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كانت العالقات بني منظمة التحرير الفل�سطينية وحركة حما�س متر بواحدة من
فرتات الفتور البالغ حني �أوقفت ال�سلطات الأمريكية د .مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية ،يف مطار جون كينيدي بنيويورك.
ُ
ا�ضطر للتوجه �إىل الواليات املتحدة بهدف بحث
بل �إن �أبو مرزوق نف�سه كان قد
�إمكانية العودة لال�ستقرار فيها يف �أعقاب طرده من الأردن ،ا�ستجابة لل�ضغوط
التي مار�ستها ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها يا�رس عرفات .وقد كانت “�إ�رسائيل”
والواليات املتحدة طرفا ً يف هذه ال�ضغوط ،التي ا�ضطر الأردن يف �ضوئها �إىل �إلغاء
العمل باالتفاق ال�شفوي الذي �أُبرِم �سنة  1992و�سمح مبوجبه لأبو مرزوق
وعماد العلمي بالإقامة داخل الأرا�ضي الأردنية.
ومل ت�ستهدف �ضغوط ال�سلطة الفل�سطينية �إخراج �أبو مرزوق وال َعلَمي من
الأرا�ضي الأردنية فح�سب ،لكنها كانت ت�ستهدف وقف كل ن�شاط حلركة حما�س
داخل الأرا�ضي الأردنية ،مبا يف ذلك منع �إبراهيم غو�شة الناطق الر�سمي با�سم
احلركة ،وحممد ن ّزال ممثلها يف الأردن من الإدالء ب�أي ت�رصيحات �إعالمية من
داخل الأرا�ضي الأردنية� .أما خالد م�شعل الذي كان يتوىل نائب رئي�س املكتب
ال�سيا�سي للحركة ،ف�إنه مل تكن ت�صدر عنه �أي ت�رصيحات �أ�صالً ...ذلك �أنه رجل
ظ ّل يحافظ على منط من ال�رسية يف حتركاته ون�شاطه حتى تعر�ض ملحاولة االغتيال
الإ�رسائيلية يف ع ّمان يف .1997/9/25
والواقع �أن �أبو مرزوق وعماد العلمي مل يكونا ميار�سان �أي ن�شاطات علنية
داخل الأرا�ضي الأردنية .وكان وجودهما مو�ضع تك ُّتم �شديد �إىل احلد الذي كان
ال�صحفيون معه ال يعرفون �أنهما يقيمان يف الأردن ،مبن يف ذلك كاتب هذا الكتاب
الذي �أعد �أ�سئلة لأبو مرزوق يوم توقيع اتفاق �أو�سلو وبعث بها �إىل مكتب حما�س
يف الأردن متوقعا ً �أن الإجابات اخلطيّة التي ح�صل عليها قد �أتته من دم�شق ،حيث
كان يفرت�ض �أن �أبو مرزوق يقيم فيها.
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لكن �إبعاد الأردن لأبو مرزوق والعلمي كان ناجما ً عن عدم قدرة ال�سلطات
الأردنية على اتخاذ �إجراءات بحق م�شعل وغو�شة ونزال لأنهم يحملون
اجلن�سية الأردنية.
ومن بني ال�ضغوط التي مار�ستها ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها على الأردن،
ال َّز ْعمِ ب�أن الأردن يقف وراء العمليات التي تنفذها حما�س �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية
يف �إطار اتفاق �سيا�سي يهدف �إىل �إف�شال ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وا�ستعادة
ال�سيادة الأردنية على ال�ضفة الغربية ،م�ضافا ً �إليها قطاع غزة يف هذه املرة.
ويبدو �أن دعاوى ال�سلطة قد جنحت يف �إقناع وا�شنطن� ،أو �إثارة اهتمامها ،وكذلك
“�إ�رسائيل” التي مل ت ُكن تقبل �أن تفهم كيف ميكن للأردن يكون خمل�صا ً لـ“معاهدة
ال�سالم” التي �أبرمها معها يف الوقت الذي يوفر فيه مالذا ً لقيادة حما�س؟
وحني �أبعد الأردن �أبو مرزوق والعلمي ،كانت الأجهزة الأمنية الفل�سطينية قد
قامت بحركة اعتقاالت ا�ستهدفت قادة ورموز حما�س يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
�شملت �أع�ضاء يف مكتب حما�س الإداري بقطاع غزة الذي يعترب قيادة القطاع.
لذلك ،ف�إن ال�سعادة التي �شعرت بها ال�سلطة الفل�سطينية و�أجهزتها الأمنية لدى
طرد الأردن لكل من �أبو مرزوق والعلمي ،تك ّررت مرة �أخرى حني �أُعلِن عن توقيف
�أبو مرزوق يف نيويورك.
يقول تقرير �أعده من غزة كاتب �أردين (�صالح قالب) ُعرِف بعالقاته الوثيقة
مع يا�رس عرفات ،ج ّراء ن�ضاله ل�سنوات طويلة يف �صفوف الثورة الفل�سطينية
وخروجه من بريوت معه على ظهر �سفينة واحدة �سنة :1982
يف �أعقاب الغزو الإ�رسائيلي للبنان ا�ستقبل قطاع غزة ،اخلا�ضع لنفوذ
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،والذي ما يزال يعي�ش �أجواء عملية تل �أبيب الأخرية
االنتحارية ،ويتابع �آخر مراحل تطور املفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية
التي جرى تعليقها بعد هذه العملية ،و�ست�ست�أنف اليوم يف �إيالت ،نب�أ اعتقال
القائد ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” د .مو�سى �أبو مرزوق
(�أبو عمر) باندها�ش بالغ اختلطت فيه فرحة الذي ينا�صبون حركته العداء،
ب�أحزان وخماوف �أع�ضائها وامل�ؤيدين لها ،وعدم اكرتاث ال�شارع الغزاوي.
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وجاء نب�أ اعتقال �أبو مرزوق بينما كان الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات يو ّقع
اتفاقا ً قيمته  40مليون دوالر لإ�صالح �شبكة املجاري ال�صحية يف قطاع غزة مع
ال�سفري الأمريكي يف �إ�رسائيل مارتن انديك ،بح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني
الأمريكيني والفل�سطينيني ،وقد بادر القن�صل الأمريكي الذي كان يح�رض حفل
التوقيع �إىل ت�أكيد �صحة هذا النب�أ عندما �س�أله �أبو عمار عن ذلك.
ومع �أن �شقيق مو�سى �أبو مرزوق ،وهو العميد حممود �أبو مرزوق ،الذي
يتوىل م�س�ؤولية دائرة الإطفاء واحلرائق يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،والذي
هو �أي�ضا ً �أحد كبار ال�ضباط الفل�سطينيني املنتمني �إىل حركة فتح التي تع ّد احلزب
احلاكم يف مناطق احلكم الذاتي ،و�أحد �أع�ضاء جمل�س الأمن الفل�سطيني الذي
يت�شكل من قادة الأجهزة الأمنية الفل�سطينية والذي يعقد اجتماعا ً دوريا ً يوميا ً
برئا�سة عرفات� ،إال �أن هذا املجل�س لدى اجتماعه الليلة قبل املا�ضية بعد نب�أ
االعتقال ب�أقل من �ساعة مل يتطرق �إىل هذه احلادثة ال من بعيد وال من قريب.
وكان كبار قادة الأجهزة الأمنية الفل�سطينية قبل انعقاد اجلل�سة اليومية
ملجل�س الأمن الفل�سطيني املذكور �آنفا ً قد حتلّقوا حول العميد حممود �أبو مرزوق
يف �أحد ممرات مبنى املنتدى الذي اعتمده الرئي�س الفل�سطيني مقرا ً له ولل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،و�أخذوا ميطرونه بفي�ض ٍ من الأ�سئلة حول �شقيقه الذي
اعتُ ِقل يف الواليات املتحدة يوم الثالثاء املا�ضي ،وعن ظروف هذا االعتقال وع ّما
�إذا كانت عائلته املقيمة يف الواليات املتحدة قد بادرت �إىل �إجراء �أي ات�صال مع ذويه
و�أهله يف قطاع غزة .ولعل ما يلفت االنتباه �أن نوعا ً من الأ�سى املختلط بال�شفقة،
وبفرحة داخلية غري ظاهرة ،قد خيّم على كبار قادة الأجهزة الأمنية الفل�سطينية
وهم يتحلّقون حول العميد �أبو مرزوق ويلقون عليه �أ�سئلة متالحقة ،بع�ضها
هدفه املزيد من املعرفة واال�ستي�ضاح ،وبع�ضها الآخر يطفح بالت�شفي والكيدية.
واحلقيقة �أن عرفات الذي امتنع عن الإدالء ب�أي ت�رصيح ر�سمي يف جمال التعليق
على حادثة اعتقال زعيم التنظيم الذي يع ّد خ�صمه الأكرب يف هذه املرحلة،
مل يظهر عليه �أي ر ّد فعل ميكن ا�ست�شفاف �أي �شيء منه ال �سلبا ً وال �إيجاباً،
وبقي بعد ت�أ ّكده من النب�أ يتابع ال�ش�ؤون الفل�سطينية اليومية بطريقة عادية.

(ال�رشق الأو�سط)1995/7/29 ،
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عدم ظهور �أي انفعاالت ب�أي اجتاه كان على يا�رس عرفات حلظة تبلغه خرب
اعتقال �أبو مرزوق مرده—وفقا ً للذين يعرفون كيف يفكر الرجل—راجع لكونه
بد�أ يقلّب الأمر على عدة �أوجه ،يف مقدمتها :كيف �سينظر الر�أي العام الفل�سطيني
والعربي للم�س�ألة؟ وهل ميكن �أن يرى البع�ض يف اعتقال �أبو مرزوق يف �أمريكا
ُ
تواط�ؤٍ مك�شوفة مع “�إ�رسائيل” ،الوجه الآخر العتقال الأجهزة الأمنية
عملية
الفل�سطينية لقادة ورموز حما�س يف الداخل؟ وهل �سي�ؤدي حادث االعتقال �إىل
قيام حما�س بتنفيذ عمليات ع�سكرية مكثفة تكون حم�صلتها وقف املفاو�ضات مع
اجلانب الإ�رسائيلي ،الذي يفرت�ض يف عرفات �أن يحقق الأمن الإ�رسائيلي؟
�ش فيه التقرير ال�سابق� ،أعلن مروان كنفاين الناطق
لذلك ،ويف اليوم ذاته الذي ُن ِ
الر�سمي با�سم عرفات �إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سوف تتابع مو�ضوع
اعتقال �أبو مرزوق ،و�سوف تعر�ض بالطبع قبول الأخ �أبو مرزوق ،الذي هو
من �أ�صل فل�سطيني ،يف �أرا�ضيها لو تع ّذر �إيجاد مكان لإقامته (ال�رشق الأو�سط،
 .)1995/7/30ويف اليوم التايل طلبت ال�سلطة الفل�سطينية من “�إ�رسائيل” والواليات
املتحدة تهدئة الأو�ضاع لتفادي وقوع �أي �أزمة .و�رصح كنفاين �أنه “من غري
املفهوم �إ�رصار �إ�رسائيل على ت�صعيد املوقف باملطالبة ر�سميا ً بت�سليم �أبو مرزوق
يف هذا الوقت بالذات ،ويف �ضوء عدم توجيه �أي تهمة �إليه من ِقبَل الواليات املتحدة
وعدم توفر �أدلة قوية” .و�أ�ضاف �أن ال�سلطة الوطنية ترى �رضورة معاجلة هذا
الأمر بهدوء وتعقل لإيجاد ح ّل لهذه امل�شكلة وجتنب الأزمات (ال�رشق الأو�سط،
.)1995/8/1
ويف اليوم التايل ،اعترب م�ست�شار �آخر لعرفات ،هو د� .أحمد الطيبي� ،أن طلب
الت�سليم الإ�رسائيلي الذي تقرر �إعداده من �ش�أنه � ْأن ي�ص ّعد الو�ضع ويزيد من
حدة التوتر يف املنطقة .وطالب الطيبي الإدارة الأمريكية بعدم ت�سليم �أبو مرزوق
لـ“�إ�رسائيل” لأن ذلك �سي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية� ،إىل جانب افتقار مثل هذه اخلطوة
�إىل الأ�س�س القانونية (�إذاعة �إ�رسائيل.)1995/8/1 ،
ويك�شف نبيل �أبو ردينة ،امل�ست�شار الإعالمي لعرفات ،بعد ذلك ،عن �أن ال�سلطة
الفل�سطينية �أجرت ات�صاالت مع الواليات املتحدة للعمل على ترحيل �أبو مرزوق �إىل
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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�إحدى الدول العربية ،م�شريا ً �إىل �أن ات�صاالً مبا�رشا ً قد �أُجري مع الواليات املتحدة،
دون �أن يك�شف عن اجلهة التي َّ
مت معها االت�صال (�إذاعة �إ�رسائيل.)1995/8/3 ،
وي�ؤكد �أبو ردينة “�إن موقفنا الر�سمي من هذه الق�ضية هو �أننا ال نقبل ب�أي �شكل
من الأ�شكال ت�سليم د� .أبو مرزوق لإ�رسائيل ،ونطالب ب�إعادته �إما �إىل دولة الإمارات
التي �سافر منها �إىل نيويورك �أو �إىل دم�شق حيث يوجد مقر حلركته فيها”.
غري �أنه ،ويف �ضوء مقدمات احلدث ،مل ي ُكن ُمتوقعا ً �أن تثق حركة حما�س
مب�صداقية هذه الت�رصيحات ،وقد ا�ستقبلت بال�ش ّك والت�ش ّكيك اقرتاح ال�سلطة
الفل�سطينية �إعادة �أبو مرزوق �إىل وطنه .وقال حممد ن ّزال �إن ال�سلطة التي عملت
على ترحيل �أبو مرزوق من الأردن ،وتعتقل عنا�رص من حما�س ،ال ميكن �أن
تكون جادة يف دعوتها هذه ،ور�أى �أن هذه الدعوة تندرج يف �إطار دعائي مك�شوف
(احلدث.)1995/8/1 ،
ت�رصيحات ن ّزال التي تنطلق من موقع ال�ش ّك امل�رشوع يف �ضوء خلفية حدث
االعتقال ،تنطلق يف الوقت ذاته من حلظة انفعال ال تدرك الطريقة التي جتري
بها ال�سلطة—وخ�صو�صا ً عرفات—ح�ساباتها .وهذا ما ت�أكد الحقاً ،حيث بعد
�أن �أدركت قيادات حما�س �صحة موقف ال�سلطة الراف�ض ت�سليم �أبو مرزوق
تغي من ر�ؤيتها ال�سلبية لهذا املوقف.
لـ“�إ�رسائيل” ،بد�أت ّ
وبعد �أيام قليلة ،بد�أت تتحدث التقارير عن �أن عرفات تل ّقى ت�أكيدات من م�س�ؤولني
يف اخلارجية الأمريكية ب�أن وا�شنطن لن ت�سلِّم �أبو مرزوق لـ“�إ�رسائيل” .و�أ�شارت
التقارير �إىل �أن عرفات تل ّقى هذه الت�أكيدات خالل ات�صال �أجراه مع م�س�ؤول �أمريكي
كبري ُيعتقد �أنه من�سق �ش�ؤون ال�رشق الأو�سط يف اخلارجية الأمريكية دني�س رو�س
 .Dennis Rossو�أ�ضافت التقارير �أن زعماء حما�س داخل الأر�ض املحتلة تق ّدموا
بطلب �إىل الرئي�س الفل�سطيني ليبذل جهدا ً لدى الإدارة الأمريكية جلهة عدم ت�سليم
�أبو مرزوق �إىل “�إ�رسائيل” .كما �أن عائلة �أبو مرزوق ،ومن �ضمنها �شقيقه العميد
ورجتْ ُه �أن
حممود ،التقت عرفات �أكرث من مرة بعد اعتقال ابنها يف الواليات املتحدة َ
يبذل ق�صارى جهده؛ ل�ضمان عدم ت�سليمه �إىل “�إ�رسائيل” والإفراج عنه.
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و�إذا كان هناك داخل ال�سلطة ومنظمة التحرير الفل�سطينية من ت�رصف يف �ضوء
احل�سابات ال�سيا�سية التي ال ُتبّذ اال�ستمرار يف اعتقال رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س �أو ت�سليمه لـ“�إ�رسائيل” ،ف�إن هناك من ت�رصف عن قناعة منطلقة
من احلنني �إىل املا�ضي ،ووجود قا�سم م�شرتك ،ولو يف ح ّده الأدنى يتمثل يف التحفظ
على اتفاق �أو�سلو .ذلك هو �سليم الزعنون؛ رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني،
الذي �أم�ضى �شبابه يف جماعة الإخوان امل�سلمني يف غزة.
لقد بادر الزعنون �إىل �إر�سال مذكرة �إىل رئي�س االحتاد الربملاين العربي طلب
تعميمها على الربملانات العربية الأع�ضاء يف االحتاد .وقد �صيغت املذكرة بلغة
قانونية ُم َكمة ،كون الزعنون يف الأ�سا�س قانونيا ً �ضليعا ً توىل العمل لفرتة طويلة
كمدع ٍ عام يف قطاع غزة ثم يف الكويت .وهو ملم مبداخل وخمارج قانونية مهمة
تتعلق بالقوانني �سارية املفعول يف قطاع غزة ،وو�ضعه من وجهة نظر القانون
الدويل .غري �أن الزعنون ،و�شعورا ً منه بحراجة التدخل يف مو�ضوع �أبو مرزوق الذي
يقود الف�صيل الأبرز يف معار�ضة اتفاق �أو�سلو ،ومبد�أ “ال�سالم” مع “�إ�رسائيل”،
وجد نف�سه يبد�أ مذكرته مبا يقرتب من حماولة التربير لهذا التدخل .قال الزعنون:
ما يدفعني للكتابة �إليكم يف هذا املو�ضوع �أن املجل�س الوطني الفل�سطيني
مطلوب منه حماية كل فل�سطيني يتعر�ض للظلم ...وزيادة على ذلك ف�إن الأخ
مو�سى �أبو مرزوق هو رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،وهو على ر�أ�س
تنظيم فل�سطيني ال يرف�ض امل�شاركة يف املجل�س الوطني الفل�سطيني.
نحتج عليه برملانياً،
�إن اعتقال الأخ مو�سى �أبو مرزوق مو�ضوع ي�ستحق �أن
َّ
و�أن ندعو كل املحافل الدولية للوقوف �إىل جانبه ،و�أن ُن ّ
�سخر الو�سائل الدبلوما�سية
لتبني ق�ضية �رسعة الإفراج عنه ،وذلك للأ�سباب التالية:
�أوالً :الأخ مو�سى �أبو مرزوق مواطن فل�سطيني من قرية يبنا التي احتلها
الإ�رسائيليون يف حرب  ...1948ومن قطاع غزة ،حيث ي�سكن يف مدينة رفح...
وبالتايل ف�إن الذي ميلك طلب �إعادة ت�سليمه وفقا ً للقوانني والأعراف هو دولة
فل�سطني وحكومتها امل�ؤقتة املمثلة يف رئي�س ،و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،وال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،ولي�س ال�سلطات الإ�رسائيلية.
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ثانياً :يحمل الأخ مو�سى �أبو مرزوق جرين كارد منذ مدة طويلة ويقيم هو
وعائلته و�أوالده يف �أمريكا ،وهذه البطاقة لها قوة جواز ال�سفر الأمريكي يف
ربرا ً لو كان
اخلارج ويف داخل �أمريكا ،وما فعلته ال�سلطات الأمريكية يكون م َّ
االتهام له ب�أنه ارتكب فعالً جنائيا ً داخل الواليات املتحدة وكان قد هرب �أو �سافر
قبل حتريك الدعوى اجلزائية �ضده.
ثالثاً :كان الأجدر بالواليات املتحدة الأمريكية �أن تتحدث يف �أمر ت�سليمه �إىل
منظمة التحرير الفل�سطينية ولي�س �إىل �إ�رسائيل ،خا�صة و�أن �أمريكا هي الراعي
الأول لالتفاقيات التي ُع ِقدت بني الأوىل من ناحية باعتبارها ممثالً لل�شعب
الفل�سطيني وبني �إ�رسائيل التي تعهدت ب�إعادة الأر�ض واجلالء عن ال�شعب ،وهو
ما فعلته جزئيا ً يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية.
رابعاً :قامت �إ�رسائيل بالت�سليم املبكر لل�سلطات يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية
ومنها ال�سلطة الق�ضائية ،كما اعرتفت �أمريكا ب�سلطات الأمن العام الفل�سطينية،
وقدمت الدعم املايل لل�رشطة الفل�سطينية وكذلك املعونات الفنية وال�سيارات...
و�أوىل بها �أن تخاطبها يف هذا ال�ش�أن.
خام�ساً� :إن عدم ت�سليم املطلوبني يف الق�ضايا ال�سيا�سية ...مبد�أ دويل عاملي
ا�ستقرت عليه معظم الدول مبا فيها �أمريكا ،بل �إن كل دولة تقوم �أدبيا ً مبنح
اللجوء ال�سيا�سي للأجنبي الذي يلج�أ �إليها ،وهذا ما فعلته �أمريكا بالن�سبة ل�شاه
�إيران ،وا�ستقبالها املعار�ضة لأكرث من دولة ،بل �إن قر�آننا احلنيف �أقر هذا العرف
عندما جاءت الآية الكرمية( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) �صدق اهلل العظيم ...والدول العربية �أمينة على هذا املبد�أ،
فمن جل�أ من زعماء عدن �إىل الدول العربية املجاورة مل ت ُقم بت�سليمه.
�ساد�ساً :مل يرِد ا�سم مو�سى �أبو مرزوق يف �أي عملية �أو حماكمة �إ�رسائيلية،
ومل تق ّدم �إ�رسائيل �أي طلب لت�سليمه �إىل �أي دولة مبا يف ذلك �أمريكا ...وبنا ًء عليه،
ف�إن الأمور جاءت مقلوبة� ...أمريكا تعتقل ،ثم تطلب من �إ�رسائيل �أن تدبلج ادعا ًء
يربر لأمريكا احتجازه!!
�سابعاً :الأخ مو�سى �أبو مرزوق ،هو رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س،
وكلمة “ال�سيا�سي” وا�ضحة املعنى ب�أنه امل�س�ؤول عن اجلانب ال�سيا�سي يف
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احلركة ...وبالتايل ف�إن من واجب الواليات املتحدة التحاور معه �أو الطلب منه
بهدوء �أن يغادر الواليات املتحدة.
ثامناً� :إن الطريقة التي احتُجِ ز فيها الأخ �أبو مرزوق كانت مبثابة عملية
ا�ستدراج ،فقد �أُبلِغ من ال�سفارة الأمريكية ب�أنه غري ممنوع من دخوله للواليات
املتحدة ،ثم جرى القب�ض عليه ،وهذه �سابقة ال يجوز ال�سكوت عنها.
تا�سعاً� :إن رئي�س ال�سلطة الوطنية يقوم بجهود هادئة وحثيثة مطالبا ً ب�إنهاء
هذه امل�شكلة ،عار�ضا ً ا�ست�ضافة مو�سى �أبو مرزوق؛ باعتباره مواطنا ً فل�سطينيا ً
يحق له �أن يقيم يف بلده� ،أو يف �أي بلد يف العامل ي�سمح له بالإقامة ،ما دامت �أمريكا
قد اتخذت هذا الأ�سلوب لإلغاء حقّ الإقامة الثابت له مبوجب قوانني الهجرة
الأمريكية.

ويف ال�شهر التايل ،كان الزعنون يقوم بزيارة للواليات املتحدة ،وهناك التقى
ّ
الع�شي؛ زوجة �أبو مرزوق ،وبرفقتها حماميه �ستانلي كوهني .كما
ال�سيدة نادية
اجتمع مع الأ�ستاذ عبد الرحمن العامودي؛ املدير التنفيذي للمجل�س الإ�سالمي
الأمريكي .وقد طلب الزعنون �أن يزور �أبو مرزوق يف �سجنه ،غري �أن كوهني مل
يحبّذ ذلك و�أقنعه بالعدول عن هذه الفكرة مع �أن تنفيذها ممكن ،وذلك حتى ال
يوظفها الإعالم ال�صهيوين �ض ّد منظمة التحرير متهما ً �إياها بـ“الإرهاب”!!
وقد ت�سلم الزعنون ر�سالة من �أبو مرزوق نقلتها �إليه ال�سيدة زوجته ت�ضمنت
�شكره للجهود التي بذلها لت�أمني الإفراج عنه .وركزت ر�سالة �أبو مرزوق للزعنون
على �أن اعتقاله هو ق�ضية �سيا�سية ال قانونية ،و�أنه �سيُطلق �رساحه يف نهاية املطاف
دون �أن ي�سلَّم لـ“�إ�رسائيل” ،لكنه ر ّكز على �رضورة تكثيف اجلهد لإطالق �رساحه
قبل ا�ستالم الق�ضاء الأمريكي لطلب �إ�رسائيلي بت�سليمه؛ لأنه �سيكون من �ش�أن
ذلك بدء املحكمة يف مناق�شة الطلب الإ�رسائيلي ،وهو الأمر الذي قد يطول ل�سنوات
يقرر يف نهايتها رف�ض الطلب و�إخالء �سبيله.
وطلبت زوجة �أبو مرزوق ُّ
تدخل يا�رس عرفات �شخ�صيا ً لدى الإدارة الأمريكية
طاملا �أن الق�ضية �سيا�سية ،لتُعالَج بالطرق ال�سيا�سية .وبدوره رد الزعنون بر�سالة
خطية �ضمنها موافقته على �أن اعتقال �أبو مرزوق ق�ضية �سيا�سية ،و�أن الهدف منها
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هو احتجازه لأطول فرتة ممكنة ،مع �أن الق�ضية يف ح ّد ذاتها “فارغة من الناحية
القانونية” .وتعهد با�ستمرار العمل على متابعة هذه الق�ضية برملانيا ً وحقوقياً،
و�أن ي�ضع ر�سالة �أبو مرزوق �أمام الرئي�س عرفات فور عودته �إىل ع ّمان ،م�شريا ً �إىل
�أن عرفات كان قد بد�أ بالفعل يف طلب تدخل �أكرث من طرف لدى الإدارة الأمريكية
مبا يف ذلك فرن�سا ،التي خاطب بهذا ال�ش�أن رئي�سها جاك �شرياك Jacques Chirac
يف الأيام الأوىل لالعتقال.
�أما العامودي فقد �سلّم هو الآخر الزعنون ر�سالة �شخ�صية منه ،طلب منه فيها
ُّ
التدخل لدى الإدارة الأمريكية لت�أمني
�أن يطلب من العاهل الأردين امللك ح�سني
الإفراج عن �أبو مرزوق ،وقال العامودي�“ :إن لهذه الق�ضية م�ضامني و�أبعادا ً
�سيا�سية يجب �أن يتم التعامل معها بطرق وقنوات منا�سبة”.
كما طلب العامودي من الزعنون م�شاركة زمالئه املعتدلني وامل�ؤثرين ،مبا يف
ذلك الأ�ستاذ كامل ال�رشيف ،والر�ؤ�ساء احلاليني وال�سابقني ملجل�س النواب الأردين
يف ذلك .و�أبدى العامودي ثقته يف “�أن اهتماماتنا املتبادلة وال�صادقة �ستقربنا من
بع�ض يف امل�ستقبل” ،ويقول“ :كلنا لنا احلق يف �أن نكون متفائلني؛ لأن م�صرينا
امل�شرتك يتطلب منا ال�شجاعة”.
وكقانوين ،عقد الزعنون مداوالت مهمة مع كوهني على مدى �ساعتني كاملتني،
قال كوهني يف نهايتها �إنه ا�ستفاد من خربة الزعنون كوكيل نيابة �سابق يف قطاع
غزة .وخ�صو�صا ً فيما يخت�ص بعالقة القطاع ككيان م�ستقل يف التعامل مع الدول
الأخرى ،مبا يف ذلك م�رص ،ب�ش�أن ق�ضايا املطلوبني.
ويقول الزعنون �إنه �أو�ضح للمحامي �أن م�رص يف عهد عبد النا�رص كانت ت�رص
على اعتبار قطاع غزة اجلزء الباقي من فل�سطني ،والذي يجب �أن يتحول �إىل دولة
يف امل�ستقبل .ولذلك فقد ّ
متت املحافظة على ا�ستمرار القوانني الفل�سطينية ال�صادرة
يف زمن االنتداب الربيطاين .ويف �سنة � ،1962أ�صدر عبد النا�رص كرئي�س مل�رص،
النظام الد�ستوري لقطاع غزة ،ومبوجبه كان القطاع يتعامل مع الدول الأخرى،
مبا يف ذلك م�رص ،ككيان م�ستقل.
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ويبدو �أن عرفات قد ا�ستجاب لطلب �أبو مرزوق� .إذ قالت تقارير �إن عرفات طالب
الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون خالل وجوده يف وا�شنطن لتوقيع اتفاق �أو�سلو 2
( ،)1995/9/28بالإفراج عن �أبو مرزوق ،غري �أن التقارير مل تذكر �شيئا ً عما �إذا
كان كلينتون قد �أعطى وعدا ً قاطعا ً بالإفراج عنه (ال�رشق الأو�سط.)1995/10/3 ،
لكن التقديرات التي خرج بها امل�س�ؤولون الفل�سطينيون—الذين رافقوا الرئي�س
الفل�سطيني يف رحلته الأمريكية—تفيد ب�أن عرفات تل ّقى ت�أكيدات بعدم ت�سليم
م�س�ؤول حما�س �إىل “�إ�رسائيل”.

جلنة الدفاع عن د� .أبو مرزوق تلتقي الرئي�س عرفات يف وا�شنطن
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