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البعث الإ�سالمي يف �أمريكا
هاج�س العودة �إىل قطاع غزة ظ ّل يراود �أبو مرزوق طوال فرتة �إقامته يف
ُ
الإمارات العربية املتحدة ،ومثّـل الدافع الأقوى الذي جعله يتوجه �سنة � 1982إىل
الواليات املتحدة الأمريكية ملوا�صلة درا�ساته العليا.
كانت اجلامعة الإ�سالمية قد �أُ ّ�س�ست يف غزة يف �سنة  ،1978وكانت �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي متنح ت�صاريح “ ّ
مل �شمل” ملَن يتم التعاقد معهم للعمل يف
حقل التدري�س يف اجلامعة .وعلى ذلك ،فقد �ش ّد �أبو مرزوق الرحال يف هذه املرة
�إىل الواليات املتحدة للح�صول على ت�أ�شرية مميزة تعيده �إىل وطنه ،تلك هي
�شهادة الدكتوراه.

التوجه �إىل �أمريكا:
ُّ
بعد �أن ح�صل على قبول يف جامعة كولورادو الأمريكية ،متكن �أبو مرزوق من
احل�صول على ت�أ�شرية دخول للواليات املتحدة له ،حيث كان قد �سبقه �إىل اجلامعة
نف�سها �إ�سماعيل �أبو �شنب ،والتقيا ثانية بعد فراق دام �سبع �سنوات من 1975
حتى .1982
ويف منت�صف �سنة  1984كان �أبو مرزوق قد ح�صل على �شهادة املاج�ستري يف
�إدارة الإن�شاءات الهند�سية ،وكان هناك من �أتى من الإمارات وغريها �إىل اجلامعة
نف�سها واملدينة نف�سها فورت كولنز  ،Fort Collinsمنهم؛ كمالني �شعث ،و�إ�سماعيل
الربع�صي ،وحممد احللو ،وحممد املزين ،وحممد �أكرم العدلوين ،و�أحمد يو�سف.
وكان يف املدينة نف�سها عدد من الإخوان امل�سلمني من خمتلف اجلن�سيات .وتك ّونت
ّ
ا�صطف �إليها عدد �آخر من اجلن�سيات املختلفة؛
يف املدينة �أول جمموعة �إخوانية،
ليبية ،وم�رصية ،و�أفغانية ،و�سعودية ،ومنهم من برز ا�سمه يف فرتات الحقة
مثل؛ د .حممد ب�رش ،ود .طارق وفيق من م�رص ،ود� .أحمد زي من �أفغان�ستان،
و�إ�سماعيل �أبو �شنب ،وكمالني �شعث ،و�أحمد يو�سف من فل�سطني.
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حني و�صل �أبو مرزوق �إىل فورت كولنز ال�صغرية ،انخرط �ضمن كوكبة من
طالب الدرا�سات العليا من خمتلف �أنحاء العامل العربي والإ�سالمي ،و�إن كانت
َّ
حمط لقاءات العديد من قيادات العمل الإ�سالمي الذين كانوا يحلّون على
�أبو ظبي
تنظيم اجلماعة هناك ،فتقدم لهم الت�سهيالت ملقابلة امل�س�ؤولني� ،أو جلمع التربعات
لق�ضايا العامل الإ�سالمي ال�ساخنة ،مثل :قلب الدين حكمتيار ،وعبد رب الر�سول
�سياف ،وبرهان الدين رباين ،والقا�ضي ح�سني �أحمد ،و�آخرين من �رشق اخلليج،
وعبد اهلل عزام ،وحممد �أبو فار�س ،وقيادات الإخوان يف الأردن ،وم�رص ،ولبنان؛
�أمثال ال�شيخ في�صل مولوي رحمه اهلل ،و�إبراهيم امل�رصي ،وح�سن الرتابي ،وال�شيخ
حممد الغزايل رحمه اهلل ،وعبد الفتاح �أبو غدة رحمه اهلل� ،إال �أن فورت كولنز كان
فيها جمموعة من ال�شباب الذين ُيرجى �أن يتب ّو�أوا يف بالدهم مكانة عليا .والحقا ً
ا�ستقبلت املدينة جمموعة من الكمبوديني امل�سلمني الفا ّرين من جمازر اخلمري
احلمر ،فتم رعايتهم من ِقبَل املركز الإ�سالمي الذي ّ
مت �إن�شا�ؤه يف فورت كولنز،
ُ
وا�شت َيت لهم
فتم �رشاء �أر�ض لهم و ُبنيَت لهم بيوت وهم يف بالدهم كانوا فالحني،
احلقول ليعودوا للعمل بالزراعة ،وكان من بينهم �أحمد �شامبا ،وذو الكفل ،وقد
عاد �أحمد الحقا ً �إىل كمبوديا و�أ�صبح ع�ضوا ً يف الربملان ،وا�شتغل ذو الكفل يف جتارة
ال�سيارات وهو يقيم الآن يف جدة.

املحط ُة اجلديدة فورت كولنز:
بعد و�صول �أبو مرزوق وا�ستقراره والت�سجيل يف معهد اللغة متهيدا ً للدرا�سة
اجلامعيةّ ،
مت اللقاء الأول للمجموعة املوجودة يف املدينة و�ضم القادمني من
دولة الإمارات ،وكان م�س�ؤول اجلماعة يف املدينة املهند�س �أبو احل�سن �إ�سماعيل
رص على ذلك ،فيما
�أبو �شنب ،الذي تنازل عن موقع امل�س�ؤولية لأبو مرزوق ،و�أ� ّ
كان �أبو مرزوق ما يزال يتل ّم�س معرفة املدينة ولغتها.
وقد كان م�سجد املدينة جامعا ً لكل الن�شاطات االجتماعية وال�سيا�سية
والريا�ضية ،واملنا�سبات الدينية ،ويجمع كل اجلن�سيات ،مما جعله ميدانا ً منا�سبا ً
لال�ستقطاب ،وبعد �أ�شهر �أ�صبح العمل يف هذه املدينة ال�صغرية متميزا ً �أو م�شهودا ً
بني املدن اجلامعية على م�ستوى القارة.
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تنظيم اجلماعة يف �أمريكا كان عاما ً لكل اجلن�سيات ،ففيه امل�رصي ،والفل�سطيني،
والليبي ،واملوريتاين ،وال�صومايل ،واملاليزي ،والباك�ستاين ،ومعظم ه�ؤالء طالب
درا�سات عليا يف خمتلف التخ�ص�صات (تقريبا ً  %60من �أع�ضاء التنظيم كانوا
يحملون �شهادات املاج�ستري والدكتوراه) ،وكان هناك عدد ال ب�أ�س به من العاملني
امل�ستقرين يف الواليات املتحدة ،جلّهم �أ�ساتذة جامعات عملوا بعد تخرجهم وتع ّذرت
عودتهم لبالدهم� ،أو �أطباء غادروا بالدهم على �إثر �أزمات حلّت بهم ومعظم ه�ؤالء
الأطباء من الإخوة ال�سوريني.
وكان بالإ�ضافة للقيادة اجلامعة ،مناطق تنظيمية ،وكانت الواليات املتحدة
مق�سمة �إىل �سبع مناطق تنظيمية .وكان العمل التنظيمي يف والية كولورادو
�ضعيفاً؛ وكان فيها عدة جامعات وبالتايل تواجدت فيها جتمعات طالبية؛ ومنها
فورت كولنز الذي انت�سب �إليها �أبو مرزوق ،وبولدر وهي التي در�س فيها ال�شهيد
�سيد قطب رحمه اهلل .وكان بها �أ�رسة واحدة وثالثة �إخوة �آخرون يف دنفر وهي
عا�صمة الوالية.
املنطقة التنظيمية التابعة لها والية كولورادو كانت املنطقة الثالثة .وت�شمل
كولورادو� ،أكلوهوما� ،أريزونا� ،أركن�سا�س ،وكان م�س�ؤول املنطقة الأ�ستاذ عماد
�أبو دية ،وكان يف قيادة اجلماعة وم�س�ؤولها الأول د� .أحمد عثمان مكي رحمه اهلل،
والذي ُت ِّ
وفَ يف مدينة �شيكاغو �سنة  ،1998وكان �أع�ضاء املكتب التنفيذي ،وفقا ً
لذاكرة �أبو مرزوق ،هم :د .طارق ال�سويدان ،و�أ .عماد �أبو دية ،ود� .أحمد القا�ضي
رحمه اهلل ،وال�شيخ عمر ال�صوباين رحمه اهلل ،ود .ب�سام عثمان ،ود .ربحي
الب�شتاوي رحمه اهلل ،ود .زيد نعمان ،ود .عبد الرحمن �أمني ،ود .حممد اجلغليط
رحمه اهلل ،بالإ�ضافة لأبو مرزوق نف�سه و�آخرين.
بالإ�ضافة �إىل العمل امل�شرتك الذي يتم مب�شاركة اجلن�سيات املختلفة ،كان هناك
إقليمي ملعظم اجلن�سيات خدمة لبالدهم ،وكان امل�س�ؤول عن العمل الإقليمي يف
عمل �
ّ
كل ُقطر ُي�س ّمى من�سق الإقليم ،وكان هناك �أعمال للإخوة امل�رصيني ،والتون�سيني،
والكويتيني ،واملاليزيني ،وكذلك بالد ال�شام ،وكان من�سق الإخوة يف بالد ال�شام
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هو الأخ عماد �أبو دية ،الذي ما لبث �أن �أحال امل�س�ؤولية �إىل �أبو مرزوق ،وكتب كتابا ً

للإخوة يف املكتب التنفيذي يف ع ّمان بدون علم �أبو مرزوق و�أجازوا فعله.

من�سق
االنخراط يف العمل الإ�سالمي يف املدينة ويف املنطقة بالإ�ضافة �إىل موقع ّ
الإخوة من بالد ال�شام ،عمل كبري وم�س�ؤولية مب ّكرة ،وما هي �إال نهاية العام حتى
ّ
كانت االنتخابات التي َّ
وتول
مت على �إثرها انتخاب �أبو مرزوق يف املكتب التنفيذي،
امللف ال�سيا�سي يف اجلماعة.
كان العمل التنظيمي يف �أمريكا يتم حتت عنوان قانوين كجمعية ثقافية تتم
اللقاءات حتت عنوانها ،ويتم التربع واال�شرتاكات با�سمها ،ولها حما�سب قانوين،
وحما�رض اجتماعات يدقق عليها �سنوياً .وكانت هناك م�ؤ�س�سات �أ�سا�سية يف
الواليات املتحدة :احتاد الطلبة امل�سلمني ،وكان يجمع كل الطالب امل�سلمني �سوا ًء
كانوا �أمريكيني �أو وافدين ،ولغة اخلطاب الإجنليزية بالطبع .الواجهة الأخرى
احتاد الطلبة العرب ،وكان خا�صا ً بالطالب العرب ولغة اخلطاب العربية .وكان
هناك م�ؤ�س�سة ثالثة خا�صة بالوقف الإ�سالمي وا�سمها الوقف الإ�سالمي لأمريكا
ال�شمالية ،وكانت �أعمالها اقت�صادية ووقفية للم�سلمني ،فيها ّ
مت ت�سجيل �أكرث من
�ألف م�سجد وعدد كبري من املدار�س ،بالإ�ضافة �إىل كونها جتمع التربعات والهِبات
وتوزعها على املحتاجني ،وكذلك ن�شاط داخل ال�سجون و�أن�شطة �أخرى ،وكان
املركز الرئي�سي اجلامع يف �إنديانابول�س .Indianapolis
�أما يف عموم الواليات املتحدة ،فقد وجد �أبو مرزوق حركة �إ�سالمية نا�شطة
كانت قد بد�أت ما ميكن ت�سميته بحركة بعث �إ�سالمي بني امل�سلمني يف �أمريكا ،منذ
بداية ال�ستينيات ،حيث ت�أ�س�س احتاد الطلبة امل�سلمني ،وبد�أ �إقبال اجلاليات العربية
والإ�سالمية على بناء امل�ساجد الذي �أ�صبح مكانا ًللن�شاط الرئي�سي لكثري من الفعاليات
العربية والإ�سالمية ،ممثالً املرحلة الأوىل من مراحل البعث الإ�سالمي الذي امتد يف
وقت الحق من الواليات املتحدة �إىل كندا .وعندما و�صل �أبو مرزوق للواليات املتحدة،
كان هذا احلراك قد بد�أ مرحلته الثانية ،وهي مرحلة بناء املدار�س وامل�ؤ�س�سات الثقافية
واالجتماعية� .أما املرحلة الثالثة من مراحل هذا الن�شاط فقد متيّزت ببناء امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية واحلقوقية والتخ�ص�صية لق�ضايا العامل العربي والإ�سالمي.
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وقد �أ�سهم �أبو مرزوق يف كل هذه الن�شاطات يف الواليات املتحدة وكندا� ،إىل جانب
الرموز الذين �سبقوه من ال�ستينيات ،ومن بينهم :د .جمال الربزجني (كردي
عراقي) ،ود .ه�شام الطالب (عراقي) ،ود� .أحمد القا�ضي (م�رصي) ،ود .حممود
الر�شدان (�أردين) ،ود� .أحمد مكي (�سوداين) ،ود .فتحي امللكاوى (�أردين) ،وعمر
ال�صابوين (فل�سطيني) ،وعدد ال ب�أ�س به من الأطباء ال�سوريني املهاجرين.

جه ٌد على حمورين...
انخراط �أبو مرزوق يف العمل الإ�سالمي العام ،مل يوقف ن�شاطه يف جمال
العمل الإ�سالمي الفل�سطيني وتوا�صل ارتباطه بالتنظيم يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة .وقد �أثرت كل هذه الن�شاطات على �سري درا�سته التي مل تنتظم يف
جامعة واحدة .فبعد ح�صوله على املاج�ستري من جامعة كولورادو يف فورت
كولنز در�س لفرتة ف�صل درا�سي واحد يف كولومبيا  -ميزوري ،وجامعة
�أخرى تقع يف منطقة وا�شنطن ،ثم انتقل �إىل جامعة لويزيانا تك ،وهي جامعة
حكومية رئي�سية يف الوالية تخت�ص بالعلوم التكنولوجية ،ومنذ ذلك الوقت
بج ّل اهتمامه� ،إذ �أ�صبح ي�سري فيها “على راحته”.
يقول :مل تعد درا�سته حتظى ُ
وتر ّكز عملُه داخل الواليات املتحدة بحكم م�س�ؤولياته ،يف التنظيم العام و�إدارة
�ش�ؤونها بعمومها من متابعة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،و�أعمال االحتادات الطالبية
العامة ،والعمل املبا�رش يف املدينة نف�سها ،وكذلك العمل الفل�سطيني يف داخل
الواليات املتحدة.
كان عدد الفل�سطينيني يف الواليات املتحدة يزيد عن � 350ألف فل�سطيني منهم
من �أتى قبل �سنة  ،1948ومنهم من هاجر بعد ذلك .وكثري من املهاجرين �أتوا
من ال�ضفة الغربية ،حيث توجد قرى ب�أكملها جاءت للواليات املتحدة ،وهناك
كذلك م�سيحيون من منطقة القد�س ،وهناك عدد من املفكرين البارزين من
الفل�سطينيني ،مثل د .وليد اخلالدي ،ود� .إدوارد �سعيد ،وعدد ال ب�أ�س به من �أ�ساتذة
اجلامعات والأطباء.
وللأ�سف كان الكثري من اجليل الثالث يف �أمريكا بع�ضهم بد�أ ين�سى لغته
الأ�صلية .يذكر �أبو مرزوق �أنه حني كان يدر�س يف معهد اللغة ،كانت هناك فتاة
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مالحمها �رشق �أو�سطية ،بل ت�شبه بنات بلده ،وحني �س�ألها عن �أ�صلها ذكرت بلدها
الذي ُولِدت فيه ،وملا ك ّرر ال�س�ؤال عن الأ�صل قالت �إنّ ج ّدها جاء من القد�س ،و�إنها
ال تذكر من فل�سطني غري الزعرت.
يف �أثناء درا�سة �أبو مرزوق للف�صل الثاين ،حدثت جمزرة �صربا و�شاتيال يف
بريوت� 45 ،ساعة متوا�صلة من القتل ما بني غروب يوم اخلمي�س � 1982/9/16إىل
ظهر يوم ال�سبت  ،1982/9/18والتي كانت �أب�شع جمازر القرن الع�رشين.
ويذكر �أبو مرزوق �أنه حينما زار خميمي �صربا و�شاتيال يف �سنة  ،1974ناقالً

ر�سالة �إىل قيادة اجلماعة يف لبنان من املر�شد العام ،كان يومها �أخوه حممود يف
بريوت ،وكان مكتبه يف خميم �صربا ،ويقول �إنه الحظ �أن معظم �سكان املخيمات
كانوا من اجلليل الأعلى ،ومن ال�ساحل الفل�سطيني.

يف  1982/6/6اجتاح اجلي�ش ال�صهيوين لبنان وو�صل �إىل م�شارف بريوت،
وتوقفت احلرب مبوجب اتفاقية عقدها املبعوث الأمريكي فيليب حبيب Philip
( Habibلبناين الأ�صل) مع القوى الوطنية الفل�سطينية ،خرج على �إثرها املقاتلون
الفل�سطينيون من لبنان ،وتعهد الأمريكان بحماية الفل�سطينيني يف خميماتهم.
ع ّم احلزن والأ�سى بريوت الغربية برحيل القوات الفل�سطينية ،وع ّم الفرح
بريوت ال�رشقية النتخاب ب�شري اجلميل رئي�سا ً للجمهورية� ،إال �أن الفرح مل ي�ستمر
طويالً ،ففي � 1982/9/14أ ّدى انفجار �ضخم �إىل مقتل الرئي�س املنتخب مع 21
�آخرين ،وجرح � 59شخ�صاً ،ودخل اجلي�ش ال�صهيوين بريوت حتت ذريعة وجود
 2,500جندي فل�سطيني باقني ،وللحيلولة دون حدوث ت�صادم �إ�سالمي م�سيحي
بعد مقتل ب�شري اجلميل.
وما هي �إال �أيام ،و ُترت َكب جمزرة دموية يف منطقة �صربا و�شاتيال خطط لها
�أريل �شارون  Ariel Sharonوزير احلرب الإ�رسائيلي يف حينه ،ون ّفذتها ميلي�شيات
لبنانية متواطئة ،جمزرة حني كانت تنقلها و�سائل الإعالم ،كانت تطلب �إبعاد
الأطفال والأوالد من �أمام �شا�شات التلفزة ،حتى ال ي�شاهدوا الأ�شالء ،وال �أيدي
الرجال املمدودة والبطون املبقورة وال الر�ؤو�س “املف�شوخة” ،وال الدماء املتجمدة
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كبكِ ال�شتاء يف يو ٍم ماطر� ،أكرث من � 3,500شهيدا ً �سقطوا يف هذه املجزرة .ومن
َِ
بقي حيا ً كانت م�صيبته النف�سية واالجتماعية �أكرب بكثري.
ماذا يفعل الفل�سطيني؟ هل يتوقف؟ و�أين القد�س؟ و�أين يبنا وقد حملهما
�أبو مرزوق يف قلبه ،و�إن بعدت الأج�ساد عن فل�سطني ،ف�إن فل�سطني تظل ت�سكنها،
وغريه يقطف ثمارها ،كما يقول ،م�ضيفاً“ :وحتى ال�سجود على ترابها حرمنا منه،
فماذا بقي غري اجلهد واجلهاد لنقي العباد جمزرة جديدة؟”.

م�ؤ�س�سات �أمريكية يف خدمة فل�سطني:
كان هناك لكل جن�سية من التنظيم العام جلنة ت�رشف على �ش�ؤونها اخلا�صة
و ُت�س ّمى بلجنة تن�سيق ،وكان هناك جلنة تخ�ص بالد ال�شام برئا�سة الأ�ستاذ عماد
�أبو دية وبعد فرتة وجيزة حمل م�س�ؤوليتها �أبو مرزوق.
م�س�ؤولية �أبو مرزوق يف جلنة التن�سيق جعلته يفكر يف العمل للق�ضية الفل�سطينية
�أكرث ،وخ�صو�صا ً مع هبوب رائحة الدم والأمل ،ولكن ب�شكل متوا ٍز مع العمل
الإخواين العام ،خ�صو�صا ً �أنه كان موجودا ً �أي�ضا ً يف قيادة العمل الإخواين ،ومت
�إن�شاء عدة م�ؤ�س�سات كلّها عاملة يف الأطر املختلفة:
امل�ؤ�س�سة الأوىل :االحتاد الإ�سالمي لفل�سطني ،وقد تعر�ض لهزة كبرية ،حيث
�إن اخلالف الإخواين حول التنظيمات ال ُقطرية ،والعمل املركزي للإخوان ،وما
ترتب على ذلك من م�شكالت ،قد انعك�ست على الإخوان ال�سودانيني بخروجهم
من التنظيم املركزي .كما انعك�س ذلك على بع�ض املتعاطفني معهم وعلى ر�أ�سهم
د� .سامي العريان ،وهو �أ�ستاذ يف االت�صاالت ،وكان على ُخلق وثقافة عالية ،عرفه
�أبو مرزوق منذ كان طالبا ً يف الثانوية العامة ،هو ود .مازن النجار؛ حيث كانت
الدعوة الأوىل لهما �إىل الإخوان قبل جميء د� .سامي �إىل الواليات املتحدة ،ودخول
مازن جامعة القاهرة .ود� .سامي نا�شط يف العمل الإ�سالمي والعمل الفل�سطيني،
وكان خلروجه من التنظيم خ�سارة كبرية .وقد �ش ّكل د� .سامي جلنة فل�سطني يف
تامبا  -فلوريدا ،تاركا ً االحتاد.
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وقد ّ
متت �إدارة االحتاد من عدد �آخر من الإخوان ،كان �أبرزهم :د .يا�رس
ب�شناق ،وال�شيخ حممد احلانوتي ،و�أ.ع .و ّ
متت �إعادة بناء االحتاد وجمل�س �شوراه،
وكان يف هذا املجل�س عدد من غري الفل�سطينيني .وكان هنالك حر�ص على �أن يكون
احتادا ً لفل�سطني ،مب�شارك ٍة من غري الفل�سطينيني؛ لأن الق�ضية تخ�ص كل العرب
وامل�سلمني بالإ�ضافة �إىل الفل�سطينيني .ولكن بقي  %95من �أع�ضاء وقواعد االحتاد
تقريبا ً من الفل�سطينيني .و�أ�صدر االحتاد جملة الزيتونة ،وكان ُج ّل ن�شاطه يف
اجلالية الفل�سطينية ،والتي كانت تتمركز يف عدة واليات يف الواليات املتحدة� ،أبرزها
فلوريدا ،و�أوهايو ،و�شيكاغو ،ونيويورك ،وكاليفورنيا.
امل�ؤ�س�سة الثانية هي امل�ؤ�س�سة املتحدة للدرا�سات والبحوث United Association

) ،for Studies and Research (UASRوالتي �أدارها د� .أحمد يو�سف ،و�إن بد�أت يف
فورت كولنز بدايات متوا�ضعة من �أر�شيف وبع�ض الإ�صدارات� ،إال �أنها يف نهاية
الثمانينيات �أ�صبحت م�ؤ�س�سة كبرية خمدومة ،ولعلها امل�ؤ�س�سة الأبرز على م�ستوى
الواليات املتحدة ،وكان �أبو مرزوق حري�صا ً على �أال يدخل يف العمل التنفيذي لأي
من امل�ؤ�س�سات� ،إذ كان رئي�سا ً ملجل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة املتحدة للدرا�سات والبحوث،
وكذلك كان ع�ضوا ً يف جمل�س �شورى االحتاد الإ�سالمي لفل�سطني.
امل�ؤ�س�سة الأخرى كانت م�ؤ�س�سة خريية ُتعنى بجمع التربعات ودعم �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني يف فل�سطني ،وهي م�ؤ�س�سة الأر�ض املقد�سة ،ومل يدخل
�أبو مرزوق يف هيئتها الإدارية وال يف هيئة امل�ؤ�س�سني .والبداية كانت �صندوق
الأر�ض املحتلة �ضمن م�ؤ�س�سة الوقف ،ثم ا�ستقلت على �إثر خالفات مع د .ب�سام
عثمان ،وهو طبيب يعمل يف �شيكاغو ،وكان ير�أ�س م�ؤ�س�سة الـ“نيت North
) .”American Islamic Trust (NAITوقد ّ
مت ،وبظلم �شديد� ،سجن معظم العاملني
لذنب �إال �أنهم �ساعدوا �أهل فل�سطني ،وا ُتهِموا مب�ساعدة “الإرهاب” ،لكون
فيها ،ال ٍ
الأموال التي ُبنيت بها امل�ؤ�س�سة كانت من ح�ساب �أبو مرزوق ال�شخ�صي اخلا�ص.
ومت �إقفال امل�ؤ�س�سة و�سجن العاملني فيها ،وهم :غ�سان الع�شي الرئي�س ال�سابق
للم�ؤ�س�سة ،و�شكري �أبو بكر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،وكل من مفيد عبد القادر،
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وعبد الرحمن عودة ،وحممد املزين ،بدعوى دعمهم “منظمة �إرهابية” هي حركة
حما�س ،و�إن كانت هذه امل�ؤ�س�سات قد �سبقت ن�ش�أة حما�س ،وخا�ضعة للقانون
الأمريكي ،وكانت جميع �أموالها قانونية و�أعمالها ال�رضيبية �سليمة ،وا�ستلمت
ر�سائل �شكر على عملها ،ولكن وبظلم وا�ضح �صدرت بحقهم �أحكام م�شددة
بال�سجن ،ف ّرج اهلل كربهم و�أعانهم على ما هم فيه!
وي�شري �أبو مرزوق �إىل �أن م�ؤ�س�سات �أخرى ّ
مت بنا�ؤها ،بع�ضها يف قمة النجاح،
ويرى �أنه ال يح�سن الكالم عنها ،وبع�ضها مل ت َر النور كم�ؤ�س�سة �شيكاغو للأعمال
الإعالمية .ويقول“ :كانت هناك �أعمال كبرية �أخرى ملجمل الفل�سطينيني يف الأعمال
املتعلقة باجلالية يف امل�ساجد واملدار�س واجلامعات ،وكل ذلك كان يجمعه عدد من
الإخوة الأفا�ضل يف مكتب التن�سيق الفل�سطيني ،وفيه ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات العاملة،
و�إخوة �آخرون” .وال ين�سى �أبو مرزوق الإ�شارة �إىل امل�ؤ�س�سة الفنية التي كانت
جتوب الواليات املتحدة لإحياء كل املنا�سبات الفل�سطينية ،وكذلك جلان ال�ستقبال
�ضيوف م�ؤمترات و�أن�شطة و�أعمال خريية لفل�سطني ،وكذلك جلنة لرعاية الطالب
الفقراء ومتابعة درا�ستهم ،وهي �أعمال مل تعهدها ال�ساحة الأمريكية من قبل ومل
ُيكتَب ملعظمها اال�ستمرار ب�سبب �أحداث .2000/9/11

تنظيم بالد ال�شام:
ّ
جمل�س
مت دمج التنظيمني الفل�سطيني والأردين و�أ�صبح للتنظيم اجلديد
ُ
�شورى واحد ،ومكتب تنفيذي واحد .وهو عمل دعت �إليه ال�رضورة ،حيث �إن
ازدواجية التنظيم ب�سبب اجلن�سية مل تكن �أمرا ً عمليا ً يف معظم بالد اخلليج ذلك �أن
اجل�سم التنظيمي �أ�سا�سي للفل�سطينيني.
�أ�صبح املركز اجلديد يف ع ّمان .وكان هناك ق�سم فل�سطني برئا�سة الأمني العام
للجماعة ،ولكن هذا الق�سم مل يعد عمليا ً يف متابعة الداخل الفل�سطيني ،وتطورات
الق�ضية الفل�سطينية .لذلك مت �إن�شاء ملف جديد ومت �إ�سناده �إىل د .خريي الأغا،
وهو نف�سه الذي كان ير�أ�س التنظيم الفل�سطيني ،و�صاحب امل�رشوع الوحدوي بني
التنظيمني .وكان الأغا ير�أ�س اللجنة الت�أ�سي�سية للجامعة الإ�سالمية بغزة .وكان له
الف�ضل بعد اهلل يف وحدة تنظيم بالد ال�شام ،و�إن�شاء اجلامعة الإ�سالمية.
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و ُعقد م�ؤمت ٌر عا ٌم للإخوان يف بالد ال�شام (الأردن وفل�سطني) �سنة 1983

يف ع ّمان ،وح�رضته قيادات الداخل واخلارج ،وكوكبة من الن�شطاء من الكويت،
وال�سعودية ،والأردن ،و ُدعي �أبو مرزوق للم�شاركة يف هذا امل�ؤمتر غري �أنه اعتذر
عن احل�ضور .وانبثق عن هذا امل�ؤمتر ذلك امللف الذي تطور الحقا ً �إىل جهاز
فل�سطني؛ والذي تواله د .خريي .وكان امللف قد بد�أ ب�أع�ضاء جلنة فل�سطني يف
ع ّمان� ،أو بع�ضهم ،ومعهم بع�ض الإخوة من الكويت وال�سعودية بالإ�ضافة
لأبو مرزوق .وكانت ُج ّل �أعمال امللف املذكور �أعماالً خريية لدعم الداخل وم�ؤ�س�ساته
النا�شئة ،واحتادات طالبية حتت م�سمى الروابط يف الغرب ،واالحتاد الإ�سالمي يف
�أمريكا ال�شمالية .وعقد �أول م�ؤمتر لهذه الروابط واالحتادات �سنة  1984يف لندن
بالإ�ضافة �إىل التخطيط الواعي النطالق عمل فل�سطيني �شامل.
بد�أ يف هذه الفرتة جتميع العمل الفل�سطيني الذي انطلق يف اخلارج ،وكان هناك
دوافع قوية لهذا االنطالق:
 .1تهمي�ش الق�ضية الفل�سطينية وحماوالت �إنهائها.
 .2ما حدث من اجتياح �صهيوين للبنان وحجم القتل بني الفل�سطينيني ،واملجازر
التي ار ُت ِكبت يف خميمي �صربا و�شاتيال ،وبعد ذلك ح�صار املخيمات ،الذي بلغت
ق�سوته ح ّد تناول البع�ض احل�شائ�ش ،فيما تناول بع�ض �آخر القطط والكالب.
ومت ت�شتيت الفل�سطينيني بعد الرحيل من لبنان �إىل ال�سودان ،وتون�س ،واليمن،
والعراق يف رحلة نحو املجهول.
	.3االندفاع غري املعقول نحو ت�سوية �سيا�سية ،و�إرها�صات احللول ال�سلمية التي
ّ
مت اال�ست�شعار �أنها بداية التفريط بالق�ضية وال�شعب وحقوقه.
	.4االحتالل اجلاثم على كل الأر�ض الفل�سطينية واملقد�سات وواجب الفل�سطينيني
نحو ذلك.
 .5فر�ض حجم العمل الفل�سطيني يف الداخل واخلارج على القيادة امل�سارعة للعمل
املخطط واملربمج خدمة للق�ضية.
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يوا�صل �أبو مرزوق :كانت مدينة فورت كولنز ال�صغرية على خريطة جميع
الزائرين لرتتيبات متعلقة بالعمل الإخواين� ،أو بالعمل الفل�سطيني ،فقد زار تنظيم
الإخوان يف هذه املدينة ال�صغرية الع�رشات من القيادات من خمتلف الأقطار ،وكذلك
بع�ض �أع�ضاء اللجنة التي �ش ّكلت لرتعى العمل الفل�سطيني واملنبثقة عن املكتب
التنفيذي جلماعة الإخوان امل�سلمني يف الأردن ،وعلى ر�أ�سها الأخ الكبري �سليمان
حمد ،وكان ب�صحبته الأخ �أبو الوليد (خالد م�شعل) ،وكان احلديث يف غالبه يدور
حول الفل�سطينيني القادمني من الكويت �إىل �أمريكا وموقف جلنة التن�سيق منهم
ومن تنظيم البعوث ،بالإ�ضافة �إىل االحتاد الإ�سالمي لفل�سطني وعمله وارتباطه
بالعمل الطالبي العام ...وم�شاكل بع�ض الإخوة الفل�سطينيني وم�شاكل التنظيم مع
الإخوة ال�سودانيني.

التح ُّول �إىل الكفاح امل�سلّح ...مهمات يف غزة:
�أما يف الأر�ض املحتلة—يوا�صل �أبو مرزوق—فقد حدثت تطورات يف منهج
تر�سخت معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية كاجلامعة
عمل احلركة الإ�سالمية بعد �أن ّ
الإ�سالمية ،واجلمعيات الإ�سالمية ،كاجلمعية الإ�سالمية ،واملجمع الإ�سالمي،
وغريها .وكذلك بد�أ احلديث حول النقابات ،والعمل االجتماعي ،وبد�أت كوادر
عديدة العودة لغزة بعد تخرجها ،وبد�أت االحتكاكات تت�سع تدافعا ً حول م�ساحة
كل فريق يف العمل ،وحتول التدافع الفكري �إىل تدافع بالأيدي ،والأدوات احلادة،
وتكر�س الوجود الإخواين بعد حالة الرف�ض من ِقبَل الآخرين.
بعد �أن �أ�صبح الإخوان حقيقة ،مل تفلح القوى الأخرى يف حتجيمهم ،وبد�أ التفكري
بالعمل امل�سلح ،وت�ش ّكلت جلنة برئا�سة ال�شيخ �أحمد يا�سني نف�سه ،وع�ضوية عدد
من الإخوة البارزين مثل :د� .إبراهيم املقادمة رحمه اهلل ،و�أحمد امللح ،ود .حممد
�شهاب ،وعبد الرحمن متراز ،وغريهم ،وقد تولت الإعداد للعمل امل�سلح من تدريب،
و�رشاء �أ�سلحة ،وتكوين جمموعات مقاتلة ،خارج القطاع وحتديدا ً يف العراق.
ويف �سنة  1984مت القب�ض عليهم ،وكانت الأحكام بالن�سبة لهم قا�سية ،حيث
تراوحت بني  14–8عاماً ،بعد “جترميهم” بتهمة العمل على تدمري “دولة
�إ�رسائيل” ،و�إقامة دولة �إ�سالمية .وقد �أم�ضى جميع الإخوة املذكورين هذه
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املحكوميات يف ال�سجون ،با�ستثناء ال�شيخ �أحمد يا�سني الذي خرج �سنة 1985

�ضمن �صفقة تبادل الأ�رسى التي �أجرتها اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة ،حيث
ّ
مت تبادل ثالثة �أ�رسى �صهاينة بنحو � 1,850أ�سريا ً فل�سطينياً ،يف �صفقة كانت غري
م�سبوقة� ،أجاد فيها املحاورون يف القيادة العامة و�أجربوا العدو على الإفراج عن
هذا العدد ونوعية مميزة حقاً ،وعاد ال�شيخ �أحمد يا�سني �إىل القطاع �أكرث قناعة
بالعمل امل�سلح ،وجل�س �سنة كاملة دون �أن يعود للمكتب الإداري يف القطاع حت�سبا ً
من �إعادة اعتقاله من ِقبل االحتالل .وبعد �سنة  1986عاد ال�شيخ �إىل ع�ضوية املكتب
الإداري الذي كان يقوده �آنذاك الأ�ستاذ عبد الفتاح دخان حفظه اهلل.
وقد زار �أبو مرزوق القطاع بعد خروج ال�شيخ من ال�سجن ،وجل�س مع معظم
املكاتب الفرعية للإخوان ،و�أعطى بع�ض الدورات للطالب يف الإدارة والتخطيط يف
املجمع الإ�سالمي يف جورة ال�شم�س ويف خان يون�س ،ويومها �س�أل ال�شيخ عن جتربة
االعتقال فوجده �أكرث قناعة بالعمل الع�سكري مما كان عليه قبل االعتقال .وقال:
�إن فرتة االعتقال و ّفرت له فر�صة للِّقاء ب�أعداد كبرية من قادة املنظمات الفل�سطينية
من خمتلف التوجهات ،وكان ي ِكنُّ تقديرا ً كبريا ً له�ؤالء .وتعرف �إىل تيار �إ�سالمي
داخل ال�سجن من القريبني ،ممن غريوا قناعاتهم ،و�أ�س�سوا تكتالً بدون مرجعيات
خارجية ،كان �أبرزهم :جرب عمار ،وحممد �أبو طري و�آخرون ،وكان موازيا ً لهذا
الأمر خارج فل�سطني وبد�أ يتبلور ب�صورة جيدة.

عمل دون كلل يف �أمريكا:
يف �أيلول� /سبتمرب  ،1984انتقل �أبو مرزوق من كولورادو �إىل كولومبيا -
رميزوري ،وكانت بلدة جامعية فيها عدد كبري من الإخوة ال�سودانيني ،وكذلك الأخ
�أحمد يو�سف ،الذي كان يدر�س املاج�ستري يف الإعالم ،ولكن �أبو مرزوق مل يلبث
�أن غادرها �إىل وا�شنطن ،يف جورج تاون ،التي مكث فيها �شهرا ً واحداً ،ثم غادرها
�إىل لويزيانا وا�ستقر به احلال فيها من بداية �شتاء  ،1985وحيث �أقام يف مدينة
جامعية ا�سمها ر�ستون ،كان فيها عدد كبري من الطالب� ،أغلبهم يف مرحلة الدرا�سة
اجلامعية ،وعدد قليل يف الدرا�سات العليا .وبعد �أن ا�ستقر به املقام فيها ،وجد م�شقة
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يف ال�سفر منها �إىل بقية الواليات ملتابعة الأعمال التنظيمية ،لعدم وجود مطار فيها،
وكان املطار الأقرب لها يف مدينة مونرو ،التي تبعد قرابة �ساعة من ر�ستون.
فور �أن ا�ستقر �أبو مرزوق يف لويزيانا� ،س�أل عن امل�سجد ،حيث وجد هناك غرفة
واحدة مب�ساحة  20مرتا ً ُت�ستخ َدم كم�سجد ،فتم ا�ستئجار مكان �أو�سع ا�ستُخدِم
كم�سجد ،وبعد ذلك ّ
مت �رشاء قطعة �أر�ض وبناء م�سجد و�أماكن ل�سكن الطالب،
ومدر�سة تدر�س اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية لل�صغار يف فرتة نهاية الأ�سبوع،
ومت جتنيد العديد من الطالب و�أ�ساتذة اجلامعة يف املدينة نف�سها ،التي يقول �إنها
�أ�صبحت بف�ضل اهلل نقطة ن�شاط وجذب للعمل الإ�سالمي.
وال يذكر �أبو مرزوق �أنه ق�ضى �إجازة �أ�سبوعية واحدة يف هذه املدينة ،على
مدى ال�سنوات ال�ست التي ق�ضاها فيها ( .)1992–1986ويقول :كانت االجتماعات
املطلوب ح�ضورها ُتعقد يف نهاية الأ�سبوع ،وانق�سمت بني لقاءات قيادة الإخوان يف
الواليات املتحدة ،وح�ضور امل�ؤمترات التنظيمية ،وزيارة املناطق التنظيمية ،واللقاء
بالق�سم ال�سيا�سي الذي كان ي�ضم يف ع�ضويته د .وليد الوهيب ،ود .ح�سني القزاز،
ود� .أحمد يو�سف ،و�آخرين ،كما كانت تتم لقاءات جلنة التن�سيق لبالد ال�شام ،وكان
الإخوة الفل�سطينيون من جماعة الإخوان هم الأكرث عددا ً على الإطالق ،حيث كان
عدد املن�ضوين يف هذا التنظيم يرتاوح ما بني  400–350ع�ضو ،يليه تنظيم بالد
ال�شام ،وعدد اجلن�سيات املوجودة يف التنظيم تزيد عن  40جن�سية.
وكانت انتخابات اجلماعة مقررة نهاية  ،1986فانتُخب فيها د� .أحمد القا�ضي
م�س�ؤوالً ،ومو�سى �أبو مرزوق نائباً ،و�ضمت جلنة القيادة ت�سعة من الإخوة ،هم:
عماد �أبو دية ،وطارق ال�سويدان ،وعمر ال�صوباتي ،وعبد الرحمن التلب (�سوداين)
رحمه اهلل ،وب�سام عثمان ،وقدور ال�سعيد ،وحممد اجلغليط ،وعبد الرحمن �أمني.
�إىل ذلك ،كانت لقاءات امل�ؤ�س�سات ال�شعبية وال�سيا�سية والفكرية التي ّ
مت
�إن�شا�ؤها ،ويقول �أبو مرزوق“ :لعل االنفتاح يف العمل ،وقانونية التواجد،
وا�ستخدام الأجهزة احلديثة من هاتف وفاك�س �ساعد على ترتيبات العمل يف �أثناء
الأ�سبوع والذي كنت �أق�ضي نهاراته يف اجلامعة� ،أو يف العمل الإ�سالمي املحلي� ،أما
الليل فقد كان خم�ص�صا ً للمتابعات الهاتفية املتوا�صلة”.
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�إرها�صات االنتفا�ضة:
يف الأثناء ،كانت تتبلور يف فل�سطني مقومات العمل املقاوم ممثلة �سواء بـ“خلية
اجلهاد” التي ّ
مت �إلقاء القب�ض عليها ،والتي �ش ّكلها ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وا�ست�شهاد
جواد �أبو �سلمية و�صائب دهب من �أبناء غزة يف بريزيت بال�ضفة الغربية
�سنة  ،1986وتالها ا�ست�شهاد “جمموعة اجلهاد” يف حي ال�شجاعية .1987/10/6
يف � 1987/12/6صدمت �سيارة نقل �إ�رسائيلية كبرية� ،سيارة �صغرية كانت تقل
�أربعة ع ّمال من جباليا ،فا�ستُ�شهِد الأربعة ،وكان احلادث مريراً ،مما �أثار حفيظة
ال�شارع الفل�سطيني ،وقبلها ب�شهرين كانت معركة ال�شجاعية بني �أبطال اجلهاد
الإ�سالمي الذين متكنوا من الهرب من �سجن غزة املركزي ،حيث ا�ستُ�شهِد  4منهم؛
زهدي قريقع ،وحممد اجلمل ،و�سامي ال�شيخ خليل ،و�أحمد حل�س ،وم�صباح
ال�صوري الذي ا�ستُ�شهِد يف مكان �آخر ،فخرجت م�سرية �شعبية حتمل نعو�ش �أربعة؛
وهم طالب �أبو زيد (املغازي) ،و�شعبان �سعيد �أحمد نبهان (جباليا) ،وع�صام حممد
حموده (جباليا) ،وعلي حممود �إ�سماعيل (املغازي) ،و�ستة �شهداء �آخرين �إىل خميم
جباليا ليدفنوا يف مقربة املخيم .ومنها انطلقت اجلماهري �إىل مواجهات مع مركز
�رشطة االحتالل يف جباليا ،الذي متكنت من اقتحامه وال�سيطرة عليه .وبدورهم،
حت�صن اجلنود داخل الغرف و�أخذوا ينادون على ال�شباب بوا�سطة املايكرفون
 ،Microphoneوطالبوهم بالتفرق ،غري �أن �أحد ال�شباب اعتلى مركز ال�رشطة حيث
�أزال العلم الإ�رسائيلي ،ورفع العلم الفل�سطيني بدالً عنه ،وقد �أ�صيب هذا ال�شاب،
فهدرت اجلماهري بالتكبري والتهليل ،وحاول �شاب �آخر ال�صعود ،ف�أ�صيب هو
الآخر ،و ّ
مت �إثر ذلك ا�ستهداف اجلماهري حيث �أ�صيب الع�رشات ،ونقلت �سيارات
الأجرة امل�صابني وفر�ضت حالة منع التجوال ،ودخلت املدرعات والدبابات ومئات
اجلنود �أر�ض املخيم ،ويف ال�صباح ّ
مت منا�شدة النا�س التربع بالدم ،فتجمع املئات،
وبد�أت املواجهات من جديد لليوم الثاين منطلقة من م�سجد املخيم.
ويف  9كانون الأول /دي�سمرب ،ق ّدم املخيم �أول �شهداء االنتفا�ضة املباركة ،ال�شهيد
حامت ال�سي�سي ،الذي ّ
مت ا�ستهدافه بعد �إلقاء زجاجة حارقة على �سيارة ع�سكرية
لالحتالل ،وانتف�ض املخيم عن َبكرة �أبيه.
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و�أ�صدرت احلركة الإ�سالمية يوم � 1987/12/14أول بياناتها ،وهو التاريخ
الذي اعتُ ِب الحقا ً تاريخ انطالقة حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س).
وبعدها �سقط �شهيد يف رفح ،ثم �شهيد يف خان يون�س ،وكان البيان موقعا ً

بالأحرف (ح م �س) ،و�أع�ضاء املكتب الذين �شكلوا احلركة و�أطلقوا البيان وقرروا
انطالق فعاليات االنتفا�ضة هم:
• ال�شيخ �أحمد يا�سني.
• عبد الفتاح دخان.
• د� .إبراهيم املقادمة.
• �صالح �شحادة.
• حممد ح�سن �شمعة.
• املهند�س عي�سى الن�شار.
• د .عبد العزيز الرنتي�سي.

جهاز فل�سطني يف اخلارج:
كانت االحتادات الطالبية يف الكويت ،وبريطانيا ،و�أمريكا ،وجلنة فل�سطني
يف الأردن ،وجلنة التخطيط يف الكويت ،ومكتب ال�سعودية ،واملكتب التنفيذي يف
ع ّمان ،الأدوات الأ�سا�سية لق�سم فل�سطني ،والذي بد�أ بتجميع القيادات ال�شابة يف
تنظيم بالد ال�شام ،واعتمد الأ�سلوب العلمي والتخطيط املنهجي يف �إدارة براجمه
التنفيذية ،واتخذ من التطور الطبيعي للأحداث منهجا ً لتكري�س واقع جديد يف
العمل الفل�سطيني .ولقد بد�أ ب�أدوات عدة كالإعالم ،والعمل اخلريي ،واالت�صال،
والتدريب ،والتنظيم.
وقد كان لأبو مرزوق تخ ُّوف م�ستقبلي ،و�أر�سل بر�سالة للمراقب العام الأ�ستاذ
عبد الرحمن خليفة رحمه اهلل حول م�ستقبل تنظيم بالد ال�شام يف ظ ّل ا�ستقطاب
معظم ال�شباب الفاعل للعمل الفل�سطيني ،وحتذيره من امل�ستقبل� ،إال �أنه �أر�سل له
بر�سالة حملها د .خريي �إىل الواليات املتحدة� ،أبلغ فيها �أبو مرزوق بالعمل مع الأخ
�أبو �أ�سامة خريي الأغا يف جهاز فل�سطني ،ومطمئنا ً على م�ستقبل التنظيم وثقته
بالدكتور خريي الأغا.
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وقد التزم �أبو مرزوق ببذل اجلهد يف هذا ال�سياق .وحينما كرثت الأعمال ّ
مت
تخيري �أع�ضاء القيادة يف اجلهاز بالبقاء يف هذا املوقع �أو اال�ستقالة من التنظيم ،ومت
ا�ستثناء �أبو مرزوق من هذا التخيري .وي�شري �أبو مرزوق �إىل العالقة املميزة التي
ربطته بالدكتور خريي الأغا ،ويقول� :إنه كان َيع ّده مبقام الوالد ،وقد ارتبط معه
بعالقة ممتدة من �أوا�سط ال�سبعينيات وحتى وفاته.
كان العمل يف اخلارج ي�سري بوترية بطيئة و�سابقة للأحداث يف قطاع غزة ،ومن
ث ّم يف ال�ضفة حيث ّ
مت �سنة  1986ت�شكيل قيادة للعمل الفل�سطيني “جهاز فل�سطني”
من جيلني :ال�شيوخ الذين كانوا يف غالبهم �أع�ضاء يف جلنة فل�سطني ،وال�شباب وهم
من الكويت ،وال�سعودية ،والواليات املتحدة ،وبريطانيا ،وكان امل�س�ؤول هو نف�سه
الأخ د .خريي الأغا ،وكان �أبو مرزوق نائبا ً له .ويف الوقت نف�سه جرت انتخابات
يف الواليات املتحدة وتوىل �أبو مرزوق امل�س�ؤولية عن تنظيم الإخوان امل�سلمني يف
الواليات املتحدة يف وقت �سابق.
ُو ِّزعت الأعمال يف قيادة جهاز فل�سطني بني الأع�ضاء مع بداية الت�سعينيات من
القرن املا�ضي ،وكان ن�صيب ال�شباب جممل الأعمال التنفيذية من عمل خريي
و�سيا�سي وجهادي و�إعالمي ،وتوىل �أبو مرزوق نائبا ً �أول مل�س�ؤول اجلهاز
بالإ�ضافة مل�س�ؤولية العمل ال�سيا�سي ،وعمل يف هذه الدائرة عدد متميز من الإخوة
كان يقع على عاتقهم م�س�ؤولية الدائرة ال�سيا�سية ،ومعظم العبء ال�سيا�سي
والعالقات الدبلوما�سية ،منهم :حممد نزال ،و�سامي خاطر ،و�أحمد يو�سف،
وج� .أ ،.ود .حممد �أكرم العدلوين ،ود .حممد عبا�س ،ويا�رس ب�شناق و�آخرون،
وكان هذا الفريق يف معظمه قد �أقام يف الواليات املتحدة يف والية فرجينيا ،حيث كان
�أبو مرزوق قد انتقل �إليها بعد �أن �أنهى االمتحان ال�شامل للدكتوراه ،ومل يتبقَّ له �إال
تقدمي ومناق�شة الر�سالة وهي ال حتتاج البقاء يف ر�ستون  -لويزيانا .وهكذا �أ�صبح
يدير العمل ال�سيا�سي يف احلركة من والية فرجينيا ،بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية العامة
للإخوان امل�سلمني يف �أمريكا.
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ت�شكيل قيادة بديلة يف غزة:
يف الأثناء �أ�رست �إحدى املجموعات القتالية جنديني �إ�رسائيليني ،وقد ت�شكلت
هذه املجموعة بقيادة الأخ حممد ال�رشاحتة وع�ضوية ك ّل من الأخ َو ْين حممد ن�صار،
وحممود املبحوح ،الذي ا�ستُ�شهِد الحقا ً يف دبي على �أيدي ال�صهاينة؛ انتقاما ً من
عملية خطف وقتل اجلنديني �إيالن �سعدون  ،Ilan Saʻadonو�آيف �سا�سبورت�س
 .Avi Sasportasوعلى �إثر ذلك نفذت القوات ال�صهيونية عملية اعتقاالت
�شملت �أكرث من  %80من كوادر احلركة ،وجميع قياداتها ،فقرر �أبو مرزوق
�إغاثة �إخوانه.
حزم حقائبه على الفور ،وتوجه �إىل قطاع غزة عن طريق معرب رفح الربي.
وخالل ع�رشة �أيام من وجوده يف قطاع غزة �أعاد ت�شكيل املكتب الإداري من ال�صفني
الثاين والثالث ،برئا�سة الأ�ستاذ �سيد �أبو م�سامح من رفح ،و�سمري خمريز من
خان يون�س ،و�سفيان �أبو �سمرة من غزة ،وعماد الفالوجي من جباليا .ومت ربط
العمل مركزيا ً بال�ضفة الغربية ،حيث كان امل�س�ؤول يف ذلك الوقت الأ�ستاذ ح�سن
القيق رحمه اهلل ،الذي ي�صفه �أبو مرزوق ب�أنه “�أخ كرمي قاد العمل يف ال�ضفة الغربية
وكان م�س�ؤوالً عن املكتب امل�شرتك بني ال�ضفة والقطاع ،و�صاحب ر�أي �سديد،
وعزمية من حديد ،ومن الرجال املعدودين يف العمل التنظيمي ،والأمني رحمه اهلل
رحمة وا�سعة”.
ويقول �أبو مرزوق �إنه زاره يف مدر�سة اليتيم العربي لرتتيب �أو�ضاع ال�ضفة،
وربطها مع غزة ،وهو ما كان ،ويف هذه الزيارة ّ
مت تق�سيم الأعمال الأ�سا�سية يف
املكتب الإداري يف القطاع وف�صل العمل الع�سكري عن الأعمال الأخرى ،وحينها
�أطلق على املجموعة الأوىل كتائب عز الدين الق�سام .ويقول �أبو مرزوق“ :ومل يعلم
الإخوة بالت�شكيل الع�سكري يف قيادة احلركة �إال الحقا ً با�ستثناء د .خريي ،و�أطلقنا
الق�سام بعيدا ً عن اال�سم الذي كان �شائعا ً يف ذلك الوقت كتائب
عليه كتائب عز الدين ّ
ال�شهيد عبد اهلل عزام”.
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يتابع �أبو مرزوقّ “ :
مت �إر�سال الأخ حممد �صالح (رحمه اهلل و�أجزل له العطاء
مبا ق ّدم) �إىل ال�ضفة الغربية يف �أواخر متوز /يوليو  ،1992ومت االت�صال بالأخ
�صالح العاروري ،لعمل ت�شكيالت مقاومة ولبدء العمل يف كتائب عز الدين
الق�سام يف ال�ضفة الغربية”.
وكان �أبو مرزوق يعطي “الإخوة �شيكات موقعة للإنفاق على العمل من ح�سابه
اخلا�ص يف الواليات املتحدة” وكانت ُتعترب من ِقبَل التجار الإ�رسائيليني فر�صة
لتهريب الأموال �إىل ح�سابات يف �أمريكا.
وي�شري �أبو مرزوق �إىل �أن العمل الع�سكري �أ�صبح يتم بعد هذا التاريخ يف ال�ضفة
والقطاع حتت م�سمى كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام ،و�أنه اختار هذه الت�سمية
بهدف االبتعاد عن التنازع امليداين عند �إعادة الت�شكيل ،و�شاء اهلل �أن يرت�سخ هذا
اال�سم وينت�رش وي�ستمر ،وانتهى العمل باال�سم الأول.

خطورة �أبو مرزوق ...وجهة نظر �أمنية �إ�رسائيلية:
�أبو مرزوق ال ي�سهب يف التحدث عن الدور القيادي الذي كان ميار�سه يف �أثناء
�إقامته يف الواليات املتحدة ،غري �أن كتاب “حما�س ،من الإميان باهلل �إىل طريق
الإرهاب” مل�ؤلفيه الإ�رسائيليني ،روين �شكيد  Ronni Shakedوابيبا �شابي Aviva
 ،Shabiيتحدث بتف�صيالت م�ستقاة من م�صادر التحقيق مع معتقلي حما�س لدى
الأجهزة الإ�رسائيلية عن كيفية �إدارة قيادة حما�س يف الواليات املتحدة لأعمال
الـ“�إرهاب” ،على ح ّد تعبريهما يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
وميكن تلخيـ�ص حمتـويات كتاب �شـكيد و�شـابي يف ال�صفحـات التـالية
( )155–144من هذه الذكريات ،ب�أن د .مو�سى �أبو مرزوق (�أبو عمر) كان يتوىل
القيادة الفعلية حلركة حما�س من مقر �إقامته يف والية فرجينيا الأمريكية ،و�أنه هو
الذي كان يعني القادة الع�سكريني للحركة ،ويتوىل �إعداد البيانات ال�سيا�سية وكذلك
البيانات املتعلقة بالعمليات الع�سكرية ،ثم يكلف حممد �صالح (�أبو �أحمد) مبهمة
�إر�سالها عرب الفاك�س �إىل قيادات الداخل التي كانت تتوىل توزيعها.
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وي�ضيف كتاب �شكيد و�شابي �إنه يف كنف الدميوقراطية الأمريكية احتفظت
حركة املقاومة الإ�سالمية بقيادة ن�شطة �أر�سلت �أوام َر ميدانية لرجالها يف
“املناطق” 1،بل و�أقامت على �أر�ض الواليات املتحدة الأمريكية مع�سكرات تدريب،
ّ
مت فيها ت�أهيل فل�سطينيني لتنفيذ عمليات “تخريبية” �ض ّد “�إ�رسائيل” .لقد بد�أت
الن�شاطات الع�سكرية حلركة حما�س يف الواليات املتحدة �سنة  ،1988وذلك يف �إطار
منظمة �أطلق عليها “فل�سطني” �أُ ِقي َمت يف نهاية �سنة  ،1987مبوازاة �إقامة حما�س،
على يد فل�سطينيني من �أع�ضاء حركة الإخوان امل�سلمني يف الواليات املتحدة .وقد
كانت مهمتها جتنيد الفل�سطينيني كافة �أن�صار الإخوان امل�سلمني يف الواليات املتحدة
لتقدمي دعم ع�سكري و�سيا�سي للن�ضال �ض ّد االحتالل الإ�رسائيلي يف املناطق.
ومن الناحية العملية ،فقد كانت “فل�سطني” ذراعا ً ع�سكريا ً للإخوان امل�سلمني يف
الواليات املتحدة ،وقد وقف على ر�أ�س هذه املنظمة د .مو�سى �أبو مرزوق امللقب
بـ“�أبو عمر” ،الذي �أ�صبح الحقا ً رئي�سا ً للمكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� .أما
الن�شاطات الع�سكرية فقد ن�سقها حممد �صالح امللقب بـ“�أبو �أحمد” من �سكان
�شيكاغو ،والذي اعتُقل يف “�إ�رسائيل” (خرج من ال�سجن الإ�رسائيلي يف ،1997/11/11
وتويف الحقا ً يف �آذار /مار�س  )2016مع فل�سطينيَني �آخ َرين؛ عزت من�صور ور�أفت
رابيه .وقد �أدار �صالح اللجنة الأمنيـة ملنظمة “فل�سطني” ،والتي كانت مهمتها جتنيد
مر�شحني للع�ضوية يف املنظمة ،وت�صنيفهم ح�سب م�ؤهالتهم املهنية ،وت�أهيلهم
للقيام بـ“�أعمال تخريبية” .وقد كلف حممد �صالح مبقابلة الراغبني باالن�ضمام
�إىل املنظمة ،وبجمع معلومات �شخ�صية عن املر�شحني ،وت�صنيفهم ح�سب جمـاالت
تخ�ص�صهم من قبيل اخلربة يف �إنتاج مواد �سامة ،و�إعداد عبوات نا�سفة يتم
تفجريها عن بعد ،و�إنتاج مواد متفجرة كيماوية .ولأجل اختبار قدرات املر�شحني
قام �صالح ور�أفت رابيه بتوزيع مهمات تنفيذية .وقد جنح املر�شحون يف �صناعة
�أجهزة لت�شوي�ش مكاملات هاتفية ،و�ساعات توقيت ،بل و�سلموا حممد �صالح
� 14ساعة كهذه.
1

عادة ما ي�ستخدم الإ�رسائيليون م�صطلح “املناطق” للإ�شارة �إىل فل�سطني املحتلة 1967؛ �أي
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
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وبعد العثور على ع�رشة فل�سطينيني �أمريكيني م�ؤهلني للعمل الع�سكري،
جمعهم حممد �صالح يف نطاق مع�سكر تدريب خا�ص ُك ِّر�س لإعداد عبوات نا�سفة.
وقد جرت الدورة ب�إ�رشاف مدربني ذوي ت�أهيل ع�سكري ،ويف نطاقها قام املتدربون
ب�إعداد قنابل وحاولوا تفجريها ،وكافة هذه الن�شاطات ّ
مت �إبالغ مو�سى �أبو مرزوق
عنها من ِقبَل حممد �صالح.
ن�شاطات �أبو �أحمد (حممد �صالح) ال�رسية ا�ستمرت يف الواليات املتحدة خالل
ال�سنوات الالحقة ،حيث عمل على جتنيد �شبان لالنخراط يف �صفوف حما�س وعلى
تعبئتهم �أيديولوجيا ً وت�أهيلهم ع�سكرياً� .أحد ه�ؤالء ال�شبان كان الطالب اجلامعي
نا�رص عي�سى الهدمي من بريزيت.
ويوا�صل الكتاب �أنه يف �شهر حزيران /يونيو  1990و�صل الهدمي �إىل مطار
�شيكاغو ،وكان يف انتظاره هناك رجل يف مقتبل العمر قدم نف�سه كممثل عن
�أبو �أحمد .جمعا عددا ً �آخر من ال�شبان الذين و�صلوا هم �أي�ضا ً �إىل املطار ،ومن هناك
�سافروا بثالث �سيارات �إىل غابة حرجية تقع بالقرب من بحرية �صغرية غري بعيدة
عن املدينة .يف الغابة انت�صبت عدة �أكواخ خ�شبية ،فيما  25طالبا ً جامعيا ً فل�سطينيا ً
يتلقون درا�ستهم يف الواليات املتحدة حتلقوا يف املكان ،وفور و�صوله �إىل املع�سكر
�أدرك الهدمي �أن الأمر لي�س جمرد خميم �صيفي ،فعو�ضا ً عن ممار�سة ن�شاطات
ريا�ضية �أو ن�شاطات ثقافية ،ا�ستمع املتدربون ملحا�رضات عن الدين الإ�سالمي
وعن �أهداف حما�س ،وتعلموا كيفية �إعداد �سيارات ملغومة وعبوات نا�سفة.
هذا املع�سكر �أُ ِقيم خالل نهاية الأ�سبوع من يوم اخلمي�س وحتى يوم الأحد،
و�أ�رشف عليه حممد �صالح ،مب�ساعدة خم�سة مر�شدين ،كذلك ح�رض �صالح دورة
خا�صة ُع ِقدت يف �أحد الأكواخ خلف باب مغلق ،حيث تلقت جمموعة تت�ألف من ثالثة
متدربني در�سا ً يف التخريب.
املدرب ،وهو ليبي �أ�سمر يف الثالثني من عمره ومتزوج من �أمريكية ،علَّ َم
املتدربني على كيفية �إعداد �سيارة ملغومة .وبعد االنتهاء من التدريب يوم الأحد،
ُن ِقل نا�رص الهدمي �إىل مطار �شيكاغو ،ومن هناك عاد �إىل منزل �شقيقه يف مدينة
كان�سا�س  .Kansasوبعد عدة �أيام من ذلك ،بد�أت ت�صل �إىل البيت الكائن يف �شارع
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“فريري غالن  ”2230طرود بريدية ت�ضمنت مقاالت مطبوعة حول موا�ضيع
�سيا�سية ،ون�رشات معلومات عن حما�س ،ومواد عن الدين الإ�سالمي ،املر�سل كان
حممد �صالح.
يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  1990ات�صل حممد �صالح بنا�رص الهدمي داعيا ً
�إياه للم�شاركة يف م�ؤمتر �إ�سالمي كبري �سينعقد يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب
يف مركز امل�ؤمترات بكان�سا�س .وكان ذلك امل�ؤمتر ال�سنوي الثالث لالحتاد
الإ�سالمي لفل�سطني.
وخالل �أيام امل�ؤمتر دعا حممد �صالح ع�رشين �شابا ً �إىل �سل�سة لقاءات �رسية
ُع ِقدت يف �إحدى قاعات فندق رامادا كان�سا�س .وقد �أُبلغ كل واحد من امل�شاركني
ب�صفة �شخ�صية� ،أن مبقدوره الدخول للقاعة ،فقط عن طريق “�شيفرة” متفق
عليها �سلفاً .فعندما ي�س�أل احلار�س على املدخل�“ :أين امل�سجد؟” ،كان يتعني على
امل�شرتك الإجابة“ :يف الأق�صى” .وحينها كان ُي�س َمح له بالدخول �إىل القاعة.
�أحد املدربني كان �إبراهيم املزين ،فل�سطيني يف اخلم�سني من عمره ،و�أ�صله من
قطاع غزة .املزين قابل ال�شبان الذين ّ
مت اختيارهم للم�شاركة يف اللقاء ال�رسي،
وكانوا جميعا ً من �سكان املناطق املحتلة �سنة  ،1967وقد ّ
مت انتقا�ؤهم مبوجب
النماذج التي جرى تعبئتها يف خميمات ال�صيف؛ وذلك كي ينفذوا عمليات لت�صعيد
االنتفا�ضة ،هكذا روى الهدمي يف وقت الحق ،بعد ذلك قام رجل يناهز الـ  35من
عمره بتوزيع امل�شاركني �ضمن �أربع جلان :جلنة ع�سكرية ،وجلنة �أمنية ،وجلنة
ثقافية ،وجلنة �سيا�سية.
نا�رص الهدمي ُع ِّي مع خم�سة �شبان �آخرين ع�ضوا ً يف اللجنة ال�سيا�سية التي
تر�أ�سها جنيب الغو�ش ،وهو فل�سطيني �أقام ل�سنوات طويلة يف لبنان ،وكان يتلقى
درا�سة جامعية للح�صول على �شهادة املاج�ستري.
وبعد �شهر ،ويف ظهر يوم �سبت عقد اجتماع لأع�ضاء اللجنة ال�سيا�سية يف فندق
رامادا �إن يف املدينة ،وقد ح�رض االجتماع كل من جنيب الغو�ش ،ونبيل �أبو �رشخ
وهو طالب جامعي من نابل�س ،وطالب �آخر يدر�س كمبيوتر (حا�سوب) يف نربا�سكا
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ُيد َعى وليد و�أ�صله من نابل�س ،و�شاب رابع ُيد َعى وائل كان يدر�س يف �أوكالهوما،
و�شاب من �أ�صل ليبي يقيم يف تك�سا�س ،هذا االجتماع �أداره حممد �صالح.
(حا�ض) للح�ضور عن موا�ضيع �سيا�سية خمتلفة ،وعن
جنيب الغو�ش حتدث
َ َ
�أ�ساليب التحقيق التي تتبعها املخابرات الإ�رسائيلية .ويف النهاية جاء دور “التعميد”
حيث قدمت �سل�سلة حما�رضات عن �أنواع القنابل اليدوية ،واملواد املتفجرة،
والعبوات النا�سفة“ .هذه هي البداية فقط” ،قال الغو�ش مل�ستمعيه“ ،يف اللقاءات
القادمة �سن�رشح لكم بالتف�صيل عن الو�سائل القتالية؛ وذلك بهدف االنتقال من
ر�شق احلجارة �إىل ا�ستخدام ال�سالح الناري ،والعمل با�سم حركة حما�س التي
ننتمي �إليها”.
وعند منت�صف الليل �أجمل حممد �صالح اللقاء“ :هدف اللقاء كان تعليم جميع
�أع�ضاء اللجان كيفية �إعداد عبوات نا�سفة ،حتى يتمكن كل واحد منهم من تنفيذ
هجمات يف منطقة �سكنه يف املناطق املحتلة عام .”1967
يف �شباط /فرباير  1992وبعد �أن نفدت مدخراته ،عاد الهدمي �إىل القد�س ،ويف
�آذار /مار�س  1993وقبل �أن يتمكن من تنفيذ �أي عملية “تخريبية” اعتقل الهدمي
على يد جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك) Israel Security Agency—ISA
) .(Shabakوقد ُنقلت املعلومات التي �أدىل بها خالل التحقيق معه ب�أكملها للجهات
املعنية يف الإدارة الأمريكية.
قبل �شهرين من ذلك يف منت�صف كانون الثاين /يناير  1993و�صل حممد �صالح
�إىل املناطق ،قبل مغادرته الواليات املتحدة عر�ض عليه مو�سى �أبو مرزوق رئي�س
املكتب ال�سيا�سي وعزت من�صور من كبار قادة احلركة ِّ
تول م�س�ؤولية العمل
الع�سكري حلما�س يف ال�ضفة� .صالح رف�ض هذا االقرتاح� ،إال �أنه �أبدى ا�ستعداده
للقيام مبهام تتعلق باملجال الع�سكري.
يف  25كانون الثاين /يناير ،اعتُ ِقل �صالح على يد ال�شاباك ،وبالتحقيق معه تبني
�أنه عمل قبل قدومه على ت�أهيل طاقم خا�ص كان من املقرر له القيام بتنفيذ هجمات
خا�صة يف املناطق املحتلة .هذا الطاقم املقل�ص �ض ّم نا�شطني من بينهم رزق �صالح،
و�رشيف ر�ضوان ،و�شاب ثالث �أ�صله من قطاع غزة .وقد تلقى ه�ؤالء تدريبات
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ع�سكرية يف الواليات املتحدة مبا يف ذلك تدريب على �إنتاج �صواعق—العن�رص
الرئي�سي—يف �إعداد عبوات نا�سفة .كان من املقرر �أن ي�صل الطاقم �إىل ال�ضفة
الغربية يف �شهر �شباط /فرباير � ،1993إال �أن مو�سى �أبو مرزوق � َّأج َل �سفر الطاقم
مطالبا ً �أع�ضا َءه بتح�سني م�ستوى �أدائهم .وقد و�ضع اعتقال حممد �صالح حدا ً
لهذه اخلطة كلها.
يف �أواخر �سنة  1990ومطلع  1991جرت حملة اعتقاالت جديدة طالت ن�شطاء
حما�س يف ال�ضفة ،و�أدت �إىل انهيار البنية التنظيمية للحركة .وح�سب تقدير القيادة
يف الواليات املتحدة ،فقد نتج االنهيار عن ف�شل عمليات التوجيه لأق�سام احلركة
املختلفة� ،إذ ات�ضح �أن اعتقال عد ٍد من النا�شطني على يد �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية
كان كافيا ً من �أجل ك�شف ال�شبكة كلها.
وقد تقرر يف قيادة احلركة �أن تكون (من ذلك الوقت ف�صاعداً) يف كل منطقة من
مناطق ال�ضفة “قيادة م�ستقلة” ترتبط مبا�رشة مع قيادة اخلارج .مبد�أ ال�رسية
ُرو ِع َي عن طريق �إيجاد ارتباط مبا�رش بني قادة املناطق وبني القيادات يف الواليات
املتحدة ،ويف بريطانيا ،ويف الأردن ،وهكذا وهنت البنية املركزية با�ستثناء اجلهاز
الع�سكري الذي وا�صل العمل كج�س ٍم ُقطري على م�ستوى البالد.
ات�صاالت القيادة يف الواليات املتحدة مع النا�شطني يف املناطق جرت عن طريق
فتحت ت�رصف كل قائ ِد منطقة و�ضع جهاز فاك�س ُن ِقل �إليه
الهاتف �أو الفاك�س،
َ
بوا�سطته من الواليات املتحدة التعليمات املت�صلة بالن�شاط ،والبيانات املُع ّدة
للتوزيع ،والتوجيهات املتعلقة ب�إي�صال الأموال.

وبني فرتة و�أخرى كان ي�صل موفد من الواليات املتحدة للوقوف عن كثب على
الن�شاطات اجلارية وللم�ساعدة يف جهود البناء التنظيمي و�أحيانا ً لتعيني مكلفني
جدد .وعندما كانت تن�ش�أ حاجة لالطالع على ما يجري يف امليدان من م�صدر
مبا�رش ،كان يطلب من قائد املنطقة �أو الق�ضاء التوجه �إىل الواليات املتحدة ملقابلة
�أع�ضاء القيادة.
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�أحد ه�ؤالء امل�سافرين كان د .حممود الرحمي ،قائد حما�س يف منطقة و�سط
ال�ضفة (القد�س ،ورام اهلل ،وبيت حلم ،و�أريحا) .وهو من مواليد البرية �سنة ،1963
در�س الطب يف جامعة روما ،وانتُ ِخب هناك رئي�سا ً الحتاد الطلبة امل�سلمني .يف �أيلول/
�سبتمرب  ،1989عاد الرحمي �إىل مدينته البرية وفتح عيادة خا�صة ،وبد�أ العمل
كطبيب .وبعد مرور عام جنّد �إىل �صفوف حركة حما�س عن طريق �صهره حممد
كاظم �صواحلة ،الذي كان وقتها يعمل �رساً .ويف �أعقاب حملة االعتقاالت لنا�شطي
حما�س ،حت ّول �صواحلة �إىل مطلوب .عندما التقاه الرحمي بعد عودته من �إيطاليا
غي �صواحلة مظهره حيث
كان �صواحلة يطلق حلية و�شارباً ،ويف لقائهما التايل َّ
حلق حليته و�شاربه.
وبحكم جتربته ال�سيا�سية ُع ِّي الرحمي يف من�صب قيادي يف احلركة ،وقد
�أعطى �صواحلة �صهره �صورة وافية عن �أ�ساليب وطرق تنظيم الفعاليات ونقل
الأموال ،والتن�سيق مع نا�شطني �آخرين ،والأهم من ذلك ،عن االت�صال مع القيادة
يف امل�سي�سبي بالواليات املتحدة ،حيث يقيم عبد احلليم الأ�شقر ،و�أ�صله من قرية
�صيدا قرب طولكرم ،قال �صواحلة لـلرحمي �إنه امل�س�ؤول عن جهاز ن�شاطات
حما�س يف املناطق“ ،عليك �إجراء ات�صاالت هاتفية وعرب الفاك�س معه ،من خالله
�ستح�صل على بيانات و�أموال و�أوامر عمل” .وقدم �صواحلة للرحمي مبلغ
خم�سة �آالف دوالر لكي ي�شرتي بها جهاز فاك�س وي�ضعه يف بيته.
�صيغة البيانات التي وزعتها حما�س يف ال�ضفة ت�سلمها د .الرحمي مبا�رشة من
�سربنغفيلد  -فريجينيا ،مقر القيادة يف الواليات املتحدة .و�أر�سل �أحمد يو�سف
�إىل د .الرحمي بالفاك�س �صيغة بيانات حما�س .و�أ�ضاف الرحمي “وهذا ما ح�صل
�أي�ضا ً يف مناطق �أخرى” .وعن طريق الفاك�س �أر�سل د .الرحمي للواليات املتحدة
تقارير �شاملة عن ن�شاطات حما�س يف منطقة الو�سط .وقد ت�ضمنت هذه التقارير
معلومات عن ن�شاطات الدعوة (الوعظ الديني) ،و�أ�سما َء وجمندين جدد للحركة،
وتقريرا ً مف�صالً عن �أو�ضاع اخلاليا ،وعن معتقلني وموقوفني رهن التحقيق،
َ
م�صاريف مالية.
وعن
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ويف حزيران /يونيو  1991ات�صل الأ�شقر بالدكتور الرحمي يف بيته وطلب منه
احل�ضور للقاء مع قادة احلركة يف الواليات املتحدة ،بعد ذلك �سافر الرحمي �إىل
نيويورك .ويف املطار كان الأ�شقر يف انتظاره؛ “عليك التوجه �إىل الواليات املتحدة �إىل
(تني�سي  .)Tennesseeهناك �ستقابل �أبو عمر� ،إنه ينتظرك” ،قال للدكتور الرحمي،
و�أعطاه تذكرة �سفر بالطائرة.
عند و�صوله �إىل تني�سي ّ
مت ا�صطحابه (الرحمي) �إىل منزل �أحد ن�شيطي احلركة،
وهناك التقى الرحمي بالدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،وقدم له تقريرا ً جممالً عن
ن�شاطات حما�س يف منطقة الو�سط� .أبو مرزوق د ّون �أمامه فحوى احلديث،
مبديا ً اهتماما ً بو�ضع حما�س يف املنطقة وبعالقاتها مع ف�صائل منظمة التحرير
الفل�سطينية .د .الرحمي قدم تقريرا ً مماثالً �إىل عبد احلليم الأ�شقر .وبعد مرور
ع�رشة �أيام عاد الرحمي �إىل البرية.
بعد عودته بفرتة وجيزة تلقى د .الرحمي بالغا ً من الأ�شقر حتدث عن
تغيري قيادي يف الواليات املتحدة .فامل�س�ؤول عن الن�شاط هو من الآن �أبو �أحمد.
قيل للرحمي“ :عليك �أن تت�صل به عن طريق الفاك�س والهاتف .رقم تلفونه يف
فريجينيا هو ( )70212412063ورقم الفاك�س ( ،)7932377712هو �سيقوم
باالت�صال بك”.
يف ني�سان� /أبريل � 1992سافر د .الرحمي مرة �أخرى �إىل الواليات املتحدة .ويف
حماولة لإ�ضفاء طابع �سياحي على الرحلة توقف الرحمي يف �إيطاليا .ويف مطار
نيويورك كان يف انتظاره معني �شبيب ،وهو ن�شيط بارز يف حما�س ،كان قد غادر
املناطق ،ومن بيت �شبيب ات�صل الرحمي بالدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،وحدد معه
لقاء يف �صبيحة اليوم التايل بوا�شنطن.
ويف لقاء وا�شنطن �شارك� ،إ�ضافة �إىل �أبو مرزوق� ،ستة من كبار قادة حما�س يف
الواليات املتحدة من بينهم �أحمد يو�سف الذي اعتُرب “م�ؤدلج (من ِّظر) احلركة”.
وقد تناول اللقاء عالقات حما�س مع املنظمات الأخرى ،واالنتخابات املقبلة للرئا�سة
الأمريكية ،واحلكم الذاتي الفل�سطيني يف املناطق.
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هذا اللقاء ح�رضه �أي�ضا ً حممد �صواحلة الذي و�صل من لندن من �أجل تن�سيق
العمل الع�سكري مع ر�ؤ�ساء القيادة� .صواحلة ويو�سف �أبلغا د .الرحمي ب�أنه ّ
مت
تعيني بديل له خالل فرتة غيابه عن املناطق ،هو ماجد �أبو خديجة ،من ن�شيطي
حما�س يف منطقة رام اهلل.
وطبقا ً لتوجيهات امل�س�ؤولني عنه ،فتح د .حممود الرحمي ح�سابا ً با�سمه يف
فري�ست و�سكاون�سن بنك  First Wisconsin Bankيف �شيكاغو .هذه اخلطوة
ا�ستهدفت ت�سهيل �إي�صال الأموال من الواليات املتحدة �إىل املناطق .فحتى ذلك
ر�سل بوا�سطة �أحد �أفراد احلركة من البرية ،والذي كانت
احلني كانت الأموال ُت َ
رصافني وتوزيعها ح�سب تعليمـات القيادة� .أما بعد
مهمته ا�ستالم الأموال من ال� ّ
ذلك فقد �أخذت الأموال ت�صل مبا�رشة �إىل د .الرحمي� .أما طريقة و�صولها فهي:
كان يعطى ال�رصاف يف ال�ضفة حوالة من ح�سابه بالبنك يف �شيكاغو ويح�صل
مقابلها على �أموال نقداً .وهكذا كـان يت�سلم يف كل �شهر نحو ع�رشة �آالف دوالر.
ولغاية اعتقاله يف كانون الثاين /يناير  ،1993يف �أعقاب قتل جندي حر�س احلدود
ن�سيم توليدانو  Nissim Toledanoكان الرحمي قد ت�سلم نحو � 100ألف دوالر.
يف �أوا�سط �أيار /مايو  ،1992وبعد غياب دام �شهرا ً ون�صف تقريباً ،عاد
د .الرحمي من رحلته يف الواليات املتحدة .ويف �أعقاب رحلته هذه تقرر ت�صعيد
العمل الع�سكـري �ض ّد “�إ�رسائيل” .يف �أواخر متوز /يوليو  ،1992و�صل حممد
�صالح يف مهمة جديدة �إىل ال�ضفة الغربية ،ويف زيارته هذه �أر�سى �صالح الأر�ضية
لإقامة خاليا عز الدين الق�سام يف منطقة اخلليل.
بذار هذه الزيارة �أثمرت ب�رسعة يف امليدان .ففي �شهر �أيلول� /سبتمرب
اجتاحت موجة من الهجمات “الإرهابية” منطقة و�سط ال�ضفة الغربية .يف
� 18شباط /فرباير  ،1993ومع نهاية والية الرئي�س جورج بو�ش George
� ،Bushأجرت مرا�سلة �صحيفة دافار  Davarالإ�رسائيلية مرمي فوك�س،
مقابلة �صحفية مع رئي�س وحدة مكافحة الإرهاب يف وكالة اال�ستخبارات
املركزية (�سي �آي �أي) ) Central Intelligence Agency (CIAالأمريكية
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فين�سنت كاني�سرتارو  ،Vincent Cannistraroالذي قال “يوجد يف الواليات املتحدة
ما ال يزيد عن � 10إىل  15ن�شيطا ً حلركة حما�س .االدعاء القائل ب�أن قيادة حما�س
موجودة يف الواليات املتحدة ادعاء ال �أ�سا�س له”.
وح�سب �أقوال فين�سنت“ :الأوامر الع�سكرية ،التنظيمية ،وال�سيا�سية ت�أتي من
�إيران التي تعمل من خالل جمموعات �أقامتها يف دول �أخرى ،معظم متويل املنظمة
ي�صل من �إيران ،ولكن من املحتمل �أن جزءا ً منه مير عرب الواليات املتحدة”.
لقد لفتت “�إ�رسائيل” انتباه �سلطات الأمن الأمريكية �إىل ن�شاطات حما�س يف
الواليات املتحدة ،و�إىل عالقات احلركة مع “جماعات �أ�صولية” يف �أوروبا .ويف
حمافل م�شرتكة تولّت بحث ق�ضايا “الإرهاب” ،ح ّذر الإ�رسائيليون ممثلي الإدارة
الأمريكية من “التطرف الإ�سالمي” الذي يتنامى ويزدهر يف كنف “الدميوقراطية”
الأمريكية .و�أقر الأمريكيون �أمام نظرائهم الإ�رسائيليني ب�أنه طاملا �أن الن�شاطات
الإ�سالمية جتري يف �إطار حرية التعبري والعبادة ف�إنه ال ميكن عمل �شيء �ضدها.
ومع ذلك ،قال رئي�س ال�شاباك يف حزيران /يونيو � ،1993إن “�إ�رسائيل” مل
تطلب من الواليات املتحدة �أن تعمل يف �أرا�ضيها �ض ّد حما�س .ويف كانون الثاين/
يناير � ،1993أعلن �أن مكتب التحقيقات الفيدرايل (�أف بي �آي) Federal Bureau of
) Investigation (FBIحتقق يف �شبهات حول ن�شاط غري قانوين حلركة حما�س
يف الواليات املتحدة حتت �ستار ن�شاط ديني .وقد دارت ال�شبهات حول ن�شاطات
تتعلق بجمع �أموال حل�ساب احلركة يف الأردن ويف املناطق .وقالت م�صادر يف
وا�شنطن �إن هـذا املو�ضوع ي�شكل “مبعث قلق”.
الحقا ً تبني �أن الواليات املتحدة �أجرت يف تلك الأيام نف�سها ات�صاالت �رسية مع
قيادة حما�س عن طريق مندوبيها يف �سفارات بال�رشق الأو�سط ،وكان الأمريكيون
هم الذين بادروا �إىل تلك املحادثات يف حماولـة جل�س نب�ض احلركة وا�ستطالع
�إمكانيات �ضمها �إىل املفاو�ضات ال�سيا�سية مع “�إ�رسائيل” .وجرت معظم هذه
اللقاءات يف ع ّمان مب�شاركة امل�ست�شار ال�سيا�سي ل�سفارة الواليات املتحدة يف
الأردن ،غري �أن االت�صاالت جرت �أي�ضا ً يف دم�شق ،وتون�س ،والرباط.
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يف الثاين من �آذار /مار�س �أعلن املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية عن
“وقف االت�صاالت التي �أجرتها حمافل دبلوما�سية �أمريكية يف ع ّمان مع عنا�رص
حما�س” .الناطق با�سم حركة حما�س� ،إبراهيم غو�شة ،والذي ُد ِع َي للتعقيب على
القرار ،قال �إن احلركة هي التي قطعت االت�صاالت ب�سبب رف�ض الواليات املتحدة
رفع م�ستوى املحادثات ،وو�صف غو�شة حماوالت ربط االت�صاالت الدبلوما�سية
ب�سعي حما�س لطرح نف�سها كبديل عن منظمة التحرير الفل�سطينية ب�أنها حماوالت
“لال�صطياد يف مياه ٍ عكرة”.
وقد جرى احلوار مع الأمريكيني مبوازاة ات�صاالت غري ر�سمية �أجراها زعماء
حما�س مع دبلوما�سيني ميثلون دوالً �أخرى من بينها بريطانيا ،و�إيطاليا ،و�أملانيا.
يف � 1993/3/9أفادت �صحيفة النهار اليومية ال�صادرة يف القد�س ال�رشقية ب�أن
قيادة حما�س يف ع ّمان �أعلنت ب�أن مندوبني عنها �أجروا حوارا ً �سيا�سيا ً مع مندوبني
�إ�سبانيني و�صينيني يف اخلرطوم .و�أعلن ممثل حركة حما�س يف الأردن حممد
نزال �أن لقاءات مماثلة ُع ِقدت مع ال�سفري الأملاين وال�سفري الإيطايل و�أنه “حاولنا
التو�ضيح يف هذه اللقاءات ب�أن حما�س لي�ست منظمة �إرهابية”.
رسب �أمر هذه االت�صاالت
احلوار الأمريكي مع حما�س توقف بعد �أن ت� ّ
�إىل و�سائل الإعالم ،و�أثار موجة من ردود الفعل الغا�ضبة يف “�إ�رسائيل” ويف
الواليات املتحدة.
ويف الثاين من ني�سان� /أبريل  1993فقط� ،أعلنت اخلارجية الأمريكية عن �إدراج
حركة حما�س على “قائمة التنظيمات والدول امل�ؤيدة للإرهاب”.
الكتاب الإ�رسائيلي يورد كذلك جانبا ً من تفا�صيل الزيارة الأخرية التي قام بها
�أبو مرزوق لقطاع غزة �سنة  .1990فيقول �إن �سيد �أبو م�سامح طلب يف حزيران/
يونيو  1990من �أبو مرزوق �إعفاءه من مهمته كقائد حلركة حما�س يف قطاع غزة،
عي بدالً عنه عماد الفالوجي الذي �سبق له �أن ر�شحه لتويل مهام
و�أن �أبو مرزوق َّ
قيادية يف احلركة .ومبوجب هذا الرت�شيح كان �أبو م�سامح قد كلف الفالوجي
بتمثيل قطاع غزة يف “مكتب ال�ضفة والقطاع” ،وهو الهيئة العليا لقيادة الداخل
التي �شكلها �أبو مرزوق.
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يعي القادة الع�سكريني حلما�س ويحدد �أطر
وكما كان �أبو مرزوق هو الذي ّ
اجلهاز الع�سكري ،ف�إنه—كما يوا�صل الكتاب—�ش ّكل يف �أثناء زيارته الأخرية
للقطاع قيادتني ،واحدة جلهاز الأمن برئا�سة �سفيان �أبو �سمرة ،و�أخرى للإعالم
برئا�سة �أحمد ال�ساعاتي .كما حدد قنوات ات�صال هذه الأجهزة .وبعد مغادرته
غزة ،بد�أت الأجهزة تعمل مبوجب الأهداف التي ر�سمها لها �أبو مرزوق.
ودون �أن يذكر ذلك �رصاحة ،يوحي الكتاب الإ�رسائيلي� ،أن �أبو مرزوق كان
�أي�ضا ً هو امل�س�ؤول عن �أموال حما�س ،وهو �صاحب القرار يف �إنفاقها .ففي منت�صف
ت�رشين الأول� /أكتوبر ،وبعد انتهاء مرحلة البناء التنظيمي الأولية ،ات�صل �سيد
�أبو م�سامح هاتفيا ً مع �أبو مرزوق ليطلب موافقته على �سحب � 210آالف دوالر
لتغطية احتياجات احلركة .وقد �أودع �أبو مرزوق املبلغ يف ح�ساب ببنك �أمريكي،
و�أوعز لأبو م�سامح �أن يح�صل عليه من �رصاف يف غزة.
(انتهى عر�ض الكتاب)

االنتقال �إىل الأردن:
يف �سنة ّ ،1990
مت عقد اجتماع ملجل�س �شورى اجلهاز العام لفل�سطني ،وقرر
الإخوة املجتمعون انتقال �أبو مرزوق من الواليات املتحدة الأمريكية �إىل الأردن
لالقرتاب اجلغرايف من مركز احلدث الفل�سطيني ،فانتقل للإقامة يف الأردن لأول
مرة يف حياته ،كان ذلك يف حزيران /يونيو من تلك ال�سنة .كما نقل �أبناءه من املدار�س
الأمريكية �إىل املدار�س الأردنية يف ع ّمان .ويقول �إنه اختار الأردن لأ�سباب ذات
عالقة بالو�ضع العام داخل الأردن ذاته ،حيث �إن الفل�سطينيني والأردنيني ي�ش ّكلون
يف واقع احلال �شعبا ً واحداً ،وتاريخا ً واحداً ،وخلفية واحدة .ثم �إنه كان قد بد�أ يف
الأردن ن�شاط لرموز �آخرين من حما�س .وكان الأردن �أول بلد خارج فل�سطني يبد�أ
فيه ن�شاط للحركة ،حيث كانت العالقات مع الدول العربية والإ�سالمية ما تزال يف
بداياتها .ويقول �أبو مرزوق�“ :إن مل ت ُكن مغرو�سا ً يف قلب الوطن ،فلتكن يف النقطة
الأكرث قربا ً منه”.
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دخل �أبو مرزوق الأردن بجواز �سفر ميني كان قد ح�صل عليه �سنة ،1973
وح�صل على حقّ الإقامة يف الأرا�ضي الأردنية ،و�أقام يف �شقة مفرو�شة .غري �أنه
ُطلِب ملراجعة دائرة املخابرات العامة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر من ال�سنة نف�سها يف
�إطار �إجراءات طلب احل�صول على �إقامة �سنوية .ويف �أثناء تلك املقابلة �أُبل ِ َغ برف�ض
�إقامتهُ ،
وطلِب منه مغادرة الأردن ،ومل ُت َّدد �إقامته امل�ؤقتة.
ين�صع لهذا الطلب ،فقد ُمنِع من العودة للأردن من �إحدى �سفراته
وحيث �إنه مل َ
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة .وبالرغم من �أن �إقامته امل�ؤقتة كانت ما
تزال �سارية املفعول� ،إال �أنه ُمنِع من دخول املطار ومت �إبعاده �إىل دولة الإمارات
العربية املتحدة ،ومنها يف ت�رشين الثاين /نوفمرب �إىل الواليات املتحدة من جديد
حيث �أقام يف هذه املرة يف منطقة وا�شنطن الكربى ،التي هي جزء من والية فرجينيا،
جماورا ً “ر�أ�س الأفعى” على ح ّد و�صف د .حممد مهدي ،النا�شط البارز يف �أو�ساط
العرب بالواليات املتحدة ،والذي يرى �أن �أمريكا هي “ر�أ�س الأفعى” ال�صهيونية،
يف حني �أن “�إ�رسائيل” هي جمرد الذنب.
ومل يعلم �أبو مرزوق حتى الآن �أ�سباب ذلك الإجراء من ِقبَل الأردن .غري �أنه
وجهها له املحقق يف دائرة املخابرات العامة تركزت ب�شكل
يقول �إن الأ�سئلة التي ّ
رئي�سي حول ع�ضويته يف الهيئة الت�أ�سي�سية للجامعة الإ�سالمية يف غزة ،وعن مدى
معرفته بحركة حما�س؟ َ
ولَّا كانت �شخ�صيته وهويته ال�سيا�سية غري معروفتني
لدى املحقق يف ذلك الوقت ،فقد قال له �أبو مرزوق مكررا ً ما كان يتم تداوله يف
ال�شارع ال�سيا�سي ،وذلك يف حمـاولة للت�ضليل� ،أنتم ،والإخوان امل�سلمون يف الأردن
من يقف وراء حما�س .وهنـا �أغلق التحقيق ،ولكن دون اال�ستجابة لطلب احل�صول
على الإقامة يف الأردن.
وت�ؤكد م�صادر �أخرى يف حركة حما�س �أن �أحد �أتباع يا�رس عرفات ،رئي�س
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،كان قد كتب تقريرا ً للأجهزة الأردنية ك�شف فيه عن
الهوية ال�سيا�سية لأبو مرزوق؛ مما ا�ضطره للعودة �إىل �أمريكا.
وا�ستمر ن�شاط �أبو مرزوق يف حقلَي العمل الإ�سالمي العام والفل�سطيني حتى
نهاية �سنة � ،1990إىل ما بعد ثالث �سنوات من انطالق االنتفا�ضة الفل�سطينية،
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وحت ُّول جماعة الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية �إىل حركة املقاومة
الإ�سالمية (حما�س) يف .1987/12/14

التف ُّرغ لل�ش�أن الفل�سطيني:
يف نهاية �سنة  ،1991ترك �أبو مرزوق العمل الإ�سالمي العام داخل الواليات
املتحدة ،وتف ّرغ لالهتمام بال�ش�أن الفل�سطيني ب�شك ٍل كامل ،و�أ�صبح جممل ن�شاطه
يف ال�ساحة الفل�سطينية .وكان �أن �صادف قبل ذلك يف �أوائل  1990ح�صول زوجته
على البطاقة اخل�رضاء (جرين كارد  )Green Cardللعائلة ي�ضمن لها حقّ الإقامة
الدائمة يف الواليات املتحدة ،وذلك من خالل الفوز باليان�صيب ال�سنوي الذي
خ�ص�ص ملواطني مناطق جغرافية معلنة .وقد تقدم لال�شرتاك يف القرعة لذلك
ُي َّ
العام �أكرث من ثالثة ماليني �إن�سان من منطقة ال�رشق الأو�سط وباك�ستان والهند،
ح�صل � 20ألفا ً منهم على اجلرين كارد ،كانت من بينهم زوجة �أبو مرزوق ،ال�سيدة
نادية الع�شي.
بالرغم من دوره التاريخي يف ت�أ�سي�س جماعة الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة،
ال يزعم �أبو مرزوق دورا ً لنف�سه يف حت ّول جماعة الإخوان امل�سلمني �إىل حركة
املقاومة الإ�سالمية (حما�س) .ويعود الف�ضل يف ذلك للمكتب الإداري يف قطاع غزة،
والذي كان ير�أ�سه الأ�ستاذ عبد الفتاح دخان ،الذي كان من القيادات الأوىل للإخوان
يف القطاع مع خم�سة من �إخوانه :د� .إبراهيم املقادمة ،و�صالح �شحادة ،وحممد
ح�سن �شمعة ،واملهند�س عي�سى الن�شار ،ود .عبد العزيز الرنتي�سي ،ويف ال�ضفة
الغربية الأ�ستاذ جميل حمامي .وقد مت ذلك بعد �أ�سبوع من انطالق االنتفا�ضة يف
.1987/12/8
وكان دخان قد توىل رئا�سة املكتب الإداري جلماعة الإخوان يف القطاع يف �أثناء
اعتقال ال�شيخ يا�سني اعتبارا ً من �أيار /مايو .1984
�إىل جانب املكتب الإداري يف قطاع غزة ،يوجد مكتب �إداري �آخر يتوىل قيادة
اجلماعة يف ال�ضفة الغربية .واملكتبان مرتبطان معاً ،يف ظ ّل ا�ستقاللية تفر�ضها
طبيعة االحتالل و�إجراءاته القمعية التع�سفية التي متنع التوا�صل بني ال�ضفة
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والقطاع .ومع ت�صاعد االنتفا�ضة ا�شتد احل�صار الإ�رسائيلي ومنع االت�صال
والتنقل بني مدن وقرى ال�ضفة الغربية ذاتها عو�ضا ً عن قطاع غزة .وقد ا�ستتبع
ذلك �إجراء تغيري يف �صيغة العالقة بني املكتبني الإداريني ،حيث جعل الربط بينهما
يتم عرب الأطر القيادية يف الداخل ،والحقا ً عن طريق اخلارج.
وقد �س ّهل وجود �أبو مرزوق يف الواليات املتحدة عملية االت�صال املبا�رش ب�شكل
كبري بينه وبني القيادة يف كل من ال�ضفة والقطاع .وقد كان يتوىل ت�سهيل املهمات
ويقدم معظم اخلدمات التي كانت حتتاجها يف البدايات ،دون �أن يتعدى ذلك �إىل
اجلانب التنظيمي لعدم احلاجة �إىل ذلك .غري �أنه عندما عجز الإخوة يف الداخل عن
�إدارة �ش�ؤونهم من الناحية التنظيمية ب�سبب كرثة االعتقاالت ،يقول �أبو مرزوق:
�إنه تدخل من جانبه �سنة  1989لإعادة ت�شكيل املكتب الإداري ،واملكاتب اخلا�صة،
مثل املكتب الع�سكري واملكتب الأمني.
وقد ا�ضطره ذلك �إىل الدخول �إىل قطاع غزة لأكرث من مرة ،كانت �آخرها يف �سنة
 ،1989حيث غادر القطاع بعد �أن �أعاد ت�شكيل احلركة يف الداخل ،ليطلب يف اليوم
التايل مبا�رشة ملغادرته ملقابلة احلاكم الع�سكري الإ�رسائيلي يف رفح ،حيث كان قد
مت ت�رسيب خرب من داخل ال�سجن عرب مر�سال �أر�سل له ب�أن الأمر قد ّ
ّ
مت ك�شفه
وعليك املغادرة على الفور ،وملا كان قد رتب زيارة �أخرى للداخل الفل�سطيني � َّأج َل
ال�سفر � 24ساعة ،وبعدها غادر ،وعلى �إثرها كان اجلنود يطرقون باب املنزل �إال �أنه
كان غادر قبل �ساعات معرب رفح الفل�سطيني و�أ�صبح يف الأرا�ضي امل�رصية.
وقد ترافق ت�شكيل املكتب ال�سيا�سي مع تطور العمل ال�سيا�سي ،وامل�ؤ�س�سي
والع�سكري حلركة حما�س .كما �أنه ترافق مع ت�صاعد ال�ضغوط الإ�رسائيلية
على �أمريكا وبريطانيا ،والغرب ب�شكل عام ،متهمة وا�شنطن ولندن على وجه
اخل�صو�ص ب�إيواء قيادات حما�س ،وجمع الأموال فيهما ،خ�صو�صا ً و�أن حما�س،
كما يقول �أبو مرزوق ،كانت قد طورت عملها الع�سكري يف ذلك الوقت ،لدرجة
معتربة ،ووقعت ا�شتباكات ع�سكرية متعددة بني رجال حما�س ،وقوات االحتالل
وبرز منهم :عماد عقل ،وعو�ض ال�سلمي ،وكمال كحيل ،والأخ َوان عو�ض اهلل،
وحميي الدين ال�رشيف.
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وعلى �إثر ذلك ،كان قد ّ
مت اعتقال عدد من قادة حما�س يف الداخل� :سيد
�أبو م�سامح ،وعماد الفالوجي ،ود .حممود الرحمي وغريهم .ثم ّ
مت اعتقال حممد
�صالح يف �أثناء �إحدى رحالته من الواليات املتحدة �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية ،مما �ش ّكل
�أ�سا�سا ً ملمار�سة ال�ضغوط على الواليات املتحدة .وتطورت الأمور ب�شكل مت�سارع،
و ّ
مت �إبعاد معظم قيادات حما�س يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إىل جنوب لبنان يف
كانون الأول /دي�سمرب  1992يف �أعقاب عملية اختطاف وقتل العريف الإ�رسائيلي
ن�سيم توليدانو ،حيث �أقام املبعدون الـ  400يف خميم مرج الزهور ال�شهري ،الذي
رف�ضوا مغادرته ،وظ ّل ميثل عام َل �ضغط كبري على �ضمري املجتمع الدويل ،حتى
ُ
ا�ضطرت احلكومة الإ�رسائيلية حتت وط�أة ذلك ،للموافقة على عودة املبعدين،
الذين كانوا قد اختاروا عبد الفتاح دخان م�س�ؤوالً عن خميمهم ،ود .الرنتي�سي
ناطقا ً ر�سمياً ،ود .عزيز دويك ناطقا ً بالإجنليزية.
والواقع �أن عودة مبعدي مرج الزهور قد �أذنت �أي�ضا ً بعودة �أبو مرزوق للإقامة
يف الأردن ،و�سن�أتي على ذلك يف �سياقه.

حما�س يف ال�ضفة الغربية:
حديث �أبو مرزوق العابر عن ال�ضفة الغربية ،جعله يحيلنا �إىل ال�شيخ �صالح
العاروري� ،صاحب التجربة الطويلة يف ال�ضفة والذي اعتُ ِقل يف �سجون االحتالل
�أكرث من  18عاماً ،بعد �أن الحظ“ :ت� ُّأخر العمل يف ال�ضفة الغربية حتى ن�ضجت
الفكرة والتطبيق يف غزة”.
ال�سيد العاروري ارت�أى �أن يزودنا بال�شهادة املكتوبة التالية:
يف نهاية �سنة  1990كنت يف االعتقال الإداري ال�صهيوين يف �سجن النقب،
والتقيت مع عدد من الإخوة الأحبة الفاعلني يف العمل املقاوم ال�شعبي الذي كنا
نقوم به يف �إطار حما�س� ،أذكر منهم ال�شهيد عادل عو�ض اهلل رحمه اهلل ،وكانت
حوارات مع ّمقة حول القادم ،وكانت الر�ؤية تتبلور حول حقيقة �أن العمل ال�شعبي
العام يرتاجع مع تطاول الأيام ،وزخم امل�شاركة يخف .وهذه �سمة حتمية لكل
التحركات ال�شعبية ال ميكن �أن ت�ستمر �إىل ما ال نهاية .ف�إما �أن حتقق �أهدافها� ،أو
تتحول �إىل �أ�شكال �أخرى ت�ستبدل حجم امل�شاركة الوا�سع بنوع امل�شاركة والفعالية،
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وتعوي�ض التناق�ص الك ّمي يف امل�شاركة بالتطور النوعي للفعاليات ،وهو ما يعني
على �أر�ض الواقع االنتقال �إىل مرحلة املقاومة امل�سلحة.
بعد خروجنا من االعتقال الإداري ،بد�أنا التوا�صل مع َم ْن نتو�سم فيه اجلاهزية
واال�ستعداد والكفاءة للقيام بهذا العمل .ومل تكن للحركة جتربة وا�سعة يف هذا
املجال يف ال�ضفة ،فقد كانت االنتفا�ضة تعتمد �أ�ساليب املقاومة ال�شعبية ،وحما�س
انطلقت كحركة مقاومة منذ �أربع �سنوات ،وكانت م�سرية تطورت �إىل م�شاركة
�أبناء احلركة يف مقاومة االحتالل تدريجياً ،يف ظ ّل انتفا�ضة �شعبية �شاملة �ض ّد
االحتالل ،وقد كان الإعداد والتعبئة التي تبنتها احلركة بقيادتها و�أدبياتها تعني
�شيئا ً واحدا ً لكل �أبنائها ،هو �أننا ما�ضون يف هذا الطريق حتى النهاية ،حتى احلرية
الكاملة ل�شعبنا ،ووطننا ،وغروب �شم�س االحتالل �إىل الأبد.
وكان هذا وا�ضحا ً من خالل م�سرية احل�شد والتجنيد ،التي امتدت لت�شمل
�أنوية مميزة من �شباب احلركة من جنوب ال�ضفة �إىل �شمالها ،وق َّل ما اخرتنا �أحدا ً
وعر�ضنا عليه واعتذر ،فقد كان اجلميع جاهزا ً للمرحلة .وكانت هذه اجلاهزية
والتح ُّفز هي الأ�سا�س لنجاح وا�ستمرارية وتط ّور املقاومة امل�سلحة يف فل�سطني.
وقد كان �سبق لهذا العمل �إخوة كرام ،ومن ذوي ال�سبق يف �ضفتنا العزيزة ،وعلى
ر�أ�سهم �شيخنا اجلليل حممد �أبو طري ،وكذلك جمموعة الرباق يف اخلليل .ولكن
املجموعتني تعر�ضتا لالعتقال قبل االنطالق .فقد كانت التجربة مبكرة ورائدة
ومم ِّهدة لِ َا بعدها من جناح .وهكذا �أ�صبح اجلو الوطني مهيئا ً لتطوير املواجهة
مع املحتل بفعل االنتفا�ضة املباركة ،وكذلك بف�ضل القاعدة احلم�ساوية ،املتح ِّفزة
جدا ً واجلاهزة ،واخلربة والتجربة الأف�ضل حاالً بكثري ،مع وجود حمدود لقطع
ال�سالح ميكن احل�صول عليه من خالل جتار ال�سالح ،فيما كان الهدف (العدو)
يتجول يف �شوارعنا و�أزقتنا.
ومل يبقَ �إال التوا�صل مع القيادة لتبنّي هذا العمل و�إمداده مبا يلزمه من مق ّدرات
تتجاوز ما يتم �إمدادنا به لأعمال املقاومة ال�شعبية ،ويتجاوز �إمكاناتنا ال�شخ�صية
كنت مع �أخ َوين حبيبَني م�س�ؤولَ ْي عن فعاليات مقاومة االحتالل
املتوا�ضعة ،وقد ُ
على م�ستوى حمافظة رام اهلل يف �إطار حركة حما�س ،وقد م�ضى �أحدهما �شهيداً،
وهو الأخ احلبيب عادل عو�ض اهلل ،و�أما الأخ الآخر فما زال ينتظر ،وهو الأخ
الأ�سري �إبراهيم حامد ،الذي قاد املقاومة يف مرحلة بالغة الأهمية يف االنتفا�ضة
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البعث الإ�سالمي يف �أمريكا
الثانية يف ال�ضفة ،و ّ
مت احلكم عليه بال�سجن ع�رشات الأحكام امل�ؤبدة ...ن�س�أل اهلل له
الفرج القريب ،ولكل �إخوانه ،وكنّا ثالثتنا م�س�ؤولني عن فعاليات االنتفا�ضة على
م�ستوى حمافظة رام اهلل والبرية ،وكنّا نحمل نف�س القناعة ،وهي حتمية تطوير
�أ�ساليب املواجهة مع االحتالل ،و�أنه قد �آن الأوان النطالق املقاومة امل�سلحة ،ومن
�أجل ذلك يتوجب التوا�صل مع القيادة ويلزم �أن ي�سافر �أحدنا ليمثّل هذا العمل
ويتابعه ويو ّفر له ما يلزمه من اخلارج.
وبالفعل غادر الأخ �إبراهيم �إىل اخلارج وتوا�صل مع القيادة من خالل �أخوين
تخ�صهما ،ولكن امل�رشوع و�صل �إىل ر�أ�س
ال ميكن ذكر ا�سميهما العتبارات �أمنية
ّ
الهرم يف ذلك الوقت من �سنة 1992م ،وكان الدكتور مو�سى �أبو مرزوق رئي�سا ً
للمكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،ومل يكن احلال عند القيادة ب�أقل منه رغبة
وا�ستعدادا ً لتبنّي هذا العمل واملُ�ضي فيه �إىل �آخر ال�شوط.
[يك�شف �أبو مرزوق فيما يخ�ص �إبراهيم حامد �أنه معتقل حتى الآن ()2016
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،و�أنه كان مقيما ً عنده يف فرجينيا بالواليات املتحدة خالل
الفرتة  1992/1991وتوجه �إىل الأردن �سنة  ،1993حني ّ
مت االتفاق مع ال�رشيف
زيد بن �شاكر؛ رئي�س الوزراء ،على الإقامة يف الأردن].
فقد �أر�سل �إلينا �أبو مرزوق مر�ساالً يحمل املوافقة على امل�رشوع ،وكذلك
املال الالزم لالنطالقة ،وكان مائة �ألف دوالر مل تلبث خالل �أيام �أن حتولت �إىل
قطع �سالح ّ
تخ�ص�صوا بذلك ،حتى �إنهم
مت �رشا�ؤها من جتار �سالح ،ومن �إخوة
ّ
ح�صلوا على بع�ض هذه الأ�سلحة �رشا ًء من جنود العدو مقابل املال .و ّ
مت توزيع
هذا ال�سالح على املجموعات التي كانت جاهزة للعمل و�رشاء �سيارات لتنفيذ
العمليات .وكانت �أول عملية نفذتها كتائب الق�سام يف ال�ضفة ،نفذها املجاهد حممد
ب�شارات يف القد�س ،ثم توالت العمليات واملجموعات يتبع بع�ضها بع�ضاً.
ومن هذا املال ّ
مت �رشاء بندقية ال�شهيد عماد عقل ،وهي من طراز �أم  16التي
نزل بها �إىل غزة بعد �أن �شارك �إخوانه يف ال�ضفة يف جمموعة من العمليات البطولية
املميزة ،وطلبنا من قيادة احلركة املزيد من املال ،فاجلميع يريد �أن ي�شارك يف
القتال ،وال�سالح يف ال�سوق ال�سوداء مرتفع الثمن ،فتم �إر�سال �أخينا �أبو �أحمد مرة
�أخرى ،وبدفعة جديدة من املال الذي حت ّول �إىل �سالح وجمموعات وعمليات يف
ال�ضفة وغزة ،حيث كان معنا وكان معه ال�شهيد عز الدين ال�شيخ خليل رحمه اهلل
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م�س�ؤوالً عن العمل املقاوم يف قطاع غزة ،وكان ترتيبنا �أن �أقود العمل يف مرحلته
الأوىل ،ف�إذا ا�ستُ�شهدت �أو اعتُقلت ،يت�سلمه ال�شهيد عادل ،وكان على اطالع على
كل التفا�صيل ...ويتابع معنا الأخ �إبراهيم من اخلارج ،وبالفعل ّ
مت اعتقايل يف
نهاية عام 1992م بعد �أن انطلق العمل بزخم كبري .واعتُقل �أي�ضا ً الأخ عادل ،لكنه
�أُفرج عنه بعد ثالثة �شهور ،وبقيت يف ال�سجن حتى  ،2010وتوىل الأخ عادل قيادة
املقاومة بعد الإفراج عنه حتى ا�ستُ�شهد يف عام 1998م ،ثم توىل الأخ �إبراهيم حامد
قيادتها يف االنتفا�ضة الثانية ،بعنف وزخم �أ�شد حتى اعتُقل وما يزال معتقالً.
�أما الأخ عز الدين فقد فاز هو الآخر �أي�ضا ً بال�شهادة ،ودفع الأخ �أبو �أحمد خط
التوا�صل بيننا وبني القيادة الثمن ،حيث اعتُقل لدى االحتالل خلم�س �سنوات،
وكذلك لدى الأمريكان ،ومت جتميد كل �أمواله وممتلكاته حتى توفاه اهلل يف هذه
ال�سنة ()2016م ،وو�صل الأمر �إىل قيادة احلركة التي تبنّت هذا اخليار وو ّفرت
له املق ّدرات الالزمة ،فاعتُقل الأخ الدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،يف �أمريكا لثمانية
ع�رش �شهراً ،رحل بعدها وعائلته �إىل الأردن.
ويف طريق املقاومة خا�ض غمارها رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،فمنهم
من ق�ضى نحبه ،ومنهم من ينتظر ،وما بدلوا تبديالً .كلهم �أعالم يف ف�ضاء و�سماء
املقاومة ،ويف عليّني ،وفنادق ال�صرب واملجا َه َدة والإبعاد.
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