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ال�سجن �أمريكي
واالتهام �إ�سرائيلي
الإعالن الأمريكي الر�سمي عن اعتقال �أبو مرزوق ت� ّأخر لثالثة �أيام و�أعقب
بيوم ت�رصيحات �ستانلي كوهني عن اعتقال موكله.
لقد ّ
مت توقيف �أبو مرزوق يوم الثالثاء املوافق  ،1995/7/25و�أعلنت كارول
فلورمان  Carole Flormanاملتحدثة با�سم دائرة الهجرة واجلن�سية الأمريكية
النب�أ يوم اخلمي�س املوافق  28متوز /يوليو .وكان البيان الذي �أعلنته لو�سائل
الإعالم مليئا ً بالتناق�ضات .فقد ذك َرت �أنه ّ
مت توقيفه لأن ا�سمه مد َرج على قائمة
“الإرهابيني” ،لكنها ذكرت يف البيان ذاته �أن حتقيقا ً جرى لإدراج ا�سمه على
هذه القائمة.
�أما رو�ش بريغرون ،امل�س�ؤول يف دائرة الهجرة ،فقد �أدىل بت�رصيح �أكرث
تناق�ضاً ...قال فيه �إن �أبو مرزوق �أُو ِق َ
ف الثالثاء ،و ُو ِّجه له اخلمي�س اتهام بانتهاك
قوانني الهجرة .لكنه �أ�ضاف يف تناق�ض �آخر �أن �أجهزة دائرة الهجرة رف�ضت
ال�سماح بدخوله للواليات املتحدة اللتزامه امل�ؤكد �أو املفرت�ض يف �أن�شطة “�إرهابية”.
وفيما يبدو �أنه حماولة م�سبقة للرد على الطعون بتناق�ض هذه الت�رصيحات،
�أ�ضاف بريغرون �أن �أبو مرزوق الذي اعتُ ِقل يف البداية للتحقق من و�ضعه القانوين
هو متهم الآن بانتهاك قوانني الهجرة.
ويف حماولة م�سبقة �أخرى للدفاع عن الدائرة �أ�شارت فلورمان �إىل �أن �أبو مرزوق
ح�صل على حقّ الإقامة الدائمة والعمل يف الواليات املتحدة �سنة  1990بوا�سطة
القرعة� ...أي �أن الدائرة مل متنحه هذا احلق عن �سابق ت�صور وت�صميم!...
جممل الت�رصيحات ال�سابقة تقر ب�أنه حني ّ
مت توقيف �أبو مرزوق مل تكن قد
ُو ِّجهت �إليه �أي تهمة ...و�إمنا كان البحث جارياً ،والتحقيق يتوا�صل بهدف �إيجاد
وجه له .ولأن الأمر قد ِحيك من ِقبَل جهة �سيا�سية عليا ،وحل�سابات و�أ�سباب
تهمة ُت َّ
231

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوا ُر َح َياة

�سيا�سية حم�ضة ،رف�ضت فلورمان حتديد اجلهة التي �أمرت ب�إجراء التحقيق مع
وجه له � ّأي اتهام.
�أبو مرزوق قبل �أن ُي َّ
ومن جهته ،ف�إن بريغرون الذي ال ميثل �أي جهة �سيا�سية �أو ق�ضائية ،اعترب يف
�إ�شارة غري مبا�رشة �إىل وجود �أ�صابع �إ�رسائيلية ،و�أن م�س�ألة ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل”
هي م�س�ألة �أخرى ...ذلك �أنه يعلم �أن “�إ�رسائيل” مل ت ُكن قد تقدمت �أو �أعدت مثل
هذا الطلب ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود �أمر توقيف �إ�رسائيلي بحق �أبو مرزوق
حتى ذلك الوقت.
التح ّفظ الأمريكي الذي �أوجبه خرق القوانني الأمريكية من ِقبَل الإدارة ،قابل َ ُه
فرح غامر يف “�إ�رسائيل” التي ر�أت يف اعتقال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
�أكرب جناح يتحقق حتى تلك اللحظة يف �إطار حماربة حركة حما�س.
ويف ك�شف غري مبا�رش للتواط�ؤ الأمريكي مع “�إ�رسائيل” ،قال �أول تقرير بثّه
راديو “�إ�رسائيل” عن احلادث يوم الإعالن عنه� ،إن وزارتي العدل الإ�رسائيلية
والأمريكية ُتريان حاليا ً ات�صاالت م�ستمرة بينهما حول الإجراءات املحتملة،
بل وامل�سموح بها ق�ضائيا ً بعد قيام ال�سلطات الأمريكية بتوقيف رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س .و�إن امل�شاورات يف “�إ�رسائيل” تدور حول �إمكانية ت�سليم
�أبو مرزوق لل�سلطات الإ�رسائيلية .الأمر الذي يعني �أن هذه امل�شاورات قد بد�أت
قبل الإعالن الأمريكي عن اعتقال �أبو مرزوق ،وهو الأمر الذي يعني كذلك �أن
وا�شنطن هي التي بادرت �إىل م�شاورة “�إ�رسائيل” التي ُيف َ
رت�ض �أنها مل ت ُكن تعلم
ب�أمر االعتقال لوال تك ّرم وا�شنطن ب�إبالغها به.
و�أ�شار الراديو الإ�رسائيلي �إىل �أن “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة وقعتا على
معاهدة تن�ص على قيام �أي منهما بت�سليم امل�شبوهني �إىل الدولة الأخرى فيما �إذا
ُق ِّدم لها طلب خا�ص بذلك .ولكن عملية الت�سليم ت�ستوجب توافر بيانات تدين
تورط املطلوب ت�سلي َم ُه باحلوادث االعتدائية املن�سوبة �إليه ،كما من الالزم �أن
تكون الأدلة املتوافرة التي تعر�ضها “�إ�رسائيل” على ال�سلطات الأمريكية موجِ ب َة
الت�سليم مبقت�ضى �أحكام املعاهدة املوقعة بينهما .من هنا ف�إن عملية الت�سليم قد
ت�ستمر وقتا ً طويالً.
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ولأن “�إ�رسائيل” مل ي�سبق لها �أن بحثت م�س�ألة �إدانة �أبو مرزوق ،بالإ�ضافة �إىل
التقدم بطلب ت�سليمه لها ،ف�إن الهدية الأمريكية غري املتوقعة جعلت يوئل زجنر
 ،Yoel Zingerامل�ست�شار القانوين لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،يقول �إنه ال ب ّد
من التدقيق يف الق�ضية قبل توجيه الطلب ،وعلى � ّأي حال فامل�ستوى ال�سيا�سي
هو الذي �سيح�سم �أمر توجيه الطلب يف غ�ضون الأيام القالئل القادمة .فيما �أ�شار
ديفيد ليبائي ،وزير العدل الإ�رسائيلي� ،إىل �أنه حتى �إذا قامت الواليات املتحدة
ب�إبعاد مو�سى �أبو مرزوق عن �أرا�ضيها ،فقد ال ي�ؤدي ذلك بال�رضورة �إىل ت�سليمه
�إىل “�إ�رسائيل” ،م�ؤ ّكدا ً �أنه ما تزال جتري عملية لإعداد ملف ق�ضائي وجمع الأدلة
لعر�ضها على ال�سلطات الأمريكية فيما �إذا ا ُت ِخذ قرار بتوجيه طلب ت�سليمه.
غري �أن �إ�سحاق رابني ،رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،واجلرنال ال�سابق الذي
كان رئي�سا ً للأركان يف حرب  ،1967وقائدا ً بارزا ً يف حرب  1948قاتل بب�شاعة
على جبهة القد�س ،حت ّدث ٍ
بلغة خمتلفة ال عالقة لها بالقانون .فهو �أ ّكد يوم ال�سبت
( )1995/7/29للإذاعة الإ�رسائيلية �أن “�إ�رسائيل” مهتمة جدا ً بت�سلُّمها مو�سى
�أبو مرزوق .وقال “�إننا مهتمون جدا ً ب�أن يتم ت�سليمه �إلينا .و�إن الق�ضاء الإ�رسائيلي
يقوم الآن بجمع الإثباتات �ضده” .لكن رابني تذ ّكر يف �أثناء حديثه ت�رصيحات
القانونيني الإ�رسائيليني ،فا�ستدرك قائالً “ال ميكنني القول بكل يقني �أن لدينا ما
يكفي من العنا�رص لطلب ا�سرتداده”.
ويبدو �أن رابني كان ي�شري بذلك �إىل وجهة النظر التي �أبداها يوئل زجنر،
امل�ست�شار القانوين لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،الذي حتدث عن �صعوبات
�إجرائية ال�سرتداد �أبو مرزوق ...مو�ضحا ً �أن على “�إ�رسائيل” �أن تق ّدم براهني
ملمو�سة على �أنه تورط يف جرائم ي�شملها اتفاق تبادل املجرمني بني البلدين .لكن
زجنر مع ذلك قال �إن قرار التقدم بطلب الت�سليم �سيتخذه رئي�س الوزراء ووزير
اخلارجية �شمعون برييز .Shimon Peres
ويف غ�ضون ذلك ،كانت الأو�ساط الق�ضائية الإ�رسائيلية تعلن عدم امتالكها
الأدلة الكافية التي متكنها من تقدمي الئحة اتهام �ض ّد �أبو مرزوق ...م�شرية �إىل �أن
طلب الت�سليم يجب �أن يت�ضمن �أدلة تكون مقبولة لي�س لدى املحكمة الإ�رسائيلية
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وح�سب ،ولكن لدى املحاكم الأمريكية �أي�ضاً ...م�ؤكدة �أن “�إ�رسائيل” ال متلك حتى
دليالً واحدا ً من الأدلة املقبولة التهام �أبو مرزوق ...وهي ال�صيغة التي تعني بكل
ب�ساطة �أن الق�ضاء الإ�رسائيلي متواط�ؤ مع االدعاء العام يف “�إ�رسائيل” ب�شكل يفوق
التواط�ؤ الذي �أظهره و�سيظهره الق�ضاء الأمريكي الحقا ً يف ق�ضية رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س.
ولكن كيف وملاذا ال متلك “�إ�رسائيل” �أدلة كافية �ض ّد �أبو مرزوق؟
تقول �صحيفة يديعوت �أحرونوت الإ�رسائيلية يف “ :1995/7/30ات�ضح يف �أثناء
مناق�شة الأمر مع ر�ؤ�ساء جهاز اال�ستخبارات الإ�رسائيلي �أن معظم املعلومات
حول �صلة �أبو مرزوق بالعمليات امل�سلحة م�صدرها معلومات ا�ستخبارية ال ميكن
عر�ضها لأ�سباب �أمنية .وهي تعتمد على تقارير خمربين بوا�سطة م�صادر ال ميكن
الك�شف عن هويتها” .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل النقطة الأهم يف هذه الق�ضية ،وهي �أن
ربمة بني “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة ال ت�شمل
اتفاقية تبادل ت�سليم املجرمني امل َ
“املخالفات الإرهابية” على ح ّد قول م�صادر ق�ضائية �إ�رسائيلية .ولذلك ،ف�إن على
“�إ�رسائيل” �أن ت�سند طلب الت�سليم �إىل خمالفات قتل �أو حماولة قتل ...الأمر الذي ال
ميكن احل�صول على �إثباتات قطعية ب�ش�أنه.
مما �سبق ،يت�ضح �أن طلب الت�سليم الذي تقدمت به “�إ�رسائيل” هدف يف الأ�سا�س
�إىل �إطالة �أمد اعتقال �أبو مرزوق يف ال�سجن الأمريكي ،بتواط�ؤ وا�ضح من ِقبَل
الإدارة الأمريكية ،وكذلك الق�ضاء الأمريكي.
لقد ا ُتخذ قرار التقدم بطلب الت�سليم بالرغم من �إعالن وزير العدل الإ�رسائيلي
�أن هناك حدودا ً لقدرة “�إ�رسائيل” على التعامل قانونيا ً مع هذا املو�ضوع ،و�أر�سل
طلب الت�سليم للحكومة الأمريكية بوا�سطة الفاك�س.
وحني ّ
مت �إر�سال طلب الت�سليم كانت قد بد�أت “تذهب ال�سكرة وت�أتي الفكرة”
لدى بع�ض الإ�رسائيليني الذين ر�أوا يف ا�ستالم �أبو مرزوق �رضرا ً يفوق الفائدة
املتوخاة منه .وهذا ما عربت عنه �صحيفة دافار الإ�رسائيلية يف مقال افتتاحي لها
يف  .1995/8/6جاء يف تلك االفتتاحية بالغة الأهمية ،واملبكرة يف التعامل العقالين
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مع احلدث ،والذي �أدى يف نهاية املطاف �إىل تراجع “�إ�رسائيل” عن طلب الت�سليم
و�إطالق �رساحه ،بالرغم من �صدور قرار عن املحكمة الأمريكية باال�ستجابة للطلب
الإ�رسائيلي ،وبالرغم من كل نواق�صه التي �أقرت بها “�إ�رسائيل” قبل غريها.
تقول افتتاحية دافار �أن الإ�رسائيليني ُ�شغلوا كثريا ً مبو�ضوع اعتقال زعيم
حما�س مو�سى �أبو مرزوق يف الواليات املتحدة ،ونية احلكومة الإ�رسائيلية طلب
ت�سليمه لها مبوجب اتفاقية بني الدولتني ،وكانت النغمة ال�سائدة لدى و�سائل
الإعالم �رضورة طلب ت�سليمه ،كجزء من احلرب التي تخو�ضها “�إ�رسائيل” �ض ّد
“الإرهاب” ،ولكن هل هذا ما يعني “�إ�رسائيل” ،خ�صو�صا ً يف هذه املرحلة من
املفاو�ضات مع ال�سلطة الفل�سطينية .وح�سب معلومات �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية،
يع ّد �أبو مرزوق �أكرب قائد �سيا�سي حلركة حما�س منذ �سنة  ،1989وهو الذي
�أعاد تنظيم حركة حما�س التي انهارت على �أثر اعتقال قادتها وعلى ر�أ�سهم
ال�شيخ �أحمد يا�سني.
و�أ�ضافت االفتتاحية �أن �أبو مرزوق قام بنقل قيادة احلركة �إىل خارج البالد،
و�أن�ش�أ عالقات مع كل من �سورية و�إيران ،وح�صل منهما على الدعم وامل�ساعدة
املالية لن�شاطات حما�س .وي�ستنتج من ذلك �أن �أبو مرزوق م�س�ؤول �إىل ح ّد ما عن
ن�شاط الأجهزة الع�سكرية حلما�س ،وب�شكل ملمو�س يبدو �أنه م�س�ؤول عن �أعمال
القتل والأعمال االنتحارية التي نفذها �أفراد وخاليا تابعون لعز الدين الق�سام .من
ناحية �أخالقية وجماهريية ،يتوجب على حكومة “�إ�رسائيل” �أن تعمل على ا�ستالم
�أبو مرزوق وتقدميه �إىل املحاكمة ،على اعتبار �أنه �أكرب قائد �سيا�سي حلما�س ،وتع ّد
العمليات التي نفذتها حما�س ،وكان �آخرها عملية رامات غان كافية لتربير نية
احلكومة �أن تتخذ الإجراءات الالزمة ال�ستالم �أبو مرزوق ،وهذا ما يت�ضمن ر�سالة
مهمة �إىل الأ�رسة الدولية مفادها �أن مكافحة “الإرهاب” �شاملة وم�ستمرة .لنفرت�ض
�أن “�إ�رسائيل” لديها �أدلة قوية لإقناع الواليات املتحدة �أن ت�سلمها �أبو مرزوق ،يظل
هناك عامالن �آخران ي�ؤثران على اتخاذ املوقف.
وتقول ال�صحيفة �أنه ال ب ّد �أن اعتقال �أبو مرزوق يف “�إ�رسائيل” ي�ش ّكل �رضبة
لن�شاط حما�س يف جماالت ح�شد املوارد والعالقات الدولية� ،إال �أن هذه ال�رضبة تكون
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م�ؤقتة ،ولقد �أثبتت التجربة لدى التنظيمات الفل�سطينية �أن القادة الذين يرتكون
منا�صبهم ال يرتكون وراءهم فراغا ً لفرتة زمنية طويلة ،بل ي�ؤ�س�س القادة اجلدد
مكانتهم بت�صعيد العمل الع�سكري .ومن ناحية �أخرى ،مع �أن �أبو مرزوق لديه
خمزون وا�سع من املعلومات ،التي ميكن بوا�سطتها ك�شف خاليا �رسية ومطلوبني
و�أ�سلحة وما �شابه ذلك ،ولكن عملية ت�سلُّمه ال ب ّد �أن ت�ستغرق �أ�شهرا ً طويلة،
وي�صبح خاللها مو�ضوعا ً �إعالميا ً على م�ستوى دويل ،ورمبا مو�ضوعا ً لل�رصاع
الق�ضائي كذلك ،وهذا ما مينحه ح�صانة داخل ال�سجون الإ�رسائيليةِ � .
أ�ضف �إىل
ذلك �أن اعتقال �أبو مرزوق يف “�إ�رسائيل” ي�ؤ ّدي �إىل ت�صعيد عمليات حما�س ،ورمبا
يعملون على اختطاف رهائن من الإ�رسائيليني من �أجل �إطالق �رساح زعيمهم،
والدليل على ذلك الن�شاطات التي مار�ستها حما�س من �أجل �إطالق �رساح ال�شيخ
�أحمد يا�سني ،وردود فعل حزب اهلل على �أثر اختطاف ال�شيخ عبد الكرمي عبيد يف
اجلنوب اللبناين.
وت�شري ال�صحيفة �أنه رمبا �أن هذه العوامل املذكورة كانت �ضعيفة القيمة يف
املا�ضي ،ولكن الو�ضع تغري على �أثر عقد اتفاقية �أو�سلو ،و�أ�صبحت “�إ�رسائيل”
وال�سلطة الفل�سطينية ت�أخذ كل منهما باالعتبار �آثار و�أبعاد �أي قرار على الطرف
الآخر ،خ�صو�صا ً �أن “�إ�رسائيل” تهمها يف املرحلة احلالية بلورة م�ؤ�س�سات ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية بقيادة عرفات .وبالتايل ،يتوجب على احلكومة الإ�رسائيلية يف
الو�ضع الراهن� ،أن تدر�س ردها على عمليات حما�س (مثل الطوق الأمني و�إرجاء
املفاو�ضات) ،لي�س من حيث ت�أثريها على الفل�سطينيني ،و�إمنا كذلك من حيث ت�أثريها
على مكانة عرفات لدى الفل�سطينيني ،وقيامه بدور معتدل يف م�سرية �أو�سلو ،وجلم
املعار�ضة الداخلية وخ�صو�صا ً حما�س ،ومع �أن هذا اللجم ميار�سه عرفات حاليا ً
وب�شكل جزئي وغري كاف ،ولكنه على املدى البعيد �سيكون �أكرث فعالية من �أجهزة
املخابرات والأمن الإ�رسائيلية .ولعملية اللجم مغزى عميق فيما يتعلق ب�إمكانية
�إن�شاء عالقات تعا ُي�ش بني “�إ�رسائيل” وبني الكيان الفل�سطيني يف امل�ستقبل.
وتذكر افتتاحية ال�صحيفة �أن الو�ضع الأف�ضل من ناحية “�إ�رسائيل” �أن يظل
�أبو مرزوق يتنقل من مكان �إىل �آخر ،كما كانت حالته منذ �أ�شهر ،نتيجة نبذ �سلطات
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البلدان العربية له؛ لأنه يهمها امل�سرية ال�سلمية يف املنطقة .ويف هذا الو�ضع ،تكون
الأ�رضار الناجمة عن عدم ت�سليم �أبو مرزوق حمدودة ،وقدرته على �إعاقة امل�سرية
ال�سلمية �آخذة باال�ضمحالل .كذلك بريطانيا ّ
ف�ضلت بعد احلرب العاملية الثانية
ت ْر َك احلاج �أمني احل�سيني يتجول خارج �أر�ض “�إ�رسائيل” ،بدالً من العمل على
ا�ستالمه ،وما يثري ذلك من عدم هدوء وتعر�ض �سيطرتها على البالد للخطر .و ُيع ّد
�أبو مرزوق �أ�شبه ما يكون بحبة البطاطا ال�ساخنة ،يريد اجلميع �أن يتذوقها ولكن
كل �شخ�ص يرميها ب�سبب حرارتها العالية ،ويف حالة �إح�ضاره �إىل “�إ�رسائيل”
تكون �أ�رضار وجوده هنا �أكرث من فوائد وجوده ،وذلك على الرغم من �أهمية
تقدميه �إىل العدالة.
وك�أن ل�سان حال ال�صحيفة الإ�رسائيلية—يف هذه االفتتاحية—يتحدث عن
حما�س
الواليات املتحدة ،التي فاق حما�سها ت�سليم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل”
َ
“�إ�رسائيل” ذاتها ،بقول�“ :إنّ عدوا ً عاقالً �أف�ض ُل من احلليف الأمريكي اجلاهل.”!...
ونوهت ال�صحيفة �أن جهل احلليف الأمريكي قد جتلّى يف كل ذلك احلما�س الذي
�أظهره يف ق�ضية �أبو مرزوق .فقد جرى اعتقال الرجل �أوالً ،ثم بد�أت عملية جتميع
املعلومات التي تتيح توجيه االتهام له .ومل ت ُقم بهذه العملية اجلهات ال�سيا�سية �أو
الأمنية الأمريكية فقط ،ولكن �شاركت فيها �أي�ضا ً اجلهات الق�ضائية .فبعد يومني
فقط من توقيفه يف مطار نيويورك ،كانت الأخبار تت�رسب عن �أن وزارة العدل
الأمريكية ات�صلت مع وزارة العدل الإ�رسائيلية تطلب معلومات تدين �أبو مرزوق.
ومل ُت ِ
رصح م�س�ؤولون �أمريكيون �أن اجلهات
خف وا�شنطن هذا التواط�ؤ ،فقد � ّ
املعنية طلبت من “�إ�رسائيل” والأردن تزويدها ب�أي معلومات قد تفيد هذه الق�ضية.
و�أ�ضافوا �أن لديهم �أدلة على وجود عالقة له بن�شاطات “�إرهابية” خارج الأرا�ضي
الأمريكية ،لكنه لي�س لديهم �أدلة قوية ت�ؤكد عالقاته بن�شاطات “�إرهابية” داخل
الواليات املتحدة .وهم يبحثون عن �أي �شيء ي�ؤكد خرقه للقانون الأمريكي،
وحتديدا ً ن�شاطاته يف جمع الأموال يف الواليات املتحدة ل�صالح منظمات تع ّدها
وا�شنطن “�إرهابية”( .انتهت افتتاحية �صحيفة دافار ،والرتجمة منقولة عن
�صحيفة ال�رشق الأو�سط ،لندن)1995/8/10 ،
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وكانت �صحيفة �أردنية (احلدث )1995/8/1 ،قد ن�سبت مل�صادر غربية مطلعة
قولها “�إن الإدارة الأمريكية طلبت من الأردن احل�صول على معلومات حول مدى
تورط �أبو مرزوق يف الن�شاط الع�سكري  -الأمني حلما�س ،خ�صو�صا ً و�أنه كان
يقيم يف ع ّمان قبل ترحيله عنها منذ �أ�سابيع قليلة فقط”.
ولدى البحث يف ملف الدعوىِ ،
لوح َظ وجود ن�سخة (فوتوكوبي) ل�صفحات
جواز �سفر �أبو مرزوق الذي كان ي�ستخدمه يف الدخول �إىل الأردن واخلروج منه.
ومن جهتها قالت �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي يف � 1995/7/30إن “�إ�رسائيل”
�سلّمت الواليات املتحدة معلوماتٍ حول تو ّرط مبا�رش لأبو مرزوق يف مقتل طالبة
�أمريكية خالل عملية “ا�ست�شهادية” قام بها فل�سطيني يف ني�سان� /أبريل 1995
يف قطاع غزة ،ولقي �سبعة �إ�رسائيليني م�رصعهم �أي�ضا ً يف االنفجار الذي نتج عن
�سيارة ّ
مفخخة .و�أ�ضافت الإذاعة �أن �أبو مرزوق الذي كان موجودا ً يف دم�شق
�أعطى �أمر القيام بهذه العملية التي تبنّت م�س�ؤوليتها حركة حما�س.
ويف �إطار ال�سباق الأمريكي على معاداة العرب والنفاق لـ“�إ�رسائيل” ،تق ّدم
الفون�س داماتو  ،Alfonse D’Amatoرئي�س جلنة امل�صارف يف جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي ،مب�رشوع قانون جديد �إىل املجل�س يهدف �إىل �إغالق الواليات املتحدة
يف وجه �أع�ضاء حركة حما�س .وحمل م�رشوع القانون ا�سم “قانون منع حما�س
ل�سنة  .”1995وقال داماتو لدى تقدميه امل�رشوع�“ :إننا ال ن�ستطيع التغا�ضي عن
�أعمال حما�س واملجموعات املماثلة لها ،كما ال ميكننا �أن ن�سمح ملثل هذه املجموعات
بالعمل داخل الواليات املتحدة”.
وذكر داماتو �أن م�رشوع القانون �سيغلق الباب على الأقل �أمام �أبو مرزوق ،الذي
كان تخ ّرج من جامعة لويزيانا ويقيم مع زوجته و�أبنائه قرب العا�صمة وا�شنطن.
ويدعو م�رشوع القانون �إىل تعديل قانون الهجرة واجلن�سية ل�سنة  ،1990حتى
يكون بالإمكان اعتبار �أع�ضاء حركة حما�س “�إرهابيني” .ولذلك ف�إنهم �سيكونون
غري م�ؤهلني للح�صول على ت�أ�شريات دخول �إىل الواليات املتحدة ،كما �أنهم
�سيُمنَعون من دخولها.
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ومل يبا ِل امل�س�ؤولون الأمريكيون يف تناف�سهم على النفاق لـ“�إ�رسائيل” بامل�صالح
الأمريكية ذاتها .فقد خا�ضوا ذلك ال�سباق وهم م�ؤمنون �أنه قد يجر خماطر حقيقية
على الأمن الأمريكي و�أمن املواطنني الأمريكيني .ولهذا فقد اتخذت �إجراءات �أمنية
احرتازية ابتدا ًء من منت�صف ليلة العا�رش من �آب� /أغ�سط�س� ،أي بعد �ساعات فقط
من تقدمي طلب الت�سليم الإ�رسائيلي �إىل حمكمة جنوب نيويورك.
الإجراءات الأمنية امل�شددة ُفر َ
ِ�ضت يف جميع املطارات الأمريكية� ،إثر تل ِّقي
معلومات ح�سا�سة من �أجهزة الأمن واال�ستخبارات الفيدرالية الأمريكية حت ّذر من
احتمال وقوع اعتداء �إرهابي ي�ستهدف املطارات.
وقد وزعت م�صلحة الطريان الفيدرايل الأمريكية �أمرا ً �إىل الأجهزة الأمنية
واملطارات و�رشكات الطريان مب�ضاعفة وت�شديد الإجراءات الأمنية يف املطارات
الأمريكية ،وطلبت من هذه اجلهات اال�ستعداد يف ال�شهرين املقبلني التخاذ �إجراءات
�أمنية م�ضاعفة و�أكرث ت�ش ّددا ً للحيلولة دون وقوع �أعمال �إرهابية .ومن بني
الإجراءات الأمنية التي ا ُّت ِخذت ن�رش املزيد من رجال الأمن� ،سواء الذين يالحظهم
امل�سافرون من ثيابهم الر�سمية� ،أم الذين يرتدون ثيابا ً مدنية .وكذلك تفتي�ش
حقائب امل�سافرين ،بعد ا�ستجوابهم ،ولذلك طال انتظار امل�سافرين يف ال�صفوف
الطويلة .وكذلك �إجراءات التفتي�ش الدقيق للم�سافرين عند بوابات املغادرة.
وقال م�س�ؤول يف م�صلحة الطريان الفيدرايل �إن الإجراءات ا ُّت ِخذت بنا ًء على
معلومات ا�ستخبارية دقيقة ،وبعد �أحداث ووقائع ح�صلت �أخريا ً تفيد باحتمال
وقوع �أعمال “�إرهابية” يف الأ�شهر القليلة املقبلة .وقال امل�س�ؤول�“ :إن من بني
الأحداث اعتقال مو�سى �أبو مرزوق يف نيويورك� ،أحد القادة ال�سيا�سيني يف
حركة حما�س ،واملحاكمة التي جتري يف نيويورك للمتهمني بتفجري مركز
التجارة العاملي”.
قد ال تكون الإجراءات الأمريكية ناجمة عن خماوف حقيقية� ،إذ �إنها قد تكون
هدفت �إىل �إقناع الر�أي العام الأمريكي ب�صحة الإجراء الذي ا ُّتخذ بحق �أبو مرزوق،
ال �سيّما و�أن حركة حما�س حر�صت على نفي التهديدات التي �صدرت با�سمها
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للإدارة الأمريكية .ويف معر�ض ت�أكيد �صحة الإجراء الأمريكي قال مارتن انديك
 ،Martin Indykال�سفري الأمريكي لدى “�إ�رسائيل” يف ذلك الوقت وهو يهودي� ،إن
الإدارة الأمريكية تنظر ب�صورة جدية �إىل التهديدات التي �أطلقتها حركة حما�س يف
حال ت�سليم رئي�س مكتبها ال�سيا�سي لـ“�إ�رسائيل” .و�أ�ضاف �أنه يع ّد حما�س حركة
“�إرهابية” من الدرجة الأوىل ،و�أنه يجب التعامل معها من هذا املنطلق.
�أما حركة حما�س التي فوجئت متاما ً بالإعالن الأمريكي عن توقيف رئي�س
مكتبها ال�سيا�سي ،فقد بادر مكتبها ال�سيا�سي �إىل االجتماع فورا ً يف ع ّمان برئا�سة
خالد م�شعل ،نائب رئي�س املكتب الذي �سيتوىل زعامة احلركة يف وقت الحق .كما
فوجئت حركة حما�س داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وخ�صو�صا ً يف قطاع
غزة ،حيث لعب �أبو مرزوق دورا ً بارزا ً يف �إعادة ت�أ�سي�س جماعة الإخوان امل�سلمني
التي انبثقت عنها احلركة ،كما لعب دورا ً بارزا ً يف �إعادة ترتيب الهيكلية القيادية
للحركة يف كل مرة كانت الأجهزة الإ�رسائيلية تنجح يف تفكيكها واعتقال �أع�ضائها.
حتت عنوان “بيان حول توقيف الدكتور �أبو مرزوق من ِقبَل ال�سلطات
الأمريكية”� ،صدر يف ع ّمان البيان الأول حلركة حما�س عن احلادث يف يوم الإعالن
الأمريكي ذاته يف  .1995/7/28وجاء فيه:
يف خطوة خطرية وا�ستفزازية قامت ال�سلطات الأمريكية بتوقيف الدكتور
مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،يوم الثالثاء
 ،1995/7/25بعد و�صوله الواليات املتحدة مرافقا ً �أفراد عائلته يف زيارة خا�صة
تتعلق برتتيب درا�سة �أبنائه.
�إن حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” تدين وت�ستنكر ب�شدة هذه اخلطوة
غري املربرة ،خا�صة �أن الدكتور �أبو مرزوق و�صل �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
ب�صورة م�رشوعة ،ومل يرتكب ما يخالف القانون الأمريكي.
�إن حركة حما�س ،وهي تطالب الإدارة الأمريكية بالإفراج الفوري عن
الدكتور �أبو مرزوق ،حت ّذر من �أي تفكري �أو حماولة لت�سليمه ل�سلطات االحتالل
ال�صهيوين .وتعترب حركة حما�س الإدارة الأمريكية م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عن
�أي �رضر ميكن �أن يلحق بالدكتور �أبو مرزوق.
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�إن هذه اخلطوة ُتعترب �رضبة جديدة توجهها الواليات املتحدة ل�شعبنا وحلركته
املجاهدة حما�س التي تخو�ض ن�ضاالً م�رشوعا ً �ض ّد االحتالل ال�صهيوين ،وتقود
�شعبنا يف جهاده من �أجل نيل حقوقه امل�رشوعة ودحر االحتالل.
�إن ا�ستمرار توقيف الدكتور �أبو مرزوق �سيزيد من غ�ضب و�سخط �شعوب
العامل العربي والإ�سالمي على الواليات املتحدة و�سيا�ستها العدوانية ،خا�صة
لِ َا حتظى به حما�س من دعم وت�أييد هذه ال�شعوب وكل �أن�صار احلرية يف العامل،
ولِ َا متثله من �أمل لهذه ال�شعوب يف الت�صدي للعدوان ال�صهيوين لتحرير القد�س
والأق�صى� ،إ�ضافة لِ َا ميثله الدكتور �أبو مرزوق كقائد �إ�سالمي له مكانته على
امل�ستويني العربي والإ�سالمي.
�إن حركة حما�س تهيب بكل الدول ال�صديقة واملنظمات والهيئات املدافعة عن
حقوق الإن�سان واملنا�رصة لل�شعب الفل�سطيني وحلقوقه امل�رشوعة ا�ستنكار هذه
اخلطوة ،والتحرك العاجل لل�ضغط على الإدارة الأمريكية من �أجل ت�أمني الإفراج
الفوري عن الدكتور �أبو مرزوق.
�إن حركة حما�س التي مل ت�سي ْء للواليات املتحدة ومل تتعر�ض لأي من
م�صاحلها ،وح�رصت �رصاعها مع العدو ال�صهيوين و�آلته القمعية داخل
فل�سطني ،تدعو الإدارة الأمريكية �إىل مراجعة خطوتها هذه والإ�رساع بالإفراج عن
الدكتور �أبو مرزوق.
�إننا يف حركة حما�س نتابع �أوالً ب�أول جمريات الأمور ،و�سنقوم باتخاذ
الإجراءات الالزمة يف �ضوء تط ُّور املوقف.

وا�ضح من �صياغة البيان �أنه اعتمد لغة هادئة ال تهدف �إىل الت�صعيد .وقد
اختار البيان �أن يحذر الواليات املتحدة بلغة بالغة الدبلوما�سية �إىل �إمكانية تعر�ض
م�صاحلها للخطر بقوله�“ :إن حركة حما�س مل ت�سي ْء للواليات املتحدة ومل تتعر�ض
لأي من م�صاحلها ،وح�رصت �رصاعها مع العدو ال�صهيوين�...إلخ” .وهي
ال�صيغة التي تعني �أن حما�س قادرة على تغيري هذه ال�سيا�سة والبدء بالتعر�ض
للم�صالح الأمريكية.
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ولذلك ف�إن احلركة حر�صت يف اليوم التايل �إىل امل�سارعة �إىل نفي ما بثه الراديو
الإ�رسائيلي عن قيام عنا�رص من حركة حما�س باختطاف مواطنَ ْي �أمريكيَّ ْي يف
قطاع غزة والتهديد بقتلهما يف حال عدم اال�ستجابة للإفراج عن د� .أبو مرزوق.
وهو اخلرب الذي فربكته “�إ�رسائيل” يف �إطار م�ساعيها لتحري�ض الر�أي العام
ِ
يكتف البيان بالنفي ،لكنه
الأمريكي ،و�إطالة �أمد اعتقال �أبو مرزوق يف �أمريكا .ومل
�أ�ضاف يف �سياق البيان الأول ذاته ،وبلغة ٍ �أكرث و�ضوحاً:
“و�إن حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” �إذ تنفي نفيا ً قاطعا ً مثل هذه االدعاءات
ال�صهيونية اخلبيثة ،لت�ؤكد �أنها ت�صب يف �إطار املحاوالت الد�ؤوبة للعدو ال�صهيوين
لت�شويه جهاد وم�صداقية حركة حما�س ،والتي حت�رص عملياتها يف �إطار مقاومة
االحتالل ال�صهيوين.
�إن حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” ،وهي تتابع هذه املحاوالت ال�صهيونية
املك�شوفة لت�شويه �صورة احلركة ،لتهيب بكل كوادرها �أن يتحلوا ب�ضبط النف�س،
و�أن ال ينجروا �إىل ممار�سات قد ت�ستغل من ِقبَل عدونا املجرم .وتعاهد حما�س
جماهري �شعبنا و�أمتنا على �أن تبقى وفية لدرب اجلهاد واال�ست�شهاد ،حتى حترير
الأر�ض واملقد�سات”.
وجه املكتب ال�سيا�سي للحركة ر�سالة �إىل الرئي�س
ويف اليوم ذاته (ّ ،)1995/7/28
الأمريكي بيل كلينتون انتهجت اخلطاب ذاته يف ا�ستخدام كلمات التهديد ّ
املبطن.

قالت حما�س لكلينتون:

�إننا يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” يف غاية ال�سخط والده�شة �إزاء
االعتقال غري املربر للدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س ،الذي و�صل �إىل الواليات املتحدة يف زيارة خا�صة ،عائدا ً �إليها بعد
�سنوات من الإقامة القانونية ،التي مل يحدث خاللها �أن خالف �أ َّيا ً من القوانني
الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل �أن �أربعة من �أوالده قد ُولِدوا يف الواليات املتحدة ويحملون
اجلن�سية الأمريكية.
�إن حركة حما�س �إذ تدين وت�ستنكر ب�شدة هذا الإجراء التع�سفي ،وتطالب
ب�إطالق �رساح الدكتور �أبو مرزوق فوراً ،ف�إنها حتذر الإدارة الأمريكية من عواقب
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ت�سليمه �إىل “�إ�رسائيل” ،وال متلك �إال �أن حت ِّمل امل�س�ؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية
على كل ما قد يلحق بالدكتور �أبو مرزوق من �سوء .و�إنه لِ َا يبعث على الأ�سى
�أن ت�ستمر حكومة الواليات املتحدة يف اتخاذ مواقف معادية حلركة حما�س التي
تخو�ض ن�ضاالً �رشعيا ً �ض ّد االحتالل ال�صهيوين يف �سبيل ا�ستعادة حقوق �شعبنا
املغت�صبة ،يف حماولة ال�سرت�ضاء حليف موهوم ،هو دولة العدو ال�صهيوين.
�إننا نت�ساءل ،متى �سيعرتف �صناع ال�سيا�سة يف الواليات املتحدة ب�أن امل�ستقبل
يف كل املنطقة العربية هو ال حمالة للإ�سالم؟ وما هي امل�صالح الأمريكية التي
يخدمها تبنّي موقف منحاز ل�صالح كيان عدواين مل يتوقف منذ ن�ش�أته عن انتهاك
�أب�سط حقوق الإن�سان ل�شعوب املنطقة عربا ً وم�سلمني؟
نرجو �أن ي�أتي اليوم الذي يدرك فيه �صنّاع ال�سيا�سة الأمريكيون مدى الظلم
الذي تلحقه �سيا�ساتهم ب�شعبنا ،ون�أمل �أن يتبنوا موقفا ً غري منحاز ولو ملرة
واحدة .ولرمبا �ساعدهم على ذلك �أن يت�أملوا يف تاريخ بلدهم بحثا ً عن �أوجه
الت�شابه الكثرية بني ن�ضال الفل�سطينيني ون�ضال �أ�سالفهم من �أجل اال�ستقالل.
�إن الإرهاب الذي ُتتَ َهم حركة حما�س مبمار�سته ال يختلف عن الن�ضال امل�رشوع
الذي خا�ضه ال�شعب الأمريكي من �أجل اال�ستقالل� ،أو ال�شعب الفرن�سي من �أجل
التح ّرر من �أملانيا النازية� ،أو �شعب جنوب �إفريقيا من �أجل الكرامة وامل�ساواة
والتح ّرر من قيود التمييز العن�رصي.
�إننا نحذر الإدارة الأمريكية بكل و�ضوح من ا�ستمرار احتجاز الدكتور
�أبو مرزوق ،ون�ؤكد �أن من �ش�أن ذلك �أن يزج مزيدا ً من م�شاعر الغ�ضب يف نفو�س
العرب وامل�سلمني �ض ّد الإدارة الأمريكية التي ُين َظر �إىل �سيا�ساتها على �أنها منحازة
وعدوانية ،م�ؤكدين على �أن حركة حما�س متثل بالن�سبة للأغلبية ال�ساحقة من
امل�سلمني—والذين تعترب قد�سية فل�سطني جزءا ً �أ�سا�سيا ً من عقيدتهم—الأمل
الذي يرون من خالله �إمكانية حترير القد�س وحترير امل�سجد الأق�صى� .أما
الدكتور �أبو مرزوق فهو زعيم �إ�سالمي معروف ،ويلقى القبول واالحرتام يف
خمتلف الأو�ساط ال�شعبية عربيا ً و�إ�سالمياً.
�إنه ملن امل�ؤ�سف حقا ً �أن ت�رص الإدارة الأمريكية على اعتبار حركة حما�س
منظمة �إرهابية ،ورجاالتها �أ�شخا�صا ً غري مرغوب فيهم ،على الرغم من �أن
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احلركة ما زالت حتى الآن ممتنعة عن الإ�رضار بامل�صالح الأمريكية—رغم ما
�أبدته الإدارات الأمريكية املتعاقبة من عداوة ل�شعبنا—قا�رصة ن�ضالها على
الت�صدي للعدوان ال�صهيوين داخل الأرا�ضي الفل�سطينية.
و�إننا �إذ نطالب بالإطالق الفوري وغري امل�رشوط ل�رساح الدكتور �أبو مرزوق،
ف�إننا ن�ؤكد لكم �أن حركة حما�س �ستتعامل مع الأحداث مبا هو منا�سب ،وال يزال
يحدونا الأمل يف �أن تت�رصف الإدارة الأمريكية بعقالنية ،و�أن تتجنب توريط
نف�سها يف حرب مبا�رشة مع ال�شعب الفل�سطيني ومع امل�سلمني يف العامل �أجمع.

غري �أن تطورات التواط�ؤ الأمريكي مع “�إ�رسائيل” ا�ستدعت تغيريا ً يف خطاب
حركة حما�س ،جتلى يف املذكرة التي بعثت بها يف � 1995/7/31إىل جانيت رينو
 ،Janet Renoوزيرة العدل الأمريكية ،وحتدثت فيها عن �أنها تقوم بدرا�سة
كافة اخليارات.
قالت املذكرة:
ال يزال اعتقالكم للدكتور مو�سى �أبو مرزوق رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة
حما�س ،منذ اخلام�س والع�رشين من �شهر يوليو اجلاري ي�ضاعف من م�شاعر
اال�ستياء وال�سخط يف �أو�ساط حركتنا ولدى كافة ال�شعوب العربية والإ�سالمية،
وير�سخ القناعة لدينا ب�أنه �إجراء �سيا�سي له �صلة ب�آراء الدكتور �أبو مرزوق
ّ
ومواقفه ال�سيا�سية التي ال تتفق مع وجهة النظر الأمريكية ،و�أنه لي�س هناك �أي
�سبب قانوين �أو ق�ضائي يربر هذا االحتجاز� ،سيما و�أن الدكتور �أبو مرزوق كان
قد و�صل لت ّوه يف زيارة عائلية خا�صة ب�شكل قانوين ،ومل ي�سجل عليه �أنه ارتكب
� ّأي خمالفة قانونية طيلة فرتة وجوده ودرا�سته يف الواليات املتحدة.
�إن ما يثري قلقنا وي�ضاعف من غ�ضبنا هو تعمدكم املماطلة يف البت يف ق�ضية
احتجازه غري املربر ،لل�سماح للإ�رسائيليني بالتدخل وتوفري الوقت الالزم للتقدم
بطلب ت�سلمه بنا ًء على تهم يتم تلفيقها له يف املحاكم الإ�رسائيلية .الأمر الذي يطعن
يف نزاهة وم�صداقية ال�سلطات الأمريكية.
�إن بدء م�شاورات م�شرتكة بني خرباء قانونيني �إ�رسائيليني و�أمريكيني وملدة
تزيد عن ثالثني �ساعة يف اليومني الأولني العتقال الدكتور �أبو مرزوق ي�ؤكد
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التدخل الإ�رسائيلي الوا�ضح يف هذه الق�ضية ،كما ي�ؤكد �أنها ق�ضية �سيا�سية متاما ً

ولي�ست قانونية كما زعمت ال�سلطات الأمريكية ،التي ف�شلت حتى الآن يف توجيه
تهمة حمددة للدكتور �أبو مرزوق� .إننا نحذر مرة �أخرى من �أن ت�أخري الإفراج عن
الدكتور �أبو مرزوق �سيع ِّقد الأمور ،و�ستكون له عواقب �سلبية بالغة.

�إن حركة حما�س تدر�س بجدية بالغة كافة اخليارات املطروحة �أمامها يف حال
جتاهلت ال�سلطات الأمريكية النداءات املوجهة �إليها من �أو�ساط �شعبية ور�سمية
للإفراج عن الدكتور �أبو مرزوق ووا�صلت اعتقاله لدوافع �سيا�سية� ،أو فكرت
بت�سليمه �إىل ال�سلطات الإ�رسائيلية التي قررت بالأم�س التقدم بطلب ال�ستالمه،
والتي ثبت لدى كافة منظمات حقوق الإن�سان الغربية—ويف بالدكم بالذات—
�أنها تنتهك حقوق الإن�سان الفل�سطيني ب�شكل دائم و�سا ِفر ،وت�ستخدم التعذيب يف
التحقيق ،وال يتوفر لدى حماكمها احلد الأدنى من النزاهة.
�إننا نرجو �أن تعي حكومتكم خطورة وح�سا�سية الو�ضع الناجم عن هذه
الق�ضية� ،آملني اال�ستجابة �إىل نداء املنطق بالإيعاز ب�إطالق �رساح الدكتور
�أبو مرزوق فوراً ،وال�سماح له باملغادرة �إىل اجلهة التي يختارها.

و�أ�صدرت حما�س يف اليوم ذاته بيانا ً بالفحوى ذاتها قالت فيه �إنها تدر�س كافة
اخليارات املتاحة �أمامها يف حال جتاهلت ال�سلطات الأمريكية املطالب املتكررة
بالإفراج عن �أبو مرزوق .وقالت �إن من �ش�أن اال�ستمرار يف احتجازه تعقيد الأمور
مما �ستكون له انعكا�سات �سلبية بعيدة املدى .وحذرت من ا�ستثارة الر�أي العام
العربي والإ�سالمي ب�أي خطوات من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل حدوث عواقب غري
م�أمونة النتائج.
ويف الأيام التالية� ،ص ّعدت حما�س من ن�شاطها ال�سيا�سي الهادف �إىل ممار�سة
�ضغوط على الإدارة الأمريكية ،لإرغامها على �إطالق �رساح رئي�س مكتبها
ال�سيا�سي .فوجهت يف  31متوز /يوليو ر�سالتني لكل من العاهل املغربي امللك
احل�سن الثاين ،وداعية احلقوق املدنية الأمريكي الق�س جي�سي جاك�سون
 ،Jesse Jacksonنا�شدتهما التدخل لإطالق �أبو مرزوق.
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قالت حما�س يف ر�سالتها للعاهل املغربي:
تقديرا ً منّا للمكانة الإ�سالمية املرموقة التي حتظون بها يف العامل العربي
والإ�سالمي واالحرتام الذي تلقونه على ال�صعيد الدويل ،ونظرا ً لتويل جاللتكم
رئا�سة الدورة احلالية ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،وب�صفتكم �أمني عام جلنة القد�س،
ف�إننا يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” نتوجه �إليكم لو�ضعكم يف �صورة
تطورات حادث اعتقال الدكتور مو�سى �أبو مرزوق رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س ،وذلك عقب و�صوله �إىل الواليات املتحدة وعائلته ب�صورة قانونية
يوم الثالثاء املوافق  25متوز /يوليو .1995
جاللة امللك� ..إن الدالئل املتوفرة لدينا ت�شري �إىل �أن عملية االعتقال ّ
متت لأ�سباب
�سيا�سية تت�صل ب�آراء ومعتقدات الدكتور �أبو مرزوق ،خا�صة يف �ضوء ف�سح
احلكومة الأمريكية مزيدا ً من الوقت �أمام الإ�رسائيليني للتقدم بطلب لت�سليمه لهم،
ف�ضالً عن ال�سماح لهم بالتدخل يف جمريات الق�ضية منذ بداية االحتجاز.
جاللة امللك� ..إننا على رجاء ب�أن تبذلوا م�ساعيكم احلميدة لدى الإدارة
الأمريكية ل�ضمان الإفراج عن الدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،واحليلولة دون تطور
م�س�ألة اعتقاله ،وجتيريها خلدمة �أطراف ت�سعى لإ�شاعة التوتر يف املنطقة العربية.
�إننا يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” يحدونا الأمل �أن يجد هذا النداء
�صداه لدى جاللتكم لإنهاء هذه الأزمة ،وال�سماح لل�سيد �أبو مرزوق مبغادرة
الواليات املتحدة �إىل اجلهة التي يختارها.
راجني من العلي القدير �أن يوفقكم ملا فيه خري الأمة الإ�سالمية جمعاء.
وتف�ضلوا بقبول تقدير قيادة حركة حما�س و�أبناء ال�شعب الفل�سطيني.

الحظ هنا �أن حداثة عهد حما�س باالت�صاالت ال�سيا�سية الرفيعة التي فر�ضها
و ُي َ
عليها حادث اعتقال �أبو مرزوق قادها ال�ستخدام لقب “الأمني العام للَجنة القد�س”
التي يتوىل امللك احل�سن الثاين رئا�ستها.
وقالت حما�س يف ر�سالتها �إىل جاك�سون:
رشف يف منا�رصة ق�ضايا حقوق الإن�سان ،نود
انطالقا ً من مراقبتنا ل�سجلكم امل� ِّ
يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” �أن ن�ضعكم ب�صورة ما ح�صل من تطورات
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ب�ش�أن اعتقال �سلطات بالدكم الدكتور مو�سى �أبو مرزوق رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س منذ �أكرث من �أ�سبوع ،حيث جرى اعتقاله يف مطار جون كينيدي
عقب و�صوله يف زيارة خا�صة مع عائلته �إىل الواليات املتحدة ب�صورة قانونية.
�إننا يف حركة حما�س نعتقد �أن اال�ستمرار يف اعتقال ال�سيد �أبو مرزوق يق ّدم
دليالً وا�ضحا ً على ال�صبغة ال�سيا�سية للعملية ،مما يعزز �شكوكنا ب�إمكانية
ا�ستغالل الوقت من ِقبَل �أطراف خارجية ويف مقدمتها ال�سلطات ال�صهيونية،
بهدف تلفيق تهم باطلة �ض ّد الدكتور �أبو مرزوق.
�إننا نعرب عن قلقنا البالغ �إزاء �صمت ومماطلة الإدارة الأمريكية جتاه
االعتقال ،خا�صة يف �ضوء ما تردد من �أنباء خطرية حول تعاطي الواليات املتحدة
مع طلب تقدمت به ال�سلطات ال�صهيونية لت�سلُّم �أبو مرزوق.
�إن من �ش�أن هذه التطورات ال�سلبية �أن تثري موجة ال حدود لها من الغ�ضب
واال�ستياء جتاه الواليات املتحدة يف �أرجاء العامل العربي والإ�سالمي ،الأمر الذي
ينذر بعواقب غري م�أمونة.
�إننا ن�أمل �أن تتدخلوا لدى الإدارة الأمريكية والأو�ساط ال�شعبية والر�سمية؛
لأجل دعم املطالبة بالإفراج عنه ،وال�سماح له مبغادرة الواليات املتحدة �إىل اجلهة
التي يختارها� ،آملني �أن يلقى ندا�ؤنا هذا من ِقبَلكم اال�ستجابة العاجلة التي تتنا�سب
وخطورة الأزمة.

ويف اليوم التايل ،وجهت حما�س ر�سالتني مماثلتني لكل من د .ع�صمت عبد املجيد
الأمني العام جلامعة الدول العربية ،ود .حامد الغابد الأمني العام ملنظمة امل�ؤمتر
ال�صفة
الإ�سالمي .وقد �أكدت حما�س يف هاتني الر�سالتني على “ال�صفة ال�سيا�سية ِ
لهذا االعتقال ،خا�صة بعد �سماح حكومة الواليات املتحدة لل�سلطات الإ�رسائيلية
بالتدخل يف جمريات حادث االعتقال ،مما يف�صح عن وجود نوايا مبيّتة ،ويعزز
قناعتنا ب�إمكانية تطور الق�ضية �سلبا ً باجتاه تلفيق تهم باطلة بحق الدكتور مو�سى
�أبو مرزوق �أو حتى ت�سليمه لل�سلطات الإ�رسائيلية التي قررت املطالبة بذلك”.
و�أعربت حما�س عن �أملها بتدخل عبد املجيد والغابد ب�شكل �رسيع ل�ضمان
الإفراج عن �أبو مرزوق وتوجهه �إىل املكان الذي يرغب فيه ،واحليلولة دون �أن ت�ؤدي
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املماطلة التي تبديها احلكومة الأمريكية �إزاء اال�ستجابة للنداءات املوجهة �إليها
بهذا ال�صدد �إىل تعقيد الأمور ب�صورة ال ُت َمد عقباها .وقالت حما�س يف ر�سالتها
للغابد “�إننا يف حركة حما�س �إذ نتوجه �إليكم بهذا النداء ،لن�أمل �أن يجد �صداه من
ّ
وح�ضها على اال�ستجابة للنداءات الر�سمية
خالل تدخلكم لدى الإدارة الأمريكية
وال�شعبية يف العامل الإ�سالمي والعربي للإفراج عن د .مو�سى �أبو مرزوق”.
غري �أن قرار املحكمة الأمريكية يف  1995/8/2القا�ضي بتمديد اعتقال �أبو مرزوق
�أدى �إىل ت�صعيد ملحوظ يف لغة اخلطاب لدى حركة حما�س .بل ميكن القول �إن هذا
الت�صعيد �سبق قرار املحكمة يف حماولة لل�ضغط على الإدارة التي اتخذت �أ�سا�سا ً
قرار االعتقال.
ففي � 2آب� /أغ�سط�س �أ�صدرت حما�س بيا َن ْي� ،أعربت يف الأول عن قلقها العميق
لت�أخر ال�سلطات الأمريكية يف الإفراج عن رئي�س مكتبها ال�سيا�سي ،و�أكدت على �أن:
•	ا�ستمرار اعتقاله يفتح الباب �أمام تكهنات عديدة ال �أحد يعتقد �أنها ت�صب يف �صالح
املنطقة.
•	الفر�صة ما زالت متاحة لكي ت�صحح ال�سلطات الأمريكية خط�أها غري املربر
باعتقال د� .أبو مرزوق دون دواع ٍ قانونية ،وهو �إجراء مناف للأعراف
الدبلوما�سية التي حددت �أ�ساليب التعامل مع ال�شخ�صيات ال�سيا�سية.
•	االعتقال باعتباره عمالً �سيا�سيا ً ي�ستلزم من الإدارة الأمريكية اتخاذ قرار
ّ
بغ�ض النظر عن طبيعة الإجراءات الأخرى التي
بالإفراج عن د� .أبو مرزوق،
تتملكنا �شكوك بنزاهتها و ُبعدها عن التدخالت اخلارجية.
�أما البيان الثاين ،فقد كان بادي احلدة لي�س يف احلديث عن �أمريكا فقط ،و�إمنا عن
�أطراف عربية—الأردن وال�سلطة الفل�سطينية—اعتربها �رشيكة يف م�ؤامرة اعتقال
�أبو مرزوق .بد�أ البيان مبخاطبة ال�شعب املجاهد قائالً:
ها هي خطوط امل�ؤامرة �ض ّد �شعبنا و�إ�سالمه العظيم تت�ضح وتربز خيوطها
املت�شابكة وي�سفر املجرمون عن وجوههم ال�سوداء ،وينجلي التحالف غري
املق ّد�س الذي ربط الأطراف العربية و�إ�رسائيل و�أمريكا من �أجل �رضب حركة
املقاومة الإ�سالمية “حما�س” والت�ضييق على رموزها وقادتها ال�سيا�سيني،
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ففي الوقت الذي ت�شن �إ�رسائيل حربها على �أبناء �شعبنا وتلقي ب�أكرث من
�سبعة �آالف من ِخرية �أبنائه يف �سجونها ،ويف الوقت الذي تنتهج �سلطة احلكم
الذاتي �سيا�ستها القمعية �ض ّد �أبناء املعار�ضة الفل�سطينية ،ويف مقدمتهم �أبناء
احلركة الإ�سالمية ،و�إهانة رموزها الراب�ضني يف زنازينها من �أجل �إر�ضاء
�إ�رسائيل ،ويف الوقت الذي يطرد فيه الأردن الأخ َوين الدكتور مو�سى �أبو مرزوق
واملهند�س عماد العلمي من �أرا�ضيه ب�إيعاز من كل من ال�سلطة و�إ�رسائيل ،يف
هذا الوقت تتدخل �أمريكا لتكمل حلقات امل�ؤامرة القذرة وتلقي القب�ض على الأخ
مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س”
الذي يحمل اجلن�سية الأمريكية [يحمل جرين كارد فقط] ،ومل ي�سجل عليه �أي
خمالفة تتعار�ض مع القانون الأمريكي �أو تهدد الأمن الأمريكي .ونحن يف حركة
املقاومة الإ�سالمية “حما�س” نعترب �أن هذه اخلطوة الأمريكية امتداد للحرب
التي ت�شنها �أمريكا �ض ّد �شعبنا وحركة حما�س من �أجل ال�ضغط عليها لرتكيعها
و�إخ�ضاعها التفاقيات �أو�سلو والقاهرة التفريطية ،وخ�صو�صا ً �أن هذه اخلطوة
�أتت يف وقت تعلن فيه �إ�رسائيل �أنها لن تتنازل عن �شرب واحد من �أر�ض ال�ضفة
رصف يف مياهنا و�أر�ضنا كما ت�شاء وتر�ضى.
الغربية ،وتعطي لنف�سها احلق يف الت� ّ

و�أ�ضاف البيان خامتاً:
�إننا يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” ننظر ببالغ اخلطورة للإجراء
الأمريكي ،والذي ُيعترب عدوانا ً �أمريكيا ً جديدا ً على �شعبنا وجماهريه املجاهدة
و�أمتنا الإ�سالمية ،والذي يثبت �أن �أمريكا جادة يف اال�ستمرار يف االنحياز الأعمى
لل�صهيونية العن�رصية .فاعتقال الأخ �أبو مرزوق من ِقبَل الإدارة الأمريكية يتزامن
مع مباركة �أمريكا والغرب للمجازر التي يقرتفها خنازير ال�رصب بحق �إخواننا
البو�سنيني ،و�إننا ن�ؤكد �أن هذه الإجراءات لن تثنينا عن موا�صلة ّ
خطنا اجلهادي
زجنا يف م�ستنقع اخليانة
يفلح �أعداء الإ�سالم يف ِّ
حتى حترير �أر�ض فل�سطني ،ولن َ
والتفريط والإقرار لإ�رسائيل ب�أي حقٍّ يف قد�س الأقدا�س ،و�إننا نح ّذر الإدارة
الأمريكية من اتخاذ �أي �إجراء �ض ّد الدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،و�أن ال�شعب
يرى �أن �أي �أذى يلحق بالدكتور �أبو مرزوق من اعتقال �أو توقيف �سيُعترب عدوانا ً
على اجلماهري الفل�سطينية ،وعليه ف�إننا نطالب الواليات املتحدة ب�إطالق �رساح
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الأخ مو�سى �أبو مرزوق فوراً ،فالرجل بروف�سور و�أكادميي وكل ذنبه �أنه يحمل
ويعب عن ر�سالة الإ�سالم احل�ضارية بدون مواربة وبكل ِع ّزة
هموم �شعبه و�أمته
ّ
و�إباء .و�إىل العرب والفل�سطينيني الذين �شاركوا �إ�رسائيل يف امل�ؤامرة نقول� :إنكم
بتحالفكم مع �أعداء الأمة لن تزدادوا �إال ُبعدا ً عن �شعبنا ،وها هي م�ؤامرتكم قد
انك�شفت ،فعودوا �إىل ر�شدكم.

�أما بعد �صدور قرار متديد اعتقال �أبو مرزوق ملدة �أ�سبوع �آخر ،فقد طر�أ ت�صعيد
�آخر على لغة اخلطاب لدى حما�س .و�أخذت حتذر �رصاحة من نتائج ذلك القرار
ال�سيئة على املنطقة وعلى الواليات املتحدة نف�سها .وقالت يف بيان �آخر لها �صدر يف
� 3آب� /أغ�سط�س:
لقد كنا ن�أمل يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” �أن تلج�أ الإدارة الأمريكية
لنداء العقل واملنطق ،وتعلن قرار الإفراج عن الأخ املجاهد الدكتور مو�سى
�أبو مرزوق رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س بعد االعتقال التع�سفي الذي
اتخذته بحقه ،ومن �أجل �إغالق هذا امللف قبل �أن يت�سع وتت�ضاعف نتائجه ال�سيئة
على املنطقة وعلى الواليات املتحدة نف�سها.
لكن القرار الأمريكي بتمديد فرتة اعتقال د� .أبو مرزوق ،وملدة �أ�سبوع �آخر،
ي�ؤكد لنا �أن الواليات املتحدة مل تفهم �أو تتعامل مع لغة العقل واملنطق واحلكمة
التي حر�صت عليها حركة حما�س حتى الآن ،وراحت متاطل �أمالً يف ك�سب الوقت
لتلفيق تهم باطلة بالتعاون مع الكيان ال�صهيوين.
�إن كل ذلك ي�ؤكد ما قلناه منذ البداية ب�أن ق�ضية اعتقال د� .أبو مرزوق هي
ق�ضية �سيا�سية ولي�س لها �أي ُبع ٍد �آخر ،فالواليات املتحدة تعتقل املجاهد الكبري
د� .أبو مرزوق؛ لأنه يقود حركة حترر وطني ،حتظى بت�أييد �شعبنا الفل�سطيني،
ومب�ؤازرة �أمتنا العربية والإ�سالمية جلهادها املبارك �ض ّد ظلم وا�ستبداد
املحتلني ال�صهاينة.
�إن حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” ،وهي ترقب تورط القرار الأمريكي
املتزايد يف االرتهان ل�صالح نفوذ اللوبي ال�صهيوين داخل الإدارة الأمريكية،
لتتوقع �أن يغيب عن �أذهان القادة الأمريكان جتربتهم املريرة يف املنطقة عندما
ي�صطدمون مبا�رشة مع تياراتها ال�شعبية والإ�سالمية املقاوِمة .و�إذا كانت الإدارة
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الأمريكية مل َتعبَ�أ بردود الفعل ال�ساخطة ،وبفعاليات االحتجاج اجلماهريي يف كل
العامل العربي واال�سالمي على اخلطوة العدائية من جانب ال�سلطات الأمريكية،
ف�إن عليها �أن تتوقع �أي ر ّد فعل مهما كان نوعه على هذه اال�ستهانة وهذا التجاوز
عبت عن نب�ض جماهري �أمتنا العربية والإ�سالمية ،وعليها
للنداءات الوا�سعة التي ّ
يف نف�س الوقت �أن تتحمل م�س�ؤولية �سيا�ستها العدائية هذه.

ويف � 4آب� /أغ�سط�س �أ�صدرت حما�س البيان الأعنف والأكرث �رصاحة و�رصامة
من كل ما �سبق ،و�أكدت فيه على:
 .1على الواليات املتحدة الأمريكية �أن تقوم بالإفراج الفوري وال�رسيع عن
د .مو�سى �أبو مرزوق ودون �رشوط.
 .2تدعو حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” جميع القوى املدا ِفعة عن حقوق
الإن�سان والقوى املحبة لل�سالم والعدالة يف العامل لل�ضغط على �أمريكا للإفراج
عن د .مو�سى �أبو مرزوق.
 .3على �أمريكا �أن تفهم �أن �أي تفكري بت�سليم د .مو�سى �أبو مرزوق �إىل الكيان
ال�صهيوين �سي�رض مب�صاحلها يف ال�رشق الأو�سط ب�شكل كبري ،و�سيع ّر�ضها
لغ�ضبة اجلماهري العربية والإ�سالمية ،الأمر الذي ال ُت َمد عقباه.
تتوجه حركة املقاومة الإ�سالمية �إىل كل �أجهزتها العاملة يف العامل للوقوف
.4
ّ
على �أهبّة اال�ستعداد للتحرك للدفاع عن رجال الإ�سالم يف اللحظة املنا�سبة
واملكان املنا�سب.
وختم البيان خماطبا ً “�شعب االنتفا�ضة البطل” بلغة حتري�ضية وا�ضحة“ :ال ُب ّد
لكم من وقفة وطنية حازمة قبل �أن تختطفكم �أيدي العن�رصية يف كل مكان .قفوا يف
وجه الظلم والطغيان وا�صدعوا باحلق وثقوا بن�رص اهلل فهو قادم وقريب”.
ويف � 9آب� /أغ�سط�س �أ�صدرت حركة حما�س بيانا ً �آخر ح ّذرت فيه الواليات املتحدة
من الدخول ب�شكل مبا�رش طرفا ً يف ال�رصاع ،الأمر الذي ال ُت َمد عقباه .وقالت �إنها
تدر�س بجد ّية بالغة اخلطوة الأمريكية ،و�سيكون لها موقفها الذي يتالءم معها.
وجاء يف البيان الذي حمل توقيع املكتب الإعالمي:
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�إن حركة املقاومة اال�سالمية “حما�س” تنظر بخطورة بالغة �إىل قيام مكتب
التحقيقات الفيدرايل الأمريكي باعتقال الدكتور مو�سى �أبو مرزوق بعد �أن
تراجعت دائرة الهجرة الأمريكية عن ادعاءاتها ال�سابقة بوجود خمالفات
لقوانني حملية.
�إن جلوء الإدارة الأمريكية �إىل اعتقال الدكتور مو�سى �أبو مرزوق جمددا ً
بنا ًء على الطلب ال�صهيوين ،ي�ؤكد ر�ضوخ هذه الإدارة ب�شكل كامل لل�ضغط
ال�صهيوين ،الأمر الذي يثبت وجود م�ؤامرة �سيا�سية (�صهيونية � -أمريكية)
م�شرتكة ّ
مت ن�سجها يف اخلفاء بني الطرفني.
�إن هذه اخلطوة ت�ؤكد ب�صورة ال تقبل اجلدال �أن عملية االعتقال كانت �إجرا ًء
�صفاًّ ،
مت ب�سبب الآراء واملعتقدات ال�سيا�سية التي ي�ؤمن بها الدكتور
�سيا�سيا ً ِ
�أبو مرزوق واملخالِفة لوجهة النظر الأمريكية.
لقد تعاملت ال�سلطات الأمريكية مع ق�ضية االعتقال بخداع ُ
وا�ضح ْي،
وخبْث
َ
فبينما كانت تر ّوج �أنها �إجراء قانوين ،كانت يف نف�س الوقت جتري ات�صاالت
�رس ّية مع حكومة الإرهابي �إ�سحاق رابني حل�شد اتهامات باطلة �ض ّد الدكتور
�أبو مرزوق ،يف حماولة للإ�رضار ب�سمعة ومكانة حركة حما�س �إقليميا ً ودولياً،
و�إ�شغالها عن كفاحها �ض ّد امل�ستعمرين ال�صهاينة.
لقد رف�ضت �إدارة بيل كلينتون جميع املنا�شدات الر�سمية وال�شعبية لإطالق
رصت على ارتكاب خط�أ �سيا�سي بالغ يتمثل يف
�رساح الدكتور �أبو مرزوق ،و�أ� ّ
ا�ستمرار اعتقاله ،مما �ستكون له �آثار �سلبية وعواقب غري م�أمونة.
لقد �أ�ص ّمت ال�سلطات الأمريكية �أذنيها عن �سماع �صوت العقل واملنطق
الذي انطلقت �أ�صدا�ؤه من كافة �أرجاء العامل ،بينما �سمحت للفحيح ال�صهيوين
�أن يتغلغل فيها ،ويدفعها باجتاه تبنّي مواقفه التي ال تخدم يف النهاية �سوى
امل�صالح ال�صهيونية.
�إن قيام الإدارة الأمريكية بهذه اخلطوة ُيع ُّد حتديا ً �سا ِفرا ً مل�شاعر امل�سلمني
عموما ً والفل�سطينيني خ�صو�صاً ،الذين وقفوا �إىل جانب حركة حما�س وطالبوا
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واجه برد فعل قوي من امل�سلمني
الإدارة الأمريكية بالرتاجع عن قرارها ،الذي �سيُ َ
يف جميع �أنحاء العامل.
�إننا يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” نح ّذر �إدارة الرئي�س بيل كلينتون
من مغبّة ت�سليم د� .أبو مرزوق ل�سلطات العدو ال�صهيوين ،م�ؤكدين �أن هذه
اخلطوة ُتع ّد خ ّطا ً �أحمر� ،سيعني جتاهله من ِقبَل الواليات املتحدة دخولها
ب�شكل مبا�رش طرفا ً يف ال�رصاع بني �شعبنا وبني االحتالل ال�صهيوين ،وهو ما ال
ُت َمد عقباه.
�إن على الإدارة الأمريكية �إعادة ح�ساباتها بجدية ،و�إ�صدار قرارها بالإفراج
عن الدكتور �أبو مرزوق؛ لأن التمادي يف تنفيذ رغبات العدو ال�صهيوين ،واالرتهان
مل�صاحله وحده ،لن تكون يف �صاحلها �أو يف �صالح ال�شعب الأمريكي.
و�أخرياً ،ت�ؤكد حركة حما�س �أنها تدر�س بجدية بالغة اخلطوة الأمريكية
اجلديدة ،و�سيكون لها موقفها الذي يتالءم معها مبا حتمله من �أبعاد عدائية،
و�ست�صون احلركة كرامة قادتها ال�سيا�سيني ،و�ست�ضمن الإفراج عنهم بكافة
الو�سائل املتاحة لديها.

ويف خ�ضم هذه البيانات ،فوجئ املراقبون بت�رصيحات للمهند�س �إبراهيم
غو�شة ،الناطق الر�سمي با�سم حما�س (جملة ال�رشوق ،)1995/8/7 ،نفى فيها �أن
تكون حركته قد هددت ب�رضب امل�صالح الأمريكية ر ّدا ً على اعتقال رئي�س مكتبها
ال�سيا�سي .وقال �إن احلركة حذرت من ردود فعل ال�شعب الفل�سطيني والعرب
وامل�سلمني على ا�ستمرار اعتقال �أبو مرزوق �أو ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل”.
و�أكد غو�شة“ :مل ي�صدر �أي بيان عن حما�س �أو ناطقها الر�سمي يهدد ب�رضبها
(امل�صالح الأمريكية)” .لكنه قال“ :ال يجوز منذ الآن التعامل مع �أمور افرتا�ضية
م�ستقبلية قبل �أن تقع ،عندما تقوم الواليات املتحدة باعتقال مو�سى �أبو مرزوق
لفرتة طويلة� ،أو عندما تقوم بت�سليمه �إىل اليهود ف�إن حما�س �ستدر�س املوقف
وحتدد موقفها” .م�ستدركا ً “عندها �سيكون لكل حادث ٍ حديث”.
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و�أ�ضاف “هناك بع�ض املحددات التي جتعلنا ال ندخل يف معركة ك�رس عظم مع
�أمريكا ،يهمنا �أال ندخل يف �صدام مع ال�شعب الأمريكي ،و�أن نف ّرق بني ال�شعب
والإدارة الأمريكية”.
ومل يحدد غو�شة الأ�سباب التي تدعو �إىل انتهاج �سيا�سة عدم املواجهة مع
الواليات املتحدة ،ولكنه قال �إن العمليات الع�سكرية �ض ّد االحتالل هي التي تعطي
الر�صيد لل�شعب ،و�أي ن�شاط خارجي �سي�شتّت هذا الر�صيد.
لكن غو�شة نفى �أي�ضا ً �أن تكون حما�س تعتزم حثّ حركة اجلهاد الإ�سالمي
على عدم تنفيذ تهديداتها بنقل املعركة �إىل خارج فل�سطني وا�ستهداف امل�صالح
الأمريكية؛ “لأن لكل ف�صيل قراره امل�ستقل ،ونحن ال نلزم �أحدا ً” .وكانت حركة
اجلهاد الإ�سالمي قد �أ�صدرت بيانا ً بالغ احلدة هددت فيه بقتل الأمريكيني يف
�أي مكان يتواجد فيه مقاتلوها .ويعتقد �أن املرحوم د .فتحي ال�شقاقي ،الأمني
العام ال�سابق للحركة ،هو الذي �أ�صدر ذلك البيان بدافع �صداقته التاريخية مع
�أبو مرزوق.
وبعد � 10أيام من ت�رصيحاته ال�سابقة ،جدد غو�شة نفيه �صدور تهديدات عن
حما�س ب�رضب امل�صالح الأمريكية (�صحيفة الر�أي ،ع ّمان .)1995/8/17 ،وقال
�إن حما�س مل تهدد ب�رضب امل�صالح الأمريكية يف املنطقة �إذا مل تفرج ال�سلطات
الأمريكية عن �أبو مرزوق .و�أ�ضاف �أنه مل ي�صدر عن حركة حما�س من خالل
بياناتها �أو من خالل ناطقها الر�سمي �أي تهديد يفيد بذلك.
و�أ�شار �إىل �أن احلركة �أو�ضحت �أن على الإدارة الأمريكية �أن تفرج فورا ً عن
�أبو مرزوق حمذرة من �أن ا�ستمرار اعتقاله قد ي�ؤدي �إىل حتركات �شعبية يف
العاملني العربي والإ�سالمي ي�صعب �ضبطها .و�شدد غو�شة على �أن حما�س ملتزمة
ومن�ضبطة بربناجمها اال�سرتاتيجي القائم على مقاومة االحتالل ال�صهيوين داخل
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .لكنه �أكد �أنه يف حال �إ�رصار الإدارة الأمريكية على
موا�صلة اعتقال د� .أبو مرزوق ،والأخطر من ذلك ت�سليمه �إىل الكيان ال�صهيوين،
ف�إن حما�س �سرتاجع ا�سرتاتيجيتها يف ال�رصاع على �ضوء �أي ت�رصفات خطرية
من الإدارة الأمريكية.
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ت�رصيحات غو�شة املعروف عنه الت�شدد قر�أها املراقبون يف حينه باعتبارها
حماولة لعدم دفع وا�شنطن �إىل مزيد من التعنت يف معاجلتها لق�ضية �أبو مرزوق.
وقد لوحظ �أن هذه الت�رصيحات قد ِ
�صيغت على طريقة التلويح بالع�صا واجلزرة
يف وقت واحد .غري �أن بيانات حما�س ما لبثت �أن عادت �إىل لغتها ال�سابقة .ففي اليوم
التايل فقط لن�رش ت�رصيحات غو�شة� ،أ�صدرت حما�س بيانا ً يف غزة اعترب اعتقال
�أبو مرزوق م�ؤامرة .وو�صفه ب�أنه �إجراء خمالف لكل القوانني والأعراف الدولية
واحلقوق الإن�سانية .وقال البيان�“ :إن �إدارة الرئي�س الأمريكي كلينتون �أ�صبحت،
ومبا ال يخفى على �أحد� ،أداة �صهيونية غري عابئة مب�صالح ال�شعب الأمريكي
ال�شعب الأمريكي
وم�صريه ،وكل ه ِّمها هو تنفيذ �أوامر �إ�رسائيل” .ودعا البيانُ
َ
“لأن يقول كلمته ،ويوقف الإدارة عند حدها ومينعها من املغامرة مب�صريه �إر�ضا ًء
لإ�رسائيل” ،م�شريا ً �إىل �أن ال�شعب الفل�سطيني “لي�س عدوا ً لل�شعب الأمريكي”.
وطالب البيان بالإفراج عن �أبو مرزوق ،حمذرا ً من �أنه يف حال ت�سليمه ف�إن
الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” �ستدفعان ثمنا ً غالياً .وقد ترافق �إ�صدار هذا البيان مع
قيام ملثمني يف قطاع غزة ب�إحراق العلمني الإ�رسائيلي والأمريكي خالل مظاهرات
احتجاجية على اعتقال �أبو مرزوق .كما ن ّدد خطباء امل�ساجد يف غزة با�ستمرار
ال�سلطات الأمريكية باعتقال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حمذرين من
�أي خطوة ترمي �إىل ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل”.
و�أكد بيان حما�س على:
• �رضورة الإفراج عن الدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” ،و�أن ا�ستمرار اعتقاله ال يعني �إال ا�ستمرار
معاداة وتن ُّكر �أمريكا حلقوق ال�شعب الفل�سطيني.
• �إن فاتورة ت�سليم الدكتور مو�سى �أبو مرزوق لإ�رسائيل �ستدفع �أمريكا
و�إ�رسائيل ثمنها غالياً.
• �إننا ويف ظ ّل هذه امل�ؤامرة العاملية التي ت�ستهدف الق�ضاء على �شعبنا وق�ضيتنا،
لنطالب ال�سلطة الفل�سطينية �أن تعي هذه امل�ؤامرة وتتوقف عن مطاردة
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واعتقال جماهدينا ،والإفراج الفوري عن املعتقلني ،واحرتام حقوق الإن�سان
الفل�سطيني املجاهد ،و�أال تكون ذريعة لأعداء �شعبنا ملطاردة واعتقال
جماهدينا الأحرار.

وقد توا�صل التباين الذي رمبا كان متع َّمدا ً يف لغة خطاب حما�س مع وا�شنطن.
ففي  ،1995/9/23وزع بيان بالغ احلدة حمل توقيع تالمذة �أبو مرزوق ت�ض ّمن
تهديدا ً �رصيحا ً بقتل املواطنني الأمريكيني املقيمني يف مناطق احلكم الذاتي يف قطاع
غزة وال�ضفة الغربية املحتلة .و�أكد البيان الذي حمل عنوان “حتذير �إىل ك ّل �أمريكي
قذر يعي�ش يف بالدنا اجلميلة” قدرة هذه املنظمة ،التي مل يثبت وجودها واقت�رصت
بياناتها على البيان امل�شار �إليه ،على “�رضب كل �أمريكي يف قطاع غزة وال�ضفة
الغربية” .و�أ�ضاف البيان املكتوب بالإجنليزية “نحن ن�ستطيع ب�سهولة قتل كل
�أمريكي”.
وقد حر�ص البيان ،الذي غالبا ً ما يكون قد �صدر عن جهة داخل حما�س ،عدم
عالقة هذه املنظمة بحركة حما�س .و�أكد �أن منظمة تالمذة �أبو مرزوق �ستنفذ
تهديداتها يف حال مل تطلق الإدارة الأمريكية “قائدها” .وتابع البيان “املوت
للأمريكيني” مهددا ً بتحويل غزة وال�ضفة الغربية �إىل “لبنان جديد”.
وبحر�ص مماثل قالت حما�س يف اليوم التايل �إنها غري م�س�ؤولة عن هذا البيان.
بل و�أ�ضافت “�إننا يف حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” ننظر بعني الريبة وال�ش ّك
لكل املجموعات التي تهدد الأبرياء ال ُعزل”� .إال �أنها دعت “ال�شعب الأمريكي �إىل �أن
يقف باملر�صاد لت�رصفات حكومته التي هي �ض ّد م�صالح ال�شعب الأمريكي بق�صد
ا�ستعطاف اللوبي ال�صهيوين �صاحب القرار احلقيقي يف الواليات املتحدة” .و�شدد
بيان حما�س على �إدانة “الإجراء الظامل �ض ّد الأخ مو�سى �أبو مرزوق والذي جاء
ا�ستجابة لل�ضغوط ال�صهيونية املبا�رشة ،والذي ميثل ا�ستفزازا ً مل�شاعر امل�سلمني
يف جميع �أنحاء العامل� ،إال �أنها ال تعفي ال�شعب الأمريكي من هذه امل�س�ؤولية”.
و�أ�ضافت حما�س “ن�شجب ون�ستنكر �أي تهديد للمواطنني الأمريكيني وخ�صو�صا ً
الذين يف �ضيافة ال�شعب الفل�سطيني”.
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هذا احلر�ص البالغ من جانب حما�س على عدم توجيه تهديدات مبا�رشة
للأمريكيني وامل�صالح الأمريكية يف�رسه حممد ن ّزال ،ع�ضو مكتبها ال�سيا�سي
وممثلها يف الأردن ،بقوله:
ال�سيا�سة العامة حلركة حما�س هي جتنّب ا�ستخدام لغة التهديد والوعيد يف
خطابها ال�سيا�سي با�ستثناء العدو ال�صهيوين ،ونعتقد �أن ال�ضغط ال�سيا�سي
والإعالمي واجلماهريي على الإدارة الأمريكية ميكن �أن ُي�سفر عن نتائج
�إيجابية �أكرث من لغة التهديد ،التي قد تزيد من عنجهية الطرف الآخر و�إ�رصاره
على موقفه� .إننا ن�سري يف حماور متعددة من �أجل حتقيق هدفنا ب�إطالق �رساح
د .مو�سى ،ون�أمل �أن يتحقق هذا الهدف دون خروج عن �سيا�ستنا بح�رص دائرة
ال�رصاع مع الكيان ال�صهيوين( .جملة فل�سطني امل�سلمة� ،أيلول� /سبتمرب )1995

هذه الوقفة القوية التي اتخذتها قيادات حما�س وكل كوادرها و�أع�ضائها
للدفاع عن �أبو مرزوق رافقها يف الوقت ذاته اعرتا�ضان على ت�رص َفني لرئي�س
املكتب ال�سيا�سي للحركة ،و�إن كان مل يتم التعبري عن ذلك ب�شكل �رصيح وعلى
نطاق وا�سع.
توجهه �إىل الواليات املتحدة ،وهو الذي �سبق له �أن غادرها �سنة
الأول :هو مبد�أ ُّ
عب عن ذلك حممد نزال ب�شكل
 1992بعد انك�شاف موقعه القيادي يف حما�س .ولقد ّ
غري مبا�رش حني ُ�سئِل �إن كانت حما�س قد توقعت قيام الواليات املتحدة باعتقال
�أبو مرزوق ،ف�أجاب بدبلوما�سيته املعهودة:
الذين يحملون عبء الق�ضية الفل�سطينية والدفاع عنها ينبغي لهم �أن يتعاملوا
مع �أ�سو�أ االحتماالت والتوقعات ،و�أن ي�ضعوا يف اعتبارهم حدوث غري املتوقع...
وال �ش ّك �أن �إعالن الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون و�ضع حما�س على قائمة
الإرهاب يف �شهر كانون الثاين /يناير املا�ضي ،كان م�ؤ�رشا ً وا�ضحا ً على خطوة
�أمريكية هامة يف حماربة احلركات املجاهدة يف فل�سطني ولبنان ...كما �أن امل�شاريع
املقدمة للإقرار يف الكوجنر�س الأمريكي بهذا ال�ش�أن ت�سري يف االجتاه نف�سه.

(جملة فل�سطني امل�سلمة� ،أيلول� /سبتمرب )1995
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د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوا ُر َح َياة

الثاين :تعيني حمام ٍ يهودي للدفاع عن �أبو مرزوق ،وهو الأمر الذي �سبق
لأبو مرزوق نف�سه � ْأن كان مرت ّددا ً فيه ،وف ّكر يف انعكا�ساته ال�سلبية على حما�س.
وقد قال �إبراهيم غو�شة �رصاحة �إن حما�س ال توافق على تعيني حمام ٍ يهودي.
و�إنها تفكر يف تعيني حمام ٍ �آخر يف مرحلة �أخرى من املحاكمة (ال�رشوق.)1995/8/7 ،
ويعب م�صطفى اللداوي ،ممثل حما�س يف لبنان (يف ذلك الوقت) ،عن االعرتا�ضني
ّ
ذاتهما ،ولكن بطريقة �أخرى ،وذلك عرب التقرير الذي رفعه لقيادة احلركة يف ع ّمان
عن اجتماع القوى والأحزاب الفل�سطينية واللبنانية ب�ش�أن اعتقال �أبو مرزوق.
يقول التقرير “ولكن اجلميع تو ّقف بنوع من الت�أنيب للحركة عند:
 .1ملاذا �أمريكا وبالذات الآن؟ وع�شية عملية ا�ست�شهادية نوعية؟
 .2ملاذا �ستانلي كوهني؟ وهل هذا االختيار جاء من وبعلم احلركة؟”
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