القائد املناضل مروان البرغوثي ...سيرة قائد
ينظر الفلسطينيون إلى القائد املناضل مروان البرغوثي ،أمني سر حركة فتح
في فلسطني ،املولود عام  1959في قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام
اهلل باعتباره مهندس االنتفاضة وعقلها املدبر ورمزا ً للوحدة الوطنية ومقاومة
االحتالل...وفي سيرة الرجل ،الذي قال فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون
«انه يفضل موته على اعتقاله» ،ما يكفي من الدالئل والبراهني على انه ولد
بالفعل من اجل مقاومة االحتالل.
لم يكن البرغوثي ،الرابع في الترتيب بني عائلة من ستة أشقاء ،قد بلغ اخلامسة
عشرة عندما اعتقله اجليش اإلسرائيلي بتهمة املشاركة في تظاهرت مناهضة
لالحتالل اإلسرائيلي في بيرزيت ورام اهلل.كانت تلك البداية امليدانية لرحلة
نضال استمرت حتى اليوم اتسمت بالتزام ومثابرة استثنائيني لم تضعفهما
سنوات االعتقال املتواصلة وال املنفى ،بل انه استطاع جتاوز عقوبة إبعاده عن
مقاعد الدراسة بأن حصل على الثانوية العامة داخل السجن ،وأضاف إليها
إتقانه اللغتني اإلجنليزية والعبرية وتعلمه أسس الفرنسية.
وما أن انقضت سنوات السجن الطويلة األولى بني عام  1978وحتى أفرج عنه
في مطلع العام  1983حتى انتقل إلى جامعة يبرزيت لينتخب بسرعة رئاسة
مجلس الطلبة فيها لثالث دورات متعاقبة ويعمل أيضا على تأسيس منظمة
الشبيبة الفتحاوية في األراضي الفلسطينية ،هذه املنظمة اجلماهيرية التي
تشكلت في مطلع ثمانينات القرن املاضي واعتبرت أكبر وأوسع وأهم منظمة
جماهيرية تقام في األراضي الفلسطينية احملتلة حيث شكلت القاعدة
الشعبية األكثر تنظيما ً وقوة ولعبت دورا ً رئيسيا ً في االنتفاضة الشعبية
الكبرى التي انطلقت عام  1987في الضفة الغربية وقطاع غزة .
راح البرغوثي ،رغم مواصلة اجليش اإلسرائيلي مطاردته ومالحقته ووضعه رهن
اإلقامة اجلبرية أو قيد االعتقال اإلداري ،ينكب على بناء ووضع لوائح ونظم هذه
املنظمة مبا في ذلك جلان الشبيبة للعمل االجتماعي التي انتشرت في جميع
القرى والبلدات واخمليمات واملدن ،وحركة الشبيبة الطالبية في اجلامعات واملعاهد
واملدارس الثانوية وجلان املرأة للعمل االجتماعي ،وحركة الشبيبة العمالية
وغيرها من األطر التي أقيمت على أسس دميقراطية.
تعرض البرغوثي لإلعتقال واملطاردة طوال سنواته اجلامعية حيث اعتقل عام
 1984لعدة أسابيع في التحقيق و أعيد اعتقاله في أيار  1985ألكثر من  50يوما
في التحقيق ،ثم فرضت عليه اإلقامة اجلبرية في نفس العام ثم اعتقل إدرايا في
آب 1985عندها طبقت إسرائيل سياسة القبضة احلديدية في األراضي احملتلة
ومت من جديد إقرار سياسة االعتقال اإلداري واإلبعاد ،وكان البرغوثي السجني
األول في اجملموعة األولى في االعتقاالت اإلدارية .في عام  1986مت إطالق سراحه

وأصبح مطاردا من قوات االحتالل إلى أن مت اعتقاله وإبعاده خارج الوطن بقرار من
وزير احلرب اإلسرائيلي آنذاك اسحق رابني في إطار سياسة اإلبعاد التي طالت
العديد من القادة في األراضي الفلسطينية.
عمل بعد إبعاده مباشرة إلى جانب الشهيد القائد أبو جهاد الذي ك ّلفه
باملسؤولية واملتابعة في تنظيم األراضي الفلسطينية ،وعمل لفترة قصيرة
معه حتى استشهاده ،ورافقه في آخر زيارة له إلى ليبيا حيث مت اغتياله بعد
عودته بعدة أيام.
استمر البرغوثي في موقعه في املنفى عضوا في اللجنة العليا لالنتفاضة في
م.ت.ف التي تشكلت من ممثلي الفصائل خارج األراضي الفلسطينية ،وعمل
في اللجنة القيادية لفتح (القطاع الغربي) وعمل مباشرة مع القيادة املوحدة
لالنتفاضة.
في املؤمتر العام اخلامس حلركة فتح ( )1989انتخب عضوا في اجمللس الثوري
للحركة من بني  50عضوا ،وقد جرى انتخابه بشكل مباشر من مؤمتر احلركة
الذي وصل عدد أعضائه إلى  1250عضواً ،وكان البرغوثي في ذلك الوقت العضو
األصغر سنا الذي ينتخب في هذا املوقع القيادي الرفيع في تاريخ حركة فتح.
في نيسان/أبريل عام  1994عاد البرغوثي على رأس أول مجموعة من املبعدين
إلى األراضي احملتلة ،وبعد ذلك بأسبوعني وفي أول اجتماع لقيادة فتح في الضفة

الغربية وبرئاسة القائد الشهيد فيصل احلسيني مت انتخاب البرغوثي باإلجماع
نائبا للحسيني وأمني سر احلركة في الضفة الغربية ليبدأ مرحلة جديدة من
العمل التنظيمي والنضالي .إذ بادر البرغوثي الى إعادة تنظيم حركة فتح في
الضفة الغربية و التي كانت قد تعرضت لضربات شديدة من قبل االحتالل
وشهدت حالة من التشتت واالنقسام ،وجنح في إعادة تنظيم احلركة من جديد
في فلسطني في فترة قصيرة رغم املعارضة الشديدة التي جوبه بها من قبل
اللجنة املركزية ،حيث انطلقت مسيرة عقد املؤمترات في داخل احلركة في
الضفة الغربية وقطاع غزة على مستوى األقاليم واملناطق وانشغل البرغوثي
لعدة سنوات في هذا األمر حيث عقد أكثر من  150مؤمترا ً في الضفة الغربية
والتي شارك فيها عشرات اآلالف من األعضاء ،وانتخبوا هيئات قيادية جديدة.
كان البرغوثي يعتقد أن هذه املؤمترات يجب أن تكون مقدمة لعقد املؤمتر العام
السادس للحركة الذي كان يرى فيه ضرورة تعزيز وتكريس الدميقراطية في
احلركة.
في عام 1996وفي إطار االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية انتخب عضوا
في اجمللس التشريعي نائبا عن دائرة رام اهلل ،وقد عمل في اجمللس في إطار اللجنة
القانونية واللجنة السياسية ،وقد كان ذلك بسبب اهتمامه الشديد مبوضوع
سيادة القانون وتعزيز السلطة القضائية واستقالليتها وإقرار منظومة من
القوانني الفلسطينية العصرية احلديثة إذ أعطى اللجنة السياسية اهتمامه
البالغ بقضية استكمال معركة احلرية واالستقالل.
وقد حرص في إطار عمله في اجمللس على ممارسة دور النائب امللتزم بقضايا
اجلمهور ،حيث كان له دورا بارزا وفاعال في اجمللس وفي جلانه اخملتلفة ،كما انه
كان عضوا بارزا وفاعال في جلنة التحقيق في الفساد والتي انبثقت عن اجمللس
التشريعي عام  97كما انه عمل بنشاط ملحوظ وبارز مع التجمعات السكنية
اخملتلفة من خالل عقد االجتماعات والندوات في القرى واخمليمات ومع اجملالس
البلدية والهيئات اخملتلفة واجلمعيات اخملتلفة ،كذلك ساعد عشرات التجمعات
في مشاريع البنية التحتية حيث أولى اهتماما خاصا لهذه املشاريع السيما
املدارس مبا في ذلك مدارس اإلناث ،ومن خالل عمله في اجمللس شارك في عدد
كبير من املؤمترات البرملانية والندوات الدولية والنشاطات السياسية اخملتلفة
في العديد من دول العالم.
ترأس البرغوثي كذلك ،أول صداقة برملانية فرنسية  -فلسطينية وقد عمل
على تعزيز العالقات الفرنسية الفلسطينية من خالل العديد من النشاطات
والزيارات املتبادلة.
البرغوثي ،الذي يحمل درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية ودرجة
املاجستير في العالقات الدولية وعمل حتى اعتقاله محاضرا في جامعة
القدس في أبو ديس ،متزوج من السيدة واحملامية فدوى البرغوثي والتي تعمل
منذ سنوات طويلة في اجملال االجتماعي وفي مجال املنظمات النسائية ،أال أنها

برزت كوجه سياسي وإعالمي بعد اختطاف زوجها من قبل اإلسرائيليني حيث
متكنت بجدارة من الدفاع عن زوجها وحمل رسالته في كافة الدول وفي وسائل
اإلعالم اخملتلفة ،ولهذا الغرض فقد جتولت عشرات الدول متحدثة عن االنتفاضة
واملقاومة ممثلة بذلك صوت زوجها.
وللبرغوثي ولزوجته أربعة أوالد أكبرهم القسام (الذي اعتقل أواخر العام 2003
لتسعة وثالثني شهرا) وربى وشرف وعرب.
تعرض «أبا القسام» إلى أكثر من محاولة اغتيال على أيدي القوات اإلسرائيلية
وجنا منها ،وعند اختطافه في  2002/4/15وبرفقته احد مساعديه املناضل احمد
البرغوثي «الفرنسي» ،قال شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك «أنه يأسف
إللقاء القبض على البرغوثي حيا وكان يفضل إن يكون رمادا في جره»،أما شاؤول
موفاز ،وزير الدفاع اإلسرائيلي فقد علق على اإلختطاف بالقول «إن اعتقال
البرغوثي هو هدية عيد االستقالل التي يقدمها اجليش للشعب اإلسرائيلي
وان اعتقاله ضربة قاتلة لالنتفاضة».الياكيم روبنشتاين املستشار القانوني
للحكومة قال عنه « إنه مهندس إرهابي من الدرجة األولى وقد راجعت ملفاته
طوال ثالثني عاما ووجدت انه من النوع الذي ال يتراجع ولذلك يتوجب إن يحاكم
بال رحمة وإن يبقى في السجن حتى موته».
وبتاريخ  2004/5/20عقدت احملكمة املركزية في تل أبيب جلستها إلدانة القائد
املناضل مروان ألبرغوثي ،حيث كان القرار بإدانته بخمسة تهم باملسؤولية
العامة لكونه أمني سر حركة فتح ،وبكونة مؤسس وقائد كتائب شهداء
األقصى التابعة لفتح .وقد طالب االدعاء العام بإنزال أقصى العقوبة بحق
البرغوثي وطالب بإصدار حكم بسجنه ستة وعشرون مؤبدا.
ُعقدت اجللسة األخيرة حملاكمة القائد املناضل مروان البرغوثي في السادس
من حزيران  ،2004في احملكمة املركزيه بتل أبيب وأصدرت احلكم عليه بالسجن
خمسة مؤبدات وأربعني عاما ،رد البرغوثي في جلسة احملكمة مخاطبا القضاة
«إنكم في إصداركم هذا احلكم غير القانوني ترتكبون جرمية حرب متاما مثل
طياري اجليش اإلسرائيلي الذين يلقون القنابل على املواطنني الفلسطينيني
متاشيا مع قرارات االحتالل» .وأضاف البرغوثي « إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان
حريتي ،فأنا مستعد لدفع هذا الثمن».
البرغوثي ،خالل سنوات االعتقال املاضية ،لعب دورا بارزا في جناح «اتفاق القاهرة»
بني الفصائل الفلسطينية ،والذي قاد إلى مشاركة معظم الفصائل في
انتخابات اجملالس البلدية وانتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيني الثانية
 ،2006/1واالتفاق على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وترتيب البيت
الداخلي الفلسطيني .كما كان بشكل دائم يدعو إلى إصالح حركة فتح
ودمقرطتها ونبذ سياسة اإلقصاء والتغييب دافعا باجتاه عقد املؤمتر العام

السادس للحركة النتخاب قيادة جديدة وإبعاد رموز الفساد ،هذا املؤمتر الذي ال
زال يلقى معارضة ومماطلة من اللجنة املركزية حلركة فتح.
ترأس القائد املناضل مروان البرغوثي القائمة املوحدة حلركة فتح في االنتخابات
التشريعية الفلسطينية الثانية ،في التاسع من أيار  2006وقع البرغوثي نيابة
عن حركة فتح «وثيقة الوفاق الوطني» الصادرة عن القادة األسرى خملتلف
الفصائل الفلسطينية في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،وقد تبنت منظمة
التحرير الفلسطينية هذه الوثيقة باعتبارها أساسا ملؤمتر الوفاق الوطني،
وقد قادت هذه الوثيقة إلى اتفاق مكة بني حركتي فتح وحماس وتشكيل أول
حكومة وحدة وطنية في تاريخ السلطة الفلسطينية في شباط 2007
في العام  2010حصل القائد البرغوثي على شهادة الدكتوراه في العلوم
السياسية من معهدالبحوث والدراسات التابع جلامعة الدول العربية وحملت
رسالة الدكتوراة عنوان «األداءالتشريعي والسياسي للمجلس التشريعي
الفلسطيني ومساهمته في العملية الدميقراطية في فلسطني من  1996إلي
 ،»2006وقد كتب البرغوثي رسالته في سجن هدارمي وإقتضى إيصالها الى خارج
السجن س ّرا نحو عام كامل عبر محامية .
وقد صدر للبرغوثي مجموعة من الكتب خالل سنوات األسر املاضية وهي كتاب
«الوعد» وكتاب «الوحدة الوطنية قانون اإلنتصار» (املقابالت والبيانات والرسائل
الصادرة عن البرغوثي من السجن وصدرت عن مكتب احلملة الشعبية) وكتاب»
مقاومة اإلعتقال» ( نص مشترك كتبه البرغوثي وعبد الناصر عيسى رئيس
الهيئة العليا ألسرى حركة حماس في سجون اإلحتالل وأحد مؤسسي حركة
حماس ،وعاهد أبو غلمة رئيس الهيئة القيادية ألسرى اجلبهة الشعبية في
سجون اإلحتالل وعضو اللجنة املركزية للجبهة واحملكوم بالسجن املؤبد بتهمة
إغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي املتطرف رحبعام زئيفي العام  ،2002الكتاب
يتحدث عن جتربة األسر وكيفية التعامل مع أساليب التحقيق والتعذيب في
السجون على الصعيد النفسي واألمني واإلجتماعي والسياسي) ،كذلك صدر
للبرغوثي كتاب «الف يوم في زنزانة العزل اإلنفرادي» (يسرد فيه سيرة التعذيب
والتحقيق والعزل خالل الف يوم من العزل والتحقيق الذي تعرض لها بعد
إختطافه في اخلامس عشر من نيسان  .2002وكان قد صدر له قبل اختطافه
رسالة املاجستير» عن العالقات الفلسطينية الفرنسية.
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