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البناء من اخلارج
م�صر  -الإمارات
بناء تنظيم فل�سطيني جلماعة الإخوان امل�سلمني داخل م�رص ،وخ�صو�صا ً
داخل اجلامعات امل�رصية� ،أوجد مفارقة غري معهودة يف تاريخ اجلماعة ،التي
مثّلت القاهرة ،وما تزال ،مرجعية تاريخية وفكرية� ،إىل ح ّد ما لكل تنظيماتها يف
العامل التي ترتبط بهذا القدر �أو ذاك باملر�شد العام ومكتب الإر�شاد ،وخ�صو�صا ً
التنظيم الفل�سطيني.
وميكن ت�شخي�ص هذه املفارقة ب�شكل �أو�ضح لدى ا�ستح�ضار �أن القاهرة كانت
حتى �سنة  1955متثل املرجعية التنظيمية املبا�رشة لتنظيم اجلماعة يف قطاع غزة
وكان قد عقد الإخوان الفل�سطينيون اجتماعا ً يف القاهرة �سنة  ،1960ن�ش�أت خالله
رص فل�سطينية من غزة،
فكرة التنظيم الفل�سطيني امل�ستقل ،فقد اجتمعت عنا� ُ
وم�رص ،و�سورية ،والأردن ،واخلليج ،وتقرر �آنذاك ترك الإخوان الفل�سطينيني يف
الأردن العتبارات قانونية ...حيث كانت اململكة الأردنية متثل ال�ضفتني ،خ�صو�صا ً
و�أن الإخوان دعاة وحدة من حيث الأ�صل.
و�أطلق قيام التنظيم �إجراءات تنظيمية� ،أهمها :و�ضع نظام �أ�سا�سي مكتوب،
وت�شكيل جمل�س متثيلي ،له �سلطة رقابية ،وجلنة تنفيذية ،وحق اختيار رئي�س
اللجنة و�أع�ضائها ،وحق تغيريهم ،ونظام االنتخابات ،واملوازنات ،كلها من
َ
املنتخب.
�صالحيات جمل�س ال�شورى
ُع ِقد اللقاء الأول للت�شكيل التمثيلي اجلديد يف �صيف  1963على �أغلب الروايات
يف مزرعة احلاج حممد النجار مبنطقة املوا�صي املحاذية ل�شاطئ البحر .وح�رض
اللقاء � 17أخا ً وهم قيادات العمل الفل�سطيني ،وناق�ش عالقة الإخوان بحركة فتح،
وتقوية التنظيم وامتداده ،وانتخاب املراقب العام ،واتخذ عدة قرارات :ح�سم
العالقة بع�ضوية الإخوان� ،أو فتح ،وال ازدواجية ،واعتبار حممد يو�سف النجار
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تاركا ً للجماعة ،وكلَّف جلن ًة بو�ضع الالئحة التنظيمية ،وجلنة ات�صال بالإخوان
الفل�سطينيني املوجودين يف خمتلف الأقطار ،وعمل �إح�صائية لهم.
مت انتخاب هاين ب�سي�سو مراقبا ً عاما ً للتنظيم الفل�سطيني ،الذي ّ
و ّ
مت اعتقاله
�سنة  1965وتويف يف ال�سجن �سنة  .1970وكتب عنه ق�صيدة �شعرية م�ؤثرة الأ�ستاذ
مو�سى �أبو عومير ،وقد ا�ستلم بعده عبد البديع �صابر ،وكان يعمل يف قطر ...يقول
�أبو مرزوق �إنه قد ذكر له بع�ض الإخوة يف مكتب الإر�شاد من الذين رافقوا هاين
ب�سي�سو� ،أنه “لو كان هاين حيا ً بعد وفاة املر�شد العام الأ�ستاذ اله�ضيبي لكان هو
املر�شد العام ،لِ َا كان يحظى به من �إجماع بني �إخوانه امل�رصيني �أي�ضا ً”.
كان هناك مكتب جامع للإخوان امل�سلمني ُي�س ّمى املكتب التنفيذي للإخوان
امل�سلمني .ويف �صيف َّ 1966
مت متثيل فل�سطني ،وكان من مثّلها الأ�ستاذ
د .عبد اهلل �أبو عزة؛ نائب املراقب العام ،وي�صفه �أبو مرزوق ب�أنه “كان �صديقا ً كرميا ً
حل َو املع�رش� ،رصيحا ً وجريئاً ،وكان ير�أ�س املكتب التنفيذي للإخوان الأ�ستاذ
ع�صام العطار ،وكالهما تع ّرفت عليه ب�صور خمتلفة”.
الإخوان الفل�سطينيون كانوا متواجدين يف قطر ،وكان م�س�ؤولهم عبد البديع
�صابر ،ويف الكويت عمر �أبو جبارة ،ويف ال�سعودية عدنان النحوي ،ويف بريوت
عبد اهلل �أبو عزة ،والفل�سطينيون يف لبنان والأردن كانوا مندجمني مع التنظيمات
الإخوانية يف البلدين ،وعموما ً كان التنظيم يعاين انح�سارا ً وم�شاكل لها عالقة
بالتوزيع اجلغرايف ونتائج الأحداث يف م�رص وغريها.
تويف الأ�ستاذ عمر �أبو جبارة �سنة  ،1975وانتُ ِخب الأ�ستاذ �سليمان حمد رئي�سا ً
للجنة التنفيذية يف الكويت ،ومن بعدها مراقبا ً عاما ً للتنظيم الفل�سطيني ،ولكن يف
�أواخر ال�ستينيات كان التوا�صل مقطوعا ً مع غزة ،و�إن كان هناك توا�صل مع تنظيم

الإخوان الفل�سطيني يف م�رص ،كما يقول �أبو مرزوق.

اللقاء الأول بعد اخلروج من غزة:
خرج �أبو مرزوق من غزة يف �أيلول� /سبتمرب  ،1969عرب ج�رس امللك ح�سني �إىل
الأردن حامالً ر�سالة تعريف للدكتور �أحمد العرجا ،وهو طبيب بيطري من رفح
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تخ�ص�ص يف التحاليل الطبية ،وبعد تخ ّرجه من القاهرة عمل يف ليبيا ثم ا�ستقر يف
الأردن .وكان الطلب منه التعريف ب�أي من الإخوان الفل�سطينيني يف م�رص ،وهذا
مبن بقي يف م�رص من الإخوان .واملعروف �أن الإخوان مل
�أمر ال علم لأحد يف غزة َ
ي ُكن لهم وجود تنظيمي يف م�رص بعد �رضبة  ،1965والتي �أُعدِم فيها ال�شهيد �سيد
قطب و�أربعة �آخرون ،والذهاب لأم الدنيا ومن قطاع غزة ،يقول �أبو مرزوق :كانت
نقلة هائلة.
يتابع �أبو مرزوق “ز ّودين د� .أحمد برقم هاتف لأحد الطلبة يف جامعة الأزهر
يف كلية الزراعة وهو �سليمان دلول ،الذي ح�صل على الدكتوراه الحقاً ،وركبت
الطائرة لأول مرة يف حياتي من مطار ع ّمان الدويل قا�صدا ً القاهرة ،وقبل ال�صعود
�إىل الطائرة ،و�إذا ب�أحد �أ�صدقاء �أخي حممود يعطيه زجاجتني �أخربين �أنهما
زجاجات زيت زيتون” .وقال له� ،إن �أحد �أ�صدقائه �سيكون يف املطار لي�أخذ الأمانة.
وي�ضيف �أبو مرزوق �أنه اكت�شف بعد �سنوات عديدة �أنها كانت زجاجات من نوع
�آخر ،ومل ي ُكن قد ر�أى مثل ذلك من قبل.
و�صل القاهرة وكان يف ا�ستقباله �أخوه جمعة ،الذي �صحبه �إىل �شبني الكوم،
عا�صمة املنوفية .وبعد �أ�شهر ب�سيطة اندلعت �أحداث �أيلول� /سبتمرب  ،1970و ُمنِ َع
فحرم من العودة لغزة حيث كان الطريق الوحيد
الفل�سطينيون من دخول الأردنُ ،
�إىل غزة عرب ج�رس امللك ح�سني .وبذلك انتهى مفعول ت�رصيح املغادرة الإ�رسائيلي
الذي كان يحمله.
يف م�رص در�س �أبو مرزوق الثانوية العامة نظام منازل ،لو�صوله مت�أخرا ً عن
بدء الت�سجيل .وكان منزل �أخيه يقع على ال�شارع الرئي�سي و�أمام مديرية الأمن
مبا�رشة ،وبها م�سجد �صغري اعتاد على ال�صالة فيه .ويقول� :إنه وللغرابة ،الحظ
قلّة امل�صلني من ال�شباب يف امل�سجد ،بل �إن ندرة من ال�شباب كانوا ي�صلون ،و�أنه
فوجئ بحديث رجل م�سن الحظ مواظبته على �صلوات اجلماعة ،خ�صو�صا ً �صالة
الفجر ،مت�سائالً� :أنت من الأزهر؟ ف�أجابه بال ،ف�س�أله ثانية :هل �أنت من املعهد
الديني يف �شبني الكوم؟ فرد عليه ثانية بال ،عندها قال له الرجل امل�سن�“ :أُمال ليه
بت�صلي داميا ً يف امل�سجد؟” ،فلم يرد عليه �أبو مرزوق ،الذي كان م�ستغربا ً مثل
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هذا املنطق .ولكنه تذكر �سريته مع كبار ال�سن يف م�سجد الهدى يف �سنوات ال�صبا،
وا ّت�ضح الحقا ً �أنه كان نا�صحاً ،ولكن م�ضت الأيام ودخل اجلامعة بعد �إغالق باب
الكلية احلربية بوجه �أبناء قطاع غزة ،حيث كان املق�صد ح�سب ما ّ
مت االتفاق عليه
مع ال�شيخ �أحمد يا�سني رحمه اهلل ،ودخل املعهد العايل ال�صناعي يف �شبني الكوم
يف �أيلول� /سبتمرب  1971والذي حت ّول �إىل كلية الهند�سة والتكنولوجيا (جامعة
املنوفية) بعد عام من دخوله املعهد.
يف هذه الأثناء ذهب �أبو مرزوق �إىل القاهرة حيث التقى �سليمان دلول وتع ّرف
على املجموعة الوحيدة من الفل�سطينيني املوجودة يف القاهرة ،وجميعهم كان يف
ال�سنوات النهائية ،وكانوا ثالثة� :سليمان دلول ،وحممد دياب �أبو �سلوت ،وخليل
�أبو �شاوي�ش ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الإخوة �أي�ضا ً يف ال�سنوات النهائية يف الإ�سكندرية؛
وهم :د .عبد اهلل احل�رصي ،واملهند�س ريا�ض البنا ،ود .منذر اخلالدي ،ود .خليل
اخلالدي ،ومو�سى �أبو عومير ،وعيد منري ،وقد غادروا جميعا ً بعد �أ�شهر �إىل اليمن
واخلليج ،وقد تعاقدوا مع وزارة الرتبية والتعليم اليمنية ،حيث التقى بهم بعد
 15عاما ً يف �صنعاء ،يف �أثناء �إحدى الزيارات الر�سمية للجمهورية اليمنية.
يف الكلية �صادف وجود �شخ�ص واحد من �أع�ضاء اجلماعة يف الدفعة الأوىل يف
كانون الأول /دي�سمرب  1971هو �إ�سماعيل �أبو �شنب.
و�أ�ضاف �أبو مرزوق :املهم �أن العمل التنظيمي كان بالن�سبة يل كالآتي :الأول
توليت كذلك م�س�ؤولية املنوفية بالإ�ضافة �إىل املن�صورة،
حملي يف �شبني الكوم ،حيث
ُ
وجزء مركزي يف القاهرة ،حيث ّ
مت ت�شكيل مكتب للطالب ،وخ�صو�صا ً �أن ع�رشات
الطلبة من الإخوان قد وفدوا �إىل م�رص ،وكان املكتب برئا�سة عبد العزيز عودة،
وع�ضوية الإخوة :مو�سى �أبو مرزوق ،وعلي �شك�شك ،وب�شري نافع .وكان من بني
القادمني عدد كبري من النقباء� ،إيذانا ً ببدء العمل التنظيمي يف م�رص.
ويقول �أبو مرزوق �إن تلك الفرتة كانت فرتة جيدة لال�ستقطاب �سواء الطلبة
الفل�سطينيني �أو الطلبة امل�رصيني ،حيث كانت بد�أت جمعيات للطالب بالن�شاط.
وبالتوازي كانت هناك جمموعة من طلبة الإخوان امل�سلمني القادمني من الأردن،
ولكن كانوا �ضمن تنظيم م�ستقل ،وهم جمموعة كبرية ومميزة ،معظم �أفرادها
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كانوا—�آنذاك—طالبا ً يف الدرا�سات العليا بجامعة الأزهر ،وكان من بينهم؛
د .عبد اهلل عزاّم ،ود� .أحمد نوفل ،ود .راجح الكردي ،ود .ه ّمام �سعيد ،ود .خليل
�أبو عيدة ،واملهند�س �أحمد قطي�ش ،ود .حممد �أبو فار�س ،و�أ .جميل حمامي،
و�إبراهيم �أبو �سامل ،ود� .أحمد الكفاوين ،ود .حممود عبيدات ،وغريهم كثري.
ويلفت �أبو مرزوق النظر �إىل �أنه خرج الإخوان من ال�سجن بعد وفاة عبد النا�رص
ّ
وتول ال�سادات احلكم �سنة  ،1970ومن بينهم خرج عدد من الفل�سطينيني ،وكان
على ر�أ�سهم د .عبد الرحمن بارود رحمه اهلل.
مل ت�ستمر م�س�ؤولية عبد العزيز عودة طويالً ،فقد َّ
مت ف�صله ملخالفات مل ي�ش�أ
هو �أن ُتناق�ش �أو ُتطرح بني �إخوانه ال يف املكتب الطالبي الذي يدير العمل ،وال
�أمام جمموعة الإخوة الذين ُيع ّدون مبثابة اجلمعية العمومية .ولعل الأ�سباب
التي ُف ِ
�صل ب�سببها من الإخوان هي الأ�سباب التي َّ
مت ف�صله لأجلها من تنظيم
اجلهاد الحقاً.
ويقول �أبو مرزوق� :أذكر �أن ال�شيخ �أحمد يا�سني �س�أله يف �أول زيارة له لقطاع
غزة عن �سبب الف�صل فاعتذر له عن ذكر � ّأي �شيء من هذا القبيل ،و�أن ال�شيخ
احرتم رغبته ،ومل يتحدث يف هذا الأمر مع �أحد على الرغم من �أن بع�ض تفا�صيله
كان يتداولها ال�شباب ذاك الوقت .ويقول :على كل حال ّ
مت ترتيب ال�ساحة ،وكان قد
ّ
مت انتقال �أبو مرزوق قبل ذلك ب�أ�شهر �إىل كلية الهند�سة يف جامعة حلوان بالقاهرة،
و ّ
مت اختيار جمموعة جديدة لقيادة العمل الطالبي معه ،منهم :د� .إبراهيم املقادمة،
ود .منري الع�شي ،ود .ع�صام ال�رساج ،و�آخرون.
ويقول كانت ِ
�صالتنا بالإخوة القادمني من الأردن جيدة ،وكذلك م�س�ؤويل
التنظيم الفل�سطيني يف ال�سعودية ،والكويت ،وقطر ،و�إن كانت امل�س�ؤولية التنظيمية
بقيت مع غزة والتي حدثت بها حت ّوالت .وي�ضيف لعل ه�ؤالء الذين قدِموا ما
بني  1980–1971هم الذين قادوا احلركة بعد عودتهم �إىل قطاع غزة� ،سواء
من الإخوان� ،أو تنظيم اجلهاد ،الذي برز يف �أوائل الثمانينيات برئا�سة د .فتحي
ال�شقاقي رحمه اهلل.
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ويقول� :إن ال�شقاقي كان يف جامعة الزقازيق وجاء مت�أخرا ً ثالثة �سنوات عن
الدفعة الأوىل ،وكانت له ق�صة يف الداخل متت ت�سويتها عندما خرج �إىل م�رص ،وكانت
�صلتة مبا�رشة مع �أبو مرزوق ،وكان الأبرز من بني طالب جامعة الزقازيق ،وبد�أ
برتتيبات ولقاءات ثقافية وفكرية و�سيا�سية مع الطالب ،و�أ�صدر جملة طالبية،
وكان يربطهم معه �شخ�صياً ،ومل يلحقهم بالتنظيم الطالبي العام ،و�إن كانت
بع�ض املعلومات ت�صل حول ت�رصفاته� ،إال �أن �أبو مرزوق مل ي�ش�أ �أن ي�صنع من ذلك
ق�ضية .وا�ستمرت عالقته باحلركة ،ولكن بعد مغادرة �أبو مرزوق م�رص خالف
ال�شقاقي قرارا ً للحركة ب�إ�صدار كتاب �أ�سماه “اخلميني :احلل الإ�سالمي والبديل”
يف فرتة حرجة ،فت َّم ف�صله من اجلماعة.
1

ويقول �أبو مرزوق:

احلقيقة �أن اجلماعة مل ي ُكن لها موقف �سلبي من الثورة الإيرانية ،بل لقد وقف
عدد من قيادات الإخوان �إىل جانب الثورة و�ساعدوهم كثرياً ،لكن خمالفة الأوامر
التنظيمية م�شكلة يف العمل التنظيمي ،ومل يكن خالف د .فتحي رحمه اهلل خالفا ً
فكريا ً �أو منهجيا ً �أو ب�سبب الق�ضية الفل�سطينية ،معظم مالحظات الأخ فتحي
تتمحور على الإدارة والقيادة يف حركة الإخوان عموماً ،ويف فل�سطني خ�صو�صاً،
وكان تقييمي—�آنذاك—�أن هناك �صن َف ْي من النا�س :املتقدم كثرياً ،وال ي�ستطيع
�أن يت�أقلم �إخوانه معه� ،أو �أن يت�أقلم هو معهم� ،أو املت�أخر الذي ال ي�ستطيع �أن يلحق
ب�إخوانه ،ال�صنفان يحتاجان �إىل معاملة خا�صة حتى ال تخ�رسهم اجلماعة �أو
يخ�رسوا �أنف�سهم يف العمل التنظيمي ،ولو كان يل ر� ٌأي يف مو�ضوع الأخ د .فتحي
يف ذلك الوقت لرف�ضت الف�صل ،ولكنه رجع �إىل غزة بعد اغتيال الرئي�س ال�سادات
ومطاردة الأمن ملجموعة الإخوة الذين ارتبطوا مع الأخ فتحي ،ومنهم د .رم�ضان
عبد اهلل؛ الأمني العام ال�سابق حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،وال�شيخ نافذ عزام،
ود .حممد الهندي ،وكذلك د .علي �شك�شك ،و�آخرين ...وكان يف ذهنه ت�شكيل
�إ�سالمي مل تتبلور مالحمه �إال بعد �سنوات قليلة.

 1لتمييز الن�صو�ص املقتب�سة والوثائق يف هذا الكتاب عن غريهاّ ،
مت ت�صغري ال�سطر ن�صف �سنتيمرت من
الطرفني؛ و ّ
مت ت�صغري اخلط درجة واحدة.
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كانت هناك عدة تنظيمات �إخوانية على �صلة بتنظيم الطالب الفل�سطينيني
يف القاهرة ،الأوىل تنظيم الإخوان يف قطاع غزة وحم�صور االت�صال بها يف فرتة
ال�صيف ،والثانية التنظيم الفل�سطيني يف اخلارج ،وكان �إىل ح ٍد معقول ير�سل للطالب
بع�ض امل�ساعدات املالية ،و�أحيانا ً متابعات لزائرين لالطمئنان على �سري العمل،
دون التدخل يف �أي �ش�أن �آخر ،واملجموعة الثالثة التنظيم الأردين يف م�رص ،وكانت
ال�صلة بهم جيدة ،ولكن العمل التنظيمي منف�صل ،واملجموعة الأخرية هي التنظيم
امل�رصي اجلديد ،وكان يف مرحلة التكوين و�صالته مع بع�ضهم البع�ض عميقة،
ولكنها مل تكن مهيكلة ،وقد اكت�شف الإخوان ن�شوء جماعات �إ�سالمية �صغرية.
ات�صل �أبو مرزوق بالإخوان ر�سميا ً وبعدد منهم من بينهم املر�شد العام
عمر التلم�ساين ،وكمال ال�سنانريي ،ود� .أحمد امللط ،و�إن كان ال�سنانريي هو حلقة
ال�صلة الر�سمية ،وقد ا�ستُ�شهِد الحقا ً حتت التعذيب بعد عودته من �إحدى رحالته
�إىل باك�ستان .وكانت تنح�رص اللقاءات يف ُبعدها الأدبي والروحي فقط ،ولي�س
هناك �أي ُبع ٍد تنظيمي؛ لأن الإخوان كتنظيم يع ّدون كل تنظيم يف ُقطره �صاحب
�سيادة ،وقيادته م�ستقلة يف كل �شيء� ،إال املناهج الفكرية والرتبوية� ،أما الأركان
التي تتم عليها البيعة فهي واحدة �أينما كان هذا التنظيم .وما يجمعهم من عمل
حتت ا�سم التنظيم العاملي فهو يف غالبه جمل�س تن�سيق وتعاون بني التنظيمات
الإخوانية ،وترتيب الأعمال التي قد ت�أخذ �صبغة عامة ،والتنظيم الفل�سطيني جزء
من هذا العمل العام.
ولكن يبقى يف �صفحات الذاكرة الكثري من املرويات عن هذا اجليل من �أ�صحاب
ال�سبق والف�ضل ،فالأ�ستاذ عمر التلم�ساين مل مينعه �شغله موقع املر�شد العام من
االت�صال ب�صحفية لي�ست�أذنها يف �رشب فنجان من القهوة يف مكتبها بعد نقد الذع
للإخوان ،فتتوقف عن مهاجمة الإخوان ،ويعلمنا در�سا ً نحن املعرت�ضني ب�شدة
على ت�رصفه �أن ك�سب القلوب �أه ُم و�أجدى من ك�سب املواقف.
وهذا الأ�ستاذ ال�سنانريي بتوا�ضعه وزهده وقلة متاعه وكثري ف�ضله ،مل ُير َزق
الولد ،ولكنه كان �أبا ً لكل من خالطه من ال�شباب ،وزوجته �أمينة �شقيقة الأ�ستاذ
�سيد قطب ،منوذجا ً يف ال�صرب واالحت�ساب.
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وكذلك د� .أحمد امللط ،ود�أبه على العمل ،و�شدته يف احلق و�أخذ نف�سه بالعزائم،
وكان يحمل الق�ضية الفل�سطينية يف كل املحافل.
يقول �أبو مرزوق:
للحقيقة جمموعة العمل الطالبي كانت الباعثَ الأ�سا�سي النطالق الدعوة
والعمل التنظيمي يف الداخل الفل�سطيني ،حيث مل ي ُكن بعد يف غزة �أي من اجلامعات
وال يف ال�ضفة ،وكانت م�رص هي قبلة التعليم ،وكانت التجربة بكل �أجزائها مفيدة
له�ؤالء الإخوة عندما عادوا �إىل فل�سطني ،وكان الك�سب يف الطالب كبريا ً ومميزاً،
ويف فرتة بدايات العمل وانطالق العمل الإ�سالمي وال�صحوة الإ�سالمية يف كل
زلت �أذكر �أن بع�ض الإخوة الذين متت دعوتهم من امل�رصيني� ،سواء
الأقطار .وما ُ
يف �شبني الكوم� ،أو غريها يف تلك الأيام ،هم الآن يف مكتب الإر�شاد� ،أو على ر�أ�س
العمل الإداري يف حمافظاتهم.

ري من االرتياح لهذه الفرتة التي عا�شها يف م�رص .وبعد
وقد �شعر �أبو مرزوق بكث ٍ
تخ ُّرج �أبو مرزوق من اجلامعة يف �أيار /مايو �سنة ّ 1976
مت ا�ستبقا�ؤه لعام �آخر
حج العام ذاته التقى مب�س�ؤول التنظيم الفل�سطيني
متفرغا ً بني الطالب ،ولكن يف ِّ
د .خريي الأغا ،واعتذر له عن اال�ستمرار يف القاهرة وانتقل للإمارات.
حدث ذلك بالتوازي مع منو التنظيم الفل�سطيني يف قطاع غزة ،يف الوقت الذي
كان ي�صعب فيه االت�صال مع القاهرة ،ب�سبب ظروف االحتالل .ولعل هناك �شعورا ً
فل�سطينيا ً عاما ً عند فتح والف�صائل الأخرى ،والف�صائل الإ�سالمية مل ت�شكل
ا�ستثنا ًء من االجتاه نحو الوطنية الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً بعد جتارب غري �سارة
مع العمل العربي امل�شرتك وان�رصاف العامل الإ�سالمي عن ق�ضية فل�سطني.
يف �سنة  ،1976وكان �أبو مرزوق قد تخ ّرج من كلية الهند�سة يف جامعة حلوان،
تق ّدم ال�شيخ �أحمد يا�سني بطلب �إىل احلاكم الع�سكري يف قطاع غزة لت�أ�سي�س “املجمع
الإ�سالمي” وفقا ً لقانون اجلمعيات اخلريية ال�ساري املفعول منذ العهد العثماين.
وهذا كان حال من يريد �أن ين�شئ جمعية �أو ناديا ً �أو مركزا ً �إ�سالميا ً �أو ثقافياً .وقد
�صدرت املوافقة على ذلك يف �سنة  .1979وكان ال�شيخ يا�سني قبل ذلك قد جنح يف
ت�شكيل مكتب �إداري لقيادة جماعة الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة.
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�أُقيم املجمع الإ�سالمي و�سكن بجواره ال�شيخ �أحمد يا�سني يف جورة ال�شم�س
مبدينة غزة .وكان يق ّدم خدمات �شاملة للمواطنني ،م�سجد ،وعيادة ،ومدر�سة،
ٍ
وناد ريا�ضي ،ثم تو�سع ،خ�صو�صا ً بف�ضل امل�ساعدات املالية من اخلارج ،يف �إقامة
عدد ٍ كبري من العيادات ،واملدار�س ،وغريها يف خمتلف �أنحاء قطاع غزة.
على خط موازٍ ،كانت ُتقام م�ؤ�س�سات خدمية �أخرى يف خمتلف مدن ال�ضفة
الغربية ،دون �أن يجمعها رابط واحد .كان العمل يجري ب�شكل م�ستقل يف كل مدينة
من مدن ال�ضفة .غري �أن م�ؤ�س�سات ال�ضفة ،و�إن مل ت ُكن موحدة� ،إال �أن حجمها كان
�أكرب مما هو عليه احلال يف القطاع؛ وذلك لوجود ات�صال �أ�سهل بني ال�ضفة واخلارج
حيث كانت ت�أتي امل�ساعدات ،بف�ضل �سيا�سة اجل�سور املفتوحة التي طبقها الأردن،
واقت َدت بها م�رص يف وقت مت�أخر.
وقد كانت امل�ؤ�س�سات التي �أُقيمت يف مدن ال�ضفة متخ�ص�صة ،ك�أن ُتقام
م�ست�شفيات ومدار�س ،متثل كل واحدة منها وحدة �إدارية قائمة بذاتها.
�أما يف م�رص فقد كانت ال�صحوة �شاملة ككل �أجزاء العامل الإ�سالمي وفل�سطني
جزء من الكل ،وكذلك م�رص ،ففي هذه املرحلة ن�ش�أت جماعات العنف بالتوازي مع
انطالقة جديدة للإخوان امل�سلمني ،وكان هناك نوع من الت�سابق بينها ،واملقولة
التي ت ّدعي �أن جماعات العنف والت�شدد خ َر َجت من حتت عباءة الإخوان امل�سلمني
كانت خاطئة ،بل وظاملة ،كما يقول �أبو مرزوق ،و�إن كان هناك جماعة خرجت
من ال�سجون ،و�أ�صدر الإخوان كتابا ً بعنوان “دعا ٌة ال ُق�ضاة” ردا ً على �أفكار هذه
املجموعة ،بالإ�ضافة �إىل �أن اللَبْ�س قد حدث نتيجة اال�ستدالالت الفكرية املقتب�سة
من كتابات ال�شهيد �سيد قطب و�أبي الأعلى املودودي رحمهما اهلل ،وهناك اختالف
يف الفهم جلي من الإخوان وتلك اجلماعات فيما يتعلق با�ستخدام �أفكار وعبارات
�سيد قطب.
ويلخ�ص �أبو مرزوق جماعات العنف التي ظهرت يف تلك الفرتة من �سنة 1971

حتى �أوائل الثمانينيات ،كما يلي:
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 .1التكفري والهجرة:
و�سميت با�سم م�ؤ�س�سها
�أكرب هذه املجموعات ما كانت ت�سمى جماعة امل�سلمنيُ ،
�شكري م�صطفى ،و�أطلق عليها الإعالم ت�سمية “جماعة التكفري والهجرة”،
ون�ش�أت يف �سنة  1969داخل ال�سجون امل�رصية .وتتلخ�ص فكرتها يف تكفري الدولة
واملجتمع ،ووجوب اعتزال هذا املجتمع ال�شاذ ،متهيدا ً ملرحلة التمكني .وبلغت
هذه املجموعة ذروة ن�شاطها �سنة  ،1973وانتهت باغتيال ف�ضيلة العالمة ال�شيخ
ح�سني الذهبي رحمه اهلل وقتله يف �سنة  ،1977و ّ
مت �إعدا ُم �شكري م�صطفى و�أربعة
من قادة املجموعة يف ال�سنة نف�سها.
ّ
والتبي:
 .2جماعة التو ّقف
وهي تعني التوقف عن تكفري الأفراد حتى ُيعر�ض عليه الفكر وتبيانه لهم ،ف�إن
قبلوا كانوا م�سلمني ،و�إذا رف�ضوه �صاروا كافرين ،وكانت لهم بع�ض املمار�سات
كخطف البنات اللواتي يقبلن فكرهم ،ويقول �أبو مرزوق“ :ال زلت �أذكر خطفهم
لإحدى البنات وكانت جارة لنا يف رفح ،و ّ
مت تزويجها من �أحدهم .وجاء �أهل الفتاة
يبحثون عنها دون جدوى”.
 .3جمموعة “الناجون من النار”:
وهي تتبنى التوقف والتكفري� ،أي تبني للنا�س الفكرة وحتكم عليهم ك�أفراد بعد
هذا التبني ،ولكن املجتمع والدولة يف حكم الكفرة ،وهم من حاول اغتيال وزير
الداخلية الأ�سبق اللواء ح�سن البا�شا ،وكذلك نقيب ال�صحفيني مكرم حممد �أحمد.
 .4تنظيم “�صالح �رسية” �أو ق�ضية الفنية الع�سكرية:
تتبنى فكرة اجلهاد القائم على تغيري الأنظمة احلاكمة بالقوة ،واعتبار الأنظمة
كافرة وواجب تغيريها ،و�أُن�شئ التنظيم يف  1973على يد د� .صالح �رسية ،وله
عدة جوالت يف ت�أ�سي�س اجلماعات منها جبهة التحرير العربية ،وجي�ش فل�سطني،
وحزب التحرير ،و�آخر �أعماله “تنظيم الكلية الفنية الع�سكرية” .و ّ
مت اقتحام الكلية
الفنية الع�سكرية �سنة  1974بخطة غريبة وغاية يف ال�سذاجة فلم تنجح ،ومت �إعدام
�صالح �رسية وكارم الأنا�ضويل الحقا ً وانتهى �أمر التنظيم.
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 .5جمموعة “يحيى ها�شم”:
ويحيى ها�شم هو وكيل نيابة يعمل يف الإ�سكندرية ،حاول اقتحام ال�سجن الذي
به �صالح �رسية وبقية املجموعةُ .قتل ها�شم يف الهجوم وانتهى �أمر هذه املجموعة
�أي�ضا ً يف �سنة .1975
 .6تنظيم اجلهاد “علوي م�صطفى”:
�أول حماوالت �إن�شاء تنظيم يعرف باجلهاد ،هو تنظيم “علوي م�صطفى” �سنة
� 1973إىل جانب �أمين الظواهري وع�صام القمري ،وظل هذا التنظيم ِ
ن�شطا ً حتى
ا�شرتك بع�ض �أفراده يف �أحداث �سنة  1981بعد مقتل الرئي�س ال�سادات ،و�أحداث
�أ�سيوط التي ُقتِل فيها  82من رجال ال�رشطة.
رحال”:
 .7تنظيم اجلهاد “حممد �سامل َّ
حممد �سامل �أردين اجلن�سية ،در�س يف م�رص ،وان�ضم �إىل التنظيم العديد من
الأع�ضاء ،كان من �أبرزهم كمال حبيب ،وقد ّ
تول م�س�ؤولية التنظيم بعد ترحيل
رحال �سنة � 1981إىل الأردن ،وانتهت ب�سجن كمال � 10سنوات.
َّ
 .8تنظيم اجلهاد “عبود الزمر” و”حممد عبد ال�سالم فرج”:
ن�ش�أ يف �سنة  1978و�ض ّم العدي َد من الأع�ضاء ،وكان من بينهم طارق الزمر،
وكرم زهدي ،وهما اللذان قاما باغتيال الرئي�س �أنور ال�سادات �سنة  .1981و ّ
مت
�إعدام حممد عبد ال�سالم فرج ،وكان قد �ألّف كتابا ً با�سم “الفري�ضة الغائبة”
(�أي اجلهاد) ،وخالد الإ�سالمبويل ،وعطا طايل ،وح�سني عبا�س.
وقد انق�سم هذا التنظيم داخل ال�سجن �إىل ق�سمني“ :اجلهاد” ،و“اجلماعة
الإ�سالمية” .و�أبرز �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية كان د� .أمين الظواهري ،الذي �سافر
�إىل خارج م�رص �سنة .1981
 .9اجلماعة الإ�سالمية:
ن�ش�أت منذ بداية ال�سبعينيات متمايزة عن الإخوان امل�سلمني ،متفرعة من
اجلماعات الدينية التي كانت يف اجلامعات امل�رصية .وكان �أبرز العاملني فيها
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د .عبد املنعم �أبو الفتوح ،وع�صام العريان ،و�إبراهيم الزعفراين ،وخالد داوود،
وال�سيد عبد ال�ستار ،وخريت ال�شاطر ،و�أ�سامة عبد العظيم ،وعبد اهلل �سعد ،و�أنور
�شحاته ،و�أبو العال ما�ضي ،و�صالح ها�شم ،وكانوا كثريي ال�سفر بني اجلامعات،
وبع�ضها البع�ض .وانق�سم ه�ؤالء ،حيث ذهب جزء منهم مع الإخوان ،و�آخرون
مع اجلماعة الإ�سالمية ،ومع تط ّور الأحداث خرج �أغلبية من كان يف اجلماعة
الإ�سالمية �إىل ال�سودان و�أفغان�ستان ،ومنهم �أمين الظواهري ،ورفاعة طه ،وطلعت
قا�سم ،بع�ضهم من �شارك يف ت�أ�سي�س القاعدة الحقاً.
ومن اال�ستعرا�ض ال�سابق يت�ضح �أن خط�أ مقولة “عباءة الإخوان” و“عنف
الإخوان” ،حيث �إن الإخوان يف م�رص مل يلج�أوا كتنظيم للعنف قط ،واحلادثة
نحالً حني وقوعها ،ومعظم
امل�شهورة با�سم “النقرا�شي با�شا” كان التنظيم ُم َ
رب�أ الإمام ح�سن البنا من هذه العملية ،وكانت ال�سبب
�أع�ضائه يف ال�سجون .وت ّ
الأ�سا�سي يف ا�ست�شهاده �أمام مقر جمعية ال�شبان امل�سلمني.
التنظيم الفل�سطيني للجماعة يف م�رص مل يكن موافقا ً على �أفكار العنف التي
كانت تر ّوج لها هذه املجموعات ،كما يقول �أبو مرزوق ،الذي ي�صفها (�أي الأفكار)
ب�أنها كانت �شاذة وغريبة .وقد خا�ض الإخوان الفل�سطينيون حوارات متوا�صلة
مع ممثلي هذه الأفكار الذين كان يتواجد �أغلبهم يف اجلامعات� ،شارك فيها
�أبو مرزوق الذي تف ّرغ للعمل الطالبي ملدة عام �إ�ضايف بعد تخ ّرجه من جامعة
حلوان وح�صوله على بكالوريو�س الهند�سة ال�صناعية.
وينفي �أبو مرزوق �أن يكون التنظيم الفل�سطيني للإخوان امل�سلمني قد تل ّقى �أي
ت�شجيع مبا�رش يف عهد الرئي�س �أنور ال�سادات ،غري �أنه ال ينفي ا�ستفادة التنظيم
ب�شك ٍل غري مبا�رش من �أجواء حرية العمل التي و ّفرها ال�سادات للإ�سالميني ،يف
�إطار م�سعاه ملعادلة الكفة الي�سارية ،التي كانت قد رجحت يف م�رص ،يف �أثناء تغييب
جماعة الإخوان امل�سلمني يف عهد عبد النا�رص.
فبف�ضل هذه الأجواء ،يقول �أبو مرزوقُ :
كث الدعاة ،وتوفرت الكتب
الإ�سالمية ،وتعددت املحا�رضات الإ�سالمية ،كانت �أجواء منفتحة ت�ساعد على
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العمل الإ�سالمي .غري �أن كل ذلك مل ُيغ ِر التنظيم الفل�سطيني على التح ّول �إىل
العلنية �أو �شبه العلنية ،وذلك ب�سبب الفجوة التي كانت قائمة يف عهد ال�سادات يف
العالقات الفل�سطينية امل�رصية.
يرجح �أن يكون الت�شجيع الذي لقيه الإ�سالميون يف عهد
�إال �أن �أبو مرزوق ال ّ
ال�سادات َه َد َ
ف فقط �إىل موازنة الكفة الي�سارية التي كان �أ�صحابها ي�صارعون للقفز
�إىل ال�سلطة .ف�إىل جانب ذلك ،يعتقد �أبو مرزوق �أن ال�سادات اعتمد النهج الليربايل
بهدف التق ّرب من الغرب واالنفتاح عليه ،وقد �شمل ذلك الإ�سالميني من بني بقية
القوى ال�سيا�سية يف م�رص� ،أما الإ�سالميون فقد كان موقفهم هو املواجهة مع
ال�سادات ونظامه ،وقد كانت وفاته بر�صا�ص تنظيم اجلهاد الإ�سالمي.

االنتقال �إىل الإمارات (العالقة مع تنظيم بالد ال�شام):
بعد عام من تخ ّرجه انتقل �أبو مرزوق للعمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
حيث كانت دولة نا�شئة ا�ستقلت �سنة  1971وانفتحت على العامل العربي ،وقد
و�صل �إىل �أبو ظبي منت�صف �سنة  ،1977حيث التحق بالعمل مهند�سا ً يف حمطة
املاء والكهرباء يف �أبو ظبي ،و�سكن مع بع�ض الفل�سطينيني الذين التحقوا بالعمل
يف املكان نف�سه .وكانوا �أربعة مهند�سني ،وكان ال�سكن �شعبياً ،ومعظم من ي�سكن
احلي موظفون وفل�سطينيون قادمون من خميم تل الزعرت ،وكانت حاالتهم
النف�سية واالجتماعية يف منتهى ال�سوء نتيجة املجازر التي تع ّر�ضوا لها يف خميمهم،
ولقد �ش ّكل و�ضع ه�ؤالء �صدمة حلاالتهم النف�سية غري ال�سو ّية التي تركتها مذبحة
خميمهم ،مما عاد بذاكرة �أبو مرزوق �إىل �أحداث عدوان �سنة  ،1956و�سنة ،1967
و�أحداث �أيلول� /سبتمرب  1970يف الأردن.
مل يكن �أحد من الإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني موجودا ً يف �أبو ظبي ،حني
و�صلها �أبو مرزوق ،لكنه علم الحقا ً بوجود عدد منهم يف الإمارات ال�شمالية،
وكان عددهم ال يتجاوز �سبعة ،من بينهم :الأ�ستاذ �أبو �أحمد عمر وف�ضله يف
العمل الإ�سالمي املحلي كان بارزاً ،وفرح عي�سى ،وكمالني �شعث ،وريا�ض البنا،
و�أبو �أحمد مقداد ،والأ�ستاذ ف�ضل د ّوا�س ،وتوفيق �أبو عيادة ،الذي ما لبث �أن غادر
للكويت .وكانت لقاءاتهم متباعدة ،وكانت مرجعيتهم التنظيمية قطر لعدم وجود
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تنظيم يف الإمارات .ولكن كانت هناك تنظيمات للإخوان من اجلن�سيات املختلفة:
الأردنيون ،وال�سوريون ،والعراقيون ،وامل�رصيون ،وال�سودانيون ،و�أهل البلد من
الإماراتيني واليمنيني ،ومل ي ُكن يجمعهم جامع.
توا�صل �أبو مرزوق مع الإخوان يف الإمارات ال�شمالية ،الذين ما لبثوا �أن قلّدوه
امل�س�ؤولية ،مع �أنه �أحدثهم �سنّاً ،و�آخرهم تواجدا ً يف البلد ،وكان قد ّ
مت جتنيد عدد
ال ب�أ�س به يف �أبو ظبي منهم من �سكن مع �أبو مرزوق وغريهم ،و ّ
مت ت�شكيل
مكتب من �أربعة �أ�شخا�ص ،وقدم يف ال�سنة نف�سها عدد معترب من اخلارج للعمل
يف الإمارات مما �أتاح الفر�صة لبناء نواة للتنظيم الفل�سطيني يف الإمارات لأول
مرة ،و ّ
مت االت�صال بالتنظيم الفل�سطيني ،وقد كانت لأبو مرزوق عالقات �سابقة
يف �أثناء م�س�ؤوليته يف القاهرة ،وربط تنظيم الإمارات �إداريا ً بتنظيم الإخوان يف
قطر ،وكان التنظيم الفل�سطيني يف قطر ّ
مت ت�أ�سي�سه منذ اخلم�سينيات ،حيث جل�أ
لقطر كوكبة من الإخوان الذين خرجوا من م�رص خالل الفرتة ،1956–1954
منهم فل�سطينيون ومنهم م�رصيون ،بالإ�ضافة �إىل �أن هناك بعثة تعليمية كويتية
يف قطر �أع�ضا�ؤها فل�سطينيون ،وفيهم بع�ض الإخوان ،وبع�ض املوظفني الذين
قدموا من الأردن ،ولذلك كان جزء ممن �شاركوا يف ت�أ�سي�س حركة فتح من
قطر ،مثل :د .ريا�ض الزعنون ،وحممود عبا�س ،ورفيق النت�شة ،وحممد يو�سف
النجار (�أبو يو�سف) ،وغريهم ...واجلزء الآخر يف الكويت ،ومنهم :يا�رس عرفات
(�أبو عمار) ،وخليل الوزير (�أبو جهاد) ،و�صالح خلف (�أبو �إياد) ،و�سليم الزعنون
(�أبو الأديب) ،وغريهم.
و ّ
مت ترتيب العالقة بني التنظيم الفل�سطيني النا�شئ يف الإمارات والتنظيم
الفل�سطيني يف اخلارج ،وكذلك ّ
مت ت�شكيل مكتب للتن�سيق بني كل التنظيمات
الإخوانية املقيمة يف الإمارات من م�رص ،واليمن ،وال�سودان ،و�سورية ،وفل�سطني،
والأردن ،والعراق ،برئا�سة الإماراتيني �أنف�سهم ،وقد �شارك عدد من القيادات
البارزة يف هذا اجلانب مثل؛ �أحمد ف�ؤاد عن م�رص ،وعدنان �سعد الدين عن
�سورية ،ود .الفاحت علي ح�سنني عن ال�سودان ،وممدوح حمي�سن عن الأردن،
ود� .أ�سامة التكريتي عن العراق ،بالإ�ضافة �إىل �أبو مرزوق .وكان ير�أ�س هذا املجل�س
الأ�ستاذ �ص� .أ.
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يف �سنة ّ ،1978
مت دمج التنظي َم ْي الأردين والفل�سطيني.
ويف الفرتة ذاتها بد�أت الثورة الأفغانية يف مواجهة االحتاد ال�سوفييتي الذي جلب
قواته مل�ؤازرة انقالب جنيب اهلل يف كابل .وكانت فر�صة كبرية للواليات املتحدة لرد
االعتبار لها ولهزميتها يف فيتنام ،ففتح باب مواجهة االحتاد ال�سوفييتي ،وملا كانت
بدايات البعث الإ�سالمي ّ
مت ت�شجيع قدوم � ٍ
آالف لـ“اجلهاد” يف �أفغان�ستان يف مواجهة
االحتاد ال�سوفييتي ،فتم فتح �أبواب املطارات ،والتربعات ،وال�صحافة ،والإعالم
لت�شجيع هذه الظاهرة ،و�أُو ِكلت هذه املهمة لدول عربية وللمخابرات الباك�ستانية،
و ّ
مت تزويد ه�ؤالء ب�أف�ضل الأ�سلحة واملعدات والبحث لهم عن فر�ص للتدريب
وحرية تناول الأفكار ،و ُولِ َد من هذه البيئة املنت�رصة والفتية “تنظيم القاعدة”.
ويوا�صل �أبو مرزوق“ :لعل يف هذه الفرتة تعرفنا على قادة اجلهاد يف
رحبا ً بهم يف دول اخلليج ،كما كان الإخوان امل�سلمون يعملون
�أفغان�ستان ،وكان ُم ّ
بح ّرية ن�سبية .ولقد ُبذلت جهود حثيثة لتوحيدهم ونبذ اخلالفات بينهم” .و�شارك
�أبو مرزوق يف عدد من هذه اجلل�سات �سواء يف الإمارات �أم يف باك�ستان مع قادة
اجلماعة ورموزها .وي�شهد �أبو مرزوق:
للحق كانت الإمارات من �أكرث الدول م�ساعدة واحت�ضانا ً للثورة يف �أفغان�ستان
بعد ال�سعودية ،وبعد هزمية االحتاد ال�سوفييتي وان�سحابه من �أفغان�ستان ،بل
من احلرب الباردة كلها ،انفردت الواليات املتحدة بزعامة العامل وو�ضع جممل
ه�ؤالء املجاهدين على قوائم “الإرهاب” ،وانعك�س تف ّرد �أمريكا يف العامل وباالً على
املنطقة ب�أكملها وخ�صو�صا ً الق�ضية الفل�سطينية.

على ك ّل ٍاجتمع التنظيمان الأردين والفل�سطيني يف الإمارات على �صعيد واحد،
مت �إجراء انتخابات للمكتب الإداري يف الإمارات و ّ
و ّ
مت اختيار مو�سى �أبو مرزوق
رئي�سا ً للمكتب ،وبالتايل ع�ضوا ً يف املكتب التنفيذي يف الأردن ،وع�ضوا ً يف جمل�س
ال�شورى بع ّمان.
ويف الفرتة نف�سها ،يف ني�سان� /أبريل  ،1979كانت �إحدى زيارات �أبو مرزوق
مت عقد قرانه على زوجته ال�سيدة نادية الع�شي ،و ّ
لقطاع غزة ،حيث ّ
مت زواجهما
يف  .1979/6/30ويف �أوائل �شهر متوز /يوليو كان االجتماع الأول ملجل�س �شورى
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تنظيم بالد ال�شام الذي �شارك فيه ،وكانت �أبرز النقاط على جدول �أعمال املجل�س
“الثورة ال�سورية” .وكان اجلميع مفعما ً باحلما�س والعاطفة ،حيث �إن هناك مئات
العائالت قد وفدت من �سورية �إىل الأردن ،وع�رشات القيادات التي ّ
مت ا�ست�ضافتها
من ِقبَل الإخوان ،وكان الت�أييد لـ“الثورة” كبرياً ،وكان ال�صوت ال�شاذ الوحيد يف
املجل�س �صوت �أبو مرزوق ،الذي عار�ض العمل امل�سلح يف �سورية .وكان الأكرث
معرفة بالأ�ستاذ عدنان �سعد الدين رحمه اهلل ،بحكم وجوده يف جمل�س التن�سيق
يف الإمارات ،وجماورته له يف ال�سكن ،ومعرفته بظروف العمل الداخلي يف �سورية،
و�أو�ضاع اجلماعة ذاتها يف اخلارج.
لكن قيادة العمل ال�سوري يف ذلك الوقت كانت موجودة يف الإمارات ،بالإ�ضافة
ملنهج الإخوان يف التغيري ،وهو منهج �إ�صالحي بعيد عن العنف يف التغيري يف
املجتمعات الإ�سالمية ،والعمل امل�سلح �أ�سا�س ا�ستخدامه ال�سعي لتحرير الأوطان،
والوقوف يف وجه اال�ستعمار والعدوان ،غري �أن املرحوم عبد الرحمن خليفة،
املراقب العام للتنظيم� ،أ�سكته بطريقة فيها الكثري من اخل�شونة التي كان ي�سمح بها
فارق ال�سن واملكانة ،والتزم بقرار املجل�س وتبني ر�أيه.
بعد انتقال �أبو مرزوق من �أبو ظبي �سنة � 1978إىل ال�شارقة ،حيث عمل يف
الإمارات ال�شمالية مديرا ً مل�صنع الزجاج والأملنيوم �سنتي  ،1979–1978عاد بعدها
لأبو ظبي بوظيفة مهند�س تفتي�ش يف �رشكة برتول �أبو ظبي الوطنية “�أدنوك”،
و�سكن يف م�ساكن ال�رشكة بجانب م�صفاة البرتول يف “�أم النار”.
وكان من �أهم الأحداث �إىل جانب “الثورة ال�سورية” يف حينه ،من وجهة نظر
�أبو مرزوق“ ،الثورة الإ�سالمية” يف �إيران �سنة  ،1979حيث جنح اخلميني يف طرد
�شاه �إيران حممد ر�ضا بهلوي وتثبيت جناح “الثورة” ،و�أهم �إجنازاتها حتييد
اجلي�ش ل�صالح احلر�س الثوري ،وحماولة بناء نظام �إ�سالمي على قاعدة املذهب
ال�شيعي االثني ع�رشي ،وحماولة متابعة رموز النظام ال�سابق ،وجهاز املخابرات
“ال�سافاك  ،”SAVAKوحتويل ال�سفارة الإ�رسائيلية �إىل �سفارة فل�سطني .وجعل
الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية ال�شعب الإيراين امل�سلم.
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�أما �أهم الأعمال التي ّ
متت داخل فل�سطني يف تلك الفرتة ،فريى �أبو مرزوق �أنها
الإ�سهام يف بناء املج ّمع الإ�سالمي يف غزة ،وخان يون�س ،و�إن�شاء اجلامعة الإ�سالمية
وامل�ساهمة الفاعلة يف كال الأمرين.
�أما يف اخلارج—يوا�صل �أبو مرزوق—فكانت هناك عدة �أحداث :الثورة الإيرانية
وانطالقتها ،وو�ضع الق�ضية الفل�سطينية ك�أحد �أهم �أولوياتها ،والثورة الأفغانية،
وبداية انت�صاراتها ،و“الثورة ال�سورية” وتكاليفها على كافة امل�ستويات ،وما لها
من ت�أثري على املنظومة اال�شرتاكية كلها ،وبالتايل على الي�سار الفل�سطيني.
يف الفرتة ذاتها يقول �أبو مرزوق :بد�أ التفكري يف �إقامة م�رشوع �إ�سالمي كبري يف
قطاع غزة .ف�إذا كانت اجلامعات امل�رصية هي احلا�ضنة الرئي�سية التي ترعرع فيها
التنظيم الفل�سطيني اجلديد للإخوان امل�سلمني ،فل ِ َم ال تكون هناك حا�ضنة كبرية
هي اجلامعة الإ�سالمية يف غزة؟ ال �سيّما �أن اجلامعات امل�رصية مل ت ُعد ت�ستقبل
الطالب الفل�سطينيني بعد حادثة مقتل د .يو�سف ال�سباعي رحمه اهلل.
كان �أبو مرزوق واحدا ً من �أربعة وع�رشين م� ِّؤ�س�سا ً لتلك اجلامعة ،هم �أع�ضاء
هيئة امل�ؤ�س�سني للجامعة ،و�أ�صبحت فيما بعد هيئة امل�رشفني يف �سنة 1978
برئا�سة د .خريي الأغا .وكان ير�أ�سها �أحيانا ً الرئي�س يا�رس عرفات نف�سه.
وكان املجل�س منا�صفة بني فتح والإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني ،ومن �أبرز
�أع�ضاء هيئة الت�أ�سي�س للجامعة كان :الرئي�س يا�رس عرفات ،ود .خريي الأغا،
و�أبو جهاد الوزير ،وح�سني زعرب ،و�أبو ب�شري الزميلي ،وعبد الرحمن احلوراين،
ود� .أبو عمرو الآغا ،ود .مو�سى �أبو مرزوق ،ود� .إ�سحاق الفرحان ،ود .ريا�ض
الزعنون ،ود .قنديل �شبري ،ود� .أحمد رجب عبد املجيد ،ود .حممد �صقر ،وقد
جاءت هذه الت�شكيلة حالًّ للتنازع على اجلامعة بني التنظيمني.
لكن هذه التجربة مل تع ّمر كثرياً ،فبعد عقدين حدث ال�شقاق ،وا�ستقال �أع�ضاء
فتح ليفتتحوا جامعة الأزهر ،وبقيت اجلامعة الإ�سالمية حتت �سيطرة الإ�سالميني،
لتلعب دورا ً رائدا ً يف تخريج �أجيال من الن�شطاء الإ�سالميني ،الذين �سريفدون
جماعة الإخوان امل�سلمني ،ثم حركة حما�س بعد انبثاقها عن اجلماعة.
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ال انقطاع عن غزة:
هكذا مل تنقط ْع �صل ُة �أبو مرزوق بقطاع غزة خالل �سنوات عمله يف دولة
الإمارات� ،إذ كان يواظب على هذه ال�صلة ،كما كان يواظب على زيارة القطاع،
مبوجب ت�صاريح زيارة ،ذلك �أنه فق َد ح ّقه يف الإقامة يف القطاع �سنة  1972النتهاء
وعدم جتديد الت�رصيح الإ�رسائيلي اخلا�ص بالإقامة يف اخلارج ،والذي ح�رص مدة
�صالحيته ب�شك ٍل غري قانوين بثالث �سنوات ،وذلك لظروف خارجة عن �إرادته.
فقد كان الأردن يف ذلك الوقت من ال�سبعينيات ال ي�سمح بدخول ح َملَة وثائق ال�سفر
الفل�سطينية �إىل �أرا�ضيه يف �أعقاب �أحداث �أيلول� /سبتمرب  .1970ومل ي ُكن قد ُفتِح
معرب بني م�رص وقطاع غزة يف ذلك الوقت .وعندما �سمح الأردن بدخول ح َملَة
الوثائق الفل�سطينية لأرا�ضيه ،ا�ست�أنف �أبو مرزوق زياراته للقطاع ،ولكنه فقد
الهوية التي كانت تتيح له الزيارة بدون ت�رصيح.
ومل تكن جماعة الإخوان امل�سلمني حتى ذلك الوقت قد قررت تبنّي الكفاح
امل�سلح� ،أو البدء بالعمل الع�سكري .وعلى العموم فقد بد�أ مثل هذا التفكري على �أيدي
طالب اجلامعات ،ويف املقدمة منهم طالب اجلامعة الإ�سالمية يف غزة .وكان لذلك
حم ّفزان رئي�سيان:
الأول :البدء بالتفكري ب�صوت عال ٍ داخل تنظيم اجلماعة بعد ت�شكيل جماعة
د .فتحي ال�شقاقي ،التي كانت تطرح بقوة �رضورة االجتاه للعمل الع�سكري.
الثاين :املعارك ال�شديدة التي خا�ضها �شباب الإخوان يف قطاع غزة مع خمتلف
التيارات ال�سيا�سية الأخرى بغر�ض الدفاع عن وجودهم .لقد طرحت هذه املعارك
ال�س�ؤال املهم :وماذا بعد؟
يقول �أبو مرزوق“ :كانت قد برزت �أهمية حتويل املواجهة الداخلية �إىل مواجهة
مع العدو الإ�رسائيلي”.

فتحي ال�شقاقي:
كان فتحي ال�شقاقي ،الذي �سي�ؤ�س�س فيما بعد حركة اجلهاد الإ�سالمي،
و ُي�ست�ش َهد على �أيدي املو�ساد الإ�رسائيلي يف مالطا يف  ،1995/10/26من ن�شطاء
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

114

البناء من اخلارج :م�صر  -الإمارات

جماعة الإخوان امل�سلمني .وكان �شابا ً متميزاً ،وذا طاقة كبرية جداً .وقد ُولِ َد لأ�رسة
ب�سيطة يف خميم رفح ،املخيم ذاته الذي ُولِ َد فيه مو�سى �أبو مرزوق .وعا�ش فتحي
توجه �إ�سالمي.
يتي َم الأم ،مع ثالثة �أ�شقاء كانوا جميعهم ذوي ّ
بعد ح�صوله على الثانوية العامة ،در�س فتحي الريا�ضيات يف جامعة بريزيت يف
ال�ضفة الغربية .وكان عدد من الطالب من �إخوان غزة در�سوا يف جامعة بريزيت،
ومعهد املعلمني يف رام اهلل ،وتع ّرف يف �أثناء ذلك على قاعدة �إ�سالمية وا�سعة يف
ال�ضفة الغربية ،ثم عمل ،بعد تخ ُّرجه من جامعة بريزيت ،مد ّر�سا ً يف منطقة القد�س،
وبعد ذلك ،ق ّدم امتحانات الثانوية العامة مرة �أخرى بهدف االلتحاق بكلية الطب يف
اجلامعات امل�رصية ،وقد ظ ّل من ن�شطاء التنظيم الطالبي للإخوان امل�سلمني طوال
�سنوات درا�سته اجلامعية ،ولكن َّ
مت ف�صله ب�سبب خالفات تنظيمية �آنذاك.
غري �أن فتحي ظ ّل طرفا ً رئي�سيا ً يف احلوارات التي ا�ستمرت داخل التنظيم
وح�سن الإدارة
الفل�سطيني يف م�رص ،وكان يطرح دائما ً الق�ضايا املتعلقة بالتجديد ُ
وو�ضوح الهدف ،وكانت الق�ضايا التي يثريها جتد القبول بني ال�شباب ،مما كان
ي�ستدعي دائما ً تطوي َر وحت�سني الأداء.
غري �أن الثورة يف �إيران �سنة  1979مثّلت حلقة فا�صلة يف عالقة ال�شقاقي بجماعة
الإخوان امل�سلمني .فقد �سارع ال�شقاقي �إىل منا�رصة الثورة الإيرانية ،ودافع عن
اخلط ال�سيا�سي والفكري و�آليات وديناميات الثورة الإيرانية .و�أ�صدر كتابا ً بعنوان
“اخلميني :احلل الإ�سالمي والبديل” .و�أخذ يدعو �إىل اتباع نهج الثورة الإيرانية،
مادحا ً “عبقرية” اخلميني ،وم�ستندا ً �إىل اعرتاف الأزهر ال�رشيف باملذهب الإثني
ع�رشي .كما �أن الإخوان مل يكونوا قد اتخذوا ر�أيا ً �سلبيا ً جتاه الثورة الإيرانية.
وقد انت�رشت يف حينه �إ�شاعات ،ي�صفها �أبو مرزوق ب�أنها ظاملة ،حتدثت عن ت�شيّع
ال�شقاقي ورفاقه ،ويقول :للحق كان �أبو �إبراهيم قطبيا ً بامتياز فكرا ً وثقاف ًة ،وكان
مفتونا ً ب�شخ�صية ح�سن البنا وحمبّا ً للإخوان امل�سلمني ،ولكنه كان يبحث عن
�آليات التغيري يف العامل الإ�سالمي .وما �أن انطلقت الثورة الإيرانية حتى وجد “�آلية
التغيري” التي كان يبحث عنها على طريق الثورة ال�شعبية للتغيري .وهنا بد�أ يقود
تيارا ً داخل اجلماعة كان خطيبه الأبرز عبد العزيز عودة.
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وبعد �أن تخ ّرج ال�شقاقي �سنة  ،1981وح�صل على بكالوريو�س الطب ،وقبل
�أن يتم �سنة االمتياز ،اعتقلته ال�سلطات امل�رصية و�أبعدته �إىل نقطة العبور لقطاع
غزة .وقد ّ
مت ذلك ب�سبب ن�شاطه الإ�سالمي امل�ؤ ِّيد لإيران .كما ا ُّتهِم بوجود عالقة له
توجه من هناك �إىل
مبجموعات اجلهاد التي اغتالت ال�سادات .وبعد �أن �أُب ِع َد �إىل غزةّ ،
القد�س حيث �أ ّ
مت �سنة االمتياز يف م�ست�شفى املقا�صد الإ�سالمي.
غري �أنه ،قبل �أن ُيعت َقل و ُيب َعد من م�رص �إىل القطاع ،كان ال�شقاقي قد ُف ِ
�صل من
تنظيم جماعة الإخوان امل�سلمني يف �أعقاب ن�رشه لكتابه امل�شار �إليه ،وجماهرته
بت�أييد الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،وذلك حل�سا�سية تلك امل�س�ألة عند خمتلف التيارات
الإ�سالمية ال�سنيّة يف تلك املرحلة وخمالفته التنظيمية.
�سلبي يف الثورة الإ�سالمية ،ولكن
وي�ؤكد �أبو مرزوق :مل ي ُكن للإخوان ر� ٌأي
ٌ
كانت ظروف م�رص ،وقدوم �شاه �إيران �إليها ،و�إبرام اتفاقية كامب ديفيد Camp
 ،David Accordsوغليان ال�شارع امل�رصي ،ف�صدرت �أوام ُر تنظيمية بعدم �صدور
الكتيّب ،وخمالفة القرار يف التنظيمات م�شكلة يف ح ّد ذاتها.
�أما �أبو مرزوق الذي كان قد �أ�صبح مقيما ً يف دولة الإمارات يف ذلك الوقت فلم
يحبّذ ف�صل ال�شقاقي .ويقول“ :وددت لو �أن الق�ضية ُعوجلت بطريقة �أف�ضل؛ لأين
ال �أحبّذ الف�صل لهذه الطبقة من الإخوان �أ�صحاب الر�أي؛ لأن بف�صلهم خ�سارة
للطرفني وت�شيع ج ّوا ً من الإرهاب الفكري والتنظيمي يف �أغلب الأحيان”.
غري �أن موقف �أبو مرزوق كان خمتلفا ً �إزاء عبد العزيز عودة� ،إذ كان ال�سبب
الرئي�سي الذي وقف وراء ف�صله من اجلماعة م�سلكيا ً �سنة .1974
وقد ُف ِ
�صل االثنان بفرتة وجودهما يف م�رص ،وجت ّمع حولهما طالب
�آخرون كان معظمهم يف البداية من داخل تنظيم اجلماعة ،و�أبرزهم؛ تي�سري
اخلطيب ،ود .حممد الهندي ،و�آخرون منهم د .رم�ضان عبد اهلل ،ونافذ عزام،
ثم � ّأ�س�سوا تنظيما ً ّ
مت تغيري ا�سمه �أكرث من مرة حتى ا�ستقر على ا�سم حركة
اجلهاد الإ�سالمي.
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كان لف�صل فتحي ال�شقاقي ،ودعوته للجهاد �أثر كبري �أدى �إىل ازدياد �أعداد
املنادين ببدء العمل الع�سكري داخل تنظيم اجلماعة� .أما العامل الآخر الذي دفع يف
هذا االجتاه—كما �أ�سلفنا—فقد متثل يف ال�رصاع مع التيارات ال�سيا�سية الأخرى
داخل قطاع غزة .وقد كان ال�رصاع على اجلامعة الإ�سالمية يف غزة واحدا ً من �أبرز
عناوين تلك املرحلة .ويف �إطار ذلك ال�رصاع ّ
مت اغتيال د� .إ�سماعيل اخلطيب رئي�س
ق�سم اللغة العربية ،وذلك ب�أمر من قيادة فتح ،ممثلة يف �أبو علي �شاهني مبا�رشة،
مت التنفيذ على �أيدي جمموعة من ال�شباب ّ
و ّ
مت اعتقالهم الحقاً.
اخلالف الأيديولوجي كان هو الأ�سا�س مع التنظيمات الفل�سطينية الي�سارية
التي كانت تخو�ض الكفاح امل�سلح ،وقد �شمل ذلك �أي�ضا ً حركة فتح كربى ف�صائل
منظمة التحرير الفل�سطينية� .إن جتربة الإخوان الفل�سطينيني يف قطاع غزة يف �إف�شال
م�رشوع التوطني �سنة  ،1955بالتعاون مع ال�شيوعيني ال تدع جماالً لل�ش ّك يف �أن
الإخوان امل�سلمني يتعاملون ح�سب مقت�ضيات امل�صلحة يف الإطار الوطني ،ولي�س
من منطلق �أيديولوجي ،و�إن كانت الأطراف الأخرى ،ويف مرحلة مت�أخرة ال تتعامل
�إال من منطلق �أيديولوجي .وهنا املثل يف �أهم �أحداث القطاع يف عقد اخلم�سينيات
حيث قامت املظاهرات �سنة  1955التي �شملت القطاع كله ،وكان لها �أكرب الأثر
و�أعمقه على ال�سيا�سة امل�رصية و�أ�سباب االحتجاجات هي:
�أوالً :عدم ثقة كافة القوى ال�سيا�سية بالإدارة امل�رصية:
لقد قمعت الإدارة امل�رصية ال�شيوعيني ،واعتقلتهم ،وحلّت جماعة الإخوان
امل�سلمني ،و�أغلقت دورها و�ش ّوهت �صورتهم ،وكذلك رجال احلاج �أمني احل�سيني،
الذين كانوا يرتابون برجال الثورة ،وكان ُج ُّل من يدير القطاع يف خمتلف القطاعات
رجال املخابرات الع�سكرية.
ثانياً :م�رشوع التوطني:
ّ
مت �إعداد م�رشوع التوطني بني احلكومة امل�رصية ووكالة الأونروا ب�ش�أن توطني
الجئي قطاع غزة يف �شبه جزيرة �سيناء .وبد�أ �إعداد امل�رشوع يف ،1953/6/30
وانتهى منه يف  ،1955/6/28وكانت �إحدى املوظفات يف الوكالة وا�سمها �سمرية �سابا
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قد ح�صلت على ن�سخة من امل�رشوع .وكان لهذا امل�رشوع و ْق ُع ال�صاعقة على جميع
القوى ،مما جعل الإخوان يتحالفون مع ال�شيوعيني لإ�سقاط هذا امل�رشوع ،ودعوا
ملظاهرات عارمة عمت القطاع .وعلى �إثر ذلكّ ،
مت �إلغاء امل�رشوع.
ثالثاً :الغارات املتكررة على قطاع غزة:
�ش َّن اليهود غارة يف  1954/8/14على حمطة مياه ال�رشب يف غزة ،ثم ن ّفذوا
مذبحة املحطة يف  1955/2/26التي ُقتِل فيها  39فل�سطينياً ،و�سقط  33جريحاً،
وكانت ردا ً على الأعمال الفدائية التي يقوم بها الإخوان امل�سلمون داخل فل�سطني،
ولهذه الأ�سباب هبّت مظاهرات من �أق�صى القطاع �إىل �أق�صاه �شارك فيها اجلميع،
و�أُعلِن حظر التج ّول ،الذي ّ
مت خرقه ،وكان على ر�أ�س قيادة املتظاهرين فتحي
البلعاوي (�إخوان م�سلمون) ،ومعني ب�سي�سو (�شيوعي) ،وقدمت اللجنة الوطنية
خم�سة مطالب وافقت عليها الإدارة امل�رصية:
 .1رف�ض و�إيقاف م�رشوع التوطني يف �سيناء.
 .2تعزيز احلرا�سة على احلدود وت�شكيل جي�ش حترير فل�سطني.
� .3إطالق احلريات الدميوقراطية وعلى ر�أ�سها حرية الن�رش واالجتماع والأحزاب.
 .4حماكمة امل�س�ؤول عن �إطالق الر�صا�ص على املتظاهرين.
 .5التعهد بعدم مالحقة � ّأي من امل�شرتكني يف املظاهرات.
وعادت الإدارة و�أوقفت املظاهرات ،وبعدها ّ
مت اعتقال الإخوان وال�شيوعيني
يف  .1955/3/9من الإخوان اعتُ ِقل  18على الأقل ،منهم فتحي البلعاوي ،وحممد
يو�سف النجار ،وحممود مقداد ،وعبد احلميد الأ�سمر ،وكمال عدوان ،ورجب
العطار ،و�أحمد رجب عبد املجيد ،و�أحمد عدوان ،و�سالمة الهم�ص .وبلغ عدد
املعتقلني  23من ال�شيوعيني ،وهم :معني ب�سي�سو ،و�سمري الربقوين ،وحممود
ن�رص ،وعبد الرحمن عو�ض اهلل ،وحممد �أبو زريبة ،و�أحمد خليل احلاج،
وحممود �صاحلة ،وغازي الرتزي ،وجربا الرتزي ،وحممد زكي �آل ر�ضوان،
وعبد احلي احل�سيني ،و�أحمد املبي�ض ،وحممد عي�سى جابر ،وخليل �صاحلة،
وعبد اهلل زقوت ،وعمر عو�ض اهلل ،و�أ�سامة ب�سي�سو ،و�سعد ب�سي�سو ،وعمر
ال�سطري ،وح�سن �أبو �سفيان ،وعمر كحيل ،ومن�صور احلداد ،وم�سلم �أبو ربيع،
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ولكن ح ّققت املظاهرات �أهدافها يف �إلغاء م�رشوع التوطني ،وتغريت �سيا�سة
م�رص يف املنطقة ،واقرتبت �أكرث من الق�ضية الفل�سطينية ،وا�ستنكرت وهاجمت
م�رشوع الأحالف ...خ�صو�صا ً “حلف بغداد” .واجتهت احلكومة امل�رصية �إىل
البحث عن م�صادر �سالح ملواجهة االعتداءات الإ�رسائيلية ،و�أن�ش�أت املخابرات
امل�رصية كتيبة م�صطفى حافظ رحمه اهلل ،و�أوكلت له ملف العمل الفدائي ،ويف هذه
ال�سيا�سات برزت �شخ�صية رجل الثورة القوي جمال عبد النا�رص وارتباط �أبناء
قطاع غزة ب�شخ�صه.
رابعاً :تدويل القطاع والعدوان الثالثي:
يف  1956/10/29بد�أ العدوان الغا�شم على م�رص ،و ّ
مت �سحب القوات امل�رصية
من �سيناء وقطاع غزة للدفاع عن قناة ال�سوي�س امل�ستهدفة ،وبد�أ هجوم “�إ�رسائيل”
على القطاع يف  ،1956/11/2وا�ستمرت املواجهة حتى �أعلن اللواء ف�ؤاد الدجوي
حاكم القطاع اال�ست�سالم .وكانت جمازر غزة يف  ،1956/11/10وخان يون�س
ورفح يف  ،1956/11/12واكتُ ِ�ش َفت يف  1957/11/16مقرب ٌة جماعية بعد االن�سحاب،
ُوجِ دت فيها  230جثة .وكان العدو يهدف �إىل ابتالع القطاع كونه اجلزء الوحيد
كتائب فدائية� ،أو �أقل �شيء تدويل
الذي يحمل علم فل�سطني ون�شيد فل�سطني وبه
ُ
القطاع وعدم �إرجاعه للإدارة امل�رصية.
خام�ساً :القوى ال�سيا�سية ومواقفها حتت االحتالل:
كان الإخوان يف غاية ال�ضعف ،ولكن �رسعان ما �أعادوا تنظيم اجلماعة يف كل
القطاع .وكان الع�سكريون منهم يف منتهى الن�شاط ،خ�صو�صا ً �إبراهيم عا�شور،
وفوزي جرب اللذان جمعا �سالح الكتيبة امل�رصية يف رفح و�أودعاه يف منزل حممود
الوزير� ،شقيق خليل الوزير ،وقام الإخوان بالعناية بعائالت الأ�رسى امل�رصيني
من املدنيني والع�سكريني ،كما قاموا ب�إخفاء عبد الغفار ال�سوداين مدير مكتب
احلاكم العام.
وحتالف الإخوان مع ال�شيوعيني مر ًة �أخرى يف مواجهة االحتالل والعدوان،
ولكنهم ف�شلوا يف تكوين جبهة يف مواجهة االحتالل ،عك�س املوقف من التوطني؛
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وذلك لأن الإخوان ال يعرتفون ب�رشعية الدولة اليهودية ويرف�ضون االحتالل
ويريدون عودة الإدارة امل�رصية على الرغم مما القوه من عذاب وتعذيب منها.
ري ْون �أن الدولة اليهودية دولة �رشعية ،ولها حقّ الوجود
�أما ال�شيوعيون ف َ
ح�سب قرار التق�سيم ،و�أنهم يريدون �أن يتعاونوا مع ال�رشفاء يف دولة “�إ�رسائيل”،
و�أن القوات امل�رصية هي قوات حمتلة ،ولذا هم يقبلون بتدويل القطاع ،وق ّدم
ال�شيوعيون وثيقة مكتوبة للتعاون مع الإخوان �أبرز بنودها:
 .1ت�شكيل جبهة وطنية تنظم العمل الوطني.
بحر ّية ال�صحافة واالجتماعات واحلريات العامة.
 .2املطالبة ُ
 .3التعاون مع ال�رشفاء داخل “�إ�رسائيل” لإ�سقاط حكومة بن جوريون.
التو�صل حل ّل نهائي للق�ضية
التم�سك ببقاء القوات الدولية يف القطاع �إىل �أن يتم
.4
ّ
ُّ
الفل�سطينية ورف�ض عودة الإدارة امل�رصية.
اعرت�ض الإخوان ب�شدة على م�رشوع هذه الوثيقة ،وكان ميثلهم كمال عدوان،
وغالب الوزير ،و�سعيد املزين .ودعا الإخوان �إىل الكفاح امل�سلح يف مواجهة
االحتالل ،ودعا ال�شيوعيون �إىل املقاومة ال�سلبية ،وهنا �ش ّكل ال�شيوعيون
اجلبهة الوطنية ،و�ش ّكل الإخوان جبهة املقاومة ال�شعبية ،و ّ
مت اعتقال العديد من
الإخوان من ِقبَل اليهود �أبرزهم �سعيد املزين ،وغالب الوزير ،وداوود جبارة،
وعبد اهلل �أبو عزة ،وحممد �أبو دية ،ومنري عجور ،ووالد فوزي جرب ،لهروب فوزي
�إىل العري�ش.
وبعد ان�سحاب القوات ال�صهيونية قامت املظاهرات يف قطاع غزة تهتف “م�رص
�أُ ِّمنا ال نر�ضى عنها بديالً” ،وقاد الإخوان والوطنيون املظاهرات للمطالبة بعودة
بط�ش واعتقال،
الإدارة امل�رصية ،على الرغم مما عاناه الإخوان يف قطاع غزة من
ٍ
ولكن ذلك يهون يف �سبيل املحافظة على الأخ ّوة الإ�سالمية والعربية ،وحفظ
الروابط مع م�رص ال�شعب والدولة ،والثقافة والهوية .وال ب�أ�س مبا يج ُّره ذلك من
متاعب على الإخوان �أنف�سهم.
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�ساد�ساً :ا ّت�ساع اجلماعة والبدء بالعمل امل�سلّح:
مثّلت اجلامعة الإ�سالمية �أبرز حلقات عملية البناء الإ�سالمي يف القطاع .ولذلك،
فقد �أ�صبحت هذه اجلامعة واحدا ً من �أهم عناوين ال�رصاع يف تلك املرحلة.
ويف �إطار حلقات ذلك ال�رصاع ،يقول �أبو مرزوق �إن حركة فتح وف�صائل الي�سار
الأخرى ،خ�صو�صا ً اجلبهة ال�شعبية ،ح�شدوا الحتالل اجلامعة وال�سيطرة عليها
وعلى �إدارتها.
ومن �أجل حتقيق ذلك الهدف ،فقد ّ
مت �إح�ضار حافالت ركاب من ال�ضفة الغربية
نقلت �أع�ضاء و�أن�صار هذه الف�صائل ،مما �أدى �إىل وقوع مواجهات عنيفة ا�ستُخ ِد َمت
فيها الأيدي وال ُع�صي واجلنازير ،و ّ
مت تك�سري ال�سيارات .وقد بدت ال�صورة من
اخلارج باعتبارها مواجهات بني الف�صائل التي تخو�ض الكفاح امل�سلح ،وجماعة
جتد الت�سهيالت من ِقبَل االحتالل .وهي �صورة غري دقيقة وغري �صحيحة
على الإطالق.
دفعت الأ�سباب التي ُذ ِكرت �سابقاً ،وتطور احلركة وات�ساعها ،وال�ضغوط
الداخلية واخلارجية ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وبفعل ال�ضغط املتزايد داخل التنظيم� ،إىل
البدء بت�أ�سي�س جمموعات ع�سكرية ،و�أبرز الإخوة الذين كانوا يف هذه املجموعات
د� .إبراهيم املقادمة ،ود� .أحمد امللح ،والبدء بالتدريب وجتميع ال�سالح .وقد اعتُ ِقل
وح ِكم عليه بال�سجن ملدة � 14سنة .غري
ال�شيخ على خلفية ذلك يف �أيار /مايو ُ 1983
�أنه ...ويا للمفارقة� ،أُطلِق �رساحه يف �أيار /مايو  1985يف �إطار عملية تبادل للأ�رسى
�أجرتها اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني  -القيادة العامة ،بزعامة �أحمد جربيل.
وكان لل�شيخ موعد غري �سار مع �أيار /مايو ،ذلك �أن اعتقاله للمرة الثانية ّ
مت يف
رس لأبو مرزوق �أنه خرج
 .1989/5/23ويوم الإفراج عن ال�شيخ من �سجنه الأول �أ� َّ
من ال�سجن �أكرث قناعة من � ّأي وقت م�ضى ب�رضورة العمل الع�سكري �إىل جانب
العمل الدعوي واخلدمي يف ال�شارع الفل�سطيني.
هل كان الأمر يحتاج �إىل فتوى من ال�شيخ؟ وهل يتوجب �أن يكون العمل
ال�سيا�سي بقيادة رجال الدين؟
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يجيب �أبو مرزوق �أن الفتوى يف الق�ضايا الإ�سالمية لي�ست ملكا ً لأ�شخا�ص
حمددين ،بل هي ملن ميلك القدرة على اال�ستنباط واالجتهاد ،قال اهلل تعاىل:

(ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ) �سورة الن�ساء :الآية  .83والقدرة على اال�ستنباط وفهم ال�سيا�سة ال�رشعية

ال تقت�رص على ما نطق به الإ�سالم ،بل تت�سع لت�شمل ما ال يخالف الإ�سالم
ب�شكل عام ،لأنّ مق�صد الإ�سالم هو حتقيق امل�صلحة ودفع ال�رضر يف الق�ضايا
املختلفة.
�أما مقولة “ال دين يف ال�سيا�سة وال �سيا�سة يف الدين” ،و“دع ما هلل هلل وما لقي�رص
لقي�رص” ،فهي م�أخوذة من احل�ضارة الغربية وخلفيتها الن�رصانية التي مل تكن
تعتمد على �رشيعة حمددة يف الإجنيل ،و�إمنا على �أهواء الكني�سة وم�صاحلها
املختلفة ،وملا ا�شتد حكم الق�ساو�سة ،وزاد حديثهم عن التفوي�ض الإلهي يف احلكم
والق�ضاء ،ثار النا�س على ادعاءاتهم الكاذبة ،وف�صلوا الدين (ا�ستبداد الكني�سة
وم�صاحلها) عن الدولة فتقدم العلم ،و�سادت احل�ضارة الغربية ب�أ�شكالها املختلفة.
ومن هنا بد�أت فكرة فر�ض التجربة الغربية يف بالد امل�سلمني ،وفعالً بذلوا جهودا ً
كبرية لتحقيق ذلك ،و�أقنعوا بع�ض حكام العرب مبا يرغبون ،و�أدخلوا الأمة
الإ�سالمية يف �رصاع كبري على الهوية وانعكا�ساتها الذاتية؛ لأنَّ حقيقة الإ�سالم ال
ُت�شبه جتربة الغرب مع الكني�سة البتة ،فالإ�سالم دين �شامل لإدارة �ش�ؤون احلياة،
وكامل ليطبق يف احلا�رض وامل�ستقبل ،ور�سالة خامتة لكل الأديان ال�سابقة ،مبعنى
�أنه �شمل التوحيد ،وجميع الق�ضايا اجلزئية التي جاء الأنبياء ملعاجلتها ك ٌل على
حدا� ،صحيح �أ َّنه مل ي�أتِ بالإجراءات التف�صيلية ،وامل�ؤ�س�سات العملية ،لكنه جاء
بالقيم والأ�س�س الكلية ملختلف �ش�ؤون احلياة.
ومبا �أنَّ العامل الإ�سالمي ُفر�ض عليه العلمانية قهراً ،ف�إنَّ �إحياء املبادئ
الإ�سالمية ،وك�رس احلاجز اال�ستبدادي املوجودُ ،يعد حتديا ً �أوليا ً �أمام امل�سلمني
وعلمائهم امليامني� ،أما التحدي الآخر فهو يتمثل يف ترجمة املبادئ والأحكام �إىل
م�ؤ�س�سات و�إجراءات ُتنا�سب ع�رصنا احلايل ومتطلباته املتجددة ،وهذا ال يعني �أننا
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نبحث عن �صورة واحدة من احلق الذي ميكن �أن يعك�س ذلك ،بل �إننا بحاجة �إىل احلق
الذي يحقق م�صلحة النا�س وتطلعاتهم النفعية ،وهذا ما عرب عنه الفقهاء بقولهم:
تعدد احلق ،ولي�س احلق بوجهة واحدة ،وقال عنه مالك بن نبي“ :قد تكون هناك
فكرة �صحيحة لكنها مل تعد �صاحلة” ،ولعلي �أقول �إنَّ �أهم املعارك التي يخو�ضها
العامل الإ�سالمي اليوم معركتان؛ الأوىل هي مواجهة ال�سيطرة ال�صهيونية على
بالدنا العربية وخ�صو�صا ً فل�سطني ،والثانية هي معركة احلرية التي تتيح للجميع
االنطالق نحو غاياتنا وتر�شيد �سلوكنا.

انطالق العمل الإ�سالمي:
كانت الفرتة الزمنية املمتدة من �أوا�سط ال�سبعينيات �إىل بداية الثمانينيات
حمطة انطالق للعمل الإ�سالمي يف كل �أقطار العامل الإ�سالمي من باك�ستان حتى
املغرب ،ومتثّلت بداية انطالق العمل الإ�سالمي الفل�سطيني يف التو�سع التنظيمي
يف الإمارات ،لي�صبح باملئات ،ووحدة تنظيم بالد ال�شام ،والبدء بالعمل االجتماعي
وال�صحي واخلريي يف فل�سطني املحتلة ،ال�ضفة وغزة ،وبداية العمل التنظيمي
ال�شعبي يف فل�سطني ،وبناء اجلامعة الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات
العمل الفل�سطيني كبناء اجتماعي تعليمي �صحي خريي ،هذا بالإ�ضافة �إىل البيئة
الإقليمية والدولية ،واملتغريات الكبرية التي ح�صلت يف هذه الفرتة من ثور ٍة يف
�سورية وتغيري كبري يف �إيران ومواجهة لالحتاد ال�سوفييتي يف �أفغان�ستان...
وللحق ،يقول �أبو مرزوق�“ :إن الإمارات كانت �سبّاقة لعمل اخلري وتقدميه ب�شكل
كبري ،ومن ذلك عدد ال ب�أ�س به من املنح الدرا�سية يف الواليات املتحدة ،وكان عدد
من الفل�سطينيني ا�ستفادوا من هذه املنح ،وكانت عندي رغبة جاحمة يف الرحيل �إىل
فل�سطني ،ولي�س هناك من �سبيل �سوى احل�صول على الدكتوراه والعودة عن طريق
اجلامعة الإ�سالمية ،وهكذا كان .ويف  1982ق ّدمت ا�ستقالتي من �رشكة برتول
�أبو ظبي الوطنية “�أدنوك” و�سافرت مع زوجتي نادية وول َد ّي عمر (�سنة ون�صف)،
وطارق (� 6شهور) �إىل الواليات املتحدة ،وا�ستكمل امل�س�ؤولية الأخ �أبو وائل احلاج
رحمه اهلل ،و�سافرت مع �إخوة �أع ّزاء من الإمارات� ،أذكر منهم :د .كمالني �شعث،
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ود .حممد �أكرم ،والأ�ستاذ حممد املزين ،والأ�ستاذ �إ�سماعيل الربع�صي ،وكذلك
د� .أحمد يو�سف ،و�أي�ضا ً د .حممد احللو ،وكانت حمطة �إ�ضافية يف الرحلة نحو
فل�سطني”.
�إذاً ،عندما و�صل �أبو مرزوق �إىل دولة الإمارات ،كان العمل الإ�سالمي فيها
ما يزال �ضعيفا ً ويف بداياته .وقد كان الإخوان امل�سلمون بعدد �أ�صابع اليد الواحدة.
وبد�أ العمل من درجة تقارب ال�صفر ،وج ّراء اجلهد والعمل الد�ؤوب �أ�صبح
و�ضع الإ�سالميني مميزا ً بني الفل�سطينيني املقيمني يف البالد ،وقد تزامن ذلك مع
بداية �إن�شاء امل�ؤ�س�سات اخلدمية الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (عيادات،
ومدار�س ،ونوادٍ ،وم�ساجد) ،وكان الدعم املايل الأ�سا�سي لكل ذلك ي�أتي من
التربعات التي ُت َمع من الدول اخلليجية.
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