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حني ت�شكلت اخلاليا الأوىل جلماعة الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة ،مل ي ُكن
يوجد يف القطاع � ُّأي تنظيم ل ّأي ٍمن ف�صائل الثورة الفل�سطينية ،مبا يف ذلك حركة
فتح ،التي كانت بداياتها يف القطاع �أوا�سط �سنة  ،1958وبعد معركة الكرامة يف
الأردن يف  .1968/3/21وكان من �أبرز الأ�سماء التي كانت لها عالقة بهذه احلركة
يف ذلك الوقت �أبو علي �شاهني؛ وهو من �أ�رسة جماهدةُ ،قتِل والده �سنة ،1956
و ُقتِل �أعمامه بر�صا�ص جي�ش االحتالل بعد �أن �أوقفوهم على جدار مدر�سة (ب)
الإعدادية يف جمزرة ب�شعة يف حقّ جمموعة من ال ُعزل .وعلى ذلك ،مل ي ُكن هنالك
يف غزة �سنة ُّ � 1967أي تنظيم ميار�س الكفاح امل�سلح ،و� ْإن كان بع�ض �ضباط
جي�ش التحرير الفل�سطيني قد بد�أوا ب�إقامة تنظيم �شعبي للمقاومة .وحني تبلور
الكفاح امل�سلح ،كانت احلركة الإ�سالمية تتبلور على خط مواز ٍ لدى اخلاليا الأوىل
للجماعة .وللمفارقة ،ف�إن فكر الذين مار�سوا الكفاح امل�سلح كان وطنيا ً خال�صاً� ،أو
قوميا ً م�سانداً ،وبعيدا ً عن احلركات الإ�سالمية.
و ُيقر �أبو مرزوق �أن بع�ض م�ؤ�س�سي حركة فتح كانوا قد خرجوا من �صفوف
الإخوان امل�سلمني؛ لأن اجلماعة كانت يف خ�صام �سيا�سي مع عبد النا�رص يف
ذلك الوقت املبكر ،وبالتايل ،فه�ؤالء خرجوا من اجلماعة �إىل فكرة “الوطنية
الفل�سطينية” ،على �أ�سا�س �أنها الفكرة اجلامعة لكل مكونات ال�شعب الفل�سطيني.
ويف وقت الحق ،وبعد �أن مار�ست فتح الكفاح امل�سلح ،التحق بها الكثري من �أع�ضاء
اجلماعة ك�إبراهيم عا�شور ،و�إبرهيم امل�شوخي ،ود� .أحمد نوفل ،ود .عبد اهلل عزام
رحمه اهلل و�آخرون ،وما ُ�س ّمي بقواعد ال�شيوخ يف الأردن ،كما فعل الكثري من �أع�ضاء
الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى .وهو ينفي �أن تكون اجلماعة قد اعرت�ضت يف ذلك
ي�ضحون
الوقت على الكفاح امل�سلح� ،أو �أن تكون قد رف�ضت االعرتاف ب�أن الذين
ُّ
ب�أرواحهم يف القتال مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي �شهداء .ويعلِّق �أبو مرزوق على
ذلك بالقول :كانت الت�رصيحات ُت َّ
�صوت �إعالمي �أو
�ضخم ،ومل ي ُكن للإ�سالميني
ٌ
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يعب عن مواقفهم ،كما كان هناك ت�شوي ٌه مق�صو ٌد لهم .ولذلك ،كانت
من ٌ
رب �سيا�سي ِّ
ُت َّ
�ضخم املواقف بهدف الت�شهري بالإ�سالميني الذين التحقت �أعداد كبرية منهم يف
ٌ
حتفظ على االقتتال
ذلك الوقت مبع�سكرات فتح ،ولكن ويف الوقت نف�سه كان هناك
الفل�سطيني  -العربي.
وتدليالً على ذلك ،يقول �أبو مرزوق �إن الإخوان امل�سلمني مل يقفوا بجانب النظام
يف الأردن� ،أو بجانب الثورة الفل�سطينية يف �أثناء املواجهات التي بد�أت بني اجلانبني
مطلع �سنة  ،1969وظلّت تت�صاعد حتى �أيلول� /سبتمرب  .1970وهو يع ّد م�شاركة
د� .إ�سحاق الفرحان؛ الأمني العام ال�سابق حلزب جبهة العمل الإ�سالمي املنبثق عن
جماعة الإخوان امل�سلمني يف احلكومة الأردنية ،التي �ش ّكلت برئا�سة و�صفي التل
يف �أعقاب �أحداث �أيلول� /سبتمرب “اجتهادا ً �شخ�صيا ً” مل ُيق ّره �إخوان الأردن عليه.

ن�ش�أة تنظيم فتح:
ظهرت يف ال�ساحة الفل�سطينية عدة تنظيمات خرجت من حتت رداء جماعة
الإخوان امل�سلمني ،منها:
 .1حزب التحرير الإ�سالمي ،الذي كان م�ؤ�س�سه ال�شيخ تقي الدين النبهاين ع�ضوا ً
يف جماعة الإخوان امل�سلمني.

 .2حركة اجلهاد الإ�سالمي ،التي كان معظم قادتها الأوائل يف تنظيم الإخوان،
ومنهم د .فتحي ال�شقاقي؛ الأمني العام الأول للحركة ،ود .حممد الهندي،
وعبد العزيز عودة ،وتي�سري اخلطيب وغريهم.
 .3حركة التحرير الوطني الفل�سطيني “فتح” ،حيث كان معظم م�ؤ�س�سيها
الأوائل من الإخوان امل�سلمني ،ومنهم :خليل الوزير ،و�صالح خلف ،وحممد
يو�سف النجار ،وكمال عدوان ،وعبد الفتاح حمود ،و�سليم الزعنون ،وريا�ض
الزعنون ،و�أ�سعد ال�صفطاوي ،وفتحي البلعاوي ،ورفيق النت�شة ،و�صبحي
�أبو كر�ش ،وعبد اهلل �صيام ،و�سعيد املزين ،ومعاذ عابد ،وحمد العايدي ،وعبده
�أبو مراحيل ،وغالب الوزير ،و�أحمد عبد املجيد الأ�سمر ،وعوين القي�شاوي،
وماجد املزين ،وحممد الإفرجني.
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�أما يا�رس عرفات فقد كان �صديقا ً للإخوان ،و�إن ادعى عدد ال ب�أ�س به من
الإخوان القدامى �أنه منهم ،لأنه قام بتدريبهم على ال�سالح وحرب الع�صابات �ض ّد
القوات الربيطانية �سنة  ،1951وهي ال�سنة نف�سها التي تعرف فيها على �صالح
خلف ،حينها كان ُي�شي ُع �أبو عمار رحمه اهلل بني الطالب �أنه من الإخوان لك�سب
�أ�صواتهم .وجنح على قائمة الإخوان من �سنة  1952حتى �سنة .1956
وبا�ستثناء فاروق القدومي ،وحممد �أبو ميزر اللذين كانا ع�ض َو ْين يف حزب
البعث ،ف�إن حممود عبا�س كان �إ�سالمياً ،وعمل �سكرتريا ً مل�صطفى ال�سباعي
املراقب العام جلماعة الإخوان امل�سلمني يف �سورية ،وهناك من يقول �إنه :كان من
الإخوان وهذا غري �صحيح .كما كان املرحوم خالد احل�سن ع�ضوا ً يف حزب التحرير
الإ�سالمي.
بد�أت فكرة فتح يف ُ�شعب الإخوان مبكرا ً منذ �سنة  ،1954وخ�صو�صا ً �أع�ضاء
اجلهاز الع�سكري مثل خليل الوزير ،وحمد العايدي ،وحممد الإفرجني .وكذلك
ممن كان يف �أ�رسة اجلهاد التي كان ير�أ�سها �صالح خلف ،ومعه �أ�سعد ال�صفطاوي،
و�سليم الزعنون ،وكمال عدوان ،وعبد الفتاح حمود من ال�ضفة ،وقد ان�ض َّم �إليهم
يف �أثناء الدرا�سة يف القاهرة.
�سنة َّ 1960
مت ح�س ُم ق�ضية االزدواجية بني ع�ضوية الإخوان وفتح ،يقول
�أبو مرزوق :حيث َّ
مت التخيري بني ع�ضوية فتح �أو الإخوان امل�سلمني ،وكانت القاعدة
التنظيمية الأوىل حلركة فتح ن�ش�أت يف الكويت �سنة  ،1959حيث ّ
مت ت�شكيل احللقة
الأوىل من خليل الوزير بالإ�ضافة لآخرين جا�ؤوا من مناطق فل�سطينية خمتلفة
منهم :عادل عبد الكرمي ،وعبد اهلل الدنان ،وفاروق القدومي ،و�صالح خلف،
و�سليم الزعنون� ،إ�ضافة �إىل يا�رس عرفات.
روايات الن�ش�أة قد اختلفت ،ف�صالح خلف يقول �إن البداية كانت يف
ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1959ويقول خليل الوزير �إنها كانت �سنة  ،1957فيما
يقول خالد احل�سن �إنها كانت يف �سنة  ،1962ويبدو �أن كل واحد منهم ي�ؤ ّرخ للبداية
اعتبارا ً من تاريخ ان�ضمامه لهذه الفكرة.
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كانت جمموعات العمل الأوىل كالتايل:
 .1جمموعة الكويت :خليل الوزير ،ويا�رس عرفات ،و�صالح خلف ،وعبد اهلل
الدنان ،وعادل عبد الكرمي.
 .2جمموعة قطر :حممد يو�سف النجار ،وكمال عدوان ،وحممود عبا�س ،ورفيق
النت�شة.
 .3جمموعة غزة :فتحي البلعاوي ،و�أ�سعد ال�صفطاوي ،و�سليم الزعنون ،وعوين
القي�شاوي.
ومعظم ه�ؤالء كانوا يف جماعة الإخوان امل�سلمني با�ستثناء يا�رس عرفات.

مذكرة خليل الوزير:
ق َّدم خليل الوزير مذكر ًة �إىل هاين ب�سي�سو ،وهو املراقب العام للإخوان امل�سلمني
يف فل�سطني� ،ضمنها فكرة التنظيم اجلديد ،وملخ�صها:
� .1أن يتبنى الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون �إقامة تنظيم خا�ص بجانب تنظيمهم
بحيث ال يحمل لونا ً �إ�سالميا ً يف مظهره و�شعاراته ،و�إمنا يحمل �شعا َر حترير
فل�سطني والكفاح امل�سلح.
� .2أع�ضاء هذا التنظيم اجلديد من الإخوان وغريهم ،ولكن عليهم �أن يخلعوا ثيابهم
احلزبية الإخوانية وغريها.
 .3التنظيم اجلماهريي والعمل امل�سلّح �سيُب ِقي الق�ضي َة حي ًة ويقطع الطريق على
ت�صفيتها ،خ�صو�صا ً و�أن الإخوان وغريهم مالحقون من ِقبَل عبد النا�رص،
ولف ِّك الطوق واحل�صار عنهم ،ال ب ّد من الفكرة اجلديدة.
ُر ِف�ضت الورقة املقدمة ،و َّ
مت ح�س ُم مو�ضوع الع�ضوية واالنتماء التنظيمي،
الذي ت� ّأخر � 3سنوات من �سنة � 1957إىل �سنة ( 1960اجتماع القاهرة الأول) ،وكان
الكثري من الإخوان ان�ضموا �إىل هذا الت�شكيل (الذي اقرتحه الوزير �أي حركة فتح)
على �أ�سا�س �أنه ُم َقر من ِقبَل جماعة الإخوان امل�سلمني.
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الفدائي:
�أبو مرزوق والتوا�صل مع العمل
ّ

ال�شاب مو�سى �أبو مرزوق كانت عواطفه دائما ً مع العمل الفدائي الفل�سطيني،
ومع الثورة الفل�سطينية يف املواجهات التي خا�ضتها �سواء يف الأردن� ،أم يف لبنان،
�أم يف �سورية ،وذلك بالرغم من مالحظاته على بع�ض املمار�سات ال�سلبية لفدائيي
ف�صائل الثورة.
كان مو�سى قد غادر قطاع غزة �أواخر �سنة  ،1969وكانت املرة الأوىل التي
تط�أ قدماه فيها �أر�ض الأردن .وعندما غادر القطاع كان قد بد�أ حوارا ً مع اخلاليا
الأوىل حلركة فتح ،التي مل ت ُكن قد بلورت عملها امل�سلّح داخل القطاع بعد ،و� ْإن كان
�سيهتم بالعمل امل�سلّح ُ
بع�ض الفاعلني يف قوات التحرير ال�شعبية ،ويقول :ما زال يف
�صيب يف �إحدى العمليات و ّ
ذاكرتي ال�صديق العزيز �سعدي �أبو ح�شي�ش ،وقد �أُ ِ
مت
اعتقاله ومل يخرج من ال�سجن �إال بعد اتفاقيات �أو�سلو  .Oslo Accordsويقيم حاليا ً
يف الزقازيق بجمهورية م�رص العربية ،وكم كان �سعدي مفعما ً بالثورة وبعالقاته
احلميمة مع اجلميع.

�إعاد ُة تنظيم جماعة الإخوان امل�سلمني:
كانت فتح يف ذلك الوقت ،واجلبهة ال�شعبية بالذات ،قد بد�أتا بالنمو ال�رسيع يف
القطاع وال�ضفة الغربية؛ وذلك لوجود امتداد تنظيمي قوي لهما يف اخلارج ،ميدهما
بالدعم الفكري واملايل وال�سالح ،وكانتا قد ا�ستكملتا �رشوط التحرك� .أما جماعة
الإخوان امل�سلمني يف ذلك الوقت فلم ي ُكن لها �أي �صلة ب�أي منظمات يف اخلارج،
وكان عدد �أع�ضائها حمدوداً ،ي�شكل بدايات تنظيم ال �أكرث.
ولذلك ف�إن الكفاح امل�سلّح مل يكن واردا ً يف ح�سابات اجلماعة التي كان على
ر�أ�سها ال�شيخ �أحمد يا�سني اعتبارا ً من �أواخر �سنة  .1968ومل ي ُكن ال�شلل قد
امت ّد �إىل كل �أطرافه كما انتهى �إليه احلال الحقاً .فقد كان يف ذلك الوقت ي�ستطيع
امل�شي على قدميه ،وكان يعمل يف التدري�س باملدار�س احلكومية ،بعد تخرجه من
املدر�سة الثانوية.
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ولتعيني ال�شيخ يا�سني ق�ص ٌة ُتروى؛ فقد كان طلبه قد ُر ِف�ض �أول الأمر من ِقبل
م�ست�شار احلاكم العام لقطاع غزة ،ورئي�س البعثة التعليمية امل�رصية بالقطاع
حممود �شهاب ،لكن الفريق �أحمد �سامل احلاكم العام لقطاع غزة الذي كان لديه ولد
معاق ،قرر تعيني يا�سني مد ّر�سا ً �سنة  .1958وال�شيخ يا�سني لي�س بعامل �رشعي،
كما �أن ثقافته لي�ست �أزهرية كما ُي�شاع .فقد ث ّقف نف�سه بنف�سه ،وعمل يف الإطار
االجتماعي وال�سيا�سي من منظو ٍر �إ�سالمي .ولكن يف �سنة  1964تقدم للثانوية
العامة مرة ثانية ،وجنح و َّ
مت قبوله يف جامعة عني �شم�س ق�سم لغة �إجنليزية ،بالرغم
من �أن اعتقاله يف م�رص �سنة  ،1965حا َل بينه وبني �إكمال تعليمه اجلامعي ،فقد َّ
مت
�إخراجه من ال�سجن مبا�رش ًة �إىل غزة.
يف �أثناء البدايات الأوىل لتنظيم اجلماعة—يوا�صل �أبو مرزوق—انح�رص عملها
يف الإ�صالح االجتماعي والدعوة للإ�سالم داخل املجتمع الفل�سطيني ،وذلك من
خالل و�سائل ات�صال بدائية تعتمد على االت�صال واالحتكاك ال�شخ�صي ،ال عرب
م�ؤ�س�سات وبرامج ومنظمات.

االرحتال �إىل م�رص:
عندما قرر �أبو مرزوق اخلروج من القطاع لإكمال الدرا�سة الثانوية ،ذهب
لوداع الأ�ستاذ �أحمد يا�سني وجل�سا يتحدثان عن امل�ستقبل ،و ّ
مت حينها االتفاق
على الذهاب �إىل م�رص ،لاللتحاق بالكلية احلربية ،حيث كانت م�رص ت�سمح بدخول
الكليات احلربية لأبناء قطاع غزة .وحيث مل ي ُكن هناك ات�صاالت ما بني الأردن
وغزة� ،أو م�رص وغزة ،ومل ت ُكن هناك �أو�ضاعٌ تنظيمية مبلورة بني تلك الأجزاء،
�إال �أن ال�شيخ �أحمد تذ ّكر �أخا ً يقيم يف ع ّمان ،يعمل يف التحاليل الطبية ،وكان طبيبا ً
بيطريا ً ا�سمه د� .أحمد العرجا فتعرف عليه �أبو مرزوق يف �أثناء مروره بالعا�صمة
الأردنية .يف اليوم التايل للقاء الوداع مع ال�شيخ �أحمد يا�سني ،كانت ال�سيارة
تقل �أبو مرزوق �إىل القد�س لل�صالة ،ومنها �إىل ج�رس امللك ح�سني عابرا ً
فل�سطني �إىل الأردن.
حني غادر ال�شاب مو�سى �أبو مرزوق خميم الالجئني يف رفح ،مل ت ُكن ع ّمان
هي الهدف ،و�إمنا القاهرة وم�رص ،حيث كان يريد الذهاب �إىل حيث �أخوه جمعة
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الذي كان يقيم ويعمل يف مدينة �شبني الكوم يف حمافظة املنوفية ،وهي جتاور
قرية ميت �أبو الكوم التي �أجنبت الرئي�س امل�رصي الأ�سبق �أنور ال�سادات .فقد كان
عبد النا�رص قد �سمح بتعيني فل�سطينيي قطاع غزة يف الوظائف العامة مب�رص.
وكان جمعة قد ُع ِّي موظفا �إداريا ً يف وزارة الرتبية والتعليم امل�رصية .ويف مدر�سة
�شبني الكوم قدم مو�سى امتحانات الثانوية العامة امل�رصية ،وح�صل عليها .غري �أنه
قبل �أن يذهب �إىل م�رص� ،أقام ملدة �شهرين يف الأردن ب�صحبة �أخيه حممود الذي كان
�س الإ�رسائيلي يف �أعقاب النك�سة.
يراه للمرة الأوىل منذ �أن غادر رفح �إىل الأَ ْ

تنب�ؤٌ مب ّكر:

على الرغم من �صغر �سنّه ،حاول مو�سى خالل هذين ال�شهرين تف ُّهم الو�ضع
الفل�سطيني يف الأردن� ،ساعده على ذلك وجود حممود يف قواعد الفدائيني حول
مدينة ال�سلط .وقد خل�ص من م�شاهداته �إىل قناعة را�سخة ب�أن العمل الفدائي لن
ُي�سفر عن نتيجة ملمو�سة!
ملاذا؟ يجيبك على اندها�شك قائالً“ :الحظت يف قواعد الفدائيني �أنهم عندما
ُيع ّدون الطعام ،كانوا ي�أخذون احتياجاتهم من حقول املزارعني املجاورة .وكان يل
اعرتا�ض على ذلك� ،إذ كيف �سيعي�ش الفالح وما هو م�ستقبل عالقته مع الفدائيني؟”،
ولذلك فقد قال لأخيه ورفاقه�“ :إذا مل ي ُكن وجودكم مو�ضع ترحيب ،فكيف ميكن
لكم اال�ستمرار يف البقاء بني النا�س ،و�إذا انعدمت احلا�ضنة ال�شعبية ال م�ستقبل لكم،
ذلك �أن احلا�ضنة ال�شعبية �أهم �رشوط اال�ستمرارية”.
�إال �أنه ،وبالرغم من االنتقادات التي �صدرت عنه ،وتقييمه ال�سلبي لبع�ض
املمار�سات ،كان للعمل الفدائي ر�صيد كبري لديه ،باعتباره الطريق الوحيد الذي
املغت�صبة .ولذلك ،فقد
ميكن �أن يح ّرر البالد ويعيد حقوق ال�شعب الفل�سطيني
َ
كانت عواطفه مع الفدائيني ،مهما اختلف التقييم� ،أو الوجهة .وقد كانت عاطفته
معهم يف �أثناء �أيلول� /سبتمرب  ،1970ويف لبنان ،ويف �أثناء احلرب مع �سورية .غري
�أنه يالحظ �أنه يف لبنان مل يتم اال ّت ُ
عاظ من جتربة الأردن ،وقد كانت ال�سلبيات
�أكرث عمقاً.
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االنقالب على قائد جي�ش التحرير:
كان مو�سى قد زار �أخاه حممود الذي انتقل �إىل لبنان غري مرة .وقد �شهد يف
�إحدى املرات ف�صول االنقالب الذي قاده �أخوه مطيحا ً بالعميد م�صباح البديري
القائد الأ�سبق جلي�ش التحرير الفل�سطيني ،ما �أف�ضى �إىل احلكم عليه بالإعدام
يف �سورية ،بعد �أن كان الرئي�س حافظ الأ�سد قد منحه و�ساما ً ورتبة �أعلى ج ّراء
البطولة التي �أبداها يف �أثناء حرب رم�ضان .1973
االنقالب على م�صباح البديري مل يتم يف يوم وليلة ،ولكنه ت�ش ّكل من عدة
ف�صول بد�أت كما يقول العميد حممود بلقا ٍء غري متوقع بينه وبني عبد احلليم خدام
وزير خارجية �سورية يف ذلك الوقت ،الذي �سي�صبح الحقا ً النائب الأول لرئي�س
اجلمهورية ،قبل �أن يغادر �سورية معار�ضا ً للنظام.
بعد �أن ح�صل الرائد حممود على و�سام ال�شجاعة من ِقبَل الرئي�س حافظ الأ�سد،
َّ
متت مكاف�أته بتعيينه قائدا ً لقوات جي�ش التحرير الفل�سطيني (قوات حطني) يف
لبنان ،التي كانت تتبع قيادة العميد م�صباح البديري يف دم�شق .وملا كان الو�سام
ا�شتمل على �سنتي �أقدمية ،فقد متت ترقية حممود �إىل رتبة مق َّدم.
وذات يوم من �سنة  ،1975و�صل عبد احلليم خدام �إىل بريوت وبرفقته زهري
حم�سن الأمني العام—�آنذاك—ملنظمة ال�صاعقة ،الذي كان ي�شغل كذلك رئي�س
الدائرة الع�سكرية يف منظمة التحرير الفل�سطينية .وطلب خدام من حممود نقل
كتيبة من كتائب جي�ش التحـرير الفل�سطيني من خط التما�س مع قوات حزب
الكتائب �إىل خميمي �صربا و�شاتيال بدعوى وجود خارجني على القانون يتوجب
ّ
ُ
حت�ض يف ذلك الوقت ملعركة فا�صلة مع قيادة
القب�ض عليهم .وملا كانت �سورية
منظمة التحرير ،فقد امتنع حممود عن تنفيذ طلب خدام مربرا ً ذلك ب�رضورة تلقيه
�أمرا ً بذلك من رئي�س الأركان العميد م�صباح البديري ،راف�ضا ً تل ّقي مثل هذا الأمر
من زهري حم�سن �أي�ضاً ،مبديا ً ا�ستعداده يف الوقت نف�سه بتكليف حرا�ساته اخلا�صة
بالقب�ض على املخالفني للقانون .وانتهى اجلدال بني خدام وحممود بت�سا�ؤل الأول:
“لي�ش �إحنا جايبينك هون؟” ،ور ّد الثاين “�أنا هنا للدفاع عن ال�شعب الفل�سطيني”.
وعندها قال خدام مه ِّدداً“ :لقد �أعذر من �أنذر ،اللهم ا�شهد �أين قد بلغت” .فما كان
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من حممود �إال مغادرة املكان راف�ضا ً طلب زهري حم�سن موا�صلة احلديث و�إمتام
�رشب كوب ال�شاي .وعندما ا�ستمع يا�رس عرفات �إىل رواية حممود بح�ضور
املرحوم �صالح خلف ،ت�ساءل الأخري “هل �أنت جمنون؟” .و�أ�ضاف “كان يفرت�ض
�أن تداري املوقف؛ لأن ال�سوريني لن يرتكوك حيّا ً بعد الآن”.
وبعد �ساعتني من اللقاء العا�صف مع خدام ،كانت كتيبة من منظمة ال�صاعقة التي
يقودها زهري حم�سن تنفذ مهمة �رضب بع�ض املراكز التابعة حلركة فتح ومكاتب
جريدة “بريوت امل�ساء” التي كان ي�صدرها حزب البعث العراقي ،و ّ
مت يومها �إنقاذ
�شفيق احلوت مدير مكتب منظمة التحرير يف بريوت من حتت الأنقا�ض.
ويف اليوم ذاته� ،صدرت الأوامر للعميد م�صباح البديري بالتحرك �إىل بريوت
ال�ستبـدال املق ّدم حممود �أبو مرزوق من قيادة قوات جي�ش التحرير يف لبنان.
وعندما رف�ض ثالثة �ضباط ّ
تول القيادة بدالً عنه ،وا�ستقال اثنان منهم من
اجلي�ش� ،أن�ش�أ البديري ب�أوامر من دم�شق مركزا ً للقيادة والأركان يف لبنان� ،أخذ
�شخ�صيا ً يدير عمل كافة القوات منه .ويف تلك الأثناء ت�صاعد املوقف على نحو
خطري بني القيادتني ال�سورية والفل�سطينية ،وت�صاعدت حدة احلرب الكالمية
بينهما ،وحتركت قوات �سورية على عدة حماور ل�رضب قيادة املقاومة الفل�سطينية
وعلى ر�أ�سها قيادة فتح يف لبنان .و�صادف �أن كان عرفات يف ال�سعودية ،واتخذت
جلنة قيادية برئا�سة املرحوم �أبو �صالح وع�ضوية كل من �أبو �إياد ،و�أبو جهاد،
و�أبو الهول قرارا ً بالقتال �ض ّد القوات ال�سورية املتق ّدمة .ف�أ�صدر البديري �أمرا ً
با�ستنفار قوات جي�ش التحرير الفل�سطيني مل�ؤازرة القوات ال�سورية ،وعندها
ا�ضطر املق ّدم حممود �أبو مرزوق لإ�صدار �أوامره ب�سحب الف�صيل املكلّف بحرا�سة
البديري .وطلب من املق ّدم ذيب �رسحان قائد قوات جبهة التحرير العربية القب�ض
على البديري حتى ال ي�سجل �سابقة يقوم مبوجبها اجلنود باعتقـال قائدهم.
و�أ�صدر التعليمات ب�أال تتلقى القوات � َّأي �أمر من �سواه .و ّ
مت �إر�سال البديري �إىل
�أبو �إياد ،الذي طلب منه الت�رصيح با�ستنكار ما فعله ال�سوريون ،لكنه رف�ض كونه
�ضابطا ً يف اجلي�ش ال�سوري ال ي�ستطيع �أن ينتقد قيادته ال�سورية.
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وج ّراء التداعيات الالحقة التي ُقتِل فيها اثنان من ال�ضباط البعثيني يف جي�ش
التحريـر ،غادر بقية ال�ضباط البعثيني �إىل �سورية ومعهم بع�ض اجلنود ،فيما
بقي حتت قيادة املق ّدم حممود �أبو مرزوق  %80من �أ�صل القوات بكامل املعدات
والأ�سلحة .وبعد ذلك ،ح�رض عبد احلليم خدام �إىل بريوت وتفاهم مع حممود على
�إطالق �رساح البديري.

اجلماع ُة يف م�رص:
يف م�رص مل ي ُكن هناك تنظيم قائم للإخوان امل�سلمني .كان عبد النا�رص قد ف ّكك
التنظيم ب�شك ٍل �شبه كامل ،وكان كل رموزه يف ال�سجون ،وكانت امل�ساجد تخلو
من ال�شباب.
هكذا وجد ال�شاب مو�سى الو�ضع عندما وط�أت قدماه �أر�ض م�رص لأول مرة.
وبعد �أدائه �صالة الفجر يف م�سجد داخل مركز �أمني يقع �أمام منزل �شقيقه جمعة
مبا�رشة� ،س�أله ال�شيخ :هل �أنت طالب يف الأزهر؟ ف�أجابه بال ،ف�س�أله :هل �أنت
طالب يف املعاهد الدينية؟ ف�أجابه بال .وهنا قال له ال�شيخ�“ :أُمال �أنت بت�صلي يف
امل�سجد ليه؟ �صلي يف بيتك” .وبعدها �أدرك مو�سى �أن هذه ن�صيحة هدفها عدم
تعري�ضه لل�سجن .وبعد عدة �أعوام من الإقامة يف م�رص� ،أدرك مو�سى �أنه كان
خا�ضعا ً للمراقبة ،غري �أن هذه املراقبة مل تفلح يف حتديد هويته ،حيث �إن امل�رصيني
مل يعرفوا �آنذاك و�ضعه التنظيمي يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،وموقعه القيادي
يف حركة حما�س� ،إال عندما قام بزيار ٍة ر�سمية مل�رص �سنة  1994بو�صفه رئي�سا ً
للمكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س.
بعد انتهاء �أبو مرزوق من درا�سة الثانوية العامةَّ ،
مت �إلغاء دخول الفل�سطينيني
للكليات احلربية ،وبالتايل ق ّدم للتن�سيق ودخل كلية الهند�سة ،وهي تقع يف املدينة
نف�سها التي كان يقيم فيها مع �شقيقه جمعة.
بعد التحاقه بجامعة املنوفية يف �أيلول� /سبتمرب  ،1971كان مو�سى ين�شط
منفردا ً بني امل�رصيني ،لعدم وجود �أعداد كافية من الفل�سطينيني يف �شبني الكوم،
ذلك �أن �سيا�سة اجل�سور املفتوحة بني قطاع غزة وم�رص اعتُ ِمدت ابتدا ًء من
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مطلع ال�سبعينيات ،و�أ�صبحت اجلامعات امل�رصية تقبل �أعدادا ً متزايدة من الطلبة
الفل�سطينيني .وعندها ان�رصف مو�سى للعمل يف �صفوف ال�شباب الفل�سطيني،
الذي كانت �أعداده تتزايد كل عام بف�ضل توافد طالب غزة ملوا�صلة التعليم اجلامعي
يف م�رص.
ومن بني �أولئك ال�شباب كان عبد العزيز عودة ،و�إبراهيم املقادمة ،وخمي�س
�أبو ندى ،وحممد حم�سن ،و�إ�سماعيل �أبو �شنب ،وب�شري نافع ،و�أحمد يو�سف
�صالح ،وحممد املزين ،وعي�سى الأ�سمر ،وحممد الهندي ،وكمالني �شعث ،وفرج
الغول ،وعماد العلمي ،ومفيد املخلالتي ،وعمر فروانة ،وع�صام ال�رساج ،وفتحي
ال�شقاقي ،الذي قدِم �إىل جامعة الزقازيق بعد �أن �أنهى درا�سته يف جامعة بريزيت يف
ال�ضفة الغربية ،وعمل بالتدري�س يف القد�س .وعلى ذلك فقد و�صل �إىل م�رص مت�أخرا ً
ثالث �سنوات عن �أقرانه.

احتكاك مع اجلميع:
�سمحت الدرا�سة يف م�رص باالختالط واالحتكاك مبختلف التيارات ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً حركة فتح ،واجلبهة ال�شعبية .وخالل تلك الفرتة زار
مو�سى خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية ولبنان ،و�أم�ضى عدة �أ�شهر
يف خميم الريموك قرب دم�شق ،ويف حي الطريق اجلديدة يف بريوت ،حيث كانت
تتمركز مكاتب ف�صائل الثورة الفل�سطينية.
وكان خالل هذه اجلوالت ّ
يطلع عن كثب على م�شاكل ال�شعب الفل�سطيني
وطبيعة ممار�سات ال�سلطات اللبنانية مع الفل�سطينيني .كما كان يعمل بن�شاط
يف تو�سيع التنظيم الفل�سطيني جلماعة الإخوان امل�سلمني .وعندما كان الأع�ضاء
ا ُ
جلدد من الطالب يعودون �إىل قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،كانوا يوا�صلون العمل
يف تنظيم اجلماعة هناك .وقد منا التنظيم الطالبي جلماعة الإخوان امل�سلمني،
و�أ�صبح ي�ضم املئات من الطالب ،مع �أن حركة فتح يف ذلك الوقت كانت يف �أوج
انت�شارها .وكانت ال�سيا�سة امل�رصية �ض ّد اجلبهتني :ال�شعبية والدميوقراطية ،بل
يرحل �أع�ضاء التنظيمني من الطالب .بل �إنّ
�ض ّد � ّأي تنظيم خال فتح ،وكثريا ً ما كان ّ
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تنظيم الإخوان الطالبي كان هو الأكرب من حيث التنظيم وااللتزام ...وكان لتنظيم
فتح احلرية يف العمل بني الطالب وفتح مكاتب و�أن�شطة يف القاهرة ،كما يقول
�أبو مرزوق� ،أما تنظيم الإخوان امل�سلمني الفل�سطيني فقد كان ي�ضم  %20من
الطالب الفل�سطينيني يف كلية الطب املقبولني يف جامعة القاهرة على �سبيل املثال،
وي�ؤكد على �أن الكم والكيف (العدد والنوعية) كانا متميّ َزين .ولدى عودة ه�ؤالء
الطالب ،خ�صو�صا ً �إىل قطاع غزة ،كانوا ي�شاركون يف النقابات واجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات ،وت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات جديدة ،بعد �أن كان القطاع خاليا ً من العن�رص
الإخواين النقابي.

�إعاد ُة البناء:
ونظرا ً لعدم وجود تنظيم جلماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص يف ذلك الوقت،
فقد �أ�صبح تنظيم اجلماعة الفل�سطيني الطالبي �سابقا ً لعودة جماعة الإخوان
يف القاهرة.
يف البداية ّ
مت ت�شكيل مكتب �إداري لقيادة اجلماعة يف القطاع ،تبعته مكاتب
فرعية ،ثم تط ّور الأمر �إىل ت�شكيل جمل�س لل�شورى ينبثق عنه مكتب �إداري تنفيذي،
ومناطق تنظيمية يف مدن وخميمات القطاع.
�أما يف ال�ضفة الغربية ،فقد كان التنظيم �ضعيفا ً بعد االحتالل ،كما كان بناء
التنظيم �أكرث �صعوبة .ومل ي ُكن هناك � ّأي ات�صال بني تنظيم اجلماعة يف قطاع غزة
الذي كانت مرجعيته يف القاهرة قبل �سنة  ،1967وبني تنظيم اجلماعة يف ال�ضفة
الغربية الذي كانت مرجعيته يف ع ّمان .ويقرر �أبو مرزوق ثالثة �أ�سباب ل�ضعف
التنظيم يف ال�ضفة الغربية هي:
�أوالً :خروج �أعداد كبرية من �أع�ضاء التنظيم من ال�ضفة الغربية بعد االحتالل.
ثانياً :عدم وجود هيكل تنظيمي م�ستقل ب�سبب تبعيته لقيادة اجلماعة يف
الأردن ،وبعد االحتالل ّ
مت اعتبار �أهلنا يف ال�ضفة ك�أنهم �أ�رسى.
ثالثاً :ات�ساع م�ساحة ال�ضفة الغربية و�صعوبة التوا�صل مقارنة بقطاع غزة.
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غري �أن �أبو مرزوق يغفل عن ذكر عامل مهم �آخر ،هو التاريخ ال�صدامي بني
جماعة الإخوان امل�سلمني يف الأردن وجممل ف�صائل احلركة الوطنية والقومية
والي�سارية.
بداية االت�صال بني تنظيمي اجلماعة يف كل من قطاع غزة وال�ضفة الغربية كانت
عن طريق الوفود الزائرة وطالب غزة الذين توجهوا للدرا�سة يف جامعات ال�ضفة،
وحتديدا ً من خالل ال�شيخ �سعيد بالل يف منطقة نابل�س .كما �أنه كان هنالك دور
للجامعات امل�رصية التي التقى فيها الطالب الإخوان من ال�ضفة والقطاع .ويف
البدايات املبكرة لعبت اجلامعات امل�رصية دورا ً يف تعزيز التنظيم بكوادر متميزة.
وا ّت�سع نطاق الن�شاط الدعوي ب�شك ٍل غري م�سبوق.
ولذلك ،ي�ؤكد �أبو مرزوق على �أن التواجد يف م�رص كان مبثابة اخلمرية التي
�أن�ضجت تنظيم اجلماعة يف الأرا�ضي الفل�سطينية .فقد جرى ت�أ�سي�س تنظيم جديد،
موحدا ً لأول
ال �إعادة ت�أ�سي�س تنظيم قائم ،و�أ�صبح تنظيم اجلماعة داخل فل�سطني ّ
مرة يف تاريخه بقيادة واحدة وم�س�ؤول واحد يف �أواخر ال�سبعينيات ،وكان �أول
م�س�ؤول يف قيادة اجلماعة الأ�ستاذ ح�سن القيق رحمه اهلل.
ويف الأ�سا�س ،مل تكن م�رص بعيدة عن بدايات اجلماعة يف فل�سطني .ففي م�رص
ت� ّأ�س�س �أول تنظيم جلماعة الإخوان امل�سلمني على يدي ح�سن البنا �سنة .1928
ومن م�رص خرج الدعاة �إىل فل�سطني وغريها من �أقطار العروبة والإ�سالم ،وكان
�أبرزهم يف فل�سطني ال�شيخ ح�سني �أحمد ح�سن الذي �أقام يف رفح امل�رصية بعد
الهجرة ،وكان يف الأ�سا�س قد ّ
مت �إيفاده �إىل يافا .وظل مقيما ً على حدود فل�سطني بعد
نكبة  ،1948وتزوج من امر�أة فا�ضلة فل�سطينية من عائلة الفرا .وبعد �سنة 1948
ارتبط بالإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة.
الدعاة الذين �أر�سلهم البنا حملوا ر�سائل ملختلف �أنحاء العامل الإ�سالمي
وقياداته ،و�أ�سفرت مهماتهم عن �إن�شاء ُ�ش َعب لتنظيم الإخوان امل�سلمني يف �أكرث
من ُقطر ،مثل :فل�سطني ،والأردن ،و�سورية ،والعراق .وكانت هذه ُ
ال�ش َعب يف
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بداياتها مرتبطة باملركز العام للجماعة يف م�رص .غري �أن هذه التنظيمات حت ّولت
�إىل كيانات وتنظيمات م�ستقلة الحقا ً بعد املحنة التي واجهت الإخوان امل�سلمني يف
م�رص �أوا�سط اخلم�سينيات ،ويف �أعقاب املحاولة املزعومة الغتيال الرئي�س جمال
عبد النا�رص �سنة  ،1954والتي ينفي الإخوان امل�سلمون تو ُّرطهم فيها ،ويقولون
�إنها حماولة مزعومةّ ،
مت عقبها اعتقال املر�شد العام ح�سن اله�ضيبي.

منهج واحد وا�ستقالل تنظيمي:
ٌ
غري �أن اال�ستقالل التنظيمي يف ال�ستينيات مل ي�ؤ ّثر على وحدة املنهج واخلط
الفكري وال�سيا�سي الذي ظ ّل واحدا ً يف خمتلف الأقطار .ويف غياب املر�شد،
�ش ّكلت قيادة عامة لتنظيمات الإخوان امل�سلمني يف خمتلف الأقطار ،كانت تتوىل
ر�سم وحتديد ال�سيا�سات العامة ،وتبادل املعلومات واخلربات التي تهم خمتلف
تنظيمات الإخوان .وحت ّولت هذه القيادة بعد خروج املر�شد العام من ال�سجن �إىل
مكتب الإر�شاد الذي ما يزال قائما ً حتى الآن ،ويت�ش ّكل من عد ٍد من قيادات الإخوان
يف خمتلف الأقطار دون تق ُّيد بجن�سية واحدة .ويحدد هذا املكتب ال�سيا�سات
العامة ،ومواقف اجلماعة من خمتلف الق�ضايا الرئي�سية ،لكنه يرتك لكل تنظيم
حرية اتخاذ القرارات ،والتعبري عن الأ�شكال املختلفة من العالقات داخل ال ُقطر
الواحد .وبقيت �أعمال تنظيمات الإخوان يف �أقطارها ح�سب اخلريطة ال ُقطرية
م�ستقلة يف خططها وا�سرتاتيجياتها وعالقاتها مع احلكومات ال ُقطرية ،وهذا ال
ينفي ت�شكيل جمل�س �شورى للتنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني ،الذي �أ�صبح �أبو
مرزوق ع�ضوا ً فيه بحكم م�س�ؤوليته الإخوانية يف الواليات املتحدة ،وهو التنظيم
الذي يقت�رص وجوده على مكتب الإر�شاد وجمل�س ال�شورى ،دون �أن ميتد ذلك �إىل
�إيجاد تنظيم عاملي واحد ممتد داخل الأقطار كوحدة تنظيمية عاملية واحدة ،من
هذه التنظيمات.
ّ
مت �إن�شاء التنظيم الفل�سطيني من �أبناء غزة وفل�سطينيي اخلارج عدا الأردن،
و ّ
مت �إقرار الئحته الأ�سا�سية وانتخاب جمل�س ال�شورى اخلا�ص به وقيادته
التنفيذية ،وكان معظم هذا التنظيم من الفل�سطينيني يف بالد اخلليج ،ومن ي�سافر
من الأردن �إىل اخلليج .ومل يلتحق بهذا التنظيم معظم فل�سطينيو �سورية ،فقد
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كانوا يتبعون تنظيم الإخوان ال�سوريني ،وال فل�سطينيي لبنان ،فقد كانوا مندجمني
مع اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان� ،أما ال�ضفة—حيث كانوا جزءا ً من التنظيم
الأردين—فقد كانت االت�صاالت بني هذا التنظيم والإخوان يف غزة �ضعيفة ،و�إن
كانت خدمات التنظيم الفل�سطيني للإخوان يف الأرا�ضي املحتلة كبرية ووا�ضحة
يف الأُطر االجتماعية والإن�سانية واملنح الدرا�سية ،وب�شكل موازٍ ،كان التنظيم يف
الأردن قد �أن�ش�أ جلنة فل�سطني يف اجلماعة مل�ساعدة الإخوان يف الداخل ،والوقوف
على خا�صياتهم املختلفة وتلبيتها بالقدر امل�ستطاع.

د .مو�سى �أبو مرزوق مع �أبيه و�أخيه اللواء حممود

اللواء حممود �أبو مرزوق ووالده احلاج حممد
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