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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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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  �ل�صبب، وال ي�صاألني  �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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املقدمة

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

“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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تقدمي )1(

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 اأ. خالد م�ضعل

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 )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  يرون على �حلياة،  �لنا�ص   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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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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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 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات35

تقدمي د. اأحمد يو�ضف

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.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات37

تقدمي د. اأحمد يو�ضف

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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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 

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

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






