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مل يكن يدور يف ُخلْد الفتى مو�سى �أبو مرزوق �أن االحتالل الإ�رسائيلي الب�شع
الذي تع ّر�ض له قطاع غزة �سنة � 1956سيتك ّرر مرة �أخرى يف �سنة  ،1967ويطول
يف هذه املرة لعدة عقود.
لقد اندلعت حرب الأيام ال�ستة ،كما �أ�سماها الإ�رسائيليون يف  ،1967/6/5اليوم
الذي كان مقررا ً �أن يقدم فيه مو�سى �آخر امتحانات ال�صف الأول الثانوي ،وكان قد
بلغ عمره �آنذاك  16عاما ً وقرابة الأربعة �أ�شهر.
كانت �صدمة االحتالل الثانية للقطاع بالغ َة الق�ساوة على الفتى الذي كان قد
يدي مد ِّر�سه ح�سن �أبو اخلري ،وبرامج �إذاعة
ت�شبّع بالفكر والعنفوان القومي على ّ
�صوت العرب ،وكتابات ال�صحف امل�رصية التي كان يح�رضها �إليه �شقيقه حممود،
الذي �أ�صبح �ضابطا ً يف جي�ش التحرير الفل�سطيني ،ذلك اال�سم الذي �ألهب م�شاعر
ال�شباب ،وترك ملخيلتهم �أن تت�صور م�شاهد التحرير املرتقب ،ال االحتالل من
رشبوا عذابات االحتالل وب� َؤ�سه �أيام طفولتهم الأوىل.
جديد ،وهم الذين ت� ّ
وكانت ال�صدمة تكرب يف النفو�س وتتعاظم مقارنة بالقناعة التي �شكلها الإعالم
امل�رصي يف عقول العرب من املحيط �إىل اخلليج ب�أن اجلي�ش امل�رصي قد �أ�صبح
رب قوة �ضاربة يف ال�رشق الأو�سط ،حيث كانت العرو�ض الع�سكرية ،وما يظهر
�أك َ
فيها من �أ�سلحة و�صواريخ تبلغ معها النف�س الب�رشية ذروة الت�ش ّوق للتحرير،
وخ�صو�صا ً تلك ال�صواريخ التي �أُطلِقت عليها ت�سميات القاهر ،والظافر ،والنا�رص،
واختفت فور �إطالق �أول ر�صا�صات احلرب .والإعالمي الأبرز �أحمد �سعيد الذي
�صب نف�سه مناديا ً للعرب بب�شائر الن�رص ،و�أن م�رص قادرة على �إبادة “�إ�رسائيل”
َن َ
خالل ب�ضع �ساعات فقط ،وفور �أن ت�سمح احل�سابات الدولية بذلك.
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لكن ،ها هو االحتالل يجثم على ال�صدور من جديد ،وها هي قواته تعود بعد
ع�رش �سنني لتعيث يف منازل فل�سطينيي قطاع غزة وال�ضفة الغربية �أي�ضاً ،تخلط
العد�س بال�سكر والطحني والأرز ،ومتار�س القتل والتنكيل الع�شوائي بالنا�س،
ومتار�س �سيا�سة التفريغ ال�سكاين منذ الأيام الأوىل ،قاذف ًة مبواطني القطاع
بوا�سطة البا�صات� ،إىل الأردن وم�رص ،بعد �أن جتمعهم ع�شوائيا ً يف �ساحات
املدار�س.
بعد االحتالل انقطع مورد رزق احلاج �أبو حممد ،الذي كان يعمل مع قوات
الطوارئ الدولية ،وعند ان�سحابها انتهى عمله؛ بالتزامن مع وقوع ابنه حممود
يف الأ�رس ،وابنه الآخر حممد كان يعمل يف ال�سعودية ،بينما كانت �أ�رسته يف غزة،
ومل ت ُكن هناك طريقة لإر�سال �شيء لوالده �أو لأ�رسته املكونة من �أربعة �أطفال
ووالدتهمَ ّ ،
فاته الوالد �إىل ال�سوق متاجرا ً مر ًة يف بيع الأ�سماك ومر ًة يف بيع
اخل�ضار والبطيخ.
يقول �أبو مرزوق �إن ن�شاط والده رحمه اهلل كان كبرياً ،وال ب ّد من م�ساعدته،
فكان يذهب و�إياه �أحيانا ً بعد �صالة الفجر جلمع اخل�ضار وبيعها يف ال�سوق
العمومية ،وهي خ�ضار كان ي�شرتيها يف �أر�ضها وبعد بيعها ي�شرتي ما ي�ستطيع
بيعه بالتجزئة يف ال�سوق ،وكانت الب�سطة مميّزة لكونه ي�شرتي “وجه ال�صحارة”
من كل �شيء ثم يبيعه عند افتتاح ال�سوق ،وعند ال�ضحى كان الفتى مو�سى يذهب
لي�ساعد والده ،وهو �أكرث الأوقات بيعاً ،حيث كان يقف على الب�سطة .يف البداية كان
احلياء يعت�رصه ،حيث �إنه غري متعود على البيع يف ال�سوق ،غري �أن الأم َر �أ�صبح
عاديا ً بعد فرتة من الزمن.
ُي�ضيف“ :كثريا ً ما كان الوالد رحمه اهلل يرقبني و�أنا �أن�صح امل�شرتين حينما
ي�أخذون �شيئا ً غري منا�سب باخلط�أ فيتبقى جز ٌء من الب�ضاعة دون بيع ،و�أنا ال�سبب
يف ذلك ،فينهرين لفعلتي ،ولكن الدوافع الداخلية عندي متنعني من التغا�ضي عن
رصا ً على �أن �أبيع بنف�س
امل�شكوك فيه ،فما بالك بال�شيء البائن العوار ،وكنت ُم� ّ
الطريقة ،ف�إذا ا�شرتى �أح ٌد بطيخة �أخل�صت له الن�صح فيها ،وهكذا .و�أغرب ما حدث
معي ،بينما كنت �أبيع البطيخ� ،أنه جاءت �سيارة �صهيونية ووقفت لت�شرتي بطيخاً،
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ورف�ضت بيعهم قائالً عبارا ٍ
ت راف�ضة وجارحة �ضدهم ،ف�إذا بهم يتدافعون على
�صندوق ال�سيارة حاملني �أ�سلحتهم الر�شا�شة ،فقد كانوا يعرفون العربية ومل �أ ُكن
ّ
وتول املتواجدون يف
مدركا ً لذلك؛ لأنهم لي�سوا عرباً ،وا�شتبكت معهم بالأيدي
َّ
“ف�ض الطو�شة””.
ال�سوق
وبعد عام ون�صف من العمل يف ال�سوق� ،إ�ضاف ًة �إىل احللقات الثقافية والعلمية
التفت �إىل درا�سة الفقه الإ�سالمي ،وتدري�س الأ�شبال من
والقراءة واالطالع—وقد
َ
حوله يف امل�سجد؛ عناي ًة بهم وحفاظا ً عليهم وربطهم بالإ�سالم وامل�سجد—ودرا�سته
“نظام املنازل” لل�صف الثاين الثانوي ،عقد العزم على اخلروج لدرا�سة الثانوية
العامة يف م�رص و�سافر �إىل ع ّمان .بعدها كان الزبائن حينما ي�أتون �إىل ب�سطة والده ال
ي�س�ألون عن �أ�سعار اخل�رضوات والفاكهة والبطيخ—كان معظم الفاكهة ي�أتي من
ال�ضفة الغربية—ولكن عن ال�شاب الذي يبيع كل ذلك ،فلما افتقدوه ان�رصفوا عن
ال�رشاء و�أقفل والده الب�سطة .وانفتحت الطريق لتحويالت الأبناء لذويهم وال�سفر
�إليهم وزيارتهم.

ت�سا�ؤالت الهزمية وم�شاهداتها:
غري �أنه ما لبثت �أن راودت الفتى مو�سى الت�سا�ؤالت:
ملاذا وقع ما وقع من احتالل؟ و�أين هو اجلي�ش امل�رصي� ،أقوى جي�ش يف ال�رشق
الأو�سط؟ و�أين هي �صواريخ القاهر ،والظافر ،والنا�رص؟ و�أين جي�ش التحرير،
وجيو�ش العرب؟ وغريها الكثري من الأ�سئلة ،التي تكالبت على العقول احلائرة
تبحث عن �إجاباتٍ مل تكن متوفرة.
وكان ال�س�ؤال الذي �سبق كل ذلك لديه ،والذي يرمي بوط�أته على ر�أ�سه
قبل كل تلك الأ�سئلة هو�“ :أين �أخي حممود؟ �أ َما زال على قيد احلياة� ،أم �أنه قد
�سقط �شهيداً؟”.
الإجابة على هذا ال�س�ؤال فر�ضت على الفتى مو�سى �أن يجوب رمال �سيناء
وموا�صي رفح بحثا ً عن �أخيه .وكان يف رحلة البحث اليومية يحمل معه املاء
أرجلهم
والطعام وال ُّدخان يق ّدمه للجنود امل�رصيني املنهزمني وال�سائرين على � ُ
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عرب �سيناء �إىل م�رص .ومل تكن رحالت مو�سى بال خماطر ،فقد كانت تتم بني
�أكوام من جثث ال�شهداء املبعرثة يف كل مكان ،ومعظم �أ�صحابها يرتدون اجلالبيب
وبال �سالح ،والتي �شارك يف دفن الكثري منها دون معرفة �أ�صحابها �أو عناوين
�أهاليهم للإبالغ عنهم .وكانت الطائرات الإ�رسائيلية تقوم ب�إلقاء املنا�شري فوق
ر�ؤو�س جنود اجلي�ش امل�رصي املنك�رس تطلب منهم اال�ست�سالم ،م�ستخدم ًة �أف�ض َل
ال�صيغ يف التعبري عن التهكم واالزدراء .وكانت القوات الإ�رسائيلية قد و�صلت قناة
ال�سوي�س قبل اجلنود امل�رصيني املن�سحبني انك�ساراً ،فيما كانت ما تزال يف قطاع
غزة مقاومة متقطعة جلنود جي�ش التحرير .و�أحدهم في�صل الفاهوم ،الذي د ّمر
الدبابة الوحيدة التي خ�رسها الإ�رسائيليون يف رفح بالقرب من بوابة مدر�سة
بئر ال�سبع الثانوية ،والتي على �إثرها ن�سف جنود االحتالل اجلناح الرئي�سي
للمدر�سة ومدخل البوابة الذي يزينه املج�سم ال�ضخم للن�رس ،رمز الوطنية والقوة
ومبعث احلما�سة يف نفو�س �شباب الفتوة يف املرحلة الثانوية.
ويف �أثناء رحلة البحث ،قادت مو�سى قدماه �إىل مدر�سة (ب) الإعدادية لالجئني
التي كان يتواجد فيها بع�ض اجلنود الأعزاء من امل�رصيني ،فوجد بينهم � 23شهيدا ً
داخل �أحد ال�صفوف التي �أ�صبحت بال مقاعد بعد �أن جرى حتويلها �إىل مهاجع
للنوم .وكان اجلنود الذين تنزف دما�ؤهم من جروح �إ�صاباتهم يكتبون �أ�سماءهم،
وبع�ضهم با�ستخدام الدم ،على اجلدران ،كما كانوا يكتبون �أ�سماء �أهاليهم
وزوجاتهم كي يعرفوا الحقا ً �أنهم قد ا�ستُ�شهِدوا ،ولفظوا �أنفا�سهم الأخرية يف هذا
ن�سى له�ؤالء ال�شهداء .وكان من بني القتلى
املكان ،رحمهم اهلل جميعاً .مواقف ال ُت َ
طفل يف العا�رشة من عمره �أر�سلته �أمه يحمل براد �شاي للجنود ،فقتله الر�صا�ص
الإ�سـرائيلـي ،و�سقط براد ال�شاي والأكواب �إىل جوار جثته .وكان كل �شهداء ذلك
اليوم قد �أُطل ِقَ
الر�صا�ص عليهم وهم داخل مهاجعهم ،ودون �أن ي�شاركوا يف
ُ
�أي قتال.
�ستغرب بالن�سبة لـمو�سى ،فقد ت�شكلت لديه انطباعات
مب
ٍ
ومل ي ُكن هذا امل�شهد ُ
م�سبقة ،قبل بدء القتال ،عن حجم الفو�ضى التي �سبقت حترك القوات امل�رصية
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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�إىل �سيناء وقطاع غزة� .إذ كان �أخوه حممود قد ا�صطحبه �إىل منطقة املنطار التي
ُتع ّد الأكرث ارتفاعا ً يف قطاع غزة ،وجعله ي�شاهد الدبابات واجلنود الذين قيل �إنهم
�سيحررون فل�سطني ويدمرون “�إ�رسائيل” .وكان قد الحظ قدوم الدبابات التي
�أبت �إحداها �أن ت�سري ،فطلب قائدها من النا�س �أن يدفعوها دون جدوى ،مما ا�ضطره
�إىل �إيقاد النار لت�سييح ال�شحمة التي ُتعيق حركة جنزيرها .وكان جنود اجلي�ش
امل�رصي قد التحقوا مبقرات وحداتهم قبل بدء القتال ب�أيام قليلة فقط ،بع�ضهم
مبالب�سه املدنية و“ال�شب�شب” ،وبال طعام ،الأمر الذي جعل الفتية وال�شباب
يطرقون �أبواب منازل الالجئني �شبه اخلاوية يطلبون اخلبز وال�شاي والطعام
للجي�ش الذي جاء ليحرر فل�سطني!

�شهاد ُة حممود:
وبعد �أيام من البحث ،وجد مو�سى �أخاه وعددا ً من �ضباط جي�ش التحرير
الفل�سطيني يف �أحرا�ش �سيناء ،وانتظم بعد ذلك يف تزويدهم يوميا ً باملاء والطعام،
وعلى مدى �شهرين ،بد�أت بع�ض ال�سفن تنطلق من غزة �إىل لبنان وم�رص ت�سلُّالً،
لتنقل بع�ض ال�ضباط .لكن املركب الذي �أق َّل �أخاه حممود وقع يف الأ�رس قبالة �شاطئ
جانب من
حيفا ،وظل حممود يف قب�ضة الأ�رس الإ�رسائيلي لت�سعة �أ�شهر ،تركز
ٌ
التحقيق يف �أثنائها علىَ “ :من الذي كان يزودكم باملاء والطعام واملالب�س ،ويحدد
لكم مواقع حقول الألغام؟” .ومل يعرتف �أحد على مو�سى.
فيف�صل ما جرى معه يف تلك الأيام التي ال ُتن�سى؛ والتي كان
�أما العميد حممود
ِّ
يومها برتبة نقيب يف جي�ش التحرير الفل�سطيني ،وقائدا ً ل�رسية مدفعية ميدان
تت�شكل من �ستة مدافع .وكانت �رسية املدفعية الوحيدة التي حتركت �إىل قطاع غزة
قبل اندالع العمليات الع�سكرية ب�سبعة �أيام .وكان عبد النا�رص قد �أ�س�س قوات
مدرعة ومدفعية فل�سطينية يف منطقة “الأبطال” يف العري�ش؛ لأن اتفاقية اجلالء
ل�سنة  1957كانت متنع دخول �أ�سلحة ثقيلة �إىل قطاع غزة.
“�رسية حممود” متركزت يف منطقة املنطار—تبة الن�رص—قبل بدء القتال
بيومني .ويف اليوم اخلام�س للقتال ق�صفت طائرتا م�ستري � Mystereإ�رسائيليتان
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موق َع ال�رسية دون �أن ُت�صيب �أ ّيا ً من مدافعها ال�ستة ،التي مت نقلُها على الفور �إىل
نف�س ُه �أُ
�صيب ب�شظايا �إحدى القنابل .ومن امل�ست�شفى
َ
مواقع �أخرى .غري �أن حممود َ
الذي ُعولِج فيه يف الربيج ،توجه �إىل منزل والده يف رفح ،حيث ترك �سالحه
ال�شخ�صي وذهب �إىل �سيناء التي جتمع فيها مع ثمانية �أفراد �آخرين مزودين
بال�سالح والذخرية ،واختب�أوا يف �أحرا�ش �سيناء .وبعد عدة �أيام متكن مو�سى من
اال�ستدالل �إىل املخب�أ ،وواظب منذ ذلك اليوم على تزويد املجموعة باملاء والطعام
واملالب�س ،كما ّ
متت الإ�شار ُة �سابقاً.
غري �أن قوات االحتالل ،وبعد �أن ا�ستق ّرت ،بد�أت القيام بالبحث عن ال�ضباط
واجلنود التائهني يف ال�صحراء بوا�سطة �سيارات اجليب وطائرات الهليكوبرت
الع�سكرية ،الأمر الذي فر�ض على “جمموعة حممود” التحرك من ال�صحراء �إىل
ت ّل زعرب يف القطاع ،حيث غابات ال�رسو .وكان �أبو حممد عندما علِم بحمالت
البحث الإ�رسائيلية عن التائهني يف ال�صحراء قد توجه �إىل �سيناء بحثا ً عن ولده
حممود .ويف �أثناء �سريه وجد ول َده خمتبئا ً مع جمموعته يف حفرة ،فقال لهم�“ :أنا
اجلاهل بالع�سكرية ر�أيتكم ،فكيف اليهود؟”.
لكن حممود رف�ض العودة مع والده .وبعد �أن هد�أت الأمور قليالً ،حت ّرك حممود
�إىل رفح حيث اختب�أ يف منزل �أحد �أ�صدقائه ،ومل يذهب لبيت �أبيه باعتباره الهدف
الطبيعي حلمالت التفتي�ش الإ�رسائيلية .وداخل ذلك البيت مت تزوي ُر بطاقات هوية
مت ا�ستخدامها يف التجول يف كل �أنحاء القطاع بحثا ً عن ال�سالح والذخائر والألغـام
ّ
�صف ال�ضباط
التي جرى �إخفا�ؤها يف �أكرث من مكان ،ومت االت�صال مع بع�ض
املوثوقني الذين ّ
مت تعيينهم قيادات للمقاومة ال�شعبية يف القطاع ،وكانت بداية
ت�شكيل قوات التحرير ال�شعبية جلي�ش التحرير الفل�سطيني.
ويوم �أزف موعد مغادرة القطاع بوا�سطة مركب مهربني �صغري� ،أ�رص حلمي
العبادلة على ركوب املركب مع املجموعة �إىل لبنان ،لكن املركب حني و�صل ُقبالة
�شاطئ �إ�سدود طوقه لَن�شان (قاربان) �إ�رسائيليان ،وجرت املناداة على ركاب
رسهم حيث اُقتيدوا �إىل �سجن �أ�سدود الذي ُنقلوا منه الحقا ً
املركب ب�أ�سمائهم ،ومت �أ� ُ
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�إىل �سجن املجدل الع�سكري .ثم ُنقل كل �أفراد املجموعة �إىل �سجن عتليت ،فيما ُنقل
حممود �إىل �سجن بئر ال�سبع ،ومنه �إىل �سجن غزة ،حيث �أُطلِق �رساحه بعد ت�سعة
�أ�شهر يف عملية تبادل الأ�رسى بني م�رص والكيان ال�صهيوين.

بدايات املقاومة والتم ُّرد:
الفتى مو�سى �شهد �إذا ً البدايات الأوىل للمقاومة ال�شعبية والعمل الفدائي يف
قطاع غزة .وقد كان هو نف�سه يق ِّدم امل�ساعدة ال�رضورية للمجموعة الأوىل التي
كان يزودها يف خمبئها باملاء والطعام واملالب�س .ومثل هذه ال�صلة تتكرر الحقا ً مع
قواعد الفدائيني يف الأردن ولبنان يف �أثناء درا�سته اجلامعية يف م�رص ،حيث كان
يذهب لزيارة �أخيه حممود.
االحتالل الثاين لقطاع غزة كان مف�صالً هاما ً يف حياة الفتى مو�سى .كانت
ال�صدمة كبرية وعنيفة جداً ،رمبا بحجم الآمال التي بناها كل العرب يف ذلك الوقت
على ما �أ�شاعه الإعالم ،مبا يف ذلك الإعالم ال�صهيوين نف�سه ،عن قوة اجلي�ش
امل�رصي ...وقطعا ً ب�سبب امل�شاهد الدامية التي تكررت يف حياته للمرة الثانية،
ب�شكل �أكرث �شمولية ووح�شية وات�ساعاً ،وب�سبب ازدياد م�ستوى الإدراك لديه
املرتبط بعامل ال�سن.
وهو ،بعد �أن عرث على �أخيه ،الذي غادر القطاع �إىل الأ�رس الإ�رسائيلي عرب
البحر ،وكنتيجة لِ َا تر�سخ يف ذهن الأ�رسة من �أن خيان ًة تعر�ض لها ،فقد كان قد
تفرغ للتفكري يف الإجابة على الأ�سئلة املُلحة ،التي كانت م�ؤجلة بالن�سبة له طوال
فرتة فقدان ،ثم اختباء حممود ،حني بد�أ يف ت�رشين الأول� /أكتوبر �أو َل عا ٍم درا�سي
يف ظ ّل االحتالل الإ�رسائيلي.
يومها قرر مو�سى عدم االلتحاق باملدر�سة اخلا�ضعة يف حينه للإدارة
ال�صهيونية ،بعد �أن ُع ِّي مدير يهودي للتعليم يف القطاع .ومل تفلح كل حماوالت
ُمد ّر�سيه الذين توافدوا �إىل منزل والده �سعيا ً لإقناعه با�ستئناف درا�سته �أ�سوة
بزمالئه ،وكان قد قرر تعليم وتثقيف نف�سه بنف�سه .وبد�أ يقر�أ بنَهم كتب ال�سيا�سة
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والفكر والفل�سفة والتاريخ ،علَّه يجد بني د ّفاتها ما ير�شده �إىل الإجابات املطلوبة.
كما بد�أ ي�ساعد والده عرب العمل كبائ ٍع يف �سوق اخل�ضار.
وخالل ذلك العام الدرا�سي الذي �أم�ضاه موزعا ً ما بني القراءة والدرا�سة يف
املنزل ،بعد �أن ا�شرتى الكتب املدر�سية وامتحن بها يف نهاية العام ،والبيع يف �سوق
اخل�ضار ،والتجول يف اخلالء بحثا ً عن رحابة التفكري التي يوفرها الف�ضاء الف�سيح،
كان مو�سى يراجع �أي�ضا ً توجهاته القومية النا�رصية التي �سادت الوطن العربي
من �أق�صاه �إىل �أق�صاه يف ال�ستينيات .وذات يوم ،وبعد فرتة ت�أ ُّمل عميق ،وقف
مو�سى مم�سكا ً بيده امليدالية التي حتمل �صورة عبد النا�رص ،ومل تكن تفارقه قط
يف ال�سنوات الأخرية ،وقذف بها بعيدا ً بكل قوته �إىل البحر ،وك�أنه كان يقذف باملنهج
الذي قاد �إىل احتالل قطاع غزة ،و�سيناء ،وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رشقية،
وكذلك اجلوالن.

اللقاء مع ال�شيخ �أحمد يا�سني:
ما العمل؟ وما البديل؟ كان هذان ال�س�ؤاالن هما اللذان �أخذا يلحان على عقول
الفل�سطينيني يف ذلك الوقت ،بعد �أن �أعيَت معظمهم الأ�سئلة والت�سا�ؤالت ال�سابقة.
وبعد قرابة العام من االحتالل ،كانت املنظمات الفدائية قد بد�أت ت�ستقطب ال�شباب يف
قطاع غزة ،وخ�صو�صا ً حركة فتح التي كانت قد ت�أ�س�ست قبل االحتالل يف الكويت
ودول خليجية �أخرى على �أيدي �شباب بع�ضهم من قطاع غزة ،ومن ذوي خلفية
�إخوانية (�إخوان م�سلمون) ،واجلبهة ال�شعبية التي انبثقت عن التنظيم الفل�سطيني
حلركة القوميني العرب ،وجنحت يف ا�ستقطاب بقايا تنظيمات احلزب ال�شيوعي
يف القطاع .غري �أن ممار�سة الكفاح امل�سلح داخل القطاع ،كانت حم�صورة يف ذلك
الوقت املبكر ببقايا جي�ش التحرير الفل�سطيني ،والذي عمل حتت م�سمى قوات
التحرير ال�شعبية ،التي �شارك حممود م�شاركة فاعلة يف ت�أ�سي�سها.
ومل يكن �أي من التنظيمات �أو الأحزاب ال�سيا�سية قويا ً يف قطاع غزة ع�شية
االحتالل ،فالإدارة امل�رصية يف عهد عبد النا�رص كانت تالحق كل التنظيمات
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ال�سيا�سية؛ فتح ،وحزب البعث ،واحلزب ال�شيوعي ،وكذلك جماعة الإخوان
امل�سلمني التي ت�شكلت يف قطاع غزة يف الأربعينيات ،وكانت قد تعر�ضت لأو�سع
عملية تفكيك واعتقال وت�رشيد ،مت�صلة مبا القته اجلماعة الأم يف م�رص ذاتها بعد
اعتقاالت �سنة  1965و�إعدام �سيد قطب ورفاقه .ومل يكن يوجد يف قطاع غزة ع�شية
االحتالل غري �أعداد قليلة جدا ً من الإخوان امل�سلمني ،وكان معظم �شباب الإخوان
معتقلون يف ال�سجون امل�رصية� ،أو فـا ّرين خارج القطاع .وكان ال�شيخ �أحمد يا�سني،
الذي �سي�ؤ�س�س فيما بعد حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وي�صبح زعي َمها
الروحي ،قد اعتُ ِقل ،غري �أنه �أُفرِج عنه من ِقبَل االحتالل .والإفراج عن ال�شيخ �أحمد
يا�سني كان مبثابة النكتة .فقد �أحاله االدعاء العام �إىل القا�ضي بتهمة �إلقاء القنابل
على رجال ال�رشطة ،ومقر �إدارة احلاكم الع�سكري امل�رصي يف القطاع ،لكنه حني
مثُ َل �أمام القا�ضي ،وجده م�شلوالً منذ �سنة  ،1952و�إن كان ال�شلل مل يكن قد �شمل
كل ج�سمه ،كما �أ�صبح حاله بعد ذلك ،حيث ال ي�ستطيع حتريك غري عينيه ،ف�أمر
القا�ضي من فوره بالإفراج عنه.
مل يكن للفتى مو�سى �أبو مرزوق �أي �صلة بجماعة الإخوان امل�سلمني يف ذلك
الوقت ،كما �أنه مل يكن قد التقى ال�شيخ �أحمد يا�سني من قبل .ومل يكن قد عرف عنه
توجه �إ�سالمي ،يزيد عن ال�شعور الديني ،الذي كان جزءا ً من العقيدة الدينية
�أي ُّ
لكل النا�س ،الذين كانت ت�ؤججهم امل�شاعر القومية يف ذلك الوقت ،وهي امل�شاعر
التي هزها االحتالل بعنف ،حموالً معظمها �إىل “الوطنية الفل�سطينية” التي تدعو
لالعتماد على النف�س فقط ،وهذا ما كانت تر ّوج له حركة فتح ب�شكل �رصيح،
وهو ما مار�سته اجلبهتان ال�شعبية والدميوقراطية اللتان ّ
وظفتا فكرهما الأممي
امل�ستحدث يف توفري الغطاء لالبتعاد عن القومية �إىل الوطنية.
�إال �أن الفتى مو�سى مل يتّجه �صوب �أي من امل�سالك الفكرية ال�سائدة .وهو
بدالً من ذلك ،انخرط مع عدد من �أقرانه يف قراءة الكتب بنهم وتفح�ص بحثا ً عن
�أ�سباب النك�سة وكيفية اخلروج منها .وبد�أت عملية القراءة اجلماعية بعد االحتالل
ب�أربعة �أو خم�سة �أ�شهر .وكانت املجموعة القارئة ومعظم �أفرادها من الالجئني
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ت�ضم :الأ�ستاذ خمي�س �أبو ندى ،الذي عمل الحقا ً يف مكتب الرئي�س الفل�سطيني
يا�رس عرفات ،ود� .أحمد يو�سف الذي عمل م�ست�شارا ً �سيا�سيا ً لرئي�س الوزراء
الفل�سطيني �إ�سماعيل هنية ،ود .فتحي ال�شقاقي الذي �أ�س�س حركة اجلهاد
الإ�سالمي ،واغتاله املو�ساد  Mossadالإ�رسائيلي يف مالطا؛ وكان الإ�رسائيليون
قد اعتقلوه (�أي ال�شقاقي) ملدة �أربع �سنوات قبل �أن يبعدوه عن القطاع ،وهو �أول
من عرف ال�شيخ �أحمد يا�سني يف خميم ال�شاطئ وحدث �أبو مرزوق عنه؛ لأنه كان
ُيكرث احلديث معه عن فكر الإخوان امل�سلمني من خالل كتب �سيد قطب وحممد
قطب وحممد الغزايل ،واتفقا على زيارة ال�شيخ �أحمد يف رفح ل�سماع خطبة اجلمعة
الأوىل يف م�سجد الهدى .وانعقد �أول لقاء يف بيت د .فتحي ثم انتقلت اللقاءات
الحقا ً �إىل بيت ال�شيخ �أحمد يا�سني حتى انتقل ال�شقاقي �إىل ال�ضفة الغربية يف نهاية
�سنة .1968
ولل�شقاقي عالقات خا�صة مع املرحوم �سعيد بالل و�إخوانه :القا�ضي �إبراهيم
�أبو مر الذي عمل الحقا ً قا�ضيا ً �رشعيا ً يف غزة ،وت�أخر �شهورا ً ُحبا ً لعبد النا�رص،
ود .علي �شك�شك الذي عمل الحقا ً طبيبا ً يف اجلزائر ،والأ�ستاذ جمال �أبو ها�شم
وموجها ً للُّغة العربية،
الذي عمل الحقا ً وكيالً م�ساعدا ً يف وزارة الرتبية والتعليم
ِّ
وكان �أول من عرف الإخوان من ال�شباب ،وعرفهم من خالل املكتبة الإخوانية
لوالده ،فقد عرف الإخوان قبل �أن يعرف ال�شيخ �أحمد ،ومو�سى �أبو مرزوق.
وكذلك حممد حممود حم�سن الذي عمل الحقا ً طبيبا ً يف ال�سعودية وقد توفاه اهلل
هناك ،وكان والده احلاج حممود تاجر �أقم�شة مقيما ً يف خميم ال�شابورة مبدينة
رفح ،وكان من احلاالت النادرة �أن واحدا ً من رجال الإخوان امل�سلمني الذين مل
ُيعتقلوا يف العهد امل�رصي .كان ولده حممد رحمه اهلل ي�أتي للمجموعة القارئة بالكتب
الفكرية والثقافية ذات العالقة بالإخوان امل�سلمني ،من مكتبة �أبيه التي احتفظ بها
حتت الأر�ض.
مثَّلت قراءة الكتب التي ح�صل �أبو مرزوق عليها من مكتبة �أبو حممد وغريها،
التوجه الإ�سالمي.
التوجه القومي النا�رصي �إىل
بداية النقلة له�ؤالء ال�شباب من
ُّ
ُّ
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وكان �أفراد املجموعة القارئة يق�ضون الوقت يف احلوار الفكري �أحيانا ً يناق�شون
الفكر القومي ،و�أحيانا ً الفكر الي�ساري ،و�أحيانا ً الفكر الإ�سالمي ،وذلك يف �إطار
بحثهم عن �أ�سباب النك�سة ،واالنعتاق من االحتالل.
وبعد �أ�شهر من القراءة واملواظبة على ال�صالة يف امل�سجد� ،أخذ يرتدد على
م�ساجد رفح ،خ�صو�صا ً م�سج َد ّي الهدى (وكان يخ�ص �أهل يبنا) والنور ثالثة من
الدعاة هم :ال�شيخ �سليم �رشاب؛ من خان يون�س ،وكان �أقرب �إىل حزب التحرير
الإ�سالمي كما قيل ،وهو وا�سع االطالع متعدد الثقافات� ،شدي ٌد فيما يعتقده
�صواباً ،حا ٌد يف طبعه ،وكان يحر�ص على عقد لقاءات بيتية منتظمة مع ه�ؤالء
ال�شباب وكان مفتاحا ً البتعاث ال�شباب الحقا ً يف اجلامعات ال�سعودية .والأ�ستاذ
حممد الغرابلي؛ وهو من غزة وكان مدر�ساً ،وقد تويف بعد عام واحد من االحتالل.
وال�شيخ �أحمد يا�سني؛ وهو الجئ يف غزة (مع�سكر ال�شاطئ) ،وكان مدر�سا ً للُّغتني
العربية والإجنليزية ،بالإ�ضافة �إىل مادة الرتبية الدينية .هذا بالإ�ضافة �إىل ال�شيخ
ح�سني امل�رصي وال�شيخ رجب العطار ،وكالهما له خلفية �إخوانية .وهما اخلطيبان
الر�سميان يف م�سجد الهدى ،وكان مو�سى الأكرث الت�صاقا ً بال�شيخ ح�سني امل�رصي،
حيث در�س الفقه على يديه.
كان �أفراد املجموعة القارئة يجل�سون مع ه�ؤالء الدعاة بعد انتهائهم من �إلقاء
خطبهم ،ويتحاورون معهم يف خمتلف الق�ضايا الفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
الأمر الذي �أ�سهم يف تبل ُور اجتاه �أفراد املجموعة نحو الإخوان امل�سلمني .وقد
حتولت املجموعة القارئة جراء ذلك �إىل �أول جمموعة متار�س العمل التنظيمي
جلماعة الإخوان امل�سلمني يف رفح بعد االحتالل الإ�رسائيلي.
وعلى خط موا ٍز كانت هناك جمموعة �أخرى تن�شط يف �شمال القطاع ومدينة
غزة ت�ضم عبد العزيز عودة—الذي ُف�صل من الإخوان يف وقت الحق مع فتحي
ال�شقاقي ،حيث �أ�س�سا حركة اجلهاد الإ�سالمي—ود� .إبراهيم املقادمة ،والأ�ستاذ
خليل القوقا ،واملهند�س �إ�سماعيل �أبو �شنب ،واملهند�س توفيق �أبو عيادة،
والأ�ستاذ �أحمد عودة ،بالإ�ضافة �إىل ع�رشات من الإخوان ال�سابقني ،وقد
عادوا �إىل العمل الدعوي ،منهم الأ�ستاذ عز الدين طه ،والأ�ستاذ �أبو �أمين طه،
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والأ�ستاذ حماد احل�سنات ،والأ�ستاذ عبد الفتاح دخان ،والأ�ستاذ حممد �شمعة،
والأ�ستاذ حممود �أبو خو�صة ،والأ�ستاذ عبد الرحمن متراز ،وجميعهم الجئون
يقطنون املخيمات.
يف نهاية �سنة  ،1967كان ال�شيخ �أحمد يا�سني 1قد �أ�صبح املحور الناظم
الذي يجمع معظم ه�ؤالء الفتية ،الذين كانوا ميتلكون عقلية ال�شباب .وكان
ال�شيخ يا�سني قد بد�أ يف �إعادة بناء وترميم تنظيم الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة
با�ستعادة الأع�ضاء ال�سابقني ،وا�ستقطاب ال�شباب ا ُ
جل ُدد الأكرث حيوية ،حيث كان
ق�سم وفقا ً للمنهج امل�رصي
ك ّل املذكورين �سابقا ً من طالب املرحلة الثانوية ،التي ُت ّ
�إىل ثالث �سنوات درا�سية.

د .مو�سى �أبو مرزوق
�سنوات ال�شباب

1

ّ
مت انتخاب ال�شيخ �أحمد يا�سني على ر�أ�س الإخوان خلفا ً للأ�ستاذ �إ�سماعيل اخلالدي الذي غادر �إىل
ال�سعودية.
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