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اخلامتة
“املتهم بريء حتى تثبت �إدانته” (قاعدة قانونية)
م�شوار طويل و�سرية مت�شعبة من الوقائع والأحداث ،وحمطات عديدة كانت
فيها وقفات للت�أمل واتخاذ القرار ...من طفل كانت �أوىل حمطات حياته هي
املخيم ،حيث ترعرع يف حواريه و�أزقته مدارج �صباه ثم كانت �سنوات �شبابه،
لي�شهد هزمية �أحالمه يف نك�سة �سنة  ،1967والتي كان مع �صدمتها �صحوة
�أخذته �إىل م�سار �آخر ،يع ّد حقيقة نقلة وا�سعة يف تفكريه ورحيله من النا�رصية
التي ا�ستحوذت على عواطف بواكري �شبابه �إىل الر�ؤية الأو�سع ف�ضا ًء ،والتي
�أخذته باجتاه احلركيَّة الإ�سالمية ،ليبد�أ معها التزامه الإ�سالمي ون�شاطه كقيادي
توىل بناء التنظيم الإخواين ومتتني �أركانه يف م�رص يف ال�سبعينيات ،ث ّم يف دولة
الإمارات العربية املتحدة يف مطلع الثمانينيات ،قبل �أن ي�شد الرحال �إىل �أمريكا
للدرا�سة اجلامعية العليا ،ث ّم التحرك يف �إطار بناء هياكل العمل الفل�سطيني
والإ�سالمي هناك.
م�شوار طويل قطعه د .مو�سى �أبو مرزوق وهو يهند�س �أركان امل�رشوع
الإ�سالمي ،الذي احت�ضن الق�ضية الفل�سطينية ،وح�شد لها “الكل الإ�سالمي”
كركيزة �أممية؛ باعتبارها الق�ضية املركزية للأمتني العربية والإ�سالمية.
كانت �أمريكا الف�ضاء الوا�سع الذي ب�سط فيه د� .أبو مرزوق �أفكاره ،من
خالل مواقعه القيادية املختلفة� ،سواء داخل امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية هناك �أم
االحتادات واجلمعيات الإ�سالمية ،التي كان له فيها مقام ال�صدارة من حيث
الرئا�سة والت�أثري.
كانت حمنة االعتقال يف منت�صف الت�سعينيات منحة حلركة حما�س ،حيث كانت
فرتة �سجنه فر�صة ليعرف العامل حركة حما�س ،ويتعرف من خاللها �أكرث على
�أبعاد الق�ضية الفل�سطينية ...كانت جل�سات حماكمة د� .أبو مرزوق هي يف احلقيقة
جل�سات حماكم ٍة لـ“�إ�رسائيل”؛ االحتالل والعدوان ،وكانت الأحاديث واملقابالت
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ال�صحفية التي تناولت ق�ضية د� .أبو مرزوق هي نافذة للإطالل بعمق على ما
يجري من جمازر وانتهاكات �إ�رسائيلية بحق الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
بعد �سنتني من االعتقال واجلدل ال�سيا�سي واملحاكمات الظاملة ،خرج
د� .أبو مرزوق من �أمريكا مرفوع الر�أ�س ،ليعاود ن�شاطه ك�أحد �أعمدة حركة املقاومة
الإ�سالمية (حما�س) ،ولي�شهد معها �سنوات املكانة والتمكني بالدخول على ّ
خط
احلكم وال�سيا�سة.
ما يزال د .مو�سى �أبو مرزوق بعقله املتميز وامل�ستنري ،وخرباته الوا�سعة،
وعالقاته املمتدة عربيا ً و�إ�سالمياً ،ي�سهم يف تطوير قدرات حركة حما�س ،ويعزز
من متا�سك بنيانها الداخلي ،واحلفاظ على عالقاتها الإقليمية مبا ميتلكه من نباهة
�سيا�سيةَّ � ،أهلته للبقاء دائما ً يف الدائرة الأهم التخاذ القرار داخل مكاتبها ال�سيا�سية
وال�شورية املتعاقبة.
هذا الكتاب هو ا�ستعرا�ض جلز ٍء من �صفحات �سريته الذاتية ،والتي �سيتم
التو�سع يف قراءة الكثري من �أفكاره؛ ب�أبعادها ال�سيا�سية والإن�سانية وم�ضامينها
الن�ضالية فيما يخ�ص ق�ضيتنا الفل�سطينية ،وهذا ما �ستتناوله ال�رسدية القادمة من
مواقفه وتاريخه ،ك�أحد �أبرز قيادات حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س).
يقول د .م�صطفى حممود “بني الظلم الظاهر والعدل اخلفي خيط رفيع ال يراه
�إال �أهل القلوب”� ...إن املظلومية التي حلقت بالأخ د .مو�سى �أبو مرزوق باعتقاله
ث ّم الإفراج عنه بعد عامني ،كانت منحة ربانية ،حيث فتحت حلركة حما�س �آفاقا ً مل
تكن متاحة من قبل خارج �سياق اتهامات “التطرف” و“الإرهاب” ،حيث تناولت
و�سائل الإعالم الأمريكية الق�ضية و�ألقت الكثري من ال�ضوء على الق�ضية من خالل
د� .أبو مرزوق ،والتي ك�شفت غياب العدل عندما يتعلق الأمر بفل�سطني و�أهلها...
كان د� .أبو مرزوق مبثابة من يحمل القنديل يف ليل �أمريكا البهيم ،حيث فتحت
ق�ضيته الكثري من العيون يف الغرب على املظلومية الفل�سطينية ،فكان التعاطف
الكبري الذي �أف�ضى �إىل �إطالق �رساحه ،مع فهم وتفهم �أف�ضل للحقوق التي يطالب
بها الفل�سطينيون كحق العودة وتقرير امل�صري.
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�إن هذا الكتاب “د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوار حياة” فيه �شيء من هذه
املعاين ...كما �أن فيه الكثري مما ميكننا �أن نتعلمه من �سرية رجل حمل على كاهله
ه َّم ق�ضية �شعبه و�أوجاع �أمته.
ندعو اهلل �أن ميد يف عمره ،و�أن ي�سدد خطاه ،ويلهمه دائما ً احلكمة والر�شاد،
وعمق الر�ؤية وح�سن اخلطاب ...اللهم �آمني� ...آمني
�شاكر اجلوهري
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