف نهاية 

�صنة 1968. 

 ولل�صقاقي عالقات خا�صة مع �ملرحوم �صعيد بالل و�إخو�نه: �لقا�صي �إبر�هيم 

�أبو مر �لذي عمل الحقاً قا�صياً �رشعياً يف غزة، وتاأخر �صهور�ً ُحباً لعبد �لنا�رش، 

ها�صم  �أبو  جمال  و�الأ�صتاذ  �جلز�ئر،  يف  طبيباً  الحقاً  عمل  �لذي  �صك�صك  علي  ود. 

للُّغة �لعربية،  هاً  �لذي عمل الحقاً وكيالً م�صاعد�ً يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم وموجِّ

�الإخو�نية  �ملكتبة  خالل  من  وعرفهم  �ل�صباب،  من  �الإخو�ن  عرف  من  �أول  وكان 

مرزوق.  �أبو  ومو�صى  �أحمد،  �ل�صيخ  يعرف  �أن  قبل  �الإخو�ن  عرف  فقد  لو�لده، 

�هلل  توفاه  وقد  �ل�صعودية  يف  طبيباً  الحقاً  عمل  �لذي  حم�صن  حممود  حممد  وكذلك 

مبدينة  �ل�صابورة  ميم  يف  مقيماً  �أقم�صة  تاجر  حممود  �حلاج  و�لده  وكان  هناك، 

مل  �لذين  �مل�صلمني  �الإخو�ن  رجال  من  و�حد�ً  �أن  �لنادرة  �حلاالت  من  وكان  رفح، 

ُيعتقلو� يف �لعهد �مل�رشي. كان ولده حممد رحمه �هلل ياأتي للمجموعة �لقارئة بالكتب 

 �لفكرية و�لثقافية ذ�ت �لعالقة باالإخو�ن �مل�صلمني، من مكتبة �أبيه �لتي �حتفظ بها 

حتت �الأر�ص.

مثَّلت قر�ءة �لكتب �لتي ح�صل �أبو مرزوق عليها من مكتبة �أبو حممد وغريها، 

�الإ�صالمي.  ه  �لتوجُّ �إىل  �لنا�رشي  �لقومي  ه  �لتوجُّ من  �ل�صباب  لهوؤالء  �لنقلة  بد�ية 
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يناق�صون  �أحياناً  �لفكري  �لوقت يف �حلو�ر  �لقارئة يق�صون  �ملجموعة  �أفر�د  وكان 

�إطار  يف  وذلك  �الإ�صالمي،  �لفكر  و�أحياناً  �لي�صاري،  �لفكر  و�أحياناً  �لقومي،  �لفكر 

بحثهم عن �أ�صباب �لنك�صة، و�النعتاق من �الحتالل.

على  يرتدد  �أخذ  �مل�صجد،  يف  �ل�صالة  على  و�ملو�ظبة  �لقر�ءة  من  �أ�صهر  وبعد 

م�صاجد رفح، خ�صو�صاً م�صجَدّي �لهدى )وكان يخ�ص �أهل يبنا( و�لنور ثالثة من 

�لتحرير  حزب  �إىل  �أقرب  وكان  يون�ص،  خان  من  �رش�ب؛  �صليم  �ل�صيخ  هم:  �لدعاة 

يعتقده  فيما  �صديٌد  �لثقافات،  متعدد  �الطالع  و��صع  وهو  قيل،  كما  �الإ�صالمي 

هوؤالء  مع  منتظمة  بيتية  لقاء�ت  عقد  على  يحر�ص  وكان  طبعه،  يف  حاٌد  �صو�باً، 

و�الأ�صتاذ  �ل�صعودية.  �جلامعات  يف  الحقاً  �ل�صباب  البتعاث  مفتاحاً  وكان  �ل�صباب 

حممد �لغر�بلي؛ وهو من غزة وكان مدر�صاً، وقد تويف بعد عام و�حد من �الحتالل. 

و�ل�صيخ �أحمد يا�صني؛ وهو الجئ يف غزة )مع�صكر �ل�صاطئ(، وكان مدر�صاً للُّغتني 

�لعربية و�الإجنليزية، باالإ�صافة �إىل مادة �لرتبية �لدينية. هذ� باالإ�صافة �إىل �ل�صيخ 

ح�صني �مل�رشي و�ل�صيخ رجب �لعطار، وكالهما له خلفية �إخو�نية. وهما �خلطيبان 

�لر�صميان يف م�صجد �لهدى، وكان مو�صى �الأكرث �لت�صاقاً بال�صيخ ح�صني �مل�رشي، 

حيث در�ص �لفقه على يديه.

�إلقاء  �نتهائهم من  �لدعاة بعد  �لقارئة يجل�صون مع هوؤالء  �ملجموعة  �أفر�د  كان 

خطبهم، ويتحاورون معهم يف متلف �لق�صايا �لفكرية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية. 

وقد  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  نحو  �ملجموعة  �أفر�د  �جتاه  تبلُور  يف  �أ�صهم  �لذي  �الأمر 

�لتنظيمي  �لعمل  متار�ص  جمموعة  �أول  �إىل  ذلك  جر�ء  �لقارئة  �ملجموعة  حتولت 

جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف رفح بعد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

ومدينة  �لقطاع  �صمال  يف  تن�صط  �أخرى  جمموعة  هناك  كانت  مو�ٍز  خط  وعلى 

�الإخو�ن يف وقت الحق مع فتحي  �لعزيز عودة—�لذي ُف�صل من  غزة ت�صم عبد 

�ل�صقاقي، حيث �أ�ص�صا حركة �جلهاد �الإ�صالمي—ود. �إبر�هيم �ملقادمة، و�الأ�صتاذ 

عيادة،  �أبو  توفيق  و�ملهند�ص  �صنب،  �أبو  �إ�صماعيل  و�ملهند�ص  �لقوقا،   خليل 

وقد  �ل�صابقني،  �الإخو�ن  من  ع�رش�ت  �إىل  باالإ�صافة  عودة،  �أحمد  و�الأ�صتاذ 

طه،  �أين  �أبو  و�الأ�صتاذ  طه،  �لدين  عز  �الأ�صتاذ  منهم  �لدعوي،  �لعمل  �إىل  عادو� 
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�صمعة،  حممد  و�الأ�صتاذ  دخان،  �لفتاح  عبد  و�الأ�صتاذ  �حل�صنات،  حماد   و�الأ�صتاذ 

الجئون  وجميعهم  متر�ز،  �لرحمن  عبد  و�الأ�صتاذ  خو�صة،  �أبو  حممود  و�الأ�صتاذ 

يقطنون �ملخيمات.

�لناظم  �ملحور  �أ�صبح  قد   
1
يا�صني �أحمد  �ل�صيخ  كان   ،1967 �صنة  نهاية  يف 

وكان �ل�صباب.  عقلية  يتلكون  كانو�  �لذين  �لفتية،  هوؤالء  معظم  يجمع   �لذي 

�إعادة بناء وترميم تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة  �ل�صيخ يا�صني قد بد�أ يف 

با�صتعادة �الأع�صاء �ل�صابقني، و��صتقطاب �ل�صباب �جُلُدد �الأكرث حيوية، حيث كان 

كّل �ملذكورين �صابقاً من طالب �ملرحلة �لثانوية، �لتي ُتق�ّصم وفقاً للمنهج �مل�رشي 

�إىل ثالث �صنو�ت در��صية.

�إىل  �إ�صماعيل �خلالدي �لذي غادر  �أحمد يا�صني على ر�أ�ص �الإخو�ن خلفاً لالأ�صتاذ  �ل�صيخ  مّت �نتخاب   
1

�ل�صعودية.

د. مو�شى اأبو مرزوق 

�شنوات ال�شباب
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ان متوازيان خطَّ

عقيدة اإ�صالمية وكفاح م�صّلح

يُكن  مل  غزة،  قطاع  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �الأوىل  �خلاليا  ت�صكلت  حني 

�أيُّ تنظيم الأّي ٍمن ف�صائل �لثورة �لفل�صطينية، مبا يف ذلك حركة  يوجد يف �لقطاع 

يف  �لكر�مة  معركة  وبعد   ،1958 �صنة  �أو��صط  �لقطاع  يف  بد�ياتها  كانت  �لتي  فتح، 

�الأردن يف 1968/3/21. وكان من �أبرز �الأ�صماء �لتي كانت لها عالقة بهذه �حلركة 

 ،1956 �صنة  و�لده  ُقتِل  جماهدة،  �أ�رشة  من  وهو  �صاهني؛  علي  �أبو  �لوقت  ذلك  يف 

�أوقفوهم على جد�ر مدر�صة )ب(  �أن  �أعمامه بر�صا�ص جي�ص �الحتالل بعد  وُقتِل 

�لُعزل. وعلى ذلك، مل يُكن هنالك  �الإعد�دية يف جمزرة ب�صعة يف حّق جمموعة من 

�صباط  بع�ص  كان  و�إْن  �مل�صلح،  �لكفاح  يار�ص  تنظيم  �أيُّ   1967 �صنة  غزة  يف 

تبلور  وحني  للمقاومة.  �صعبي  تنظيم  باإقامة  بد�أو�  قد  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص 

�لكفاح �مل�صلح، كانت �حلركة �الإ�صالمية تتبلور على خط مو�زٍ لدى �خلاليا �الأوىل 

للجماعة. وللمفارقة، فاإن فكر �لذين مار�صو� �لكفاح �مل�صلح كان وطنياً خال�صاً، �أو 

قومياً م�صاند�ً، وبعيد�ً عن �حلركات �الإ�صالمية.

وُيقر �أبو مرزوق �أن بع�ص موؤ�ص�صي حركة فتح كانو� قد خرجو� من �صفوف 

يف  �لنا�رش  عبد  مع  �صيا�صي  خ�صام  يف  كانت  �جلماعة  الأن  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن 

“�لوطنية  فكرة  �إىل  �جلماعة  من  خرجو�  فهوؤالء  وبالتايل،  �ملبكر،  �لوقت  ذلك 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  �لفكرة �جلامعة لكل مكونات  �أنها  �أ�صا�ص  �لفل�صطينية”، على 

ويف وقت الحق، وبعد �أن مار�صت فتح �لكفاح �مل�صلح، �لتحق بها �لكثري من �أع�صاء 

 �جلماعة كاإبر�هيم عا�صور، و�إبرهيم �مل�صوخي، ود. �أحمد نوفل، ود. عبد �هلل عز�م  

رحمه �هلل و�آخرون، وما �ُصّمي بقو�عد �ل�صيوخ يف �الأردن، كما فعل �لكثري من �أع�صاء 

ذلك  يف  �عرت�صت  قد  �جلماعة  تكون  �أن  ينفي  وهو  �الأخرى.  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب 

ون  �أو �أن تكون قد رف�صت �العرت�ف باأن �لذين ي�صحُّ �لوقت على �لكفاح �مل�صلح، 

باأرو�حهم يف �لقتال مع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صهد�ء. ويعلِّق �أبو مرزوق على 

�أو  �إعالمي  م، ومل يُكن لالإ�صالميني �صوٌت  ذلك بالقول: كانت �لت�رشيحات ُت�صخَّ
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منٌب �صيا�صي يعبِّ عن مو�قفهم، كما كان هناك ت�صويٌه مق�صوٌد لهم. ولذلك، كانت 

�أعد�د كبرية منهم يف  �لتحقت  �لذين  �لت�صهري باالإ�صالميني  �ملو�قف بهدف  م  ُت�صخَّ

ذلك �لوقت مبع�صكر�ت فتح، ولكن ويف �لوقت نف�صه كان هناك حتفٌظ على �القتتال 

�لفل�صطيني - �لعربي.

وتدليالً على ذلك، يقول �أبو مرزوق �إن �الإخو�ن �مل�صلمني مل يقفو� بجانب �لنظام 

يف �الأردن، �أو بجانب �لثورة �لفل�صطينية يف �أثناء �ملو�جهات �لتي بد�أت بني �جلانبني 

مطلع �صنة 1969، وظلّت تت�صاعد حتى �أيلول/ �صبتمب 1970. وهو يعّد م�صاركة 

د. �إ�صحاق �لفرحان؛ �الأمني �لعام �ل�صابق حلزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي �ملنبثق عن 

�لتل  جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �حلكومة �الأردنية، �لتي �صّكلت برئا�صة و�صفي 

يف �أعقاب �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب “�جتهاد�ً �صخ�صياً” مل ُيقّره �إخو�ن �الأردن عليه.

ن�شاأة تنظيم فتح:

جماعة  رد�ء  حتت  من  خرجت  تنظيمات  عدة  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  ظهرت 

�الإخو�ن �مل�صلمني، منها:

1. حزب �لتحرير �الإ�صالمي، �لذي كان موؤ�ص�صه �ل�صيخ تقي �لدين �لنبهاين ع�صو�ً 
يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. 

�الإخو�ن،  تنظيم  يف  �الأو�ئل  قادتها  معظم  كان  �لتي  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة   .2
�لهندي، حممد  ود.  للحركة،  �الأول  �لعام  �الأمني  �ل�صقاقي؛  فتحي  د.   ومنهم 

وعبد �لعزيز عودة، وتي�صري �خلطيب وغريهم.

موؤ�ص�صيها  معظم  كان  حيث  “فتح”،  �لفل�صطيني  �لوطني  �لتحرير  حركة   .3
وحممد  خلف،  و�صالح  �لوزير،  خليل  ومنهم:  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  �الأو�ئل 

يو�صف �لنجار، وكمال عدو�ن، وعبد �لفتاح حمود، و�صليم �لزعنون، وريا�ص 

و�صبحي �لنت�صة،  ورفيق  �لبلعاوي،  وفتحي  �ل�صفطاوي،  و�أ�صعد   �لزعنون، 

�أبو كر�ص، وعبد �هلل �صيام، و�صعيد �ملزين، ومعاذ عابد، وحمد �لعايدي، وعبده 

�لقي�صاوي،  وعوين  �الأ�صمر،  �ملجيد  عبد  و�أحمد  �لوزير،  وغالب  مر�حيل،  �أبو 

وماجد �ملزين، وحممد �الإفرجني.
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من  به  باأ�ص  ال  عدد  �دعى  و�إن  لالإخو�ن،  �صديقاً  كان  فقد  عرفات  يا�رش  �أما 

�الإخو�ن �لقد�مى �أنه منهم، الأنه قام بتدريبهم على �ل�صالح وحرب �لع�صابات �صّد 

�صالح  على  فيها  تعرف  �لتي  نف�صها  �ل�صنة  وهي   ،1951 �صنة  �لبيطانية  �لقو�ت 

لك�صب  �الإخو�ن  من  �أنه  �لطالب  بني  �هلل  رحمه  عمار  �أبو  ُي�صيُع  كان  حينها  خلف، 

�أ�صو�تهم. وجنح على قائمة �الإخو�ن من �صنة 1952 حتى �صنة 1956. 

حزب  يف  ع�صَوْين  كانا  �للذين  ميزر  �أبو  وحممد  �لقدومي،  فاروق  وبا�صتثناء 

�ل�صباعي  مل�صطفى  �صكرتري�ً  وعمل  �إ�صالمياً،  كان  عبا�ص  حممود  فاإن  �لبعث، 

�ملر�قب �لعام جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية، وهناك من يقول �إنه: كان من 

�الإخو�ن وهذ� غري �صحيح. كما كان �ملرحوم خالد �حل�صن ع�صو�ً يف حزب �لتحرير 

�الإ�صالمي.

�أع�صاء  1954، وخ�صو�صاً  بد�أت فكرة فتح يف �ُصعب �الإخو�ن مبكر�ً منذ �صنة 

وكذلك  �الإفرجني.  وحممد  �لعايدي،  وحمد  �لوزير،  خليل  مثل  �لع�صكري  �جلهاز 

ممن كان يف �أ�رشة �جلهاد �لتي كان ير�أ�صها �صالح خلف، ومعه �أ�صعد �ل�صفطاوي، 

و�صليم �لزعنون، وكمال عدو�ن، وعبد �لفتاح حمود من �ل�صفة، وقد �ن�صمَّ �إليهم 

يف �أثناء �لدر��صة يف �لقاهرة.

يقول  وفتح،  �الإخو�ن  ع�صوية  بني  �الزدو�جية  ق�صية  ح�صُم  متَّ   1960  �صنة 

�أبو مرزوق: حيث متَّ �لتخيري بني ع�صوية فتح �أو �الإخو�ن �مل�صلمني، وكانت �لقاعدة 

�لتنظيمية �الأوىل حلركة فتح ن�صاأت يف �لكويت �صنة 1959، حيث مّت ت�صكيل �حللقة 

متلفة  فل�صطينية  مناطق  من  جاوؤو�  الآخرين  باالإ�صافة  �لوزير  خليل  من  �الأوىل 

خلف،  و�صالح  �لقدومي،  وفاروق  �لدنان،  �هلل  وعبد  �لكرمي،  عبد  عادل  منهم: 

و�صليم �لزعنون، �إ�صافة �إىل يا�رش عرفات. 

يف  كانت  �لبد�ية  �إن  يقول  خلف  ف�صالح  �ختلفت،  قد  �لن�صاأة   رو�يات 

فيما   ،1957 �صنة  كانت  �إنها  �لوزير  خليل  ويقول   ،1959 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

يقول خالد �حل�صن �إنها كانت يف �صنة 1962، ويبدو �أن كل و�حد منهم يوؤّرخ للبد�ية 

�عتبار�ً من تاريخ �ن�صمامه لهذه �لفكرة.
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كانت جمموعات �لعمل �الأوىل كالتايل: 

�هلل  وعبد  خلف،  و�صالح  عرفات،  ويا�رش  �لوزير،  خليل  �لكويت:  جمموعة   .1

�لدنان، وعادل عبد �لكرمي.

�لنجار، وكمال عدو�ن، وحممود عبا�ص، ورفيق  2. جمموعة قطر: حممد يو�صف 

�لنت�صة.

3. جمموعة غزة: فتحي �لبلعاوي، و�أ�صعد �ل�صفطاوي، و�صليم �لزعنون، وعوين 

�لقي�صاوي. 

ومعظم هوؤالء كانو� يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني با�صتثناء يا�رش عرفات.

مذكرة خليل الوزير:

قدَّم خليل �لوزير مذكرًة �إىل هاين ب�صي�صو، وهو �ملر�قب �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني 

يف فل�صطني، �صمنها فكرة �لتنظيم �جلديد، وملخ�صها:

1. �أن يتبنى �الإخو�ن �مل�صلمون �لفل�صطينيون �إقامة تنظيم خا�ص بجانب تنظيمهم 
�إ�صالمياً يف مظهره و�صعار�ته، و�إمنا يحمل �صعاَر حترير  بحيث ال يحمل لوناً 

فل�صطني و�لكفاح �مل�صلح.

2. �أع�صاء هذ� �لتنظيم �جلديد من �الإخو�ن وغريهم، ولكن عليهم �أن يخلعو� ثيابهم 
�حلزبية �الإخو�نية وغريها.

�لطريق على  �لق�صيَة حيًة ويقطع  �صيُبِقي  �مل�صلّح  �لتنظيم �جلماهريي و�لعمل   .3
�لنا�رش،  عبد  ِقبَل  من  مالحقون  وغريهم  �الإخو�ن  و�أن  خ�صو�صاً  ت�صفيتها، 

ولفكِّ �لطوق و�حل�صار عنهم، ال بّد من �لفكرة �جلديدة.

�لتنظيمي،  و�النتماء  �لع�صوية  مو�صوع  ح�صُم  ومتَّ  �ملقدمة،  �لورقة  ُرِف�صت 

�لذي تاأّخر 3 �صنو�ت من �صنة 1957 �إىل �صنة 1960 )�جتماع �لقاهرة �الأول(، وكان 

�لكثري من �الإخو�ن �ن�صمو� �إىل هذ� �لت�صكيل )�لذي �قرتحه �لوزير �أي حركة فتح( 

على �أ�صا�ص �أنه ُمَقر من ِقبَل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني.
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اأبو مرزوق والتوا�شل مع العمل الفدائّي:

�أبو مرزوق كانت عو�طفه د�ئماً مع �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني،  �ل�صاب مو�صى 

ومع �لثورة �لفل�صطينية يف �ملو�جهات �لتي خا�صتها �صو�ء يف �الأردن، �أم يف لبنان، 

�أم يف �صورية، وذلك بالرغم من مالحظاته على بع�ص �ملمار�صات �ل�صلبية لفد�ئيي 

ف�صائل �لثورة.

�لتي  �الأوىل  �ملرة  وكانت   ،1969 �صنة  �أو�خر  غزة  قطاع  غادر  قد  مو�صى  كان 

�أر�ص �الأردن. وعندما غادر �لقطاع كان قد بد�أ حو�ر�ً مع �خلاليا  تطاأ قدماه فيها 

�الأوىل حلركة فتح، �لتي مل تُكن قد بلورت عملها �مل�صلّح د�خل �لقطاع بعد، و�إْن كان 

�صيهتم بالعمل �مل�صلّح بع�ُص �لفاعلني يف قو�ت �لتحرير �ل�صعبية، ويقول: ما ز�ل يف 

�إحدى �لعمليات ومّت  �ِصيب يف 
ُ
�أ �أبو ح�صي�ص، وقد  ذ�كرتي �ل�صديق �لعزيز �صعدي 

�عتقاله ومل يخرج من �ل�صجن �إال بعد �تفاقيات �أو�صلو Oslo Accords. ويقيم حالياً 

يف �لزقازيق بجمهورية م�رش �لعربية، وكم كان �صعدي مفعماً بالثورة وبعالقاته 

�حلميمة مع �جلميع.

اإعادُة تنظيم جماعة االإخوان امل�شلمني:

كانت فتح يف ذلك �لوقت، و�جلبهة �ل�صعبية بالذ�ت، قد بد�أتا بالنمو �ل�رشيع يف 

�لقطاع و�ل�صفة �لغربية؛ وذلك لوجود �متد�د تنظيمي قوي لهما يف �خلارج، يدهما 

�أما جماعة  �لتحرك.  ��صتكملتا �رشوط  �لفكري و�ملايل و�ل�صالح، وكانتا قد  بالدعم 

�خلارج،  يف  منظمات  باأي  �صلة  �أي  لها  يُكن  فلم  �لوقت  ذلك  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

وكان عدد �أع�صائها حمدود�ً، ي�صكل بد�يات تنظيم ال �أكرث. 

على  كان  �لتي  �جلماعة  ح�صابات  يف  و�رد�ً  يكن  مل  �مل�صلّح  �لكفاح  فاإن  ولذلك 

قد  �ل�صلل  يُكن  ومل   .1968 �صنة  �أو�خر  من  �عتبار�ً  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  ر�أ�صها 

ي�صتطيع  �لوقت  ذلك  يف  كان  فقد  الحقاً.  �حلال  �إليه  �نتهى  كما  �أطر�فه  كل  �إىل  �متّد 

�لتدري�ص باملد�ر�ص �حلكومية، بعد تخرجه من   �مل�صي على قدميه، وكان يعمل يف 

�ملدر�صة �لثانوية. 
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ولتعيني �ل�صيخ يا�صني ق�صٌة ُتروى؛ فقد كان طلبه قد ُرِف�ص �أول �الأمر من ِقبل 

بالقطاع  �مل�رشية  �لتعليمية  �لبعثة  ورئي�ص  غزة،  لقطاع  �لعام  �حلاكم  م�صت�صار 

حممود �صهاب، لكن �لفريق �أحمد �صامل �حلاكم �لعام لقطاع غزة �لذي كان لديه ولد 

معاق، قرر تعيني يا�صني مدّر�صاً �صنة 1958. و�ل�صيخ يا�صني لي�ص بعامل �رشعي، 

ُي�صاع. فقد ثّقف نف�صه بنف�صه، وعمل يف �الإطار  �أزهرية كما  �أن ثقافته لي�صت  كما 

للثانوية  تقدم   1964 �صنة  يف  ولكن  �إ�صالمي.  منظوٍر  من  و�ل�صيا�صي  �الجتماعي 

�لعامة مرة ثانية، وجنح ومتَّ قبوله يف جامعة عني �صم�ص ق�صم لغة �إجنليزية، بالرغم 

من �أن �عتقاله يف م�رش �صنة 1965، حاَل بينه وبني �إكمال تعليمه �جلامعي، فقد متَّ 

�إخر�جه من �ل�صجن مبا�رشًة �إىل غزة.

يف �أثناء �لبد�يات �الأوىل لتنظيم �جلماعة—يو��صل �أبو مرزوق—�نح�رش عملها 

من  وذلك  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  د�خل  لالإ�صالم  و�لدعوة  �الجتماعي  �الإ�صالح  يف 

عب  ال  �ل�صخ�صي،  و�الحتكاك  �الت�صال  على  تعتمد  بد�ئية  �ت�صال  و�صائل  خالل 

موؤ�ص�صات وبر�مج ومنظمات. 

االرحتال اإىل م�رش:

ذهب  �لثانوية،  �لدر��صة  الإكمال  �لقطاع  من  �خلروج  مرزوق  �أبو  قرر  عندما 

�التفاق  حينها  ومّت  �مل�صتقبل،  عن  يتحدثان  وجل�صا  يا�صني  �أحمد  �الأ�صتاذ  لود�ع 

على �لذهاب �إىل م�رش، لاللتحاق بالكلية �حلربية، حيث كانت م�رش ت�صمح بدخول 

�الأردن  بني  ما  �ت�صاالت  هناك  يُكن  مل  وحيث  غزة.  قطاع  الأبناء  �حلربية  �لكليات 

�أو�صاٌع تنظيمية مبلورة بني تلك �الأجز�ء،  �أو م�رش وغزة، ومل تُكن هناك  وغزة، 

�إال �أن �ل�صيخ �أحمد تذّكر �أخاً يقيم يف عّمان، يعمل يف �لتحاليل �لطبية، وكان طبيباً 

بيطرياً ��صمه د. �أحمد �لعرجا فتعرف عليه �أبو مرزوق يف �أثناء مروره بالعا�صمة 

�ل�صيارة  كانت  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  مع  �لود�ع  للقاء  �لتايل  �ليوم  يف   �الأردنية. 

عابر�ً  ح�صني  �مللك  ج�رش  �إىل  ومنها  لل�صالة،  �لقد�ص  �إىل  مرزوق  �أبو   تقل 

فل�صطني �إىل �الأردن.

عّمان  تُكن  مل  رفح،  يف  �لالجئني  ميم  مرزوق  �أبو  مو�صى  �ل�صاب  غادر  حني 

�أخوه جمعة  �إىل حيث  �لذهاب  يريد  �لقاهرة وم�رش، حيث كان  و�إمنا  �لهدف،  هي 
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جتاور وهي  �ملنوفية،  حمافظة  يف  �لكوم  �صبني  مدينة  يف  ويعمل  يقيم  كان   �لذي 

قرية ميت �أبو �لكوم �لتي �أجنبت �لرئي�ص �مل�رشي �الأ�صبق �أنور �ل�صاد�ت. فقد كان 

مب�رش.  �لعامة  �لوظائف  يف  غزة  قطاع  فل�صطينيي  بتعيني  �صمح  قد  �لنا�رش  عبد 

وكان جمعة قد ُعنيِّ موظفا �إد�رياً يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم �مل�رشية. ويف مدر�صة 

�صبني �لكوم قدم مو�صى �متحانات �لثانوية �لعامة �مل�رشية، وح�صل عليها. غري �أنه 

قبل �أن يذهب �إىل م�رش، �أقام ملدة �صهرين يف �الأردن ب�صحبة �أخيه حممود �لذي كان 

�رْش �الإ�رش�ئيلي يف �أعقاب �لنك�صة.
َ
ير�ه للمرة �الأوىل منذ �أن غادر رفح �إىل �الأ

تنبوؤٌ مبّكر:

م �لو�صع  على �لرغم من �صغر �صنّه، حاول مو�صى خالل هذين �ل�صهرين تفهُّ

حول  �لفد�ئيني  قو�عد  يف  حممود  وجود  ذلك  على  �صاعده  �الأردن،  يف  �لفل�صطيني 

لن  �لفد�ئي  �لعمل  باأن  ر��صخة  قناعة  �إىل  �ل�صلط. وقد خل�ص من م�صاهد�ته  مدينة 

ُي�صفر عن نتيجة ملمو�صة!

عندما  �أنهم  �لفد�ئيني  قو�عد  يف  “الحظت  قائالً:  �ندها�صك  على  يجيبك  ملاذ�؟ 

ُيعّدون �لطعام، كانو� ياأخذون �حتياجاتهم من حقول �ملز�رعني �ملجاورة. وكان يل 

�عرت��ص على ذلك، �إذ كيف �صيعي�ص �لفالح وما هو م�صتقبل عالقته مع �لفد�ئيني؟”، 

ولذلك فقد قال الأخيه ورفاقه: “�إذ� مل يُكن وجودكم مو�صع ترحيب، فكيف يكن 

لكم �ال�صتمر�ر يف �لبقاء بني �لنا�ص، و�إذ� �نعدمت �حلا�صنة �ل�صعبية ال م�صتقبل لكم، 

ذلك �أن �حلا�صنة �ل�صعبية �أهم �رشوط �ال�صتمر�رية”.

لبع�ص  �ل�صلبي  وتقييمه  عنه،  �صدرت  �لتي  �النتقاد�ت  من  وبالرغم  �أنه،  �إال 

�لذي  �لوحيد  �لطريق  باعتباره  لديه،  كبري  ر�صيد  �لفد�ئي  للعمل  كان  �ملمار�صات، 

فقد  ولذلك،  �ملغت�َصبة.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  ويعيد  �لبالد  يحّرر  �أن  يكن 

عاطفته  كانت  وقد  �لوجهة.  �أو  �لتقييم،  �ختلف  مهما  �لفد�ئيني،  مع  عو�طفه  كانت 

معهم يف �أثناء �أيلول/ �صبتمب 1970، ويف لبنان، ويف �أثناء �حلرب مع �صورية. غري 

�ل�صلبيات  كانت  وقد  �الأردن،  جتربة  من  �الّتعاُظ  يتم  مل  لبنان  يف  �أنه  يالحظ   �أنه 

�أكرث عمقاً.



86

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

االنقالب على قائد جي�س التحرير:

يف  �صهد  وقد  مرة.  غري  لبنان  �إىل  �نتقل  �لذي  حممود  �أخاه  ز�ر  قد  مو�صى  كان 

�لبديري  م�صباح  بالعميد  مطيحاً  �أخوه  قاده  �لذي  �النقالب  ف�صول  �ملر�ت  �إحدى 

باالإعد�م  عليه  �حلكم  �إىل  �أف�صى  ما  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جلي�ص  �الأ�صبق  �لقائد 

جّر�ء  �أعلى  ورتبة  و�صاماً  منحه  قد  �الأ�صد  حافظ  �لرئي�ص  كان  �أن  بعد  �صورية،  يف 

�لبطولة �لتي �أبد�ها يف �أثناء حرب رم�صان 1973.

عدة  من  ت�صّكل  ولكنه  وليلة،  يوم  يف  يتم  مل  �لبديري  م�صباح  على  �النقالب 

ف�صول بد�أت كما يقول �لعميد حممود بلقاٍء غري متوقع بينه وبني عبد �حلليم خد�م 

لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �لذي �صي�صبح الحقاً  �لوقت،  وزير خارجية �صورية يف ذلك 

�جلمهورية، قبل �أن يغادر �صورية معار�صاً للنظام.

بعد �أن ح�صل �لر�ئد حممود على و�صام �ل�صجاعة من ِقبَل �لرئي�ص حافظ �الأ�صد، 

يف  حطني(  )قو�ت  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  لقو�ت  قائد�ً  بتعيينه  مكافاأته  متَّت 

لبنان، �لتي كانت تتبع قيادة �لعميد م�صباح �لبديري يف دم�صق. وملا كان �لو�صام 

��صتمل على �صنتي �أقدمية، فقد متت ترقية حممود �إىل رتبة مقدَّم.

�إىل بريوت وبرفقته زهري  1975، و�صل عبد �حلليم خد�م  وذ�ت يوم من �صنة 

رئي�ص  كذلك  ي�صغل  كان  �لذي  �ل�صاعقة،  �لعام—�آنذ�ك—ملنظمة  �الأمني  حم�صن 

نقل  حممود  من  خد�م  وطلب  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  يف  �لع�صكرية  �لد�ئرة 

حزب  قو�ت  مع  �لتما�ص  خط  من  �لفل�صطيني  �لتحـرير  جي�ص  كتائب  من  كتيبة 

�لكتائب �إىل ميمي �صب� و�صاتيال بدعوى وجود خارجني على �لقانون يتوجب 

قيادة  مع  فا�صلة  ملعركة  �لوقت  ذلك  يف  حت�رّش  �صورية  كانت  وملا  عليهم.  �لقب�ُص 

منظمة �لتحرير، فقد �متنع حممود عن تنفيذ طلب خد�م مبر�ً ذلك ب�رشورة تلقيه 

�أمر�ً بذلك من رئي�ص �الأركان �لعميد م�صباح �لبديري، ر�ف�صاً تلّقي مثل هذ� �الأمر 

من زهري حم�صن �أي�صاً، مبدياً ��صتعد�ده يف �لوقت نف�صه بتكليف حر��صاته �خلا�صة 

بالقب�ص على �ملخالفني للقانون. و�نتهى �جلد�ل بني خد�م وحممود بت�صاوؤل �الأول: 

“لي�ص �إحنا جايبينك هون؟”، ورّد �لثاين “�أنا هنا للدفاع عن �ل�صعب �لفل�صطيني”. 
وعندها قال خد�م مهدِّد�ً: “لقد �أعذر من �أنذر، �للهم ��صهد �أين قد بلغت”. فما كان 
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�إال مغادرة �ملكان ر�ف�صاً طلب زهري حم�صن مو��صلة �حلديث و�إمتام  من حممود 

بح�صور  حممود  رو�ية  �إىل  عرفات  يا�رش  ��صتمع  وعندما  �ل�صاي.  كوب  �رشب 

�ملرحوم �صالح خلف، ت�صاءل �الأخري “هل �أنت جمنون؟”. و�أ�صاف “كان يفرت�ص 

�أن تد�ري �ملوقف؛ الأن �ل�صوريني لن يرتكوك حيّاً بعد �الآن”.

وبعد �صاعتني من �للقاء �لعا�صف مع خد�م، كانت كتيبة من منظمة �ل�صاعقة �لتي 

يقودها زهري حم�صن تنفذ مهمة �رشب بع�ص �ملر�كز �لتابعة حلركة فتح ومكاتب 

جريدة “بريوت �مل�صاء” �لتي كان ي�صدرها حزب �لبعث �لعر�قي، ومّت يومها �إنقاذ 

�صفيق �حلوت مدير مكتب منظمة �لتحرير يف بريوت من حتت �الأنقا�ص.

�إىل بريوت  بالتحرك  �لبديري  للعميد م�صباح  �الأو�مر  ذ�ته، �صدرت  �ليوم  ويف 

لبنان.  يف  �لتحرير  جي�ص  قو�ت  قيادة  من  مرزوق  �أبو  حممود  �ملقّدم  ال�صتبـد�ل 

من  منهم  �ثنان  و��صتقال  عنه،  بدالً  �لقيادة  تويّل  �صباط  ثالثة  رف�ص  وعندما 

�أخذ  لبنان،  يف  و�الأركان  للقيادة  مركز�ً  دم�صق  من  باأو�مر  �لبديري  �أن�صاأ  �جلي�ص، 

نحو  على  �ملوقف  ت�صاعد  �الأثناء  تلك  ويف  منه.  �لقو�ت  كافة  عمل  يدير  �صخ�صياً 

�لكالمية  �حلرب  حدة  وت�صاعدت  و�لفل�صطينية،  �ل�صورية  �لقيادتني  بني  خطري 

بينهما، وحتركت قو�ت �صورية على عدة حماور ل�رشب قيادة �ملقاومة �لفل�صطينية 

وعلى ر�أ�صها قيادة فتح يف لبنان. و�صادف �أن كان عرفات يف �ل�صعودية، و�تخذت 

جهاد،  و�أبو  �إياد،  �أبو  من  كل  وع�صوية  �صالح  �أبو  �ملرحوم  برئا�صة  قيادية   جلنة 

�أمر�ً  �لبديري  فاأ�صدر  �ملتقّدمة.  �ل�صورية  �لقو�ت  �صّد  بالقتال  قر�ر�ً  �لهول  و�أبو 

وعندها  �ل�صورية،  �لقو�ت  ملوؤ�زرة  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  قو�ت  با�صتنفار 

��صطر �ملقّدم حممود �أبو مرزوق الإ�صد�ر �أو�مره ب�صحب �لف�صيل �ملكلّف بحر��صة 

�لبديري. وطلب من �ملقّدم ذيب �رشحان قائد قو�ت جبهة �لتحرير �لعربية �لقب�ص 

قائدهم.  باعتقـال  �جلنود  مبوجبها  يقوم  �صابقة  ي�صجل  ال  حتى  �لبديري  على 

�إىل  �لبديري  �إر�صال  ومّت  �صو�ه.  من  �أمر  �أيَّ  �لقو�ت  تتلقى  باأال  �لتعليمات  و�أ�صدر 

�أبو �إياد، �لذي طلب منه �لت�رشيح با�صتنكار ما فعله �ل�صوريون، لكنه رف�ص كونه 

�صابطاً يف �جلي�ص �ل�صوري ال ي�صتطيع �أن ينتقد قيادته �ل�صورية.
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جي�ص  يف  �لبعثيني  �ل�صباط  من  �ثنان  فيها  ُقتِل  �لتي  �لالحقة  �لتد�عيات  وجّر�ء 

فيما  �جلنود،  بع�ص  ومعهم  �صورية  �إىل  �لبعثيني  �ل�صباط  بقية  غادر  �لتحريـر، 

�أ�صل �لقو�ت بكامل �ملعد�ت  80% من  �أبو مرزوق  بقي حتت قيادة �ملقّدم حممود 

و�الأ�صلحة. وبعد ذلك، ح�رش عبد �حلليم خد�م �إىل بريوت وتفاهم مع حممود على 

�إطالق �رش�ح �لبديري.

اجلماعُة يف م�رش:

يف م�رش مل يُكن هناك تنظيم قائم لالإخو�ن �مل�صلمني. كان عبد �لنا�رش قد فّكك 

تخلو  �مل�صاجد  وكانت  �ل�صجون،  يف  رموزه  كل  وكان  كامل،  �صبه  ب�صكٍل   �لتنظيم 

من �ل�صباب.

هكذ� وجد �ل�صاب مو�صى �لو�صع عندما وطاأت قدماه �أر�ص م�رش الأول مرة. 

وبعد �أد�ئه �صالة �لفجر يف م�صجد د�خل مركز �أمني يقع �أمام منزل �صقيقه جمعة 

�أنت  هل  ف�صاأله:  بال،  فاأجابه  �الأزهر؟  يف  طالب  �أنت  هل  �ل�صيخ:  �صاأله  مبا�رشة، 

يف  بت�صلي  �أنت  مال 
ُ
“�أ �ل�صيخ:  له  قال  وهنا  بال.  فاأجابه  �لدينية؟  �ملعاهد  يف  طالب 

عدم  هدفها  ن�صيحة  هذه  �أن  مو�صى  �أدرك  وبعدها  بيتك”.  يف  �صلي  ليه؟  �مل�صجد 

كان  �أنه  مو�صى  �أدرك  م�رش،  يف  �الإقامة  من  �أعو�م  عدة  وبعد  لل�صجن.  تعري�صه 

خا�صعاً للمر�قبة، غري �أن هذه �ملر�قبة مل تفلح يف حتديد هويته، حيث �إن �مل�رشيني 

�لقيادي  �مل�صلمني، وموقعه  �الإخو�ن  �لتنظيمي يف جماعة  �آنذ�ك و�صعه  مل يعرفو� 

1994 بو�صفه رئي�صاً  �إال عندما قام بزيارٍة ر�صمية مل�رش �صنة  يف حركة حما�ص، 

للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص. 

بعد �نتهاء �أبو مرزوق من در��صة �لثانوية �لعامة، متَّ �إلغاء دخول �لفل�صطينيني 

للكليات �حلربية، وبالتايل قّدم للتن�صيق ودخل كلية �لهند�صة، وهي تقع يف �ملدينة 

نف�صها �لتي كان يقيم فيها مع �صقيقه جمعة.

ين�صط  مو�صى  كان   ،1971 �صبتمب  �أيلول/  يف  �ملنوفية  بجامعة  �لتحاقه  بعد 

�لكوم،  �لفل�صطينيني يف �صبني  �أعد�د كافية من  لعدم وجود  �مل�رشيني،  بني  منفرد�ً 

من  �بتد�ًء  �عتُِمدت  وم�رش  غزة  قطاع  بني  �ملفتوحة  �جل�صور  �صيا�صة  �أن  ذلك 
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�لطلبة  �أعد�د�ً متز�يدة من  �ل�صبعينيات، و�أ�صبحت �جلامعات �مل�رشية تقبل  مطلع 

�لفل�صطيني،  �ل�صباب  �صفوف  يف  للعمل  مو�صى  �ن�رشف  وعندها  �لفل�صطينيني. 

�لذي كانت �أعد�ده تتز�يد كل عام بف�صل تو�فد طالب غزة ملو��صلة �لتعليم �جلامعي 

يف م�رش.

وخمي�ص  �ملقادمة،  و�إبر�هيم  عودة،  �لعزيز  عبد  كان  �ل�صباب  �أولئك  بني  ومن 

يو�صف  و�أحمد  نافع،  وب�صري  �صنب،  �أبو  و�إ�صماعيل  حم�صن،  وحممد  ندى،  �أبو 

�لهندي، وكمالني �صعث، وفرج  �الأ�صمر، وحممد  �ملزين، وعي�صى  �صالح، وحممد 

�لغول، وعماد �لعلمي، ومفيد �ملخلالتي، وعمر فرو�نة، وع�صام �ل�رش�ج، وفتحي 

�ل�صقاقي، �لذي قِدم �إىل جامعة �لزقازيق بعد �أن �أنهى در��صته يف جامعة بريزيت يف 

�ل�صفة �لغربية، وعمل بالتدري�ص يف �لقد�ص. وعلى ذلك فقد و�صل �إىل م�رش متاأخر�ً 

ثالث �صنو�ت عن �أقر�نه.

احتكاك مع اجلميع:

�صمحت �لدر��صة يف م�رش باالختالط و�الحتكاك مبختلف �لتيار�ت �ل�صيا�صية 

ز�ر  �لفرتة  تلك  وخالل  �ل�صعبية.  و�جلبهة  فتح،  حركة  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية، 

�أ�صهر  عدة  و�أم�صى  ولبنان،  �صورية  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ميمات  مو�صى 

كانت  �لطريق �جلديدة يف بريوت، حيث  �لريموك قرب دم�صق، ويف حي  يف ميم 

تتمركز مكاتب ف�صائل �لثورة �لفل�صطينية. 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صاكل  على  كثب  عن  يّطلع  �جلوالت  هذه  خالل  وكان 

بن�صاط  يعمل  كان  كما  �لفل�صطينيني.  مع  �للبنانية  �ل�صلطات  ممار�صات  وطبيعة 

�الأع�صاء  كان  وعندما  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  جلماعة  �لفل�صطيني  �لتنظيم  تو�صيع  يف 

�جُلدد من �لطالب يعودون �إىل قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، كانو� يو��صلون �لعمل 

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  جلماعة  �لطالبي  �لتنظيم  منا  وقد  هناك.  �جلماعة  تنظيم  يف 

�أوج  يف  كانت  �لوقت  ذلك  يف  فتح  حركة  �أن  مع  �لطالب،  من  �ملئات  ي�صم  و�أ�صبح 

�نت�صارها. وكانت �ل�صيا�صة �مل�رشية �صّد �جلبهتني: �ل�صعبية و�لديوقر�طية، بل 

�صّد �أّي تنظيم خال فتح، وكثري�ً ما كان يرّحل �أع�صاء �لتنظيمني من �لطالب. بل �إّن 
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تنظيم �الإخو�ن �لطالبي كان هو �الأكب من حيث �لتنظيم و�اللتز�م... وكان لتنظيم 

يقول  كما  �لقاهرة،  يف  و�أن�صطة  مكاتب  وفتح  �لطالب  بني  �لعمل  يف  �حلرية   فتح 

من   %20 ي�صم  كان  فقد  �لفل�صطيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  تنظيم  �أما  مرزوق،  �أبو 

�ملثال،  �صبيل  �لقاهرة على  �ملقبولني يف جامعة  �لطب  كلية  �لفل�صطينيني يف  �لطالب 

كانا متميَّزين. ولدى عودة هوؤالء  و�لنوعية(  )�لعدد  و�لكيف  �لكم  �أن  على  ويوؤكد 

و�جلمعيات  �لنقابات  يف  ي�صاركون  كانو�  غزة،  قطاع  �إىل  خ�صو�صاً  �لطالب، 

�أن كان �لقطاع خالياً من �لعن�رش  و�ملوؤ�ص�صات، وتاأ�صي�ص موؤ�ص�صات جديدة، بعد 

�الإخو�ين �لنقابي.

اإعادُة البناء:

�لوقت،  ذلك  يف  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  تنظيم  وجود  لعدم  ونظر�ً 

�الإخو�ن  جماعة  لعودة  �صابقاً  �لطالبي  �لفل�صطيني  �جلماعة  تنظيم  �أ�صبح   فقد 

يف �لقاهرة.

مكاتب  تبعته  �لقطاع،  يف  �جلماعة  لقيادة  �إد�ري  مكتب  ت�صكيل  مّت  �لبد�ية  يف 

فرعية، ثم تطّور �الأمر �إىل ت�صكيل جمل�ص لل�صورى ينبثق عنه مكتب �إد�ري تنفيذي، 

ومناطق تنظيمية يف مدن وميمات �لقطاع.

بناء  كان  كما  �الحتالل،  بعد  �صعيفاً  �لتنظيم  كان  فقد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أما 

�لتنظيم �أكرث �صعوبة. ومل يُكن هناك �أّي �ت�صال بني تنظيم �جلماعة يف قطاع غزة 

�ل�صفة  1967، وبني تنظيم �جلماعة يف  �لقاهرة قبل �صنة  �لذي كانت مرجعيته يف 

ل�صعف  �أ�صباب  ثالثة  مرزوق  �أبو  ويقرر  عّمان.  يف  مرجعيته  كانت  �لذي  �لغربية 

�لتنظيم يف �ل�صفة �لغربية هي:

�أوالً: خروج �أعد�د كبرية من �أع�صاء �لتنظيم من �ل�صفة �لغربية بعد �الحتالل.

يف  �جلماعة  لقيادة  تبعيته  ب�صبب  م�صتقل  تنظيمي  هيكل  وجود  عدم  ثانياً: 

�الأردن، وبعد �الحتالل مّت �عتبار �أهلنا يف �ل�صفة كاأنهم �أ�رشى.

ثالثاً: �ت�صاع م�صاحة �ل�صفة �لغربية و�صعوبة �لتو��صل مقارنة بقطاع غزة.
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بني  �ل�صد�مي  �لتاريخ  هو  �آخر،  مهم  عامل  ذكر  عن  يغفل  مرزوق  �أبو  �أن  غري 

و�لقومية  �لوطنية  �حلركة  ف�صائل  وجممل  �الأردن  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة 

و�لي�صارية.

بد�ية �الت�صال بني تنظيمي �جلماعة يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية كانت 

عن طريق �لوفود �لز�ئرة وطالب غزة �لذين توجهو� للدر��صة يف جامعات �ل�صفة، 

دور  هنالك  كان  �أنه  كما  نابل�ص.  منطقة  يف  بالل  �صعيد  �ل�صيخ  خالل  من  وحتديد�ً 

ويف  و�لقطاع.  �ل�صفة  من  �الإخو�ن  �لطالب  فيها  �لتقى  �لتي  �مل�رشية  للجامعات 

�لبد�يات �ملبكرة لعبت �جلامعات �مل�رشية دور�ً يف تعزيز �لتنظيم بكو�در متميزة. 

و�ّت�صع نطاق �لن�صاط �لدعوي ب�صكٍل غري م�صبوق.

�لتي  �خلمرية  مبثابة  كان  م�رش  يف  �لتو�جد  �أن  على  مرزوق  �أبو  يوؤكد  ولذلك، 

�أن�صجت تنظيم �جلماعة يف �الأر��صي �لفل�صطينية. فقد جرى تاأ�صي�ص تنظيم جديد، 

ال �إعادة تاأ�صي�ص تنظيم قائم، و�أ�صبح تنظيم �جلماعة د�خل فل�صطني موّحد�ً الأول 

�أول  وكان  �ل�صبعينيات،  �أو�خر  يف  و�حد  وم�صوؤول  و�حدة  بقيادة  تاريخه  يف  مرة 

م�صوؤول يف قيادة �جلماعة �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق رحمه �هلل.

ويف �الأ�صا�ص، مل تكن م�رش بعيدة عن بد�يات �جلماعة يف فل�صطني. ففي م�رش 

 .1928 �صنة  �لبنا  ح�صن  يدي  على  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  تنظيم  �أول  تاأ�ّص�ص 

�أقطار �لعروبة و�الإ�صالم، وكان  ومن م�رش خرج �لدعاة �إىل فل�صطني وغريها من 

بعد  �مل�رشية  رفح  يف  �أقام  �لذي  ح�صن  �أحمد  ح�صني  �ل�صيخ  فل�صطني  يف  �أبرزهم 

�لهجرة، وكان يف �الأ�صا�ص قد مّت �إيفاده �إىل يافا. وظل مقيماً على حدود فل�صطني بعد 

نكبة 1948، وتزوج من �مر�أة فا�صلة فل�صطينية من عائلة �لفر�. وبعد �صنة 1948 

�رتبط باالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة.  

�الإ�صالمي  �لعامل  �أنحاء  ملختلف  ر�صائل  حملو�  �لبنا  �أر�صلهم  �لذين  �لدعاة 

�أكرث  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  لتنظيم  �ُصَعب  �إن�صاء  عن  مهماتهم  و�أ�صفرت  وقياد�ته، 

يف  �ل�ُصَعب  هذه  وكانت  و�لعر�ق.  و�صورية،  و�الأردن،  فل�صطني،  مثل:  ُقطر،  من 
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�لتنظيمات حتّولت  �أن هذه  للجماعة يف م�رش. غري  �لعام  باملركز  بد�ياتها مرتبطة 

�إىل كيانات وتنظيمات م�صتقلة الحقاً بعد �ملحنة �لتي و�جهت �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

�لرئي�ص جمال  �ملزعومة الغتيال  �ملحاولة  �أعقاب  �أو��صط �خلم�صينيات، ويف  م�رش 

طهم فيها، ويقولون  عبد �لنا�رش �صنة 1954، و�لتي ينفي �الإخو�ن �مل�صلمون تورُّ

�إنها حماولة مزعومة، مّت عقبها �عتقال �ملر�صد �لعام ح�صن �له�صيبي.

منهٌج واحد وا�شتقالل تنظيمي:

و�خلط  �ملنهج  وحدة  على  يوؤّثر  مل  �ل�صتينيات  يف  �لتنظيمي  �ال�صتقالل  �أن  غري 

�ملر�صد،  غياب  ويف  �الأقطار.  متلف  يف  و�حد�ً  ظّل  �لذي  و�ل�صيا�صي  �لفكري 

تتوىل  كانت  �الأقطار،  متلف  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  لتنظيمات  عامة  قيادة  �صّكلت 

متلف  تهم  �لتي  و�خلب�ت  �ملعلومات  وتبادل  �لعامة،  �ل�صيا�صات  وحتديد  ر�صم 

�إىل  �لعام من �ل�صجن  �لقيادة بعد خروج �ملر�صد  تنظيمات �الإخو�ن. وحتّولت هذه 

مكتب �الإر�صاد �لذي ما يز�ل قائماً حتى �الآن، ويت�صّكل من عدٍد من قياد�ت �الإخو�ن 

�ل�صيا�صات  �ملكتب  هذ�  ويحدد  و�حدة.  بجن�صية  تقيُّد  دون  �الأقطار  متلف  يف 

تنظيم  لكل  يرتك  لكنه  �لرئي�صية،  �لق�صايا  متلف  من  �جلماعة  ومو�قف  �لعامة، 

�لُقطر  د�خل  �لعالقات  من  �ملختلفة  �الأ�صكال  عن  و�لتعبري  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  حرية 

�لُقطرية  �خلريطة  ح�صب  �أقطارها  يف  �الإخو�ن  تنظيمات  �أعمال  وبقيت  �لو�حد. 

ال  وهذ�  �لُقطرية،  �حلكومات  مع  وعالقاتها  و��صرت�تيجياتها  خططها  يف  م�صتقلة 

�أبو  �أ�صبح  �لذي  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �لدويل  للتنظيم  �صورى  جمل�ص  ت�صكيل  ينفي 

مرزوق ع�صو�ً فيه بحكم م�صوؤوليته �الإخو�نية يف �لواليات �ملتحدة، وهو �لتنظيم 

�لذي يقت�رش وجوده على مكتب �الإر�صاد وجمل�ص �ل�صورى، دون �أن يتد ذلك �إىل 

من  و�حدة،  عاملية  تنظيمية  كوحدة  �الأقطار  د�خل  ممتد  و�حد  عاملي  تنظيم   �إيجاد 

هذه �لتنظيمات. 

�الأردن،  عد�  �خلارج  وفل�صطينيي  غزة  �أبناء  من  �لفل�صطيني  �لتنظيم  �إن�صاء  مّت 

وقيادته  به  �خلا�ص  �ل�صورى  جمل�ص  و�نتخاب  �الأ�صا�صية  الئحته  �إقر�ر   ومّت 

�لتنفيذية، وكان معظم هذ� �لتنظيم من �لفل�صطينيني يف بالد �خلليج، ومن ي�صافر 

فقد  �صورية،  فل�صطينيو  معظم  �لتنظيم  بهذ�  يلتحق  ومل  �خلليج.  �إىل  �الأردن  من 
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ان متوازيان: عقيدة اإ�ضالمية وكفاح م�ضّلح خطَّ

كانو� يتبعون تنظيم �الإخو�ن �ل�صوريني، وال فل�صطينيي لبنان، فقد كانو� مندجمني 

�لتنظيم  من  جزء�ً  كانو�  �ل�صفة—حيث  �أما  لبنان،  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  مع 

و�إن  �لتنظيم و�الإخو�ن يف غزة �صعيفة،  �الت�صاالت بني هذ�  �الأردين—فقد كانت 

وو��صحة  كبرية  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  لالإخو�ن  �لفل�صطيني  �لتنظيم  خدمات  كانت 

يف  �لتنظيم  كان  مو�ٍز،  وب�صكل  �لدر��صية،  و�ملنح  و�الإن�صانية  �الجتماعية  طر 
ُ
�الأ يف 

�أن�صاأ جلنة فل�صطني يف �جلماعة مل�صاعدة �الإخو�ن يف �لد�خل، و�لوقوف  �الأردن قد 

على خا�صياتهم �ملختلفة وتلبيتها بالقدر �مل�صتطاع.

د. مو�شى اأبو مرزوق مع اأبيه واأخيه اللواء حممود

اللواء حممود اأبو مرزوق ووالده احلاج حممد





الف�صل اخلام�س

البناء من اخلارج

م�ضر - الإمارات
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البناء من اخلارج

م�صر - الإمارات

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

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

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

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

�لتنظيم �لفل�صطيني.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صالحيات جمل�ص �ل�صورى �ملنتَخب. 

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

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

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

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

�لنجار  �أو فتح، وال �زدو�جية، و�عتبار حممد يو�صف  �لعالقة بع�صوية �الإخو�ن، 
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باالإخو�ن  �ت�صال  وجلنة  �لتنظيمية،  �لالئحة  بو�صع  جلنًة  وكلَّف  للجماعة،  تاركاً 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللقاء االأول بعد اخلروج من غزة:

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

�الأردن حامالً ر�صالة تعريف للدكتور �أحمد �لعرجا، وهو طبيب بيطري من رفح 
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البناء من اخلارج: م�ضر - الإمارات

تخ�ص�ص يف �لتحاليل �لطبية، وبعد تخّرجه من �لقاهرة عمل يف ليبيا ثم ��صتقر يف 

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

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

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

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

نقلة هائلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لذي كان يحمله. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملنوفية( بعد عام من دخوله �ملعهد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�جلهاد الحقاً. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف فرتة حرجة، فتمَّ ف�صله من �جلماعة.

1
ويقول �أبو مرزوق:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من هذ� �لعمل �لعام.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يقول �أبو مرزوق: 

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

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

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

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

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

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

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

�لعمل �الإد�ري يف حمافظاتهم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�قتَدت بها م�رش يف وقت متاأخر.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صيد قطب.

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

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

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

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

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

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

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

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

من قادة �ملجموعة يف �ل�صنة نف�صها.

2. جماعة التوّقف والتبنّي:

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

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

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

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

يبحثون عنها دون جدوى”.

3. جمموعة “الناجون من النار”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�أي�صاً يف �صنة 1975.

6. تنظيم اجلهاد “علوي م�شطفى”:

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

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

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

ال”: 7. تنظيم اجلهاد “حممد �شامل رحَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إىل خارج م�رش �صنة 1981.

9. اجلماعة االإ�شالمية:

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

فيها �لعاملني  �أبرز  وكان  �مل�رشية.  �جلامعات  يف  كانت  �لتي  �لدينية   �جلماعات 
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د�وود،  وخالد  �لزعفر�ين،  و�إبر�هيم  �لعريان،  وع�صام  �لفتوح،  �أبو  �ملنعم  عبد  د. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�مل�رشية. �لفل�صطينية  �لعالقات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)�أبو �الأديب(، وغريهم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�جلماعة ورموزها. وي�صهد �أبو مرزوق:

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صورى بعّمان. 

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

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

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

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

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

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

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

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

و�أو�صاع �جلماعة ذ�تها يف �خلارج. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�مل�صاهمة �لفاعلة يف كال �الأمرين. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حمّفز�ن رئي�صيان:

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

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

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

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

�ل�صوؤ�ل �ملهم: وماذ� بعد؟

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

مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي”.

فتحي ال�شقاقي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رجال �ملخابر�ت �لع�صكرية.

ثانياً: م�رشوع التوطني:

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

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

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

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

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

ثالثاً: الغارات املتكررة على قطاع غزة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قطاع غزة ب�صخ�صه.

رابعاً: تدويل القطاع والعدوان الثالثي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�حلاكم �لعام.

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

�لتوطني؛  �ملوقف من  �الحتالل، عك�ص  ولكنهم ف�صلو� يف تكوين جبهة يف مو�جهة 



120

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�الحتالل  ويرف�صون  �ليهودية  �لدولة  ب�رشعية  يعرتفون  ال  �الإخو�ن  الأن  وذلك 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إىل �لعري�ص.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى �إد�رتها. 

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

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

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

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

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

على �الإطالق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملختلفة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موؤ�ص�صات و�إجر�ء�ت ُتنا�صب ع�رشنا �حلايل ومتطلباته �ملتجددة، وهذ� ال يعني �أننا 
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نبحث عن �صورة و�حدة من �حلق �لذي يكن �أن يعك�ص ذلك، بل �إننا بحاجة �إىل �حلق 

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

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

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

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

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

�النطالق نحو غاياتنا وتر�صيد �صلوكنا.         

انطالق العمل االإ�شالمي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فل�صطني”.

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

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

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

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

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

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

�لتبعات �لتي جُتَمع من �لدول �خلليجية.



الف�صل ال�صاد�س

البعث الإ�ضالمي يف اأمريكا
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البعث الإ�صالمي يف اأمريكا

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

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

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

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

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

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

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

�صهادة �لدكتور�ه.

ه اإىل اأمريكا: التوجُّ

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

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

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

حتى 1982.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صيار�ت وهو يقيم �الآن يف جدة.

املحطُة اجلديدة فورت كولنز:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأطباء من �الإخوة �ل�صوريني. 

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

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

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

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

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

عا�صمة �لوالية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صام  بالد  يف  �الإخوة  من�صق  وكان  �ل�صام،  بالد  وكذلك  و�ملاليزيني،  و�لكويتيني، 
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هو �الأخ عماد �أبو دية، �لذي ما لبث �أن �أحال �مل�صوؤولية �إىل �أبو مرزوق، وكتب كتاباً 

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

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

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

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

�مللف �ل�صيا�صي يف �جلماعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جهٌد على حمورين...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لواليات �ملتحدة.

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

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

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

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

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

�جلامعات و�الأطباء. 

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

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

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

ال تذكر من فل�صطني غري �لزعرت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موؤ�ش�شات اأمريكية يف خدمة فل�شطني:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تنظيم بالد ال�شام:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لف�صل بعد �هلل يف وحدة تنظيم بالد �ل�صام، و�إن�صاء �جلامعة �الإ�صالمية. 
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 1983 �صنة  وفل�صطني(  )�الأردن  �ل�صام  بالد  يف  لالإخو�ن  عاٌم  موؤمتٌر   وُعقد 

�لكويت،  من  �لن�صطاء  من  وكوكبة  و�خلارج،  �لد�خل  قياد�ت  وح�رشته  عّمان،  يف 

و�ل�صعودية، و�الأردن، وُدعي �أبو مرزوق للم�صاركة يف هذ� �ملوؤمتر غري �أنه �عتذر 

جهاز  �إىل  الحقاً  تطور  �لذي  �مللف  ذلك  �ملوؤمتر  هذ�  عن  و�نبثق  �حل�صور.  عن 

يف  فل�صطني  جلنة  باأع�صاء  بد�أ  قد  �مللف  وكان  خريي.  د.  تواله  و�لذي  فل�صطني؛ 

باالإ�صافة  و�ل�صعودية  �لكويت  من  �الإخوة  بع�ص  ومعهم  بع�صهم،  �أو   عّمان، 

الأبو مرزوق. وكانت ُجّل �أعمال �مللف �ملذكور �أعماالً خريية لدعم �لد�خل وموؤ�ص�صاته 

�لنا�صئة، و�حتاد�ت طالبية حتت م�صمى �لرو�بط يف �لغرب، و�الحتاد �الإ�صالمي يف 

�أمريكا �ل�صمالية. وعقد �أول موؤمتر لهذه �لرو�بط و�الحتاد�ت �صنة 1984 يف لندن 

باالإ�صافة �إىل �لتخطيط �لو�عي النطالق عمل فل�صطيني �صامل.

بد�أ يف هذه �لفرتة جتميع �لعمل �لفل�صطيني �لذي �نطلق يف �خلارج، وكان هناك 

دو�فع قوية لهذ� �النطالق: 

تهمي�ص �لق�صية �لفل�صطينية وحماوالت �إنهائها.   .1

ما حدث من �جتياح �صهيوين للبنان وحجم �لقتل بني �لفل�صطينيني، و�ملجازر   .2
�لتي �رُتِكبت يف ميمي �صب� و�صاتيال، وبعد ذلك ح�صار �ملخيمات، �لذي بلغت 

�آخر �لقطط و�لكالب.  ق�صوته حّد تناول �لبع�ص �حل�صائ�ص، فيما تناول بع�ص 

ومت ت�صتيت �لفل�صطينيني بعد �لرحيل من لبنان �إىل �ل�صود�ن، وتون�ص، و�ليمن، 

و�لعر�ق يف رحلة نحو �ملجهول.

�الندفاع غري �ملعقول نحو ت�صوية �صيا�صية، و�إرها�صات �حللول �ل�صلمية �لتي   .3
مّت �ال�صت�صعار �أنها بد�ية �لتفريط بالق�صية و�ل�صعب وحقوقه.

�الحتالل �جلاثم على كل �الأر�ص �لفل�صطينية و�ملقد�صات وو�جب �لفل�صطينيني   .4
نحو ذلك. 

فر�ص حجم �لعمل �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج على �لقيادة �مل�صارعة للعمل   .5
�ملخطط و�ملبمج خدمة للق�صية.
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جميع  خريطة  على  �ل�صغرية  كولنز  فورت  مدينة  كانت  مرزوق:  �أبو  يو��صل 

�لز�ئرين لرتتيبات متعلقة بالعمل �الإخو�ين، �أو بالعمل �لفل�صطيني، فقد ز�ر تنظيم 

�الإخو�ن يف هذه �ملدينة �ل�صغرية �لع�رش�ت من �لقياد�ت من متلف �الأقطار، وكذلك 

�ملكتب  عن  و�ملنبثقة  �لفل�صطيني  �لعمل  لرتعى  �صّكلت  �لتي  �للجنة  �أع�صاء  بع�ص 

�لكبري �صليمان  �الأخ  �لتنفيذي جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، وعلى ر�أ�صها 

حمد، وكان ب�صحبته �الأخ �أبو �لوليد )خالد م�صعل(، وكان �حلديث يف غالبه يدور 

منهم  �لتن�صيق  جلنة  وموقف  �أمريكا  �إىل  �لكويت  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني  حول 

و�رتباطه  وعمله  لفل�صطني  �الإ�صالمي  �الحتاد  �إىل  باالإ�صافة  �لبعوث،  تنظيم  ومن 

بالعمل �لطالبي �لعام... وم�صاكل بع�ص �الإخوة �لفل�صطينيني وم�صاكل �لتنظيم مع 

�الإخوة �ل�صود�نيني. 

ل اإىل الكفاح امل�شلّح... مهمات يف غزة: التحوُّ

منهج  يف  تطور�ت  حدثت  مرزوق—فقد  �أبو  �ملحتلة—يو��صل  �الأر�ص  يف  �أما 

كاجلامعة  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  معظم  تر�ّصخت  �أن  بعد  �الإ�صالمية  �حلركة  عمل 

�الإ�صالمي،  و�ملجمع  �الإ�صالمية،  كاجلمعية  �الإ�صالمية،  و�جلمعيات  �الإ�صالمية، 

كو�در  وبد�أت  �الجتماعي،  و�لعمل  �لنقابات،  حول  �حلديث  بد�أ  وكذلك  وغريها. 

عديدة �لعودة لغزة بعد تخرجها، وبد�أت �الحتكاكات تت�صع تد�فعاً حول م�صاحة 

�إىل تد�فع باالأيدي، و�الأدو�ت �حلادة،  كل فريق يف �لعمل، وحتول �لتد�فع �لفكري 

وتكر�ص �لوجود �الإخو�ين بعد حالة �لرف�ص من ِقبَل �الآخرين.  

بعد �أن �أ�صبح �الإخو�ن حقيقة، مل تفلح �لقوى �الأخرى يف حتجيمهم، وبد�أ �لتفكري 

بالعمل �مل�صلح، وت�صّكلت جلنة برئا�صة �ل�صيخ �أحمد يا�صني نف�صه، وع�صوية عدد 

�إبر�هيم �ملقادمة رحمه �هلل، و�أحمد �مللح، ود. حممد  �لبارزين مثل: د.  من �الإخوة 

�صهاب، وعبد �لرحمن متر�ز، وغريهم، وقد تولت �الإعد�د للعمل �مل�صلح من تدريب، 

و�رش�ء �أ�صلحة، وتكوين جمموعات مقاتلة، خارج �لقطاع وحتديد�ً يف �لعر�ق.  

حيث  قا�صية،  لهم  بالن�صبة  �الأحكام  وكانت  عليهم،  �لقب�ص  مت   1984 �صنة  ويف 

“دولة  تدمري  على  �لعمل  بتهمة  “جتريهم”  بعد  عاماً،   14–8 بني  تر�وحت 

هذه  �ملذكورين  �الإخوة  جميع  �أم�صى  وقد  �إ�صالمية.  دولة  و�إقامة  �إ�رش�ئيل”، 
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 1985 �صنة  خرج  �لذي  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  با�صتثناء  �ل�صجون،  يف  �ملحكوميات 

�صمن �صفقة تبادل �الأ�رشى �لتي �أجرتها �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، حيث 

مّت تبادل ثالثة �أ�رشى �صهاينة بنحو 1,850 �أ�صري�ً فل�صطينياً، يف �صفقة كانت غري 

�أجاد فيها �ملحاورون يف �لقيادة �لعامة و�أجبو� �لعدو على �الإفر�ج عن  م�صبوقة، 

قناعة  �أكرث  �لقطاع  �إىل  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  وعاد  حقاً،  مميزة  ونوعية  �لعدد  هذ� 

بالعمل �مل�صلح، وجل�ص �صنة كاملة دون �أن يعود للمكتب �الإد�ري يف �لقطاع حت�صباً 

من �إعادة �عتقاله من ِقبل �الحتالل. وبعد �صنة 1986 عاد �ل�صيخ �إىل ع�صوية �ملكتب 

�الإد�ري �لذي كان يقوده �آنذ�ك �الأ�صتاذ عبد �لفتاح دخان حفظه �هلل.

وقد ز�ر �أبو مرزوق �لقطاع بعد خروج �ل�صيخ من �ل�صجن، وجل�ص مع معظم 

�ملكاتب �لفرعية لالإخو�ن، و�أعطى بع�ص �لدور�ت للطالب يف �الإد�رة و�لتخطيط يف 

�ملجمع �الإ�صالمي يف جورة �ل�صم�ص ويف خان يون�ص، ويومها �صاأل �ل�صيخ عن جتربة 

�العتقال فوجده �أكرث قناعة بالعمل �لع�صكري مما كان عليه قبل �العتقال. وقال: 

�إن فرتة �العتقال وّفرت له فر�صة للِّقاء باأعد�د كبرية من قادة �ملنظمات �لفل�صطينية 

�إ�صالمي  �إىل تيار  من متلف �لتوجهات، وكان يِكنُّ تقدير�ً كبري�ً لهوؤالء. وتعرف 

د�خل �ل�صجن من �لقريبني، ممن غريو� قناعاتهم، و�أ�ص�صو� تكتالً بدون مرجعيات 

لهذ�  مو�زياً  وكان  و�آخرون،  طري  �أبو  وحممد  عمار،  جب  �أبرزهم:  كان  خارجية، 

�الأمر خارج فل�صطني وبد�أ يتبلور ب�صورة جيدة. 

عمل دون كلل يف اأمريكا:

 - كولومبيا  �إىل  كولور�دو  من  مرزوق  �أبو  �نتقل   ،1984 �صبتمب  �أيلول/  يف 

رميزوري، وكانت بلدة جامعية فيها عدد كبري من �الإخوة �ل�صود�نيني، وكذلك �الأخ 

�أبو مرزوق مل يلبث  �أحمد يو�صف، �لذي كان يدر�ص �ملاج�صتري يف �الإعالم، ولكن 

�أن غادرها �إىل و��صنطن، يف جورج تاون، �لتي مكث فيها �صهر�ً و�حد�ً، ثم غادرها 

مدينة  يف  �أقام  وحيث   ،1985 �صتاء  بد�ية  من  فيها  �حلال  به  و��صتقر  لويزيانا  �إىل 

جامعية ��صمها ر�صتون، كان فيها عدد كبري من �لطالب، �أغلبهم يف مرحلة �لدر��صة 

�جلامعية، وعدد قليل يف �لدر��صات �لعليا. وبعد �أن ��صتقر به �ملقام فيها، وجد م�صقة 
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يف �ل�صفر منها �إىل بقية �لواليات ملتابعة �الأعمال �لتنظيمية، لعدم وجود مطار فيها، 

وكان �ملطار �الأقرب لها يف مدينة مونرو، �لتي تبعد قر�بة �صاعة من ر�صتون.

فور �أن ��صتقر �أبو مرزوق يف لويزيانا، �صاأل عن �مل�صجد، حيث وجد هناك غرفة 

��صتُخِدم  �أو�صع  مكان  ��صتئجار  فتم  كم�صجد،  ُت�صتخَدم  مرت�ً   20 مب�صاحة  و�حدة 

�لطالب،  ل�صكن  و�أماكن  م�صجد  وبناء  �أر�ص  قطعة  �رش�ء  مّت  ذلك  وبعد  كم�صجد، 

ومدر�صة تدر�ص �للغة �لعربية و�لعلوم �الإ�صالمية لل�صغار يف فرتة نهاية �الأ�صبوع، 

�إنها  ومت جتنيد �لعديد من �لطالب و�أ�صاتذة �جلامعة يف �ملدينة نف�صها، �لتي يقول 

�أ�صبحت بف�صل �هلل نقطة ن�صاط وجذب للعمل �الإ�صالمي.

على  �ملدينة،  هذه  يف  و�حدة  �أ�صبوعية  �إجازة  ق�صى  �أنه  مرزوق  �أبو  يذكر  وال 

مدى �ل�صنو�ت �ل�صت �لتي ق�صاها فيها )1986–1992(. ويقول: كانت �الجتماعات 

�ملطلوب ح�صورها ُتعقد يف نهاية �الأ�صبوع، و�نق�صمت بني لقاء�ت قيادة �الإخو�ن يف 

�لواليات �ملتحدة، وح�صور �ملوؤمتر�ت �لتنظيمية، وزيارة �ملناطق �لتنظيمية، و�للقاء 

بالق�صم �ل�صيا�صي �لذي كان ي�صم يف ع�صويته د. وليد �لوهيب، ود. ح�صني �لقز�ز، 

ود. �أحمد يو�صف، و�آخرين، كما كانت تتم لقاء�ت جلنة �لتن�صيق لبالد �ل�صام، وكان 

�الإخوة �لفل�صطينيون من جماعة �الإخو�ن هم �الأكرث عدد�ً على �الإطالق، حيث كان 

بالد  تنظيم  يليه  ع�صو،   400–350 بني  ما  يرت�وح  �لتنظيم  هذ�  يف  �ملن�صوين  عدد 

�ل�صام، وعدد �جلن�صيات �ملوجودة يف �لتنظيم تزيد عن 40 جن�صية. 

وكانت �نتخابات �جلماعة مقررة نهاية 1986، فانتُخب فيها د. �أحمد �لقا�صي 

م�صوؤوالً، ومو�صى �أبو مرزوق نائباً، و�صمت جلنة �لقيادة ت�صعة من �الإخوة، هم: 

عماد �أبو دية، وطارق �ل�صويد�ن، وعمر �ل�صوباتي، وعبد �لرحمن �لتلب )�صود�ين( 

رحمه �هلل، وب�صام عثمان، وقدور �ل�صعيد، وحممد �جلغليط، وعبد �لرحمن �أمني. 

مّت  �لتي  و�لفكرية  و�ل�صيا�صية  �ل�صعبية  �ملوؤ�ص�صات  لقاء�ت  كانت  ذلك،  �إىل 

�لتو�جد،  وقانونية  �لعمل،  يف  �النفتاح  “لعل  مرزوق:  �أبو  ويقول  �إن�صاوؤها، 

و��صتخد�م �الأجهزة �حلديثة من هاتف وفاك�ص �صاعد على ترتيبات �لعمل يف �أثناء 

�الأ�صبوع و�لذي كنت �أق�صي نهار�ته يف �جلامعة، �أو يف �لعمل �الإ�صالمي �ملحلي، �أما 

�لليل فقد كان م�ص�صاً للمتابعات �لهاتفية �ملتو��صلة”.
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اإرها�شات االنتفا�شة:

يف �الأثناء، كانت تتبلور يف فل�صطني مقومات �لعمل �ملقاوم ممثلة �صو�ء بـ“خلية 

�جلهاد” �لتي مّت �إلقاء �لقب�ص عليها، و�لتي �صّكلها �ل�صيخ �أحمد يا�صني، و��صت�صهاد 

�لغربية بال�صفة  بريزيت  يف  غزة  �أبناء  من  دهب  و�صائب  �صلمية  �أبو   جو�د 

�صنة 1986، وتالها ��صت�صهاد “جمموعة �جلهاد” يف حي �ل�صجاعية 1987/10/6.

يف 1987/12/6 �صدمت �صيارة نقل �إ�رش�ئيلية كبرية، �صيارة �صغرية كانت تقل 

�أربعة عّمال من جباليا، فا�صتُ�صِهد �الأربعة، وكان �حلادث مرير�ً، مما �أثار حفيظة 

�جلهاد  �أبطال  بني  �ل�صجاعية  معركة  كانت  ب�صهرين  وقبلها  �لفل�صطيني،  �ل�صارع 

�الإ�صالمي �لذين متكنو� من �لهرب من �صجن غزة �ملركزي، حيث ��صتُ�صِهد 4 منهم؛ 

وم�صباح  حل�ص،  و�أحمد  خليل،  �ل�صيخ  و�صامي  �جلمل،  وحممد  قريقع،  زهدي 

�ل�صوري �لذي ��صتُ�صِهد يف مكان �آخر، فخرجت م�صرية �صعبية حتمل نعو�ص �أربعة؛ 

وهم طالب �أبو زيد )�ملغازي(، و�صعبان �صعيد �أحمد نبهان )جباليا(، وع�صام حممد 

حموده )جباليا(، وعلي حممود �إ�صماعيل )�ملغازي(، و�صتة �صهد�ء �آخرين �إىل ميم 

مركز  مع  مو�جهات  �إىل  �جلماهري  �نطلقت  ومنها  �ملخيم.  مقبة  يف  ليدفنو�  جباليا 

�رشطة �الحتالل يف جباليا، �لذي متكنت من �قتحامه و�ل�صيطرة عليه. وبدورهم، 

�ملايكرفون  بو��صطة  �ل�صباب  على  ينادون  و�أخذو�  �لغرف  د�خل  �جلنود  حت�صن 

Microphone، وطالبوهم بالتفرق، غري �أن �أحد �ل�صباب �عتلى مركز �ل�رشطة حيث 

�أز�ل �لعلم �الإ�رش�ئيلي، ورفع �لعلم �لفل�صطيني بدالً عنه، وقد �أ�صيب هذ� �ل�صاب، 

هو  فاأ�صيب  �ل�صعود،  �آخر  �صاب  وحاول  و�لتهليل،  بالتكبري  �جلماهري  فهدرت 

�لع�رش�ت، ونقلت �صيار�ت  �أ�صيب  ��صتهد�ف �جلماهري حيث  �إثر ذلك  �الآخر، ومّت 

�الأجرة �مل�صابني وفر�صت حالة منع �لتجو�ل، ودخلت �ملدرعات و�لدبابات ومئات 

�جلنود �أر�ص �ملخيم، ويف �ل�صباح مّت منا�صدة �لنا�ص �لتبع بالدم، فتجمع �ملئات، 

وبد�أت �ملو�جهات من جديد لليوم �لثاين منطلقة من م�صجد �ملخيم.

ويف 9 كانون �الأول/ دي�صمب، قّدم �ملخيم �أول �صهد�ء �النتفا�صة �ملباركة، �ل�صهيد 

�إلقاء زجاجة حارقة على �صيارة ع�صكرية  حامت �ل�صي�صي، �لذي مّت ��صتهد�فه بعد 

لالحتالل، و�نتف�ص �ملخيم عن َبكرة �أبيه.
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�لتاريخ  وهو  بياناتها،  �أول   1987/12/14 يوم  �الإ�صالمية  �حلركة  و�أ�صدرت 

�لذي �عتُِب الحقاً تاريخ �نطالقة حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(.

موقعاً  �لبيان  وكان  يون�ص،  خان  يف  �صهيد  ثم  رفح،  يف  �صهيد  �صقط  وبعدها 

باالأحرف )ح م �ص(، و�أع�صاء �ملكتب �لذين �صكلو� �حلركة و�أطلقو� �لبيان وقررو� 

�نطالق فعاليات �النتفا�صة هم:

• �ل�صيخ �أحمد يا�صني.
• عبد �لفتاح دخان.

• د. �إبر�هيم �ملقادمة.
• �صالح �صحادة.

• حممد ح�صن �صمعة.
• �ملهند�ص عي�صى �لن�صار.

• د. عبد �لعزيز �لرنتي�صي.

جهاز فل�شطني يف اخلارج:

فل�صطني  وجلنة  و�أمريكا،  وبريطانيا،  �لكويت،  يف  �لطالبية  �الحتاد�ت  كانت 

يف  �لتنفيذي  و�ملكتب  �ل�صعودية،  ومكتب  �لكويت،  يف  �لتخطيط  وجلنة  �الأردن،  يف 

�ل�صابة يف  �لقياد�ت  بد�أ بتجميع  لق�صم فل�صطني، و�لذي  �الأ�صا�صية  �الأدو�ت  عّمان، 

�إد�رة بر�جمه  �ملنهجي يف  �لعلمي و�لتخطيط  �الأ�صلوب  �ل�صام، و�عتمد  تنظيم بالد 

يف  جديد  و�قع  لتكري�ص  منهجاً  لالأحد�ث  �لطبيعي  �لتطور  من  و�تخذ  �لتنفيذية، 

و�الت�صال،  �خلريي،  و�لعمل  كاالإعالم،  عدة  باأدو�ت  بد�أ  ولقد  �لفل�صطيني.  �لعمل 

و�لتدريب، و�لتنظيم.

وقد كان الأبو مرزوق تخوُّف م�صتقبلي، و�أر�صل بر�صالة للمر�قب �لعام �الأ�صتاذ 

��صتقطاب  ظّل  يف  �ل�صام  بالد  تنظيم  م�صتقبل  حول  �هلل  رحمه  خليفة  �لرحمن  عبد 

�أنه �أر�صل له  �إال  معظم �ل�صباب �لفاعل للعمل �لفل�صطيني، وحتذيره من �مل�صتقبل، 

بر�صالة حملها د. خريي �إىل �لواليات �ملتحدة، �أبلغ فيها �أبو مرزوق بالعمل مع �الأخ 

وثقته  �لتنظيم  م�صتقبل  على  ومطمئناً  فل�صطني،  جهاز  يف  �الأغا  خريي  �أ�صامة  �أبو 

بالدكتور خريي �الأغا. 
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مّت  �الأعمال  كرثت  وحينما  �ل�صياق.  هذ�  يف  �جلهد  ببذل  مرزوق  �أبو  �لتزم  وقد 

تخيري �أع�صاء �لقيادة يف �جلهاز بالبقاء يف هذ� �ملوقع �أو �ال�صتقالة من �لتنظيم، ومت 

�إىل �لعالقة �ملميزة �لتي  �أبو مرزوق  �أبو مرزوق من هذ� �لتخيري. وي�صري  ��صتثناء 

ربطته بالدكتور خريي �الأغا، ويقول: �إنه كان َيعّده مبقام �لو�لد، وقد �رتبط معه 

بعالقة ممتدة من �أو��صط �ل�صبعينيات وحتى وفاته.

كان �لعمل يف �خلارج ي�صري بوترية بطيئة و�صابقة لالأحد�ث يف قطاع غزة، ومن 

ثّم يف �ل�صفة حيث مّت �صنة 1986 ت�صكيل قيادة للعمل �لفل�صطيني “جهاز فل�صطني” 

من جيلني: �ل�صيوخ �لذين كانو� يف غالبهم �أع�صاء يف جلنة فل�صطني، و�ل�صباب وهم 

من �لكويت، و�ل�صعودية، و�لواليات �ملتحدة، وبريطانيا، وكان �مل�صوؤول هو نف�صه 

�الأخ د. خريي �الأغا، وكان �أبو مرزوق نائباً له. ويف �لوقت نف�صه جرت �نتخابات 

�مل�صلمني يف  �الإخو�ن  �مل�صوؤولية عن تنظيم  �أبو مرزوق  �ملتحدة وتوىل  �لواليات  يف 

�لواليات �ملتحدة يف وقت �صابق.

ُوزِّعت �الأعمال يف قيادة جهاز فل�صطني بني �الأع�صاء مع بد�ية �لت�صعينيات من 

خريي  عمل  من  �لتنفيذية  �الأعمال  جممل  �ل�صباب  ن�صيب  وكان  �ملا�صي،  �لقرن 

�جلهاز  مل�صوؤول  �أول  نائباً  مرزوق  �أبو  وتوىل  و�إعالمي،  وجهادي  و�صيا�صي 

باالإ�صافة مل�صوؤولية �لعمل �ل�صيا�صي، وعمل يف هذه �لد�ئرة عدد متميز من �الإخوة 

�ل�صيا�صي  �لعبء  ومعظم  �ل�صيا�صية،  �لد�ئرة  م�صوؤولية  عاتقهم  على  يقع  كان 

يو�صف،  و�أحمد  خاطر،  و�صامي  نز�ل،  حممد  منهم:  �لدبلوما�صية،   و�لعالقات 

و�آخرون،  ب�صناق  ويا�رش  عبا�ص،  حممد  ود.  �لعدلوين،  �أكرم  حممد  ود.  �أ.،  وج. 

وكان هذ� �لفريق يف معظمه قد �أقام يف �لواليات �ملتحدة يف والية فرجينيا، حيث كان 

�أبو مرزوق قد �نتقل �إليها بعد �أن �أنهى �المتحان �ل�صامل للدكتور�ه، ومل يتبقَّ له �إال 

تقدمي ومناق�صة �لر�صالة وهي ال حتتاج �لبقاء يف ر�صتون - لويزيانا. وهكذ� �أ�صبح 

يدير �لعمل �ل�صيا�صي يف �حلركة من والية فرجينيا، باالإ�صافة �إىل �مل�صوؤولية �لعامة 

لالإخو�ن �مل�صلمني يف �أمريكا.
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ت�شكيل قيادة بديلة يف غزة:

ت�صكلت  وقد  �إ�رش�ئيليني،  جنديني  �لقتالية  �ملجموعات  �إحدى  �أ�رشت  �الأثناء  يف 

هذه �ملجموعة بقيادة �الأخ حممد �ل�رش�حتة وع�صوية كّل من �الأخَوْين حممد ن�صار، 

�نتقاماً من  �ل�صهاينة؛  �أيدي  ��صتُ�صِهد الحقاً يف دبي على  �لذي  �ملبحوح،  وحممود 

�صا�صبورت�ص  و�آيف   ،Ilan Saʻadon �صعدون  �إيالن  �جلنديني  وقتل  خطف  عملية 

�عتقاالت  عملية  �ل�صهيونية  �لقو�ت  نفذت  ذلك  �إثر  وعلى   .Avi Sasportas

مرزوق �أبو  فقرر  قياد�تها،  وجميع  �حلركة،  كو�در  من   %80 من  �أكرث   �صملت 

�إغاثة �إخو�نه. 

�لبي.  رفح  معب  طريق  عن  غزة  قطاع  �إىل  وتوجه  �لفور،  على  حقائبه  حزم 

وخالل ع�رشة �أيام من وجوده يف قطاع غزة �أعاد ت�صكيل �ملكتب �الإد�ري من �ل�صفني 

من مريز  و�صمري  رفح،  من  م�صامح  �أبو  �صيد  �الأ�صتاذ  برئا�صة  و�لثالث،   �لثاين 

�أبو �صمرة من غزة، وعماد �لفالوجي من جباليا. ومت ربط  خان يون�ص، و�صفيان 

�الأ�صتاذ ح�صن  �لوقت  �مل�صوؤول يف ذلك  �لغربية، حيث كان  بال�صفة  �لعمل مركزياً 

�لقيق رحمه �هلل، �لذي ي�صفه �أبو مرزوق باأنه “�أخ كرمي قاد �لعمل يف �ل�صفة �لغربية 

�صديد،  ر�أي  و�صاحب  و�لقطاع،  �ل�صفة  بني  �مل�صرتك  �ملكتب  عن  م�صوؤوالً  وكان 

وعزية من حديد، ومن �لرجال �ملعدودين يف �لعمل �لتنظيمي، و�الأمني رحمه �هلل 

رحمة و��صعة”. 

ويقول �أبو مرزوق �إنه ز�ره يف مدر�صة �ليتيم �لعربي لرتتيب �أو�صاع �ل�صفة، 

يف  �الأ�صا�صية  �الأعمال  تق�صيم  مّت  �لزيارة  هذه  ويف  كان،  ما  وهو  غزة،  مع  وربطها 

�الأخرى، وحينها  �الأعمال  �لع�صكري عن  �لعمل  �لقطاع وف�صل  �الإد�ري يف  �ملكتب 

�أطلق على �ملجموعة �الأوىل كتائب عز �لدين �لق�صام. ويقول �أبو مرزوق: “ومل يعلم 

�الإخوة بالت�صكيل �لع�صكري يف قيادة �حلركة �إال الحقاً با�صتثناء د. خريي، و�أطلقنا 

عليه كتائب عز �لدين �لق�ّصام بعيد�ً عن �ال�صم �لذي كان �صائعاً يف ذلك �لوقت كتائب 

�ل�صهيد عبد �هلل عز�م”. 
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يتابع �أبو مرزوق: “مّت �إر�صال �الأخ حممد �صالح )رحمه �هلل و�أجزل له �لعطاء 

باالأخ  �الت�صال  ومت   ،1992 يوليو  متوز/  �أو�خر  يف  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  قّدم(  مبا 

�لدين  عز  كتائب  يف  �لعمل  ولبدء  مقاومة  ت�صكيالت  لعمل  �لعاروري،  �صالح 

�لق�صام يف �ل�صفة �لغربية”. 

وكان �أبو مرزوق يعطي “�الإخوة �صيكات موقعة لالإنفاق على �لعمل من ح�صابه 

فر�صة  �الإ�رش�ئيليني  �لتجار  ِقبَل  من  ُتعتب  وكانت  �ملتحدة”  �لواليات  يف  �خلا�ص 

لتهريب �الأمو�ل �إىل ح�صابات يف �أمريكا.

وي�صري �أبو مرزوق �إىل �أن �لعمل �لع�صكري �أ�صبح يتم بعد هذ� �لتاريخ يف �ل�صفة 

�لت�صمية  �ختار هذه  و�أنه  �لق�صام،  �لدين  �ل�صهيد عز  و�لقطاع حتت م�صمى كتائب 

�أن يرت�صخ هذ�  �لت�صكيل، و�صاء �هلل  �إعادة  �لتنازع �مليد�ين عند  بهدف �البتعاد عن 

�ال�صم وينت�رش وي�صتمر، و�نتهى �لعمل باال�صم �الأول.

خطورة اأبو مرزوق... وجهة نظر اأمنية اإ�رشائيلية:

�أبو مرزوق ال ي�صهب يف �لتحدث عن �لدور �لقيادي �لذي كان يار�صه يف �أثناء 

طريق  �إىل  باهلل  �الإيان  من  “حما�ص،  كتاب  �أن  غري  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �إقامته 

 Aviva و�بيبا �صابي Ronni Shaked الإرهاب” ملوؤلفيه �الإ�رش�ئيليني، روين �صكيد�

Shabi، يتحدث بتف�صيالت م�صتقاة من م�صادر �لتحقيق مع معتقلي حما�ص لدى 

الأعمال  �ملتحدة  �لواليات  يف  حما�ص  قيادة  �إد�رة  كيفية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �الأجهزة 

�لـ“�إرهاب”، على حّد تعبريهما يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�لتـالية  �ل�صفحـات  يف  و�صـابي  �صـكيد  كتاب  حمتـويات  تلخيـ�ص   ويكن 

)�أبو عمر( كان يتوىل  �أبو مرزوق  )144–155( من هذه �لذكريات، باأن د. مو�صى 

�لقيادة �لفعلية حلركة حما�ص من مقر �إقامته يف والية فرجينيا �الأمريكية، و�أنه هو 

�لذي كان يعني �لقادة �لع�صكريني للحركة، ويتوىل �إعد�د �لبيانات �ل�صيا�صية وكذلك 

�أحمد( مبهمة  )�أبو  �لع�صكرية، ثم يكلف حممد �صالح  بالعمليات  �ملتعلقة  �لبيانات 

�إر�صالها عب �لفاك�ص �إىل قياد�ت �لد�خل �لتي كانت تتوىل توزيعها.
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�حتفظت  �الأمريكية  �لديوقر�طية  كنف  يف  �إنه  و�صابي  �صكيد  كتاب  وي�صيف 

يف  لرجالها  ميد�نية  �أو�مَر  �أر�صلت  ن�صطة  بقيادة  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة 

 بل و�أقامت على �أر�ص �لواليات �ملتحدة �الأمريكية مع�صكر�ت تدريب، 
1
“�ملناطق”،

بد�أت  لقد  “�إ�رش�ئيل”.  “تخريبية” �صّد  لتنفيذ عمليات  فل�صطينيني  تاأهيل  فيها  مّت 

�لن�صاطات �لع�صكرية حلركة حما�ص يف �لواليات �ملتحدة �صنة 1988، وذلك يف �إطار 

ِقيَمت يف نهاية �صنة 1987، مبو�ز�ة �إقامة حما�ص، 
ُ
منظمة �أطلق عليها “فل�صطني” �أ

�أع�صاء حركة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لواليات �ملتحدة. وقد  على يد فل�صطينيني من 

كانت مهمتها جتنيد �لفل�صطينيني كافة �أن�صار �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لواليات �ملتحدة 

�ملناطق.  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صّد  للن�صال  و�صيا�صي  ع�صكري  دعم  لتقدمي 

�مل�صلمني يف  لالإخو�ن  ع�صكرياً  “فل�صطني” ذر�عاً  كانت  �لعملية، فقد  �لناحية  ومن 

�مللقب  �أبو مرزوق  �ملنظمة د. مو�صى  �ملتحدة، وقد وقف على ر�أ�ص هذه   �لواليات 

�أما  حما�ص.  حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب  رئي�صاً  الحقاً  �أ�صبح  �لذي  عمر”،  بـ“�أبو 

�صكان  من  �أحمد”  بـ“�أبو  �مللقب  �صالح  حممد  ن�صقها  فقد  �لع�صكرية  �لن�صاطات 

�صيكاغو، و�لذي �عتُقل يف “�إ�رش�ئيل” )خرج من �ل�صجن �الإ�رش�ئيلي يف 1997/11/11، 

وتويف الحقاً يف �آذ�ر/ مار�ص 2016( مع فل�صطينينَي �آخَرين؛ عزت من�صور ور�أفت 

ر�بيه. وقد �أد�ر �صالح �للجنة �الأمنيـة ملنظمة “فل�صطني”، و�لتي كانت مهمتها جتنيد 

وتاأهيلهم  �ملهنية،  موؤهالتهم  ح�صب  وت�صنيفهم  �ملنظمة،  يف  للع�صوية  مر�صحني 

باالن�صمام  �لر�غبني  مبقابلة  �صالح  حممد  كلف  وقد  تخريبية”.  بـ“�أعمال  للقيام 

�إىل �ملنظمة، وبجمع معلومات �صخ�صية عن �ملر�صحني، وت�صنيفهم ح�صب جمـاالت 

يتم  نا�صفة  عبو�ت  و�إعد�د  �صامة،  مو�د  �إنتاج  يف  �خلبة  قبيل  من  تخ�ص�صهم 

تفجريها عن بعد، و�إنتاج مو�د متفجرة كيماوية. والأجل �ختبار قدر�ت �ملر�صحني 

قام �صالح ور�أفت ر�بيه بتوزيع مهمات تنفيذية. وقد جنح �ملر�صحون يف �صناعة 

�صالح  حممد  و�صلمو�  بل  توقيت،  و�صاعات  هاتفية،  مكاملات  لت�صوي�ص   �أجهزة 

14 �صاعة كهذه.

�أي  1967؛  �ملحتلة  فل�صطني  �إىل  لالإ�صارة  “�ملناطق”  م�صطلح  �الإ�رش�ئيليون  ي�صتخدم  ما  عادة   
1 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.
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�لع�صكري،  للعمل  موؤهلني  �أمريكيني  فل�صطينيني  ع�رشة  على  �لعثور  وبعد 

جمعهم حممد �صالح يف نطاق مع�صكر تدريب خا�ص ُكرِّ�ص الإعد�د عبو�ت نا�صفة. 

وقد جرت �لدورة باإ�رش�ف مدربني ذوي تاأهيل ع�صكري، ويف نطاقها قام �ملتدربون 

باإعد�د قنابل وحاولو� تفجريها، وكافة هذه �لن�صاطات مّت �إبالغ مو�صى �أبو مرزوق 

عنها من ِقبَل حممد �صالح. 

ن�صاطات �أبو �أحمد )حممد �صالح( �ل�رشية ��صتمرت يف �لواليات �ملتحدة خالل 

�ل�صنو�ت �لالحقة، حيث عمل على جتنيد �صبان لالنخر�ط يف �صفوف حما�ص وعلى 

�أيديولوجياً وتاأهيلهم ع�صكرياً. �أحد هوؤالء �ل�صبان كان �لطالب �جلامعي  تعبئتهم 

نا�رش عي�صى �لهدمي من بريزيت. 

مطار  �إىل  �لهدمي  و�صل   1990 يونيو  حزير�ن/  �صهر  يف  �أنه  �لكتاب  ويو��صل 

عن  كممثل  نف�صه  قدم  �لعمر  مقتبل  يف  رجل  هناك  �نتظاره  يف  وكان   �صيكاغو، 

�أبو �أحمد. جمعا عدد�ً �آخر من �ل�صبان �لذين و�صلو� هم �أي�صاً �إىل �ملطار، ومن هناك 

�صافرو� بثالث �صيار�ت �إىل غابة حرجية تقع بالقرب من بحرية �صغرية غري بعيدة 

عن �ملدينة. يف �لغابة �نت�صبت عدة �أكو�خ خ�صبية، فيما 25 طالباً جامعياً فل�صطينياً 

يتلقون در��صتهم يف �لواليات �ملتحدة حتلقو� يف �ملكان، وفور و�صوله �إىل �ملع�صكر 

لي�ص جمرد ميم �صيفي، فعو�صاً عن ممار�صة ن�صاطات  �الأمر  �أن  �لهدمي  �أدرك 

�الإ�صالمي  �لدين  عن  ملحا�رش�ت  �ملتدربون  ��صتمع  ثقافية،  ن�صاطات  �أو  ريا�صية 

وعن �أهد�ف حما�ص، وتعلمو� كيفية �إعد�د �صيار�ت ملغومة وعبو�ت نا�صفة. 

�الأحد،  يوم  وحتى  �خلمي�ص  يوم  من  �الأ�صبوع  نهاية  خالل  ِقيم 
ُ
�أ �ملع�صكر  هذ� 

و�أ�رشف عليه حممد �صالح، مب�صاعدة خم�صة مر�صدين، كذلك ح�رش �صالح دورة 

خا�صة ُعِقدت يف �أحد �الأكو�خ خلف باب مغلق، حيث تلقت جمموعة تتاألف من ثالثة 

متدربني در�صاً يف �لتخريب. 

علََّم  �أمريكية،  من  ومتزوج  عمره  من  �لثالثني  يف  �أ�صمر  ليبي  وهو  �ملدرب، 

�ملتدربني على كيفية �إعد�د �صيارة ملغومة. وبعد �النتهاء من �لتدريب يوم �الأحد، 

مدينة  يف  �صقيقه  منزل  �إىل  عاد  هناك  ومن  �صيكاغو،  مطار  �إىل  �لهدمي  نا�رش  ُنِقل 

�أيام من ذلك، بد�أت ت�صل �إىل �لبيت �لكائن يف �صارع  Kansas. وبعد عدة  كان�صا�ص 
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مو��صيع  حول  مطبوعة  مقاالت  ت�صمنت  بريدية  طرود   ”2230 غالن  “فريري 
�صيا�صية، ون�رش�ت معلومات عن حما�ص، ومو�د عن �لدين �الإ�صالمي، �ملر�صل كان 

حممد �صالح. 

د�عياً  �لهدمي  بنا�رش  �صالح  حممد  �ت�صل   1990 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

دي�صمب  �الأول/  كانون  �صهر  يف  �صينعقد  كبري  �إ�صالمي  موؤمتر  يف  للم�صاركة  �إياه 

لالحتاد  �لثالث  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  ذلك  وكان  بكان�صا�ص.  �ملوؤمتر�ت  مركز   يف 

�الإ�صالمي لفل�صطني.

�رشية  لقاء�ت  �صل�صة  �إىل  �صاباً  ع�رشين  �صالح  حممد  دعا  �ملوؤمتر  �أيام  وخالل 

�مل�صاركني  من  و�حد  كل  بلغ 
ُ
�أ وقد  كان�صا�ص.  ر�ماد�  فندق  قاعات  �إحدى  يف  ُعِقدت 

متفق  “�صيفرة”  طريق  عن  فقط  للقاعة،  �لدخول  مبقدوره  �أن  �صخ�صية،  ب�صفة 

“�أين �مل�صجد؟”، كان يتعني على  عليها �صلفاً. فعندما ي�صاأل �حلار�ص على �ملدخل: 

�مل�صرتك �الإجابة: “يف �الأق�صى”. وحينها كان ُي�صَمح له بالدخول �إىل �لقاعة.

�أحد �ملدربني كان �إبر�هيم �ملزين، فل�صطيني يف �خلم�صني من عمره، و�أ�صله من 

�ل�رشي،  �للقاء  يف  للم�صاركة  �ختيارهم  مّت  �لذين  �ل�صبان  قابل  �ملزين  غزة.  قطاع 

مبوجب  �نتقاوؤهم  مّت  وقد   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �ملناطق  �صكان  من  جميعاً  وكانو� 

�لنماذج �لتي جرى تعبئتها يف ميمات �ل�صيف؛ وذلك كي ينفذو� عمليات لت�صعيد 

�النتفا�صة، هكذ� روى �لهدمي يف وقت الحق، بعد ذلك قام رجل يناهز �لـ 35 من 

�أمنية، وجلنة  �أربع جلان: جلنة ع�صكرية، وجلنة  �مل�صاركني �صمن  عمره بتوزيع 

ثقافية، وجلنة �صيا�صية. 

�لتي  �ل�صيا�صية  �للجنة  يف  ع�صو�ً  �آخرين  �صبان  خم�صة  مع  ُعنيِّ  �لهدمي  نا�رش 

تر�أ�صها جنيب �لغو�ص، وهو فل�صطيني �أقام ل�صنو�ت طويلة يف لبنان، وكان يتلقى 

در��صة جامعية للح�صول على �صهادة �ملاج�صتري.

وبعد �صهر، ويف ظهر يوم �صبت عقد �جتماع الأع�صاء �للجنة �ل�صيا�صية يف فندق 

�أبو �رشخ  �إن يف �ملدينة، وقد ح�رش �الجتماع كل من جنيب �لغو�ص، ونبيل  ر�ماد� 

وهو طالب جامعي من نابل�ص، وطالب �آخر يدر�ص كمبيوتر )حا�صوب( يف نب��صكا 
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ُيدَعى وليد و�أ�صله من نابل�ص، و�صاب ر�بع ُيدَعى و�ئل كان يدر�ص يف �أوكالهوما، 

و�صاب من �أ�صل ليبي يقيم يف تك�صا�ص، هذ� �الجتماع �أد�ره حممد �صالح.

جنيب �لغو�ص حتدث )حا�رَشَ( للح�صور عن مو��صيع �صيا�صية متلفة، وعن 

�أ�صاليب �لتحقيق �لتي تتبعها �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية. ويف �لنهاية جاء دور “�لتعميد” 

�ملتفجرة،  و�ملو�د  �ليدوية،  �لقنابل  �أنو�ع  عن  حما�رش�ت  �صل�صلة  قدمت  حيث 

�للقاء�ت  “يف  مل�صتمعيه،  �لغو�ص  قال  فقط”،  �لبد�ية  هي  “هذه  �لنا�صفة.  و�لعبو�ت 

من  �النتقال  بهدف  وذلك  �لقتالية؛  �لو�صائل  عن  بالتف�صيل  لكم  �صن�رشح  �لقادمة 

�لتي  حما�ص  حركة  با�صم  و�لعمل  �لناري،  �ل�صالح  ��صتخد�م  �إىل  �حلجارة  ر�صق 

ننتمي �إليها”.

وعند منت�صف �لليل �أجمل حممد �صالح �للقاء: “هدف �للقاء كان تعليم جميع 

تنفيذ  نا�صفة، حتى يتمكن كل و�حد منهم من  �إعد�د عبو�ت  �للجان كيفية  �أع�صاء 

هجمات يف منطقة �صكنه يف �ملناطق �ملحتلة عام 1967”.

�لقد�ص، ويف  �إىل  �لهدمي  �أن نفدت مدخر�ته، عاد  1992 وبعد  يف �صباط/ فب�ير 

�آذ�ر/ مار�ص 1993 وقبل �أن يتمكن من تنفيذ �أي عملية “تخريبية” �عتقل �لهدمي 

 Israel Security Agency—ISA )على يد جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك

)Shabak(. وقد ُنقلت �ملعلومات �لتي �أدىل بها خالل �لتحقيق معه باأكملها للجهات 

�ملعنية يف �الإد�رة �الأمريكية.

قبل �صهرين من ذلك يف منت�صف كانون �لثاين/ يناير 1993 و�صل حممد �صالح 

�إىل �ملناطق، قبل مغادرته �لواليات �ملتحدة عر�ص عليه مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص 

�لعمل  م�صوؤولية  تويلِّ  �حلركة  قادة  كبار  من  من�صور  وعزت  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

��صتعد�ده  �أبدى  �أنه  �إال  �ل�صفة. �صالح رف�ص هذ� �القرت�ح،  �لع�صكري حلما�ص يف 

للقيام مبهام تتعلق باملجال �لع�صكري. 

يف 25 كانون �لثاين/ يناير، �عتُِقل �صالح على يد �ل�صاباك، وبالتحقيق معه تبني 

�أنه عمل قبل قدومه على تاأهيل طاقم خا�ص كان من �ملقرر له �لقيام بتنفيذ هجمات 

خا�صة يف �ملناطق �ملحتلة. هذ� �لطاقم �ملقل�ص �صّم نا�صطني من بينهم رزق �صالح، 

تدريبات  هوؤالء  تلقى  وقد  غزة.  قطاع  من  �أ�صله  ثالث  و�صاب  ر�صو�ن،  و�رشيف 
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�صو�عق—�لعن�رش  �إنتاج  على  تدريب  ذلك  يف  مبا  �ملتحدة  �لواليات  يف  ع�صكرية 

�ل�صفة  �إىل  �لطاقم  ي�صل  �أن  �ملقرر  من  كان  نا�صفة.  عبو�ت  �إعد�د  �لرئي�صي—يف 

َل �صفر �لطاقم  �لغربية يف �صهر �صباط/ فب�ير 1993، �إال �أن مو�صى �أبو مرزوق �أجَّ

حد�ً  �صالح  حممد  �عتقال  و�صع  وقد  �أد�ئهم.  م�صتوى  بتح�صني  �أع�صاَءه  مطالباً 

لهذه �خلطة كلها.

يف �أو�خر �صنة 1990 ومطلع 1991 جرت حملة �عتقاالت جديدة طالت ن�صطاء 

حما�ص يف �ل�صفة، و�أدت �إىل �نهيار �لبنية �لتنظيمية للحركة. وح�صب تقدير �لقيادة 

�لتوجيه الأق�صام �حلركة  �النهيار عن ف�صل عمليات  �ملتحدة، فقد نتج  �لواليات  يف 

�ملختلفة، �إذ �ت�صح �أن �عتقال عدٍد من �لنا�صطني على يد �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية 

كان كافياً من �أجل ك�صف �ل�صبكة كلها.

وقد تقرر يف قيادة �حلركة �أن تكون )من ذلك �لوقت ف�صاعد�ً( يف كل منطقة من 

�ل�رشية  مبد�أ  �خلارج.  قيادة  مع  مبا�رشة  ترتبط  م�صتقلة”  “قيادة  �ل�صفة  مناطق 

ُروِعَي عن طريق �إيجاد �رتباط مبا�رش بني قادة �ملناطق وبني �لقياد�ت يف �لواليات 

�ملتحدة، ويف بريطانيا، ويف �الأردن، وهكذ� وهنت �لبنية �ملركزية با�صتثناء �جلهاز 

�لع�صكري �لذي و��صل �لعمل كج�صٍم ُقطري على م�صتوى �لبالد.

�ت�صاالت �لقيادة يف �لواليات �ملتحدة مع �لنا�صطني يف �ملناطق جرت عن طريق 

�إليه  ُنِقل  فاك�ص  جهاز  و�صع  منطقة  قائِد  كل  ت�رشف  فتحَت  �لفاك�ص،  �أو  �لهاتف 

�ملُعّدة  و�لبيانات  بالن�صاط،  �ملت�صلة  �لتعليمات  �ملتحدة  �لواليات  من  بو��صطته 

للتوزيع، و�لتوجيهات �ملتعلقة باإي�صال �الأمو�ل.

وبني فرتة و�أخرى كان ي�صل موفد من �لواليات �ملتحدة للوقوف عن كثب على 

مكلفني  لتعيني  و�أحياناً  �لتنظيمي  �لبناء  جهود  يف  وللم�صاعدة  �جلارية  �لن�صاطات 

م�صدر  من  �مليد�ن  يف  يجري  ما  على  لالطالع  حاجة  تن�صاأ  كانت  وعندما  جدد. 

�إىل �لواليات �ملتحدة ملقابلة  �أو �لق�صاء �لتوجه  مبا�رش، كان يطلب من قائد �ملنطقة 

�أع�صاء �لقيادة.
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و�صط  منطقة  يف  حما�ص  قائد  �لرحمي،  حممود  د.  كان  �مل�صافرين  هوؤالء  �أحد 

�ل�صفة )�لقد�ص، ور�م �هلل، وبيت حلم، و�أريحا(. وهو من مو�ليد �لبرية �صنة 1963، 

در�ص �لطب يف جامعة روما، و�نتُِخب هناك رئي�صاً الحتاد �لطلبة �مل�صلمني. يف �أيلول/ 

�لعمل  وبد�أ  خا�صة،  عيادة  وفتح  �لبرية  مدينته  �إىل  �لرحمي  عاد   ،1989 �صبتمب 

�إىل �صفوف حركة حما�ص عن طريق �صهره حممد  كطبيب. وبعد مرور عام جنّد 

كاظم �صو�حلة، �لذي كان وقتها يعمل �رش�ً. ويف �أعقاب حملة �العتقاالت لنا�صطي 

�إيطاليا  �إىل مطلوب. عندما �لتقاه �لرحمي بعد عودته من  حما�ص، حتّول �صو�حلة 

�لتايل غريَّ �صو�حلة مظهره حيث  لقائهما  كان �صو�حلة يطلق حلية و�صارباً، ويف 

حلق حليته و�صاربه.

وقد  �حلركة،  يف  قيادي  من�صب  يف  �لرحمي  ُعنيِّ  �ل�صيا�صية  جتربته  وبحكم 

ونقل  �لفعاليات  تنظيم  وطرق  �أ�صاليب  عن  و�فية  �صورة  �صهره  �صو�حلة  �أعطى 

�الأمو�ل، و�لتن�صيق مع نا�صطني �آخرين، و�الأهم من ذلك، عن �الت�صال مع �لقيادة 

يف �مل�صي�صبي بالواليات �ملتحدة، حيث يقيم عبد �حلليم �الأ�صقر، و�أ�صله من قرية 

ن�صاطات  جهاز  عن  �مل�صوؤول  �إنه  لـلرحمي  �صو�حلة  قال  طولكرم،  قرب  �صيد� 

خالله  من  معه،  �لفاك�ص  وعب  هاتفية  �ت�صاالت  �إجر�ء  “عليك  �ملناطق،  يف  حما�ص 

مبلغ  للرحمي  �صو�حلة  وقدم  عمل”.  و�أو�مر  و�أمو�ل  بيانات  على   �صتح�صل 

خم�صة �آالف دوالر لكي ي�صرتي بها جهاز فاك�ص وي�صعه يف بيته.

�صيغة �لبيانات �لتي وزعتها حما�ص يف �ل�صفة ت�صلمها د. �لرحمي مبا�رشة من 

يو�صف  �أحمد  و�أر�صل  �ملتحدة.  �لواليات  يف  �لقيادة  مقر  فريجينيا،   - �صبنغفيلد 

�إىل د. �لرحمي بالفاك�ص �صيغة بيانات حما�ص. و�أ�صاف �لرحمي “وهذ� ما ح�صل 

�ملتحدة  �أر�صل د. �لرحمي للواليات  �لفاك�ص  �أخرى”. وعن طريق  �أي�صاً يف مناطق 

تقارير �صاملة عن ن�صاطات حما�ص يف منطقة �لو�صط. وقد ت�صمنت هذه �لتقارير 

�لديني(، و�أ�صماَء وجمندين جدد للحركة،  �لدعوة )�لوعظ  معلومات عن ن�صاطات 

�لتحقيق،  رهن  وموقوفني  معتقلني  وعن  �خلاليا،  �أو�صاع  عن  مف�صالً  وتقرير�ً 

وعن م�صاريَف مالية.
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ويف حزير�ن/ يونيو 1991 �ت�صل �الأ�صقر بالدكتور �لرحمي يف بيته وطلب منه 

�إىل  �لرحمي  �صافر  ذلك  بعد  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �حلركة  قادة  مع  للقاء  �حل�صور 

نيويورك. ويف �ملطار كان �الأ�صقر يف �نتظاره؛ “عليك �لتوجه �إىل �لواليات �ملتحدة �إىل 

)تني�صي Tennessee(. هناك �صتقابل �أبو عمر، �إنه ينتظرك”، قال للدكتور �لرحمي، 

و�أعطاه تذكرة �صفر بالطائرة.

عند و�صوله �إىل تني�صي مّت ��صطحابه )�لرحمي( �إىل منزل �أحد ن�صيطي �حلركة، 

عن  جممالً  تقرير�ً  له  وقدم  مرزوق،  �أبو  مو�صى  بالدكتور  �لرحمي  �لتقى  وهناك 

�حلديث،  فحوى  �أمامه  دّون  مرزوق  �أبو  �لو�صط.  منطقة  يف  حما�ص  ن�صاطات 

�لتحرير  منظمة  ف�صائل  مع  وبعالقاتها  �ملنطقة  يف  حما�ص  بو�صع  �هتماماً  مبدياً 

مرور  وبعد  �الأ�صقر.  �حلليم  عبد  �إىل  مماثالً  تقرير�ً  قدم  �لرحمي  د.  �لفل�صطينية. 

ع�رشة �أيام عاد �لرحمي �إىل �لبرية.

عن  حتدث  �الأ�صقر  من  بالغاً  �لرحمي  د.  تلقى  وجيزة  بفرتة  عودته  بعد 

�أحمد.  �أبو  �الآن  من  هو  �لن�صاط  عن  فامل�صوؤول  �ملتحدة.  �لواليات  يف  قيادي  تغيري 

يف  تلفونه  رقم  و�لهاتف.  �لفاك�ص  طريق  عن  به  تت�صل  �أن  “عليك  للرحمي:  قيل 

�صيقوم هو   ،)7932377712( �لفاك�ص  ورقم   )70212412063( هو   فريجينيا 

باالت�صال بك”. 

يف ني�صان/ �أبريل 1992 �صافر د. �لرحمي مرة �أخرى �إىل �لواليات �ملتحدة. ويف 

مطار  ويف  �إيطاليا.  يف  �لرحمي  توقف  �لرحلة  على  �صياحي  طابع  الإ�صفاء  حماولة 

نيويورك كان يف �نتظاره معني �صبيب، وهو ن�صيط بارز يف حما�ص، كان قد غادر 

�ملناطق، ومن بيت �صبيب �ت�صل �لرحمي بالدكتور مو�صى �أبو مرزوق، وحدد معه 

لقاء يف �صبيحة �ليوم �لتايل بو��صنطن.

ويف لقاء و��صنطن �صارك، �إ�صافة �إىل �أبو مرزوق، �صتة من كبار قادة حما�ص يف 

�حلركة”.  ر(  )منظِّ “موؤدلج  �عتُب  �لذي  يو�صف  �أحمد  بينهم  من  �ملتحدة  �لواليات 

وقد تناول �للقاء عالقات حما�ص مع �ملنظمات �الأخرى، و�النتخابات �ملقبلة للرئا�صة 

�الأمريكية، و�حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني يف �ملناطق.
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هذ� �للقاء ح�رشه �أي�صاً حممد �صو�حلة �لذي و�صل من لندن من �أجل تن�صيق 

مّت  باأنه  �لرحمي  د.  �أبلغا  �لقيادة. �صو�حلة ويو�صف  �لع�صكري مع روؤ�صاء  �لعمل 

ن�صيطي  من  خديجة،  �أبو  ماجد  هو  �ملناطق،  عن  غيابه  فرتة  خالل  له  بديل  تعيني 

حما�ص يف منطقة ر�م �هلل.

يف  با�صمه  ح�صاباً  �لرحمي  حممود  د.  فتح  عنه،  �مل�صوؤولني  لتوجيهات  وطبقاً 

�خلطوة  هذه  �صيكاغو.  يف   First Wisconsin Bank بنك  و�صكاون�صن  فري�صت 

ذلك  فحتى  �ملناطق.  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  من  �الأمو�ل  �إي�صال  ت�صهيل  ��صتهدفت 

كانت  و�لذي  �لبرية،  من  �حلركة  �أفر�د  �أحد  بو��صطة  ُتر�َصل  �الأمو�ل  كانت  �حلني 

�أما بعد  �لقيادة.  �ل�رّش�فني وتوزيعها ح�صب تعليمـات  �الأمو�ل من  ��صتالم  مهمته 

�أما طريقة و�صولها فهي:  �لرحمي.  د.  �إىل  �الأمو�ل ت�صل مبا�رشة  �أخذت  ذلك فقد 

ويح�صل  �صيكاغو  يف  بالبنك  ح�صابه  من  حو�لة  �ل�صفة  يف  �ل�رش�ف  يعطى  كان 

�أمو�ل نقد�ً. وهكذ� كـان يت�صلم يف كل �صهر نحو ع�رشة �آالف دوالر.  مقابلها على 

1993، يف �أعقاب قتل جندي حر�ص �حلدود  ولغاية �عتقاله يف كانون �لثاين/ يناير 

ن�صيم توليد�نو Nissim Toledano كان �لرحمي قد ت�صلم نحو 100 �ألف دوالر.

عاد  تقريباً،  ون�صف  �صهر�ً  د�م  غياب  وبعد   ،1992 مايو  �أيار/  �أو��صط   يف 

ت�صعيد  تقرر  هذه  رحلته  �أعقاب  ويف  �ملتحدة.  �لواليات  يف  رحلته  من  �لرحمي  د. 

حممد  و�صل   ،1992 يوليو  متوز/  �أو�خر  يف  “�إ�رش�ئيل”.  �صّد  �لع�صكـري  �لعمل 

�صالح يف مهمة جديدة �إىل �ل�صفة �لغربية، ويف زيارته هذه �أر�صى �صالح �الأر�صية 

الإقامة خاليا عز �لدين �لق�صام يف منطقة �خلليل. 

�صبتمب  �أيلول/  �صهر  ففي  �مليد�ن.  يف  ب�رشعة  �أثمرت  �لزيارة  هذه  بذ�ر 

يف  �لغربية.  �ل�صفة  و�صط  منطقة  “�الإرهابية”  �لهجمات  من  موجة  �جتاحت 

 George بو�ص  جورج  �لرئي�ص  والية  نهاية  ومع   ،1993 فب�ير  �صباط/   18

فوك�ص،  مرمي  �الإ�رش�ئيلية   Davar د�فار  �صحيفة  مر��صلة  �أجرت   ،Bush

�ال�صتخبار�ت  وكالة  يف  �الإرهاب  مكافحة  وحدة  رئي�ص  مع  �صحفية  مقابلة 

�الأمريكية   Central Intelligence Agency )CIA( �أي(  �آي  )�صي   �ملركزية 
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فين�صنت كاني�صرت�رو Vincent  Cannistraro، �لذي قال “يوجد يف �لواليات �ملتحدة 

�لقائل باأن قيادة حما�ص  15 ن�صيطاً حلركة حما�ص. �الدعاء  �إىل   10 ما ال يزيد عن 

موجودة يف �لواليات �ملتحدة �دعاء ال �أ�صا�ص له”.

وح�صب �أقو�ل فين�صنت: “�الأو�مر �لع�صكرية، �لتنظيمية، و�ل�صيا�صية تاأتي من 

�إير�ن �لتي تعمل من خالل جمموعات �أقامتها يف دول �أخرى، معظم متويل �ملنظمة 

ي�صل من �إير�ن، ولكن من �ملحتمل �أن جزء�ً منه ير عب �لواليات �ملتحدة”.

يف  حما�ص  ن�صاطات  �إىل  �الأمريكية  �الأمن  �صلطات  �نتباه  “�إ�رش�ئيل”  لفتت  لقد 

ويف  �أوروبا.  يف  �أ�صولية”  “جماعات  مع  �حلركة  عالقات  و�إىل  �ملتحدة،  �لواليات 

حمافل م�صرتكة تولّت بحث ق�صايا “�الإرهاب”، حّذر �الإ�رش�ئيليون ممثلي �الإد�رة 

�الأمريكية من “�لتطرف �الإ�صالمي” �لذي يتنامى ويزدهر يف كنف “�لديوقر�طية” 

�لن�صاطات  �أن  طاملا  باأنه  �الإ�رش�ئيليني  نظر�ئهم  �أمام  �الأمريكيون  و�أقر  �الأمريكية. 

�الإ�صالمية جتري يف �إطار حرية �لتعبري و�لعبادة فاإنه ال يكن عمل �صيء �صدها.

مل  “�إ�رش�ئيل”  �إن   ،1993 يونيو  حزير�ن/  يف  �ل�صاباك  رئي�ص  قال  ذلك،  ومع 

�لثاين/  كانون  ويف  حما�ص.  �أر��صيها �صّد  يف  تعمل  �أن  �ملتحدة  �لواليات  تطلب من 

 Federal Bureau of )يناير 1993، �أعلن �أن مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل )�أف بي �آي

حما�ص  حلركة  قانوين  غري  ن�صاط  حول  �صبهات  يف  حتقق   Investigation )FBI(

يف �لواليات �ملتحدة حتت �صتار ن�صاط ديني. وقد د�رت �ل�صبهات حول ن�صاطات 

يف  م�صادر  وقالت  �ملناطق.  ويف  �الأردن  يف  �حلركة  حل�صاب  �أمو�ل  بجمع  تتعلق 

و��صنطن �إن هـذ� �ملو�صوع ي�صكل “مبعث قلق”.

الحقاً تبني �أن �لواليات �ملتحدة �أجرت يف تلك �الأيام نف�صها �ت�صاالت �رشية مع 

قيادة حما�ص عن طريق مندوبيها يف �صفار�ت بال�رشق �الأو�صط، وكان �الأمريكيون 

و��صتطالع  �حلركة  نب�ص  جل�ص  حماولـة  يف  �ملحادثات  تلك  �إىل  بادرو�  �لذين  هم 

هذه  معظم  وجرت  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  �إىل  �صمها  �إمكانيات 

يف  �ملتحدة  �لواليات  ل�صفارة  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  مب�صاركة  عّمان  يف  �للقاء�ت 

�الأردن، غري �أن �الت�صاالت جرت �أي�صاً يف دم�صق، وتون�ص، و�لرباط.
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�الأمريكية عن  �ملتحدث با�صم وز�رة �خلارجية  �أعلن  �آذ�ر/ مار�ص  �لثاين من  يف 

عنا�رش  مع  عّمان  يف  �أمريكية  دبلوما�صية  حمافل  �أجرتها  �لتي  �الت�صاالت  “وقف 
ُدِعَي للتعقيب على  �إبر�هيم غو�صة، و�لذي  حما�ص”. �لناطق با�صم حركة حما�ص، 

�لقر�ر، قال �إن �حلركة هي �لتي قطعت �الت�صاالت ب�صبب رف�ص �لواليات �ملتحدة 

رفع م�صتوى �ملحادثات، وو�صف غو�صة حماوالت ربط �الت�صاالت �لدبلوما�صية 

ب�صعي حما�ص لطرح نف�صها كبديل عن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باأنها حماوالت 

 عكرة”.
ٍ
“لال�صطياد يف مياه

وقد جرى �حلو�ر مع �الأمريكيني مبو�ز�ة �ت�صاالت غري ر�صمية �أجر�ها زعماء 

حما�ص مع دبلوما�صيني يثلون دوالً �أخرى من بينها بريطانيا، و�إيطاليا، و�أملانيا. 

باأن  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �ل�صادرة  �ليومية  �لنهار  �صحيفة  �أفادت   1993/3/9 يف 

قيادة حما�ص يف عّمان �أعلنت باأن مندوبني عنها �أجرو� حو�ر�ً �صيا�صياً مع مندوبني 

حممد  �الأردن  يف  حما�ص  حركة  ممثل  و�أعلن  �خلرطوم.  يف  و�صينيني  �إ�صبانيني 

“حاولنا  �الإيطايل و�أنه  �الأملاين و�ل�صفري  �ل�صفري  ُعِقدت مع  لقاء�ت مماثلة  �أن  نز�ل 

�لتو�صيح يف هذه �للقاء�ت باأن حما�ص لي�صت منظمة �إرهابية”.

�الت�صاالت  هذه  �أمر  ت�رّشب  �أن  بعد  توقف  حما�ص  مع  �الأمريكي  �حلو�ر 

ويف  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لغا�صبة  �لفعل  ردود  من  موجة  و�أثار  �الإعالم،  و�صائل   �إىل 

�لواليات �ملتحدة.

ويف �لثاين من ني�صان/ �أبريل 1993 فقط، �أعلنت �خلارجية �الأمريكية عن �إدر�ج 

حركة حما�ص على “قائمة �لتنظيمات و�لدول �ملوؤيدة لالإرهاب”.

�لكتاب �الإ�رش�ئيلي يورد كذلك جانباً من تفا�صيل �لزيارة �الأخرية �لتي قام بها 

�أبو مرزوق لقطاع غزة �صنة 1990. فيقول �إن �صيد �أبو م�صامح طلب يف حزير�ن/ 

يونيو 1990 من �أبو مرزوق �إعفاءه من مهمته كقائد حلركة حما�ص يف قطاع غزة، 

و�أن �أبو مرزوق عنيَّ بدالً عنه عماد �لفالوجي �لذي �صبق له �أن ر�صحه لتويل مهام 

�لفالوجي  كلف  قد  م�صامح  �أبو  كان  �لرت�صيح  هذ�  ومبوجب  �حلركة.  يف  قيادية 

�لد�خل  لقيادة  �لعليا  �لهيئة  وهو  و�لقطاع”،  �ل�صفة  “مكتب  يف  غزة  قطاع  بتمثيل 

�لتي �صكلها �أبو مرزوق.
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�أطر  ويحدد  حلما�ص  �لع�صكريني  �لقادة  يعنّي  �لذي  هو  مرزوق  �أبو  كان  وكما 

�الأخرية  زيارته  �أثناء  يف  �لكتاب—�صّكل  يو��صل  فاإنه—كما  �لع�صكري،  �جلهاز 

للقطاع قيادتني، و�حدة جلهاز �الأمن برئا�صة �صفيان �أبو �صمرة، و�أخرى لالإعالم 

مغادرته  وبعد  �الأجهزة.  هذه  �ت�صال  قنو�ت  حدد  كما  �ل�صاعاتي.  �أحمد  برئا�صة 

غزة، بد�أت �الأجهزة تعمل مبوجب �الأهد�ف �لتي ر�صمها لها �أبو مرزوق.

كان  مرزوق  �أبو  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �لكتاب  يوحي  �رش�حة،  ذلك  يذكر  �أن  ودون 

�أي�صاً هو �مل�صوؤول عن �أمو�ل حما�ص، وهو �صاحب �لقر�ر يف �إنفاقها. ففي منت�صف 

�صيد �ت�صل  �الأولية،  �لتنظيمي  �لبناء  مرحلة  �نتهاء  وبعد  �أكتوبر،  �الأول/   ت�رشين 

دوالر  �آالف   210 �صحب  على  مو�فقته  ليطلب  مرزوق  �أبو  مع  هاتفياً  م�صامح  �أبو 

�أمريكي،  �أبو مرزوق �ملبلغ يف ح�صاب ببنك  �أودع  لتغطية �حتياجات �حلركة. وقد 

و�أوعز الأبو م�صامح �أن يح�صل عليه من �رش�ف يف غزة. 

)�نتهى عر�ص �لكتاب(

االنتقال اإىل االأردن:

وقرر  لفل�صطني،  �لعام  �جلهاز  �صورى  ملجل�ص  �جتماع  عقد  مّت   ،1990 �صنة  يف 

�الأردن  �إىل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  مرزوق  �أبو  �نتقال  �ملجتمعون  �الإخوة 

�الأردن الأول  �لفل�صطيني، فانتقل لالإقامة يف  لالقرت�ب �جلغر�يف من مركز �حلدث 

مرة يف حياته، كان ذلك يف حزير�ن/ يونيو من تلك �ل�صنة. كما نقل �أبناءه من �ملد�ر�ص 

ذ�ت  الأ�صباب  �الأردن  �ختار  �إنه  ويقول  عّمان.  يف  �الأردنية  �ملد�ر�ص  �إىل  �الأمريكية 

عالقة بالو�صع �لعام د�خل �الأردن ذ�ته، حيث �إن �لفل�صطينيني و�الأردنيني ي�صّكلون 

يف و�قع �حلال �صعباً و�حد�ً، وتاريخاً و�حد�ً، وخلفية و�حدة. ثم �إنه كان قد بد�أ يف 

�الأردن ن�صاط لرموز �آخرين من حما�ص. وكان �الأردن �أول بلد خارج فل�صطني يبد�أ 

فيه ن�صاط للحركة، حيث كانت �لعالقات مع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية ما تز�ل يف 

بد�ياتها. ويقول �أبو مرزوق: “�إن مل تُكن مغرو�صاً يف قلب �لوطن، فلتكن يف �لنقطة 

�الأكرث قرباً منه”.



156

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

 ،1973 �صنة  عليه  ح�صل  قد  كان  يني  �صفر  بجو�ز  �الأردن  مرزوق  �أبو  دخل 

�أنه  وح�صل على حّق �الإقامة يف �الأر��صي �الأردنية، و�أقام يف �صقة مفرو�صة. غري 

ُطلِب ملر�جعة د�ئرة �ملخابر�ت �لعامة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �ل�صنة نف�صها يف 

بلَِغ برف�ص 
ُ
�إطار �إجر�ء�ت طلب �حل�صول على �إقامة �صنوية. ويف �أثناء تلك �ملقابلة �أ

�إقامته، وُطلِب منه مغادرة �الأردن، ومل جُتدَّد �إقامته �ملوؤقتة.

وحيث �إنه مل ين�َصع لهذ� �لطلب، فقد ُمنِع من �لعودة لالأردن من �إحدى �صفر�ته 

�خلارجية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وبالرغم من �أن �إقامته �ملوؤقتة كانت ما 

�الإمار�ت  دولة  �إىل  �إبعاده  ومت  �ملطار  دخول  من  ُمنِع  �أنه  �إال  �ملفعول،  �صارية  تز�ل 

جديد  من  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ومنها  �ملتحدة،  �لعربية 

حيث �أقام يف هذه �ملرة يف منطقة و��صنطن �لكبى، �لتي هي جزء من والية فرجينيا، 

جماور�ً “ر�أ�ص �الأفعى” على حّد و�صف د. حممد مهدي، �لنا�صط �لبارز يف �أو�صاط 

�لعرب بالواليات �ملتحدة، و�لذي يرى �أن �أمريكا هي “ر�أ�ص �الأفعى” �ل�صهيونية، 

يف حني �أن “�إ�رش�ئيل” هي جمرد �لذنب.

�أنه  �الأردن. غري  ِقبَل  �الإجر�ء من  �أ�صباب ذلك  �الآن  �أبو مرزوق حتى  ومل يعلم 

�لعامة تركزت ب�صكل  �لتي وّجهها له �ملحقق يف د�ئرة �ملخابر�ت  �إن �الأ�صئلة  يقول 

رئي�صي حول ع�صويته يف �لهيئة �لتاأ�صي�صية للجامعة �الإ�صالمية يف غزة، وعن مدى 

معروفتني  غري  �ل�صيا�صية  وهويته  �صخ�صيته  كانت  َّا  ومَل حما�ص؟  بحركة  معرفته 

يف  تد�وله  يتم  كان  ما  مكرر�ً  مرزوق  �أبو  له  قال  فقد  �لوقت،  ذلك  يف  �ملحقق  لدى 

�ل�صارع �ل�صيا�صي، وذلك يف حمـاولة للت�صليل، �أنتم، و�الإخو�ن �مل�صلمون يف �الأردن 

من يقف ور�ء حما�ص. وهنـا �أغلق �لتحقيق، ولكن دون �ال�صتجابة لطلب �حل�صول 

على �الإقامة يف �الأردن.

رئي�ص  عرفات،  يا�رش  �أتباع  �أحد  �أن  حما�ص  حركة  يف  �أخرى  م�صادر  وتوؤكد 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، كان قد كتب تقرير�ً لالأجهزة �الأردنية ك�صف فيه عن 

�لهوية �ل�صيا�صية الأبو مرزوق؛ مما ��صطره للعودة �إىل �أمريكا.

و��صتمر ن�صاط �أبو مرزوق يف حقلَي �لعمل �الإ�صالمي �لعام و�لفل�صطيني حتى 

�لفل�صطينية،  �النتفا�صة  �نطالق  من  �صنو�ت  ثالث  بعد  ما  �إىل   ،1990 �صنة  نهاية 
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ل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية �إىل حركة �ملقاومة  وحتوُّ

�الإ�صالمية )حما�ص( يف 1987/12/14.

التفرُّغ لل�شاأن الفل�شطيني:

�لواليات  د�خل  �لعام  �الإ�صالمي  �لعمل  مرزوق  �أبو  ترك   ،1991 �صنة  نهاية  يف 

�ملتحدة، وتفّرغ لالهتمام بال�صاأن �لفل�صطيني ب�صكٍل كامل، و�أ�صبح جممل ن�صاطه 

يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. وكان �أن �صادف قبل ذلك يف �أو�ئل 1990 ح�صول زوجته 

على �لبطاقة �خل�رش�ء )جرين كارد Green Card( للعائلة ي�صمن لها حّق �الإقامة 

�لذي  �ل�صنوي  باليان�صيب  �لفوز  خالل  من  وذلك  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لد�ئمة 

لذلك  �لقرعة  يف  لال�صرت�ك  تقدم  وقد  معلنة.  جغر�فية  مناطق  ملو�طني  �ص  ُيخ�صَّ

�لعام �أكرث من ثالثة ماليني �إن�صان من منطقة �ل�رشق �الأو�صط وباك�صتان و�لهند، 

ح�صل 20 �ألفاً منهم على �جلرين كارد، كانت من بينهم زوجة �أبو مرزوق، �ل�صيدة 

نادية �لع�صي.

بالرغم من دوره �لتاريخي يف تاأ�صي�ص جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة، 

حركة  �إىل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  حتّول  يف  لنف�صه  دور�ً  مرزوق  �أبو  يزعم  ال 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(. ويعود �لف�صل يف ذلك للمكتب �الإد�ري يف قطاع غزة، 

و�لذي كان ير�أ�صه �الأ�صتاذ عبد �لفتاح دخان، �لذي كان من �لقياد�ت �الأوىل لالإخو�ن 

وحممد  �صحادة،  و�صالح  �ملقادمة،  �إبر�هيم  د.  �إخو�نه:  من  خم�صة  مع  �لقطاع  يف 

�ل�صفة  ويف  �لرنتي�صي،  �لعزيز  عبد  ود.  �لن�صار،  عي�صى  و�ملهند�ص  �صمعة،  ح�صن 

�لغربية �الأ�صتاذ جميل حمامي. وقد مت ذلك بعد �أ�صبوع من �نطالق �النتفا�صة يف 

.1987/12/8

وكان دخان قد توىل رئا�صة �ملكتب �الإد�ري جلماعة �الإخو�ن يف �لقطاع يف �أثناء 

�عتقال �ل�صيخ يا�صني �عتبار�ً من �أيار/ مايو 1984.

قيادة  يتوىل  �آخر  �إد�ري  مكتب  يوجد  غزة،  قطاع  يف  �الإد�ري  �ملكتب  جانب  �إىل 

تفر�صها  ��صتقاللية  ظّل  يف  معاً،  مرتبطان  و�ملكتبان  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �جلماعة 

�ل�صفة  بني  �لتو��صل  متنع  �لتي  �لتع�صفية  �لقمعية  و�إجر�ء�ته  �الحتالل  طبيعة 
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�الت�صال  ومنع  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ��صتد  �النتفا�صة  ت�صاعد  ومع  و�لقطاع. 

و�لتنقل بني مدن وقرى �ل�صفة �لغربية ذ�تها عو�صاً عن قطاع غزة. وقد ��صتتبع 

ذلك �إجر�ء تغيري يف �صيغة �لعالقة بني �ملكتبني �الإد�ريني، حيث جعل �لربط بينهما 

يتم عب �الأطر �لقيادية يف �لد�خل، والحقاً عن طريق �خلارج. 

وقد �صّهل وجود �أبو مرزوق يف �لواليات �ملتحدة عملية �الت�صال �ملبا�رش ب�صكل 

كبري بينه وبني �لقيادة يف كل من �ل�صفة و�لقطاع. وقد كان يتوىل ت�صهيل �ملهمات 

�إىل  ذلك  يتعدى  �أن  دون  �لبد�يات،  يف  حتتاجها  كانت  �لتي  �خلدمات  معظم  ويقدم 

�جلانب �لتنظيمي لعدم �حلاجة �إىل ذلك. غري �أنه عندما عجز �الإخوة يف �لد�خل عن 

�إد�رة �صوؤونهم من �لناحية �لتنظيمية ب�صبب كرثة �العتقاالت، يقول �أبو مرزوق: 

�إنه تدخل من جانبه �صنة 1989 الإعادة ت�صكيل �ملكتب �الإد�ري، و�ملكاتب �خلا�صة، 

مثل �ملكتب �لع�صكري و�ملكتب �الأمني.

وقد ��صطره ذلك �إىل �لدخول �إىل قطاع غزة الأكرث من مرة، كانت �آخرها يف �صنة 

�أن �أعاد ت�صكيل �حلركة يف �لد�خل، ليطلب يف �ليوم  1989، حيث غادر �لقطاع بعد 
�لتايل مبا�رشة ملغادرته ملقابلة �حلاكم �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف رفح، حيث كان قد 

ك�صفه  مّت  قد  �الأمر  باأن  له  �أر�صل  مر�صال  عب  �ل�صجن  د�خل  من  خب  ت�رشيب  مّت 

َل  وعليك �ملغادرة على �لفور، وملا كان قد رتب زيارة �أخرى للد�خل �لفل�صطيني �أجَّ

�ل�صفر 24 �صاعة، وبعدها غادر، وعلى �إثرها كان �جلنود يطرقون باب �ملنزل �إال �أنه 

كان غادر قبل �صاعات معب رفح �لفل�صطيني و�أ�صبح يف �الأر��صي �مل�رشية.

و�ملوؤ�ص�صي  �ل�صيا�صي،  �لعمل  تطور  مع  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ت�صكيل  تر�فق  وقد 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  ت�صاعد  مع  تر�فق  �أنه  كما  حما�ص.  حلركة  و�لع�صكري 

وجه  على  ولندن  و��صنطن  متهمة  عام،  ب�صكل  و�لغرب  وبريطانيا،  �أمريكا  على 

�خل�صو�ص باإيو�ء قياد�ت حما�ص، وجمع �الأمو�ل فيهما، خ�صو�صاً و�أن حما�ص، 

لدرجة  �لوقت،  ذلك  يف  �لع�صكري  عملها  طورت  قد  كانت  مرزوق،  �أبو  يقول  كما 

معتبة، ووقعت ��صتباكات ع�صكرية متعددة بني رجال حما�ص، وقو�ت �الحتالل 

�هلل،  عو�ص  و�الأخَو�ن  كحيل،  وكمال  �ل�صلمي،  وعو�ص  عقل،  عماد  منهم:   وبرز 

وحميي �لدين �ل�رشيف. 
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�صيد  �لد�خل:  يف  حما�ص  قادة  من  عدد  �عتقال  مّت  قد  كان  ذلك،  �إثر   وعلى 

�أبو م�صامح، وعماد �لفالوجي، ود. حممود �لرحمي وغريهم. ثم مّت �عتقال حممد 

�صالح يف �أثناء �إحدى رحالته من �لواليات �ملتحدة �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية، مما �صّكل 

�أ�صا�صاً ملمار�صة �ل�صغوط على �لواليات �ملتحدة. وتطورت �الأمور ب�صكل مت�صارع، 

 ومّت �إبعاد معظم قياد�ت حما�ص يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �إىل جنوب لبنان يف 

1992 يف �أعقاب عملية �ختطاف وقتل �لعريف �الإ�رش�ئيلي  كانون �الأول/ دي�صمب 

�لذي  �ل�صهري،  �لزهور  400 يف ميم مرج  �لـ  �ملبعدون  �أقام  ن�صيم توليد�نو، حيث 

رف�صو� مغادرته، وظّل يثل عامَل �صغط كبري على �صمري �ملجتمع �لدويل، حتى 

�ملبعدين،  عودة  على  للمو�فقة  ذلك،  وطاأة  حتت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صُطرت 

�لرنتي�صي  ود.  ميمهم،  عن  م�صوؤوالً  دخان  �لفتاح  عبد  �ختارو�  قد  كانو�  �لذين 

ناطقاً ر�صمياً، ود. عزيز دويك ناطقاً باالإجنليزية.

و�لو�قع �أن عودة مبعدي مرج �لزهور قد �أذنت �أي�صاً بعودة �أبو مرزوق لالإقامة 

يف �الأردن، و�صناأتي على ذلك يف �صياقه.

حما�س يف ال�شفة الغربية:

�صالح  �ل�صيخ  �إىل  يحيلنا  جعله  �لغربية،  �ل�صفة  عن  �لعابر  مرزوق  �أبو  حديث 

�لعاروري، �صاحب �لتجربة �لطويلة يف �ل�صفة و�لذي �عتُِقل يف �صجون �الحتالل 

ن�صجت  حتى  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لعمل  ر  “تاأخُّ الحظ:  �أن  بعد  عاماً،   18 من  �أكرث 

�لفكرة و�لتطبيق يف غزة”.

�ل�صيد �لعاروري �رتاأى �أن يزودنا بال�صهادة �ملكتوبة �لتالية:

�لنقب،  �صجن  يف  �ل�صهيوين  �الإد�ري  �العتقال  يف  كنت   1990 �صنة  نهاية  يف 

كنا  �لذي  �ل�صعبي  �ملقاوم  �لعمل  يف  �لفاعلني  �الأحبة  �الإخوة  من  عدد  مع  و�لتقيت 

�هلل، وكانت  �هلل رحمه  �ل�صهيد عادل عو�ص  �أذكر منهم  �إطار حما�ص،  به يف  نقوم 

حو�ر�ت معّمقة حول �لقادم، وكانت �لروؤية تتبلور حول حقيقة �أن �لعمل �ل�صعبي 

لكل  �مل�صاركة يخف. وهذه �صمة حتمية  �الأيام، وزخم  �لعام يرت�جع مع تطاول 

�لتحركات �ل�صعبية ال يكن �أن ت�صتمر �إىل ما ال نهاية. فاإما �أن حتقق �أهد�فها، �أو 

تتحول �إىل �أ�صكال �أخرى ت�صتبدل حجم �مل�صاركة �لو��صع بنوع �مل�صاركة و�لفعالية، 
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وتعوي�ص �لتناق�ص �لكّمي يف �مل�صاركة بالتطور �لنوعي للفعاليات، وهو ما يعني 

على �أر�ص �لو�قع �النتقال �إىل مرحلة �ملقاومة �مل�صلحة. 

بعد خروجنا من �العتقال �الإد�ري، بد�أنا �لتو��صل مع َمْن نتو�صم فيه �جلاهزية 

هذ�  يف  و��صعة  جتربة  للحركة  تكن  ومل  �لعمل.  بهذ�  للقيام  و�لكفاءة  و�ال�صتعد�د 

�ملجال يف �ل�صفة، فقد كانت �النتفا�صة تعتمد �أ�صاليب �ملقاومة �ل�صعبية، وحما�ص 

م�صاركة  �إىل  تطورت  م�صرية  وكانت  �صنو�ت،  �أربع  منذ  مقاومة  كحركة  �نطلقت 

�صّد  �صاملة  �صعبية  �نتفا�صة  ظّل  يف  تدريجياً،  �الحتالل  مقاومة  يف  �حلركة  �أبناء 

�الحتالل، وقد كان �الإعد�د و�لتعبئة �لتي تبنتها �حلركة بقيادتها و�أدبياتها تعني 

�صيئاً و�حد�ً لكل �أبنائها، هو �أننا ما�صون يف هذ� �لطريق حتى �لنهاية، حتى �حلرية 

�لكاملة ل�صعبنا، ووطننا، وغروب �صم�ص �الحتالل �إىل �الأبد. 

لت�صمل  �متدت  �لتي  و�لتجنيد،  �حل�صد  م�صرية  خالل  من  و��صحاً  هذ�  وكان 

�أنوية مميزة من �صباب �حلركة من جنوب �ل�صفة �إىل �صمالها، وقلَّ ما �خرتنا �أحد�ً 

للمرحلة. وكانت هذه �جلاهزية  وعر�صنا عليه و�عتذر، فقد كان �جلميع جاهز�ً 

و�لتحفُّز هي �الأ�صا�ص لنجاح و��صتمر�رية وتطّور �ملقاومة �مل�صلحة يف فل�صطني. 

وقد كان �صبق لهذ� �لعمل �إخوة كر�م، ومن ذوي �ل�صبق يف �صفتنا �لعزيزة، وعلى 

�لب�ق يف �خلليل. ولكن  �أبو طري، وكذلك جمموعة  ر�أ�صهم �صيخنا �جلليل حممد 

ور�ئدة  مبكرة  �لتجربة  كانت  فقد  �النطالق.  قبل  لالعتقال  تعر�صتا  �ملجموعتني 

�أ�صبح �جلو �لوطني مهيئاً لتطوير �ملو�جهة  مِلَا بعدها من جناح. وهكذ�  دة  وممهِّ

مع �ملحتل بفعل �النتفا�صة �ملباركة، وكذلك بف�صل �لقاعدة �حلم�صاوية، �ملتحفِّزة 

جد�ً و�جلاهزة، و�خلبة و�لتجربة �الأف�صل حاالً بكثري، مع وجود حمدود لقطع 

�ل�صالح يكن �حل�صول عليه من خالل جتار �ل�صالح، فيما كان �لهدف )�لعدو( 

يتجول يف �صو�رعنا و�أزقتنا. 

ومل يبَق �إال �لتو��صل مع �لقيادة لتبنّي هذ� �لعمل و�إمد�ده مبا يلزمه من مقّدر�ت 

تتجاوز ما يتم �إمد�دنا به الأعمال �ملقاومة �ل�صعبية، ويتجاوز �إمكاناتنا �ل�صخ�صية 

�ملتو��صعة، وقد كنُت مع �أخَوين حبيبنَي م�صوؤولنَْي عن فعاليات مقاومة �الحتالل 

على م�صتوى حمافظة ر�م �هلل يف �إطار حركة حما�ص، وقد م�صى �أحدهما �صهيد�ً، 

�الأخ  وهو  ينتظر،  ز�ل  فما  �الآخر  �الأخ  و�أما  �هلل،  عو�ص  عادل  �حلبيب  �الأخ  وهو 

�النتفا�صة  يف  �الأهمية  بالغة  مرحلة  يف  �ملقاومة  قاد  �لذي  حامد،  �إبر�هيم  �الأ�صري 
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�لثانية يف �ل�صفة، ومّت �حلكم عليه بال�صجن ع�رش�ت �الأحكام �ملوؤبدة... ن�صاأل �هلل له 

�لفرج �لقريب، ولكل �إخو�نه، وكنّا ثالثتنا م�صوؤولني عن فعاليات �النتفا�صة على 

م�صتوى حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، وكنّا نحمل نف�ص �لقناعة، وهي حتمية تطوير 

�أ�صاليب �ملو�جهة مع �الحتالل، و�أنه قد �آن �الأو�ن النطالق �ملقاومة �مل�صلحة، ومن 

�لعمل  ليمثّل هذ�  �أحدنا  ي�صافر  �أن  �لقيادة ويلزم  �لتو��صل مع  �أجل ذلك يتوجب 

ويتابعه ويوّفر له ما يلزمه من �خلارج. 

وبالفعل غادر �الأخ �إبر�هيم �إىل �خلارج وتو��صل مع �لقيادة من خالل �أخوين 

ال يكن ذكر ��صميهما العتبار�ت �أمنية تخ�ّصهما، ولكن �مل�رشوع و�صل �إىل ر�أ�ص 

�أبو مرزوق رئي�صاً  1992م، وكان �لدكتور مو�صى  �لهرم يف ذلك �لوقت من �صنة 

رغبة  منه  باأقل  �لقيادة  عند  �حلال  يكن  ومل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب 

و��صتعد�د�ً لتبنّي هذ� �لعمل و�ملُ�صي فيه �إىل �آخر �ل�صوط.

]يك�صف �أبو مرزوق فيما يخ�ص �إبر�هيم حامد �أنه معتقل حتى �الآن )2016( 
يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�أنه كان مقيماً عنده يف فرجينيا بالواليات �ملتحدة خالل 

�لفرتة 1992/1991 وتوجه �إىل �الأردن �صنة 1993، حني مّت �التفاق مع �ل�رشيف 

زيد بن �صاكر؛ رئي�ص �لوزر�ء، على �الإقامة يف �الأردن[.

وكذلك  �مل�رشوع،  على  �ملو�فقة  يحمل  مر�صاالً  مرزوق  �أبو  �إلينا  �أر�صل  فقد 

�إىل  �أن حتولت  �أيام  �ألف دوالر مل تلبث خالل  �ملال �لالزم لالنطالقة، وكان مائة 

قطع �صالح مّت �رش�وؤها من جتار �صالح، ومن �إخوة تخ�ّص�صو� بذلك، حتى �إنهم 

ح�صلو� على بع�ص هذه �الأ�صلحة �رش�ًء من جنود �لعدو مقابل �ملال. ومّت توزيع 

لتنفيذ  �صيار�ت  و�رش�ء  للعمل  جاهزة  كانت  �لتي  �ملجموعات  على  �ل�صالح  هذ� 

�لعمليات. وكانت �أول عملية نفذتها كتائب �لق�صام يف �ل�صفة، نفذها �ملجاهد حممد 

ب�صار�ت يف �لقد�ص، ثم تو�لت �لعمليات و�ملجموعات يتبع بع�صها بع�صاً. 

ومن هذ� �ملال مّت �رش�ء بندقية �ل�صهيد عماد عقل، وهي من طر�ز �أم 16 �لتي 

نزل بها �إىل غزة بعد �أن �صارك �إخو�نه يف �ل�صفة يف جمموعة من �لعمليات �لبطولية 

يف  ي�صارك  �أن  يريد  فاجلميع  �ملال،  من  �ملزيد  �حلركة  قيادة  من  وطلبنا  �ملميزة، 

�لقتال، و�ل�صالح يف �ل�صوق �ل�صود�ء مرتفع �لثمن، فتم �إر�صال �أخينا �أبو �أحمد مرة 

�إىل �صالح وجمموعات وعمليات يف  �لذي حتّول  �ملال  �أخرى، وبدفعة جديدة من 

�ل�صفة وغزة، حيث كان معنا وكان معه �ل�صهيد عز �لدين �ل�صيخ خليل رحمه �هلل 
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م�صوؤوالً عن �لعمل �ملقاوم يف قطاع غزة، وكان ترتيبنا �أن �أقود �لعمل يف مرحلته 

�الأوىل، فاإذ� ��صتُ�صهدت �أو �عتُقلت، يت�صلمه �ل�صهيد عادل، وكان على �طالع على 

يف  �عتقايل  مّت  وبالفعل  �خلارج،  من  �إبر�هيم  �الأخ  معنا  ويتابع  �لتفا�صيل...  كل 

نهاية عام 1992م بعد �أن �نطلق �لعمل بزخم كبري. و�عتُقل �أي�صاً �الأخ عادل، لكنه 

فرج عنه بعد ثالثة �صهور، وبقيت يف �ل�صجن حتى 2010، وتوىل �الأخ عادل قيادة 
ُ
�أ

�ملقاومة بعد �الإفر�ج عنه حتى ��صتُ�صهد يف عام 1998م، ثم توىل �الأخ �إبر�هيم حامد 

قيادتها يف �النتفا�صة �لثانية، بعنف وزخم �أ�صد حتى �عتُقل وما يز�ل معتقالً.

�أما �الأخ عز �لدين فقد فاز هو �الآخر �أي�صاً بال�صهادة، ودفع �الأخ �أبو �أحمد خط 

�صنو�ت،  خلم�ص  �الحتالل  لدى  �عتُقل  حيث  �لثمن،  �لقيادة  وبني  بيننا  �لتو��صل 

�أمو�له وممتلكاته حتى توفاه �هلل يف هذه  �الأمريكان، ومت جتميد كل  وكذلك لدى 

�لتي تبنّت هذ� �خليار ووّفرت  �إىل قيادة �حلركة  �الأمر  �ل�صنة )2016(م، وو�صل 

له �ملقّدر�ت �لالزمة، فاعتُقل �الأخ �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، يف �أمريكا لثمانية 

ع�رش �صهر�ً، رحل بعدها وعائلته �إىل �الأردن.  

ويف طريق �ملقاومة خا�ص غمارها رجال �صدقو� ما عاهدو� �هلل عليه، فمنهم 

من ق�صى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلو� تبديالً. كلهم �أعالم يف ف�صاء و�صماء 

�ملقاومة، ويف علينّي، وفنادق �ل�صب و�ملجاَهَدة و�الإبعاد.

 

د. مو�شى اأبو مرزوق برفقة بع�س اأ�شدقاء الدرا�شة مبدينة فورت كولنز - كولورادو
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زوجها د. مو�شى اأبو مرزوق يف االعتقال
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عودة ال�صرورة اإىل اأمريكا

ا�صت�صافة يف الأردن يليها اإبعاد

قر�ر �الإبعاد من �الأردن يف �أيار/ مايو 1995، هو �لذي قاد مو�صى �أبو مرزوق �إىل 

�ل�صجن �الأمريكي يف 25 متوز/ يوليو من �ل�صنة ذ�تها.

كيف حدث ذلك؟!

يجيبك م�صوؤول كبري يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية يف فل�صطني: “لو مل ُيطَرد من 

�الأردن، ملا ��صُطر مو�صى للتفكري يف �لعودة �إىل �لواليات �ملتحدة”.

، تبدو �لعالقات بني �الأردن وحركة حما�ص، مبا تعاقب عليها من مّد  وعلى كلٍّ

وجزر، ع�صية على �لفهم من ِقبَل �لكثري من �ملر�قبني. وبالرغم من �أنه قد �عرت�ها 

�لكثري من �جلفاء يف بع�ص �ملر�حل، �إال �أنه يظل هناك من يعتقد باأن خيطاً ما يربط 

بني �لطرفني. ويف مقدمة �لذين �عتقدو� ذلك، يا�رش عرفات رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

�لفل�صطينية، �لذي �أ�صبح بحكم هذ� �العتقاد طرفاً ثالثاً يف هذه �لعالقة، لكنه طرف 

ذو تاأثري �صلبي، �إذ �إنه لطاملا �ّتهم �الأردن بالوقوف ور�ء مو�جهة حما�ص لل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية. وقد كان عرفات طرفاً يف �ل�صغوط �لتي قادت �الأردن �إىل �إبعاد 

�أبو مرزوق يف نهاية �الأمر، حيث قاده قدره �إىل �ل�صجن �الأمريكي.

ولقد �نتقل �عتقاد عرفات و�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صاأن عالقة خفية تربط حما�ص 

�لعالقة  هذه  مثل  عن  يتحدث  منه  و��صع  قطاع  �أ�صبح  �لذي  �ل�صارع  �إىل  باالأردن، 

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نف�صه،  مرزوق  �أبو  فاإن  وللمفارقة،  �ملفرت�صة. 

�الأردنية  �لعامة  �ملخابر�ت  قبل  للتحقيق معه الأول مرة من  ��صتُدِعي  حما�ص حني 

عن  �فرت��صي  �صوؤ�ل  له  ه  ووجِّ غزة،  يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  تاأ�صي�ص  يف  دوره  عن 

مدى معرفته بحركة حما�ص، بادر �إىل توظيف �لفكرة �ل�صائعة، قائالً ملحققه: “�أنتم 

�لذين تقفون ور�ء حما�ص، وتدعمونها”، فبادر �ملحقق �إىل �إغالق ملف �لتحقيق، ال 

�صيّما و�أن �صخ�صية �أبو مرزوق مل تُكن معروفة لدى �ملحقق.
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�لذي  باالأردن  �أبو مرزوق  بد�ية عهد  �أنه مل يكن  1990، غري  كان ذلك يف �صنة 

�لفل�صطينية الأول مرة  �الأر��صي  1969، حني غادرت قدماه  �صنة  قد ز�ره يف  كان 

يف حياته، وكان يومها ما يز�ل طالباً يف �ملرحلة �لثانوية، يف طريقه �إىل م�رش، حيث 

يقيم �أخوه جمعة، وبهدف متابعة حت�صيله �لعلمي. ويومها �أقام �لفتى مو�صى ملدة 

�صهرين يف �الأردن يف �صيافة �أخيه حممود، قبل �أن يو��صل رحلته.

وبعد ذلك، �أ�صبحت �لعا�صمة �الأردنية عّمان حمطة رئي�صية يف رحالت مو�صى 

�ل�صفر  وثائق  َحَملَة  �إدخال  عن  �الأردن  �متنع  حتى  ومنه،  غزة  قطاع  �إىل  �ملتكررة 

�لفل�صطينية �ل�صادرة من م�رش �إىل �أر��صيه، يف �أعقاب �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 1970، 

مما �أدى �إىل عدم جتديد ت�رشيح مو�صى �الإ�رش�ئيلي، وبالتايل، فقد�نه حلق �الإقامة 

يف قطاع غزة. ففي ذلك �لوقت، مل تُكن م�رش قد و�فقت بعد على فتح معب رفح.

الأر��صيه،  �لفل�صطينية  �لوثائق  َحَملَة  بدخول  �ل�صماح  �إىل  �الأردن  عاد  وعندما 

��صتاأنف مو�صى رحالته للقطاع عب �الأر��صي �الأردنية.

1990 كانت الأهد�ف متلفة. فبالرغم  غري �أن زيارة �أبو مرزوق لالأردن �صنة 

من �أنه �أقام يومها و�أ�رشته يف �صقة مفرو�صة يف �أحد �أحياء �لعا�صمة عّمان، �إال �أنه 

كان قادماً يومها من �لواليات �ملتحدة يحمل جو�ز �صفر يني، بهدف �الإقامة �لد�ئمة 

يف  م�صاعد  قيادي  بدور  �لقيام  �الأردنية  �الأر��صي  عب  له،  يت�صنى  كي  �الأردن،  يف 

�النتفا�صة �لفل�صطينية. ولذلك، فقد كان قر�ر �إبعاده يف �أثناء حماولته �لدخول ثانية 

�أوالده  و�أن  خ�صو�صاً  موؤملاً.  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  لدولة  رحالته  �إحدى  من 

كانو� قد �نتقلو� من �ملد�ر�ص �الأمريكية �إىل �ملد�ر�ص �الأردنية.

�أقام فيها  �لواليات �ملتحدة من جديد، حيث  �إىل  �لعودة  �أبو مرزوق  يومها قرر 

و�أ�رشته ملدة ثالثة �أعو�م �أخرى.

االأردن ي�شمح باإقامة اأبو مرزوق: 

1993، ولكن مبوجب  �إال يف �صنة  �أبو مرزوق لالأردن بعد ذلك �حلني  يُعد  ومل 

�جلديد  �لقيادي  موقعه  عن  �لك�صف  وبعد  �ملرة،  هذه  �الأردن  مع  ر�صمي  �تفاق 

باعتباره رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.
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�الأمن  �أجهزة  �كت�صاف  �أعقاب  يف  �التفاق  هذ�  �إىل  �لتو�صل  مّت  فقد  وللمفارقة، 

1991، يف حالة بالغة �لندرة، جمموعة تابعة حلركة حما�ص،  �أو�خر �صنة  �الأردنية 

د�خل  �إىل  �الأردنية  �الأر��صي  عب  تهريبها  تريد  �الأ�صلحة  من  كميات   ومعها 

�الأر��صي �لفل�صطينية.

كان موقفاً غرَي م�صبوق ��صتدعى �ت�صاالت مبا�رشة بني �الأردن وممثلي حما�ص 

�للقاء  مّت  فقد  حتديد�ً،  �أكرث  وب�صكل  �جلانبني.  بني  �لعالقة  وتنظيم  تر�صيم  بهدف 

�الأول بني مدير �ملخابر�ت �لعامة �الأردنية �لفريق م�صطفى �لقي�صي يف ذلك �لوقت، 

نّز�ل  وحممد  �حلركة،  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  غو�صة  �إبر�هيم  �ملهند�ص  من  وكل 

طرح  �للقاء  هذ�  وخالل  �ل�صيا�صي.  �ملكتب  يف  ع�صو  وكالهما  �الأردن،  يف  ممثلها 

غو�صة ونّز�ل م�صاألة �ل�صماح الأبو مرزوق وعماد �لعلمي، �لع�صو �الآخر يف �ملكتب 

�ل�صيا�صي �لذي يحمل وثيقة �صفر فل�صطينية، زيارة �الأردن لعقد لقاء مو�ّصع بني 

قيادة �حلركة و�جلانب �الأردين، كما طرحت �أي�صاً فكرة �إقامة �لرجلني يف �الأردن. 

ومّتت �ملو�فقة �ملبدئية على ذلك من ِقبَل مدير �ملخابر�ت.

�أبو مرزوق و�لعلمي لزيارة �الأردن.  ويف �صوء ذلك، مّت ترتيب دعوة لكل من 

وهي �لزيارة �لتي مّتت يف �آذ�ر/ مار�ص �أو ني�صان/ �أبريل 1993. وتر�أ�ص �أبو مرزوق 

وفد�ً يثل قيادة حما�ص يف لقاء مع �ل�رشيف زيد بن �صاكر رئي�ص �لوزر�ء )ح�صل 

الحقاً على لقب �أمري(، وذوقان �لهند�وي نائب رئي�ص �لوزر�ء، ومن جانب حما�ص 

�صارك يف �للقاء �ملهند�ص �إبر�هيم غو�صة، وعماد �لعلمي، وحممد نز�ل. ومت �لتو�صل 

خالل هذ� �للقاء �إىل �تفاق مبدئي غري مكتوب، ولكنه مثبت يف حم�رش ُدّققت كلماته 

و�أن  �الأردن،  فـي  و�لعلمي  مرزوق  �أبو  باإقامة  بال�صماح  يق�صي  عبار�ته،  قّرت 
ُ
و�أ

�أي  لها  يكون  �أال  مقابل  �الأردن،  من  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �لعمل  حما�ص  متار�ص 

ن�صاط ع�صكري د�خل �الأردن، �أو عب �أر��صيه. 

ونز�ل،  وغو�صة  �لقي�صي  بني  �ل�صابق  �للقاء  يف  ُطِرحت  قد  �لنقاط  هذه  وكانت 

�لذي مّهد لزيارة �أبو مرزوق و�لعلمي.

�أحد  رغب  حالة  يف  مرزوق—�أنه  �أبو  يقول  �أي�صاً—كما  �للقاء  ذلك  يف  و�تُِّفق 

�لطرفني بتغيري �صيا�صاته �جتاه �لطرف �الآخر، فاإن عليه �إبالغه بذلك.
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وقد ترّكز معظم �حلديث يف �للقاء على �رشح �صيا�صات حركة حما�ص ومو�قفها 

�ل�صيا�صية، ونظرتها لالأمن �لقومي �لعربي ب�صكل عام، و�أمن �الأردن ب�صكل خا�ص. 

وقال �أبو مرزوق لرئي�ص �لـوزر�ء “�إن نظرتنا الأمن �لدول �لعربية و��صتقر�رها، هي 

�أنه من �أمن و��صتقـر�ر �ل�صعب �لفل�صطيني”. و�أ�صاف �أن �ل�صعب �لفل�صطيني كان 

د�ئماً هو �خلا�رش �الأكب يف �لنز�عات �لفل�صطينية �لعربية، و�أن �لق�صية �لفل�صطينية 

هي ق�صية عربية و�إ�صالمية يف �لدرجة �الأوىل، و�أن و�جب حتريرها عربي و�إ�صالمي، 

و�أن د�ئرة �ل�رش�ع بالن�صبة لل�صعب �لفل�صطيني هي �الأر��صي �لفل�صطينية يف �ملقام 

�الأول، و�أن �أي �إخالل با�صتقر�ر دول �ملنطقة، �أمنياً �أو �قت�صادياً، يوؤدي �إىل �إ�صعاف 

هذه �لدول، وبالتايل �إ�صعاف موقف �لدول �لعربية يف مو�جهة �لدولة �ل�صهيونية، 

وحقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صتقبل  على  يوؤّثر  �أن  �صاأنه  من  بالتو�زن   و�إخالل 

يف �أر�صه.

على هذ� �الأ�صا�ص مّتت �إقامة �أبو مرزوق يف �الأردن، ورفيقه عماد �لعلمي، �لتي 

مل تكن معلنة. ولذلك مل يحتّج �أحد يف حينه. 

�إليه يف ظّل �لظروف �لتي  �أن هذ� �التفاق قد مّت �لتو�صل  ويجدر باملالحظة هنا 

�أوجدها قر�ر �الإبعاد �الإ�رش�ئيلي لقادة وكو�در حما�ص �لرئي�صيني يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة �إىل مرج �لزهور يف جنوب لبنان، �لذي �أوجد ظروفاً ��صتثنائية ناجمة 

�الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �الإبعاد،  وقر�ر  �ملبعدين  بني  �ال�صتثنائية  �ملو�جهة   عن 

�لتي �تخذته.

�لعالقات  من  �صفحات  فتح  مّت  قد  كان  مرزوق:  �أبو  يقول  �لوقت،  ذلك  ويف 

مّتت  كما  �لفل�صطينية،  �ملعار�صة  ف�صائل  ومعظم  و�صورية  �إير�ن  مع  �ل�صيا�صية 

زيار�ت غري معلنة لعدد من �لدول �خلليجية.

اأو�شلو تطرد اأبو مرزوق: 

توقيع  مع  تبدلت  �لزهور،  مرج  مبعدي  معركة  ر�فقت  �لتي  �لظروف  �أن  غري 

تبعه  �لذي  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �أو�صلو  �تفاق 

�الإ�رش�ئيلية،   - �الأردنية  �ملفاو�صات  �أعمال  جدول  توقيع  مبا�رشة  �لتايل  �ليوم  يف 

و�صوالً �إىل توقيع معاهدة �ل�صالم �الأردنية - �الإ�رش�ئيلية يف 1994/10/26.
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وبني  بينها  �حتكاكات  حدوث  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  �أدى  فقد  ذلك،  �إىل 

�أن  تعتقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  كانت  وملا  غزة.  قطاع  يف  خ�صو�صاً  حما�ص،  حركة 

�الأردن، وملا  و�أنها تتمركز يف  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  قيادة حما�ص تتو�جد خارج 

�ملقام  يف  ي�صتهدفها  وحما�ص  �الأردن  بني  خفّي  �تفاق  بوجود  �أي�صاً  تعتقد  كانت 

�الأول، فقد بادرت �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صها �إىل �ل�صغط على �الأردن كي يطرد 

�أر��صيه. كذلك فاإنها، �صعت لدى  �أو ينع ن�صاطهم على  �أر��صيه  قادة حما�ص من 

يف  حما�ص  قيادة  وجود  �أن  باعتبار  �الجتاه،  ذ�ت  يف  ت�صغط  كي  �ملتحدة  �لواليات 

�ملوقف  هذ�  �إىل  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  و�ن�صمت  “�ل�صالم”.  م�صرية  يهدد  بات  �الأردن 

�ل�صاغط �لذي ت�صاعد يف �أعقاب تنفيذ حما�ص لعدة عمليات ع�صكرية �صّد �الحتالل 

من بينها �أ�رش جندي �إ�رش�ئيلي �آخر.

وعماد  مرزوق  �أبو  مو�صى  بطرد  قر�ر  �تخاذ  �إىل  �الأردن  ��صُطَر  ذلك،  كل  �إز�ء 

�لعلمي من �أر��صيه.

فقط  �صهرين  بعد  �أي   ،1995 بد�ية  ومنذ  �لقر�ر،  هذ�  �إعالن  وقبل  �أنه،  غري 

بع�ص  تر�صد  حما�ص  بد�أت  �الإ�رش�ئيلية،   - �الأردنية  �ل�صالم  معاهدة  توقيع  من 

�الإجر�ء�ت �الأمنية �لتي ت�صتهدف وجودها يف �الأردن:

يف  �صيارته  �عرت��ص  مّت  حيث  �لعا�صمة،  حمافظ  ملقابلة  غو�صة  �إبر�هيم  طلب   .1
�إ�صد�ر  عن  �لكّف  ب�رشورة  �أبلغه  �لذي  �ملحافظ،  ملقابلة  عنوة  و�أخذ  �لطريق 

�لت�رشيحات �ال�صتفز�زية لل�صلطة �لفل�صطينية، مبا من �صاأنه �الإ�صاءة لعالقات 

�الأردن معها.

�حلدودية  �ملعابر  يف  و��صتثنائي  دقيق  لتفتي�ص  حما�ص  قادة  باإخ�صاع  �لبدء   .2
�الأردنية.

توقيف عماد �لعلمي، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، ملدة ليلة و�حدة يف َنَظارة   .3
�أحد �ملر�كز �الأمنية، وتعليل ذلك مب�صاألة �عتيادية تتعلق باإقامته يف �الأردن.

وزير  حماد،  �صالمة  من  هاتفياً  �ت�صاالً  غو�صة  �إبر�هيم  تلّقى  ذلك،  �أعقاب  يف 

�لد�خلية �الأردين يف ذلك �لوقت يطلب فيه �لتقاء كل قادة حما�ص يف �الأردن.



170

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�أبو مرزوق، �لذي ��صت�صعر مع �إخو�نه يف قيادة �حلركة �صيئاً غرَي عادي ور�ء 

هذ� �للقاء، �آثر عدم ح�صوره ب�صفة �صخ�صية حتى ال ي�صتمع لعبار�ت غري منا�صبة. 

وقد توّجه قادة حما�ص �الآخرون للّقاء برئا�صة خالد م�صعل، �لذي كان حينها نائباً 

�إبر�هيم غو�صة، وعماد �لعلمي. ومل ي�صارك  لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي، وبع�صوية 

حممد نز�ل يف ذلك �للقاء لعدم �لعثور عليه.

مفاجاأة  �أن  بلِغ 
ُ
فاأ مرزوق،  �أبو  عن  لل�صوؤ�ل  �لوزير  بادر  �الأوىل  �للحظة  منذ 

بعد  �للقاء.  باأمر  �إبالغه  من  ن  �لتمكُّ دون  حالت  �ملوعد  حتديد  و�رشعة  �الت�صال، 

ذلك قام حماد باإبالغ �لوفد �أن �الأردن يعتذر عن ��صتمر�ر �إقامة �أبو مرزوق وعماد 

�أق�صاه  موعد  يف  �الأردنيـة  �الأر��صي  يغادر�  �أن  عليهما  و�أن  �أر��صيه.  على  �لعلمي 

نهاية �ل�صهر �جلاري )�أيار/ مايو(، مع حرية �ختيار �ملكان �لذي يرغب كل منهما 

�لتوجه �إليه.

بلِغ بالقر�ر ��صتذكر �أن رئي�صاً عربياً يقيم عالقات ح�صنة مع 
ُ
�أبو مرزوق حني �أ

قادة  تالحق  �الأمريكية  �ملخابر�ت  �أن  من  �للقاء�ت  �أحد  يف  حّذره  قد  كان  و��صنطن 

ذلك،  باأنه م�صتهدف. وعلى  �إليه  �أ�رشَّ  �صورياً  �أن وزير�ً  كما   حما�ص وت�صتهدفهم. 

فقد فهم �أن قر�ر �الإبعاد ياأتي يف �إطار هذ� �ال�صتهد�ف.

�لبلد �الأول �لذي توجه �إليه �أبو مرزوق لدى مغادرته مطار عّمان يف 1995/5/31 

حتى  �صنعاء  �إىل  و�صل  �أن  وما  �أيام.  لب�صعة  �صنعاء  يف  �أقام  حيث  �ليمن،  كان 

��صتدعى �لرئي�ص �ليمني علي عبد �هلل �صالح �الأ�صتاذ حممد �ليدومي، �أحد قياد�ت 

�الإخو�ن �مل�صلمني وحزب �الإ�صالح يف �ليمن يف حينه )رئي�ص �لهيئة �لعليا للتجمع 

جيئة  �لغرفة  يجوب  فوجده  �لرئي�ص،  على  دخل  �لذي  حالياً(،  لالإ�صالح  �ليمني 

ونقل  �لفور.  على  يغادر  �أن  عليه  ل�صنعاء؟  مرزوق  �أبو  جاء  ملاذ�  وبادره  وذهاباً، 

�ليدومي ذلك الأبو مرزوق، وهنا كان ال بّد له من �ملغادرة، ليو��صل رحلته �ملنكودة 

�إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي �صبق له �الإقامة فيها؛ وذلك بهدف ��صتخر�ج 

�الإمار�ت ما تز�ل  �إقامته هو يف دولة  �إقامة لزوجته و�أوالده، حيث كانت  ت�رشيح 

�صارية �ملفعول، يف حني �أنه مل يكن يجّدد �إقامات �أفر�د �أ�رشته. جاء �الأ�صتاذ �ص.ح.، 
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باإنهاء  ورغبته  �الإمار�ت،  مغادرة  منه  وطلب  له،  تابٍع  مركٍز  على  �إقامته  وكانت 

ت�رشيح �الإقامة �لذي كان على مركزه. 

دولة  يف  و�أوالده  لزوجته  �إقامات  على  �حل�صول  يف  مرزوق  �أبو  �أخفق  وعندما 

�الإمار�ت، طاف بعدد من دول �ملنطقة فكانت �ملحطة �الأخرى طهر�ن، حيث مل يجد 

ترحيباً، فتوجه منها �إىل �صورية، حيث مّت �للقاء بالوزير حممد �صلمان �لذي رّحب 

�ملكتب  رئي�ص  لكونه  مرزوق  �أبو  ��صت�صافة  عن  و�عتذر  �لعلمي،  عماد  باملهند�ص 

�ل�صيا�صي، وبعدها �صافر �أبو مرزوق �إىل م�رش، حيث د�ر حديث بينه وبني �لعقيد 

طارق �ملوجي، وكان هو �ملكلّف مبلف �لعالقة مع �حلركة، حيث كانت �لعالقة مع 

م�رش تتم من خالل جهاز �أمن �لدولة يف ذلك �لوقت، و�صاأله عن �إمكانية �إقامته يف 

م�رش، فقال �ملوجي له “و�هلل �صياأتي �لوقت �لذي �صتطرق �لباب على زوجتك ولن 

تفتح لك”، وذلك كناية عن �صعوبة �الأمر، و�لرتتيبات �الإقليمية نحوه...

يف �صوء ذلك، عاد �إىل دولة �الإمار�ت، متخذ�ً قر�ر�ً باأال يقيم يف بلد بعينه. ولكن 

�لغربية،  �ل�صفة  طريق  عن  غزة  �إىل  �لعودة  حاولت  �لتي  �الأ�رشة  كانت  �مل�صكلة 

�إىل غزة، ومّت �إرجاعها، وجاءت �لعودة  فُرف�ص �ل�صماح لها بدخول �ل�صفة مرور�ً 

�إىل غزة  �أخرى عن طريق رفح، دخلت عب طائرة فل�صطينية �لعري�ص مرور�ً  مرة 

ثانية  مرة  للعري�ص  فعادت  �ل�صلطة،  وجود  من  �لرغم  على  غزة،  دخولها  وُرِف�ص 

ومنها �إىل عّمان، ما حال دون حتقيق مر�ده يف �إيجاد مكان تقيم فيه �أ�رشته. ولذلك 

قرر �أن يجمع �صمل �الأ�رشة مرة �أخرى يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �لتي �صبق له 

والأ�رشته �أن �أقامو� فيها قر�بة �لـ 15 عاماً، ويحمل هـو وزوجته و�ثنان من �أوالده 

جرين كارد ينحهم حّق �الإقامة �لد�ئمة فيها، يف حني يحمل بقية �أوالده �جلن�صية 

�الأمريكية بالوالدة.

�أن  �إال  �أر��صيها،  يف  مرزوق  �أبو  �أ�رشة  باإقامة  الحقاً  رّحبت  قد  �صورية  وكانت 

يف  �حلا�صم  �لدور  لعب  الأوالده  بالن�صبة  �لدر��صية  �ملناهج  تغيري  تو��صل  �صعوبة 

�ختياره �لعودة للواليات �ملتحدة، ليوؤّمن �أ�رشته هناك، ثم يقرر �لبلد �لذي عليه �أن 

يقيم هو فيه.



172

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

كان  بل  �الآخرين،  حما�ص  قادة  ِقبَل  من  �ال�صتح�صان  �لقر�ر  هذ�  يلَق  ومل 

الإقامة  بديل  هناك  يُكن  مل  ولكن  �ملتحدة،  للواليات  �ل�صفر  عدم  على  �إجماع   هناك 

�أبو مرزوق و�أ�رشته ال يف غزة وال يف �لدول �لعربية.

�لزوجة  مع  هناك  �لتقى  حيث  لندن،  �إىل  دبي  من  مرزوق  �أبو  مو�صى  توّجه 

من  �الإبعاد  قر�ر  وكان  م�صبق،  ترتيب  مبوجب  عّمان  من  قدمو�  �لذين  و�الأوالد 

�أيار/ مايو �إىل حني  �أّخر �ملحافظ مغادرتهم بدالً من �صهر  �الأردن قد �صملهم، وقد 

بعد  �أفر�دها،  بكامل  �لطائرة  �الأ�رشة  ��صتقلت  لندن  ومن  �لدر��صية،  �ل�صنة  �نتهاء 

�إىل  حتولت  قفزة  يف  نيويورك،  �إىل  تقريباً،  �صهرين  منذ  مرة  الأول  �صملها  �لتمَّ  �أن 

�ملجهول.

ولكن، اأمل يدر�س اأبو مرزوق قراره جيداً؟

يقول يف معر�ص �الإجابة على هذ� �ل�صوؤ�ل بعد عودته من �ل�صجن �الأمريكي: 

“ح�صابات كثرية”، وقد كانت قناعتي  �أمريكا يف �صوء  �إىل  لقد قررت �لذهاب 

ُتقِدم على خطوة من طر�ز �عتقايل يف �ملطار؛  �أن  �أن �ل�صلطات �الأمريكية ال يكن 

�أعتقد مطئاً  �أن تقدمني مبوجبها للق�صاء �لذي كنت  الأنها ال متلك ق�صية يكن 

�لتي ترفعها  �ل�صعار�ت  ببع�ص  �لوقت  �إىل قناعتي يف ذلك  �إ�صافة  بنز�هته، وذلك 

�أمريكا، مثل: حرية �لر�أي، وحرية �لن�صاط �ل�صيا�صي.

د�ئرة  وهي  باعتقايل،  قامت  �لتي  �جلهة  �أن  وذ�ك،  هذ�  كل  من  �الأهم  �أن  غري 

�لهجرة و�جلن�صية ])Immigration and Naturalization Service )INS[، كانت قد 

�أ�صدرت يل قبل �صهرين فقط وثيقة �صفر تتيح يل حرية �لتنقل من وعب �الأر��صي 

�صهر  بعد  �صدرت  قد  �ل�صفر  وثيقة  كانت  م�صبوقة،  غري  خدعة  ويف  �الأمريكية. 

�أ�صماء �ملمنوعني من  من و�صع ��صمي ب�صكل �رشي يف الئحة غري معلنة حتتوي 

دخول �لواليات �ملتحدة. ثم �إنني �أحمل جرين كارد ينحني حّق �الإقامة �لد�ئمة 

�لرت�صيح  حَقي  با�صتثناء  �الأمريكي  �ملو�طن  حلقوق  مو�زية  وحقوقاً  �أمريكا،  يف 

و�القرت�ع يف �النتخابات. 
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وينفي �أبو مرزوق �أن يكون قد و�صع يف �عتباره مو�قفه �ل�صيا�صية �لتي يكن 

�أن تلقى �لقبول لدى �الإد�رة �الأمريكية لدى �تخاذه قر�ر �لتوجه �إىل �أمريكا، غري �أن 

ذلك ال يكن �أن ينفي �أن �لعقل �لباطن للرجل رمبا كان قد �أدرج ذلك يف ح�صاباته.

�عتد�ل وتطرُّف  �أي�صاً وجود  ينفي  لكنه  ينفي ذلك،  باأن  �أبو مرزوق ال يكتفي 

يوجد  �أنه  �الأمر  يف  ما  كل  �الإعالم.  يتناوله  �لذي  �لنحو  على  حما�ص  حركة  د�خل 

على  �لبع�ص  تغري  متلفة  باأ�صاليب  عنه  �لتعبري  يتم  و�حد،  �صيا�صي  موقف 

�لت�صنيف. غري �أنه لو جرى �لتدقيق يف جممل �لت�رشيحات، بغ�ص �لنظر عن تباين 

تتعدد  و�حد�ً  �صيا�صياً  موقفاً  هناك  �أن  لتبنّي  مرزوق،  �أبو  يقول  و�للغة،  �الأ�صلوب 

�أ�صاليب �لتعبري عنه.

وفيما يتعلق باقرت�ح �لهدنة �لذي كان قد طرحه عب مقابلة �صحفية يف ني�صان/ 

�أبريل 1994، يقول �أبو مرزوق �إنها كانت فكرة متد�ولة يف �أروقة �حلركة منذ فرتة 

طويلة، وقد تناولها �أكرث من م�صوؤول يف �حلركة دون بلورة نقاط حمددة ومتكاملة. 

فقد حتدث عنها فيما بعد �ل�صيخ �أحمد يا�صني، ود. حممود �لزهار، وكذلك �ملهند�ص 

�إبر�هيم غو�صة. وهي من �لناحية �ل�رشعية �أمر جائز، وقد �صبق �لعمل به يف عهود 

متلفة كعهد �صالح �لدين �الأيوبي. غري �أن �أبو مرزوق يقول �إن �لالفت يف �القرت�ح 

�لذي عر�صه هو يف حينه:

�أوالً: �أن �لعر�ص ُقدِّم بعد عمليتني ع�صكريتني �صارختني نفذتهما حما�ص يف كل 

من مدينتي �لعفولة و�خل�صرية.

ثانياً: �أنه جاء يف �إطار ت�صّور �أ�صمل. فقد عر�ص يومها هدنة م�رشوطة بان�صحاب 

�ل�صعب  باختيار  ومرتبطة  و�لقد�ص،  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  �إ�رش�ئيلي 

للقبول  ��صتعد�دها  حما�ص  و�إبد�ء  با�صمه،  تتحدث  لقيادة  حّر  ب�صكل  �لفل�صطيني 

بهذه �لقيادة بغ�ص �لنظر عن ن�صبة متثيلها فيها.

ثالثاً: وت�صمن عر�ص �لهدنة �صّقني رئي�صيَّنْي:

1. وقُف قتل �ملدنيني من كال �لطرفني، مالحظاً هنا �أن �صيا�صة حما�ص يف �الأ�صا�ص 
تقوم على عدم قتل �ملدنيني، كما يقول.
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2. وقٌف متبادل للعمليات �لع�صكرية ملدة زمنية حمددة يتّم �التفاق عليها، ووفقاً 
لل�رشوط �ل�صابقة.

 ،Warren Christopher كري�صتوفر  و�رن  �أن  �الأذهان  �إىل  مرزوق  �أبو  ويعيد 

وزير �خلارجية �الأمريكي يف ذلك �لوقت، كان قد رّحب بهذه �القرت�حات �لتي وجد 

فيها قر�ءة جديدة ملو�قف حما�ص. لكن �أبو مرزوق يبدي �عتقاده �أن كري�صتوفر مل 

يكن مطلعاً ب�صكل تف�صيلي على مو�قف �حلركة، وهذ� ما جعله يقر�أ يف ت�رشيحاته 

موقفاً جديد�ً.

�لنقطة �الأبرز يف �أي ت�رشيح �صيا�صي—يقول �أبو مرزوق—�إنه يت�صمن هدفني، 

�لهدف  كان  فقد  �إليها،  �مل�صار  �ملقابلة  ويف  مبا�رش.  غري  و�الآخر  مبا�رش،  �أحدهما 

�ملبا�رش هو طرح مبادرة �صيا�صية، ولو �أن قناعته كانت �أنه لن ُيكتَب لها �لنجاح، �إال 

�أن �حلركة كان ال بّد �أن تقّدم روؤية وموقفاً �صيا�صياً للجمهور �لفل�صطيني و�لعربي. 

و�لهدف غري �ملبا�رش هنا )side effects( حتويل �ملعركة �إىل جانب �آخر، و�لبعد عن 

�لتي نفذتها  �لع�صكرية  �لعمليات  �ل�صعد، بعد  �إجر�ء�ت قا�صية على متلف  �تخاذ 

يف  فتقدم  �ل�صيا�صي،  �حلديث  هو  �لغالب  �حلديث  لي�صبح  �لع�صكرية  �الأجنحة 

ت�صتثمر  مل  �إن  �ل�صيا�صي  �لعمل  فائدة  ما  و�إال  و�لع�صكري،  �ل�صيا�صي  �الجتاهني 

فعلك �لع�صكري �إما بتحقيق مكا�صب �أو دفع م�صار.

�أما حتقيق �لهدف غري �ملبا�رش، وهو تنفي�ص �ل�صغوط �ملتز�يدة على �حلركة يف 

�أعقاب �لعمليات �لع�صكرية �لتي نفذتها يف تلك �لفرتة، وحتويل �حلديث �إىل م�صاألة 

�صيا�صية، مبا يتيح للحركة تثبيت برناجمها �لع�صكري، وتقدم برناجمها �ل�صيا�صي 

يف �لوقت ذ�ته، وهذ� ما حدث.

تغطيتها،  يف  �لعاملي  �الإعالم  بالغ  �لتي  �ملبادرة،  هذه  �أن  مرزوق  �أبو  وي�صيف 

��صُطرت حركة حما�ص يف وقت الحق �إىل �إ�صد�ر تو�صيح يوؤكد مو�قفها �ملبدئية من 

�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، ويقلّل من �صاأن �ملبادرة.

ويف �إطار تعزيز نفيه الأن يكون قد و�صع �قرت�حه للهدنة مع “�إ�رش�ئيل” يف عد�د 

�لعو�مل �لتي جعلته يقرر �لتوجه و�أ�رشته ال�صتئناف �الإقامة يف �لواليات �ملتحدة، 
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كانت  �لوقت،  ذلك  يف  حما�ص  عمليات  �أعقاب  يف  �أنه  �الأذهان  �إىل  مرزوق  �أبو  يعيد 

�الإد�رة �الأمريكية قد بد�أت ت�صع نف�صها يف خانة �لعدو �الإ�رش�ئيلي، وكاأن �صيا�صتها 

يف �ملنطقة هي �مل�صتهَدفة ب�صكل مبا�رش. 

و�صمن هذه �لروؤيا، بد�أت ت�صن ت�رشيعات ملحاربة حما�ص عب جتفيف م�صادر 

دعمها ومتويلها و�أماكن تو�جدها. وكان �الأثر �ملبا�رش لهذه �ل�صيا�صة �صدور الئحة 

حركة  بينها  من  �الأمريكية  �لبنوك  يف  و�الأفر�د  �ملنظمات  من  عدد  �أمو�ل  بتجميد 

حما�ص كمنظمة، و�ل�صيخ �أحمد يا�صني كفرد، باالإ�صافة الأبو مرزوق نف�صه.

و�صمن �ل�صياق ذ�ته، وبالرغم من �أن �مللك ح�صني كان قد تدخل �صخ�صياً لتحرير 

�الأ�صري �الإ�رش�ئيلي ن�صيم توليد�نو من �أ�رش كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، كما 

�أر�صلت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صابطاً كبري�ً برتبة لو�ء، عبد �لرز�ق �ليحيى، و�لذي 

كان يتوىل �لتن�صيق �الأمني و�الرتباط مع �لعدو �ل�صهيوين لبحث �الأمر ذ�ته، و�لذي 

�صغوط  ومور�صت  مرزوق،  �أبو  منزل  يف  �ملو�صوع  حول  معه  لقاء  من  �أكرث  عقد 

�أمريكية على �الأردن ليطرد �أبو مرزوق من �أر��صيه، وليبد�أ ف�صل جديد غري متوقع 

من �ملو�جهة بني حما�ص و�لواليات �ملتحدة، �لتي كانت قد �أجرت حو�ر�ت �صيا�صية 

�الأردنية، وكذلك يف  �لعا�صمة  يف  �الإ�صالمية، خ�صو�صاً  �ملقاومة  مع ممثلي حركة 

عو��صم �أخرى.

�ملخابر�ت  مدير  �لقي�صي،  م�صطفى  �للو�ء  �أن  عن  هنا  مرزوق  �أبو  ويك�صف 

حماولة  يف  توليد�نو،  �لعريف  �الإ�رش�ئيلي  �الأ�صري  ب�صاأن  بو�صاطة،  قام  �الأردنية، 

حما�ص  لقيادة  ح�صني  �مللك  من  �صفوية  ر�صالة  �لقي�صي  نقل  حيث  عنه،  لالإفر�ج 

ر�جياً �إنهاء ق�صية هذ� �الأ�صري، فكان �أن عر�صت حما�ص �إطالق �رش�ح �لن�صاء مقابل 

�الإفر�ج عن �لعريف �ل�صهيوين... غري �أن �الأمر �نتهى �إىل قتل �الأ�صري �لذي وجدت 

جثته على طريق �أريحا، ومل يعتقل �خلاطفون �إال بعد عدة �صهور.

من يوميات اأبو مرزوق:

يف �إطار هذ� �لف�صل، �لذي �صارك يف �صنعه �أكرث من طرف، �صجل �أبو مرزوق يف 

يومياته ما يلي:
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1. عودة مبعدي مرج الزهور 1993/9/7:

بعد �أن جتمع على حدود �لوطن �آخر ميمات �لفل�صطينيني ن�صوء�ً، ن�صيج فريد 

و�ملهند�صني،  و�ملمر�صني،  و�الأطباء،  و�لطالب،  و�الأ�صاتذة،  و�جلنود،  �لقادة،  من 

و�ملبدع،  و�لفنان،  و�مل�صور،  �ل�صحفي،  بينهم  و�ملتعلمني،  و�لعلماء،  و�لعمال، 

و�ملن�صد، من متلف فئات �ل�صعب.

بعد �أن جتمع هوؤالء من كل حدب و�صوب من فل�صطني، �إذ ال تكاد جتد مدينة 

�إال وكان منها ممثل يف ذلك �ملخيم، من رفح �إىل جنني، مرور�ً بخان يون�ص، وغزة، 

و�خلليل، و�لظاهرية، و�لقد�ص، ور�م �هلل، وطوبا�ص، ونابل�ص، وقلقيلية، و...

�لبقاء و�ل�صمود حتى  ُبنَِي هذ� �ملخيم على حدود �لوطن باإ�رش�ر عجيب على 

�لعودة، ويف نهاية �ملطاف، مّت تفكيك �أول ميم فل�صطيني ُيبنَى خارج �لوطن ويعود 

قاطنوه �إىل ديارهم و�أر�صهم و�أ�رشهم و�حلمد هلل رب �لعاملني.

2. من اأهّم اللقاءات التي جرت يف عّمان:

�لتجمع  �ملخيم على مد�ر �صنة كاملة، و�لتي ق�صوها يف هذ�  مّت زيارة  هذ� وقد 

�أبو حممد  �ل�صهيد  ر�أ�صهم  �لعودة، وعلى  �لق�صام من  ��صتثناء قياد�ت  �لفريد، ومت 

موؤمتر  ويف  �الأوىل،  للمرة  �لد�خل  قياد�ت  بني  �لعملي  �لتعارف  ومت  خليل،  �ل�صيخ 

�لدولية مبا  �ملحافل  بالق�صية على طاولة �الجتماعات يف كل  �لتعريف  جامع، ومت 

هوؤالء  و�لتقى   .United Nations Security Council �لدويل  �الأمن  جمل�ص  فيها 

�ملخيم  �إىل هذ�  �لذين تو�فدو�  �لعربي،  �لعامل  �ل�صيا�صي يف  �لعمل  �لقادة بكل رموز 

و�أعطى �لرجال منه منوذجاً للتعامل مع �لق�صية �لوطنية، �صو�ء باإ�رش�رهم على 

و�أول  ن�صاأة  �ملخيمات  �آخر  د�خل  حياتهم  �صوؤون  بتنظيم  �أم  �لعودة،  حتى   �لبقاء 

�ملخيمات �نتهاًء.

�لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  قائد  �ليحيى،  �لرز�ق  عبد  للو�ء  �ملطولة  �للقاء�ت 

�الأ�صبق، و�لوزير يف عدة حكومات فل�صطينية، ومن بيده ملف �الأمن و�حلو�ر مع 

�لتي  �لق�صايا  و�أهم  لنا،  �الأر�ص و�ملياه و�حلدود، كما ذكر   �ل�صهاينة على ق�صايا 

مّت طرحها:
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�أ. �لعمليات �ال�صت�صهادية.

�رْش( �جلنود �ل�صهاينة.
َ
ب. عمليات خطف )�أ

ج. �لعمل �ملقاوم يف ظّل �تفاقيات �ل�صلطة.

وح�رش �للقاء�ت �الإخوة �إبر�هيم غو�صة، وخالد م�صعل، وعماد �لعلمي، وحممد 

نّز�ل، ومل ن�صل ل�صيء من خالل هذه �حلو�ر�ت.

3. لقاء حما�س وعرفات كرئي�س ملنظمة التحرير الفل�شطينية يف تون�س:

بدعوة من �الأخ �أبو عمار  رحمه �هلل للقاء حما�ص يف تون�ص، و�فقت قيادة �حلركة 

 400 من  الأكرث  �ل�صهيوين  �لعدو  �إبعاد  بعد  مبا�رشة  جاءت  �لدعوة  الأن  مبا�رشة؛ 

�لعدد  هذ�  على  �الأ�صو�ء  وتركزت  لبنان،  جنوب  �إىل  ورموزها  �حلركة  قادة  من 

�ل�صخم وغري �مل�صبوق، وتقاطر على مرج �لزهور �آالف �ل�صحفيني، و�ل�صيا�صيني، 

ورموز �لعمل �لوطني من متلف �لدول �لعربية، و�الإ�صالمية، و�أحر�ر �لعامل، ومل 

�لثلوج،  يبقو� يف و�صط  �أن  �لذين �صممو�  �لتفاتة نحو هوؤالء  �إال وله  يبَق م�صوؤول 

وفور  عجيب،  وباإ�رش�ر  �الحتالل،  ظلم  ويتحّدو�  �ل�صعوبة  يف  غاية  �أجو�ء  ويف 

�ت�صال،  وجلاَن  وخدمية،  و�إد�رية،  و�إعالمية،  �صيا�صية،  جلاناً  �صكلو�  و�صولهم، 

�ملبعدين  من  �ملر�صى  خلدمة  �صحية  ووحد�ت  بهم،  خا�صة  جامعة   و�أن�صاأو� 

و�أهايل �ملنطقة.

�جتمع جمل�ص �الأمن و�جلامعة �لعربية، و�صدرت �لبيانات و�لت�رشيحات �لتي 

مل تتوقف، ُم�صّكلًة �صغطاً ال مثيل له على �لعدو �ل�صهيوين.

عرف �لعامل �أجمعه �أن هناك قوة نا�صئة ونوعية جديدة فكيف �صتتعامل معها، 

حربهم ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، مل تهزم ق�صيتنا �لوطنية، وعلى �إثر هذ� كانت 

�لدعوة للحو�ر من ِقبَل �أبو عمار للحو�ر حول ق�صية �ملبعدين، ولكن كان �ل�صوؤ�ل من 

هو �لوفد؟ وما هي �صفاتهم؟ الأنه حتى �للحظة مل يُكن هناك �أ�صماء معلنة ب�صفاتها 

�أو مو�قعها. مّت قبول �لدعوة وحتديد وفد �حلركة ومت ت�صمية مو�صى �أبو مرزوق 

للحركة،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �لعلمي ع�صو  للحركة، وعماد  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

و�إبر�هيم غو�صة ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة و�لناطق �لر�صمي، وحممد نز�ل 

للحركة،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �لر�صق ع�صو  للحركة، وعّزت  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو 
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و�أقام  �لعا�صمة  تون�ص  �إىل  �لوفد  �صافر  �ملعايطة.  �صميح  هو  �صكرتري  هناك  وكان 

باالأخ  �الأول  �للقاء  كان  �مل�صاء  ويف  لل�صيوف،  �ملخ�ص�صة  �مل�صافات   باإحدى 

�أبو عمار  رحمه �هلل و�لقيادة �لفل�صطينية. ومل يكن هناك تكافوؤ بني �لوفدين، حيث 

ح�رشت كل �لقيادة �لفل�صطينية �لتي ي�صتدعيها �أبو عمار رحمه �هلل، حينما ال يريد 

مازن،  �أبو  �الأخوة  بينهم  من  قيادياً،   35 بهم  و�إذ�  باإح�صائهم  فقمُت  قر�ر،  �تخاذ 

وح�صن ع�صفور، و�أبو عالء )�أحمد قريع(، ويا�رش عبد ربه، و�أبو �للطف، وممدوح 

�ملقابل؟”،  �لوفد  هو  هذ�  “هل  عمار  الأبي  فقلت  وغريهم.  غو�صة،  و�صمري  نوفل، 

فقال نعم هذه هي �لقيادة �لفل�صطينية. ومما �أذكره يف هذ� �للقاء �أنه �أ�صار �إىل فريق 

ويا�رش  ع�صفور،  وح�صن  عالء،  و�أبو  مازن،  �أبو  وهم  �لغرفة،  موؤخرة  يف   يجل�ص 

عبد ربه، قائالً “هذ� هو �لفريق �الإ�رش�ئيلي”، وال �أدري ماذ� يق�صد، ولكن مباحثات 

�ملوجودة  �لفل�صطينية  �لقيادة  من  حتى  �أحد،  علم  وبدون  �صّغالة،  كانت   �أو�صلو 

على �لطاولة.

وما زلُت �أذكر رف�ص �أبو �للطف �إد�رة �للقاء عند ��صتئذ�ن �أبي عمار لبع�ص �لوقت 

خارج �لغرفة، كما كان حر�صنا �أن تكون �جلل�صة منظمة، وبجدول �أعمال، وباأعد�د 

متكافئة، �إال �أنه رف�ص ذلك، وملا ذكرته بكتابة حم�رش �للقاء قال: “كل و�حد يكتب 

�للي هو عايزه”، و�أخرج من جيبه نوتة ليكتب هو مالحظاته، فقلت له: “كم نوتة 

عندك �الآن؟”، قال: “17 نوتة”.

له كالماً الذعاً  �ملتو�جدة ووجه  �لقياد�ت  �أحد  �إىل  �أبو عمار  �الأخ  ويومها توجه 

�الن�صحاب، هذ�  �أو  “�إما �العتذ�ر  لنا، فقلت:  �لكالم موّجه  �أن  غري الئق، فاعتبُت 

�لكالم مرفو�ص يف وجودنا”، ف�صحبه فور�ً و��صتمر �للقاء.

بد�ية  من  دخلو�  �لذين  و�ل�صحفيني  �مل�صورين  كرثة  �للقاء  ميّز  ما  �أكرث  وكان 

�للقاء، ولعّل �لتقاط �ل�صور كان �أهم نتائج �للقاء.

كما �أن �الأخ �أبا عمار رحمه �هلل  رفع �صماعة �لهاتف يف وقت متاأخر )�ل�صاعة 12( 

�لقدوة  نا�رش  مع  �ملبعدين  حول  مكاملة  �أمامنا  و�أجرى  �ل�صبت،  ليل  منت�صف  عند 

يف �الأمم �ملتحدة فبادرُته قائالً: “ال �أحد على �لطرف �الآخر؛ الأن �ل�صاعة �الآن هناك 

فيها”.  �أحد  ال  �ملتحدة  و�الأمم  نيام،  و�لنا�ص  �إجازة  وهي  �الأحد  �صباح  من  �لثامنة 
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و�حلديث يف هذ� �للقاء متركز حول �ن�صمامنا للمنظمة، وحول رفع ق�صية �ملبعدين 

يف �الأمم �ملتحدة، وحول �الإجر�ء�ت �لتي يكن فعلها، وما �إىل ذلك. وبعد نهاية �للقاء 

�لبيان  �لعلمي و�الأ�صتاذ يا�رش عبد ربه ل�صياغة  مّت فرز �ثنني هما: �ملهند�ص عماد 

�مل�صرتك �لذي �صيُذ�ع، وبعد �جتماعهما خرجا على غري �تفاق ومل ي�صدر �صيء عن 

�للقاء، وعليه مّت حتديد موعد �للقاء يف �خلرطوم.

4. التقاء عرفات يف اخلرطوم:

ومبنى  �الأبي�ص  �لبيت  �ل�رش،  بيوت  كل  منا  وبالقرب  فرجينيا  يف  زلُت   ما 

�الحتادية،  �ملباين  وجممل  �لعليا،  و�ملحكمة  �لدفاع،  ووز�رة  �أي.  �آي  �ل�صي 

وحماوالت �النتقال للدول �لعربية مل تنجح على �لرغم من �صعود حما�ص، �إال �أنه 

 كان هناك هبوط يف م�صتوى تبنّي �لق�صية �لفل�صطينية، فهناك معاهدة كامب ديفيد 

و�ملختلفة  �لعربية  �لدول  من  عدد  مع  مباحثات  وهناك  �الإ�رش�ئيلية(،   - )�مل�رشية 

�مل�صلحة،  �الأعمال  عن  �لف�صائل  معظم  و�أدبرت  �صيا�صية،  ت�صوية  �إىل  للتو�صل 

و�أ�صبحت تنا�صل �صيا�صياً. وحما�ص و�جلهاد نزلتا �مليد�ن يف �أعقد ق�صايا �لع�رش.

يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وفد  مع  �لثاين  �للقاء  حدث  �لظروف،  هذه  يف 

�خلرطوم، حيث عدُت الأمريكا، وما هي �إال �أيام و�إذ بال�صيخ د. ح�صن �لرت�بي يوجه 

�أ�صطر من حم�رش  �أورد بع�ص  للقاء يعقد بني حما�ص و�ملنظمة. ولعلي هنا  دعوة 

�الأديب،  و�أبو  عرفات،  ويا�رش  �لرت�بي،  لل�صيخ  باالإ�صافة  ح�رشه  �لذي   �للقاء 

و�أبو علي �صاهني، ون�رش يو�صف، وعمر �صاليل )�أبو رجائي( �ل�صفري �لفل�صطيني 

يف  �لفل�صطينية  �لقو�ت  )قائد  �لعاجز  و�صائب  دحالن،  وحممد  �خلرطوم،  يف 

�خلرطوم(، ووفد حما�ص برئا�صة مو�صى �أبو مرزوق، وع�صوية �إبر�هيم غو�صة، 

وحممد �صيام، وعماد �لعلمي، ومنري �صعيد، وحممد �خل�رشي.

وفد فتح كان معروفاً بالن�صبة يل، فاأبو رجائي و�صائب �لعاجز من قريتنا يبنا 

وجري�ن، ون�رش يو�صف و�لزعنون كثري�ً ما �لتقينا بهما، ولكن هناك كهل و�صاب 

ال �أعرفهما، حممد دحالن �أخذين جانباً وقال تعال لنتحاور بعيد�ً عن هوؤالء، يق�صد 

�أبو عمار وجماعته. مل �آخذ بكالمه، ومل �ألتِق به �صابقاً. �أما �أبو علي �صاهني فاأر�صلت 
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طبعاً  �صاهني،  علي  �أبو  �أنه  يل  فذكر  عنه،  �أ�صاأله  �ل�صنو�صي  �إبر�هيم  لل�صيخ  ورقة 

�لطباع،  حاد  ي�صاري  منا�صل  فهو  يل،  بالن�صبة  �صريته  معروفة  �صاهني  علي  �أبو 

1956، وعدد كبري  1948، و��صتُ�صِهد و�لُده يف معارك  �أعماُمه يف معارك  ��صتُ�صِهد 

�لد�خلي هو متهم بقتل  �لتنازع  لنا، ولكن يف  �ملجاورة  �أ�رشته ي�صكن باحلارة  من 

د. �إ�صماعيل �خلطيب �الأ�صتاذ يف �جلامعة �الإ�صالمية، وي�صعب �جللو�ص معه. ويف 

�لوقت نف�صه ل�صنا نحن من يحدد �لوفد �الآخر، وهم مت�صامنون، و�أ�صبح جال�صاً 

على �لطاولة فال �أ�صتطيع فعل �صيء. وبد�أ �حلو�ر، ولعلي هنا �أ�رشد حم�رش �للقاء 

باعتباره �أول لقاء ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحما�ص، على �لرغم من �أن جممل 

�حلا�رشين من فتح.

�لتحرير  منظمة  �إ�صافة  �قرتح  �الأول  �لبند  يف  الزعنون(:  )�شليم  االأديب  اأبو 

�لفل�صطينية باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني.

اأبو عمار: �ُكتب ما ن�ّصت عليه مو�ثيق �الأمم �ملتحدة.

د. حممد �شيام )وفد حما�س(: �بِقَها كما هي.

اأبو يو�شف )ن�رش يو�شف(: قلت ال تكتبها؛ الأنني �أعّدها بديهية ومتفق عليها، ما 

يف توجه ن�صلمها الأي دولة عربية.

اأبو عمار: �ملطلوب ت�صليمها لدولة عربية.

اأبو االأديب: باالأم�ص ذكر �الإخو�ن �أنهم ال ينازعون �ملنظمة ولي�صو� بديالً للمنظمة، 

�ملعنوي  �لوطن  هي  �لتحرير  منظمة  �صبيانياً،  �حليطان  على  ُيكتَب  ما  و�عتبو� 

 %40 �أعطيناهم  �أننا  للفل�صطينيني و�خلالف بيننا يف ن�صبة �لتمثيل، ولو فر�صنا 

)يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني( هل ت�صبح �ملنظمة هي �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد؟

�لذي   242 بالقر�ر  �عرت�فهم  �صحب  مقابل  بها  لالعرت�ف  م�صتعدون  غو�شة: 

يعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”.

عب  وُتر�َصل  �ملحا�رش  يف  ل  ُت�صجَّ �لتي  �ملناق�صة  هذه  �أ�صاأل  �أن  �أريد  االأديب:  اأبو 

�لفاك�ص وتلتقط وتقول: �إن هناك فئة من �ل�صعب �لفل�صطيني ال تعرتف باملنظمة 

�لتحرير  مبنظمة  يعرتف  ولكنه  �ملنظمة،  بقيادة  غو�صة  �الأخ  يعرتف  �أال   يكن 

كاإطار وطني.
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كلمة  �صيفت 
ُ
�أ وملا  كله،  �لفل�صطيني  لل�صعب  �إطار  �لتحرير  منظمة  رجائي:  اأبو 

)�لوحيد( كان هناك دول وجتار عرب وم�صلمون للمتاجرة بالق�صية �لفل�صطينية، 

وحتى ال يكون بد�ئل عربية �أو �إ�صالمية، و�إحنا حري�صون على هذ� �الإطار ونحن 

م�رشون �إ�رش�ر�ً كامالً.

اأبو عمار: فتح هي �لف�صيل �لرئي�صي ملنظمة �لتحرير، �إذ� خد�صت هذ� �ملو�صوع 

ال  �أحد  فيه  مكان  يف  �أبقى  �أن  �أ�صتطيع  وال  �ملنظمة،  يف  تبقى  �أن  ت�صتحق   فال 

يعرتف باملنظمة.

د. الرتابي: �أنا �أ�صتحي �أن �أكتب �أن حما�ص �عرتفت باملنظمة ممثالً �رشعياً ووحيد�ً.

�أبو �الأديب: �الأردن �عرتف باملنظمة، و�إحنا �لفل�صطينيني يكون موقفنا �أدنى من 

موقف �الأردن!

يف  �لفل�صطيني(  لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  )�ملمثل  عبارة  �صاأ�صيف  الرتابي:  د. 

و�صف �ل�صيد يا�رش عرفات.

�العرت�ف،  هذ�  حما�ص  من  وعربياً  دولياً  ينتظر  �أحد  ال  مرزوق:  اأبو  مو�شى  د. 

ونعتقد �أن هذ� �ل�رشط لي�ص مطلوباً. �أما من حيث �ل�صيا�صة فال نّدعي �أننا بديل، 

ولن نطرح �أنف�صنا بديالً. ال عالقة بني هذه �جلملة ودخولنا �ملنظمة.

�أنه  خ�صو�صاً  �جلملة،  هذه  نذكر  �أال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صلحة  �أن  نعتقد 

باخلط �ل�صيا�صي و�حلركة �ل�صيا�صية للمنظمة. و�إذ� وّقعتم �أيَّ �تفاقية، و�ل�صعب 

بديل،  �إطار  يوجد  حتى  �حلرية  لنا  فاتركو�  �التفاقيات  هذه  يرف�ص  �لفل�صطيني 

عندما تنهار �ملنظمة �إذ� و�فقتم على �أّي حل.

د. الرتابي: �صنكتبها يف �ملقدمة.

د. مو�شى: هذه �جلملة لن ُتكتب ولن نوّقع على بيان يحملها.

غو�شة: هذه �جلملة غري الزمة.

د. مو�شى: ال نريد �أن ن�صعف �ملوقف بتجزئة �لتمثيل، ولكن لو لظروف دولية 

ومتنف�ص  ف�صيل  يبقى  �أن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صلحة  من  �ملنظمة،   قهرت 

لل�صعب �لفل�صطيني.

�ل�صاحة  �أنتم جدد على  �لتي كتبناها بالدم،  اأبو عمار: لن نتنازل عن مكت�صباتنا 

و�إحنا بقالنا 28 �صنة.
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د. مو�شى: نحن حتفظنا على �رشعية �ملنظمة وعدم �لدخول فيها �إال باالنتخابات، 

م�صادرة  يتبعه  �لذي  �لتاريخي  �ل�صبق  منطق  ورف�صنا  �لكوته،  بنظام  ولي�ص 

فر�صة  وترك  �لتنازل  عبار�ت  جاءت  �أين  من  �أدري  ال  ولكن  �جلمعي،  �حلق 

لل�صعب خليار�ت �أخرى. ال تنازل عن فل�صطني، ونحن ال نعلم �صيئاً مما يدور يف 

�إطار بديل؛ حفاظاً على حقوق  �أو�صلو من تنازالت ومطالبة يا�رش عرفات برتك 

�ل�صعب �لفل�صطيني. و�لق�صية �ملنطقية �لثانية كيف لنا �أن نعرتف باملنظمة ممثالً 

ومن  لنف�صي،  نفي  هو  ذلك  معنى  خارجها،  و�أنا  �لفل�صطيني،  لل�صعب   وحيد�ً 

يفعل ذلك؟. 

)�نتهى حم�رش �للقاء(

يف نهاية �للقاء ُكتَِب �لبيان �مل�صرتك، حتى ال يخرج �للقاء كما حدث يف لقاء تون�ص، 

ويف �لليل �صافر �أبو عمار و�أخذ معه �أبا �الأديب �إىل �لقاهرة، وجل�ص �ل�صيخ �لرت�بي 

ي�رشب كفاً بكف على �ملقلب �لغريب، ولكن تفادياً للحرج، وّقع ن�رش يو�صف عن 

فتح، ومل يعجب ذلك �أبا عمار، �لذي وبَّخ ن�رش يو�صف على هذ� �لت�رشف. وهاجم 

يف  �لزولو  بقبائل  حما�ص  حركة  �صبّه  يومها  بق�صوة،  �لقاهرة  يف  حما�ص  عرفات 

جنوب �إفريقيا.

وللتاريخ لو مّت تنفيذ �لبيان لكان �صابقة جميدة يف تاريخ �لعمل �لوطني، وكانت 

قطعت �لطريق على �أو�صلو �لتعي�ص.
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هنا ن�س البيان امل�شرتك:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

وثيقة تفاهم بني فتح وحما�س

برعاية �ملوؤمتر �ل�صعبي �لعربي �الإ�صالمي يف 2–1993/1/4

االأمني العام

بناًء على دعوة من �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي �لعربي و�الإ�صالمي، �جتمع 

يف �خلرطوم يف �الأيام من 2، 3، 4، من كانون ثاين/ يناير 1993 وفد�ن فل�صطينيان 

يثاّلن حركة فتح وحركة حما�ص ور�عي �ملوؤمتر �لدكتور ح�صن �لرت�بي، �الأمني 

عرفات  يا�رش  �ل�صيد  كذلك  و�صهده  �ل�صود�نيني،  من  وجمموعة  للموؤمتر،  �لعام 

رئي�ص دولة فل�صطني ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

وت�صّكل �لوفد�ن كما يلي: 

حممد  �صاهني،  �لعزيز  وعبد  يو�صف،  ن�رش  رئي�صاً،  �لزعنون  �صليم  فتح:  وفد 

دحالن، عمر �صاليل، �لعميد �صائب �لعاجز، وعبد �ملنعم �أبو �رشد�نة.

وفد حما�ص: د. مو�صى �أبو مرزوق رئي�صاً، �إبر�هيم غو�صة، ود. حممد �ل�صيخ 

�صيام، عماد �لعلمي، د. حممد �أحمد عبد �هلل، منري �صعيد، و�صميح �ملعايطة.

�أعمال للتد�ول حول �لعالقات �لتنظيمية يف  وقد تو��صع �الجتماع على جدول 

�ملو�قف  وحول  و�لتن�صيق،  �لتعاون  �أطر  �صائر  ويف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

�أمر  ويف  �مل�صلّح،  و�لكفاح  �النتفا�صة  �أمور  ويف  �ملبعدين  �صاأن  يف  و�ل�صيا�صات 

�ملفاو�صات �لدولية حول فل�صطني. ثم جرى �لتد�ول ونتج عنه ما يلي:

�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  هي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �أن  فتح  حركة  توؤكد   .1

لل�صعب �لفل�صطيني.

2. توؤكد حركة حما�ص حر�صها على مبد�أ �النتماء ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إطار�ً 

الزماً لوحدة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�تفق يف �صبيل ذلك على �ت�صال �حلو�ر حول 
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نظم �لتمثيل ون�صبة و�إجر�ء�ت عمل �ملنظمة وحول �ملو�قف �ل�صيا�صية �حلا�رشة 

�ملتباينة؛ وذلك لت�صوية �لطريق لدخول حما�ص �إىل �ملنظمة.

3. �تفق �لوفد�ن على تاأ�صي�ص جلنة عامة للحو�ر بينهما حول �لعالقات و�لق�صايا 

و�إطار  �مل�صلح،  �لكفاح  يف  للتن�صيق  �إطار  �أعمالها  بني  من  ينتج  �أن  على  كافة، 

للتن�صيق يف �الت�صاالت �لعاملية �لعربية و�لدولية.

�ملعلومات  لتبادل  �لد�خل  يف  عامة  تن�صيق  جلنة  تاأ�صي�ص  على  �لوفد�ن  �تفق   .4

و�مل�صورة، وترتيب �لعالقات وت�صوية وتقريب �أ�صباب �لوحدة �لوطنية.

5. �تفق �لوفد�ن على تاأ�صي�ص قيادة م�صرتكة بني جميع �لقوى �لفل�صطينية ل�صوؤون 

�النتفا�صة.

6. �تفق �لوفد�ن على تاأ�صي�ص جلنة ل�صوؤون �ملبعدين ت�صم فتح وحما�ص، و�صائر 

�لقوى �لفل�صطينية �لتي تن�صم �إليها. 

حلفظ  �خلدمية  بال�صوؤون  ُتعنى  �أن  على  و�ُتِفق  للجنة،  �ملمثلني  �أ�صماء  وُقّدمت 

�حلركة  وتن�صيق  لهم،  و�الإعالن  �ل�صعبي،  �لدعم  وتعبئة  وعودتهم،  �ملبعدين 

�ل�صيا�صية و�لدبلوما�صية لردع �جتاهات ترحيل �لفل�صطينيني من �الأر�ص �ملحتلة، 

ولتاأكيد �لظلم من تد�بري �لدولة و�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي لدفع �صمان �لعد�لة يف �الأحكام 

و�لقر�ر�ت �لدولية حول فل�صطني، ولتحريك ميل �لر�أي �لعام �لعاملي ل�صالح �ل�صعب 

�لفل�صطيني، وتعزيز �جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني نحو �لوحدة �لوطنية. 

و�لتعبئة  و�الإعالم  �الإمد�د  �صوؤون  ترعى  �لتي  �للجان  �للجنة  عن  وتتفرع 

�لعمل  حتريك  يف  عرفات  يا�رش  بال�صيد  �للجنة  وتت�صل  و�ل�صيا�صية،  �جلماهريية 

�لر�صمي �لدبلوما�صي.

يف  توؤديها  �لتي  �لوظيفة  حاجة  ح�صب  مكان  كل  يف  جتتمع  �أن  �للجنة  وعلى 

�الجتماع ومن ذلك يف لبنان و�الأردن وتون�ص.

�أ�صبوعني،  متام  عند  �خلرطوم  �إىل  �لوفدين  يثلون  �أربعة  يعود  �أن  على  �تفق   .7

وذلك لت�صمية �أ�صماء �صائر �للجان منهما، و�لت�صاور حول �الأمكنة �لتي جتتمع 

�أو تعمل فيها �للجان و�أي تد�بري �إجر�ئية ب�صاأن ذلك.
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8. �تفق على �أن ت�صتاأنف جلنة �جلامعة �الإ�صالمية بغزة �أعمالها، ويجري �الت�صال 
و�لت�صاور مع �الأخ �أبو عمار و�جلهات �ملعنية ب�صاأنها.

9. �تفق �لطرفان على مر�جعة �ملو�ثيق �لتي ُحرَِّرت �أولياً بينهما الإجازتها ولتاأكيدها 

مادياً للعمل �لتن�صيقي �مل�صرتك.

�ل�صادرة  �الإعالم  �أ�صو�ت  تتجنب  باأن  �صدقاً  يلتزما  �أن  على  �لطرفان  �تفق   .10

ٍم على �الآخر، �أو ذكر �صلبي مبا�رش �أو غري مبا�رش، و�أن ي�صبطا  عنهما �أي تهجُّ

مع  و�لقتال  �لكيد  �أو  لال�صتباك،  فعل  �أو  لل�رش�ع،  مظهر  �أي  عن  تو�عدهما 

�الآخر، و�أن ير�عيا عموماً يف �للفظ و�لعمل �لفل�صطيني ح�صن �خلطاب �ملتبادل، 

رغم بع�ص �ختالف �لر�أي وروح �لوحدة �لفل�صطينية رغم تعدد �لتنظيمات.

�صليم �لزعنون/ رئي�ص وفد فتح 

د. مو�صى �أبو مرزوق/ رئي�ص وفد حركة حما�ص

د. ح�صن �لرت�بي/ �الأمني �لعام للموؤمتر �ل�صعبي �لعربي �الإ�صالمي

5. توقيع اتفاقية اأو�شلو يف 1993/9/13:

�حلركة  ورف�صتها  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  كارثية  �آثار  �التفاقية  لهذه  كان 

ومعظم ف�صائل �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أ�صتطيع تلخي�ص �أ�صباب �لرف�ص ِبـ:

�نق�صم �لفل�صطينيون بني �ال�صتمر�ر يف �ملقاومة وبني دعاة �لت�صوية.   �أ. 

بني  ود�خلها،  �ل�صيا�صي  خطها  فتح،  و�رتبكت  �جلامع  �لوطني  �لبنامج  ب. غاب 

متثّل  �لتي  �حلركة  تلك  تعد  ومل  فتح،  فاأنهكت  �ل�صالم  وثقافة  �ملقاومة  ثقافة 

�لعمود �لفقري للحركة �لوطنية.

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  تاريخ  عن  و�العتذ�ر  �ل�صهيوين،  بالكيان  �العرت�ف  ج. 

و�لتنازل عن 78% عن فل�صطني �لتاريخية، و�لباقي حتت �لتفاو�ص.

َجَعَل عرفات من نف�صه �صلطة بال �صيادة، و�صطوة على �لر�ف�صني من �ل�صعب   د. 

لل�صعب  �الأر�ص  على  حفاظاً  “�إ�رش�ئيل”؛  مع  �أمني  بتن�صيق  �لفل�صطيني، 

�ل�صهيوين.
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الأنهم  �ل�صهيوين؛  بالكيان  50 دولة تعرتف  �أكرث من  �لذي جعل  �أنكر �حلاجز  هـ. 

لي�صو� ملكيني �أكرث من �مللك.

خيارهم  �ل�صالم  فاأ�صبح  �لعربي،  �الرتد�د  �أمام  و��صعاً  �لباب  فتحت   و. 

�تفاقيات  لتوقيع  �ل�صهيوين  و�لكيان  �الأردن  مباحثات  وبد�أت  �ال�صرت�تيجي، 

�صالم جديدة دون �إنكار.

�أمريكا �ملرجعية للفل�صطينيني و�لعرب، و�جلامعة �لعربية مل يُعد لها  �أ�صبحت   ز. 

وجود يف ق�صية �لعرب �الأوىل )�لق�صية �لفل�صطينية(.

فاأ�صبح  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  �إ�صاعة  بعد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تق�صيُم  متَّ  ح. 

�لقطاع  لنا به عالقة، و�أ�صبح  لي�ص  �لتاريخية  �ل�صامد يف فل�صطني  �لفل�صطيني 

و�ل�صفة ال ر�بط بينهما �إال على �لورق، و�لقد�ص �صكانها يف و�صع متلف عن 

�لكل �لفل�صطيني.

�لقوة  عنا�رش  وو�صع  �ل�صعب،  و�نق�صام  �ل�صند،  بفقد�ن  �لكبري  �ل�صعف  �أمام  ط. 

�التفاقيات الختيار  �لتفاو�ص، ودخلنا مرحلة  �لذئب، فقدنا قدرتنا على  يف فم 

�لنو�يا، و�لقدرة على �لتطبيق على �الأر�ص.

باخت�شار: “االتفاق الكارثة”:

نف�صه  �لوقت  ويف  باملقاومة،  و�ال�صتمر�ر  باإف�صاله  وتعهدت  �حلركة  رف�صته 

تعهدت بعدم �ل�صد�م مع �جلانب �لفل�صطيني، ومل تبَق دولة عربية �إال و��صتنكرت 

جّر�ء  �التفاقيات  و�صاندت  معظمها  عادت  وجيزة  فرتة  بعد  ثم   �التفاقية، 

�ل�صغوط �الأمريكية.

6. حتالُف القوى الفل�شطينية )الف�شائل الع�رش(:

مع  مبكرة  ثنائية  حو�ر�ت  وبد�أت  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  �جتاه  يف   حتركنا 

�ل�صعبية،  و�جلبهة  �لديوقر�طية،  و�جلبهة  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة 

و�ل�صاعقة، وكذلك مع �لف�صائل �الأخرى، �حلو�ر مع حركة �جلهاد �الإ�صالمي كانت 

�خلطوط  وكانت  �صديق،  من  �أكرث  �ل�صقاقي  فتحي  د.  كان  فقد  �إ�صافية،  ميزة  له 

�الإعالن  مّت  �لتالية،  �لف�صائل  مع  �حلركة  �أجرتها  حو�ر�ت  وبعد  بيننا،  مفتوحة 

�ل�صعبية  و�جلبهة  �النتفا�صة،  وفتح  حما�ص،  ت�صم  حتالفية  قيادة  ت�صكيل   عن 
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فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  �لعامة،  �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير 

 و�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، و�حلزب �ل�صيوعي �لفل�صطيني - عربي 

عو�د، وجبهة �لن�صال �ل�صعبي - خالد عبد �ملجيد، وجبهة �لتحرير �لعربية، وجبهة 

�لتحالف  �الإعالن عن هذ�  �الإ�صالمي، وكان  �لفل�صطينية، وحركة �جلهاد   �لتحرير 

يف 1994/1/5.

�صيغة  �إىل  �لع�رش  �لف�صائل  �صيغة  تطوير  مب�رشوع  حما�ص  تقّدمت  وقد 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  جتاه  جديد  طرح  وفيه  �لفل�صطينية،  �لقوى  حتالف 

موؤ�ص�صات  بناء  �إعادة  على  �لعمل  عن  �مل�رشوع  حتّدث  �إذ  وموؤ�ص�صات،  هيئة 

عادلة  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مقدمتها  ويف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

وديوقر�طية. ولكن �مل�رشوع طرح هيكلية تنظيمية من 40 قيادياً، ورف�صت �أغلبية 

�لف�صائل هذ� �مل�رشوع على �أ�صا�ص هيكلي وتنظيمي، ولي�ص على �أ�صا�ص �صيا�صي. 

ومّت تعديل �القرت�ح �إىل �ثنني من كل ف�صيل، ولذ� مل يُعد هناك كثرُي َفرٍق بني �صفة 

�لف�صائل �لع�رش وحتالف �لقوى �لفل�صطينية.

ويف �آذ�ر/ مار�ص 1994، متت دعوة �لتحالف ب�صفته �إىل طر�بل�ص - ليبيا �أكرث من 

مرة، و�إىل طهر�ن و�خلرطوم وغريها. 

ويف 1994/2/25، ح�صلت جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي، حيث �رتقى 29 �صهيد�ً يف 

�صالة �لفجر، وجرح 200 من �مل�صلني يف رم�صان، و�لقاتل مّت قتله من قبل �مل�صلني 

و��صمه باروخ جولد�صتاين Baruch Goldstein. وبد�أت عمليات �لثاأر لهذه �ملجزرة 

و�أهمها عملية ناتانيا يف 1994/4/6، وعملية نهاريا يف 1994/4/13، وعملية �لقد�ص 

 Nachshon فاك�صمان  نخ�صون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  و�ختطاف   ،1994/10/9 يف 

Wachsman يف 1994/10/14، ثم عملية ديزنغوف يف 1994/10/19، نفذت كل هذه 

�لعمليات من  �الأردن وكان يتم �الإعالن عن هذه  �لعمليات خالل فرتة وجودنا يف 

�الأردن. و��صتهدفت مدنيني �إ�رش�ئيليني بكثافة. ولكن ال ي�صتطيع �أحد �أن يقول: �إّن 

�مل�صلني يف �خلليل كانو� غري مدنيني!
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7. معاهدة وادي عربة:

وهي معاهدة “�ل�صالم” بني �لكيان �ل�صهيوين و�الأردن. و�صبق هذه �التفاقية 

فّك �الرتباط مع �الأردن، ومت تطبيع �لعالقات، ومن �صمن ن�صو�ص �ملعاهدة عدم 

�لتحري�ص، ووقف �الأعمال �لعد�ئية، وبث �لكر�هية، �ملهم �أننا قر�أنا �أنه �صيكون لهذه 

�ملعاهدة �نعكا�ص على عالقة �حلركة باالأردن. فبعد �أن كانت �لعالقة متوترة ب�صبب 

�الإعالن عن �لعمليات، �أو ب�صبب وجود قيادة حما�ص يف عّمان، فاالآن �أ�صبح هنالك 

�ملعاهدة  �عتب�  �لطرَفني  و�أّن  �ملعاهدة، ال �صيّما  �لذي ترتب على  �لقانوين  �لو�صع 

درجة �أعلى من كل �التفاقيات �لثنائية �لتي تربطهما باأطر�ف �أخرى.

�الأردنية،  �ملخابر�ت  مدير  �لقي�صي،  مب�صطفى  �الت�صال  مّت  ذلك  على  وبناًء 

�ملعاهدة. وت�صكل  �الأردن يف ظّل  �لتحدث معه حول م�صتقبل عالقتنا مع  مّت  حيث 

�ل�صيا�صي،  �ملكتب  رئي�ص  نائب  م�صعل(  )خالد  �لوليد  �أبو  �الإخوة  من  �حلركة  وفد 

و�إبر�هيم غو�صة �لناطق �لر�صمي، و�أنا، فنفى �أي عالقة بني �ملعاهدة ووجودنا يف 

�الأردن!

)�نتهت �ليوميات(

***

ويذكر �أبو مرزوق جُمِمالً �لفرتة �لتي عا�صها يف �الأردن قائالً: ولعل �لفرتة �لتي 

�نتقلت بها �إىل �الأردن و�إخو�ين يف �ملكتب �ل�صيا�صي، تكّر�ص فيها �لعمل �ملوؤ�ص�صي 

يف �حلركة، و�كتملت عالقاتنا �ل�صيا�صية باأغلب �لدول �لعربية كالعر�ق، و�صورية، 

ولبنان، و�ل�صعودية، وقطر و�الإمار�ت. مّت فتح مكاتب يف معظم هذه �لدول ب�صورة 

من  �لكثري  غريت  �لتي  �لكبار  �الأحد�ث  فيها  وكانت  للعالقات.  مبندوب  �أو  علنية 

�مل�صار �ل�صيا�صي للمنطقة، فيها مّت �الإبعاد، وو�دي عربة، و�تفاقية �أو�صلو، وتكوين 

�لف�صائل �لع�رش، و�النفتاح يف �لعالقات مع �ملحيط �لغربي، و�إد�رة �لعالقات على 

�مل�صتوى �لدويل. 



الف�صل الثامن

فقدان احلرية يف نيويورك
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فقدان احلرية يف نيويورك

�لطائرة  هبطت   ،1995/7/25 �صباح  من  متاماً  و�لن�صف  ع�رشة  �حلادية 

�لبيطانية �لتي �أقلّت د. مو�صى �أبو مرزوق و�أ�رشته يف مطار نيويورك.

مل يكن �لرجل يدري �أنها رحلة �إىل �ملجهول، بل �إىل �ل�صجن �لذي تنّقَل بعد ذلك 

بني زنازينه قر�بة �لعامني، ظلّت �الإد�رة �الأمريكية طو�لهما تبحث دون جدوى عن 

ترتيب تهمة له حُتول دون �إطالق �رش�حه.

�لتقى  حيث  لندن،  �إىل  دبي  من  بريطانية  طائرة  ��صتقل  قد  كان  مرزوق  �أبو 

هناك يف �صالة �لرت�نزيت زوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي و�أوالده �لقادمني من عّمان 

 مبوجب ترتيٍب م�صبق. ومن لندن ��صتقل �جلميع طائرة بريطانية �أخرى �إىل مطار 

منها  ينتقلو�  �أن  ُمفرَت�صاً  كان  �لتي  نيويورك،  يف   John Kennedy كينيدي  جون 

يف  �لتوقف  فرتة  �أن  غري  و��صنطن.  مطار  عب  فرجينيا  �إىل  بال�صيارة  مبا�رشة 

نيويورك تاأخرت كما مل يحدث من قبل مع �أّي م�صافر �آخر!

�أبو مرزوق كان قد ح�صل على تاأ�صرية دخول �إىل بريطانيا على وثيقة �صفره 

متعّجالً  وكان  لندن،  يدخل  مل  لكنه  �لفل�صطينيني،  لالجئني  مُتنَح  �لتي  �مل�رشية 

�لو�صول �إىل �أمريكا.

موظف �إىل  توجه  �آخر،  ر�كب  �أّي  مثل  ت�رّشف  كينيدي  جون  مطار   يف 

و�جلرين  يحملها،  �لتي  �الأمريكية  �ل�صفر  وثيقة  مبز�ً  و�جلن�صية  �لهجرة  د�ئرة 

�إجر�ء  يف  منهم  طلب  �الأ�رشة  �أفر�د  كل  �صفر  جو�ز�ت  جمع  �أن  بعد  �ملوظف  كارد. 

غري م�صبوق �أن يتوجهو� �إىل �صالة �النتظار. ومن فوره �صعر �أبو مرزوق �أن �صيئاً 

بن�صاطه  �ملتعلقة  �الأ�صئلة  بع�ص  له  ه  ُتوجَّ �أن  توقع  وهلة  الأول  يحدث.  عادي  غري 

�ل�صيا�صي يف حركة حما�ص، غري �أن ذهنه مل ين�رشف �إىل �حتمال تعّر�صه لالعتقال. 

�صوؤ�ل  لكل  لديه  �أن  من  و�ثقاً  كان  فقد  له،  ُتوّجه  قد  �لتي  �الأ�صئلة  بنوع  ُيباِل  ومل 

�لتي  �ملفت�صة  �صاأل  له،  يتعّر�ص  �لذي  �الإجر�ء  �صبب  ملعرفة  ي�صعى  وبد�أ  جو�ب. 

�أم�صكت بامللف �لذي و�صعت فيه جو�ز�ت �صفره و�أفر�د �أ�رشته عن �صبب �لتاأخري 
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�لذي تعّر�صو� له، وهي بدورها بد�أت ت�صـاأل عن �ل�صبب وجتمع �الأور�ق �ملتعلقة 

يف  جتاوز  �أو  خطاأ  �أيَّ  جتد  مل  وملّا  �ملتحـدة،  �لواليات  يف  الإقامته  �لقانوين  باملوقف 

عن  با�صتغر�ب  لت�صاأل  و�أخرى  فرتة  بني  ما  �إليه  تاأتي  كانت  �لقانونية،  �الإجر�ء�ت 

وبع�ص  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لد�ئمة  و�الإقامة  كارد  �جلرين  على  ح�صوله  كيفية 

تو�ريخ �لدخول و�خلروج.

وبعد قر�بة �الأربع �صاعات من عمل �ملفت�صة �ملتو��صل، ح�رش مفت�صان �أحدهما 

جوزيف هامل Joseph Hummel وهو �صابط يف �الأف بي �آي، و�الآخر و. ل. �صميث 

W. L. Smith من د�ئرة �لهجرة، حيث ��صطحبا �أبو مرزوق �إىل غرفة جانبية مطلة 

حما�ص،  حركة  يف  موقعه  عن  �إليه  �الأ�صئلة  توجيه  يف  و�أخذ�  �النتظار  �صالة  على 

ن�صاطاته يف �حلركة، عالقته بال�صهيد �ملهند�ص يحيى عيا�ص، موقفه �ملايل ون�صاطاته 

يف  لوجوده  حمتملة  عناوين  حما�ص،  ل�صالح  �الأمو�ل  بجمع  قيامه  �القت�صادية، 

�لتي  و�لن�صاطات  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �لدخول  بعد  برناجمه  �ملتحدة،  �لواليات 

�صيقوم بها، و�صبب طرده من �الأردن.

�ل�صيا�صي  موقعه  حقيقة  يجهالن  �ملفت�َصنْي  �أن  مرزوق  الأبو  و��صحاً  كان 

بع�ص  �صخ�صياً  منه  يجمعا  �أن  يحاوالن  و�أنهما  �لتحديد،  وجه  على  حما�ص  يف 

�ملعلومات. وقد �أجاب على �أ�صئلتهما باأنه يعمل يف �الإطار �ل�صيا�صي حلركة حما�ص. 

�لفعلية،  مرتبته  �إىل  ي�صري  �أن  دون  لهما،  قال  بالتحديد  موقعه  عن  �صاأاله  وعندما 

�إنه من �لقياد�ت �ل�صيا�صية �ملتو�صطـة يف �حلركة. ونفى �عتز�مه �لقيام باأّي ن�صاط 

�أعماله  متابعة  با�صتثناء  �ملتحدة،  للواليات  �ملفرت�ص  دخوله  بعد  مايل  �أو  �صيا�صي 

�خلا�صة، حيث يلك م�رشوعاً جتارياً خا�صاً. وقال �إنه يريد �الإقامة �بتد�ء يف فندق 

ريثما يتدبر �أموره وي�صتاأجر منزالً. ونفى �أن يكون قد ُطِرد من �الأردن، وقال �إنه 

ُطلِب منه مغادرة �الأردن بناء على �تفاق م�صبق مع �حلكومة �الأردنية. كما نفى �أن 

تكون له �أّي عالقة مع �ل�صهيد عيا�ص. وعندما �ُصئَِل �إْن كان قد �لتقاه ذ�ت مرة، كّرر 

�لنفي. وهنا �ُصئل عن نظرته لعيا�ص، فاأجاب باأن �ل�صعب �لفل�صطيني كله ينظر �إليه 

باعتباره رمز�ً من رموزه وبطالً من �أبطاله.
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و�إز�ء تركيز �الأ�صئلة على ن�صاطاته �ملالية �ملفرت�صة ل�صالح حركة حما�ص د�خل 

�لواليات �ملتحدة، نفى وجود �أي نية لديه جلمع �الأمو�ل ل�صالح �حلركة، و�أو�صح 

للمفت�صني �أنه �رشيك يف �رشكة �إن�صاء�ت د�خل �لواليات �ملتحدة، كما �أن له ��صتثمار�ت 

�ل�رشيبة من و�قع  �أن تعرف بها د�ئرة  ُيفرَت�ص  �مل�صائل  �أن هذه  �أخرى. و�أ�صاف 

�أبو مرزوق كذلك وجود برنامج حمدد له  ُيقدَّم لها. ونفى  �ل�صنوي �لذي  �لتقرير 

حتى تلك �للحظة مِلا بعد دخوله �ملفرت�ص للواليات �ملتحدة، غري �أنه تبنيَّ الحقاً �أن 

�الإد�رة �الأمريكية كانت قد رتبت له برناجماً من طر�ز �آخر، �صديد �الختالف.

�ملفت�صني  كال  كان  �ل�صاعة،  ون�صف  �ل�صاعة  قر�بة  �الأ�صئلة  توجيه  ��صتمر 

خاللها يبتعد قليالً الإجر�ء �ت�صاالت هاتفية مع �جلهاز �لذي يتبعه، ومع متلف 

�الأجهزة �الأمنية �الأمريكية، مما جعل �أبو مرزوق يوقن �أن �أمر�ً غرَي عادي يجري 

ترتيبه. وتذكر زوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي �أن �أحد هذه �الأ�صئلة كان حول عملية 

��صت�صهادية �أخرية نفذتها حركة حما�ص يف ر�مات غان Ramat Gan، ولكن دون �أن 

ُيذكر له �أن هناك �حتماالً بتقدُّم “�إ�رش�ئيل” بطلب لت�صليمه.

جِريت عملية تفتي�ص دقيقة حلقائب �الأ�رشة، 
ُ
وما �أن توقف توجيه �الأ�صئلة حتى �أ

خذت منها 
ُ
ز عليه. ثم ُفتّ�صت �حلقائب �ليدوية، و�أ فلم ُيعرَث فيها على ما يكن �لتحرُّ

لالأ�رشة  �ل�صهاد�ت  تُعد  ومل  و�أوالده.  مرزوق  باأبو  �خلا�صة  �لدر��صية  �ل�صهاد�ت 

خذ كتابان كان يقر�أ فيهما خالل �لرحلة، وهما كتاب 
ُ
�إال بعد ُم�ِصي �صهرين. كما �أ

“يف �مل�صطلحات �ل�صيا�صية” و�آخر بعنو�ن “فّن �لتفاو�ص”، ومل يُعد �لكتابان �أبد�ً. 
ورخ�ص  مرزوق،  الأبو  �لعائدة  �لقدية  �ل�صفر  وثائق  على  كذلك  �لتحّرز  و��صتمل 

�ثنتان  �ملتحدة،  و�لواليات  و�الأردن،  �الإمار�ت،  ودولة  م�رش،  من  �صادرة  قيادة 

منها �صادرتان من واليتي لويزيانا وفرجينيا. وكعوب دفاتر �ل�صيكات �لقدية، 

ر�ديو  جهاز  عن  عبارة  وهي  مكان،  كل  يف  ت�صاحبه  �لتي  �لكهربائية  و�الأجهزة 

يف  �ل�صكر  ن�صبة  لقيا�ص  وجهاز  �صغري،  ت�صجيل  وجهاز   ،Transistor تر�نز�صتور 

دّونها  ق�صة  لها  و�لتي  به،  �خلا�صة  �لهاتف  مفكرة  على  �أي�صاً  �لتحّرز  ومّت  �لدم. 

نت فيها فقط �ملالب�ص  الحقاً، غري �أنه مل يتم تدوين كل ذلك يف قائمة �الأمانات �لتي ُدوِّ

وبعد  �أماناته.  له  تُعد  مل  �رش�حه  �إطالق  وعند  �لطبية،  ونظارته  يرتديها  كان  �لتي 
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�النتهاء من تفتي�ص �حلقائب �ليدوية، بد�أت عملية تفتي�ص الأ�صحاب �حلقائب، حيث 

�الأ�رشة با�صتثناء �صخ�ص و�حد فقط غفلو� عـن تفتي�صه، كان ذلك  �أفر�د  ُفتّ�ص كل 

�ل�صخ�ص هو �أبو مرزوق نف�صه! �الأمر �لذي ف�صح له �ملجال الأن يد�صَّ يف يد زوجته 

�أنه كان هدفاً  ُيفرَت�ص  وهو يودعها ما كان يف جيوبه، وبع�صاً مما كان يف جيوبه 

لعملية �لتفتي�ص مثل جو�ز �صفر يني، وجو�ز�ت �صفر و�أور�ق ثبوتية �أخرى.

لقد دّون يف مذكرته �ملقدَّمة للقا�صي �ملالحظات �الأمنية:

�أنه �عرتف فقط باأربع �صنط، وكان عدد �ل�صنط �أكرث من ذلك.  •

�أن مفكرة �أرقام �لهو�تف كانت مباأة مع زوجته، وعند �لتفتي�ص �صقطت منها.  •

�أنه ُوِجد يف �أور�قه ك�صف ح�صاب بـ 450,000 دوالر ومل يذكر ذلك.  •

�أنه يحمل 8,000 دوالر.  •

�أنه مل يعرتف مبوقعه �لقيادي يف حركة حما�ص.  •

كل  على  فيها  رّد  مبذكرة   Stanley Cohen  
1
كوهني �صتانلي  �ملحامي  وتقّدم 

ال؟  �أم  مرزوق  الأبو  تعود  هل  �حلقائب  هذه  عن  �صاأل  �إنه  حيث  �ملحقق،  �دعاء�ت 

ه له، و�أما مفكرة �أرقام  فاأجابه: نعم. ومل يحدد ومل ُيِجب �إال على �ل�صوؤ�ل �لذي ُوجِّ

�لهو�تف �خلا�صة به، و�لتي عّدها �ملحقق �صيئاً مهماً، خ�صو�صاً �أنهم وجدو� فيها 

�أ�صماء و�أرقام يا�رش عرفات، وبع�ص رموز وقياد�ت فتح، وروؤ�صاء �أجهزة �أمنية، 

فقط،  و�الألقاب  �الأ�صماء  هذه  يكتب  كيف  �ملحقق  و��صتغرب  ذلك،  وغري  ووزر�ء 

�أ�صماء  الأبو مرزوق حتتوي على  �لعائدة  �لهو�تف  �أرقام  �أن مفكرة  �ملحقق  وكتب 

“�إرهابيني”. 

وكانت زوجة �أبو مرزوق نادية �لع�صي ��صتلّت �ملفكرة من �حلقيبة �لتي حتملها، 

و�أجرت مكاملة يف مطار لندن، ثم د�ّصتها يف مكان ما د�خل مالب�صها، حيث مل يُكن 

هناك جيوب يف �جللباب �لذي ترتديه، كما مل تُكن �حلقيبة معها يف ذلك �لوقت. 

�صتانلي كوهني: هو �ملحامي �لذي مت تعيينه من قبل عابدين جبارة وعبد �لرحمن �لعامودي للدفاع   
1

عن مو�صى �أبو مرزوق.
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�لدوالر  بني  �لفرق  يعرف  مل  �أنه  عليه  �ملحقق  �صّجله  �لذي  �الآخر  �خلطاأ  �أما 

درهماً   450,000 �لبنكي  ح�صابه  يف  كان  حيث  �الإمار�ت(،  دولة  )عملة  و�لدرهم 

ولي�ص دوالر�ً، و8,000 دوالر لي�ص للمحقق �حلق يف �أن ي�صاأل عنهم، و�إن ذكر له 

10,000 دوالر  �أن يحمل  �أنها موجودة معه؛ الأنه ُم�رّشح الأي ر�كب  �أبو مرزوق 

فقط دون �أن ي�رّشح عن �ملبلغ �لذي يحمله.

12 �صاعة من و�صوله مطار جون كينيدي،  �لليل، وبعد قر�بة  ُقر�بة منت�صف 

بلِغ �أبو مرزوق �أمام �أ�رشته �أن �حلديث معه مل ينتهِ بعد، و�أنه ُيفرَت�ص �أن يذهب مـع 
ُ
�أ

�ملفت�صني، �الأمر �لذي يعني قر�ر�ً باحتجازه، ومل ُيِرد �ملفت�صان �إثارة فزع �الأ�رشة، 

فطلبا منها �أن تنهي �إجر�ء�ت �لدخول وتغادر �ملطار.

لهم  ي�صبق  مل  �لذين  �أ�رشته  و�أفر�د  مرزوق  �أبو  على  �لوطاأة  �صديد  �الأمر  كان 

وتتوجه،  تذهب  �أن  عليها  �أين  �إىل  تعرف  �لزوجة  تُكن  ومل  نيويورك.  يف  �لتو�جد 

فقد  ولذلك،  فرجينيا.  و�إمنا  �لرحلة،  هدف  هي  تُكن  مل  نيويورك  و�أن  خ�صو�صاً 

حجز  يتم  �أن  �رشورة  على  خالله  �أ�رش  �ملفت�صني  مع   ٍ نقا�ص يف  مرزوق  �أبو  دخل 

غرف الأفر�د �الأ�رشة يف �أحد فنادق �ملدينة قبل �أن يغادرو� �ملطار. وقد مّت له ذلك.

للواليات  �لدخول  �إجر�ء�ت  الإنهاء  �النتظار  �صالة  �الأ�رشة  �أفر�د  غادر  �أن  فور 

�أبو مرزوق مبفت�ص د�ئرة �لهجرة يقوم بو�صع �لقيد �حلديدي يف  �ملتحدة، ُفوِجئ 

يديه وهو يبلغه �أنـه حمتجز، و�أن عليه �أن يو�جه قا�صي د�ئرة �لهجرة، ومّت ��صتدعاء 

ثالثة من رجال �الأمن ال�صطحابه �إىل �صجن �لتوقيف، ويف �أثناء خروجه من مبنى 

�ملطار مكبالً بالقيود �إىل �ل�صيارة �لتي �صتِقله �إىل �ل�صجن، �صاء �لقدر �أن يكون �أفر�د 

�الأ�رشة متوجهني يف ذ�ت �للحظة �إىل �ل�صيارة �لتي �صتِقلهم �إىل �لفندق، وكان �ملوقف 

ومن  يديه.  يكبّل  �لقيد  يرون  وهم  �الأ�صـرة  �أفر�د  على  خ�صو�صاً  �لوطاأة،  �صديد 

هول �ل�صدمة، مل يحاول �أبو مرزوق، �أو �أي من �أفر�د �أ�رشته حمادثة �الآخر، �كتفى 

�لوحيدة الأبو مرزوق الأمها،  �لبنت  ُربا،  �لنظر�ت �حلزينة. وقالت  �جلميع بتبادل 

وكان عمرها يف ذلك �لوقت عامني ون�صف فقط: �أنا زعالنة منك يا ماما؛ الأنك تركتِ 

بابا يذهب مبفرده!
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 Metropolitan Correctional Center مانهاتن  �صجن  �إىل  �ملطار  من  �لطريق 

��صتغرق قطعها ن�صف �صاعة. ولدى �لو�صول �إىل �ل�صجن، مّت ت�صعيد �أبو مرزوق 

مالب�صه  با�صتبد�ل  ِمر 
ُ
و�أ �ل�صجن،  �إد�رة  �إىل  ت�صليمه  جرى  حيث  �لثالث  �لدور  �إىل 

“�أفرهول” برتقايل �للون، وبعد  مبالب�ص �ل�صجن �العتيادية، وهي عبارة عن زيِّ 

كل  ��صتبد�لها  يتم  كان  منفردة  زنز�نة  �إىل  دِخل 
ُ
و�أ �لتا�صع،  �لدور  �إىل  ُحّول  ذلك 

�أ�صبوع، ولكنه بقي يف ذ�ت �لدور طو�ل �أ�صهر توقيفه.

 ،)
2
5م نحو  �أي  مربع  قدم   56( �أقد�م   8x7 م�صاحتها  كانت  �ل�صيقة  �لزنز�نة 

و�رتفاعها بحدود �ل�صبعة �أقد�م، ويوجد فيها دورة مياه ومغ�صلة �صغرية، و�رشير 

مفرد وطاولة معدنية �صغرية وكر�صي حديد ال يتحرك.

كانت �ل�صاعة عندما دخل �أبو مرزوق �لزنز�نة قد بلغت �لثالثة و�لن�صف فجر�ً. 

ما فعله هو  �أول  �ملغرب و�لع�صاء بعد، ولذلك، فقد كان  �أّدى �صالتي  قد  يُكن  ومل 

عن  ي�صاأله  من  هناك  ولي�ص  �لقبلة،  �أين  حينها  يعلم  ومل  �ل�صالة،  و�أد�ء  �لتو�صوؤ 

�الجتاه ف�صلّى �إىل �أي �جتاه، ثم �لنوم من فوره جر�ء �الإرهاق �ل�صديد �لناجم عن 

طول �لرحلة و�إجر�ء�ت �لتحقيق �الأوىل يف �ملطار.

غري �أن َمْن هو يف مثل حالة �أبو مرزوق ال ي�صتطيع �لنوم كما يجب، فقد ��صتيقظ 

قبل �رشوق �صم�ص �ليوم �لتايل لي�صلي �لفجر وليجد نف�صه يف حالة تفكري، وفيما 

هو يف هذه �حلالة بد�أ �صوء �ل�صم�ص يت�صلّل عب �لنافذة �ل�صغرية �ملوجودة يف �أحد 

جدر�ن �لزنز�نة.

ال  فاإنه  ولذلك،  منه،  ِخذت 
ُ
�أ �لتي  �الأ�صياء  بني  من  مرزوق  �أبو  يد  �صاعة  كانت 

يعرف يف �أي �صاعة ��صتيقظ ذلك �ل�صباح. وطو�ل �صهرين من ذلك �ليوم �أخذ يعرف 

طعام  ُيقدَّم  كان  �إذ  �لطعام،  وجبات  تتبُّع  خالل  من  �لتقريب  وجه  على  �ملو�قيت 

�الإفطار يف �ل�صاد�صـة �صباحاً، و�لغد�ء يف �لثانية ع�رشة ظهر�ً، و�لع�صاء يف �خلام�صة 

�إد�رة �ل�صجن ما ز�ل يحتفظ  م�صاًء، وبعد �صهرين ��صرتى �صاعة جديدة بو��صطة 

 يدوياً وعليها رقمه يف �ل�صجن.
ُ
بها، وهي �صاعة ُتعبَّاأ

�أبو مرزوق �صالة �لفجر، ثم غطَّ يف �لنوم من  �أدى  من فرط �لتعب و�الإرهاق، 

قبل  دبي  غادر  منذ  نام  قد  يُكن  مل  حيث  ثانية،  ��صتيقظ  متى  يعرف  وال   جديد، 
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48 �صاعة، �إال �أنه يذكر �أنه فوجئ ب�صوت �الآذ�ن ُيرَفع. مل يعرف �مل�صدر، كما �أنه 

�أنه تبنّي له  �أم ل�صالة �لع�رش، غري  �إن كان ذلك �الأذ�ن ل�صالة �لظهر  مل يعرف ما 

م�صدره  �أن  الحقاً  له  وتبنّي  �لظهر.  �أذ�ن  �أنه  �لوقت  عن  �حلر��ص  �أحد  �صوؤ�ل  بعد 

�إحدى �لزنز�نات �ل�صفلى من �لدور �لتا�صع، وفيما بعد عرف �أن �لدور �لتا�صع هو 

عبارة عن طابقني، طابق علوي يرتفع ثمان درجات الأعلى، وطابق �صفلي ينخف�ص 

ثمان درجات الأ�صفل. وينق�صـم هذ� �لدور �إىل ثالثة �أجنحة بالطريقة ذ�تها، كل منها 

يتكّون من طابقني بالطريقة ذ�تها وتوجد يف كل طابق ثمان زنازين، ومتو�صط عدد 

�لوحيد  هو  مانهاتن  �صجن  من  �لتا�صع  و�لدور  �صجيناً،   28 جناح  كل  يف  �ل�صجناء 

�لذي بهذه �ملو��صفات، وتوجد فيه �أق�صى درجات �الحرت�ز �الأمني.

فيه  يوجد  فيه  توقيفه  مّت  �لذي  �لتا�صع  �لدور  �أن  مرزوق  �أبو  عرف  والحقا 

�ملوقوفون �الأكرث خطورة، وهناك عدد من �الإ�صالميني �لذين كانو� ال يز�لون قيد 

�ملحاكمة. وقد علم من �حلار�ص �أن م�صدر �الآذ�ن �لذي ��صتمع �إليه كان �أحَد �أفر�د 

جماعة �ل�صيخ عمر عبد �لرحمن، �لذي كان يقيم وجمموعته يف ذلك �لدور، وكذلك 

ِتيح له �الت�صال مع عدد 
ُ
جمموعتي رمزي يو�صف. وخالل �أ�صهر �صجنه �لطويلة �أ

�الأمريكية، و�لكيفية  للقو�نني  �لظاملة  �مل�صاجني، و�لتعرف على �حلقيقة  من هوؤالء 

�الأكرث ظلماً �لتي ُتطبّق بها.

اللقاء مع ال�شيخ عمر عبد الرحمن:

�لذي  م�رش،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  مفتَي  �لرحمن  عبد  عمر  �ل�صيخ  كان 

فتوى  �إ�صد�ره  بدعوى  وحماكمته  �عتقاله  جرى  ثم  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  هاجر 

جتيز ��صتخد�م �لعنف د�خل �الأر��صي �الأمريكية، كان يقيم وهو �لرجل �ل�رشير 

وكانت  �ت�صاعها.  حيث  من  �لزنازين  بقية  عن  تختلف  لكنها  منفردة،  زنز�نة  يف 

�خلدمات �لتي ُتقّدم لـه �أف�صل مـن تلك �لتي ُتقّدم لالآخرين بكثري، وذلك وفقاً ملا �أبلغ 

�ل�صيخ ملرٍة و�حدة من قبيل  �لتقى  �لذي  �أبو مرزوق،  �ل�صجن  به حر��ص وموظفو 

�مل�صادفة طو�ل فرتة �صجنه، ودون ترتيب م�صبق، ويعود �صبب �حلقوق �الإ�صافية 

�لتي ح�صل عليها �ل�صيخ �إىل �خل�صية من �الإعالم وكل ذلك قبل �حلكم عليه.
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�للقاء �لذي مّت بعد قر�بة �لعام من �صجن �أبو مرزوق، مل ي�صتغرق �أكرث من ثو�نٍ 

مقابلة  فيها  يجري  مرزوق  �أبو  كان  ب�صالة  �ل�صيخ  مّر  عندما  مّت  وقد  معدود�ت، 

عليه  �ل�صالم  طرح  �إىل  �ل�رشير  �ل�صيخ  ر�أى  عندما  مرزوق  �أبو  فبادر  �صحفية. 

وتعريفه على نف�صه دون �أن يقوم من مقعده؛ الأن �مل�صافحة يف ظّل ظروف �ل�صجن 

مل تكن متي�رشة. كما �صاأله عن �صحته.

قبل لقاء �ل�صدفة مع �ل�صيخ عبد �لرحمن، كان �أبو مرزوق قد تلّقى ر�صالة غري 

يلجاأ  �لذي  �لطر�ز  ذلك  من  ر�صالة  وهي  �ل�صيخ.  جمموعة  �أفر�د  �أحد  من  متوقعة 

�ل�صجناء �إىل تد�وله على نحو ي�صمن �لتو��صل �ل�رشي فيما بينهم. 

مر�ِصل �لر�صالة كان �لفل�صطيني �لوحيد �ملتهم �صمن جمموعة �ل�صيخ، و��صمه 

�لعطور  �أنو�ع  �إعالن الأحد  �لر�صالة د�خل فر�غات  �أ�صطر  حممد �صالح. وقد كتب 

لندن  من  ت�صدر  �لتي  �لعربية  �الأو�صط  �ل�رشق  جريدة  �أعد�د  �أحد  يف  من�صور 

مرزوق  �أبو  �إىل  باجلريدة  بعث  ثّم  و�حد،  وقت  يف  وعاملية  عربية  عو��صم   وعدة 

بو��صطة �أحد �حلر��ص.

�صاهد  ِقبَل  من  توريطه  مّت  وكيف  ق�صته،  �لر�صالة  تلك  يف  �صالح  �رشح  وقد 

�إنه يعرف  �لر�صالة  �لق�صية، بهدف توريط حركة حما�ص، ويقول يف  زور يف هذه 

مثل  وجود  ينفي  �أن  دون  يتذكره،  ال  مرزوق  �أبو  �أن  غري  قبل،  من  مرزوق   �أبو 

هذه �ملعرفة.

حممد �صالح كان �رشيكاً يف ملكية حمطة وقود يف نيويورك. وقد تعّرف على 

�آي، وقد حاول ذلك  �أنه عميل لالأف بي  �ت�صح الحقاً  �أ�صول م�رشية  مو�طن من 

�لعميل توريطه �أكرث من مرة من خالل �ل�صعي �إىل ��صتدر�جه عب ��صتثارته ليقول 

كالماً غري منا�صب يقوم بت�صجيله له، كما فعل مع �ل�صيخ عبد �لرحمن، �لذي كانت 

دين مبوجبها هي ت�صجيل قد ُيفَهم 
ُ
�لبينة �لوحيدة �لتي قدمت �صده �أمام �ملحكمة و�أ

منه �إجازته ��صتخد�م �لعنف �صّد �أهد�ٍف �أمريكية ع�صكرية د�خل �لواليات �ملتحدة. 

فاأجابه  �الأمريكية.  �مل�صالح  بع�ص  ن�صف  جو�ز  يف  ر�أيه  يطلب  �لعميل  جاءه  فقد 

�ل�صيخ باأن مثل هذ� �لعمل قد ي�رش ببع�ص �مل�صلمني و�الأبرياء �لذين قد يتو�جدون 
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�ألّح عليه �لعميل  �أنه قد ي�رش مب�صالح �مل�صلمني د�خل �أمريكا. وهنا  يف �ملكان، كما 

وقد  ع�صكرية؟”،  قاعدة  يف  ذلك  تفعل  ال  “ومل  مت�صائالً:  �ل�صيخ  فاأجابه  بال�صوؤ�ل، 

�عتبت �أجهزُة �لتحقيق ذلك من قبيل �لتوجيه.

�لت�صجيل  طريق  عن  �صالح  حممد  ��صتدر�ج  يف  �آي  بي  �أف  عميل  ف�صل  عندما 

�ل�صوتي، �أو توريطه يف ح�صور �للقاء�ت �لتي كان يعقدها لبقية من ورطهم يف هذه 

�لق�صية، جاءه �إىل حمطة �لوقود �لتي ي�صارك يف ملكيتها، وذلك يف �ليوم �ملحدد الإعد�د 

حتت  �أو  �ملتحدة،  �الأمم  مبنى  يف  زرعها  �ملزعومة  للخطة  وفقاً  ُمفرَت�صاً  كان  قنبلة 

�أحد �الأنفاق يف نيويورك. وطلب �لعميل ملَء جالون فارغ بال�صوالر؛ ال�صتخد�مه 

�لعميل  رجاه  ذلك،  حممد  رف�ص  وحينما  �لتحقيق.  يف  قيل  كما  �لقنبلة،  �صناعة  يف 

موؤكد�ً على �رشورة ��صتعمال �ل�صوالر الأغر��ص �لتدفئة. وعندما كان حممد يالأ 

�جلالون، كان هناك من ي�صّور ذلك خفية بو��صطة كامرية فيديو لتُقّدم �لبينة �لتي 

تدينه زور�ً بامل�صاركة يف �لعملية.

يف  �لرغبة  �إىل  يعود  توريطه  على  �الإ�رش�ر  �إن  ر�صالته  يف  �صالح  حممد  ويقول 

فل�صطينياً.  لكونه  �لرحمن  عبد  �ل�صيخ  جمموعة  وبني  حما�ص،  بني  ر�بط  �ختالق 

من  �أكرث  �الجتاه  هذ�  يف  معه  �لتحدث  �آي  بي  �الأف  رجال  حاول  �عتقاله   وبعد 

مرة لكنه رف�ص.

وذ�ت مرة قام حممد �صالح باإبالغ �أبو مرزوق، عب نافذة باب �لزنز�نة �لتي كان 

ير بقربها وبرفقته �أحد �حلر��ص، �أن رجال �الأف بي �آي حاولو� �إغر�َءه باإمكانية 

�أ�صخا�ص  �إن هو �عرتف عن  �أدنى حدٍّ ممكن  �إىل  �لتي �صيُحكم بها  �لعقوبة  خف�ص 

�آخرين ُيفرت�ص �أن يكونو� �أع�صاًء يف حركة حما�ص، لكنه رف�ص. وقد �أد�نته �ملحكمة 

وق�صت ب�صجنه ملدة 25 �صنة ب�صبب غالون �ل�صوالر!

ويتذكر �أبو مرزوق �أنه لدى دخوله �ل�صجن يف �ليوم �الأول �أبرز له �أحد �حلر��ص 

�صورة لل�صيخ عبد �لرحمن و�صاأله �إن كان يعرفه فاأجابه باأنه مل ي�صبق له �أن �لتقاه. 

حما�ص  بني  للربط  �أخرى  حماولة  تلك  كانت  هـل  “ترى  مرزوق:  �أبو  ويت�صاءل 

وق�صية �ل�صيخ؟”.
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�إىل  نقلهم  مّت  �لرحمن،  عبد  �ل�صيخ  جمموعة  �أفر�د  بحق  �الأحكام  �صدور  وبعد 

�صجون متعددة بعد �أن جمعهم مركز �لتوقيف قر�بة �لعام مع �أبو مرزوق.

نافذة باب �لزنز�نة كانت �أ�صبه ما تكون بنافذة �لدنيا �لتي كان �أبو مرزوق يطل 

عبها من دنيا �لزنز�نة �ل�صيقة �إىل دنيا �ل�صجن �لف�صيحة �لتي قد تنقله �أحياناً �إىل 

�لعامل �الأرحب. وكذلك �حلال بالن�صبة لنو�فذ �أبو�ب �لزنازين �الأخرى، ومن بينها 

نافذة باب زنز�نة �إبر�هيم �جلبوين، �لذي ُحِكم الحقاً بال�صجن ملدة 59 عاماً.

�أبو مرزوق متّجهاً الإجر�ء مكاملة هاتفية، حيث يتيح نظام �ل�صجن لنزالء  كان 

يف  و�حدة  ومكاملة  حماميه،  مع  �ليوم  يف  و�حدة  هاتفية  مكاملة  �إجر�ء  �لزنازين 

�الأ�صبوع مع �أ�رشته. ولدى مروره بنافذة باب زنز�نة �جلبوين، وهو حمكوم من 

�أفر�د جمموعة �ل�صيخ عبد �لرحمن، تبادل معه بع�ص �حلديث، �أكد �جلبوين خالله 

�أن ملف �لق�صية باأكمله مل يِرد فيه �أي ذكر عن م�صاركته يف �أي لقاء �أو �أي فعل الأفر�د 

�ملجموعة، غري �أنه كان مطلوب توريطه لوجود عالقة قر�بة تربطه مع �صيد ن�صري، 

�ملتهم بقتل �حلاخام �لعن�رشي �ملتع�صب مائري كاهانا Meir Kahane. وقد ح�صل 

الإد�نته  عاماً   25 �الآخرين؛  �ملجموعة  �أفر�د  بني  من  �الأ�صد  �حلكم  على  �جلبوين 

�أربعة جو�ز�ت �صفر مزورة  �لعثور على  ب�صبب  �ملوؤ�مرة، و20 عاماً  بامل�صاركة يف 

�آي  بي  �الأف  رجال  ملقاومة  عاماً  و14  جو�ز،  كل  عن  �أعو�م   5 وبو�قع  منزله،   يف 

عندما ح�رشو� الإلقاء �لقب�ص عليه.

ويقول �أبو مرزوق: “لو كان �جلبوين �أمريكياً حُلِكم بال�صجن ل�صتة �أ�صهر فقط 

�لعن�رشية  لكنها  للعقوبة،  �الأدنى  باحلد  �أي  مزورة،  �صفر  جو�ز  �ألف  حيازته  عن 

ذ�ت  ق�صايا  فبكة  بهدف  كان  الأّي  �تهامات  توجيه  على  عملت  �لتـي  �الأمريكية 

غايات �صيا�صية”.

باب  نافذة  عب  مرزوق  �أبو  بزيارة  قام  �لذي  هو  كان  فقد  ن�صري،  �صيد  �أما 

زنز�نته  �إىل  �حلمام  من  عائد�ً  ن�صري  كان  �صجنه،  من  يومني  بعد  وذلك  �لزنز�نة، 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  �أن يزور رئي�ص  �لفجر، فطلب من �حلار�ص  �أثناء وقت �صالة  يف 

حلركة حما�ص �لذي حلَّ يف �ل�صجن معه لي�صلم عليه، وعب �لنافذة عّرف �أبو مرزوق 
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على نف�صه و�صاأله �إن كان يحتاج الأي م�صاعدة، ف�صكره �أبو مرزوق و�صاأله �إن كان 

لديه م�صحٌف �إ�صايٌف، فاأر�صل ن�صري له م�صحفه �خلا�ص.

ِقبل  من  بالب�ءة  حكم  على  ح�صل  قد  كان  �أنه  ن�صري  �صيد  ق�صية  يف  و�لغريب 

حمكمة يف نيويورك عن قتل كاهانا، و�أد�نته �ملحكمة فقط بتهمة حيازة �صالح، وبعد 

�أثناء  ويف  �أخرى،  مرة  �لتهم  ذ�ت  له  وجهت  �لتي  �لفيدر�لية  �ملحكمة  �إىل  ِحيل 
ُ
�أ ذلك 

توقيفه مّت ت�صهيل �أمر زيارته من ِقبل عميل �الأف بي �آي ومعه جهاز ت�صجيل. ومع 

تكر�ر �لزيار�ت، جنح �لعميل با�صتفز�زه ببع�ص �لعبار�ت فردَّ عليه ن�صري قائالً: 

�أنت بو�جبك؟”، و�عتبت هذه �لعبارة بيّنة �الإد�نة  مِلَ ال تقوم  “�أنا قمت بو�جبي، 
�لالحقة �أمام �ملحكمة �لفيدر�لية �لتي قالت: “�إن �لو�جب �ملعني هو قتل كاهانا!”.

�لتاآمر،  تهمة  عن  20 عاماً  كان  فقد  ب�صيد ن�صري  نِزل 
ُ
�أ �لذي  �لطويل  �أما �حلكم 

ومثلها عن قتل �حلاخام �ليهودي.

ولكن كيف ت�شدر مثل هذه االأحكام اجلائرة دون دليل كاف؟

�لذي ما يز�ل  �ملوؤ�مرة  �ملحلفني، وقانون  �أبو مرزوق ب�رشح نظام هيئة  يجيب 

�لعامل، مبا يف  �أن تخلت عنه معظم دول  بعد  به  �الأمريكي يعمل  �لفيدر�يل  �لق�صاء 

�صخ�صاً   12 �ختيار  يتم  �لنظام  هذ�  مبوجب  �الأمريكية،  �لواليات  من  �لكثري  ذلك 

ب�صكل ع�صو�ئي من �ل�صارع، وبو��صطة �لقرعة، ويتوىل هوؤالء �ال�صتماع �إىل �إفـادة 

�ملتهم وبينات �الدعاء ومر�فعة �لدفاع، ثّم ي�صّوتون على ما �إذ� كان �ملتهم مذنباً �أم 

�ملحلّفون.  �لذي ي�صّوت عليه  �لقر�ر  غري مذنب. و�لقا�صي ملزم باحلكم مبوجب 

�أما �لعقوبة فتُحّدد مبوجب قانون �أكرث تخلُّفاً، ويتّ�صم بالظلم �ل�صديد وعدم �لعد�لة 

 ،Conspiracy Law �لتاآمر  قانون  �إنه  و�لعقوبة،  �جلرم  بني  ما  �لتو�زن  و�نعد�م 

كان  و�إن  نف�صها،  بالتهم  للمحاكمة  �ملجموعة  �أفر�د  يقّدم  �لقانـون  هذ�  ومبوجب 

بع�صهم لي�ص له �أي دور فعلّي يف �جلرم �ملن�صوب للمجموعة �ملعنية.

وبعد �حلكم على �ل�صيخ، متَّ �إر�صاله �إىل �صجون عدة ويف ظروف �صعبة غاية يف 

�ل�صعوبة، فهو رجل �رشير وم�صاب مبر�ص �ل�صكر وال يجيد �الإجنليزية، فكيف 

يتّم �لتخاطب مع �صاجنيه؟ باالإ�صافة �إىل �أنه �صجني �نفر�دي!! لقد �أ�صبحت ق�صيته 

�لعد�لة  �إنها  عادية...  غري  ظروف  ويف  ظلماً،  �ُصجن  �إنه  حيث  من  �إن�صانية،  ق�صية 

�لفا�صية، �إنها �لعد�لة �الأمريكية.
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اللقاء مع جمموعتي رمزي يو�شف:

�أبو مرزوق �لتقى �أي�صاً يف �أثناء فرتة �صجنه مع �أفر�د جمموعتي رمزي يو�صف 

هت له تهمتان: �لذي ُوجِّ

يف  مدنية  �أمريكية  طائرة   11 و�إ�صقاط  لتفجري  تاآمرت  جمموعة  تروؤ�ص  �الأوىل: 

وقت و�حد يف �أثناء حتليقها ونقلها لركاب مدنيني.

يف  �لعاملي  �لتجارة  مركز  مبنى  �نفجار  نّفذت  �لتي  �ملجموعة  تروؤ�ص  �لثانية: 

نيويورك، يف �صباط/ فب�ير 1993.

بني  من  مرزوق  �أبو  معهم  حتدث  �لذين  �أكرث  بني  من  يو�صف  رمزي  كان  وقد 

تفجري  جمموعة  �أفر�د  زنز�نات  جاورت  قد  زنز�نته  كانت  حيث  جمموعته،  �أفر�د 

مركز �لتجارة �لعاملي طو�ل ثالثة �أ�صابيع.

�أن  ومعروف  �لباك�صتانية.  �جلن�صية  يحمل  بلو�صي  �صاٌب  هو  يو�صف  رمزي 

وكانت  و�أفغان�صتان.  و�إير�ن،  باك�صتان،  منها  دول  عدة  يف  تعي�ص  �لبلو�ص  قبائل 

�إثر  1990. وقد غادرت  �لعر�ق �صنة  �أن يحتلها  �لكويت قبل  �أ�رشة رمزي تقيم يف 

�إ�صافة  �لعربي،  �ل�صعر  �لعربية وينظم  �لذي يجيد  �أما رمزي  �إير�ن.  �إىل  �الحتالل 

�أنهى  �إىل بريطانيا حيث  �لكويت  �إىل �الأوردو، و�لفار�صية، و�الإجنليزية، فقد غادر 

�لكويت  يف  �إقامته  �أثناء  ويف  باك�صتان.  �إىل  منها  توجه  ثم  هناك،  �جلامعية  در��صته 

كان رمزي قد �نخرط يف جماعة �لبعوث �الإ�صالمية، حيث كانت بد�يته مع �حلركات 

�الإ�صالمية. وهي تنظيم يحمل فكر جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. وكان معظم �أع�صاء 

هذ� �لتنظيم طاّلباً من متلف �جلن�صيات. وقد �نتهى وجود هذ� �لتنظيم بعد �حتالل 

�لكويت، وذلك نظر�ً ملغادرة �أع�صائه �لبلد �إثر �الحتالل.

�أبو مرزوق وو�يل �صاه �صاحب  د.  �الأول د�خل �صجن مانهاتن كان بني  �للقاء 

خان �صاحب، �أحد �أفر�د �ملجموعة �ملتهمة بالتخطيط لتفجري �لطائر�ت �الأمريكية، 

وقد حدث ذلك بعد �صهرين من �عتقاله.

�أ�رشة تركمانية، عا�ص وتربى يف �ل�صعودية. كان و�لده قد  �إىل  و�يل �صاه ينتمي 

�أ�رشة  وكّون  �حلج،  لفري�صة  �أد�ئه  بعد  �ل�صعودية  �الأر��صي  مغادرة  عن  تخلّف 

�لثانوية،  �لدر��صة  مرحلة  �صاحب  و�صل  وعندما  م�رشوعة.  �إقامة  متلك  ال  هناك 
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�إىل باك�صتان، حيث �ن�صم هناك  �ل�صعودية  �ل�صلطات  �أبعدته   ، ُتويفِّ وكان و�لده قد 

عالقة  �أّي  له  تكون  �أن  �صاحب  وينفي  �جلهاد.  فرتة  طو�ل  �الأفغان  �ملجاهدين  �إىل 

بالتخطيط لتفجري طائر�ت �أمريكية. ويقول: �إنه ُوّجه له �الّتهام يف هذه �لق�صية �إىل 

جانب رمزي يو�صف وعبد �حلكيم مر�د عن طريق �ال�صتدالل:

�إلكرتونية رقمية كان قد ��صرت�ها من �صنغافورة،  �أوالً: الأنه كان يقتني �صاعة 

وهي م�صابهة متاماً لل�صاعة �لتي �عتمد ��صتخد�مها ك�صاعة توقيت يف جهاز �لتفجري 

�لذي �أعّدته �ملجموعة.

�أقام  ثانياً: الأنه متَّ �لعثور على ب�صمته على كر�صي ُوِجد د�خل �صقة مفرو�صة 

بها رمزي يو�صف يف �لفلبني. ويقول �صاحب �إنه هو نف�صه �صبق له �أن ��صتاأجر �صقة 

مفرو�صة يف �لفلبني، و�أن هذ� �لكر�صي قد يكون ُنِقل من �ل�صقة �لتي ��صتاأجرها هو 

�إىل �ل�صقة �لتي ��صتاأجرها رمزي يو�صف.

ثالثاً: الأنه ُوِجدت �صورة �صخ�صية له د�خل جهاز �لكمبيوتر �ل�صخ�صي �لعائد 

لرمزي يو�صف.

�لفلبني لفرتة ق�صرية مع وجود رمزي يو�صف،  ر�بعاً: الأنه تز�من وجوده يف 

قبل �أن ينتقل �إىل ماليزيا، فيما كانت �أ�رشته �ملكونة من زوجته و�أربع بنات تقيم يف 

بي�صاور بباك�صتان.

يف  جنحت  �لتي  �الأمريكية  �ملخابر�ت  قبل  من  �صاحب  متابعة  مّتت  ماليزيا  يف 

�ختطافه يف ثالث حماولة قامت بها لتحقيق هذ� �لهدف. وقد مّت �ختطافه من مطعم 

كانت  �أمريكية  ع�صكرية  طائرة  �إىل  �أقلّته  �صيارة  بو��صطة  فيه  يعمل  كان  ماليزي 

�أقلّته  للطائر�ت،  معر�ص  يف  �مل�صاركة  بغر�ص  ماليزية  جوية  قاعدة  يف  متو�جدة 

�لرحلة  �أثناء  يف  بالوقود  تزويدها  وجرى  مبا�رشة  �ملتحدة  �لواليات  �إىل   بدورها 

وهي يف �جلو.

ِدين 
ُ
�أ �أحد�ً مل يطالب ب�صاحب �لذي  �أي دولة، فاإن  ونظر�ً لعدم متتعه بجن�صية 

يف �لق�صية بف�صل �لقانون �الأمريكي ونظام �ملحلفني �مل�صار �إليهما، خالفاً لالعتقاد 

�لذي كان ي�صود �أو�صاط �ملحامني من �أنه �صيب�أ من هذه �لتهمة.
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�أما عبد �حلكيم مر�د، �لع�صو �الآخر يف �ملجموعة فقد كان متو�جد�ً يف منزل يف 

�لفلبني �أجرى فيه مع رمزي يو�صف جتارب كيماوية �أدت �إىل �ندالع حريق غادر 

�لقب�ص على مر�د يف غ�صون ذلك، فيما  �إلقاء  مّت  �أنه  �إثره، غري  �ل�صقة على  �الثنان 

بو��صطة  �لتعذيب  �ألو�ن  ل�صتى  باك�صتان. وتعّر�ص مر�د  �إىل  بالهرب  يو�صف  �أفلح 

�لكهرباء، و�ملاء �لبارد، و�ل�رشب، و�صّد �للحم بو��صطة �لكما�صة �حلديدية، و�حلرق 

للحقيقة  باأعقاب �ل�صجائر، وتقدمي �لطعام �لرديء له، مما دفعه لالعرت�ف خالفاً 

باأنه هو �لذي فّجر مركز �لتجارة �لعاملي يف نيويورك، و�أنه هو �لذي �أجرى �لتفجري 

�لتجريبي د�خل طائرة فلبينية، �لذي �أدى �إىل مقتل مو�طن ياباين، وهبوط �لطائرة 

��صطر�رياً. وهو �لتفجري �لذي يفرت�ص �أنه كان من قبيل �لتجربة قبل �أن يتم تنفيذ 

خطة �لتفجري �جلماعي لـ 11 طائرة �أمريكية.

عند ذلك، �ت�صلت �ملخابر�ت �لفلبينية باملخابر�ت �الأمريكية و�أبلغتها مب�صمون 

�لناجمة  جر�حه  وُعوجلت  معاملته  �أ�صلوب  �لفور  على  تغرّي  �لذي  مر�د  �عرت�ف 

عن �لتعذيب، وتغرّيت نوعية �لطعام �لتي كانت تقدَّم له، وبد�أت عمليات من طر�ز 

�آخر جلمع �ملعلومات �لتف�صيلية عن مو�صوعات �عرت�فه، ومّت �الإعد�د لرتحيله �إىل 

�لواليات �ملتحدة.

ويف غ�صون ذلك كان قد مّت �لقب�ص على رمزي يو�صف يف باك�صتان، �لذي قام 

دوالر.  مليونا  مقد�رها  مالية  مكافاأة  نظري  وت�صليمه  عليه  بالداللة  �أ�صدقائه  �أحد 

�لتي  �لطائرة  �أثناء وجوده يف  �إفريقيا. ويف  وكان ذلك �ل�صديق م�صلماً، من جنوب 

على  ُعرِث  �أنه  كما  كثرية.  باعرت�فات  يو�صف  رمزي  �أدىل  �ملتحدة،  للواليات  �أقلّته 

�لكثري من �ملعلومات �ملخزنة د�خل جهاز �لكمبيوتر �ل�صخ�صي �لذي يلكه. ومن 

�صمن �ملعلومات �لتي عرث عليها مزنة د�خل جهاز �لكمبيوتر معلومات عن م�صار 

ووجهات �لطائر�ت �الأمريكية و�أرقام رحالتها ومو�عيدها. ويف �صوء ذلك ُقّدمت 

قررت  �لذين  �صاه  وو�يل  مر�د،  �حلكيم  وعبد  يو�صف  رمزي  �صّد  �التهام  الئحة 

�إىل ما بعد �النتهاء من حماكمة رمزي  �لنطق بالعقوبة  �ملحكمة جتريهم، موؤجلة 

�لتجارة  مركز  تفجري  ق�صية  يف  جنم،  �إ�صماعيل  �إياد  �الأردين  و�ملو�طن  يو�صف، 

�لعاملي و�لذي جّرمته �ملحكمة يف وقت الحق.
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�أبو مرزوق حتدث كذلك �أكرث من مرة مع �ملو�طن �الأردين �إياد �إ�صماعيل جنم، 

�ملتهم بقيادة �ل�صيارة �ملفّخخة �لتي ��صتُخِدمت يف تفجري مركز �لتجارة �لعاملي يف 

�لعثور  مّت  فقد  بيّنات.  عدة  �إىل  �إياد  �إىل  �ملوجهة  �الّتهام  الئحة  وت�صتند  نيويورك. 

�لتي كان يقيم فيها رمزي  �ل�صقة  �أ�صابعه على عدة كتب ُوِجدت يف  على ب�صمات 

ذلك،  و�إىل  بينهما.  هاتفية  مكاملات  عدة  ر�صد  مّت  �أنه  كما  نيويورك.  يف  يو�صف 

يف  �ل�صابق  �جلنائية  �لتحقيقات  مدير  قبالن،  فايز  �أمام  خطية  �إفادة  وّقع  �إياد  فاإن 

�أمام هيئة  �أدىل قبالن ب�صهادة  �أن يتم ت�صليمه للواليات �ملتحدة. وقد  �الأردن، قبل 

�ملحلفني يف نيويورك يف كانون �الأول/ دي�صمب 1997 �أكد فيها �أن �إياد �أدىل باإفادته 

�إقامة  عن  تف�صيالت  �الإفادة  وتت�صمن  جتريه.  �إىل  �لهيئة  �جتاه  عّزز  مما  �أمامه، 

�لتجارة  مركز  �إىل  �ملفخخة  لل�صيارة  وقيادتـه  نيويورك،  يف  �أيام  �أربعة  ملدة  �إياد 

�لعاملي، ومغادرته �لواليات �ملتحدة �إىل �الأردن يف �ليوم ذ�ته. لكن �إياد �أنكر كـل ذلك 

�إن هذه �الإفادة جرى �نتز�عها منه بالقوة قبيل ت�صليمه  �أمام هيئة �ملحلفني، وقال 

للواليات �ملتحدة.

ولكن هل يجيز االإ�شالم قتل االأبرياء يف االأماكن العامة مثل مركز التجارة 

بقتل  والت�شبب  اجلو  يف  االأمريكية  الطائرات  تفجري  اأو  نيويورك،  يف  العاملي 

ركابها املدنيني؟

�الأعمال، يوِرد وجهة نظر رمزي يو�صف  �أبو مرزوق عن هذه  �أن يد�فع  دون 

كما ��صتمع �إليها منه. فرمزي و�أمثاله يَرْون �أنه ال يكن وقف عدو�ن �أمريكا على 

�الإقد�م  باأمر ر�دع يجعلها تفّكر بعمق قبل  �إال  �مل�صلمني، وخ�صو�صاً يف فل�صطني، 

ثمناً  يدفع  باأنه  ي�صعر  �لعادي  �الأمريكي  �ملو�طن  بجعل  و�إال  �مل�صلمني،  �إيذ�ء  على 

باهظاً ل�صيا�صة بالده يف تاأييدها لـ“�إ�رش�ئيل”، مّما يدفعه لل�صغط على حكومته كي 

توقف دعمها �ملبا�رش وغري �ملبا�رش لـ“�إ�رش�ئيل” يف عدو�نها على �لفل�صطينيني.

�الأمريكيني  لدماء  ع�صمة  ال  �أنه  يو�صف  رمزي  يرى  �ل�رشعية،  �لناحية  ومن 

مركز  �أو  �الأمريكية  �لطائر�ت  تفجري  طر�ز  من  عمالً  فاإن  ولذلك  �أمو�لهم.  �أو 

عام،  ب�صكل  �مل�صلمني  يخدم  م�رشوعاً  عمالً  نظره  وجهة  من  ُيعّد  �لعاملي  �لتجارة 

و�لفل�صطينيني ب�صكل خا�ص.
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يف �ملقابل، فاإن نز�هة �لق�صاء �الأمريكي مو�صع �صّك كبري. هذ� ما توؤكده ق�صة 

�ملدعي  مع  نيويورك  يف  �لياباين   Dowa دو�  بنك  فرع  ��صتثمار�ت  مدير  �كو�صي، 

�لعام �الأمريكي. �كو�صي كان يدير ��صتثمار�ت خا�رشة ملدة 12 عاماً دون علم �إد�رة 

�لقانون  ومبوجب  دوالر.  مليار   1.2 تر�كماتها  بلغت  �خل�صائر  تو�يل  ومع  �لبنك. 

�الأمريكي فاإنه ُيفرت�ص يف �إد�رة �لبنك �أن تبلغ �لبنك �لفيدر�يل �الأمريكي FED باأي 

و�إمنا  �ملحدد،  �لوقت  يف  �لياباين  �لبنك  �إد�رة  تفعله  لـم  �لذي  �الأمر  وهو  خ�صارة. 

تاأخرت �إىل �أن �أبلغها �كو�صي بوجود �خل�صائر.

فور �أن مّت �لتبليغ، مت توقيف �كو�صي باعتباره �مل�صوؤول عن ��صتثمار�ت �لبنك، 

�الأمريكي،  �لعام  �ملدعي  لكن  عنها.  �الإبالغ  عن  وبالتاأخري  باخل�صائر،  و�ملت�صبب 

�لذي �أر�د �إغالق فرع �لبنك �لياباين يف نيويورك، عقد �صفقة مع �كو�صي طلب منه 

مبوجبها �الإدالء باإفادة كاذبة �أمـام �ملحكمة بهدف �إد�نة �إد�رة �لبنك، وتغريه مبلغاً 

�حلياتية.  �أموره  وت�صهيل  �لق�صية  من  تبئته  مقابـل  دوالر،  مليون   340 مقد�ره 

لكن �لذي حدث �أن �ملحكمة قررت حب�ص �كو�صي ملدة �أربع �صنو�ت وتغريه مليوين 

دوالر، مما �أفقده �صو�به، خ�صو�صاً و�أن مدة �حلب�ص �لتي ُحِكم بها تزيد ب�صنة عن 

�حلد �الأدنى للعقوبة يف مثل حالته �لتي ترت�وح بني 3-7 �صنو�ت.

ويوؤكد �كو�صي الأبو مرزوق �أن معظم �الإفادة �لتي �أدىل بها �أمام �لقا�صي �صّد 

لي�صت  �كو�صي  وحالة  �لعام،  �ملدعي  من  باإيعاز  ذلك  فعل  و�أنه  كاذبة،  كانت  �لبنك 

�لعامِّني يدلون  �ملدعني  �أو مع  �ملحققني  يتعاونون مع  �لذين  �أن معظم  فريدة، ذلك 

هدفها  �ملحاكم  �أمام  �التهام  وجهة  �ل�صجني  بني  عليها  متَّفق  و�صهاد�ت  باإفاد�ت 

�أن تطلب  �أمر طبيعي  �إنه  �لعام. ويقول هوؤالء:  �أو �ملدعي  �إجناح �ملحقق  �الأ�صا�صي 

يف  �لتوقيف  مركز  من  �لتا�صع  �لدور  يف  عادة  هوؤالء  ويحب�ص  كاذبة.  �إفاد�ت  منهم 

مانهاتن الإبعادهم عن بقية �ملجرمني، بهدف توفري �حلماية لهم.

نيويورك،  ع�صابات  �إىل  �ن�صم  �لذي  �لفلبيني،  فرنالدو  ق�صة  �الأغرب  �لق�صة 

�لتي  �لع�صابات  يلزم من معلومات عن كل  ما  �لعام على تقدمي  �ملدعي  و�تفق مع 

�إليه،  �ملن�صوبة  �لتهم  من  و�لب�ءة  و�الإقامة  �حلماية  له  ُتقدَّم  وباملقابل  معها،  عمل 

وهي: �الن�صمام لهذه �لع�صابات، و�لقيام باإحر�ق منزل من عدة �أدو�ر ب�صاكنيه، 
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فقدان احلرية يف نيويورك

وقتُل �أحد جتار �لذهب ل�صالح خ�صمه �لذي يريد �أن ي�صتفرد بالتجارة يف �ملنطقة. 

وكان �أبو مرزوق كلما َمرَّ على فرنالدو يجده ي�صلي. ويف �أحد �الأيام الحظ �أنه ترك 

�ل�صالة ف�صاأله عن �صبب تركه لها، فاأجاب: مِلَ �أ�صلي وقد �نتهت ق�صيتي بالب�ءة، 

�لقتلى  من  �لعدد  هذ�  من  �لرغم  على  �لعام.  �ملدعي  مع  عليه  �التفاق  متَّ  ما  وتنفيذ 

وهذه �لوح�صية يف �لقتل �لتي تعامل بها هذ� �لفلبيني، �أي �أنه �صلّى و�صام مل�صلحة 

مرتبطة بالقيام بدوره كعميل، فلما ُق�صي �الأمر ترك �ل�صالة و�ل�صيام. ومثل هذه 

�لق�ص�ص، ال ُتعّد �صيئاً �أمام فبكة ق�صية �ل�صيخ �ل�رشير عمر عبد �لرحمن. 

ومن هذه �لق�ص�ص يقول �أبو مرزوق: “خرجت بالقناعة �لتي تر�ّصخت لدي باأن 

ال عد�لة للملونني يف �أمريكا، ونظام ق�صائي يعتمد على �لكذب، و�لغ�ص، و�ل�صهاد�ت 

�ملزورة، و�نطباعات �ملحلفني هو فاقد للم�صد�قية”. 

وقد �صبق لباروخ و�يز Baruch Weiss �لذي توىل �الدعاء مع �آخرين يف ق�صية 

دين �صنة 1993 بالتغا�صي عن ق�صية كاذبة، وهو يبر فعلته باأنه 
ُ
�أبو مرزوق �أن �أ

رغم عليها من ِقبل رئي�صه.
ُ
�أ

�أبو مرزوق خالل فرتة توقيفه �لتي طالت خالفاً  كل هذه �حلكايات عرف بها 

فجر  ��صتيقظ  حني  وهو  للحدث.  �الأوىل  �ل�صاعات  يف  ر�وده  �لذي  �الأول  العتقاده 

�ليوم �لتايل العتقاله، وجد نف�صه يف حالة تفكري كان يتوقع معها �أال يطول توقيفه، 

و�أال يزيد عن عدة �أيام، ذلك �أن د�ئرة �لهجرة متلك حّق �لتوقيف يف �إحدى حالتني:

�الأوىل: �لتحقق من �صحة �الأور�ق �لثبوتية.

�لثانية: �لرتحيل لوجود مالفة، وهذ� يقرره �لقا�صي.

ت�صليمه  كان  وملا  مالفات،  �أّي  �رتكب  �أن  له  ي�صبق  مل  مرزوق  �أبو  كان  وملا 

فاإنه مل  �إ�رش�ئيلي م�صبق بحقه،  �أمر توقيف  لعدم وجود  لـ“�إ�رش�ئيل” غري و�رد؛ 

بلغ باأمر توقيفه مل ُيبلَّغ باأي تهمة، 
ُ
يُكن قلقاً الأي �صبب �آخر، خ�صو�صاً و�أنه حني �أ

كما �أنه مل ُي�صمح له، خالفاً للقانون، باالطالع على �أمر �لتوقيف �لذي �أودع لدى 

ِحيلت للمحكمة �أن ذلك �الأمر ت�صّمن 
ُ
�إد�رة �ل�صجن. والحقاً عرف من �الأور�ق �لتي �أ

�لتهمة �لتالية: “�إرهاٌب متوّقع”!
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وقد ُعوِمل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص بق�صوة غري مبرة. فهو مل 

ُي�صمح له �الت�صال بزوجته �إال قبل جل�صة �ملحكمة �الأوىل بيومني، وبعد �أن �أر�صلت 

زوجته رقم هاتف �لفندق �لذي نزلت و�أبناوؤها فيه، مع �ملحامي. ومل تِزد مدة تلك 

�أمام �ملحكمة،  �إال بعد مثوله  �ملكاملة عن ب�صع دقائق. ومل ُي�صمح للزوجة بزيارته 

وكان ذلك بعد �أ�صبوع بالغ �لق�صاوة من �عتقاله، وقد عانق �أوالده بحر�رة و�طماأن 

عليهم وعلى �أمهم، وكانت مقابلة ق�صرية.

لها  يتعر�ص  �لتي  �ملهينة  �لتفتي�ص  طريقة  مرزوق  �أبو  يوؤمل  ما  �أكرث  كان  وقد 

�ل�صجني بعد كل مقابلة الأي �صخ�ص، وبعد خروجه للف�صحة �ليومية �أو ال�صتقبال 

�رشطي  �أمام  �إيقافه  ويتم  مالب�صه،  كل  من  متاماً  ُيعّرى  �ل�صجني  كان  �إذ  ز�ئر،  �أي 

�النحناء  منه  يطلب  ثم  و�الأذنني،  بالفم  �بتد�ًء  ج�صمه  فتحات  كل  بتفتي�ص  يقوم 

عن  يتنع  مرزوق  �أبو  كان  فقد  ولهذ�  موؤخرته!  يف  �حلار�ص  يدقق  فيما  لالأمام 

�خلروج يف �صاعة �لف�صحة �ليومية طيلة وجوده يف �ل�صجن. وهكذ� مل يَر �ل�صم�ص 

طيلة فرتة �صجنه، وكان يرف�ص �الن�صياع لهذ� �لتفتي�ص حتى عندما يكون م�صطر�ً 

�ل�رشطة  �أخذ رجال  فقد  تكر�ر رف�صه،  و�إز�ء  �أ�رشته.  �أفر�د  �أو  �ملحامي  ال�صتقبال 

يتغا�صون عن تفتي�صه بهذه �لطريقة �ملزرية يف �أغلب �الأحيان، وو�صعو� �صندوق 

 حديد يف قاعة �ل�صجن ليخرج مبا�رشة �إليها عند مقابلة �ملحامي، وهي �أ�صبه ب�صياج 

�لكالب يف �ملز�رع. ويقول �أبو مرزوق: “�إن هذه �لطريقة يف �لتفتي�ص �لتي رف�صتها 

كانت �أكرث �إيالماً من �ل�صجن ذ�ته”.



الف�صل التا�صع

البحث عن تهمة...!
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البحث عن تهمة...!

البحث عن تهمة...!

�أيام فقط.  توقيفه �صيطول الأكرث من عدة  �أن  �أبو مرزوق  ببال  ليخطر  يُكن  مل 

ولهذ�، فاإنه مل يكن ي�صعر حتى بحاجته �إىل توكيل حمام. ولذلك، فقد فوجئ عندما 

��صتدعي م�صاء �ليوم �الأول لتوقيفه للقاء حماٍم مت �ختياره من ِقبَل بع�ص �الأ�صدقاء 

مبو�فقة زوجته.

باللقاء�ت  �خلا�صة  �لغرفة  �إىل  مرزوق  �أبو  �أخذ  يوليو،  متوز/  من   26 �لـ  م�صاء 

مع �ملحامني د�خل �ل�صجن، وهي عبارة عن غرفة حماطة ب�صبك حديدي م�صاحتها 

�لذي  �حلر��ص  �أحد  ب�صحبة  �لغرفة  مرزوق  �أبو  دخل  وقد  تقريباً.  �أمتار   4×3.5
��صطحبه مقيد �ليدين للخلف، دون �أن يذكر له ��صم �ملحامي �لذي �صيلتقيه.

كان �صكل �ملحامي مثري�ً لال�صتغر�ب �ل�صديد، هكذ� �صعر �أبو مرزوق الأول وهلة 

قبل �أن يت�صافح �لرجالن، ذلك �أن �حلار�ص فّك قيده د�خل �لغرفة.

طريقة  على  �خللف  من  �صعره  ويطيل  �أذنيه،  �إحدى  يف  قرطاً  ي�صع  فاملحامي 

�لهنـود �حلمر، ويرتدي بنطاالً من �جلينز، قدياً ومبهدالً، وقمي�صاً غري مرتب. 

كان �صكل هذ� �ملحامي متلفاً عن �النطباع �ملتكّون يف �لذهن عن �الأ�صكال �ملفرت�صة 

ب�صبب  كبرية  �ملالية  �إمكانياتهم  حيث  �ملتحدة  �لواليات  يف  خ�صو�صاً  للمحامني، 

�أبو مرزوق حمامياً  يلتقي فيها  �لتي  �الأوىل  �ملرة  �أجورهم. وقد كانت هذه  �رتفاع 

�أمريكياً يف حياته.

مدَّ �ملحامي يده �إىل �أبو مرزوق م�صافحاً، ويف �أثناء �مل�صافحة قّدم نف�صه قائالً: 

“�أنا �صتانلي كوهني... �ت�صل بي عابدين جبارة ود. عبد �لرحمن �لعامودي وطلبا 
مني �لرت�فع عنك”.

�أبو مرزوق �لذي كان ما يز�ل يف حالة ��صتغر�ب و�ندها�ص ل�صكل �لرجل مل يدرك 

كوهني  لكن  �ليهود.  غري  على  ُيطلَق  ال  كوهني  ��صم  و�أن  يهوديته،  �للحظة  تلك  يف 

�لذي توّقع حتّفظ �أبو مرزوق عليه ب�صبب ديانته �ليهودية و��صل �ل�رشح مو�صحاً 

�مل�صلمني �الألبان، وباأن  �لذين يرت�فع عنهم هم من �مل�صلمني، خ�صو�صاً  �أن معظم 
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�صكله  فاإن  ولذلك  �حُلمر.  �لهنود  حقوق  عن  �لدفاع  يف  �صيا�صية  ن�صاطاته  معظم 

ولبا�صه ياثالن �أ�صكالهم ولبا�صهم. ثم بد�أ يتحدث عن معتقد�ته �ل�صيا�صية م�صري�ً 

لق�صايا  وتاأييده  �خلارجية،  و�صيا�صاتها  �الأمريكية  للحكومة  �ل�صلبية  نظرته  �إىل 

�لعامل �لثالث كفل�صطني، وكوبا، ونيكارغو�... �إلخ، وقال �إن �ل�صورة �لوحيدة �لتي 

�أ�صاف  Fidel Castro، والحقاً  يعلقها يف مكتبه هي للزعيم �لكوبي فيدل كا�صرتو 

كوهني �صورة �أبو مرزوق.

و�أنه  باأن ق�صيته �صهلة،  �عتقاده  �ل�رشح مبدياً  �أجابه على كل هذ�  �أبو مرزوق 

�صيطلق �رش�حه خالل �أيام قليلة. وبالتايل فاإنه ال يحتاج �إىل حماٍم. وحاول �أن يفهم 

منه يف �لوقت ذ�ته ما �إذ� كان قد �ّطلع على ملف ق�صيته.

�إىل توقيع توكيل له.  �أوالً  �أجاب باأن �الطالع على ملف �لق�صية يحتاج  كوهني 

وقد ح�صل على هذ� �لتوكيل يف �ليوم �لتايل من زوجة �أبو مرزوق. وقال كوهني �إن 

د�ئرة �لهجرة مل تو�صح له �صبب �أو نوعية �أو خلفية قر�ر �لتوقيف.

ومل يكن �أبو مرزوق ميّاالً لتوكيل حمامٍ يهودي، بالرغم من �أن كوهني �رشح له 

كل ما �صبق، م�صيفاً باأنه لي�ص يهودياً متديناً، و�أنه مل ي�صبق له �أن مار�ص �ل�صعائر 

�لدينية �ليهودية، على �لعك�ص من �أخيه �لذي حتّول �إىل �لن�رش�نية و�أ�صبح ق�صي�صاً، 

وو�لدته �ملتم�صكة بال�صعائر �لدينية. وقبل �أن يغادر كوهني �لغرفة، كان �أبو مرزوق 

قد بد�أ يح�صب �النعكا�صات �ل�صيا�صية لتوكيل حمامٍ يهودي على حركة حما�ص �لتي 

ير�أ�ص مكتبها �ل�صيا�صي. وكان يعزز ميَل �أبو مرزوق للرف�ص �صعوُرُه بعدم حاجته 

�إىل حمامٍ �أ�صالً. لكنه ُفوجئ يف �ليوم �لتايل )1995/7/27( بتحّول توقيفه �إىل �حلدث 

�الإعالمـي �الأبرز، و�أن كوهني �لذي يجيد �لتعامل مع �الإعالم بكفاءة، بد�أ يتحدث �إىل 

�لعامودي  �إىل طلب  �ل�صحف وو�صائل �الإعالم ب�صفته موكالً عنه، معتمد�ً يف ذلك 

وجبارة. و�لعامودي هو رئي�ص �ملجل�ص �الإ�صالمي �الأمريكي يف �لواليات �ملتحدة. 

�أما جبارة فهو حمامٍ فل�صطيني يعمل مع �ملحامية �ليهودية �لتي تر�فعت عن �ل�صيخ 

عمر عبد �لرحمن.

ويف �ليوم ذ�ته، وبعد �أن �أدىل بت�رشيحاته �الإعالمية، ز�رته زوجة �أبو مرزوق 

يف مكتبه برفقة د. يا�رش ب�صناق م�صطحبة معها عدد�ً من �أبنائها. ثم توجه كوهني 
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�إد�رة  �أبلغته  �أن  بعد  �ملطلوب،  �لتوكيل  �أبو مرزوق  له  وّقع  حيث  ثانية  �ل�صجن  �إىل 

�ل�صجن ب�رشورة توكيل حمامٍ من ِقبله �أو من ِقبل �ملحكمة. وعر�صت عليه قائمة 

�حلكومة  من  �أجرهم  يتقا�َصون  �لذين  �ملحكمة  لدى  �ملعتمدين  �ملحامني  باأ�صماء 

لتديّن  �مل�صهورين  �أو غري  �ملبتدئني،  �ملحامني  ما يكون هوؤالء من  مبا�رشة. وعادة 

�مل�صلمني  �ملوقوفني  جميع  عن  �لدفاع  �ملحامني  من  �لنوع  هذ�  توىل  وقد  كفاءتهم. 

�أن �لتوكيل �لذي وّقعه  �أبو مرزوق  با�صتثناء �ل�صيخ عمر عبد �لرحمن. وقد �عتقد 

لكوهني لن تطول مدته عن ب�صعة �أيام فقط تنتهي خاللها ق�صيته.

بلِغ �أبو مرزوق مبوعد مثوله �أمام �لقا�صي. ولهذ� 
ُ
يف �ليوم �لتايل )1995/7/28( �أ

�إىل �ملحكمة.  �إىل �لدور �لثالث من مركز �لتوقيف متهيد�ً الإر�صاله  ِخذ 
ُ
�أ �لغر�ص فقد 

غري �أنـه بعد �أربع �صاعات من �النتظار مّتت �إعادته �إىل �لزنز�نة. وتكرر ذلك يف �ليوم 

�لتالـي �أي�صاً )1995/7/29(. وحني �صاأل كوهني عن �صبب ذلك، فوجئ بالرد. هناك 

حيـرة �صديدة �إز�ء طبيعة �لتهمة �لتي �صتُوّجه له، مما ي�صبب �إرباكاً لد�ئرة �لهجرة 

و�إد�رة مركـز �لتوقيف. �الأمر �لذي يتبني معه، مبا ال يقبل �ل�صّك، �أن قر�ر �لتوقيف 

�لهجرة  �الأول، وقد مّت تكليف د�ئرة  �ملقام  �الإد�رة الأ�صباب �صيا�صية يف  �تخذته  قد 

بفبكة �تهاٍم ُيوجه للرجل يجري تف�صيله يف �صوء �لقو�نني �ل�صارية.

�ل�صابط  عليها  وّقع  �لتي  �الأوىل  �لتوقيف  وثيقة  يف  ُدّونت  �لتي  �لتهمة   كانت 

و. ل. �صميث، وهو �ل�صابط �لذي وّقع على قر�ر �لتوقيف يف �ملطار، حتت ت�صنيف 

�أبلغ  �ملحكمة  �إىل  توجهه  وقبل  �إرهابية”.  ملنظمة  �نتمائه  “�إمكانية  عنه؛  ُيعلن   مل 

�حتمال  بتهمة  لذلك،  تاريخ  حتديد  دون  �لقا�صي،  �أمام  �صيقف  �أنه  مرزوق  �أبو 

�صابقاً  �رتبط  �أنه  �أو  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  دخولـه  بعد  “�إرهابية”  باأعمال  �رتباطه 

قا�صي  عن  �صادر  �إ�صعار  وهي  �ملتحدة،  �لواليات  د�خل  “�إرهابية”   باأعمال 

1
د�ئرة �لهجرة بالتهمة �ملوجهة.

و�إز�ء عدم حتديد �لتهمة �ملوجهة الأبو مرزوق، فقد وجه حمامياه كوهني وهوت 

للد�ئرة  �أمر  �إ�صد�ر  فيها  �لهجرة، يطلبان  د�ئرة  �إىل قا�صي  1995/7/31 مذكرة  يف 

 Notice, Applicant for Admission Detained Hearing Before Immigration Judge, from  
1

 United States Dept. of Justice, Immigration and Naturalization Service, to Mousa
Mohamed Abu Marzook, 27/7/1995.
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باأنه  �دعائها  �إليها يف  �لتي ت�صتند  كي تزودهما بعبار�ت حمددة باالأدلة و�لب�هني 

�أعمال  يف  تورطه  الحتمال  نظر�ً  �ملتحدة  �لواليات  دخول  مرزوق  الأبو  ُي�صمح  ال 

�أن  غري   
2
�ل�صابقة. �ملذكرة  يف  �لو�ردة  ذ�تها  �لنقاط  �إىل  ��صتناد�ً  وذلك  “�إرهابية”، 

�ملحكمة مل ترد على �ملذكرة، ومل تف�صل �لتهمة. ويف �ليوم �لتايل )1995/8/1(، وجه 

�ملحاميان مذكرة �أخرى و�صحا فيها �أن عملية �إعادة �ملو�طنني )�ملقيمني( �لقانونيني 

بطريقة “�الإجر�ء�ت �ال�صتثنائية” ينطبق عليها �إجر�ء “�لطريقة �ملالئمة”. و�أ�صـارت 

�أعقاب حماكمة  �أو �ملغادرة يف  �أن �ملتهم يقرر م�صريه من حيث �الإقامة  �إىل  �ملذكرة 

�إد�نة �أو تبئة �ملتهم عن طريق �الإثباتات و�لب�هني �لتي تقدمها  قانونية يتم فيها 

 
3
�حلكومة.

وتتطلب هذه �لطريقة من �حلكومة ت�صليم �ملتهم �أي �إثبات لدى �أي جهة حكومية 

�ملذكرة:  �إليه. وقالت  �ملوجهة  �التهامات  �أّي من  �ل�صكوك حول  �أن يثبت  �صاأنه  من 

ق�صية  على  ينطبق   )1963 �صنة   Brady )بر�دي  ق�صية  يف  �ملحكمة  ت�رشف   �إن 

�أبو مرزوق. 

 وكانت �ملحكمة قد قررت يف حينه �أنه عند ��صتخد�م �لطريقة �ملالئمة يف �لقانون 

 �لـ 14 و�لـ 15 من �لد�صتور، يجب على �حلكومة �إظهار �لبهان �لتبيري �لذي متتلكه 

�صّد �ملتهم. و�أكدت �ملذكرة على �رشورة تطبيق هذ� �حلق يف حالة د. �أبو مرزوق.

وّقع  �جلل�صة  تلك  ويف   .1995/8/2 يف  �أخري�ً  �نعقدت  للمحكمة  �الأوىل   �جلل�صة 

�أبو مرزوق توكيالً ر�صمياً �أمام �لقا�صي ل�صتانلي كوهني �لذي �أح�رش معه حمامياً 

 Marc Van Der Hout يهودياً �آخر مت�صاً ب�صوؤون �لهجرة هو مارك فان دير هوت 

 Motion for More Definite Statement of Factual Allegations and Evidence to Support  2

 Charges of Excludability, In the Matter of: Mousa Mohamed Abu Marzook Applicant,
 In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van Der Hout, New York,
31/7/1995.

 Motion for Production of Exculpatory Evidence, In the Matter of: Mousa Mohammed  3

 Abu Marzook Applicant, In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van
Der Hout, New York, 1/8/1995.
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�الأمريكي. وقدم �الثنان مذكرة للمحكمة طلبا فيها  للي�صار  �أي�صاً  و�الأخري ينتمي 

ووكالة  �أي،  �آي  و�ل�صي  �آي،  بي  و�الأف  �خلارجية،  وز�رة  من  لكل  �أمر  �إ�صد�ر 

�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )Defense Intelligence Agency )DIA، وبقية �لوكاالت 

�حلكومية �لتي لديها معلومات متعلقة بق�صية �أبو مرزوق �أو �أّي �أدلة متعلقة بالتهمة 

�جلل�صة  يف  وهوت  كوهني  وقدَّم  للمحكمة.  وتقديها  عنها  �لك�صف  �إليه،  �ملوجهة 

�لعامة  Suzanne McGregor؛ �ملدعية  �إىل �صوز�ن جمريجور  ذ�تها مذكرة موجهة 

Mary Jo White كمدعية  �أي�صاً ماري جو و�يت  �لتي عملت معها  لد�ئرة �لهجرة، 

عامة ثانية، طلبا فيها �ملو�فقة على ترحيل �أبو مرزوق �إىل �لبلد �لذي قدم منه، مقابل 

تنازله عن حقه يف �الإقامة يف �لواليات �ملتحدة.

جاء يف تلك �ملذكرة:

ن�صمن عر�صنا �ليوم يف مذكرة بخ�صو�ص �ملر�فعة �مل�رشوطة �لتي يود موكلي 

دخولها من �أجل حّل �لق�صية باأق�صى �رشعة ممكنة.

يو�فق �ل�صيد مو�صى �أبو مرزوق على �ل�رشوط �لتالية و�صيكون جاهز�ً لعقد 

�تفاقية تت�صمن �لبنود �لتالية:

�الّتهامات  على  �عتماد�ً  وت�صفريه  �إبعاده،  على  مرزوق  �أبو  �ل�صيد  يو�فق   .1

�ملوجهة �إليه يف �آي-122 �لتي �صدرت بتاريخ 1995/7/25، و�صيقبل عملية �الإبعاد 

�أو �لت�صفري بناء على تلك �التهامات.

2. ال يعرتف باأنه �صارك يف �أعمـال �أو ن�صاطات �إرهابية يف �ملا�صي، كما و�أنه ال 

يخطط الأن يقوم بذلك يف �مل�صتقبل.

3. يتنازل �أبو مرزوق عن حقه يف ��صتئناف قر�ر �لقا�صي باإبعاده �أو ت�صفريه، 

كما و�أنه يتنازل عن حقه يف �إعادة فتح ملف �لق�صية يف �مل�صتقبل الإعادة �لنظر يف 

هذ� �لقر�ر.

�لتي  حقوقه  وي�صقط  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �لقانونية  �إقامته  عن  يتنازل   .4

يتلكها حالياً، �أو تلك �لتي يكن �أن يتلكها يف �مل�صتقبل بف�صل �إقامته �لقانونية.

5. يتنازل عن حقه يف �لعودة �إىل �لواليات �ملتحدة، ولن يبحث يف تاأكيد ذلك يف 

�مل�صتقبل.

6. �أن يكون �الإبعاد و�لت�صفري فقط �إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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يوم  من  �عتبار�ً  �ملفعول  �صاري  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  �إىل  �الإبعاد  يكون   .7

�الأربعاء 1995/8/9، وبحيث ُيو�صع �أبو مرزوق يف طائرة متجهة �إىل �الإمار�ت يف 

ذلك �ليوم و�لتاريخ، وُيف�صل رحلة مبا�رشة بدون توقف �إىل �الإمار�ت �لعربية من 

�لواليات �ملتحدة، �أو على رحلة، غري مبا�رشة من خالل دولة عربية �أخرى يف ذلك 

�ليوم و�لتاريخ.

م�رشوطة  �التفاقية  هذه  يف  مرزوق  �أبو  عنها  تنازل  �لتي  �حلقوق  جميع   .8

دولة  �إىل  و�صوله  حال  يف  فقط  فعالة  و�صتكون  �أعاله،  وردت  كما   بالتحديد 

�الإمار�ت �لعربية.

كل  فاإن  ب�صموليتها،  �أعاله  �لو�ردة  �ل�رشوط  من  �أي  حتقيق  عدم  حال  يف   .9

وت�صتاأنف  الإبر�مها،  �ل�صابق  �لو�صع  �إىل  يعود  �التفاقية  هذه  �أطر�ف  من  طرف 

يكون  فلن  �حلالة،  هذه  ويف  �ملتحدة.  �لواليات  من  لالإبعاد  �ملتبعة  �الإجر�ء�ت 

�إىل  �لطرفني  من  كل  والإعادة  �مللف  فتح  الإعادة  بطلب  للتقدم  �رشورة   هناك 

و�صعهما �الأ�صلي.

هذه �لبنود �ملتفق عليها م�رشوطة مبو�فقة حمددة و�أكيدة على هذ� �لعر�ص يف 

موعد �أق�صاه �لثانية ع�رشة من ظهر يوم �الإثنني �ل�صابع من �آب )�أغ�صط�ص( لعام 

�نعقاد  �لذي ي�صادف موعد  �لوقت  1995 وتبقى هذه �التفاقية �رّشية حتى ذلك 

�جلل�صة �ملقبلة للمحكمة.

نقدر ونحرتم �الإجابة على هذ� �لعر�ص يف �لقريب �لعاجل، و�لرجاء عدم �لرتدد 

يف �الت�صال معنا يف �أي وقت �إذ� كانت لديكم �أّي ت�صاوؤالت �إ�صافية �أو �قرت�حات.

�ملخل�صان

�صتانلي كوهني 

مارك فان دير هوت

متديد  �لقا�صي  من  طلب  قد  �الّدعاء  كان  �لعر�ص،  بهذ�  �لدفاع  يتقدم  �أن  قبل 

�أو�صح  بيّنة. وبدوره  �أو  باأي دليل  �أن يتقدم  �أمر �العتقال ملدة ثالثني يوماً، دون 

كوهني �أن د�ئـرة �لهجرة رف�صت يف �ليوم �ل�صابق )1995/8/1( �لعر�ص �لذي تاله 

�أمام �ملحكمة. وكانت �ملفاجاأة �أن �الّدعاء نفى �أنه يرف�ص هذ� �لعر�ص. وعندها �أمر 
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�أن  قبل  و�لتفاهم  جانبية  غرفـة  �إىل  �ملحكمة  قاعة  من  باخلروج  �جلانبني  �لقا�صي 

�لدفاع و�الّدعاء ي�صاور�ن  �أخرى. وبد�أت مفاو�صات حقيقية كان  �إليه مرة  يعود� 

للعر�ص  �إن رف�صها  �لهجرة �رش�حة:  د�ئرة  �أو موكليهم. وقالت  �لقا�صي  خاللها 

�ل�صابق مرده �إ�رش�ر �أبو مرزوق على نفي �أي عالقة له باالإرهاب...! �أما تنازله عن 

حّق �الإقامة يف �لواليات �ملتحدة فهذ� كان �أحد مطالب �لد�ئرة ب�صبب �رتباطه بجهات 

خارجية، حيث �إنه �عرتف باأنه رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

ولكن  �الإقامة،  ب�صحب  فقط  لي�ص  �حلالة  هذه  يف  �الأمريكي  �لقانون  ويق�صي 

�الإقامة  حّق  �صحب  لكن  ذلك  على  كثرية  �أمثلة  وهنالك  �أي�صاً.  �جلن�صية  ب�صحب 

تنازل  بقبول  �الدعاء  مت�ّصك  وقد  �صنتني.  ت�صتغرق  قد  ق�صائية  الإجر�ء�ت  يحتاج 

باأعمال  بعالقته  �عرت�فه  على  ذ�ته  �لوقت  يف  م�رّش�ً  �الإقامة،  حّق  عن  مرزوق  �أبو 

�لواليات  دخول  من  �ملمنوعني  قائمة  على  ��صمه  تثبيت  ذلك  �صاأن  من  الأنه  عنـف؛ 

�ملتحدة، وبالتايل �إغالق �لطريق على حماولة �إبطال هذ� �الإجر�ء قانونياً. كذلك فاإن 

هذ� �العرت�ف يف حالة �حل�صول عليه، يوؤدي �إىل جتميد �أمو�له يف �أمريكا بناًء على 

�لقانون �لذي �صدر يف �صباط/ فب�ير 1995، مما يوؤدي �إىل تقييد حركته يف �لعامل، 

�إذ �صت�صعه بقية �لدول �لغربية على قائمة �ملمنوعني.

ليتحدى  مرزوق  الأبو  ر�صمية  حماكمة  تتم  �أن  على  �أ�رش  جهته  من  �لدفاع 

حيثياتها،  باإبر�ز  �حلكومة  طالب  كما  �ملمنوعني.  قائمة  على  ��صمه  �إدر�ج  قانونية 

حيث ال توجد لديها حيثيات حقيقية. وبالتايل ت�صبح �حلكومة مطالبة بتقدمي �صيء 

خالل فرتة ق�صرية مع ذكر م�صدر معلوماتها، وهو ما ال يريده �الدعاء. وبالتايل 

 فاإن ما �أمكن �التفاق عليه بني �الدعاء و�لدفاع يف جل�صة �ملفاو�صات هو �أال ي�صحَب

�أبو مرزوق �لعر�ص �لذي تقدم به، على �أن تعيد د�ئرة �لهجرة در��صة �الأمر، و�أن ترد 

 .1995/8/8 على �لعر�ص يوم �الإثنني �لتايل، ليعلن �لرد يف جل�صة �ملحكمة �لثالثاء 

كما مّت �التفاق على عدم �الإعالن عن فحوى هذ� �التفاق لو�صائل �الإعالم.

�لوقت  �إىل ك�صب بع�ص  �إال  �لهجرة  د�ئرة  يُكن يهدف من جانب  �التفاق مل  هذ� 

حل�صابات مر�جعة  جتري  كانت  حيث  مرزوق،  �أبو  �إىل  �إ�صافية  �تهامات   لتوجيه 

مالية  مالفات  �أي  عن  �لبحث  بغر�ص  �ملالية؛  وحتويالته  �لبنكية  مرزوق  �أبو 
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)�رش�ئب �أو ما �صابه ذلك(، �أو حتويالت م�صبوهة. وهو �الأمر �لذي ي�صفر عن �إقامة 

ق�صايا مدنية �صده ت�صفر عن غر�مات مالية كبرية، و��صتمر�ر توقيفه حلني �لبّت يف 

مثل هذه �لق�صايا �ملفرت�صة.

غري �أنه، وخالفاً مِلَا �ُتِفق عليه، فقد �رشح كوهني لل�صحافة بعد جل�صة �ملحكمة 

�أن على “�إ�رش�ئيل” �إذ� �أر�دت �لتقدم بطلب ت�صليم �أبو مرزوق �أن تثبت لي�ص فقط 

�صلوَعه يف �أعمال “�إرهابية” جرت د�خل “�إ�رش�ئيل”، و�إمنا يف �لواليات �ملتحدة لو 

كان على عالقة بتنفيذها. وبدورها ردت �ملدعية �لعامة عن د�ئرة �لهجرة بالقـول: 

�إن �لقانون �الأمريكي يق�صي باأن �الإرهابي هو �أي�صاً َمن يقوم بالتخطيط الأعمال 

�إرهابية ويقدم �مل�صاعدة، مبا يف ذلك �لتمويل لالأعمال �الإرهابية.   

، بناء على �التفاق �مل�صار �إليه، �أمهل �لقا�صي �ملدعية �لعامة مدة يومني  على كلٍّ

بناء على طلبها للرد على مذكرة �لدفاع. وهي �ملهلة �لتي �أر�دتها كما يبدو مل�صاورة 

ليوم  �ملوعد  تاأجيل  �لهاتف  بو��صطة  طلبت  �لعامة  �ملدعية  لكن  �ل�صيا�صية،  �الإد�رة 

�نعقاد  �رشورة  على  �لتاأكيد  �إىل  بكوهني  دفع  �لذي  �الأمر  ر�بع...  ليوم  ثّم  ثالث، 

�جلل�صة فانعقدت يف 1995/8/7.

قر�أ  �أن  وبعد  مرزوق،  �أبو  حماميَْي  من  �ملقدَّم  �لعر�ص  ُنوق�ص  �جلل�صة  تلك  يف 

�أبو مرزوق  “ما �لذي تريدونه؟ لقد قدم لكم  �لقا�صي �ملذكرة �صاأل �الدعاء �لعام: 

كلَّ ما تريدونه”.

وباقرت�ح من �لقا�صي، ُرِفعت �جلل�صة لبع�ص �لوقت جرت خالله مد�والت بني 

�الدعاء �لعام وحماميَْي �أبو مرزوق، يف غرفة جانبية. وقد جاء �قرت�ح �لقا�صي بعد 

�أن رف�ص �الدعاء �أن يكون قد رف�ص عر�ص �ملغادرة �لذي قدمه حماميا �أبو مرزوق.

وحتولت �ملد�والت �إىل مفاو�صات حقيقية كان �ملحامون خاللها يخرجون من 

�لغرفة بني فرتة و�أخرى للت�صاور مع �لقا�صي �أو مع موكليهم. وقالت د�ئرة �لهجرة 

�إن �صبب رف�صها ذلك �لعر�ص يعود �إىل �إ�رش�ر �أبو مرزوق على نفي �أّي عالقة له 

�لنقطة �ملتعلقة بالتخلي عن �جلرين كارد،  �إنها تقبل  �لد�ئرة قالت  باالإرهاب. لكن 

وهي جوهر �ملطالب �ملتعلقة بق�صية �لد�ئرة �لتي تريد �صحب حّق �الإقامة من رئي�ص 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات219

البحث عن تهمة...!

�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص؛ الأنه بحكم موقعه �رتبط بجهات خارجية. وهذ� 

�إجر�ء قانوين معمول به يف �لواليات �ملتحدة وعدد من �لدول. غري �أن �تخاذ قر�ر 

�ملتعلق باملغادرة  �لعر�ص  ب�صاأن هـذ� �الإجر�ء قد يطول ملدة �صنتني، كان من �صاأن 

يف  �أ�رشت  �لبند،  بهذ�  مت�صكت  �لتي  �لد�ئرة  لكن  فقط.  �أيام  عدة  �إىل  يخت�رشها  �أن 

�لوقت ذ�ته على حتقيق ك�صب �إ�صايف يتمثل يف �عرت�ف �أبو مرزوق بعالقته باأعمال 

�لواليات  دخول  من  �ملمنوعني  قائمة  على  ��صمه  بتثبيت  �صمح  �لذي  �الأمر  عنف، 

�أّي حماولة الإبطال هذ� �الإجر�ء قانونياً، وهو ما  �ملتحدة، و�إغالق �لطريق يف وجه 

يوؤدي  �العرت�ف  هذ�  �أن  �إىل  باالإ�صافة  مرزوق،  �أبو  حماميا  به  هددهم  و�أن  �صبق 

�صباط/  يف  �صدر  �لذي  �لقانون  على  بناء  �ملتحدة  �لواليات  يف  �أمو�له  جتميد  �إىل 

مبا  لالإعالم  �لبوح  عدم  على  �ملفاو�صات  تلك  يف  �لطرفان  و�تفق   .1995  فب�ير 

د�ر فيها.

�الأمريكية  �الإد�رة  بني  قذرة  موؤ�مرة  حُتبَك  كانت  �ل�صابقة،  �الأيام  خالل 

بحق  توقيف  �أمر  �أ�صدرت  �أن  فيها  جهة  الأي  ي�صبق  مل  �لتي   و“�إ�رش�ئيل” 

�أبو مرزوق. وكانت قد ر�َصَحت معلومات عب و�صائل �الإعالم تفيد �أن “�إ�رش�ئيل” 

�صاأل  وعندما  �الأمريكية.  لالإد�رة  به  �لتقدم  تعتزم  مرزوق  �أبو  با�صتالم  طلباً  تعد 

طالباً  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  بطلب  عليه  رّد  يريد،  ماذ�  عن  �لعام  �الدعاء  �لقا�صي 

�إىل �أن تبّت حمكمة �أخرى بهذ� �لطلب. ويف �للحظة نف�صها  تاأجيل �لنظر يف �لق�صية 

يف  �لبد�ية  حمكمة  قا�صي  و�أمام  �أخرى،  حمكمة  �أمام  �ملثول  مرزوق  �أبو  من  طلب 

.Theodore Katz لد�ئرة �لثالثة، �ليهودي �لديانة، ثيودور كاتز�

وكانت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية قد قررت يف جل�صة عقدتها برئا�صة رئي�صها �إ�صحاق 

Yitzhak Rabin تقدمي طلب ت�صليم يتعلق باأبو مرزوق حتت مبر �حلفاظ  ر�بني 

على م�صد�قية “�إ�رش�ئيل”.

 ،”Sealed Complaint متوم  “�دعاء  عنو�ن  حمل  �لذي  �لطلب  ذلك  يف  جاء 

)يهودية(،   Shirah Neiman نيمان  �صري�  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عن  نيابة  وقدمته 

بالق�صم  �أدلت  �أن  بعد  نيويورك،  من  �جلنوبية  للمنطقة  �ملفو�صة  �لعامة  �ملدعية 
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تاأمر  �جلنوبية،  نيويورك  مقاطعة  مـن  �الأمريكي  �لعام  �ملدعي  نائب  �أنها  و�صهدت 

 
4
بناء على �ملعلومات و�العتقاد كما يلي:

1. �أنها يف �ملو�صوع �ملذكور �أعاله تنوب عن حكومة دولة �إ�رش�ئيل.

�إ�رش�ئيل عن تهم  �أبو مرزوق مطلوب ملقا�صاته يف دولة  �أن مو�صى حممد   .2

�لكبري،  و�الأذى  �ملتعمد،  �الأذى  �إيقاع  �لعمد،  وغري  �لعمد  �لقتل  جر�ئم  �رتكاب 

�مل�صددة  �لظروف  مبوجب  بجروح،  �الإ�صابة  مع  و�الأذى  بجروح،  و�الإ�صابة 

للعقوبة �لتي ن�ّص عليها قانون �جلز�ء �الإ�رش�ئيلي.

قررت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �لتحقيقات  باأن  �أبلغتني  قد  �إ�رش�ئيل  حكومة  �أن   .3 

ما يلي:

�أ. �إن �أبو مرزوق هو رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي ملنظمة حما�ص. ويعمل هذ� �ملكتب 

باأن�صطة  �ملتعلقة  و�لتعليمات  �ل�صيا�صات  ي�صع  حما�ص،  حلركة  عليا  قيادة  كهيئة 

حما�ص �إ�صافة �إىل مهامها �الأخرى، و�أن هـذ� �ملكتب م�صوؤول عن توجيه وتن�صيق 

رئي�ص  وب�صفته  و�ملناطق.  �إ�رش�ئيل  يف  حما�ص  بها  تقوم  �لتي  �الإرهابية  �الأعمال 

�ملكتب �ل�صيا�صي، قام �أبو مرزوق بتمويل �أن�صطة معينة حلما�ص، مبا يف ذلك �أعمال 

�إرهابية �صّد جنود ومدنيني يف �ملناطق ويف �إ�رش�ئيل. �إ�صافة �إىل ذلك، فقد قام بدور 

�لهجمات  �مل�صوؤول عن  �لع�صكري حلما�ص  �أن�صطة �جلناح  �الإ�رش�ف على  هام يف 

�لع�صكري.  �جلنـاح  يف  هامة  قيادية  منا�صب  لتويل  �أفر�د  تعيني  ويف  �الإرهابية، 

وخالل معظم �لفرتة ذ�ت �ل�صلة كان يقيم يف �لواليات �ملتحدة.

ب. حلما�ص تاريخ طويل من �لعنف و�لهجمات �لقاتلة �صّد �أهد�ف مدنية بد�أت 

منـذ عام 1988 وحتى �لوقت �حلايل. وب�صبب موقعه يف حما�ص، كان �أبو مرزوق 

يعي متاماً طبيعة تلك �لهجمات. �إ�صافة �إىل ذلك، تظهر �الأدلة �أنه ب�صفته م�صوؤول 

و�صمان  حما�ص  �أن�صطة  متويل  يف  عديدة  بخطو�ت  قام  فقد  حما�ص،  يف  رفيع 

��صتمر�ريتها، و�لتي ت�صمن ت�صهيل �لهجمات �الإرهابية مبا يف ذلك هجمات على 

مدنيني قام بها �جلناح �لع�صكري حلما�ص.

 Sealed Complaint, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed  
4 

 Abu Marzook, from Shirah Neiman, Deputy United States Attorney, to Theodore
  Katz, United States Magistrate Judge, New York, 7/8/1995.
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ً و�أجنبيا �إ�رش�ئيلياً  مدنياً   79 عن  يقل  ال  ما  قتل   ،1989 يناير   1 منذ   ج. 

حما�ص.  بها  قامت  �لتي  �الإرهابية  �لهجمات  �صياق  يف  �أمن  ورجل  ع�صكرياً  و40 

�إىل  �إ�صافة  �أمن،  ورجل  ع�صكرياً  و98  مدنياً   188 عن  يقل  ال  ما  فيها  جرح  وقد 

ذلك، كانت حما�ص م�صوؤولة عن �لعديد من عمليات �لقتل و�الإ�صابات �لتي حلقت 

�لقائمة  �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية. وفيما يلي  ُي�صتبه يف تعاونهم مع  مبو�طنني عرب 

�جلزئية بهجمات حما�ص �الإرهابية على �ملدنيني �الإ�رش�ئيليني:

يف مار�ص 1988، �أطلقت �لنار على متعهد يف غزة وجرح من قبل ع�صو يف حما�ص.  •

على  �نفجرت  نا�صفة  �صحنة  حما�ص  �أفر�د  �أحد  و�صع   ،1990 يوليو   28 يف   •

 �صاطئ تل �أبيب يف �إ�رش�ئيل، وقد �أدى �النفجار �إىل مقتل �صائح كندي، و�أ�صاب 

�لعديد بجروح.

يف 14 دي�صمب 1990، قام نا�صطان من حما�ص بطعن ثالثة مو�طنني حتى �ملوت   •

كانو� يعملون يف م�صنع لالأملنيوم يف يافا قرب تل �أبيب.

م�صتعمرة  يف  رجل  على  �لنار  حما�ص  من  نا�صطان  �أطلق   ،1992 يناير   1 يف   • 

كفار د�روم يف �ملناطق فاأ�صابه يف ر�أ�صه وتويف �لرجل متاأثر�ً بجر�حه.

الهيا بيت  منطقة  يف  �صيارته  يف  مدين  جثة  على  ُعرِث   ،1992 مايو   17 يف   • 

)يف �ملناطق(، وقد �عرتف نا�صطون من حما�ص يف قطاع غزة مب�صوؤوليتهم عن 

حادث �لقتل.

1992، طعنت فتاة يف �خلام�صة ع�رش من عمرها، وهي من مدينة  24 مايو  يف   •

بيت يام �الإ�رش�ئيلية من ِقبل نا�صط من حما�ص وُتوفيت �لفتاة.

يف 25 يونيو 1992، قام نا�صط من حما�ص بطعن موظفني يف م�صنع تغليف يف   •

�ل�صجاعية )منطقة يف �ملناطق( حتى �ملوت.

�ثنني من  1993، قام ن�صطاء من حما�ص يقودون �صيارة بده�ص  15 مار�ص  يف   •

�ملدنيني عمد�ً وقتلوهما يف مدينة نابل�ص.

يف 1 يوليو 1993، ُقتِلت �مر�أة مدنية و�حدة وُجِرح رجل �آخر من طلقات ر�صا�ص   •

ت�صري  كانت  بالركاب  مليئة  حافلة  �إىل  حما�ص  من  �إرهابيني  ثالثة  دخل  عندما 

وقد  �لر�صا�ص.  يطلقون  وبد�أو�  �لقد�ص،  �أحياء  �أحد  �لفرن�صية،  �لتلة  منطقة  يف 

ُقتلت �صحية ثالثة، وهي �صائقة �حلافلة عندما كان يحاول �خلاطفون �لهروب 
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و�أجبوها على متابعة قيادة �حلافلة، وبعد ذلك �أطلقو� عليها �لنار وتركوها، ثم 

ماتت متاأثرًة بجر�حها.

يف 6 �إبريل 1994، �نفجرت �صيارة مفخخة �إىل جانب با�ص �يجد يف مدينة �لعفولة   •

�الإ�رش�ئيلية، وقد ُقتِل ثمانية مدنيني وجرح �أربعة و�أربعون غريهم، وقد ُقتل يف 

�حلادث نا�صط من حما�ص، وهو منفذ �لهجوم.

يف 13 �أبريل 1994، �رتكب نا�صط من حما�ص هجوماً �نتحارياً بينما كان يركب   •

�أربعة  مقتل  �إىل  �النفجار  �أدى  وقد  �خل�صرية،  مدينة  يف  �يجد  �إ�رش�ئيلية  حافلة 

مدنيني و�أحد �جلنود، �إ�صافة �إىل جرح 12 مدنياً و18 جندياً.

18 مدنياً، من �صمنهم مو�طن  ُقتِل مدين وجندية وجرح   ،1994 �أكتوبر   9 يف   •

�أمريكي، عندما قام نا�صطان من حما�ص بر�صق جمع من �مل�صاة بر�صا�ص من 

بندقية �آلية يف مدينة �لقد�ص.

كان  عندما  �نتحارياً  هجوماً  حما�ص  من  نا�صط  �رتكب   ،1994 �أكتوبر   19 يف   •

بالركاب على  �يجد كانت مكتظة  تابعة ل�رشكة  �إ�رش�ئيلية  ي�صتقل حافلة ركاب 

�أحد  بينهم  من  مدنياً،   22 مقتل  �إىل  �النفجار  �أدى  وقد  �أبيب،  تل  مدينة  خـط 

�ل�صياح، وجرح 46 �آخرين.

د. يظهر دور �أبو مرزوق يف حما�ص ب�صورة و��صحة �أنه عندما حتُدث هجمات 

من حما�ص على مدنيني فاإنه كان يقوم باإجر�ء�ت تنظيمية كبرية من �أجل تعزيز 

)�لتحقيق  مقابلتهما  جرت  حما�ص  �أع�صاء  من  الثنني  ووفقاً  حما�ص.  �أهد�ف 

ِدينا بارتكاب عمل �إرهابي، فقد و�صل
ُ
 معهما( بعد �عتقالهما عام 1991، وكانا قد �أ

حما�ص  جلماعة  �لتحتية  �لبنية  تنظيم  يعيد  لكي  غزة  �إىل   1989 عام  مرزوق  �أبو 

�لن�صطة يف غزة.. وذلك بعد �صل�صلة من �العتقاالت؛ ولكي يـّول هذه �الأن�صطة قام 

بتحويل مائة �ألف دوالر ملنظمة حما�ص يف غزة.

مّت  مرزوق  �أبو  �صّد  �ملعلومات  �أهم  �إن  ن�صاطه.  �زد�د  �حلني  ذلك  منذ  هـ. 

حممد  حما�ص،  من  ع�صو  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ِقبل  من  عليها  �حل�صول 

�ملتحدة  �لواليات  يف  يقيم  كان  و�لذي  �أحمد،  �أبو  �مللقَّب  �صالح  خليل  �حلامد 

يف  �صالح  �أقر  وقد   ،1993 عام  �أو�ئل  يف  �إ�رش�ئيل  يدخل  وهو  �عتِقَل  �أن  �إىل 

بال�صجن  عليه  وُحِكم  حما�ص،  يف  �أن�صطته  عن  ن�صاأت  �لتي  بالتَُهم  �الأمر  نهاية 
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ت�صتند  كانت  و�أنها  خ�صو�صاً  موثوقة،  �ملعلومات  �عتُبت  وقد  �صنو�ت.   5

�رّشيون  �أع�صاء  �أنهم  يعتقد  كان  الأ�صخا�ٍص  �صالح  �أعّده  تقرير  �إىل  ما  حدٍّ  �إىل 

مع  يتعاونون  �حلقيقة  يف  كانو�  ولكنهم  حما�ص،  يف  رفيعة  مرتبة  ذوو 

�أن بو�صوح  �صالح  من  ِخذت 
ُ
�أ �لتي  �ملعلومات  تظهر  �الإ�رش�ئيلية.   �ل�صلطات 

�أبو مرزوق قام باإجر�ء�ت كبرية لتعزيز �أعمال �لعنف �لتي تقوم بها حما�ص.

و. على �صبيل �ملثال، فيما يتعلق باأحد�ث معينة وقعت عام 1990، �أبلغ �صالح 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أن �أبو مرزوق قد خّوله جتنيد �أفر�د لتدريبهم على ��صتخد�م 

من تخويل  على  وبناء  )�جلهاد(،  �ملقد�صة  �حلرب  يف  �لقتال  �أجل  من   �ملتفجر�ت 

من  ثالثة  �أختري  �لنهاية  ويف  جمندين.  ع�رشة  بتدريب  �صالح  بد�أ  مرزوق،  �أبو 

هوؤالء �ملجندين للذهاب �إىل �إ�رش�ئيل للقيام باأعمال �إرهابية عندما قرر �أبو مرزوق 

تاأجيل مغادرتهم من �أجل �حل�صول على تدريب �إ�صايف. وب�صبب �عتقال �صالح 

يف �أو�ئل عام 1993، مل يتم �إر�صال �ملجندين �لثالثة باملهمة �الإرهابية �ملفرت�صة يف 

�إ�رش�ئيل. وقد �عتُِقل �أحد هوؤالء �لثالثة موؤخر�ً يف �إ�رش�ئيل، ويف �أثناء �لتحقيق �أّكد 

على رو�ية �صالح لالأحد�ث.

�أن�صطة �لعنف �لتي  �أبو مرزوق من وقت الآخر يظل على �طالع على  ز. كان 

تنوي حما�ص �لقيام بها. وقد �أخب �صالح �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أنه يف عام 1992 

عندما كان يف �إ�رش�ئيل ناق�ص مع ع�صو �آخـر من حما�ص �إمكانية قتل �رشي ن�صيبة، 

�لن�صط  دوره  ب�صبب  موؤيديها،  و�أحد  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �مل�صت�صار 

�إىل  �إ�رش�ئيل. وعند عودة �صالح  �إيجاد ت�صوية �صلمية مع  �إىل  �لر�مية  يف �جلهود 

�لواليات �ملتحدة، �أخب �أبو مرزوق عن �خلطة و�أبدى �أبو مرزوق حما�صاً للعملية. 

غري �أنه مل يتم تنفيذها؛ الأن �صالح فقد �الت�صال مع حما�ص يف �إ�رش�ئيل ومن َثمَّ 

جرى �عتقاله.

�إ�رش�ئيل  �إىل  بها  قام  �لتي  �لرحالت  من  عدد�ً  �أي�صاً  �صالح  و�صف  كما  ح. 

و�ملناطق، مبا فيها و�حدة يف �أغ�صط�ص 1992، و�أخرى يف دي�صمب 1992؛ لتنظيم 

ومتويل �أن�صطة حما�ص. وقبل تلكما �لرحلتني قابل �صالح �أبو مرزوق �لذي �أعطاه 

ُت�صتخَدم  �أن  يجب  �ملناطق  �إىل  �صيح�رشها  �لتي  �الأمو�ل  باأن  و��صحة  تعليمات 

جزئياً يف متويل عمليات ع�صكرية )على �صبيل �ملثال هجمات �إرهابية(، يف وقت كان 
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�لع�صكرية كانت تت�صمن ب�صكل منتظم هجمات  �أن عمليات حما�ص  فيه  و��صحاً 

��صتُخدم  قد  كان  �الأمو�ل  هذه  من  جزء�ً  �أن  �الإ�رش�ئيليون  يعتقد  مدنيني.  على 

�إرهابية  هجمات  يف  بعد  فيما  ��صتُخدمت  �أ�صلحة  �رش�ء  يف  �أخرى،  �أ�صياء  بني   من 

على مدنيني.

ط. يف رحلة �أغ�صط�ص 1992، �أح�رش �صالح معه ما ال يقل عن مائة �ألف دوالر 

�أن جزء�ً من  �أبو مرزوق  �أبلغه  من �أجل مهمته يف �ملناطق. وقبل مغادرة �صالح، 

هذه �الأمو�ل يجب �أن ُي�صتخَدم لتمويل عمليات ع�صكرية، وقد ��صتكى �أبو مرزوق 

من �أن �الأمو�ل �لتي كانت ُتر�َصل يف �ملا�صي كانت حُتّول �إىل ��صتخد�مات �أخرى بدالً 

من ��صتخد�مها يف �لعمليات �لع�صكرية. وقد �لتقى �صالح مع نا�صط من حما�ص يف 

��صتخد�م  ب�رشورة  مرزوق  �أبو  لتعليمات  وتطبيقاً  �ملال.  و�أعطاه  �خلليل  منطقة 

�حلما�صي  �لنا�صط  �صالح  �أبلغ  ع�صكرية،  عمليات  متويل  يف  �الأمو�ل  من  جزء 

ب�رشورة ��صتخد�م حو�يل 45 �ألف دوالر ل�رش�ء �أ�صلحة وذخرية. وقد ��صتُخِدمت 

�الأ�صلحة �لتي مّت �رش�وؤها بهذه �الأمو�ل من ِقبل حما�ص الرتكاب عمليات �إرهابية. 

بع�ص �الأ�صلحة مّت حتويلها �إىل �إرهابيني �آخرين معروفني يف غزة، و��صتخدموها 

�لذي  �حلمـا�صي  �لنا�صط  وقام  وجنود.  مدنيني  �صّد  �أخرى  �إرهابية  هجمات  يف 

45 �ألف دوالر من �أجل �رش�ء �الأ�صلحة بعـد ذلك بزيارة للواليات  ��صتلم مبلغ �لـ 

�ملتحدة، ويف حمادثة تلفونية له مع �أبو مرزوق مّتت بوجـود �صالح، طلب �أمو�الً 

�إ�صافية. وقد جرى �عتقال هذ� �لنا�صط بعد ذلك، و�أكد �أنه عندما تكلم مع �صالح 

طلـب �أمو�الً �إ�صافيًة لالأ�صلحة، ثم بعد ذلك �صلّمه �صالح �صماعة �لهاتـف ليتحدث 

مع �صخ�ص �آخر )على �لطرف �الآخر( كان يتحدث بلهجة غزّية )�أي �أبو مرزوق( 

و�لذي �أّكد �أنه �صري�صل �الأمو�ل.

ي. ويف نف�ص �لرحلة يف �أغ�صط�ص 1992، حمل �صالح جمموعة من �لتعليمات 

�لهامة من �أبو مرزوق، يعنّي فيها قائد�ً جديد�ً جلناح حما�ص �لع�صكري يف غزة.

ك. وعند عودة �صالح �إىل �لواليات �ملتحدة، ز�ر �أبو مرزوق وطلب منه مزيد�ً 

من  مزيد  باإر�صال  مرزوق  �أبو  وعده  وقد  �ملنظمة،  �أن�صطة  لتمويل  �الأمو�ل  من 

�الأمو�ل.
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�صالح،  مع  �ملحادثات  من  �صل�صلة  باإجر�ء  مرزوق  �أبو  قام  لذلك،  وتبعـاً  ل. 

و�لتي حاول فيها �أبو مرزوق وم�صوؤول �آخر من حما�ص كان مـوجود�ً معه، �إقناع 

�صالح باملو�فقة على �لعمل قائد�ً جلميع �أن�صطة حما�ص �لع�صكرية. 

م. ويف رحلة دي�صمب 1992، �صافر �صالح �إىل �إ�رش�ئيل ثانيًة، وهذه �ملرة كان 

يحمل حو�يل 300 �ألف دوالر كان قد ��صتلمها من �أبو مرزوق و�صخ�ص �آخر، وقبل 

مغادرة �صالح كّرر �أبو مرزوق تعليماته ب�رشورة ��صتخد�م جزء من �الأمو�ل يف 

متويل عمليات ع�صكرية، وكان �صالح م�صغوالً بتحويل �الأمو�ل �لتي ��صتلمها �إىل 

�أع�صاء من حما�ص حتى حلظة �عتقاله، حيث ُوِجد بحوزته 97 �ألف دوالر نقد�ً.

ن. وقد �ت�صحت حقيقة �إطالع �أبو مرزوق ومو�فقته و�صعيه �إىل قتل مدنيني 

مقابلـة  يف  وذلك  نف�صه،  مرزوق  �أبو  من  حلما�ص  �لع�صكرية  �لعمليات  من  كجزء 

تلفزيونية معه بعد هجوم حما�ص )�الإرهابي( على مدنيني يف �لقد�ص �لغربية. ففي 

�صارع  يف  مارة  على  �لنار  باإطالق  حما�ص  من  )�إرهابيان(  قـام   ،1994 �أكتوبر   9

مكتظ يف �لقد�ص من بندقية �آلية، وقتال مدنياً و�حد�ً وجنديًة كانت يف �إجازة ترتدي 

زّياً مدنياً، وجرح 18 مدنياً من �صمنهم �أحد �الأمريكيني، وقد ُقتل �الإرهابيان من 

�خلا�ص  �ملنار  تلفزيون  �أجرى  �لتايل  �ليوم  ويف  �لهجوم.  �أثناء  �الإ�رش�ئيليني  ِقبل 

حما�ص  عن  نيابة  مرزوق  �أبو  و�أعلن  مرزوق  �أبو  مع  مقابلة  لبنان  يف  �هلل  بحزب 

 وقال: باأن “�ملوت �أمنـية وقرين كل م�صلم، و�إن كل مقاتل 
5

�مل�صوؤولية عن �لعملية،

�أبطال  فيها  يقوم  �لتي  �الأوىل  �ملرة  لي�صت  هذه  فل�صطني.  �أجل  من  �ملوت  يرجو 

�النتحاري  �لهجوم  �لع�صكري حلما�ص( مبثل هذ�  )�أي �جلناح  �لق�صـام  �لدين  عز 

�أجل ق�صية نبيلة ال�صتعادة  �إننا نقوم بهذه �الأن�صطة من  و�لعمليات �لتدمريية... 

د�ً.  حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني كاملة”. �أ�صاف ذلك موؤكِّ

 ]Bilah Kahana[  4. و�إنه يف 31 يوليو 1995، �أ�صدر �لقا�صي بياله كاهانا

من حمكمة �لقد�ص مذكرة �عتقال بحق �أبو مرزوق، بعد �أن وجد �أدلة كافية ت�صري 

�إىل �رتكاب �أبو مرزوق للتهم �ملذكورة يف �لفقرة 2 �أعاله.

�نظر: مقابلة تلفزيون �ملنار مع �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،   
5

1994/10/10. )�نظر وثيقة رقم 1، �ص 463(
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�إ�صالحية مـدينة  �الآن يف  �لواليات �ملتحدة وموجود  �أبو مرزوق د�خل  �إن   .5

�إد�رة  بها  بد�أت  �لتي  �الإبعاد  �إجـر�ء�ت  �نتظار  يف  �جلنوبية،  �ملقاطعة   - نيويورك 

�لهجرة و�جلن�صية عند و�صوله �إىل �لواليات �ملتحدة.

6. �إن �أبو مرزوق قد ُولِد عام 1951، ذ� مالمح �رشق �أو�صطية، ذكر�ً، ذ� �صعٍر 

بنّي وعيننَْي بنيّتنَي.

�أبو مرزوق، �عتقاالً موؤقتاً لغر�ص  �إ�رش�ئيل قد طلبت �عتقال  7. و�أن حكومة 

و�أن  �عتقاله.  حال  يف  لت�صليمه  ر�صمياً  طلباً  تقّدم  و�صوف  �إ�رش�ئيل،  �إىل  ت�صليمه 

من   11 �ملادة  مبوجب  مّت  قد  �لطلب  ذلك  على  بناًء  �لفوري  مرزوق  �أبو   �عتقال 

�تفاقية ت�صليم �ملجرمني �ملوقعة بني �لواليات �ملتحدة ودولة �إ�رش�ئيل، ومبوجب 

�لف�صل 18، من قانون �لواليات �ملتحدة، �لق�صم 3184.

8. و�أن �جلر�ئم �ملُتَّهم �أبو مرزوق بارتكابها هي من بني �جلر�ئم �ملذكورة يف 

�ملادة رقم 2 من �ملعاهدة.

وبناء على ذلك، يطلب مدعيكم �إ�صد�ر مذكرة مبوجب �لف�صل 18 من �لقانون 

�إىل  �أبو مرزوق و�أن يتّم تقديه  3184، العتقال مو�صى حممد  �الأمريكي، �لق�صم 

�صماعها  خالل  من  �ملحكمة  ر�أت  و�إذ�  جترِّمه،  �لتي  �الأدلة  ل�صماع  �ملحكمة  هذه 

�ملحكمة  تقوم  �لتهم،  الإثبات  �التفاقية  بنود  مبوجب  كان  �لدليل  باأن  لالأقو�ل 

�ملذكور  مرزوق  �أبو  لت�صليم  مذكرة  �إ�صد�ر  �أجل  من  �خلارجية  وز�رة  بتفوي�ص 

�إجر�ء�ت  و�أّي  �ملعاهدة،  �رشوط  مبوجب  �ملخت�صة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إىل 

 �أخرى قد تطلب �حلكومة يف �لوقت �حلايل �تخاذها مبوجب بنود �ملعاهدة وقو�نني 

�لواليات �ملتحدة.

ُكتَِب يف نيويورك، يف هذ� �ليوم 7 �أغ�صط�ص 1995.

مقّدمته ماري جو و�يت

�ملّدعي �لعام �الأمريكي

عنها: �صري� نيمان )توقيع(

نائبة �ملّدعي �لعام �الأمريكي
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بعد قر�ءة طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، قّرر �لقا�صي الأول مرة توقيف �أبو مرزوق 

��صتجابة  1995/10/17؛  تاريخ  �إىل  �ملحكمة  جل�صة  ورفع  ق�صائي،  �أمر  مبوجب 

�ملوؤيدة  �لبيّنات  لتقـدمي  مهلة  “�إ�رش�ئيل”  �إعطاء  بهدف  وذلك  �لعام،  �الدعاء  لطلـب 

طالبت  �لتي  يوماً  �ل�صتني  تفوق  �ملهلة  وهذه  �لت�صليم،  طلب  ت�صمنها  �لتي  للتهم 

“�إ�رش�ئيل” بها. وقد منحها �لقا�صي لالدعاء �لعام؛ كي تر�صل “�إ�رش�ئيل” خاللها 
�لوثائق �خلا�صة باالتهامات �لو�ردة يف طلب �لت�صليم. و�أمر يف �لوقت ذ�ته مبو��صلة 

�حتجاز �أبو مرزوق خالل هذه �لفرتة من دون حّق �الإفر�ج عنه بكفالة.

موقع  على  يركز  فاإنه  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  طلب  ن�ّص  من  و��صح  هو  وكما 

�ملكتب  هذ�  �إن  قائالً:  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ر�أ�ص  على  مرزوق  �أبو 

“�إ�رش�ئيل” يف  للحركة  “�الإرهابية”  �الأعمال  وتن�صيق  توجيه  عـن   م�صوؤول 

و�الأر��صي �ملحتلة. 

رئي�ص  �عتقال  �أن  على  رّكز�  وهوت  كوهني  مرزوق،  �أبو  حماميا  �أن  غري 

وهو  �ل�صيا�صية.  �ملالحقة  عنو�ن  حتت  يندرج  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدل  وزير   David Libai ليبائي  ديفيد  تناوله  �لذي  ذ�ته   �لبُعد 

ت�رشيحات علنية.

و�أ�صار كوهني يف ت�رشيحات �صحفية �إىل �أن هيئة حملفني كبى تقوم بدر��صة 

�ل�صّجل �ملايل الأبو مرزوق ومعامالته �مل�رشفية.

�خلدمات  وبر�مج  وكاالت  من  جمموعة  على  ُي�رشف  موكله  �أن  كوهني  وذكر 

يف  عاٍل  م�صتوى  على  وممثلني  بروؤ�صاء  �اللتقاء  يقت�صي  عمله  و�أن  �الجتماعية، 

�ل�رشق �الأو�صط.

من  تتدّفق  باأنها  �أنباء  �أفادت  �لتي  �لدوالر�ت  ماليني  عن  كوهني  �ُصئِل  وحني 

�أعمال ويعمل يف �ال�صتثمار�ت،  �أبو مرزوق رجل  �إن  ح�صاب موكله �مل�رشيف، قال 

من يجيء  �لذي  �الأمو�ل  حجم  �إن  �الأمريكية.  �حلكومة  لكم  تُقلْه  مل  ما   وهو 

�لتي  �الأمو�ل  حجم  كثري�ً  يفوق  هنا  ويبقى  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �الأو�صط  �ل�رشق 

تتدّفق من �لواليات �ملتحدة �إىل �ل�رشق �الأو�صط.
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فر�ص  زيادة  �إىل  يهدف  مرزوق  �أبو  �عتقال  باأن  �لت�رشيح  حّد  كوهني  وذهب 

كل من �لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون Bill Clinton ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

يف  �النتخابات  موعد  كان  حيث  ثانية...  لوالية  �نتخابهما  الإعادة  ر�بني  �إ�صحاق 

بلديهما يو�صك على �القرت�ب. 

�أمر  مبوجب  �صدر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صليم  طلب  تقدمي  �أن  و�لو�قع 

مرزوق  �أبو  �عتقال  �أمد  �إطالة  �إىل  هدف  كاهانا  بياله  �لقا�صية  �أ�صدرته  توقيف 

�أن مفاده  ��صتنتاج  �إىل  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة  تو�صلت  �أن  بعد  طويلة،   ل�صنو�ت 

�لت�صليم  �أن ملف طلب  �تهامات حقيقية ملحاكمته. ومع  �ملتحدة ال متتلك  �لواليات 

�الإد�نة  وت�صتوجب  الإد�نته  كافية  و�أدلة  حقيقية  �تهامات  يت�صمن  مل  �الإ�رش�ئيلي 

على �الأر��صي �الأمريكية، �إال �أن �مللف �ل�صخم �لذي يقارب �الألف �صفحة، و�لذي 

�إجر�ء  ت�صمل  �صنو�ت،  لعدة  �ملتو��صلة  �ملحاكمة  �أمد  باإطالة  كفيل  الحقاً،  �صيُقّدم 

)�ملخابر�ت  �ملو�صاد  �أو  �الإ�رش�ئيلي(  �لعام  )�الأمن  �ل�صاباك  يف  وكالء  مع  حتقيقات 

�إفادة  �أبو مرزوق �حل�صول على  �أن يطلب حمامي  عاً  �الإ�رش�ئيلية(. كما كان متوقَّ

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحاق ر�بني.

�لت�صليم  طلب  باأن  �أكد  �الإ�رش�ئيلي  �لعدل  وزير  فاإن  �الإ�صارة،  �صبقت  كما 

�ملرتبطة  �لق�صائية  �ل�صعوبات  على  تغلّبت  �إنها  قال  �صيا�صية،  العتبار�ت  �صدر 

وعندما  �الإرهاب،  حماربة  نريد  “نحن  و�أ�صاف:  �لق�صية.  هذه  يف  �الأدلة  ببع�ص 

 تعتقل �لواليات �ملتحدة �أحَد قادة حما�ص لن جنل�ص مكتويف �الأيدي ون�صاهد كيف 

يفرجون عنه”.



الف�صل العا�صر

ال�ضجن اأمريكي

والتهام اإ�ضرائيلي

�شجن مانهاتن يف مدينة نيويورك
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ال�صجن اأمريكي
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و�أعقب  �أيام  لثالثة  تاأّخر  مرزوق  �أبو  �عتقال  عن  �لر�صمي  �الأمريكي  �الإعالن 

بيوم ت�رشيحات �صتانلي كوهني عن �عتقال موكله.

كارول  و�أعلنت   ،1995/7/25 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  مرزوق  �أبو  توقيف  مّت  لقد 

�الأمريكية  و�جلن�صية  �لهجرة  د�ئرة  با�صم  �ملتحدثة   Carole Florman فلورمان 

لو�صائل  �أعلنته  �لذي  �لبيان  وكان  يوليو.  متوز/   28 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  �لنباأ 

��صمه مدَرج على قائمة  مّت توقيفه الأن  �أنه  بالتناق�صات. فقد ذكَرت  �الإعالم مليئاً 

على  ��صمه  الإدر�ج  جرى  حتقيقاً  �أن  ذ�ته  �لبيان  يف  ذكرت  لكنها   “�الإرهابيني”، 
هذه �لقائمة.

�أكرث  بت�رشيح  �أدىل  فقد  �لهجرة،  د�ئرة  يف  �مل�صوؤول  بريغرون،  رو�ص  �أما 

ه له �خلمي�ص �تهام بانتهاك  وِقَف �لثالثاء، وُوجِّ
ُ
تناق�صاً... قال فيه �إن �أبو مرزوق �أ

رف�صت  �لهجرة  د�ئرة  �أجهزة  �أن  �آخر  تناق�ص  يف  �أ�صاف  لكنه  �لهجرة.  قو�نني 

�ل�صماح بدخوله للواليات �ملتحدة اللتز�مه �ملوؤكد �أو �ملفرت�ص يف �أن�صطة “�إرهابية”.

�لت�رشيحات،  بتناق�ص هذه  �لطعون  للرد على  �أنه حماولة م�صبقة  يبدو  وفيما 

�أ�صاف بريغرون �أن �أبو مرزوق �لذي �عتُِقل يف �لبد�ية للتحقق من و�صعه �لقانوين 

هو متهم �الآن بانتهاك قو�نني �لهجرة.

ويف حماولة م�صبقة �أخرى للدفاع عن �لد�ئرة �أ�صارت فلورمان �إىل �أن �أبو مرزوق 

بو��صطة   1990 �صنة  �ملتحدة  �لواليات  يف  و�لعمل  �لد�ئمة  �الإقامة  حّق  على  ح�صل 

�لقرعة... �أي �أن �لد�ئرة مل متنحه هذ� �حلق عن �صابق ت�صور وت�صميم...!

قد  تكن  مل  مرزوق  �أبو  توقيف  مّت  حني  باأنه  تقر  �ل�صابقة  �لت�رشيحات  جممل 

هت �إليه �أي تهمة... و�إمنا كان �لبحث جارياً، و�لتحقيق يتو��صل بهدف �إيجاد  ُوجِّ

ه له. والأن �الأمر قد ِحيك من ِقبَل جهة �صيا�صية عليا، وحل�صابات و�أ�صباب  تهمة ُتوجَّ
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�أمرت باإجر�ء �لتحقيق مع  �صيا�صية حم�صة، رف�صت فلورمان حتديد �جلهة �لتي 

ه له �أّي �تهام. �أبو مرزوق قبل �أن ُيوجَّ

ومن جهته، فاإن بريغرون �لذي ال يثل �أي جهة �صيا�صية �أو ق�صائية، �عتب يف 

�إ�صارة غري مبا�رشة �إىل وجود �أ�صابع �إ�رش�ئيلية، و�أن م�صاألة ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل” 

�أعدت مثل  �أو  “�إ�رش�ئيل” مل تُكن قد تقدمت  �أن  �أنه يعلم  هي م�صاألة �أخرى... ذلك 

مرزوق  �أبو  بحق  �إ�رش�ئيلي  توقيف  �أمر  وجود  عدم  �إىل  باالإ�صافة  �لطلب،   هذ� 

حتى ذلك �لوقت.

�لتحّفظ �الأمريكي �لذي �أوجبه خرق �لقو�نني �الأمريكية من ِقبَل �الإد�رة، قابلَُه 

فرح غامر يف “�إ�رش�ئيل” �لتي ر�أت يف �عتقال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

�أكب جناح يتحقق حتى تلك �للحظة يف �إطار حماربة حركة حما�ص.

بثّه  �أول تقرير  “�إ�رش�ئيل”، قال  �الأمريكي مع  للتو�طوؤ  ويف ك�صف غري مبا�رش 

�الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وز�رتي  �إن  عنه،  �الإعالن  يوم  �حلادث  عن  “�إ�رش�ئيل”  ر�ديو 

�ملحتملة،  �الإجر�ء�ت  حول  بينهما  م�صتمرة  �ت�صاالت  حالياً  جُتريان  و�الأمريكية 

�ملكتب  رئي�ص  بتوقيف  �الأمريكية  �ل�صلطات  قيام  بعد  ق�صائياً  بها  و�مل�صموح  بل 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص. و�إن �مل�صاور�ت يف “�إ�رش�ئيل” تدور حول �إمكانية ت�صليم 

بد�أت  قد  �مل�صاور�ت  �أن هذه  يعني  �لذي  �الأمر  �الإ�رش�ئيلية.  لل�صلطات  �أبو مرزوق 

�أن  كذلك  يعني  �لذي  �الأمر  وهو  مرزوق،  �أبو  �عتقال  عن  �الأمريكي  �الإعالن  قبل 

و��صنطن هي �لتي بادرت �إىل م�صاورة “�إ�رش�ئيل” �لتي ُيفرَت�ص �أنها مل تُكن تعلم 

باأمر �العتقال لوال تكّرم و��صنطن باإبالغها به.

على  وقعتا  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لر�ديو  و�أ�صار 

�إذ�  فيما  �الأخرى  �لدولة  �إىل  �مل�صبوهني  بت�صليم  �أي منهما  قيام  معاهدة تن�ص على 

تدين  بيانات  تو�فر  ت�صتوجب  �لت�صليم  عملية  ولكن  بذلك.  خا�ص  طلب  لها  ُقدِّم 

�أن  �لالزم  من  كما  �إليه،  �ملن�صوبة  �العتد�ئية  باحلو�دث  ت�صليَمُه  �ملطلوب  تورط 

“�إ�رش�ئيل” على �ل�صلطات �الأمريكية موِجبَة  تكون �الأدلة �ملتو�فرة �لتي تعر�صها 

قد  �لت�صليم  عملية  فاإن  هنا  من  بينهما.  �ملوقعة  �ملعاهدة  �أحكام  مبقت�صى   �لت�صليم 

ت�صتمر وقتاً طويالً.
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والأن “�إ�رش�ئيل” مل ي�صبق لها �أن بحثت م�صاألة �إد�نة �أبو مرزوق، باالإ�صافة �إىل 

زجنر  يوئل  جعلت  �ملتوقعة  غري  �الأمريكية  �لهدية  فاإن  لها،  ت�صليمه  بطلب  �لتقدم 

بّد  ال  �إنه  يقول  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �مل�صت�صار   ،Yoel Zinger

�ل�صيا�صي  فامل�صتوى  حال  �أّي  وعلى  �لطلب،  توجيه  قبل  �لق�صية  يف  �لتدقيق  من 

هو �لذي �صيح�صم �أمر توجيه �لطلب يف غ�صون �الأيام �لقالئل �لقادمة. فيما �أ�صار 

�ملتحدة  �لواليات  قامت  �إذ�  حتى  �أنه  �إىل  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدل  وزير  ليبائي،  ديفيد 

باإبعاد مو�صى �أبو مرزوق عن �أر��صيها، فقد ال يوؤدي ذلك بال�رشورة �إىل ت�صليمه 

�إىل “�إ�رش�ئيل”، موؤّكد�ً �أنه ما تز�ل جتري عملية الإعد�د ملف ق�صائي وجمع �الأدلة 

لعر�صها على �ل�صلطات �الأمريكية فيما �إذ� �ُتِخذ قر�ر بتوجيه طلب ت�صليمه.

�لذي  �ل�صابق  و�جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  ر�بني،  �إ�صحاق  �أن  غري 

بب�صاعة  قاتل   1948 حرب  يف  بارز�ً  وقائد�ً   ،1967 حرب  يف  لالأركان  رئي�صاً  كان 

على جبهة �لقد�ص، حتّدث بلغٍة متلفة ال عالقة لها بالقانون. فهو �أّكد يوم �ل�صبت 

مو�صى  بت�صلُّمها  جد�ً  مهتمة  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة   )1995/7/29( 

�أبو مرزوق. وقال “�إننا مهتمون جد�ً باأن يتم ت�صليمه �إلينا. و�إن �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي 

ت�رشيحات  حديثه  �أثناء  يف  تذّكر  ر�بني  لكن  �صده”.  �الإثباتات  بجمع  �الآن  يقوم 

�أن لدينا ما  �لقول بكل يقني  “ال يكنني  �لقانونيني �الإ�رش�ئيليني، فا�صتدرك قائالً 

يكفي من �لعنا�رش لطلب ��صرتد�ده”.

زجنر،  يوئل  �أبد�ها  �لتي  �لنظر  وجهة  �إىل  بذلك  ي�صري  كان  ر�بني  �أن  ويبدو 

�صعوبات  عن  حتدث  �لذي  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �مل�صت�صار 

بر�هني  تقّدم  �أن  “�إ�رش�ئيل”  على  �أن  مو�صحاً  مرزوق...  �أبو  ال�صرتد�د  �إجر�ئية 

ملمو�صة على �أنه تورط يف جر�ئم ي�صملها �تفاق تبادل �ملجرمني بني �لبلدين. لكن 

زجنر مع ذلك قال �إن قر�ر �لتقدم بطلب �لت�صليم �صيتخذه رئي�ص �لوزر�ء ووزير 

.Shimon Peres خلارجية �صمعون برييز�

�متالكها  عدم  تعلن  �الإ�رش�ئيلية  �لق�صائية  �الأو�صاط  كانت  ذلك،  غ�صون  ويف 

�الأدلة �لكافية �لتي متكنها من تقدمي الئحة �تهام �صّد �أبو مرزوق... م�صرية �إىل �أن 

�الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  لي�ص لدى  �أدلة تكون مقبولة  �أن يت�صمن  �لت�صليم يجب  طلب 
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وح�صب، ولكن لدى �ملحاكم �الأمريكية �أي�صاً... موؤكدة �أن “�إ�رش�ئيل” ال متلك حتى 

دليالً و�حد�ً من �الأدلة �ملقبولة التهام �أبو مرزوق... وهي �ل�صيغة �لتي تعني بكل 

ب�صاطة �أن �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي متو�طوؤ مع �الدعاء �لعام يف “�إ�رش�ئيل” ب�صكل يفوق 

�ملكتب  رئي�ص  ق�صية  يف  الحقاً  �الأمريكي  �لق�صاء  و�صيظهره  �أظهره  �لذي  �لتو�طوؤ 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

ولكن كيف وملاذا ال متلك “اإ�رشائيل” اأدلة كافية �شّد اأبو مرزوق؟

تقول �صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية يف 1995/7/30: “�ت�صح يف �أثناء 

�ملعلومات  معظم  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  جهاز  روؤ�صاء  مع  �الأمر  مناق�صة 

حول �صلة �أبو مرزوق بالعمليات �مل�صلحة م�صدرها معلومات ��صتخبارية ال يكن 

عر�صها الأ�صباب �أمنية. وهي تعتمد على تقارير مبين بو��صطة م�صادر ال يكن 

�لك�صف عن هويتها”. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �لنقطة �الأهم يف هذه �لق�صية، وهي �أن 

�تفاقية تبادل ت�صليم �ملجرمني �ملَبمة بني “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة ال ت�صمل 

“�ملخالفات �الإرهابية” على حّد قول م�صادر ق�صائية �إ�رش�ئيلية. ولذلك، فاإن على 
“�إ�رش�ئيل” �أن ت�صند طلب �لت�صليم �إىل مالفات قتل �أو حماولة قتل... �الأمر �لذي ال 

يكن �حل�صول على �إثباتات قطعية ب�صاأنه.

مما �صبق، يت�صح �أن طلب �لت�صليم �لذي تقدمت به “�إ�رش�ئيل” هدف يف �الأ�صا�ص 

ِقبَل  من  و��صح  بتو�طوؤ  �الأمريكي،  �ل�صجن  يف  مرزوق  �أبو  �عتقال  �أمد  �إطالة  �إىل 

�الإد�رة �الأمريكية، وكذلك �لق�صاء �الأمريكي.

لقد �ُتخذ قر�ر �لتقدم بطلب �لت�صليم بالرغم من �إعالن وزير �لعدل �الإ�رش�ئيلي 

�أن هناك حدود�ً لقدرة “�إ�رش�ئيل” على �لتعامل قانونياً مع هذ� �ملو�صوع، و�أر�صل 

طلب �لت�صليم للحكومة �الأمريكية بو��صطة �لفاك�ص.

�لفكرة”  �ل�صكرة وتاأتي  “تذهب  �لت�صليم كانت قد بد�أت  �إر�صال طلب  مّت  وحني 

�لفائدة  يفوق  �رشر�ً  مرزوق  �أبو  ��صتالم  يف  ر�أو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  بع�ص  لدى 

�ملتوخاة منه. وهذ� ما عبت عنه �صحيفة د�فار �الإ�رش�ئيلية يف مقال �فتتاحي لها 

1995/8/6. جاء يف تلك �الفتتاحية بالغة �الأهمية، و�ملبكرة يف �لتعامل �لعقالين  يف 
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�لت�صليم  طلب  عن  “�إ�رش�ئيل”  تر�جع  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف  �أدى  و�لذي  �حلدث،  مع 

و�إطالق �رش�حه، بالرغم من �صدور قر�ر عن �ملحكمة �الأمريكية باال�صتجابة للطلب 

�الإ�رش�ئيلي، وبالرغم من كل نو�ق�صه �لتي �أقرت بها “�إ�رش�ئيل” قبل غريها.

زعيم  �عتقال  مبو�صوع  كثري�ً  �ُصغلو�  �الإ�رش�ئيليني  �أن  د�فار  �فتتاحية  تقول 

طلب  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ونية  �ملتحدة،  �لواليات  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص 

و�صائل  لدى  �ل�صائدة  �لنغمة  وكانت  �لدولتني،  بني  �تفاقية  مبوجب  لها  ت�صليمه 

�الإعالم �رشورة طلب ت�صليمه، كجزء من �حلرب �لتي تخو�صها “�إ�رش�ئيل” �صّد 

من  �ملرحلة  هذه  يف  خ�صو�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  يعني  ما  هذ�  هل  ولكن  “�الإرهاب”، 
�ملفاو�صات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. وح�صب معلومات �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، 

�لذي  وهو   ،1989 �صنة  منذ  حما�ص  حلركة  �صيا�صي  قائد  �أكب  مرزوق  �أبو  يعّد 

ر�أ�صهم  وعلى  قادتها  �عتقال  �أثر  على  �نهارت  �لتي  حما�ص  حركة  تنظيم   �أعاد 

�ل�صيخ �أحمد يا�صني. 

�لبالد،  خارج  �إىل  �حلركة  قيادة  بنقل  قام  مرزوق  �أبو  �أن  �الفتتاحية  و�أ�صافت 

�لدعم و�مل�صاعدة  و�إير�ن، وح�صل منهما على  و�أن�صاأ عالقات مع كل من �صورية 

�ملالية لن�صاطات حما�ص. وي�صتنتج من ذلك �أن �أبو مرزوق م�صوؤول �إىل حّد ما عن 

�أعمال  �أنه م�صوؤول عن  ن�صاط �الأجهزة �لع�صكرية حلما�ص، وب�صكل ملمو�ص يبدو 

�لقتل و�الأعمال �النتحارية �لتي نفذها �أفر�د وخاليا تابعون لعز �لدين �لق�صام. من 

ناحية �أخالقية وجماهريية، يتوجب على حكومة “�إ�رش�ئيل” �أن تعمل على ��صتالم 

�أبو مرزوق وتقديه �إىل �ملحاكمة، على �عتبار �أنه �أكب قائد �صيا�صي حلما�ص، وتعّد 

نية  لتبير  كافية  غان  ر�مات  عملية  �آخرها  وكان  حما�ص،  نفذتها  �لتي  �لعمليات 

�حلكومة �أن تتخذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ال�صتالم �أبو مرزوق، وهذ� ما يت�صمن ر�صالة 

مهمة �إىل �الأ�رشة �لدولية مفادها �أن مكافحة “�الإرهاب” �صاملة وم�صتمرة. لنفرت�ص 

�أن “�إ�رش�ئيل” لديها �أدلة قوية الإقناع �لواليات �ملتحدة �أن ت�صلمها �أبو مرزوق، يظل 

هناك عامالن �آخر�ن يوؤثر�ن على �تخاذ �ملوقف. 

“�إ�رش�ئيل” ي�صّكل �رشبة  �أبو مرزوق يف  �أن �عتقال  �أنه ال بّد  وتقول �ل�صحيفة 

لن�صاط حما�ص يف جماالت ح�صد �ملو�رد و�لعالقات �لدولية، �إال �أن هذه �ل�رشبة تكون 
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يرتكون  �لذين  �لقادة  �أن  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  لدى  �لتجربة  �أثبتت  ولقد  موؤقتة، 

منا�صبهم ال يرتكون ور�ءهم فر�غاً لفرتة زمنية طويلة، بل يوؤ�ص�ص �لقادة �جلدد 

لديه  مرزوق  �أبو  �أن  مع  �أخرى،  ناحية  ومن  �لع�صكري.  �لعمل  بت�صعيد  مكانتهم 

مزون و��صع من �ملعلومات، �لتي يكن بو��صطتها ك�صف خاليا �رشية ومطلوبني 

طويلة،  �أ�صهر�ً  ت�صتغرق  �أن  بّد  ال  ت�صلُّمه  عملية  ولكن  ذلك،  �صابه  وما  و�أ�صلحة 

�إعالمياً على م�صتوى دويل، ورمبا مو�صوعاً لل�رش�ع  وي�صبح خاللها مو�صوعاً 

�إىل  �أ�ِصف  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صجون  د�خل  ح�صانة  ينحه  ما  وهذ�  كذلك،  �لق�صائي 

ذلك �أن �عتقال �أبو مرزوق يف “�إ�رش�ئيل” يوؤّدي �إىل ت�صعيد عمليات حما�ص، ورمبا 

زعيمهم،  �رش�ح  �إطالق  �أجل  من  �الإ�رش�ئيليني  من  رهائن  �ختطاف  على  يعملون 

�ل�صيخ  �إطالق �رش�ح  �أجل  �لتي مار�صتها حما�ص من  �لن�صاطات  و�لدليل على ذلك 

�لكرمي عبيد يف  �ل�صيخ عبد  �أثر �ختطاف  �أحمد يا�صني، وردود فعل حزب �هلل على 

�جلنوب �للبناين.

يف  �لقيمة  �صعيفة  كانت  �ملذكورة  �لعو�مل  هذه  �أن  رمبا  �أنه  �ل�صحيفة  وت�صري 

“�إ�رش�ئيل”  و�أ�صبحت  �أو�صلو،  �تفاقية  عقد  �أثر  على  تغري  �لو�صع  ولكن  �ملا�صي، 

�لطرف  �أي قر�ر على  �آثار و�أبعاد  تاأخذ كل منهما باالعتبار  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة 

�الآخر، خ�صو�صاً �أن “�إ�رش�ئيل” تهمها يف �ملرحلة �حلالية بلورة موؤ�ص�صات �ل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية بقيادة عرفات. وبالتايل، يتوجب على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف 

�لو�صع �لر�هن، �أن تدر�ص ردها على عمليات حما�ص )مثل �لطوق �الأمني و�إرجاء 

�ملفاو�صات(، لي�ص من حيث تاأثريها على �لفل�صطينيني، و�إمنا كذلك من حيث تاأثريها 

على مكانة عرفات لدى �لفل�صطينيني، وقيامه بدور معتدل يف م�صرية �أو�صلو، وجلم 

�أن هذ� �للجم يار�صه عرفات حالياً  �لد�خلية وخ�صو�صاً حما�ص، ومع  �ملعار�صة 

وب�صكل جزئي وغري كاف، ولكنه على �ملدى �لبعيد �صيكون �أكرث فعالية من �أجهزة 

باإمكانية  يتعلق  فيما  عميق  مغزى  �للجم  ولعملية  �الإ�رش�ئيلية.  و�الأمن  �ملخابر�ت 

�إن�صاء عالقات تعاُي�ص بني “�إ�رش�ئيل” وبني �لكيان �لفل�صطيني يف �مل�صتقبل.

�أن يظل  “�إ�رش�ئيل”  ناحية  �الأف�صل من  �لو�صع  �أن  �ل�صحيفة  �فتتاحية  وتذكر 

�أبو مرزوق يتنقل من مكان �إىل �آخر، كما كانت حالته منذ �أ�صهر، نتيجة نبذ �صلطات 
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�لبلد�ن �لعربية له؛ الأنه يهمها �مل�صرية �ل�صلمية يف �ملنطقة. ويف هذ� �لو�صع، تكون 

�الأ�رش�ر �لناجمة عن عدم ت�صليم �أبو مرزوق حمدودة، وقدرته على �إعاقة �مل�صرية 

�لثانية  �لعاملية  �حلرب  بعد  ف�ّصلت  بريطانيا  كذلك  باال�صمحالل.  �آخذة  �ل�صلمية 

على  �لعمل  من  بدالً  “�إ�رش�ئيل”،  �أر�ص  خارج  يتجول  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  تْرَك 

��صتالمه، وما يثري ذلك من عدم هدوء وتعر�ص �صيطرتها على �لبالد للخطر. وُيعّد 

�أبو مرزوق �أ�صبه ما يكون بحبة �لبطاطا �ل�صاخنة، يريد �جلميع �أن يتذوقها ولكن 

“�إ�رش�ئيل”  �إىل  �إح�صاره  حالة  ويف  �لعالية،  حر�رتها  ب�صبب  يرميها  �صخ�ص  كل 

�أهمية  من  �لرغم  على  وذلك  وجوده،  فو�ئد  من  �أكرث  هنا  وجوده  �أ�رش�ر   تكون 

تقديه �إىل �لعد�لة.

عن  �الفتتاحية—يتحدث  هذه  �الإ�رش�ئيلية—يف  �ل�صحيفة  حال  ل�صان  وكاأن 

حما�َص  لـ“�إ�رش�ئيل”  مرزوق  �أبو  ت�صليم  حما�صها  فاق  �لتي  �ملتحدة،  �لواليات 

“�إ�رش�ئيل” ذ�تها، بقول: “�إّن عدو�ً عاقالً �أف�صُل من �حلليف �الأمريكي �جلاهل...!”.

ونوهت �ل�صحيفة �أن جهل �حلليف �الأمريكي قد جتلّى يف كل ذلك �حلما�ص �لذي 

�أظهره يف ق�صية �أبو مرزوق. فقد جرى �عتقال �لرجل �أوالً، ثم بد�أت عملية جتميع 

�ملعلومات �لتي تتيح توجيه �التهام له. ومل تُقم بهذه �لعملية �جلهات �ل�صيا�صية �أو 

�أي�صاً �جلهات �لق�صائية. فبعد يومني  �الأمنية �الأمريكية فقط، ولكن �صاركت فيها 

�لعدل  وز�رة  �أن  عن  تت�رشب  �الأخبار  كانت  نيويورك،  مطار  يف  توقيفه  من  فقط 

�الأمريكية �ت�صلت مع وز�رة �لعدل �الإ�رش�ئيلية تطلب معلومات تدين �أبو مرزوق.

ومل ُتخِف و��صنطن هذ� �لتو�طوؤ، فقد �رّشح م�صوؤولون �أمريكيون �أن �جلهات 

�ملعنية طلبت من “�إ�رش�ئيل” و�الأردن تزويدها باأي معلومات قد تفيد هذه �لق�صية. 

و�أ�صافو� �أن لديهم �أدلة على وجود عالقة له بن�صاطات “�إرهابية” خارج �الأر��صي 

د�خل  “�إرهابية”  بن�صاطات  عالقاته  توؤكد  قوية  �أدلة  لديهم  لي�ص  لكنه  �الأمريكية، 

�الأمريكي،  للقانون  خرقه  يوؤكد  �صيء  �أي  عن  يبحثون  وهم  �ملتحدة.  �لواليات 

تعّدها  منظمات  ل�صالح  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الأمو�ل  جمع  يف  ن�صاطاته  وحتديد�ً 

عن  منقولة  و�لرتجمة  د�فار،  �صحيفة  �فتتاحية  )�نتهت  “�إرهابية”.  و��صنطن 

�صحيفة �ل�رشق �الأو�صط، لندن، 1995/8/10(
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1995/8/1( قد ن�صبت مل�صادر غربية مطلعة  �أردنية )�حلدث،  وكانت �صحيفة 

قولها “�إن �الإد�رة �الأمريكية طلبت من �الأردن �حل�صول على معلومات حول مدى 

كان  و�أنه  خ�صو�صاً  حلما�ص،  �الأمني   - �لع�صكري  �لن�صاط  يف  مرزوق  �أبو  تورط 

يقيم يف عّمان قبل ترحيله عنها منذ �أ�صابيع قليلة فقط”. 

ل�صفحات  )فوتوكوبي(  ن�صخة  وجود  لوِحَظ  �لدعوى،  ملف  يف  �لبحث  ولدى 

جو�ز �صفر �أبو مرزوق �لذي كان ي�صتخدمه يف �لدخول �إىل �الأردن و�خلروج منه.

“�إ�رش�ئيل”  �إن   1995/7/30 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  قالت  جهتها  ومن 

�صلّمت �لواليات �ملتحدة معلوماٍت حول توّرط مبا�رش الأبو مرزوق يف مقتل طالبة 

 1995 �أبريل  ني�صان/  يف  فل�صطيني  بها  قام  “��صت�صهادية”  عملية  خالل   �أمريكية 

�أي�صاً يف �النفجار �لذي نتج عن  �إ�رش�ئيليني م�رشعهم  يف قطاع غزة، ولقي �صبعة 

دم�صق  يف  موجود�ً  كان  �لذي  مرزوق  �أبو  �أن  �الإذ�عة  و�أ�صافت  مفّخخة.  �صيارة 

�أعطى �أمر �لقيام بهذه �لعملية �لتي تبنّت م�صوؤوليتها حركة حما�ص.

تقّدم  لـ“�إ�رش�ئيل”،  و�لنفاق  �لعرب  معاد�ة  على  �الأمريكي  �ل�صباق  �إطار  ويف 

�ل�صيوخ  جمل�ص  يف  �مل�صارف  جلنة  رئي�ص   ،Alfonse D’Amato د�ماتو  �لفون�ص 

�ملتحدة  �لواليات  �إغالق  �إىل  يهدف  �ملجل�ص  �إىل  جديد  قانون  مب�رشوع  �الأمريكي، 

“قانون منع حما�ص  ��صم  �لقانون  �أع�صاء حركة حما�ص. وحمل م�رشوع  يف وجه 

ل�صنة 1995”. وقال د�ماتو لدى تقديه �مل�رشوع: “�إننا ال ن�صتطيع �لتغا�صي عن 

�أعمال حما�ص و�ملجموعات �ملماثلة لها، كما ال يكننا �أن ن�صمح ملثل هذه �ملجموعات 

بالعمل د�خل �لواليات �ملتحدة”.

 وذكر د�ماتو �أن م�رشوع �لقانون �صيغلق �لباب على �الأقل �أمام �أبو مرزوق، �لذي 

كان تخّرج من جامعة لويزيانا ويقيم مع زوجته و�أبنائه قرب �لعا�صمة و��صنطن.

ويدعو م�رشوع �لقانون �إىل تعديل قانون �لهجرة و�جلن�صية ل�صنة 1990، حتى 

يكون باالإمكان �عتبار �أع�صاء حركة حما�ص “�إرهابيني”. ولذلك فاإنهم �صيكونون 

�أنهم  كما  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  دخول  تاأ�صري�ت  على  للح�صول  موؤهلني  غري 

�صيُمنَعون من دخولها.
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ومل يباِل �مل�صوؤولون �الأمريكيون يف تناف�صهم على �لنفاق لـ“�إ�رش�ئيل” بامل�صالح 

�الأمريكية ذ�تها. فقد خا�صو� ذلك �ل�صباق وهم موؤمنون �أنه قد يجر ماطر حقيقية 

على �الأمن �الأمريكي و�أمن �ملو�طنني �الأمريكيني. ولهذ� فقد �تخذت �إجر�ء�ت �أمنية 

�حرت�زية �بتد�ًء من منت�صف ليلة �لعا�رش من �آب/ �أغ�صط�ص، �أي بعد �صاعات فقط 

من تقدمي طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �إىل حمكمة جنوب نيويورك.

تلقِّي  �إثر  �الأمريكية،  �ملطار�ت  جميع  يف  ُفِر�َصت  �مل�صددة  �الأمنية  �الإجر�ء�ت 

معلومات ح�صا�صة من �أجهزة �الأمن و�ال�صتخبار�ت �لفيدر�لية �الأمريكية حتّذر من 

�حتمال وقوع �عتد�ء �إرهابي ي�صتهدف �ملطار�ت.

�الأمنية  �الأجهزة  �إىل  �أمر�ً  �الأمريكية  �لفيدر�يل  �لطري�ن  م�صلحة  وزعت  وقد 

�ملطار�ت  يف  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  وت�صديد  مب�صاعفة  �لطري�ن  و�رشكات  و�ملطار�ت 

�الأمريكية، وطلبت من هذه �جلهات �ال�صتعد�د يف �ل�صهرين �ملقبلني التخاذ �إجر�ء�ت 

بني  ومن  �إرهابية.  �أعمال  وقوع  دون  للحيلولة  ت�صّدد�ً  و�أكرث  م�صاعفة  �أمنية 

�الإجر�ء�ت �الأمنية �لتي �تُِّخذت ن�رش �ملزيد من رجال �الأمن، �صو�ء �لذين يالحظهم 

تفتي�ص  وكذلك  مدنية.  ثياباً  يرتدون  �لذين  �أم  �لر�صمية،  ثيابهم  من  �مل�صافرون 

�ل�صفوف  يف  �مل�صافرين  �نتظار  طال  ولذلك  ��صتجو�بهم،  بعد  �مل�صافرين،  حقائب 

�لطويلة. وكذلك �إجر�ء�ت �لتفتي�ص �لدقيق للم�صافرين عند بو�بات �ملغادرة.

على  بناًء  �تُِّخذت  �الإجر�ء�ت  �إن  �لفيدر�يل  �لطري�ن  م�صلحة  يف  م�صوؤول  وقال 

باحتمال  تفيد  �أخري�ً  ح�صلت  ووقائع  �أحد�ث  وبعد  دقيقة،  ��صتخبارية  معلومات 

بني  من  “�إن  �مل�صوؤول:  وقال  �ملقبلة.  �لقليلة  �الأ�صهر  يف  “�إرهابية”  �أعمال  وقوع 

يف  �ل�صيا�صيني  �لقادة  �أحد  نيويورك،  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  �عتقال  �الأحد�ث 

مركز  بتفجري  للمتهمني  نيويورك  يف  جتري  �لتي  و�ملحاكمة  حما�ص،   حركة 

�لتجارة �لعاملي”.

�إنها قد تكون  �إذ  قد ال تكون �الإجر�ء�ت �الأمريكية ناجمة عن ماوف حقيقية، 

هدفت �إىل �إقناع �لر�أي �لعام �الأمريكي ب�صحة �الإجر�ء �لذي �تُّخذ بحق �أبو مرزوق، 

با�صمها  �صدرت  �لتي  �لتهديد�ت  نفي  على  حر�صت  حما�ص  حركة  و�أن  �صيّما  ال 
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�نديك  �الأمريكي قال مارتن  �الإجر�ء  تاأكيد �صحة  �الأمريكية. ويف معر�ص  لالإد�رة 

Martin Indyk، �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل” يف ذلك �لوقت وهو يهودي، �إن 

�الإد�رة �الأمريكية تنظر ب�صورة جدية �إىل �لتهديد�ت �لتي �أطلقتها حركة حما�ص يف 

حال ت�صليم رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي لـ“�إ�رش�ئيل”. و�أ�صاف �أنه يعّد حما�ص حركة 

“�إرهابية” من �لدرجة �الأوىل، و�أنه يجب �لتعامل معها من هذ� �ملنطلق.

رئي�ص  توقيف  عن  �الأمريكي  باالإعالن  متاماً  فوجئت  �لتي  حما�ص  حركة  �أما 

مكتبها �ل�صيا�صي، فقد بادر مكتبها �ل�صيا�صي �إىل �الجتماع فور�ً يف عّمان برئا�صة 

خالد م�صعل، نائب رئي�ص �ملكتب �لذي �صيتوىل زعامة �حلركة يف وقت الحق. كما 

قطاع  يف  وخ�صو�صاً  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  د�خل  حما�ص  حركة  فوجئت 

غزة، حيث لعب �أبو مرزوق دور�ً بارز�ً يف �إعادة تاأ�صي�ص جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني 

�لقيادية  �لهيكلية  ترتيب  �إعادة  يف  بارز�ً  لعب دور�ً  �نبثقت عنها �حلركة، كما  �لتي 

للحركة يف كل مرة كانت �الأجهزة �الإ�رش�ئيلية تنجح يف تفكيكها و�عتقال �أع�صائها.

�ل�صلطات  ِقبَل  من  مرزوق  �أبو  �لدكتور  توقيف  حول  “بيان  عنو�ن  حتت 

�الأمريكية”، �صدر يف عّمان �لبيان �الأول حلركة حما�ص عن �حلادث يف يوم �الإعالن 

�الأمريكي ذ�ته يف 1995/7/28. وجاء فيه:

�لدكتور  بتوقيف  �الأمريكية  �ل�صلطات  قامت  و��صتفز�زية  خطرية  خطوة  يف 

�لثالثاء  يوم  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى 

�أفر�د عائلته يف زيارة خا�صة  1995/7/25، بعد و�صوله �لواليات �ملتحدة مر�فقاً 

تتعلق برتتيب در��صة �أبنائه.

�خلطوة  هذه  ب�صدة  وت�صتنكر  تدين  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �إن 

غري �ملبرة، خا�صة �أن �لدكتور �أبو مرزوق و�صل �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

ب�صورة م�رشوعة، ومل يرتكب ما يخالف �لقانون �الأمريكي.

عن  �لفوري  باالإفر�ج  �الأمريكية  �الإد�رة  تطالب  وهي  حما�ص،  حركة  �إن 

�لدكتور �أبو مرزوق، حتّذر من �أي تفكري �أو حماولة لت�صليمه ل�صلطات �الحتالل 

�ل�صهيوين. وتعتب حركة حما�ص �الإد�رة �الأمريكية م�صوؤولة م�صوؤولية كاملة عن 

�أي �رشر يكن �أن يلحق بالدكتور �أبو مرزوق.
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�إن هذه �خلطوة ُتعتب �رشبة جديدة توجهها �لواليات �ملتحدة ل�صعبنا وحلركته 

�ملجاهدة حما�ص �لتي تخو�ص ن�صاالً م�رشوعاً �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، وتقود 

�صعبنا يف جهاده من �أجل نيل حقوقه �مل�رشوعة ودحر �الحتالل.

�أبو مرزوق �صيزيد من غ�صب و�صخط �صعوب  �لدكتور  �إن ��صتمر�ر توقيف 

خا�صة  �لعدو�نية،  و�صيا�صتها  �ملتحدة  �لواليات  على  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل 

مِلَا حتظى به حما�ص من دعم وتاأييد هذه �ل�صعوب وكل �أن�صار �حلرية يف �لعامل، 

ومِلَا متثله من �أمل لهذه �ل�صعوب يف �لت�صدي للعدو�ن �ل�صهيوين لتحرير �لقد�ص 

على  مكانته  له  �إ�صالمي  كقائد  مرزوق  �أبو  �لدكتور  يثله  مِلَا  �إ�صافة  و�الأق�صى، 

�مل�صتويني �لعربي و�الإ�صالمي.

�إن حركة حما�ص تهيب بكل �لدول �ل�صديقة و�ملنظمات و�لهيئات �ملد�فعة عن 

حقوق �الإن�صان و�ملنا�رشة لل�صعب �لفل�صطيني وحلقوقه �مل�رشوعة ��صتنكار هذه 

�خلطوة، و�لتحرك �لعاجل لل�صغط على �الإد�رة �الأمريكية من �أجل تاأمني �الإفر�ج 

�لفوري عن �لدكتور �أبو مرزوق.

من  الأي  تتعر�ص  ومل  �ملتحدة  للواليات  ت�صيْء  مل  �لتي  حما�ص  حركة  �إن 

د�خل  �لقمعية  و�آلته  �ل�صهيوين  �لعدو  مع  �رش�عها  وح�رشت  م�صاحلها، 

 فل�صطني، تدعو �الإد�رة �الأمريكية �إىل مر�جعة خطوتها هذه و�الإ�رش�ع باالإفر�ج عن 

�لدكتور �أبو مرزوق.

باتخاذ  و�صنقوم  �الأمور،  جمريات  باأول  �أوالً  نتابع  حما�ص  حركة  يف  �إننا 

ر �ملوقف. �الإجر�ء�ت �لالزمة يف �صوء تطوُّ

وقد  �لت�صعيد.  �إىل  تهدف  ال  هادئة  لغة  �عتمد  �أنه  �لبيان  �صياغة  من  و��صح 

�ختار �لبيان �أن يحذر �لواليات �ملتحدة بلغة بالغة �لدبلوما�صية �إىل �إمكانية تعر�ص 

م�صاحلها للخطر بقوله: “�إن حركة حما�ص مل ت�صيْء للواليات �ملتحدة ومل تتعر�ص 

وهي  �ل�صهيوين...�إلخ”.  �لعدو  مع  �رش�عها  وح�رشت  م�صاحلها،  من  الأي 

بالتعر�ص  و�لبدء  �ل�صيا�صة  هذه  تغيري  على  قادرة  حما�ص  �أن  تعني  �لتي   �ل�صيغة 

للم�صالح �الأمريكية.
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ولذلك فاإن �حلركة حر�صت يف �ليوم �لتايل �إىل �مل�صارعة �إىل نفي ما بثه �لر�ديو 

يف  �أمريكيَّنْي  مو�طننَْي  باختطاف  حما�ص  حركة  من  عنا�رش  قيام  عن  �الإ�رش�ئيلي 

�أبو مرزوق.  د.  �ال�صتجابة لالإفر�ج عن  بقتلهما يف حال عدم  قطاع غزة و�لتهديد 

�لعام  �لر�أي  لتحري�ص  م�صاعيها  �إطار  يف  “�إ�رش�ئيل”  فبكته  �لذي  �خلب  وهو 

�الأمريكي، و�إطالة �أمد �عتقال �أبو مرزوق يف �أمريكا. ومل يكتِف �لبيان بالنفي، لكنه 

�أ�صاف يف �صياق �لبيان �الأول ذ�ته، وبلغةٍ �أكرث و�صوحاً:

“و�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” �إذ تنفي نفياً قاطعاً مثل هذه �الدعاء�ت 
�ل�صهيونية �خلبيثة، لتوؤكد �أنها ت�صب يف �إطار �ملحاوالت �لدوؤوبة للعدو �ل�صهيوين 

�إطار مقاومة  لت�صويه جهاد وم�صد�قية حركة حما�ص، و�لتي حت�رش عملياتها يف 

�الحتالل �ل�صهيوين.

�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص”، وهي تتابع هذه �ملحاوالت �ل�صهيونية 

�ملك�صوفة لت�صويه �صورة �حلركة، لتهيب بكل كو�درها �أن يتحلو� ب�صبط �لنف�ص، 

حما�ص  وتعاهد  �ملجرم.  عدونا  ِقبَل  من  ت�صتغل  قد  ممار�صات  �إىل  ينجرو�  ال  و�أن 

جماهري �صعبنا و�أمتنا على �أن تبقى وفية لدرب �جلهاد و�ال�صت�صهاد، حتى حترير 

�الأر�ص و�ملقد�صات”.

ويف �ليوم ذ�ته )1995/7/28(، وّجه �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة ر�صالة �إىل �لرئي�ص 

�ملبّطن.  �لتهديد  ��صتخد�م كلمات  ذ�ته يف  �نتهجت �خلطاب  بيل كلينتون  �الأمريكي 

قالت حما�ص لكلينتون:

�إز�ء  و�لده�صة  �ل�صخط  غاية  يف  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  �إننا 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  للدكتور  �ملبر  غري  �العتقال 

حلركة حما�ص، �لذي و�صل �إىل �لواليات �ملتحدة يف زيارة خا�صة، عائد�ً �إليها بعد 

�لقو�نني  من  �أيَّاً  خالف  �أن  خاللها  يحدث  مل  �لتي  �لقانونية،  �الإقامة  من  �صنو�ت 

 �الأمريكية، �إ�صافة �إىل �أن �أربعة من �أوالده قد ُولِدو� يف �لواليات �ملتحدة ويحملون 

�جلن�صية �الأمريكية.

وتطالب  �لتع�صفي،  �الإجر�ء  هذ�  ب�صدة  وت�صتنكر  تدين  �إذ  حما�ص  حركة  �إن 

باإطالق �رش�ح �لدكتور �أبو مرزوق فور�ً، فاإنها حتذر �الإد�رة �الأمريكية من عو�قب 
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ت�صليمه �إىل “�إ�رش�ئيل”، وال متلك �إال �أن حتمِّل �مل�صوؤولية �لكاملة لالإد�رة �الأمريكية 

�الأ�صى  يبعث على  مِلَا  و�إنه  �أبو مرزوق من �صوء.  بالدكتور  يلحق  قد  ما  على كل 

�أن ت�صتمر حكومة �لواليات �ملتحدة يف �تخاذ مو�قف معادية حلركة حما�ص �لتي 

تخو�ص ن�صاالً �رشعياً �صّد �الحتالل �ل�صهيوين يف �صبيل ��صتعادة حقوق �صعبنا 

�ملغت�صبة، يف حماولة ال�صرت�صاء حليف موهوم، هو دولة �لعدو �ل�صهيوين.

�إننا نت�صاءل، متى �صيعرتف �صناع �ل�صيا�صة يف �لواليات �ملتحدة باأن �مل�صتقبل 

�لتي  �الأمريكية  �مل�صالح  هي  وما  لالإ�صالم؟  حمالة  ال  هو  �لعربية  �ملنطقة  كل  يف 

يخدمها تبنّي موقف منحاز ل�صالح كيان عدو�ين مل يتوقف منذ ن�صاأته عن �نتهاك 

�أب�صط حقوق �الإن�صان ل�صعوب �ملنطقة عرباً وم�صلمني؟

نرجو �أن ياأتي �ليوم �لذي يدرك فيه �صنّاع �ل�صيا�صة �الأمريكيون مدى �لظلم 

ملرة  ولو  منحاز  غري  موقفاً  يتبنو�  �أن  وناأمل  ب�صعبنا،  �صيا�صاتهم  تلحقه  �لذي 

�أوجه  عن  بحثاً  بلدهم  تاريخ  يف  يتاأملو�  �أن  ذلك  على  �صاعدهم  ولرمبا  و�حدة. 

�أجل �ال�صتقالل.  �أ�صالفهم من  �لفل�صطينيني ون�صال  �لكثرية بني ن�صال  �لت�صابه 

�إن �الإرهاب �لذي ُتتََهم حركة حما�ص مبمار�صته ال يختلف عن �لن�صال �مل�رشوع 

�لذي خا�صه �ل�صعب �الأمريكي من �أجل �ال�صتقالل، �أو �ل�صعب �لفرن�صي من �أجل 

و�مل�صاو�ة  �لكر�مة  �أجل  من  �إفريقيا  جنوب  �صعب  �أو  �لنازية،  �أملانيا  من  �لتحّرر 

و�لتحّرر من قيود �لتمييز �لعن�رشي.

�لدكتور  �حتجاز  ��صتمر�ر  من  و�صوح  بكل  �الأمريكية  �الإد�رة  نحذر   �إننا 

�أبو مرزوق، ونوؤكد �أن من �صاأن ذلك �أن يزج مزيد�ً من م�صاعر �لغ�صب يف نفو�ص 

�لعرب و�مل�صلمني �صّد �الإد�رة �الأمريكية �لتي ُينَظر �إىل �صيا�صاتها على �أنها منحازة 

من  �ل�صاحقة  لالأغلبية  بالن�صبة  متثل  حما�ص  حركة  �أن  على  موؤكدين  وعدو�نية، 

عقيدتهم—�الأمل  من  �أ�صا�صياً  جزء�ً  فل�صطني  قد�صية  تعتب  �مل�صلمني—و�لذين 

�أما  �الأق�صى.  �مل�صجد  وحترير  �لقد�ص  حترير  �إمكانية  خالله  من  يرون  �لذي 

يف  و�الحرت�م  �لقبول  ويلقى  معروف،  �إ�صالمي  زعيم  فهو  مرزوق  �أبو  �لدكتور 

متلف �الأو�صاط �ل�صعبية عربياً و�إ�صالمياً.

حما�ص  حركة  �عتبار  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ت�رش  �أن  حقاً  �ملوؤ�صف  ملن  �إنه 

�أن  من  �لرغم  على  فيهم،  مرغوب  غري  �أ�صخا�صاً  ورجاالتها  �إرهابية،  منظمة 
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ما  �الأمريكية—رغم  بامل�صالح  �الإ�رش�ر  عن  ممتنعة  �الآن  حتى  ز�لت  ما  �حلركة 

على  ن�صالها  ل�صعبنا—قا�رشة  عد�وة  من  �ملتعاقبة  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  �أبدته 

�لت�صدي للعدو�ن �ل�صهيوين د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية.

و�إننا �إذ نطالب باالإطالق �لفوري وغري �مل�رشوط ل�رش�ح �لدكتور �أبو مرزوق، 

فاإننا نوؤكد لكم �أن حركة حما�ص �صتتعامل مع �الأحد�ث مبا هو منا�صب، وال يز�ل 

توريط  تتجنب  و�أن  بعقالنية،  �الأمريكية  �الإد�رة  تت�رشف  �أن  يف  �الأمل  يحدونا 

نف�صها يف حرب مبا�رشة مع �ل�صعب �لفل�صطيني ومع �مل�صلمني يف �لعامل �أجمع.

��صتدعت تغيري�ً يف خطاب  “�إ�رش�ئيل”  �الأمريكي مع  �لتو�طوؤ  �أن تطور�ت  غري 

رينو  جانيت  �إىل   1995/7/31 يف  بها  بعثت  �لتي  �ملذكرة  يف  جتلى  حما�ص،  حركة 

بدر��صة  تقوم  �أنها  عن  فيها  وحتدثت  �الأمريكية،  �لعدل  وزيرة   ،Janet Reno 

كافة �خليار�ت.

قالت �ملذكرة:

ال يز�ل �عتقالكم للدكتور مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة 

م�صاعر  من  ي�صاعف  �جلاري  يوليو  �صهر  من  و�لع�رشين  �خلام�ص  منذ  حما�ص، 

�ال�صتياء و�ل�صخط يف �أو�صاط حركتنا ولدى كافة �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية، 

مرزوق  �أبو  �لدكتور  باآر�ء  �صلة  له  �صيا�صي  �إجر�ء  باأنه  لدينا  �لقناعة  وير�ّصخ 

ومو�قفه �ل�صيا�صية �لتي ال تتفق مع وجهة �لنظر �الأمريكية، و�أنه لي�ص هناك �أي 

�صبب قانوين �أو ق�صائي يبر هذ� �الحتجاز، �صيما و�أن �لدكتور �أبو مرزوق كان 

قد و�صل لتّوه يف زيارة عائلية خا�صة ب�صكل قانوين، ومل ي�صجل عليه �أنه �رتكب 

�أّي مالفة قانونية طيلة فرتة وجوده ودر��صته يف �لواليات �ملتحدة.

�إن ما يثري قلقنا وي�صاعف من غ�صبنا هو تعمدكم �ملماطلة يف �لبت يف ق�صية 

�حتجازه غري �ملبر، لل�صماح لالإ�رش�ئيليني بالتدخل وتوفري �لوقت �لالزم للتقدم 

بطلب ت�صلمه بناًء على تهم يتم تلفيقها له يف �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية. �الأمر �لذي يطعن 

يف نز�هة وم�صد�قية �ل�صلطات �الأمريكية.

�إ�رش�ئيليني و�أمريكيني وملدة  �إن بدء م�صاور�ت م�صرتكة بني خب�ء قانونيني 

يوؤكد  مرزوق  �أبو  �لدكتور  العتقال  �الأولني  �ليومني  يف  �صاعة  ثالثني  عن  تزيد 
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�لتدخل �الإ�رش�ئيلي �لو��صح يف هذه �لق�صية، كما يوؤكد �أنها ق�صية �صيا�صية متاماً 

ولي�صت قانونية كما زعمت �ل�صلطات �الأمريكية، �لتي ف�صلت حتى �الآن يف توجيه 

تهمة حمددة للدكتور �أبو مرزوق. �إننا نحذر مرة �أخرى من �أن تاأخري �الإفر�ج عن 

�لدكتور �أبو مرزوق �صيعقِّد �الأمور، و�صتكون له عو�قب �صلبية بالغة.

�إن حركة حما�ص تدر�ص بجدية بالغة كافة �خليار�ت �ملطروحة �أمامها يف حال 

�إليها من �أو�صاط �صعبية ور�صمية  جتاهلت �ل�صلطات �الأمريكية �لند�ء�ت �ملوجهة 

فكرت  �أو  �صيا�صية،  لدو�فع  �عتقاله  وو��صلت  مرزوق  �أبو  �لدكتور  عن  لالإفر�ج 

ال�صتالمه،  بطلب  �لتقدم  باالأم�ص  قررت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إىل  بت�صليمه 

بالذ�ت— �لغربية—ويف بالدكم  �الإن�صان  و�لتي ثبت لدى كافة منظمات حقوق 

�أنها تنتهك حقوق �الإن�صان �لفل�صطيني ب�صكل د�ئم و�صاِفر، وت�صتخدم �لتعذيب يف 

�لتحقيق، وال يتوفر لدى حماكمها �حلد �الأدنى من �لنز�هة.

هذه  عن  �لناجم  �لو�صع  وح�صا�صية  خطورة  حكومتكم  تعي  �أن  نرجو  �إننا 

�لدكتور �رش�ح  باإطالق  باالإيعاز  �ملنطق  ند�ء  �إىل  �ال�صتجابة  �آملني   �لق�صية، 

�أبو مرزوق فور�ً، و�ل�صماح له باملغادرة �إىل �جلهة �لتي يختارها.

و�أ�صدرت حما�ص يف �ليوم ذ�ته بياناً بالفحوى ذ�تها قالت فيه �إنها تدر�ص كافة 

�ملتكررة  �ملطالب  �الأمريكية  �ل�صلطات  جتاهلت  حال  يف  �أمامها  �ملتاحة  �خليار�ت 

باالإفر�ج عن �أبو مرزوق. وقالت �إن من �صاأن �ال�صتمر�ر يف �حتجازه تعقيد �الأمور 

�لعام  �لر�أي  ��صتثارة  من  وحذرت  �ملدى.  بعيدة  �صلبية  �نعكا�صات  له  �صتكون  مما 

غري  عو�قب  حدوث  �إىل  توؤدي  �أن  �صاأنها  من  خطو�ت  باأي  و�الإ�صالمي   �لعربي 

ماأمونة �لنتائج.

�إىل ممار�صة  �لهادف  �ل�صيا�صي  �لتالية، �صّعدت حما�ص من ن�صاطها  �الأيام  ويف 

مكتبها  رئي�ص  �رش�ح  �إطالق  على  الإرغامها  �الأمريكية،  �الإد�رة  على  �صغوط 

�مللك  �ملغربي  �لعاهل  من  لكل  ر�صالتني  يوليو  متوز/   31 يف  فوجهت  �ل�صيا�صي. 

جاك�صون  جي�صي  �لق�ص  �الأمريكي  �ملدنية  �حلقوق  ود�عية  �لثاين،   �حل�صن 

Jesse Jackson، نا�صدتهما �لتدخل الإطالق �أبو مرزوق.
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قالت حما�ص يف ر�صالتها للعاهل �ملغربي:

�لعربي  �لعامل  يف  بها  حتظون  �لتي  �ملرموقة  �الإ�صالمية  للمكانة  منّا  تقدير�ً 

جاللتكم  لتويل  ونظر�ً  �لدويل،  �ل�صعيد  على  تلقونه  �لذي  و�الحرت�م  و�الإ�صالمي 

رئا�صة �لدورة �حلالية ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، وب�صفتكم �أمني عام جلنة �لقد�ص، 

�صورة  يف  لو�صعكم  �إليكم  نتوجه  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  فاإننا 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  �عتقال  حادث  تطور�ت 

حلركة حما�ص، وذلك عقب و�صوله �إىل �لواليات �ملتحدة وعائلته ب�صورة قانونية 

يوم �لثالثاء �ملو�فق 25 متوز/ يوليو 1995.

جاللة �مللك.. �إن �لدالئل �ملتوفرة لدينا ت�صري �إىل �أن عملية �العتقال مّتت الأ�صباب 

ف�صح  �صوء  يف  خا�صة  مرزوق،  �أبو  �لدكتور  ومعتقد�ت  باآر�ء  تت�صل  �صيا�صية 

�حلكومة �الأمريكية مزيد�ً من �لوقت �أمام �الإ�رش�ئيليني للتقدم بطلب لت�صليمه لهم، 

ف�صالً عن �ل�صماح لهم بالتدخل يف جمريات �لق�صية منذ بد�ية �الحتجاز.

�الإد�رة  لدى  �حلميدة  م�صاعيكم  تبذلو�  باأن  رجاء  على  �إننا  �مللك..  جاللة 

�الأمريكية ل�صمان �الإفر�ج عن �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، و�حليلولة دون تطور 

م�صاألة �عتقاله، وجتيريها خلدمة �أطر�ف ت�صعى الإ�صاعة �لتوتر يف �ملنطقة �لعربية.

�لند�ء  هذ�  يجد  �أن  �الأمل  يحدونا  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  �إننا 

مبغادرة  مرزوق  �أبو  لل�صيد  و�ل�صماح  �الأزمة،  هذه  الإنهاء  جاللتكم  لدى  �صد�ه 

�لواليات �ملتحدة �إىل �جلهة �لتي يختارها.

ر�جني من �لعلي �لقدير �أن يوفقكم ملا فيه خري �الأمة �الإ�صالمية جمعاء.

وتف�صلو� بقبول تقدير قيادة حركة حما�ص و�أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني.

وُيالَحظ هنا �أن حد�ثة عهد حما�ص باالت�صاالت �ل�صيا�صية �لرفيعة �لتي فر�صها 

عليها حادث �عتقال �أبو مرزوق قادها ال�صتخد�م لقب “�الأمني �لعام للَجنة �لقد�ص” 

�لتي يتوىل �مللك �حل�صن �لثاين رئا�صتها.

وقالت حما�ص يف ر�صالتها �إىل جاك�صون:

�نطالقاً من مر�قبتنا ل�صجلكم �مل�رشِّف يف منا�رشة ق�صايا حقوق �الإن�صان، نود 

يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” �أن ن�صعكم ب�صورة ما ح�صل من تطور�ت 
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ب�صاأن �عتقال �صلطات بالدكم �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

�عتقاله يف مطار جون كينيدي  �أ�صبوع، حيث جرى  �أكرث من  حلركة حما�ص منذ 

عقب و�صوله يف زيارة خا�صة مع عائلته �إىل �لواليات �ملتحدة ب�صورة قانونية.

يقّدم  �أبو مرزوق  �ل�صيد  �عتقال  �ال�صتمر�ر يف  �أن  نعتقد  �إننا يف حركة حما�ص 

باإمكانية  �صكوكنا  يعزز  مما  للعملية،  �ل�صيا�صية  �ل�صبغة  على  و��صحاً  دليالً 

�ل�صهيونية،  �ل�صلطات  مقدمتها  ويف  خارجية  �أطر�ف  ِقبَل  من  �لوقت  ��صتغالل 

بهدف تلفيق تهم باطلة �صّد �لدكتور �أبو مرزوق.

جتاه  �الأمريكية  �الإد�رة  ومماطلة  �صمت  �إز�ء  �لبالغ  قلقنا  عن  نعرب  �إننا 

�العتقال، خا�صة يف �صوء ما تردد من �أنباء خطرية حول تعاطي �لواليات �ملتحدة 

مع طلب تقدمت به �ل�صلطات �ل�صهيونية لت�صلُّم �أبو مرزوق.

�لغ�صب  �أن تثري موجة ال حدود لها من  �ل�صلبية  �لتطور�ت  �إن من �صاأن هذه 

و�ال�صتياء جتاه �لواليات �ملتحدة يف �أرجاء �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، �الأمر �لذي 

ينذر بعو�قب غري ماأمونة.

�ل�صعبية و�لر�صمية؛  �الأمريكية و�الأو�صاط  �الإد�رة  لدى  تتدخلو�  �أن  ناأمل  �إننا 

الأجل دعم �ملطالبة باالإفر�ج عنه، و�ل�صماح له مبغادرة �لواليات �ملتحدة �إىل �جلهة 

�لتي يختارها، �آملني �أن يلقى ند�وؤنا هذ� من ِقبَلكم �ال�صتجابة �لعاجلة �لتي تتنا�صب 

وخطورة �الأزمة. 

ويف �ليوم �لتايل، وجهت حما�ص ر�صالتني مماثلتني لكل من د. ع�صمت عبد �ملجيد 

�ملوؤمتر  ملنظمة  �لعام  �الأمني  �لغابد  ود. حامد  �لعربية،  �لدول  �لعام جلامعة  �الأمني 

�الإ�صالمي. وقد �أكدت حما�ص يف هاتني �لر�صالتني على “�ل�صفة �ل�صيا�صية �ل�رِشفة 

�الإ�رش�ئيلية  لل�صلطات  �ملتحدة  �لواليات  �العتقال، خا�صة بعد �صماح حكومة  لهذ� 

نو�يا مبيّتة، ويعزز  �العتقال، مما يف�صح عن وجود  بالتدخل يف جمريات حادث 

قناعتنا باإمكانية تطور �لق�صية �صلباً باجتاه تلفيق تهم باطلة بحق �لدكتور مو�صى 

�أبو مرزوق �أو حتى ت�صليمه لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �لتي قررت �ملطالبة بذلك”.

ل�صمان  �رشيع  ب�صكل  و�لغابد  �ملجيد  عبد  بتدخل  �أملها  عن  حما�ص  و�أعربت 

�الإفر�ج عن �أبو مرزوق وتوجهه �إىل �ملكان �لذي يرغب فيه، و�حليلولة دون �أن توؤدي 
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�إليها  �ملوجهة  للند�ء�ت  �ال�صتجابة  �إز�ء  �الأمريكية  �حلكومة  تبديها  �لتي  �ملماطلة 

بهذ� �ل�صدد �إىل تعقيد �الأمور ب�صورة ال حُتَمد عقباها. وقالت حما�ص يف ر�صالتها 

�أن يجد �صد�ه من  �إليكم بهذ� �لند�ء، لناأمل  �إذ نتوجه  “�إننا يف حركة حما�ص  للغابد 

خالل تدخلكم لدى �الإد�رة �الأمريكية وح�ّصها على �ال�صتجابة للند�ء�ت �لر�صمية 

و�ل�صعبية يف �لعامل �الإ�صالمي و�لعربي لالإفر�ج عن د. مو�صى �أبو مرزوق”.

غري �أن قر�ر �ملحكمة �الأمريكية يف 1995/8/2 �لقا�صي بتمديد �عتقال �أبو مرزوق 

�أدى �إىل ت�صعيد ملحوظ يف لغة �خلطاب لدى حركة حما�ص. بل يكن �لقول �إن هذ� 

�أ�صا�صاً  �لتي �تخذت  �الإد�رة  �لت�صعيد �صبق قر�ر �ملحكمة يف حماولة لل�صغط على 

قر�ر �العتقال.

ففي 2 �آب/ �أغ�صط�ص �أ�صدرت حما�ص بياَننْي، �أعربت يف �الأول عن قلقها �لعميق 

لتاأخر �ل�صلطات �الأمريكية يف �الإفر�ج عن رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي، و�أكدت على �أن:

��صتمر�ر �عتقاله يفتح �لباب �أمام تكهنات عديدة ال �أحد يعتقد �أنها ت�صب يف �صالح    •
�ملنطقة.

�ملبر  غري  خطاأها  �الأمريكية  �ل�صلطات  ت�صحح  لكي  متاحة  ز�لت  ما  �لفر�صة    •
لالأعر�ف  مناف  �إجر�ء  وهو  قانونية،  دو�عٍ  دون  مرزوق  �أبو  د.  باعتقال 

�لدبلوما�صية �لتي حددت �أ�صاليب �لتعامل مع �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية.

قر�ر  �تخاذ  �الأمريكية  �الإد�رة  من  ي�صتلزم  �صيا�صياً  عمالً  باعتباره  �العتقال   •
�لتي  �الأخرى  �الإجر�ء�ت  طبيعة  عن  �لنظر  بغ�ّص  مرزوق،  �أبو  د.  عن  باالإفر�ج 

تتملكنا �صكوك بنز�هتها وُبعدها عن �لتدخالت �خلارجية.

�أما �لبيان �لثاين، فقد كان بادي �حلدة لي�ص يف �حلديث عن �أمريكا فقط، و�إمنا عن 

�أطر�ف عربية—�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية—�عتبها �رشيكة يف موؤ�مرة �عتقال 

�أبو مرزوق. بد�أ �لبيان مبخاطبة �ل�صعب �ملجاهد قائالً:

ها هي خطوط �ملوؤ�مرة �صّد �صعبنا و�إ�صالمه �لعظيم تت�صح وتبز خيوطها 

غري  �لتحالف  وينجلي  �ل�صود�ء،  وجوههم  عن  �ملجرمون  وي�صفر  �ملت�صابكة 

حركة  �رشب  �أجل  من  و�أمريكا  و�إ�رش�ئيل  �لعربية  �الأطر�ف  ربط  �لذي  �ملقّد�ص 

�ل�صيا�صيني،  وقادتها  رموزها  على  و�لت�صييق  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة 
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من  باأكرث  وتلقي  �صعبنا  �أبناء  على  حربها  �إ�رش�ئيل  ت�صن  �لذي  �لوقت   ففي 

�حلكم  �صلطة  تنتهج  �لذي  �لوقت  ويف  �صجونها،  يف  �أبنائه  ِخرية  من  �آالف  �صبعة 

�أبناء  مقدمتهم  ويف  �لفل�صطينية،  �ملعار�صة  �أبناء  �صّد  �لقمعية  �صيا�صتها  �لذ�تي 

�إر�صاء  �أجل  من  زنازينها  يف  �لر�ب�صني  رموزها  و�إهانة  �الإ�صالمية،  �حلركة 

�إ�رش�ئيل، ويف �لوقت �لذي يطرد فيه �الأردن �الأخَوين �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق 

يف  و�إ�رش�ئيل،  �ل�صلطة  من  كل  من  باإيعاز  �أر��صيه  من  �لعلمي  عماد  و�ملهند�ص 

هذ� �لوقت تتدخل �أمريكا لتكمل حلقات �ملوؤ�مرة �لقذرة وتلقي �لقب�ص على �الأخ 

مو�صى �أبو مرزوق، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” 

�أي  ]يحمل جرين كارد فقط[، ومل ي�صجل عليه  �الأمريكية  �لذي يحمل �جلن�صية 

مالفة تتعار�ص مع �لقانون �الأمريكي �أو تهدد �الأمن �الأمريكي. ونحن يف حركة 

للحرب  �متد�د  �الأمريكية  �خلطوة  هذه  �أن  نعتب  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة 

�أجل �ل�صغط عليها لرتكيعها  �أمريكا �صّد �صعبنا وحركة حما�ص من  �لتي ت�صنها 

�أن هذه �خلطوة  �لتفريطية، وخ�صو�صاً  �أو�صلو و�لقاهرة  و�إخ�صاعها التفاقيات 

�ل�صفة  �أر�ص  �أنها لن تتنازل عن �صب و�حد من  �إ�رش�ئيل  �أتت يف وقت تعلن فيه 

�لغربية، وتعطي لنف�صها �حلق يف �لت�رّشف يف مياهنا و�أر�صنا كما ت�صاء وتر�صى.

و�أ�صاف �لبيان خامتاً:

لالإجر�ء  �خلطورة  ببالغ  ننظر  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  �إننا 

�ملجاهدة  وجماهريه  �صعبنا  على  جديد�ً  �أمريكياً  عدو�ناً  ُيعتب  و�لذي  �الأمريكي، 

و�أمتنا �الإ�صالمية، و�لذي يثبت �أن �أمريكا جادة يف �ال�صتمر�ر يف �النحياز �الأعمى 

لل�صهيونية �لعن�رشية. فاعتقال �الأخ �أبو مرزوق من ِقبَل �الإد�رة �الأمريكية يتز�من 

مع مباركة �أمريكا و�لغرب للمجازر �لتي يقرتفها خنازير �ل�رشب بحق �إخو�ننا 

�لبو�صنيني، و�إننا نوؤكد �أن هذه �الإجر�ء�ت لن تثنينا عن مو��صلة خّطنا �جلهادي 

نا يف م�صتنقع �خليانة  حتى حترير �أر�ص فل�صطني، ولن يفلَح �أعد�ء �الإ�صالم يف زجِّ

�الإد�رة  نحّذر  و�إننا  �الأقد��ص،  قد�ص  يف  حقٍّ  باأي  الإ�رش�ئيل  و�الإقر�ر  و�لتفريط 

�ل�صعب  و�أن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لدكتور  �صّد  �إجر�ء  �أي  �تخاذ  من  �الأمريكية 

يرى �أن �أي �أذى يلحق بالدكتور �أبو مرزوق من �عتقال �أو توقيف �صيُعتب عدو�ناً 

�رش�ح  باإطالق  �ملتحدة  �لواليات  نطالب  فاإننا  وعليه  �لفل�صطينية،  �جلماهري  على 
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�الأخ مو�صى �أبو مرزوق فور�ً، فالرجل بروف�صور و�أكاديي وكل ذنبه �أنه يحمل 

هموم �صعبه و�أمته ويعّب عن ر�صالة �الإ�صالم �حل�صارية بدون مو�ربة وبكل ِعّزة 

�إنكم  �إ�رش�ئيل يف �ملوؤ�مرة نقول:  و�إباء. و�إىل �لعرب و�لفل�صطينيني �لذين �صاركو� 

ُبعد�ً عن �صعبنا، وها هي موؤ�مرتكم قد  �إال  �الأمة لن تزد�دو�  �أعد�ء  بتحالفكم مع 

�نك�صفت، فعودو� �إىل ر�صدكم.

�أما بعد �صدور قر�ر متديد �عتقال �أبو مرزوق ملدة �أ�صبوع �آخر، فقد طر�أ ت�صعيد 

�لقر�ر  نتائج ذلك  لغة �خلطاب لدى حما�ص. و�أخذت حتذر �رش�حة من  �آخر على 

�ل�صيئة على �ملنطقة وعلى �لواليات �ملتحدة نف�صها. وقالت يف بيان �آخر لها �صدر يف 

3 �آب/ �أغ�صط�ص:

لقد كنا ناأمل يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” �أن تلجاأ �الإد�رة �الأمريكية 

مو�صى �لدكتور  �ملجاهد  �الأخ  عن  �الإفر�ج  قر�ر  وتعلن  و�ملنطق،  �لعقل   لند�ء 

�أبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص بعد �العتقال �لتع�صفي �لذي 

�تخذته بحقه، ومن �أجل �إغالق هذ� �مللف قبل �أن يت�صع وتت�صاعف نتائجه �ل�صيئة 

على �ملنطقة وعلى �لواليات �ملتحدة نف�صها.

�أ�صبوع �آخر،  �أبو مرزوق، وملدة  لكن �لقر�ر �الأمريكي بتمديد فرتة �عتقال د. 

�أو تتعامل مع لغة �لعقل و�ملنطق و�حلكمة  �أن �لواليات �ملتحدة مل تفهم  يوؤكد لنا 

�لتي حر�صت عليها حركة حما�ص حتى �الآن، ور�حت متاطل �أمالً يف ك�صب �لوقت 

لتلفيق تهم باطلة بالتعاون مع �لكيان �ل�صهيوين.

هي  مرزوق  �أبو  د.  �عتقال  ق�صية  باأن  �لبد�ية  منذ  قلناه  ما  يوؤكد  ذلك  كل  �إن 

�آخر، فالواليات �ملتحدة تعتقل �ملجاهد �لكبري  ُبعٍد  �أي  ق�صية �صيا�صية ولي�ص لها 

د. �أبو مرزوق؛ الأنه يقود حركة حترر وطني، حتظى بتاأييد �صعبنا �لفل�صطيني، 

و��صتبد�د  ظلم  �صّد  �ملبارك  جلهادها  و�الإ�صالمية  �لعربية  �أمتنا   ومبوؤ�زرة 

�ملحتلني �ل�صهاينة. 

�الأمريكي  �لقر�ر  “حما�ص”، وهي ترقب تورط  �الإ�صالمية  �ملقاومة  �إن حركة 

�الأمريكية،  �الإد�رة  د�خل  �ل�صهيوين  �للوبي  نفوذ  ل�صالح  �الرتهان  يف  �ملتز�يد 

عندما  �ملنطقة  يف  �ملريرة  جتربتهم  �الأمريكان  �لقادة  �أذهان  عن  يغيب  �أن  لتتوقع 

ي�صطدمون مبا�رشة مع تيار�تها �ل�صعبية و�الإ�صالمية �ملقاِومة. و�إذ� كانت �الإد�رة 
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�الأمريكية مل َتعبَاأ بردود �لفعل �ل�صاخطة، وبفعاليات �الحتجاج �جلماهريي يف كل 

�الأمريكية،  �ل�صلطات  �لعد�ئية من جانب  �لعربي و�ال�صالمي على �خلطوة  �لعامل 

فاإن عليها �أن تتوقع �أي رّد فعل مهما كان نوعه على هذه �ال�صتهانة وهذ� �لتجاوز 

للند�ء�ت �لو��صعة �لتي عّبت عن نب�ص جماهري �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية، وعليها 

يف نف�ص �لوقت �أن تتحمل م�صوؤولية �صيا�صتها �لعد�ئية هذه.  

ويف 4 �آب/ �أغ�صط�ص �أ�صدرت حما�ص �لبيان �الأعنف و�الأكرث �رش�حة و�رش�مة 

من كل ما �صبق، و�أكدت فيه على:

عن  و�ل�رشيع  �لفوري  باالإفر�ج  تقوم  �أن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  على   .1 
د. مو�صى �أبو مرزوق ودون �رشوط.

حقوق  عن  �ملد�ِفعة  �لقوى  جميع  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تدعو   .2
�الإن�صان و�لقوى �ملحبة لل�صالم و�لعد�لة يف �لعامل لل�صغط على �أمريكا لالإفر�ج 

عن د. مو�صى �أبو مرزوق.

�لكيان  �إىل  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  بت�صليم  تفكري  �أي  �أن  تفهم  �أن  �أمريكا  على   .3
و�صيعّر�صها  كبري،  ب�صكل  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  مب�صاحلها  �صي�رش  �ل�صهيوين 

لغ�صبة �جلماهري �لعربية و�الإ�صالمية، �الأمر �لذي ال حُتَمد عقباه.

للوقوف  �لعامل  يف  �لعاملة  �أجهزتها  كل  �إىل  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تتوّجه   .4
�ملنا�صبة  �للحظة  يف  �الإ�صالم  رجال  عن  للدفاع  للتحرك  �ال�صتعد�د  �أهبّة   على 

و�ملكان �ملنا�صب.

وختم �لبيان ماطباً “�صعب �النتفا�صة �لبطل” بلغة حتري�صية و��صحة: “ال ُبّد 

لكم من وقفة وطنية حازمة قبل �أن تختطفكم �أيدي �لعن�رشية يف كل مكان. قفو� يف 

وجه �لظلم و�لطغيان و��صدعو� باحلق وثقو� بن�رش �هلل فهو قادم وقريب”.

ويف 9 �آب/ �أغ�صط�ص �أ�صدرت حركة حما�ص بياناً �آخر حّذرت فيه �لواليات �ملتحدة 

من �لدخول ب�صكل مبا�رش طرفاً يف �ل�رش�ع، �الأمر �لذي ال حُتَمد عقباه. وقالت �إنها 

�لذي يتالءم معها.  لها موقفها  �الأمريكية، و�صيكون  بالغة �خلطوة  تدر�ص بجدّية 

وجاء يف �لبيان �لذي حمل توقيع �ملكتب �الإعالمي:
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مكتب  قيام  �إىل  بالغة  بخطورة  تنظر  “حما�ص”  �ال�صالمية  �ملقاومة  حركة  �إن 

�أن  بعد  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  باعتقال  �الأمريكي  �لفيدر�يل  �لتحقيقات 

مالفات  بوجود  �ل�صابقة  �دعاء�تها  عن  �الأمريكية  �لهجرة  د�ئرة   تر�جعت 

لقو�نني حملية.

جمدد�ً  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  �عتقال  �إىل  �الأمريكية  �الإد�رة  جلوء  �إن 

لل�صغط  كامل  ب�صكل  �الإد�رة  هذه  ر�صوخ  يوؤكد  �ل�صهيوين،  �لطلب  على  بناًء 

�أمريكية(   - )�صهيونية  �صيا�صية  موؤ�مرة  وجود  يثبت  �لذي  �الأمر  �ل�صهيوين، 

م�صرتكة مّت ن�صجها يف �خلفاء بني �لطرفني.

�إن هذه �خلطوة توؤكد ب�صورة ال تقبل �جلد�ل �أن عملية �العتقال كانت �إجر�ًء 

�لدكتور بها  يوؤمن  �لتي  �ل�صيا�صية  و�ملعتقد�ت  �الآر�ء  ب�صبب  مّت  �رِشفاً،   �صيا�صياً 

�أبو مرزوق و�ملخالِفة لوجهة �لنظر �الأمريكية.

لقد تعاملت �ل�صلطات �الأمريكية مع ق�صية �العتقال بخد�ع وُخبْث و��صَحنْي، 

�ت�صاالت  جتري  �لوقت  نف�ص  يف  كانت  قانوين،  �إجر�ء  �أنها  ترّوج  كانت  فبينما 

�لدكتور  �صّد  باطلة  �تهامات  حل�صد  ر�بني  �إ�صحاق  �الإرهابي  حكومة  مع  �رشّية 

�إقليمياً ودولياً،  �أبو مرزوق، يف حماولة لالإ�رش�ر ب�صمعة ومكانة حركة حما�ص 

و�إ�صغالها عن كفاحها �صّد �مل�صتعمرين �ل�صهاينة.

�لر�صمية و�ل�صعبية الإطالق  �ملنا�صد�ت  �إد�رة بيل كلينتون جميع  لقد رف�صت 

يف  يتمثل  بالغ  �صيا�صي  خطاأ  �رتكاب  على  و�أ�رّشت  مرزوق،  �أبو  �لدكتور  �رش�ح 

��صتمر�ر �عتقاله، مما �صتكون له �آثار �صلبية وعو�قب غري ماأمونة.

و�ملنطق  �لعقل  �صوت  �صماع  عن  �أذنيها  �الأمريكية  �ل�صلطات  �أ�صّمت  لقد 

�ل�صهيوين  للفحيح  �صمحت  بينما  �لعامل،  �أرجاء  كافة  من  �أ�صد�وؤه  �نطلقت  �لذي 

�صوى  �لنهاية  يف  تخدم  ال  �لتي  مو�قفه  تبنّي  باجتاه  ويدفعها  فيها،  يتغلغل   �أن 

�مل�صالح �ل�صهيونية.

�مل�صلمني  مل�صاعر  �صاِفر�ً  حتدياً  ُيعدُّ  �خلطوة  بهذه  �الأمريكية  �الإد�رة  قيام  �إن 

وطالبو�  حما�ص  حركة  جانب  �إىل  وقفو�  �لذين  خ�صو�صاً،  و�لفل�صطينيني  عموماً 
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�الإد�رة �الأمريكية بالرت�جع عن قر�رها، �لذي �صيُو�َجه برد فعل قوي من �مل�صلمني 

يف جميع �أنحاء �لعامل.

�إد�رة �لرئي�ص بيل كلينتون  “حما�ص” نحّذر  �إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية 

هذه  �أن  موؤكدين  �ل�صهيوين،  �لعدو  ل�صلطات  مرزوق  �أبو  د.  ت�صليم  مغبّة  من 

دخولها  �ملتحدة  �لواليات  ِقبَل  من  جتاهله  �صيعني  �أحمر،  خّطاً  ُتعّد  �خلطوة 

 ب�صكل مبا�رش طرفاً يف �ل�رش�ع بني �صعبنا وبني �الحتالل �ل�صهيوين، وهو ما ال 

حُتَمد عقباه.

�إعادة ح�صاباتها بجدية، و�إ�صد�ر قر�رها باالإفر�ج  �إن على �الإد�رة �الأمريكية 

عن �لدكتور �أبو مرزوق؛ الأن �لتمادي يف تنفيذ رغبات �لعدو �ل�صهيوين، و�الرتهان 

مل�صاحله وحده، لن تكون يف �صاحلها �أو يف �صالح �ل�صعب �الأمريكي.

�الأمريكية  �خلطوة  بالغة  بجدية  تدر�ص  �أنها  حما�ص  حركة  توؤكد  و�أخري�ً، 

عد�ئية،  �أبعاد  من  حتمله  مبا  معها  يتالءم  �لذي  موقفها  لها  و�صيكون  �جلديدة، 

بكافة  عنهم  �الإفر�ج  و�صت�صمن  �ل�صيا�صيني،  قادتها  كر�مة  �حلركة  و�صت�صون 

�لو�صائل �ملتاحة لديها.

�إبر�هيم  للمهند�ص  بت�رشيحات  �ملر�قبون  فوجئ  �لبيانات،  هذه  خ�صم  ويف 

1995/8/7(، نفى فيها �أن  غو�صة، �لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص )جملة �ل�رشوق، 

تكون حركته قد هددت ب�رشب �مل�صالح �الأمريكية رّد�ً على �عتقال رئي�ص مكتبها 

و�لعرب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فعل  ردود  من  حذرت  �حلركة  �إن  وقال  �ل�صيا�صي. 

و�مل�صلمني على ��صتمر�ر �عتقال �أبو مرزوق �أو ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل”.

و�أكد غو�صة: “مل ي�صدر �أي بيان عن حما�ص �أو ناطقها �لر�صمي يهدد ب�رشبها 

�أمور �فرت��صية  “ال يجوز منذ �الآن �لتعامل مع  )�مل�صالح �الأمريكية(”. لكنه قال: 

�أبو مرزوق  �أن تقع، عندما تقوم �لواليات �ملتحدة باعتقال مو�صى  م�صتقبلية قبل 

�ملوقف  �صتدر�ص  حما�ص  فاإن  �ليهود  �إىل  بت�صليمه  تقوم  عندما  �أو  طويلة،  لفرتة 

وحتدد موقفها”. م�صتدركاً “عندها �صيكون لكل حادثٍ حديث”.
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و�أ�صاف “هناك بع�ص �ملحدد�ت �لتي جتعلنا ال ندخل يف معركة ك�رش عظم مع 

�ل�صعب  بني  نفّرق  و�أن  �الأمريكي،  �ل�صعب  مع  �صد�م  يف  ندخل  �أال  يهمنا  �أمريكا، 

و�الإد�رة �الأمريكية”.

مع  �ملو�جهة  عدم  �صيا�صة  �نتهاج  �إىل  تدعو  �لتي  �الأ�صباب  غو�صة  يحدد  ومل 

�لواليات �ملتحدة، ولكنه قال �إن �لعمليات �لع�صكرية �صّد �الحتالل هي �لتي تعطي 

�لر�صيد لل�صعب، و�أي ن�صاط خارجي �صي�صتّت هذ� �لر�صيد.

�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  حّث  تعتزم  حما�ص  تكون  �أن  �أي�صاً  نفى  غو�صة  لكن 

�مل�صالح  و��صتهد�ف  فل�صطني  خارج  �إىل  �ملعركة  بنقل  تهديد�تها  تنفيذ  عدم  على 

�أحد�ً”. وكانت حركة  نلزم  �مل�صتقل، ونحن ال  “الأن لكل ف�صيل قر�ره  �الأمريكية؛ 

يف  �الأمريكيني  بقتل  فيه  هددت  �حلدة  بالغ  بياناً  �أ�صدرت  قد  �الإ�صالمي  �جلهاد 

�الأمني  �ل�صقاقي،  فتحي  د.  �ملرحوم  �أن  ويعتقد  مقاتلوها.  فيه  يتو�جد  مكان  �أي 

مع  �لتاريخية  �صد�قته  بد�فع  �لبيان  ذلك  �أ�صدر  �لذي  هو  للحركة،  �ل�صابق   �لعام 

�أبو مرزوق.

�ل�صابقة، جدد غو�صة نفيه �صدور تهديد�ت عن  �أيام من ت�رشيحاته   10 وبعد 

وقال   .)1995/8/17 عّمان،  �لر�أي،  )�صحيفة  �الأمريكية  �مل�صالح  ب�رشب  حما�ص 

�ل�صلطات  تفرج  مل  �إذ�  �ملنطقة  يف  �الأمريكية  �مل�صالح  ب�رشب  تهدد  مل  حما�ص  �إن 

خالل  من  حما�ص  حركة  عن  ي�صدر  مل  �أنه  و�أ�صاف  مرزوق.  �أبو  عن  �الأمريكية 

بياناتها �أو من خالل ناطقها �لر�صمي �أي تهديد يفيد بذلك. 

عن  فور�ً  تفرج  �أن  �الأمريكية  �الإد�رة  على  �أن  �أو�صحت  �حلركة  �أن  �إىل   و�أ�صار 

يف  �صعبية  حتركات  �إىل  يوؤدي  قد  �عتقاله  ��صتمر�ر  �أن  من  حمذرة  مرزوق  �أبو 

�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي ي�صعب �صبطها. و�صدد غو�صة على �أن حما�ص ملتزمة 

ومن�صبطة ببناجمها �ال�صرت�تيجي �لقائم على مقاومة �الحتالل �ل�صهيوين د�خل 

�إ�رش�ر �الإد�رة �الأمريكية على  �أنه يف حال  �أكد  �لفل�صطينية �ملحتلة. لكنه  �الأر��صي 

�إىل �لكيان �ل�صهيوين،  �أبو مرزوق، و�الأخطر من ذلك ت�صليمه  مو��صلة �عتقال د. 

خطرية  ت�رشفات  �أي  �صوء  على  �ل�رش�ع  يف  ��صرت�تيجيتها  �صرت�جع  حما�ص  فاإن 

من �الإد�رة �الأمريكية.
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باعتبارها  حينه  يف  �ملر�قبون  قر�أها  �لت�صدد  عنه  �ملعروف  غو�صة  ت�رشيحات 

حماولة لعدم دفع و��صنطن �إىل مزيد من �لتعنت يف معاجلتها لق�صية �أبو مرزوق. 

وقد لوحظ �أن هذه �لت�رشيحات قد �ِصيغت على طريقة �لتلويح بالع�صا و�جلزرة 

يف وقت و�حد. غري �أن بيانات حما�ص ما لبثت �أن عادت �إىل لغتها �ل�صابقة. ففي �ليوم 

�عتقال  �عتب  غزة  يف  بياناً  حما�ص  �أ�صدرت  غو�صة،  ت�رشيحات  لن�رش  فقط  �لتايل 

�لدولية  �لقو�نني و�الأعر�ف  �إجر�ء مالف لكل  باأنه  �أبو مرزوق موؤ�مرة. وو�صفه 

و�حلقوق �الإن�صانية. وقال �لبيان: “�إن �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي كلينتون �أ�صبحت، 

�الأمريكي  �ل�صعب  مب�صالح  عابئة  غري  �صهيونية  �أد�ة  �أحد،  على  يخفى  ال  ومبا 

�الأمريكي  �ل�صعَب  �لبياُن  ودعا  �إ�رش�ئيل”.  �أو�مر  تنفيذ  هو  همِّها  وكل  وم�صريه، 

“الأن يقول كلمته، ويوقف �الإد�رة عند حدها وينعها من �ملغامرة مب�صريه �إر�صاًء 
الإ�رش�ئيل”، م�صري�ً �إىل �أن �ل�صعب �لفل�صطيني “لي�ص عدو�ً لل�صعب �الأمريكي”.

فاإن  ت�صليمه  حال  يف  �أنه  من  حمذر�ً  مرزوق،  �أبو  عن  باالإفر�ج  �لبيان  وطالب 

�لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” �صتدفعان ثمناً غالياً. وقد تر�فق �إ�صد�ر هذ� �لبيان مع 

قيام ملثمني يف قطاع غزة باإحر�ق �لعلمني �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي خالل مظاهر�ت 

با�صتمر�ر  غزة  يف  �مل�صاجد  خطباء  نّدد  كما  مرزوق.  �أبو  �عتقال  على  �حتجاجية 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص حمذرين من  �ملكتب  �الأمريكية باعتقال رئي�ص  �ل�صلطات 

�أي خطوة ترمي �إىل ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل”.

و�أكد بيان حما�ص على:

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �لدكتور  عن  �الإفر�ج  �رشورة   •
حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص”، و�أن ��صتمر�ر �عتقاله ال يعني �إال ��صتمر�ر 

ر �أمريكا حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. معاد�ة وتنكُّ

�أمريكا  �صتدفع  الإ�رش�ئيل  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  ت�صليم  فاتورة  �إن   •
و�إ�رش�ئيل ثمنها غالياً.

• �إننا ويف ظّل هذه �ملوؤ�مرة �لعاملية �لتي ت�صتهدف �لق�صاء على �صعبنا وق�صيتنا، 
مطاردة  عن  وتتوقف  �ملوؤ�مرة  هذه  تعي  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لنطالب 
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�الإن�صان  حقوق  و�حرت�م  �ملعتقلني،  عن  �لفوري  و�الإفر�ج  جماهدينا،  و�عتقال 

و�عتقال  ملطاردة  �صعبنا  الأعد�ء  ذريعة  تكون  و�أال  �ملجاهد،   �لفل�صطيني 

جماهدينا �الأحر�ر.

د�ً يف لغة خطاب حما�ص مع و��صنطن.  وقد تو��صل �لتباين �لذي رمبا كان متعمَّ

�أبو مرزوق ت�صّمن  بالغ �حلدة حمل توقيع تالمذة  1995/9/23، وزع بيان  ففي 

تهديد�ً �رشيحاً بقتل �ملو�طنني �الأمريكيني �ملقيمني يف مناطق �حلكم �لذ�تي يف قطاع 

غزة و�ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أكد �لبيان �لذي حمل عنو�ن “حتذير �إىل كّل �أمريكي 

قذر يعي�ص يف بالدنا �جلميلة” قدرة هذه �ملنظمة، �لتي مل يثبت وجودها و�قت�رشت 

و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �أمريكي  كل  “�رشب  على  �إليه،  �مل�صار  �لبيان  على  بياناتها 

كل  قتل  ب�صهولة  ن�صتطيع  “نحن  باالإجنليزية  �ملكتوب  �لبيان  و�أ�صاف  �لغربية”. 

�أمريكي”. 

وقد حر�ص �لبيان، �لذي غالباً ما يكون قد �صدر عن جهة د�خل حما�ص، عدم 

�صتنفذ  مرزوق  �أبو  تالمذة  منظمة  �أن  و�أكد  حما�ص.  بحركة  �ملنظمة  هذه  عالقة 

“�ملوت  �لبيان  وتابع  “قائدها”.  �الأمريكية  �الإد�رة  تطلق  مل  حال  يف  تهديد�تها 

لالأمريكيني” مهدد�ً بتحويل غزة و�ل�صفة �لغربية �إىل “لبنان جديد”.

وبحر�ص مماثل قالت حما�ص يف �ليوم �لتايل �إنها غري م�صوؤولة عن هذ� �لبيان. 

بل و�أ�صافت “�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” ننظر بعني �لريبة و�ل�صّك 

لكل �ملجموعات �لتي تهدد �الأبرياء �لُعزل”. �إال �أنها دعت “�ل�صعب �الأمريكي �إىل �أن 

يقف باملر�صاد لت�رشفات حكومته �لتي هي �صّد م�صالح �ل�صعب �الأمريكي بق�صد 

��صتعطاف �للوبي �ل�صهيوين �صاحب �لقر�ر �حلقيقي يف �لواليات �ملتحدة”. و�صدد 

�أبو مرزوق و�لذي جاء  �لظامل �صّد �الأخ مو�صى  “�الإجر�ء  �إد�نة  بيان حما�ص على 

��صتفز�ز�ً مل�صاعر �مل�صلمني  �ملبا�رشة، و�لذي يثل  ��صتجابة لل�صغوط �ل�صهيونية 

�مل�صوؤولية”.  هذه  من  �الأمريكي  �ل�صعب  تعفي  ال  �أنها  �إال  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف 

و�أ�صافت حما�ص “ن�صجب ون�صتنكر �أي تهديد للمو�طنني �الأمريكيني وخ�صو�صاً 

�لذين يف �صيافة �ل�صعب �لفل�صطيني”.
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مبا�رشة  تهديد�ت  توجيه  عدم  على  حما�ص  جانب  من  �لبالغ  �حلر�ص  هذ� 

�ل�صيا�صي  مكتبها  ع�صو  نّز�ل،  حممد  يف�رشه  �الأمريكية  و�مل�صالح  لالأمريكيني 

وممثلها يف �الأردن، بقوله:

يف  و�لوعيد  �لتهديد  لغة  ��صتخد�م  جتنّب  هي  حما�ص  حلركة  �لعامة  �ل�صيا�صة 

�ل�صيا�صي  �ل�صغط  �أن  ونعتقد  �ل�صهيوين،  �لعدو  با�صتثناء  �ل�صيا�صي  خطابها 

نتائج  عن  ُي�صفر  �أن  يكن  �الأمريكية  �الإد�رة  على  و�جلماهريي  و�الإعالمي 

�إيجابية �أكرث من لغة �لتهديد، �لتي قد تزيد من عنجهية �لطرف �الآخر و�إ�رش�ره 

باإطالق �رش�ح  �أجل حتقيق هدفنا  �إننا ن�صري يف حماور متعددة من  على موقفه. 

د. مو�صى، وناأمل �أن يتحقق هذ� �لهدف دون خروج عن �صيا�صتنا بح�رش د�ئرة 

�ل�رش�ع مع �لكيان �ل�صهيوين. )جملة فل�صطني �مل�صلمة، �أيلول/ �صبتمب 1995(

و�أع�صائها  كو�درها  وكل  حما�ص  قياد�ت  �تخذتها  �لتي  �لقوية  �لوقفة  هذه 

لرئي�ص  ت�رشَفني  على  �عرت��صان  ذ�ته  �لوقت  يف  ر�فقها  مرزوق  �أبو  عن  للدفاع 

وعلى  �رشيح  ب�صكل  ذلك  عن  �لتعبري  يتم  مل  كان  و�إن  للحركة،  �ل�صيا�صي   �ملكتب 

نطاق و��صع.

هه �إىل �لواليات �ملتحدة، وهو �لذي �صبق له �أن غادرها �صنة  �الأول: هو مبد�أ توجُّ

1992 بعد �نك�صاف موقعه �لقيادي يف حما�ص. ولقد عّب عن ذلك حممد نز�ل ب�صكل 

�إن كانت حما�ص قد توقعت قيام �لواليات �ملتحدة باعتقال  غري مبا�رش حني �ُصئِل 

�أبو مرزوق، فاأجاب بدبلوما�صيته �ملعهودة: 

�لذين يحملون عبء �لق�صية �لفل�صطينية و�لدفاع عنها ينبغي لهم �أن يتعاملو� 

مع �أ�صو�أ �الحتماالت و�لتوقعات، و�أن ي�صعو� يف �عتبارهم حدوث غري �ملتوقع... 

قائمة  على  حما�ص  و�صع  كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  �أن  �صّك  وال 

�لثاين/ يناير �ملا�صي، كان موؤ�رش�ً و��صحاً على خطوة  �الإرهاب يف �صهر كانون 

�أمريكية هامة يف حماربة �حلركات �ملجاهدة يف فل�صطني ولبنان... كما �أن �مل�صاريع 

نف�صه.  �الجتاه  يف  ت�صري  �ل�صاأن  بهذ�  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  لالإقر�ر  �ملقدمة 

)جملة فل�صطني �مل�صلمة، �أيلول/ �صبتمب 1995(



258

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�صبق  �لذي  �الأمر  وهو  مرزوق،  �أبو  عن  للدفاع  يهودي  حمامٍ  تعيني   �لثاين: 

الأبو مرزوق نف�صه �أْن كان مرتّدد�ً فيه، وفّكر يف �نعكا�صاته �ل�صلبية على حما�ص. 

وقد قال �إبر�هيم غو�صة �رش�حة �إن حما�ص ال تو�فق على تعيني حمامٍ يهودي. 

و�إنها تفكر يف تعيني حمامٍ �آخر يف مرحلة �أخرى من �ملحاكمة )�ل�رشوق، 1995/8/7(.

ويعّب م�صطفى �للد�وي، ممثل  حما�ص يف لبنان )يف ذلك �لوقت(، عن �العرت��صني 

ذ�تهما، ولكن بطريقة �أخرى، وذلك عب �لتقرير �لذي رفعه لقيادة �حلركة يف عّمان 

مرزوق.  �أبو  �عتقال  ب�صاأن  و�للبنانية  �لفل�صطينية  و�الأحز�ب  �لقوى  �جتماع  عن 

يقول �لتقرير “ولكن �جلميع توّقف بنوع من �لتاأنيب للحركة عند:

1. ملاذ� �أمريكا وبالذ�ت �الآن؟ وع�صية عملية ��صت�صهادية نوعية؟
2. ملاذ� �صتانلي كوهني؟ وهل هذ� �الختيار جاء من وبعلم �حلركة؟”



الف�صل احلادي ع�صر

ح�ضابات ال�ضلطة
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ح�صابات ال�صلطة

كانت �لعالقات بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحركة حما�ص متر بو�حدة من 

فرت�ت �لفتور �لبالغ حني �أوقفت �ل�صلطات �الأمريكية د. مو�صى �أبو مرزوق، رئي�ص 

بنيويورك.  كينيدي  جون  مطار  يف  �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�لواليات �ملتحدة بهدف بحث  �إىل  �أبو مرزوق نف�صه كان قد ��صُطر للتوجه  �إن  بل 

لل�صغوط  ��صتجابة  �الأردن،  من  طرده  �أعقاب  يف  فيها  لال�صتقر�ر  �لعودة  �إمكانية 

�لتي مار�صتها �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صها يا�رش عرفات. وقد كانت “�إ�رش�ئيل” 

و�لواليات �ملتحدة طرفاً يف هذه �ل�صغوط، �لتي ��صطر �الأردن يف �صوئها �إىل �إلغاء 

مرزوق الأبو  مبوجبه  و�صمح   1992 �صنة  بِرم 
ُ
�أ �لذي  �ل�صفوي  باالتفاق   �لعمل 

وعماد �لعلمي باالإقامة د�خل �الأر��صي �الأردنية.

من  و�لَعلَمي  مرزوق  �أبو  �إخر�ج  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صغوط  ت�صتهدف  ومل 

�الأر��صي �الأردنية فح�صب، لكنها كانت ت�صتهدف وقف كل ن�صاط حلركة حما�ص 

با�صم  �لر�صمي  �لناطق  غو�صة  �إبر�هيم  منع  ذلك  يف  مبا  �الأردنية،  �الأر��صي  د�خل 

من  �إعالمية  ت�رشيحات  باأي  �الإدالء  من  �الأردن  يف  ممثلها  نّز�ل  وحممد  �حلركة، 

�ملكتب  رئي�ص  نائب  يتوىل  كان  �لذي  م�صعل  خالد  �أما  �الأردنية.  �الأر��صي  د�خل 

�ل�صيا�صي للحركة، فاإنه مل تكن ت�صدر عنه �أي ت�رشيحات �أ�صالً... ذلك �أنه رجل 

ظّل يحافظ على منط من �ل�رشية يف حتركاته ون�صاطه حتى تعر�ص ملحاولة �الغتيال 

�الإ�رش�ئيلية يف عّمان يف 1997/9/25.

علنية  ن�صاطات  �أي  يار�صان  يكونا  مل  �لعلمي  وعماد  مرزوق  �أبو  �أن  و�لو�قع 

د�خل �الأر��صي �الأردنية. وكان وجودهما مو�صع تكتُّم �صديد �إىل �حلد �لذي كان 

�ل�صحفيون معه ال يعرفون �أنهما يقيمان يف �الأردن، مبن يف ذلك كاتب هذ� �لكتاب 

�لذي �أعد �أ�صئلة الأبو مرزوق يوم توقيع �تفاق �أو�صلو وبعث بها �إىل مكتب حما�ص 

يف �الأردن متوقعاً �أن �الإجابات �خلطيّة �لتي ح�صل عليها قد �أتته من دم�صق، حيث 

كان يفرت�ص �أن �أبو مرزوق يقيم فيها.
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�ل�صلطات  قدرة  عدم  عن  ناجماً  كان  و�لعلمي  مرزوق  الأبو  �الأردن  �إبعاد  لكن 

يحملون  الأنهم  ونز�ل  وغو�صة  م�صعل  بحق  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على   �الأردنية 

�جلن�صية �الأردنية.

�لفل�صطينية ورئي�صها على �الأردن،  �ل�صلطة  �لتي مار�صتها  ومن بني �ل�صغوط 

�إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  باأن �الأردن يقف ور�ء �لعمليات �لتي تنفذها حما�ص �صّد  ْعمِ  �لزَّ

�لفل�صطينية، و��صتعادة  �لوطنية  �ل�صلطة  �إف�صال  �إىل  �صيا�صي يهدف  �تفاق  �إطار  يف 

�ملرة.  هذه  يف  غزة  قطاع  �إليها  م�صافاً  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الأردنية  �ل�صيادة 

ويبدو �أن دعاوى �ل�صلطة قد جنحت يف �إقناع و��صنطن، �أو �إثارة �هتمامها، وكذلك 

“�إ�رش�ئيل” �لتي مل تُكن تقبل �أن تفهم كيف يكن لالأردن يكون مل�صاً لـ“معاهدة 
�ل�صالم” �لتي �أبرمها معها يف �لوقت �لذي يوفر فيه مالذ�ً لقيادة حما�ص؟

وحني �أبعد �الأردن �أبو مرزوق و�لعلمي، كانت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية قد 

�لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  حما�ص  ورموز  قادة  ��صتهدفت  �عتقاالت  بحركة  قامت 

�صملت �أع�صاء يف مكتب حما�ص �الإد�ري بقطاع غزة �لذي يعتب قيادة �لقطاع.

لذلك، فاإن �ل�صعادة �لتي �صعرت بها �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها �الأمنية لدى 

علِن عن توقيف 
ُ
طرد �الأردن لكل من �أبو مرزوق و�لعلمي، تكّررت مرة �أخرى حني �أ

�أبو مرزوق يف نيويورك.

�لوثيقة  �أردين )�صالح قالب( ُعِرف بعالقاته  �أعده من غزة كاتب  يقول تقرير 

�لفل�صطينية  �لثورة  �صفوف  يف  طويلة  ل�صنو�ت  ن�صاله  جّر�ء  عرفات،  يا�رش  مع 

وخروجه من بريوت معه على ظهر �صفينة و�حدة �صنة 1982: 

لنفوذ  �خلا�صع  غزة،  قطاع  ��صتقبل  للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �لغزو  �أعقاب  يف 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، و�لذي ما يز�ل يعي�ص �أجو�ء عملية تل �أبيب �الأخرية 

�الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  تطور  مر�حل  �آخر  ويتابع  �النتحارية، 

�عتقال  نباأ  �إيالت،  يف  �ليوم  و�صت�صتاأنف  �لعملية،  هذه  بعد  تعليقها  جرى  �لتي 

مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �ل�صيا�صي   �لقائد 

�لعد�ء،  حركته  ينا�صبون  �لذي  فرحة  فيه  �ختلطت  بالغ  باندها�ص  عمر(  )�أبو 

باأحز�ن وماوف �أع�صائها و�ملوؤيدين لها، وعدم �كرت�ث �ل�صارع �لغز�وي.
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وجاء نباأ �عتقال �أبو مرزوق بينما كان �لرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات يوّقع 

�تفاقاً قيمته 40 مليون دوالر الإ�صالح �صبكة �ملجاري �ل�صحية يف قطاع غزة مع 

�مل�صوؤولني  كبار  من  عدد  بح�صور  �نديك،  مارتن  �إ�رش�ئيل  يف  �الأمريكي  �ل�صفري 

�لذي كان يح�رش حفل  �الأمريكي  �لقن�صل  بادر  �الأمريكيني و�لفل�صطينيني، وقد 

�لتوقيع �إىل تاأكيد �صحة هذ� �لنباأ عندما �صاأله �أبو عمار عن ذلك.

�لذي  مرزوق،  �أبو  حممود  �لعميد  وهو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �صقيق  �أن  ومع 

�لفل�صطينية، و�لذي  �ل�صلطة �لوطنية  يتوىل م�صوؤولية د�ئرة �الإطفاء و�حلر�ئق يف 

هو �أي�صاً �أحد كبار �ل�صباط �لفل�صطينيني �ملنتمني �إىل حركة فتح �لتي تعّد �حلزب 

�لذي  �لفل�صطيني  �الأمن  جمل�ص  �أع�صاء  و�أحد  �لذ�تي،  �حلكم  مناطق  يف  �حلاكم 

يومياً  �لفل�صطينية و�لذي يعقد �جتماعاً دورياً  �الأمنية  �الأجهزة  يت�صكل من قادة 

نباأ  بعد  �ملا�صية  قبل  �لليلة  �جتماعه  لدى  �ملجل�ص  هذ�  �أن  �إال  عرفات،  برئا�صة 

�العتقال باأقل من �صاعة مل يتطرق �إىل هذه �حلادثة ال من بعيد وال من قريب.

�ليومية  �جلل�صة  �نعقاد  قبل  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قادة  كبار  وكان 

ملجل�ص �الأمن �لفل�صطيني �ملذكور �آنفاً قد حتلّقو� حول �لعميد حممود �أبو مرزوق 

له ولل�صلطة  �لفل�صطيني مقر�ً  �لرئي�ص  �عتمده  �لذي  �ملنتدى  �أحد ممر�ت مبنى  يف 

�لذي  �صقيقه  حول  �الأ�صئلة  من  بفي�صٍ  يطرونه  و�أخذو�  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�عتُِقل يف �لواليات �ملتحدة يوم �لثالثاء �ملا�صي، وعن ظروف هذ� �العتقال وعّما 

�إذ� كانت عائلته �ملقيمة يف �لواليات �ملتحدة قد بادرت �إىل �إجر�ء �أي �ت�صال مع ذويه 

و�أهله يف قطاع غزة. ولعل ما يلفت �النتباه �أن نوعاً من �الأ�صى �ملختلط بال�صفقة، 

وبفرحة د�خلية غري ظاهرة، قد خيّم على كبار قادة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية 

بع�صها  متالحقة،  �أ�صئلة  عليه  ويلقون  مرزوق  �أبو  �لعميد  حول  يتحلّقون  وهم 

هدفه �ملزيد من �ملعرفة و�ال�صتي�صاح، وبع�صها �الآخر يطفح بالت�صفي و�لكيدية. 

و�حلقيقة �أن عرفات �لذي �متنع عن �الإدالء باأي ت�رشيح ر�صمي يف جمال �لتعليق 

�ملرحلة،  هذه  يف  �الأكب  خ�صمه  يعّد  �لذي  �لتنظيم  زعيم  �عتقال  حادثة  على 

�إيجاباً،  وال  �صلباً  ال  منه  �صيء  �أي  ��صت�صفاف  يكن  فعل  رّد  �أي  عليه  يظهر  مل 

عادية.  بطريقة  �ليومية  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  يتابع  �لنباأ  من  تاأّكده  بعد   وبقي 

)�ل�رشق �الأو�صط، 1995/7/29(
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خب  تبلغه  حلظة  عرفات  يا�رش  على  كان  �جتاه  باأي  �نفعاالت  �أي  ظهور  عدم 

�عتقال �أبو مرزوق مرده—وفقاً للذين يعرفون كيف يفكر �لرجل—ر�جع لكونه 

بد�أ يقلّب �الأمر على عدة �أوجه، يف مقدمتها: كيف �صينظر �لر�أي �لعام �لفل�صطيني 

�أمريكا  يف  مرزوق  �أبو  �عتقال  يف  �لبع�ص  يرى  �أن  يكن  وهل  للم�صاألة؟  و�لعربي 

�الأمنية  �الأجهزة  العتقال  �الآخر  �لوجه  “�إ�رش�ئيل”،  مع  مك�صوفة  تو�ُطوؤٍ  عملية 

�إىل  �العتقال  حادث  �صيوؤدي  وهل  �لد�خل؟  يف  حما�ص  ورموز  لقادة  �لفل�صطينية 

قيام حما�ص بتنفيذ عمليات ع�صكرية مكثفة تكون حم�صلتها وقف �ملفاو�صات مع 

�جلانب �الإ�رش�ئيلي، �لذي يفرت�ص يف عرفات �أن يحقق �الأمن �الإ�رش�ئيلي؟

لذلك، ويف �ليوم ذ�ته �لذي ُن�رِش فيه �لتقرير �ل�صابق، �أعلن مرو�ن كنفاين �لناطق 

مو�صوع  تتابع  �صوف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �إن  عرفات  با�صم  �لر�صمي 

هو  �لذي  مرزوق،  �أبو  �الأخ  قبول  بالطبع  تعر�ص  و�صوف  مرزوق،  �أبو  �عتقال 

�الأو�صط،  )�ل�رشق  �إيجاد مكان الإقامته  لو تعّذر  �أر��صيها  �أ�صل فل�صطيني، يف  من 

1995/7/30(. ويف �ليوم �لتايل طلبت �ل�صلطة �لفل�صطينية من “�إ�رش�ئيل” و�لواليات 
غري  “من  �أنه  كنفاين  و�رشح  �أزمة.  �أي  وقوع  لتفادي  �الأو�صاع  تهدئة  �ملتحدة 

�ملفهوم �إ�رش�ر �إ�رش�ئيل على ت�صعيد �ملوقف باملطالبة ر�صمياً بت�صليم �أبو مرزوق 

يف هذ� �لوقت بالذ�ت، ويف �صوء عدم توجيه �أي تهمة �إليه من ِقبَل �لواليات �ملتحدة 

هذ�  معاجلة  �رشورة  ترى  �لوطنية  �ل�صلطة  �أن  و�أ�صاف  قوية”.  �أدلة  توفر  وعدم 

�الأو�صط،  )�ل�رشق  �الأزمات  �مل�صكلة وجتنب  �الأمر بهدوء وتعقل الإيجاد حّل لهذه 

.)1995/8/1

طلب  �أن  �لطيبي،  �أحمد  د.  هو  لعرفات،  �آخر  م�صت�صار  �عتب  �لتايل،  �ليوم  ويف 

من  ويزيد  �لو�صع  ي�صّعد  �أْن  �صاأنه  من  �إعد�ده  تقرر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صليم 

�أبو مرزوق  حدة �لتوتر يف �ملنطقة. وطالب �لطيبي �الإد�رة �الأمريكية بعدم ت�صليم 

لـ“�إ�رش�ئيل” الأن ذلك �صيوؤدي �إىل نتائج �صلبية، �إىل جانب �فتقار مثل هذه �خلطوة 

�إىل �الأ�ص�ص �لقانونية )�إذ�عة �إ�رش�ئيل، 1995/8/1(.

ويك�صف نبيل �أبو ردينة، �مل�صت�صار �الإعالمي لعرفات، بعد ذلك، عن �أن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �أجرت �ت�صاالت مع �لواليات �ملتحدة للعمل على ترحيل �أبو مرزوق �إىل 
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جري مع �لواليات �ملتحدة، 
ُ
�إحدى �لدول �لعربية، م�صري�ً �إىل �أن �ت�صاالً مبا�رش�ً قد �أ

 .)1995/8/3 �إ�رش�ئيل،  )�إذ�عة  �الت�صال  معها  متَّ  �لتي  �جلهة  عن  يك�صف  �أن  دون 

ويوؤكد �أبو ردينة “�إن موقفنا �لر�صمي من هذه �لق�صية هو �أننا ال نقبل باأي �صكل 

من �الأ�صكال ت�صليم د. �أبو مرزوق الإ�رش�ئيل، ونطالب باإعادته �إما �إىل دولة �الإمار�ت 

�لتي �صافر منها �إىل نيويورك �أو �إىل دم�صق حيث يوجد مقر حلركته فيها”.

حما�ص  حركة  تثق  �أن  ُمتوقعاً  يُكن  مل  �حلدث،  مقدمات  �صوء  ويف  �أنه،  غري 

�ل�صلطة  �قرت�ح  و�لت�صّكيك  بال�صّك  ��صتقبلت  وقد  �لت�رشيحات،  هذه  مب�صد�قية 

�لتي عملت  �ل�صلطة  �إن  نّز�ل  �إىل وطنه. وقال حممد  �أبو مرزوق  �إعادة  �لفل�صطينية 

�أن  يكن  ال  حما�ص،  من  عنا�رش  وتعتقل  �الأردن،  من  مرزوق  �أبو  ترحيل  على 

 تكون جادة يف دعوتها هذه، ور�أى �أن هذه �لدعوة تندرج يف �إطار دعائي مك�صوف

)�حلدث، 1995/8/1(.

حدث  خلفية  �صوء  يف  �مل�رشوع  �ل�صّك  موقع  من  تنطلق  �لتي  نّز�ل  ت�رشيحات 

جتري  �لتي  �لطريقة  تدرك  ال  �نفعال  حلظة  من  ذ�ته  �لوقت  يف  تنطلق  �العتقال، 

بعد  حيث  الحقاً،  تاأكد  ما  وهذ�  عرفات—ح�صاباتها.  �ل�صلطة—وخ�صو�صاً  بها 

مرزوق  �أبو  ت�صليم  �لر�ف�ص  �ل�صلطة  موقف  �صحة  حما�ص  قياد�ت  �أدركت  �أن 

لـ“�إ�رش�ئيل”، بد�أت تغرّي من روؤيتها �ل�صلبية لهذ� �ملوقف.

وبعد �أيام قليلة، بد�أت تتحدث �لتقارير عن �أن عرفات تلّقى تاأكيد�ت من م�صوؤولني 

يف �خلارجية �الأمريكية باأن و��صنطن لن ت�صلِّم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل”. و�أ�صارت 

�لتقارير �إىل �أن عرفات تلّقى هذه �لتاأكيد�ت خالل �ت�صال �أجر�ه مع م�صوؤول �أمريكي 

كبري ُيعتقد �أنه من�صق �صوؤون �ل�رشق �الأو�صط يف �خلارجية �الأمريكية دني�ص رو�ص 

�أن زعماء حما�ص د�خل �الأر�ص �ملحتلة تقّدمو�  �لتقارير  Dennis Ross. و�أ�صافت 

بطلب �إىل �لرئي�ص �لفل�صطيني ليبذل جهد�ً لدى �الإد�رة �الأمريكية جلهة عدم ت�صليم 

�أبو مرزوق �إىل “�إ�رش�ئيل”. كما �أن عائلة �أبو مرزوق، ومن �صمنها �صقيقه �لعميد 

حممود، �لتقت عرفات �أكرث من مرة بعد �عتقال �بنها يف �لواليات �ملتحدة ورَجتُْه �أن 

يبذل ق�صارى جهده؛ ل�صمان عدم ت�صليمه �إىل “�إ�رش�ئيل” و�الإفر�ج عنه.
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و�إذ� كان هناك د�خل �ل�صلطة ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية من ت�رشف يف �صوء 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �عتقال  يف  �ال�صتمر�ر  حُتبّذ  ال  �لتي  �ل�صيا�صية  �حل�صابات 

لـ“�إ�رش�ئيل”، فاإن هناك من ت�رشف عن قناعة منطلقة  �أو ت�صليمه  حلركة حما�ص 

من �حلنني �إىل �ملا�صي، ووجود قا�صم م�صرتك، ولو يف حّده �الأدنى يتمثل يف �لتحفظ 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �لزعنون؛  �صليم  هو  ذلك  �أو�صلو.  �تفاق  على 

�لذي �أم�صى �صبابه يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف غزة.

طلب  �لعربي  �لبملاين  �الحتاد  رئي�ص  �إىل  مذكرة  �إر�صال  �إىل  �لزعنون  بادر  لقد 

بلغة  �ملذكرة  �صيغت  وقد  �الحتاد.  يف  �الأع�صاء  �لعربية  �لبملانات  على  تعميمها 

قانونية حُمَكمة، كون �لزعنون يف �الأ�صا�ص قانونياً �صليعاً توىل �لعمل لفرتة طويلة 

�لكويت. وهو ملم مبد�خل ومارج قانونية مهمة  عام يف قطاع غزة ثم يف  كمدعٍ 

�لقانون  نظر  وجهة  من  وو�صعه  غزة،  قطاع  يف  �ملفعول  �صارية  بالقو�نني  تتعلق 

�لدويل. غري �أن �لزعنون، و�صعور�ً منه بحر�جة �لتدخل يف مو�صوع �أبو مرزوق �لذي 

يقود �لف�صيل �الأبرز يف معار�صة �تفاق �أو�صلو، ومبد�أ “�ل�صالم” مع “�إ�رش�ئيل”، 

وجد نف�صه يبد�أ مذكرته مبا يقرتب من حماولة �لتبير لهذ� �لتدخل. قال �لزعنون: 

�لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  �أن  �ملو�صوع  هذ�  يف  �إليكم  للكتابة  يدفعني  ما 

�الأخ  فاإن  ذلك  على  وزيادة  للظلم...  يتعر�ص  فل�صطيني  كل  حماية  منه  مطلوب 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وهو على ر�أ�ص  �ملكتب  �أبو مرزوق هو رئي�ص  مو�صى 

تنظيم فل�صطيني ال يرف�ص �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.

�إن �عتقال �الأخ مو�صى �أبو مرزوق مو�صوع ي�صتحق �أن نحتجَّ عليه برملانياً، 

و�أن ندعو كل �ملحافل �لدولية للوقوف �إىل جانبه، و�أن ُن�صّخر �لو�صائل �لدبلوما�صية 

لتبني ق�صية �رشعة �الإفر�ج عنه، وذلك لالأ�صباب �لتالية:

�حتلها  �لتي  يبنا  قرية  من  فل�صطيني  مو�طن  مرزوق  �أبو  مو�صى  �الأخ  �أوالً: 

ي�صكن يف مدينة رفح...  1948... ومن قطاع غزة، حيث  �الإ�رش�ئيليون يف حرب 

دولة  هو  و�الأعر�ف  للقو�نني  وفقاً  ت�صليمه  �إعادة  طلب  يلك  �لذي  فاإن  وبالتايل 

فل�صطني وحكومتها �ملوؤقتة �ملمثلة يف رئي�ص، و�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�ل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية، ولي�ص �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية.
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�أبو مرزوق جرين كارد منذ مدة طويلة ويقيم هو  �الأخ مو�صى  ثانياً: يحمل 

يف  �الأمريكي  �ل�صفر  جو�ز  قوة  لها  �لبطاقة  وهذه  �أمريكا،  يف  و�أوالده  وعائلته 

كان  لو  مبَّر�ً  يكون  �الأمريكية  �ل�صلطات  فعلته  وما  �أمريكا،  د�خل  ويف  �خلارج 

�التهام له باأنه �رتكب فعالً جنائياً د�خل �لواليات �ملتحدة وكان قد هرب �أو �صافر 

قبل حتريك �لدعوى �جلز�ئية �صده.

�إىل  �أمر ت�صليمه  �أن تتحدث يف  �الأمريكية  �ملتحدة  ثالثاً: كان �الأجدر بالواليات 

�لر�عي  �أمريكا هي  �إ�رش�ئيل، خا�صة و�أن  �إىل  �لفل�صطينية ولي�ص  �لتحرير  منظمة 

لل�صعب  ممثالً  باعتبارها  ناحية  من  �الأوىل  بني  ُعِقدت  �لتي  لالتفاقيات  �الأول 

�لفل�صطيني وبني �إ�رش�ئيل �لتي تعهدت باإعادة �الأر�ص و�جلالء عن �ل�صعب، وهو 

ما فعلته جزئياً يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

ر�بعاً: قامت �إ�رش�ئيل بالت�صليم �ملبكر لل�صلطات يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية 

�لفل�صطينية،  �لعام  �أمريكا ب�صلطات �الأمن  �لق�صائية، كما �عرتفت  �ل�صلطة  ومنها 

و�ل�صيار�ت...  �لفنية  �ملعونات  وكذلك  �لفل�صطينية  لل�رشطة  �ملايل  �لدعم  وقدمت 

و�أوىل بها �أن تخاطبها يف هذ� �ل�صاأن.

عاملي  دويل  مبد�أ  �ل�صيا�صية...  �لق�صايا  يف  �ملطلوبني  ت�صليم  عدم  �إن  خام�صاً: 

مبنح  �أدبياً  تقوم  دولة  كل  �إن  بل  �أمريكا،  فيها  مبا  �لدول  معظم  عليه  ��صتقرت 

�إليها، وهذ� ما فعلته �أمريكا بالن�صبة ل�صاه  �للجوء �ل�صيا�صي لالأجنبي �لذي يلجاأ 

�إير�ن، و��صتقبالها �ملعار�صة الأكرث من دولة، بل �إن قر�آننا �حلنيف �أقر هذ� �لعرف 

عندما جاءت �الآية �لكرية: )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( �صدق �هلل �لعظيم... و�لدول �لعربية �أمينة على هذ� �ملبد�أ، 
فمن جلاأ من زعماء عدن �إىل �لدول �لعربية �ملجاورة مل تُقم بت�صليمه.

�إ�رش�ئيلية،  �أو حماكمة  �أي عملية  �أبو مرزوق يف  �صاد�صاً: مل يِرد ��صم مو�صى 

ومل تقّدم �إ�رش�ئيل �أي طلب لت�صليمه �إىل �أي دولة مبا يف ذلك �أمريكا... وبناًء عليه، 

فاإن �الأمور جاءت مقلوبة... �أمريكا تعتقل، ثم تطلب من �إ�رش�ئيل �أن تدبلج �دعاًء 

يبر الأمريكا �حتجازه!!

�صابعاً: �الأخ مو�صى �أبو مرزوق، هو رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 

يف  �ل�صيا�صي  �جلانب  عن  �مل�صوؤول  باأنه  �ملعنى  و��صحة  “�ل�صيا�صي”  وكلمة 
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منه  �لطلب  �أو  معه  �لتحاور  �ملتحدة  �لواليات  و�جب  من  فاإن  وبالتايل  �حلركة... 

بهدوء �أن يغادر �لواليات �ملتحدة.

عملية  مبثابة  كانت  مرزوق  �أبو  �الأخ  فيها  �حتُِجز  �لتي  �لطريقة  �إن  ثامناً: 

بلِغ من �ل�صفارة �الأمريكية باأنه غري ممنوع من دخوله للواليات 
ُ
�أ ��صتدر�ج، فقد 

�ملتحدة، ثم جرى �لقب�ص عليه، وهذه �صابقة ال يجوز �ل�صكوت عنها.

باإنهاء  �إن رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية يقوم بجهود هادئة وحثيثة مطالباً  تا�صعاً: 

هذه �مل�صكلة، عار�صاً ��صت�صافة مو�صى �أبو مرزوق؛ باعتباره مو�طناً فل�صطينياً 

يحق له �أن يقيم يف بلده، �أو يف �أي بلد يف �لعامل ي�صمح له باالإقامة، ما د�مت �أمريكا 

�لهجرة  قو�نني  مبوجب  له  �لثابت  �الإقامة  حّق  الإلغاء  �الأ�صلوب  هذ�  �تخذت  قد 

�الأمريكية.

�لتقى  وهناك  �ملتحدة،  للواليات  بزيارة  يقوم  �لزعنون  كان  �لتايل،  �ل�صهر  ويف 

�أبو مرزوق، وبرفقتها حماميه �صتانلي كوهني. كما  �ل�صيدة نادية �لع�ّصي؛ زوجة 

�الإ�صالمي  للمجل�ص  �لتنفيذي  �ملدير  �لعامودي؛  �لرحمن  عبد  �الأ�صتاذ  مع  �جتمع 

مل  كوهني  �أن  غري  �صجنه،  يف  مرزوق  �أبو  يزور  �أن  �لزعنون  طلب  وقد  �الأمريكي. 

ال  حتى  وذلك  ممكن،  تنفيذها  �أن  مع  �لفكرة  هذه  عن  بالعدول  و�أقنعه  ذلك  يحبّذ 

يوظفها �الإعالم �ل�صهيوين �صّد منظمة �لتحرير متهماً �إياها بـ“�الإرهاب”!!

وقد ت�صلم �لزعنون ر�صالة من �أبو مرزوق نقلتها �إليه �ل�صيدة زوجته ت�صمنت 

�صكره للجهود �لتي بذلها لتاأمني �الإفر�ج عنه. وركزت ر�صالة �أبو مرزوق للزعنون 

على �أن �عتقاله هو ق�صية �صيا�صية ال قانونية، و�أنه �صيُطلق �رش�حه يف نهاية �ملطاف 

دون �أن ي�صلَّم لـ“�إ�رش�ئيل”، لكنه رّكز على �رشورة تكثيف �جلهد الإطالق �رش�حه 

�صاأن  من  �صيكون  الأنه  بت�صليمه؛  �إ�رش�ئيلي  لطلب  �الأمريكي  �لق�صاء  ��صتالم  قبل 

ذلك بدء �ملحكمة يف مناق�صة �لطلب �الإ�رش�ئيلي، وهو �الأمر �لذي قد يطول ل�صنو�ت 

يقرر يف نهايتها رف�ص �لطلب و�إخالء �صبيله.

ل يا�رش عرفات �صخ�صياً لدى �الإد�رة �الأمريكية  وطلبت زوجة �أبو مرزوق تدخُّ

طاملا �أن �لق�صية �صيا�صية، لتُعالَج بالطرق �ل�صيا�صية. وبدوره رد �لزعنون بر�صالة 

خطية �صمنها مو�فقته على �أن �عتقال �أبو مرزوق ق�صية �صيا�صية، و�أن �لهدف منها 
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“فارغة من �لناحية  �أن �لق�صية يف حّد ذ�تها  هو �حتجازه الأطول فرتة ممكنة، مع 

وحقوقياً،  برملانياً  �لق�صية  هذه  متابعة  على  �لعمل  با�صتمر�ر  وتعهد  �لقانونية”. 

و�أن ي�صع ر�صالة �أبو مرزوق �أمام �لرئي�ص عرفات فور عودته �إىل عّمان، م�صري�ً �إىل 

�أن عرفات كان قد بد�أ بالفعل يف طلب تدخل �أكرث من طرف لدى �الإد�رة �الأمريكية 

 Jacques Chirac مبا يف ذلك فرن�صا، �لتي خاطب بهذ� �ل�صاأن رئي�صها جاك �صري�ك

يف �الأيام �الأوىل لالعتقال.

�أما �لعامودي فقد �صلّم هو �الآخر �لزعنون ر�صالة �صخ�صية منه، طلب منه فيها 

لتاأمني  �الأمريكية  �الإد�رة  لدى  ل  �لتدخُّ ح�صني  �مللك  �الأردين  �لعاهل  من  يطلب  �أن 

و�أبعاد�ً  م�صامني  �لق�صية  لهذه  “�إن  �لعامودي:  وقال  مرزوق،  �أبو  عن  �الإفر�ج 

�صيا�صية يجب �أن يتم �لتعامل معها بطرق وقنو�ت منا�صبة”.

يف  مبا  و�ملوؤثرين،  �ملعتدلني  زمالئه  م�صاركة  �لزعنون  من  �لعامودي  طلب  كما 

ذلك �الأ�صتاذ كامل �ل�رشيف، و�لروؤ�صاء �حلاليني و�ل�صابقني ملجل�ص �لنو�ب �الأردين 

“�أن �هتماماتنا �ملتبادلة و�ل�صادقة �صتقربنا من  يف ذلك. و�أبدى �لعامودي ثقته يف 

م�صرينا  الأن  متفائلني؛  نكون  �أن  يف  �حلق  لنا  “كلنا  ويقول:  �مل�صتقبل”،  يف  بع�ص 

�مل�صرتك يتطلب منا �ل�صجاعة”.

وكقانوين، عقد �لزعنون مد�والت مهمة مع كوهني على مدى �صاعتني كاملتني، 

�إنه ��صتفاد من خبة �لزعنون كوكيل نيابة �صابق يف قطاع  قال كوهني يف نهايتها 

غزة. وخ�صو�صاً فيما يخت�ص بعالقة �لقطاع ككيان م�صتقل يف �لتعامل مع �لدول 

�الأخرى، مبا يف ذلك م�رش، ب�صاأن ق�صايا �ملطلوبني.

ويقول �لزعنون �إنه �أو�صح للمحامي �أن م�رش يف عهد عبد �لنا�رش كانت ت�رش 

على �عتبار قطاع غزة �جلزء �لباقي من فل�صطني، و�لذي يجب �أن يتحول �إىل دولة 

يف �مل�صتقبل. ولذلك فقد مّتت �ملحافظة على ��صتمر�ر �لقو�نني �لفل�صطينية �ل�صادرة 

مل�رش،  كرئي�ص  �لنا�رش  عبد  �أ�صدر   ،1962 �صنة  ويف  �لبيطاين.  �النتد�ب  زمن  يف 

�لدول �الأخرى،  �لقطاع يتعامل مع  �لد�صتوري لقطاع غزة، ومبوجبه كان  �لنظام 

مبا يف ذلك م�رش، ككيان م�صتقل.
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ويبدو �أن عرفات قد ��صتجاب لطلب �أبو مرزوق. �إذ قالت تقارير �إن عرفات طالب 

�لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون خالل وجوده يف و��صنطن لتوقيع �تفاق �أو�صلو 2 

�إذ�  عما  �صيئاً  تذكر  مل  �لتقارير  �أن  غري  مرزوق،  �أبو  عن  باالإفر�ج   ،)1995/9/28(

كان كلينتون قد �أعطى وعد�ً قاطعاً باالإفر�ج عنه )�ل�رشق �الأو�صط، 1995/10/3(. 

�لرئي�ص  ر�فقو�  �لفل�صطينيون—�لذين  �مل�صوؤولون  بها  خرج  �لتي  �لتقدير�ت  لكن 

ت�صليم  بعدم  تاأكيد�ت  تلّقى  عرفات  باأن  �الأمريكية—تفيد  رحلته  يف  �لفل�صطيني 

م�صوؤول حما�ص �إىل “�إ�رش�ئيل”.

جلنة الدفاع عن د. اأبو مرزوق تلتقي الرئي�س عرفات يف وا�شنطن



الف�صل الثاين ع�صر

ملف الت�ضليم الإ�ضرائيلي
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ملف الت�صليم الإ�صرائيلي

�إحالة �أبو مرزوق �إىل حمكمة جنوب نيويورك للنظر يف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي 

مل توقف جهود حماميَيه �صتانلي كوهني ومارك هوت �أمام حمكمة د�ئرة �لهجرة 

بهدف �إخالء �صبيله وترحيله �إىل خارج �لواليات �ملتحدة. ورد�ً على �لعر�ص �لذي 

�صوز�ن  ردت  �لهجرة،  د�ئرة  حمكمة  �أمام  �أغ�صط�ص  �آب/   2 يف  �ملحاميان  به  تقدم 

برتحيل يق�صي  �لذي  �لعر�ص  على  �لهجرة،  لد�ئرة  �لعامة  �ملدعية   جمـريجور، 

�أبو مرزوق مقابل تنازله عن حقه يف �الإقامة بالرف�ص. مبرة ذلك يف مذكرة جو�بـية 

�ملدعي   Michael Lindemann لندمان  مايكل  ��صم  كذلك  وحملت   ،1995/8/11 يف 

�لعام �لرئي�صي لد�ئرة �لهجرة يف و��صنطن، بثالث نقاط:

مثل  �ال�صتثنائية  �ملحـاكم  فـي  �لتبير�ت  الإظهار  حمددة  ن�صو�ص  وجود  عدم   .1
حالة �لطرد.

طلب �صاحب �لق�صية �إبعاده من �لواليات �ملتحدة ما يز�ل مبكر�ً.  .2
�ملحاكمة  من  �ملرحلة  هذه  يف  �ملنا�صب  �الإنذ�ر  �لق�صية  �صاحب  �أعطى  لقد   .3

�ال�صتثنائية.

وكان �لهدف من هذ� �لرد �ملماطلة وك�صب �لوقت. ويف هذ� �الإطار مّت كذلك وقف 

عملية �لتقا�صي �أمام حمكمة د�ئرة �لهجرة �إىل حني �نتهاء حمكمة جنوب نيويورك 

�صنو�ت  ي�صتغرق  قد  �لذي  �الأمر  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  طلب  يف  �لنظر  من 

�لهجرة  د�ئرة  حمكمة  ت�صتاأنف  �أن  قبل  �لتوقيف،  �صجن  يف  مرزوق  �أبو  يق�صيها 

حالها  لالإثبات...  �لقابلة  وغري  �إليه،  هت  ُوجِّ �لتي  �ملحددة  غري  �التهامات  يف  �لنظر 

حال �التهامات �لتي مبوجبها قدم طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي...

حُماميا �أبو مرزوق مل ي�صلِّما بذلك. ولذلك فقد قدما يف 1995/8/20 مبذكرة �إىل 

�أمامها  �ملرفوعة  �لق�صية  ملف  �إغالق  قررت  قد  كانت  �لتي  �لهجرة  د�ئرة  حمكمة 

ب�صكل موؤقت.

يف  تقـدم  قـد  كان  مرزوق  �أبو  �أن  �الأذهـان  �إىل  مذكرتهما  يف  �ملحاميان  �أعاد 

بتقدمي  �لهجرة  د�ئرة  تاأمر  كي  �ملحكمة  �إىل  بطلب  حماميه  خالل  من   1995/7/31
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بدخول  له  �ل�صماح  عدم  يف  عليها  �عتمدت  �لتي  و�لبيّنات  بالتهم  حمددة  مبر�ت 

�لواليات �ملتحدة، و�كتفت باالإ�صارة �إىل �حتمال م�صاركته يف �أعمال “�إرهابية”، و�أنه 

قد ي�صارك يف �أعمال “�إرهابية” بعد دخوله �لواليات �ملتحدة، وقد �عتمد �أبو مرزوق 

ملحاكمة  �ملتبعة  �لطريقة  �ملالئمة،  �الإجر�ء�ت  طريق  عن  باملحاكمة  تلك  مطالبته  يف 

�ملقيمني و�لتي تعطيه حّق �الإنذ�ر �مل�صبق.

�َصت يف ردها، عن طريق �خلطاأ، �أن �لطلب �ملقدم هو  د�ئرة �لهجرة كانت قد �صخَّ

وبناًء  بها.  قام  حمددة  ووقائع  وتو�ريخ  �أحد�ث  عن  �لك�صف  يتطلب  ك�صفي  طلب 

على ذلك �أفادت باأنها لي�صت لديها �صلطة تخّولها بذلك يف �ملحاكمات “�ال�صتثنائية”، 

مثل �ملحاكمات �لتي جتري الإبعاد “�ملو�طنني �لقانونيني”، ب�صبب مالفات �رشوط 

�الإقامة �لتي تختلف عن حماكمات �الإبعاد و�لطرد.

وعلى ذلك، فقد رّد حماميا �أبو مرزوق مبذكرة و�ّصحا فيها �خلطاأ �لذي وقعت 

برف�ص  �ملحكمة  وطالبا  �لد�ئرة.  �ّدعاء�ت  �صحة  عدم  و�أّكد�  �لهجرة،  د�ئرة  فيه 

�ّدعاء�ت �لد�ئرة، و�أعاد� �لطلب من �ملحكمة باأمر �لد�ئرة بتقدمي �ملبر�ت و�لبيّنات 

�لتي �عتمدت عليها يف �دعائها �صـّد �أبو مرزوق.

ويف 1995/8/23، تقدم �ملحاميان مبذكرة �أخرى �إىل حمكمة د�ئرة �لهجرة، طعنا 

فيها بقر�رها وقف �إجر�ء�ت �لتقا�صي يف �لق�صية �ملقامة �أمامها �إىل حني َتبِت حمكمة 

1
جنوب نيويورك يف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي.

يف �لبد�ية �أعادت �ملذكرة �إىل �الأذهان �أنه يف 1995/7/27 �أ�صدرت د�ئرة �لهجرة 

 جاء فيها �أنه �أجنبي حائز على �إقامة قانونية، رمبا 
2
مذكرة �تهام بحق �أبو مرزوق،

يكون قد �صارك يف �أعمال “�إرهابية”، ورمبا ي�صارك يف مثل هذه �الأعمال يف �مل�صتقبل 

�لتوقُّف عن  1995/8/8 من �ملحكمة  �لد�ئرة طلبت يف  �ملتحدة. و�أن  �لواليات  د�خل 

 Applicant’s Reply to: Service’s Motion to Hold Exclusion Proceedings in Abeyance  
1

 Pending Extradition Proceedings, In the Matter of: Mousa Mohamed Abu Marzook
 Applicant, In Exclusion Proceedings, by Stanley Cohen and Marc Van Der Hout,
New York, 23/8/1995.

 Notice, Applicant for Admission Detained Hearing Before Immigration Judge, from  
2

US Dept. of Justice, to Abu Marzook, 27/7/1995.
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حماكمته �أمام �ملحاكم �ال�صتثنائية لالإبعاد؛ الأن هذ� �لنوع من �ملحاكم يعّقد ويعرقل 

�إجر�ء�ت �لت�صليم �لتي بد�أت يف ذلك �ليوم.

مع  يتناق�ص  �أنه  كما  �لدقة،  وتنق�صه  مادعاً  �لد�ئرة  طلب  �ملذكرة  وعّدت 

�أن يكون قد حدث يف �ل�صابق مثل هذ� �الدعاء،  �ملحاكمات �ل�صابقة و�ملماثلة. نافياً 

بل على �لعك�ص فقد �أوردت �ملذكرة �صو�بق عن حماكمات كانت جتري �أمام �ملحاكم 

�ال�صتثنائية لالإبعاد وحماكمات ت�صليم يف وقت و�حد. 

�لتاأخري  �أن ت�صتمر �ملحاكمة �ال�صتثنائية بدون  للعد�لة يجب  �إنه حتقيقاً  وقالت 

�أو �لتاأجيل �لذي تطالب به �لد�ئرة. وختمت �ملذكرة بااللتما�ص من �ملحكمة �إ�صقاط 

�لهجرة  د�ئرة  ملحكمة  جل�صة  عقد  يف  و�ل�رشوع  �خل�صو�ص،  هذ�  يف  �لد�ئرة  �دعاء 

ملو��صلة �لنظر يف ق�صية �الإبعاد �ملقامة �أمامها بحق �أبو مرزوق، كما جرت �لعادة، 

ودون �للجوء �إىل �حتمال �الحتجاز ملدة طويلة. غري �أن �ملحكمة مل ت�صتجب لذلك.

قبل �أن يحني موعد �جلل�صة �ملقـبلة للمحكمـة �لذي كان قـد تقـرر يف 1995/10/17، 

حدثت ثالثة تطور�ت:

�لعن�رشي  �لقا�صي  �إىل  كاتز  ثيودور  �لقا�صي  عند  من  �لق�صية  ملف  حتويل   .1 

.Kevin Duffy كيفن دويف

2. و�صول ملف �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، و�لذي يقع يف قر�بة �الألف �صفحة.

3. تدهور �صحة �أبو مرزوق.

�أ�صالً؛  �ملقرر  موعدها  من  �أيام  �صتة  قبل  �جلل�صة  عقد  دويف  �لقا�صي  قرر  وقد 

�الأربعاء يوم  �صباح  ذلك  كان  �الإ�رش�ئيلي.  �لت�صليم  طلب  يف  للبحث  منه  الً   تعجُّ

من  فقط  دقيقة  ع�رشين  بعد  �جلل�صة  رفع  �إىل  ��صطر  �أنه  غري   .1995/10/11 يف 

بدئها بطلب من �ملحامي كوهني؛ لتاأمني معاينة طبية الأبو مرزوق �مل�صاب مبر�ص 

يتناوله  �لذي  �خلا�ص  �لطعام  له  توفر  �أن  �ل�صجن  �إد�رة  ترف�ص  و�لذي  �ل�صكري، 

�مل�صابون بهذ� �ملر�ص مما �أدى �إىل فقد�نه 13.5 كغ من وزنه. وبد� يف جل�صة �ملحكمة 

نحيالً جد�ً مقارنة مبا كان عليه يف �جلل�صات �ل�صابقة.
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و�إىل ذلك، فقد طلب كوهني من �لقا�صي �أن يتنحى عن �لنظر يف هذه �لق�صية، كي 

تتوفر الأبو مرزوق �لفر�صة للمثول �أمام قا�صٍ مل تت�صّكل لديه ��صتنتاجات م�صبقة 

دويف  �لقا�صي  �أن  ذلك  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �صيا�صية  باأمور  تتعلق  ق�صايا  ب�صاأن 

�صبق له �لنظر يف ق�صيتني من ثالث ق�صايا تتعلق بن�صف مركز �لتجارة �لعاملي يف 

نيويورك �لذي �تُِّهَم �إ�صالميون �أ�صوليون بتنفيذه. 

فيها.  �لنظر  مو��صلة  على  و�أ�رش  �لق�صية،  عن  �لتنحي  رف�ص  �لقا�صي  لكن 

يدّي  عن  �حلديدي  �لقيد  فّك  رف�ص  على  �جلل�صة  تلك  يف  �أ�رش  قد  كان  �أنه   كما 

�أبو مرزوق، وجعله يثل �أمامه بلبا�ص �ل�صجن خالفاً مِلَا كان يحدث عندما كان يثل 

�أمام �لقا�صي كاتز، �لذي كان ي�صمح بفك �لقيود عن يديه ويو�فق على �أن يرتدي 

مالب�صه �لعادية، وهذ� ما كان يحدث �أي�صاً �أمام حمكمة د�ئرة �لهجرة... بل وتعّمد 

�حلر�ص �أن يقومو� يف تلك �جلل�صة بدفع �أبو مرزوق بعنف ظاهر.

لذلك، والأن دويف �مل�صهود له بعن�رشيته �صبق له �أن ��صتنكر قيام حمامٍ يهودي 

�نفجار  ق�صية  يف  حوكم  �لذي  �الأردين  �ل�صاب  جنم،  �إ�صماعيل  �إياد  عن  بالدفاع 

مركز �لتجارة �لعاملي باعتباره م�صلماً، فقد عّدت حركة حما�ص �أن تعيينه ملو��صلة 

�لنظر يف ق�صية �أبو مرزوق موؤ�رش على �صوء �لنو�يا �الأمريكية جتاه ق�صية رئي�ص 

�لقلق ب�صاأن وجود �جتاه التخاذ قر�ر  �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، �الأمر �لذي يثري 

و�أن  خ�صو�صاً  طويلة...  ل�صنو�ت  �لق�صية  �أمد  �إطالة  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل”،  بت�صليمه 

�لرحمن،  عبد  عمر  �ل�رشير  �ل�صيخ  بحب�ص  ُحكماً  �أ�صدر  �أن  �صبق  �لذي  هو  دويف 

ق�صية  يف  جّرمه  �أن  بعد  عاماً   240 ملدة  م�رش  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة   مفتي 

مركز �لتجارة �لعاملي.

حذرت  �جلل�صة  هذه  بدء  ُقبيل  بياناً  حما�ص  حركة  �أ�صدرت  لذلك،  باً  وحت�صُّ

فيه �لواليات �ملتحدة من عو�قب وخيمة �صترتتب على �ملُ�صّي ُقدماً يف �ال�صتجابة 

مرزوق.  �أبو  عن  باالإفر�ج  �الأمريكية  �الإد�رة  وطالبت  �الإ�رش�ئيلية،  للمطالب 

معاناة  �إىل  فيه  �أ�صارت  �جلل�صة  �نعقاد  يوم  �صحفياً  ت�رشيحاً  �حلركة  و�أ�صدرت 

�أبو مرزوق من “ظروف �صحية �صيئة ب�صبب عدم توفري �لعالج �لالزم و�لرعاية 

�لطبية �ملالئمة ملر�ص �ل�صكري �لذي يعاين منه، مما �أدى �إىل نق�صان وزنه ب�صكل 
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د �إد�رة �ل�صجن �لتاأخر يف توفري �لفحو�صات  كبري”. وعّبت “عن بالغ ��صتيائها لتعمُّ

و�لعالج و�الأدوية �لالزمة للدكتور �أبو مرزوق، وعدم توفريها للوجبات �خلا�صة 

وما  حياته  عن  �مل�صوؤولية  “كامل  �الأمريكية  �الإد�رة  وحّملت  �ل�صكري”.  مبر�ص 

يكن �أن ي�صيبه جّر�ء ��صتمر�ر �عتقاله �لتع�صفي”.

ويف �أعقاب ذلك، و�فق �لقا�صي على �نتد�ب طبيب من ِقبَل �أبو مرزوق، وطبيب 

�آخر من ِقبَل �إد�رة �ل�صجن، لتقييم �حلالة �ملر�صية و�قرت�ح �لعالج �لالزم. 

وهو �ملخت�صني  �ملحامني  �أبرز  �أحد  نيويورك  �إىل  �أوفدت  قد  �حلركة   وكانت 

د. �أني�ص قا�صم �لذي عاد �إىل �الأردن بانطباعات غري م�صجعة، مبدياً �عتقاده يف �أن 

�الأمريكية  �الإد�رة  ت�صلُّم  �أعقاب  يف  وذلك  للق�صية،  بالن�صبة  متاأخر�ً  �أ�صبح  �لوقت 

3
ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �ل�صخم قبل موعده يف 1995/10/10.

�لنُحول �ل�صديد �لذي بد� على �أبو مرزوق يف جل�صة �ملحكمة يوم 1995/10/11، 

�إىل  �خل�صو�ص  بهذ�  مذكرة  وّجه  قـد  كان  �لذي  ملحاميه  بالن�صبة  مفاجئاً  يكن  مل 

�لقا�صي ثيودور كاتز قبل �أن حُتال �لق�صية �إىل �لقا�صي دويف.

قال كوهني يف مذكرته:

ف�صل  بعد  ملوكلي  �ل�صحي  �لو�صع  بخ�صو�ص  �لبالغ  قلقي  عن  الأعّب  �أكتب 

�لنقا�صات  رغم  �أزمة  �إىل  بالتطور  يهدد  �لذي  �الإ�صكال  حلل  متعددة  حماوالت 

حو�يل زنز�نته  يف  ُيحبَ�ص  موكلي  �ل�صجن،  �إد�رة  مع  �أجريناها  �لتي   �ملبا�رشة 

23 �صاعة يف �ليوم. وهو يعاين من مر�ص �صكري حاد منذ 1990م.

لعدم  با�صتمر�ر  عنده  ترتفع  �ل�صكري  وقر�ءة   7/25 يف  موكلي  �إيقاف  منذ 

�إىل درجة  �الأمر  �لالزمة يف حالته... و�صاء  �لتغذية  �ل�صجن �رشوط  �إد�رة  مر�عاة 

�أنهم توقفو� عن فح�ص �ل�صكري عنده يومياً.

لقد ��صُطر موكلي لل�صيام يومياً ملدة �أ�صبوعني ملحاولة �ل�صيطرة على �رتفاع 

�ل�صكر يف �لدم... ولكن طبيعة �لغذ�ء ال ز�لت ت�صاهم يف رفع �لقر�ءة �إىل م�صتويات 

  �نظر: تقرير �لدكتور �أني�ص فوزي قا�صم حول رحلته �إىل نيويورك لدر��صة ق�صية �لدكتور مو�صى 
3

�أبو مرزوق، 1995/10/1. )�نظر وثيقة رقم 5، �ص 475(
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خطرية ت�صل وتتجاوز 300 يف حاالت كثرية. و�أ�صبح يخ�صى �خلطر على �صحته 

و�الآثار �جلانبية لالرتفاع �لكبري يف �ل�صكر )�لدوخة، خدر �الأطر�ف، تر�جع �لقدرة 

على �لرتكيز، تر�جع قوة �لب�رش...(.

على  يوؤثر  �أ�صبح  �ملرتّدي  �ل�صحي  �لو�صع  هذ�  �أن  هو  �ملهم  �الآخر  �جلانب 

�لرد  لتح�صري  ملحاميه  �ملطلوَبنْي  و�لتعاون  �مل�صاعدة  تقدمي  على  موكلي  قدرة 

على �لق�صية �ملعّقدة و�ل�صائكة �لتي ُيحاَكم بناًء عليها... �الأمر �لذي يخالف حقَّه 

�لد�صتوري يف تقدمي �أف�صل دفاع ممكن.

نطلب من �ملحكمة �لتدخل يف �ملو�صوع بقوة... و�إال �صن�صطر للمطالبة بجل�صة 

خا�صة لهذ� �ملو�صوع ونطالب بفح�ص �صامل من ِقبَل �أطباء يعينهم �لدفاع...

 ،1995/10/5 قبل  بالرد  وطالبها  �ل�صجن  �إد�رة  �إىل  �الأمر  �لقا�صي  �أحال  وقد 

�لعديد  وفيه   ،1995/10/5 موثقة  قانونية  �صهادة  يف  �ل�صجن  طبيب  رّد   وجاء 

من �ملغالطات. 

مرة  مرزوق  �أبو  قابل  �إنه  قال  وموؤهالته...�إلخ،  وظيفته  عن  حتدث  �أن  فبعد 

4 مر�ت... وقابله م�صاعدو �الأطباء  و�حدة منذ �عتقاله، و�أن �لطبيب �الآخر قابله 

يثل  ال  و�أنه  مو�صى،  منه  يعاين  �لذي  �ل�صكري  مر�ص  من  هّون  ثم  مرة،   61

وقال  �ملنا�صبة.  و�لتغذية  بالـدو�ء  عليه  �ل�صيطرة  يكن  و�أنه  �حلياة،  على  خطر�ً 

�أمريكا... و�إنه  �أوروبا وال يوجد يف  �إن �لدو�ء �لذي ياأخذه مو�صى نوع متوفر يف 

تر�جع  ثم  �لبد�ية  يف  مو�صى  فو�فق  له.  و�صفوه  �أمريكا  يف  له  �صبيه  نوع  يوجد 

وقال �إنه يف�صل دو�ءه �الأ�صلي. وملا مل يُكن متوفر�ً بد�أ ياأخذ �إبر �الأن�صولني لفرتة 

�أقل من �صهر بقليل، ولكنه عاد وقال �إنه �صيعود للدو�ء �الآخر )حبوب �لفم(؛ الأن 

مقبولة  تعتب   200 �لـ  بحدود  قر�ءة  �أن  و�أ�صاف  �لدوخة.  له  ي�صبب  �الأن�صولني 

�أحياناً ال ي�صبب �خلطر   300 �إىل  �لقر�ءة  يف حالة مثل حالة مو�صى، و�أن و�صول 

بني  هي  �ملف�صلة  �لقر�ءة  �أن  �أقّر  ولكنه  تخفي�صها.  ومّت  عليها  �ل�صيطرة  مّتت   �إذ� 

120-160. وقال �إنه يتم فح�ص �ل�صكري يومياً تقريباً ما عد� �لفـرتة 15–9/26. 

 وقد جتاوزت �لقر�ءة �لـ 300 يف ع�رش مر�ت فقط، ولكن مرة و�حدة فقط منذ 9/26 

وهي قر�ءة 10/3.
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بني  للفرتة  قر�ءة   53 فيه  �ل�صكري  بقر�ء�ت  ر�صالته  يف  ُملحقاً  كوهني  و�أدرج 

 7/28-1995/10/4، يالحظ من بينها: 10 قر�ء�ت فوق 300، و27 قر�ءة فوق 250،
و42 قر�ءة فوق 200.

كان عدد �لقر�ء�ت يف �ملجال �لذي �عرتف باأنه �أف�صل )120–160( قر�ءتان فقط 

ال غري. غري �أن مغالطات طبيب �ل�صجن مل تغرّي �صيئاً من �ملخاطر �ل�صحية �حلقيقية 

�صيب 
ُ
�لتي باتت تهدد حياة �أبو مرزوق. ففي يوم �الأربعاء �ملو�فق 1995/10/25، �أ

بحالة غيبوبة وهو د�خل زنز�نته يف �ل�صجن، مما ��صتدعى نقله �إىل عيادة �ل�صجن، 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  نّز�ل،  حممد  وبادر  �الأولية.  �الإ�صعافات  له  جريت 
ُ
�أ حيث 

على  �حلفاظ  م�صوؤولية  �الأمريكية  �الإد�رة  حتميل  �إىل  �الأردن،  يف  وممثلها  للحركة 

له  و�صببت   ،300 درجة  فوق  �رتفعت  �ل�صكر  قر�ءة  �إن  وقال  مرزوق.  �أبو  حياة 

حالة �الإغماء �لتي عز�ها �إىل نوعية وجبات �لطعام �لتي تقدم له، و�لتي ال تتنا�صب 

لتتالءم  �لطعام  وجبات  تغيري  برف�ص  �ل�صجن  �إد�رة  و�تهم  �ل�صكر.  مر�صى  مع 

�لطعام  وجبات  تغيري  عدم  على  �ل�صجن  �إد�رة  �إ�رش�ر  �إن  وقـال  �حتياجاته.  مع 

�عتقال  مدة  الإطالة  عليا؛  جهات  من  عليها  مُتـاَر�ص  �صيا�صية  �صغوط  ب�صبب   ياأتي 

بال�صماح  �الأمريكية  �الإد�رة  وطالب  �ملحاكمة،  تاأجيل  خالل  من  مرزوق  �أبو  د. 

�ل�صحي.  و�صعه  �صالمة  من  للتاأكد  مو�صى  د.  �صحة  مبعاينة  دويل  طبي  لفريق 

�إفر�ج �ل�صلطات �الأمريكية عنه )�ل�رشق �الأو�صط،  و�أكد نز�ل جمدد�ً على �رشورة 

.)1995/10/7

وبعث �ملكتب �الإعالمي يف �حلركة مبذكرتني �إىل منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( 

فيهما  �رشح   ،1995/10/28 يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  و�ملنظمة   ،Amnesty

خطري.  لتدهور  تتعر�ص  �صحته  �أن  و�أكد  مرزوق  الأبو  �ل�صحية  �حلالة  تطور�ت 

ما  مع  متاماً  تتنافى  �أنها  �أكـد  �ل�صجن،  �إد�رة  ممار�صات  طبيعة  �أو�صح  �أن  وبعد 

و�ملعتقلني،  �الأ�رشى  مبعاملة  �خلا�صة  �لدولية  و�ملعاهد�ت  �التفاقيات  عليه  ن�ّصت 

ويتناق�ص مع كل �لقيم �الإن�صانية، وينتهك على نحٍو متعّمد وخطري مبادئ حقوق 

�الإن�صان. وقال “�إننا يف حركة حما�ص ننا�صدكم �لتدخل ب�صكل جّدي وعاجل الأجل 

�صمان رعاية �صحية وطبية �أف�صل للدكتور �أبو مرزوق”.
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ن�ّص  ذ�ت  بر�صائل  بعث  قد  للحركة  �الإعالمي  �ملكتب  كان  �ل�صابق،  �ليوم  ويف 

�لكوجنر�ص،  يف  �أع�صاء  بينهم  �الأمريكية؛  �ل�صخ�صيات  من  كبري  عدد  �إىل  موحد 

جاء  �الإن�صان،  حقوق  عن  �لدفاع  حقل  يف  فاعلني  و�أع�صاء  �صيا�صية،  و�صخ�صيات 

فيها بعد �رشح �حلالة �ل�صحية للدكتور �أبو مرزوق ومالب�صات �عتقاله:

تف�صيلية بحق  �تهام  “�إ�رش�ئيل” بالئحة  �ملحاكمة وتقدم  �قرت�ب موعد   ومع 

د. مو�صى، فاإننا نطالبكم بالتدخل �صخ�صياً وبـذل كل ما يف و�صعكم من �أجل �ل�صغط 

و�أن  �صيما  ال  �الإ�رش�ئيلي،  للطلب  �ال�صتجابة  عن  لثنيها  �الأمريكية  �الإد�رة   على 

د. �أبو مرزوق مل يرتكب �أي �أعمال معادية للواليات �ملتحدة �الأمريكية. و�أن حركة 

حما�ص، �لتي يتزّعم د. �أبو مرزوق رئا�صة مكتبها �ل�صيا�صـي، مل تـدخل يف �رش�ع 

�الأمريكي،  �ل�صعب  جتاه  عد�ئية  �أعمال  �أي  متار�ص  ومل  �ملتحدة،  �لواليات  مع 

وح�رشت كفاحها �مل�رشوع �صّد �الحتالل �ل�صهيوين.

�إننا نوؤكد لكم �أن �أي م�صاٍع �صتبذلونها لدى �الإد�رة �الأمريكية �صت�صاعد يف منع 

وقوع �لظلم بال�صعب �لفل�صطيني �لذي يحمل يف ذ�كرته �ملا�صية و�حلالية �صور�ً 

من  ر  للتحرُّ وكفاحه  ن�صاله  �صّد  �ملتعاقبة  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  النحياز  موؤ�صفة 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

على  �الأمريكية  �الإد�رة  �إقد�م  على  يرتتب  �أن  يكن  ما  عنكم  يغيب  ال  �إنه 

يكن  وما  �صلبية،  �آثار  من  �ل�صهيونية  لل�صلطات  مرزوق  �أبو  د.  ت�صليم  خطوة 

�الأمة  �لفل�صطيني و�صعوب  �ل�صعب  �لغ�صب و�ل�صخط لدى  �أن تثريه من م�صاعر 

�لوطني  �لتحرر  حركات  ومنا�رشي  �حلرية  حمبي  وكافة  و�الإ�صالمية،   �لعربية 

يف �لعامل.

ما حّرك هذه �جلهود و�الت�صاالت من جديد هو ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، 

و�النطباعات غري �ملتفائلة �لتي عاد بها �ملحامي �أني�ص قا�صم من نيويورك. ومكمن 

�لتفاوؤل هذ�، لي�ص قوة �لدالئل و�لبيّنات �لتي �حتو�ها �مللف، و�إمنا �صخامته  عدم 

و�حلاجة �إىل جل�صات ت�صتمر على مدى �صنو�ت قبل �لبت يف حمتوياتها �لتي �أجمع 

�لقانونيون على تفاهتها.
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�أبو مرزوق  ��صرت�ك  تثبت  �أدلة مادية  �أي  من  �الإ�رش�ئيلي خالياً  �مللف  فقد جاء 

يف �لتخطيط لالأعمال �لع�صكرية �لتي قامت بها حما�ص على مدى �ل�صنني �ملا�صية 

�مللف على دور  �ملحتلة، وقد ركز  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إ�رش�ئيلية يف  �أهد�ف  �صّد 

�مل�صوؤولية  �ملكتب  هذ�  وحتميل  للحركة،  �ل�صيا�صي  للمكتب  كرئي�ص  مرزوق  �أبو 

عن �الأعمال �لتي قامت بها حما�ص �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية د�خل وخارج �الأر��صي 

بني  �ملوقعة  �ملتهمني  ت�صليم  �تفاقية  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لطلب  وي�صتند  �ملحتلة. 

�الإ�رش�ئيلي،  �لطلب  وت�صّمن   .1962/12/10 يف  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل” 
خالفاً للعادة، عدد�ً من �ل�صور لقتلى �إ�رش�ئيليني لقو� م�رشعهم يف هجمات حما�ص 

�إىل بع�ص كتابات �حلائط  �أبو مرزوق، باالإ�صافة  دون ربطها ب�صخ�ص د. مو�صى 

�لر�بعة: حما�ص تعلن  “بذكرى �نطالقة حما�ص  �لعربية، ومنها الفتة تقول  باللغة 

م�صوؤوليتها عن قتل �أبناء �خلنازير”.

�لع�صكرية  �الأعمال  للقتل، يف  بالقتل، وحماولة  �تهامات  �لطلب كذلك  ويت�صمن 

�أودى  �لذي  �لع�صكري  �لعمل  �ملذكرة:  تعددها  كما  وهي  حما�ص.  بها  قامت  �لتي 

عمال  ثالثة  ومقتل   ،1990/7/28 يف  �أبيب  تل  �صو�طئ  �أحد  على  كندي  ب�صائح 

�أول  يف  غزة  يف  �إ�رش�ئيلي  ومقتل   ،1990/12/14 يف  �أبيب  تل  يف   �إ�رش�ئيليني 

 ،1992/5/17 يف  حلم  بيت  يف  �آخر  �إ�رش�ئيلي  ومقتل   ،1991 يناير  �لثاين/  كانون 

�إىل �أعمال م�صابهة يف �صنتي  1992/6/25، باالإ�صـافة   ومقتل �إ�رش�ئيليني يف غزة يف 

و1994. و�التهام �ملحدد �ملوجه �إىل �أبو مرزوق يف كل هـذه �لق�صايا، هو �أنه   1993
بو�صفه كان زعيماً �صيا�صياً للحركة، �صاعد و�صّجع ودفع �أع�صاء من �حلركة للقيام 

بهذه �الأعمال.

ِعد يف �أعقاب �عتقال �أبو مرزوق يف نيويورك، 
ُ
وبالنظر �إىل �مللف �الإ�رش�ئيلي �لذي �أ

تبنّي �أن �أول �أمر توقيف �إ�رش�ئيلي بحقه �صدر بعد �عتقاله ولي�ص قبل ذلك.

�أنها  يت�صح  بند�ً،   22 تت�صمن  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لدعوى  عري�صة  يف  وبالنظر 

�صالح،  حممد  �أقو�ل  على  مرزوق  �أبو  مو�صى  للدكتور  �تهاماتها  كل  يف  ت�صتند 

�أبو م�صامح،  �لتحقيقات �الإ�رش�ئيلية؛ مثل: �صيد  �آخرين خالل  و�عرت�فات �صجناء 

وبا�صم مو�صى، و�أبو �صمرة، ومكاملة هاتفية م�صجلة مع عادل عو�ص �هلل، �أحد �لقادة 
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�لع�صكريني حلركة حما�ص. و�العرت�فات �لتي �أدىل بها �صالح حتت وطاأة �لتعذيب 

ب�صكل  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  يـربط  �حلقيقة—مـا  تت�صمن—يف  ال  به،  و�لتهديد 

�الإ�رش�ئيلية،  �ملذكرة  �إليها  �لتي ت�صري  �لع�صكرية حلما�ص  �الأعمال  باأي من  مبا�رش 

و�قت�رشت �الإ�صـارة �ملحدودة �إليه يف هذه �العرت�فات على �هتمامه بتوفري �لرعاية 

�لفل�صطينيني يف ميم  �ملبعدين  �الإ�رش�ئيلي من  �الإن�صانية الأ�رش �صحايا �الحتالل 

�ملذكرة، متثلت  �لتي ت�صمنتها  �لوحيدة  �لزهور، و�الإ�صافة �جلديدة، ورمبا  مرج 

�إىل  �لوليد  �أبو  ُيدَعى  �لعربية، وموجه من �صخ�ص  باللغة  يف خطاب غريب مكتوب 

�صخ�ص �آخر ُيدَعى �أبو عمر يطلب منه توفري بع�ص �الأمو�ل ل�رش�ء �أ�صلحة ملقاومة 

هو من  �الإ�رش�ئيلية  �ملذكرة  حتّدد  ومل  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي   �الحتالل 

�أبو عمر ومن هو �أبو �لوليد.

�الإ�رش�ئيليني،  جانب  من  �أكب  �هتمام  على  ��صتحوذ  �لذي  �ملو�صوع  ولعل 

وحاولو� �لرتكيز عليه يف حتقيقاتهم مع حممد �صالح، هو جثة �جلندي �الإ�رش�ئيلي 

وحتاول  �صنو�ت،  �صت  منذ  عنها  تبحث  “�إ�رش�ئيل”  كانت  �لتي  �صعدون  �إيالن 

�لو�صول �إىل مكانها باأي ثمن، �إىل حدِّ تكّهن �لـبع�ص باأن يكون �إ�رش�ر “�إ�رش�ئيل” 

قياد�ت  على  �ل�صغط  يف  جهودها  قبيل  من  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  ت�صليم  على 

حما�ص للعثور على هذه �جلثة، �لتي كانت تنظر حكومة ر�بني �إليها على �أنها ورقة 

�ملحامية  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  جهاز  حّمل  وقد  �لقادمة.  �النتخابية  حملتها  يف  مهمة 

�أبو مرزوق مقابل ت�صليم  Leah Tsemel عر�صاً يق�صي باإطالق �رش�ح  ليا ت�صمل 

�أن ناأى  حركة حما�ص جلثة �صعدون. وتولت حما�ص �لتعامل مع هذ� �لعر�ص بعد 

�أبو مرزوق بنف�صه عن �لبحث يف مثل هذه �لعرو�ص.

وهنا عر�س اأكرث تف�شيالً ملحتويات ملف االتهام االإ�رشائيلي:

يبلغ عدد �ل�صفحات نحو 950 �صفحة ما بني �صهاد�ت، ولو�ئح �تهام، و�صور، 

ون�صخ من �لوثائق باللغتني �لعبية و�الإجنليزية و�أحياناً بالعربية، �إ�صافة �إىل تفريغ 

ت�صجيالت حتقيق و�صهاد�ت متهمني مف�صلة، �إ�صافة �إىل عر�ص تف�صيلي مل�صاهد 

م ملف �التهام �إىل ثالثة �أجز�ء،  �أبرز �لعمليات �لع�صكرية �النتحارية �الأخرية. وُيق�صَّ

وفيما يلي عر�ص لكل جزء و�أرقام �ل�صفحات �لتي يغطيها:
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ملف الت�ضليم الإ�ضرائيلي

ملف االتهام

اجلزء االأول )ال�شفحات 1–287(

ال�شفحاتاملو�شوعالرقم

1
�ملحامني  من  فيها  جاء  ما  وت�صديق  �الأور�ق  ��صتالم  �صهاد�ت 

و�لق�صاة و�ل�صفارة �الأمريكية يف “�إ�رش�ئيل”

11–1

2
12–21ن�ّص معاهدة تبادل �ملجرمني بني �أمريكا و“�إ�رش�ئيل”

24–22

3

�لتَُهم  ملخ�ص  وفيه  �صفحات(،   10 )نحو  �لت�صليم  طلب  ن�ّص 

“�إ�رش�ئيل”  و�أدلتها... وفيه �ملطالبة بت�صليم د. مو�صى ليُحاَكم يف 

و�لرت�صد،  �الإ�رش�ر  �صبق  مع  �لعمد  �لقتل  �لتالية:  �لتهم  على 

�لنية  مع  و�الإيذ�ء  )�خلطاأ(،  �لقتل  يف  و�لت�صبب  �لقتل،  وحماولة 

و�لق�صد، و�الإيذ�ء و�جلرح، و�لتاآمر الرتكاب جر�ئم

34–25

4
�لت�صليم  طلب  �أ�صا�صه  على  ُبنَِي  �لذي  �لقانوين   �الأ�صا�ص 

)نحو 12 �صفحة(

46–34

مرفقات )ومتثل اجلزء االأكرب من امللف(:5

47–51ن�ّص مذكرة �لقب�ص �الأوىل يف �آب/ �أغ�صط�ص 195.

52–56ن�ّص مذكرة �لقب�ص �لثانية يف �أيلول/ �صبتمب 295.

.3

�صهادة مرمي جوالن ) قتل �صائح كندي على �صاطئ غزة 90/7/28،

وقتل 3 �إ�رش�ئيليني طعناً يف م�صنع �أملنيوم 90/12/14،

وتفجري با�ص يف تل �أبيب—�صالح نز�ل �صوي—94/10/19(.

ويتبعها �صور �جلرحى و�لقتلى - �رشيط فيديو

68–57

89–95�صهادة �أمري �صليمان )عملية عبا�ص �جلوهري يف �لقد�ص 94/10/9(4.

96-100�صهادة �إ�صحق بار )عملية �خل�صرية 94/4/13(5.

101-106�صهادة �آمي فايا )عملية �ختطاف با�ص �يجد 93/7/1(6.
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ال�شفحاتاملو�شوعالرقم

107-113�صهادة جورج كريكوريان )عملية �لعفولة 94/4/6(7.

.8

�صهادة �إبر�هام بلرزيلي

قتل مقاول يف غزة �آذ�ر/ مار�ص 1988

قتل �إ�رش�ئيلي يف كفار د�روم 1992/1/1

قتل �إ�رش�ئيلي يف �صيارته ببيت الهيا 1992/5/14

مقتل �إ�رش�ئيليني يف م�صنع تعبئة 1992/6/27

�إفاد�ت �صفيان �أبو �صمرة 1991

114-116 �إجنليزي

117-132 عبي

150-147

152-150

155-152

158-155

117-133 عبي

134-146 �إجنليزي ناق�ص

186-192 �إجنليزي

165-173 عبي�إفاد�ت �صيد �أبو م�صامح 1991

174-186 �إجنليزي

215-246 �إجنليزي�إفاد�ت با�صم مو�صى 1993

193-214 عبي

تركيبة حما�ص من �إفاد�ت �صفيان �أبو �صمرة، و�أبو م�صامح، وبا�صم 

مو�صى

158-164 �إجنليزي

.9

ق�صم  “رئي�ص  �أميدرور:  يعقوب  للجرن�ل  حتليليتان  در��صتان 

�لتحليل و�ملعلومات يف ��صتخبار�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي”:

   �أ. حما�ص: �لرتكيبة �لهيكلية و�آلية �تخاذ �لقر�ر

ب. ـحما�ص: مو�صى �أبو مرزوق - �أبو عمر

262-249

270-263

.10

�ملخابر�ت  �أجهزة  م�صتعار—عميل  )ند�ف(—��صم  �صهادة 

�صالح  حممد  مع  حقق  �لذي  �لرئي�صي  �ملحقق  وهو  �الإ�رش�ئيلية. 

)�أبو �أحمد(. وتت�صمن ملخ�صاً الإفاد�ت وتقارير حممد �صالح

287-271
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ملف الت�ضليم الإ�ضرائيلي

ملف االتهام

اجلزء الثاين )ال�شفحات 584-288(  

تتمة املرفق رقم 10 اإفادات اأبي اأحمد االأوىل والثانية 288-290�أ

اأوراق ر�شمية عربي واإجنليزي

291-301ند�ف 1 عبي

302-311ند�ف 1 �إجنليزي 93/1/27

312-318ند�ف 2 عبي

319-329ند�ف 2 �إجنليزي 93/1/30

330-339ند�ف 3 عبي 93/2/21

340-349ند�ف 3 �إجنليزي

ب
تقرير بالعربي بخط يد اأبي اأحمد - كتبه للع�شافري، ترجمة باالإجنليزي

350-409ند�ف 4 عربي

410-473ند�ف 4 �إجنليزي

ج
تفريغ كا�شيتات التحقيق مع اأبي اأحمد بعد التقرير: الكا�شيت 2,1 )اإجنليزي(

474-584ند�ف 5، 6 - �إجنليزي 1993/2/21

ملف االتهام

اجلزء الثالث )ال�شفحات 948-585(

تتمة املرفق رقم 10/ اأوراق م�شورةد

585-587تتمة تفريغ �لكا�صيتات: 3، 4، 5 )�إجنليزي( ند�ف 7

588-790ند�ف 9 )�إجنليزي(

هـ
ن�ّص �ملقابلة �لتلفزيونية ملو�صى مع تلفزيون �ملنار بعد عملية �لقد�ص 

)عبا�ص �جلوهري( 1994/10/9
794-791

و

�صهادة )�أيال( ��صم م�صتعار من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي م�صوؤول عن جمع 

�ملعلومات عن حما�ص )�صهادة حول �إجر�ء�ت ت�صجيل �أ�رشطة فيديو 

وترجمتها(

800-795
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�شهادة جيئول نيئوين11

التحقيقات مع �شالح العاروري ومو�شى دودين

831-836�إجنليزي

837-846عبي

�شهادة افراعيم رابني التحقيقات املالية - درا�شة حما�شبية12

�إجنليزي

مالحق - عدد 10

�أخرى

�الإ�رش�ئيلي  �ملخابر�ت  م�صتعار—عميل  حامد(—��صم  )�أبو  �صهادة 

عن �عتقال 3 ن�صطاء من حما�ص، و�كت�صاف ع�رشة �أكيا�ص بال�صتيكية 

مليئة بالوثائق )�أر�صيف(

823-830ر�صالة با�صم مو�صى )�أبو �لوليد( �إىل �أبي عمر )عربي و�إجنليزي(14

820-822�صهادة مائري جنار بخ�صو�ص �إفادة و�ئل بنات15

16
�صهادة كرو�ين موندر عن �عتقال 3 ن�صطاء من حما�ص )عاول تنوير�، 

وزكي ما�صي، و�أ�صامة قا�صي(، و�كت�صاف ع�رشة �أكيا�ص بال�صتيكية 

مليئة بالوثائق )�أر�صيف(

819-815

801-809 عربيمقابالت د. مو�صى مع: فل�صطني �مل�صلمة، و�ل�صفري، و�لعهد، و�لديار17

810-814 �إجنليزي�صهاد�ت حولها من بيغال �صيفي

�إفاد�ت �صالح �لعاروري ومو�صى دردين18
909-923 �إجنليزي

924-930 عبي

�صوؤون * يف  بالتحقيق  مت�ص  �آي  بي  �أف   - هامل  جوزيف  �صهادة 

�الإرهاب، حقق معه يف مطار نيويورك، وتهدف �ل�صهادة الإثبات عدم 

ً �صحة �أقو�ل د. مو�صى و�إخفائه معلومات عمد�



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات287

ملف الت�ضليم الإ�ضرائيلي

اأما اأهم م�شامني امللف فهي:

ن�ّص معاهدة ت�صليم �ملجرمني بني �لبلدين )قانوين(.   �أ. 

ب. ن�ّص طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي )قانوين(.

 ج. �الأ�صا�ص �لقانوين لطلب �لت�صليم )قانوين(.

�صهاد�ت حمققني �إ�رش�ئيليني حول �لعمليات �لع�صكرية )فني + قانوين(.  د. 

�إفادة حممد �صالح )ند�ف(، وتقرير خط يده، و�لتحقيق معه )فني + قانوين(. هـ. 

وثائق حتويالت مالية )فني + قانوين(.  و. 

و�أبو �صمرة، على دور د. مو�صى يف  با�صم مو�صى، وحممد �صالح،  �عرت�فات   ز. 

�صنة 1989 )فني + قانوين(.

توجيه  يف  دوره  على  و��صتدالالت  �حلركة،  يف  مو�صى  د.  موقع    ح. دالالت 

�لكتائب )�صيا�صي(.

ت�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �لوثائق  “�إن  قائالً:  كوهني،  �ملحامي  �رّشح  �مللف  هذ�  عن 

قر�ءة الفتة وحزينة، لكنها ال تت�صمن �صيئاً يدعم �التهامات �الإ�رش�ئيلية، �لتي تفيد 

�أن �أبو مرزوق م�صوؤول عن مقتل �أكرث من مائة �صخ�ص” )�لر�أي، 1995/10/8(.

ور�أى كوهني �أن �ملذكرة �لتي قدمتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صعيفة جد�ً، ولي�ص 

بالتفجري�ت  مو�صى  للدكتور  مبا�رشة  غري  �أو  مبا�رشة  عالقة  �إىل  ي�صري  ما  فيها 

�ملن�صوبة �إليه، وكل ما هو موجود �أن د. مو�صى هو �أحد �لن�صطاء �ل�صيا�صيني، �الأمر 

�لذي ال يعّد جرية يف �أمريكا.

و�صفيان  م�صامح،  �أبو  �صيد  من  كل  �إىل  �ملن�صوبة  �الإفاد�ت  على  ُمعلِّقاً   وقال 

مو�صى  د.  على  �عرتفو�  �إنهم  فيها  قالو�  و�لتي  �لفالوجي،  وعماد  �صمرة،   �أبو 

يحتاج  �إنه  عنه:  �ل�صغط  ويخّفـفو�  �لتحقيق،  حبال  يقطعو�  لكي  فقط  مرزوق  �أبو 

حتت  كانت  �إد�ناتهم  �أن  تثبت  �أعاله،  �ل�صابقني  �الأ�صخا�ص  من  موثقة  الأور�ق 

تقليدية،  حماكمة  لي�صت  �أنها  �لق�صية  هذه  يف  �مل�صكلة  �أن  �أ�صاف  �أنه  �إال  �لتعذيب، 

بحيث �إن �لذي ُيعتدُّ به هو �حلقائق فقط، �إذ يكفي “�إ�رش�ئيل” لتدعم طلب �لت�صليم 

�أن تعطي موؤ�رش�ت م�صابهة، ولكن بالتاأكيد فاإن �الإفاد�ت من �ملمكن �أن حُتِدث �صّكاً 

لدى �ملحكمة يف �ملز�عم �ملن�صوبة �إىل د. �أبو مرزوق.
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ق�صية  يتابعون  كانو�  �لذين  �أحد  من  تقرير�ً  حما�ص  حركة  تلّقت  حينه   ويف 

“روؤية عامة حول الئحة �التهام  �أبو مرزوق د�خل �لواليات �ملتحدة حتت عنو�ن 

�ملوجهة �صّد د. مو�صى �أبو مرزوق”، جاء فيه: 

من خالل �الطالع و�لقر�ءة �الأوىل الأور�ق ملف �التهام وطلب �لت�صليم يت�صح 

ما يلي:

اأوالً: يرتكز االتهام املوجه للدكتور اأبو مرزوق على ما يلي:

وموقعه  حما�ص،  حركة  يف   )1( رقم  موقع  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  �إن   .1
مّول باالإ�رش�ف و�لتوجيه و�إ�صد�ر �الأو�مر لكل �أعمال حما�ص، مبا فيها �الأعمال 

�لتحري�ص،  جمال  يف  وذلك  �ملدنيني(،  �صّد  خ�صو�صاً  )“�الإرهابية”،  �لع�صكرية 

ذلك  بني  وي�صاوي  �الأعمال،  هذه  �رتكاب  على  و�لت�صجيع  و�لتدبري،   و�لتمويل، 

وبني �رتكابها.

 وياأتي ربط د. مو�صى �أبو مرزوق بهذه �لعمليات وباجلهاز �لذي يقف خلفها 

من خالل:

تلقيها من  مّت  �ل�صخ�صية على حو�دث ولقاء�ت مّتت وتوجيهات  �أ. �العرت�فات    

ومبو�صى  حما�ص  بحركة  معينة  عالقات  ولهم  �العتقال،  رهن  �أنا�ص   ِقبَل 

�أبو مرزوق )مثل �عرت�فات �أبي �أحمد(.

�أو  �الأ�صخا�ص  لهوؤالء  ِقبَله  من  �لر�صمية  بالوثائق  �ملثبتة  �ملالية  �لتحويالت  ب. 

�الأمو�ل  هذه  من  جزء  يكون  �أن  طلبه  على  و�لرتكيز  كبرية،  ومببالغ  لغريهم 

ل�صالح متويل �لعمليات �لع�صكرية.

ج. قيام مو�صى �أبو مرزوق بتعيني م�صوؤولني يف �الأجهزة �لع�صكرية، و�الإعالمية، 

�صيا�صات  على  معهم  و�التفاق  حما�ص،  حلركة  و�النتفا�صية  و�ل�صيا�صية، 

و�أعمال حمددة )خالل زيارته عام 1989 لقطاع غزة(.

2. قيام حركة حما�ص باأعمال “�إرهابية” خ�صو�صاً �صّد �ملدنيني يف �إ�رش�ئيل 
و�الأر��صي �ملحتلة:
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ملف الت�ضليم الإ�ضرائيلي

يف�صل ]ملف �التهام[ هذه �الأعمال ب�صكل كامل، وال ي�صتطيع ربط منفذيها �أو    �أ. 

�أحد�ثها بالدكتور باأي �صكل حتى من خالل �العرت�فات من ِقبَل �ملعتقلني.

يعمل ]ملف �التهام[ جاهد�ً على �إبر�ز ��صتهد�فها للمدنيني من جهة، والإبر�ز  ب. 

نتائجها “�الإرهابية” من جهة �أخرى.

ثانياً: ي�شتند طلب الت�شليم االإ�رشائيلي اأ�شا�شاً اإىل:

يف  توقيعها  مّت  و�لتي  �ملتحدة،  و�لواليات  �إ�رش�ئيل  بني  �ملعاهدة  ن�صو�ص   .1
1962/12/10، و�رَشت بعد �إقر�رها من �ملوؤ�ص�صات �لد�صتورية يف 1963/12/5، 

.Lyndon Johnson حيث ُوقِّعت من ِقبَل �لرئي�ص �الأمريكي ليندون جون�صون

2. ُتعّد �ملادة Article 2“ 2” يف �ملعاهدة �أ�صا�ص عملية �لت�صليم يف بنودها 1، و2، 
و3، و25، و27، و�ملتعلقة بالقتل و�جلرح و�الإ�رش�ر باالأ�صخا�ص و�ملمتلكات.

يكون  �صنو�ت،  ثالث  من  �أكرث  �جلر�ئم  هذه  من  و�حدة  كل  عقوبة  �أن  ومبا 

طلب �لت�صليم م�صتَحّقاً حيث ترت�وح مدة �لعقوبة �لتي توجب �لت�صليم، بني ثالث 

�صنو�ت �إىل �ملوؤبد.

�ل�صيا�صي �ملكتب  رئا�صة  توليه  بعد  مّتت  �إليه  �ملن�صوبة  �الأعمال  كل  �إن   .3 
عام 1989... ح�صبما ورد يف طلب �لت�صليم و�الأ�صا�ص �لقانوين �لذي ُتبنَى عليه.

4. ويوؤكد �لطلب يف �ملادة D–20 على �أنه كان على علم ومو�فقة، بل وطلب قتل 
�ملدنيني، كجزٍء من عمليات حركة حما�ص �مل�صلحة �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية.

5. �صهاد�ت �ملحققني �الإ�رش�ئيليني �لذين حققو� مع معتقلني ُيعتَقد باأنهم من 
مبعلومات  �أف�صو�  مو�صى،  د.  بتوجيهات  �رتباط  �أو  عالقة  وعلى  حما�ص  حركة 

�الأو�مر،  و�إ�صد�ر  و�لتوجيه،  باالإ�رش�ف،  �الإ�رش�ئيلي  �التهام  توؤكد  تف�صيلية 

و�لتمويل من ِقبَله لهذه �لعمليات.

)هناك تف�صيل و��صع من ِقبَل الئحة �التهام، لكنه قابل للطعن �إجماالً وتف�صيالً 

يف �أكرث من موقع(، ومثال على ذلك:

ما يتعلق خ�صو�صاً بتاأكيد �ملحققني باأنه: مّت تنبيه �ملتهم �أن من حقه �ل�صمت،    �أ. 

�أف�صى بهذه �ملعلومات  ُي�صتخَدم �صده، و�أنه  �أن  �أي كالم �صيقوله يكن  و�أن 

باإر�دته �ل�صخ�صية ودون �صغط �أو �إكر�ه �أو تعذيب.



290

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�لتوقيع على �العرت�فات �ملُ�َصاغة باللغة �لعبية )بالرغم من ترجمتها له(...! ب. 

ثبوت قيام �أفر�د باأعمال من تلقاء �أنف�صهم �أو ب�صبب بيانات �صادرة عن حما�ص   ج. 

�ملرتبط  �ملزعوم  حما�ص  قيادة  دور  على  �ال�صتدالل  دون  ذلك،  على  ت�صجع 

باملكتب �ل�صيا�صي �أو باأبو مرزوق �صخ�صياً.  



الف�صل الثالث ع�صر

عنـ�ضـرية قـــا�ٍس
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عن�ضرية قا�ٍس

ٍ عن�صرية قا�س

�ال�صتباك، �إذ� جاز �لتعبري، بني حماميَْي �أبو مرزوق و�لقا�صي �لعن�رشي كيفن 

دويف مل يتاأخر.

فبعد �أن رف�ص دويف نف�صه �لتنحي عن �لنظر يف �لق�صية، وهو ما طالب به حماميا 

�أبو مرزوق، تقدم �ملحاميان يف 1995/11/16 بطلب لالإفر�ج عن �أبو مرزوق بكفالة، 

و�أورد� �الأ�صباب �لتالية لهذ� �لطلب:

1. عدم وجود خطورة تتمثل يف �صفره �إىل خارج �لواليات �ملتحدة يف حالة �الإفر�ج 
عنه.

�صريته  �إىل  باالإ�صافة  و�لعائلي،  و�لديني  �ل�صحي  بو�صعه  خا�صة  �عتبار�ت   .2
�لذ�تية.

3. �صعف �أدلة �حلكومة يف �لق�صية �ملُقامة عليه.

وعّدد طلُب �الإفر�ج بالكفالة بع�صاً من �أ�صباب �صعف �أدلة �حلكومة:

1. مالفة �عتقاله للد�صتور �الأمريكي وملبد�أ �لف�صل بني �ل�صلطات.
2. عدم �حتمال وجود دليل على �رتكاب �أبو مرزوق الأي من �الأفعال �لتي تتهمه 

“�إ�رش�ئيل” بها.
3. �نتهاك �حلكومة �الأمريكية للقانون، وللحقوق �الأ�صا�صية، و�الإجر�ء�ت �لقانونية.

4. �أن �حلكومة تريد �أن حت�رش قر�رها يف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي.

��صتدعى  �أو يناق�صه، مما  �أن يقر�أه  �لطلب دون  �لقا�صي دويف قرر رف�ص هذ� 

من �ملحامي �أن يتقدم بطلب م�صتعجل mandamus �إىل �ملحكمة �لعليا، وهو �لطلب 

للرد  للمحامي  مهلة  �لقا�صي  �أعطى  ذ�ته  �لوقت  ويف  عليه.  �لرد  �إهمال  مّت  �لذي 

على ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي. وبدورها تقدمت �حلكومة من خالل �الدعاء 

مب�صاريع قر�ر�ت، دون توقيع �أو م�صببات، تت�صمن قر�ر�ً با�صم �لقا�صي برف�ص 

على  �لكفالة  برف�ص  �خلا�ص  قر�ره  �لقا�صي  حّرر  الحق،  وقت  ويف  �لكفالة.  طلب 

�لنحو �لتايل:
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مو�صى �أبو مرزوق مطلوب للت�صليم حلكومة �إ�رش�ئيل ب�صبب �تهامه بالقتل، 

�لتاآمر بالقتل، و�جلر�ئم �لتي يكن �أن تنجم عن �لهجمات �الإرهابية �لتي �رتكبتها 

حما�ص، �لتي ُيعّد هو م�صوؤوالً ذ� م�صتوى عاٍل فيها. وقد تقدم �أبو مرزوق بطلب 

للخروج بكفالة؛ غري �أن �ملحكمة �ملنعقدة رف�صت يف 1995/12/6 خروجه بكفالة، 

مبرة ذلك باأنه مل يتقدم بدالئل كافية للعمل بنظام �لكفالة يف حاالت �لت�صليم.

برف�ص  قر�رها  “تدعم  للمحكمة  �ُصلّمت  �لتي  �مللحقات  باأن  �لقا�صي  وقال 

ملغادرة  مزّورة  “جو�ز�ت  مرزوق  �أبو  ��صتخد�م  باإمكانية  و��صت�صهد  �لكفالة”، 

�لواليات �ملتحدة”. و�أنه يف �لعادة ي�صافر �إىل دول عربية متلفة ال يوجد بينها وبني 

�تفاقيات ت�صليم، ولهذ� مل يتم ذلك، كما و�أنه رمبا يتلك وثيقة �صفر  “�إ�رش�ئيل” 
�أخرى، الأن جو�زه �حلايل لي�ص عليه من �الأختام ما يبنّي كرثة �أ�صفاره، �أو �أنه كان 

يدخل �إىل تلك �لدول بدون توثيق ر�صمي.

كما ذكر �لقا�صي باأن �حلالة �ل�صحية الأبو مرزوق جيدة، ون�صبة �ل�صكر يف �لدم 

يتعلق  فيما  �أما  �خلارجية.  �ل�صحية  للعناية  للخروج  يحتاج  وال  بها،  متَحكٌم  لديه 

�إىل ذلك. ونّوه  ر�أى حاجته  �إذ�  �الأئمة  �أحد  بلقاء  له  فاإنه �صيُ�صَمح  ب�صالة �جلمعة، 

�لقا�صي باأنه مّت �إ�صقاُط �ل�صرية �لذ�تية �لتي ت�صمنها طلب م�صت�صاره �لقانوين من 

1
�أجل �لكفالة، وذلك الفتقارها �إىل �ل�صهود وعدم توقيعها من ِقبَله.

�أن  �إىل  فيها  �أ�صارت  للمحكمة  مبذكرة  �حلكومة  تقدمت   ،1995/12/14 ويف 

�ملحامي كان قد هدد با�صتئناف قر�ر �لقا�صي دويف رف�ص �إطالق �رش�ح �أبو مرزوق 

�إنها تقرتحها  �أ�صباب، قالت  �ملذكرة جمموعة  �لعليا. و�أوردت  �أمام �ملحكمة  بكفالة 

لدعم �لقر�ر، وذلك باعتبارها �أ�صباباً موجبة لرف�ص �لطلب:

1. �حتمال هرب �أبو مرزوق.
2. �لتاأثري �ل�صلبي لالإفر�ج عنه بكفالة على �ل�صيا�صة �خلارجية للواليات �ملتحدة.

�أو  �ل�صحية  كحالته  �رش�حه،  �إطالق  ت�صتدعي  خا�صة  �أ�صباب  وجود  عدم   .3 
�لو�صع �لديني.

 Order, In the Matter of the Extradotion of Mousa Mohammed Abu Marzook, by  
1

Kevin Duffy, United States District Judge, New York, December 1995.
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4. هو معتقل ب�صبب مذكرة �عتقال �إ�رش�ئيلية.
متعددة،  �صفر  جو�ز�ت  بو��صطة  �الأو�صط  �ل�رشق  بلد�ن  �إىل  �ل�صفر  كثري  �إنه   .5
بني  جمرمني  تبادل  �تفاقية  هناك  ولي�ص  �صفر.  جو�ز�ت  بدون  ي�صافر  و�أحياناً 

“�إ�رش�ئيل” وتلك �لدول با�صتثناء تركيا.

وتك�صف هذه �الأ�صباب عن مدى ت�صيي�ص �لق�صية، كما �أنها تك�صف �إىل �أي مدى 

يجري ت�صيي�صها ل�صالح �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي و�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية.

قر�ر� �لقا�صي و�حلكومة �ملوجز�ن كانا رد�ً على �ملذكرة �لتف�صيلية �لتي كان قد 

تقدم بها حماميا �أبو مرزوق يف 1995/12/6 حتت عنو�ن “مذكرة ��صتدعاء اللتما�ص 

�ملثول �أمام �ملحكمة”. وقد �رشحت �ملذكرة عدم قانونية �عتقاله، وجاء فيها:

�إن هذ� لي�ص �الأ�صلوب �ملتبع يف �إجر�ء�ت �لت�صليم، ت�صتخدم �حلكومة �ل�صلطات 

و�لزوج،  �الأب  و�الأ�صتاذ،  �ملُ�صتدَعى—�لعامل  ملنع  �ملحكمة  لدى  �لق�صائية 

فيها �إقامته  مدة  طو�ل  �لبالد  بقو�نني  و�مللتزم  و�جتماعياً،  �إن�صانياً   �لن�صيط 

وبدون  �الإد�نة  حتـديد  وبدون  �لكفالة،  وبدون  �ملحاكمة،  )�أمريكا(—بدون 

يف  �ال�صتمر�ر  مع  عليها،  �ملتعارف  �ل�صحيحة  �الإجر�ء�ت  من  حٍد  وباأي  بر�هني، 

ممار�صة ذلك �إىل زمن غري معلوم. يف �حلقيقة، فاإن �حلكومة حتتجز د. �أبو مرزوق 

ناحية  فيه من  �لذي طعن  �لت�صليم  بند  فيه على  �عتمدت  �لذي  �لت�صليم،  �أجل   من 

قانونية ود�صتورية.

ويف �لو�قع، ملا كان هذ� لي�ص �إجر�ء )لطرد/ �إبعاد( ملغرتب مقيم ب�صبب ن�صاطاته 

غري �لقانونية يف �لبلد... حيث �إن �حلكومة مل تثبت �صيئاً... فاإنه لي�ص هناك �أ�ص�ص 

�إنه مل يثبت عليه �أي ُجرم قانوين يف �لواليات �ملتحدة،  قانونية الحتجازه، حيث 

وكذلك فاإن �التهامات باجلر�ئم �خلارجية... باالإ�صافة �إىل �أنها غري حقيقية، فاإنها 

تفقد م�صد�قيتها بالطعن يف قانون �لت�صليم.

�إ�رش�ئيل  �إىل  �ملُ�صتدَعى  ت�صليم  �أو  �الإبعاد  �إىل  ت�صعى  �أن �حلكومة ال  و�حلقيقة 

بدون  ممكنة  مدة  الأطول  �ملُ�صتدَعى  �حتجاز  تريد  فاحلكومة  �ل�رشعة.  بهذه 

�ملتحدة،  �لواليات  لقو�نني  مالفة  حتى  وبدون  حمددة،  تهم  وبدون  حماكمة، 

وبعيد�ً عن عائلته و�أوالده.
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لقد عا�ص �ملُ�صتدَعى، د. مو�صى �أبو مرزوق، ب�صكل قانوين يف �لواليات �ملتحدة 

فرجينيا،  يف  بيته  و�أ�ص�ص  كما  �خلا�صة،  م�صاريعه  لنف�صه  و�أ�ص�ص  �صنة.   14 ملدة 

�ملتحدة.  �لواليات  يف  ولدو�  �أطفاله  من  �أربعة  �إن  حيث  وعائلته،  باأطفاله  و�عتنى 

وكذلك زوجته حا�صله على �الإقامة.

ومل ُيتهم د. �أبو مرزوق، �أو ُيد�ن باأي جرم يف �لواليات �ملتحدة، على �لرغم من 

�ملطالبة �لد�ئمة و�ملتكررة الإثبات �لدعوى �ملُقاَمة �صده، فلم تتقدم �حلكومة باأي 

�إثبات �أو حتى مالفة �رتكبها يف �أثناء مدة �إقامته يف �لواليات �ملتحدة.

ما هو �ل�صبب ور�ء �حتجازه و�عتباره يهدد �ل�صارع باخلطر، �إْذ مل تثبت عليه 

�أي مالفات قانونية. فلي�ص هناك �أي مبر قانوين ملو��صلة �عتقاله.

ولكن كجزء من �هتماماته �الإن�صانية، فقد كان د. �أبو مرزوق متحّدثاً ُمعلِناً عن 

مطالبته بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �أر�صه، �الأمر �لذي ين�صجم مع �هتمامات 

�لفل�صطيني مبا ين�صجم مع  �ل�صعب  �أبو مرزوق عن حرية  �لبلد. وحتدث د.  هذ� 

�صمانات �لواليات �ملتحدة بحرية �لر�أي و�لفكر.

نف�صه  �لوقت  ويف  �ملطالب،  هذه  �حلكومة  �حرتمت  فقد  �لوقت  هذ�  وحتى 

باحلريات،  و�ملتعلقة  �لد�صتور  من  �الأوىل  �لفقرة  تطبيق  يف  �لتعاون  عن  �متنعت 

ورغبة �ل�صخ�ص يف �لتعبري و�لدفاع عن نف�صه �أمام �لقانون، خادمة بذلك �ل�صيا�صة 

�خلارجية. و�الآن ت�صعى �حلكومة الحتجاز �أبو مرزوق، مالفة بذلك حقوقه....

ظهر هذ� من خالل �حتجاز �أبو مرزوق عندما و�صل �إىل مطار كينيدي يف �أثناء 

عودته من رحلة �صخ�صية مع عائلته.

و�حلقيقة غري ذلك، وكان هذ� �الإجر�ء عندما قررت �إ�رش�ئيل �عتقاله و�حتجازه. 

�رتكب  الأنه  �أو  �لقا�صي  وجدها  �أ�صباب  على  بناء  باحتجازه  �حلكومة  تُقم  ومل 

جرية معينة، و�إمنا �حتجزته ب�صبب طلب ر�صمي من خارج �جلهاز �لق�صائي، 

وقامت �حلكومة بالتالعب �أو بلَيِّ �لقو�نني الحتجازه، وكاأن هناك �أ�ص�صاً قانونية.

�ملتحدة باحتجازه يف مطار كينيدي بدون �صابق  �لواليات  �لبد�ية، قامت  ويف 

�أجل �الإبعاد،  �إد�نة. ثم حّولت �صبب �حتجازه من  �أي  �إنذ�ر، وعلى �الأ�صح بدون 
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�لقانونية.  �إقامته  ب�صبب  بحقه  �الإجر�ء  هذ�  تطبيق  قانونية  عدم  من  �لرغم  على 

�أمام  �إىل �لظهور  �إمكانية جلوئه  �أن تقلّل من  �أر�دت  �أن �حلكومة  و�ل�صبب يف ذلك، 

لي�ص  �أنها  وخ�صو�صاً  �إليه،  �ملوجهة  �لتهم  على  و�لرد  نف�صه  عن  للدفاع  �ملحكمة 

�متنعت  �ليوم  هذ�  وحتى  �أنه  و�لو�قع  به.  تتهمه  �أن  يكن  ما  �أو  يدينه  ما  لديها 

�حلكومة عن �الإدالء باأي تهم حمددة تعزز �إجر�ء�ت �الإبعاد.

ثم قامت �حلكومة بجلب طلب �لت�صليم �إىل �إ�رش�ئيل، �إال �أن �إ�رش�ئيل مل ت�صتِطع 

�حلكومة  قامت  ولهذ�  �إثرها،  على  ت�صليمه  يتم  بجر�ئم  تدينه  �إثباتات  ت�صكيل 

�الأمريكية بطلب وقت �أطول يتم على �إثره �حتجاُزُه ملدة �أطول وبدون دالئل على 

�أنه �صيكون م�صدر خطر لل�صارع �لعام.

وبعدها طلبت �حلكومة، بعد �أقل من �أ�صبوعني من �إح�صارها طلب �الإبعاد غري 

�لالئق من �ملحكمة تاأجيل �لنظر يف طلب �الإبعاد؛ وذلك الأنها جاءت بطلب جديد، 

�إجر�ء�ت  و�صتتم  قانونيتها،  عدم  �إثبات  مّت  �أ�صباب  على  معتمدة  �لت�صليم  طلب 

يعني  �لت�صليم  طلب  �إجر�ء�ت  تاأخري  و�إن  �لت�صليم.  طلب  ف�صل  حال  يف  �الإبعاد 

�حتجاز د. �أبو مرزوق بدون �أ�ص�ص قانونية.

�لتي  �التهامات  تف�صري  �ملتحدة  �لواليات  حكومة  ترف�ص  �الأثناء  هذه  ويف 

�أنه من �ملحتمل �أن يكون �إرهابياً،  ت�صتوجب �الإبعاد، ومالحظتها �لوحيدة هي 

بدون �الإدالء باأي حقائق �أو تف�صيل. كما �أنها ترف�ص تزويدنا باأي ت�رشيحات 

�أي معلومـات عنها. كل ذلك، ومع تاأجيل �لبّت  �أو  حمددة حول هذه �التهامات 

نف�صه  عن  للدفاع  فر�ص  على  مرزوق  �أبو  ح�صول  ��صتحالة  يعني  �لقطعي، 

�صغطها  مـن  �حلكومة  وز�دت  ب�رشعة،  منها  لالنتهاء  �الإبعاد  �إجر�ء�ت  �صّد 

�ملبر  هو  ما  قانونية.  مبر�ت  بدون  �أطول  ملدة  مرزوق  �أبو  �حتجاز  باجتاه 

�ملوجهة  �التهامات  طبيعة  على  مرزوق  �أبو  �إطالع  لعدم  �حلكومة  لدى  �ملقنع 

�أو حتى حتديدها. �صده 

كما و�أن �صكوى �لت�صليم �ملوجهة �صده من ِقبَل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية لي�صت 

�أو ��صتدعاء  باأح�صن من �صابقتها، فاإنها تعتمد على �الإ�صاعات. مل يتم ��صت�صهاد 

�أحد ممن يعرفون �حلقيقة. ت�صتند على �لتجرمي ب�صبب �لع�صوية، �عتمدت ب�صكل 
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رئي�صي على ما قاله �صجني يف �أثناء �عرت�فه عـن حما�ص يف ظّل ظروف �لتعذيب، 

و�لتي  توقيعها  ورف�ص  يفهمها،  ال  �لتي  �للغة  بالعبية،  �عرت�فاته  كتبت  وقد 

�حتوت على �أقاويل مت�صاربة.

�عرت�ف مل ت�صتِطع من خالله حمكمة وحكومة �إ�رش�ئيل �إد�نته بجرية �لقتل 

ِديَن بالع�صوية �أو م�صاعدة منظمة حمظورة.
ُ
يف ثنايا ملف �لت�صليم، و�إمنا �أ

باأن  �ملحكمة  هذه  باإعالم  مهتمة  غري  �ملتحدة  �لواليات  �أن  ذلك  من  و�الأهم 

�الأمر  له،  �إ�رش�ئيل  تعذيب  �صّد  ب�صكوى  تقدم  قد  كان  حالياً  �مل�صجون  �ملعرتف 

�لذي �أدى �إىل �العرت�ف �لكاذب. وبالتاأكيد �إن �ملحكمة تود �أن تتاأكد من �أن �لواليات 

�ملتحدة �عتمدت على هذه �العرت�فات لت�صكيل �إثباتات لديها.

جديدة  �صكوى  بت�صجيل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قامت  ب�صيطة  فرتة  ومنذ 

�صكوى  يف  و�لنو�ق�ص  �ل�صلبيات  تد�ُرك  بذلك  حماولة  �لت�صليم،  بخ�صو�ص 

بني  �خللط  يف  �حلكومة  تخبّط  عن  معبة  �ل�صكوى  وجاءت  �ملتحدة.  �لواليات 

�الأوىل...  �ل�صكوى  يف  �ملوجودة  تلك  عن  متاماً  متلفة  ُتهماً  �أبرزت  حيث  �لتُهم، 

ُتهم تتعلق ببع�ص ما حدث قبل 3-5 �صنو�ت ما�صية، ويف �حلقيقة �أنه يجب على 

لت�صدر  �الأويل،  �الإنذ�ر  �أ�صدرت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �إىل  تعود  �أن  �إ�رش�ئيل 

�إنذ�ر�ً جديد�ً بتُهم جديدة متعلقة بالت�صليم. معتمدة على معلومات �أقرت حكومة 

�إثبات  مبحاولة  وباإ�صهاب  �إ�رش�ئيل،  حكومة  قامت  “مت�صاربة”.  باأنها  �إ�رش�ئيل 

يف  م�صتقلون  وهم  �لع�صكري  بالعمل  يقومون  حما�ص  مع  متعاطفني  هناك  �أن 

ذ�تهم، وهذ� قول مل ُينِفه �أبو مرزوق. ثم قامت حكومة �إ�رش�ئيل باالعتماد على 

َمة وغري و��صحة ملحاولة �إثبات  دالئل مهلهلَة و�صعيفة ُم�صتَقاة من بر�هني معوَّ

�أبو مرزوق، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�لذي مل يكن م�صوؤوالً  �أن 

تقدمت  �لتي  �لب�هني  �إن  )�لقتل(!!  باالإجر�م  مذنب  باأنه  �لع�صكري،  �لعمل  عن 

�ملتعلقة  �ملحكمة  جل�صة  وبعد  ذلك  �إثبات  جد�ً  �ل�صعب  من  �صتجعل  �حلكومة  بها 

�لكالم  على  �ملعتمدة  �ل�صفحات  �آالف  �لربط،  عملية  ل�صعوبة  وذلك  بالت�صليم، 

و�الإ�صاعات حول �لعمل �لع�صكري �مل�صتقل عجزت عن �إثبات �أن �أبو مرزوق تعّمـد 

حتويل �الأمو�ل �لتي ُجِمعت لل�صدقات و�لتعليم و�لنو�حي �الجتماعية وغريها �إىل 

�لعمل �لع�صكري.
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لي�ص  �أنهم  عن  �لعلن  يف  �لر�صميون  �الإ�رش�ئيليون  �عرتف  فقد  �حلقيقة  ويف 

لديهم “�أي دليل مقبول”، ومنهم خب�ء �إ�رش�ئيليون: مدعي عام �لوالية دوريت 

بين�صت�ص، و�مل�صت�صار �لقانوين لوز�رة �خلارجية يوئل زجنر �لذي قال باأن على 

�إ�رش�ئيل �لتوقف عن طلب �لت�صليم؛ الأنها لي�ص لديها �أي حقائق لدعم ذلك �لطلب، 

�لت�صكك  �إىل  �أّدت  �لتعذيب  بطريقة  ح�صلت  معلومات  على  �حلكومة  �عتماد  �إن 

على  �لتوقيع  على  جِب 
ُ
�أ باأنه  �صالح  حممد  ذكر  حيث  �ملعلومات،  هذه  �صحة  يف 

وثيقة �عرت�ف مكتوبة بالعبية، لغة ال يقر�أها وال يفهمها، وذلك بعد �أن ُوِعد باأنه 

بتوقيعه عليها �صياأخذ عقوبة ب�صيطة يف �ل�صجن ثم ُيطلق �رش�حه.

�إرهابية  منظمة  حما�ص  باأن  �الإقر�ر  ِمر�ر�ً  �أمريكيون  ر�صميون  رف�ص  وقد 

تنطلق من �لواليات �ملتحدة. وكما ذكر يف �ال�صتدعاء �ملقدَّم وباإ�صهاب �أن حملِّلني 

�أن  �لكوجنر�ص—من  �أمام  كلمات  قلّلو�—يف  �آي.  بي  و�الأف  �أي  �آي  �ل�صي  من 

حما�ص �صاركت يف �أعمال �إرهابية يف �إ�رش�ئيل، موؤكدين �أن حما�ص يف �إ�رش�ئيل تبنّت 

م�صريين  قيادتها،  ِقبَل  من  ُدّبـرت  �أو  ُخّططت  تكن  مل  �الإ�رش�ئيليني  �صّد  عمليات 

من  منطلقة  �إرهابية  بعمليات  حما�ص  يدين  �إثبات  �أي  لديهم  لي�ص  �أنه  �إىل  بذلك 

�لواليات �ملتحدة. و�أكدو� �أن حما�ص لها قياد�ت �إد�رية، وفنية، و�صيا�صية متلفة 

وم�صتقلة مع وجود فقط �جلناح �ملعلوماتي و�ل�صيا�صي خارج �الأر�ص �ملحتلة.

�أعمال  �لنو�يا �ل�صيئة لدى �حلكومة. هذه لي�صت  يف ظّل هذه �الإدالء�ت، تظهر 

ح�صنة �لنو�يا تعمل مب�صتلزمات �تفاقياتها وبحيادية لت�صليم جمرم �إىل بلد �آخر. 

هذه �أعمال حكومة ت�صعى لو�صع �لعر�قيل �أمام �حلقائق، و�ختالق �لتُهم تلو �لتُهم 

يد�فع من خاللها  �إن�صان مقيم وقانوين، مهملة حقه يف حماكمة عادلة  الحتجاز 

�إليه، وحتتجزه الأطول مدة ممكنة وبدون  عن حقوقه ويدفع �التهامات �ملوجهة 

�عتبار ل�صحته �أو و�جباته �لدينية.

ويف �حلقيقة، قبل �أن تبد�أ �حلكومة مهزلة عملية �لت�صليم، عر�ص �أبو مرزوق 

وباخت�صار  حمددة.  غري  طويلة  لفرتة  �الحتجاز  لتجنُّب  �الإبعاد؛  عملية  قبولَُه 

عر�ص على �حلكومة ما يكن �أن توؤول �إليه �ملحاكم فيما يتعلق باإجر�ء�ت �الإبعاد.
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و�حتجزت  �لت�صليم،  عملية  و�خرتعت  رف�صت  �حلكومة؟  فعلت   ماذ� 

�أبو مرزوق مع عدم وجود �الأ�ص�ص �لقانونية لذلك و��صتمرت بذلك، ودجمت معها 

�صكوى جديدة متعلقة بالت�صليم �أي�صاً بدون �أ�ص�ص قانونية.

باأن هذه �ملحكمة لن تر�ئي �حلكومة  �عتقادها  على �حلكومة عقد حمكمة مع 

و�لنظر يف �لق�صـية. �نظر �إىل قائمة �أعمال �حلكومة: �عتمدت على “قانون �لت�صليم” 

مرزوق  �أبو  و�حتجزت  �رشعيته،  وعدم  هنا  تطبيقه  �إمكانية  عدم  �إثبات  متَّ  �لذي 

بدون مذكرة وبدون ُتهم و��صحة، و�أ�صدرت �إجر�ء�ت باالإبعاد علماً باأنه مو�طن 

ُتهم، و�أّجلت حمكمة  �إليه من  ه  ُوجِّ �لدفاع عن نف�صه ونفي كل ما  له حّق  قانوين 

طلب  و�أح�رشت  مرزوق،  �أبو  عليه  و�فق  �لذي  �لوقت  يف  �أ�ص�ص  بدون  �الإبعاد 

�خل�صو�ص،  بهذ�  �التفاقية  م�صتلزمات  جميع  تنفذ  مل  �إ�رش�ئيل  �أن  مع  �لت�صليم 

�أن  بالتعذيب وبدون  �إدالء�ت غري دقيقة وغري �صحيحة و�أخذت  و�عتمـدت على 

�أثناء �لنظر يف �ملعلومات �ملقدَّمة،  ُتعلِم �ملحكمة باأن هذه حقائق يجب �عتبارها يف 

ورف�صت حتديد طبيعة �لتُهم �لتي ت�صتلزم �الإبعاد و�كتفت باالإ�صارة �إىل �لد�صتور 

يف ذلك، ثم رف�صت تقدمي �إثباتات مقنعـة لهذه �لتُهم. �أ�ِصف �إىل كل ما �صبق قر�ر 

عدم  ومع  �مل�صلمني،  من  غريه  مع  دينه  ممار�صة  من  مرزوق  �أبو  مبنع  �حلكومة 

�لفح�ص  بال�صكري، فقد قررت �حلكومة وقف  �ملتعلقة  �الختالف حول م�صكلته 

�العتيادي لن�صبة �ل�صكر يف �لدم لديه �لتي كانت يف �رتفاع م�صتمر، وباخت�صار، 

هذه حكومة حر�صت على �ختالق كل �ملعّوقات بُح�صن �أو ب�صوء نو�يا �أمام �لعد�لة 

وبغ�ّص �لنظر عن �صدق �التهامات. ويف �لوقت نف�صه حتتجز �أبو مرزوق وبدون 

�عتبار ل�صحته �أو معتقد�ته �لدينية.

�ال�صتدعاء  ويف  بريء،  �إنه  �لعقالنية،  �حلقيقة  لغري  ي�صعى  ال  مرزوق  �أبو  �إن 

فاإنه يوؤكد بر�ءته بالق�صم، ولي�ص من �لظلم �أن يطلب �إطالق �رش�حه �أو حتديد �لتُهم 

�ملوجهة �إليه وحمكمة عادلة. يريد �أن يبقى هنا حّر�ً، ويف و�صع قانوين مع �أوالده 

وعائلته وم�صاريعه �خلا�صة، ومع جاليته �مل�صلمة �إن �أمكن.

اللتز�مه  ونظر�ً  بكفالة،  �إخر�جه  و�إال  �لفوري،  �الإفر�ج  يطلب  فاإنه  هنا  ومن 

�لو�ردة و�ال�صتدعاء  د�ت  �لتعهُّ تثبت  لن يهرب، كما  �أبو مرزوق  فاإن  �الإ�صالمي، 

�صا�صيدينا،  �لعزيز  عبد  ود.  �ل�صيخ،  حممد  ود.  �لقر�صاوي،  يو�صف  د.   من 
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من  باأكرث  كفالة  بر�صد  تطّوع  فاإنه  ذلك  �إىل  باالإ�صافة  �لف�صل.  �أبو  خالد   ود. 

مليون دوالر باأنه �صيلتزم باأي �رشوط منطقية ال ُتعيق قيامه بو�جباته جتاه عائلته.

)�نتهت �ملذكرة(

مرزوق  �أبو  و�صجن  �حتجاز  تريد  و�إمنا  منطقية،  �إجابة  باأي  �حلكومة  تاأتِ  مل 

ل�صنو�ت و�صوف ت�صطره �إىل مقا�صاتها؛ ب�صبب عدم عد�لتها و�إعالن خروجها عن 

�لقانون من خالل �أعمالها.

ويف �جلل�صة ذ�تها �لتي تقدم بها �ملحاميان بهذه �ملذكرة، جرى نقا�ص بني �لقا�صي 

�لعن�رشي دويف وحمامي �أبو مرزوق �صتانلي كوهني، بح�صور ماري و�يت وهي 

م�صت�صارة قانونية للمقاطعة �جلنوبية يف نيويورك، وكل من باروخ و�يز وروبرت 

بوهلر Robert Buehler م�صاعد�ن لالدعاء وكينيث هاري�ص Kenneth Harris من 

يف  �الدعاء  م�صاِعد�  تدّخل  وقد  �لدولية(.  �ل�صوؤون  )مكتب  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة 

�حلو�ر بالقدر �لذي يك�صف �لتو�طوؤ بني �لقا�صي و�لقر�ر �ل�صيا�صي �مل�صبق حلكومة 

�لواليات �ملتحدة ب�صاأن ق�صية �أبو مرزوق.

�لنقا�ص، �أو �حلو�ر �لفا�صح، د�ر على �لنحو �لتايل:

�ل�صيد كوهني، تقدمَت بطلب “A habeas petition”؛ �أي �أمر بالتحقيق يف  القا�شي: 

�حتجاز �ملتهم، وبالتايل �إخر�جه بكفالة.

�صحيح. كوهني: 

لقد ُحّول طلبك �إيل، �الأمر �لذي كان من �ملفرو�ص �أن تعرفه. القا�شي: 

من  �صنة  و15  �ملحكمة  قو�نني  �إىل  ��صتناد�ً  معك،  �الختالف  يف  �أرغب  كوهني: 

�ملر�فعات �لق�صائية.

�أنا �آ�صف يا �صيد كوهني، فاأنت ال تدري ماذ� تعمل، فقد ُحوِّل طلبك �إيل.  القا�شي: 

هذ�  مثل  فيها  يتم  �أن  يكن  �لتي  �ل�صابقة،  للحاالت  مبر�جعة  �صاأقوم  كوهني: 

�الإجر�ء وكذلك قو�نني �ملحكمة.

�صاأر�جع �حلاالت �لتي تن�ص على �أنه ال يحق لك �لتقدم مبثل هذ� �لطلب،  القا�شي: 

و�صننطلق من هناك.
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هذه �ملحكمة تعرف ذلك )عن �صحة ما يّدعي(. كوهني: 

على  رّد  هو  طلبك  �أن  �أفرت�ص  هل  لك.  �صكر�ً  كتبت،  ما  متاماً  �أعرف  �أنا  القا�شي: 

�اللتما�ص �ملقدَّم؟

�أي �لتما�ص �أيها �لقا�صي؟ كوهني: 

�لتما�ص �لت�صليم. القا�شي: 

نعم، رّد على �صيئني. �الأول فهو رد... )قاطعه �لقا�صي(... كوهني: 

ممكن �أن �أكمل حديثي �أيها �لقا�صي؟

ال، �أنا �أ�صاأل �الأ�صئلة، و�أنت جُتيب عليها. القا�شي: 

عَط �لفر�صة لالإجابة �لتامة.
ُ
مل �أ كوهني: 

�لتايل هو هل هذه  �الأمر  �الآن.  �ل�صوؤ�ل،  �الإجابة عن  باإمكانك  لك،  �صكر�ً  القا�شي: 

�لوثيقة ومرفقاتها هي �لرد على طلب �لت�صليم.

على  رّد  هذه  �لقا�صي،  �أيها  ال  �لت�صليم،  طلب  على  �لرد  لي�صت  هذه  ال،  كوهني: 

ظروف �حتجازه.

متى نتوقع �لرد على طلب �لت�صليم؟ القا�شي: 

بعد ح�صولنا على ما يكفي جلل�صة تامة بخ�صو�ص طلب �لت�صليم. كوهني: 

لديك �أ�صبوعان الإح�صار رّد على طلب �لت�صليم. القا�شي: 

�أيها �لقا�صي، ال �أ�صتطيع، لدي 500 �صفحة. كوهني: 

�ل�صيد كوهني، لي�ص �صغلي، �صتاأتي بالرد خالل �أ�صبوعني. القا�شي: 

لن �أ�صتطيع، �أيها �لقا�صي. كوهني: 

�بذل جهدك. القا�شي: 

�أيها �لقا�صي، لن يكون بو�صعي. كوهني: 

�صتعمل جهدك، �صتعمل جهدك، بهذه �ل�صهولة. القا�شي: 

ممكن �أ�صجل مالحظاتي؟ كوهني: 
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�صيد كوهني، يكنك �جللو�ص، وكتابة ما تريد، �إذ� �أردت. القا�شي: 

خالل هذين �الأ�صبوعني �صاأجلاأ �إىل �ملحكمة �لثانية. كوهني: 

جميل. القا�شي: 

هل باإمكاين طرح ق�صايا �أخرى �أمام �ملحكمة؟ كوهني: 

و�حدة و�حدة فقط. القا�شي: 

�أي و�حدة ذ�ت بال؟ كوهني: 

نعم. القا�شي: 

�صنبد�أ. كوهني: 

�صحة  حول  �لت�صاوؤل  به،  �أبد�أ  �أن  �أريد  �لذي  بال�صكل  �صنبد�أ  ال،   القا�شي: 

�أبو مرزوق، لقد فهمت �أنك تدعي باأنه غرُي ُمعتنَى به �صحياً.

�صحيح، �أيها �لقا�صي. كوهني: 

�الآن، هل �صلمت �مللفات �ل�صابقة �لتي طلبتها �حلكومة منك. القا�شي: 

يف  موجودة  ملفات  �إح�صار  مني  ثالثة  �أو  يومني  قبل  �حلكومة  طلبت  كوهني: 

غد�ً.  �حلكومة  �إىل  و�صاأ�صلمها  متاأخر�ً.  �ليوم  و�صت�صلني  فريجينيا، 

باملقابل على �حلكومة �أن ت�صلمني تقارير من نتاج يوم �أم�ص.

جميل، �صاأفرت�ص باأنك تقوم بذلك. القا�شي: 

و�صن�صلمها  �أم�ص،  يوم  �أح�رشناها  لقد  �لقا�صي،  �صعادة  تقارير،  لدي  االدعاء: 

من  �ل�صماء  �لغدد  يف  متخ�ص�صاً  طبيباً  ��صتدعينا  لقد  كوهني،  لل�صيد 

 خارج �ل�صجن، للك�صف على �أبو مرزوق يف �أكرث من زيارة وكان �آخرها 

يوم �أم�ص.

كحالة خا�صة يكنك �إعطائي �إياها �أي�صاً. القا�شي: 

جميل، �أيها �لقا�صي. االدعاء: 

هل تقوم �ملحكمة بعر�ص مو�صوع �لكفالة �ملطروح �أمام �ملحكمة، �قرت�ح  كوهني: 

�لكفالة!!
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نعم، لقد قر�أت مذكرة �ال�صتدعاء �لتي تقدمت بها لدعم طلبك يف �لتحقيق  القا�شي: 

يف عملية �حتجاز �ملتهم، و�إنني �أفرت�ص باأنك تبر طلب �لكفالة باملنطق 

نف�صه �لذي تتبناه �الآن.

تقريباً. كوهني: 

طلبك للكفالة مرفو�ص. القا�شي: 

هل من �صبب معني ور�ء ذلك؟ وبدون �إجابة من �حلكومة؟ كوهني: 

بها  تقدمت  �لتي  �الأور�ق  هنا  لدي  �حلكومة،  من  جو�ب  �إىل  �أحتاج  ال  القا�شي: 

وتّدعي يف هذه �الأور�ق باأن �أبو مرزوق لي�ص له عالقة باجلر�ئم.

نعم، �صحيح. كوهني: 

طلب  تدعم  �إ�رش�ئيل  من  �صكوى  �أنَت  �أعددَتها  �لتي  �لوثيقة  هذه  يف  القا�شي: 

�لت�صليم؟

عدُّها �أنا، ولكن �صلمتها كما هو مطلوب مني.
ُ
مل �أ كوهني: 

نعم، يف �لوثيقة، فقرة )م( هناك ن�ّص �عرتف به. القا�شي: 

هذ� لي�ص �صحيحاً ح�رشة �لقا�صي. كوهني: 

ح�صناً، من �ملمكن. القا�شي: 

�أين �الأمور �لتي �عرتف بها. كوهني: 

و�ردة يف فقرة )م(، �أظن ذلك. القا�شي: 

ذكر باأن �إ�رش�ئيل تّدعي �إذ� قر�أت �ملحكمة باقي �الأور�ق فاإنها �صت�صتنتج  كوهني: 

باأنه ذكر؟

لقد قر�أت �الأور�ق، ويت�صح منها �لبحث عن �إجابة عن �صوؤ�ل، �إجابته يف  القا�شي: 

هذه �ملحكمة ولي�ص حمكمة �لت�صليم؟

�أرغب يف �ملعار�صة، �أيها �لقا�صي، يظهر يل باأن هناك �صابقة قانونية. كوهني: 

�أفهم �الآن، �صوف لن نقوم باحلكم على  �أن  �أريد  �أنا  ال، يا �صيد كوهني،  القا�شي: 

هذه �لق�صية هنا، و�إمنا �صنقوم باتخاذ قر�ر يف �إمكانية �عتبارها ق�صية 

ت�صليم �أم ال.
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�أو  �أي موقف  �لكفالة يف  �ملُ�صتدَعى يف حقه يف  �إمكانية  هل �ملحكمة تناق�ص  كوهني: 

حالة.

ال. القا�شي: 

�أن  �إال  �أخرى،  ق�صايا  يف  �التهامات  بع�ص  حدوث  من  �لرغم  على   كوهني: 

�لكفالة—على �الأقل—كانت قد ُطرحت و�عتُبت وُنِظر فيها.

لقد �عتبتها، ونظرت فيها. القا�شي: 

بدون �لرد من �حلكومة! كوهني: 

لدي �لرد على جميع �الأور�ق حتى �الآن. القا�شي: 

قالت حكومة �إ�رش�ئيل باأنه عمل �صيئاً، نحن رددنا باأنه مل يفعل، وتقدمنا  كوهني: 

بحجم �صخم من �لب�هني يعّزز ردنا.

ما تقدمتم به مل يعّزز ما تقول باأنه قد ُعزِّز. القا�شي: 

لقد بينت �أكرث من �دعاء ت�صتحق �للوم عليه، فقد تقدمت �إ�رش�ئيل باتهامات  كوهني: 

�لقا�صي....  �أيها  �إىل،  باالإ�صافة  عليها.  �لرد  �حلكومة  ت�صتطيع  تافهة 

)مقاطعة(.

لقد �أ�صدرت �حلكم!! القا�شي: 

�أثناء  يف  ذلك  �إىل  �أرجع  �أن  �أ�صتطيع  حتى  ذلك،  ت�صجل  �أن  للمحكمة  هل  كوهني: 

مر�فعتي يف �ملحكمة �لثانية!

عندك ما يكفيك من �ملر�جع ولي�ص هناك �أكرث. القا�شي: 

بهذه �ل�صهولة لن تقوم �حلكومة بالرد. كوهني: 

ال �أقول باأن ذلك �صيتم لكل �لق�صايا، و�إمنا يف هذه �لق�صية؟ القا�شي: 

هل يوجد �صيء فريد حول هذه �لق�صية يدفع �حلكومة لعدم �لرد؟ كوهني: 

�صيد كوهني، لقد �صّجلت و�أ�صدرت حكمي، �لنقطة �لتالية؟ القا�شي: 
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�ل�صيد  �صحة  حول  ق�صية  لدينا  �لكفالة،  �إىل  باالإ�صافة  �لقا�صي،  �أيها   كوهني: 

�أبو مرزوق. ماذ� �صتفعل �ملحكمة بخ�صو�ص �ال�صتمر�ر يف مالفة حقوقه 

�لدينية ب�صبب ظروف �حتجازه؟

�صيد كوهني، �أنا �أفرت�ص �أنك خبري يف �الأمور �ملتعلقة باحلقوق �لدينية. القا�شي: 

ل�صت خبري�ً، ولكن تقدمت باآر�ء و�إثباتات من خب�ء. كوهني: 

ر�أي  �أخالف  �أي�صاً،  �لكايف  �الطالع  بع�ص  ولدي  �أي�صاً،  �أنا  قر�أتها  ولقد  القا�شي: 

خب�ئك، �ّدعاوؤَك مالفة �حلقوق �لدينية غري �صحيح قطعياً.

�جلمعة...  �صالة  موكلي،  حقوق  من  �أ�صا�صي  حقٍّ  رف�ص  يف  ت�صتمر  كوهني: 

)مقاطعة(.

مل �أُقل هذ�. القا�شي: 

�إذن ماذ� تقرتح �ملحكمة كخبرية يف حقوقه �لدينية!؟ كوهني: 

ال �ّدعي �أنني خبري يف حقوقه �لدينية. لديك �أ�صبوعان يا �صيد كوهني. القا�شي: 

�أيها �لقا�صي، ماذ� عن �لق�صيتني �الأخريني. كوهني: 

�أي ق�صيتني. القا�شي: 

�ل�صجن مرة  بدلته يف  ُحِرم من  لقد  �ليوم،  �ملحكمة �صباح هذ�  موكلي يف  كوهني: 

�أخرى، لقد �صممت لتهمي�صه و�إظهاره يف �أ�صو�أ مظهر يكن �أن يظهر فيه 

عليَّ  ير  مل  للمحكمة،  �إح�صاره  حماولة  يف  و�الإزعاجات  �مل�صايقات  مع 

حاالت... )مقاطعة(.

لقد �أخبت باأن بع�ص �لنا�ص �لذين يح�رشون �ملحاكمة مل يعرِّفو� على  القا�شي: 

�أنف�صهم؟! )تنويه باأنه مل يعرِّف على نف�صه(.

هذ� لي�ص �صحيحاً، مل يُكن لديهم بطاقة هوية )تعريف(. لديهم �لكثري من  كوهني: 

و�صائل �لتعرف.

هذ� غري كافٍ. القا�شي: 
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�إىل  �لقادمني  �ملو�طنني  من  ُطلِب  و�أن  حدث  حماكمية  �إجر�ء�ت  هناك  هل  كوهني: 

�ملحكمة لروؤية �لعد�لة �لتوقيع و�لنظر يف هوياتهم.

نعم. القا�شي: 

حاالت غري حاالت �لفل�صطينيني؟ كوهني: 

ال، �أنا ال �أحتدث عن حاالت �لفل�صطينيني قطعاً. القا�شي: 

�أنا �أحتدث عنهم، �أيها �لقا�صي؟ كوهني: 

�أقول لك باأن هناك حاالت �أخرى. القا�شي: 

حاالت فل�صطينية �أخرى؟ ما هي؟ كوهني: 

ما هي؟ غري مطلوب مني �الإجابة عن ذلك؟ �أقول لك يا �صيد كوهني، هكذ�  القا�شي: 

تتم �الأمور!! �إذ� كان هذ� ال يعجبك، فهذ� من �صوء حظك؟

حول  كاملة  جل�صة  على  للح�صول  طلبي  �أجدد  �أن  �أريد  �لقا�صي،  �أيها  كوهني: 

�لكفالة.

�أريد �أن �أجدد طلبي بعدم نظر �ملحكمة يف “�لتحقيق يف �حتجاز موكلي”. 

مبا �أنه كان ال ينبغي �أن يكون يف هـذه �ملحكمة. لقد �أحدثت بذلك �حلكومة 

فقط  و�حد  لطرف  �ل�صماع  �إىل  جلـاأو�  لقد  لك.  �لطلب  ذلك  حّولو�  متجر�ً. 

منذ �لوحيدة  �ملرة  فاإنها  وبهذ�  بذلك،  �لقا�صي  �صلّلو�  وقد   )متحيّزون(، 

15 عاماً �لتي حدث فيها و�أن ُحّول مثل هذ� �لطلب �إىل حمكمة �لق�صاء.

هذ� كله ح�صب ظنك �ل�صخ�صي. القا�شي: 

ال، لي�ص كذلك �أيها �لقا�صي. كوهني: 

من �أين لك بذلك؟ القا�شي: 

بناًء على نقا�ص مع جهات �أخرى. كوهني: 

من هي؟ القا�شي: 

.Kimberly Wood ل�صكرتري �لقانوين للقا�صية كمبيل وود� كوهني: 
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�أخذت هذه  �لقا�صية كمبيل وود، لي�ص لها �خليار يف هذه �لق�صية، لقد  القا�شي: 

�لق�صية �إىل جلنة تعيني، وحولتها منها �إيلّ. وال �أدري عن ماذ� تتكلم.

هل ُحّولت للمحكمة لتو�جد �حلر�ص �ل�صخ�صي يف �ملحكمة، وبالتايل قررت  كوهني: 

�ملحكمة باأنها ت�رشف �أمو�الً �إ�صافية الحتياطات �أمنية جديدة.

�صيد كوهني، ال ت�رشف �ملحكمة 10 بن�صات على �الحتياطات �الأمنية. القا�شي: 

ومن �لو��صح يا �صيد كوهني، �أنك تريد �أن ت�رشح بت�رشيح لل�صحافة. 

�أور�قك  �أجد  �أن  �أتوقع  و�الآن  �أ�صمع.  �أن  �أريد  مما  باأكرث  �رشحت  ولقد 

خالل �أ�صبوعني.

�أيها �لقا�صي، لدينا 500 �صفحة حتتاج �إىل در��صة وفهم. كوهني: 

�أ�صبوعان. القا�شي: 

�صاأر�ك يف �ملحكمة �لثانية. كوهني: 

)�نتهى ن�ّص �حلو�ر بني �لقا�صي وكوهني(

مل يُكن ممكناً �أن ينتهي �لدفاع من در��صة ملف طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي خالل 

�أ�صبوعني فقط. لذلك، فقد تقدم كوهني يف 1995/12/13 بطلب الإعطائه وقتاً �إ�صافياً 

للرد على �التهامات �الإ�رش�ئيلية، وذلك ب�صبب:

1. �صخامة �مللف �الإ�رش�ئيلي �لذي تبلغ �أور�قه نحو �الألف ورقة.

2. وجود �أ�رشطة فيديو، و�أ�رشطة كا�صيت م�صجلة، ومقابالت �صحفية باللغة 
�لعربية �صمن �مللف وحتتاج �إىل ترجمة للُّغة �الإجنليزية.

3. وجود �صهاد�ت باللغتني �لعبية و�لعربية حتتاج �إىل ترجمة.

 غري �أن �لقا�صي �لذي 
2
ونفى �لدفاع �أن يكون بطلبه هذ� يهدف �إىل �إ�صاعة �لوقت.

��صتجاب لطلب �إعطاء �لوقت �الإ�صايف، وحدد موعد�ً للجل�صة �ملقبلة يف 1996/1/26، 

يوؤدي  الأنه  �لدفاع؛  �صالح  يف  هذ�  �إن  قائالً  �لوقت،  باإ�صاعة  للمحامي  �تهاماً  وّجه 

 Letter, by hand, Reply to: In The Matter of the Extradition of Mousa Mohammed  
2 

Abu Marzook, from Stanley Cohen, to Kevin Duffy, New York, 13/12/1995.
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�ل�صجن  �إير�د ح�صنات وف�صائل  �لقا�صي يف  للوقائع. و�أ�صهب  �ل�صهود  �إىل ن�صيان 

�صجون  �أكرث  �إنه  وقال  مانهاتن.  �صجن  وهو  فيه  مرزوق  �أبو  �عتقال  يجري  �لذي 

�لعامل �إن�صانية. و�صبََّهه مبنتجع هيلتون Resort Hilton، حيث يوجد فيه تلفزيون 

�لهاتف فيه ُمي�رّش، وزيار�ت �الأ�صدقاء  �أن ��صتخد�م  ملون و�أدو�ت ريا�صية. كما 

م�صموحة. وال توجد فيه �أعمال ُيكلَُّف �مل�صاجني �لقيام بها. وقد �صدر قر�ر �لقا�صي 

باال�صتجابة لطلب �ملهلة �لزمنية �الإ�صافية يف 1995/12/15.

�لدور  فنزيل  مرزوق.  �أبو  يوؤكده  ما  هذ�  �صحيح.  غري  هذ�  كل  فاإن  وبالطبع 

هناك  ولي�ص  �صيقة.  زنز�نة  د�خل  �ل�صاعة  مد�ر  على  يقيم  �ل�صجن  من  �لتا�صع 

�أنه ُي�صَمح لل�صجني  �أدو�ت ريا�صية كما �ّدعى �لقا�صي. كما  �أو  �أو ر�ديو  تلفزيون 

باإجر�ء مكاملة هاتفية و�حدة مع عائلته كل �أ�صبوع. �أما �لزيار�ت فهي ممنوعة بدون 

مو�فقة �حلكومة و�إد�رة �ل�صجن، وهي لالأهل فقط.

م�شهد من داخل قاعة املحكمة يف نيويورك





الف�صل الرابع ع�صر

قرار الت�ضليم
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مل يتقّدم حمامو د. مو�صى �أبو مرزوق بردِّهم على طلب �ال�صرتد�د �الإ�صـر�ئيلي 

يف 1996/1/26، وفقاً للموعد �لذي كان قد حدده �لقا�صي بناًء على طلبهم. وتقـدم 

�صتانلي كوهني بطلب تاأجيل �آخر... ف�صخامة طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي ت�صتدعي 

�أكرث  وعلى  �آخر،  �جتاه  يف  يتحرك  �أن  يبدو  كما  �عتزم  قد  كوهني  �أن  غري   ذلك. 

من حمور:

�ملكوث”  “�إجر�ء�ت  �إقر�ر  �ال�صتئناف  حمكمة  من  �لطلب  �الأول:   �ملحور 

الأبو مرزوق.

�ملحور �لثاين: �لطلب من �ملحكمة ذ�تها عزل �لقا�صي �لعن�رشي كيفن دويف.

�ملحور �لثالث: طلب �ال�صتماع �إىل �صهاد�ت �صهود، يف مقدمتهم يا�رش عرفات.

كان كوهني يريد من ذلك ك�صب �لوقت، لتاأخري �صدور قر�ر �لت�صليم ما �أمكن، 

ويف �لوقت ذ�ته �إثاره �لر�أي �لعام �صّد عن�رشية دويف.

�لق�صية  مع  وتعاملت  كوهني،  لطلبات  ت�صتِجب  مل  �ال�صتئناف  حمكمة  لكن 

�نطالقاً من منطلقات وح�صابات �صيا�صية �صبه مك�صوفة. كما �أن دويف، �لذي رف�ص 

عزل نف�صه عن �لق�صية، �صارع �إىل �إ�صد�ر قر�ره بت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�أخطر  بذلك  ناً  مدوِّ ت�صليمه،  قّرر  �لذي  للرجل  ��صتماع  جل�صة  حتى  يعقد  �أن  دون 

ف�صول هذه �مللهاة �لق�صائية، �إن جاز �لتعبري.

كيف ت�شل�شلت االأمور؟

يف 22 كانون �لثاين/ يناير تقدم كوهني مبذكرة “لل�رشوع يف �إجر�ء�ت �ملكوث”... 

�أو �أن يعزل �لقا�صي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أي �لبقاء يف �ل�صجن و�إيقاف �إجر�ء�ت �لت�صليم 

1
�لعن�رشي نف�صه عن هذه �لق�صية. جاء يف �ملذكرة:

 Motion to Stay Proceedings, In the Matter of Dr. Mousa Abu Marzook Petitioner, by  
1

Stanley Cohen, New York, 22/1/1996.
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�ملُ�صتدعى د. مو�صى �أبو مرزوق، وعن طريق حماميه �صتانلي كوهني ي�صجل 

�ملتعلقـة  �لفيدر�لية  �لقو�نني  من   18 رقم  للقانون  تبعاً  �ملكوث  اللتما�ص  مذكرة 

 writ[ باال�صتئناف، حتى يتّم �تخاذ قر�ر بخ�صو�ص هذ� �اللتما�ص )�أمر �متثال( 

هذ�  ويلتم�ص  �ملحكمة.  هذه  يف  �صابقاً  �ُصّجل  قد  كان  �لذي   
2
،]of mandamus

�ال�صتدعاء ما يلي:

حقائق:

1. هذ� �ال�صتدعاء نتيجة �الإجر�ء�ت �أمام حمكمة �لواليات �ملتحدة ملقاطعة جنوب 
نيويورك، بخ�صو�ص طلب ت�صليم مو�صى �أبو مرزوق �أمام �لقا�صي دويف.

2. يف 1996/1/9 �صّجل �ملُ�صتدَعى دعوى ملتم�صاً ياأمل من خاللها �إلغاء �إجر�ء�ت 
�لت�صليم �ملنوي �ل�رشوع فيها، �أو �أن يعزل �لقا�صي دويف نف�صه من هذه �لق�صية 

ويحّولها �إىل غريه.

3. يتكون �لد�فع لهذ� �لطلب من جز�أين:
�أن �لقانون �لذي �عتمدت عليه �إ�رش�ئيل غري �رشعي.    �أ. 

ينح  لن  فاإنه  م�صبقاً،  �لت�صليم  طلب  يف  حكم  دويف  �لقا�صي  �إن  حيث  ب. 

�ملُ�صتدَعى حماكمة عادلة وكاملة.

4. �عتماد�ً على �أمر �لقا�صي دويف يف 1995/12/5 فاإنه ي�صتوجب �لرد على طلب 
�لت�صليم يوم 1996/1/26.

الق�شايا املطروحة، االإعفاُء املطلوب، حيثياُت اال�شتجابة للطلب:

على  �عتمد  �لذي  �لت�صليم  طلب  �إلغاء  مرزوق  �أبو  لطلب  �ملحكمة  ت�صتمع  مل   .5

على  يتوجب  ال  فاإنه  ذلك  يف  قر�ر  �تخاذ  يتّم  وحتى  �رشعي،  غري   قانون 

�أبو مرزوق �لظهور للدفاع عن نف�صه �أمام حمكمة ال ت�صتطيع �لبتَّ يف ق�صية 

يف  م�صبقاً  حكماً  �تخذ  قا�صٍ  ��صتمر�ر  يتوجب  ال  و�أنه  كما  قدر�تها،  من   �أكب 

ق�صية قبل �ملحاكمة.

لالطالع على هذ� �اللتما�ص، �نظر:   
2

 Memorandum in Support of Petition for Writ of Mandamus, In the matter of 
 Dr. Mousa Abu Marzook Petitioner, by Stanley Cohen, Attorney for Petitioner, 
New York.
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6. يبدو و��صحاً �أنه مل يبَق من خيار�ت �صوى طلب مثول �ملُ�صتدَعى �أمام �ملحكمة 
يف حاالت طلب �لت�صليم. وملا رف�ص هذ� �لطلب فقد �أ�صبح حّق �ملُ�صتدَعى لطلب 

�أهم  �ملحكمة  �أمام  ومثوله  �صده،  �مل�صجل  �الدعاء  على  و�لدالئل  �لتفا�صيل 

�لت�صليم نف�صها تت�رشف  �أن حمكمة  للتاأكد من  �لت�صليم ذ�ته، وذلك   من طلب 

ب�صكل �صحيح.

على  يتوجب  ال  فاإنه  نف�صه،  بعزل  دويف  �لقا�صي  باأمر  �ملحكمة  تقوم  وحتى   .7 
قر�ر�ً  �تخذ  �لذي  نف�صه(  )�لقا�صي  نف�صها  �ملحكمة  �أمام  �لظهور  مرزوق  �أبو 

م�صبقاً، والأنه لن ينح فر�صة �ملحكمة �لعادلة و�لكاملة.

طلب  يف  �ملحكمة  بقر�ر  مرهوناً  �أ�صبح  مرزوق  �أبو  يطلبه  �لذي  �ملكوث  الأن   .8
�أمام  باملثول  �إلز�ِمِه  جّر�ء  �أبدية  معاناة  �صيعاين  الأنه  وكذلك  �أمامها،  للمثول 

حمكمة �تخذت قر�ر�ً م�صبقاً ب�صاأنه، وكذلك الأنه لن تت�رشر �حلكومة من تلبية 

هذ� �لطلب، فاإنه يتوجب �ال�صتجابة لهذ� �ال�صتدعاء.

وعليه، فاإنه بناء على �لطلب �لعاجل، و�حلقائق و�لقو�نني �ملدرجة �صابقاً، فاإن 

�أبو مرزوق يطلب من �ملحكمة توقيف �إجر�ء�ت �لت�صليم حتى يتّم �لنظر يف مذكرة 

�ملثول �لتي �صبق و�أن تقدم بها. 

)�نتهت �ملذكرة(

ويف 31 كانون �لثاين/ يناير، تقّدم كوهني مبذكرة �إىل حمكمة �ال�صتئناف لتـعزيز 

يف  جاء  �أعلى.  جهة  من  ق�صائي  قر�ر  على  �حل�صول  بهدف  �ل�صابق   �ال�صتدعاء 

هذه �ملذكرة:

�إن �ملُ�صتدعى د. مو�صى �أبو مرزوق غري مطمئن للح�صول على فر�صة عادلة 

من ِقبَل �لقا�صي دويف للدفاع عن نف�صه �صّد �إجر�ء�ت �لت�صليم �ملُنتظَرة.

�ملُ�صتدَعى حماكمة  �لقا�صي دويف لن ينح  �أن  �مللفات و�ل�صجالت  يت�صح من 

�عتبار  وبدون  �لق�صية،  �الدعاء/  يف  �لنظر  وبدون  دويف  �لقا�صي  يقوم  عادلة. 

الإمكانات �ملُ�صتدَعى �ل�رشعية لنق�ص طلب �لت�صليم. وب�صبب عدم �هتمام حمكمة 

�ملقاطعة بدعوى �ملُ�صتدَعى �لقانونية و�صحتها، فاإن �حلل �لوحيد �ملحتمل �أ�صبح 

لدى هذه �ملحكمة.
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نطلب من �ملحكمة �الأمر باإيقاف هذه �الإجر�ء�ت )�لت�صليم( ب�صبب �أن �لت�صليم 

يف  و�لنظر  �الطالع  �إىل  تفتقر  �ملقاطعة  حمكمة  و�أن  قانوين(،  )غري  �رشعي  غري 

�الدعاء، �أو �أن تاأمر �ملحكمة �لقا�صي دويف بالتنحي عن �لق�صية وحتويلها لق�صاة 

�آخرين لل�صماع من �ملُ�صتدَعى و�لنظر يف ��صتدعائه حل�صور جل�صة يثُل خاللها 

�أمام �لقا�صي، وكذلك �لنظر يف طلب �لكفالة.

“متعلقة  مبذكرة  )�ال�صتئناف(  ذ�تها  للمحكمة  كوهني  تقدم  ذ�ته،  �لتاريخ  ويف 

من: كل  �صهاد�ت  �إىل  �ال�صتماع  �ملحكمة  من  فيها  طلب  لالكت�صاف”،   بال�صهادة 

�لناطق  غو�صة  و�إبر�هيم  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  عرفات  يا�رش 

�لر�صمي با�صم حركة حما�ص، وحممد نز�ل ممثّل �حلركة يف �الأردن، وكذلك �ل�صيـخ 

حكماً  يق�صي  �لوقت  ذلك  يف  يز�ل  ما  كان  �لذي  �حلركة،  موؤ�ص�ص  يا�صني  �أحمد 

�الأجهزة  كافة  �أمر  �ملذكرة  طلبت  كما  و�آخرين.  “�إ�رش�ئيل”،  لدى  بال�صجن  طويالً 

�أن  يكن  �أو  ُتدين  و�لتي  لديها،  �لتي  �لبيانات  كل  تقدمي  �ملتخ�ص�صة   و�لوكاالت 

ُتدين �أبو مرزوق.

كان �لهدف من �ال�صتماع �إىل �صهاد�ت �ل�صهود �ملطلوبني �إثبات ما يلي:

وكتائب �صيا�صي  كتنظيم  حما�ص  حركة  بني  �الإطالق  على  عالقة  ال  �أن   �أوالً: 

عز �لدين �لق�صام �لتي تقوم باالأعمال �لع�صكرية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية.

و�إعالمية،  وتعليمية،  �جتماعية،  متعددة  مبهام  تقوم  حما�ص  حركة  �أن  ثانياً: 

و�صيا�صية، وال تقوم باأعمال ع�صكرية �ألبتّه.

�لتحرير  ملنظمة  �ل�صلمي  �الجتاه  على  �صلبياً  توؤثر  ال  حما�ص  حركة  �أن  ثالثاً: 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.

�لواليات �ملتحدة كانت لدعم  �أبو مرزوق د�خل  �لتي جمعها  �الأمو�ل  �أن  ر�بعاً: 

ن�صاطات �حلركة غري �لع�صكرية.

“�إ�رش�ئيل”  خام�صاً: �أن �ل�صهاد�ت �لتي ُتدين �أبو مرزوق بغري ذلك �نتُِزَعت يف 

با�صتخد�م �أ�صاليب غري م�رشوعة من بينها �لتعذيب.
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جاء يف هذه املذكرة:

لالأ�صباب �لتي �أوردها �صتانلي كوهني، وكذلك �ملوّقعون �أدناه، فاإننا نطلب من 

�لقا�صي كيفن دويف لتحديد موعد جل�صة للمحكمة ب�صبب �ملكت�صفات �لتالية:

و�ململكة  �إ�رش�ئيل،  يف  �لق�صائي  �لقانوين  للجهاز  �لتما�صية  ر�صائل  �أوالً: 

�ملتحدة، و�الأردن، و�ل�صلطة �لفل�صطينية، ولالأ�صباب �لو�ردة يف �ملذكرة �لقانونية، 

لل�صهود  كوهني  �صتانلي  مب�صاءلة  �ل�صفوية  لل�صهادة  �ل�صماع  تطلب   �لتي 

�لتالية �أ�صماوؤهم:

1. يا�رش عرفات. 2. عماد �لفالوجي. 3. حممود �لزهار. 4. �صيد �أبو م�صامح. 

5. �ل�صيخ �أحمد يا�صني. 6. �إ�صماعيل �أبو �صنب. 7. عبد �لعزيز �لرنتي�صي. 8. حممد 

نّز�ل. 9. �إبر�هيم غو�صة. 10. زياد �أبو عمرو )بروفي�صور(. 11. جميل حمامي. 

12. حممد �صالح. 13. حممد كاظم.

�الأمريكي ملقاطعة جنوب نيويورك  �لقانوين  �لدفاع  �أمر لتوجيه جهاز  ثانياً: 

و�أي وكاالت له بتوفري �لتفا�صيل �ملتعلقة بالق�صية كما يلي:

�أجهزة  �أثبتتها  �لتي  و�ملالحظات  و�لتقارير  و�مللفات  �ل�صجالت  جميع   .1

�لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل و�ملوجودة بحوزتها �أو بحوزة �أجهزتها مبا يف ذلك؛ 

�ال�صتخبار�ت  ووكالة  �ملركزية،  �ملخابر�ت  وجهاز  �لوالية،  وق�صم  �لعدل،  ق�صم 

ود�ئرة  بال�صيوخ،  �ملتخ�ص�صة  �النتخابات  وجلنة  �الأبي�ص،  و�لبيت  �الأمريكية، 

ود�ئرة  و�لكوجنر�ص،  �حلدود،  ود�ئرة  �جلمارك،  ود�ئرة  و�لهجرة،  �الأجانب 

�ل�رش�ئب، و�حتـاد �لكحول و�ل�صجائر و�ل�صالح، و�أي وكاالت حملية من �صاأنها 

�أن تبنّي ما يلي:

• �أن �ملنظمة �ملعروفة بـ“حما�ص” هي غطاء �أو مظلة الأعمال متلفة �لتخ�ص�صات.

• �أن “حما�ص” لها ن�صاطات �جتماعية، وتعليمية، ودينية، و�إعالمية، و�صيا�صية، 
ه وال ُتعني من يقوم باالأعمال �لع�صكرية. وال تقوم باأعمال ع�صكرية وال توجِّ

• �أن فل�صطينيني ومنظمات فل�صطينية يف د�خل �أمريكا ت�صارك يف ن�صاطات مالية �أو 
غريها، لدعم �لن�صاطات �ل�صابقة )غري �لع�صكرية(. 
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• �أن �أبو مرزوق �صارك يف مثل هذه �لن�صاطات يف �أمريكا وغريها ب�صكل �صلمي.

• �أن حما�ص معروفة بتمثيلها للفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأو�صط و�أنحاء �أخرى من 
م�صالح  تهدد  �أو  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  تهديد�ً  ت�صكل  ال  و�أنها  �لعامل، 

�إ�رش�ئيل �أو �أمريكا �أو م�صالح �ملنظمة فيما يتعلق بعملية �ل�صالم.

تبنّي  قد  �أو  تبنّي  �لتي  مرزوق،  �أبو  مع  و�ملدنية  �جلنائية  �لتحقيقات  نتائج   .2

�إ�رش�ئيل  بني  �ت�صاالت  و�أي  �أدو�تها،  �أو  �أمريكا  يف  و�الأنظمة  �لقو�نني  خالف  �أنه 

و�أمريكا تبنّي �أنه قد تبنّي �أن �إ�رش�ئيل تريد �أن متنع �أو توؤّثر على �لعمل �ل�صيا�صي 

لـحما�ص وموؤيديها يف �أمريكا مبا يف ذلك �أبو مرزوق.

ت �لهاتفي، �أو غريه، �أو �أي  3. ن�صخ من �أ�رشطة �لفيديو، �أو �لكا�صيت، �أو �لتن�صُّ

�صجالت بخ�صو�ص �أبو مرزوق د�خل �أمريكا خالل �الأربعة ع�رش �صنة �ملا�صية.

4. �أي/ �أو جميع ن�صخ �جلر�ئد �لعربية، و�لن�رش�ت �لتلفزيونية و�الإذ�عية �لتي 

�أي  �أبو مرزوق، وعلى �الأخ�ص  �إىل  �أعماالً تن�صب  �أو تو�صح  �أو قد تبهن  تبهن 

�رشيط فيديو �أو ح�صابات موثقة/ �أو مقاالت يف �جلر�ئد من �صاأنها �أن ت�صكل/ �أو 

تكون جزء�ً من طلب �إ�رش�ئيل للت�صليم.

�أبو مرزوق  �لتي تقف ور�ء و�صع  5. �أي/ وكل �ل�صجالت �ملتعلقة بالظروف 

على قائمة �ملطلوبني للواليات �ملتحدة، وعلى �الأخ�ص �ملعلومات �لتي ت�صتدعي �أو 

قد ت�صتدعي �إدر�ج ��صمه على تلك �لقائمة ب�صبب �أعمال غري ع�صكرية، ون�صاطات 

�صيا�صية مبا يف ذلك �خلطابة هنا ويف �لعامل.

�ملتحدة  �لواليات  قابلتهم  �لذين  �أولئك  جميع  وعناوين  وهو�تف  �أ�صماء   .6

و�لتي  �ملتحدة  �لواليات  متلكها  �لتي  �لنتائج  وكذلك  �إ�رش�ئيل،  �أو  وكاالتها  �أو 

حتتوي على معلومات تبنّي �أن مو�صى �أبو مرزوق �صارك يف �أعمال غري ع�صكرية، 

ون�صاطات �صليمة يف بالده وغريها.

له  �أو ن�صاط  �أو تف�صري ت�رشيح الأبو مرزوق  �أي معلومات تتناق�ص مع/   .7

ي�صتحق عليه طلب �لت�صليم.

8. �أي معلومات تبنّي �أو قد تبنّي �أن حممد �صالح تعر�ص للتعذيب �أو �الأذى يف 

�أثناء �حتجازه يف �إ�رش�ئيل.
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يف  �لو�ردة  �جلر�ئم  �أن  تبنّي  قد  �لتي  �ملهمة  �ملعلومات  كل  �أو  معلومات  �أي   .9

طلب �لت�صليم مل ترتكبها حما�ص �أو �أع�صاء فيها.

10. �أي معلومات/ كل �ملعلومات �لتي تثبت �أن هناك �رش�عاً بني �لفل�صطينيني 

و�الإ�رش�ئيليني يف �لقرن �ملا�صي.

�أبو مرزوق من ِقبَل  �أن �حتجاز  �أو قد تبنّي  11. �ملعلومات �ملتوفرة �لتي تبنّي 

و�صيلة  �صيكون  لت�صليمه،  حالياً  �ل�صعي  يتّم  و�لذي  �ملتحدة،  �لواليات  حكومة 

مو�صى  ِقبَل  من  �ل�صالم  �تفاقية  يف  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صية  �ملعار�صة  لتحقيق 

�أبو مرزوق وحركة حما�ص.

12. �أي �ت�صاالت/ جميعها �لتي تبنّي �أن �حتجاز �أبو مرزوق يعّب عن موقف 

جناح  عن  �لنظر  بغ�ّص  �ل�صيا�صية،  �الأجهزة  من  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات 

م�رشوع �لت�صليم.

13. �أي معلومات/ جميعها �لتي تبنّي �أو قد تبنّي �أن قر�ر طلب �لت�صليم مل ُيتَخذ 

�رُتِكبَت،  جر�ئم  بخ�صو�ص  �لعد�لة  لتحقيق  �لتنفيذي  �لقانوين/  �جلهاز  ِقبَل  من 

و�إمنا الأ�صباب تتعلق بالظروف �ل�صيا�صية يف �ل�رشق �الأو�صط وغريه.

مرزوق  �أبو  مو�صى  طلب  الإ�رش�ئيل  تن�صب  �لتي  جميعها،  �أو  وثائق/  �أي   .14

وبالتايل  �خلارج،  يف  �أو  هنا  وحزبية  خطابية  ن�صاطات  يف  م�صاركته   ب�صبب 

ت�صتدعي ترحيله.

15. جميع �ملعلومات �الأخرى �لالزمة. ويلزم تزويد �أبو مرزوق بها، مبا يتفق 

مع �أنظمة وقو�نني �لواليات �ملتحدة. 

)�نتهت �ملذكرة(

يف عليها  ورّدت  �ملذكرة،  يف  �لو�ردة  للطلبات  ت�صتِجب  مل  �ملحكمة  �أن   غري 

 
3
11 ني�صان/ �أبريل مبذكرة جو�بية جاء فيها:

 Memorandum, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook,  
3

 from Kevin Duffy, to Mary Jo White, United States Attorney for the Southern District
   of New York, and Stanely Cohen, Attorney for the Respondent, New York, 11/4/1996.
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مرزوق  �أبو  حممد  مو�صى  �أثارها  حمددة  �أ�صئلة  بخ�صو�ص  �ملذكرة   هذه 

عملية  بخ�صو�ص  حكماً  �أ�صدر  لن  و�إنني  �لت�صليم.  ق�صية  يف  مرزوق”(  )“�أبو 

�لت�صليم.

�عرتف وقد  مرزوق،  �أبو  ت�صليم  �إ�رش�ئيل  حكومة  من  طلب  نتيجة  هذ�   كان 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وت�صعى حما�ص  للجناح  �لعليا  �لقيادة  �أنه  �أبو مرزوق 

ثقافية،  و�صائل  طريق  عن  �الأر�ص  با�صرتد�د  �لفل�صطينية  �لهوية  حتقيق  �إىل 

و�لعناية �ل�صحية، و�خلدمات �الجتماعية، باالإ�صافة �إىل �لوعي �ل�صيا�صي لق�صايا 

�لفل�صطينيني. كما وثبت باأن هناك جناحاً ع�صكرياً حلركة حما�ص هو �لذي يقوم 

ب�صل�صلة  قام  �لع�صكري  �أن جناح حما�ص  �إ�رش�ئيل  �إ�رش�ئيل، وتّدعي  بعمليات يف 

�إ�رش�ئيل  �لتي ذكرتها  تلك  �الأعمال  �إ�رش�ئيل، ومن هذه  �الإرهابية يف  �الأعمال  من 

باجلر�ئم  مرزوق  �أبو  تتهم  �إ�رش�ئيل  فاإن  وبالتحديد،  �لت�صليم.  لطلب  كاأ�صباب 

�ملتعلقة يف �الأحد�ث �لتالية:

�نفجار وقع على �صاطئ تل �أبيب يف 1990/7/28 �لذي ُقتِل جر�ءه �صائح كندي، 

وطعن 3 مدنيني يف 1990/12/14، و�لرمي بالر�صا�ص الأحد �ملدنيني يف غزة يوم 

�ثنني  مدنيني  وطعن   ،1992/5/17 يوم  كوهني  ديفيد  �ملدين  وقتل   ،1992/1/1
يوم 1992/6/25، و�لهجوم بالر�صا�ص على با�ص ركاب من ِقبَل 3 �أ�صخا�ص يوم 

1993/7/1 ُقتِل جر�ءه �ثنان وُجِرح �آخرون، وتفجري با�ص ركاب يوم 1994/4/6 
 1994/4/13 يف  للركاب  �آخر  با�ص  وتفجري   ،46 وجرح  مدنيني   8 جر�ءه  وُقتِل 

وُقتِل جر�ءه 4 مدنيني وُجِرح 12 �آخرون، و�إطالق �لر�صا�ص على �مل�صاة يف مركز 

يف  با�ص  وتفجري  �آخرون،   18 وجرح  و�حد  مدين  مقتل  عن  �أ�صفر  مما   للت�صوق 

تل �أبيب يف 1994/10/19 مما �أ�صفر عن مقتل 22 مدنياً وجرح 46 �آخرين.

�لعمد،  �لقتل  وحماولة  �لعمد،  �لقتل  �لتالية:  باجلر�ئم  متهم  مرزوق  �أبو  �إن 

و�لت�صبُّب باالأذى و�جلرح يف ظروف موؤذية، و�لتاآمر الرتكاب �جلر�ئم.

�عتمدت  �ملعلومات، و�إمنا  �إ�رش�ئيل على �خلدعة فقط لتح�َصل على  مل تعتمد 

�أبو مرزوق جمع تبعات بالتحديد للجناح �لع�صكري  �أن  �إىل  �إثباتات ت�صري  على 

حلركة حما�ص، وهو �لذي �ختار ب�صكل مبا�رش، ووّجه م�صوؤول �جلناح �لع�صكري 

�لذي قام بالعمليات �لو�ردة يف �ل�صكوى.
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�إن حمكمة �لت�صليم ال جُتري حماكمات �أخالقية، ففي ق�صية �أحمد/ ويجن كان 

�أحمد،  �إثبات كاٍف لت�صليم  �إذ� كان هناك  �لت�صليم؛ ملعرفة ما  قر�ر قا�صي حمكمة 

دون �لتنبوؤ ما �إذ� كان �صيتم جتريه من ِقبَل �إ�رش�ئيل �أم ال. 

�إن جمال هذه �ملحكمة هو �تخاذ �لقر�ر ب�صاأن �إمكانية �لت�صليم من عدمه، ويجب 

قام  �ل�صخ�ص  باأن  لالعتقاد  كافياً  �صبباً  هناك  �أن  يبهن  �أْن  له  �لطالب  �لبلد  على 

�إذ� كانت �لب�هني تفرز �العتقاد  �أحمد  �أو �صارك فيها. ففي ق�صية  بتلك �جلر�ئم 

باأن �أحمد جمرم فاإن ذلك كافٍ. ومن هنا فاإن تو�صيح �التهامات من ِقبَل �لدولة 

�ملتهم  و�أن  كما  �ملطلوب.  لل�صخ�ص  �ملحدد�ن  هما  هويته  كذلك  للمتهم،  �لطالبة 

ي�صتطيع �الرتكاز �إىل �أن �التهامات �ملوجهة �إليه غري كافية للت�صليم؛ الأنها تندرج 

حتت “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي” �لو�رد يف �ملعاهدة.

ي�صعى �أبو مرزوق لال�صتعانة بال�صهود بخ�صو�ص �ملو��صيع �لتالية:

�الإطار  �صمن  كانت  للت�صليم  كاأ�صباب  وردت  و�لتي  حدثت  �لتي  �جلر�ئم  �إن   .1
�ل�صيا�صي.

2. �إن حماكمة �أبو مرزوق جاءت بدو�فع �صيا�صية من �إ�رش�ئيل و�أمريكا.

3. �إن �جلناح �ل�صيا�صي حلما�ص منف�صل متاماً، وتنظيم �آخر غري مرتبط باجلناح 
�لع�صكري.

بها؛ ب�صبب �حل�صول عليها  �إ�رش�ئيل غري موثوق  �أوردتها  �لتي  �الإثباتات  �إن   .4
بطرق �لتعذيب و�خلد�ع و�أنها تتعار�ص مع �إثباتات �أخرى.

5. �لنظام �لق�صائي )�لقانوين( الإ�رش�ئيل ال يعطي �ملتهم فر�صًة للدفاع عن نف�صه.

6. تو�صيح بع�ص �مل�صطلحات �لعربية و�الإ�صالمية �لتي ��صتخدمها �أبو مرزوق 
يف ت�رشيحاته، و�إثبات �أنه مل يُكن هناك �أي ق�صد �أو نية الرتكاب �جلر�ئم.

�ل�صهود:  من  لل�صماع  ي�صعى  �ملُ�صتدَعى  فاإن  �الأول،  باملو�صوع  يتعلق  فيما 

و�ملحامي  �لعاروري،  ن�صري  ود.  ع�رش�وي،  حنان  ود.  عرفات،  يا�رش  �لرئي�ص 

حممد �رشيف ب�صيوين، و�الأ�صتاذ �صليم �لزعنون، وعماد �لفالوجي، ود. حممود 

�لزهار، و�ل�صيخ �أحمد يا�صني، وحممد كاظم، باالإ�صافة �إىل ممثلني عن منظمتني 
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يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  ]مركز  بت�صيلم  �الإن�صان:  حلقوق 

�أع�صاء  وكذلك  ووت�ص.  �إي�صت  ميدل  ومنظمة   ،]B’Tselem �ملحتلة  �الأر��صي 

�لفل�صطينية وقياد�تها. من �جلالية 

�ل�صيا�صي �حلاد  �ل�رش�ع  �أن �صهادة هوؤالء �صتثبت وجود  �ملُ�صتدَعى  ويعتقد 

�إن  �لقائلة:  بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، و�أن �صهادتهم �صتدعم وجهة �لنظر 

�التهامات �ملُوّجَهة �إليه تقع �صمن “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”.

هذه �لطريقة تخالف �لطريقة �ل�صحيحة يف “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”، و�أنه علّي 

ما  ومعرفة  )�لتَُهم(،  �ل�صكوى  يف  �لو�رد  �لعمل  �إىل  �أوالً  �أنظـر  �أن  دويف[  ]�لقا�صي 
�إذ� كان ذ� طبيعة �إجر�مية بحق �الإن�صان، وعليه ف�صيكون خارج �إطار “�ال�صتثناء 

�ل�صيا�صي”.

قانون  فاإن  باالإن�صانية،  متعلقة  جر�ئم  �إليه  �ملوجهة  �لتهم  من  �أي  كانت  فاإذ� 

“�ال�صتثناء �ل�صيا�صي” ال ينطبق عليها.

�إن �التهامات �لتي تقدمت بها �إ�رش�ئيل ت�صع هذ� �ملو�صوع خارج “�ال�صتثناء 

�ل�صيـا�صي”.

�الأخرى  �لهجمات  �إىل  باالإ�صافة  �ملدنيني  بالركاب  مملوءة  با�صات  تفجري  �إن 

�أي ُبعد �صيا�صي غري ُبعد �الإرهاب. مثل هذه  �لتي ��صتهدفت مدنيني ال تعّب عن 

يكن  وال  �حلرب،  �أثناء  يف  حدثت  ولو  حتى  عاملياً  ��صتُنِكرت  قد  كانت  �لهجمات 

لها عندما يقوم بها �الإرهابيون. وقد رف�صت �ملحكمة )�ال�صتئناف( “�ال�صتثناء  حتمُّ

�ل�صيا�صي” يف حاالت مماثلة لهذه �حلالة.

�ل�صيا�صي” يف هذه �حلالة، فاإن  “�ال�صتثناء  �أن ُيطبّق  وملا كان من غري �ملمكن 

يجب  فاإنه  وعليه  قيمة،  ذ�ت  تكون  لن  مرزوق  �أبو  يطلبها  �لتي  �ل�صهود  �صهادة 

رف�صها.

�لتي  �التهامات  ور�ء  �إ�رش�ئيل  بدو�فع  و�ملتعلق  �ل�صابق  �لثاين  �ملو�صوع  �أما 

�أوردها �أبو مرزوق، تعاون �أمريكا يف ق�صية �لت�صليم، فاإن ذلك لي�ص من تخ�ص�ص 

�لق�صاء، ولن ندخل فيه.
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و�لعك�ص  �لقانون،  عليها  يحا�صب  للقانون  مالفة  كل  لي�ص  فاإنه  وبو�صوح، 

�صحيح. ولهذ� يكن �لقول �إن �ملحا�صبة �لقانونية جتّذرت ح�صب حاجة وم�صلحة 

�ملجتمع. ومن هذ� �مل�صمون يكن �لقول �إن �أولئك �لذين يعملون كق�صاة وحمامني 

يقومون  فهم  وبهذ�  �ل�صيا�صي،  للج�صم  و�الأف�صل  �ل�رشوري  لتحقيق  ي�صعون 

باتخاذ قر�ر�ت �صيا�صية.

كما ذكرت ]�لقا�صي دويف[ �صابقاً فاإن “�نطباق �ال�صتثناء �ل�صيا�صي على عمل 

�جلرية  �رتكاب  وقت  يف  �الإجر�مي  بالعمل  �ملحيطة  بالظروف  متعلق  �صيا�صي 

�ل�صهود:  �صهادة  �إىل  �ال�صتماع  �أرف�ص  فاإنني  ولهذ�  ور�ءها”،  بالدو�فع  ولي�ص 

 يا�رش عرفات، ود. ن�صري �لعاروري، و�رشيف ب�صيوين، وحممود �لزهار، وزياد 

يا�صني،  و�أحمد  �لفالوجي،  وعماد  �لزعنون،  و�صليم  كاظم،  وحممد  عمرو،  �أبو 

ووت�ص،  �إي�صت  ميدل  ومنظمة  بت�صيلم  �الإن�صان  حلقوق  منظمتني  عن  وممثلني 

وكذلك �أبناء �جلالية �لفل�صطينية وقيادتها.  

ل�صهادة  �ال�صتماع  مرزوق  �أبو  يطلب  �لذي  �لثالث  باملو�صوع  يتعلق  وفيما 

و�ل�صيا�صي.  �لع�صكري  �جلناحني  بني  ما  حما�ص  ُبنية  يف  �لف�صل  ليبنّي  �ل�صهود 

فقط  الأنه  �لع�صكري؛  �جلناح  �أعمال  عن  م�صوؤول  غري  �إنه  مرزوق  �أبو  ويقول 

م�صوؤول عن �جلناح �ل�صيا�صي.

كما لوحظ �صابقاً فاإن �دعاء �إ�رش�ئيل ال يعتمد فقط على م�صوؤولية �أبو مرزوق 

�أن على  تدل  �إثباتات  على  �عتمدت  و�إمنا  �لتاآمر،  ونظرية  �لع�صكري  �جلناح   عن 

�أبو مرزوق �تخذ خطو�ت و�إجر�ء�ت لتفعيل �لعمل �لع�صكري؛ ولهذ� فاإن �أي �إثبات 

متعلق ببُنية حما�ص غري �رشوري. وعليه فاإن �صهادة �لو�ردة �أ�صماوؤهم ت�صبح 

غري �رشورية ومرفو�صة.

و�ملو�صوع �لر�بع �لذي �أثاره �أبو مرزوق حول م�صد�قية بر�هني �إ�رش�ئيل، فمن 

�ملعروف �أن معظم �الإثباتات �لتي وردت كانت من �عرت�فات �أبو �أحمد حممد �صالح 

و�ال�صطهاد...  �لتعذيب  حتت  �العرت�فات  بهذه  �أدىل  �أنه  مرزوق  �أبو  يرى  �لذي 

ومن هنا، فاإن �أبو مرزوق ي�صعى لال�صت�صهاد مبحمد �صالح، وكذلك بـليا ت�صمل 
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لهذ�  �لطلب  وهذ�  ووت�ص.  �إي�صت  ميدل  منظمة  وممثل  بت�صيلم  منظمة  وممثل 

 �لبهان يعب عن �إ�صاءة لفهم وظيفة قا�صي �لت�صليم �ملتخ�ص�ص فقط بالنظر يف 

ق�صايا �لت�صليم.

فاإنه  �لطالبة،  �لدولة  به  تتقدم  �لذي  �لبهان  بثقل وم�صد�قية  يتعلق  �أما فيما 

لي�ص من �خت�صا�ص قا�صي �لت�صليم. ويتوجب علي ]�لقا�صي دويف[ قبول جميع 

�لب�هني �لتي تقدمت بها �لدولة �لطالبة �أنها حقائق ال تقبل �ل�صّك. ومن هنا، فاإن 

�صهادة هوؤالء لن تكون ذ�ت �عتبار.

�أما فيما يتعلق بثقل �صهادة �إ�صماعيل �لبع�صي، �لذي كان �رشيكاً يف ح�صاب 

�أن  �ملتوقع  من  فاإنه  حلما�ص.  �لع�صكري  للجناح  �الأمو�ل  منه  ُحّولت  �لذي  �لبنك 

�صهادة �لبع�صي �صتكون غري مهمة، وهذه �ل�صهادة يف �أح�صن �الأحو�ل �صتوؤثر يف 

�لدفاع يف �أثناء �ملر�فعة، وعليه فاإنها غري �رشورية �الآن.

و�ملتعلقة  �أجلها،  من  �ل�صهود  �إىل  �ملُ�صتدَعى  يحتاج  �لتي  �خلام�صة  و�لق�صية 

هت �إليه من �إ�رش�ئيل،  باال�صتدالل على حقه يف طلب تفا�صيل �التهامات �لتي ُوجِّ

على  �الأمريكي  �لد�صتور  تطبيق  ن�صتطيع  ال  باأننا  �لقول  �ل�صعب  من  لي�ص  فاإنه 

�أن �ل�صخ�ص �ملعني هنا لي�ص مو�طناً  �الآخرين فيما يتعلق بالق�صاء، وخ�صو�صاً 

�أمريكياً. فقد عا�ص �أبو مرزوق يف �أمريكا لعدة �صنو�ت، كما و�أن عدد�ً من �أوالده 

مو�طنون �أمريكيون بالوالدة، ولكنه مل يتقدم بطلب �جلن�صية �الأمريكية و�ختار 

�أن يبقى على جن�صيته �الأ�صلية، و�ل�صبب ور�ء ذلك قد يكون �أنه ينظر لنف�صه كاأحد 

قياد�ت �صعبه يف بالده يف �مل�صتقبل. وبهذ� �خليار، فاإنه ال ي�صتطيع �ملطالبة بحماية 

د�صتورية.

هذ� ال يعني �أن �لنظام �الإ�رش�ئيلي لن ينح �ملتهم باالإجر�م حقوقه �الإن�صانية 

جاك  �لقا�صي  تعامل  خالل  من  بو�صوح  ذلك  ظهر  فقد  �ل�صخ�صي،  بالدفاع 

وين�صتني ]Jack Weinstein[ مع ق�صية �أحمد/ ويجن �صنة 1989.

لقد منح �لدفاع يف تلك �لق�صية �حلقوق �الإن�صانية �الأ�صا�صية من ناحية نظرية 

�أفرج  �أنه  و�حلقيقة  وين�صتني،  �لقا�صي  �لنظرية  �لناحية  عن  عب  وقد  وعملية. 

�لق�صية  هذه  يف  فاإن �حلكم  �الأحو�ل  كل  ويف  �إ�رش�ئيل.  �إىل  ت�صليمه  بعد  �أحمد   عن 

ال يتو�فق مع �حلكم يف تلك �لق�صية.
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�مل�صطلحات  بتو�صيح  �ملتعلقة  مرزوق  �أبو  �أثارها  �لتي  �ل�صاد�صة  �لق�صية 

�لتي وردت يف ت�رشيحاته، فقد و�فقت �حلكومة على ذلك،  �لعربية و�الإ�صالمية 

�ل�صهود. وتت�رشف �ملحكمة با�صت�صافة د. يو�صف  �ملُ�صتدَعى عدد�ً من  و�أح�رش 

�لقر�صاوي من قطر، ود. رودلف بيرتز ]Rudolph Peters[ من �إيرلند�. ويبدو 

�أن �صاهد�ً و�حد�ً �صيكون كافياً. وملا كان �لبوفي�صور خالد �أبو �لف�صل ي�صكن يف 

�لواليات �ملتحدة، فاإنني ]�لقا�صي دويف[ �صاأكون م�رشور�ً لل�صماع منه، �أو �أي من 

�الآخرين �خلب�ء يوم �الأربعاء 1996/4/17 �ل�صاعة 9:30 يف غرفة 318، كما مّت 

�التفاق �صابقاً. 

�الأخرى  �لق�صايا  �إنهاء  على  �لطرفني  حمامو  �تفق   1996/3/29 جل�صة  ففي 

�لتي حتتاج �إىل �إثباتات. و�إنني ]�لقا�صي دويف[ �أفرت�ص �أنهم تو�صلو� �إىل �تفاقية 

يوم  جل�صة  يف  تفا�صريهم  �إىل  �ال�صتماع  �صيتم  �أنه  و�أتوقع  �خل�صو�ص.   بذلك 

17 ني�صان/ �أبريل. 

�ملطلوبة،  �الإثباتات  حول  لالأ�صئلة  فقط  �صت  ُخ�صِّ �ملذكرة  هذه  �أخرى  مرًة 

وال تعب بحال من �الأحو�ل عن ر�أيي ]�لقا�صي دويف[ يف �أن �أبو مرزوق ي�صتحق 

�لت�صليم �أم ال. 

)�نتهت �ملذكرة(

�أغلقت مذكرة حمكمة �ال�صتئناف �لباب �لذي �أر�د حمامو �أبو مرزوق فتحه الإطالة 

�أمد عملية �لتقا�صي، رمبا بانتظار حدوث تطور�ت �أو تدخالت �صيا�صية ت�صاعد على 

فاإن  ذلك،  �مل�صتطاع. وعلى  قدر  لـ“�إ�رش�ئيل”  ت�صليمه  توؤّجل  �أو  �إطالق �رش�حه... 

�إ�صد�ر قر�ر يق�صي  �إىل  �أيار/ مايو  �لقا�صي �لعن�رشي دويف �صارع يف �ل�صابع من 

بت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” دون �ال�صتماع الأبو مرزوق، �أو �أي من �صهوده. 

�أو حتى تلّقي رد منه �أو من ُمَوَكليه على حمتويات طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي. وجاء 

يف قر�ر �لقا�صي دويف �لذي حمل عنو�ن “مذكرة مع �أمر ق�صائي”:

�إ�رش�ئيل  حكومة  به  تقدمت  �لذي  �لت�صليم  لطلب  �لق�صائية  �الإجر�ء�ت  هذه 

يقول  حما�ص.  حلركة  �ل�صيا�صي  �جلناح  م�صوؤول  مرزوق،  �أبو   ال�صتالم 

�أبو مرزوق باأن حما�ص تبحث عن �إعادة هوية �ل�صعب �لفل�صطيني ووطنه، بعّدة 
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طرق منها �لعمل �لثقايف، و�لعناية �ل�صحية، وخدمات �جتماعية �أخرى، باالإ�صافة 

�إىل �لوعي �ل�صيا�صي بق�صايا �لفل�صطينيني. ويقر باأن هناك جناحاً ع�صكرياً يقوم 

لـحما�ص  �لع�صكري  �جلناح  �أن  �إ�رش�ئيل  وتّدعي  �إ�رش�ئيل.  يف  ع�صكرية  بعمليات 

ت�صليم  �إ�رش�ئيل  طلبت  �لتي  تلك  �لعمليات  هذه  ومن  ع�صكرية  عمليات  بعدة   قام 

�أبو مرزوق ب�صببها.

و�للتنَْي  �لت�صليم،  �تفاقية  1، و2 من  باملادتني  �ملحكمة مقيّدة  وم�صوؤولية هذه 

�أر��صيها  يف  �ملوجود  �ل�صخ�ص  بت�صليم  �ملتفقتان  �لدولتان  تقوم  �أن  على  تن�ّصان 

عندما ُيتهم بالقيام باأحد �أو جميع �الأعمال:

�الأعمال  �رتكاب  وكذلك  باجلرح،  و�لت�صبّب  و�جلرح  و�لذبح،  �لعمد،  �لقتل 

�أعاله �أو �لتاآمر الرتكابها.

ولقد تقدمت �إ�رش�ئيل ب�صكو�ها �صده، و�صاأقوم باختيار �الأدلة �لتي �أوردتها، 

�إىل ما يوجب �العتقاد باأنه �صيجّرم بذلك ف�صاأقوم بتاأكيد ذلك  لي  ويف حال تو�صُّ

ل�صكرتري �لوالية.

تقدم �أبو مرزوق با�صتدعاء للمثول �أمام �ملحكمة، وقد ذكر فيه �أن �لبند �لذي 

متتلك  ال  �ملحكمة  هذه  فاإن  وعليه  �رشعي،  غري  �لت�صليم  الإجر�ء�ت  عليه  �عتمد 

�ل�صلطات �لق�صائية لعقد �جلل�صة �ملطلوبة للتثبُّت من �الأدلة. وقد �أثار ذلك معرت�صاً 

على �لت�صليم.

�إمكانية  يف  �لنظر  حلني  ل  يوؤجَّ �لعادة  يف  �ملحكمة  �أمام  �ملثول  يف  �لنظر  و�إن 

�لت�صليم. ويرى �أبو مرزوق �أن غياب �ل�صلطة �لق�صائية لهذه �ملحكمة يكفل �لنظر 

يف �ال�صتدعاء �ملقدم. وملا كنُت �أرى �أن هذه �ملحكمة لديها �ل�صلطة �لق�صائية لعقد 

جل�صة �لت�صليم، فاإنني �أرف�ص طلب �أبو مرزوق للمثول �أمام �ملحكمة.

�ملثول  يف  مرزوق  �أبو  لطلب  رف�صه  ور�ء  �لكافية  �الأ�صباب  �لقا�صي  ي�رشح  ثم 

ت�صليم  تبادل  �تفاقية  يف  ورد  ما  وبع�ص  �لت�صليم  عملية  وي�رشح  �ملحكمة،  �أمام 

�ملجرمني بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. ويف�رش روؤيته لكيفية تناول �لقا�صي، 

�إليها.  و�صل  �لتي  �لنتيجة  �إىل  لي�صل  �لق�صايا  هذه  يف  و�صالحياته  وم�صوؤولياته 

ويو��صل �لقا�صي دويف كالمه قائالً:
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يّدعي حمامي �أبو مرزوق �أنه ينبغي عليَّ �أن �أقرر فقط مبوجب قانون والية 

�أم ال.  �ل�صخ�ص  �إ�رش�ئيل جتّرم  �لتي تقّدَمت بها  �الإثباتات  �إذ� كانت  نيويورك ما 

�لتي  ُيَد�ن لو ُطبِّق قانون نيويورك. ولكنني، وباالإثباتات  �أن  �أنه ال يكن  ويظن 

نيويورك  قانون  يف  مرزوق  �أبو  ُيدين  ما  �أجد  �أن  �أ�صتطيع  �إ�رش�ئيل  بها  تقّدَمت 

للواليات  �ل�صخافة  من  و�صيكون  �أي�صاً.  �ملتحدة  للواليات  �لفيدر�يل  و�لقانون 

�إليه ُتعّد جر�ئم فيدر�لية  �أو �لتُهم �ملوّجهة  �ملتحدة رف�ص �لت�صليم؛ الأن �ملخالفات 

ولكنها ال ُتعّد جر�ئم حملية ح�صب قانون �لوالية.

وعليه فاإنني �أرف�ص طلب �أبو مرزوق �لذي يودُّ فيه رف�ص �لت�صليم باعتبار �أن 

قانون نيويورك ال ُيدين �التهامات �ملوجهة �إليه.

والية  وقانون  �الأمريكي  �لفيدر�يل  �لقانون  مذكرته  يف  �لقا�صي  ي�رشح  ثم 

“�إ�رش�ئيل”  مذكرة  باأن  �ملتعلقة  �التفاقية  بنود  بع�ص  �رشح  يف  ويدخل  نيويورك. 

مل ُتِدْنُه بتهم ت�صتحق �لت�صليم. وحتت عنو�ن “�الأ�صباب �ملُحتملة للتجرمي” يتناول 

وكيفية  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صليم  طلب  ت�صمنها  �لتي  �التهامات  تفا�صيل  �لقا�صي 

ترجمتها �إىل �أعماٍل �إجر�مية، وي�صتنتج ما يلي: 

�إن هناك �أ�صباباً حمتملة الأن يكون �أبو مرزوق قد تاآمر، و�أنه يقف ور�ء �نفجار 

�لقنبلة �النتحارية يف 1994/10/19. لقد وجدُت �أن حما�ص م�صوؤولة عن �الأحد�ث 

�أي�صاً مع  �أبو مرزوق متوّرط  �أتفّح�ص �لزعم باأن  �أْن  �لو�ردة، وبالتايل عليَّ �الآن 

�جلهة �ملتاآمرة على ذلك.

�الأحد�ث، وباأنها  بهذه  علِم  باأنه  �إثبات  �أي  لي�ص هناك  باأنه  �أبو مرزوق  يّدعي 

�صتحدث قبل حدوثها �أو يف �أثناء ذلك، �أو �أنه لديه �لقوة ملنعها، �أو �أنه ب�صكٍل مبا�رش 

تقدمي  يف  ف�صلت  �حلكومة  �أن  و�أ�صاف  �جلر�ئم.  هذه  يف  م�صارك  مبا�رش  غري  �أو 

�إثباتاتها يف �أن �أبو مرزوق �أمر، �أو �قرتح، �أو �أنه علِم عن هذه �الأحد�ث، �أو �أنه عرف 

�ملتهمني �مل�صاركني فيها. ولكنه جتاهل قانون �لتاآمر، وكيفية جترمي �ملتاآمرين.

لقد مّت �العتماد يف تطبيق �ل�صبب �ملحتمل على �أبو مرزوق على علمه ومعرفته 

�ملكتب  م�صوؤول  مرزوق  �أبو  �أن  �لت�صليم  طلب  يف  ُذِكر  حيث  حما�ص.  يف  كقائد 

�أمر  �أعمالها ووظائفها. فهو م�صوؤول عن  �ل�صيا�صي ملنظمة حما�ص، وبالتايل عن 
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و�لقطاع.  و�ل�صفة  �إ�رش�ئيل  يف  و�ملدنيني  �جلنود  �صّد  حما�ص  �أعمال  وتوجيه 

�ملكتب  عن  م�صوؤوالً  ب�صفته  حما�ص  �أن�صطة  بع�ص  بدعم  مرزوق  �أبو  وقام  كما 

�ل�صيا�صي، كما ولعب دور�ً هاماً يف تنظيم وبناء حما�ص، و�الإ�رش�ف على �جلناح 

�لع�صكري يف حما�ص �مل�صوؤول عن هذه �الأعمال �الإرهابية، ويف تعيني �مل�صوؤولني 

عن �لقيادة �لع�صكرية يف �جلناح �لع�صكري.

�لتي �رتكبتها  �أبو مرزوق عن هذه �الأحد�ث  �إ�رش�ئيل م�صوؤولية  وحتى تثبت 

�لتي  باالأحد�ث  بالتحديد  علمه  تثبت  �أن  �إ�رش�ئيل  على  يتوجب  ال  فاإنه  حما�ص، 

�أن  تثبت  �أن  �إ�رش�ئيل  على   .]....[ �صتحدث  باأنها  ي�صعر  كان  �أنه  �أو  �رتكابها،   مّت 

�أبو مرزوق كان مو�فقاً على �رتكاب �أعمال غري قانونية. و�أن �الأعمال �لتي حدثت 

“كانت نتائج متوقعة” لهذه �ملو�فقة )�ملوؤ�مرة(.

حما�ص  يف  ع�صو�ً  كان  مرزوق  �أبو  �أن  الإثبات  كافٍ  دليل  من  �أكرث  هناك 

نتيجة  عن  عبارة  هي  بها  �ملتهم  �الأحد�ث  و�أن  �الأحد�ث،  تلك  لفعل  تاآمرت   �لتي 

لهذ� �لتاآمر.

�أبو مرزوق باأنه م�صوؤول معتب عن �جلناح �ل�صيا�صي حلما�ص، و�أن  يعرتف 

للجناح  لي�صلمها  دوالر  �آالف  �صبعة  �أحمد  �أبا  �أعطى  باأنه  عليه  �عرت�فات  هناك 

�أعماالً  يرتكبون  كانو�  حما�ص  �أع�صاء  باأن  علم  و�أنه  كما  حلما�ص.  �لع�صكري 

�إرهابية �صّد �ملدنيني كاأهد�ف للحركة.

و�عتب �لقا�صي �ملقابلة �لتي �أجر�ها �أبو مرزوق مع تلفزيون �ملنار �للبناين دليالً 

�إىل  �ل�صدد  هذ�  يف  و�أ�صار  حما�ص.  حلركة  �لع�صكرية  �الأعمال  عن  م�صوؤوليته  على 

�صهادة �ل�صيخ �حلانوتي، و�عرت�فات حممد �صالح، خالل �لتحقيقـات �الإ�رش�ئيلية 

�لبنك  �صجالت  ت�صّمن  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صليم  طلب  “�إن  وقال:  معه.  جِريت 
ُ
�أ �لتي 

 1992/8/12 بني  �لفرتة  يف  حما�ص  حركة  ح�صاب  �إىل  �أمو�ل  عبه  ُحوِّلت  �لذي 

و1992/9/12”، وقال: 

��صتقبل  �صيكاغو  يف  توملان  بنك  فـي  �صالح  حممد  ح�صاب  �أن  تبنّي   لقد 

منها  و�حد  كل  قيمة  �صيكات  ع�رشة  �لفتـرة  تلك  وخالل  دوالر.   52,000 
مبلغ  ُحّول   ،1993/1/19 ويف  �أبيب.  تل  يف  بنٍك  يف  �رُشفت  دوالر  �آالف   خم�صة 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات329

قرار الت�ضليم

مائتي �ألف دوالر من ح�صاب �أبو �أحمد يف �صيكاغو �إىل ح�صاب ربحي عبد �لرحمن 

يف �صيكاغو، �لذي يعمل �رّش�فاً يف ر�م �هلل. كما و�أرَفقت “�إ�رش�ئيل” ك�صفاً باالأمو�ل 

�لتي تت�صمن حتويل �أبو مرزوق ملبالغ باهظة �إىل ح�صاب �أبي �أحمد يف �صيكاغو.

يف ظّل هذه �الإثباتات �ملقدَّمة �صّد �أبو مرزوق، فاإنني �أجد �أن هناك �صبباً حمتمالً 

لالعتقاد باأن �أبو مرزوق متورط يف عملية �لتاآمر ودعمها من خالل حما�ص. كما 

علَِم بتخطيطات حما�ص  �أبو مرزوق  �أن  �ملحتمل متوفر يف  �ل�صبب  �أن  �أجد  و�أنني 

للتاأكد  �ملايل  بالدعم  وتقدم  �لقيادة  �ختار  و�أنه  �لقاتلة،  و�لهجمات  لالإرهاب، 

مرئية  نتيجة  عن  عبارة  هي  �لهجمات  هذه  و�أن  �صتحدث،  �لهجمات  هذه  �أن   من 

وحمتملَة لهذ� �لتاآمر.

م�شداقية االإثباتات و�شحُتها:

�لتي  و�ملعلومات  �الأور�ق  �أن  �إثبات  �إىل  �لقا�صي  يتعّر�ص  �لعنو�ن  هذ�  حتت 

و�أن  �صحيحة،  وحمتويات  وثائق  من  للت�صليم  طلبها  يف  “�إ�رش�ئيل”  بهـا  تقّدمـت 

وزنـها و�لتاأكد من م�صد�قيتها لي�ص من �صمن وظيفته كقا�صي ت�صليم. ثم يذهب 

�إىل �إثبات �أن لي�ص هناك �رشورة الإعادة ترجمة وتف�صري �الإفاد�ت و�ملقابالت �لتي 

�أبو مرزوق ب�صبب عدم دقتها، وينتهي �إىل �لقول باأنه مل ينظر يف  ��صتُخِدمت �صّد 

“�إ�رش�ئيل” من �الأدلة و�لب�هني كافٍ  تلك �الإفاد�ت و�ملقابالت؛ الأن ما تقدمت به 

لقبول طلب �لت�صليم. وقال:

�إن �ل�صبب �لذي يكمن ور�ء �لوقوف يف هذه �جلل�صة �أمامي لي�ص للنظر يف وزن 

تدعم  �لب�هني  �أن  يف  �لقر�ر  التخاذ  و�إمنا  مرزوق،  �أبو  لتجرمي  �ملقدَّمة  �لب�هني 

�العتقاد باأن �أبو مرزوق مذنب باجلر�ئم �ملتهم بها.

النتيجة:

طلب  يف  للحكم  جل�صة  لعقد  �لق�صائية  �ل�صلطة  متلك  �ملحكمة  هذه  كانت  ملا 

�لت�صليم تبعاً للمادة 18، ف�صل 3184، فاإن ��صتدعاء �أبو مرزوق لطلب �ملثول �أمام 

�ملحكمة مرفو�ص.

و�إن  �لوالية،  �صكرتري  �إىل  �صت�صلَّم  �ل�صهود  و�إفاد�ت  و�لب�هني  �لوثائق  �إن 

�لواليات  بني  �لت�صليم  التفاقية  طبقاً  مرزوق  �أبو  �ملتهم  لت�صليم  �صي�صدر  كتاباً 
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�ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. وعليه فاإن �ملتهم ُيحتجز يف �صجن مانهاتن، مركز �الإ�صالح 

�الإجر�ء�ت  جميع  �تخاذ  بعد  لـ“�إ�رش�ئيل”  ت�صليمه  يتم  حتى  نيويورك،   ملنطقة 

�لدبلوما�صية �ملطلوبة.

�إبر�هيم غو�صة، �لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص، بادر فور �صدور �لقر�ر �إىل:

�ملوؤ�مرة  هذه  ب�صدة  تدين  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �أن  �إعالن 

 �الأمريكية على �ل�صعب �لفل�صطيني وعلى م�صرية �ملقاومة �ل�رشعية �صّد �الحتالل 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وغ�صب  حنق  تثري  �صوف  �خلطوة  وهذه  �ل�صهيوين. 

�ملوؤ�مرة  لهذه  �لت�صدي  عن  يتو�نو�  لن  �لذين  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�الأمة 

�ملجاهد  �رش�ح  و�إطالق  �لت�صليم  عملية  الإيقاف  مكان  كل  يف  و�ملو�جهة   بالتنديد 

�أبو مرزوق فور�ً.

وقال غو�صة يف تعقيب حمّرر:

قر�ره  �أر�صل  دويف  كيفن  �الأمريكي  �لقا�صي  فاإن  �ملتوفرة  �ملعلومات  ح�صب 

�لدفاع  حمامي  �إىل  لل�صهاينة  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لدكتور  ت�صليم  على  باملو�فقة 

مبا�رشًة، بعيد�ً عن جل�صة �لق�صاء ودون �أن يعطي �لدفاع �لفر�صة لطرح وجهة 

�لق�صاء  بني  و��صح  لتو�طوؤٍ  تكري�صاً  �خلطوة  هذه  جاءت  وقد  �جلل�صة.  يف  نظره 

�لكيان  دولة  �إىل  مرزوق  �أبو  �لدكتور  لت�صليم  �الأمريكية  و�الإد�رة  �الأمريكي 

�ل�صهيوين. ويف هذ� �لوقت بالذ�ت، وقبل ثالثة �أ�صابيع من �النتخابات �ليهودية 

التفاقية  وتطبيقاً  �النتخابات،  هذه  يف  �لفوز  فـر�صة  �لعمل  وحزب  برييز  ملنح 

على  �الآن  �ل�صهيوين  �لكيان  خارجية  وزير  بار�ك  يعكف  �لتي  �الأمني  �لتعاون 

�ملُّرة  �لثمار  �إحدى  تعتب  �خلطة  و�أن  كما  و��صنطن،  يف  كري�صتوفر  مع  توقيعها 

و�رتكاب  لبنان  على  �الأمريكي  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  بعد  �ل�صيخ  �صـرم  ملوؤمتر 

جمزرة قانا.

تابعت ق�صية  �لتي  �لع�صي  نادية  �ل�صيدة  �أبو مرزوق  فاإن زوجة  ومن جهتها، 

زوجها خطوة خطوة من د�خل �لواليات �ملتحدة، حيث ظلّت قريبة منـه، الحظت �أن 

قر�ر �لقا�صي �لعن�رشي �لذي يقع يف 65 �صفحة �صـدر دون عقد جل�صة، مو�صحة 

�أن �ملحكمة �الأمريكية قامت بنقل ثالث ن�صخ؛ لكل من �الإد�رة �الأمريكية، وحمامي 

د. �أبو مرزوق، وثالثة لل�صحافة.
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و�أكدت �لع�صي �أن جلنة �لدفاع عن د. �أبو مرزوق الحظت �أن �لقا�صي �أخذ باأقو�ل 

�حلكومة �الأمريكية دون �أي عالقة للقر�ر بالعد�لة �أو حتى �ملو�صوعية، و�أ�صارت 

�إىل �أن �ملحامي �صتانلي كوهني طلب �إيقاف �حلكم ملدة 30 يوماً، على �أن يقدم طلباً 

الإعادة �لنظر خالل هذه �ملدة.

طلب  دويف  �لقا�صي  �أن  عن  وك�صفت  للقر�ر،  ده�صتها  عن  �لع�صي  و�أعربت 

من  جمموعة  مرزوق  �أبو  د.  بت�صليم  قر�ره  من  يومني  قبل  زوجها  حمامي  من 

و�أ�رشطة  �صحفية  مقابالت  تت�صمن  بالدكتور  خا�صة  �أور�ق  حول  �لتو�صيحات 

�أن  و�أ�صافت  �أخطاء.  على  حتتوي  وترجمات  باحلا�صوب،  �إدخالها  مّت  م�صورة 

�لقا�صي �تخذ قر�ره قبل و�صولها �إليه.

�إال �أنها ��صتبعدت �أن تقوم �الإد�رة �الأمريكية بت�صليم �أبو مرزوق �إىل “�إ�رش�ئيل”، 

�لوزر�ء  ورئي�ص  كري�صتوفر  و�رن  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أن  �إىل  م�صرية 

من  كلٍّ  على  �ملحتملة  و�لعو�قب  �النعكا�صات  يعرفان  برييز  �صمعون  �الإ�رش�ئيلي 

تظن  �أنها  �لع�صي  و�أ�صافت  مرزوق.  �أبو  د.  ت�صليم  نتيجة  و�أمريكا  “�إ�رش�ئيل” 
��صتغر�بها الأن  متاأنية”، معربة عن  “�أنهما �صيدر�صان مو�صوع ت�صليمه ب�صورةٍ 
يعلن برييز عب �الإعالم �الإ�رش�ئيلي نيته �الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمـد يا�صني )�لزعيم 

ي�صدر  �لذي  �لوقت  يف  �حلياة(  مدى  بال�صجن  و�ملحكوم  حما�ص  حلركة  �لروحي 

فيه قر�ر “�أمريكي” بت�صليم زوجها. و�أكدت �أن توقيت �الإعالن عن �إمكانية ت�صليم 

زوجها ما هو �إال قر�ر �صيا�صي يخدم �النتخابات �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية على حدٍّ 

�صو�ء، ونّوهت �إىل �أن �خلب �أثار �نزعاجاً لدى �جلالية �لعربية يف �لواليات �ملتحدة، 

و�صدمة الأبنائها �لذين تلقو� �خلب بعد عودتهم من �ملد�ر�ص. وملّحت �إىل �أن �أ�صو�ت 

خم�صة ماليني عربي �أمريكي مهمة الأي مر�صح للرئا�صة �الأمريكية؛ وعلى �الإد�رة 

�الأمريكية �أن تعي ذلك، ح�صب تعبريها.
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 املحامي مايكل كينيدي يتحدث خالل املوؤمتر ال�شحفي عن رف�س د. مو�شى 

لقرار اال�شتئناف

 املحامي �شتانلي كوهني 

مع د. اأبو مرزوق

 ال�شيدة اأم عمر زوجة د. اأبو مرزوق 

يف وقفة ت�شامنية معه



الف�صل اخلام�س ع�صر

َرْفـ�س ال�ضتـئناف
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َرْفـ�س ال�ضتـئناف

َرْفـ�س ال�صتـئناف

كان ال بدَّ من ��صتئناف قر�ر �لت�صليم �لذي �أ�صدره �لقا�صي �لعن�رشي دويف.

هما  بديلني  حمامينَْي  �إىل  مرزوق  �أبو  عن  �لدفاع  مهمة  �صنِدت 
ُ
�أ �ملرحلة  هذه  يف 

كينيدي  ومايكل  م�رشي،  �أ�صل  من  وهو  ب�صيوين،  �رشيف  حممد  �لبوفي�صور 

Michael Kennedy، �للذ�ن تقدما بطلب ال�صتئناف قر�ر �لت�صليم يف 1996/5/31، 

ُبنِي على نقطتني �أ�صا�صيتني تتفّرع عنهما نقاط جانبية �أخرى.

�لنقطة �الأوىل: وقوع �لقا�صي دويف يف �خلطاأ عند رف�ص طلب �أبو مرزوق تقدمي 

ال  �لذي  حالته،  على  �ل�صيا�صي”  “�ال�صتثناء  حّق  بانطباق  يتعلق  فيما  �صهوده 

ت�صمله �تفاقية تبادل ت�صليم �ملجرمني ل�صنة 1962 بني �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

و“�إ�رش�ئيل”.

�لنقطة �لثانية: وقوع �لقا�صي دويف يف �خلطاأ برف�صه �إعطاء �أبو مرزوق �لفر�صة 

لتقدمي �صهود �الإثبات على �أن دو�فع طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �صيا�صية، �الأمر �لذي 

ت�صتثنيه �أي�صاً �تفاقية تبادل ت�صليم �ملجرمني �مل�صار �إليها.

تقرير د. اأني�س فوزي قا�شم:

ونظر�ً خلطورة �لتطور �لذي مثله قر�ر �لت�صليم �ل�صادر عن �لقا�صي �لعن�رشي 

دويف، فقد �رتاأت حركة حما�ص �إيفاد �أحد �أبرز �ملحامني �لفل�صطينيني �إىل نيويورك 

كي يدر�ص ملف �لق�صية، ويرفع تقرير�ً عنها �إىل قيادة �حلركة “�ملكتب �ل�صيا�صي” 

يف �لعا�صمة �الأردنية عّمان. وكان �أن وقع �الختيـار على د. �أني�ص فوزي قا�صم �لذي 

لطلب  �أبو مرزوق، تلخي�صاً  �لع�صي، زوجة  نادية  �ل�صيدة  �إىل   1996/8/24 قدم يف 

�ال�صتئناف �لذي قّدمه كٌل من �ملحاميني ب�صيوين وكينيدي �إىل �ملحكمة �ملركزية يف 

جنوب نيويورك.
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قال قا�شم يف تقريره:

ب�صيوين  �رشيف  �لبوفي�صور  من  �ملقدمة  للمذكرة  ملخ�صاً  يلي  فيما  �أعر�ص 

و�الأ�صتاذ مايكل كينيدي �إىل �ملحكمة �ملركزية �لفيدر�لية يف منطقة جنوب نيويورك 

باإعادة  �اللتما�ص  �ملحكمة  من  �لدفاع  فيها  يطلب  مذكرة  وهي   .1996/8/2 بتاريخ 

�لنظر يف �حلكم �ل�صادر عن قا�صي �ال�صرتد�د �ملت�صمن �إجابة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

لطلبها ��صرتد�د د. �أبو مرزوق.

كاملة.  ترجمتها  �ل�صعب  من  و�صيكون  مطبوعة،  �صفحة  مئة  يف  �ملذكرة  تقع 

�أ�صيف  و�صوف  �ملذكرة،  مبحتوى  �ملُِخل  غري  �لتلخي�ص  هذ�  و�صع  ر�أيت  ولذلك 

�رشوحاتي—كلما �قت�صى �الأمر ذلك—مو�صوعة بني قو�صني لكي �أميّز بني مذكرة 

�ملحامني وتعليقاتي.

يثري �لدفاع عن د. �أبي مرزوق �لنقاط �لتالية:

�أ. ��صتثناء �جُلْرم �ل�صيا�صي:

تن�ص �ملعاهدة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية �خلا�صة باال�صرتد�د يف �ملادة �ل�صاد�صة، 

فقرة 4، على �أنه ال يجوز قبول طلب �ال�صرتد�د �إذ� كان �جُلرم �مل�صند للمتهم يعتب 

�ل�صخ�ص  ��صتطاع  �إذ�  �أو  �صيا�صي،  طابع  ذ�  �لت�صليم  منه  �ملطلوب  �لبلد  قانون  يف 

جرية  ب�صبب  ومعاقبته  ملحاكمته  هو  ��صرتد�ده  طلب  �أن  �إثبات  ت�صليمه  �ملطلوب 

ذ�ت طابع �صيا�صي.

ولطالب  �ملتهم.  ت�صليم  طلب  على  �ملو�فقة  يجوز  ال  �حلالتني،  هاتني  مثل  يف 

�اللتمـا�ص )د. مو�صى �أبو مرزوق( �حلق مبوجب هذه �ملعاهدة �أن يّدعي �أن �صلوكه 

طابع  ذو  ال�صرتد�ده  “�إ�رش�ئيل”  طلب  و�أن  عادياً،  جرمياً  ولي�ص  �صيا�صياً  كان 

الأ�صباب  مطلوب  مرزوق  �أبو  د.  �أن  تّدعي  �أنها  ولو  �صيا�صية،  ودو�فعه  �صيا�صي 

جرمية عادية.

و�لق�صية �ملطروحة هنا هي حّق طالب �اللتما�ص يف �صماع بيّناته، ولكن �لقا�صي 

�لذي كان ينظر �لق�صية حَرَمه من هذ� �حلق.
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وطالُِب �اللتما�ص يعتقد �أنه ب�صفته رئي�ص �لذر�ع �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يقع 

يف نطاق “�ال�صتثناء” �لو�رد يف �ملعاهدة؛ الأن ن�صاطه يرتكز على �جلو�نب �ل�صيا�صية. 

وهذ� حّق �أ�صا�صي له يف �لتعبري عن �آر�ئه، ويف حرية ممار�صة معتقد�ته، ويف حرية 

�النتماء الأي جماعة �صيا�صية. وحيث �إن طالب �اللتمـا�ص يلعب دور�ً رئي�صياً يف بناء 

ولدى  �صيا�صية،  دو�فع  ذ�  يكون  �الإ�رش�ئيلي  �لطلب  فاإن  �لفل�صطينية،  �ملوؤ�ص�صات 

طالب �اللتما�ص ما يثبت �ّدعاَءه.

�إن قا�صي �لت�صليم قد حَرَم طالب �اللتما�ص من تقدمي بيّناته و�إثباتاته حني رف�ص 

�لتي ت�صمنت  �ملعاهدة  لن�صو�ص  �لرف�ص فيه خرق  طلبه ب�صكل م�صتعجـل، وهذ� 

ن�صو�صاً ل�صالح �ل�صخ�ص �ملطلوب ��صرتد�ده. هذ� ف�صالً عن �أن �لفقه �الأمريكي قد 

ورد ب�صكل قاطع على حّق �ل�صخ�ص �ملطلوب ��صرتد�ده يف تقدمي بيناته.

�إن  وخاطئ:  �رشيح  وب�صكل  �ال�صرتد�د،  طلب  نظر  �لذي  �لقا�صي  قال  لقد 

خارج  تقع  فهي  وبالتايل  �الإن�صانية”،  �صّد  “جرية  هي  منها  �مل�صتكى  �الأعمال 

نطاق “�ال�صتثناء”. �إن هذ� �لذي يقول به �لقا�صي لي�ص له �أي �صابقة يف تاريخ �لفقه 

�الأمريكي.

�إن �لتعبري �لو�رد يف �لقر�ر “جرية �صّد �الإن�صانية” وردت يف حماكمة نورمبج، 

كما وردت تعريفات لها، ولي�ص من بني هذه �لتعريفات ما يت�صمن �الأعمال �مل�صتكى 

منها يف حّق د. �أبو مرزوق.

كما �أن ما قال به �لقا�صي مل يِرد يف طلب �ال�صرتد�د �الإ�رش�ئيلي. ولو �فتـر�صنا 

جدالً �أن �لطلب �الإ�رش�ئيلي يقوم على هـذه �لتهمة، فاإن هذ� ال يحول دون حّق طالب 

�اللتما�ص يف �صماع بيناته.

�ال�صتثناء  مناق�صة  يف  حقه  من  �اللتما�ص  طالب  حرمان  يف  �لقا�صي  �أخطاأ  لقد 

طالب  حـّق  تدعم  �لتي  �لق�صائية  �ل�صو�بق  قر�ءة  يف  و�أخطاأ  �ملعاهدة.  يف  �لو�رد 

�اللتما�ص. �أوردت �ملذكرة جمموعة �ل�صو�بق �لق�صائية �لتي �عتمد عليها �لقا�صي، 

“��صتثناء  ب�صاأن  بيناته  �صماع  يف  حقه  يف  مرزوق  �أبو  د.  طلب  توؤيد  جميعها  وهي 

�لقا�صي لطالب �اللتما�ص بتقدمي  �ملعاهدة ولو �صمح  �ل�صيا�صي” من نطاق  �جلرم 

لقد  �ملعاهدة.  يف  �لو�رد  �ال�صتثناء  �صمن  تقع  ق�صيته  �أن  الت�صح  و�صهوده  بيناته 
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�صّكل  �إنه  حيث  من   ،96 �أبريل  يف  �ل�صادر  �الأّويل  قر�ره  يف  نف�صه  �لقا�صي  ف�صح 

قناعته ورّتب �لقر�ر قبل �أن ي�صمع �أي بينات يكن لطالب �اللتما�ص �أن يقدمها.

و�لذي  �ملعاهدة.  يف  �لو�رد  �ال�صتثناء  مغزى  يف  ن  �لتمعُّ يف  �لقا�صي  ف�صل  لقد 

بيناته،  تقدمي  يف  ��صرتد�ده  �ملطلوب  حّق  ��صتخد�م  �إ�صاءة  دون  �حلوؤول  به  ق�صد 

به تقدمت  �لذي  �ال�صرتد�د  طلب  �إن  �صلطاتها.  ��صتخد�م  �إ�صاءة  دون   و�حلوؤول 

“�إ�رش�ئيل”—وكما �صنبني فيما يلي—لي�ص له �أي دو�فع �إال �لدو�فع �ل�صيا�صية.

و�ختتمت �ملذكرة هذ� �جلزء من �لدفاع بحق د. �أبو مرزوق ب�صماع بيناته، وبيان 

�ملعاهدة، و�نطباقه على حالته، وذلك على �صند من ن�صو�ص  �لو�رد يف  �ال�صتثناء 

�ملعاهدة و�الأحكام �لق�صائية �الأمريكية.

ب. “�لتجرمي �ملماثل” بني قانون �لدولة طالبة �ال�صرتد�د وقانون �لدولة �ملطلوب 

�إليها �لت�صليم:

مقدِّمة: ]�إذ� كان �لفعل �لذي ُيعزى �إىل �ملتهم جرية يف قانون �لبلد طالب �لت�صليم 

ولكنه لي�ص جرية يف قانون �لبلد �ملطلوب منه �لت�صليم، �متنع ت�صليم �ملتهم. وهذ� 

ما يعرف بالتجرمي �ملماثل[.

�رتكاب جناية. ففي  لي�ص هناك متاثل يف �جلرية بالن�صبة لتهمة �ال�صرت�ك يف 

�لواليات �ملتحدة، يكون �ال�صرت�ك الرتكاب جرية “حمدد�ً”، �أما �التهام باال�صرت�ك 

يف �رتكاب جرية ب�صكل عام فهو �تهام غام�ص وفيه خرق ملبادئ �لقانون.

عليه  َياأَثم  فعل  فاإنه  حمدد”  “ق�صد  ذ�  �ال�صرت�ك  كان  �إن  �ملتحدة،  �لواليات  يف 

�لفاعل، بينما يف “�إ�رش�ئيل” يكون �ال�صرت�ك ذ� “ق�صد عام”. حتدد �ملادة �لثانية من 

وبالتايل  جناية،  �رتكاب  يف  �مل�صاركات  ومق�صود—�أنو�ع  و�عٍ  �ملعاهدة—وب�صكل 

فاإن �لتُهم �ملوجهة للدكتور �أبو مرزوق ال تت�صمن جنايات يكن طلب �ال�صرتد�د 

�جلنايات  من  �أي  بارتكاب  مرزوق  �أبو  تتهم  ال  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �صيّما  ال  مبوجبها، 

�ملن�صو�ص عليها.

�إن �لتُهم �ملوجهة لطالب �اللتما�ص هي تهم من�صو�ص عليها يف قانون �لعقوبات 

�أ�صا�صها  يف  هي  جرية  �رتكاب  يف  “�ال�صرت�ك”  تهمة  �إن   .1977 لعام  �الإ�رش�ئيلي 
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تعود �إىل �لقانون “�الأجنلو�صاك�صوين” وهو ما تتبعه “�إ�رش�ئيل”. �إال �أنه من �ملهم 

مالحظة �أن من بني 185 بلد�ً يف �لعامل، فاإن 50 بلد�ً فقط تتبنى هذ� �ملفهوم.

وهي  �لفيدر�يل،  �لقانون  وكذلك  قانونها  والية  لكل  فاإن  �ملتحدة،  �لواليات  ويف 

جميعها تختلف عن بع�صها �لبع�ص.

�إن �لقا�صي �لذي نظر يف ق�صية د. �أبو مرزوق تبنّى �صابقة ق�صائية فيدر�لية، 

�صحيح.  غري  �لت�صور  وهذ�  �الإ�رش�ئيلي،  �لقانون  مع  ذلك  يف  تتماثل  �أنها  وظّن 

كل  قانون  من  جزء�ً  لي�صت  �لفيدر�لية  �لق�صائية  �ل�صابقة  �أن  ذلك  �إىل  وُي�صاف 

�لو�جب  �لقانون  باعتباره  نيويورك  والية  قانون  ذلك  يف  مبا  �ملتحدة،  �لواليات 

تطبيقه على هذه �لق�صية، وطبقاً لقانون والية نيويورك، فاإن �ملتهم ال يكن �إد�نته 

الأن �رشكاَءه �الآخرين كانو� قد �رتكبو� تلك �جلرية، �أو الأنهم جميعاً ينتظمون يف 

�لتح�صري و�مل�صاركة يف �رتكاب �جلرية.

�إن “�إ�رش�ئيل” تتهم د. �أبو مرزوق بارتكاب جر�ئم �الغتيال، وحماولة �الغتيال، 

هنا  ومن  جناية.  �رتكاب  يف  و�مل�صاركة  �جل�صدي،  �الأذى  يف  و�لت�صبب  و�لقتل، 

��صتخل�ص �لقا�صي �أن �لقانون �لفيدر�يل هو �لو�جب �لتطبيق، مع �أن �لقا�صي نف�صـه 

كان وقد �صبق له ��صتناد�ً ل�صو�بق ق�صائية و�أْن حَكَم �أّن قانون والية نيويورك هو 

�لقانون �لو�جب �لتطبيق يف ق�صايا �ال�صرتد�د.

�لبلد �ملطلوب منه  ]يف ق�صايا ��صرتد�د، فاإن على قا�صي  �ل�صبب �الحتمايل:  ج. 

ت�صليم �ملتهم �أن يتفح�ص �مل�صتند�ت و�الأدلة �ملقّدمة، رمبا توؤدي �إىل �إد�نة �ملتهم �أن 

�لقا�صي هنا ال يفح�ص �الأدلة كما لو كان هو �لقا�صي �لذي �صيحكم يف بر�ءة �ملتهم 

بني  وقوية  �حتمالية  عالقة  بوجود  نف�صه  يقنع  لكي  �الأدلة  يف  ينظر  �إنه  �إد�نته،  �أو 

�ملتهم و�لتهم �ملُ�صندة �إليه[.

�إن طالب �اللتما�ص يّدعي �أن:

�صاأنـها  من  يكون  جدية،  بينات  توجد  حني  متوفر�ً  يكون  �الحتمايل  �ل�صبب   .1
�ل�صخ�ص  بيـن  عـالقة  هناك  �أن  من  وح�صيف،  عادي،  رجل  نف�ص  يف  تخلق  �أن 

�ملطلوب ��صرتد�ده وبني �لتهم �ملوجهة �إليه.
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2. �إن كل بينة مقدمة يجب �أن تكون جدية وذ�ت م�صد�قية.
على  فاإن  ت�صليمه،  �ملطلوب  �ل�صخ�ص  �إىل  موجهة  ُتهم  عدة  هناك  تكون  وحني   .3

�لقا�صي �أن يعزو كل بينة �إىل �جلرية �ملتعلقة بها.

�إن �لبينات �ملقدمة يجب �أن تكون يف جمملها مقبولة قانوناً وتنه�ص �إىل م�صتوى 

“�ل�صبب �الحتمايل”.

�إن �لكمَّ �لهائل من �لبينات �ملقدم من “�إ�رش�ئيل” يحتاج �إىل �لكثري من وقـت طالب 

�اللتما�ص لكي يفندها ويرد عليها وي�رشح هذه �لبينات. �إن حرمان طالب �اللتما�ص 

يف  حقه  من  له  وحرمان  كبري  ف  تع�صُّ فيه  �لبينات  على  للرد  �إمهاله  يف  طلبه   من 

حماكمة عادلة.

�إن طالب �اللتما�ص يوؤكد �أن “�ل�صبب �الحتمايل” غري متوفر يف هذه �لق�صية، و�أن 

“�ل�صبب �الحتمايل”.  �إىل م�صتوى  �لبينات �ملقدمة لي�صت مقبولة قانوناً، وال ترقى 

و�أنه بعدم منحه �لفر�صة لبيان تعليقه على �لبينات يحرمه من حماكمة عادلة.

وهذ�  �ملعاهدة،  من  �ل�صاد�صة  �ملادة  �صلب  يف  و�رد  �الحتمايل”  “�ل�صبب  �إن 

�صبب  هناك  كان  �إذ�  ما  وبيان  �لبينات،  مناق�صة  يف  �حلق  �اللتما�ص  لطالب   يوفر 

�حتمايل �أم ال.

لقد قررت �ملحكمة �لفيدر�لية �لعليا �أن على �لقا�صي �لذي ينظر طلب �ال�صرتد�د 

عالقة  على  �ملـتهم  �أن  قناعة  وت�صّكل  م�صد�قية  ذ�ت  بينات  هناك  �أن  مـن  يتاأكد  �أن 

�حتمالية بالتهم �مل�صندة �إليه. �إن جمرد �ل�صّك يف �لعالقة ما بني �ملتهـم يطيح بـ“�ل�صبب 

�الحتمايل”. يجب �أن يكون “�ل�صبب �الحتمايل” قائماً على �صند من ت�صكيل قناعة 

�ملتهم  باأن  معقولة  قناعة  هناك  و�أن  وقعت،  قد  �جلرية  بـاأن  لالعتقاد  معقولة 

�رتكب �جلرية. �أما �لبينات �لتي تكون غام�صة عامة وغري ذ�ت عالقة باملو�صوع 

“�صبب  �أ�صا�صاً لوجود  وال تتمتع بامل�صد�قية، فاإنها جميعها مرفو�صة وال ت�صّكل 

�حتمايل”.

لتلك  �ملوؤيدة  و�مل�صتند�ت  �اللتما�ص  طالب  �إىل  �ملوجهة  �لتهم  ��صتعر��ص  ومن 

�لتهم، جند ما يلي:
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1. �إن �لتهم �ملوجهة لطالب �اللتما�ص مل تذكر �أنه �رتكب تلك �جلر�ئم �صخ�صياً، �أو 

كان لديه علم بها، �أو �أنه �صارك يف �لتخطيط لها.

2. �إن �لتهم هي “�ال�صرت�ك” يف �جلرية مبوجب �لقانون �الإ�رش�ئيلي، و�لتي تختلف 

عن �لو�صف �لذي �أطلقه �لقا�صي على “�ال�صرت�ك” �لو�رد يف �لقانون �الأمريكي.

ل �إليها �لقا�صي من �أن طالب  3. �إن �لقانون و�لوقائع ال يوؤيد�ن �لنتيجة �لتي تو�صَّ

�الأعمال  كافة  عن  م�صاءلته  �إىل  يوؤدي  �صيا�صية  منظمة  يف  با�صرت�كه  �اللتما�ص 

�جلرمية �لتي ت�صدر عن �ملنظمة �لتي ينتمي �إليها.

�أن  من  �لنتيجة  يوؤيد  ما  �الحتمايل”  بـ“�ل�صبب  �ملتعلق  �الأمريكي  �لفقه  يف  لي�ص   .4

جميع �أنو�ع �ملعلومات و�لبينات يكن �صمها يف حزمة و�حدة و�ال�صتدالل منها 

على وجود “�ل�صبب �الحتمايل”.

�أن  من  �لنتيجة  يبر  ما  �الحتمايل”  بـ“�ل�صبب  �خلا�ص  �الأمريكي  �لفقه  يف  لي�ص   .5

طالب  حّق  من  يقلل  عامل  هي  �آخرين،  ِقبَل  من  �رُتِكبت  �لتي  �جلر�ئم  ب�صاعة 

�اللتما�ص يف بيان وجاهة �لبينات �ملقدمة �صده ويف م�صد�قيتها ويف �بتعادها عن 

معايري “�ل�صبب �الحتمايل”.

لقد طالب د. �أبو مرزوق باحلق يف �رشح تنظيم حما�ص ومن �أنها منظمـة لي�صت 

مكّر�صة للعمل �لع�صكري، و�أن �لعديد من �أع�صائها ال يار�صون �لعنف. و�أن �جلناح 

�ل�صيا�صي �لذي يتزعمه طالب �اللتما�ص لي�ص هو �جلناح �لع�صكري وال عالقة بني 

�الثنني، و�أن حمـا�ص تدير يف و�صح �لنهار يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مد�ر�ص، 

وهي  وخريية،  ودينية  �جتماعية  وموؤ�ص�صات  طبية،  وعياد�ت  وم�صت�صفيات، 

موؤ�ص�صات معروفة لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ولل�صلطة �لفل�صطينية وحلكومات �لعديد 

من �لدول، و�أن لي�ص يف ن�صاط هذه �ملوؤ�ص�صات ما هو �إجر�مي، وطالب �اللتما�ص هو 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي، وهو �صخ�صية �صيا�صية حتظى باحرت�م، ومل ُيخفِ يوماً 

مركزه ودوره ون�صاطه ومل ي�صارك يف �أّي �أعمال عنف.

تهمة  وعلى  �لو�ردة  �التهامات  على  و��صحة  تاأثري�ت  ذ�ت  �لوقائع  هذه  �إن 

“�ال�صرت�ك” ب�صكل خا�ص وكذلك على “�ال�صتثناء” �لو�رد يف �ملعاهدة.
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وجهة  ب�رشح  �اللتما�ص  لطالب  �لفر�صة  �إعطاء  �لقا�صي  رف�ص  فقد  ذلك،  ومع 

نظره وبيان �أوجه �لق�صور يف بينات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

ربط  يف  ف�صله  ب�صبب  �الحتمايل”  “�ل�صبب  �إىل  �لو�صول  يف  �لقا�صي  �أخطاأ  د. 

�لبينات �ملقدمة بالتهم �مل�صندة لطالب �اللتما�ص:

حما�ص  �أن  زعمت  عنف  حو�دث  بع�رشة  قائمة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قدمت 

�رتكبتها، وف�صلت �حلكومة يف بيان �أو �الّدعاء باأن طالب �اللتما�ص قد �رتكب �أّياً من 

َ لها. هذه �حلو�دث، �أو خطط لها �أو ح�رشَّ

لقد ��صتنتج �لقا�صي �أن د. �أبو مرزوق ب�صبب موقعه يف حما�ص ُيعّد “م�صاركاً” 

“ُيعتب” كذلك. ولكن لو طبقنا قانون والية نيويورك على  �أو قد  يف هذه �جلر�ئم 

هذه �لتهم لتبني �أن ال بينة قدمتها �حلكومة يكن �أن ت�صّكل “�صبباً �حتمالياً” لتورط 

طالب �اللتما�ص. وكان يجب على �حلكومة �أن تبني م�صاركة طالب �اللتما�ص يف كل 

�جلر�ئم �لتي تّدعيها ب�صكل حمدد.

لقد قدمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بينات مطعوناً يف م�صد�قيتها. فهي بينات تقوم 

على �عرت�فات ح�صلت عليها �حلكومة بالتعذيب. وقدمت هذه �لبينات باللغـة �لتي 

عِطيت بها، وقد �أقر �لقانون �الإ�رش�ئيلي مبد�أ عدم جو�ز تقدمي �عرت�فات بغري �للغة 
ُ
�أ

بالعبية،  تلخي�صها  متَّ  ثم  بالعربية،  �الإفاد�ت  هذه  عِطيت 
ُ
�أ فقد  بها.  عِطيت 

ُ
�أ �لتي 

وقدمت �إىل �ملحكمة باالإجنليزية. وال يخفى على �أحد مقد�ر �الأخطاء �لتي حت�صل 

عن  بعيدة  �العرت�فات  هذه  تكون  وبهذ�  �أخرى،  لغة  �إىل  لغة  من  مادة  ُترتَجم  حني 

�مل�صد�قية و�جلدية.

م�صاركة  حول  �الحتمايل  �ل�صبب  �إىل  للو�صول  بينة   14 �إىل  �لقا�صي  ��صتند  لقد 

د. �أبو مرزوق باالأعمال �مل�صندة �إليه. فقد ��صتند �لقا�صي �إىل مقالة جملة فل�صطني 

�مل�صلمة، وهذه �ملجلة لي�صت جملة حما�ص، �إال �أن �ملقالة �مل�صار �إليها مل تذكر مو�صى 

�إليها يف  �أبو مرزوق باأي �صكل من �الأ�صكال، ومل تربط بينه وبني �الأحد�ث �مل�صار 

�ملقال. هذ� باالإ�صافة �إىل �ل�صّك �جلدي يف �صحة �لرتجمة من �لعربية �إىل �لعبية �إىل 

�الإجنليزية.
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يف  ع�صو  �أنه  مرزوق  �أبو  د.  مع  لبنان  يف  جرت  تلفزيونية  مقابلة  �إىل  و��صتند 

�جلناح �لع�صكري �أو �أنه �صارك يف �الأحد�ث.

�أي  �إىل �عرت�ف يا�رش حجازي �خلّطي. ومل يِرد يف �العرت�ف  �لقا�صي  و��صتند 

�إ�صارة �إىل د. �أبو مرزوق وم�صاركته يف �لتهم �مل�صندة �إليه. وكذلك �حلال يف �عرت�فات 

�صليبي،  وفهد  عطايا،  �أبو  وحممد  عقل،  وخمي�ص  �لبعلوجي،  �أ�رشف  من   كل 

�أحمد فهي  �أبي  �إفادة  �أما  وحممد �صالح، و�صعد بد�رنة، و�أين �صدر، و�ملقد�صي. 

ِخذت بالتعذيب، وهذ� ف�صالً عن �أنه تر�جع عنها 
ُ
لي�صت بينة ذ�ت وزن ب�صبب �أنها �أ

�أبو مرزوق و�الأحد�ث  د.  �إفادته مل تربط بني  فاإن  بعد، ويف جميع �حلاالت،  فيما 

�مل�صتكى منها.

و�صالح  مو�صى،  وبا�صم  �صمارة،  �أبو  و�صفيان  م�صامح،  �أبو  �صيد  �إفاد�ت  �أما 

هذه  �أ�صارت  وقد  �أحمد.  �أبي  �إفادة  لتاأكيد  �لقا�صي  �إليها  ��صتند  فقد  �لعاروري، 

�أبي عمر  �أن  “�أبي عمر”، وهو ��صم جمهول ومن �ل�صعب تاأكيد  �إىل ��صم  �الإفاد�ت 

هو د. �أبو مرزوق، �إال �أنه وعلى فر�ص ذلك، فاإن �أّياً من تلك �الإفاد�ت مل تذكر �أن �أّياً 

منهم قد تعامل مع د. �أبو مرزوق يف �ملجال �لع�صكري.

�أما بالن�صبة ل�صجالت �لبنوك، فقد ��صتند �إليها �لقا�صي للو�صول �إىل قناعة باأن 

د. �أبو مرزوق قد ��صتخدم هذه �الأمو�ل ل�رش�ء �أ�صلحه لتمويل “عمليات �إرهابية”. 

�أو  �أو يدعمه  يثبته  ما  لي�ص هناك  �لقا�صي خاطئ؛ الأنه  ِقبَل  �ال�صتنتاج من  �إن هذ� 

�ملبالغ  �الأغر��ص �خلريية، و�أن جمموع  ��صتُخِدمت لغري  �الأمو�ل  �أن تلك  يدل على 

7,110 دوالر�ت،  �أبو مرزوق مل تتجاوز يف جمموعها  د.  �إىل  �لقا�صي  �لتي عز�ها 

ِتيحت �لفر�صة ل�صماع �إفاد�ت د. �أبو مرزوق ب�صاأنها، لتغري وجه 
ُ
 وهي مبالغ، لو �أ

�حلق يف �لدعوى.

وبالنتيجة، وخالفاً ملا تو�صل �إليه �لقا�صي، فاإنه ال توجد بينة و�حدة ذ�ت وزن 

تربط بني طالب �اللتما�ص و�الأعمال �مل�صتكى منها.

ولو �أخذنا �الأحد�ث �مل�صتكى منها بحق طالب �اللتما�ص، لتاأكد لنا تهافت �لبينات 

�لتي قدمتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.
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�صابط  وهي  جوالن،  مرمي  �إفادة  �حلكومة  قدمت   :1990/7/28 حادثة   .1
 بولي�ص �إ�رش�ئيلي، و�إفادة يا�رش حجازي. لي�ص يف �أي من �الإفادتني ما يذكر عالقة

د. �أبو مرزوق باحلادث �ملذكور. ومل يِرد يف �إفادة حجازي �أي �إ�صارة �إىل �أنه يعرف 

تلك �جلرية. وكذلك �حلال مع  �رتكاب  �تفق معه على  �أو  �لتقاه،  �أو  �أبو مرزوق، 

بوجود  قناعته  ت�صكيل  يف  �الإفـاد�ت  تلك  �إىل  �لقا�صي  يرتكز  ومل  �حلكومة.  �إفادة 

“�صبب �حتمايل”. وجدير بالذكر �أن �إفادة مـرمي جوالن �لتي ت�صمنت �إفادتها �إفادة 
حجازي مل تكن موجودة يف �أثنـاء �لتحقيق مع حجازي، ولذلك فاإن �أقو�لها ت�صتند 

�إىل رو�يات �الآخرين مما يطعن يف م�صد�قية �إفادتها.

�إن رف�ص �لقا�صي تقييم هذه �الإفاد�ت ومناق�صتها يثبت �خلطاأ �لذي وقع فيه يف 

�ال�صتدالل على “�ل�صبب �الحتمايل” بني �أبو مرزوق و�حلادثة �مل�صار �إليها.

طرف  �أي  من  ُت�رِش  مل  �لبعلوجي  �أ�رشف  �صهادة  �إن   :1990/12/14 حادثة   .2
َيُقم  ومل  ذلك.  خالف  يثبت  ما  �حلكومة  تقدم  ومل  مرزوق،  �أبو  د.  مع  عالقته  �إىل 

�لقا�صي مبحاولة ��صتنتاج �لعالقة بينهما. ومع ذلك، فقد ��صتنتج �لقا�صي “�ل�صبب 

�الحتمايل” وربطه بالدكتور �أبو مرزوق، ��صتناد�ً �إىل �إد�نة �أ�رشف �لفالوجي. وهذ� 

��صتنتاج غري معقول.

3. حادثة 1992/1/1: مل تقدِّم �حلكومة �أي بينة تثبت �أو تربط بني �أبو مرزوق 
عقل  خمي�ص  �إفادة  �إىل  ��صتند�  و�لقا�صي  �حلكومة  ولكن   ،1992/1/1 وحادثة 

��صم يوِرد  مل  عقل  خمي�ص  �أن  �إال  �حلادثة،  تلك  �رتكبت  �لتي  هي  حما�ص  �أن   من 

د. �أبو مرزوق ال ب�صبب معرفة، �أو عالقة، �أو تو�طوؤ، �أو ��صرت�ك، �أو �أنه “حتى �صمع 

�إىل مقالة يف فل�صطني �مل�صلمة حيث مل يِرد  �أبو مرزوق. و��صتند �لقا�صي  با�صم د. 

��صم �أبو مرزوق يف تلك �ملقالة.

4. حادثة 1992/5/17: ��صتند �لقا�صي يف �لو�صول �إىل “�ل�صبب �الحتمايل” �إىل 
�أبو مرزوق  د.  �لع�صكري، بينما  �لذي هو ع�صو يف �جلناح  �أبو عطايا  �إفادة حممد 

للدكتور ذكر  �أي  عطايا  �أبو  يوِرد  مل  ذلك  ومع  �ل�صيا�صي.  �جلناح  رئي�ص   هو 

�أبو مرزوق، �أو �أنه �لتقاه، �أو �تفق معه على �رتكاب تلك �جلرية.
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 كما ��صتند �لقا�صي �إىل مقالة فل�صطني �مل�صلمة �لتي مل تذكر �أو ت�رش �إىل م�صاركة

�أبو مرزوق يف تلك �حلادثة.

5. حادثة 1992/6/25: ��صتند �لقا�صي، مرة �أخرى، �إىل �إفادة �أبو عطايا ومقالة 
فل�صطني �مل�صلمة، وذلك بالرغم من �أن ��صم �أبو مرزوق مل يِرد يف هاتني �لوثيقتني.

فل�صطني  يف  ومقالة  �صليبي  فهد  �إىل  �لقا�صي  ��صتند   :1993/7/1 حادثة   .6
�مل�صلمة، وذلك بالرغم من �أن ��صم �أبو مرزوق مل يِرد يف هاتني �لوثيقتني.

7. حادثة 1994/4/6: ��صتند �لقا�صي �إىل �إفادة حممد �حلاج �صالح و�إىل مقالة يف 
فل�صطني �مل�صلمة، ومل يِرد يف هاتني �لوثيقتني ما يربط بني د. �أبو مرزوق و�حلادثة 

�مل�صار �إليها.

�حلادثة  بني  يربط  ما  بد�رنة  �صعد  �إفادة  يف  يِرد  مل   :1994/10/13 حادثة   .8
من تعليمات  �أو  توجيهات  ��صتلم  �أنه  بد�رنة  يذكر  ومل  مرزوق،  �أبو  ود.   هذه 

د. �أبو مرزوق.

 9. حادثة 1994/10/9: مل تِرد يف �إفادة �ملقد�صي ما يفيد بوجود رو�بط ما بني
د. �أبو مرزوق و�حلادثة �ملذكورة.

من �صل�صلة هذه �حلو�دث وجمموع �الإفاد�ت �ملقدمة، لي�ص هناك ما يبر �إيجاد 

“�صبب �حتمايل” ما بني د. �أبو مرزوق و�حلو�دث �مل�صكوِّ منها.

هـ. عدم كفاية �أدلة �حلكومة:

�أن بافرت��صه  �الحتمايل”  “�ل�صبب  �إىل  �لو�صول  يف  بد�ية  �لقا�صي   �أخطاأ 

د. �أبو مرزوق هو ع�صو يف �جلناح �لع�صكري.

�إن �حلكومة مل تقدم �أي بينة ذ�ت وزن تثبت �أن �أبو مرزوق �صارك يف �رتكاب 

جناية. والإثبات ذلك، على �حلكومة �أن تقّدم ما ين�صئ “�صبباً �حتمالياً” معقوالً، كما 

لو �أن �أبو مرزوق �صارك �أو و�فق على �رتكاب �أعمال غري م�رشوعة، �أو �أنه �رتكب 

�أعماالً من �صاأنها تقوية �رتكاب �الأعمال غري �مل�رشوعة. وف�صلت �حلكومة يف تقدمي 

�ل�صيا�صي  �لن�صاط  بني  معقولة  ر�بطة  �إيجاد  يف  �حتمالياً  �صبباً  ي�صّكل  �أو  يثبت  ما 

للدكتور �أبو مرزوق و�لعمليات �مل�صكوِّ منها.
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�أع�صاء  �أن  يعلم  كان  مرزوق  �أبو  د.  �أن  �إىل  ت�صري  �لبينات  “�إن  �لقا�صي:  يقول 

حما�ص كانو� يرتكبون �أعماالً �إرهابية �صّد �ملدنيني وذلك تنفيذ�ً الأهد�ف حما�ص”. 

 1994/12/10 �أذيعت من بريوت يف  �إىل مقابلة تلفزيونية  �لقا�صي يف ذلك  و��صتند 

بعد يوم من حادث �إطالق �لنار يف �لقد�ص.

فاإن  �حلكومة،  قبل  من  يقدم  مل  �ملقابلة  لهذه  �لكامل  �ل�رشيط  �أن  من  وبالرغم 

�أثار طالب �اللتما�ص نقاطاً مهمة  �أخذت من مقالة �صحفية. وقد  مقتطفات منه قد 

تتعلق بالرتجمة من �لعربية �إىل �لعبية �إىل �الإجنليزية، مما كان يقت�صي معه على 

�لطلـب،  رف�ص  �لقا�صي  �أن  �إال  لذلك،  م�ص�صة  ��صتماع  جل�صة  يعقد  �أن  �لقا�صي 

ومن هذ� يكن �لقول: �إن �ملقابلة �لتلفزيونية هي بينة ال وزن لها وال م�صد�قية، وال 

يكن �العتماد عليها لتكوين “�صبب �حتمايل”.

وعلى �فرت��ص قبول تلك �ملقابلة كبيّنة، فاإن تلك �لت�رشيحات جاءت بعد وقوع 

وال  �حلكومة  ال  �أنه  وُيالَحظ  وقوعها.  على  �لتعليق  معر�ص  يف  وجاءت  �حلادثة، 

�أن طالب �اللتما�ص كان على علمٍ م�صبق باحلادثة، مما يطعن يف  �إىل  �أملََحا  �لقا�صي 

��صتخال�صات �لقا�صي.

من  �صند  على  قائمة  �جلز�ئية  �اللتما�ص  طالب  م�صوؤولية  �إن  �لقا�صي  ويقول 

�أقو�ل و�إفاد�ت �أبو �أحمد، و�صيد �أبو م�صامح، و�صفيان �أبو �صمارة، وبا�صم مو�صى، 

و�صالح �لعاروري.

هـي  �صالح،  مبحمد  �ملعروف  �أحمد،  �أبي  �إفادة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  يجب   بد�ية، 

عدنا  ولو  لها.  قيمة  ال  �إفاد�ت  فهي  �لباقي،  �أما  معني.  بوزن  تتمتع  �لتي  �لوحيدة 

الإفادة  �أبي �أحمد لوجدنا �أنها �إفادة قال �لقا�صي: “�إنه ال ي�صتند �إليها”. ومع ذلك، 

مرزوق  �أبو  د.  عالقة  تثبت  �أحمد  �أبي  �إفادة  �أن  من  عقيدته  و�صكل  �إليها  ��صتند 

ِخذت 
ُ
�أ �أحمد  �أبـي  �إفادة  �أن  �إىل  �لقا�صي  �إليها. ومل يلتفت  �مل�صار  �لع�رشة  باالأحد�ث 

ق�صائية  �صو�بـق  �إىل  هنا  �لدفاع  �أ�صار  م�صد�قيتها...  يف  يطعن  مما  �لتعذيب  حتت 

�لقا�صي  �لتعذيب. ومل يلتفت  �ملاأخوذة حتت  �الإفاد�ت  مماثلة طعن فيها يف �صحة 

ذ�ته،  �لقا�صي  �إىل  ُقدِّمت  ثانية  �إفادة  يف  �إفادته  عن  تر�جع  �أحمد  �أبا  �أن  �إىل  كذلك 

 وقال فيها �أبو �أحمد �أن ال عالقة لطالب �اللتما�ص يف هـذه �لعمليات غري �مل�رشوعة. 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات347

َرْفـ�س ال�ضتـئناف

خذت بالعربية 
ُ
وال د�عي لتكر�ر ما ذكرناه �صابقاً مـن �لطعن يف �صحة ترجمة �إفادة �أ

وُترجمت �إىل �لعبية ثم ُترجمت �إىل �الإجنليزية.

ومن جميع ما تقدم يظهر بو�صوح �أن ما ��صتند �إليه �لقا�صي ال ينه�ص ك�صبب 

�حتمايل مل�صاركة طالب �اللتما�ص يف �أي من �لعمليات �مل�صار �إليها.

�إن  �أحمد ذ�ت قيمة، فاإنها تقول:  �أبي  �إفادة  �أن  وعلى �صبيل �لفر�ص �جلديل من 

�لذي قام بتوزيع �ملبالغ على �جلناح �لع�صكري يف حما�ص هو �أبو �أحمد نف�صه. وقال 

مل�صاعدة  خريية  موؤ�ص�صات  من  �الأمو�ل  بجمع  يقوم  مرزوق  �أبو  د.  �إن  �أحمد:  �أبو 

�لعامل �الإ�صالمي. �إال �أن �لقا�صي ��صتنتج بال �صندٍ يدعم ر�أيه من �أن �الإ�صارة �لو�ردة 

�إىل  �أبو مرزوق”. و��صتند يف ذلك  “ د.  �أبو عمر تعني  �إىل ��صم  يف �الإفاد�ت �الأخرى 

�أبو مرزوق ُيعَرف كذلك با�صم �أن د.  �أبو �صمرة. �صحيح  �إفادة �صفيان   ما ورد يف 

“�أبو عمر”، وهذه عادة متبعة يف �لعامل �لعربي من �أن ُي�صّمى �ل�صخ�ص با�صم �بنه 
يكن  فال  جد�ً.  �ل�صائعة  �الأ�صماء  من  هي  عمر”  و“�أبو  “عمر”  ��صم  �أن  �إال  �لبكر، 

�جلزم �أن كل “�أبي عمر” هو د. مو�صى �أبو مرزوق.

�أما ما ��صتخل�صه �لقا�صي من �حل�صابات �لبنكية فهي ��صتخال�صات غري �صائغة 

وخاطئة. �إن �حل�صابات �مل�صار �إليها تفيد باإر�صال مبالغ ال تتجاوز 7,110 دوالر�ت 

كان  لـو  �أنه  تنبئ  �حلال  وداللة  �ل�صخ�صية،  مرزوق  �أبو  ح�صابات  على  م�صحوبة 

�لق�صد متويل عمليات غري م�رشوعة مَلَا قام باإ�صد�ر �صيكات �صخ�صية وعلى �أور�ق 

لتمويل  �رُشِفت  �أو  ُجِمعت  �الأمو�ل  تلك  باأن  يفيد  ما  هناك  ولي�ص  �خلا�صة.  �لبنك 

عمليات غري م�رشوعة.

�ألف دوالر  �أحمد حّرر �صيكات بلغ جمموعها خم�صون  �أبا  �إن  تقول �حلكومة: 

مقد�ره مبلغ  �صحب   1993/1/19 يف  و�إنه   ،1992/9/12-8/12 بني  ما  �لفرتة   يف 

هذه  �إن  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �رش�ف  �إىل  �صيكاغو  يف  ح�صابه  من  دوالر  �ألف  مئتا 

�أن  ُيعقل  �أبو مرزوق ب�صيء. ولذلك ال  �إىل  �الأقو�ل، على فر�ص �صحتها، ال ت�صري 

ي�صتند �لقا�صي �إىل حتريك هذه �ملبالغ وي�صتخل�ص م�صاركة �أب مرزوق يف �الأمر.

ل مبالغ حل�صاب �أبي �أحمد يف �صيكاغو. �إن  وتقول �حلكومة �إن �أبو مرزوق حوَّ

�حل�صاب �لذي ت�صري �إليه �حلكومة هو ح�صاب م�صرتك با�صم �أبو مرزوق و�إ�صماعيل 
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�حل�صاب  يف  �إيد�عها  مّت  �لتالية  �ملبالغ  �إن  �حلكومة:  وتقول  �لبع�صي.  �صليم 

،1993/1/20 يف  دوالر  �ألف  و135   ،1992/12/29 يف  دوالر  �ألف   300  �ملذكور: 

و300 �ألف دوالر يف 1993/1/25. ولكن �لقا�صي رف�ص �أن يعطي �لفر�صة لطالب 

�اللتما�ص يف �أن يبني َمْن قام بتحويل هذه �ملبالغ. وهذ� كله يطعن يف ��صتخال�صات 

�لقا�صي. وما يوؤيد ذلك �أن �حلكومة مل تقدم بينة و�حدة من �أن �أبو مرزوق قد حّول 

�أي مبالغ �إىل �أبي �أحمد. 

)�نتهى تقرير د. �أني�ص قا�صم(

لقيادة  �صفوياً  تقرير�ً  قا�صم  قدم  �خلّطي،  �لتقرير  �أو  �ملذكرة،  هذه  جانب  �إىل 

حما�ص �أبدى فيه ماوفه من �أن يكون �لوقت قد نفد فيما يتعلق باإجر�ء�ت ت�صليم 

�أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل”. وهي وجهة �لنظر �لتي �صتثبتها �الأيام �ملقبلة من ز�وية 

�لتعاطي �لقانوين للق�صاء �الأمريكي مع هذه �لق�صية. ولوال �حل�صابات �ل�صيا�صية 

لطاَل  رمبا  �مل�صتجد�ت،  لهذه  �صخ�صياً  مرزوق  �أبو  و�إدر�ك  ��صتجّدت،  �لتي 

عليها  ين�ص  �لتي  �ملتتالية  �ال�صتئناف  عمليات  دهاليز  بف�صل  �الآن  حتى   �العتقال 

�لقانون �الأمريكي.

�إز�ء حر�جة �ملوقف، تقدم حماميا �أبو مرزوق يف 1996/9/23 مبذكرة �أخرى �إىل 

قا�صي �ال�صتئناف، تقع يف 37 �صفحة تناولت عدد�ً من �لنقاط �ملهمة.

جاء يف مقدمة هذه املذكرة:

1. �إن �حلكومة �لتي تقدمت بطلب �لت�صليم مل تْبِ طلبها على �أي �تهام توجهه 

�أوقات  يف  �رُتِكبت  �لتي  �جلر�ئم  عن  �ملبا�رشة  مب�صوؤوليته  مرزوق  �أبو  د.  �صّد 

متفرقة و�أماكن متلفة بو��صطة �أ�صخا�ص متعددين قد ال يكونون حتت �أي ظرف 

من �لظروف على �صلة باجلناح �لع�صكري حلما�ص، ومل يكونو� كذلك جزء�ً من 

�الإطار �ل�صيا�صي حلما�ص �لذي ينتمي �إليه مقدم طلب �ال�صتئناف.

قام  �أنه  بت�صليمه  تطالب  �لتي  �لدولة  تدَِّع  مل  �أخرى،  ناحية  ومن  هذ�،   .2

�صخ�صياً بارتكاب �أو توجيه �أو حتري�ص على تنفيذ �أي من �جلر�ئم �ملُّدَعاة من �أن 

�أ�صخا�صاً متعددين قامو� بها على مدى زمني حمدد يف �الأر�ص �ملحتلة يف فل�صطني 

ويف �حلدود �لر�هنة لدولة �إ�رش�ئيل.
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�آخرون  بها  قام  �أفعال  على  �ملدعاة  �مل�صتاأنف  م�صوؤولية  �حلكومة  �أقامت   .3

�الأمر  �أو  بالتحري�ص  يُقم  مل  ولو  حتى  �الإ�رش�ئيلي،  �لقانون  لقو�عد  منتهكون 

 بهذه �الأفعال، وحتى و�إن كان ال يعلم �أن هذه �الأفعال قد تقع �أو له �ل�صلطة على 

منع حدوثها.

ومن �ملحتمل �أن كل ذلك مبنيٌّ على �لنظرية �مل�صماة “بنظرية �ملوؤ�مرة �جلنائية 

له  �إن�صان  �أي  حتميل  �إىل  تذهب  و�لتي   ،”Theory of Criminal Conspiracy

�لذين يرتبطون  �لنا�ص  �أعمال كل  �مل�صوؤولية عن  وظيفة ر�صمية يف منظمة معينة 

باأجز�ء �أخرى يف �ملنظمة، بغ�ّص �لنظر عن تورطهم �ملبا�رش ومعرفتهم وقدرتهم 

�أو  �مل�صوؤولية  من  �مل�صتوى  هذ�  �الآخرين.  �أفعال  على  �ل�صيطرة  على  �ل�صخ�صية 

�الإ�رش�ئيلي، وال يف  �لقانون  “�لقائد” ال توجد يف منطوق  �أو  �لقيادة”  “م�صوؤولية 
قانون �لواليات �ملتحدة، وال يف �لقانون �لدويل �ملتعلق بالنز�ع �مل�صلح.

و�أو�صحت �ملذكرة �أن م�صوؤولية �لقيادة �ملتهمة تنطبق فقط عندما يكون �لقائد 

قو�نني  بانتهاك  يقومون  �صوف  حتته  يعملون  �لذين  باأن  معقولة  معرفة  على 

فهو  مرزوق  �أبو  د.  حالة  ويف  منعهم،  على  �لقدرة  يلك  وهو  جر�ئم،  �رتكاب  �أو 

�أو  �ملهاِجمني،  من  هم  معه  يعملون  �لذين  وال  يقود،  �أن  من  يكنه  و�صع  يف  لي�ص 

�لطلب  مقّدم  �أو  مرزوق،  �أبو  د.  كون  جمرد  �إن  �لهجمات.  منع  باإمكانه  كان   �أنه 

ذ� تاأثري �صيا�صي، ال يعني باأنه يتحمل م�صوؤولية �الآخرين، �أو بالتايل له �ملقدرة على 

�ل�صيطرة عليهم.

ثم ناق�صت �ملذكرة �الأفكار �الأ�صا�صية �لتالية:

طابع  ذا  الت�شليم  طلب  وواقع  �شيا�شي،  طابع  ذات  التحالفات  كون   اأوالً: 

                 �شيا�شي:

ي�صعى مقدم �لطلب )د. �أبو مرزوق( الإثبات �لدو�فع �ل�صيا�صية من ور�ء �تهامه، 

ومن ور�ء طلب ت�صليمه، فاملادة �ل�صاد�صة بالق�صم �لر�بع من �تفاق �لت�صليم تقول: 

�صبغة  ذ�ت  مبوجبها  �لت�صليم  طلب  �لتي  �ملخالفة  كانت  ما  �إذ�  يتم  ال  �لت�صليم  باأن 

�أو  �أو �أن �ل�صخ�ص �ملطلوب ت�صليمه يـثبت �أن طلب ت�صليمه يحتوي على  �صيا�صية، 

ُينظر �إليه يف �إطار �ملحاولة ملعاقبته على مالفة ذ�ت طابع �صيا�صي.
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�أبو مرزوق قابلة  �إن لغة �التفاق جتعل �لدو�فع �الإ�رش�ئيلية يف طلب ت�صليم د. 

للنظر بو��صطة �ملحاكم، ولكن لي�ص هناك �صيء يف هذه �التفاقية يقول: �إن �لدو�فع 

�ل�صيا�صية  �لدو�فع  و�إن  �لقا�صي،  بو��صطة  للتظلم فقط يكن حتديدها  �ل�صيا�صية 

للدولة مقدمة طلب �لت�صليم يكن �أن تقرر بو��صطة �جلهاز �لتنفيذي.

�أو  �الإ�رش�ئيلية  �لنظر  وجهة  بخلط  �ال�صرتد�د  وقا�صي  �حلكومة  �أ�صهمت  لقـد 

غري  با�صتف�صار�ت  �ملحاكم(  �أمام  عر�صه  يكن  �لذي  )�الأمر  �لت�صليـم  ور�ء  �لد�فع 

كل  �إن  �لطلب.  ملقدم  “�إ�رش�ئيل”  معاملة  بتلبية  تتعلق  �ملحاكم  �أمام  للعر�ص  قابلة 

�لظروف يف هذه �لق�صية تو�صح �أن طلب “�إ�رش�ئيل” لت�صليم د. �أبو مرزوق يقوم 

ذ�ت  مالفة  على  مرزوق(  �أبو  )د.  �لطلب  مقدم  معاقبة  �أو  حماكمة  حماولة   على 

�صمة �صيا�صية.

لقد �تُِّهم د. �أبو مرزوق على �أ�صا�ص �أنه �لقائد �ل�صيا�صي حلما�ص. وحقيقة �الأمر 

باأن  �لقائل  �التهام  على  معتمدة  “�إ�رش�ئيل”  ِقبَل  من  �ملقدمة  �للوم”  “نظرية  �أن 

مقدم �لطلب د. �أبو مرزوق كان �لقائد �ل�صيا�صي حلما�ص. وبناًء عليه، ووفق هذه 

�ملرجعية، فهو ذو علٍم ومعرفة بالعمليات �لع�صكرية للمنظمة، وهي عمليات ت�صمل 

�أعمال �لعنف �ملذكورة.

�إن من �ملفارقات يف هذه �لق�صية �أن �لدالئل نف�صها �لتي ت�صري �إىل �أن �أبو مرزوق 

هو قائد حما�ص، وعليه؛ فاإنه ي�صتحق �للوم، هي �لدالئل نف�صها �لتي توؤكد �أن هناك 

دو�فع �صيا�صية ور�ء طلب ت�صليمه حيث منُع مقدِّم �لطلِب من �ال�صتثناِء على �أ�صا�ِص 

�ملخالفِة �ل�صيا�صية!!

ومالفة لو�قع حما�ص، فاإن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لها �صجل يف ��صتهد�ف 

�ملدنيني د�خل وخارج “�إ�رش�ئيل”، وهي لي�صت منظمة تقوم على دو�ئر منف�صلة، 

و�لقائد  �ل�صيا�صي  �مل�صوؤول  هو  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  زعيم  فاإن  وعليه 

�لع�صكري )كما هو حال رئي�ص �لواليات �ملتحدة(، بينما ال يوجد رئي�ص �أوحد يو�فق 

مثل هذ� �لنموذج يف حركة حما�ص، فهناك رئي�ص للد�ئرة �ل�صيا�صية و�آخر للد�ئرة 

�لع�صكرية، وال يحمل �أع�صاء حما�ص هذين �ملوقعني يف �آٍن و�حد.
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بالن�صبة  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  بو��صطة  �ملقدم  �ملنطق  �أنو�ع  كل  �إن 

بتطبيق  ننادي  فاإننا  وعليه  �صيا�صية،  نف�صها  هي  وحما�ص  مرزوق  �أبو  للدكتور 

�ال�صتثناء من �تفاق ت�صليم �ملجرمني على �أ�صا�ص �صيا�صي.

ثانياً: خطاأ قا�شي الت�شليم يف احلكم: 

�صّد  جر�ئم  بارتكاب  �تُِّهم  �لطلِب  مقّدَم  باأن  �حلكم  يف  �لت�صليم  قا�صي  خطاأ 

�الإن�صانية على �لرغم من �أن طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي �ملقدم ب�صاأن د. �أبو مرزوق 

مل يتهم مقدم �لطلب بجر�ئم �صّد �الإن�صانية، �إال �أن قا�صي ت�صليم �ملتهمني، يف ر�أي 

�صيا�صي وغري قانوين، ذكر �أن �أبو مرزوق ال ي�صتحق جل�صة ��صتماع على �أ�صا�ص 

�ال�صتثنـاء باملخالفة �ل�صيا�صية ب�صبب �أن �التهامات حتوي جر�ئم �صّد �الإن�صانية، 

غري  �التهامات  ور�ء  �ل�صيا�صية  و�لدو�فع  لالتهامات  �ل�صيا�صية  �ل�صمة  فاإن  وعليه 

ذ�ت بال، وعليه فاإن وجهة نظر �لقا�صي �ملذكورة تعّد هي �لتي جعلت �لدليل �ملقدم 

بو��صطة مقدم �لطلب غري قابل للتقدمي.

غري  ال�شيا�شي  الطابع  ذات  املخالفة  اأ�شا�س  على  اال�شتثناء  رف�س   ثالثاً: 

                    منا�شب:

يقوم �لطرح �حلكومي على �أ�صا�ص �لنقاط �لتالية:

مقدم �لطلب يعّد ع�صو�ً متقدماً يف منظمة “�إرهابية”.  .1
�تُِّهَمت �ملنظمة “�الإرهابية” �ملذكورة بع�رش هجمات.  .2

�إن مقدم �لطلب م�صوؤول عن ع�رش هجمات.  .3
�الأعمال  على  ينطبق  ال  �صيا�صي  �أ�صا�ص  على  �التفاق  من  �ال�صتثناء  طلب   .4

“�الإرهابية”.
�إن طلب �ال�صتثناء على �أ�صا�ص �ملخالفة �ل�صيا�صية ال ينطبق على مقدم �لطلب.  .5

رابعاً: غياب الدليل:

مرزوق  �أبو  �أن  على  دليل  �أي  تقدم  مل  �حلكومة  باأن  �لقول  �إىل  �لدفاع  يذهب 

�أن على  دليل  �أي  يقدم  لـم  مدنيني.  ال�صتهد�ف  �أو�مر  �أعطى  �أو  مدنيني   ��صتهدف 

د. �أبو مرزوق قـد تورط �صخ�صياً يف توجيه �أو �إعطاء �أو�مر، �أو �أنه قام بنف�صه بقتل 
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�ملدنيني �ملذكورين، كما مل يّدِع �أن مقدم �لطلب كان حا�رش�ً يف �أثناء �لقيام باأي من 

هذه �لهجمات، مقدم �لطلب ير�أ�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية فح�صب.

خام�شاً: انطباق قانون نيويورك:

تقول �ملادة �خلام�صة من �تفاق �لت�صليم: �إنه والأجل �أن تقوم ق�صية ال بّد �أن تكون 

�لتهمة ت�صكل جرية ح�صب �لقو�نني �لتي حتكم �ملنطقة �لتي وجد فيها �ل�صخ�ص 

�ملطلوب، فاإذ� مل تكن هناك قو�نني تعالج جر�ئم �لقتل يف والية نيويورك فاإن تطبيق 

بالقتل  �إذ� كانت قو�نني نيويورك �خلا�صة  �أنه  �لفيدر�لية يعد ممكناً، كما  �لقو�نني 

و�لتاآمر و��صحة وحمددة، و�ل�صبب �لوحيد �لذي يجعل �لنظر �إىل �لقو�نني �لفيدر�لية 

يف هذه �حلالة هو فرق قو�نني �ملكان �لذي وجد فيه �ل�صخ�ص �ملطلوب.

�شاد�شاً: التاآُمر:

حول  خب�ء  �إفادة  تقدمي  من  ُمنِع  �أنه  �إىل  مرزوق  �أبو  د.  �لطلب  مقدم  يذهب 

�لقانون �الإ�رش�ئيلي �لذي ال يعرتف مب�صوؤولية �لقيادة عن كل فعل تقوم به �أطر�ف 

�إفادة  �أي  �أبو مرزوق مل يطلب تقدمي  باأن د.  �إذ ذهبت �حلكومة للقول  �أي منظمة. 

خب�ء حول �لقانون �الإ�رش�ئيلي، علماً باأن د. مو�صى تقدم مبثل هذ� �ملقرتح ل�صماع 

�صهادة لتو�صيح �أ�صا�صيات �لقانون �الإ�رش�ئيلي.

�إن مقدم �ال�صتئناف لن يعيد �آر�َءُه حول �لتاآمر الرتكاب جر�ئم، وال بّد من ذكر 

�أي من هذه  �تُِّهم بعدد من �جلر�ئم، ولكنه ال يدري  �ال�صتئناف قد  �أن مقدم طلب 

�الأ�صا�صية  “�إ�رش�ئيل” �صكو�ها  �أحلقت  لقد  �لتاآمر،  باتهامات  �التهامات ذ�ت �صلة 

�لتي حتتوي على �تهامات مثل �لتاآمر الرتكاب جرية �لقتل و�الأذى، ثم �إلغاوؤها. 

مقدم  حّق  مع  تتعار�ص  جرية  الرتكاب  بالتاآمر  �حلالية  �التهامات  فاإن  وعليه 

�لطلب يف حماكمة عادلة.

اخُلاَل�شة:

�أجملت �ملذكرة خال�صتها يف �لتايل:

�إن مقدم �لطلب ال يبحث هنا عن كل �لنقاط �لقانونية �لتي متنع ترحيله �أو �إبعـاده 

�أو ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل”، ولكنه يبحث عن جل�صة ��صتماع عادلة، وعليه فهو يقول: 
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�إن له �حلق يف جل�صة �صماع كاملة حول �لقانون و�حلقائق �لتي ت�صمنها هذ� �لطلب 

و�لتي منع منها. وعليه فهو يطلب جمدد�ً جل�صة �صماع جديدة للنظر يف:

بني  �ملوقعة  �ملعاهدة  وفق  �ل�صيا�صية  �ملخالفة  على  �ملبني  �ال�صتثناء  �نطباق   .1

“�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة.

2. وجود “�ل�صبب �ملحتمل” كاأمر قانوين، وحتقيقه كما هو مطلوب يف �ملعاهدة 

عن طريق تطبيق قو�نني �لتاآمر �خلا�صة بوالية نيويورك.

�أمام �النحياز �ل�صيا�صي  �أن كل هذه �لنقاط �لقانونية �جلوهرية مل ت�صمد  غري 

لالإد�رة �الأمريكية �لذي عك�ص نف�صه ب�صكل �صارخ على قر�ر�ت �لق�صاء.

�أثاره  )�ال�صتئناف( كمبيل وود على كل ما  �ملقاطعة  ولذلك، فقد ردت قا�صية 

�لدفاع، مبا يلي:

يطلـب  �لدكتور �أبو مرزوق �ملثول �أمام �ملحكمة تبعاً للقانون رقم 28 بند 2241 

ملنع ت�صليمه �إىل �إ�رش�ئيل و�ملثول �أمام �ملحكمة هناك. و�إنني �أرف�ص طلبه لالأ�صباب 

�لو�ردة �أدناه.

1. خلفية:

�لدكتور مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �جلناح �ل�صيا�صي حلركة حما�ص. ت�صعـى 

حما�ص لتحقيق هوية �لفل�صطينيني و�أر�صهم من خالل جناحها �ل�صيا�صي )مثل 

�لتعليم، و�لعناية �ل�صحية(، ومن خالل جناحها �لع�صكري ت�صتخدم �لقوة. وقد 

�أثناء �لعمـل �لروتيني ملوظفي  �أبو مرزوق يف مطار كينيدي يف نيويورك،  �حتجز 

يطابق  ميالده  وتاريخ  ��صمه  �أن  �ملوظف  وجد  عندما  وذلك  �لهجرة،  �حلدود/ 

 ذلك �ملوجود على �لكمبيوتر �صمن قائمة �ملحظورين. وبعد �لتعرف على �أعمال

�أبو مرزوق، قامت د�ئرة �لهجرة بال�رشوع يف �إجر�ء�ت �الإبعاد. وبانتظار �الإبعاد، 

فقد �حتجز يف �ملركز �الإ�صالحي ملنطقة نيويورك يف مانهاتن.

يوم 95/7/31، �أ�صدر قا�ٍص �إ�رش�ئيلي مذكرة مبد�أية بالقب�ص على �أبو مرزوق. 

�ملقاطعة �جلنوبية مـن  �أبو مرزوق يف  95/8/7، �صجلت �صكوى/ ق�صية �صّد  يوم 
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نيويورك عن طريق حمامٍ �أمريكي موكل من ِقبَـل �إ�رش�ئيل. يوم 95/9/27 �صدر 

�إنذ�ر جديد للقب�ص على �أبو مرزوق من قبل قا�ٍص �إ�رش�ئيلي ن�صخ ما قبله. طلبت 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً ت�صليم �أبو مرزوق بتاريخ 95/9/28.

يف ذلك �لطلب �صَعت �إ�رش�ئيل �إىل ��صتالم �أبو مرزوق، متهمة �إياه بجر�ئم �لقتل، 

حماولة �لقتل، �لقتل �لعمد، �الأذى و�الأذى �ملتعمد، �لتاآمر الرتكاب �جلر�ئم، وذلك 

بخ�صو�ص �الأحد�ث �لتالية: 

1. �نفجار يوم 90/7/28 على �صو�طئ تل �أبيب �أدى ذلك �إىل قتل �صائح كندي.

2. �لطعن �لقاتل لثالثة مدنيني يوم 90/12/14، يعمـلون يف م�صنع يف حيفا.

3. قتل بالر�صا�ص ل�صائق �صيارة عندما مــّر ب�صيارته يف كفار د�روم )غزة 92/1/1(.

4. قتل بالر�صا�ص ل�صائق �آخر عندما مّر ب�صيارته يف بيت الهيا )غزة 92/5/17(. 

5. �لطعن �لقاتل الثنني من �ملدنيني يف �رشكة للتعليب يف �صبحيا )92/6/25(. 

6. �لقتل بالر�صا�ص الثنني من �ملدنيني يف با�ص يف )�لقد�ص 93/7/1(. 

7. تفجري با�ص يف �لعفولة �أ�صفر عنه قتل 8 مدنيني )94/4/6(. 

8. تفجري با�ص �آخر يف �خل�صرية جنم عنه قتل 4 مدنيني 94/4/13. 

9. قتل بالر�صا�ص الأحد �ملدنيني يف �لقد�ص 94/10/9. 

10. تفجري با�ص يف تل �أبيب �أ�صفر عن قتل 22 مدين يف 94/10/19.

و�إمنـا  طلبها.  يف  �الأفعال  بهذه  قام  �صخ�صياً  مرزوق  �أبو  �أن  �إ�رش�ئيل  تّدِع  مل 

�ّدعت باأنه م�صوؤول �أمام �لقانون �الإ�رش�ئيلي ب�صبب دوره ذي �مل�صوؤولية �لرفيعة 

حلما�ص.  �الإرهابية  لالأعمال  �ملايل  و�لدعم  و�لتحكم  �ملتعمد،  �لتوجيه  يف  �مل�صتوى 

�ل�صيا�صي  للجناح  �ل�صيا�صية  �لرغم من م�صوؤوليته  باأنه على  �أبو مرزوق،  يدعي 

�صلمية  حلول  �قرت�ح  يف  �جتهد  فقد  �صيا�صي  وكم�صوؤول   ،1992 منذ  حلما�ص 

عديدة،  ل�صنو�ت  و�لفل�صطينيني  �إ�رش�ئيل  بني  �ملوجودة  �حلرب  حلالة  و�صيا�صية 

ومل ي�صارك يف �أي عمل �إرهابي.

�صجل  96/5/31 ويف  �لت�صليم،  طلب  دويف  كايف  �لقا�صي  �أقّر   ،96/5/7  يف 

�أبو مرزوق هذ� �ال�صتدعاء للمثول �أمام �ملحكمة.
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التحليل:

اأوالً: ا�شتعرا�س:

�إن ��صتعر��ص مذكرة �لت�صليم عن طريق �ملثول �أمام �ملحكمة �صيكون حمدود�ً 

جد�ً، و�صيمح�ص فقط “قانونية �إجر�ء�ت �لت�صليم”. 

�ملثول  فاإن  �لت�صليم قر�ر�ً  باأنه عندما يتخذ قا�صي  �لعليا  �أقرت �ملحكمة  وكما 

�أمام �ملحكمة �صيكون ممكناً فقط؛ للتاأكد من توفر �ل�صلطة �لق�صائية لدى �لقا�صي، 

باأن  �إثبات  �أي  هناك  �أن  �أو  �لت�صليم،  �تفاقية  �صمن  �لو�ردة  �التهامات  �أن   �أو 

�ملتهم مذنب.

ثانياً: ال�شكل ال�شيا�شي للجرائم املتهم بها:

يرى �أبو مرزوق باأن �لقا�صي دويف �أخطاأ يف: 

1. رف�ص طلبه لل�صهود يف حقه يف “�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”. 

2. وكذلك يف رف�ص �إعطائه �لفر�صة الإح�صار �ل�صهود على �أن �لدعوى �الإ�رش�ئيلية 

ذ�ت دو�فع �صيا�صية.

1. �ال�صتثناء �ل�صيا�صي:

ال  �لت�صليم  “�أن  على  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  بني  �لت�صليم  �تفاقية  تن�ص 

ُينفَّذ عندما يكون �التهام للجهة �ملطلوبة ذ� طابع �صيا�صي، �أو �أن يثبت �ل�صخ�ص 

�ملطلوب �أن �لطلب قد �صمم لعقابه ب�صبب �أعمال �صيا�صية”. فاالأعمال �ل�صيا�صية 

يف قانون �لواليات �ملتحدة نوعان: 

عمل �صيا�صي بحت: �الأعمال �ل�صيا�صية �لبحتـة هي تلك �جلر�ئم �ملوجهة للوالية 

�لتي تفتقر �إىل عنا�رش �جلرية �لعادية وت�صمل �خليانة �لعظمى، �لتحري�ص على 

�ص. �لع�صيان، �أو �لتج�صُّ

مثــل: �لعادية  �جلر�ئم  هو  �لن�صبي  �ل�صيا�صي  �لعمل  ن�صبي:  �صيا�صي   وعمل 

1. �جلر�ئم �الآنية. 2. �أو حدوث “�ال�صطر�بات �ل�صيا�صية �لقوية”؛ مثل: �حلروب، 

�ملحاكم  تفح�صت  فقد  “�آنياً”  �لعمل  كان  �إذ�  ما  وملعرفة  و�ملقاومة.  �لثور�ت، 

�لفيدر�لية ظروف �لهجمات و�الأهد�ف �ملق�صودة.
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باأن  بنتيجة  خرجت  �لغزو”  و“�صكل  �لهجمات”  “طابع  على  وبالرتكيز 

�لهجمات على �مل�صافرين �ملدنيني لي�ص بعمل �صيا�صي، وكان �لرتكيز على �لظروف 

وحالة �مل�صابني.

فر�صة  ينحه  �أن  دويف  �لقا�صي  على  يجب  باأنه  مرزوق  �أبو  ويناق�ص 

�لن�صبي”.  �لنوع  “من  كانت  �رُتِكبت  �لتي  �جلر�ئم  �أن  على  ب�صهود  لال�صت�صهاد 

وملا كان �لدليل �لذي ي�صعى �إليه �أبو مرزوق بتعليق باجلزء �لثاين من بند “�لعمل 

�ل�صيا�صي �لن�صبي”، و�لذي �صيبني من خالله “�أن هناك ��صطر�بات �صيا�صية مثل 

�حلروب، �لثور�ت، �ملقاومة، يف �إ�رش�ئيل و�الأر��صي �ملحتلة يف �لوقت �لذي وقعت 

�لن�صبي  �ل�صيا�صي  �لعمل  من  �الأول  �لبند  لتحقيق  حماولة  �أي  دون  �جلر�ئم،  فيه 

“�آنية �لتوقيت”، فقد ��صتثنى �لقا�صي دويف هذه �ل�صهادة.

�أي  وعلى  بها،  �ملتهم  �جلرية  طبيعة  مع  �صنتعامل  �الأحد�ث  “�آنية”  والإثبات 

�لتي  �جلر�ئم  جميع  لالختالف.  جماالً  لي�ص  �ملرتكبة  �جلر�ئم  طبيعة  فاإن  حال 

حدثت كان �صحيتها مدنيون غري مقاتلني، كما ذكرت �لد�ئرة �لثانية:

�لهجوم على با�ص جتاري يحمل مدنيني م�صافرين يف رحلة عادية ال يعتب 

عمالً �صيا�صياً، �لد�فع �ل�صيا�صي ال يحّول �جلرية �إىل عمل �صيا�صي.

وملا كانت طبيعة �جلر�ئم �ملتهم بها ال يكن ت�صنيفها على �أنها �أعمال �صيا�صية، 

فقد ��صتثنى �لقا�صي دويف �أي �صهاد�ت لهذ� �لغر�ص.

2. �لد�فع �ل�صيا�صي:

يرى �أبو مرزوق �أن �لقا�صي دويف �أخطاأ عندما رف�ص �إعطاءه �لفر�صة الإح�صار 

�ل�صهود الإثبات �أن �لد�فع ور�ء مطالب �إ�رش�ئيل له د�فع �صيا�صي. ويعتقد �أن �ملادة 

ت�صليمها  �ملطلوب  �جلهة  كانت  �إذ�  �لت�صليم  ت�صتثني  �ل�صيا�صي  بالد�فع  �ملتعلقة 

ت�صتطيع �إثبات �أن قر�ر �لدولة �لطالبة ذو د�فع �صيا�صي. وهذ� �لبند كان قد ُف�رشِّ 

على �أنه يتعلق بـ“�ال�صتثناء �ل�صيا�صي”—�لذي يركز على طبيعة �لعمل—ولي�ص 

�أي قانون لدعم  �أبو مرزوق  �لطلب. مل ي�صتطلع  �لطالبة ور�ء  �لدولة  على دو�فع 

�إ�رش�ئيل ور�ء �لطلب  �عتقاده باأنه كان يتوجب على �لقا�صي دويف �عتبار دو�فع 

وور�ء �التهامات باجلر�ئم �لو�ردة.
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�لفر�صة  مرزوق  �أبو  �إعطاء  رف�ص  يف  دويف  �لقا�صي  ُئ  �أخطِّ ال  فاإنني  وعليه 

الإح�صار �صهوده الإثبات �أن �لدو�فع ور�ء طلب �إ�رش�ئيل له هي �صيا�صية.

ثالثاً: االأعمال التي ت�شتحق طلب الت�شليم:

حتى يتم ت�صليم �أبو مرزوق، فاإن على �إ�رش�ئيل �إثبات �أن �الأعمال �ملتهم بها:

1. تت�صمنها �تفاقية �لت�صليم.

تطلبه  �لتي  �الأعمال  �أن  وبالتحديد  �ملزدوجة”،  “�جلرية  متطلبات  حتقيق   .2

�إ�رش�ئيل ب�صببها يعاقب عليها �لقانون �الأمريكي �إذ� �رُتِكبت يف �أمريكا.

يعتقد �أبو مرزوق �أن: 

1. �لبند �ملتعلق بتاآمر �ملطلوب يف �إ�رش�ئيل مل يحدد جرية ت�صمنـتها �التفاقية.

2. و�أنه لي�ص هناك “جرية مزدوجة” متعلقة بتاآمره وباأعماله �ل�صيا�صية.

1. على �ملحكمة �لتي �صتتناول ق�صية �لت�صليم �أن تقرر فيما �إذ� كانت �الأعمال 

�ملتهم بهـا تندرج �صمن قائمة �الأعمال �الإجر�مية �لتي ت�صتوجب �لت�صليم و�لو�ردة 

بطريقة  ذلك  تف�صري  �لت�صليم  حمكمة  على  فاإن  ذلك  تف�صري  ويف  �التفاقية.   يف 

ت�صجع �لت�صليم. 

“�لتاآمر  �إليه  �ملوجهة  �التهامات  �أحد  �أن  على  معرت�صاً  مرزوق  �أبو  ويناق�ص 

يتم  على:  تن�ص  �لثانية  �ملادة  �أن  حني  يف  �التفاقية،  يف  تِرد  مل  �جلر�ئم”  الرتكاب 

�ملادة،  هذه  يف  �ملذكورة  �الأعمال  من  �أي  الرتكاب  �لتاآمر  يقع  عندما  �لت�صليم 

من  الأكرث  بال�صجن  �لطرفني  قانون  عليـه  يعاقب  �لو�قع  �لتاآمر  يكون  �أن   علـى 

ثالث �صنو�ت.

يعتقد �أبو مرزوق �أن هذه �لفقرة ت�صمل فقط تلك �الأعمال �الإجر�مية �لو�ردة يف 

تلك �ملادة، وال ت�صمل �لتاآمر الرتكاب �جلرية مبعناه �ل�صمويل و�لعام.

باتهام �أنه  �حلالة  هذه  حقائق  من  يت�صح  فاإنه  دويف،  �لقا�صي  ذكر   كما 

�أبو مرزوق بالتاآمر الرتكاب �جلرية، فاإن �إ�رش�ئيل تتهمه بارتكاب �إحدى �أو �أكرث 

من �الأعمال �الأ�صا�صية �الإجر�مية �لو�ردة يف �التفاقية.
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2. �جلرية �ملزدوجة:

يعتقد �أبو مرزوق باأن �الأعمال �لتي �تهم بها من ِقبَل �إ�رش�ئيل ال تندرج حتت 

بند “�جلرية �ملزدوجة”، معتمد�ً بذلك على �أنه كان على �لقا�صي دويف �العتماد 

�لعمل  كان  �إذ�  فيما  لتقرير  �لفيدر�يل،  �لقانون  على  ولي�ص  نيويورك  قانون  على 

فيه  يوجد  �لذي  �ملكان  على  “معتمد�ً  جرية  ي�صّكل  �لت�صليم  ب�صببه  يطلب  �لذي 

�ل�صخ�ص �ملطلوب”.

و�جلو�ب �لب�صيط على ذلك، هو �أنه حتى ولو �أن �أبو مرزوق كان يف نيويورك، 

فاإن قانون �ملكان �لذي هو فيه يعتب فيدر�لياً وحملياً �أي�صاً.

فال يتوقف �لقانون �لفيدر�يل على حدود نيويورك، ولهذ� كان �لقا�صي دويف 

�جلرية”،  “�زدو�جية  يف  نظر  عندما  و�ملحلي  �لفيدر�يل  �لقانون  �عتبار  يف  حمقاً 

وهل حتققت �أم ال.

رابعاً: ال�شبب املُحتَمل:

�لذي  �الإثبات  تقييم  يف  �ملحتمل”  “�ل�صبب  بجد�رة  دويف  �لقا�صي  طبق  لقد 

تقدمت به �إ�رش�ئيل. �إن �إيجاد “�ل�صبب �ملحتمل” يتطلب فقط �إيجاد “�الإثبات �لكايف 

ليجعل �ل�صخ�ص �لعاقل �لعادي يفكر بتعقل يف �التهامات. وعندما يقوم �لقا�صي 

�أمام  �ملثول  فاإن  �ملحتمل”،  بـ“�ل�صبب  متعلق  قر�ر  باتخاذ  بالت�صليم  �ملتخ�ص�ص 

�ملحكمة �صيكون ممكناً فقط للطلب... فيما �إذ� كان هناك �أي �إثبات �أو برهان يكفي 

للحكم على �أن �ملتهم مذنب”.

عليها  �عتمد  �لتي  �الإثباتات  على  العي  �طِّ ح�رشت  فاإنني  تقدم،  ما  ظّل  يف 

�لقا�صي دويف، وعليه فاإنني وجدت �أن تلك �الإثباتات �أكرث من كافية لدعم حكمه. 

ومبالحظة بندين من �صمن �الإثباتات �لتي تقدمت بها �إ�رش�ئيل فاإن قر�ر )حكم( 

�لقا�صي دويف يجد دعماً وتعزيز�ً من:

ل فيها  95/8/21، باللغـة �لعربية �لتي يف�صِّ �أبو �أحمد )حممد �صالح( يف  1. كتابة 

دور �أبو مرزوق يف �الأعمال �لع�صكرية حلما�ص باالإ�صافة �إىل.. 
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فيها  نف�صه  حّمل  و�لتي   ،1994/10/10 بتاريخ  �ملنار  تلفزيون  مع  مقابلته   .2

�لت�صويق يف مركز  �مل�صاة يف مركز  �لهجوم على  �مل�صوؤولية ممثالً حما�ص عن 

�لتي  �ل�صحفية  �ملقابالت  �إىل  باالإ�صافة   .94/10/9 يف  مّت  و�لذي  �لقد�ص  مدينة 

تقدمت بها �إ�رش�ئيل.

خام�شاً: املحكمة العادلة وغري املتحيِّزة:

و�أخري�ً يجادل �أبو مرزوق يف �أن �لقا�صي دويف ف�صل يف �إعطائه حمكمة عادلـة 

وغري متحيزة. و�عتمد بذلك على �أحكام �لقا�صي دويف �ملتكررة �صده. فقد رف�ص 

�لقا�صي دويف “�ال�صتثناء و�إح�صار �ل�صهود و�ملعلومات و�لبينات”، وكذلك رف�ص 

�إعطاء �أبو مرزوق �لفر�صة الإح�صار �صهوده عندما كانت �الإثباتات �لتي �قرتحها 

لن ي�صمح بها.

و�لنتيجة باأن �حلكم �ملتعلق باأبو مرزوق كان عادالً وغرَي متحيِّز.

النتيجة:

�أرف�ص طلب �أبو مرزوق للمثول �أمام �ملحكمة. وعليه فاإن �ال�صتدعاء مرفو�ص 

�أي�صاً.

�لقا�صية كمبيل وود

قا�صية مقاطعة
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 اجلالية امل�شلمة يف اأمريكا خالل وقفة ت�شامنية مطالبة باحلرية واالإفراج عن 

د. مو�شى اأبو مرزوق



الف�صل ال�صاد�س ع�صر

معـركة الإفـراج
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معـركة الإفـراج

معـركة الإفـراج

�لقا�صي  �الأمريكي...  �لق�صاء  �تخذه  �لذي  �ملتوقع  وغري  �ملفاجئ  �لقر�ر 

يف  �ملركزية  �ال�صتئناف  حمكمة  قا�صية  وود،  كمبيل  ثم  �أوالً،  دويف  �لعن�رشي 

طلب  على  للرد  �ملحكمة  �أمام  مرزوق  �أبو  مثول  طلب  برف�ص  نيويورك،  جنوب 

 �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي... وكذلك رف�ص �لقا�صية وود �ال�صتئناف �لذي تقدم به مَوّكال

�أبو مرزوق �جلديد�ن حممد �رشيف ب�صيوين ومايكل كينيدي لقر�ر �لت�صليم �لذي 

�تخذه دويف يف 1996/5/7، و�صع �لق�صية برمتها �أمام مف�صل مهم، باالإ�صافة �إىل 

�الإد�رة  من  “�إ�رش�ئيل”  جلانب  �نحياز�ً  �أكرث  �الأمريكي  �لق�صاء  �أن  عن  ك�صف  �أنه 

�الأمريكية. و�صتك�صف �ل�صفحات �لالحقة عن �أن تبادالً مهماً قد حدث يف �ملو�قع. 

�لقا�صية بتوقيف لالإد�رة،  �ل�صيا�صية  �لقر�ر�ت  تت�صبب  �أن  �أن كان مفرت�صاً   فبعد 

للقانون، باإحر�ج �لق�صاء �الأمريكي �لذي كان يحتفظ ب�صورة  �أبو مرزوق خالفاً 

بّر�قة له �أمام �لعامل، �إذ بانحياز هذ� �لق�صاء �ل�صافر على نحو يفوق توقعات �الإد�رة 

بانحيازه  �لنهاية؛ الأنه  �الإد�رة يف  �إحر�ج  �إىل  �لقو�نني، يتحول  ذ�تها، ويتجاوز كل 

وكذلك  �الأمريكية،  لالإد�رة  �ل�صيا�صية  �حل�صابات  �العتبار  يف  ياأخذ  مل  �الأعمى 

للحكومة �الإ�رش�ئيلية �لتي مل تُكن تريد ت�صليم �أبو مرزوق فعالً.

�أن  �أوالً... ذلك  “�إ�رش�ئيل”  �أحرجتها  �ن  لالإد�رة، بعد  �لق�صاء  �إحر�ج  وقد جاء 

�لنظر  بغ�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صلُّم  طلب  جدية  من  �أ�صا�صٍ  على  ت�رشفت  �الإد�رة 

وبعد  بـ“�إ�رش�ئيل”،  فوجئت  )�الإد�رة(  لكنها  �لقانونية.  عنا�رشه  �كتمال  عدم  عن 

ت�صحب  مرزوق،  �أبو  ت�صليم  وقرر  �لقو�نني  كل  �الأمريكي  �لق�صاء  جتاوز   �أن 

طلب �لت�صليم...!

وقد �أّدى �ل�صلوك �الإ�رش�ئيلي يف نهاية �ملطاف �إىل متكني �أبو مرزوق من هزية 

�ل�َصلَف �لذي �أبد�ه �لق�صاء �الأمريكي عب �عتماد �أ�صاليب غري معهودة من �ملر�وغة 

�إ�صد�ر  على  بالذ�ت  دويف  �لعن�رشي  �لقا�صي  مرِغماً  �لقو�نني،  على  و�الحتيال 

قر�ر معاك�ص لقر�ره �ل�صابق باالإفر�ج عن �أبو مرزوق، ومرِغماً د�ئرة �لهجرة على 
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�أبو مرزوق قد تقدم به منذ �الأيام �الأوىل  �لقبول �ال�صطر�ري بالعر�ص �لذي كان 

ملغادرة �لواليات �ملتحدة، حر�ً طليقاً، متنازالً عن حقه �لقانوين يف �الإقامة فيها.

ب�صيوين  �جلديد�ن  مَوّكاله  مرزوق  �أبو  جانب  �إىل  خا�صها  �الإفر�ج،  معركة 

وكينيدي، �للذ�ن خا�صا يف �لوقت ذ�ته، وعلى خط مو�زٍ معركة من طر�ز �آخر مع 

�إد�رة �ل�صجن �مل�صمى مركز �الإ�صالح يف مانهاتن، مار�صا خاللها نوعاً من �مل�صاغلة 

�لتي  �ملعاملة  قانونية  عدم  ك�صف  خالل  من  �لدويل،  و�ملجتمع  �الأمريكية  لالإد�رة 

�إىل جتاوز وخرق �لق�صاء �الأمريكي لكل  �إ�صافة  �أبو مرزوق د�خل �صجنه،  يلقاها 

�لقو�نني فيما يتعلق بق�صيته.

�إىل ذلك، فقد هدفت هذه �مل�صاغلة �ل�صاغطة �إىل �حلد من قدرة �الإد�رة على �ملماطلة 

يف �الن�صياع ملنطوق �لقو�نني �الأمريكية �لتي تفر�ص �الإخالء �لفوري الأبو مرزوق، 

بعد �صحب طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي، خ�صو�صاً و�أن �أبو مرزوق كان يقرتح �إبعاده 

بهدف  باحتجازه  �لقا�صي  �لهجرة  �إد�رة  قر�ر  يفقد  مما  �الأمريكية،  �الأر��صي  من 

�إبعاده من كل مبر�ته، �إن كانت هناك مبر�ت حقيقية لهذ� �الإجر�ء.

قر�ر “�مل�صاغلة �ل�صاغطة”، �ُتِخذ وُبِدئ يف تنفيذه على نحو مو�زٍ ومتز�من مع 

قر�ر �صحب طلب �ال�صتئناف �لذي �تخذه �أبو مرزوق نف�صه يف �صوء �لقناعة �لتي 

ت�صكلت لديه باأن حكومة بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu �جلديدة، و�لتي 

رفعت �صعار �ل�صالم �الآمن، �صتكون م�صطرة �إىل �صحب طلب �لت�صليم �لذي تقدمت 

به حكومة �إ�صحاق ر�بني قبل مقتله. وقد تاأ�ص�صت هذه �لقناعة على مالحظة دقيقة 

النتهازية بنيامني نتنياهو وقر�ر�ته �ل�صيا�صية �لتي ُتبنى على �حل�صابات �لذ�تية يف 

�أهم  �أن تغامر بالت�صبب مبقتل  �ملقام �الأول. وبالتايل، فاإن هذه �النتهازية ال يكن 

�صعار�تها “�ل�صالم �الآمن” �لذي فاز نتنياهو يف �النتخابات على �أ�صا�صه، خ�صو�صاً 

و�أن �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي قادها �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف، و��صت�صهاد 

�ملهند�ص يحيى عيا�ص، لعبت دور�ً مهماً يف �إظهار �صعف �صمعون برييز، و�صقوطه 

يوؤدي  �أن  نتنياهو  توقع  وقد  ر�بني.  �غتيال  �أعقاب  يف  جِريت 
ُ
�أ �لتي  �النتخابات  يف 

ت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حدوث عمليات �نتفا�صية تفوق بكثري تلك �لتي 

�أعقبت �غتيال عيا�ص. وعلى ذلك، فاإنه ال بّد من �أن يتعظ، وال يرتكب حماقة مماثلة 
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لقر�ر �غتيال عيا�ص �لذي �تخذه برييز، فكان �ل�صبب يف تدمري م�صتقبله �ل�صيا�صي. 

“عناقيد  عمليات  ب�صن  �تخذه  �لذي  �حلكيم  غري  �الأخري  قر�ره  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه 

�لغ�صب” على �جلنوب �للبناين، فطوقت هذه �لعناقيد عنقه و�أفقدته تاأييد �رش�ئح 

و��صعة من �أن�صار “�ل�صالم”، دون �أن تك�صبه �أ�صو�تاً من مع�صكر �ليمني �لذي ظّل 

موحد�ً خلف زعيم �لليكود Likud �جلديد.

�عتز�م  �إىل  مرزوق  �أبو  حمامي  عن  �إ�صارة  �أول  �صدرت   ،1997/1/27  يف 

�أبو مرزوق �صحب طلب �ال�صتئناف و�إبد�ء رغبته يف ت�صليم نف�صه لـ“�إ�رش�ئيل”، وهو 

�لقر�ر �لذي نفذ �أي�صاً يف �إطار مطط �مل�صاغلة �ل�صاغطة ذ�ته. ويف 5 �صباط/ فب�ير 

ممار�صات  �نتقاد  عب  �الأمريكية،  �الإد�رة  على  �ل�صاغطة  حملتهما  �ملحاميان  بد�أ 

حتى  �ملتو�زيني  �خلطني  هذين  على  �ل�صري  مّت  وقد  مرزوق.  �أبو  مع  �ل�صجن  �إد�رة 

ِقبَل �لواليات  �أبو مرزوق من  مِلَا يكن و�صفه باختطاف  �لنهاية �ل�صعيدة  حتققت 

�ملتحدة، طاملا �أن توقيفه منذ �لبد�ية مل يكن قانونياً.

مركز  �إد�رة  �إىل  كينيدي  مايكل  �ملحامي  وجهها  �لتي  �لر�صالة  مع  �لبد�ية  كانت 

مرزوق.  الأبو  �ل�صجن  �إد�رة  معاملة  �صوء  ب�صاأن  مانهاتن  يف  و�الإ�صالح  �لتوقيف 

�ملطلوبة.  �حلملة  يخدم  ما  �ل�صجن  �إد�رة  �صلوكيات  يف  �لر�صالة  هذه  وجدت  وقد 

�لذي  �خلا�ص  �لطعام  من  �لبد�ية  منذ  مرزوق  �أبو  حرمت  قد  �الإد�رة  هذه  وكانت 

يتناوله �مل�صابون مبر�ص �ل�صكري، مما �أوجب �الحتجاج يف حينه.

ر�ي�ص  �ل�صجن  مدير  �إىل  هة  و�ملوجَّ  
1

،1997/2/5 يف  �ملوؤرخة  �لر�صالة  �أ�صارت 

وِدع يف �ل�صجن ب�صبب دعوى ت�صليم تقدمت بها 
ُ
Reisch، �إىل �أن �أبو مرزوق كان قد �أ

“�إ�رش�ئيل” ولي�ص له �أي تاريخ �إجر�مي. وهو يعّد �صجيناً منوذجياً. لكن �لر�صالة 
الحظت �أن �أبو مرزوق تعر�ص يف �ل�صجن �إىل معاملة �صيئة ومهينة �زد�دت خالل 

�ل�صهر �الأخري، ومل يُعد ممكناً جتاهلها كما كان �حلال يف �ل�صابق. م�صريًة �أي�صاً �إىل 

�أن �إد�رة �ل�صجن كانت تتجاهل �صكاو�ه �ل�صابقة يف هذ� �خل�صو�ص.

 Letter, Reply to: Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook, from Michael Kennedy, to  
1

 Warden Reisch, New York, 5/2/1997.
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وطلب �ملحامي فتح حتقيق ملعرفة حقيقة �الأمر، وطلب �للقاء مع �إد�رة �ل�صجن 

�ل�صادر  بريده...  �إيقاف  مل�صكلة  يتعر�ص  مرزوق  �أبو  �إن  وقال  �مل�صاألة.  ملناق�صة 

و�لو�رد. و�أنه يعاين لدى حاجته الإجر�ء �ت�صال هاتفي مع حماميه، حيث ي�صمح له 

فقط باإجر�ء مكاملة و�حدة معه يف �ليوم ملدة 15 دقيقة... ويعاين �أي�صاً لدى حاجته 

لالت�صال �لهاتفي مع زوجته حيث ُي�صمح له مبكاملة و�حدة كل �أ�صبوع.

زنز�نته  من  للخروج  �لفر�صة  ُيعَطى  ال  مرزوق  �أبو  �أن  من  �ملحامي  و��صتكى 

للرتويح �ليومي خالل �لنهار، �إذ ُيطلب منه فعل ذلك يف �لر�بعة و�لن�صف فجر�ً من 

�لتي  �لزنز�نة  �ليومية، وكذلك موقع  لـ“�لف�صحة”  �إن عدم خروجه  كل يوم. وقال 

يجري توقيفه فيها، يجعاله ال يرى �ل�صم�ص على �الإطالق.

�ل�صجني  مرزوق  �أبو  لكون  �لعن�رشية،  �إىل  �ل�صيئة  �ملعاملة  هذه  �ملحامي  وعز� 

معاملة  يعامله  �إنه  قال   Greene جرين  ُيدعى  �صابط  �إىل  و�أ�صار  �لوحيد.  �الأجنبي 

�صيئة، وي�صيق عليه يف �إجر�ء مكاملاته �لهاتفية، ويف تناوله لطعامه، ويف �أثناء تاأديته 

�أبو مرزوق ت�رشيحاً  �ل�صجن غري متعاونة يف منح عائلة  �إد�رة  �إن  لل�صالة. وقال 

�ملحامي  و�أبدى  �أطفاله.  روؤية  من  يتمكن  كي  �الأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف  لزيارته 

�متعا�صه لعدم �لوفاء بالوعود �لتي �صبق �أن تلقاها بحل هذه �الإ�صكاالت.

 وبد�أ متناق�صاً من 
2
تاأخر رد �إد�رة �ل�صجن 19 يوماً، وحمل تاريخ 1997/2/24،

فقرته �الأوىل �لتي تقول �إن معظم �مل�صاكل �لتي ��صتكى منها �أبو مرزوق كانت قد 

ُحلَّت بال�صكل �لذي ينا�صبه قبل �لتحقيق فيها. وهو �لقول �لذي ي�صمح بالت�صاوؤل 

�إجر�ء  دون  �مل�صاكل  هذه  معظم  بحل  �ل�صجن  �إد�رة  بها  عرفت  �لتي  �لكيفية  عن 

حتقيق. و�لت�صاوؤل �أي�صاً عن بقية �مل�صاكل؟ مع مالحظة �أن �إد�رة �ل�صجن �أقرت يف 

�لرد بوجود �مل�صاكل ومل تنفها.

�جتماعية  هاتفية  مكاملة  �إجر�ء  حّق  �ل�صجني  تعطي  �للو�ئح  “�إن  �لرد  ويقول 

و�حدة �صهرياً، �إال �أن �إد�رة �ل�صجن حتاول �أن تف�صح �ملجال �أمام �ل�صجني الإجر�ء 

 Letter, Reply to: Inmate Musa Muhamed Marzook, from Warden Reisch, to Michael  
2

 Kennedy, New York, 24/2/1997. )U.S. Department of Justice, Federal Bureau of
 Prisons, Metropolitan Correctional Center(.
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بالتحدث  يرغب  مرزوق  �أبو  كان  “ملا  و�أ�صاف:  �أ�صبوع”.  كل  مرة  �ملكاملات  هذه 

ال  �لرد  لكن  له”.  �ملحدد  �لوقت  نتجاوز  �أن  نحاول  فاإننا  �أبنائه  من  و�حد  كل  مع 

�أنه  مالحظة  �إىل  مبا�رشة  وينتقل  ال...!  �أم  تنجح  �ملحاوالت  هذه  كانت  �إْن   يو�صح 

ال بّد من �حل�صول على �إذن م�صبق الإجر�ء كل مكاملة “ملحاولة برجمتها مع مكاملات 

�الآخرين”. ويقرر �لرد �أنه مّت تن�صيب ��صتغالل �لوقت الإجر�ء هذه �ملكاملات يف �لفرتة 

بني 7:30 �صباحاً و3:00 ع�رش�ً لعدم منا�صبة �أوقات �الآخرين.

�خلروج  يف  يرغب  ال  مرزوق  �أبو  �أن  �لرد  يالحظ  �عرت��صية  �صبه  وبلغة 

لـ“�لف�صحة” �ليومية قبل �ل�صاعة �ل�صابعة �صباحاً. وعندما تتوفر له فر�صة لذلك 

رّد  ويقرر  منها.  �ال�صتفادة  على  يو�فق  فاإنه  �لظهر  وحتى  �صباحاً   7:30 �لـ  بني 

�إد�رة �ل�صجن “�إن عملية �ال�صتجمام )�لف�صحة( يجب �أن تتم برجمتها للجميع، ومل 

 ي�صك �أبو مرزوق من ذلك”. وهذ� �لكالم يتجاهل حقيقة كون �ملحامي موكالً عن

�أبو مرزوق، ويفرت�ص �أن �أبو مرزوق يجب �أن يقدم �ل�صكوى ب�صكل �صخ�صي دون 

و�صاطة حماميه...!

بقية  تالئم  بحيث  تبمج  �أوقاتها  �إن  �لرد  قال  �لزيارة  باأوقات  يتعلق  وفيما 

�ل�صجناء، دون �أن ينتبه كاتب �لرد �إىل �أن �صيغة “بقية �ل�صجناء” ال تعني “جميع 

�ل�صجناء” كما هو مفرت�ص. وبالتايل، فقد مّت �إخر�ج �أبو مرزوق من �ل�صجناء �لذين 

يحق لهم تلقي �لزيار�ت �لعائلية يف عطلة نهاية �الأ�صبوع. وهذ� هو م�صمون �صكو�ه 

مرزوق  �أبو  ي�صتهدف  �لذي  �ملعاملة  يف  �لتمييز  هذ�  �ل�صجن  �إد�رة  وتبر  �أ�صالً. 

بالقول “�إنه ال يكن حتقيق ذلك لكل �ل�صجناء”.

�أما فيما يتعلق ب�صوء �ملعاملة �لتي كان يتعر�ص لها من �ل�صابط جرين فتذكر 

�الآخرين  �ل�صباط  �صهادة  وتتبنى  ذلك.  ينفي  �ملذكور  �ل�صابط  �أن  �ل�صجن  �إد�رة 

�إىل ذلك  باأن زميلهم مل ي�صدر عنه �أي �صوء معاملة جتاه �أي من �ل�صجناء... وهو 

�ل�صجن،  �إد�رة  �أن  هنا  ويالحظ  با�صتمر�ر”.  وم�صوؤول  وملتزم  م�صتقيم  “�إن�صان 
�كتفت  �أبو مرزوق �صخ�صياً،  باأي �صكوى غري مقدمة من  �العرت�ف  �لتي ترف�ص 

لي�صهدو�  �الآخرين  �ل�صجن  �صباط  �إىل  �الأ�صئلة  بتوجيه  ردها،  من  و��صح  هو  كما 
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ل�صالح زميلهم جرين، دون �أن تكلف نف�صها عناء توجيه �ل�صوؤ�ل �إىل �أبو مرزوق 

ذ�ته �ملوجود لديها...!

�أقر   
31997/3/6 يف  �ل�صجن  مدير  �إىل  ثانية  بر�صالة  كينيدي  بعث  فقد  لذلك، 

�الأوىل  �لر�صالة  يف  منها  تظلَّم  قد  مرزوق  �أبو  كان  �لتي  �مل�صكالت  معظم  باأن  فيها 

�لتي تندرج حتت بند  �أن �ل�صابط جرين �صّعد من ت�رشفاته  �إال  قد ُحلَّت بالفعل، 

بُعقب �صيجارته يف �أبو مرزوق  �لذي جعله يقدم على كيِّ  �إىل �حلد  �ملعاملة   �إ�صاءة 

20 �صباط/ فب�ير... �أي بعد �أ�صبوعني من تقدمي �ل�صكوى �ل�صابقة. و�أ�صار كينيدي 

وطلب   ،1997/1/17 يف  هذ�  جرين  ت�رشفات  �صّد  ب�صكوى  تقدم  قد  كان  �أنه  �إىل 

مرزوق  �أبو  على  ي�رشخ  جرين،  �أن  �إىل  و�أ�صار  بخ�صو�صها.  حدث  ما  معرفة 

 عندما يطلب �خلروج �إىل “�لف�صحة” �ليومية، يف حني �أنه يعامل �ل�صجناء �الآخرين 

بطريقة �أف�صل.    

على   1997/2/20 يف  �أقدم  �أنه  �إىل  و�أ�صار  وم�صوؤوليته،  جرين  نز�هة  يف  وطعن 

ما  فعل  متعمد�ً  يكن  مل  باأنه  ذلك  برر  لو  حتى  �إنه  وقال  مرزوق.  �أبو  ر�صغ  حرق 

فعله، فاإنه يجب �أن ينقل ب�صبب �إقد�مه على تقييد �أبو مرزوق يف �لوقت �لذي كان 

يدخن فيه �صيجارة. وطالب بالتحقيق يف كل �مل�صايقات �لتي يرتكبها جرين ونقله، 

و�للقاء مع �الإد�رة لبحث كل ذلك.

وبخ�صو�ص �ل�صكاوى �الأخرى قال كينيدي �إن �أبو مرزوق يطلب �إجر�ء مكاملة 

�لنهار.  يف  لـ“�لف�صحة”  �الآخرين  �ل�صجناء  خروج  ب�صبب  �مل�صاء  �أوقات  يف  هاتفية 

�إجر�ء �ت�صاالته يف هذه �الأثناء. و�إن �صلبه هذ� �حلق يعّد مالفة  وهو ال ي�صتطيع 

�لعائلية يف عطلة  �لزيارة  �لرد على طلب  لتاأخر  ��صتيائه  �ملدنية. وعّب عن  حلقوقه 

�إنه  وقال  �ل�صهر.  ون�صف  �أ�صهر  ثالثة  ملدة  �لرد  تاأخر  حيث  �الأ�صبوع...  نهاية 

 يرغب يف �أن ُينَح مثل هذه �لزيارة ملرة �أو �ثنتني على �الأقل خالل �ل�صنة. و�أكد �أن

�صباحاً...  �ل�صابعة  قبل  �ليومية  لـ“�لف�صحة”  �خلروج  يف  يرغب  ال  مرزوق  �أبو 

 Letter, Reply to: Dr. Musa Mohammed Abu Marzook, from Michael Kennedy, to  
3

Warden Reisch, New York, 6/3/1997.
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مو�عيد  حتديد  تنفي  ال  ردها  يف  �ل�صجن  �إد�رة  �عتمدتها  �لتي  �ل�صيغة  �أن  مالحظاً 

مثل هذه �لف�صحة يف �لر�بعة و�لن�صف فجر�ً.

تاريخ  ويحمل  �ملرة  هذه  يف  �ل�صهر  قر�بة  متاأخر�ً  �ل�صجن  �إد�رة  رّد  وجاء 

 ومل يت�صمن �ال�صتجابة الأي من �ملطالب �ل�صابقة.
4
،1997/4/1

يف  �ملوظفني  برجمة  “عملية  الأن  جرين؛  �ل�صابط  نقل  طلب  برف�ص  �لرد  بد�أ 

�عتبار�ت يجب مر�عاتها عند  و�أن هناك  �إىل جهد كبري. كما  مو�قعهم عمل يحتاج 

�إجر�ء �لتنقالت منها ف�صل �مل�صاجني، و�أمنهم، وخدماتهم �لطبية، وخدمات �لطعام، 

�ملالب�ص،  وتبديل  وغ�صيل  �لبيد،  وتوزيع  و�لقانونية،  �الجتماعية  و�لزيار�ت 

وترتيبات �ملطالعة و�لكتب، و�أوقات �ال�صتجمام و�ملكاملات �لهاتفية”. و�أردف “�إذ� 

كان يف طلب �الأفر�د م�صلحة كلية تتحقق للجميع فيكون لها �عتبار يف �لعادة”. �أي 

�أن �صوء �ملعاملة �لذي يخ�ص به جرين د. �أبو مرزوق لي�ص له �عتبار...!

�أبو مرزوق وغلظته يف �لتعامل معه  �أما بخ�صو�ص ت�صبب جرين بحرق ر�صغ 

�ل�صلطة. ولن يتم  �الأمر للجهات �صاحبة  �أخذ جدياً، ومت رفع  �الأمر قد  “فاإن ذلك 
�تخاذ �أي �إجر�ء حتى يتم �لتحقيق يف ذلك”.

ومل يو�صح مدير �ل�صجن َمْن هي �جلهات �صاحبة �ل�صلطة. و�ملفرت�ص �أن يكون 

ِقبَل  �لتحقيق من  �أنه مل يحدد متى �صيتم  �ل�صلطة يف هذه �حلالة. كما  هو �صاحب 

هذه �جلهات. ومل يذكر �أي�صاً �أنه �أ�صدر �أي تعليمات لهذ� �ل�صابط بالكف عن �إ�صاءة 

معاملة �أبو مرزوق، بل �إنه ي�صف �ل�صكوى بهذ� �ل�صدد باأنها جمرد �دعاء...!

وفيما يتعلق باملكاملات �لهاتفية �لقانونية )مع �ملحامني(، يقول مدير �ل�صجن يف 

رده: “�إن على �أبو مرزوق تقدمي طلب م�صبق الإجر�ء هذه �ملكاملات، ولبجمة وقتها 

كي ُتعَطى له يف �لوقت �ملنا�صب. يف حني �أنه �صي�صتمر يف �إجر�ء مكاملاته �الجتماعية 

مرة يف �الأ�صبوع”. وملا كان من حّق �ل�صجني �إجر�ء مكاملة قانونية و�حدة يف �ليوم، 

 Letter, Reply to: Mousa Mohammed Abu Marzook, from Warden Reisch, to Michael  
4

 Kennedy, New York, 1/4/1997. )U.S. Department of Justice, Federal Bureau of
Prisons, Metropolitan Correctional Center(.
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جترى عادة يف �صوء م�صتجد�ت ق�صيته، فمتى يكن �أن يتقدم بطلب م�صبق الإجر�ء 

�أن يتلقى �لرد يف هذه  مثل هذه �ملكاملات يف �لوقت �لذي ينا�صبه م�صاًء. وهل يكن 

�حلالة يف �ليوم ذ�ته؟!

�أما فيما يتعلق بوقت �ال�صتجمام )�لف�صحة(، فيقول مدير �ل�صجن يف رده:

�إن �لق�صم �ملوجود �أبو مرزوق فيه يحدد �صاعات �ال�صتجمام لنزالئه فقط بني 

�ل�صاد�صة �صباحاً و�لثانية ع�رش ظهر�ً خالل �الأيام من �الإثنني �إىل �جلمعة؛ وذلك 

ال  �ل�صجن  �إد�رة  فاإن  وقائية  �أمنية  والأ�صباب  �لق�صم.  هذ�  يف  �لنزالء  كرثة  ب�صبب 

ت�صتطيع تلبية طلبات �لنزالء يف حتديد وقت �ال�صتجمام ح�صب رغباتهم. ولهذ�، 

فاإن بع�ص �لنزالء يرف�صون �خلروج لال�صتجمام، كما هو �حلال �أحياناً بالن�صبة 

الأبو مرزوق.

ف�صحة تكون  �أن  على  �ل�صجن  �إد�رة  ت�رش  فلماذ�  كذلك،  �حلال  كان   و�إذ� 

�ملوعد  بدء  قبل  �أي  �الأحيان...  �أغلب  يف  فجر�ً  و�لن�صف  �لر�بعة  يف  مرزوق  �أبو 

�ملخ�ص�ص لنزالء �لق�صم �لذي كان م�صجوناً فيه ب�صاعة ون�صف �ل�صاعة؟

وتظل تتو��صل �لت�صاوؤالت، وترت�فق مع �الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي بد�أها �لدفاع، 

و�صوالً �إىل �الإفر�ج عن �أبو مرزوق... بل �إنها ما تز�ل قائمة حتى �الآن تلقي بظالل 

�ل�صيا�صية  �الإد�رة  و�إجر�ء�ت  وقر�ر�ت  �الأمريكية،  �لعد�لة  جمريات  على   كثيفة 

يف و��صنطن.

م�صاد�ً  هجوماً  مثَّلت  و�لتي  “�الأهم”،  �ملحور  على  �الأوىل،  �الإجر�ئية  �خلطوة 

حمامي كينيدي  مايكل  وجهها  ر�صالة  يف  متثلت  �الأمريكية،  �الإد�رة  باطل   على 

�أبو مرزوق يف 1996/12/30 �إىل وز�رة �خلارجية عّب فيها عن نية موكله يف �صحب 

طلب �ال�صتئناف �لذي تقدم به للق�صاء، وطلب �لت�صليم �لفوري لـ“�إ�رش�ئيل”. كما 

طلب �صمانات �أمنية من “�إ�رش�ئيل” على حياته، وعدم تعر�صه لل�صغوط و�لتعذيب 

يف �أثناء �حتجازه لديها.

لديه  ولََّدت  �صيا�صية  ح�صابات  �صوء  يف  �لقر�ر  هذ�  �تخذ  �لذي  هو  مرزوق  �أبو 

قناعة تامة باأن مثل هذه �خلطوة ال بّد �أن تعيد �إليه حريته من جديد، فهو و�ثق من 

�أن حكومة بنيامني نتنياهو ال تبحث عن متاعب �أمنية لنف�صها. ثم �إن زعيم �لليكود 
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ال ير�هن مثل ر�بني �أو برييز على �أن مثل هذه �خلطوة قد تاأتي له باأ�صو�ت �نتخابية 

من �ليمني �الإ�رش�ئيلي.

�أبو مرزوق على �صحب �ال�صتئناف �لذي  �إقد�م  �أن نو�صح ماذ� يعني  هنا مهم 

كان قد تقدم به لقر�ر �لت�صليم، بعد �أن رف�صت �لقا�صية وود �ال�صتئناف.

يوجد يف �لق�صاء �الأمريكي �أربع مر�حل ال�صتئناف �الأحكام:

�ملرحلة �الأوىل: يقدم �ال�صتئناف فيها �إىل قا�صٍ من درجة �أعلى من درجة �لقا�صي 

�لذي �أ�صدر �حلكم �مل�صتاأنف. فاإن �أّيد �لقا�صي حكم �لقا�صي �ل�صابق، ي�صبح من 

حّق �ملحكوم �ال�صتئناف ملرة ثانية.

�ملرحلة �لثانية: يقدم �ال�صتئناف فيها �إىل هيئة ق�صائية تت�صكل من ثالثة ق�صاة. 

�لهيئة ل�صالح �حلكم �مل�صتاأنف، ي�صبح من حّق �ملحكوم �ال�صتئناف  فاإن �صّوتت 

ملرة ثالثة.

كاملة،  للمحكمة  �لق�صائية  �لهيئة  �إىل  فيها  �ال�صتئناف  يقدم  �لثالثة:  �ملرحلة 

�ملحكوم  حّق  من  ي�صبح  �مل�صتاأنف،  �حلكم  �أيدت  فاإن  قا�صياً،   11 من  وتت�صكل 

�ال�صتئناف ملرة ر�بعة.

ويكون  �لعليا،  �لفيدر�لية  �ملحكمة  �أمام  فيها  �ال�صتئناف  يقدم  �لر�بعة:  �ملرحلة 

قر�رها قطعياً غري قابل لال�صتئناف.

غري �أن ��صتنفاد كل هذه �ملر�حل يحتاج �إىل وقت طويل قد يزيد عن �لعام، وقد 

يقارب �لعامني يظل �أبو مرزوق خاللها نزيالً يف مركز �الإ�صالح يف مانهاتن. وقد 

�ل�صيا�صية  �حل�صابات  من  يبدل  مبا  �لطويلة،  �لفرتة  هذه  خالل  �لظروف  تتغري 

دون  له  ُملّحاً  مطلباً  لـ“�إ�رش�ئيل”  مرزوق  �أبو  ت�صليم  يجعل  نحٍو  على  لنتنياهو، 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  على  حما�ص  حلركة  �لعنيفة  �لفعل  ردود  �إىل  يلتفت   �أن 

هذه �حلالة.

فاً قر�ره  �أبو مرزوق م�رّش�ً على �صحب طلب �ال�صتئناف، موظِّ لذلك، فقد كان 

هذ� يف �لوقت ذ�ته من �أجل ك�صب �أكب تعاطف عاملي مع ق�صيته، و�لت�صهري ما �أمكن 

مبمار�صات �لتعذيب و�لتنكيل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، ويف �أثناء �لتحقيق.
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�أولب�يت  مادلني  �إىل  عاجلة  مذكرة  كينيدي  مايكل  وجه   1997/1/27 يف 

�الأمريكية، كرر فيها ما ورد يف ر�صالته  Madeleine Albright، وزيرة �خلارجية 

ب�صحب  �لق�صاء  �إىل  �لتايل  �ليوم  يف  �صيقدم  ر�صمياً  طلباً  �أن  و�أكد  للوز�رة،  �الأوىل 

�ال�صتئناف، الفتاً نظر �لوزيرة �إىل �أن قانون �لواليات �ملتحدة يفر�ص يف هذه �حلالة 

�الإفر�ج عنه...! و�أكد  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل” خالل فرتة �صتني يوماً،  �أبو مرزوق  ت�صليم 

يف  للتعذيب  مرزوق  �أبو  تعر�ص  لعدم  �صمانات  طلب  على  �أخرى  مرة  كينيدي 

5
“�إ�رش�ئيل”؛ نظر�ً لل�صو�بق �لعديدة �ملعروفة يف هذ� �ملجال.

يار�ص  و�أن  مرزوق،  �أبو  موقف  جدية  يوؤكد  �أن  كينيدي  �أر�د  �لر�صالة  بهذه 

�لذي ال ت�صتطيع  �لقر�ر �ملفاجئ  �إرباكها بهذ�  �ل�صغط على �الإد�رة �الأمريكية عب 

حتمل تبعاته على عملية �ل�صالم يف حال �لت�صليم، كما �أنها لي�صت يف حاجة �إىل �ملزيد 

من �ل�صو�خ�ص على �نحيازها لـ“�إ�رش�ئيل”، بل و�ملز�ودة على �لتعنُّت �الإ�رش�ئيلي... 

�أمام �لر�أي �لعام و�ملجتمع �لدويل حني  �إذ كيف �صت�صبح �صورة �لواليات �ملتحدة 

�أن خا�صت �الإد�رة معركة  �أبو مرزوق، بعد  “�إ�رش�ئيل” �صحب طلب ت�صليم  تقرر 

�ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �تخاذ قر�ر بت�صليم رئي�ص  �أجل  �لقانون من  طويلة �صّد 

حلركة حما�ص؟!

�رشيف  حممد  �الآخر  و�ملحامي  كينيدي،  تقدم   ،)1997/1/28( �لتايل  �ليوم  ويف 

ب�صيوين بطلب �صحب �ال�صتئناف �أمام �لد�ئرة �لثانية للمحكمة �لفيدر�لية يف جنوب 

نيويورك جاء فيها:

�إىل  �ملقدم  ��صتدعائه  ي�صحب  مرزوق  �أبو  مو�صى  �ملُ�صتدَعى  �أن  �لعلم  ُيرجى 

 1996/10/11 �ل�صادر يف  للحكم  �لثانية،  �لد�ئرة  �ال�صتئنافية/  �لفيدر�لية  �ملحكمة 

�لقا�صية  من   1996/10/9 بتاريخ  �ملقدم  �ملقرتح  على  بناًء  �أعاله  �لق�صية   يف 

 Urgent letter, Reply to: Mousa Mohammed Abu Maarzook, from Michael Kennedy,  
5

  New York, to Madeleine Albright, Secretary of State, Washington, 27/1/1997.
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 �لتي رف�صت ��صتدعاء �ال�صتئناف �لذي طلب �أبو مرزوق فيه �ملثول 
6
كمبيل وود،

�أمام �ملحكمة، كما ويطالب �ال�صتدعاء باإيقاف عملية �لت�صليم. وبناء على ما تقدم، 

فاإن �ملُ�صتدَعى ي�صحب �ال�صتئناف �لذي �صبق له �لتقدم به، وقد قررت �لقا�صية 

7
ر عملية �لت�صليم. وود �إز�لة �لعر�قيل �لتي توؤخِّ

ويف �ليوم ذ�ته، وجه �ملحاميان ر�صالة �إىل �حلكومة �الأمريكية �أبلغاها فيها باأنهما 

“�إز�لة �أي  قّدما فعالً يف هذ� �ليوم طلباً ب�صحب �ال�صتئناف. وطلبا يف هذه �لر�صالة 

�إفادة خطية من  �لت�صليم الإ�رش�ئيل”. و�أرفقا بر�صالتهما  �إمتام  عو�ئق حُتول دون 

وقد  �ال�صتئناف،  �صحب  طلب  يف  عليها  �العتماد  مّت  �لتي  هي  نف�صه،  مرزوق   �أبو 

جاء فيها:

وكذلك  �ال�صتئناف،  حمكمة  يف  �لثانية  للد�ئرة  ��صتئنايف  ب�صحب  متعمد�ً  قمت 

�إيلَّ  ه  ُوجِّ مما  بريء  �أنني  من  �لرغم  وعلى  عني،  للمحامني  تعليماتي  �أ�صدرت 

�ل�صيا�صية،  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صالح  �صيخدم  �عتقايل  يف  �ال�صتمر�ر  �أن  �إال  تهم،  من 

مع  للتحيز  �لعد�لة  �أ�ص�ص  كل  بتجاوز  قامت  �الأمريكية  �حلكومة  فاإن  ولالأ�صف 

�إ�رش�ئيل لغر�ص �عتقايل ب�صبب رئا�صتي للمكتب �ل�صيا�صي لـحما�ص، و�لذي يعمل 

منف�صالً متاماً عن �جلناح �لع�صكري، وبذلك �أ�صبحُت �صجيناً �صيا�صياً.

لقد �أكملت در��صتي �جلامعية )�لدكتور�ه( يف �لواليات �ملتحدة، و�أثناء ذلك كنت 

�أمار�ص �لن�صاط �ل�صيا�صي، وكانت �لواليات �ملتحدة على علم بذلك ومل �أرتكب �أي 

عمل �إجر�مي.

�لفر�صة  وُمنِحت  �الأمريكية،  �ملحاكم  يف  عادلة  بطريقة  ُحوِكمت  �أنني  ولو 

عليها،  بالتايل  الأجبت  �إيلّ،  هة  �ملوجَّ �لتهم  على  و�الأدلة  �لب�هني  على  لالطالع 

يف  حما�ص  م�صلحة  �صيخدم  مما  �صحيحة  وغري  قانونية  غري  �لتهم  �أن   ولتبني 

�ل�رشق �الأو�صط.

 Opinion and Order, In the Matter of Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook Petitioner,  
6

 against Warren Christopher as Secretary of State, et al., Respondents, by Kimba 
 M. Wood, United States District Judge, New York, 9/10/1996.

 Notice of Withdrawal of Appeal, by Mousa Abu Marzook, Appellant-Petitioner,  
7

 against warren Christopher as Secretary of State, and other American officials, 
   New York, 28/1/1997.
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�الأ�صا�صية  �حلقوق  من  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لفيدر�لية  �ملحكمة  حرمتني  لقد 

�لتي َعِملَْت بها طو�ل مائتي عام فيما يتعلق بت�صليم �ملطلوبني.

جل�صة  بعقد  طلبي  وُرِف�ص  للت�صليم،  �ل�صيا�صي  �ال�صتثناء  من  ُحِرمت  لقد 

�لفل�صطينيني  �أن  �لو��صح  ولكن  قط،  �ملا�صي  يف  يحدث  مل  و�لذي  حماكمة، 

و�مل�صلمني ال ُينَحون فر�صة �لعد�لة عند تعار�صها مع م�صلحة �إ�رش�ئيل. ولذلك، 

فاإنني  �الأطر�ف،  بع�ص  م�صالح  خلدمة  نيويورك  �صجن  يف  �لبقاء  عن  فِعو�صاً 

هت  منَح حماكمة على �لتهم �لتافهة �لتي ُوجِّ
ُ
�أف�ّصل �لذهاب �إىل �إ�رش�ئيل حيث �صاأ

�إيلّ، تلك �لتهم �لتي حّذر �مل�صت�صار �لقانوين حلكومة �إ�رش�ئيل، ووزير خارجيتها 

من  �أف�صل  �إ�رش�ئيلي  بقا�صٍ  �أحظى  قد  وبالتايل  م�صد�قيتها.  لعدم  �إ�صد�رها  من 

ق�صاة نيويورك.

عني  �لدفاع  وكالء  وجهت  فاإنني  هنا،  �لبقاء  من  غر�ص  �أيَّ  �أرى  ال  والأنني 

)�ملحامني( للطلب من �خلارجية �الأمريكية �لقيام بت�صليمي فور�ً. ويق�صي قانون 

�لواليات �ملتحدة بت�صليمي خالل 60 يوماً من �صحبي لطلب �ال�صتئناف.

نظام  على  �صينعك�ص  �ل�صيا�صية  ومرتتباته  حقي  يف  ُموِر�َص  �لذي  �لظلم  �إن 

لال�صت�صهاد.  �إ�رش�ئيل  �إىل  للذهاب  جاهز  �إنني  �ملتحدة.  �لواليات  يف  �لعد�لة 

يف  �لذين،  �إ�رش�ئيل  �صجون  يف  �ملعتقلني  �آالف  �إىل  لالن�صمام  ذ�هب  �إنني 

�أجل  من  ُقتِلو�  �لذين  �إخوتي  �رشَِّف 
ُ
والأ و�لتعذيب،  لالإهانة  تعّر�صو�   معظمهم، 

ق�صيتهم �لعادلة.

ويف �لوقت �لذي �أتوقع فيه نف�ص �مل�صري، و�أ�صّك �أن �لواليات �ملتحدة �صتعمل �أي 

�صيء ملنع �إ�رش�ئيل من تعذيبي، فاإنني كذلك ال �أتوقع كقيادي �صيا�صي فل�صطيني 

�أن �أح�صل على حماكمة ومعاملة عادلة، وخ�صو�صاً يف �صوء �لدعاية �ل�صيا�صية 

حما�ص  و�أعمال  �أهد�ف  و�صد  �صدي  �حلالية  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صنها  �لتي 

�لوطنية �لقانونية.

�ملا�صية،  و�لن�صف  �ل�صنة  يف  جانبي  �إىل  وقفو�  �لذين  �أولئك  الأ�صكر  �إنني 

و�صاأ�صتمر يف ن�صايل من �أجل حتقيق �ل�صالم و�لعد�لة، �أينما كنت، وفيما تبّقى من 

�لوقت، للرجال و�لن�صاء و�الأطفال �لذين لي�ص لديهم من ي�صمعهم.
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وحملَت �الإفادُة تاريخ 1997/1/16، وُذيِّلَت مبالحظةٍ جاء فيها: 

ما �صبق �إفادة �صخ�صية الأبو مرزوق رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 

�صدرت عنه وهو يف �صجن مانهاتن �لفيدر�يل �لذي يكث فيه بدون كفالة وبدون 

وينتظر  �ل�صهر،  ون�صف  �صهر�ً   18 ملدة  منه  ولل�صماع  �لعادلة  للمحاكمة  جل�صة 

�صيا�صية  لدو�فع  �آخرين  �أعمال  م�صوؤولية  حتميله  ب�صبب  الإ�رش�ئيل  �لت�صليم 

و�أ�صباب غري قانونية.

ويقول �أبو مرزوق �إنه كتب هذه �الإفادة وهو د�خل �صجنه، و�أمالها على حماميه 

خل�صة عب �لهاتف كي ُتن�رَش يف �خلارج بغر�ص �إثارة �لر�أي �لعام و�ملجتمع �لدويل 

�صّد �الإد�رة �الأمريكية.

ال �صّك �أن هذه �الإفادة متثل حلقة بالغة �الأهمية من حلقات �لهجوم �مل�صاد على 

ت�صليم عن  �الإد�رة  هذه  ثني  �إىل  ذ�ته  �لوقت  يف  تهدف  �الأمريكية،  �الإد�رة   �نحياز 

�أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” يف حال مل ت�صحب “�إ�رش�ئيل” طلب �لت�صليم.

ويف �الإطار ذ�ته، وجه �ملحامي مايكل كينيدي مذكرة عاجلة يف 19 �صباط/ فب�ير 

8
�إىل مادلني �أولب�يت وزيرة �خلارجية �الأمريكية جاء فيها:

ب�صحب  مرزوق  �أبو  �لدكتور  موكلي  قام   ،1997/1/28 يوم  تعلمني،  كما 

بالت�صليم،  عليه  حكمت  �لتي  �ال�صتئناف  حمكمة  �لثانية/  �لد�ئرة  من  ��صتئنافه 

وت�صتمر معاناة �أبو مرزوق من �ل�صعف و�لوهن يف �صجنه يف �ملركز �الإ�صالحي يف 

مانهاتن منذ 1995/7/25، ويتطلب قانون �لواليات �ملتحدة �أنه يتم ت�صليمه خالل 

60 يوماً من تاريخ �صحبه لال�صتئناف.

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  كلينتون  �لرئي�ص  عقد   ،1997/2/13 بتاريخ 

موؤمتر�ً �صحفياً يف �لبيت �الأبي�ص، و�صاأل �أحد �ل�صحفيني عما �إذ� كان هناك �إعادة 

نظر يف ت�صليم �أبو مرزوق الإ�رش�ئيل؟ وقد �أجاب �لرئي�ص كلينتون على �ل�صوؤ�ل كما 

يلي: “�جلو�ب على ذلك �ل�صوؤ�ل �أننا مل نناق�ص هذ� �ل�صوؤ�ل؛ الأن �الأمر منظور �أمام 

�ملحكمة ولي�ص لدّي ما يكن �أن �أفعله بخ�صو�ص ذلك، وال ي�صتطيع رئي�ص �لوزر�ء 

 Urgent Letter, Reply to: Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook, from Michael  
8

Kennedy, New York, to Madeleine Albright, Washington, 19/2/1997.
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�أن يفعل �صيئاً بخ�صو�ص ذلك، وال ن�صتطيع مناق�صته حتى يتم حلُّه يف �ملحكمة”. 

وبتاريخ 1997/1/27 �أر�صلنا �إليكم �إخطار�ً ب�صحب مو�صى �أبو مرزوق/ ��صتئنافه. 

وقد مّت �صحب �ال�صتئناف من �ملحاكم. وبعدها قامت �لقا�صية كمبيل وود ب�صحب 

�أّي معوقات لت�صليم �أبو مرزوق. وملا كان �ال�صتئناف قد �ُصِحب منذ �أ�صابيع، فلم 

وز�رة  حتلّه  �أن  يجب  �أمٌر  و�إمنا  �الأمريكية”.  �ملحاكم  د�خل  حله  يجب  “�أمر�ً  يُعد 

�خلارجية. ويف �صوء ت�رشيح �لرئي�ص كلينتون يف 1997/2/13، فاإننا نخ�صى �أن 

تكون �حلكومة �الأمريكية ال تعلم �أن مهلة �ل�صتني يوماً قد بد�أت.

يف ر�صالة �صابقة لك، وبعدها لل�صكرتري تولبت، طلبنا �أن تقوم وز�رة �خلارجية 

باحل�صول على �صمانات من �إ�رش�ئيل باأن �أبو مرزوق لن ُيعذب.

�خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �مل�صت�صار  من  ر�صالة  تلقينا   1997/2/6 تاريخ  يف 

و�أننا  ر�صالتنا،  و�صول  يوؤكد   ]Michael Matheson[ ماث�صون  مايكل  �ل�صيد 

نكتب �الآن ملعرفة فيما �إذ� �أخذمت تلك �ل�صمانات، ونطلب �إعالمنا عن و�صولها.

كما �أننا نكتب للح�صول على �ل�صمانات �لتالية: 

   �أ. عدم ممار�صة �ل�صغوط �لنف�صية و�الإكر�ه على �أبو مرزوق.

ب. �أال يحاكم �أمام حمكمة ع�صكرية، و�إمنا �أمام حمكمة جنائية.

ج. �أن يح�رش حمامٍ �إ�رش�ئيلي جميع �جلل�صات �لتحقيقية.

�أقر عدد من �ملنظمات و�الأ�صخا�ص، مبا يف ذلك منظمة بت�صيلم، وهيومن  لقد 

و�إ�رش�ئيليون  �لدولية،  و�أمن�صتي   ،]Human Rights Watch[ ووت�ص  ر�يت�ص 

��صتخد�م  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يقدمه  �لذي  دقيقة”   60“ برنامج  يف  ر�صميون 

3 )1( من قر�ر�ت موؤمتر  �إن �ملادة  �إ�رش�ئيل لو�صائل �لتعذيب �صّد �لفل�صطينيني. 

��صتنكار �لتعذيب و�لو�صائل �ملوؤذية، وغري �الإن�صانية و�ملعاملة �ملهينة و�لعقوبات 

قد  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  �الأ�صخا�ص  “ت�صليم  ينع  منه،  جزء�ً  �أمريكا  ت�صكل  و�لذي 

باأخذ  �خلارجية  وز�رة  تقوم  �أن  �حلتمي  من  �إنه  للتعذيب”،  فيها  يتعر�صون 

�صمانات لتحقيق �حلد �الأدنى من حقوق �الإن�صان ك�رشوط لتنفيذ قر�ر �لت�صليم.

معكم  فيه  نناق�ص  لقاًء  نطلب  ب�صيوين  �رشيف  �لبوفي�صور  و�رشيكي  �إنني 

و�صع �أبو مرزوق �أو مع ممثل عنكم، و�إننا ناأمل حتديد موعد قريب لذلك.
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 ]John McGrave[ جمريف  جون  كتبه  تقرير  عن  ن�صخة  مرفقاً  جتدون 

ملف  �إىل  ذلك  �إ�صافة  �آمل  مرزوق”...  �أبو  ت�صليم  �صيا�صية:  “�أمور   بعنو�ن 

�أبو مرزوق لديكم. 

كان �أول من �لتقط طرف �خليط، و�أدرك �أن �أبو مرزوق �أقدم على خطوة ت�صعه 

كانت  وملا  �لبيطانية.  �حلكومة  هي  عنه،  �الإفر�ج  �إىل  يوؤدي  طريق  بد�ية  على 

بريطانيا هي �لدولة �لتي توّجَه �أبو مرزوق من مطارها �إىل �لواليات �ملتحدة، وملا 

�إىل  �أر��صيها  بدخول  لهم  �مل�صموح  غري  باإبعاد  تق�صي  �الأمريكية  �لقو�نني  كانت 

�أزمة  �أمام  نف�صها  �لبيطانية  �حلكومة  جتد  �أن  وخ�صية  منها،  قِدمو�  �لتي  �لدولة 

�لبيطانية  �لهجرة  د�ئرة  وّجهت  و�أمنية.  قانونية  �أبعاد  ذ�ت  مفاجئة،  �صيا�صية 

التخاذ قر�ر بعدم �ل�صماح الأبو مرزوق بدخول �الأر��صي �لبيطانية.

وهكذ�، وبينما �أبو مرزوق يخو�ص من د�خل �صجنه معركة �الإفر�ج �صّد �الإد�رة 

تاريخ  حتمل  �لبيطانية  �لهجرة  د�ئرة  من  عاجلة  ر�صالة  يتلّقى  به  �إذ  �الأمريكية، 

1997/3/14، ت�صمنت قر�ر�ً غري قابل لال�صتئناف، مبوجب �لفقرة 5 من �ملادة 13 
�الأر��صي  يف  وجوده  الأن  �لبيطانية؛  �الأر��صي  دخوله  يحظر  �لهجرة  قانون  من 

�لر�صالة  وحملت  باالأمن،  تتعلق  الأ�صباب  �لبالد  على  باخلري  يعود  ال  �لبيطانية 

9
توقيع مدير د�ئرة �لهجرة.

ال �صّك �أن قر�ر �ال�صتئناف قد �أربك �الإد�رة �الأمريكية ب�صكل كبري، فال هي قادرة 

على ت�صليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” �لتي بد�أت ت�رشِّب �ملعلومات بعدم رغبتها يف 

��صتالمه، و�أنها تفكر يف �صحب طلب �لت�صليم، وال هي قادرة على �الإفر�ج عنه على 

نحٍو يظهر هزيتها �أمامه. ولذلك، فقد م�صت �الأيام تباعاً وق�صيته يف حالة جمود 

مل ُيتَخذ �إز�ءها �أي قر�ر.

�أقل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ِقبَل  من  �لت�صليم  طلب  قر�ر  عن  �لرت�جع  كان  وقد 

�صعوبة من تر�جع �الإد�رة �الأمريكية.

ت�صلم  عن  �لتخلي  قرر  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  للر�أي  �لقول  ي�صتطيع   نتنياهو 

�أبو مرزوق؛ حفاظاً على �أمن مو�طنيه من �لعمليات �النتقامية �لتي يكن �أن ت�صنها 

Letter, by Immigration and Nationality Directorate, 14/3/1997.  
9
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يف  فقط  لي�ص  يظهرها،  �أن  �صاأنه  فمن  �الأمريكية  �الإد�رة  تر�جع  �أما  حما�ص.  حركة 

مظهر �ملهزوم �أمام حما�ص، و�إمنا يف مظهر �لعمالق �لتابع للقزم �الإ�رش�ئيلي.

ومن جهته، فاإن �لدفاع ظلَّ يالحق �الإد�رة على �لطريقة �الأمريكية يف �مل�صارعة 

�حلرة، �لتي ال تعطي للخ�صم َنَف�صاً �أو ق�صطاً من �لر�حة.

وهكذ� وّجه كينيدي وب�صيوين يف 1997/3/31 ��صتدعاًء للحكومة باإطالق �رش�ح 

�أو  ت�صليم  �رشورة  على  ين�ص  �لذي   ،3188 �لبند   ،18 �ملادة  مبوجب  مرزوق  �أبو 

�إطالق �رش�ح �ملُ�صتدَعى خالل �صتني يوماً من مو�فقته على �لت�صليم. وقال ��صتدعاء 

طلب �ملثول �أمام �ملحكمة للح�صول على �أمر ق�صائي:

ملا كان �أبو مرزوق قد �أز�ل جميع �لعقبات �أمام ت�صليمه يوم 1997/1/28، عن 

�لت�صليم كما كان �لقا�صي دويف قد حكم  طريق �صحبه ال�صتئنافه ومو�فقته على 

يوم 96/5/7، فاإنه على �حلكومة �أن ت�صلم �ملُ�صتدَعى �أو تفرج عنه قبل 1997/3/28.

ويو�فق  يقر  �ملُ�صتدَعى  من  وو��صح  كافٍ  �إخطارٍ  على  �حلكومة  ح�صلت  لقد 

فيه على ت�صليمه �لفوري ومبا يتفق مع �آمال �حلكومة، ويف �أي وقت، خالل �ملدة 

�ملن�صو�ص عليها يف �لقانون )60 يوماً(.

�ملدة  على  زيادة  �ملُ�صتدَعى  و�حتجاز  بذلك،  بااللتز�م  �حلكومة  �إخفاق  �إن 

�لتف�صيلية و�الأدلة  �إظهار �حلقائق  ُيعدُّ �صلباً حلريته وبدون  �ملحددة )60 يوماً(، 

�لر�بعة  للمادتني  مالفاً  �حتجازه  �صيكون  ولهذ�  �إليه.  �ملوجهة  �التهامات  على 

و�خلام�صة من د�صتور �لواليات �ملتحدة، وكذلك مالفة للمادة 18، �لبند 3188، 

10
من �تفاقية �لت�صليم.

يف �لوقت �لذي كان حماميا �لدفاع ينتظر�ن فيه رّد �حلكومة على هذ� �ال�صتدعاء، 

كينيدي  مايكل  �ملحامي  �إىل  معنونة  �الأمريكية  �حلكومة  من  ر�صالة  بتلّقي  ُفوِجئا 

�أبو مرزوق،  �إ�رش�ئيلياً بوقف طلب ت�صليم  �أنها )�حلكومة( تلقت قر�ر�ً  ُتعلِمه فيها 

ولكن دون �إلغاء حقها يف جتديد هذ� �لطلب يف �مل�صتقبل.

 Memorandum of Law in Support of Petition for Writ of Habeas Corpus and Order to  
10

 Show Cause, by Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook Petitioner, against Madeleine
 Albright as Secretary of State, and other American officials, New York, 31/3/1997.
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بعثت  �لتي  ر�صالتها  يف  �حلكومية،  �لعامة  �ملدعية  و�يت،  جو  ماري  وقالت 

�إن  ذ�ته  باملعنى  �أخرى  ر�صالة  باليد  �صلمته  ثم  �لفاك�ص،  بو��صطة  لكينيدي  بها 

للفل�صطينيني  �ملنا�صب  �جلو  توفري  بهدف  �خلطوة  هذه  على  �أقدمت  “�إ�رش�ئيل” 
ملحاربة “�الإرهاب”، وتفعيل �ملفاو�صات �ل�صلمية...!

د�ئرة  دعوى  ذمة  على  �العتقال  رهن  �صيبقى  مرزوق  �أبو  �أن  و�يت  و�أ�صافت 

م�صاء  بهذ�   Denise Cote كوت  دني�ص  �لقا�صية  �أبلغت  �إنها  وقالت  �صده.  �لهجرة 

�ليوم �ل�صابق، وطلبت منه �الإذن الإعالم حمامي �أبو مرزوق يف �صباح هذ� �ليوم... 

و�أن مكتبها �ت�صل مع مكتب �ملحامي كينيدي يف �لتا�صعة �إال ربع من هذ� �ل�صباح، 

وكذلك يف �لتا�صعة دون �أن يتلقى رد�ً.

�أن  يف  �ل�صكوك  يثري  ما  هو  �لعامة  �ملدعية  ر�صالة  ت�صمنته  ما  �أغرب  �أن  غري 

فهي  �الأمريكية.  بالقو�نني  و�لعبث  مرزوق  �أبو  �عتقال  مو��صلة  تعتزم  �حلكومة 

تقول يف ر�صالتها �إىل كينيدي �إن مكتبها �أبلغ �صباح �ليوم �ملعلومة ذ�تها مرة �أخرى 

�إىل �لقا�صية كوت يف مكاملة هاتفية م�صجلة طلبت �إبقاءها، وكذلك مكاملة م�صاء �ليوم 

11
�ل�صابق �رشِّيتنَْي..!

هل تعتزم احلكومة االأمريكية ابتداع ق�شاء �رّشي يف ق�شية اأبو مرزوق؟

يف  �لتقا�صي  جل�صات  �رشية  على  �حلفاظ  �لعامل  دول  كل  يف  للق�صاء  يحق 

على  �لعام  �لر�أي  لِع  يطَّ ال  حتى  �الإعالم  وو�صائل  �ل�صحافة  عن  �حلاالت  بع�ص 

خ�صو�صيات �ملتقا�صني، وملنع تاأثري �لر�أي �لعام على جمرى عملية �لتقا�صي، �أما 

�أن حتجب معلومات رئي�صية عن �أحد �أطر�ف عملية �لتقا�صي، فهذه بدعة �أمريكية 

غري م�صبوقة.

�أبلغته  �لقا�صية كوت  �إىل  �إىل �ملكاملتني �ل�رشِّيتنَْي ر�صالة  �إ�صافة  ووّجهت و�يت، 

فيها �أنه يف �صوء �صحب حكومة “�إ�رش�ئيل” طلبها ت�صليم �أبو مرزوق، فاإن �لواليات 

�إال  18 من �تفاقية تبادل �لت�صليم.  �ملتحدة لن ت�صعى الحتجازه وذلك وفقاً للمادة 

 See letter, By Fax, Reply to: Mousa Mohammed Abu Marzook, from Mary Jo White,  
11

 United States Attorney, to Michael Kennedy, New York, 3/4/1997.
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�أن �أبو مرزوق �صيظل حمجوز�ً على خلفية دعوى د�ئرة �لهجرة �صده �لتي تطالب 

بتطبيق �إجر�ء�ت �الإبعاد.

وت�صتدرك �ملدعية �لعامة قائلة “�إذ� �أر�د �أبو مرزوق بنف�صه �خلروج من �حلجز، 

فاإن ذلك �صيكون من �صاأن د�ئرة �لهجرة”.

�أن عر�ص يف وقت مبكر  �أبو مرزوق �صبق له  �أن  �أن و�يت كانت تدرك  وال �صّك 

جد�ً مغادرة �لواليات �ملتحدة و�لتنازل عن حقه يف �الإقامة فيها. وبالتايل فاإنها مل 

ل م�صوؤولية مو��صلة �حتجازه ب�صكل غري قانوين، معيدة �الأمر �إىل د�ئرة  ُتِرد حتمُّ

�لهجرة �لتي ي�صعب ت�صديق �أن قر�رها �ملفاجئ بعدم �ل�صماح بدخول �أبو مرزوق 

للواليات �ملتحدة يف 1995/7/25 قد مّت دون �ت�صاالت �رشية من ِقبَل جهة �صيا�صية 

يف �حلكومة �الأمريكية، على غر�ر �الت�صاالت �ل�رشية �لتي تلقاها �لقا�صية كوت...!

، فاإن كينيدي مل ُي�صع حلظة و�حدة من �لوقت. فهو، يف �لتاريخ ذ�ته،  على كلٍّ

بوهلر  �حلكومي  �لعام  و�ملدعي  كوت،  �لقا�صية  من  لكل  عاجلتني  ر�صالتني  وجه 

�ُصلّمتا باليد.

 �عرت�ص كينيدي على ر�صالة كان بوهلر قد وجهها 
12

�لقا�صي؛ �إىل  يف ر�صالته 

 وقال كينيدي �إن هذه �لر�صالة ت�صلب 
13

بالتاريخ ذ�ته )1997/4/3( باليد للمحكمة.

�ملحكمة من �صلطاتها �لق�صائية على طريف �لق�صية و�لق�صايا �لو�ردة يف �ال�صتدعاء 

�لهجرة  د�ئرة  �أن  كينيدي  وذكر  �ملحكمة.  �أمام  رفعه  �أن  مرزوق  الأبو  �صبق  �لذي 

 Carol ومدير �ملنطقة كارول ت�صاز ،Doris Meisner ممثلة مبديرها دوري�ص ميزنر

�أم ال،  �أبو مرزوق  �إذ� كانت تريد مو��صلة �حتجاز  �ملعنية بتحديد ما  Chasse هي 

ولي�ص مّدعي عام �حلكومة.

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, et al., from Michael Kennedy,  
12

to Denise Cote, United States District Judge, New York, 3/4/1997.

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, et al., from Robert Buehler,  
13

 Assistant United States Attorney, to Denise Cote, United States District Judge, New
 York, 3/4/1997.
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و�أ�صاف كينيدي: 

�إننا ن�صعر ب�رشورة تذكري �حلكومة، �عتماد�ً على ما �صدر عنها �أمام �ملحكمة، 

�أن يتوفر يف �ل�صاعة �خلام�صة  باأن �جلو�ب �ملخت�رش �ملطلوب من �حلكومة يجب 

�لتي  �لقانونية  �ملبر�ت  على  يحتوي  و�لذي   ،)1997/4/3( ذ�ته  �ليوم  م�صاء  من 

ترغب يف تقديها لتبير �ال�صتمر�ر يف �حتجاز �أبو مرزوق. و�أن على �ملحكمة �أن 

تعّد �أيَّ �صبٍب ال ُيذكر يف ردها م�صقطاً.

و�أ�صار كينيدي �إىل �أن �ل�صاعة حلظة تقديه لهذه �ملذكرة هي �خلام�صة ع�رش�ً، 

وقال �إن موقف �ملُ�صتدَعى )�أبو مرزوق( يتلخ�ص يف �أن �حلكومة �ألغت طلبها �لذي 

يدعم �ال�صتمر�ر يف �حتجازه. و�أن �ملّدعي �لعام و�يز هو �لذي بادر باإجر�ء�ت �الإبعاد 

خطّي.  قر�ر  باإ�صد�ر  �ملحكمة  تقوم  �أن  قبل  �صفوية  حمادثة  �أثناء  يف  �ملحكمة  �أمام 

�إنها هي �جلهة  �الإجر�ء�ت حيث  �ملُ�صتدَعى من تلك  �إعفاء  �ملحكمة  فاإن على  وعليه 

يومي  مرتني  الت�صاله  �لعام  �ملّدعي  من  �نزعاجه  كينيدي  و�أبدى  بذلك.   �ملخّولة 

2-3 ني�صان/ �أبريل مع �لقا�صي، وطلبه من �ملحكمة �إبقاء م�صمويَن �ملكاملتني �رشياً. 
�الأمور ويطلب ن�صخه من حمتوى  يعار�ص �رشّية مثل هذه  �أبو مرزوق  �إن  وقال 

�لت�صليم.  عملية  بتعليق  �إ�رش�ئيل  �إجر�ء�ت  نرف�ص  “�إننا  �لقول:  وكرر  �ملكاملتني. 

وبالتايل، فاإننا نطالب باأال يكون الإ�رش�ئيل �حلق بتجديد طلب �لت�صليم بعد �صحبه”.

ودون �أي مو�ربة، �أ�صاف كينيدي: “�إننا، وبكل حزن و�أمل، ن�صّكك يف م�صد�قية 

حكومة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �صاحبة �لعقل �ملنفرد يف تعاملها مع �أبو مرزوق، 

و��صتعد�د م�صوؤوليها لقلب �لقو�نني، و��صتخد�م م�صاعيهم �ل�صيا�صية �ملوؤقتة”.

و�أكد كينيدي على �ملطلب �لد�ئم الأبو مرزوق باملثول �أمام �ملحكمة، وحدد رغبته 

يف �أن يتم ذلك يف �ل�صاعة �خلام�صة من م�صاء 7 ني�صان/ �أبريل.

يف �ملر�ت �ل�صابقة، كان �أبو مرزوق يطلب �ملثول �مام �ملحكمة للرد على حمتويات 

طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي. �أما يف هذه �ملرة، فاإنه يريد ��صت�صد�ر قر�ر باالإفر�ج عنه، 

بعيد�ً عن م�صاومة �أر�دت �حلكومة �الأمريكية �أن تفر�صها عليه. يريد وهو يف هذه 

بد�أت  قد  كانت  �حلكومة  �أن  حني  يف  منت�رش�ً،  �ملو�جهة  هذه  من  يخرج  �أن  �حلالة 

ت�صت�صعر خطورة ذلك. و�أر�دت �أن تفر�ص عليه �رشوطاً مذلة نظري مو�فقتها على 
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�إىل رفع معنويات  �أن تخرجه من �ل�صجن منك�رش�ً مبا ال يوؤدي  �أي  �الإفر�ج عنه... 

حركة حما�ص يف �ملو�جهة �لتي تخو�صها �صّد “�إ�رش�ئيل”، و�لعملية �ل�صلمية �لتي 

ترعاها �لواليات �ملتحدة.

�لر�صالة �لثانية وجهها كينيدي �إىل �ملدعي �لعام روبرت بوهلر قال فيها �إنه يوؤكد 

ما جاء يف �ملحادثة �لهاتفية �لتي جرت بينهما �صباح ذلك �ليوم، حيث �أبلغه بوهلر 

باأن “�إ�رش�ئيل” �صحبت ر�صمياً طلبها ت�صليم مو�صى �أبو مرزوق، و�أن �أبو مرزوق 

�صيبقى رهن �الحتجاز حتى تتم �إجر�ء�ت �الإبعاد. و�أكد كينيدي يف تلك �لر�صالة مرة 

�أخرى، �أن �أبو مرزوق �صبق له �أن و�فق على �الإبعاد منذ �لبد�ية ويف 1995/7/28، 

�لتي جاء منها يف  �الأردن  �إىل  �إبعاده  يتم  باأن  �ملو�فقة ويطالب  تلك  �الآن  و�أنه يكرر 

1995/7/25 “حيث �إن �لقانون يتطلب منكم ذلك”.

�أن �الإبعاد ال  �أبو مرزوق يو�فق على �الإبعاد على �لرغم من  �إن  وقال كينيدي: 

كعذر  �الإبعاد  “�إجر�ء�ت  ��صتخد�م  ينبغي  ال  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �ملو�طنني.  على  ينطبق 

الحتجاز �صخ�ص يف �لواليات �ملتحدة، والأنكم م�صتمرون يف �حتجاز موكلي ب�صبب 

�إجر�ء�ت �الإبعاد، فاإن �ال�صتدعاء �لذي تقدمت به للمثول �أمام �ملحكمة ما ز�ل قائماً، 

14
ويجب �أن �أتلقى �لرد منكم قبل �ل�صاعة �خلام�صة من م�صاء هذ� �ليوم”.

ملاذا يطلب اأبو مرزوق االإبعاد اإىل االأردن؟

�لو�قع �أن �أبو مرزوق مل يتوجه �إىل �لواليات �ملتحدة من �الأردن مبا�رشة، فهو 

�لتي ق�صى فيها  �ليمن  �إىل  1995 توجه  �أيار/ مايو  �الأردن يف  �إبعاده من  مّت  عندما 

قر�بة �ل�صهر، ثم توجه �إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حماوالً �حل�صول على 

ت�رشيح �إقامة لزوجته و�أوالده. ومن هناك )دبي( توجه �إىل نيويورك عب لندن.

مبا�رشة،  �ملتحدة  للواليات  مرزوق  �أبو  منه  توجه  �لذي  �لبلد  حتديد  ريد 
ُ
�أ �إذ� 

�أر��صيها قط يف تلك �لرحلة �ملنكودة،  �لتي مل يدخل  �لبلد يغدو بريطانيا  فاإن ذلك 

�إذ �إنه �لتقى يف مطارها بالزوجة و�الأوالد �لذين �لتحقو� به من �لعا�صمة �الأردنية 

 Letter, Reply to: Dr. Mousa Mohammed Abu Marzook, from Michael Kennedy, to  
14

Robert Buehler, New York, 3/4/1997.
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�أن  يكن  بريطانيا  عن  ُيقال  وما  �ملتحدة.  �لواليات  �إىل  معاً  رحلتهم  ليو��صلو� 

ُي�صتخدم للقيا�ص على دولة �الإمار�ت �أو �ليمن �للتنَْي، و�إن دخل �أر��صيهما، فاإنه مل 

يُكن مقيماً يف �أي منهما. �إنه كان يقيم يف �الأردن. لوال �أنه تقرر �إبعاده من �الأردن مَلَا 

فكر يف �لعودة و�أ�رشته �إىل �لواليات �ملتحدة.

وقد  �الأمريكيني،  �ملو�طنني  �إبعاد  يجيز  ال  �لذي  �الأمريكي  �لقانون  �أن  و�لو�قع 

كان �أبو مرزوق يف ِعد�دهم، حيث �إنه كان يحمل جرين كارد، ين�ص على �إبعاد غري 

منها.  قدمو�  �لتي  �لدولة  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  دخول  من  ينعون  �لذين  �ملو�طنني 

غري �أن �الإد�رة �الأمريكية �لتي لََوت �لقانوَن �الأمريكي وخرقته منذ �لبد�ية يف هذه 

�أنها  �أدركت  وعندما  للقانون.  خالفاً  مرزوق  �أبو  �إبعاد  على  ت�رش  كانت  �لق�صية، 

�صتخ�رش �الأمر �أمام �لق�صاء بالرغم من كل �لتوجيه �ل�صيا�صي �لذي تقوم فيه طو�ل 

مرزوق  �أبو  حمامي  مع  �ت�صاالت  خالل  من  ت�صعى  بد�أت  �لق�صية،  هذه  مر�حل 

للتو�صل �إىل �صفقة حتفظ لها ما تبقى من ماء �لوجه.

كانت  بل  باملفاو�صات،  تكون  ما  �أ�صبه  كانت  �لتي  �الت�صاالت  هذه  خالل 

مفاو�صات حقيقية، عر�ص ممثلو �حلكومة �الأمريكية )�الدعاء �لعام( ��صتعد�دهم 

للمو�فقة على �إطالق �رش�ح �أبو مرزوق �رشيطة �أن يتوجه من �لواليات �ملتحدة �إىل 

ٍ من هذين �لبلدين. وقد و�صعت لذلك عدة �رشوط: �الأردن �أو م�رش لالإقامة يف و�حد

�أوالً: عدم قيام �أبو مرزوق بزيارة عددٍ من �لدول؛ هي ليبيا، و�صورية، و�لعر�ق، 

و�ل�صود�ن، و�إير�ن.

تاريخ  من  �عتبار�ً  �أ�صهر  �صتة  ملدة  �إليه  ُيبَعد  �لذي  للبلد  مغادرته  عدم  ثانياً: 

و�صوله �إليه.

ثالثاً: �أن يعلن �إد�نته لـ“�الإرهاب”.

ر�بعاً: �أن يعتزل �لعمل �ل�صيا�صي.

�أن  تو�صك  �لتي  �لهزية  قلب  هو  �ل�رشوط  هذه  �إمالء  حماولة  من  �لهدف  كان 

تلحق بالواليات �ملتحدة و�إد�رة �لرئي�ص كلينتون �إىل �نت�صار... وعدم حتقيق �أجو�ء 

وعدم  بل  “�إ�رش�ئيل”...  �صّد  وعملياتها  ن�صالها  يف  �الندفاع  على  حما�ص  ت�صّجع 
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حتقيق �أجو�ء تدفع قطاعات �أو�صع من �لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني لاللتفاف 

حول حما�ص، كما حدث مع حركة فتح يف �أعقاب معركة �لكر�مة )1968/3/21(.

�إال �أن �أبو مرزوق رف�ص كل هذه �ل�رشوط، كما رف�صها �الأردن، وكذلك م�رش، 

فريه لوي�ص  و“�إ�رش�ئيل”،  و�لقاهرة،  عّمان،  من  لكل  بها  قام  �لتي  �لزيارة   خالل 

Louis Freeh رئي�ص �الأف بي �آي.

يف عّمان �جتمع فريه مع رئي�ص �لوزر�ء د. عبد �ل�صالم �ملجايل وعر�ص عليه �إبعاد 

�أبو مرزوق �إىل �الأردن وفقاً لهذه �ل�رشوط، فطلب منه �نتظار عودة �مللك �لذي �لتقاه 

فور عودته من زيارة خارجية، و�أبلغه برف�صه لهذه �ل�رشوط، و�عتذ�ر �الأردن عن 

��صتقبال �أبو مرزوق مبوجبها.

�أما يف �لقاهرة، فلم تكتِف م�رش برف�ص هذه �ل�رشوط، بل �إن عمرو مو�صى وزير 

�خلارجية �صخر من �مل�صوؤول �الأمريكي عندما �صاأله: �أي عمل تريدونه �أن يار�ص 

�إْن مل يار�ص �لعمل �ل�صيا�صي؟

وكان �ل�صوؤ�ل يحمل يف ثناياه تلميحاً �إىل ما �إذ� كانت �لواليات �ملتحدة تريد من 

�أبو مرزوق �أن يار�ص �لعمل �لع�صكري؟

من  �مل�صاومة  �لعام  �ملدعي  بد�أ  خائباً،  بالده  �إىل  �آي  بي  �الأف  رئي�ص  عودة  بعد 

�أو  �إليها  �مل�صار  �ل�رشوط  من  باأي  يقبل  علّه  �ملحامني،  عب  مرزوق  �أبو  مع  جديد 

تخفيفها. وقد كان حماموه ييلون �إىل ذلك. بل �إن هناك د�خل حما�ص من كان يرى 

�لعام بد�أ يركز يف �ت�صاالته على �رشطني �ثنني  و�أن �ملدعي  �أي�صاً، خ�صو�صاً  ذلك 

فقط:

�الأول: عدم مغادرة �أبو مرزوق �الأردن ملدة �صتة �أ�صهر.

�إد�نته  �لطرفني، بدالً من  �ملدنيني من كال  �إد�نته قتل  �أبو مرزوق  �إعالن  �لثاين: 

لـ“�الإرهاب” ب�صورة عامة.

على  �الأمريكي، ظّل ُم�رش�ً  �ل�صجن  �لنُُحول د�خل  بالغ  �لذي غد�  �لرجل  �أن  �إال 

رف�ص مبد�أ قبول �أي �رشط كان، حتى لو �قت�رش �ل�رشط �الأمريكي على �أن يخطو 

خطوته �الأوىل خارج زنز�نته حايف �لقدمني دون �أن ير�ه �أحد.
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ففي �لوقت �لذي كان حماموه ي�صجعونه على �لقبول باأي �رشط تافه، خ�صية �أن 

يوؤدي رف�صه باالإد�رة �الأمريكية �إىل تلفيق تهمة �أخرى تطيل �أمد حب�صه من جديد، 

كان هو يخ�صى من �أن مو�فقته على �أي �رشط قد تكون �لبد�ية على طريق حماولة 

�إمالء �ملزيد من �ل�رشوط وك�رش �إر�دته.

و�إز�ء �إ�رش�ره على �لرف�ص، ��صُطرت �الإد�رة �الأمريكية يف نهاية �ملطاف �إىل طيِّ 

�صفحة �ل�رشوط، �صاعدها على ذلك �أن �الت�صاالت �ملتعلقة بهذ� �الأمر كانت جتري 

بتكتٍُّم بالغ.

مرزوق،  �أبو  حمامو  كان  �ل�رشوط،  �إمالء  ملفاو�صات  خط مو�زٍ  على   ، كلٍّ على 

كما �أ�رشنا، يعملون على طلب مثوله �أمام �لق�صاء؛ كي يح�صل على قر�ر ق�صائي 

�لق�صاء؛  �أمام  مثوله  تعطيل  على  تعمل  كانت  �الإد�رة  �أن  حني  يف  عنه،  باالإفر�ج 

على  مو�فقتها  مقابل  بع�صها  �أو  ب�رشوطها  �لقبول  �إىل  �الأمر  نهاية  يف  ي�صطر   كي 

�الإفر�ج عنه.

لذلك، فاإن �ملدعي �لعام بوهلر مل يرد على مذكرة �ملحامي مايكل كينيدي م�صاء 

3 ني�صان/ �أبريل. كما �أن �ملحكمة مل تنعقد يف ذلك �مل�صاء ليمثل �أبو مرزوق �أمامها. 
وقد تاأخر �لرد على مذكرة كينيدي �إىل 6 ني�صان/ �أبريل، وجاء يحمل توقيع ماري 

ر�صالتها  يف  تنقل  �إنها  �رش�حة  و�يت  وقالت  بوهلر.  �إمرة  حتت  تعمل  �لتي  و�يت 

�إىل بوهلر. وتلخ�ص  هذه رّد �حلكومة �الأمريكية على ر�صالتي كينيدي �ملوجهتني 

�لرد يف �لتايل: “مل يذكر �ملُ�صتدَعى يف ر�صالته ما ُيفَهم منه عدم مالَءمة �حتجازه مع 

�ملُ�صتدَعى  �الإبعاد غري قانوين. كما و�أن  �أن  �الإبعاد، و�إمنا ذكر  �إجر�ء�ت  ��صتكمال 

�أجل �خلروج بكفالة من �حلجز �لذي قررته د�ئرة  مل ي�صتنفد جميع �لو�صائل من 

15
�لهجرة، ولذلك يجب رف�ص طلبه باملثول �أمام �ملحكمة”.

�إز�ء ذلك، فقد رفع كينيدي مذكرة جديدة �إىل �لقا�صية كوت يف 1997/4/9، جاء 

16
فيها: 

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, from Mary Jo White, United  
15

 States Attorney, to Denise Cote, United States District Judge, New York, 6/4/1997.

 Letter, Reply to: Marzook v. Albright, et al., from Michael Kennedy, Attorney for  
16

Petitioner, to Denise Cote, New York, 9/4/1997.
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هذه ر�صالة تدعم وجهة نظر دفاع �ملُ�صتدَعى �ل�صفوية �لتي رد بها على ر�صالة 

�حلكومة �إىل �ملحكمة، وفيها �أمر�ن:

1. �الحتجاز لغر�ص �لت�صليم ومرور �لوقت.

2. تطبيق قر�ر قا�صي �لهجرة با�صتمر�ر �الحتجاز من �أجل �الإبعاد.

لتنفيذ   18 �ملادة  تتطلبهما  �للذ�ن  �ل�صهر�ن  مرَّ  فقد  �الأول  باالأمر  يتعلق  فيما 

عملية �لت�صليم، من 1/28-97/3/28. وملا مل يتم تنفيذ �لت�صليم خالل �ملدة �ملحددة، 

فاإن على �ملحكمة �إلغاء �الحتجاز لغر�ص �لت�صليم.

باأمر )قر�ر( �حتجاز، فاإنه ال بّد من قر�ر الإلغاء  وملا كان �ملُ�صتدَعى حمجوز�ً 

ذلك. ولي�ص هناك ما يبر ذلك. و�أن ف�صل �حلكومة يف �لت�صليم يقت�صي ح�صوله 

على قر�ر الإلغاء طلب �لت�صليم.

�إن �لغر�ص من �حتجاز �ملُ�صتدَعى من ِقبَل قا�صي �لهجرة هو �الإبعاد. ِعو�صاً 

عن �أن �الإبعاد ملو�طن مل يرتكب �أي عمل �إجر�مي يف �لواليات �ملتحدة �إجر�ء غري 

�ملغادرة  يف  يرغب  وكذلك  بالدخول  له  ي�صمح  ال  ملو�طن  �الحتجاز  فاإن  �صحيح، 

�أي�صاً �أمر غري قانوين.

�إن �حتجاز �ملُ�صتدَعى لل�صببني �لو�ردين �أعاله غري مبر، وله �حلق �لقانوين 

يف �أال يح�صل يف �لوقت �لذي ينبغي �إ�صد�ر ت�رشيح الإلغاء �أمر �لت�صليم ب�صبب عدم 

�رشعيته �لقانونية، فاإن �حتجاز �ملُ�صتدَعى من ِقبَل قا�صي د�ئرة �لهجرة يحتاج 

�إىل قر�ر حمكمة. وهذ� ال يعني تعطيل �لق�صية �ملتعلقة باالإبعاد. وعلى �ملحكمة �أن 

تتعامل مع ما هو قانوين وغري قانوين يف �حتجاز �ملُ�صتدَعى.

من �لو��صح �أن �حلكومة طلبت من �ملحكمة �حتجاز �ملُ�صتدَعى، مالفة بذلك 

�لد�صتور، وقد كان ذلك باالت�صال بني �ملحكمة و�حلكومة عب �ملر��صالت �ملغلقة، 

و�إن هذ� �أمر مريب و�إن حمامي �لدفاع ي�صكك يف بع�ص ما ذكر يف هذه �ملر��صالت، 

لهذ� يجب �إطالع حمامي �لدفاع على حمتويات هذه �ملحادثات و�ملر��صالت، و�إال 

فاإنه يجب �أن تكون مفتوحة للعامة �أي�صاً )علنية(.

�لنتيجة: �إن �مل�صكلة �الأ�صا�صية تكمن يف �إهمال ممثل �حلكومة لطلب �ملُ�صتدَعى 

�أن  يف  وكذلك  �صده،  وردت  �لتي  لالتهامات  بالتف�صيالت  بتزويده  يق�صي  �لذي 

�حلكومة تتبع كل �لو�صائل �ل�رشورية لالإبقاء على �ملُ�صتدَعى حمجوز�ً يف هذ� �لبلد 

حتت �صعار “�إنها تريد �إبعاَده”.
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حمل  وقد  �لقا�صي،  من  ولي�ص  �حلكومة  من  جاء  كينيدي  مذكرة  على  �لرد 

�لرد:  ذلك  وملخ�ص  �أبريل.  ني�صان/   11 وبتاريخ  و�يت،  ماري  توقيع  �أخرى  مرة 

عن  �الإفر�ج  فيها  يطلب  �لتي  �الأخرية  �لر�صالة  يف  �أمور  من  �أُثري  ما  كل  �أنه  “مبا 
�أمام �ملحكمة  �أدلة، فاإن ��صتدعاء �ملثول  �أبو مرزوق غري مبر ولي�ص عليه   مو�صى 

17
مرفو�ص”...! 

يف هذه �الأثناء كانت قد بد�أت �ت�صاالت �أخرى مع د�ئرة �لهجرة �لتي كانت �أول 

7 ني�صان/ �أبريل بعـث كينيدي  من قرر �حتجاز �أبو مرزوق للنظر يف �إبعاده. ففي 

بر�صالة �إىل د�ئرة �لهجرة جدد فيها �لعر�ص �لذي كان قد تقدم به �ملحامي �ل�صابق 

�صتانلي كوهني �إىل �لد�ئرة يف �جلل�صة �الأوىل �لتي عقدتها حمكمة �لد�ئرة للنظر يف �أمر 

�إبعاده يف 1995/8/2.

ويف 1997/4/9 تلّقى كينيدي �لرد من مايكل لندمان، م�صاعد مدير د�ئرة �لهجرة، 

�إىل �جلهات �لر�صمية يف وز�رة �لعدل، و�أتبع ذلك  �أن ر�صالته قد ُحوِّلت  �أبلغه  �لذي 

باإير�د بع�ص �لت�صاوؤالت تتعلق �أولها مبا ورد يف ر�صالة كينيدي من �أن �أبو مرزوق 

 .1995 �أغ�صط�ص  �آب/  �لذي قدم يف  �لعر�ص  �لفقرة �خلام�صة من  �الآن على  يتحفظ 

�إىل �لواليات �ملتحدة  “يتنازل عن حقه يف �لعودة  �أن  وكانت تلك �لفقرة تن�ص على 

�لذي  �جلديد  �لعر�ص  “�إن  لندمان  ويقول  �مل�صتقبل”.  يف  ذلك  تاأكيد  يف  يبحث  ولن 

�خل�صو�ص  بهذ�  مرزوق  الأبو  �مل�صتقبلية  �لنو�يا  �إىل  يتعر�ص  مل  كينيدي  به  تقدم 

وحقوقه من حيث �إعادة �لطلب بالدخول �إىل �لواليات �ملتحدة، حيث كان ال بّد من 

18
�لتعر�ص لذلك”.

وال �صك �أن �إبعاد �أبو مرزوق غري �لقانوين هو �لهدف �الأول لالإجر�ء�ت �حلكومية 

مو�فقة دون  يتحقق  �أن  يكن  ال  �لهدف  هذ�  لكن   .1995/7/25 يف  �ُتِخذت   �لتي 

�رش�حه  �إطالق  نظري  حينه  يف  ذلك  �قرتح  قد  كان  فاإنه  ولذلك،  ذ�ته.  مرزوق  �أبو 

�لذي  �لب�صع  �ل�صيناريو  هذ�  �الأمريكية  �الإد�رة  �أخرجت  �أن  بعد  �أما  عاجل.  ب�صكل 

 Letter, By Hand, Reply to: Abu Marzook v. Albright, from Mary Jo White, United  
17

States Attorney, to Denise Cote, United States District Judge, New York, 11/4/1997.

 Letter, Reply to: Abu Marzook, from Michael Lindemann, Assistant Director, Office  
18

of Immigration Litigation, Washington, to Michael Kennedy, New York, 9/4/1997.
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 ��صتغرق كل �صفحات هذ� �لكتاب، فاإنه مل يُعد هنالك من �رشورة للتنازل عن حّق 

�الإد�رة  و�أن  �صيّما  ال  فيها،  و�الإقامة  �ملتحدة  للواليات  �لدخول  يف  مرزوق  �أبو 

يغادر  �أن  بعد  حتى  عليه  �رشوط  الإمالء  �صغوطها  تو��صل  تز�ل  ما  �الأمريكية 

�أر��صيها، حتت وطاأة �لتلويح باإمكانية تلفيق تهمة �أخرى له تبقيه يف �ل�صجن.

باإمكانية تر�جعه عن حقه  ِقبَل حماميه  �لتلويح من  ولذلك، فقد كان �رشورياً 

يف �لدخول الأمريكا و�الإقامة فيها. وهذ� ما �أثار حفيظة �حلكومة �الأمريكية كما هو 

و��صح من رّد د�ئرة �لهجرة. 

�إليها يف �لر�صالة(  �أن �ل�رشوط �ملتعلقة بالفقرة �خلام�صة )�ملُ�َصار  ويرى لندمان 

ت�صبب �إ�صكاالت...! وتطرح ر�صالة لندمان ت�صاوؤالت �أخرى تتعلق بالفقرة �لثالثة 

من �لعر�ص �لتي تقول: “يتنازل �أبو مرزوق عن حقه يف ��صتئناف �لقر�ر �لقا�صي 

�مل�صتقبل  �لق�صية يف  �إعادة ملف  يتنازل عن حقه يف  و�أنه  �أو ت�صفريه، كما  باإبعاده 

الإعادة �لنظر يف هذ� �لقر�ر”. ويقول لندمان: “حتدد �لفقرة 3 من �لعر�ص �حلقوَق 

�ملبا�رشة  �لهجمات  جميع  متنع  �أن  “يجب  وي�صيف  موكلك”.  عنها  يتنازل  �لتي 

�أجل  من  �أعمال  و�أي  �الأ�صباب،  من  �صبب  الأي  �جلماعية  و�الأخرى  �مل�صتقبلية، 

�الإعفاء”. �أي �أن �الإد�رة �الأمريكية كانت تخ�صى تعر�صها لعمليات �نتقامية تنفذها 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  �إطالق �رش�ح رئي�ص  بعد  �الأمريكية  �مل�صالح   حركة حما�ص �صّد 

�ل�صابق للحركة.

بني  ما  يربط  كينيدي  عر�صه  وجدد  كوهني  به  تقدم  �لذي  �لعر�ص  كان  وملا 

�لعربية �الإمار�ت  دولة  �إىل  �آمناً  وو�صوله  �لتنازالت  بهذه  مرزوق  �أبو   �لتز�م 

�لالحق، وملا كانت  �لعر�ص  �الأردن يف  �أو  �الأ�صا�صي،  �لعر�ص  �ملتحدة، كما ورد يف 

فاإن  �لقر�صنة،  �إىل  �للجوء  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  عودة  عدم  ت�صمن  ال  �الأمريكية  �الإد�رة 

لندمان يقول يف ر�صالته: “�إن �الحتياطات �الأمنية �لتي تطلبها ملوكلك يف �أثناء عملية 

مع  وبالتن�صيق  �حلكومة،  يف  �الأمن  م�صوؤويل  على  عر�صها  يجب  )�الإبعاد(  �لتنقل 

�جلهات �لتي �صتقرر م�صتقبله”.

�إز�ء هذه �ملماطلة �لو��صحة، وّجه كينيدي يف 1997/4/14 ر�صالتني... و�حدة �إىل 

وزيرة �خلارجية مادلني �أولب�يت، و�أخرى �إىل �لقا�صي كيفن دويف.
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طلب  �صحب  �أن  له  �صبق  مرزوق  �أبو  �أن  �إىل  �أ�صار  �أولب�يت  �إىل  ر�صالته  يف 

و�أنه  لـ“�إ�رش�ئيل”،  للق�صاء ب�صاأن قر�ر ت�صليمه  به  �لذي كان قد تقدم  �ال�صتئناف 

�حلكومة  قررت  �أن  بعد  �رش�حه  �إطالق  �حلكومة  على  يتوجب  كان  ذلك  على  بناء 

�الإ�رش�ئيلية بدورها �صحب طلب ت�صليمه.

كان  فاإنه   ،1997/1/28 يف  �ال�صتئناف  طلب  �صحب  قد  مرزوق  �أبو  كان  وملا 

يتوجب �إطالق �رش�حه يف 1997/3/28، �أو ت�صليمه لـ“�إ�رش�ئيل” قبل ذلك �لتاريخ. 

با�صتدعاء   1997/3/31 بتاريخ  يتقدم  جعله  مما  يحدث،  مل  هذ�  من  �صيئاً  �أن  غري 

يطلب فيه �ملثول �أمام �ملحكمة على �أمل ��صت�صد�ر قر�ر ق�صائي باإخالء �صبيله. وقد 

مّت   ،1997/4/1 �ملحكمة يف  �لعام يف  �أبو مرزوق و�الدعاء  �جتماع بني حمامي  عقد 

�التفاق فيه على حتديد موعد ملثوله �أمام �ملحكمة يف �ليوم �لتايل، غري �أن �حلكومة 

ممثلة باالدعاء �لعام �ت�صلت م�صاء ذلك �ليوم باملحكمة، بعد �أن تلقت طلباً �إ�رش�ئيلياً 

�أبو مرزوق بالقر�ر �الإ�رش�ئيلي  �إعالم حمامي  بوقف طلب �لت�صليم، طالبة تاأجيل 

�أي�صاً و�صع حمتويات هذه  �لتايل. وقد طلبت �حلكومة  �ليوم  �جلديد حتى �صباح 

�ملكاملة، ومكاملة �أخرى جرت يف �ليوم �لتايل، يف ملفات �رشية وعدم �إطالع حمامي 

مرزوق  �أبو  طلب  كوت  �لقا�صية  �أهملت  فقد  ذلك،  �صوء  ويف  عليها.  مرزوق  �أبو 

باملثول �أمامها.

طلب �إهمال  جو�ز  عدم  �خلارجية  لوزيرة  كينيدي  يوؤكد  ذلك،  �صوء   ويف 

�أبو مرزوق للمثول �أمام �ملحكمة؛ الأنه يطلب فيه �إطالق �رش�حه، و�إن مدير د�ئرة 

�لهجرة من �ملعنيني بذلك، حيث �إنه )�أبو مرزوق( كان قد �حتُِجز �أول �الأمر لغر�ص 

�إبعاده عن �أر��صي �لواليات �ملتحدة. وناق�ص كينيدي كذلك يف �أنه لي�ص لـ“�إ�رش�ئيل” 

كامل.  ب�صكل  �إلغاَءه  تقرر  �أن  �ملحكمة  على  و�إن  �لت�صليم،  طلب  وقف  يف  �حلق 

�الدعاء  �أجر�هما  �للتنَْي  �ل�رشّيتنَي  �ملكاملتني  حمتويات  عن  بالك�صف  وطالب   كما 

مع �لقا�صية.

�جلانب  على  مرزوق  �أبو  �عتقال  �أمد  الإطالة  �الحتيال  حماوالت  تقت�رش  مل 

و�إبقاء  معلقة،  �لق�صية  �إبقاء  بهدف  �لت�صليم”  “طلب  وقف  طلب  �لذي  �الإ�رش�ئيلي 

�لتي  �الأمريكية  �حلكومة  �إىل  ذلك  تعدَّت  و�إمنا  �الأمريكي،  �ل�صجن  يف  مرزوق  �أبو 
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�إىل  �إعالمه  تاأجيل  �لقا�صية  من  ُطلب  ولذلك  �جلديد.  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  �أربكها 

�ليوم �لتايل. غري �أن �لقا�صية، وبعد �إعالمه، �صعت �إىل �لت�صويف و�ملماطلة الإخر�ج 

�إبقاء  على  وعملت  �الأمريكية،  لالإد�رة  وال  للقا�صية  لطمة  يثل  ال  باعتباره   �الأمر 

�أبو مرزوق يف �ل�صجن الأطول فرتة �إ�صافية ممكنة على �أمل �بتز�زه كما �أ�صري �صابقاً.

يف هذ� �ل�صياق �أقدمت �حلكومة على ما يلي:

ت�صليم دعوى  ب�صحب  �لقا�صي  �ملحكمة  �إىل  قر�رها  �إر�صال  تاأخري   �أوالً: 

�أبو مرزوق لـ“�إ�رش�ئيل” حتى تاريخ 1997/4/11.

َعدُّ  منه  �عتبار�ً  يبد�أ  �أن  يجب  �لذي  �لتاريخ  حتديد  يف  �ملغالطة  حماولة  ثانياً: 

�الأيام �ل�صتني للمهلة �لقانونية �لتي يتوجب خاللها �إطالق �أبو مرزوق �أو ت�صليمه 

“�إ�رش�ئيل”  وقف  تاريخ  هو  �أم  لال�صتئناف،  �صحبه  تاريخ  هو  هل  لـ“�إ�رش�ئيل”. 

لطلب �لت�صليم؟ وقد تبنّت �حلكومة �لتاريخ �لثاين مالفة لن�ص �لقانون �لو��صح 

و�ل�رشيح. وبذلك، فاإنها �أخذت حتاجج باأن �ملهلة �لقانونية تنتهي يف 1997/6/2، 

ولي�ص يف 1997/3/28...!

�أبو مرزوق  �أن ي�صدر قر�ر �الإفر�ج عن  ثالثاً: يف �لوقت �لذي كان يتوجب فيه 

عن �لقا�صي كيفن دويف �لذي �صبق له �أن �أمر بحب�صه على ذمة ق�صية طلب �لت�صليم 

�لتي  كوت  �لقا�صية  قبل  من  ينظر  �أن  يجب  �الأمر  �إن  �حلكومة  قالت  �الإ�رش�ئيلي، 

�ملزيد  �بتز�ز  �أو  ك�صب،  بهدف  وذلك  �لت�صليم،  قر�ر  ��صتئناف  طلب  �إليها   قدم 

من �لوقت.

 �إىل �أن �حلكومة �أر�صلت 
19

وي�صري �ملحامي كينيدي يف ر�صالته �إىل �لقا�صي دويف

لدويف يف 1997/4/11 ر�صالة تت�صمن �إ�صقاط دعوى �لت�صليم �لتي ب�صببها يحتجز 

بتاريخ  �لدعوى  باإ�صقاط  �الأمر  له  �صتح�رش  باأنها  �حلكومة  وذكرت  مرزوق.  �أبو 

1997/4/14، �إال �إذ� كانت �لقا�صية كوت قد طلبت �أن يح�رش لها.

 Letter, Reply to: In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook,  
19

 95 Cr. Misc. 1, p. 16 )KTD(; Marzook v. Christopher, et al., 95 Civ. 9799 )KTD(, from
 Michael Kennedy, Attorney for Petitioner, to Kevin Duffy, United States District
Court, New York, 14/4/1997.
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�أن �لقا�صية كوت، وبعد  �إىل  �لتاريخ �ملذكور )1997/4/14( ت�صري �لر�صالة  ويف 

ل�صعادتكم”.  �الأمر  �إح�صار  يتم  �أن  يكفي  باأنه  “ذكرت  ثمينة،  �أيام  ثالثة  تبديد 

 وبناء على ذلك يقرتح كينيدي، وكالة عن �أبو مرزوق، �إ�صد�ر �أمر فوري باإطالق

�أبو مرزوق بعد �أن �أ�صبح ذلك �رشورياً يف �صوء عدم جو�ز تو��صل توقيفه.

طلب  وقف  ��صمه  �لقانونية  �للو�ئح  يف  �صيء  وجود  عدم  �إىل  كينيدي  و�أ�صار 

ب�صحب  تاأمر  �أن  �ملحكمة  على  و�إمنا  طلبها،  “�إ�رش�ئيل”  �أ�صَمت  كما  �لت�صليم، 

كذلك  م�صري�ً  �رشوط...  بدون  �ملُ�صتدَعى  �رش�ح  باإطالق  و�الأمر  بكاملها،  �لق�صية 

توقيف مو��صلة  �إمكانية  يف  �حلكم  ت�صتطيع  ال  باأنها  ذكرت  كوت  �لقا�صية  �أن   �إىل 

�أمر�ً  �صعادتكم  ت�صلم  �أن  �حلكومة  “على  باأنه  مو�صحة  عدمه،  من  مرزوق   �أبو 

باإلغاء �حتجازه”.

ويف �لتاريخ ذ�ته )1997/4/14(، وقبل �أن ت�صطر �ملحكمة �إىل �إطالق �أبو مرزوق 

بال�صدِّ من رغبة �حلكومة، تقدمت �ملدعية �لعامة ماري و�يت مبذكرة �إىل �لقا�صي 

20
دويف قالت فيها:

�صبق لك �أن قررت بتاريخ 1996/5/7 ت�صليم �أبو مرزوق الإ�رش�ئيل، و�أن يظل 

�أبو مرزوق كان قد حتدى  حمتجز�ً حتى تتم �إجر�ء�ت �لت�صليم. وكما تعلم، فاإن 

�صحب  يريد  باأنه  �رشح   1997/1/28 بتاريخ  ولكنه  وم�صد�قيته،  �لقر�ر  ذلك 

�لقا�صية  لدى   1997/3/31 بتاريخ  بذلك  ��صتدعاء  بت�صجيل  وقام  �ال�صتئناف، 

�ل�صجن  من  �خلروج  ي�صتحق  باأنه  مدعياً  �ملحكمة  �أمام  �ملثول  فيه  يطلب  كوت 

 .)18 لف�صل �حلكومة يف ت�صليمه الإ�رش�ئيل خالل �صهرين )�ملدة �ملحددة يف �ملادة 

وقد �صحبت حكومة �إ�رش�ئيل طلب �لت�صليم �إال �أن �أبو مرزوق ما ز�ل حمتجز�ً من 

ِقبَل د�ئرة �لهجرة �لتي قامت بت�صجيل ق�صية الإبعاده يف متوز/ يوليو 1995، مّت 

�إيقافها ب�صبب طلب �لت�صليم �الإ�رش�ئيلي.

مرزوق  الأبو  �ل�صجن  �أمر  �إلغاء  تطلب  �ملتحدة  �لواليات  حكومة  فاإن  وعليه 

�ل�صادر يف 1996/5/7، وجتدون مرفقاً �الأمر �لالزم بذلك كمتطلب للمحكمة.

 Letter, By Hand, Reply to: In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed  
20 

 Abu Marzook, from Mary Jo White, United States Attorney, to Kevin Duffy, United
 States District Judge, New York, 14/4/1997.
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ل�صحب  “نظر�ً  يلي:  كما  كانت  فقد  �حلكومة،  �قرتحتها  �لتي  �الأمر  �صيغة  �أما 

ِمَر باإلغاء 
ُ
�إ�رش�ئيل طلب �لت�صليم، وعمالً بقو�نني �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، فقد �أ

1996/5/7 وُيعتب الغياً. و�الأمر �حلايل ال يوؤثر على  �أمر �ل�صجن �ل�صادر بتاريخ 

�أي جهة �أخرى حتتجز �أبو مرزوق، مبا يف ذلك د�ئرة �لهجرة”.

موؤ�مرة  من  �ملتبقية  �حللقة  ُتو��صل  �أن  �أر�دت  �الأمريكية  �حلكومة  �أن  و�لو�قع 

على  �صيا�صية  و�رشوط  �صفقة  لفر�ص  �صعياً  �لهجرة”،  “د�ئرة  عب   �البتز�ز...، 

�أبو مرزوق.

وكانت �لقا�صية كوت قد �أ�صدرت قر�ر�ً يف ذلك �ليوم ين�ص على “تبعاً للمقرتح 

�لق�صية  ملف  باإغالق  و�آمر  كما  �ال�صتدعاء،  باإلغاء  �آمر  فاإنني   ،1997/4/14 يف 

... �أي ملف ق�صية �ال�صتئناف.
�أعاله”21

ولدى �لتوجه �إىل �لقا�صي دويف و�إبالغه بالقر�ر �جلديد للحكومة. قرر بدوره: 

�أبو مرزوق يف �ملركز �الإ�صالحي ملنطقة نيويورك  �إلغاء قر�ر �حتجاز  �أقرر  “�إنني 
�لذي كان قد �صدر يف 1996/5/7. كما و�أقرر باأن هذ� �الأمر ال ينفذ وال يوؤثر على 

22
جهات �أخرى تريد �حتجازه، مبا يف ذلك د�ئرة �لهجرة”.

�أبو مرزوق، لكنه ظّل حُمتَجز�ً على ذمة ق�صية  �أمر باالإفر�ج عن  وهكذ� �صدر 

�الإبعاد، مع �أنه �صبق له �أن و�فق على �الإبعاد منذ 1995/7/28...! و�لهدف من ذلك، 

كما ُذكر، هو تو��صل حماوالت �البتز�ز. و�أخطر ما يف هذه �ملحاوالت �أن �حلكومة 

�أّي  1996 هيئة حملفني كبى للبحث عن  �أو��صط  �لتي كانت قد �صكلت  �الأمريكية 

تهم �أخرى الأبو مرزوق، كان باإمكانها �أن تلفِّق مثل هذه �لتهم.

وحمامي  �الأمريكية(  �حلكومة  )ممثّلًة  �لهجرة  د�ئرة  بني   �الت�صاالت 

�أبو مرزوق، كانت تتو��صل يف هذه �الأثناء ب�صكل بالغ �ل�رشّية، وبحر�ص كامل من 

  Order, by Denise Cote, United States District Judge, New York, 14/4/1997.  
21

 Order, In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook, by Kevin  
22

Thomas Duffy, New York, 15/4/1997.
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�حلكومة �الأمريكية على �أال توثق حمتوياتها يف �أي ر�صالة �أو مذكرة �أو ورقة. غري 

�أنه عندما بلغت �ملفاو�صات بني �جلانبني مرحلة متقدمة، بعث مايكل لندمان ر�صالة 

23
يف 1997/4/22، هذ� ن�صها:

هذه �لر�صالة م�صحوبة باتفاقية مبدئية حول عملية �الإبعاد، لقد وجدُت �إجماعاً 

:
ٍ
يف �لد�ئرة على �للغة �ملوجودة يف هذه �لوثائق. لقد حاولنا ��صتخد�م لغة

   �أ. تعك�ص بدقة حمتوى �تفاقيتنا يف حديثنا �لهاتفي ليلة �الأحد.

ب. ت�صف بو�صوح فهمنا �ملتبادل ب�صكل �أ�صا�صي للمو��صيع �لتي مل يتم �لتعر�ص 

لها.

ج. تو�ّصح موقف �حلكومة من �الأمور �لتي مل يتم �التفاق عليها.

ُيرَجى �لعلم باأننا قمنا بالتعديالت �لتالية:

�أ�صفنا جملة يف فقرة 1، تت�صمن �أمر �الإبعاد �ملوّقع يف �التفاقية. �أعدنا �صياغة 

�لقا�صية  �أمام  �أمام �ملحكمة  للمثول  ��صتدعاءه  باأن  4، لتعك�ص رغبة موكلك  فقرة 

كوت مل يتم �تخاذ �لقر�ر فيه ب�صكل �صليم. حذفت �ملادة �لتي �أردمت �إ�صافتها �إىل 

�لفقرة 5 )�إال �إذ� �أقرها قا�صي �لق�صاة(؛ وذلك ب�صبب �للو�ئح �لتي ال ت�صمح بها يف 

هذ� �مل�صمون.

�الأمنية  �الإجر�ء�ت  باتخاذ  يتعلق  فيما  كافية  �صتكون   9 فقرة  على  تغيري�تنا 

دخول  تو�صح   12 فقرة  و�أ�صفنا  موكلك،  �صالمة  ل�صمان  و�لالزمة  �ملنا�صبة 

موكلك يف هذه �التفاقية مبح�ص �إر�دته.

كما و�أن هناك �أمور�ً �أخرى �صنتحدث عنها ال ينبغي ذكرها هنا.

ما هي هذه االأمور؟

بالقطع �إنها �أمور معيبة وتخرق �لقانون ب�صكل �صارخ...!

على كل، فاإنه مّت يف نهاية �ملطاف، ويف تاريخ 1997/4/25 �لتو�صل �إىل �ل�صيغة 

�لنهائية لالتفاقية �لتي مّت مبوجبها �الإفر�ج عن �أبو مرزوق، بعد ذلك بع�رشة �أيام.

 Letter, Reply to: In the Matter of Abu Marzook, from Michael Lindemann, Assistant  
23

 Director, Office of Immigration Litigation, Washington, to Michael Kennedy, New York,
22/4/1997.
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�الأمريكية �لهجرة  د�ئرة  بني  “�تفاق  �لتايل:  �لعنو�ن  �لوثيقة  حملت   وقد 

24
ود. مو�صى حممد �أبو مرزوق”، وهذ� ن�صها:

1. �إقر�ر �أن �لطرفني �ملوقَعنْي على هذ� �التفاق �مل�رشوط وهما: مو�صى حممد 
�أبو مرزوق )�صاحب �لطلب( ود�ئرة �لهجرة و�جلن�صية، يقّر�ن باأن هذ� �التفاق 

�لواليات  �صالحيات  يقيد  ال  �لذي  �الإبعاد،  هذ�  �إجر�ء�ت  يف  �مل�صائل  كافة  ينظم 

يلزم  كما  ويلزمهما  �لطرفني  بني  كامالً  �تفاقاً  يعتب  لكنه  �الأمريكية  �ملتحدة 

حلفاءهما.

�التفاق،  هذ�  ت�صمنه  ما  با�صتثناء  �لطرفني  بني  وعود  �أو  �رشوط  ثمة  ولي�ص 

وبعد توقيع �أمر �الإبعاد �ملرفق، ي�صبح جزء�ً من هذ� �التفاق.

�عتبار�ً  2. �رشيان �لتاريخ �لفعلي: ي�رشي مفعول هذ� �التفاق ويبقى �صارياً 
من �لتاريخ �لذي و�صعته حمكمة �لهجرة الأمر �إبعاد �صاحب �لطلب من �لواليات 

�ملتحدة، لكن حتى يبد�أ �رشيان �لتاريخ �ملذكور ينبغي توقيع �التفاق وتاريخه من 

ِقبَل �لطرفني �ملذكوَرْين �أدناه.

3. عدم �العرت��ص على قر�ر �الإبعاد: �إن �صاحب �لطلب يوؤكد عدم م�صوؤوليته 
يوليو  متوز/   25 يف  و�جلن�صية  �لهجرة  خدمة  د�ئرة  له  وجهتها  �لتي  �لتهم  عن 

 1995 من �آي-122 كما �أنه ال ينازع يف حقيقة �أنه خا�صع لالإبعاد مبوجب �لفقر�ت 
)a()3()B()i()I( and )II( 212 من قانون �لهجرة و�جلن�صية و�لقو�نني �الأمريكية 
)a()3()B()i()I( and )II( 1182 §§ كما وردت يف �التهام، وال ينازع يف �إدخال �أمر 
�الإبعاد �ملرفق كقر�ر نهائي الإجر�ء�ت �الإبعاد. لكن على �لرغم من عدم منازعته 

هت �لتهم على  يف ذلك فاإن �صاحب �لطلب ينكر �أي عالقة له بالن�صاطات �لتي ُوجِّ

�أ�صا�صها، �أو �أن لديه �أي خطط بهذ� �ل�صدد م�صتقبالً.

4. بناًء على ما ورد يف �لفقرة �لثالثة �أعاله يعرتف �صاحب �لطلب مبا يلي:

�خلا�ص  �لت�صليم  بقر�ر  يتعلق  فيما  دويف  كيفن  �ملنطقة  قا�صي  قر�ر  باأن  يعرتف  �أ. 

و�آخرون،  كري�صتوفر  �صّد  مرزوق(  �أبو  حممد  )مو�صى   بت�صليم 

�ملقاطعة  لقا�صي  �لتايل  و�لقر�ر   924 F. Supp. 565 )S.D.N.Y. 1996(

 Stipulated Agreement Between the United States Immigration and Naturalization  
24

 Service and Mousa Mohammed Abu Marzook, In the Matter of Mousa Mohammed
 Abu Marzook, Applicant in Exclusion Proceedings, New York, 25/4/1997.
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قر�ر  ت�صمنه  كما  �لق�صائي  باملثول  �الأمر  قبول  عن  �متنع  �لذي  وود  كمبيل 

�لت�صليم �ل�صادر عن �لقا�صي دويف يف ق�صية �ل�صيد �أبو مرزوق �صّد كري�صتوفـر 

 No. 96-4107,1996 WL 583378 )S.D.N.Y. Oct. 10, 1996( ،و�آخرون

قد وجد �أن ثمة �أ�صباب تدعو لالعتقاد باأنه �رتكب �الأعمال �لتي وردت يف �لطلب 

�الإ�رش�ئيلي لت�صلمه.

�الإبعاد  الأمر  �أر�صية  يوفر  �لت�صليم  �صجل  باأن  �لطلب  �صاحب  ينازع  ال  ب. 

و�لقو�نني   ،212 )a()3()B()i()I( and )II( �لفقر�ت  �لتالية:  للقو�نني   �صند�ً 

.§§ 1182 )a()3()B()i()I( and )II(
بطريقة  ُتلَْغ  مل  �صده  ِقيمت 

ُ
�أ �لتي  �لت�صليم  ق�صية  �أن  �لطلب  �صاحب  يعرتف  ج. 

�لطلب  �صاحب  �أن   )1(  .18 U.S.C. § 3188 �لقانون  مقت�صيات  مع  تت�صق 

�الأول/  ت�رشين   21 يف  �ال�صتئناف  طلب  �صحب  وود  �لقا�صي  من  طلب  �لذي 

1997؛  دي�صمب  �الأول/  كانون   28 يف  �إر�دته  مبح�ص  مّت  قد   1996  �أكتوبر 

)2( �أن �إ�رش�ئيل بالتايل �صحبت طلبها للت�صليم وفقاً ملا جاء يف وثائق �حلكومة 

به  �أمر  �لذي  �لت�صليم  قر�ر  �أن  �لطلب  �صاحب  يقر  وبالتايل   )3( �الأمريكية؛ 

�لقا�صي دويف بناء على �لقانون U.S.C. § 3188 18 يعتب الغياً من �لناحية 

�لقر�ر.  تاريخ  من  يوماً   60 خالل  نف�صه  �لد�صتوري  �الأ�صا�ص  على  �لعملية 

يف  �ملثول  بعدم  �لطلب  �صاحب  �لتما�ص  كوت  �لقا�صية  رف�صت  �أن  بعد  و�أنه 

ر�صمي  ب�صكل  يلغي  دويف  �لقا�صي  قر�ر  �صدر   1997 �أبريل  ني�صان/   14
�لقانون  على  يعتمد  قر�ر  وهو   1997 �أبريل  ني�صان/   15 يف  �لت�صليم   عملية 

U.S.C. § 3188 18 لكنه مل يفعل ذلك.
�لطلب  �صاحب  ر�أي  مع  تتفق  ال  �حلكومة  �أن  يف  �لطلب  �صاحب  ينازع  وال  د. 

�مللخ�صة يف �لفقرة )ج( �أعاله.

هـ. ويو�فق باأن ر�أيه �لو�رد يف �لفقرة )ج( لي�ص لها �أثر على هذ� �التفاق �مل�رشوط 

�أو �صحة �رشيان �أمر �الإبعاد.

�لنتائج  وفهم  �مل�صت�صار  مع  �لت�صاور  بعد  �حلقوق:  عن  �لطوعي  �لتنازل   .5
�لقانونية لذلك يو�فق �صاحب �لطلب طوعاً على �لتنازل عن �أي حّق يف �أي مر�جعة 

�الإبعاد  قر�ر  ملر�جعة  حترك  �أي  �أو  �ملرفق  �الإبعاد  �أمر  ب�صاأن  ق�صائية  �أو  �إد�رية 

)با�صتثناء ما يرد يف �لفقرة 9 �أدناه(، و�أي حّق يف �أي دعوة للتخل�ص من �أمر �الإبعاد 

مبا يف ذلك �للجوء �ل�صيا�صي، وال يجوز له �نتقاد هذ� �التفاق ).....(
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�لواليات  حكومة  ولالأبد  �لطلب  �صاحب  يبئ  �مل�صوؤولية:  من  �الإبر�ء   .6

يف  و�لوكالء  �ملوظفني  وكافة  و�جلن�صية،  �لهجرة  ود�ئرة  �لعام،  و�لنائب  �ملتحدة، 

�لدو�ئر �ملذكورة من كافة �لدعاوى و�لطلبات و�الأ�رش�ر و�الأعمال من �أي نوع يف 

�أمر  �أو  �لنا�صئة عن هذ� �التفاق �مل�رشوط  �لتي حتدث م�صتقبالً  �أو  �لر�هن  �لوقت 

�الإبعاد �أو طلب �لت�صليم، وهذ� �الإبر�ء ي�صمل ورثة �صاحب �لطلب.

عن  طوعاً  �لطلب  �صاحب  يتخلى  �لهجرة:  و�صع  عن  �لطوعي  �لتخلي   .7

عند  كمقيم  و�صعه  �إنهاء  على  ويو�فق  �ملتحدة،  �لواليات  يف  د�ئم  كمقيم  و�صعه 

عن  نا�صئ  حّق  �أي  عن  ويتنازل  �لهجرة،  قا�صي  ِقبَل  من  �الإبعاد  �أمر  �صدور 

�لوثائق  كافة  مع   )”I-551“( ت�صجيله  بطاقة  ت�صليم  على  ويو�فق  �لو�صع،   هذ� 

�ملتعلقة بذلك.

�الإبعاد  �أمر  باأن  �لطلب  �صاحب  يعرتف  و�لعقوبات:  �أخرى  مرة  �لدخول   .8

�إال مبو�فقة  �أمريكا، وال حتى بطريق �لرت�نزيت،  يجعله غري م�صموح له بدخول 

�لنائب �لعام، �أما �إذ� دخل �أمريكا �أو حاول ذلك بدون مو�فقة �لنائب �لعام �أو وجد 

يف �أمريكا، فاإنه لن يعرت�ص على �أي �إجر�ء�ت جز�ئية ُتتَخذ �صده مبوجب �لف�صل 

 8 U.S.C. § 1326 �لهجرة و�جلن�صية �الأمريكي و�لقانون رقم  267 من قانون 

).....(

�إبعاد  على  و�جلن�صية  �لهجرة  د�ئرة  تو�فق  �ملتحدة:  �لواليات  من  �الإبعاد   .9

�لدولتان  تقبله  مل  و�إذ�  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  �أو  �الأردن  �إىل  �لطلب  �صاحب 

�ملذكورتان يظل يف رعاية د�ئرة �لهجرة و�جلن�صية �إىل حني �لعثور على دولة تقبله 

�أو هو يختارها، لكن ال يجوز �إبعاده حتت �أي ظرف �إىل �إ�رش�ئيل، وتو�فق د�ئرة 

�لهجرة على بذل ما يف و�صعها لرتتيب عملية �إبعاده �إىل �الأردن �أو �الإمار�ت �لعربية 

خالل 14 يوماً من �رشيان �أمر �الإبعاد �ملرفق، و�إذ� مل يحدث ذلك:

�أ. فقد يدد �صاحب �لطلب �لفرتة �لزمنية الإكمال عملية �الإبعاد.

لوز�رة  �ل�صاأن  بهذ�  �ملنا�صبة  �لوثائق  وتقدمي  به،  �أخرى  دولة  لقبول  ي�صعى  ب. 

�خلارجية �الأمريكية �أو د�ئرة �لهجرة.

ج. يعلن نق�ص هذ� �التفاق للغايات �لتي وردت يف �لفقرة )ب(.
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ب�رشعة  �لت�رشف  �لهجرة  د�ئرة  على  يتعني  قبولها،  دولة  �أي  تعلن  وعندما 

مبالب�ص  �لهجرة  د�ئرة  نفقة  على  نقله  و�صيتم  �إليها،  �لطلب  �صاحب  الإبعاد 

مدنية ودومنا قيود.

).....(

10. يو�فق �لطرفان على تنفيذ هذ� �التفاق بنو�يا �صليمة.

نتيجة  هو  �مل�رشوط  �التفاق  بهذ�  �لقبول  �أن  �لطلب  �صاحب  يعرتف   .11

�إجر�ء�ت �الإبعاد �لتي ُبو�رِشت �صده منذ 27 متوز/ يوليو 1995.

12. قر�أ �صاحب �لطلب هذ� �التفاق بوجود �ملحامني وم�صت�صاره �لقانوين �لذي 

وباختياره  طو�عية  عليه  وو�فق  حمتوياته  فهم  وقد  و�الإجنليزيـة،  �لعربية  يتقن 

مايكل  من  به  متتع  �لذي  �لتمثيل  عن  ر��صٍ  باأنه  يعرتف  كما  حتفُّظ.  �أي  وبدون 

 ،]Simone Monasebian[ مونا�صيبيان  و�صيمون  ب�صيوين  و�رشيف  كينيدي 

ويتنازل عن �أي �دعاء باأن متثيله مل يُكن فّعاالً.

ل بالتوقيع نيابة عن  13. �إن �ملدعي �ملوقع �أدناه �لذي يثل د�ئرة �لهجرة موَّ

�لد�ئرة، وبالتايل فتوقيعه يلزمها بكل ما ورد فيه.

)�نتهت �لوثيقة(

احلرية للدكتور مو�شى اأبو مرزوق رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س





الف�صل ال�صابع ع�صر

من الزنزانة اإىل مطار ماركا
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حيث  حمدد�ً،  وقتاً  و�أعطاها  �الإفر�ج،  عملية  م  نظَّ و�لذي  �التفاق  توقيع  بعد 

�صمن فيه �جلانب �الأمريكي �أن �أبو مرزوق �أو �أي �أحد من �أوالده لن ُيقا�صي مرة 

ثانية يف �لق�صية �ملرفوعة، و�أن �الإجر�ء�ت �لق�صائية �لتي �تبعت كانت �صائبة، و�إن 

�الإقامة )جرين كارد( ال رجعة  تنازله عن حّق  و�أن  �أبو مرزوق،  مل يعرتف بذلك 

�أو  �لعربية  �الإمار�ت  �إىل  برتحيله  �الأمريكي  �جلانب  �لتزم  كان  �ملقابل،  ويف  عنه... 

 �الأردن �أو �أي بلد ثالث ماعد� “�إ�رش�ئيل”، كما تعهد ب�صمان �صالمته حتى و�صوله 

�إىل ذلك �لبلد.

�أبو مرزوق  �أن يغادر  �آلية تنفيذ �الإبعاد، متَّ �التفاق على  يف �صياق �حلديث عن 

�لواليات �ملتحدة مبالب�ص مدنية... وعليه؛ ت�صلمت �إد�رة �ل�صجن مالب�ص مدنية لهذ� 

�لغر�ص من قبل �لعائلة، و�أن ترتيبات �ل�صفر �صيقوم بها �جلانب �الأمريكي، بدون 

حتديد �أي وقت.

�ل�صجن  مدير  جاء  م�صاء،  ع�رش  �حلادية  �ل�صاعة  متام  ويف  مايو،  �أيار/   3 يوم   

�أبو مرزوق جتهيز �أغر��صه �ل�صخ�صية ��صتعد�د�ً ملغادرة �ل�صجن، دون  طالباً من 

�أن يو�صح �لوجهة �أو �الإجر�ء �ملقبل... 

يجاور  كان  �صجني  مع  �تفق  �الأمر،  هذ�  ملثل  متح�صباً  كان  �لذي  مرزوق  �أبو 

غرفته )جورج هاري( على �أن يبلغ زوجته مبوعد مغادرته �ل�صجن �إن حدث ذلك 

دون �إخطار م�صبق.

�أر�صل  وكان  �صيئاً،  معه  ياأخذ  ومل  هو،  كما  �لزنز�نة  يف  �صيء  كل  ترك  وقد 

بو��صطة �لبيد �حلكومي كل �لر�صائل و�لكتب �لعائدة له �إىل عنو�ن عائلته، ومل يبَق 

�ل�صيقة، و�الأ�رّشة �حلديدية،  �لزنز�نة  تلك  عنده �صيء الأخذه معه �صوى ذكريات 

و�صاعات �لنوم �لقليلة فيها.

غادر �أبو مرزوق �لدور �لتا�صع من �ل�صجن، ونزل �إىل �لطابق �لثالث، حيث متَّت 

بع�ص �الإجر�ء�ت، ومّت ت�صليمه من قبل �إد�رة �ل�صجن �إىل �رشطة مل يتيقن �إن كانت 
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�رشطة نيويورك �أم �ل�رشطة �لفيدر�لية... �أم �رشطة د�ئرة �لهجرة!! وجرى �إخر�جه 

من باب جانبي �إىل �صيارة، �صارت به �إىل قارب كان ينتظره لنقله �إىل �ل�صفة �الأخرى 

من �لنهر، دون �أن يعلم �لهدف �لنهائي... الأنه مل يكن ملماً بجغر�فية �ملنطقة، ومنها 

�إحد�ها...  ��صتقل  حيث  �لهليكوبرت،  لطائر�ت  م�ص�ص  �صغري  مطار  �إىل  نقله  مّت 

وقامت �لطائرة بالتحليق لبع�ص �لوقت يف �صماء نيويورك، ثم �جتهت �صوب متثال 

�حلرية �ل�صهري... بد� �الأمر له وكاأنه مق�صود لذ�ته؛ �صجني مكبل بالقيود ينظر من 

نافذة طائرة �إىل متثال �حلرية...!

�لع�صكري، حيث د�رت حو�ر�ت وم�صاد�ت  �إىل مطار بن�صلفانيا  �لطائرة   نقلته 

بني مر�فقيه حول نوع �لطائرة، وهل ي�صتقل �لطائرة مبالب�ص �ل�صجن �أم مبالب�صه 

�ملدنية؟! و�أ�رش �جلانب �الأمريكي على �أن �لطائرة �صتطري �صمن �الأجو�ء �الأمريكية 

�ل�صجن، و�أن يبقى �صجيناً  �أن يظل مرتدياً مالب�ص  حتى تخرج منها، ولكن يجب 

�ل�صاعة تقريباً، و��صتمر  �لطائرة �صاعة ون�صف  �إقالع  تاأخر  �آخر حلظة...!!  حتى 

�إىل ما  �ل�صجن �لبتقالية  �لقيد يف يديه ورجليه، وظل مرتدياً ملالب�ص  �حلفاظ على 

قبيل مغادرته �لطائرة بقليل يف مطار ماركا �الأردين.

على منت طائرة �جلامبو ذ�ت �ل�صالونات وغرف �الجتماعات، �لتي توحي �أنها 

�لرجال  ع�رش�ت  غريبة...  �الأجو�ء  كانت  �ل�صخ�صيات...  لكبار  م�ص�صة  طائرة 

�ملدججني بال�صالح يرتدون �ملالب�ص �لع�صكرية على �أهبة �ال�صتعد�د، وقد تكد�ص يف 

موؤخرة �لطائرة كذلك عدد من �جلنود.

�لذي  �لزمن  وهو  �صاعة،   11 طو�ل  مرزوق  �أبو  �أجل�ص  �ل�صالونات  �أحد  يف 

��صتغرقته �لرحلة �ملبا�رشة من �لواليات �ملتحدة �إىل مطار ماركا �الأردين... وبح�صب 

الأي �حتماالت  �أجو�ء فل�صطني، جتنباً  �أال متر عب  �لطائرة  �عتقاده، فقد كان على 

غري حم�صوبة.

�آي،  بي  �الأف  من  هامل  جوزيف  كالهما  �ل�صابطان  �لطائرة  منت  على  كان 

بد�ية  نيويورك  مطار  يف  �عتقاله  �للذ�ن  �لهجرة،  د�ئرة  من  �صميث  ل.  و.   و�الآخر 

ذلك �لكابو�ص.
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خالل �لرحلة �لطويلة على منت �لطائرة، د�ر بني �أبو مرزوق و�ل�صابطني �لكثري 

�لواليات  لتتبع م�صرية وجوده يف  �مل�صرتكة  �لنقا�ص و�حلو�ر حول جهودهما  من 

�ملتحدة؛ خطوة خطوة، و�ل�صوؤ�ل، و�لبحث، و�لتحّري عن كل �صيء يف كولور�دو، 

�لعقارية،  و��صتثمار�ته  �لبنكية  وح�صاباته  وفرجينيا،  ولويزيانا،  وو��صنطن، 

و�أن�صطته �ل�صيا�صية، وعالقاته �لتنظيمية، و�أور�قه �ل�رشيبية، ورحالته �ملكوكية، 

هم �لرئي�صي، كما ذكر� له، �أن يبقى يف �ل�صجن 23 �صنة على �الأقل، ولكن  وكان همُّ

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(.

�أو حُميَت من ذ�كرته، ومل يرتكا  �أ�صياء قدية قد ن�صيها  وقد ذكر� له تفا�صيل 

�أو  �أمريكا،  يف  �جلامعية  در��صته  �صنو�ت  يف  تعامل  �أ�صتاذ�ً  �أو  جري�نه،  من  جار�ً 

�الأمريكي، �لقانون  مبوجب  ُيجرِّمه  ما  يجدو�  �أن  ع�صى  عنه،  وحترو�  �إال   بنكاً 

ولكنهم، و�حلمد هلل، ف�صلو� يف ذلك.

يوم 4 �أيار/ مايو، ويف متام �ل�صاعة 10:30 م�صاء، هبطت �لطائرة يف مطار ماركا 

و��صتلم  �ملدنية،  مالب�صه  و�رتدى  قيوده،  ا  وفكَّ �ل�صابطان  وقف  حيث  �الأردين، 

�لبطاقات �الأخرى... وعند فتح باب �لطائرة، كان  وثيقة �صفره، و�صادر� منه كل 

�لبملان  يف  �الإ�صالمي  �لنائب  �لعمو�ص؛  ام  ب�صَّ ود.  �لعا�صمة،  حمافظ  ��صتقباله  يف 

�الأردين، و�ملهند�ص �إبر�هيم غو�صة؛ ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص، وعدد 

من �صباط �الأمن... 

�أنهم  �الأردين  �جلانب  و�أبلغ  �ال�صتقبال،  بهذ�  فوجئ  �الأمني  �الأمريكي  �جلانب 

كانو� يتوقعون �أال يطلق �أبو مرزوق حر�ً بهذه �لب�صاطة...!!

�الأردن،  يف  معنية  جهات  من  و�صوله  قبل  ذكرت  �صحفية  ت�رشيبات  وكانت 

�أ�صارت �إىل �أن ��صت�صافته يف �الأردن هي فقط ملدة �صهر، ثم يغادر �الأردن �إىل حيث 

ي�صاء، وكانت هناك �أي�صاً �أقاويل �أخرى تد�ولها �الإعالم �الأردين...!

كان  و�إقامته،  حتركاته  على  ��صرت�طات  و�صع  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  ف�صل   بعد 

�أبو مرزوق خاللها د�ئم �الإ�رش�ر على رف�ص �أّي �رشوط، وعدم �الإذعان ملا قد ي�ص 

هو  �هلل  رحمه  ح�صني  �مللك  رف�ص  فقد  �أي�صاً،  وللحقيقة  ومكانته.  عمله  �أو  كر�مته 



404

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�الآخر هذه �ل�رشوط؛ مثل: منع زيارة �أبو مرزوق للدول �لتي ت�صاند “�الإرهاب”، 

بح�صب �ملفهوم �الأمريكي، وهي �صورية، و�لعر�ق، وليبيا، و�ل�صود�ن، و�إير�ن، �أو 

�إلز�مه باالإقامة �جلبية يف �الأردن لفرتة حمدودة، �أو �البتعاد عن ممار�صة �أي عمل 

�صيا�صي، وما �إىل ذلك.

��صتاأجره  �لغربية، كان قد  �إىل منزل يف عّمان  �أبو مرزوق  من مطار ماركا نقل 

�ملكتب �ل�صيا�صي م�صبقاً ليكون مقر �إقامة موؤقتة له... ريثما يتم تدبر �أمره... وكان 

لقاًء و�صهرة طويلة ال ُتن�صى مع رفاق �لدرب من �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي وغريهم.

�رشيعاً وُبعيد و�صول �أبو مرزوق �الأردن، د�رت �أحاديث حول م�صاألة بقائه يف 

�الأردن بعد �الإفر�ج عنه، وقد فاحته باالأمر �لفريق �صميح �لبطيخي؛ مدير �ملخابر�ت 

لدى  �أنه  غري  موؤقتة.  �صتكون  �الأردن  يف  �إقامته  �أن  �أبلغه  �لذي  �الأردن...  يف  �لعامة 

��صتقبال �مللك له، لتهنئته باإطالق �رش�حه، بح�صور �الأمري �حل�صن بن طالل؛ ويل 

ام  ب�صَّ و�لنائب  �ملخابر�ت،  د�ئرة  مدير  �لبطيخي؛  �صميح  و�لفريق  حينه،  يف  �لعهد 

�لعمو�ص، وزوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي )�أم عمر(، و�صغريته ُربا، �أخذ �للقاء طابعاً 

�لنائب  �أثار  �هلل... حني  �مللك ح�صني رحمه  لفتة كرية من جاللة  �جتماعياً، وكان 

ام �لعمو�ص طلب مدير �ملخابر�ت من د. مو�صى مغادرة �الأردن، �صارع �مللك �إىل  ب�صَّ

رف�ص ذلك... ووجه حديثه �إىل �أبو مرزوق مبا�رشة: “�لبلد بلدك... �إجل�ص فيها كما 

ت�صاء”، وطلب من �لفريق �لبطيخي ت�صهيل �أمور �الإقامة، وقد كان.

�إىل  ذلك  بعد  غادرها  و�لتي  �الأردن،  يف  �لكرية  �الإقامة  من  �ملحطة  هذه  بعد 

�صورية، بد�أ �أبو مرزوق م�صو�ر�ً طويالً �آخر من حياته، �صيتم تناوله يف كتاب �آخر 

كجزء ثاٍن من �صرية حياته �ل�صيا�صية. 
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ا�شتقبال التهنئة باالإفراج عن د. اأبو مرزوق يف عّمان، اأيار/ مايو 1997

د. مو�شى اأبو مرزوق مع زوجته واأوالده





اخلامتة
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اخلامتة

اخلامتة

“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. 
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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





ملحق ال�ضور
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يبنا: م�صاهد من د�خل قرية د. �أبو مرزوق
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 د. �أبو مرزوق يف زيارة خا�صة �إىل

لبنان، 1972

 د. �أبو مرزوق مع �أخيه �الأكب حممد

)�أبو فتحي( و�أوالده يف �ل�صعودية

و�لد د. �أبو مرزوق وو�لدته مع �بنه �أن�ص
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�ل�صيخ رجب �لعطار

�حلاج حممود حم�صن

�ل�صيخ �أحمد ح�صني �مل�رشي

م�صجد �لهدى �لذي �عتاد د. �أبو مرزوق �ل�صالة فيه خالل فرتة �صبابه

بع�ص �لدعاة مبدينة رفح، و�لذين كان لهم �لف�صل يف 

�لتحاق د. �أبو مرزوق باحلركة �الإ�صالمية
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د. �أبو مرزوق ليلة زفافه مب�صاركة بع�ص �الأقارب و�جلري�ن، 1979

�ل�صيخ �أحمد يا�صني يف حفل زو�ج د. �أبو مرزوق بغزة، 1979
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 د. �أبو مرزوق يف �صور جتمعه بو�لده �حلاج حممد، وو�لدته �حلاجة

مرمي �أبو ع�صاكر
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د. �أبو مرزوق مع �أخيه �للو�ء حممود )�أبو �أحمد(

�أبناء د. �أبو مرزوق

د. �أبو مرزوق مع زوجته �ل�صيدة نادية �لع�صي )�أم عمر(



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات421

ملحق ال�ضور

 د. مو�صى �أبو مرزوق مع بع�ص زمالء �لعمل 

يف �رشكة �أدنوك - �أبو ظبي

د. �أبو مرزوق يف �حلج مع بع�ص �أ�صدقائه
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د. �أبو مرزوق مع د. عبد �لعزيز �لرنتي�صي يف مرج �لزهور، 1993

د. �أبو مرزوق و�الأ�صتاذ خالد م�صعل مع مبعدي مرج �لزهور، 1993
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مايكل كينيدي حمامي �لدفاع عن د. �أبو مرزوق

 د. يا�رش ب�صناق، ود. �أحمد يو�صف، من جلنة �لدفاع عن د. �أبو مرزوق يف فعالية 

�صنة 1996، للتعريف بق�صية �عتقاله

د. مو�صى �أبو مرزوق مبالب�ص �ل�صجن، 1995
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مل�صقات ت�صامنية مع د. �أبو مرزوق

�لطفلة ُربا؛ �بنة د. �أبو مرزوق، خالل جتمع 

ت�صامني للمطالبة باالإفر�ج عن �أبيها
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مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

د. �أبو مرزوق مع د. حممود �لزهار و�ملحامي �صتانلي كوهني

 د. �أبو مرزوق خالل �ملوؤمتر �ل�صحفي، بعد �الإفر�ج عنه وترحيله �إىل �الأردن يف 

�أيار/ مايو 1997
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د. مو�صى �أبو مرزوق خالل ��صتقباله �مللك ح�صني و�لرئي�ص يا�رش عرفات لالطمئنان 

على �صحة �ل�صيخ �أحمد يا�صني، 1997



428

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

د. �أبو مرزوق و�إخو�نه يف �ملكتب �ل�صيا�صي مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني، 1998

 د. �أبو مرزوق و�إخو�نه يف �ملكتب �ل�صيا�صي مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف لقاء مع 

 �الأ�صتاذ �أحمد جبيل؛ �الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير 

فل�صطني - �لقيادة �لعامة، 1998
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 د. �أبو مرزوق و�أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي يف لقاء يجمع �ل�صيخ �أحمد يا�صني مع 

د. جورج حب�ص؛ �أمني عام �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، يف دم�صق، 1998

د. �أبو مرزوق و�ل�صيخ �أحمد يا�صني يف �صيافة �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل يف �لعا�صمة 

�للبنانية - بريوت، 1998
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د. �أبو مرزوق مع �ل�صيد طه يا�صني رم�صان نائب �لرئي�ص �لعر�قي
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زيارة د. �أبو مرزوق جلرحى �نتفا�صة �الأق�صى يف �صورية
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مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

 �للقاء �لتاأ�صي�صي يف بريوت ملوؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية �صنة 2001، و�لتي تر�أ�ص 

د. �أبو مرزوق هيئتها، ويظهر يف �ل�صورتني �صخ�صيات عربية و�إ�صالمية
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د. �أبو مرزوق مع �لعالمة �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي

د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ �إبر�هيم زيد �لكيالين يف عّمان

د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذ �ل�صيخ ر��صد �لغنو�صي؛ زعيم حركة 

�لنه�صة يف �ملوؤمتر �ل�صنوي ملوؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية
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د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ عمر �الأ�صقر

د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ د. حممد عبد �لقادر �أبو فار�ص ود. �إ�صحاق �لفرحان 

د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ د. عبد �ملجيد �لزند�ين يف �ليمن
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د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ في�صل مولوي

د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ عبد �لوهاب �الأن�صي؛ من قياد�ت �لتجمع �ليمني لالإ�صالح
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د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ ر�ويل عني �لدين؛ مفتي �مل�صلمني يف رو�صيا

 د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ �صمريه عزة �هلل؛ نائب رئي�ص هيئة 

�الإفتاء �لرو�صية
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د. �أبو مرزوق يف لقاء مع �صيخ �الأزهر د. �أحمد �لطيب يف �لقاهرة

د. �أبو مرزوق مع �ل�صيخ �أحمد كفتارو؛ مفتي �لديار �ل�صورية
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د. �أبو مرزوق مع د. رم�صان عبد �هلل؛ �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي

 د. �أبو مرزوق مع �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل ود. رم�صان عبد �هلل يف �لعا�صمة 

�ل�صورية - دم�صق
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د. �أبو مرزوق يف ملتقى بريوت ويظهر يف �ل�صورة �ل�صيخ نعيم قا�صم

د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذ نايف حو�متة؛ �أمني عام �جلبهة  �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني

د. �أبو مرزوق مع �ل�صيد عبا�ص زكي؛ ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح
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د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذ �أحمد جبيل

 د. �أبو مرزوق مع د. طالل ناجي؛ �الأمني �لعام �مل�صاعد يف �جلبهة �ل�صعبية 

لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة
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د. �أبو مرزوق و�إخو�نه يف �صيافة �الأ�صتاذ �أحمد جبيل
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مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

د. �أبو مرزوق م�صاركاً يف �إحياء �لذكرى 24 النت�صار �لثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن

د. �أبو مرزوق مع �أية �هلل علي خامنئي؛ �ملر�صد �الأعلى للثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن
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د. �أبو مرزوق و�إخو�نه يف �ملكتب �ل�صيا�صي مع �لرئي�ص �الإير�ين حممود �أحمدي جناد يف 

�لعا�صمة �الإير�نية - طهر�ن
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د. �أبو مرزوق يف �صيافة وليد �ملعلم؛ وزير خارجية �صورية

د. �أبو مرزوق و�إخو�نه يف �ملكتب �ل�صيا�صي يف زيارة للرئي�ص ب�صار �الأ�صد يف دم�صق
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د. �أبو مرزوق يف لقاء مع �ل�صيد يو�صف بن علوي؛ وزير خارجية �صلطنة ُعمان

د. �أبو مرزوق يف لقاء مع �ل�صيخ حمد بن خليفة �آل ثاين؛ �أمري دولة قطر
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د. �أبو مرزوق و�الأ�صتاذ خالد م�صعل يف �صيافة �لرئي�ص �ليمني علي عبد �هلل �صالح يف 

�لعا�صمة �ليمنية - �صنعاء

د. �أبو مرزوق مع وفد حركة حما�ص يف زيارة �لرئي�ص �لرتكي د. عبد �هلل غول
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د. �أبو مرزوق مع عمر �لب�صري؛ �لرئي�ص �ل�صود�ين، يف �خلرطوم

د. �أبو مرزوق مع د. مهدي �إبر�هيم؛ �مل�صت�صار �ل�صيا�صي للرئي�ص عمر �لب�صري

 د. �أبو مرزوق و�الأ�صتاذ خالد م�صعل يف زيارة للدكتور غازي �صالح �لدين؛ 

وزير �الإعالم �ل�صود�ين
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د. �أبو مرزوق مع �لرئي�ص �مل�رشي حممد مر�صي يف �لقاهرة، 2012

د. �أبو مرزوق مع وفد �حلركة يف زيارة �صعد �لدين �حلريري؛ رئي�ص 

�لوزر�ء �للبناين
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د. �أبو مرزوق مع �ل�صيد عمرو مو�صى؛ �أمني عام �جلامعة �لعربية

د. �أبو مرزوق يلتقي د. نبيل �لعربي؛ �أمني عام �جلامعة �لعربية

لقاء يجمع د. �أبو مرزوق مع �الأخ�رش �الإبر�هيمي؛ مبعوث �ل�صالم 

�خلا�ص لالأمني �لعام يف �الأمم �ملتحدة
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 لقاء د. �أبو مرزوق و�الأ�صتاذ خالد م�صعل و�الأ�صتاذ �صامي خاطر، 

مع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص )�أبو مازن( يف دم�صق

د. �أبو مرزوق خالل حفل توقيع �تفاق �ل�صاطئ، 2014
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 د. �أبو مرزوق مع جاكوب زوما؛ رئي�ص 

جنوب �إفريقيا، 2017

د. �أبو مرزوق خالل حفل توقيع �تفاق �ل�صاطئ، 2014
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د. �أبو مرزوق مع ميخائيل بوغد�نوف، مبعوث �لرئي�ص بوتني لل�رشق �الأو�صط

د. �أبو مرزوق ووفد �مل�صاحلة �لفل�صطينية يف �لعا�صمة �لرو�صية - مو�صكو

د. �أبو مرزوق يلتقي مع �صريجي الفروف؛ وزير �خلارجية �لرو�صي
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 د. �أبو مرزوق يف زيارة تهنئة للمطر�ن �لك�صيو�ص؛ مطر�ن كني�صة �لروم 

�الأرثوذوك�ص يف غزة
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د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذ �صعيد �صيام

د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذ �إ�صماعيل هنية خالل حفل ��صتقبال بعودته �إىل قطاع غزة
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د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذ د. حممود �لزهار خالل حفل ��صتقبال بعودته �إىل قطاع غزة

د. �أبو مرزوق مع بع�ص �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي يف غزة



456

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذ �إ�صماعيل هنية

د. �أبو مرزوق مع �أع�صاء يف �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص يف مدينة غزة

 د. �أبو مرزوق مع وفد حركة حما�ص يف ذكرى �النطالقة �صنة 2012 يف �صاحة 

�لكتيبة �خل�رش�ء بغزة
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د. �أبو مرزوق يف لقاء مع قياد�ت من حركة فتح يف مدينة غزة، 2014

لقاء د. �أبو مرزوق مع قياد�ت حركة حما�ص يف غزة
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د. �أبو مرزوق يف موؤمتر �صحفي بغزة

د. �أبو مرزوق مع �الأ�صتاذين �إ�صماعيل �لبع�صي ومفيد �لع�صي يف مدينة غزة
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د. �أبو مرزوق و�أع�صاء يف قيادة �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص خالل زيارة 

قطاع غزة يف �آب/ �أغ�صط�ص 2018

د. �أبو مرزوق مع وفد حركة حما�ص خالل زيارتهم للقاهرة يف 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017
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مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات463

ملحق الوثائق

ملحق الوثائق

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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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.
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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 
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�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 

�ل�صكر، وو�فقت �الإد�رة  �لعامودي تخ�صي�ص وجبة غذ�ء خا�صة مبر�صى 

�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  �إن كان  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.
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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
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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 

 �إىل كل من وقف معها و�صاندها خالل �أزمة �حتجاز �الأخ �ملجاهد �لدكتور مو�صى

�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. 
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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.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات495

ملحق الوثائق

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  وغريها و�عتز�يل  وليبيا  و�إير�ن  �ل�صود�ن  �ل�صود�ء مثل 

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  وهي ت�رشيبات  �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  �الأمريكية وال يكن  �لعلم يف �ملحاكم   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(



فهر�ضت
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264–262

 ،99  ،80 �أيلول/ �صبتمب )�الأردن(،  �أحد�ث 

166 ،114 ،109

�أحمد، ح�صني، 128

�أحمد، مكرم حممد، 106

�الإخو�ن �مل�صلمون )عام(، 13، 34، 65، 72، 

 ،105 ،103–102 ،92–91 ،89 ،80 ،74

 ،116–115  ،112–110  ،108–107

202 ،136 ،134–133 ،127 ،124

- �الإخو�ن �مل�صلمون )�الأردن(، 80، 91، 

 ،137  ،135  ،128  ،112–111  ،100

156

- �الإخو�ن �مل�صلمون )�ليمن(، 170

 ،33 )�الإمار�ت(،  �مل�صلمون  �الإخو�ن   -

110

- �الإخو�ن �مل�صلمون )�أمريكا(، 34–35، 

145 ،142 ،139 ،137 ،129

- �الإخو�ن �مل�صلمون )�ل�صود�ن(، 133

- �الإخو�ن �مل�صلمون )�صورية(، 81، 93

 ،13 )فل�صطني(،  �مل�صلمون  �الإخو�ن   -

 ،93–88  ،83–79  ،76–73  ،35  ،32

 ،120–113  ،111–108  ،104–97

 ،240  ،180  ،157  ،139–137  ،135

266
- جمل�ص �ل�صورى، 90، 92، 97

- �الإخو�ن �مل�صلمون )قطر(، 110

- �الإخو�ن �مل�صلمون )م�رش(، 32، 88، 

 ،110 ،108 ،105 ،101 ،98 ،92–90

117

- جمل�ص �ل�صورى، 92

- مكتب �الإر�صاد، 92، 97–98، 104

 ،43  ،38  ،32  ،30  ،20  ،16  ،10 �الأردن، 

 ،92–90  ،85–83  ،80–79  ،71  ،66

 ،112–109  ،107  ،105  ،101–97

،149  ،141  ،137–136  ،128  ،114 

،170–165 ،162–161 ،159 ،156–153 

،188–186  ،184  ،181  ،175  ،172 

،249–248 ،238–237 ،205 ،193–192 

 ،279  ،277  ،265  ،262–261  ،257

 ،396  ،388  ،384–382  ،317–316

404–403 ،401

- �حلكومة �الأردنية، 80، 192

 ،165  ،156 �لعامة،  �ملخابر�ت  د�ئرة   -

404 ،188 ،175 ،167

- جمل�ص �لنو�ب، 269، 403

�الأرغون، 46

�أركن�صا�ص، 129

�أريحا، 150، 175

�أريزونا، 129
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�أ�صدود، 47، 49، 70

�الإ�صكندرية، 100، 107

�الإ�صالمبويل، خالد، 107

�إ�صماعيل، علي حممود، 140

�الأ�صمر، �أحمد عبد �ملجيد، 80

�الأ�صمر، عبد �حلميد، 118

�الأ�صمر، عي�صى، 89

�الأ�صقر، عبد �حلليم، 150–151

�الأغا، �أبو عمرو، 113

،136–135  ،113  ،104 خريي،   �الأغا، 

143–141

�الإفرجني، حممد، 80–81

�أفغان�صتان، 108، 111، 123، 127، 202

�أكرم، حممد، 124
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�أملانيا، 154، 243
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 ،112–109  ،104  ،97  ،37  ،33–32
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�أمني، عبد �لرحمن، 129، 139

�الأنا�صويل، كارم، 106

 ،141–140 �الأوىل،  �ملباركة/  �النتفا�صة 

166 ،160 ،158–156 ،147

�النتفا�صة �لثانية/ �الأق�صى، 161–162

�نديانابول�ص، 130

�نديك، مارتن، 240، 263

�أوروبا، 35، 37، 153، 278

�أوكالهوما، 148

�أولب�يت، مادلني، 372، 375، 388–389

�أوهايو، 134
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404 ،383 ،235 ،202 ،168
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�إيرلند�، 325

�أيزنهاور، دو�يت، 53

�إيطاليا، 150–151، 154

)ب(

بئر �ل�صبع، 68، 71

بار، �إ�صحق، 283

بارود، عبد �لرحمن، 101

باري�ص، 53

�لبا�صا، ح�صن، 106

باك�صتان، 103، 111، 123، 157، 202–204

بد�رنة، �صعد، 343، 345

�لبديري، م�صباح، 86–88

�لبزجني، جمال، 131

 ،324  ،127  ،124 �إ�صماعيل،  �لبع�صي، 

348
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�لبقوين، �صمري، 118

 ،142–141 �ملتحدة،  �ململكة  بريطانيا/ 

 ،237  ،202  ،191  ،158  ،154  ،149

383–382 ،377 ،317

- �حلكومة �لبيطانية، 377

- �لقو�ت �لبيطانية، 48، 53، 81

ب�صي�صو، �أ�صامة، 118

ب�صي�صو، �صعد، 118

ب�صي�صو، معني، 118

ب�صي�صو، هاين، 82، 98

،323  ،321 �رشيف،  حممد   ب�صيوين، 

 ،376  ،372  ،364–363  ،336–335

397 ،378

ب�صار�ت، حممد، 161

�لب�صتاوي، ربحي، 129

ب�رش، حممد، 127

ب�صناق، يا�رش، 134، 142، 212

�لبطيخي، �صميح، 404

�لبعلوجي، �أ�رشف، 343–344

بغد�د، 11، 119
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 ،136–135  ،133  ،130–129  ،123

141 ،139

- جمل�ص �ل�صورى، 111

بالل، �صعيد، 74، 91

بلرزيلي، �إبر�هام، 284

�لبلعاوي، فتحي، 80، 82، 118

بن غوريون، ديفيد، 56

�لبنا، ح�صن، 91، 108، 115

�لبنا، ريا�ص، 100، 109

بنات، و�ئل، 286

 ،112 �إير�ن(،  )�صاه  ر�صا  حممد  بهلوي، 

267 ،116

بو�ص، جورج، 152

بولدر )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(، 129

بوهلر، روبرت، 301، 380، 382، 385

بيت الهيا، 221، 284، 354

بيت حلم، 150، 281

بيت يام، 221

بيرتز، رودلف، 325

�لبرية، 150–152، 161

بريزيت، 140، 146

بريغرون، رو�ص، 231–232

بريوت، 86–89، 98، 132، 262، 346

برييز، �صمعون، 233، 330–331، 364–365، 

371

بين�صت�ص، دوريت، 299

)ت(

 ،183–181  ،179  ،128 ح�صن،  �لرت�بي، 

185

�لرتزي، جب�، 118

�لرتزي، غازي، 118

تركيا، 30، 295

ت�صاز، كارول، 380

�لتكريتي، �أ�صامة، 110

تك�صا�ص، 148

 ،283  ،281  ،262  ،222–221 �أبيب،  تل 

354 ،328 ،320

تّل زعرب، 56، 70
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�لتل، و�صفي، 80

�لتلب، عبد �لرحمن، 139

�لتلم�صاين، عمر، 103

متر�ز، عبد �لرحمن، 76، 137

تنظيم �لقاعدة، 111

تنظيم �لكلية �لفنية �لع�صكرية، 106

تنوير�، عاول، 286

تني�صي )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(، 151

توليد�نو، ن�صيم، 152، 159، 175

تون�ص، 136، 153، 177–178، 182، 184

)ث(

،102  ،33 )�إير�ن(،  �الإ�صالمية   �لثورة 

116–115 ،113–112

)ج(

جابر، حممد عي�صى، 118

جاك�صون، جي�صي، 245–246

جامعة �الأزهر، 99، 101، 113

 ،114–113 )غزة(،  �الإ�صالمية  �جلامعة 

 ،137  ،135  ،127  ،123  ،121  ،117

185 ،180 ،165 ،156

جامعة بريزيت، 89، 115

جامعة حلو�ن، 32، 101، 104، 108

جامعة دم�صق، 11

جامعة �لدول �لعربية، 177، 186، 247

جامعة روما، 150

جامعة �لزقازيق، 89، 102

جامعة عني �صم�ص، 84

جامعة �لقاهرة، 90، 133

جامعة كولور�دو، 33، 127، 131

جامعة لويزيانا، 131، 238

جامعة �ملنوفية، 88، 100

جبارة، د�وود، 120

جبارة، عابدين، 211–212

جباليا، 140، 143

جب، فوزي، 119–120

�جلبوين، �إبر�هيم، 200

جبيل، �أحمد، 121

جبهة �لتحرير �لعربية، 87، 106، 187

جبهة �لتحرير �لفل�صطينية، 187

�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، 73، 

187–186 ،89

 ،73–72 �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، 

187–186 ،121 ،89 ،83

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة 

�لعامة، 121، 138، 186–187

جبهة �لعمل �الإ�صالمي، 80

جبهة �ملقاومة �ل�صعبية، 120

جبهة �لن�صال �ل�صعبي، 187

�جلبهة �لوطنية، 120

�جلز�ئر، 74

�جلغليط، حممد، 129، 139

�جلماعة �الإ�صالمية )لبنان(، 93، 132

�جلماعة �الإ�صالمية )م�رش(، 107–108

جماعة �لتكفري و�لهجرة، 106

جماعة �لتوّقف و�لتبنّي، 106

�جلمعية �الإ�صالمية )غزة(، 137

جمعية �ل�صبان �مل�صلمني )م�رش(، 108

�جلمل، حممد، 140



530

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�جلميل، ب�صري، 132

جنوب �إفريقيا، 182، 204، 243

جنني، 176

)�ل�صاباك(،  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز 

228 ،153 ،148

�جلهاز �لعام لفل�صطني، 155

- جمل�ص �ل�صورى، 155

جهاز �ملخابر�ت �ل�صافاك، 112

جهاز �ملو�صاد، 13، 74، 114، 228

جورة �ل�صم�ص، 105، 138

�جلوالن، 31، 72

جوالن، مرمي، 283، 344

جولد�صتاين، باروخ، 187

جون�صون، ليندون، 289

�جلوهري، �صاكر، 9، 16، 19، 27، 411

�جلوهري، عبا�ص، 283، 285

 ،46 �الحتالل،  قو�ت  �الإ�رش�ئيلي/  �جلي�ص 

 ،132  ،120  ،79  ،70  ،68  ،58  ،56  ،53

285–284 ،238 ،158 ،143

 ،65  ،60  ،12 �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص 

176 ،88–86 ،79 ،72 ،70–67

- قو�ت �لتحرير �ل�صعبية، 70، 72، 83

)ح(

�حلاج، �أبو و�ئل، 123

�حلاج، �أحمد خليل، 118

حافظ، م�صطفى، 56، 119

حامد، �إبر�هيم، 160–162

�حلانوتي، حممد، 134، 328

حبيب، فيليب، 132

حبيب، كمال، 107

حجازي، يا�رش، 343–344

�حلد�د، من�صور، 118

 ،233  ،180  ،91  ،43 �لنكبة،   /1948 حرب 

266

 ،65  ،44  ،31  ،13 �لنك�صة،   /1967 حرب 

409 ،233 ،109 ،85 ،75 ،73

حرب رم�صان 1973، 86

�حلرب �لعاملية �لثانية، 237

حركة �جلهاد �الإ�صالمي، 39، 74–75، 80، 

،187–186 ،179 ،116 ،114 ،102–101 

276 ،254 ،197

حركة حما�ص،

 ،16–15 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   -

،161  ،152  ،144–143  ،38  ،35 

316 ،235 ،225 ،176–175

- جمل�ص �ل�صورى، 35

- �ملكتب �الإعالمي، 251، 279–280

 - �ملكتب �ل�صيا�صي، 9–10، 14، 19–20،

 ،145  ،88  ،39  ،36–35  ،30  ،25

،167–165  ،161  ،158  ،148 

 ،208  ،200  ،188  ،177  ،171–169

 ،232  ،227  ،220–219  ،217  ،212

 ،247–246  ،244  ،242  ،240  ،234

،261  ،257  ،255  ،250–249 

،281  ،279  ،276  ،267–266 

 ،328–327  ،298  ،290–289

،388  ،375  ،373–372  ،341  ،335 

404–403
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 ،87  ،83–79  ،73–72  ،47  ،16 حركة فتح، 

 ،117  ،113  ،110  ،104  ،97  ،90–89

384 ،263 ،194 ،185–179 ،121

- �للجنة �ملركزية، 47

حزب �الإ�صالح )�ليمن(، 170

حزب �هلل )لبنان(، 225، 236

حزب �لبعث، 11، 73، 81، 87

حزب �لتحرير، 106

حزب �لتحرير �الإ�صالمي، 75، 80–81

�حلزب �ل�صيوعي )فل�صطني(، 72–73، 187

حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي، 330

�حل�صن �لثاين )ملك �ملغرب(، 245–246

ح�صن، ح�صني �أحمد، 91

�حل�صن، خالد، 81

�حل�صنات، حماد، 76

ح�صنني، �لفاحت علي، 110

 ،175  ،84  ،38  ،13 �الأردن(،  )ملك  ح�صني 

404–403 ،269

�حل�صيني، �أمني، 117، 237

�حل�صيني، عبد �حلي، 118

�حل�رشي، عبد �هلل، 100

حكمتيار، قلب �لدين، 128

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية، 57، 120، 159، 168، 

 ،252  ،236–235  ،226  ،220–219

 ،305  ،298–297  ،294  ،287  ،282

 ،354  ،343–342  ،336  ،325  ،320

 ،379  ،377  ،374  ،370  ،364–363

391 ،389

حل�ص، �أحمد، 140

�حللو، حممد، 124، 127

حماد، �صالمة، 169–170

حمامي، جميل، 101، 157، 317

حمد، �صليمان، 98، 137

حمود، عبد �لفتاح، 80–81

حموده، ع�صام حممد، 140

�حلوت، �صفيق، 87

�حلور�ين، عبد �لرحمن، 113

حيفا، 69، 354

)خ(

خاطر، �صامي، 142

�خلالدي، خليل، 100

�خلالدي، منذر، 100

�خلالدي، وليد، 131

 ،119  ،113  ،75  ،54  ،49–48 يون�ص،  خان 

176 ،143 ،141 ،138

خد�م، عبد �حلليم، 86–88

�خلرطوم، 154، 179، 183–184، 187

�خل�رشي، حممد، 179

�خل�صرية، 173، 222، 283، 354

�خلطيب، �إ�صماعيل، 117، 180

�خلطيب، تي�صري، 80، 116

خلف، �صالح )�أبو �إياد(، 80–82، 87، 110

خليفة، عبد �لرحمن، 112، 141

�خلليل، 152، 160، 176، 187، 224

�خلميني، روح �هلل، 33، 102، 112، 115

)د(

د�ماتو، �لفون�ص، 238

د�وود، خالد، 108
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دبي، 143، 172، 191، 196، 382

�لدجوي، فوؤ�د، 119

دحالن، حممد، 179، 183

 ،157  ،141  ،138  ،76 �لفتاح،  عبد  دخان، 

159

دردين، مو�صى، 286

دلول، �صليمان، 99–100

دم�صق، 38، 86–87، 89، 153، 238، 261، 

265

�لدنان، عبد �هلل، 81–82

دنفر )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(، 129

دهب، �صائب، 140

دّو��ص، ف�صل، 109

 ،301  ،294–293  ،277–275 كيفن،  دويف، 

 ،331–330  ،326–322  ،317–313

 ،388  ،378  ،363  ،359–354  ،335

395–394 ،392–390

دويك، عزيز، 159

)ذ(

�لذهبي، ح�صني، 106

)ر(

ر�بطة �ل�صباب �مل�صلم �لعربي، 34

 ،252  ،233  ،228  ،219 �إ�صحاق،  ر�بني، 

371 ،364

ر�بني، �فر�عيم، 286

ر�بيه، ر�أفت، 145

ر�م �هلل، 115، 150، 152، 160–161، 176، 

329

�لرباط، 153

رباين، برهان �لدين، 128

ال، حممد �صامل، 107 رحَّ

ر�صتون، 138–139، 142

�لر�صد�ن، حممود، 131

�لر�صق، عزت، 9–10، 177

ر�صو�ن، �رشيف، 148

 ،50–47  ،45–43  ،37  ،16–14  ،12 رفح، 

 ،85–84 ،75–74 ،70 ،68–67 ،55–54

 ،143  ،141  ،119  ،115  ،106  ،98  ،91

266 ،176 ،171 ،166 ،158

�لرحمي، حممود، 150–152، 159

 ،159  ،157  ،141 �لعزيز،  عبد  �لرنتي�صي، 

317

رو�ص، دني�ص، 265

رينو، جانيت، 244
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زعرب، ح�صني، 113

�لزعفر�ين، �إبر�هيم، 108

�لزعنون، ريا�ص، 80، 110، 113

�لزعنون، �صليم )�أبو �الأديب(، 80–82، 110، 

،269–268  ،266  ،185  ،183–179 

323 ،321

زقوت، عبد �هلل، 118

�لزمر، طارق، 107

�لزمر، عبود، 107

�لزميلي، �أبو ب�صري، 113

زجنر، يوئل، 233، 299

�لزهار، حممود، 173، 317، 321، 323
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زي، �أحمد، 127
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�صابا، �صمرية، 117

 ،102–101  ،85  ،32 �أنور،  �ل�صاد�ت، حممد 

116 ،109–107

�صا�صبورت�ص، �آيف، 35، 143

�صا�صيدينا، عبد �لعزيز، 300

�ل�صاعاتي، �أحمد، 155

�صامل، �أحمد، 84

�ل�صباعي، م�صطفى، 81

�ل�صباعي، يو�صف، 113

 ،197–196  ،38  ،14  ،11 مانهاتن،  �صجن 

،365–364 ،353 ،330 ،309 ،206 ،202 

375 ،371

�صدر، �أين، 343

�ل�رش�ج، ع�صام، 89، 101

�رشحان، ذيب، 87

�رشية، �صالح، 106–107

�ل�صطري، عمر، 118

�صعد �لدين، عدنان، 110، 112

�صعد، عبد �هلل، 108

�صعدون، �إيالن، 35، 143، 282

 ،101  ،98  ،87  ،75–74  ،66 �ل�صعودية، 

202 ،188 ،142–141 ،136 ،111

�صعيد، �أحمد، 65

�صعيد، �إدو�رد، 131

�ل�صعيد، قدور، 139

�صعيد، منري، 179، 183

�صعيد، هّمام، 101

�صلمان، حممد، 171

�ل�صلمي، عو�ص، 158

�صليمان، �أمري، 283

�صماره، عبد �لغني، 55

�صميث، و. ل.، 192، 213، 402

�ل�صنانريي، كمال، 103

�ل�صنو�صي، �إبر�هيم، 180

�ل�صود�ن، 39، 108، 110، 136، 383، 404

�ل�صود�ين، عبد �لغفار، 119

�صورية، 20، 30، 81، 83، 85–89، 91–92، 

 ،188 ،171 ،168 ،123 ،112 ،110 ،97

404 ،383 ،235

�ل�صورية،  �لقو�ت  �ل�صوري/  - �جلي�ص 

87

�ل�صويد�ن، طارق، 27، 29، 129، 139

�صياف، عبد رب �لر�صول، 128

�ل�صي�صي، حامت، 140

�صيناء، 31، 56، 67–70، 72، 117–119

)�س(

�صابي، �بيبا، 144–145

�صارون، �أريل، 132

�ل�صاطر، خريت، 108

�صاكر، زيد بن، 161، 167

�صامبا، �أحمد، 128

 ،117  ،79 علي(،  )�أبو  �لعزيز  عبد  �صاهني، 

183 ،180–179

�صبيب، معني، 151

�صبري، قنديل، 113
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�صبني �لكوم، 85، 88، 99–100، 104

�صترين، 46

�ل�صجاعية، 140، 221

�صحاته، �أنور، 108

�صحادة، �صالح، 141، 157

�رش�ب، �صليم، 75

�ل�رش�حتة، حممد، 143

 ،153  ،67  ،65  ،38–37 �الأو�صط،  �ل�رشق 

 ،276  ،265  ،251  ،227  ،198  ،157

373 ،319–318 ،295

�ل�رشيف، عو�ص �هلل، 158

�ل�رشيف، كامل، 269

�ل�رشيف، حميي �لدين، 158، 364

�صعث، كمالني، 89، 109، 123، 127

�ل�صقاقي، فتحي، 16، 33، 74–75، 80، 89، 

254 ،186 ،117–114 ،102–101

�صك�صك، علي، 74، 100، 102

�صكيد، روين، 144–145

�صاليل، عمر )�أبو رجائي(، 179، 181، 183

�صمعة، حممد ح�صن، 76، 141، 157

�صهاب، حممد، 137

�صهاب، حممود، 84

�ل�صيخ خليل، �صامي، 140

 ،161 حممد(،  )�أبو  �لدين  عز  خليل،  �ل�صيخ 

176

�ل�صيخ، حممد، 300

�صري�ك، جاك، 269

�صيفي، بيغال، 286

 ،146–145  ،135–134  ،129 �صيكاغو، 

347 ،329–328 ،152

)�س(

�صابر، عبد �لبديع، 98

�صاحب، و�يل �صاه، 202–204

�صالح، �أحمد يو�صف، 89

�صالح، علي عبد �هلل، 170

�صالح، حممد، 198–199

�صاحلة، خليل، 118

�صاحلة، حممود، 118

�ل�صفطاوي، �أ�صعد، 80–82

�صقر، حممد، 113

�صالح، رزق، 148

 �صالح، حممد �حلاج )�أبو �أحمد(، 144–149،

 ،284  ،282–281  ،159  ،152–151

 ،323  ،318–317  ،299  ،288–287

358 ،348–345 ،343 ،329–328

�صالح، حممد �حلامد خليل، 222، 224–225

�صليبي، فهد، 343، 345

�صنعاء، 9، 100، 170

�صو�حلة، حممد كاظم، 150، 152

�ل�صوباين، عمر، 129، 131، 139

�ل�صوري، م�صباح، 140

�صوي، �صالح نز�ل، 283

�صيام، عبد �هلل، 80

�صيام، حممد، 15، 179–180، 183

)ط(

�لطالب، ه�صام، 131

طايل، عطا، 107

�الأردن(،  يف  �لعهد  )ويل  بن  �حل�صن  طالل، 

404
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طه، �أبو �أين، 75

طه، رفاعة، 108

طه، عز �لدين، 75

طهر�ن، 10، 33، 171، 187

طوبا�ص، 176

طولكرم، 150

�لطيبي، �أحمد، 264

)ظ(

�لظاهرية، 176

�لظو�هري، �أين، 107–108

)ع(

عابد، معاذ، 80

�لعاجز، �صائب، 179، 183

�لعاروري، �صالح، 144، 159، 286، 343، 

346

�لعاروري، ن�صري، 321، 323

عا�صور، �إبر�هيم، 79، 119

،212–211 �لرحمن،  عبد   �لعامودي، 

269–268

�لعايدي، حمد، 80–81

عبا�ص، ح�صني، 107

عبا�ص، حممد، 142

 ،110  ،82–81 )�أبو مازن(،  عبا�ص، حممود 

178

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 38

عبد �هلل، رم�صان، 102، 116

عبد �هلل، حممد �أحمد، 183

عبد ربه، يا�رش، 178–179

عبد �لرحمن، ربحي، 329

،207  ،200–197 عمر،  �لرحمن،   عبد 

276 ،213–212

عبد �ل�صتار، �ل�صيد، 108

عبد �لعظيم، �أ�صامة، 108

عبد �لقادر، مفيد، 134

عبد �لكرمي، عادل، 81–82

عبد �ملجيد، �أحمد رجب، 113، 118

عبد �ملجيد، خالد، 187

عبد �ملجيد، ع�صمت، 247

 ،60  ،53  ،31  ،14–13 �لنا�رش، جمال،  عبد 

 ،92  ،88  ،85  ،82  ،79  ،74  ،72  ،69

269 ،119 ،108 ،101

عبيد، عبد �لكرمي، 236

عبيد�ت، حممود، 101

عثمان، ب�صام، 129، 134، 139

عجور، منري، 120

�لعدلوين، حممد �أكرم، 127، 142

عدو�ن، �أحمد، 118

 ،109  ،60  ،53  ،)1956( �لثالثي  �لعدو�ن 

180 ،119

عدو�ن، كمال، 16، 80–82، 118، 120

 ،202  ،188  ،137–136  ،110  ،91 �لعر�ق، 

404 ،383

�لعرجا، �أحمد، 84، 98–99

 ،82–81  ،74 عمار(،  )�أبو  يا�رش  عرفات، 

 ،185–177 ،165 ،156 ،113 ،110 ،87

 ،270–268  ،265–261  ،236  ،194

323 ،321 ،317–316 ،313

�لعريان، �صامي، 133
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�لعريان، ع�صام، 108

�لعري�ص، 44، 69، 120، 171

عز�م، عبد �هلل، 35، 79، 101، 128، 143

عز�م، نافذ، 102، 116

ع�رش�وي، حنان، 321

�لع�صي، غ�صان، 134

�لع�صي، منري، 101

 ،191  ،157  ،123  ،111 نادية،  �لع�صي، 

404 ،335 ،331–330 ،268 ،194–193

ع�صفور، ح�صن، 178

�لعطار، ر�ئد، 16

�لعطار، رجب، 75، 118

�لعطار، ع�صام، 98

عفلق، �أحمد مي�صيل، 11–12

�لعفولة، 173، 222، 284، 354

عقل، خمي�ص، 343–344

عقل، عماد، 158، 161

 ،179  ،177  ،171–167  ،89 �لعلمي، عماد، 

262–261 ،249 ،183

عمار، جب، 138

 ،90  ،84  ،67  ،45  ،38  ،16  ،10–9 عّمان، 

،141  ،136–135  ،130  ،111  ،99 

 ،176  ،172–170  ،166  ،155–153

 ،261  ،258  ،240  ،238  ،191  ،188

404 ،384 ،335 ،269

عمر، �أبو �أحمد، 109

ام، 403–404 �لعمو�ص، ب�صَّ

عو�د، عربي، 187

عودة، �أحمد، 75

عودة، عبد �لرحمن، 135

عودة، عبد �لعزيز، 75، 80، 89، 100–101، 

116–115

عو�ص �هلل، عادل، 159–160، 281

عو�ص �هلل، عبد �لرحمن، 118

عو�ص �هلل، عمر، 118

عيا�ص، يحيى، 192، 364–365

عي�صى، فرح، 109

)غ(

�لغابد، حامد، 247

�لغر�بلي، حممد، 75

�لغز�يل، حممد، 74، 128

�لغو�ص، جنيب، 147–148

،167  ،154  ،10–9 �إبر�هيم،   غو�صة، 

 ،183 ،181–179 ،177 ،173 ،170–169

،262–261  ،258  ،255–253  ،188 

403 ،330 ،317–316

غو�صة، �صمري، 178

�لغول، فرج، 89

)ف(

فوؤ�د، �أحمد، 110

فاك�صمان، نخ�صون، 187

�لفالوجي، �أ�رشف، 344

 ،287  ،159  ،154  ،143 عماد،  �لفالوجي، 

323 ،321 ،317

�لفاهوم، في�صل، 68

فايا، �آمي، 283

فتح �النتفا�صة، 186

فرج، حممد عبد �ل�صالم، 107
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فرجينيا، 34، 142، 144، 156، 161، 179، 

403 ،296 ،195 ،193 ،191

�لفرحان، �إ�صحاق، 80، 113

فرن�صا، 269

- �لقو�ت �لفرن�صية، 53

فرو�نة، عمر، 89

فريه، لوي�ص، 384

�لف�صائل �لع�رش، 186–188

فلورمان، كارول، 231–232

فلوريد�، 133–134

 ،131  ،129–127  ،34  ،23 كولنز،  فورت 

137 ،134

فولز ت�صري�ص )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(، 

35

فيتنام، 111

فريجينيا، 150–151، 303

)ق(

 قا�صم، �أني�ص فوزي، 277، 280، 335–336،

348

قا�صم، طلعت، 108

�لقا�صي، �أحمد، 129، 131، 139

قا�صي، �أ�صامة، 286

قانا )لبنان(، 330

،97  ،90  ،84  ،82–81  ،32  �لقاهرة، 

384 ،182 ،110 ،104–103 ،101–99

قب�ص، 44

قبالن، فايز، 205

،116–115  ،89  ،84  ،72  ،23  �لقد�ص، 

 ،161  ،154  ،150  ،148  ،133–131

 ،222–221  ،187–186  ،176  ،173

 ،283  ،246  ،243  ،241  ،233  ،225

359 ،354 ،346 ،285

�لقدوة، نا�رش، 178

�لقدومي، فاروق )�أبو �للطف(، 81، 178

�لقر�صاوي، يو�صف، 19، 21، 300، 325

قريع، �أحمد )�أبو عالء(، 178

قريقع، زهدي، 140

�لقز�ز، ح�صني، 139

قطب، �صيد، 73–74، 99، 103، 105، 129

قطب، حممد، 74

 ،101  ،98  ،82  ،38  ،30  ،25  ،21–20 قطر، 

325 ،188 ،110–109

قطي�ص، �أحمد، 101

قالب، �صالح، 262

قلقيلية، 176

�لقمري، ع�صام، 107

قناة �ل�صوي�ص، 53، 58، 68، 119

قو�ت �لطو�رئ �لدولية، 50، 66

�لقوقا، خليل، 75

�لقي�صي، م�صطفى، 167، 175، 188

�لقي�صاوي، عوين، 80، 82

�لقيق، ح�صن، 91، 143

)ك(

كاتز، ثيودور، 219، 275–277

كا�صرتو، فيدل، 212

كاظم، حممد، 317، 321، 323

كاليفورنيا، 134

كان�صا�ص، 146–147
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كاني�صرت�رو، فين�صنت، 153

كاهانا، بياله، 225، 228

كاهانا، مائري، 200–201

كحيل، عمر، 118

كحيل، كمال، 158

�لكردي، ر�جح، 101

كري�صتوفر، و�رن، 174، 330–331

كريكوريان، جورج، 284

�لكفاوين، �أحمد، 101

،242  ،228  ،38  ،36 بيل،   كلينتون، 

،376–375 ،270 ،257 ،255 ،253–252 

383

كمبوديا، 128

كند�، 130–131

كنفاين، مرو�ن، 264

كوبا، 212

كوت، دني�ص، 379–380، 385، 389–393، 

395

كولور�دو، 23، 34، 129، 138، 403

كولومبيا، 34، 131، 138

 ،218  ،216–211  ،194 �صتانلي،  كوهني، 

 ،269–268  ،258  ،231  ،228–227

،308–301 ،287 ،279 ،277–275 ،273 

388–387 ،331 ،317–313

 ،101  ،98  ،82–81  ،72  ،29  ،23 �لكويت، 

 ،142–141  ،137–136  ،110–109

266 ،202

 ،365–363  ،336–335 مايكل،  كينيدي، 

 ،382–378  ،375  ،372  ،370  ،368

397 ،391–387 ،385

)ل(

 ،98  ،93  ،89  ،87–85  ،83  ،71–69 لبنان، 

 ،168  ،159  ،147  ،136  ،132  ،128

 ،258–256  ،225  ،188  ،184  ،177

343 ،330 ،262

�للد�وي، م�صطفى، 258

لندمان، مايكل، 273، 387–388، 393

 ،191  ،172  ،158  ،152  ،136  ،53 لندن، 

382 ،198 ،194

لويزيانا، 34، 138–139، 142، 193، 403

ليبائي، ديفيد، 227، 233

ليبيا، 99، 187، 383، 404

�لليكود، 365، 370

)م(

 ،183 �الإ�صالمي،  �لعربي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر 

185

ماث�صون، مايكل، 376

�ملوؤ�ص�صة �ملتحدة للدر��صات و�لبحوث، 134

موؤ�ص�صة �لـ“نيت”، 134

ما�صي، �أبو �لعال، 108

ما�صي، زكي، 286

مالطا، 74، 114

�ملبحوح، حممود، 143

�ملبي�ص، �أحمد، 118

�ملجايل، عبد �ل�صالم، 384

�ملجدل، 47–48، 71

جمريجور، �صوز�ن، 215، 273

جمريف، جون، 377
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،113  ،105 )غزة(،  �الإ�صالمي   �ملجمع 

138–137

جمموعة �لناجون من �لنار، 106

حم�صن، زهري، 86–87

حم�صن، حممد، 89

حم�صن، حممد حممود، 74

حممود، م�صطفى، 410

حمي�صن، ممدوح، 110

�ملخلالتي، مفيد، 89

مريز، �صمري، 143

ميم تل �لزعرت، 109

ميم �ل�صابورة، 31، 74

ميم �صاتيال، 86، 132، 136

ميم �صب�، 86، 132، 136

ميم/ مع�صكر �ل�صاطئ، 74–75

ميم �لريموك، 89

مر�د، عبد �حلكيم، 203–204

مرج �لزهور، 159، 168، 176–177، 282

حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز 

�الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة—بت�صيلم، 

376 ،324–322

�ملزين، �إبر�هيم، 147

�ملزين، �صعيد، 80، 120

�ملزين، ماجد، 80

�ملزين، حممد، 89، 124، 127، 135

�مل�صجد �الأق�صى، 241، 243

�مل�صي�صبي، 150

 ،20  ،14–13  ،9 )�أبو �لوليد(،  م�صعل، خالد 

 ،240  ،188  ،177  ،170  ،137  ،25  ،23

262–261

�مل�صوخي، �إبرهيم، 79

 ،44  ،37  ،33–30  ،23  ،20  ،15 م�رش، 

 ،92–88  ،85–83  ،73  ،71  ،69–65

 ،110–107  ،105–102  ،100–97

 ،128–127  ،120–119  ،116–114

 ،276  ،269  ،197  ،193  ،171  ،166

409 ،384–383

�مل�رشية،  �لقو�ت  �مل�رشي/  �جلي�ص   -

 ،71  ،69–67  ،65  ،60  ،50  ،47

120–119

- �حلكومة �مل�رشية، 117، 119

- �ملخابر�ت �مل�رشية، 119

�مل�رشي، �إبر�هيم، 128

�مل�رشي، ح�صني، 75

م�صطفى، �صكري، 106

م�صطفى، علوي، 107

مطار بن�صلفانيا، 402

 ،247  ،195  ،191  ،36 مطار جون كينيدي، 

353 ،296 ،261

مطار ماركا )�الأردن(، 401–404

 ،1962 �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �ملعاهدة 

 ،338–335  ،321  ،289  ،232  ،226

353 ،341–340

�الإ�رش�ئيلية   - �الأردنية  �ل�صالم  معاهدة 

عربة، و�دي  معاهدة   /)1994( 

262 ،188 ،169–168

�ملعايطة، �صميح، 178، 183

معركة �لكر�مة )1968(، 79، 384

�ملغازي، 140

�ملغرب، 123



540

د. مو�شى اأبو مرزوق: م�شواُر َحَياة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

 ،121  ،101  ،89  ،75 �إبر�هيم،  �ملقادمة، 

157 ،141 ،137

مقد�د، �أبو �أحمد، 109

مقد�د، حممود، 118

مكي، �أحمد عثمان، 129، 131

�مللح، �أحمد، 121، 137

�مللط، �أحمد، 104

�مللكاوي، فتحي، 131

من�صور، عزت، 145، 148

�ملنطار، 69

 ،60  ،39 �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

 ،177  ،168  ،154  ،151  ،117  ،87–86

 ،261  ،223  ،187  ،183  ،181–179

350 ،319–318 ،316 ،268–266

- �للجنة �لتنفيذية، 266

 ،180 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص   -

266

منظمة �ل�صاعقة، 86–87، 186

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان، 279

منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي(، 279، 376

منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، 246–247

منظمة ميدل �إي�صت ووت�ص، 322–324

منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، 376

�ملنوفية، 85، 99–100

منري، عيد، 100

مهدي، حممد، 156

�ملوجي، طارق، 171

�ملودودي، �أبي �الأعلى، 105

 ،284  ،281 �لوليد(،  )�أبو  با�صم  مو�صى، 

346 ،343 ،287–286

مو�صى، عمرو، 384

مولوي، في�صل، 128

مونا�صيبيان، �صيمون، 397

موندر، كرو�ين، 286

مونرو، 139

ميزنر، دوري�ص، 380

)ن(

نابل�ص، 91، 147–148، 176، 221

نافع، ب�صري، 33، 89، 100

نب��صكا، 147

نبهان، �صعبان �صعيد �أحمد، 140

�لنبهاين، تقي �لدين، 80

�لنت�صة، رفيق، 80، 82، 110

نتنياهو، بنيامني، 38، 364، 371، 377

جنار، مائري، 286

�لنجار، مازن، 133

 ،82  ،80  ،47  ،16 يو�صف،  حممد  �لنجار، 

118 ،110 ،97

جنم، �إياد �إ�صماعيل، 204–205، 276

�لنحوي، عدنان، 98

 ،170  ،167  ،154  ،142  ،9 حممد،  نّز�ل، 

 ،279  ،265  ،262–261  ،257  ،177

317–316

�لن�صار، عي�صى، 141، 157

ن�صار، حممد، 143

ن�رش، حممد، 10

ن�رش، حممود، 118

ن�صري، �صيد، 200–201

نعمان، زيد، 129

�لنقب )�صجن(، 159
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فهر�ضت

نوفل، �أحمد، 79، 101

نوفل، ممدوح، 178

نيئوين، جيئول، 286

نيكارغو�، 212

نيمان، �صري�، 219، 226

 ،172  ،151  ،134  ،36  ،30  ،11 نيويورك، 

 ،202–201  ،199–198  ،195  ،191

 ،237  ،226  ،220–219  ،206–204

 ،274–273  ،265  ،262–261  ،239

 ،301  ،286  ،281–280  ،277–276

 ،336–335  ،330  ،327  ،317  ،314

 ،363  ،358  ،354–352  ،342  ،339

402 ،392 ،382 ،374 ،372

)هـ(

�لهاجاناه، 46

هاري�ص، كينيث، 301

ها�صم، �صالح، 108

ها�صم، يحيى، 107

هامل، جوزيف، 192، 286، 402

�لهدمي، نا�رش عي�صى، 146–148

�له�صيبي، ح�صن، 92، 98

�لهم�ص، �صالمة، 118

�لهند، 157

�لهند�وي، ذوقان، 167

�لهندي، حممد، 80، 89، 102، 116

هنية، �إ�صماعيل، 20، 40، 74

 ،227  ،216–213 دير،  فان  مارك  هوت، 

273

هيكل، حممد ح�صنني، 60

)و(

 ،153  ،151  ،138  ،131  ،53  ،35 و��صنطن، 

،238–237 ،232 ،191 ،170 ،158 ،156 

 ،273  ،270  ،265  ،262  ،256–255

403 ،370 ،330

،301  ،226  ،215 جو،  ماري   و�يت، 

391 ،387 ،385 ،380–379

و�يز، باروخ، 207، 301، 381

 ،110  ،82–80 جهاد(،  )�أبو  خليل  �لوزير، 

119 ،113

�لوزير، غالب، 80، 120

�لوزير، حممود، 119

وفيق، طارق، 127

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

- �لبيت �الأبي�ص، 179، 317، 375

- �حلكومة �الأمريكية، 212، 227، 234، 

 ،301  ،297  ،293  ،248–246  ،243

 ،381–378  ،376  ،373  ،331  ،319

 ،393–391  ،389–388  ،385  ،383

396–395

 ،172  ،11 و�جلن�صية،  �لهجرة  د�ئرة   -

 ،213–212  ،207  ،195  ،192–191

 ،276–273  ،252  ،231  ،218–215

 ،389–385  ،380–379  ،363  ،353

402 ،397–396 ،394 ،392–391

- �لكوجنر�ص، 257، 280، 299، 317

،202 �لعاملي،  �لتجارة  مركز   - 

276 ،239 ،205–204
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بي  )�أف  �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب   -

 ،215  ،201–198  ،192  ،153 �آي(، 

402 ،384 ،299 ،286 ،252

- وكالة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية، 215

�ملركزية �ال�صتخبار�ت  وكالة   - 

 ،179  ،170  ،152 �أي(،  �آي  )�صي 

317 ،299 ،215 ،204–203

واليتي، علي �أكب، 10

�لوهيب، وليد، 139

وود، كمبيل، 307–308، 353، 359، 363، 

395 ،376 ،373 ،371

وين�صتني، جاك، 324

)ي(

 يا�صني، �ل�صيخ �أحمد، 13، 31–32، 72–76،

،121  ،105–104  ،101–100  ،84–83 

 ،173  ،157  ،141–140  ،138–137

 ،321  ،317–316  ،236–235  ،175

331 ،323

يافا، 91، 221

 ،133  ،75  ،59  ،50–44  ،15–14  ،12 يبنا، 

266 ،179

�ليحيى، عبد �لرز�ق، 175–176

�ليدومي، حممد، 170

 ،170  ،136  ،110  ،100  ،45  ،39 �ليمن، 

383–382

 ،127  ،124  ،74  ،40  ،27 �أحمد،  يو�صف، 

151–150 ،142 ،139–138 ،134

يو�صف، رمزي، 197، 202–205

يو�صف، ن�رش، 179–180، 182–183
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ُمعد الكتاب يف �صطور

اأ. �شاكر اجلوهري

مو�ليد نابل�ص/ فل�صطني  •

مفكر قومي عربي، وكاتب وحملل �صيا�صي معتمد   •
�لف�صائية،  �لقنو�ت  كبيات  من  كبري  عدد  لدى 

و�لعربي،   ،ANBو �جلزيرة،  قناة  بينها  من 

و�لقد�ص،  و�الأق�صى،  و�لبابلية،  و�لتغيري،  و�لغد، 

وجو�صات، و�ِصِفن �صتارز... وغريها.

رئي�ص جمعية �ل�صحافة �الإلكرتونية �الأردنية.  •

توىل مو�قع قيادية �أوىل يف عدد مهم من �ل�صحف �لعربية، من بينها رئي�ص حترير   •
�لكويتية،  �ل�صيا�صة  �صحيفة  يف  حترير  ومدير  �الأردنية،  �ليوم  �لعرب  �صحيفة 

و�صحيفة  �الإمار�تية،  �الأمة  �صوت  و�صحيفة  �لكويتية،  �خلليج  �صوت  وجملة 

و�لوطن  �لكويتية  �لقب�ص  �صحيفتي  حترير  و�صكرتري  �لكويتية،  �جلديد  �لفجر 

�لكويتية.

عمل كاتباً يف �صحيفة فل�صطني �لثورة.  •

له �أكرث من �صتة ع�رش كتاباً.  •

له ع�رش�ت �ملحا�رش�ت، و�أور�ق �لعمل �لتي نوق�صت يف موؤمتر�ت متخ�ص�صة، وكتب   •
�آالف �ملقاالت على مدى خم�صني عاماً. 
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�ضدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ل�شنة  الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .13

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .17
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�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .18

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.  .20

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.  .21

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.  .22

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .23

.2008

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .24

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة   .25

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  االأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .26

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .27

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .28

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .29

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .30

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .31

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت االحتالل   .32

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.
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فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،  .33 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .34

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

ال�شفة  االإ�رشائيلية يف  الفل�شطينيني من احلواجز  معاناة  د�ود،  فاطمة عيتاين وحممد   .35

الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رشاع مع   .38

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�شار املفاو�شات الفل�شطينية االإ�رشائيلية  .39 

 ما بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 – ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير

معلومات )4(، 2008.

الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .40

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41

الفل�شطينية واالنتهاكات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .42

.2009

غزة قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43 

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(،   .44

.2009
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الفكر  يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45

واملمار�شات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  االأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .46

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�شطينيون يف العراق، �صل�صلة   .47

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .48

معلومات )13(، 2010.

املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف ال�شفة  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .49

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

االأداء،  وتقييم  العمل  برامج  االأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .50

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�شوية  م�شار  يف  االأوروبي  االحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .51

ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير   .52

معلومات )17(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اإ�شكالية اإعطاء الالجئني الفل�شطينيني يف   .53

لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.

تقرير  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  العمل  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .54

معلومات )19(، 2011.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، قوافل ك�رش احل�شار عن قطاع غزة، �صل�صلة   .55

تقرير معلومات )20(، 2011.
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