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ومنذ اليوم ذاك، واأنا اأتابع كل ما ي�صدر للموؤلف من وثائق ال تنق�صها الدقة، وال يعوزها التوثيق 

لكل عبارة منقولة اأو مقروءة اأو م�صموعة م�صافهة اأو عرب االت�صاالت.

تر�صد  التي  الوثيقة اجلديدة واخلطرية  بل  ال�صفر اجلديد  لهذا  تقدمي  كتابة  عن  الأتردد  اأكن  ومل 

بذور االن�صقاق يف احلركة الرائدة )حركة فتح( الذي تفتقت عنه القلوب املري�صة عقب احلدث االأكرب 

وما �صاحبه من اإجالل ومتجيد، الأن تداعيات ذلك احلدث مل ترق الأولئك الذين تخر�صوا وتخاذلوا عن 

ن�رصة احلق حتت تعالت وذرائع تك�صف زيفها وكذب ادعاءاتها االأحداث الدائرة اليوم من حولنا.

لتاأ�صي�س حركة فتح ون�صاأتها، حركتها  فكان اأن حركت بذورها التي نرثتها منذ البدايات االأوىل 

العجيب،  ال�صمود  ذلك  ليعقب  حاقدة  وادعاءات  �صالالت  من  اأوارها  واأجج  مناها  ما  عليها  و�صكبت 

االإ�رصائيلي  العدو  ا�صتعملها  التي  والبحرية  واجلوية  الربية  االأ�صلحة  اأنواع  لكل  االأريب  والت�صدي 

ب�صكل رهيب، ليعقبه ان�صقاق من كانوا باالأم�س رفاق �صالح واإخوة كفاح.

واأنا على ثقة من اأن القارئ املتمهل �صيجد يف هذه الوثيقة تف�صريا وحتليال، بل ف�صحا وتفنيدا لكل 

املوؤامرات واملتاآمرين من الداخل واخلارج اإقليميا وعربيا ودوليا للنيل من وحدة )حركة فتح( ونقائها 

و�صدق بطوالتها وح�صافة توجهاتها.

اإن عمق االن�صقاق واآثاره املدمرة، مل تكن املادة االأ�صا�س يف فكر اللواء الناطور وهو ي�صع مادة هذا 

الكتاب، غري اأنه راأى اأن يوؤرخ باإيجاز غري خمل اأحيانا، وبتف�صيل غري ممل اأحيانا اأخرى لي�صع لالأجيال 

مرجعا يب�رصها مبا دار ويدور من حقائق كانت غائبة عن االأذهان، اأو حجبها ت�صارب الروايات عند 

من كتبوا �صفحات يف هذا املجال، اأو الإحجام الثقات من املوؤ�ص�صني عن التوجه لتدوين تاريخ الثورة 

حيث قدموا واجب الن�صال يف ميادين القتال على واجب الن�صال بالقلم وما يتطلبه من �رصورة التفرغ 

واملراجعة والتمحي�س.

كانت ميادين الن�صال متعددة واملعارك الع�صكرية وال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية متتالية، 

كما كانت ال�صاحات التي تدور عليها تلك املعارك متباعدة فر�صت التوزع اجلغرايف للقيادات والكوادر، 

فكان ذلك كله �صببا اآخر يف عدم و�صوح الروؤية عند رواية االأحداث.

وال اأطيل يف تناول الوقفات املف�صلية التي راأى املوؤلف ان يتتبعها ويراعيها ويرتب اأحداثها وتبعاتها 

ح�صب ت�صل�صل زمني ربط ما�صي الن�صاأة بحا�رص االن�صقاق ملتزما بدقة املنقول وم�صداقية النقل اإما 

بالقراءة واإما بال�صماع م�صافهة اأو عرب االت�صاالت، كما تقدم، ليخرج هذا الكتاب الوثيقة على وجه 

يقرب من الكمال يف تدوين التاريخ لالأجيال.

واهلل املوفق

د. �سليم ارزيقات 
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كبند م�صتقل، من على جدول االأعمال ال�صنوي للجمعية العامة لالأمم املتحدة �صنة 1953 واكتفي مبناق�صة 

»م�صكلة الالجئني« باعتبار اأن لهم حقوقًا اقت�صادية واجتماعية ولي�س حقوقًا �صيا�صية. وحتى عربيًا مل تعد 

الق�صية الفل�صطينية تناق�س اإال كذلك. وكما لو اأنه مل يكن، يف يوم ما، اأمة اأو جمتمع قائم يف فل�صطني منذ 

اأو  األف فل�صطيني، طردوا  اأن جرد نحو 900  قرون وقرون. وكان لهذا التطور على الق�صية الفل�صطينية 

ُهّجروا، من هويتهم ال�صيا�صية وتراثهم وح�صارتهم.2

االختفاء  هذا  وت�صبب  اختفت.  قد  الفل�صطينية  الهوية  كانت  حزيران1964  �صنتي1953-  بني  وفيما 

بذعر بني الالجئني الذين مل�صوا موقفًا متعاطفًا ومنا�رصًا لهم من قبل ال�صعوب العربية فيما كانت اأجهزة 

ال�صلطة على النقي�س من ذلك. و» حتى كلمة "فل�صطني" حّرمتها بع�س االأنظمة العربية، واعترب تردادها، 

ذلك احلني  " التاأديب" ... ومنذ  و  العقوبة  ي�صتحق  للنظام  ا�صتفزازًا  الهوية،  التعريف عن  قبيل  ولو من 

اأ�صبحت كلمة " الجئ " اأبغ�س كلمة يف قامو�س اللغة العربية على قلب االإن�صان الفل�صطيني ملا اأ�صحت توحي 

البلدان  يف  الفل�صطينية  الهوية  بعبء  اآنذاك  الالجئون  ي�صعر  واالإذالل«. ومل  وال�صحق  القهر  معاين  من  به 

�صلوكيات  على  وا�صتمل  مداه،  ال�صيا�صي  اال�صطهاد  بلغ  حيث  لبنان  يف  الالجئون  به  �صعر  مثلما  العربية 

بولي�صية قمعية �صديدة ونظرة حتقريية بالغة �صارك يف الرتويج لها بني املواطنني اللبنانيني قوى �صيا�صية 

واجتماعية )جهدت يف نزع االآدمية عن »اجل�صد« الفل�صطيني(. وقد وّلدت هذه ال�صيا�صة يف الدول العربية 

عمومًا ويف لبنان خ�صو�صًا »م�صاعر مريرة يف نف�س الفل�صطيني التائه، من بع�س جوانبها عقدة االإح�صا�س 

باال�صطهاد«3 والتي ما زالت تالزمه حتى االآن. 

اإذن، ومثلما كان املناخ ال�صائد غداة النكبة، وخالل العقد االأول منها، يعرب عن قلق اجتماعي فقد عرب يف 

الوقت نف�صه عن قلق �صيا�صي متنام متثل يف اخرتاق احلراك ال�صيا�صي للت�صكيالت االجتماعية كافة ال�صيما 

الطلبة واملثقفني منها، ولي�س ل�رصائح النخبة فح�صب. وملا كان حمظورًا على الفل�صطينيني ممار�صة اأو تنظيم 

اأي ن�صاط �صيا�صي يف الدول العربية فقد اجته هوؤالء اإىل ولوج النافذة الوحيدة املتاحة فاندرجوا يف االأحزاب 

بني  فتنقلوا  وطموحاتهم،  اآمالهم  عن  تعبريًا  اأو  لق�صيتهم  قربًا  االأكرث  منها  مف�صلني  العربية  ال�صيا�صية 

احلركات الدينية كجماعة »االإخوان امل�صلمني« اأو االأحزاب القومية كحركة القوميني العرب واأحزاب البعث 

وحتى بني االأحزاب الي�صارية كاالأحزاب ال�صيوعية وذات التوجه اال�صرتاكي، اأو العلنية كاملوؤ�ص�صات النقابية 

واالإعالمية والعلمية والتعليمية، اإىل اأن ظهرت التنظيمات ال�رصية الثورية بنهج خمتلف بقيادة حركة »فتح« 

الفرن�صي  االإ�رصائيلي  الع�صكري  الثالثي  العدوان  ف�صل  بعد  ال�صيما  اجلارف  القومي  املد  خ�صم  يف 

الربيطاين  على م�رص �صنة 1956 على خلفية تاأميم قناة ال�صوي�س ثم اإعالن دولة الوحدة بني م�رص و�صوريا، 

ولدت فكرة »الكيان الفل�صطيني« الذي عربت عن بذوره االأوىل حركة التحرير الوطني الفل�صطيني-»فتح« 

يف �صهر ت�رصين اأول اأكتوبر �صنة 1959من على �صفحات جملة »فل�صطيننا« الناطقة با�صمها حني دعت اإىل 

دور خا�س ومتميز للفل�صطينيني واإىل ا�صتغالل العمل الوطني الفل�صطيني يف اإطار الن�صال العربي ال�صامل. 

اأن الر�صمية العربية كانت قد �صبقتها يف الك�صف عن هوية هذا الدور اخلا�س ملا تبنى جمل�س جامعة  غري 

الدول العربية يف دورته احلادية والثالثني 9 اآذار/ مار�س �صنة 1959عدة قرارات مفاجئة تتعلق بال�صعب 

اإثر تو�صية قدمها وفد اجلمهورية العربية املتحدة ن�س القرار االأول منها على:  الفل�صطيني جرى تبنيها 

)2( امل�سدر ال�سابق.

)3( �سفيق احلوت، الفل�سطيني بني التيه والدولة - بال نا�سر - بريوت، لبنان - تاريخ املقدمة، 1977.



23
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

»اإعادة تنظيم ال�صعب الفل�صطيني واإبراز كيانه �صعبًا موحدًا ال جمرد الجئني ي�صمع العامل �صوته يف املجال 

القومي وعلى ال�صعيد الدويل بوا�صطة ممثلني يختارهم«.

وعرب �صريورة اأيديولوجية �صدرت يف �صل�صلة من املقاالت يف جملة »فل�صطيننا« تطور حمتوى الكيان على 

نحو وا�صح. اإال اأن دعمًا م�رصيًا خا�صًا هو الذي اأدى اإىل بعثه للوجود �صنة 1964 فياإطار موؤ�ص�صي عرف 

املوؤمتر  اأعقاب  الفل�صطينية(. ويف  املركزية  املنظمة /  الفل�صطينية« )م. ت. ف/  التحرير  بـ »منظمة  مذاك 

– 1964/6/2�صدر  القد�س ما بني 5/26  الذي عقد يف  االأول  الفل�صطيني  الوطني  للمجل�س  التاأ�صي�صي 

امليثاق القومي الفل�صطيني والنظام االأ�صا�صي للمنظمة والنظام االأ�صا�صي لل�صندوق القومي، وانتخب اأحمد 

اأعلنت  التي  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئا�صة  بعد  وفيما  االأوىل  اجلل�صة  منذ  للموؤمتر  رئي�صًا  ال�صقريي)4( 

والدتها يف املوؤمتر.

ومن املهم الرتكيز على موقف القوى ال�صيا�صية الفل�صطينية من بعث الكيان. ونخ�س بالذكر، موقف 

ما اأ�صماه موؤ�ص�س الكيان بـ »املنظمات الفدائية«. فاللحظة التي ولدت فيها فكرة الكيان كانت حلظة �صعود 

القومية العربية ويف نف�س الوقت، وهنا املفارقة، حلظة انكفاء نحو الوطنية »الفل�صطينية« خا�صة بعد انهيار 

دولة الوحدة. وجت�صد االنكفاء يف ب�صع �صنوات الحقة على ظهور عدد كبري من املنظمات الفل�صطينية )5( 

غري اأن موقف املنظمات ات�صم بالتحفظ اإزاء بعث الكيان حتى واإن تباينت الدوافع والغايات. فلم تعار�س اأية 

منظمة تاأ�صي�س الكيان، ولكن اأيا منها مل حت�رص املوؤمتر التاأ�صي�صي وال املوؤمترات الالحقة للمجل�س الوطني 

الفل�صطيني اإال ب�صفة فردية ولي�س ب�صفة تنظيمية. 

ا�صتقالة  بعيد  القاهرة،  بني10-1968/7/17يف  ما  عقدت  التي  للمجل�س  الرابعة  الدورة  يف   ، وفقط 

اإقالة(اأحمد ال�صقريي ذهبت املنظمات الفدائية للم�صاركة لي�س »للبحث يف م�صاألة الكيان واإمنا املدخل  )اأو 

اأ�سعد ال�سقريي مفتي اجلي�ش الرابع العثماين. التحق  1980م( �سخ�سية �سيا�سية فل�سطينية، والده  )4( اأحمد ال�سقريي )1908 - 25 فرباير 
باجلامعة الأمريكية يف بريوت، وطرد ب�سبب قيادته مظاهرة احتجاجاً على الوجود الفرن�سي يف لبنان، واأبعدته ال�سلطات الفرن�سية عام 1927م. ثم 
التحق مبعهد احلقوق يف القد�ش. بني عامي 1936 و1939 م �سارك يف اأحداث الثورة الفل�سطينية الكربى، ون�سط يف الدفاع عن املعتقلني. �سارك يف موؤمتر 
ـ مديرًا ملكتب الإعالم العربي يف وا�سنطن، ثم مديرًا ملكتب الإعالم العربي  اإلى م�سر.  1937م فالحقته ال�سلطات الربيطانية، فغادر  اأيلول  بلودان يف 
املركزي يف القد�ش حتى عام 1948م حيث هاجر اإلى لبنان. اختري من احلكومة ال�سورية ليكون ع�سوًا يف بعثتها لدى الأمم املتحدة عام 1950/1949. 
عاد بعدها اإلى القاهرة و�سغل من�سب الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية حتى عام 1957م. اختري يف ال�سعودية لي�سغل من�سب وزير الدولة 
ل�سوؤون الأمم املتحدة، ثم عني �سفريًا دائماً لل�سعودية يف الأمم املتحدة. بعد وفاة اأحمد حلمي عبد الباقي ممثل فل�سطني لدى جامعة الدول العربية عني 
ال�سقريي يف املن�سب. يف اجتماعات املجل�ش الوطني الفل�سطيني الأول )28 مار�ش اإلى 2 يونيو 1964م( انتخب ال�سقريي رئي�ساً للجنة التنفيذية وتولى 
و�سع اأ�س�ش العمل والأنظمة يف املنظمة وا�سرف على اإن�ساء الدوائر اخلا�سة بها وتاأ�سي�ش مكاتب لها يف دول العامل وا�سرف على بناء جي�ش التحرير 
الفل�سطيني. اأعلن ال�سقريي روؤيته لعقد موؤمتر فل�سطيني عام يف دم�سق، وكان وقتئذ على عالقة طيبة مع ال�سوريني، ويف العام نف�سه كتب ال�سقريي 
الى �سديقه الأ�ستاذ منر امل�سري الذي كان يعمل مديرا عاما م�ساعدا يف موؤ�س�سة الالجئني الفل�سطينيني يف دم�سق ر�سالة بقلم الر�سا�ش، يطلب فيها منه 
ال�سعي لدى احلكومة ال�سورية للح�سول على موافقتها على عقد املوؤمتر الفل�سطيني بالعا�سمة ال�سورية دم�سق، لكن هذا الطلب رف�ش رف�سا قاطعا 
منها. وعلى اثر هزمية 1967 ظهرت خالفات بني اأع�ساء اللجنة التنفيذية للمنظمة، فقدم ال�سقريي ا�ستقالته يف دي�سمرب 1967م، ومت انتخاب يحيى 
حمودة رئي�ساً للجنة التنفيذية بالوكالة. اأقام يف القاهرة بعد ا�ستقالته، وعندما وقع الرئي�ش ال�سادات معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل غادر القاهرة اإلى 
تون�ش. وبعد عدة اأ�سهر اأ�سيب باملر�ش، ونقل على اإثر ذلك اإلى مدينة احل�سني الطبية يف عّمان، تويف يف 1980/2/25م عن عمر ناهز الـ 72 عاماً. وبناء 
ًعلى و�سيته، دفن يف مقربة ال�سحابي اأبي عبيدة عامر بن اجلراح يف غور الأردن التي تطل على فل�سطني. وح�سرت برفقة الأخ خليل الوزير من بريوت 

اإلى عمان خ�سي�ساً للم�ساركة يف اجلنازة..

)5(  غ�سان كنفاين، فل�سطني - ملحق �سحيفة املحرر اللبناين - 12/30/ 1965. اإذ يقدر عددها بنحو اأربعني منظمة وجبهة وحركة "يرتاوح 
عدد اأع�سائها من حد اأعلى يبلغ ب�سع مئات اإلى حد اأدنى يبلغ )وهذا واقع( ع�سوين واآلة كاتبة ". نقال عن: ع�سام �سخنيني: الكيان الفل�سطيني 1964 
مركز الأبحاث - بريوت، لبنان - عدد مزدوج 41، 42 - كانون ثاين، دي�سمرب/ �سباط،  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة   - فل�سطينية  �سوؤون   -  1974 –

فرباير 1975 - �ش51.
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االأ�صا�صي كان اإيجاد اأر�س م�صرتكة للقاء منظمات املقاومة اأو ملا �صار يعرف يف االأدبيات الفل�صطينية بالوحدة 

الفل�صطينية اأو بوحدة اأداة الثورة«6. وقد اأ�صدرت حركة » فتح« بيانًا �صيا�صيًا يف 1969/2/5 خل�صت فيه 

موقفها وموقف القوى ال�صيا�صية االأخرى حول م.ت.ف. وجاء يف البيان اأنه: »كان اأمامنا �صبيالن ال ثالث 

لهما )االأول( اأن نعترب م. ت. ف. واحدة من التنظيمات القائمة ونطرح على اإخواننا يف الطالئع ويف اجلبهة 

ال�صعبية اأن تقوم بيننا وبينهم وبني منظمة التحرير جبهة وطنية على اأ�صا�س من التكافوؤ وامل�صاواة �صمن 

برنامج عمل وطني حمدد و)الثاين( اأن نعترب منظمة التحرير اإطارًا يجمع داخله كافة التنظيمات الفل�صطينية 

العاملة«. ويتابع البيان: »كنا على ا�صتعداد اأن نر�صى بال�صبيل االأول ونقدم له جهودنا، ولكن القائمني على 

اأمر املنظمة رف�صوا اأن تكون املنظمة تنظيمًا ومت�صكوا بامليثاق الوطني الذي ين�س على اأنها جبهة وطنية 

للجميع. وبناًء عليه قررت احلركة اال�صتجابة لنداء اللجنة التنفيذية والدخول اإىل املجل�س الوطني باعتباره 

اأر�صًا م�صرتكة«7. هذا البيان جاء ليربر، فيما بعد، دخول حركة »فتح« اإىل املجل�س الوطني، ومن ثم ت�صلم 

املنظمات لقيادة م.ت.ف.

ومن الوا�صح اأن �صيغة البيان تنم عن خالفات بني املنظمات الفل�صطينية مثلما تنم عن اتفاق ب�رصورة 

البحث عن »اأر�س م�صرتكة«. غري اأن هذه »االأر�س« مل تكن مالئمة للن�صاط الفدائي ب�صبب اختالف املنطلقات 

الفكرية واالأيديولوجية فيما بني املنظمة واملنظمات الفدائية من جهة وفيما بني املنظمات اإياها من جهة ثانية 

اأو الأ�صباب اأخرى. ويف هذا ال�صياق ميكن االإ�صارة اإىل الرتاجع امل�صطرد يف »العمل الفدائي« 8 �صد اإ�رصائيل 

وحظر  امل�صلح  الكفاح  ل�صعار  الرئي�س  العمل  �صاحة  االأردن  خ�صارة  اإىل  و�صواًل  ال�صعبي  التاأييد  وانح�صار 

العمل الفدائي انطالقًا من االأرا�صي ال�صورية واأخريًا التقوقع يف لبنان. 

بني  من احلوارات  �صل�صلة طويلة  واالأيديولوجي عرب  ال�صيا�صي  الفكر  وتعرى  االأزمة  انفجرت  وهناك 

والن�رصيات  الكتب  عن  ف�صاًل  املقاالت  عرب  اأو  والعرب  الفل�صطينية  الثورة  ومفكري  الفل�صطينية  القيادات 

�صيغ  يف  االأفكار  من  طفرة  االأردن،  من  اخلروج  عقب  ال�صبعينات،  من  االأوىل  ال�صنوات  و�صهدت  الكثيفة. 

خمتلفة، على �صفحات جملة �صوؤون فل�صطينية يف حماولة للخروج من االأزمة التي هزت كل اجل�صم الفل�صطيني 

ال�صيا�صي واالأيديولوجي والع�صكري والتنظيمي ولكن دون جدوى، حتى و�صل االأمر يف البع�س اإىل الدعوة 

ال�رصيحة »نحو ثورة فل�صطينية جديدة«9، وثانيًة دون جدوى. وبدا اأن الثورة الفل�صطينية، انطالقًا من 

العام 1974، ما�صية يف طريقها حتت �صقف ال�رصاعات االأيديولوجية. االأمر الذي جعلها يف موقف دفاعي 

عن الذات طوال عمرها خا�صة بعد اأن خ�صعت اأيديولوجياتها لتاأثريات ال�صيا�صات العربية والدولية.

حممود الناطور

)ابو الطيب(

)6(  املرجع اأعاله: �ش66.

7   نف�ش املرجع: نف�ش ال�سفحة.

8   هو اأحد ت�سميات الن�سال الفل�سطيني امل�سلح . فقد كان ي�سمى "اأحيانا الكفاح امل�سلح وتارة املقاومة الفل�سطينية وغالبا الثورة الفل�سطينية 
الكرامة )1968( وجنمت عن الرتباك واحلرية جلهة تعريف وحتديد اأهداف الن�سال الفل�سطيني. راجع:  معركة  بعد  الت�سميات  هذه  ظهرت  " وقد 
�سفيق احلوت.- ع�سرون عاما يف منظمة التحرير الفل�سطينية: اأحاديث الذكريات ) 1964 – 1984 ( - دار ال�ستقالل للدرا�سات والن�سر - بريوت، 

لبنان - الطبعة الأولى، 1986 - �ش 180.

9   ناجي علو�ش.- نحو ثورة فل�سطينية جديدة - دار الطليعة - بريوت، لبنان - الطبعة الأولى، 1972 / الطبعة الثانية، 1977.
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ظروف الن�ساأة

�صهد عام 1882 اأول هجرة �صهيونية منظمة حمدودة اإىل فل�صطني، حلقت املذابح الرو�صية �صد 

اليهود قبل عام م�صى، واإذ توجه غالب اليهود املطرودين اأو الهاربني اإىل اأوربا واإجنلرتا فلقد ا�صتطاع 

ثيودور هرتزل "االأب الروحي لل�صهيونية وموؤ�ص�صها" اأن يجمع الفعاليات ال�صهيونية خلف هدفه، 

ويعقد بها املوؤمتر ال�صهيوين االأول يف مدينة )بازل( ب�صوي�رصا )يف اآب عام 1897(. 

   وكان هدف هرتزل واحلركة ال�صهيونية، هو البحث عن اأر�س الإقامة دولة يهودية عليها، وهذا ما 

جاء يف خطابه يف املوؤمتر عندما قال كلمته امل�صهورة: "اليوم اأعلن قيام دولة لليهود". 

اإىل  ما بني 1895  ا�صتطاع  قد  ال�صهيونية  للحركة  بقيادته  ثيودور هرتزل  اأن  القول  ن�صتطيع     

1905م و�صع اللبنات االأوىل لل�صهيونية ال�صيا�صية، اأي و�صع االأفكار االأوىل- حجر االأ�صا�س- وجمع 

ولدولة  لل�صهيونية  الروحي  )باالأب  نلقبه  اأن  ن�صتطيع  وبذلك  اإ�رصائيل،  "دولة  الإن�صاء  الفعاليات 

اإ�رصائيل(10.

10   من املهم الإ�سارة للدور الإجنليزي املبكر يف دعم قيام كيان يهودي يف منطقتنا العربية لأغرا�ش ا�ستعمارية بحتة ولتفتيت العامل العربي 
والتخل�ش من م�سكلة اليهود يف اأوربا )مراجعة وثيقة كامبل بانرمان 1907-1905(

بداية هجرة اليهود اإىل االأرا�صي الفل�صطينية عام 1886م
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اجتاهات:  ثالثة  على  عام1897م  بازل  يف  موؤمترها  عقد  بعد  ال�صهيونية  احلركة   ركزت 

الجتاه الأول:

ويعمل على تنظيم الهجرة اليهودية اإىل فل�صطني، و�رصاء االأرا�صي بكافة الطرق لبناء امل�صتعمرات، 

والت�صلح، وو�صع اأ�ص�س الدولة اليهودية. 

اأما الجتاه الثاين:

فيعمل على ا�صت�صدار قرار من دولة عظمى ي�صهل خط �صري االجتاه االأول، وهذا ما حاوله هرتزل مع 

عدد من الزعماء كان من بينهم: ال�صلطان العثماين عبد احلميد وقد جنحت م�صاعي احلركة ال�صهيونية 

باحل�صول على وعد بلفور بتاريخ 1917/11/2م بف�صل جهود حاييم وايزمن وادموند روت�صليد.

الجتاه الثالث: 

على  االنتداب  �صك  اإن  الربيطاين.  االنتداب  حتت  فل�صطني  و�صع  على  الثالث  االجتاه  ركز  وقد 

فل�صطني )1922( قد �صاهم ب�صكل فاعل يف تنفيذ وعد بلفور، ورعاية الهجرة اليهودية، والت�صلح لليهود 

فقط، وبناء اأ�ص�س قيام )دولة اإ�رصائيل( حتت رعاية وحماية ودعم االنتداب الربيطاين. 

   قاوم الفل�صطينيون امل�رصوع ال�صهيوين ووعد بلفور ب�صتى االأ�صكال والو�صائل واالأ�صاليب. 

بازل  يف  االأول  ال�صهيوين  باملوؤمتر  بداأ  ال�صيا�صية  ال�صهيونية  احلركة  دور  اأن  القول  ون�صتطيع 

املوؤمتر ال�صهيوين االأول كان املوؤمتر االفتتاحي للمنظمة ال�صهيونية،

عقد بزعامة تيودور هرتزل يف مدينة بازل ب�صوي�رصا يوم 29 اأغ�صط�س 1897
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اإىل  والو�صول  1917م  عام  يف  بلفور  وعد  ا�صت�صدار  احلركة  هذه  وا�صتطاعت  1897م،  ب�صوي�رصا 

�صك  �صدور  ثم  عام 1918م،  يف  فل�صطني  الربيطانية  القوات  ودخول  لفل�صطني،  الربيطاين  االنتداب 

اجلي�س  مع  والتعاون  اليهودية  امل�صتعمرات  واإقامة  بلفور،  وعد  ت�صمن  الذي   1922 عام  االنتداب 

اإىل  اليهودية  الهجرة  وتنظيم  وت�صليح  وتدريب  اليهودية،  الهجرة  تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  الربيطاين 

فل�صطني حتى1937م حيث بداأ دور )بن غور يون( القيادي وبداأت )احلركة ال�صهيونية املقاتلة(.

   يف هذا الوقت، وقبيل اندالع احلرب العاملية الثانية كانت الدول العربية حتت اال�صتعمار الربيطاين 

والفرن�صي واالإيطايل واال�صباين11 وتاأمتر باأمرهم. 

متيزت مرحلة ما بعد وعد بلفور 1917م باملقاومة الفل�صطينية البا�صلة �صد: 

االنتداب الربيطاين الذي �صّهل الهجرة اليهودية وال�صيطرة على االأر�س الفل�صطينية - والهجرة 

)الثورة  ك�صفت  اأن  بعد  خا�صة  وخبيثًا،  خطريًا  م�رصوعًا  الفل�صطينيون  فيها  راأى  التي  اليهودية 

البل�صفية( وعد بلفور 1917م.

ن�صالية  اأ�صكااًل  اليهودية  الهجرة  و�صد  الربيطاين  االنتداب  �صد  الفل�صطينية  املقاومة  اتخذت 

متعددة، ومتيزت ب�صكل خا�س يف ثورات: 1921، 1929)ثورة الرباق(، 1935م.

11   كانت ال�سحراء الغربية او املغربية حتت الحتالل ال�سباين.

مظاهرة يف القد�س عام 1920 يقودها مو�صى كاظم با�صا احل�صيني �صـد  

بريطانيا لقيامها بف�صل فل�صطني عن �صوريا الكربى بعد احلرب العاملية االأوىل
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الذي كان  بلفور  للدفاع عن فل�صطني من تبعات وعد  لندن عام 1921  اإىل  اأول وفد فل�صطيني يتوجه 

يق�صي بت�صليم فل�صطني اإىل مهاجرين اأوروبيني اأجانب من  اأ�صحاب العقيدة اليهودية.

اجلال�صني من اليمني اإىل الي�صار: ابراهيم �صما�س – مو�صى كاظم با�صا احل�صيني – توفيق  حّماد.

الواقفني من اليمني اإىل الي�صار: اأمني التميمي – �صبلي اجلمل – معني املا�صي.

منازل قامت القوات 

بن�صفها  الربيطانية 

مدينة  يف  بالديناميت 

انتقاما   1926 عام  يافا 

ملقاومة الفل�صطينيني
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وكانت الق�صامية، وثورة 1936 – 1939م والتي متيزت باإ�رصاب ال�صتة اأ�صهر ال�صهري، واملقاومة 

البا�صلة حتى حّلت احلرب العاملية الثانية 1939-1945م: ومتيزت تلك املرحلة بالدور الهام )لقوات 

اجلهاد املقد�س(. 

   وكانت نهاية احلرب العاملية الثانية يف عام 1945م وانت�صار احللفاء )بريطانيا وفرن�صا الخ(، 

لطا  يا  )لقاء  ت�صكل عقب  الذي  )العامل اجلديد(  ثمن  الفل�صطينيون  يدفع  اأن  اإىل  االنت�صار  واأدى هذا 

اإىل )مناطق نفوذ( بني املنت�رصين يف احلرب، وكانت فل�صطني وال�صعب  1945(، والذي ق�صم العامل 

الفل�صطيني اأحد �صحايا نتائج احلرب العاملية الثانية. 

   اأدرك ال�صعب الفل�صطيني اأن هدف االنتداب الربيطاين هو اإقامة وطن قومي لليهود يف فل�صطني 

االأحزاب، وجلان  وت�صكلت  واملوؤمترات،  واالإ�رصابات،  املظاهرات  فكانت  بلفور.  وعد  عليه  ن�س  كما 

اخلاليا  ت�صكلت  ثم  ومن  �صواء  حد  على  واليهود  االإجنليز  مع  اال�صتباكات  ووقعت  الوطني،  العمل 

الع�صكرية ال�رصية )تنظيم الكف االأ�صود �صنة 1929م، عز الدين الق�ّصام منذ عام 1930م(، واخلاليا 

كتائب اجلهاد  ثم  ثورة 1936م.  الثالثينات(. وكانت  منت�صف  والفتوة يف  )للنجادة  الع�صكرية  �صبه 

املقد�س بقيادة عبد القادر احل�صيني التي اأعلنت احلرب على االإجنليز واليهود اإثر �صدور قرار التق�صيم 

1947/11/29م.

مظاهرة حا�صدة يف يافا احتجاجًا على الهجرة اليهودية اإىل فل�صطني عام 1936م
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مظاهرة اأمام دار البلدية يف نابل�س يف الثالثينات

حالة القد�س اليومية حتت حكم االإدارة الربيطانية يف الثالثينات. 

جماهري امل�صلني ت�صطدم مع قوات بريطانية بعد �صالة اجلمعة اأمام باب  اخلليل يف القد�س
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مظاهرة يقودها جمال احل�صيني يف القد�س عام 1934

ع�صبة كتائب الق�صام ت�صعل الثورة عام 1936م
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فالحيني فل�صطينيني خالل طابور تدريب عام 1936

مقاتلون فل�صطينيون قبيل هجومهم على م�صتعمرة كفار هي�س اليهودية عام 1936
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قائد املقاومة الفل�صطينية ال�صيخ ح�صن �صالمة واأركان حربه عام  1936

عبد القادر احل�صيني، قائد قوات املقاومة الفل�صطينية مع  حماربيه عام 1938
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اأفراد املقاومة الفل�صطينية يهاجمون م�صتعمرة هاتيكفا اليهودية  بني عام 1938 و 1939

كتيبة الوو�صرتز الربيطانية يف بيت حلم عام 1936 �صورة منقولة عن جملة بريطانية غري حمددة
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ال�صورة الع�صاء اللجنة الفل�صطينية العليا الذي نفتهم �صلطة االنتداب الربيطانية اىل جزر �صي�صل يف املحيط 

الهندي يف ال�صورة االوىل من اليمني اىل الي�صار )ال�صف االول ر�صيد احلاج ابراهيم ، احمد حلمي عبد 

الباقي، الدكتور ح�صني اخلالدي، ال�صف الثاين من اليمني اىل الي�صار - حنا �صابا ، يعقوب الغ�صني(

ال�صورة من اليمني اىل الي�صار )د. ح�صني اخلالدي، يعقوب الغ�صني

ر�صيد احلاج ابراهيم ، احمد حلمي با�صا، عام 1937 او 1938(
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اإىل  فل�صطني  تق�صيم  على  ن�س  والذي  1947/11/29م  بتاريخ   181 رقم  التق�صيم  قرار  �صدر 

دولتني: عربية ويهودية، وقد وافق اليهود ال�صهاينة على هذا القرار الذي رف�صه العرب والفل�صطينيون 

وقاوموه. 

لقد �صكل قرار التق�صيم رقم 181 يف عام 1947م االأ�صا�س القانوين لدولة اإ�رصائيل، وقرار التق�صيم 

هذا �صي�صكل االأ�صا�س القانوين لدولة فل�صطني يف املرحلة ال�صيا�صية القادمة.

بعد اأن حل يف ال�صعب الفل�صطيني الت�رصد وال�صياع واملجازر، التي ارتكبت بهدف طرده وتهجريه 

من اأر�صه، واإقامة )اإ�رصائيل(، حيث دفع الفل�صطينيون ثمنًا باهظًا من اخل�صائر والت�صحيات؛ حيث: 

• للفل�صطينيني)على 78%(، وعا�س معظم 	 التاريخي  الوطن  اأرباع  ثالثة  على  اإ�رصائيل  اأُقيمت 

ال�صعب الفل�صطيني يف اخليام واملخيمات: �صواء فوق اأر�س وطنه اأو يف الدول املجاورة.

• هرمه 	 وانقلب  الفل�صطيني  ال�صعب  ت�صتت  حيث  وال�صياع  واملهجر  العذاب  رحلة  وبداأت 

ال�صيا�صي واالجتماعي واالقت�صادي.

• ح�صل اقتالع اجتماعي من اجلذور اأثر يف الثقافة والفكر والنف�صية الفل�صطينية ب�صكل جارح.	

• مل يتجاوز عدد الفل�صطينيني الذين بقْوا على ثالثة اأرباع فل�صطني )االأرا�صي التي احتلت عام 	

1948( مائة وخم�صني األف ن�صمة تقريبا.

• مر يف كنف 	 اأنف�صهم يف اخليام، �صعٌب مدَّ ا�صتيقظ الفل�صطينيون من هول)ال�صدمة(، فوجدوا 

والت�رصد  وال�صتات  البوؤ�س  من  اأعظم  الكبري  التاآمر  وكان  تاآمرت،  مهزومة  عربية  اأنظمة 

واملخيمات.

• اأعلنت اإ�رصائيل دولتها يف1948/5/14م، ومن هول هذه ال�صدمة مل ي�صتيقظ الفل�صطينيون 	

اإال بعد اأ�صهر، حيث متيزت مالمح ال�صورة ال�صيا�صية بالعنا�رص االآتية:

• اإ�رصائيل قوة ع�صكرية يف املنطقة، ومعظم الفل�صطينيني خارج حدود املنطقة املحتلة عام 1948م 	

ال�صيا�صي  الهرم  وتدمر  بل  وانقلب  الفل�صطينية،  االأ�رصة  يف  والتفّتت  البوؤ�س،  من  حالة  يف 

الفل�صطيني، باالإ�صافة اإىل تدمري االقت�صاد الوطني.

• ا�صتقدام عاجل وباأعداد كبرية للمهاجرين اليهود من اأوروبا والدول العربية.	

• الوطنية 	 الهوية  طم�س  موؤامرة  وبداأت  املخيمات،  دول  يف  الفل�صطينيني  �صد  التمييز  وبداأ 

الفل�صطينية وتغييب ا�صم فل�صطني يف كل ميدان.

• واأ�صبحت وكالة الغوث )االأونروا( هي العامل الهام، ووقعت غزة حتت الو�صاية واالإحلاق 	

امل�رصي، واأحلقت ال�صفة الغربية الإمارة �رصق االأردن.
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هجرة الالجئني الفل�صطينيني الق�رصية بعد قيام ال�صهاينة بتطهريهم عام 1948م

هجرة االأهايل الفل�صطينيني من ديارهم
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�صورة تو�صح خميمات اللجوء الفل�صطينية
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وكان الهدف ال�صيا�صي املطلوب ا�صتعماريا واإقليميا يف ذلك الوقت:

طم�س ال�صخ�صية الوطنية الفل�صطينية،. 1

وبالتايل اإلغاء الكيانية الوطنية الفل�صطينية وذلك من خالل:. 2

 اأ. االإحلاق ال�صيا�صي،

ب. ت�صييك املخيمات،

ج. الدور الرئي�صي لالأونروا.

وخرجت مقوالت مثل:

   اأن االأنظمة وجيو�صها ت�صتعد للحرب وهي التي �صتحارب !! فاأدارت االأنظمة العربية معاركها 

�صد العدو الغا�صب ولكن عرب املن�صورات واالإذاعات وال�صحف !!، و�صاد جو من االإحباط واملرارة 

بال�صارع الفل�صطيني ب�صكل خا�س وال�صارع العربي ب�صكل عام.

ال�صيوعية،  اأو  القومية  �صواء  العربية  االأحزاب  – اإىل  النكبة  – بعد  الفل�صطيني  ال�صباب  وتوجه 

ومنها اىل حركة االإخوان امل�صلمني اأي�صا، التي عملت على ا�صتثمار م�صاركتهم وجماعات اأخرى بدعم 

من امللك فاروق يف حرب عام 1948م، للقيام بحملة جتنيد حزبية، ومتيز )االإخوان( عن غريهم برتبية 

عنا�رصهم دينيا وبتدريبهم بدءا: من التدريب كك�صافة وحتى التدريب على ال�صالح.

كان)االإخوان( مع القوميني12 من قادة ال�صارع الوطني يف نهاية االأربعينيات وبداية اخلم�صينيات، 

الفل�صطيني  الي�صار  الن  واأي�صا  جهة،  من  والتدريب  الرتبية  خالل  من  اإليهم  باملنت�صبني  الهتمامهم 

اليهودية و�رصورة  العاملة  التق�صيم181، وحتدث عن الطبقة  )ال�صيوعيني( كان قد وافق على قرار 

)ن�صالها( امل�صرتك مع الطبقة العاملة العربية، وكان هذا الطرح �صد )املزاج( العام و�صباحة عك�س 

التيار. ولذلك فقد كانت حركة )االإخوان( ال�صكل ال�صيا�صي االأكرث فعالية يف ذلك الوقت يف قطاع غزة 

حتديدا، ولقرب القطاع من م�رص مقر االخوان.

  

12   ن�ساأ حزب البعث يف بداية الأربعينات على يد مي�سيل عفلق و�سالح البيطار الذين ينحدران من الطبقة املتعلمة املتو�سطة يف دم�سق. فبعد 
وال�سباب وعمال  الطالب  باأفكارهما يف و�سط  بالتب�سري  الأ�ستاذان  بداأ  درا�ستهما يف ال�سوربون يف باري�ش اإلى مدينتهما دم�سق عام 1933،  عودتهما من 
على ن�سرها. اأخذت هذه الأفكار ت�ستقطب حولها عددًا من ال�سباب القوميني املتحم�سني من طلبة املدار�ش واجلامعات، اإل اأن التجمع مل يتحول اإلى 
حركة �سيا�سية اإل يف بداية الأربعينات، اإل اأن الن�ساأة الر�سمية للحزب اأي حزب البعث العربي ال�سرتاكي كانت يف العام 1947 عرب املوؤمتر الول الذي 

�سرعان ما انت�سر يف بع�ش البلدان لعربية كالعراق ولبنان وفل�سطني والأردن واليمن بالإ�سافة اإلى البلد الأ�سلي �سورية.
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الوعي الفل�سطيني يحذر من الهجرة اليهودية

ون�ساطاتهم املريبة قبل املوؤامرة-13

اأدرك عرب فل�صطني خطر الهجرة اليهودية اإىل بالدهم منذ اأن اتخذت �صكاًل منظمًا يف الربع االأخري 

من القرن التا�صع ع�رص، ون�صاأ �صدام بني الفالحني العرب و�صكان امل�صتعمرات اليهودية وهو االأول من 

نوعه يف مطلع الثمانيات من القرن التا�صع ع�رص واأر�صل عدد من اأعيان القد�س عري�صة اإىل الباب العايل 

�صنة 1891 يطالبون بوقف الهجرة اليهودية ومنع اليهود من امتالك االأرا�صي.

 "اأول من اأ�صار اإىل اأطماع ال�صهيونية يف فل�صطني الرهبان الكاثوليك الذين كانوا يتابعون الن�صاط 

ال�صهيوين باهتمام وقلق كبري.

 ومن اأول ال�صحف العربية التي نبهت اإىل اخلطر ال�صهيوين جريدة الكرمل يف حيفا �صنة 1909 

و�صن �صاحبها جنيب ن�صار حملة �صعواء على ال�صهيونية".

الأحزاب ال�سيا�سية واجلماعات )14(  قبل النكبة

اجلمعيات الإ�سالمية ـ امل�سيحية:

اجلمعيات االإ�صالمية كان تاأليفها اأوىل حماوالت العمل ال�صيا�صي العربي الفل�صطيني  املنظم يف ظل 

احلكم العثماين املبا�رص. تاألفت وفقًا لقانون اجلمعيات العثماين.

 كانت كانت اجلمعية االإ�صالمية ـ امل�صيحية الفل�صطينية يف يافا من اأول هذه اجلمعيات التي تاأ�ص�صت 

وفقا للقانون العثماين �صنة 1918 برئا�صة احلاج راغب اأبو ال�صعود الدجاين.

احلزب الوطني العربي: تاأ�س�س �سنة 1923.

رئا�صة احلزب: �صليمان الفاروقي.

 احلزب الوطني العربي مل يعمر طوياًل ب�صبب جتاهله طلب اإلغاء االنتداب.

حزب الزراع: تاأ�س�س �سنة 1924.

 رئا�صة احلزب: فايق امل�صعود

 �صخ�صيات بارزة من احلزب:

13   لأهمية مراجعة خريية القا�سمية، احلركة الوطنية الفل�سطينية )املو�سوعة الفل�سطينية، الق�سم الثاين، الدرا�سات اخلا�سة، املجلد اخلام�ش، 
الدرا�سات التاريخية، بريوت 1990.

يرغب  الو�سع وميكن ملن  لالطاللة على  فاإمنا  �سرح  اأدرجناها دون  واإن  لالحزاب،  بالإ�سافة  اجمايل جماعات وتيارات  ب�سكل  �سنذكر  14   مما 
ال�ستزادة العودة الى: خريية القا�سمية، احلركة الوطنية الفل�سطينية )املو�سوعة الفل�سطينية، الق�سم الثاين، الدرا�سات اخلا�سة، املجلد اخلام�ش، 

الدرا�سات التاريخية، بريوت 1990. اأو الى بد الوهاب الكيايل: تاريخ فل�سطني احلديث، بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر 1983.
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هنط�س. اأبو  اللطيف  · عبد 
هديب. · مو�صى 
طوقان. · حيدر 

الغ�صني. اهلل  · عبد 

احلزب العربي:  تاأ�ص�س �صنة 1919 وهو مل يخرج اإىل الوجود ب�صكل ر�صمي.

  احلزب احلر الفل�سطيني: تاأ�س�س يف يافا �سنة 1927.

عبد  وال�صيخ  البيطار  الروؤوف  عبد   : مثل  ال�صيا�صة  ورجال  التجار  كبار  من   االأع�صاء: جمموعة 

القادر اأبو رياح ـ فهمي احل�صيني.

 اأ�صباب الن�صاأة: اأن�صئ يف فرتة متيزت بالركود ال�صيا�صي وقام ملحاولة ا�صتعادة واإحياء احلركة 

الوطنية الفل�صطينية.

 حزب الأهايل: تاأ�ص�س يف نابل�س يف ني�صان/ اأبريل 1925 مببادرة من عبد اللطيف �صالح.

 ومن قياداته البارزة عادل زعيرت. 

 

 حزب الدفاع الوطني: تاأ�س�س يف يافا 4 �سباط الثاين/ نوفمرب 1934.

املوؤ�ص�س والقيادات احلزبية "االأع�صاء":

· املوؤ�ص�س/ راغب الن�صا�صيبي.
ال�صقريي. · اأ�صعد 
طوقان. · �صليمان 

· عا�صم ال�صعيد.
البيطار. · عمر 

خراج. · يعقوب 
الن�صا�صيبي. · فخري 

الن�صا�صيبي واحل�صيني املقد�صيتني وهو حزب مل  التناف�س بني عائلتي   هذا احلزب ن�صاأ يف اطار  

يعمر طوياًل لتطور االأحداث ال�صيا�صية و�صعوبة ت�صابكها وتالحقها.
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احلزب العربي الفل�سطيني:

لهذا احلزب  التاأ�صي�صي  املوؤمتر  عقد  �صنة 1935  مار�س  اآذار/   25 القد�س  والتاأ�صي�س: يف  املركز 

برئا�صة قا�صم اأغا النمرـ  واأ�صفر املوؤمتر عن تاأليف احلزب العربي الفل�صطيني برئا�صة جمال احل�صيني.

عائلتي  بني  التناف�س  يعك�س  وهو  الوطني"  "الدفاع  احلزب  ن�صوء  على  الن�صاأة: ردًا   اأ�صباب 

الن�صا�صيبي واحل�صيني.

 ملا كان اإن�صاء هذا احلزب ردا على اإن�صاء راغب الن�صا�صيبي حلزب الدفاع ، فاإنه كان مدعوما من 

املفتي احلاج اأمني احل�صيني.

 من �صخ�صيات احلزب:

ال�صعود. اأبو  · ح�صن 
العنبتاوي. · فريد 

حممد اخلطيب. · ال�صيخ 
ال�صوراين. مو�صى  · احلاج 

�صمارة. اهلل  · عبد 
العلمي. · يو�صف 

 

 حزب الإ�سالح العربي.

التاأ�صي�س: يف اأوائل حزيران/ يونيو �صنة 1935.

عائلة  عائلة احل�صيني �صد  املتحالفة مع  لعائلة اخلالدي  �صيا�صية  الواقع واجهة  وكان احلزب يف 

الن�صا�صيبي. 

االأع�صاء:

الدكتور �صعد اهلل الق�صي�س رئي�س بلدية رام اهلل. اأمثال/  البلديات  روؤ�صاء  من  عددًا  · �صم 
البندك رئي�س بلدية بيت حلم. · عي�صى 
غزة. بلدية  رئي�س  احل�صيني  · فهمي 

البنديري. اإ�صحق  · القا�صي 
خ�رصة. اأبو  · حممود 

· املحامي جويع �صالح.
اخلالدي،  فخري  ح�صني  هم:  اأمناء  لثالثة  جماعية  كانت  فيه  القيادة  باأن  احلزب  هذا  مييز   ما 

وحممود اأبو خ�رصة، �صبلي اجلمل.
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حزب الكتلة الوطنية:

تاأ�ص�س يف نابل�س 1935/10/5 

 املوؤ�ص�صني والرئا�صة:

�صالح. اللطيف  · عبد 
احل�صيني. · حمدي 

الطوقان. الفتاح  · · عبد 
كمال. �صعيد  · احلاج 

الفاهوم. · توفيق 
ع�صل. · �صفيق 

 

موؤمتر ال�سباب العربي:

 تاأ�ص�س يف يافا 3 كانون الثاين/ يناير 1932

 انتخب جلنة تنفيذية برئا�صة را�صم اخلالدي �صمت 36 ع�صوًا وحتول املوؤمتر اإىل حزب �صيا�صي 

كان له دور على قدم امل�صاواة مع االأحزاب االأخرى.

 

حزب ال�ستقالل العربي 1932ـ1933:

موؤ�ص�صو احلزب:

الهادي. عبد  · عوين 
احلاج. · ر�صيد 

املا�صي. ومعني  · اإبراهيم 
دروزة. · عزة 

اخل�رص. · �صبحي 
�صالمة. · �صليم 
زعيرت. · اأكرم 

 

قيادة احلزب:

جماعية. احلزب  قيادة  · كانت 
ل�صانه. العرب  جملة  · كانت 
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كتلة القوميني العرب:

تعود جذورها اإىل 1929 ظهرت يف لبنان.

 كان من اأقطابها ق�صطنطني زريق وكاظم ال�صالح وتقي الدين ال�صلح وعادل ع�صريان وفريد زين 

الدين ظهر يف لبنان وكان لها تاأثري وموؤيدون يف فل�صطني.

 

احلزب ال�سوري القومي الجتماعي:

اأ�ص�صه: اأنطوان �صعادة يف بريوت �صنة 1932.

ال�صام  بالد  على  حملية  قومية  اإىل  دعا   1935 �صنة  منذ  فل�صطني  يف  حمدودًا  رواجًا  احلزب  القى 

االأمة ال�صورية هيئة اجتماعية واحدة نادى بف�صل الدين عن الدولة واإلغاء  واعترب  الطبيعية  "�صوريا 
االإقطاع ـ اأ�ص�س مقر له يف حيفا ـ وعني يو�صف ال�صايغ مفو�صًا عامًا وكيل اجلدع اأمني ال�رص.

جمعيات ال�سبان امل�سلمني:

يف  امل�صلمني  ال�صبان  جمعيات  تاأ�صي�س  وقررت  عقدته  الذي  املوؤمتر  يف  يافا  يف  الفل�صطينية  االأندية 

فل�صطني وربطها يف امل�صتقبل بجمعية ال�صبان امل�صلمني يف القاهرة �صنة 1927.

جماعة الإخوان امل�سلمني:

عقد املوؤمتر التاأ�صي�صي يف القد�س 1946 برئا�صة ال�صيخ عبد الباري بركات واتخذ املوؤمتر قرارات 

منها:

1. توحيد جهود اجلماعة يف فل�صطني وتنظيمها وتوحيد الدعوة.

2. تكوين مركز عام يف القد�س ويكون هو الهيئة االإدارية العليا لالإخوان امل�صلمني يف فل�صطني.

 وعقدت موؤمتر حيفا �صنة 1946 وطالبت بعر�س ق�صية فل�صطني على جمل�س االأمن وتاأييد امل�صاريع 

التي ترمي اإىل اإنقاذ االأر�س وعدم االعرتاف باليهود الطارئني على البالد.

 

 احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني

تاأ�ص�س احلزب ال�صيوعي على اأيدي جمموعة من العمال اليهود يف ت�رصين االأول 1919 حتت ا�صم 

حزب العمال اال�صرتاكي يف فل�صطني.

اإىل  بالن�صبة  خ�صو�صًا  والفكري  االأيديولوجي  التخبط  من  �صنوات  عدة  ا�صتمرت  مرحلة    وبعد 

املوقف من ال�صهيونية اأعلن احلزب يف متوز �صنة 1923 اإدانته لل�صهيونية ورف�صه املطلق لل�صهيونية 

وا�صتعد لدعم احلركة القومية العربية يف ن�صالها التحرري.

 يف 1924 ان�صم احلزب ال�صيوعي الفل�صطيني ر�صميًا اإىل �صفوف االأممية ال�صيوعية بعد اأن وافق 
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على تعريب �صفوفه واالنخراط بن�صاط يف الن�صال الوطني التحرري املعادي لالإمربيالية وال�صهيونية.

 وقد ا�صتطاع احلزب بالفعل �صنة 1924 با�صتقطاب وتنظيم عدد من العمال واملثقفني العرب و�صاهم 

يف عدد من حركات الن�صال الوطنية التي كانت تخو�صها اجلماهري العربية ودعم حتركات الفالحني 

�صد �صيادة االإقطاع وم�صادرة االأرا�صي.

 لفرتة طويلة كانت قيادات احلزب مرتكزة على القيادات اليهودية وهذا االأمر دفع احلزب اإىل اأخذ 

مواقف غري �صليمة من الق�صية الوطنية العربية.

القد�س �صنة 1930 حدثًا تاريخيًا بارزًا يف حياة احلزب  ال�صابع الذي عقد يف مدينة   كان املوؤمتر 

ومنعطفًا يف م�صرية احلركة ال�صيوعية يف فل�صطني فقد انتقد القيادة العربية القدمية وموقفها املتخبط 

"اأن حمور امل�صاألة يرتكز  اإىل جانب امل�صاألة القومية يف فل�صطني واأكد  من ثورة1919 وعدم وقوفهم 

على املوقع اخلا�س الذي حتتله االأقلية اليهودية يف البالد" ورفد الن�صال الفل�صطيني بالن�صال املعادي 

لالإمربيالية يف الوطن العربي.
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املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والتنظيمات

على ال�ساحة الفل�سطينية بعد عام 1948م

1- الهيئة العربية العليا:

يف  الرابعة  الدورة  يف  العربية  الدول  جامعة  من  بقرار  العليا  العربية  الهيئة  ت�صكلت 

1946/6/12م لت�صبح ممثلة لعرب فل�صطني وتتحدث با�صمهم وتقوم على م�صاحلهم)15(. 

وجعلت لها ثالث وظائف متنح الأجلها املال من �صندوق م�صاعدة عرب فل�صطني، وهي: الدعاية، 

واملقاطعة، وم�صاعدة، وتن�صيط عرب فل�صطني)16(.

وقد تاألفت الهيئة العربية العليا من جمموعتني �صابقتني لها: اللجنة العربية العليا ويقودها 

ت�رصين  يف  الثانية  للمرة  ت�صكلت  وقد  احل�صيني،  جمال  برئا�صة  الفل�صطيني  العربي  احلزب 

ثاين/نوفمرب 1945 مبوافقة املندوب ال�صامي الربيطاين)17(. واجلبهة العربية العليا التي 

تكونت يف 1946/6/2م من ممثلني عن اأحزاب: اال�صتقالل والدفاع الوطني والكتلة الوطنية 

واالإ�صالح وموؤمتر ال�صباب وع�صبة التحرير الوطني، وهوؤالء كانوا قد ان�صقوا عن اللجنة 

العربية العليا)18(.

وقامت الهيئة بات�صاالت وا�صعة بالعاملني العربي واالإ�صالمي للتعريف بالق�صية الفل�صطينية 

وتاألفت يف القاهرة والقد�س جلان متفرعة متخ�ص�صة يف ال�صيا�صة، الدعاية، املقاطعة، احلفاظ 

على االأرا�صي، تنظيم ال�صباب، وبع�صها اهتم باالإ�صالح بني اأبناء فل�صطني، كما تاأ�ص�صت لها 

مكاتب يف لندن واالأمم املتحدة وكرات�صي)19(.

وعملت الهيئة برئا�صة احلاج اأمني احل�صيني على تهيئة ال�صعب الفل�صطيني للكفاح امل�صلح 

و�صكلت لهذا الغر�س، جي�س اجلهاد املقد�س بقيادة عبد القادر احل�صيني، ا�صتعدادًا لرف�س 

قرار التق�صيم عام 1947م، وبعد �صدور القرار، ن�صبت املعركة بني العرب واليهود)20(.

كانت الهيئة ترى اأن �صعب فل�صطني اأعرف بت�صاري�س اأر�صه، فال بد من ت�صليحه واإمداده 

بالقوة الالزمة، ولتبقى اجليو�س العربية مرابطة على حدود فل�صطني الإرهاب اليهود)21(. 

15     جامعة الدول العربية، القرارات ال�سيا�سية اخلا�سة بق�سية فل�سطني،)د.م: الأمانة العامة، الإدارة العامة ل�سئون فل�سطني،198(، �ش6.

16     امل�سدر نف�سه، �ش 19.

17     عزت طنو�ش، الفل�سطينيون ما�ٍش جميد وم�ستقبل باهر، )بريوت: مركز اأبحاث منظمة التحرير،1982م (، �ش303-302

الدرا�سات  موؤ�س�سة  الثاين، جملد3، )بريوت:  الق�سم  الفل�سطينية،  املو�سوعة  قبل عام 1948،  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفكر  18     علي حمافظة، 
الفل�سطينية 1990م ( �ش 551.

19     ح�سني اأدهم جرار، احلاج اأمني احل�سيني رائد جهاد وبطل ق�سية، )عمان: دار ال�سياء، 1987م ( �ش 256.

20     جرار، مرجع �سابق، �سفحة 259-257.

21     عوين جدوع العبيدي، �سفحات من حياة احلاج اأمني احل�سيني،)الأردن: مكتبة املنار،1985م ( �ش 169.
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ولذلك اقرتح احلاج اأمني احل�صيني – رئي�س الهيئة – على جمل�س اجلامعة العربية املنعقد يف 

عالية يف 1947/10/7م – اأي قبل قرار التق�صيم – م�رصوع حكومة عربية فل�صطينية، لكن 

م�رصوعه رف�س، خا�صة من قبل العراق واالأردن)22(.

خطوات  اتخاذ  وقررت  القاهرة  يف  العليا  العربية  الهيئة  اجتمعت  1948/1/6م  ويف 

الإقامة نظام �صيا�صي بت�صكيل اإدارة قومية عامة لفل�صطني باأكملها تتاألف من: 1. رئي�س اأعلى 

2. جمل�س وطني عام 3. جمل�س تنفيذي له رئي�س م�صوؤول ينال ثقة املجل�س الوطني العام. 

ووعدت بالعمل على تنفيذ هذا امل�رصوع خالل ال�صهر القادم)23(. وكررت الهيئة اقرتاحها يف 

اأوائل �صباط/فرباير 1948م واقرتحت قيام نظام موؤقت يف البالد با�صم: االإدارة الفل�صطينية 

لتعلن  الفل�صطيني  ال�صعب  با�صم  املتحدثة  ب�صفتها  العليا  العربية  الهيئة  من  تتاألف  العامة، 

ا�صتقالل فل�صطني كدولة دميقراطية مبجرد انتهاء االنتداب يف 1948/5/15م على اأن تدعى 

الدول  جامعة  لكن  احلكم.  ونوع  الدولة  د�صتور  لو�صع  تاأ�صي�صية  جمعية  النتخابات  البالد 

ورف�صته  1948م  يف  ني�صان  يف  مطلبها  الهيئة  جددت  ثم  امل�رصوع،  على  توافق  مل  العربية 

اجلامعة العربية مرة اأخرى)24(.

لكن  مطلبها،  الهيئة  جددت  1948/5/15م،  يف  اإ�رصائيل  دولة  قيام  عن  االإعالن  وبعد 

االأمانة العامة للجامعة العربية اأعلنت يف 1948/7/10م عن اإقامة اإدارة مدنية موؤقتة)25(، 

ومع ذلك مل يطبق هذا القرار ب�صبب جتدد القتال بعد الهدنة االأوىل يف عام 1948م، ورف�س 

الهيئة للم�رصوع.

2.حكومة عموم فل�سطني:

اأيلول/�صبتمرب 1948م دعت الهيئة العربية العليا اإىل ت�صكيل جمل�س وطني    يف اأواخر 

واللجان  التجارية  والغرف  املحلية  واملجال�س  البلديات  لروؤ�صاء  الدعوة  ووجهت  فل�صطيني 

القومية والنقابات والقبائل واالأحزاب ال�صيا�صية والطوائف الدينية. وعقد املجل�س الوطني 

الفل�صطيني يف غزة يف 1948/9/30م بح�صور 85 �صخ�صًا، وارتفع عدد احل�صور يف اليوم 

التايل اإىل 97 �صخ�صًا)26(، وغاب ممثلو ال�صفة الغربية واأبرقوا اإىل املوؤمتر: منعنا من قبل 

22     ع�سام �سخنيني، فل�سطني الدولة، )بريوت: مركز اأبحاث منظمة التحرير، 1985م ( �ش 217.

23     جريدة فل�سطني. ال�سنة 31، العدد 261-6808 الأربعاء 1948/1/7.

24     �سخنيني، فل�سطني الدولة، �ش 218-217.

25     جامعة الدول العربية، الوثائق الفل�سطينية يف ق�سية فل�سطني، املجموعة الثانية من 47-1950، )القاهرة: جامعة الدول العربية مطبعة 
اأطل�ش د.ت ( �ش 152-154، انظر فيها الن�ش الكامل مل�سروع اإقامة اإدارة مدنية موؤقتة يف فل�سطني عام 1948م.

26     �سخنيني، فل�سطني الدولة، �ش 221.
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ال�صلطة االأردنية من احل�صور اإىل غزة، نوؤيدكم واأع�صاء حكومتكم)27(. ويف 1948/10/1م 

اأعلن احلاج اأمني احل�صني قرار ا�صتقالل فل�صطني ون�صت املادة التا�صعة من د�صتور احلكومة: 

تعترب حكومة عموم فل�صطني جهازا �رصعيا ملمار�صة جميع ال�صلطات الت�رصيعية والق�صائية 

والتنفيذية وفق ن�صو�س هذا النظام يف جميع فل�صطني بكامل حدودها كما كانت قبل انتهاء 

ما  العليا  العربية  الهيئة  نفذت  وهكذا  الخ)28(،  1948/5/15م..  يف  الربيطاين  االنتداب 

كانت قد قررته يف اجتماعها يف 1948/1/6م.

اأ�صبحت فل�صطني ع�صوًا يف جامعة الدول العربية، و�صمت حكومة عموم فل�صطني كال من 

اأحمد حلمي عبد الباقي رئي�صا، وجمال احل�صيني، ورجائي احل�صيني، وعوين عبد الهادي، 

واأكرم زعيرت، والدكتور ح�صني فخري اخلالدي، وعلى ح�صنة، ومي�صيل ابكاريو�س، ويو�صف 

املدنية  االإدارة  ملجل�س  ت�صميتهم  �صبق  قد  هوؤالء  معظم  وكان  اأع�صاء،  عقل  واأمني  �صهيون، 

الفل�صطينية ال�صابق.

العربية يف 1948/10/30م،  اإىل دورة جمل�س اجلامعة  ودعيت حكومة عموم فل�صطني 

الدول  حكومات  اعرتفت  كما  اإليها)29(.  بفل�صطني  اخلا�صة  الق�صايا  اإحالة  املجل�س  وقرر 

العربية با�صتثناء االأردن والعراق بحكومة عموم فل�صطني، ومل تعرتف بها اأي�صًا هيئة االأمم 

املتحدة)30(. ومع هذا االعرتاف العربي الر�صمي باحلكومة اإال اأن اجلامعة العربية مل توجه 

الرغم  على  1950م  اآذار/مار�س  لدورة  ودعتها  عادت  بينما  1949م  لدورة  اإليها  الدعوة 

من احتجاج االأردن، الذي طلب ر�صميًا من اجلامعة العربية �صحب اعرتافها بحكومة عموم 

فل�صطني، لكن اجلامعة رف�صت)31(، وجلاأت بداًل من �صحب االعرتاف بها اإىل ح�رص مهماتها 

يف ثالث:

وكانت . 1 لفل�صطني)32(،  ممثاًل  ب�صفته  العربية  اجلامعة  الجتماعات  رئي�صها  ح�صور 

اجتماعات  حل�صور  ثالثة  اأو  اثنني  اأو  مندوبًا  عنها  تر�صل  فل�صطني  عموم  حكومة 

جمل�س اجلامعة العربية)33(.

اإ�صدار جوازات �صفر كانت متنحها ملن يطلبها من املقيمني يف قطاع غزة، اعرتفت بهذه . 2

اجلوازات حكومة االأفغان، وحكومات الدول العربية با�صتثناء االأردن، وقد اأ�صدرت 

27     ح�سني اأبو النمل، قطاع غزة)1948-1967(، )بريوت: مركز اأبحاث منظمة التحرير، 1979م ( �ش 22.

28     جامعة الدول العربية، الوثائق الرئي�سية يف ق�سية فل�سطني، املجموعة الثانية، وثيقة رقم)44( �ش455، انظر فيها قرار اإعالن ال�ستقالل، 
وكذلك النظام )الد�ستور( املوؤقت حلكومة عموم فل�سطني، �ش 458-457.

29     ح�سن �سعب، الق�سية الفل�سطينية يف جامعه الدول العربية، �ش 920.

30     ابرا�ش، البعد القومي للق�سية الفل�سطينية، �ش 81.

31     عارف العارف، النكبة، نكبة بيت املقد�ش والفردو�ش املفقود، ج 3، )بريوت: املكتبة الع�سرية، د.ت(�ش711-710.

32     جامعة الدول العربية، القرارات ال�سيا�سية اخلا�سة بق�سية فل�سطني، )ق 165/473/ج5 – 1952/9/23( �ش 7.

33     امل�سدر نف�سه، )ق125/280/ج2 –1950/3/28( �ش 8.
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حكومة عموم فل�صطني حتى عام 1954م )11400( جواز �صفر)34(.

تقدمي بع�س اخلدمات اخلا�صة ملواطنني فل�صطينيني يطلبونها، مثل التو�صط بالتعيني . 3

يف بع�س الدول العربية وقبول بع�س الطلبة الفل�صطينيني يف معاهدها)35(.

من  العربية  الدول  تتلقاها من جامعة  التي  فل�صطني  عموم  ميزانية حكومة  تقل�صت  كما 

25 األف جنيه م�رصي يف عام 1948م، مل ت�صتلم منها فعليًا �صوى 21054 جنيهًا حتى عام 

1949)36(، اإىل 3 اآالف جنيه يف عام 1954م اإىل 4864 جنيهًا ل�صنة 1965/64م. وجاءت 

نهاية احلكومة بوفاة رئي�صها اأحمد حلمي با�صا يف 1963/6/29م)37(.

كان اإهمال الدول العربية حلكومة عموم فل�صطني اإ�صعافًا للكيانية الفل�صطينية التي كان 

اليهود  اأدرك  ولقد  االإ�رصائيلي،  التحدي  وجه  يف  ودعمها  تنميتها  العرب  على  الواجب  من 

قيمه هذا الكيان املجه�س معتربين �صم االأردن لل�صفة الغربية و�صيطرة اإ�رصائيل على ق�صم 

عام  االإ�رصائيلي  الدفاع  دايان، وزير  قال مو�صيه  لفل�صطني، كما  اإلغاء  فل�صطني، مبثابة  من 

1973م)38(.

وعلى الرغم مما اأ�صاب حكومة عموم فل�صطني من ت�صييق وتقتري وجحود منذ والدتها حيث 

جرت ت�صفية قواتها وبقايا جي�س اجلهاد املقد�س عام 1949م متهيدًا لتوقيع اتفاقات رود�س 

التي ر�صمت حدودًا الإ�رصائيل اعرتفت بها الدول املجاورة، اإال اأن الهيئة العربية العليا برئا�صة 

احلاج اأمني احل�صيني ا�صتمرت يف مهامها ون�صاطاتها لُتبقي على �صوت فل�صطني م�صموعًا على 

االأقل على امل�صتوى العربي واالإ�صالمي. فقد ا�صتمرت الهيئة حتث احلكومة امل�رصية وجامعة 

الدول العربية واأ�رصت على جتنيد اأبناء قطاع غزة، فاأر�صلت بهذا ال�صاأن املذكرات املتتالية يف 

1950/3/8م ثم 1950/12/28 ثم 1951/1/8م ثم 1953/2/2م ثم 1954/5/20م 

ثم 1955/11/8م اإىل جامعة الدول العربية، ثم يف 1956/4/1م اإىل الرئي�س عبد النا�رص، 

ورد عليها الرئي�س عبد النا�رص يف خطابه يف 1956/6/11م بقوله: "اإن رغبة الهيئة يف جتنيد 

احل�صيني  اأمني  احلاج  الهيئة  رئي�س  وكان  والنظر"،  الدرا�صة  مو�صع  �صتو�صع  الفل�صطينيني 

االإقبال على  فيه على  الفل�صطينيني يف قطاع غزة يف 1956/3/19م يحثهم  اإىل  نداء  قد وّجه 

التجنيد واجلهاد)39(. وا�صتمرت الهيئة يف اأعمالها املتوا�صعة يف اخلم�صينات وال�صتينات دون 

اأن ت�صكل خطرًا على اإ�رصائيل اأو الدول املجاورة اأو تقوم باأي دور فعال بني الفل�صطينيني حتى 

قيام منظمة التحرير الفل�صطينية بقيادة اأحمد ال�صقريي عام 1964م.

34     العارف، النكبة، ج3، �ش 711.
35     �سخنيني، فل�سطني الدولة، �ش 232.

36     العارف، النكبة، ج 3، �ش 710.
37     �سخنيني، فل�سطني الدولة، �ش 233-231.

38     اأنظر قوله يف: اإميل توما، ال�سهيونية على حقيقتها، جمموعة اأقوال لزعماء اإ�سرائيليني و�سحف اإ�سرائيلية، ترجمة اإميل توما، )بريوت: 
مركز اأبحاث منظمة التحرير، د.ت ( �ش 8 من الف�سل الثالث.

39  اإبراهيم �سكيك، غزة عرب التاريخ، ج 8، )قاع غزة حتت الإدارة امل�سرية 1957-1967(، )غزة: د.ن، د.ت( �ش112-109.
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ن�ساأة منظمة التحرير الفل�سطينية:

مل تولد منظمة التحرير الفل�صطينية عام 1964 من فراغ اأو اعتباٍط، بل �صبقتها اإرها�صات 

الفل�صطينيون قد فقدوا  الفل�صطينية والعربية، وملَّا كان  ال�صاحتني  �صيا�صية واجتماعية على 

اأبناء  من  كثرٌي  ان�صوى  يجمعهم؛  دون وطن  وباتوا  عام 1948،  فل�صطني  نكبة  بعد  وطنهم 

ال�صعب الفل�صطيني حتت لواء االأحزاب القومية العربية واالأحزاب اال�صرتاكية العربية وكذلك 

باأن ت�صاعدهم تلك االأحزاب  اأماًل  العقائدية؛  اال�صالموية على اختالف م�صمياتها وم�صاربها 

قومي  وطن  اإن�صاء  من  متكنت  التي  العاملية،  ال�صهيونية  احلركة  من  وطنهم  ا�صتعادة  على 

لليهود على اأر�س فل�صطني التاريخية.

واعتقد الفل�صطينيون باأن االنت�صاب لتلك االأحزاب �صيء مقد�س، ال ي�صاهيه اأي �صيء اآخر؛ 

فلم يفكروا يف تكوين كيانية خا�صة بهم، �صوى جتربة حكومة عموم فل�صطني؛ واعتقدوا اأن 

اأوىل  هو  بل  الفل�صطينية  الكيانية  على  ُمقّدم  االإ�صالمي  اأو  اال�صرتاكي  اأو  القومي  االنت�صاب 

واأو�صع واأ�صمل وبالتايل اأهم؛ واأنه اأقرب الطرق اإىل حترير فل�صطني، وبقي احلال كذلك حتى 

حتت  ين�صوي  فل�صطيني،  كيان  باإن�صاء  العربية  االأنظمة  بع�س  فّكرت  عندما  1959؛  العام 

العباءة العربية، ومل يكن ذلك التفكري بريئًا باملطلق؛ فقد اأح�ّصت تلك االأنظمة؛ اأن الفل�صطينيني 

ي�صّكلون  بداأوا  واأنهم  الو�صاية عليهم؛ خا�صًة  اإىل ما ال نهاية على فر�س  لن يطيقوا �صربًا 

اإمكانية  ثمة  وبالتايل  العربية؛  االأنظمة  تلك  اإرادة  عن  رغمًا  ع�صكرية،  وحركات  تنظيمات 

لتطويع كيان ين�صاأ مبباركة تلك االأنظمة.

واحلق يقال اأن الف�صل االأول يف والدة منظمة التحرير الفل�صطينية، يعود اإىل الدور امل�رصي 

بزعامة الرئي�س جمال عبد النا�رص، ودوره القومي يف اإقناع اأكرث من دولة عربية باالعرتاف 

بالكيان الفل�صطيني اجلديد، منظمة التحرير الفل�صطينية. واحلق يقال كذلك؛ اأن الف�صل االأكرب 

يعود الأحمد ال�صقريي يف اإن�صاء الكيان الفل�صطيني اجلديد، الذي انتهز فر�صة �صدور قرار 

القمة العربي الذي ُعقد يف القاهرة يف 13 كانون ثاٍن )يناير( 1964 بهذا ال�صدد؛40 فبادر اإىل 

تنفيذه وجعله اأمرا واقعًا؛ لكي ال يبقى مثل غريه من القرارات ال�صابقة دون تنفيذ.

املواقف العربية والفل�صطينية، مل تكن متوافقة من ت�صكيل منظمة التحرير الفل�صطينية؛ 

امل�صالح  امل�صالح واالأجندة امل�رصية، ولي�س وفق  باأنه يعمل وفق  ال�صقريي؛  اتهم  فالبع�س 

الوطنية الفل�صطينية، وتراوحت مواقف الدول العربية من تاأ�صي�س املنظمة، وحتى عام 1968، 

ما بني موؤيٍد بالكامل لها، كما هو: احلال مع م�رص والكويت واجلزائر، اأو خالٍف م�صتمر كما 

مع االأردن، اأو حتفظ من جانب ال�صعودية.

40   كان القرار باإن�ساء كيان غري حمدد املعامل، وكان لل�سقريي الف�سل با�ستثماره وحتويله ملنظمة وا�سحة وحمددة الأهداف هي منظمة التحرير 
الفل�سطينية.
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وكان من �صوء حظ منظمة التحرير الفل�صطينية؛ اأنها ظهرت يف الوقت الذي �صهدت فيه 

بداية  يف  الداخلية،  العربية  واخلالفات  التجاذبات  من  العديد  العربية  ال�صيا�صية  ال�صاحة 

ال�صتينات من القرن الع�رصين، وغرقت ورغمًا عنها اأحيانًا كثرية يف تلك التجاذبات؛ وبذلك 

كان من ال�صهل اتهامها بتدبري انقالبات ع�صكرية، وبالتاآمر �صد بع�س احلكومات العربية، 

وهناك من يعتقد؛ باأن جراأة ال�صقريي وخطابته قد دفعت باملنظمة اإىل املزيد من التورط يف 

التجاذبات العربية احلادة؛ االأمر الذي �صوف يتم من خالله معاقبة ال�صقريي على تلك اجلراأة 

يف موؤمتر القمة العربية يف "اخلرطوم" بعد هزمية العام 1967، ودفعه اإىل اال�صتقالة.

والنتيجة اأن ال�صقريي مل ي�صتقل من رئا�صة منظمة التحرير الفل�صطينية مبح�س اإرادته؛ 

واإمنا ُدفع لذلك دفعًا؛ اأو اإن جاز لنا التعبري-كما يرى بع�س املحللني-، جرى انقالب اأبي�س 

داخل املنظمة، اأدى اإىل اإرغامه على التنحي، بعد اتهامه بالتق�صري يف قيادة املنظمة، وارمتائه 

اأح�صان االأنظمة العربية؛ تلك االأنظمة التي كان لبع�صها دور بارز يف ذلك  مع موؤ�ص�صته يف 

االنقالب �صده بعدما حاد عن �صيا�صاتها. 

بينما نرى اأن �صعود جنم التنظيمات الفدائية الفل�صطينية املوؤمنة بالكفاح امل�صلح و�رصعة 

انت�صارها يف خميمات الالجئني وعملياتها الع�صكرية النوعية، قد قل�س كثريا من دور املنظمة، 

والذي ا�صتدعى بالرئي�س جمال عبد النا�رص اأن ي�صحب دعمه الأحمد ال�صقريي، ويوجهه ملن 

ي�صاعده على االأر�س يف اإ�صعال املنطقة بالهجمات �صد ا�رصائيل كحرب ا�صتنزاف خا�صة بعد 

هزمية عام1967 واللقاء الذي مت بينه وقيادة حركة فتح برتتيب حممد ح�صنني هيكل الذي 

اأنتج الحقا عالقات مميزة اأدت ل�صيطرة التنظيمات الفدائية الفل�صطينية بقيادة يا�رص عرفات 

على املنظمة.
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الهيكل التنظيمي  ملنظمة التحرير الفل�سطينية
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والكفاءات  الفدائية  املنظمات  بني  منا�صفة  من 32 ع�صوًا  االأول  املركزي  املجل�س  ت�صكل  وقد 

الفل�صطينية غري املنتمية واالحتادات ال�صعبية. وكان يفرت�س اأن يجل�س مرة كل �صهرين على االأقل، 

اأداء م.ت.ف. وتطويره. ولكن م�صري هذا املجل�س مل  اأداة ديناميكية فّعالة يف مراقبة  واأن يكون 

يختلف كثريًا عن املجل�س الوطني، اإذ متت م�صاعفة اأعداد اأع�صائه )و�صل �صنة 1990 عدد اأع�صائه 

اإىل 108، ثم 128 �صنة 2000(، وعانى بالتايل من م�صاعب االجتماع واتخاذ القرار...، فبقيت 

القدرة على املبادرة، واتخاذ القرار بيد اللجنة التنفيذية.

ج. اللجنة التنفيذية)44(:

ت�صبه اللجنة التنفيذية احلكومة اأو ال�صلطة التنفيذية يف االأنظمة ال�صيا�صية، وهي اأعلى �صلطة 

تنفيذية يف م.ت.ف. وتكون دائمة االنعقاد واأع�صاوؤها متفرغون للعمل. وتتوىل تنفيذ ال�صيا�صات 

ها املجل�س الوطني. وتتوىل مهام متثل ال�صعب الفل�صطيني، واالإ�رصاف  واخلطط والربامج التي ُيقرُّ

على موؤ�ص�صات م.ت.ف، واإ�صدار اللوائح والتعليمات والقرارات التي تنظم اأعمال م.ت.ف، وُتنفذ 

ال�صيا�صة املالية لـ م.ت.ف، وُتِعدُّ ميزانيتها.

ويف املجال�س الوطنية الثالثة االأوىل كان النظام يقت�صي اأن يقوم املجل�س بانتخاب رئي�س اللجنة 

اأ�صبح النظام يقت�صي  اأع�صاء اللجنة. ومنذ املوؤمتر الرابع  التنفيذية، ثم يقوم هو باختيار باقي 

اأن ينتخب املجل�س الوطني اللجنة التنفيذية، وتقوم هي باختيار الرئي�س من بني اأع�صائها. وعادة 

من  و�صبعة  الفل�صطينية  الف�صائل  من  )ثمانية  ع�صوًا   15 التنفيذية  اللجنة  اأع�صاء  عدد  كان  ما 

امل�صتقلني(، لكن العدد زاد يف املجال�س االأخرية اإىل 18 ع�صوًا.

التنفيذية تقوم بدوٍر حموري يف عمل م.ت.ف، وهي تتوىل  اللجنة  فاإن  العملية،  الناحية  ومن 

ال�صلطات الفعلية يف املنظمة.

د. دوائر منظمة التحرير الفل�سطينية)45(:

للمنظمة عدد من الدوائر ت�صبه الوزارات يف االأنظمة ال�صيا�صية، وتقوم اللجنة التنفيذية باإن�صاء 

هذه الدوائر، وعادة ما يتوىل اأحد اأع�صاء اللجنة التنفيذية م�صئولية دائرة من الدوائر، وقد تتعر�س 

هذه الدوائر للتغيري واحلذف والزيادة. اأما اأهم هذه الدوائر فهي:

2. الدائرة ال�صيا�صية. 1. اأمانة ال�رص.    

4. ال�صندوق القومي. 3. الدائرة الع�صكرية.      

6. دائرة الرتبية والتعليم العايل. 5. دائرة �صوؤون الوطن املحتل.   

8. دائرة االإعالم والثقافة. 7. دائرة العالقات القومية.   

10. دائرة ال�صوؤون االجتماعية. 9. دائرة التنظيم ال�صعبي.   

11. دائرة ال�صوؤون االإدارية.

44  حول اللجنة التنفيذية، انظر: املرجع نف�سه، ج 4، �ش 318–321.
45  حول دوائر م.ت.ف، انظر: املرجع نف�سه، ج 4، �ش 322–325.
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جي�س التحرير الفل�سطيني

االت�صال  مبهمة  العربية،  الدول  جامعة  يف  فل�صطني  ممثل  ال�صقريي،  اأحمد  املرحوم  كلف  عندما 

�صعب  لتنظيم  مثلى،  على �صيغة  االتفاق  اأجل  من  اأينما وجد،  الفل�صطيني  وبال�صعب  العربية،  بالدول 

فل�صطني وتعبئته وح�صد االإمكانات والطاقات املتوفرة لديه، قام احمد ال�صقريي فورا بزيارة الدول 

هذه  من  دولة  كل  يف  املتواجدين  الفل�صطينية  بال�صخ�صيات  التقى  كما  بروؤ�صائها،  والتقى  العربية، 

الدول، والقى ترحيبا وا�صتقباال وت�صجيعا كبريا للفكرة التي خرج بها موؤمتر القمة العربية االأول يوم 

1964/1/13م، والذي عقد يف القاهرة، بح�صور امللوك والروؤ�صاء واالأمراء العرب، والذين بحثوا 

االأردن(  نهر  )مياه  لتحويل  االإ�رصائيلي  ال�صهيوين  امل�رصوع  ملواجهة  اتخاذها  يجب  التي  التدابري 

وروافده.

تلبية  املراكز  هذه  ت�صتطع  ومل  امل�صيفة،  الدول  يف  الفل�صطينيني  ال�صبان  لتطوع  مراكز  افتتحت 

على  الدول  تلك  موافقة  على  احل�صول  ال�صقريي  حاول  وقد  الب�رصية.  القوة  من  اجلي�س  احتياجات 

الفل�صطينية ولكنه مل ينجح يف  التحرير  للفل�صطينيني مبوجب قانون ت�صعه منظمة  االإلزامي  التجنيد 

ذلك.

الكيان  اأن  1964/3/27م،  يوم  يف  اأعلن  العربية،  الدول  على  )ال�صقريي(  جولة  انتهاء  بعد 

الفل�صطيني الذي اتفق قادة العرب عليه، يقوم على اأربع دعائم اأ�صا�صية وهي:

• اجلهاز الع�صكري: ومهمته تدريب ال�صباب الفل�صطيني القادر على حمل ال�صالح لتمكينه من 	

حترير االأر�س الفل�صطينية امل�صلوبة والدفاع عن االأر�س الفل�صطينية الباقية.

• اجلهاز التنظيمي.	

• اجلهاز ال�صيا�صي.	

• اجلهاز املايل.	

ال�صخ�صيات  مئات  وح�رصه  1964/5/28م،  يوم  القد�س  يف  التاأ�صي�صي  املوؤمتر  عقد 

املوؤمتر  واأ�صدر  املعظم(  طالل  بن  ح�صني  امللك  )جاللة  ال�صقريي  مع  ح�رصه  كما  الفل�صطينية)46(، 

القرارات التالية:

البدء فورا بفتح مع�صكرات التدريب، وجمع ال�صباب الفل�صطيني وتدريبهم على حمل ال�صالح، . 1

واإعداد كل فرد منهم، لال�صتعداد ملعركة التحرير.

ت�صكيل كتائب فل�صطينية ع�صكرية نظامية، وكتائب فدائية قادرة وفعالة.. 2

تزويد هذه الكتائب مبختلف اأنواع ال�صالح احلديث والتجهيزات الالزمة.. 3

اإحلاق ال�صباب الفل�صطيني يف املدار�س والكليات واملعاهد الع�صكرية يف الدول العربية وال�صديقة.. 4

تطبيق نظام املقاومة ال�صعبية والدفاع املدين يف �صفوف ال�صعب الفل�صطيني وقد مت افتتاح اأول . 5

مع�صكر للتدريب يف قطاع غزة يف �صهر اأيار 1964م، ثم تالها حكومة اجلزائر بافتتاح مع�صكر 

لتدريب اأبناء فل�صطني، وطلبت من مكتب فل�صطني يف اجلزائر، تزويدها باأ�صماء الفل�صطينيني 

46   �سكل الرئي�ش العراقي عبد الكرمي قا�سم )فوج التحرير الفل�سطيني الأول وكان هذا بعد عام 1958م.
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الذين يرغبون يف االلتحاق يف دورات تدريبية يف هذا املع�صكر.

العربية  )اجلمهورية  احتفاالت  يف  النظامي،  الفل�صطيني  التحرير  جلي�س  علني  وجود  اأول  ظهر 

املتحدة( يف م�رص، بعيد الثورة يوم 1964/7/23م، اإذ ا�صرتكت وحدات رمزية يف العر�س الع�صكري 

با�صم )جي�س فل�صطني(.

اأيد موؤمتر القمة الثاين، الذي انعقد يف االإ�صكندرية يوم 1964/9/5م، منظمة التحرير الفل�صطينية 

وجدوا،  اأينما  فل�صطني  اأبناء  من  وجنوده  �صباطه  واختيار  الفل�صطيني(،  التحرير  )جي�س  اإن�صاء  يف 

ور�صدت املنظمة املبالغ املالية الالزمة له، وا�صتكملت املنظمة هيكلها يف خمتلف املجاالت: )الع�صكرية، 

اللواء وجيه  تعيني  باإعالن  ال�صقريي  قام  وعندها  االإعالمية( وغريها،  التنظيمية،  املالية،  ال�صيا�صية، 

املدين قائدا عاما جلي�س التحرير الفل�صطيني.

الفل�صطيني،  للكيان  دعما  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بقيام  الثاين  العربية  القمة  موؤمتر  رحب 

كطليعة للن�صال العربي اجلماعي لتحرير فل�صطني، و�صادق على قرار املنظمة يف اإن�صاء )جي�س التحرير 

اللواء )وجيه املدين( الذي كان يخدم يف )اجلي�س  الفل�صطيني  الفل�صطيني(، وعينت املنظمة ال�صابط 

اجلابي(  )�صبحي  العميد  وعينت  القاهرة،  يف  ومقره  الفل�صطيني،  التحرير  جلي�س  قائدا  الكويتي(، 

رئي�صا الأركان هذا اجلي�س وكان مقره يف دم�صق، وكانت مرجعية هذا اجلي�س القيادة العربية املوحدة 

يف جامعة الدول العربية.

ت�سكيل وحدات جي�س التحرير الفل�سطيني

ال�صبان  من  متطوعني  فيه  تطلب  اإعالنا  1947م  عام  يف  ن�رصت  قد  حيفا  يف  القومية  اللجنة  كانت 

�صورية  يف  �صباطا  تعد  ع�صكرية  بدورة  يلتحقوا  لكي  )املرتك(  �صهادة  على  احلا�صلني  الفل�صطينيني 

ليعودوا اإىل فل�صطني مقاتلني مع اجليو�س العربية )47(.

يف  فت�صكلت  االأردن،  العراق،  م�رص،  �صورية،  يف  الفل�صطيني  التحرير  جي�س  وحدات  ت�صكيل  بداأ 

والدعم، وهي )411، 412،  االإ�صناد  املغاوير ووحدات من  كتائب( من   3( �صورية قوات حطني من 

اآنذاك للمقدم �صمري اخلطيب من دورة 1948، وجرى االحتفال بت�صكيل  413(، وقد �صلمت قيادتها 

اأول كتيبة يف هذه القوات يف حر�صتا يف 1965/5/3 بح�صور رئي�س اجلمهورية العربية ال�صورية اأمني 

اللواء املدين خالل  اللواء وجيه املدين. وقد �صلم  الفل�صطيني  التحرير  العام جلي�س  احلافظ، والقائد 

االحتفال قائد الكتيبة املقدم اخلطيب علم فل�صطني، وقد �صميت هذه القوات با�صم قوات حطني تيمنا 

مبعركة حطني التي وقعت بتاريخ 1187/7/4م بني قوات �صالح الدين االأيوبي وقوات ال�صليبيني 

يف املنطقة بني طربيا والنا�رصة، والتي انت�رص فيها امل�صلمون، و�صقطت بيدهم مملكة القد�س، وقد مت 

فيها حترير معظم االأرا�صي التي كان قد احتلها ال�صليبيون من قبل.

 ويف العراق )قوات القاد�صية(، من كتيبة مغاوير، هي )421( مع وحدات اإ�صناد ودعم، وقد ت�صكلت 

من اأبناء الالجئني الفل�صطينيني املتطوعني يف العراق، وقد عني قائدا لها املقدم اأيوب عمار من دورة 

1948، والذي كان قائدا للمقاتلني الفل�صطينيني يف حي احللي�صة يف حيفا قبل التحاقه بدورة ال�صباط، 

وقد �صميت هذه القوات با�صم قوات القاد�صية تيمنا مبعركة القاد�صية التي وقعت يف العراق بني قوات 

47    �سهادة الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى، �سوؤون فل�سطينية العدد 252.
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ر�صتم  ومقتل  امل�صلمني  بانت�صار  انتهت  والتي  الفر�س  وقوات  وقا�س  ابي  بن  �صعد  بقيادة  امل�صلمني 

القائد الفار�صي.

اإ�صناد  ت�صكلت قوات عني جالوت يف 1965/9/1م من )3( كتائب مغاوير ووحدات  ويف م�رص 

ودعم، وقد احتفل الأول مرة باإن�صاء قوات عني جالوت يف 1965/9/1 بح�صور احلاكم العام امل�رصي 

وجيه  اللواء  الفل�صطيني  التحرير  جلي�س  العام  والقائد  العجرودي،  يو�صف  اأول  الفريق  غزة  لقطاع 

املدين، وقد �صميت هذه القوات با�صم عني جالوت تيمنا مبعركة عني جالوت التي وقعت يف 1260/9/3 

يف منطقة تعرف بهذا اال�صم تقع بالقرب من بي�صان. وكانت بني جي�س امل�صلمني وجي�س املغول، وحقق 

فيها امل�صلمون انت�صارا �صاحقا على املغول متكنوا بعدها من ا�صتعادة جميع املدن التي كان قد احتلها 

جنكيز خان )48(.

وت�صكلت يف االأردن كتيبة مغاوير �صميت كتيبة زيد بن حارثة وكان يقودها الرائد في�صل الفاهوم، 

مهنا،  غازي  املقدم  يقودها  وكان  عمري،  بن  م�صعب  كتيبة  دعيت  لبنان،  يف  اأخرى  كتيبة  وت�صكلت 

والكتيبتان زيد بن حارثة، م�صعب بن عمري هما يف االأ�صل من قوات التحرير ال�صعبية، ومت تكوينهما 

من الوحدات التي �صكلها جي�س التحرير الفل�صطيني، بعد نك�صة عام 1967م يف كل من )قطاع غزة، 

االأردن، �صورية، لبنان(، من كوادر ع�صكرية �صباط، �صف �صباط مفرزين من قوات )جي�س التحرير 

الفل�صطيني(، املوزعة يف اجلبهات العربية الثالث، اإىل هذه القوات، حتى �صنة 1970م، حيث مت حلها 

وحتويلها اإىل الكتيبتني النظاميتني املذكورتني اأعاله )االأردن ولبنان(.

يف  الفل�صطيني  ال�صباب  تطوع  تي�صري  اجل  من  كبرية  ت�صهيالت  وم�رص  والعراق  �صورية  قدمت 

جي�صهم الوليد، وفتحت اأبواب كلياتها ومدار�صها الع�صكرية للتدريب القيادي واالخت�صا�صي واملهني، 

والتمر�س يف خمتلف فنون القتال وا�صتعمال خمتلف االأ�صلحة، و�صهلت معظم الدول العربية االأخرى 

هذا ال�صبيل، و�صمحت بتجنيد الفل�صطينيني واإحلاقهم بالوحدات التي مت ت�صكيلها، وبالكليات واملدار�س 

الع�صكرية العربية التي رحبت بتدريب ال�صباب الفل�صطيني.

عقد املجل�س الوطني الفل�صطيني دورته الثانية يف القاهرة بتاريخ 1965/5/31م، وا�صدر قرارات 

ع�صكرية منها:

• االإ�رصاع يف تنفيذ التدريب ال�صعبي.	

• اإن�صاء اإدارة للتعبئة العامة يف املنظمة.	

• الع�صكرية 	 والعنا�رص  ال�صباط،  اختيار  يف  الفل�صطيني  التحرير  جي�س  قيادة  مهمة  ت�صهيل 

ومتكني  الع�صكرية،  للمقت�صيات  وفقا  التحرير  )جي�س  وحدات  �صمن  وانتقالهم  االأخرى، 

القيادة من تدريب الفل�صطينيني يف اأرا�صي الدول العربية املقيمني فيها(.

• فر�س التجنيد االإلزامي على جميع الفل�صطينيني القادرين على حمل ال�صالح اأينما كانوا.	

• ا�صتخدامهم 	 من  ميكن  ب�صكل  اأعدادهم،  وزيادة  الفدائيني،  بت�صكيالت  االهتمام  م�صاعفة 

ا�صتخداما ناجحا يف العمليات احلربية.

• االهتمام بدور املراأة الفل�صطينية، يف معركة التحرير، لتمكينها من العمل يف املقاومة ال�صعبية، 	

واخلدمات الطبية، االإ�صعاف امليداين.

48    للعلم باأن العقيد م�سطفى حافظ اأ�سبح م�سوؤول عن كتيبة الفدائيني الفل�سطينيني عام 1955م والتي نفذت اجراأ العمليات داخل الأر�ش 
اإ�سرائيل ال�سرية، ترجمة عمار جولق وعبد الرحيم الفرا،  اإيان بالك وبيتي موري�ش: حروب  املحتلة، والذي اغتالته املو�ساد بظرف مفخخ. )انظر: 

الأهلية للن�سر والتوزيع 1992م �ش132(.
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وتبعث  تدريبية،  بدورات  االأفراد  وتلحق  والتجنيد،  التعبئة  خطط  تنفيذ  يف  اجلي�س  قيادة  اأخذت 

املر�صحني ليكونوا �صباطا اإىل الكليات الع�صكرية العربية، ظهرت اأزمة يف اطار العمل العربي امل�صرتك، 

اأعمال )م.ت.ف(  اأثرت يف  اآثارها يف تطور )جي�س التحرير(، ويف متركز قواته ومهامها، كما  تركت 

ذاتها، وقد برزت هذه االأزمة يف مطلع عام 1966م.

دورته  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  عقد  عامة،  ب�صورة  العربية  العالقات  ي�صود  التوتر  كان  فيما 

الثالثة يف غزة، يوم 1966/5/20م، وا�صدر عدة قرارات تتعلق بال�صوؤون الع�صكرية ومنها ما يلي:

• منا�صدة الدول العربية الوفاء بالتزاماتها املالية جتاه قيادة )جي�س التحرير الفل�صطيني بدون 	

االرتباط بالقيادة العربية املوحدة.

• حتويل اإيرادات ال�صندوق القومي اإىل ح�صاب جي�س التحرير	

• و�صع الدائرة الع�صكرية يف قيادة املنظمة حتت اإ�رصاف قيادة جي�س التحرير.	

فقد  تاأ�صي�صه،  مرحلة  يف  الفل�صطيني،  التحرير  جي�س  واجهها  التي  ال�صعوبات  من  الرغم  وعلى 

الع�صكري والقتايل اجليد،  التدريب  الأفراد اجلي�س و�صباطه م�صتوى من  ا�صتطاعت قيادته ان توفر 

لهذا  ال�صباط  من  االأوىل  الدفعات  تخرج  ان  اأو�صكت  العربية  الع�صكرية  الكليات  بع�س  ان  �صيما  وال 

التحرير  جي�س  قيادة  اأوفدت  العربية،  الع�صكرية  الكليات  من  اخلريجني  هوؤالء  جانب  واىل  اجلي�س، 

بعثات تعليمية اإىل الكليات يف بع�س الدول االأجنبية ال�صديقة.

ولكنها  التحرير  جلي�س  موازنتها  من   %85 نحو  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  قيادة  خ�ص�صت 

واجهت عقبات مالية، فمعظم الدول العربية مل تدفع ح�ص�صها املالية للمنظمة، وكان اجلي�س يومذاك 

بحاجة اإىل خم�صة ماليني جنيه اإ�صرتليني، لي�صتكمل مرحلة تاأ�صي�صه، وقد ظهر هذا الو�صع يف قرارات 

املجل�س الوطني الفل�صطيني يف دورته الثالثة التي مر ذكرها.

ان عام 1966م ميكن اعتباره عاما لتطوير )جي�س التحرير الفل�صطيني( وتثبيتا لو�صعه وت�صليحه، 

على الرغم من املتاعب التي اأثرت يف تنفيذ املرحلة الثانية من خطة اإن�صائه وتطويره وت�صليحه واإعداده 

للمعركة.

اأن�صئت قوات التحرير ال�صعبية لتكون الذراع القوية التي حتركها قيادة جي�س التحرير الفل�صطيني، 

يف العمليات الفدائية والكفاح امل�صلح، لتثبت لالآخرين اأن جي�س التحرير الفل�صطيني قادر على اأن يتحول 

ا�صرتكت قوات  االإ�رصائيلي، وقد  العدو  اليومية �صد  العمليات  ينا�صل وي�صارك يف  اإىل جي�س ثوري، 

التحرير ال�صعبية مع املنظمات الفدائية الفل�صطينية يف معارك نوعية على جميع جبهات القتال، وقدمت 

الكثري من ال�صهداء االأبرار، حتى جرى حتويلها اإىل كتائب ع�صكرية نظامية بعد عام 1970م.

بعد اأن تغريت بنية منظمة التحرير الفل�صطينية، وان�صمام منظمات املقاومة امل�صلحة اإىل قيادتها، 

وجمل�صها الوطني الفل�صطيني، وموؤ�ص�صاته ودوائره، يف وحدة وطنية �صاملة، اأ�صبح من الطبيعي اأن 

يوؤثر ذلك على و�صع جي�س التحرير وتطوراته، وقد اتخذ املجل�س الوطني يف دورته الرابعة التي عقدت 

يف القاهرة بتاريخ 1968/7/10م، قرارين هامني هما:

والقيادة(، . 1 االإرادة  )حر  وجعله  وتطويره  حجمه  وزيادة  الفل�صطيني،  التحرير  جي�س  دعم 

وتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة باتخاذ جميع االإجراءات الالزمة لذلك، والعمل على متكني 

قوات جي�س التحرير من املرابطة يف االأماكن املنا�صبة للثورة الفل�صطينية.
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نك�صة . 2 بعد  اجلديدة  املرحلة  مع  لتتوافق  للمنظمة  االأ�صا�صي،  النظام  من   )22( املادة  تعديل 

اخلام�س من حزيران عام 1967م.

يف  تغيريات  اإجراء  تتطلب  اجلديدة  املرحلة  اأن  حمودة(  )يحيى  برئا�صة  التنفيذية  اللجنة  راأت 

تنقالت  واأجرت  االأركان،  لهيئة  رئي�صا جديدا  �صهر متوز 1968م  يف  وعينت  اجلي�س،  قيادة  منا�صب 

يف بع�س �صباط القيادة، ثم عينت يف 1968/12/14م رئي�صا جديدا لهيئة االأركان العامة، ومنحته 

اخت�صا�صات القائد العام للجي�س.

الهيكليات والتدريب:

ا�صتطاع جي�س التحرير الفل�صطيني، بالرغم من كل ما جابهه من م�صاكل وانتقادات، اأن َيكون قوة 

ع�صكرية مقاتلة يف ال�صاحة الفل�صطينية، فاأن�صاأ قوات التحرير ال�صعبية التي كانت تعمل مع املنظمات 

الفل�صطينية االأخرى يف االأعمال القتالية يف االأرا�صي املحتلة. كما قامت باالمتداد حتى لبنان واالأردن 

وقطاع غزة، وكان قائدها املقدم عبد العزيز الوجيه الذي انتخب فيما بعد ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفل�صطينية.

اإىل قوات  القوات  لقوات حطني قررت حتويل هذه  قائدًا  اليحيى: »عندما كنت  الرزاق  يقول عبد 

تدريب  برامج  لهذه  و�صعت  املحتملة.  امل�صتقبلية  القتالية  ومهامها  تتنا�صب  بهيكليات جديدة  خا�صة 

ت�صتمل على القتال يف جميع اأنواع االأرا�صي ويف اأ�صعب الظروف، وعلى ا�صتخدام جميع اأنواع االأ�صلحة 

املتوفرة، و�صياقة كل اأنواع االآليات القتالية، والهبوط باملظالت والقفز من املروحيات، والتدريب على 

اأعمال الهند�صة الع�صكرية واملتفجرات، وال�صباحة، والتعاي�س مع الطبيعة يف جميع احلاالت املناخية.

الت�سليح:

على اجلي�س  ال�صني وزعتها  من  �صالح  باخرتي  تاأمني  من  ما  قوات حطني يف وقت  قيادة  متكنت 

وعلى املنظمات املقاتلة. كما قامت بتدريب ميلي�صيات املنظمات بفرز �صباط مدربني من خرية ال�صباط 

لتدريبها على هذه االأ�صلحة. ويف وقت الحق متكنت القيادة العامة للجي�س من تاأمني كميات كبرية من 

االأ�صلحة، قامت بتوزيعها على قوات اجلي�س وعلى املنظمات املقاتلة.

امل�ساهمات القتالية:

�صاهمت قوات جي�س التحرير الفل�صطيني يف جميع احلروب العربية ح�صب مكان وجودها، فقوات 

عني جالوت قاتلت مع اجلي�س امل�رصي يف جميع حروبه، وا�صتطاعت اأن حتظى بتقدير كبري من قيادته 

ملا حققته من جناحات، وللدور الذي لعبته يف هذه احلروب. كما ا�صرتكت يف القتال عام 1967 يف قطاع 

غزة ب�صكل ُم�رصِّف ومثري لالإعجاب.

كما ا�صرتكت قوات حطني مع اجلي�س ال�صوري يف حروبه، يف 1967 ، ويف عام 1973 . ففي عام 

الدفاع  بتنظيم  فقامت  القتال،  جبهة  يف  الوحيدة  القوات  هي  وظلت  حطني  قوات  تن�صحب  مل   1967

اأخرى بالقفز من طائرات  عن درعا ودم�صق عند غياب قوات اجلي�س ال�صوري. كما قامت يف حروب 

الهيلوكبرت فوق املر�صد االإ�رصائيلي يف جبل ال�صيخ واحتلته ب�صكل مفاجئ ويف وقت ق�صري. ويف وقت 

لتاأمني  بالقنيطرة  التالل واملرتفعات املحيطة  بالقفز من احلّوامات واحتالل  اآخر قامت قوات حطني 

الهجوم ال�صوري على اجلوالن.
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اأما قوات القاد�صية فقد قاتلت يف معركة الكرامة يف 3/12/ 1968 كما حاربت مع القوات العراقية 

التي ا�صرتكت مع اجلي�س االأردين يف القتال عام 1967. اأما قوات بدر املوجودة يف االأردن فقد حاربت 

عام 1982 يف لبنان مع قوات الثورة الفل�صطينية اأثناء الغزو االإ�رصائيلي.

الكفاح امل�سلح:

التحرير  جلي�س  العام  القائد  اإىل  واأ�صندت  1969م  عام  يف  امل�صلح  الكفاح  اأركان  رئا�صة  اأن�صئت 

التجاوزات  منع  يكفل  مبا  الفدائية  املنظمات  ن�صاط  بتنظيم  امل�صلح  الكفاح  رئا�صة  قامت  الفل�صطيني، 

واملحافظة على النظام العام يف االأردن. كما قامت بتنظيم ن�صاطاتها يف االأرا�صي املحتلة. وقد اأن�صاأت 

رئا�صة اأركان الكفاح امل�صلح ان�صباطا قويا و�صع حتت قيادة مدير عام الدائرة الع�صكرية اآنذاك العقيد 

�صمري اخلطيب، واتفقت مع االردن على ا�صدار لوحات �صيارات خا�صة ب�صيارات الثورة متكنها من 

على  امل�صلح  الكفاح  ان�صباط  من  مفارز  وو�صعت  م�صاكل.  بدون  املجاورة  الدول  جميع  اىل  احلركة 

احلدود االأردنية ال�صورية، وال�صورية اللبنانية لتاأمني �صيارات املقاومة من عبور احلدود دون موانع.

مت عقد املجل�س الوطني الفل�صطيني دورته اخلام�صة يف 1969/2/1م، وانتخب يا�رص عرفات )اأبو 

عمار( رئي�صا للمنظمة، وانتخبت جلنة تنفيذية جديدة برئا�صة )يا�رص عرفات( اأبو عمار، الذي �صغل 

من�صب رئا�صة الدائرة الع�صكرية باالإ�صافة اإىل رئا�صة املنظمة وكان الناطق الر�صمي حلركة فتح بعد 

معركة الكرامة.

كان اأول عمل قام به الرئي�س اجلديد للجنة التنفيذية، هو زيارة )قوات عني جالوت(، املرابطة على 

قناة ال�صوي�س مع القوات امل�رصية ، وزيارة قوات القاد�صية املرابطة اإىل جانب القوات العراقية، يف 

االأردن )املفرق(، وزيارة )قوات حطني( املرابطة اإىل جانب القوات ال�صورية يف )قطنا(.

يف �صهر حزيران �صنة 1969م، اأ�صدرت اللجنة التنفيذية عدة قرارات اأحدثت فيها من�صب )القائد 

االأردن،  عمان-  ومقره  اليحيى،  الرزاق  عبد  الركن  اللواء  وهو  الفل�صطيني(،  التحرير  جلي�س  العام 

وعينت رئي�صا جديدا لهيئة االأركان العامة، اأال وهو العميد/ م�صباح البديري ومقره دم�صق )املزرعة( 

واأجرت تنقالت بني ال�صباط، �صعيا لتحقيق االن�صجام واالن�صباط يف العالقة بني قيادة اجلي�س ورئا�صة 

املنظمة.

الفل�صطيني جلنة ع�صكرية  التحرير  القاد�صية يف )املفرق(، �صكلت قيادة جي�س  عندما كانت قوات 

مكونة من العقيد �صمري اخلطيب، املالزم اأول ح�صني ال�صبيحي، واملالزم اأول خليل قد�صية للذهاب اإىل 

بلغاريا ل�رصاء اأ�صلحة جديدة جلي�س التحرير الفل�صطيني، ومت توزيعها على وحدات اجلي�س.

فوج التحرير الفل�سطيني الأول يف العراق

قبل ت�صكيل )قوات القاد�صية( يف العراق، كان هناك )فوج التحرير الفل�صطيني االأول(، الذي اأن�صاأه 

الرئي�س )عبد الكرمي قا�صم( مع بداية عام 1959م، بعد ثورة متوز عام 1958م، حيث اأعلن الرئي�س 

عبد الكرمي قا�صم عن اإن�صاء هذا )الفوج(، ليكون طليعة القوات العراقية والعربية االأخرى يوم الزحف 

لتحرير فل�صطني ـــ كان العقيد/عبد الكرمي قا�صم، �صمن القوات العراقية التي زحفت اإىل فل�صطني عام 

1948م، وعمل يف منطقة نابل�س وطولكرم وقلقيلية ـــ  فالتحق اأبناء فل�صطني بداية يف دورات )خا�صة( 

لل�صباط  يف )كلية االحتياط(، مدتها �صتة اأ�صهر، يتخرج الطالب منها برتبة )مر�صح( حلملة التوجيهي، 
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ورتبة مالزم حلملة ال�صهادة اجلامعية، وكلما تخرجت جمموعة من هوؤالء ال�صباط،، مت اإحلاقهم اإىل 

)فوج التحرير الفل�صطيني االأول(، الذي كان مقره يف )مع�صكر الر�صيد( بجانب موقع اللواء 19، الذي 

كان يقوده عبد الكرمي قا�صم قبل ثورة متوز عام 1958م.

 كان عبد الكرمي قا�صم يحلم بت�صكيل جي�س فل�صطيني لتحرير فل�صطني، الأنه �صاهد باأم عينيه اأبناء 

فل�صطني امل�صلحني الذين كانوا يقاتلون مع وحدات اجلي�س العراقي يف فل�صطني، و�صاهد  بطوالتهم 

واندفاعهم و�صجاعتهم يف الدفاع عن اأر�صهم )فل�صطني الغالية(، وكان من بينهم اأ�صدقاء لهذا القائد، 

يقدمون له امل�صورة، ومن بينهم املنا�صل )عبد الروؤوف ر�صيد ح�صني  ال�صنطي( من )قلقيلية(، الذي 

هذه  وظلت  الفكرة(،  بهذه  له  اأوحى  الذي  وهو  قا�صم،  الكرمي  )عبد  للرئي�س  االأ�صدقاء  اأخل�س  كان 

االأحالم والت�صورات هاج�صًا يراوده يف كل يوم حتى حقق حلمه يف اإعالن ت�صكيل هذا اجلي�س.

اإلتحق اأبناء فل�صطني يف هذا اجلي�س، من عدة اأقطار عربية منها : )العراق، �صورية، االأردن، ودول 

تركوا  الذين  االأجنبية،  الدول  بع�س  الغربية، قطاع غزة، م�رص( وحتى من  ال�صفة  العربي،  اخلليج 

وظائفهم وجامعاتهم لالإنخراط يف هذا اجلي�س، وتخرجت اأول دفعة من هوؤالء ال�صباط يف �صنة 1959م، 

كانوا  الذين  العراقيني،  ال�صباط  اإخوانهم  لتحل حمل  الفوج  هذا  لتت�صلم مهماتها يف  فورًا  والتحقت 

يدربون اأبناء فل�صطني يف مع�صكرهم من �صباط ال�صف واجلنود، الذين بلغ عددهم تقريبًا نحو )2000( 

جندي.

توالت الدورات اخلا�صة ل�صباط جي�س التحرير الفل�صطيني، بالتعاون والتن�صيق مع )احلاج اأمني 

احل�صيني( رئي�س )الهيئة العربية العليا لفل�صطني( الذي كان مقره يف )بريوت(، وكان له مكاتب يف: 

لبنان ، �صورية، قطاع عزة، م�رص( وغريها من الدول العربية، وكانت مكاتب الهيئة تعمل على جتميع 

ال�صباب الفل�صطيني وتر�صلهم اإىل العراق التباع الدورات الع�صكرية لل�صباط، و�صف ال�صباط ، وكان 

اأبناء فل�صطني املهاجرين اإىل العراق منذ عام 1948م، وكان )احلاج  معظم اجلنود يف هذا الفوج من 

اأمني احل�صيني( يزور هذا الفوج برفقة الزعيم )عبد الكرمي قا�صم( كلما زار العراق، وكان ي�صلم على 

ال�صباط فردًا فردًا0

بلغ عدد الدورات التي تخرجت والتحقت يف هذا الفوج، اأربع دورات تخرجت اآخرها بتاريخ 15/ 

من  الفوج حوايل )4500( عن�رص،  لهذا  املنت�صبني  عدد  وبلغ  الرابعة(  )الدورة  5 / 1963م، وهي 

خمتلف الرتب، ثم اأخذ عددهم يتناق�س، عندما �صعروا باأن مو�صوع التحرير �صوف  يطول �صنوات 

و�صنوات، خا�صة اجلنود و�صف ال�صباط، اأما ال�صباط فقد ظـــل معظمهـــم فــي  املع�صكر حتى تخريج 

اآخر دورة وهي )الدورة الرابعة( املذكورة، وكان عدد �صباطها نحو )72( �صابطًا، وكان جمموع ما 

كان يف املع�صكر اآنذاك نحو )4500( فردًا من خمتلف الرتب.   

    كانت )الدورة الرابعة( مازالت يف الكلية عندما حدث االنقالب على )الرئي�س عبد الكرمي قا�صم( 

يف 14/ رم�صان، 1963م، يف �صحى يوم اجلمعة،  وكانت بدايته من مع�صكرات )القوة  اجلوية( يف 

مع�صكر الر�صيد، حيث و�صلت طالئع االنقالبيني اإىل مع�صكر )الفوج الفل�صطيني( مع �صاعات الظهرية،  

هذا  وكان  داود(،  داود حممد  اأول/  )املالزم  الفل�صطيني،  هو  اليوم،  ذلك  يف  املناوب  ال�صابط  وكان 

اليوم هو يوم )اجلمعة(، حيث ك�رصوا اأقفال خمازن االأٍ�صلحة، ووزعوها على كل من كان متواجدا من 

الكلية و)مع�صكر الفوج( معًا، الأن  الفل�صطيني(يف املع�صكر، وكانت مهمتهم حرا�صة  منت�صبي )الفوج 
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الفل�صطينيون  اإجازة )يوم اجلمعة(، وظل الطالب  الكلية يف  الطالب العراقيني، كانوا خارج مع�صكر 

يقومون يف حرا�صتهم للكلية واملع�صكر مدة ع�رصة اأيام حتى التحق الطالب العراقيون اإىل الكلية، وكان 

االلتحاق  عن  معظمهم  تخلف  فقد  ال�صيوعيون،  اأما  وامل�صتقلني(،  والقوميني  )البعثيني  من  معظمهم 

بالدوام.

اأما دورة  الكلية،  بوابة  اإىل  �صيوعي ي�صل  اعتقال كل طالب  البعثيون والقوميون يف  الطالب  اأخذ 

ال�صباط الفل�صطينيني فلم يتغري اأي �صيء عن موعدها فقد ذهبت اإىل مع�صكرات )جلوالء،  وبعقوبة( 

التباع مناورات وفر�صيات كانت خم�ص�صة لها قبل االإنقالب، ومدتها �صهر واحد، وبعد العودة اإىل 

الكلية، مت تخريج طالب الكلية ومن �صمنهم )الدورة الرابعة( للفوج الفل�صطيني، التي التحقت فورًا 

التدريب  ملتابعة  فيه،  اإخوانهم  اإىل  وان�صموا  املع�صكر،  يف  كبري  ا�صتقبال  لهم  وجرى  الفوج،  هذا  اإىل 

املتوا�صل على خمتلف االأ�صلحة.

�صهر  يف  وبالتحديد  الفل�صطيني(،  )الفوج  اإىل  الرابعة(  )الدورة  التحاق  من  �صهرين  بعد 

)متوز/1963م(، فوجيء اجلميع يف املع�صكر الفل�صطيني، بو�صول برقية تفيد بت�رصيح )14( �صابطًا 

العربي  القومي  )التيار  اإىل  ينتمون  باأنهم  باأنهم متهمون  بعد  الرابعة، وعلم فيما  الدورة  من �صباط 

النا�رصي( وظهر اأي�صًا، اأن )البعثيني( قد �صيطروا على النظام يف العراق.

اأما )فوج التحرير الفل�صطيني االأول(، الذي اأن�صاأه )الزعيم/ عبد الكرمي قا�صم( كنواة جلي�س كبري 

لتحرير فل�صطني، فقد جاءت جلنة ع�صكرية خا�صة من وزارة الدفاع العراقية، يف بداية �صنة 1964م 

يف  العراقية،  الع�صكرية  الوحدات  على  وجنوده  �صباطة  توزيع  وقررت  الفوج،  هذا  اأو�صاع  لدرا�صة 

اجلي�س العراقي.

وهكذا حلت قيادة )فوج التحرير الفل�صطيني( و�رصاياه وف�صائله، ومل يبق له وجود، يف ال�صاحة 

العراقية، الأن عنا�رصه توزعوا على وحدات اجلي�س العراقي. )49(.

وقد متكنت م.ت.ف من انتزاع �صفة املمثل ال�رصعي الوحيد لل�صعب الفل�صطيني يف موؤمتر القمة 

العربي يف الرباط يف ت�رصين االأول/ اأكتوبر 1974. ويف ال�صهر التايل ا�صتطاعت احل�صول على �صفة 

اأعلنت م.ت.ف ا�صتقالل فل�صطني يف ت�رصين الثاين/ نوفمرب  ع�صو مراقب يف االأمم املتحدة. وعندما 

لت كثريًا منها مكاتب م.ت.ف فيها اإىل �صفارات  1988 اعرتفت بها اأكرث من 120 دولة يف العامل، وحوَّ

لدولة فل�صطني رغم اأن هذه الدولة مل تقم بعُد على االأر�س. ويف اأعني االأنظمة العربية واالأمم املتحدة 

ن�صبيًا،  اأمرًا  الفل�صطينيني كافة ظلَّت  اأن قدرتها على متثيل  الفل�صطينيني. غري  تزال م.ت.ف متثل  ال 

وتواجهه م�صكالت عملية وميدانية يف كثري من االأحيان، ومن ذلك )50(:

• عدم قدرة م.ت.ف على ت�صكيل جمل�س وطني فل�صطيني منتخب �صعبيًا، وميثل بدقة ال�رصائح 	

تلك  مثل  معظمها  مينع  التي  العربية  البالد  يف  عمليًا  ذلك  ال�صتحالة  للفل�صطينيني،  املختلفة 

املمار�صة.

• دخول وخروج عدد من املنظمات الفدائية الفل�صطينية مثل اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني 	

لة »جبهة الرف�س« مع عدد من  التي ان�صمت متاأخرة، ثم ما لبثت اأن خرجت �صنة 1974 ُم�صكِّ

49 امل�سدر: اللواء/ لبيب قد�سية وهو �سابط متقاعد من جي�ش التحرير الفل�سطيني )قوات بدر( وباحث وكاتب له عدة موؤلفات عن املخيمات 
الفل�سطينية.

 50امل�سدر: مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات.
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الف�صائل االأخرى. ثم تكررت عودتها اأو مقاطعتها للمجل�س الوطني اأو للجنة التنفيذية بح�صب 

التطورات ال�صيا�صية.

• وجود عدد من املنظمات الفدائية الفل�صطينية التي متثل اأنظمة عربية معينة وتلتزم ب�صيا�صاتها، 	

وتتاأرجح عالقاتها بـ م.ت.ف وفق عالقات النظام العربي نف�صه مع م.ت.ف، مثل »ال�صاعقة« 

التي تتبع »البعث« ال�صوري، ومثل جبهة التحرير العربية التي تتبع »البعث« العراقي...

• ظهور قوى اإ�صالمية فل�صطينية )حما�س واجلهاد االإ�صالمي( ورف�صها االن�صمام اإىل م.ت.ف.	

• لبنان 	 يف  ولقاعدتها   ،1971-1970 اأحداث  اإثر  االأردن  يف  وجودها  لقاعدة  م.ت.ف  خ�صارة 

اليومية  احلياة  مع  التفاعل  على  قدرتها  وتراجع   ،1982 �صنة  »االإ�رصائيلي«  االجتياح  اإثر 

للفل�صطينيني يف اخلارج.

• اأوجد 	  ،1993 �صنة  اأو�صلو  اتفاقات  وتوقيعها  ال�صلمية،  الت�صوية  م�صار  يف  م.ت.ف  دخول 

انق�صامًا �صديدًا يف ال�صارع الفل�صطيني، الذي وجدت قطاعات كبرية منه اأن م.ت.ف مل تعد متثل 

طموحاته وال همومه، بعد اأن تنازلت ر�صميًا عن 77% من اأر�س فل�صطني للكيان االإ�رصائيلي، 

ونبذت الكفاح امل�صلح.

• م.ت.ف 	 قيادة  يف  الثقل  مركز  نقل  والقطاع،  ال�صفة  مناطق  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  ت�صكيل 

فعالية  كبري  ب�صكل  اأ�صعف  كما  ال�صيا�صي،  م.ت.ف  دور  �س  وهمَّ الذاتي،  احلكم  �صلطة  اإىل 

موؤ�ص�صاتها املختلفة.

رغم كل هذه املعوقات بقي املجل�س الوطني الفل�صطيني قائما مقره يف العا�صمة االأردنية )عمان( 

يعقد اجتماعاته الدورية واال�صتثنائية برئا�صة ع�صو اللجنة املركزية االخ �صليم الزعنون )اأبو االأديب( 

اأنه  وامل�صتقلني  الفل�صطينية  الف�صائل  جميع  احرتام  من  به  يحظى  ملا  االأديب  اأبو  لالأخ  ي�صجل  وهنا 

ا�صتطاع املحافظة على اإطار املجل�س الوطني الفل�صطيني.

3. جبهة التحرير الفل�سطينية )طريق العودة( 

قادتها  من  وبرز   ،1964 عام  احل�صيني  اأمني  احلاج  املفتي  من  واإ�رصاف  بدعم  لبنان  يف  ت�صكلت 

�صفيق احلوت )اأبو الهادر(، فقد بداأت اأوائل ال�صتينيات من القرن املا�صي ت�صهد حتركات �صيا�صية 

متهد ملرحلة جديدة �رصعان ما برزت فيها اأهمية خلق التنظيم الفل�صطيني واإعادة الروح اإىل ال�صخ�صية 

الوطنية الفل�صطينية نتيجة النح�صار املد القومي و�صعود القطرية، وراجت الفكرة يف اأو�صاط الن�صطاء 

من الفل�صطينيني املن�صوين يف االأحزاب القومية حتى لدى بع�س امللتزمني يف اأحزاب ال�صف القومي 

من بعثيني وحركيني ونا�رصيني، ومل يجد هذا البع�س اأي تناق�س بني انتمائه احلزبي وبني االنتماء 

اإىل تنظيم فل�صطيني جديد.

ومن جملة هذه التحركات عام 1961 كانت )جبهة التحرير الفل�صطينية/طريق العودة( ون�رصتها 

ميزر،  اأبو  املح�صن  وعبد  الي�رصطي،  خالد  من  موؤلفة  االأوىل  نواتها  وكانت  العودة(  )طريق  الدورية 

الدجاين،  اأبو لنب، واأحمد �صدقي  لغد، ومعه رجائي ب�صيلة وبهاء  اأبو  الدر)51(، واإبراهيم  ونقوال 

51   نقول الدر، من �سفا عمرو وكان من كبار موظفي �سركة النفط العراقية يف حيفا، ثم ت�سلم رئا�سة حترير "الديلي �ستار" التي كانت ت�سدر 
عن دار احلياة يف بريوت، كن وا�سع الثقافة وعلى خلق عظيم وهو �ساحب الكتاب ال�سهري بعنوان )هكذا �ساعت وهكذا تعود :دور النفط وال�سالح يف 
حترير فل�سطني( كان ع�سوا يف اأول جلنة تنفيذية، بادر من اليوم الأول اإلى اإعداد ملفات امل�ساريع لعر�سها على اللجنة التنفيذية، وكان اأول امل�سرفني 

على تاأ�سي�ش مركز الأبحاث الذي كان فايز �سايغ اأول مدير له.
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و�صمريه عزام، و�صعيد بركه، وراجي �صهيون، �صفيق احلوت، عثمان اأبو حا�صية، خليل ال�صامل، وليد 

ب، ع�صام ب، عدنان ح، ر�صاد �صالح، نواف ك، اأحمد م، واآخرين)52(، واتخذت من جملة احلوادث 

البريوتية منربا لها ب�صورة غري مبا�رصة.

وب�صبب االنف�صال )بني م�رص و�صوريا بعد الوحدة الق�صرية بني القطرين( دبت اخلالفات الداخلية 

خ�صو�صا واأن احلزبيني الفل�صطينيني �صعروا بحرج موقفهم بني الوالءين: الوالء اإىل احلزب والوالء 

اإىل اجلبهة فتقرر )حبيا( وفق تعبري �صفيق احلوت – حل النواة، غري اأن امل�صتقلني من اأع�صائها وهم 

نقوال الدر، و�صمريه عزام، و�صعيد بركه، وعبد القادر ال�صاهر، و�صفيق احلوت قرروا امل�صي يف عملية 

البناء ، فعكفوا بالتعاون مع عنا�رص جيدة كانت قد انتمت اإىل التنظيم على و�صع املبادئ واالأنظمة، 

متهيدا النطالقة جديدة للجبهة، وبعد اإجناز ذلك، ومناق�صته مع االأع�صاء، �صهدت �صنة 1963 �صدور 

اأول عدد منظم لدورية اجلبهة املعروفة بـ)طريق العودة( باالإ�صافة اإىل ن�رصات داخلية لالأع�صاء فقط، 

م�رص،  الكويت،  �صوريا،  غزة،  ف�صملت  الفل�صطينيني،  وخميمات  لبنان  خارج  فروع  للجبهة  ومنت 

اجلزائر، الواليات املتحدة، واأن�صاأت اأول مع�صكر تدريبي لها يف عرمون يف جبل لبنان.

اهتمت اجلبهة بالتن�صيق مع تنظيم اآخر ا�صمه )جبهة التحرير الوطني الفل�صطينية ج.ت.ف( حيث 

حتالفا معا �صنتي 1966 و 1967 وجنحتا يف اإي�صال كل من اأحمد ال�صعدي واأحمد �صدقي الدجاين 

و�صفيق احلوت اإىل ع�صوية اللجنة التنفيذية الثالثة ملنظمة التحرير الفل�صطينية، وانفرط عقد اجلبهة 

عام 1969 ب�صبب قلة مواردها وبعد االنطالقة القوية للعمل الفدائي ممثال بالقوى الرئي�صية )فتح، 

اجلبهة ال�صعبية، القيادة، ال�صاعقة( فالتحق اأع�صاوؤها بباقي التنظيمات الفل�صطينية ولعب موؤ�ص�صوها 

اأدوارا هامة يف العمل ال�صيا�صي والدبلوما�صي واالإعالمي يف اإطار منظمة التحرير الفل�صطينية)53(.

4-رابطة الطلبة الفل�سطينيني يف القاهرة:

تاأ�ص�صت الرابطة يف العام الدرا�صي 1951/1950م بعد قبول اأول دفعة من طلبة قطاع غزة بعد 

حرب 1948م، وكان عددهم 66 طالبًا، يف اجلامعات امل�رصية يف ت�رصين اأول/اأكتوبر 1950م، وقد 

واجه موؤ�ص�صو الرابطة �صعوبات من قبل �صلطات االأمن امل�رصية، ومع املثابرة مت تاأ�صي�صها واختري 

مو�صى اأبو غو�س، الطالب يف كلية الطب، ليكون اأول رئي�س للرابطة، واأ�صدرت الرابطة جملة حتمل ا�صم 

)�صوت فل�صطني(، وملا ا�صتد عود الرابطة اأخذ التناف�س بني الطالب على مقاعد الهيئة االإدارية للرابطة 

يزداد قوة، وياأخذ اأ�صكااًل �صيا�صية حزبية، وكان لطالب االأزهر دور مهم يف االنتخابات بزعامة فتحي 

اأن دخل يا�رص عرفات املعرتك الطالبي)54(، وراأ�س يا�رص عرفات الرابطة خالل الفرتة  اإىل  بلعاوي 

1952-1956م ثم تاله �صالح خلف لعام واحد)55(،وكان لالإخوان امل�صلمني وجود قوي يف الرابطة 

52  كان منهم من هجر العمل ال�سيا�سي ودخل عامل املال والأعمال، ومنهم من التحق بتنظيم اآخر بعد اإعالن حل اجلبهة �سنة 1969.

53   للمزيد من املعلومات ميكن العودة اإلى كتاب �سفيق احلوت )بني الوطن واملنفى: من يافا بداأ امل�سوار( وال�سادر عن �سركة ريا�ش الري�ش 
للكتب والن�سر، بريوت 2007.

للن�سر  الكرمل  دار  النكبة(،)عمان:  قبل  الفل�سطيني  املجتمع  حياة  من  متعددة  جوانب  ت�سور  )لوحات  فل�سطيني  تراث  الفرا،  علي  حممد    54
والتوزيع، 1989م ( �ش245،248.

ملقر  واقتحامهم  الطالب  واإ�سراب  اجلامعة  مقر  امام  طالبية  مظاهرة  يف  وا�سرتاكه  الدرا�سية  للمنح  العربية  اجلامعة  اإلغاء  حادثة  كانت    55
اجلامعة مدخل �سالح خلف اإلى العمل ال�سيا�سي خا�سة بعد اأن تعرف اإثرها على يا�سر عرفات الذي كان يومها م�سوؤوًل عن التدريب الع�سكري لطالب 
الهند�سة الراغبني يف ال�سرتاك بالأعمال الفدائية �سد الربيطانيني يف قناة ال�سوي�ش. كما اأن » عرفات « و » خلف « كانا ينا�سالن داخل رابطة الطلبة 
 « بـ  بعد  فيما  اأ�سميت  عليها  تاأثريه  ول�سدة  العامة،  اأمانتها  �سنة 1951 وتولى  البلعاوي يف م�سر  فتحي  الأزهري  الطالب  اأ�س�سها  التي  الفل�سطينيني 

املدر�سة البلعاوية«.
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لعدة �صنوات منذ تاأ�صي�صها، وقد درجت العادة اأن يكون نائب الرئي�س من االإخوان امل�صلمني)56(.اال 

اأن قيادة الرابطة ذات العقلية اال�صتقاللية حتّدت االخوان امل�صلمني مبكرا عرب اقرارها تر�صيح يا�رص 

عرفات لقيادتها التي كان يف�ّصل االخوان اأن يتوالها طالب اآخر منتمي لالإخوان.

  وباالإ�صافة اإىل االأن�صطة واملهام الطالبية التي تولتها الرابطة، كانت لها مهام واأهداف �صيا�صية 

 – فل�صطني  لطلبة  رابطة  – ب�صفتها  دعيت  اأنها  ذلك  كيانيًا، ومن  الرابطة طابعًا وطنيًا  اأخذت  حيث 

حل�صور موؤمتر عاملي للطالب عقد يف براغ بت�صيكو�صلوفاكيا يف اآب/اأغ�صط�س 1956م، ومن خالله دعي 

وفد الرابطة اأي�صًا لزيارة دول املع�صكر ال�رصقي ثم عادوا اإىل القاهرة يف 1956/10/29م، وقد �صم 

الوفد يا�رص عرفات، وزهري العلمي، و�صالح خلف)57(.

عام  االإ�رصائيلي  االحتالل  اإبان  غزة  قطاع  يف  ت�صكلت  التي  ال�صعبية  املقاومة  جبهة  �صاعدت  كما 

1956م فاأمدتها ببع�س االأموال وال�صالح والكثري من املن�صورات ال�رصية)58(. كما كان تقدمي اخلدمات 

الروابط بني  العربي والدويل والعمل على تقوية  امل�صتوى  الرابطة على  �صاأن  الطالبية، واالإعالء من 

الطالب الفل�صطينيني يف البالد العربية وممار�صة االأعمال ال�صيا�صية التي تخ�س الق�صية الفل�صطينية، 

ما فتح جمااًل للتناف�س بني الكتل الطالبية، ومو�صعًا للدعاية االنتخابية للرابطة)59(.

)�صالح  م�رصحية  متثيلها  والوطني،  الفني  امل�صتوى  على  الرابطة  بها  قامت  التي  االأن�صطة  ومن 

املخرج  اتفاقا مع  بالقاهرة يف 1954/3/11م، وعقدها  االأزبكية  الدين منقذ فل�صطني( على م�رصح 

ال�صينمائي حممد �صالح الكيايل الإعداد فيلم دعائي ق�صري للق�صية الفل�صطينية يف 1957/1/1م )60(.

وتعترب رابطة الطلبة الفل�صطينيني يف القاهرة من اأ�صباب ظهور فكرة الت�صكيل ال�صعبي العري�س 

الذي تبلور فيما بعد يف حركة التحرير الوطني الفل�صطيني-)فتح( وذلك لنجاح فكرة التعاي�س باحرتام 

متبادل بني اأعداد ال�صباب الكبرية ذوي التيارات املتناق�صة املنتمني للرابطة)61(.

اأثر يف بلورة بع�س االأفكار  وكان للظروف احلزبية وال�صيا�صية التي عا�صها ال�صعب الفل�صطيني، 

الوطنية اال�صتقاللية التي حملها موؤ�ص�صو فتح، فقد رف�س اأولئك احلزبية التي بددت اجلهود، وف�صلوا 

اأو تنظيم ي�صم كافة الوطنيني الغيورين من كافة االأحزاب وامل�صتقلني، وا�صتفادوا من  اإطار  ت�صكيل 

جتارب تلك االأحزاب، فقد ا�صتفادوا من جتربة ع�صبة التحرر الوطني )احلزب ال�صيوعي الفل�صطيني(، 

امل�صلمون  فيها  يعي�س  فل�صطني  يف  دميقراطية  دولة  اإقامة  وهو  1968م  عام  يف  اأعلنوه  الذي  الهدف 

وامل�صيحيون واليهود على قدم امل�صاواة، واأخذوا عنه اأي�صًا اأ�صلوب النقد والنقد الذاتي يف تقاليدهم 

التنظيمية. ومن هنا برزت لدى موؤ�ص�صي فتح النزعة الوطنية، وا�صتفادوا من التدريب على ال�صالح 

وعلى اأ�صاليب العمل الفدائي. 

– د. ع�سام عدوان �ش33. �سليم الزعنون، مقابلة �سخ�سية’ يف عمان، يف  – 1968م   "فتح" 1958  56     حركة التحرير الوطني الفل�سطيني 
.1997/12/10

30-Andrew Gowers & Tony Walker. Yasser Arafat.)London: Corgi Books. 1991(. PP.28     57

58     �سالح خلف، فل�سطيني بال هوية، )عمان: دار اجلليل. ط 2 ، 1996( �ش 50.

59     فتح، اآثار وذكريات مع ال�سهيد عبد الفتاح حمود،)د.م: مكتب ال�سئون الفكرية والدرا�سات، ني�سان اإبريل1993(،�ش 177.

60     امل�سدر نف�سه، �ش 180، واأنظر فيه �سورة عقد التفاق اأي�ساً.

61     كمال عدوان، اإرهاب وراء احلدود، )خمطوط على الآلة الكاتبة، اأيار/مايو 1958م( �ش 107-95.
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كما ا�صتفادت قيادة حركة فتح من كل من �صبقهم م�صتلهمني جتارب الثورات ال�صابقة يف فل�صطني 

من عزالدين الق�صام اإىل عبدالقادر احل�صيني واحلاج اأمني احل�صيني، ومن جتارب العامل العربي وثوار 

امل�صلمني  االإخوان  واأخطاء  جتارب  من  وخا�صة  والتعبوية،  التنظيمية  القدرة  يف  وا�صتفادوا  العامل، 

وال�صيوعيني والقوميني وحزب التحرير معا يف بناء اأ�ص�س الرتبية واالإعداد التنظيمي ومناهج التفكري 

املنفتح الذي ظهر الحقا يف اأدبيات احلركة يف املجال التنظيمي وال�صيا�صي والع�صكري واجلماهريي، 

ويف ر�صم الهيكل التنظيمي، وو�صع االأ�ص�س فيما اأطلق عليه الحقا "هيكل البناء الثوري"

اأدرك يا�رص عرفات اأنه يف حاجة اإىل تدريب ع�صكري، مثلما هو يف حاجة اإىل التعليم اجلامعي، ويف 

تلك املرحلة ظهر ح�صن دوح، اأحد ن�صطاء االإخوان، الذي كان مكلفا بالتدريب الع�صكري يف اجلامعات 

اإليه، وكان عرفات من بني ع�رصات الفل�صطينيني الذين  اآالف الطالب لالن�صمام  امل�رصية حني تدفق 

اآنذاك،  مركزيًا  �صخ�صًا  كان  الذي  دوح  ويتذكر  واملتفجرات،  البنادق  على  للتدريب  الفر�صة  اغتنموا 

عرفات كواحد من اأف�صل طالبه الذي ا�صتطاع ب�صكل خا�س اأن يت�صلق قمة ال�صالة االأ�صا�صية بجامعة 

ا�صتعداد  هذا  باأن  احلقيقة  يف  يفرحا  اأن  االثنان  واعتاد  الحقا(  القاهرة  )جامعة  االأول  فوؤاد  امللك 

يف  يرتدد  فلم  مدربًا،  نف�صه  عرفات  اأ�صبح  �صهر  وخالل  بالقد�س،  االأق�صى  امل�صجد  قبة  لت�صلق  جديد 

ثورة  عقب  تنظيمها  عن  اجلامعة  اأعلنت  التي  االحتياط  �صباط  اإعداد  كلية  دورات  باإحدى  االلتحاق 

1952/7/23م)62(. وكانت الفرتة الزمنية لربنامج الدورة ثالث �صنوات متتابعة تت�صمن تدريبا 

يوميا، حيث يح�صل امل�صاركون على تدريب ع�صكري يف الفرتة ما بني ال�صاعتني ال�صابعة والثامنة من 

�صباح كل يوم، قبل بدء ف�صول املحا�رصات، ثم ي�صتكمل التدريب بالتحاق امل�صاركني مبع�صكرات تابعة 

للجي�س وذلك يف ف�صل ال�صيف وملدة ثالثة اأ�صهر كاملة، وكان امل�صاركون الذين يكملون برنامج الدورة 

بنجاح يح�صلون على رتبة �صابط احتياط يف اجلي�س امل�رصي، وبينما كان اأغلب الطالب ي�صاركون يف 

هذه الدورة لتفادي ا�صتدعائهم لاللتحاق باجلي�س النظامي اأو اخلدمة الع�صكرية )التجنيد االإجباري( 

وحتا�صي تعطل درا�صتهم اجلامعية، فاإن عني يا�رص كانت تتجه نحو غاية اأخرى، اأنه يعدُّ نف�صه للمرحلة 

القادمة، للثورة الفل�صطينية املحتومة، حيث �صيكون بحاجة اإىل مهارات ع�صكرية وعلمية ومعرفية يف 

اآن معا.

واأخذوا عن االأحزاب القومية اأن ق�صية فل�صطني ذات اهتمام قومي عربي ويجب ال�صعي لالإفادة 

من البحر العربي املحيط بفل�صطني. كما علمتهم جتربة الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فل�صطني 

اإذا ما رفعت الدول العربية و�صايتها عنه وبالتايل  باأن ال�صعب الفل�صطيني قادر على اأن يحكم نف�صه 

الفل�صطينية حتى ال ت�صيع الق�صية يف خ�صم ال�رصاعات العربية  اأنه يجب فر�س ال�صخ�صية  اأدركوا 

تعاي�س  واإمكانية  بالقاهرة  الفل�صطينيني  الطلبة  رابطة  جتربة  من  وا�صتفادوا  االإ�رصائيلية.  والهيمنة 

االأفكار واالأحزاب املختلفة يف �صبيل فل�صطني، كما كانت الرابطة جماال رحبا لن�رص اأفكار موؤ�ص�صي فتح 

والتمهيد لبلورتها يف تنظيم جديد.

62    ح�سل يا�سر عرفات على رتبة �سابط احتياط اأثناء درا�سته باجلامعة من خالل دورة ع�سكرية تدريبية ولي�ش لأنه يحمل اجلن�سية امل�سرية.
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يا�رص عرفات يرتاأ�س اأع�صاء الرابطة التاأ�صي�صية عام 1954م ويظهر يف ال�صورة على ميني يا�رص 

عرفات �صالح خلف، ح�صام اأبو �صعبان، عبد الفتاح احلمود، ح�صني زعرب، وعلى ي�صاره عزت عوده، 

را�صم ال�رصيف

يا�رص عرفات، ح�صني زعرب،  الفتاح حمود،  بالقاهرة عام 1954م: عبد  الفل�صطينيني  الطلبة  من 

�صالح خلف، وخلفهم �صليم الزعنون
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ت�ستت القوى الفل�سطينية باحلزبية

نتج عن انخراط اأبناء فل�صطني يف االأحزاب العربية املختلفة ا�صطراب يف الروؤية ال�صيا�صية عندهم 

ال �صيما واأن تلك االأحزاب مل ترفع �صعارًا عمليًا لتحرير فل�صطني، ومل تقم باأي عمل جدي، بل بعرثت 

اجلمهور، و�رصفت االأنظار بعيدًا عن ق�صية فل�صطني)66(. واأخذ عليها موؤ�ص�صو فتح عدم تقدميها 

بع�صه  وم�صارعة  الفل�صطيني،  ال�صعب  لقوى  وبعرثتها  فل�صطني.  حترير  الأ�صلوب  وا�صح  لت�صور 

بع�صًا)67(. و�صاهم يف بلورة التوجه اجلديد، اأمران:

االأول: رابطة الطلبة الفل�صطينيني بالقاهرة التي مثلت اأكرب جتمع لفئة ال�صباب من كافة االأحزاب، 

مبا يثبت اإمكانية تعاي�س التيارات املختلفة، باحرتام متبادل، حول هدف حمدد)68(.

مرحلة  بداأت  حيث  1956م  ثاين/نوفمرب  ت�رصين  يف  غزة  لقطاع  االإ�رصائيلي  االحتالل  والثاين: 

جديدة التقت فيها االأحزاب املتنافرة ملواجهة املحتل، موؤكدة اإمكانية االلتقاء يف تنظيم �صعبي عري�س 

هدفه التحرير.

66     عبد الرحمن غنيم، ثالثون عاماً من العبث، )دم�سق: دار اجلليل،1987م ( �ش27.

67     اأنظر حول هذه املعاين يف: عدوان، اإرهاب وراء احلدود، �ش107-50،58،102-49.

68     امل�سدر نف�سه، �ش 107.

املقاتلني العرب الفل�صطينيني عام 1948
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4-الأنظمة العربية

بالقوة  فل�صطني  حترير  عن  عاجزة  العربية،  االأنظمة  اأن  مبكر  وقت  منذ  فل�صطني  عرب  اأدرك 

املحيطة  العربية  الدول  وقّعت  بل  الوطنية.  مب�صئولياتهم  القيام  اأهمية  لديهم  عزز  مما  الع�صكرية، 

بفل�صطني اتفاقات الهدنة مع اإ�رصائيل يف عام 1949م، والتي تقر بحق اإ�رصائيل يف العي�س ب�صالم واأمن 

منهية النزاع العربي االإ�رصائيلي الذي بداأ على اأثر ان�صحاب الربيطانيني من فل�صطني)69(.

وراأى موؤ�ص�صو فتح اأن تفريط الدول العربية باحلقوق الفل�صطينية يجب اأن يقابله مت�صك فل�صطيني 

وطني باحلقوق العربية يف فل�صطني، ويف ذلك يقول يا�رص عرفات: "مل يكن العمل من اأجل فل�صطني يحتل 

املرتبة االأوىل من االأولويات القومية... اإنه ال يوجد عمل عربي من اأجل فل�صطني... اإن املناخ املو�صوعي 

الذي اأوجد الفكرة )فكرة فتح( هو غياب عمل قومي حقيقي لفل�صطني"..)70(.

كما اأدى حرمان الفل�صطينيني يف البالد العربية من العمل لفل�صطني اأو ال�صعي لتحقيق وحدة وطنية، 

وفر�س الو�صاية العربية عليهم)71( اإىل ياأ�صهم من هذه الدول، و�صعورهم باأنها تقدم م�صاكلها اخلا�صة 

على مواجهة اإ�رصائيل. وال ي�صريهم ذلك فيما لو اأطلقت يد الفل�صطينيني ملعاجلة م�صاكلهم باأنف�صهم، 

الفل�صطينيني  طاقات  العربية  احلكومات  ت�صتغل  اأن  فتح  موؤ�ص�صو  ير�س  مل  لذلك  تفعله،  مل  ما  وهو 

واإمكانياتهم لتحقق بهم مطامع واأغرا�صا قد تتعار�س مع م�صتقبل ق�صيتهم. كما عملت بع�س االأنظمة 

العليا وحكومة عموم فل�صطني، مما  العربية  الهيئة  املتمثل يف  الفل�صطيني  الكيان  العربية على جتميد 

�صكل دافعًا ملوؤ�ص�صي فتح على اإيجاد ممثل �رصعي وفعال للفل�صطينيني)72(.

5- التاآمر الدويل 

ا�صرتكت بريطانيا وع�صبة االأمم يف فر�س االنتداب الربيطاين على فل�صطني لتحقيق وعد بلفور باإقامة 

وطن قومي لليهود يف فل�صطني، وما اأن اأعلن بن غوريون عن قيام دولة اإ�رصائيل يف 1948/5/15م حتى 

اعرتفت بها الواليات املتحدة واالحتاد ال�صوفييتي ثم ح�صلت على ع�صوية هيئة االأمم. وهكذا اأقر املجتمع 

الق�صية  جتزئة  على  ويعمل  حمايته  اإ�رصائيل  يهب  وظل  فل�صطني.  يف  العربية  احلقوق  اغت�صاب  الدويل 

االأمم  اإ�صدار هيئة  الرغم من  ال�صهيوين)73(. وعلى  الكيان  اأن�صاف احللول ل�صالح  الفل�صطينية وفر�س 

ملجموعة من القرارات تدعو لعودة الالجئني الفل�صطينيني اإىل ديارهم وتعوي�صهم عما خ�رصوه حيث عمل 

دولة  باإن�صاء  والقا�صي   181 التق�صيم  قرار  من  الثاين  ال�صق  تنفيذ  منع  على  اإ�رصائيل  ودولة  اال�صتعمار 

69     ريا�ش الري�ش ودنيا نحا�ش، امل�سار ال�سعب )املقاومة الفل�سطينية، منظماتها، اأ�سخا�سها، وعالقاتها(، )بريوت: النهار للخدمات ال�سحافية، 
كانون ثاين/يناير 1976م ( �ش 230

ثاين/ كانون   ،86 عدد  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  اأبحاث  مركز  )بريوت:  فل�سطينية،  �سئون  الأمة،  �سر  كلمة  ثورتنا  عرفات،  يا�سر       70
يناير1979م ( �ش 17.

71     فتح، هيكل البناء الثوري، �ش 11.

72     الري�ش ونحا�ش، امل�سار ال�سعب، �ش 17.

73     فتح، هيكل البناء الثوري، �ش 62
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فل�صطينية م�صتقلة حيث كان الياأ�س من تنفيذ هذه القرارات دافعًا للتمرد على املجتمع الدويل املتاآمر)74(.

6- جتربة العمل الفدائي قبل 1956م:

ال�صتعادة  �صخ�صية  بدوافع  1948م  عام  املحتلة  املناطق  اإىل  الت�صلل  اإىل  الفل�صطينيني  بع�س  جلاأ 

1949م  عام  فدائي   500 حوايل  العليا  العربية  الهيئة  وجهزت  وطنية،  بدوافع  اأو  املمتلكات،  بع�س 

للعمل يف منطقة اجلليل بقيادة توفيق اإبراهيم)75(، واقرتن دور خليل الوزير )اأبو جهاد( يف املدر�صة 

الثانوية.. مع دوره القيادي ولذلك اأخذ يتثقف ثقافة ع�صكرية ويت�صل بال�صباب الع�صكريني يف قطاع 

غزة، وتعرف على �صابط خمابرات م�رصي برتبة يوزبا�صي عرفه على املزيد من ال�صباب الفدائيني 

االأرا�صي  داخل  ا�صتطالعية  عمليات  عدة  يف  واأ�رصكه  ع�صكرية  وخرائط  كتب  من  طلبه  ما  واأعطاه 

املحتلة اأدرك من خاللها �صهولة اإقالق اإ�رصائيل بع�رصة من ال�صباب، وهنا بداأ يت�صاءل عن �صبب جمود 

فل�صطني  يف  �صعبية  ع�صكرية  قوة  قيام  ب�رصورة  يوؤمن  اأ�صبح  حتى  واالأحزاب  العربية  احلكومات 

تكون بعيدة عن تاأثري ال�صيا�صة الدولية فكانت جمموعة العمل الع�صكري الفل�صطيني االأول بعد نكبة 

)1948م( وذلك يف االأ�صهر االأوىل لعام 1954م، حيث قام مع اإخوانه بعمليات ع�صكرية عدة.. اإىل اأن 

كانت العملية الكبرية ليلة 1955/2/25م.. حيث قامت دورية ع�صكرية بقيادة خليل الوزير بتفجري 

خزان زوهر، وقد ح�صل الفدائيون على املتفجرات من �صيادي ال�صمك ومن �صباط يف اجلي�س امل�رصي 

اأبو عبيد  اإدارة غزة فاأعد العبوة الفدائي حممد االإفرجني ونقلها الفدائيون �صحدة غيث ومو�صى  يف 

اللذان و�صعاها باإحكام يف اأحد م�صخات الدفع املائي الكبرية ويعرف بخزان زوهر اإىل جنوب فل�صطني 

املحتلة لتغذي امل�صتعمرات يف النقب، وبعد انفجار العبوة التي تزن خم�صة كلغم ا�صتعلت نريان هائلة 

يف  �صيا�صيًا  نتائجها  تدفقت  املياه  هذه  ولكن  املتو�صط..  االأبي�س  البحر  اإىل  املحجوزة  مياهه  وتدفقت 

املنطقة بكاملها، فلقد اتخذ دافيد بن غوريون وزير دفاع »اإ�رصائيل« حينئٍذ قراره باالنتقام وبالفعل 

قامت )وحدة 101 + قوات املظليني( بالهجوم على جنوب مدينة غزة، حيث اأوقعت يف كمينها �صيارة 

من  جريحًا  و33  وفل�صطينيًا  م�رصيًا  �صهيدًا   39 النتيجة  وكانت  )بال�صادر(،  "لوري" مغطاة  �صحن 

�صباط و�صف �صباط وجنود اجلي�س الفل�صطيني– وُعرفت بحادثة 1955/2/28م. 

واندلعت مظاهرات احتجاجية وا�صعة يف قطاع غزة)76(. و�صكلت هذه احلادثة نقطة حتول هامة يف 

جمريات االأحداث يف منطقة ال�رصق االأو�صط، حتى اأن عبد النا�رص كررها يف جميع خطاباته يف تلك املرحلة، 

74     ال�سرقاوي، فتح )1965-1971(، �ش 166.

75     عبد املعطي ع�ساف، الفل�سطينيون ودروب العمل الفدائي- منظمة التحرير الفل�سطينية جذورها تاأ�سي�سها م�ساراتها،�ش52.

76    عملت تلك املجموعة حتت قيادة خليل الوزير وحمد العايدي وحممد ح�سن الإفرجني، وقامت بتق�سيم قطاع غزة اإلى ثالث مناطق: اجلنوب: 
من جنوب املغازي وحتى رفح حتت قيادة م�سطفى ال�سمريي. الو�سط: من �سمال املغازي حتى �سمال غزة حتت قيادة حممود العروقي واأحمد اأبو 
خبيزه و�سليمان الزميلي. ال�سمال: مركزها مع�سكر جباليا وت�سم �سحده غيث، مو�سى عبيد. وح�سلنا على م�ساعدات قيمة من �سباط القوات امل�سرية 
العاملة يف قطاع غزة ومنهم عبد الغفار )م�سوؤول الال�سلكي يف الإدارة امل�سرية( والذي قام بتدريب ال�سباب على زراعة الألغام والنقيب عطية موايف 
الذي قام بتزويدهم بالأ�سلحة والذخائر. قامت املخابرات امل�سرية بالعمل على ت�سكيل جمموعات الكتيبة 41 فيما �سمّي بالفدائيني العرب حتت قيادة 
م�سطفى حافظ ل�ستيعاب تلك املجموعات وال�سيطرة على ن�ساطاتهم.)امل�سدر: درا�سة كان قد اأعدها املرحوم حممد اإفرجني قبل وفاته وا�ستلمناها من 

قبل اأخيه الأخ عبد اهلل اإفرجني م�سكورًا(.
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وكان يقول: "لقد جاء 1955/2/28م ليكون نقطة حتول يف ال�رصق االأو�صط وكذلك يف املوقف ال�صيا�صي 

للرئي�س جمال عبد النا�رص، خا�صة اأنها مهدت الطريق اأمام �صفقة االأ�صلحة الت�صيكية وما تبعها من اأحداث 

وتطورات خطرية يف املنطقة. 

ويف هذه الظروف ن�صاأت العالقة بني خليل الوزير ويا�رص عرفات حيث اأنه ويف اأعقاب تلك االحتجاجات 

يقول خليل الوزير يف كتابه )حركة فتح الن�صوء، االرتقاء، التطور، املمثل ال�رصعي البدايـــات1(: "اأجرينا 

ات�صاالتنا مع اإخواننا يف رابطة الطلبة الفل�صطينيني بالقاهرة الذين كانوا قد تابعوا ما جرى يف غزة وحادثة 

الطلبة  احتاد  فنظم  امل�رصية  لل�صلطات  املنا�صبة  التحدي  حلظة  الغارة  وكانت  امل�صت�صفيات،  اأحد  ق�صف 

احتجاجات لالإ�رصابات يف غزة، و�رصع الطلبة يف اإعالن االإ�رصاب عن الطعام يف مقر االحتاد ويف طليعتهم 

االأخ اأبو عمار واالأخ فتحي بلعاوي باالعت�صام يف جامعة الدول العربية.. 

غزة  اإىل  للدخول  الفل�صطينيني  على  املفرو�س  التاأ�صرية  نظام  اإلغاء   « كـ:  ثالثة  مبطاليب  وتقدموا 

واخلروج منها واإعادة ت�صغيل اخلط احلديدي الرابط بني القاهرة وغزة ) بعد اأن قطع يف بداية املظاهرات( 

واإقامة تدريب ع�صكري اإجباري للفل�صطينيني للدفاع عن اأنف�صهم �صد الهجمات االإ�رصائيلية«. وما اأ�صيف 

كان املطلب االأكرث اأهمية، وهو مقابلة الرئي�س عبد النا�رص لبحث هذه ال�صكاوى. وفعاًل مت اللقاء مب�صاركة 

مائتي من الطالب امل�رصبني عن الطعام منذ يومني. ولبى عبد النا�رص مطاليب الطلبة، وقبل خروجهم  طلب 

اجتماعًا منفردًا بينه وبني اأربعة منهم تبني ل�صالح خلف بنتيجته اأن: » عبد النا�رص وطني كبري«. وخالل 

االجتماع  بح�صور عدد من كبار امل�صوؤولني امل�رصيني، تركز اهتمام الرئي�س امل�رصي على احتاد الطلبة 

الفل�صطينيني وحول م�صاعرهم وتطلعاتهم، وكان �صوؤاله االأول لهم: »هل تنتمون اإىل اأحزاب �صيا�صية؟ «. 

باأنه كان: » �صوؤاال غري ح�صيفًا وخطرًا يف بلد فر�س احلظر فيه على كافة االأحزاب  ويعلق �صالح خلف 

والت�صكيالت وا�صتبدلت بحزب واحد، فكانت االإجابة بال تردد ل�صنا �صوى طلبة فل�صطينيني« 77.

وبعدها قام الرئي�س جمال عبد النا�رص بانتداب االأخوين اأبو عمار وبلعاوي على راأ�س جلنة اإىل غزة 

الإعداد تقرير عن الو�صع هناك. 

فطلب عبد النا�رص منهم اأن يهيئوا وفدًا ليذهب اإىل غزة لدرا�صة املوقف والعودة بتقرير مف�صل عن 

االأو�صاع واقرتاحاتهم. وبالفعل ح�رص وفد من قيادة الرابطة اإىل قطاع غزة كان على راأ�صه يا�رص عرفات 

وفتحي بلعاوي وكان يف ا�صتقبالهم خليل الوزير الذي كان ع�صوًا يف احتاد طلبة فل�صطني يف مدر�صة فل�صطني 

الت�صوير منذ  اإ�رصاف خليل الوزير، وكانت هوايته  الثانوية، وكانت املدر�صة ت�صدر جريدة حائط حتت 

ال�صغر، وكان يحتفظ دائما بكامريا، ومت ت�صويره جلميع املناطق التي زارها برفقة الوفد )يا�رص عرفات، 

اأبو عمار قام الرئي�س عبد  اإىل القاهرة.. ويف �صوء تقرير  وفتحي بلعاوي(.. وبعد عودة اللجنة من غزة 

النا�رص بتعزيز القوات امل�رصية يف القطاع واإر�صال قوات احلر�س الوطني".

وتركت تلك املقابلة االأوىل بني اأبي جهاد واأبي عمار اآثارًا عميقة على الرجلني اللذين اندفعا بعد ذلك 

باجتاه �صياغة الفكرة االأوىل للثورة الفل�صطينية املعا�رصة اعتمادًا على تفجر امل�صاعر الثورية يف �صفوف 

اأبناء ال�صعب الفل�صطيني الذي اأعلن من خالل احتجاجاته رف�صه لكافة م�صاريع التوطني التي كان يجري 

احلديث عنها والرتويج لها يف تلك الفرتة.

77   نف�ش املرجع .- �ش 51.
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اإىل  امل�رصية  ال�صلطات  فعمدت  الفل�صطينيني،  وجتنيد  بالرد  امل�رصية  ال�صلطات  الفل�صطينيون  طالب 

ت�صكيل كتائب فدائية بقيادة البكبا�صي م�صطفى حافظ، نفذت عمليات وا�صعة وباأعداد كبرية بلغت حوايل 

ثالثمائة فدائي)78(، �صنوا حوايل 180 هجومًا منذ اأواخر عام 1955م حتى بداية اآذار/مار�س 1956م، 

ال�صلطات  عليه  اأ�رصفت  الذي  الفدائي  العمل  – لكن  العدو  العديد من اخل�صائر يف �صفوف  ت�صبب يف  مما 

امل�رصية توقف بعد االن�صحاب االإ�رصائيلي من �صيناء عام 1957م )79(.

كتيبة الفدائيني الفل�سطينيني يف قطاع غزة )الكتيبة 141( )80(

الالجئني  جمهور  من  املرتفعة  ال�صكانية  بكثافته  غزة  قطاع  �صكل  1948م  النكبة  عام  ومن  تاريخيا 

اأمنية متقدمة  ال�صبع، بوؤرة  يافا واللد والرملة وبئر  اإليه من مناطق  الذين وفدوا  القادمني  الفل�صطينيني 

اأ�صباب �صتى خا�صة منها ما  اإىل  القاهرة، نظرا  الر�صمي يف  القرار  اإىل مركز  بالن�صبة  وعالية احل�صا�صية 

يتعلق باحلالة العامة والبيئة املواتية لتفريخ وا�صتنبات حاالت املقاومة والنهو�س وا�صتيالء قوى واأحزاب 

راديكالية تزعج وترهق مركز القرار يف القاهرة.

ومنذ اللحظات االأوىل لو�صع القطاع حتت الو�صاية وال�صيادة امل�رصية، جرى تعيني )حاكم ع�صكري 

عام للقطاع( من قبل اإدارة املخابرات احلربية امل�رصية، بينما طراأ حتول ب�صيط بعد انت�صار ثورة متوز/

تنظيم  انت�صار  مع  امل�رصي  للنظام  املزعجة  احلراكات  فيه  تواترت  الذي  الوقت  ففي   ،1952 عام  يوليو 

االإخوان امل�صلمني يف قطاع غزة، وانتقاله التدريجي على يد الطلبة الغزاويني من جامعات القاهرة نحو 

خميمات القطاع، بادر الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص ال�صتيعاب منو احلركة االإ�صالمية يف القطاع من 

خالل حتييد وا�صتمالة الداعية املعروف وال�صخ�صية املوؤثرة، ال�صيخ عيد اأبو جرير بعد فرتة من اعتقاله، 

78  حركة التحرير الوطني الفل�سطيني "فتح" د. ع�سام عدوان. قال كامل ال�سريف يف مقابلة معه يف عمان، يف 1998/2/24 اأن عدد الفدائيني الذين 
عملوا معه مل يتجاوز )150( فدائياً قبل 1955م.

79  كتاب اإ�سرائيلّي موؤلفه ع�سكري ا�ستخباراتي متقاعد يك�سف عن �سابط م�سري قهر �سارون ومتّكن من اإر�سال مئات الفدائيني للدولة العربّية 
وقتل املئات.. �سارون اأطلق على م�سطفى حافظ لقب 'ال�سبح' وف�سل يف اغتياله مرتني.. ُيعترب ال�سابط املتقاعد يو�سف اأرغمان، )75 عاًما( من اأ�سهر 
املوؤرخني الإ�سرائيليني يف جمال الأمن واجلي�ش، ذلك لأّنه خدم على مدى �سنوات طويلة يف وحدة النخبة )غولين(، ثّم ان�سم اإلى جهاز الأمن العام 

)ال�ساباك الإ�سرائيلّي( وبقي يف اخلدمة حتى خرج للتقاعد. 
وب�سبب تاريخه احلافل، ح�سل على وثائق مهمة جًدا من اأر�سيف جي�ش الحتالل، الأمر الذي اأ�سفى على كتبه الكثرية م�سداقية كبرية. =

ويف كتابة: ‘�سرّي جًدا اأ�سهر 30 ق�سة ا�ستخبارية’، يروي املوؤلف ق�س�ًسا مل يُكن ُي�سمح بن�سرها من قبل الرقابة الع�سكرّية يف الدولة العربّية. 
وعلى الرغم من اأّن الكتاب، الذي �سدر عن وزارة الأمن الإ�سرائيلّية، هدفه اإ�سفاء الهالة على الأجهزة الأمنّية الإ�سرائيلّية وبطولتها يف احلرب 
اخلفّية �سّد العرب والفل�سطينيني، اإل اأّن الكتاب ي�سمل ق�سة عن القائد امل�سرّي الذي اأذاق املر ل�سارون، كل الوثائق والق�س�ش، التي اأوردتها ال�سحُف 

عن �سارون، تتخطى هزميته على يد منا�سٍل م�سرٍي كبري، مل ُنفلح بعد يف كتابة �سريته وبطولته، اإنه ال�سهيد البطل م�سطفى حافظ. 
وبح�سب الكتاب، فاإّن ال�سابط امل�سرّي هو الوحيُد، الذي هزم �سارون، فقد اأ�سمى �ساروُن، م�سطفى حافظ )ال�سبح(، لقد كان م�سطفى حافظ، 
ال�سابط امل�سرّي، الذي كّلفه الرئي�ش جمال عبد النا�سر بقيادة الكفاح الفدائي �سد اإ�سرائيل يف اأوا�سط خم�سينيات القرن املا�سي، فقام بعمليات فدائية 

جريئة يف عمق فل�سطني. 
 وجاء يف الكتاب اأّنه يف الـ11 من �سهر متوز/يوليو من العام 1956م، وبعد ف�سل حماولت املخابرات الإ�سرائيلّية باغتياله، جّند املو�ساد عمياًل 
مزدوًجا واأر�سل معه طرًدا مليًئا باملتفجرات، بعد احل�سول على اإذن من رئي�ش هيئة الأركان العاّمة  وكان الطرد موجًها اإلى قائد �سرطة غزة، ولكن، 
ُي�سيف املوؤلف، اأّنه على الرغم من الحتياطات التي كان يتخذها ال�سابط حافظ، قرر فتح الطرد، فانفجر فيه، مًما اأّدى اإلى مقتله على الفور. )النا�سرة 

ـ ‘القد�ش العربي’ – من زهري اأندراو�ش – 2014/1/20(.
80   ا�ست�سهد العقيد امل�سري م�سطفى حافظ قائد كتيبة الفدائيني الفل�سطينيني )141( يف قطاع غزة على يد املو�ساد الإ�سرائيلي بوا�سطة عميل 
مزدوج يف 1956/7/14م، كما ا�ست�سهد امللحق امل�سري يف ال�سفارة امل�سرية يف عمان/الأردن �سالح م�سطفى يف 1956/7/12م بوا�سطة طرد بريدي 

ملغم، وذلك على خلفية دوره يف رعاية وتوجيه قيادة العمليات ال�ستطالعية للكتيبة يف الأردن.
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ف�صمح له باإقامة التكايا والزوايا، وامل�صاجد ون�رصها بني قطاع غزة ومناطق �صحراء �صيناء بني القبائل 

البدوية املنت�رصة هناك منذ اأمد التاريخ.

وتبع ذلك قيام الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص بخطوة اإ�صافية يف احتواء حالة الغليان يف القطاع 

عام 1956 ، واأمر بت�صكيل الوحدة الفدائية الفل�صطينية 141 حتت قيادة ال�صابط امل�رصي العقيد م�صطفى 

حافظ،، وهي الوحدة التي �صكلت يف وقت الحق نواة قوات عني جالوت التابعة جلي�س التحرير الفل�صطيني 

على اجلبهة امل�رصية، اإىل حني مغادرتها االأر�س امل�رصية نحو لبنان عام 1976 ودخولها االأخري اإىل قطاع 

غزة �صمن الت�صكيالت االأمنية لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية، فالكتيبة مل تكن �صوى وحدة فدائية فل�صطينية 

اآب/ يف   1948 عام  املحتلة  فل�صطني  داخل  للعمل  النا�رص  عبد  جمال  الراحل  الرئي�س  من  بقرار  �صكلت 

غزة،  قطاع  �صاد  الذي  الوطني  الغليان  ظل  يف  حافظ،  م�صطفى  امل�رصي  العقيد  بقيادة   1955 اأغ�صط�س 

وكانت مبثابة حجر االأ�صا�س يف اكتمال عملية اختمار املقاومة يف غزة ، وبدايات النوى املقاتلة حلركة فتح 

على يد ال�صهيد خليل الوزير وغريه من رواد الطليعة املقاتلة اآنذاك. 

وو�صل عدد اأع�صاءها نحو 1000 فدائي ، ولعبت الكتيبة دورا هاما يف بث الرعب يف �صفوف املحتلني 

االإ�رصائيليني داخل فل�صطني املحتلة عام 1948 ، ونفذت الكتيبة 180 عملية ع�صكرية داخل فل�صطني وعلى 

الفل�صطيني وبناء  التحرير  تاأ�صي�س جي�س  الكتيبة مع  ، وانتهت   1956 – التما�س بني عامي 1955  خط 

قوات عني جالوت يف القطاع يف اأيلول/�صبتمرب 1964 بقيادة ال�صابط اللواء من�صور اأديب ال�رصيف.  

وعلى ال�صاحة ال�صورية اأبرم اتفاق ثنائي بني الهيئة العربية العليا وحكومة �صورية بافتتاح مع�صكري 

حر�صتا وقطنا لتدريب فرقة فدائيني مطلع عام 1953م باإ�رصاف عبد احلميد �رصاج رئي�س املكتب الثاين 

ومرزوق  ال�صغري  ابراهيم  اأبو  الفل�صطيني  اجلانب  وعن  ادهم  وبرهان  بول�س  برهان  واأعوانه  ال�صوري 

عودة و�صبحي يا�صني.

تلقى الفدائيون دورات تدريب قتايل وتنفيذ عمليات خا�صة يف عمق الوطن املحتل اإ�صافة اإىل ا�صتطالع 

وحتديد مواقعه الع�صكرية واالقت�صادية وبرز من الفدائيني علي خربو�س ومعروف عارف وح�صني الهيبي 

وفوزي عمارة وحممد عمارة وعمر �صويطي واأحمد دلقموين وفواز دلقموين واأبو علي االأخ�رص وخالد اأبو 

العال و�صعيد حماد وحممد دلقموين وحامد حايك وحممود ق�صا�س وخالد االأمني.

اأعمالهم حتى فك ارتباط الوحدة بني �صورية وم�رص تعر�صوا خالله حلملة اعتقال وقتل  وا�صتمرت 

وغريهم غادر اإىل القاهرة الجئ �صيا�صي اإىل اأن اأ�صدر اأمني احلافظ بت�صكيل وافتتاح مع�صكر حر�صتا بتاريخ 

وجماهد  الدين  �صعد  وم�صطفى  حجو  م�صطفى  واملالزم  االأمني  بهجت  العقيد  باإ�رصاف  1963/6/1م 

�صمعان والنقيب ال�صوري يو�صف انعي�صي فكانوا الحقا من طالئع الثورة الفل�صطينية احلالية)81(.

81  امل�سدر: م�سطفى الأ�سعد.
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الجتماعات التح�سريية ملوؤ�س�سي فتح)82(

والقاهرة  غزة  يف  عقدت  حت�صريية،  اجتماعات  عدة  ثمرة  فتح،  حلركة  الفعلي  التاأ�صي�س  كان 

وغريهما، ولكن امل�صادر العلمية افتقرت اإىل تفا�صيل هذه االجتماعات بالرغم من اأهميتها التاريخية.

اإرها�سات فتح:

كان الن�صغال جماعة االإخوان امل�صلمني يف �رصاعها مع عبد النا�رص منذ �رصبه لها يف 1954/1/14م، 

رابطة  م�صتفيدين من  فل�صطينيا)83(،  للعمل  اأع�صائها يف قطاع غزة  بع�س  ان�رصاف  البالغ يف  اأثره 

الطلبة الفل�صطينيني بالقاهرة لتحقيق �صكل من اأ�صكال الوحدة الوطنية بدل الت�صارع احلزبي عليها.

اأن  اإىل  ي�صري  لتبلور فكرة فتح ومعظمها  تاريخًا خمتلفًا  اأخرى ذكرت  درا�صات وم�صادر  وهناك 

جذور فكرة فتح كانت اأثناء وبعد االحتالل االإ�رصائيلي لقطاع غزة )نوفمرب 1956- مار�س 1957م(، 

ومن ذلك:

يقول يا�رص عرفات:  كنا جنتمع بعد حرب 1956م، وبداأت فكرة فتح ترتدي طابع الن�صج، مل تكن 

فتح موجودة حتى االآن.. كانت بداية التجمع يف م�رص وغزة)84(.

لقطاع غزة عام 1956م تطلع بع�س  االإ�رصائيلي  اأنه خالل فرتة االحتالل  ويقول �صالح خلف:  

جبهة  منط  على  االجتاهات  جميع  من  فل�صطينيني  ت�صم  وا�صعة  حركة  الإن�صاء  الفل�صطيني  ال�صباب 

التي  العامة  املبادئ  على  اتفقوا  واأنهم  اإعجابهم،  البطولية  معاركها  اأثارت  التي  اجلزائرية  التحرير 

�صوف تتبلور يف اأهداف وا�صحة خالل ال�صنتني التاليتني)85(.

يقول �صعيد امل�صحال:  اأن اجتماعًا متهيديًا عقد يف القاهرة يف منزله عام 1956م باال�صرتاك مع كمال 

عدوان وعبد الفتاح حمود وو�صعوا برناجمًا �صيا�صيًا مبدئيًا ملا �صي�صبح ا�صمه حركة فتح )86(.

اأذهان املوؤ�ص�صني من خالل التعاون الذي مت بني االجتاهات  اأن الفكرة ظهرت يف  وي�صري اآخرون 

82   بداية علينا اأن نو�سح اأن املق�سود بالهوية التنظيمية هو تتبع امل�سار التاريخي لن�ساأة حركة » فتح« ولي�ش مالحظة البناء الداخلي للحركة 
كتنظيم �سيا�سي وع�سكري. �سحيح اأنه ثمة متيز ثابت وم�ستمر حلركة » فتح« حتى يف م�ستوى الهيكل التنظيمي مقارنة باملنظمات الأخرى ولكن لي�ش 
هذا هو مو�سع الهتمام فالإ�سكالية التي نطرحها، هنا، تنطلق مما ميكن اعتباره م�سلمة قوامها اأن حركة » فتح« مل تتماثل ن�ساأتها التنظيمية بالن�ساآت 
التقليدية التي ترتبط مبجموعة معينة كحركة القوميني العرب اأو كتيار اأيديولوجي انبثق عن حزب ما اأو كنتيجة جلهود فردية متتعت ب�سخ�سية 
كاريزمية اأو �سليلة ل�سرعية �سيا�سية اأو دينية اأو تراث اأيديولوجي اأو لأي من الراأ�سمالت الرمزية اأو حتى �سنيعة لدولة اأو جهاز اأمني اأو ملوؤ�س�سة ما.  
لي�ست » فتح« يف احلقيقة كمن ن�ساأ على خلفية اأي من املحتمالت ال�سابقة، ولي�ست حتى وليدة ردود فعل اإل يف �سياق معني لبع�ش املجموعات امل�ساركة 
يف التاأ�سي�ش. اإذن كيف ن�ساأت حركة » فتح« ؟ ومم ترتكب بنيتها الجتماعية؟ واأين يقع موؤ�س�سوها يف النظام الجتماعي وما هي مربرات الن�ساأة ؟ هذه 

الأ�سئلة كلها هي حمط الهتمام مبا توفر لنا من معلومات عن الأع�ساء املوؤ�س�سني.

83     ن�سب خالف بني ال�سباب املوؤيدين لإعطاء اأولوية العمل ل�سالح فل�سطني وقيادة جماعة الإخوان امل�سلمني يف غزة وحينها وقف ال�سيخ ها�سم 
اخلازندار )من م�سئويل الإخوان ( مع �سف ال�سباب ودعمهم.اأ.�ش: حممد حمزة، اأبو جهاد، �ش160-159.

�سئون فل�سينية، عدد 16يناير 1979م، �ش17. 84     يا�سر عرفات: "ثورتنا كلمة �سر الأمة"، 

85     خلف، فل�سطيني بال هوية، �ش52-50.

86     امل�سحال، �سياع اأمة، �ش16، 234
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ال�صيا�صية املختلفة ملقاومة احتالل عام 1956م مقتنعني اأن التجربة ميكن اأن ت�صتمر بعد االحتالل)87( 

تبلورًا  اخلطوة،  هذه  عدوان  كمال  واأعترب  الزعنون)88(،  �صليم  اأي�صًا  املالحظة  هذه  على  يوؤكد  كما 

للفكرة واكتماال يف ت�صور املعركة)89(.

االحتالل  وبعد  اأثناء  بداأت  الفكرة  اأن  على  اتفقت  ال�صابقة  وامل�صادر  الدرا�صات  اأن  واملالحظ 

االإ�رصائيلي لقطاع غزة عام 1956م، بينما هناك درا�صة اأ�رصف عليها نبيل �صعث تقول اأن فتح ظهرت 

اإىل الوجود كحركة �رصية يف غزة يف مطلع العام 1956م)90(.

انت�سار نواة فتح بالقاهرة

يف االأ�صهر االأوىل من عام 1957م تبعرثت جمموعة فتح املوؤ�ص�صة املوجودة يف القاهرة وقطاع غزة 

حيث توجه يا�رص عرفات للعمل يف الكويت وتوجه كمال عدوان اإىل قطر يف �صيف 1957م و�صالح خلف 

اإىل غزة حيث �صبقه عبد الفتاح عي�صى حمود اإىل االأردن، وزهري العلمي اإىل لبنان و�صعيد امل�صحال اإىل 

ال�صعودية.

اأنوية اأخرى:

يف نف�س الفرتة التي ت�صكلت فيها نواة فيها يف غزة والقاهرة كانت هناك نواة اأخرى تت�صكل يف دم�صق 

ب�صكل منف�صل متاما عن االأوىل وتاألفت املجموعة من طالب ومعلمني يف جامعة دم�صق وبع�س مدار�س 

االأمنوذج  ليكونوا  اأوال  باأنف�صهم  ق�صيتهم  بتحريك  الفل�صطينيني  قيام  ب�رصورة  اآمنت  وقد  الثانوي 

وراأ�س حربة االأمة العربية، واأنه لكي يكون ال�صباب الفل�صطيني م�صتعدا لتحرير وطنه البد له من حركة 

وحممود  ال�صهلي  وحممد  اخل�رصاء  وظافر  الدنان  اهلل  وعبد  عبا�س  حممود  اأن�صاأ  ولذلك  به،  خا�صة 

املغربي )جماعة اأبناء فل�صطني( قامت مبطالبة احلكومة ال�صورية بال�صماح لهم وللفل�صطينيني بدخول 

الكليات الع�صكرية واأم�صوا الفرتة من 1954-1956م وهم يت�صلون بقيادات البلد وزعماء االأحزاب، 

ورفعوا مذكرة لرئي�س اجلمهورية ال�صورية مبطلبهم حتى ح�صلوا على املوافقة، بعد العدوان الثالثي 

على م�رص، ودخل بع�س اأع�صاء املجموعة الكلية الع�صكرية يف مدينة حم�س ومنهم حممود عبا�س )اأبو 

مازن(. 

وتفرقت املجموعة بعد تخرجها من اجلامعة يف عام 1957م فذهب حممود عبا�س وعبد اهلل الدنان 

يو�صف( )اأبو  النجار  يو�صف  وحممد  عدوان  بكمال  التقوا  وهناك  التدري�س  حقل  يف  قطر  يف  للعمل 

و�صليمان ال�رصفا )اأبو طارق( ورفيق النت�صة )اأبو �صاكر(. 

87     عبد الهادي الن�سا�ش، الأزمة الراهنة للثورة الفل�سطينية: جذورها واآفاق حلها، )د.م: دار الندمي- الوعي،1985م (، �ش30.

يف  عمان،  يف  �سخ�سية،  مقابلة  الزعنون،  �سليم  �ش47،  1985-1968م،  فتح  الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حركة  عدوان،  ع�سام  د.       88
1997/12/8. كتاب عدوان.

89     عدوان، فتح امليالد وامل�سرية، �ش34

90     خليل هندي، واآخرون: املقاومة الفل�سطينية والنظام الأردين، باإ�سراف د. نبيل �سعث)بريوت: مركز اأبحاث منظمة التحرير (
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الهول( قد عمل مع في�صل احلوراين منذ عام 1952م وهما طالب  )اأبو  وكان هايل عبد احلميد 

ثانوية يف دم�صق على قيام تنظيم فل�صطيني م�صتقل يعمل لتحرير فل�صطني بعيدا عن االجتاهات القائمة 

ومتكنوا من ا�صتقطاب عدد ب�صيط من الطالب، وقد تبني لهم اأثناء ذلك وجود جمموعات اأخرى م�صابهة 

لهم وبداأت جمموعة هايل عبد احلميد بالعمل حتت ا�صم )�صوت فل�صطني( و�صع هو وفي�صل حوراين 

برناجمها على اأ�صا�س اأن اأهل فل�صطني مدعوون لالعتماد على اأنف�صهم ومطالبون باأخذ زمام املبادرة 

وعندما  للع�صوية  و�رصوطا  ق�صما  ي�صمل  داخليا  نظاما  وو�صعوا  الكفاح،  يف  احلربة  راأ�س  لي�صكلوا 

لي�صبح  تنظيمهم  ا�صم  بتعديل  قاموا  للعروبة،  معادون  باأنهم  االأخرى  الطلبة  جمموعات  من  اتهموا 

الفيدرالية،  اأملانيا  الفل�صطينيني بدم�صق عام 1959م ويف  الطلبة  عرب فل�صطني وقد ن�صطوا يف رابطة 

اأ�ص�س هايل عبد احلميد  حيث ذهب هايل وفي�صل للدرا�صة والعمل ومعهم اآخرون من عرب فل�صطني 

وهاين احل�صن تنظيم طالبي ا�صمه طالئع العائدين. 

نواة فتح والعمل الفدائي )1954-1956م(:

تواردت اأفكار موؤ�ص�صي فتح يف غزة وبخا�صة خليل الوزير وزمالئه باجتاه العمل الفدائي كامتداد 

ملا قامت به حركة االإخوان امل�صلمني من اأعمال فدائية انطالقا من قطاع غزة اأوائل اخلم�صينيات، فقد 

اآمن خليل الوزير باأهمية القوة كلغة وحيدة ميكن التفاهم بها مع اليهود ويفر�س بها احرتامه على 

هيئة االأمم املتحدة وجلانها.

الفتاح  امل�صلح كان كمال عدوان وعبد  الكفاح  اأول من فاحته يف مو�صوع  اأن  ويذكر �صالح خلف 

عي�صى حمود واأن الفكرة تبني الحقا اأنها موجودة يف وعاء تنظيمي اآخر لدى جمموعة حممود عبا�س 

وحممد يو�صف النجار، ويف اإ�صارة الحقة ذكر �صالح خلف اأن عادل عبد الكرمي كان ذو الف�صل عليه 

يف االنتماء للحركة ال �صيما وهو من ا�صتقبله يف الكويت عندما حّطت به الطائرة هناك قادما من م�رص.

املواقف ال�سيا�سية لنواة فتح )1954-1956م(:

افتقرت الكثري من الدرا�صات وامل�صادر التي تناولت جذور حركة فتح، اإىل تناول الفكر واملواقف 

ال�صيا�صية للحركة يف مرحلة اجلذور، وبخا�صة الفرتة االأكرث غيابًا عن التوثيق وهي من عام 1954 اإىل 

1956م.

منذ البداية كانت فكرة الكيان الفل�صطيني ت�صتحوذ اهتمام هذه النواة، حيث مل تر�س اأن ت�صتغل كل 

حكومة عربية ما فيها من طاقات الفل�صطينيني واإمكاناتهم لتحقق بهم مطامع واأغرا�صًا قد تتعار�س 

العربية  تعاون بني احلكومات  قيام  باملقابل �رصورة  ترى  الفل�صطينية، وكانت  الق�صية  م�صتقبل  مع 

ير�صمونها  التي  ال�صيا�صة  تخيط  يف  امل�صاركة  يف  وحقه  بكيانه  له  "فيعرتفون  الفل�صطيني،  وال�صباب 

وترتبط مب�صريه"، وكان املق�صود اأن يت�صكل من �صباب االأحزاب املختلفة، جبهة فل�صطينية عري�صة، 

اأيدي  من  االخت�صا�صات  هذه  لها  وتنزع  الفل�صطينية  بالق�صية  يخت�س  ما  كل  على  االإ�رصاف  تتوىل 

اأو الهيئة وبني احلكومات العربية مبا فيه  احلكومات العربية ومن ثم يتم التعاون بني هذه اجلبهة 
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م�صلحة الق�صية الفل�صطينية  - وهكذا فقد طرحت نواة فتح فكرة التعاون مع احلكومات العربية بدياًل 

لالنفراد العربي بالق�صية الفل�صطينية، ومن ثم بداأ التفكري يف الدول التي �صيتم التعاون معها، فاجتهت 

اأنظارهم اإىل �صوريا واعتربوها "مركز االنطالق العربي"، كما عّولت كثريًا على الرئي�س عبد النا�رص. 

ويبدو من خالل رد قيادة االإخوان امل�صلمني الفل�صطينيني على املذكرة التي قدمها خليل الوزير اإليهم 

اأن املذكرة عولت على الدول العربية الثورية واإمكانية االنطالق منها، حيث كان رد  يف عام 1957م، 

االإخوان باأن هذه الدول لن ت�صمح بن�صاط فل�صطيني فوق اأر�صها دون اإخ�صاعه ل�صيا�صتها واأنها اإن 

وافقت على ممار�صة الفل�صطينيني للعمل امل�صلح �صد العدو ف�صتجعله ينطلق من دول جماورة لت�صفية 

ح�صابات عربية - عربية ومن جهة ثانية فقد اعتربت نواة فتح اأن تعريب الق�صية الفل�صطينية يهيئ 

الفر�صة لل�صهيونية يف دعايتها باأن فل�صطني بال �صعب واأن اهتمام اإ�رصائيل بتعريب الق�صية يهدف اإىل 

حل م�صكلة الفل�صطينيني على ح�صاب الدول العربية بتوطينهم فيها.

هذا  على  فتح  نواة  اآمال  تعلقت  فقد  عقد يف 1955/4/17م،  الذي  باندوجن  موؤمتر  وبخ�صو�س 

املوؤمتر لكنهم فوجئوا بالبند الرابع من بنوده الع�رصة الذي يدعو اإىل التق�صيم كحل للق�صية الفل�صطينية 

و�صنظل  رف�صه،  و�صي�صتمر يف  �صابقًا  الفل�صطيني  ال�صعب  رف�صه  الذي  " االأمر  باأنه  عليه  علقوا  وقد 

نرف�صه بحزم واإ�رصار، نعي�س يف واقعنا املر اإىل اأن نعد القوة واالإرادة التي نفر�س بها على العامل 

الواقع اجلديد الذي نريد ". لكنهم اعتربوا موؤمتر باندوجن على اأية حال اإيجابيًا ل�صاحلهم ول�صالح 

�صعوب املنطقة.

وعلى الرغم من موقفهم الراف�س للتق�صيم، اإال اأنهم مل يحملوا على الرئي�س عبد النا�رص على اعتبار 

اأن اإ�رصائيل لن تقبل التق�صيم دون معركة واأن عبد النا�رص يريد اأن يك�صب تاأييد ال�صعوب التي مثلها 

وتعزز  رغم �رصاحتها،  مواقفه  وبررت  النا�رص  عبد  مل�صاعي  فتح  نواة  اطماأنت  فقد  وهكذا  املوؤمتر. 

تاأييدها له اإثر اإعالنه عن �صفقة االأ�صلحة الت�صيكية حتى هتفت له )فلتحيا عبد النا�رص( فرحني بهذه 

ال�صفقة وبالت�صعيد �صد العدو االإ�رصائيلي.

1955م  حزيران/يونيو  ففي  املنطقة،  يف  الدولية  التحركات  بع�س  من  موقفها  فتح  لنواة  وكان 

اإىل ت�صيري دوريات م�صرتكة من امل�رصيني  الداعي  علقت بالرف�س على م�رصوع اجلرنال برينز)91( 

واالإ�رصائيليني على حدود قطاع غزة، معتربين فكرة املنطقة املحايدة التي طرحها امل�رصوع اأنها على 

ح�صاب �صكان قطاع غزة.

وعلى اأثر توقيع حلف بغداد)92( وزيارة رئي�س اأركان القوات الربيطانية متبلر لالأردن الإقناعه 

باال�صرتاك يف حلف بغداد، قامت مظاهرات �صخمة يف القاهرة احت�صد فيها �صتة اآالف فل�صطيني اأمام 

ال�صفارة االأردنية بالقاهرة مطالبني بعدم دخول االأردن يف حلف بغداد. وقد كان لنواة فتح ورابطة 

الطلبة الفل�صطينيني دور فاعل يف حتريك هذه احل�صود

91  كبري مراقبي هيئة رقابة الهدنة بني م�سر واإ�سرائيل اآنذاك عن م�سروع برينز انظر: اأبو النمل، قطاع غزة )48-1967( �ش 106-105.

92  وقعته بريطانيا مع تركيا والعراق لتطويق الحتاد ال�سوفييتي يف املنطقة يف �سباط 1955م وا�سرتكت فيه الوليات املتحدة الأمريكية ع�سوًا مراقباً، جنيب 
الأحمد، فل�سطني تاريخاً ون�ساًل، �ش 629.
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  وبالن�صبة مل�رصوع اإيدن)93( فقد اعتربته نواة فتح م�رصوعًا بريطانيًا ي�صعى الإعطاء اإ�رصائيل 

اأيلول/�صبتمرب  الكباري )ج�صور( ت�صل ال�صفة باالأردن ويف  البقاء يف فل�صطني مقابل بع�س  �رصعية 

لي�صاأله عن م�رصوع  النا�رص  عبد  الرئي�س  اإىل  الفل�صطينيني  الطلبة  رابطة  اأر�صلت ع�صوًا من  1955م 

اإيدن ويرجوه عدم املقامرة باآمال ال�صعب الفل�صطيني فاأجابه الرئي�س باأننا لن نبحث هذا امل�رصوع حتى 

يتقدم به �صاحبه ر�صميًا اإلينا)94(.

93  اأنطوين اإيدن رئي�ش وزراء بريطانيا )1951-1957م(.

94     عدوان، اإرهاب وراء احلدود، �ش87-86.





تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

82الفل�سطينية وان�سقاقاتها

 

حلظة البدء: الجتماع التاأ�سي�سي وولدة فتح 

اخلطوط  االجتماع  هذا  يف  وو�صعنا  الكويت  يف  االإخوة  اأحد  بيت  يف  التاأ�صي�صي  اجتماعنا  عقدنا 

العري�صة االأوىل لعملنا التنظيمي.

اأما يف االجتماع الثاين فقد تخلف اخلام�س )توفيق �صديد(عن احل�صور ممتنعا عن موا�صلة الطريق، 

فبقينا اأربعة اإخوة، بداأنا بو�صع اللبنات االأوىل حلركة فتح. 

وهنا اأريد اأن اأو�صح اأن هدفنا كان بناء تنظيم من اأجل فل�صطني على مثل هذا االأ�صا�س العري�س 

اتفقنا، فال يكون تنظيم فئة اأو �رصيحة اأو طبقة، كما ال يكون من اأجل اأهداف غري حترير فل�صطني، 

ولذلك فلم نبداأ با�صم ما، ولكن كان اتفاقنا اأن االأهم هو البدء بالعمل دون االلتفات اإىل اال�صم. 

فال�صاحة الفل�صطينية تعج باالأ�صماء، وبقينا نعمل طيلة ثمانية ع�رص �صهرا دون اأن يحمل عملنا اأي 

ا�صم، الأنه مل يكن يف اعتبارنا غري الهدف، وهو العمل من اأجل فل�صطني.

وفيما بعد، وبتمهل �صديد اأخذنا نناق�س م�صاألة اال�صم، وطرحت اأ�صماء عديدة اإىل اأن ر�صونا على 

اأو  تنظيما  اأو  ولي�س حزبا  العمل من خالله هو حركة  اخرتنا  الذي  اإطارنا  اأن  تقول  م�صرتكة  قاعدة 

رابطة، بل حركة بكل ما حتمل من مفاهيم وديناميكية واآفاق مفتوحة، وهي حركة لتحرير فل�صطني، اأي 

حركة التحرير الوطني الفل�صطيني ورمزنا لها بكلمة "فتح" التي حتمل العديد من الدالالت واملعاين يف 

الوجدان ال�صعبي الفل�صطيني والعربي، والكلمة تعد اختيارا معكو�صا للحروف. 

وهكذا ولدت "فتح" بعد م�صرية طويلة من العمل مما يو�صح اأن حركة فتح مل يكن يهمها يوم ولدت 

اإطار قومي  اأو تعريفا بقدر ما كان يهمها العمل، وهي بذلك و�صعت نف�صها وب�صكل تلقائي يف  ا�صما 

يو�صل اإىل الهدف، وهذه كانت حقيقة اأوىل رافقت م�صريتنا.

وبعد ذلك بداأنا ب�صكل اأو�صع فاأجرينا حمادثات مع كل االإخوة الذين كانت بيننا وبينهم �صالت منذ 

فرتات �صابقة.

كمال  وال�صهيد  حمود  الفتاح  عبد  ال�صهيد  �صمت  التي  املجموعة  كانت  املجموعات  هذه  اأهم  ومن 

عدوان واأبو مازن واأبو يو�صف النجار، وهي ان�صمت اإلينا بعد اأن اتفقنا معها على كل �صيء وخ�ص�صنا 

لها ع�صوين يف اللجنة املركزية، وعلى �صعيد اآخر كان تنظيمنا قد ات�صع وتطور وان�صم عدد اآخر من 

االإخوة بينهم االأخ عبد اهلل الدنان وح�صام �صويد، ويف وقت الحق ان�صم االأخ اأبو اللطف، وجميع هوؤالء 

مت اختيارهم لع�صوية اأول جلنة مركزية.

خالد  االأخ  بينهم  من  االآخرين  االإخوة  من  بعدد  االت�صال  بداأنا  قد  كنا  ذاتها  الفرتة  ويف 

احل�صن)اأبوال�صعيد( وهاين القدومي الذي كان يف طليعة ال�صباب الذين جتاوبوا معنا يف ذلك الوقت، 

واأعتقد اأنه ال يزال االآن يف الكويت، ثم كنا قد بداأنا االت�صال جمددا مع االأخ اأبو االأديب واالأخ اأبو اإياد 

على  ترتكز  االإخوة  هوؤالء  مع  ات�صاالتنا  وكانت  املبكرة،  االأ�صا�صية  الن�صاطات  بع�س  يف  �صاهم  الذي 

ولت�صب  االأ�صا�صي  املجرى  تعميق  بهدف  الفل�صطينية  والكفاءات  الطاقات  جميع  ا�صتقطاب  �رصورة 

جميع هذه اجلداول فيه وبحيث تبداأ "فتح" م�صريتها التاريخية.
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فل�سطيننا" الراية الأوىل  ـ  احلياة  "نداء 
رايتني  عرب  التقدم  هذا  حدث  وقد  االأمام،  اإىل  هامة  خطوات  فتح  حركة  قطعت  حمدودة  فرتة  يف 

رئي�صيتني ارتفعتا خالل عملها التنظيمي، فكاأنها بذلك قد اختارت املفاتيح املنا�صبة متاما واملتالئمة مع 

جممل الظرف الفل�صطيني والعربي، من اأجل فتح االأبواب املغلقة اأمام احلركة واأمام ال�صعب. 

والتي  �صنة 1959م  اأكتوبر  �صهر  التي �صدرت يف بريوت وذلك يف  املجلة  االأوىل هي  الراية  كانت 

حملت ا�صم "نداء احلياة ـ فل�صطيننا")98(. وقد لعبت هذه املجلة دور ال�صمعة يف ظالم النكبة، وكانت 

تتجه اإليها عيون احليارى فت�صري عليها، وذلك حينما ارتفع �صوت املجلة ينادي من اأجل كيان ثوري 

فل�صطيني يواجه ما كان ينادي به يف ذلك الوقت من كيان �صيا�صي برعاية االأنظمة العربية.

لها  اأ�صا�صيا  �صعارا  هذا  و�صكل  االإ�رصائيلي  الكيان  امل�صلحة الجتثاث  بالثورة  تنادي  املجلة  كانت 

تت�صكل من خالله روؤيتها ال�صيا�صية والتنظيمية.

بناء  اإىل  واملفتوحة  الدائمة  الدعوة  فهو  مركزيا  هدفا  اعتربته  الذي  االآخر  االأ�صا�صي  ال�صعار  اأما 

احلزبية  التيارات  جميع  عن  بعيدا  كله  ال�صعب  وحدة  الفل�صطينية،  الوطنية  الوحدة  و�صناعة  وخلق 

وبعيدا عن جميع ال�رصاعات اجلانبية وكانت الدعوة: فلتجتمع قوانا يف جبهة وطنية مرتا�صة اأو حركة 

ن�صالية واحدة تتجه اأ�صا�صا نحو فل�صطني لتحريرها.

واأقول االآن اأن مثل هذه الدعوة قد متكنت من جمع وتوحيد كافة الطالئع التي �صبق لها اأن ان�صوت 

يف االأحزاب والتجارب احلزبية الفا�صلة، فاأحبطت فجاءت الدعوة لت�صكل اإنقاذا لها من حالة االإحباط 

هذه وتبث فيها روحا معنوية جديدة وفذة قادرة على �صناعة الطريق اإىل فل�صطني.

اأما ال�صعار االأ�صا�صي الثالث الذي رفعته فل�صطيننا، واأخل�صت له ب�صكل مطلق اأي�صا فهو التعبري 

عن االإدراك الفل�صطيني ال�صعبي العميق برف�س الو�صاية العربية، فكانت الدعوة اإىل ادراك طبيعة هذه 

الو�صاية املحبطة والتي هدفها مب�صادرة االإرادة والقرار الفل�صطيني امل�صتقل، ومنع الكيان الفل�صطيني 

من الن�صوء اإىل جانب �صقيقاته العربيات.

هذه هي ال�صعارات واالأ�ص�س التي ا�صتندت اإليها "فل�صطيننا" يف م�صريتها اخلالقة بحيث مل مي�س 

وقت على �صدورها واإذا بها ت�صبح حمجا ملختلف املواقع والتجمعات الفل�صطينية.

كان نداء املجلة الدائم والذي كان مبثابة الدعوة اإىل االنقالب الب�رصي الهائل، واىل اإعادة �صناعة 

الب�رص، و�صياغة العقل واجل�صد الفل�صطينيني هو اأن يفتح كل فل�صطيني عينيه ويرى احلقيقة والواقع 

الثوري وااللتحام  الفعل  التي يعي�صها واالنخراط يف  العدم  ينت�صل نف�صه من حالة  بكل مراراته واأن 

98   كان هناك اجتماع للخلية الأولى حلركة حترير فتح لإ�سدار جملة، لتمهد هذه املطبوعة لن�سر اأفكار احلركة واتفقوا اأن ت�سدر هذه املطبوعة 
بوجود  ي�سمح  ل  لبنان  ال�سيا�سي يف  والنظام  اللبناين �سعبا  املطبوعات  قانون  كان  العربي.  العامل  الأول يف  الإعالمي  املركز  لبنان  باعتبار  لبنان  من 
جملة فل�سطينية ت�سدر من لبنان بالإ�سافة اإلى اأن احلركة ل متلك الإمكانات املادية. كان الأخوة قد تعرفوا على �ساب لبناين ا�سمه )توفيق حوري( 
ذو ميول اإ�سالمية فطرحوا عليه املو�سوع واإ�سكالياته فوعد بامل�ساعدة يف املو�سوع، وا�ستطاع هذا الرجل اأن يجد جملة مهملة ا�سمها )نداء احلياة( 
فا�سرتى امتيازها وو�سع يف ال�سفحة الأولى )فل�سطيننا( ملء ال�سفحة وعند الألف الأخرية كلمة )نداء احلياة( بخط �سغري. وكان لها قواعد خا�سة، 
وهي عدم ورود اأ�سماء الكتاب اأو اأ�سماء حمرريها، فكان اأع�ساء اللجنة املركزية يكتبون دون اأن يوقعوا اأ�سماءهم على املقالت، يف لبنان كان ي�سرف 
عليها توفيق حوري وهاين فاخوري واإ�سماعيل �سموط، وكان اأهم كتابها يا�سر عرفات، خليل الوزير، فاروق القدومي الذي كان يرد على بريد القراء 

واملعار�سني لفتح.
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املطلق بحركة التحرير الوطني الفل�صطيني)99(.

وكان فرحنا عظيما حني كنا نرى هذا ال�صدى الهائل العظيم لندائنا، هذا ال�صدى الهائل العظيم 

لروؤيتنا الفاعلة، فت�صلنا الر�صائل املتوالية ت�صاأل وت�صتف�رص كي تعرف لت�صارك. 

اإطارنا  �صكل  تنظيمي  بعمل  ارتبطنا  ثورية  جمموعة  ن�صكل  "نحن  تقول:  ر�صائل  ت�صلنا  فكانت 

اأن �صوتكم هو �صوتنا، والذي  اأهدافنا، ونرى  الداخلي ود�صتورنا، وحددنا  ولنا نظامنا  التنظيمي، 

تقولونه هو ما متتلئ به �صدورنا اأين اأنتم و كيف نلتقي بكم، للبدء بحوار بيننا وبينكم" وكنا ن�صارع 

اإىل البدء بهذا احلوار، فما اأ�رصع ما ين�صوي هوؤالء االإخوة حتت راية فتح.

وب�صبب ذلك متاما قلنا اأن حركة فتح �صكلت نهرا ت�صب فيه وتلتقي كل جداول العمل التنظيمي 

الثوري احلقيقي التي تعددت، فاأ�صبح النهر زاخرا باحلياة واملياه، واأ�صبح نهر حركة فتح بكفاحها 

ون�صالها العظيم اخلالق.

الراية الثانية.. مكتبنا الأول يف اجلزائر: 

راية اأخرى الزمت عودة الكيان ال�صيا�صي الفل�صطيني اإىل احلياة بتاأ�صي�س حركة فتح، اإذ حدث اأن 

قام االأخ اأبو عمار وبعد ات�صاالت م�صبقة اأجريناها مع الثورة اجلزائرية قبل انت�صارها، بزيارة اإىل 

اأن يتم فتح مكتب  اجلزائر للم�صاركة يف االحتفال بعيد اال�صتقالل اجلزائري، وهناك مت االتفاق على 

لفل�صطني يف اجلزائر تتوىل م�صوؤوليته حركة فتح.

وما زالت الرواية الأبي جهاد حيث يكمل قائال: وحني رجع االأخ اأبو عمار اإىل الكويت انتدبت لت�صلم 

م�صوؤولية املكتب. وهكذا مت فتح مكتب اجلزائر الذي قدر له اأن يلعب دورا رئي�صيا يف العمل االإعالمي 

99     كانت هذه املجلة هي املنرب الإعالمي حلركة » فتح« والتي َنَفذت بوا�سطتها اإلى �ستى التجمعات الفل�سطينية. وتكمن قيمة الآراء واملقالت 
الواردة فيها ل يف كونها تعك�ش الأطروحات ال�سيا�سية والأيديولوجية التي قامت عليها حركة » فتح« فح�سب بل يف اأن الفعاليات ال�سيا�سية للحركة 
ر يف اإطارها، ول اأدل على هذا من تطابق الأفكار الواردة فيها  الوطنية الفل�سطينية التي ترتبع » فتح« على قيادتها منذ ن�ساأتها املعا�سرة ما زالت ُترَبَّ
حول الهوية امل�ستقلة واحلزبية والو�ساية العربية مع كتابات املوؤ�س�سني يف فرتات زمنية تغطي عقودا لحقة مثل مقالة كمال عدوان » فتح: امليالد 
امل�سرية، 1973« و�سرية �سالح خلف » فل�سطيني بال هوية، 1979« وخالد احل�سن » فكر حركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح( �سنة 1987«. ولكن 

كيف ا�ستطاعت » فتح« اإ�سدار جملة فل�سطينية يف اأجواء احلظر ال�سيا�سي؟  
     ي�سري خالد احل�سن اأن » فل�سطيننا« كانت يف الأ�سل جملة » لبنانية« ميلكها توفيق حوري من طرابل�ش- �سمايل لبنان. وكانت مرخ�سة وحتظى 
ب�سندوق بريد وعنوان علني بحيث ي�سهل توزيعها بالربيد ب�سكل ر�سمي. وقد تفاو�ست احلركة مع �ساحبها وح�سلت منه على امتياز باإ�سدارها با�سم 
» فل�سطيننا«. ومع بداية ظهور ال�سفة ال�سيا�سية الفل�سطينية لل�سحيفة اأخذت ال�سلطة اللبنانية تالحق  املطبعة  ملنع طباعتها، غري اأن قادة احلركة 
تغلبوا على هذه العقبة بتجزئة املجلة وتوزيع طباعتها على اأكرث من مطبعة ثم اإعادة جتميعها يف مكان منف�سل عن كل من �ساهم يف الطباعة . وقد 
… - امل�سدر  �سدرت اأولى اأعدادها يف �سهر ت�سرين اأول/ اأكتوبر �سنة1959 )امل�سدر: املو�سوعة الفل�سطينية.- خالد احل�سن: فكر حركة التحرير 

اأعاله / �ش 990 – 991(.
ويف كلمة التحرير املن�سورة من العدد الأول قالت املجلة اأنها: » .. ع�سارة جمهودات �سخمة ظللنا جناهد كثريا .. جدًا حتى ا�ستطعنا اأن نعدها 
لتكون منربا ل�سعبنا ال�سريد، و .. �سوتا  داوياً لق�سيتنا .. وكربهان قوي �ساطع على اأن �سعب فل�سطني لن ي�ست�سلم ولن يخ�سع بل.. يجاهد .. ل�ستعادة 
الوطن ال�سليب وحمي العار الذي ل�سق بنا، والثاأر لإخواننا الذين �سقطوا فوق ثرى ترابنا .. «. ومنذ العدد الثالث حددت املجلة هويتها، فهي: » ل 
تخدم حزباً ول فئة .. ول زعيماً، بل ..، فقط، �سوت �سعب فل�سطني.. واإن ر�سالتها هي اأن تبلور اآلم الالجئني واآمالهم، واأن تقطع الطريق على الذين 
يريدون جتميد الق�سية الفل�سطينية باأ�سباه احللول واأن�سافها«  . ولكن ف�ساًل عن خالد احل�سن وناجي علو�ش وحتى امل�سادر ذاتها ، يوؤكد �سالح خلف 
اأن املجلة تابعة حلركة » فتح« واأن املقالت التي كانت تن�سرها كانت توقع باأ�سماء م�ستعارة . وي�سيف عي�سى ال�سعيبي اأن افتتاحيات املجلة، التي 
كانت تعنون بـ » راأينا«، كانت توقع دوماً با�سم حركة ) ف- ت- ح ( اأو » فتح«. وات�سح اأن يا�سر عرفات وخليل الوزير كانا امل�سرفني املبا�سرين عليها 
)امل�سدر: . هجائية املو�سوعة الفل�سطينية ، املجلد الثالث/ �ش 475 – 476، �سالح خلف ، بال هوية … - مرجع �سابق – �ش 69، عي�سى ال�سعيبي، 

الكيانية الفل�سطينية، �ش 53 - 54.
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وال�صيا�صي الفل�صطيني لكي يتحول اإىل معلم من معامل حركة فتح.

وحني بداأنا يف العمل هناك مل يكن يف اجلزائر غري اأربعة ع�رص فل�صطينيا، لذا فاإن املهمة االأوىل التي 

و�صعها املكتب على عاتقه هي تو�صيع التجمع الفل�صطيني هناك، فقمنا اأوال بفتح االأبواب اأمام مئات 

من املعلمني الفل�صطينيني ليقوموا بالتدري�س يف اجلزائر، ف�صال عن اأعمال اأخرى عديدة كانت اجلزائر 

بحاجة ما�صة لها بعد اال�صتقالل.

وجميع هوؤالء االإخوة كانوا على ارتباط وثيق باملكتب الذي كان يقوم بتقدمي كافة الت�صهيالت لهم، 

كما يقيم اللقاءات والندوات، ثم الن�صاطات التنظيمية.

ال�صباب  خلق  اأعادت  جديدة  روحا  هناك  الفل�صطينيني  بني  خلق  والن�صاط  احلركة  هذه  ومثل 

الفل�صطيني املتواجد هناك، والذين اأ�صبحوا فيما بعد جزءا رئي�صيا من النويات واخلاليا املقاتلة التي 

�صاركت م�صاركة عظيمة فيما بعد.

اإذ قام املكتب بعد ذلك باإن�صاء مع�صكر للتدريب وترتيب الدورات التدريبية الع�صكرية اخلا�صة يف 

الكلية الع�صكرية يف "�رص�صال" ليتخرجوا منها �صباطا. لذا ففي حلظة اإطالق الر�صا�صة االأوىل التحقت 

اأعداد كثرية من هوؤالء االإخوة بالكفاح امل�صلح، وا�صت�صهد منهم اأبطال عظماء:

كال�صهيد منهل �صديد، وال�صهيد وديع عبد اللطيف، وكذلك كان من بينهم االإخوة القادة ال�صهداء: 

ال�صهيد اأبو علي اإياد، وال�صهيد اأبو �صربي ممدوح �صيدم وغريهم.

اأما على �صعيد العمل ال�صيا�صي، فكانت هي املرة االأوىل التي يربز فيها ال�صوت الفل�صطيني على 

اإال  رئي�صا  اأو  �صيا�صيا  قائدا  الفرتة  تلك  يف  اجلزائر  زار  اأن  يحدث  مل  اإذ  والدويل  العربي  ال�صعيدين 

وعمل مكتب اجلزائر على االت�صال به ب�صتى الو�صائل مما جعل للمكتب وجودا حيا وفاعال يف االأو�صاط 

العربية والدولية.

من اجلزائر النطالق اإىل العامل:

يف مثل تلك الظروف ال�صعبة التي كانت متر بها ق�صية فل�صطني، وبعد �صعي حثيث ذهبت لزيارة 

اأ�ص�س  كل من ال�صني وكوريا ال�صمالية وفيتنام ويوغ�صالفيا واأملانيا الدميقراطية، وذلك بهدف خلق 

للعالقات بني فل�صطني وهذه الدول.

التي  واملذكرات  الوثائق  من  العديد  بتح�صري  يتمثل  للمكتب  ال�صاغل  ال�صغل  كان  فقد  ذلك،  اإىل 

تلقي اأ�صواء على الق�صية الفل�صطينية كي تر�صل اإىل كافة االجتماعات واملوؤمترات، وقد كان منها تلك 

املذكرات التي قام املكتب باإر�صالها اإىل موؤمتر القمة العربي االأول كي ت�صبح جزءا من وثائق املوؤمتر..

كل هذا جعل من مكتب اجلزائر يف هذه الفرتة املبكرة من عمل حركة فتح معلما من املعامل ي�صاف 

اإىل اجلهد اخلالق الذي ن�رصته جملة "فل�صطيننا" لتخلق من فتح ا�صما بارزا يف �صاحة العمل ال�صيا�صي 

االإقليمي والدويل. 

واأود اأن اأوؤكد هنا اأن الدور الذي لعبه مكتب اجلزائر كان دورا تاريخيا بالفعل تكفل بخلق نوع 

من الثقة لدى اأبناء �صعبنا يف كل مكان مب�صرية حركتنا وبخياراتها وبالطريق الذي انتهجته من اأجل 

حتقيق اأهداف �صعبنا.
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وقد �صكل خليل الوزير )اأبو جهاد( جلنة اإقليم برئا�صته و�صم:

ممدوح �صيدم )اأبو �صربي(.. 1

اأبو علي اإياد.. 2

عبد الكرمي العكلوك.. 3

اأحمد وايف.. 4

اأم جهاد الوزير.. 5

ومن قيادات حركة فتح يف اجلزائر نذكر منهم)100(:

حممد اأبو ميزر . 1

 حممود الهم�رصي . 2

وجيه ح�صن )اأبو مروان(. 3

ح�صني خ�رص . 4

 يو�صف طاف�س . 5

 اإبراهيم اأبو النجا . 6

 �صيف الدين رحمي . 7

 حممد دوا�س . 8

 اأحمد الهي�س. 9

 عو�س املحي�صي . 10

 حممد احل�رصي . 11

 منهل �صديد . 12

 يا�صني مراد . 13

 حممود عر�صان . 14

 عاي�س حرب . 15

 طالب اأبو �صماله . 16

 اأحمد عقل . 17

 �صالح الربغوثي . 18

 وديع ح�صن عبد اللطيف )منري(. 19

 عبد الهادي ال�صوي�صي. 20

وهكذا اأ�صبح مكتب اجلزائر مركز االت�صال بتنظيم حركة فتح يف اأوروبا باالإ�صافة اإىل م�صوؤوليته 

عن تنظيم حركة فتح يف دول املغرب العربي، وكانت الثورة اجلزائرية ت�صتقبل على اأرا�صيها غالبية 

حركات التحرر والقوى الثورية يف العامل، وقد بداأت اجلزائر ا�صتعدادها لو�صع خرباتها القتالية يف 

خدمة الثورة الفل�صطينية، وهكذا اأ�صبح مكتب اجلزائر مركز ثقل العمل الفل�صطيني، وقد عمل على 

اأ�رصفت عليها  اأخبار فل�صطيننا التي  اإ�صدار عدد من الن�رصات ال�صيا�صية منها )�رصخة فل�صطيننا(، 

اأ�صهم يف  اأبو ميزر، وجيه ح�صن، عبد الكرمي عكلوك، ثم  اللجنة االإعالمية امل�صكلة من االإخوة حممد 

تاأ�صي�س ن�رصة )�صوت العا�صفة( ثم اأ�ص�س جملة )فل�صطني املحتلة(.

100   حممد حمزة: اأبو جهاد اأ�سرار بداياته واأ�سباب اغتياله- املوؤ�س�سة العربية للنا�سرين املتحدين 1989م، �ش209-208.



87
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

انت�سار "فتح" 

يف تلك الفرتة كان قد بداأ العمل يف قطر كل من االإخوة اأبو مازن واأبو يو�صف واأبو �صاكر )رفيق 

بداأوا  قد  خ�صو�صا،  ال�رصقية  املنطقة  ويف  ال�صعودية  يف  يعملون  الذين  االإخوة  كان  حني  يف  النت�صة( 

يفكرون يف ما كنا نفكر فيه، وكانت لهم جتارب تنظيمية �صابقة، وكان من بني هوؤالء االأخ ال�صهيد عبد 

اأبو كر�س باالإ�صافة اإىل جمموعات اأخرى  الفتاح حمود وال�صهيد كمال عدوان ومعاذ عابد و�صليمان 

كانت تتحرك يف هذا االطار، ومل يكن ال�صهيد ماجد اأبو �رصار قد انخرط يف العمل بعد لكنه كان قريبا 

من هوؤالء منذ البداية وقد التحق بالتنظيم يف فرتة الحقة مبكرة، واحلقيقة اأنه عندما بداأنا نحن العمل 

اأكرث من نواة قد بداأت تت�صكل يف املناطق  يف الكويت، كانت الفرتة ذاتها بل ورمبا يف فرتات �صابقة، 

التي كان فيها الفل�صطينيون، فقد ظهرت نواة يف كل من قطر وال�صعودية واالأردن، ويف م�رص و�صوريا 

وغزة، واأخذت هذه املجموعات تت�صل ببع�صها البع�س وتتبادل االآراء وتناق�س االأفكار، وكان دورنا 

اأننا بداأنا واأننا �صققنا املجرى االأ�صا�صي فرحنا نت�صل بهذه الروافد، وكنا نقنع البع�س فين�صم اإلينا 

على الفور، يف حني اأن احلوار مع البع�س االآخر ا�صتمر ل�صهور عديدة، و�صنتني على االأقل مع بع�س 

هذه املجموعات والف�صائل اإىل اأن ت�صكلت القناعة التامة فالتحقت اجلداول بالنهر.

وكانت الكويت يف تلك الفرتة املركز االأ�صا�صي حلركتنا وكان تنظيمنا ميلك اإمكانيات كبرية ن�صبيا 

قيا�صا على ظروف املرحلة، كما كان ي�صتطيع تقدمي الت�صهيالت على �صعيد اإدخال من كان يريد اإدخالهم 

اإىل الكويت، فقد كانت احلركة بيننا وبني تنظيماتنا املنت�رصة يف كل مكان متوا�صلة �صواء من خالل 

االت�صاالت املبا�رصة اأو من خالل الهاتف والر�صائل والطرق االأخرى املختلفة.

اأوال  ونهتم  العمل  احتياجات  جنهز  واأخذنا  املناطق  جميع  اإىل  بتنظيماتها  متتد  "فتح"  وبداأت 

وقبل كل �صيء باملناطق املحيطة باالأر�س املحتلة، مثل غزة وال�صفة الغربية واجلنوب اللبناين، وقد 

جنحنا يف اإعداد بع�س املجموعات وتدريبها تهيئة للحظة التي نعلن فيها اإطالق الر�صا�صة االأوىل وبدء 

الكفاح امل�صلح.

ونوا�صل حديثنا عن بناء تنظيم فتح يف �صتى بقاع االأر�س، ويذكر خليل الوزير كيف كان ورفاقه 

عامي  ففي  هناك  التنظيم  اأو�صاع  ملتابعة  اأخرى  اأقطار  اإىل  لالنتقال  كمدر�صني،  االإجازات  ي�صتغلون 

1960م، 1961م زار االأردن والتقى بال�صيخ حممد اأبو �رصدانة واالأخ اأبو ماهر غنيم، لتبداأ االت�صاالت 

لت�صكيل  مدنها  الغربية، ويجوب  ال�صفة  اإىل  ينتقل  ثم  كافة وجترى معها احلوارات،  املجموعات  مع 

مراكز ات�صاالت فيها، كاملركز الذي مت يف طولكرم واأ�صندت مهامها اإىل االأخ حلمي ال�صباريني، ويف عام 

1962م عاد خليل الوزير اإىل ال�صفة الغربية، حيث متكن من بناء تنظيم يف منطقة اخلليل، وبلغ عدده 

االأربعني عن�رصا وكلف هذا التنظيم ب�رصاء ال�صالح وتخزينه، كما جنحت فتح يف بناء تنظيمات قوية يف 

عدد من البلدان االأوروبية مثل النم�صا واأملانيا ويوغ�صالفيا واإيطاليا قامت يف �صفوف الطالب والعمال 

الفل�صطينيني، الذين لعبوا دورا يف االأر�س املحتلة، عندما قررت قيادة فتح الدفع بعدد منهم لتطوير 

العمل التنظيمي والع�صكري يف الداخل بعد هزمية عام 1967م، وكان يقف وراء هذا اجلهد الكبري، 

املجموعة الفتحاوية يف اأوروبا التي كان ميثلها االإخوة هايل عبد احلميد، هاين احل�صن، يحيى عا�صور، 

عبد اهلل االإفرجني، حيدر ابراهيم.
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اأول �سربة يواجهها التنظيم)101(

وا�صعة  بجولة  قمت  وقد  االأردن،  اإىل  بها  اأقوم  زيارة  ثاين  يف  عمان  اإىل  ذهبت  1962م  العام  ويف 

النطاق �صملت جميع مدن ال�صفة الغربية وقراها، كما قمت باإجراء الكثري من االت�صاالت مع عدد كبري 

من ال�صخ�صيات التي كنا قد حددنا اأ�صماءها م�صبقا، وكنا يف فرتات �صابقة بداأنا باإن�صاء تنظيمنا يف هذه 

املنطقة من فل�صطني �صواء من خالل بع�س اأبناء ال�صفة الغربية الذين كانوا يعملون يف الكويت )تي�صري 

لزيارته  الغربية ذهب  لل�صفة  اأبو جهاد  بالكويت وحينما ح�رص  اأبو جهاد  كان مدر�صًا مع  ال�رصيف 

باخلليل( اأو من خالل اأبناء ال�صفة الذين كانوا يزوروننا يف الكويت.

واأذكر اأنني بعد مغادرتي مطار القد�س )مطار قلنديا( بنحو �صاعتني -الكالم مازال خلليل الوزير- 

اأحد قادة حركتنا يف مدينة اخلليل ومعه نحو ع�رصين �صخ�صا، وعرف منهم يف منطقة  جرى اعتقال 

اخلليل عثمان ر�صيد الطباخي واأبو عزمي دندي�س من مدينة اخلليل واإ�صماعيل حجازي واأخيه، وعطا 

�صليمان املحي�صن من خميم العروب. وقد �صكلت تلك االعتقاالت �رصبة �صديدة اإىل تنظيمنا يف تلك الفرتة 

املبكرة وبقي هذا امل�صوؤول فرتة طويلة يف ال�صجن وكانت التهمة املوجهة اإليه قيامه بتجهيز جمموعات 

ل�رصب الفرن الذري االإ�رصائيلي يف منطقة النقب يف االأرا�صي املحتلة منذ العام 1948 اإذ اأنهم وجدوا 

اإليها، كما عرثوا على كمية  يف حوزة ذلك امل�صوؤول بع�س اخلرائط وال�صور اخلا�صة باملنطقة امل�صار 

اأي�صا  ذاته �صادروا  الوقت  الغربية، ويف  ال�صفة  قد قمنا بتخزينها يف  كنا  التي  املتفجرات  كبرية من 

بع�س االأ�صلحة والر�صا�صات، وقد حاول املحققون حتريف اجتاهات اال�صتجواب واإثبات كون العملية 

اإثبات العك�س، واأنها  اإخوتنا متكنوا من  موجهة نحو الداخل ولي�س �صد االأهداف االإ�رصائيلية، لكن 

كانت يف اإطار التهيئة للقيام بعمليات داخل االأر�س املحتلة.

وبالن�صبة اإىل االأ�صلحة واملتفجرات فقد كنا نح�صل عليها من خالل ال�رصاء والتجميع، وقد بداأنا 

يف  االأ�صلحة  هذه  ن�صع  وكنا  الغربية،  وال�صفة  ال�رصقية  ال�صفة  من  فردي  ب�صكل  االأ�صلحة  ب�رصاء 

م�صتودعات لدى املجموعات التي خ�ص�صت للعمل الع�صكري، عندما حتني حلظة االنطالق، ويف فرتات 

املحتلة،  االأر�س  باجتاه  ال�صورية  واملتفجرات عرب احلدود  االأ�صلحة  هذه  بع�س  بنقل  نقوم  كنا  الحقة 

واالأردن  �صوريا  نقطة متو�صطة بني  لوقوعها يف  االإطالق  على  العبور  نقاط  اأهم  وكانت منطقة احلمة 

وال�صفة الغربية واالأر�س املحتلة منذ 1948.

يقول اأبو جهاد: بعد ت�صلمنا مكتب فل�صطني يف اجلزائر)102( يف بداية ال�صتينات رحت اأحترك من 

خالل هذا املكتب الذي كان عندما كانت اجلزائر يف ذروة وهجها الثوري، يحتل مكانة معنوية كبرية، 

وكان حتركي جتاه باقي اأقطار املغرب العربي خ�صو�صا تون�س واملغرب وليبيا، ونظرا الأن اجلزائر 

كانت حمط ثقة من قبل اجلميع، فقد كان ا�صتقبالنا يف هذه االأقطار ر�صميا و�صعبيا يفوق كل ت�صور.

101   املجلة – �ش )30 – 32( العدد 437 من 22-1988/6/28م، اأول الثورة الفل�سطينية: خم�سة رجال، مذكرات ال�سهيد اأبو جهاد.

102    كان الأخ خليل الوزير )اأبو جهاد( يحمل جواز �سفر با�سم )عالل حممد( وعرف باجلزائر بهذا ال�سم.
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اأبو عمار بجواز �سفر مغربي

وهنا يتحدث اأبو جهاد عن اأهمية احل�صول على جواز �صفر بالن�صبة اإىل اأي فل�صطيني يف تلك الفرتة 

املبكرة، وي�صري اإىل اأن الزعيم الفل�صطيني يا�رص عرفات ح�صل على اأحد هذه اجلوازات املغربية امل�صار 

اإليها، واأنه بوا�صطة هذا اجلواز متكن من الو�صول اإىل مدينة القد�س واالإقامة فيها مدة طويلة ن�صبيا 

بحجة اأنه تاجر مغربي واأنه يريد االإقامة يف رحاب امل�صجد االأق�صى فرتة معينة.

وخالل هذه الفرتة متكن اأبو عمار من اإجراء ات�صاالت مع عدد كبري من ال�صخ�صيات الفل�صطينية 

واملوؤازرين حلركة "فتح" يف ال�صفة الغربية كما ا�صتطاع القيام بهذا االأمر يف ال�صفة ال�رصقية وااللتقاء 

مع بع�س االإخوة الذين كانوا يتولون مهمة االإ�رصاف على التنظيم هناك ممن اأ�صبح بع�صهم يف فرتات 

الحقة اأع�صاء اللجنة املركزية حلركة "فتح".

اأ�سعب مرحلة

اإن اأ�صعب املراحل التي واجهت الثورة الفل�صطينية يف بداياتها االأوىل كانت الفرتة التي كان فيها 

اإطالق  قرار  اتخاذ  اأعوام،  ثمانية  قرابة  ا�صتمرا  اللذين  والتح�صري  االإعداد  بعد  االأول  الرعيل  على 

الر�صا�صة االأوىل واإعالن الثورة الفل�صطينية امل�صلحة، ويف حني اأ�رص اأبو عمار ومعه اأبو جهاد على 

ودرا�صة  التاأين  �رصورة  اإىل  اأ�صاروا  القيادة  يف  اآخرين  فاإن  1964م  العام  يف  الثورة  اإعالن  �رصورة 

الظروف املالئمة درا�صة جيدة خوفا من املفاجاآت الطارئة.

وبالعودة اإىل �صجل االأحداث وفيه اأن اإعالن بدء ثورة الكفاح امل�صلح يف فل�صطني مت يف االأول من يناير 

)كانون الثاين( 1965م عرب عملية نفق عيلبون ال�صهرية يف �صمال فل�صطني املحتلة يتبني اأن املقاومة 

اأن يتم االإعالن  نفذت قبل ذلك ب�صهور عملية مبكرة بالقرب من بلدة ال�صموع يف منطقة اخلليل دون 

عنها رغم اأن القوات االإ�رصائيلية ردت بعنف وهمجية ودمرت اأحياء بكاملها يف هذه البلدة الفل�صطينية 

وقتلت عددا كبريا من اأبنائها الأن القيادة مل تكن قد اتفقت بعد على اإطالق الر�صا�صة االأوىل.
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وثبت الحقا من خالل اأحاديث اأبو عمار واأبو جهاد اأن الزعيم الفل�صطيني اأ�رصف على تنفيذ عملية 

ال�صموع)103( بنف�صه برا بعهد كان قد قطعه بالبدء بالثورة قبل نهاية 1964م وقد �صاعده ال�صهيد 

نظرا الأنه هو اأي�صا كان مع وجهة النظر القائلة باأن االأمور اأ�صبحت نا�صجة واأن االإ�رصاع يف البدء 

اأف�صل بكثري من االنتظار حتى فرتات الحقة)104(.

الكويت  �صواطئ  على  ال�صليبيخات  اجتماع  الثورة يف  اإعالن  على  االتفاق  اأنه رغم  اأبو جهاد  اأكد 

"فتح"  ا�صم حركة  العا�صفة ولي�س  ا�صم قوات  االأوىل  املراحل  الع�صكرية يف  البالغات  اأن حتمل  تقرر 

وذلك من اأجل املحافظة على �صمعة هذه احلركة يف حال الف�صل وعدم القدرة على اال�صتمرار يف العمليات 

الع�صكرية.

االإذاعة  الثاين( 1965م وبثته  يناير )كانون  االأول من  الذي �صدر يف  البالغ رقم 1  ومن يراجع 

ال�صورية يف ذلك احلني ون�رصته بع�س ال�صحف اللبنانية يتبني له اأنه قد حمل ا�صم "قوات العا�صفة" 

نفذت  التي  هي  فتح  حركة  اأن  تدرك  كانت  وعربية  فل�صطينية  كثرية  جهات  اأن  من  الرغم  على  فقط، 

العملية، واأن قوات العا�صفة كانت جمرد الذراع الع�صكرية لهذه احلركة ال�صيا�صية.

اأنه داأب على االحتفاظ بجميع  ال�صهيد )ابو جهاد(  اأحاديث  التي ر�صحت من خالل  ومن االأمور 

مقررات "فتح" ال�صادرة عن موؤمتراتها التي انعقدت تباعا عل مدى مراحل عمر الثورة الفل�صطينية 

ومن بينها املوؤمتر الثاين الذي انعقد يف منزله بعد هزمية يونيو )حزيران( 1967م مبا�رصة والذي 

و�صع منطلقات املرحلة اجلديدة على االأ�صعدة ال�صيا�صية والع�صكرية.

103   تعد منطقة ال�سموع – لواء اخلليل اإحدى اأهم قواعد حركة فتح يف جنوب ال�سفة الغربية والتي �سهدت انطالق العديد من العمليات الفدائية 
منطقة  وا�سع على  ب�سن هجوم  الفدائية  العمليات  ت�ساعد  وردًا على  1966م   /11/13 يف  الإ�سرائيلية  القوات  قامت  فتح،  انطالقة حركة  بدايات  يف 
ال�سموع بحجة وجود قاعدة للعمل الفدائي وقفت وراء عمليات ع�سكرية يف العمق الإ�سرائيلي. وكانت املواجهة مع قوات اجلي�ش الأردين - لواء حطني 
حتت قيادة العقيد الركن بهجت املحي�سن الذي كان م�سوؤوًل عن الدفاع عن منطقة وا�سعة ت�سمل حمافظة بيت حلم وحمافظة اخلليل. وكان موقع قيادته 
يف منطقة كفار ع�سيون، اجتاز الإ�سرائيليون خطوط الهدنة برتلني من الدبابات ت�ساندهما عدة اأ�سراب من الطائرات املقاتلة. حترك اأحدهما باجتاه 
بلدة ال�سموع والآخر باجتاه مدينة يطا بهدف الت�سليل. اأ�سدر العقيد بهجت املحي�سن اأوامره بالت�سدي، وحتركت قوتني باجتاه ال�سموع. ا�ست�سهد يف 
هذه املعركة خم�سة ع�سر جندياً و�سابطاً منهم: املالزم طيار موفق بدر ال�سلطي والرائد حممد �سيف اهلل الهباهبة، وجرح فيها ولأول مرة يف التاريخ 
الع�سكري الأردين قائد اللواء على اأر�ش املعركة بالإ�سافة اإلى 22 اآخرين. واإعادة اأ�سريين اأحدهما جندي يدعى حممد قا�سم حممد ح�سني بعد اأن مت 
التحقيق معه والثاين اأعيدت جثته بعد ادعاء اجلانب الإ�سرائيلي اأن حماولتهم لإ�سعافه مل جتد وهو الرائد حممد �سيف اهلل، وكانت اخل�سائر املدنية 
ا�ست�سهاد ثالثة مدنيني وجرح �سبع وثمانني اآخرين. ويذكر اأن اخل�سائر الإ�سرائيلية هي مقتل �سابط واحد هو العقيد يواف �ساهام. قائد لواء املظليني 
وقائد العملية، وجرح ع�سرة جنود اآخرين، ومتكن الطيارون الأردنيون من اإ�سقاط ثالثة طائرات اإ�سرائيلية. تراجعت القوات الإ�سرائيلية اإلى داخل 
اإلى امللك  حدودها ومتكنت القوات الأردنية من احل�سول على عدة غنائم من الأ�سلحة الع�سكرية الإ�سرائيلية. وقد �سلم بهجت املحي�سن عينة منها 

ح�سني عند تفقده اأر�ش املعركة. )امل�سدر: ويكبيديا املو�سوعة احلرة(.

104  �سالح القالب، مذكرات ال�سهيد اأبو جهاد، احللقة الثامنة، املجلة، العدد 437 من 22-1988/6/28م.
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 منر �صالح )اأبو �صالح()106( . 11

ممدوح �صيدم )اأبو �صربي(. 12

حممد راتب غنيم )اأبو ماهر(. 13

هايل عبد احلميد )اأبو الهول(. 14

�صليم ديب الزعنون )اأبو االأديب( . 15

الوطني  التحرير  حركة  لتاأ�صي�س  الحقا  واملمثلة  املت�صابهة  االأفكار  بوؤر  اأن  القول  ميكننا  كما 

الفل�صطيني)فتح( كانت منت�رصة ما بني غزة وم�رص و�صوريا ولبنان ودول اخلليج واالأردن، واأوروبا 

خا�صة يف اأملانيا والنم�صا.

اإذا ن�صتطيع اأن نقول اأن اأول جلنة مركزية كانت م�صكلة من : 

يا�رص عرفات )اأبو عمار( . 1

خليل الوزير )اأبو جهاد(. 2

عبد الفتاح احلمود . 3

كمال عدوان . 4

حممود عبا�س )اأبو مازن( . 5

حممد يو�صف النجار )اأبو يو�صف(. 6

عبد اهلل الدنان . 7

ح�صام �صويد . 8

فاروق القدومي. 9

خالد احل�صن. 10

�صالح خلف . 11

يقول ال�صيد الرئي�س حممود عبا�س )اأبو مازن( يف ت�صكيل اللجنة املركزية)107( ما يلي:

االأخوة الذين من تنظيم الكويت فيها خم�صة ومن قطر اثنان، ويف دم�صق كان حممود  عدد  "كان 
اخلالدي، ويف غزة حممد االإفرجني، ويف ليبيا حممود اأبو الفخر، وهوؤالء هم اللذين قرروا االنطالقة 

زائد االأخ ح�صام اخلطيب الذي ترك ويعمل االآن مدر�صًا يف اجلامعة يف ال�صام.

اأبو جهاد يف  در�صنا عملية االنطالقة ر�صميًا يف 1964/9/1م، ويومها اختلفنا مع بع�صنا، كان 

اجلزائر، فح�رصنا االجتماع ت�صعة اأع�صاء هم:

حممود اخلالدي. 1

د. ح�صام اخلطيب. 2

حممود عبا�س. 3

اأحد  اعتباره  اأن هذا ل مينع من  اإل  ذلك  اأجرب على  اأو  فتح  ن�ساطه يف  ترك  اأو  اغتيال  او  املوؤ�س�سني تويف وفاة طبيعية  اإن بع�ش هوؤلء    106

املوؤ�س�سني.

الوطني  التحرير  حركة  اإ�سدار  تاريخية(،  )�سهادة  الفل�سطينية  الثورة  تاريخ  من  م�سرقة  �سفحات  عبا�ش  حممود  الرئي�ش  امل�سدر:     107

الفل�سطيني "فتح" مكتب ال�سوؤون الفكرية والدرا�سات، يحيى يخلف، ط1، رام اهلل 2009م.



93
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

اأبو يو�صف النجار. 4

عادل عبد الكرمي. 5

يا�رص عرفات. 6

حممود اأبو الفخر. 7

عبد اهلل الدنان . 8

حممد االإفرجني.. 9

وبداأ اخلالف على الرتيث يف البدء، وعدم الرتيث، فبع�س االإخوان كان راأيهم عدم البدء، دون اأن 

يكون لدينا كامل اال�صتعداد.

فلنبداأ وننطلق، فاأطلقوا على الراأيني، راأي العقالء، وراأي املجانني، و"كنت اأنا من املجانني"، وكذلك 

اأبو يو�صف النجار، واأبو عمار، ويف الت�صويت كان �صوتي هو اخلام�س والذي رجح كفة البداية)108(.

ومن ح�صن احلظ حدثت عملية البطوف)109( )عيلبون( والتي ا�صت�صهد على اإثرها اأحمد مو�صى 

دلكي، واأثارت العملية انت�صارًا يف اأخبار العامل، وانطلقت ثورة فتح من ال�رّصية اإىل العلن".

البوؤر  خمتلف  بني  فيه  امل�صاورة  متت  االنطالقة  وقرار  البدايات  اأن  اآخرون  اأخوة  ي�صري  بينما 

)املجموعات( الفتحوية املنت�رصة يف اخلليج وال�صام واالأردن، وكان �صليم الزعنون واآخرون من الكويت 

حينها من اأبرز املوؤيدين لقرار االنطالقة ال�صعب، كما كان احلال بالن�صبة ملحمد راتب غنيم يف االأردن 

واآخرون.

108   "كان هناك منطقان اأو وجهتا نظر يف ما يتعلق بالنطالقة، وترى الأولى �سرورة اأن نبداأ العمل بالإمكانيات التي منلكها ومبا لدينا من طاقات 
على اأ�سا�ش اأن النطالقة بذاتها �سوف تفتح الأبواب املغلقة اأمامنا وذلك من خالل التجاوب ال�سعبي مع حركتنا. بعد اأن ج�سدت احلركة ال�سعارات 
التي طرحتها، ووجهة النظر هذه كانت تعتقد التطور اخلا�ش ببنيتنا العامة �سيكون من خالل املمار�سة والتجاوب، ولذلك لي�ش الواجب النتظار حتى 
حدوث هذا التطور اأو حتى تو�سيع الإمكانيات. اأما وجهة النظر الثانية فرتى عك�ش ذلك، اإذا كان يعتقد اأ�سحابها اأنه ل بد من توفري الكثري من املال 
وال�سالح والعن�سر الب�سري قبل البدء وقبل اإعالن النطالقة وذلك حتى نكون قادرين على حتمل نتائج اخلطوة اإذا ما كان هناك ردود فعل. ووجهتا 
النظر يف راأيي كانتا �سليمتني وتنبعان من احلر�ش الوطني على احلركة وم�سريتها، وقد جرى نقا�ش ومو�سع وطويل بني وجهتي النظر اإلى اأن متكنت 
وجهة النظر الأولى من التغلب، والذي دعم هذه الوجهة هو اأن الفرتة ال�سابقة على الإعالم كانت قد �سهدت عمال كثيفا على كافة امل�ستويات الع�سكرية 

وال�سيا�سية والتنظيمية. اأبو جهاد، اأ�سرار بداياته واأ�سباب اغتياله، د. حممد حمزة، تقدمي د. �سمري �سيف

109    يف 1963/12/11م اأعلنت اإ�سرائيل اأنها �ستحول جمرى نهر الأردن اإلى بحرية البطوف عرب نفق عيلبون ومن ثم نقل املياه باأنابيب �سخمة 
اإلى مناطق يف النقب.
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اإ�ساءات على حركة فتح )ن�ساأة حركة فتح(:

اإن القائلني باأن التاأ�صي�س الفعلي للحركة مل يكن قبل عام 1960م هما عادل عبد الكرمي وعبد اهلل 

الدنان، املقيمان يف �صوريا )اآنذاك(.

املنطقة  فاجتماع  االأول،  بيانها  وكتابة  احلركة  تاأ�صي�س  عن  احلديث  عند  داللة  ذات  االآراء،  هذه 

املحايدة110 الذي حتدث عنه �صعيد امل�صحال)111(، والذي �صم من ال�صعودية: �صعيد امل�صحال وعبد 

يتفق  عرفات،  ويا�رص  الكرمي  عبد  وعادل  الوزير  خليل  الكويت:  ومن  عدوان،  وكمال  احلمود  الفتاح 

مع دخول خليل الوزير للكويت يف �صهر ت�رصين اأول من عام 1957م، ملا عرف عن خليل الوزير من 

الق�صرية والعاجلة ما بني  الرحالت  الكثري من  ن�صاط و�رصعة يف احلركة، وت�صهد وثيقة �صفره على 

الكويت وم�رص ولبنان و�صوريا وم�رص وغزة، فمثاًل �صافر اإىل لبنان الإعداد واإ�صدار اأول عدد من جملة 

فل�صطيننا ومل ميكث فيها �صوى اأ�صبوع واحد )6-1959/9/14م()112(.

وقد مت االتفاق يف اجتماع املنطقة املحايدة يف الكويت على مبادئ واأهداف واأ�ص�س احلركة، ولذلك 

مل ي�صاأ اأن يقر به عادل عبد الكرمي اأو عبد اهلل الدنان خ�صية اأن يظن باأن حا�رصيه هم اللجنة التاأ�صي�صية 

اأو اللجنة املركزية االأوىل.

وي�صري خليل الوزير اأبو جهاد واأبو االأديب )�صليم الزعنون( اإىل اجتماعات �صابقة يف اخلم�صينات يف 

غزة كما القاهرة والكويت وغريها اأ�صهمت يف بلورة البدايات للحركة، عدا عن اأنه وغالب رواد احلركة 

ي�صتندون على ما تطلق عليه االجتماع االأول يف الكويت اأواخر العام 1957م باعتباره اإعالن "الن�صاأة" 

110   هي املحايدة اأو املق�سومة بني جنوب دولة الكويت وال�سعودية 

111    �سعيد خليل امل�سحال ولد يف قرية اجلورة عام 1933م كان والده من ن�سطاء احلركة الوطنية الفل�سطينية، ح�سل على بكالوريو�ش هند�سة 
البرتول من جامعة القاهرة 1957م، عمل مدر�سا للريا�سيات يف مدر�سة فل�سطني الثانوية يف غزة، ثم انتقل اإلى ال�سعودية للعمل يف وزارة البرتول، ويف 
1962م انتقل اإلى قطر مديرًا لإدارة البرتول، ا�سرتك وكمال عدوان وعبد الفتاح احلمود منذ 1956م يف حماولة تكوين حركة فل�سطينية ثورية يكون 

هدفها حترير فل�سطني، ويف 1959م التحق بحركة فتح يف الجتماع التاأ�سي�سي الثاين.
يقول املهند�ش �سعيد خليل امل�سحال يف كتابه )بني الثورة والنفط واأعمدة ال�سر – رقم الإيداع 2013/3/907م( – اململكة الأردنية الها�سمية(، 
بعد تخرجه من اجلامعة مب�سر ومكوثه يف قطاع غزة بني �سهر متوز/يوليو عام 1957م حتى �سهر ني�سان/اإبريل عام 1958م خالل هذه الفرتة التي 
العمل معا والتن�سيق مع �سديقنا امل�سرتك  الأخر، وتعاهدنا على  )اأبو جهاد( وكان يعمل مدر�سا هو  الوزير  التقيت مع خليل  ق�سيتها يف قطاع غزة 
كمال عدوان، الذي كان ل يزال يف كلية الهند�سة بالقاهرة، ويا�سر عرفات الذي ذهب للعمل يف الكويت، بينما ذهب عبد الفتاح حمود اإلى الأردن لزيارة 
والده، وليلتئم �سمله على زوجته )اأم �سالح( التي تزوجها وهو ما زال طالبا، وقد التقيت به جمددا عام 1958م يف وزارة البرتول ال�سعودية. يف العام 
1959م متت �سياغة الربنامج ال�سيا�سي الأول للحركة من خالل زيارة قام بها الأخ عبد الفتاح حمود اإلى الكويت، وكنا يف ذلك الوقت قد تخرجنا من 
كلية الهند�سة و�سرنا اأنا وعبد الفتاح نعمل يف وزارة البرتول بال�سعودية، وحتديدا يف املنطقة ال�سرقية، وكنا ن�ستغل ظروف عملنا امليداين للتنقل عرب 
املنطقة املحايدة بني الكويت وال�سعودية بحجة التفتي�ش على �سركة )جيتي اويل( البرتولية، التي تعمل يف املنطقة املحايدة، ومنها كنا نذهب اإلى 
الكويت، وجنتمع مع الأخوة هناك، وكان على راأ�سهم يا�سر عرفات وخليل الوزير. كتبت البيان ال�سيا�سي الأول بخط يدي وحمله عبد الفتاح حمود 
و�سلمه اإلى خليل الوزير ويا�سر عرفات وعادل عبد الكرمي، وقد وافقوا على �سياغة البيان بعد اأن قاموا بتعديل بع�ش الكلمات، واأعادوه اإلينا، كانوا 
هم ثالثة، وكنا ن�سكل اخللية الأولى للحركة. ذهبت ليال اأنا وعبد الفتاح حمود اإلى وزارة البرتول وبداأنا بطباعة البيان، ولأننا مل نكن حمرتفني يف 
الطباعة فقد ا�ستغرقتنا طباعته اأكرث من �ست �ساعات، ثم �سحبناه على ماكنة �ستانل�ش بدائية، واأر�سلنا جمموعة من الن�سخ اإلى الكويت لتوزيعها، كان 
هذا البيان الأول للحركة، و�سدر يف اأواخر عام 1959م، وقد اأر�سلنا ن�سخا منه اإلى الكويت ون�سخا منه وزعناها يف ال�سعودية وقطر والإمارات ويف 

غزة وال�سفة الغربية.

112  �سالح قالب، مذكرات ال�سهيد اأبو جهاد، احللقة الثامنة، املجلة، العدد 437 من 22-1988/6/28م.
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اأبو عمار وعادل عبد الكرمي واأبو جهاد وتوفيق �صديد ويو�صف عمرية. ومل يكمل  الذي �صم كل من 

االثنني االأخريين الحقا.

وقد اأكد �صالح خلف اأن برنامج احلركة متت املوافقة عليه يف عام 1958م وهو يتفق بذلك مع رواية 

�صعيد امل�صحال ب�صاأن اتفاق جمموعة الكويت وجمموعة ال�صعودية على م�رصوع املبادئ املكتوبة والتي 

�صدرت كاأول من�صور للحركة يف عام 1959م، وقد برر �صالح خلف علمه بها باأن هناك ات�صاالت كانت 

ا�صم  االتفاق على  الطريقة مت  الربيد، وبهذه  بو�صاطة  ال�صاأن بع�صها �صخ�صي وبع�صها  بهذا  جتري 

احلركة )فتح( والذي يبدو اأن اجتماع املنطقة املحايدة الذي ذكره �صعيد امل�صحال قد انبثق عنه اال�صم 

ب�صكل ر�صمي، ولعل هذا هو الذي جعل كمال عدوان يقول باأن حركة فتح ولدت عام 1959م.

اأع�صاء  اأ�صماء  فيه  حتددت  الذي  هو  الدنان،  يذكره  الذي  1959/5م  �صهر  اجتماع  كان  ورمبا 

" بيان حركتنا" يف وقت الحق رمبا كان حزيران/يونيو 1959م  اللجنة املركزية، وبالتايل و�صعوا 

ولي�س حزيران 1960م ومن ثم �صدر اأول عدد من جملة فل�صطيننا يحمل اال�صم الرمزي للحركة.

وفيما يتعلق بهيكل البناء الثوري، قال عادل عبد الكرمي اأنه اكتمل يف ني�صان/اأبريل 1962م، وذلك 

اأو  الدنان،  اأواخر 1960م كما قال عبد اهلل  اأنه �رصع يف كتابة مواده يف وقت �صابق، رمبا كان  يعني 

يف 1959/10/10م كما قال �صالح خلف، ورمبا مت و�صعه على مراحل. حيث ت�صري اإحدى فقرات 

الهيكل اإىل اأنها و�صعت قبل جملة فل�صطيننا فقد جاء يف الفقرة عن واجبات اللجنة ال�صيا�صية: تهيئ 

فل�صطيني  بكيان  اإىل �رصورة االعرتاف  العربي والعاملي  ال�صيا�صي  االأفق  االأجواء يف  لالأذهان ومتهد 

ثوري حر يحمل االإرادة احلقيقية لل�صعب الفل�صطيني غري تابع وال خا�صع ليربز ال�صخ�صية الفل�صطينية 

اإليها جملة فل�صطيننا منذ  اأهم االأهداف التي كانت ترمي  اأحد  اإىل الوجود الدويل.. الخ)113(، وهو 

عددها االأول.

وهنا مالحظة ذات قيمة.. ففي العدد الثاين من جملة فل�صطيننا، ويف �صهر1959/11م، ورد ا�صم 

عبد الفتاح عي�صى احلمود جميبًا على اأ�صئلة طرحها عليه وعلى غريه مندوبو املجلة)114(، ومعنى ذلك 

اأهمهم خليل الوزير  اأن هناك ات�صال بني عبد الفتاح عي�صى احلمود وبني القائمني على املجلة، ومن 

ويا�رص عرفات، وما دام االت�صال قائمًا – فقد ا�صتمل احلديث على التنظيم اجلديد )فتح( بال�رصورة، 

ب�صبب الثقة الكبرية والرابطة التنظيمية االأوىل بني خليل الوزير وعبد الفتاح احلمود.

وقبل اإ�صدار هاتني الن�رصتني الهامتني ، اتفقت اخللية االأوىل على ان ت�صمي التنظيم ال�رصي اجلديد 

الوطني  كلمة  من  الواو  حذف  بعد  اخت�صارها  وكان  )حتوف(،  الفل�صطيني  الوطني  التحرير  حركة 

)حتف( وكالهما تعني املوت والتاأثري االإ�صالمي كان ال يزال موجودا وموؤثرا داخل اخللية االأوىل .

نا وليكون لال�صم معنى. اأي ربط احلركة بالتعبري التاريخي لـ» فتح«   ثم ٌقِلَبت لت�صبح » فتح« َتَيمُّ

115 االإ�صالمي الذي ابتداأه اخللفاء بعد وفاة الر�صول حممد �صلى اهلل عليه و�صلم. اأما كمال عدوان فقد 

حدد معاين الكلمات على النحو االآتي: 

حركـة: العمل امل�صتمر البعيد عن التنظيم اجلامد، فهي حركة �صعب ولي�صت حركة تنظيم. 

113  د. ع�سام عدوان، فتح، هيكل البناء الثوري، م�سدر �سابق، �ش 35.

114  فل�سطيننا، عدد 2، نوفمرب 1959م، �ش 16.

115   يرف�ش "حجار" اإ�سباغ اأية �سلة تاريخية جلهة ا�سم احلركة  "فتح". راجع: حجار جورج �سامل(: اأدبيات حركة فتح ..-مرجع �سابق- 
عدد1- �ش42، فقد اعتمد  "فتح" ا�سما لأن الطبيعة الدميغرافية لحتالل فل�سطني �سنة 1948 جعلت الأكرثية ال�ساحقة من ال�سكان لليهود، وعليه فاإن 
طبيعة املعركة هي اأقرب اإلى كلمة الفتح باملعنى العربي التاريخي للمفتوحات الإ�سالمية. ميكن مراجعة: املو�سوعة الفل�سطينية.- خالد احل�سن: فكر 

حركة التحرير ... - م�سدر �سابق - �ش 1002.
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التحرير: حترير االأر�س الفل�صطينية من الوجود ال�صهيوين واإعادة فل�صطني اإىل عروبتها. 

وطنـي: مرتبطة بتحرير االأر�س. 

فل�صطني: مرتبطة باالأر�س الفل�صطينية وال�صعب الفل�صطيني.

بذكاء  �صيغت  "فتح" قد  حركة  وثقافة  فكر  م�صمون  اأن  اإىل  احلديثة  فتح  حركة  اأدبيات  وت�صري 

من خالل كل كلمة من كلمات ا�صمها، اإذ ي�صار اإىل اأن )حركة( يف ُعرف فتح خالف اجلبهة اأو الكتلة 

اأو احلزب اأو الرابطة من اأ�صكال التنظيم ال�صيا�صية، الأنها ت�صكل التيار العام الذي ي�صهر يف بوتقته 

جميع التيارات الفكرية ومكونات ال�صعب يف اإطار الهدف ال�صامل اجلامع للكّل وهو حترير فل�صطني، 

اأما )التحرير( يف اال�صم فله معنى مزدوج اإذ ي�صتمل على معنى حترير البالد وهو املعنى املبا�رص، كما 

ملكية  زورا  تدعي  التي  التاريخية  التوراتية  واالأ�صاطري  االأوهام واخلرافات  من  العقل  معنى حترير 

فل�صطني، وحترير العقل وال�صلوك اأي�صا من ال�صلبية والتخاذل والرتاجع والفرار اأو االن�صحاب اإثر 

النكبة عام 1948 مقابل االإقدام وال�صجاعة والثورة والعمل املت�صل وحتقيق االنت�صار املاثل يف �صعار 

الكفاح  �صعلة  والعا�صفة  الثورة  )فتح دميومة  و�صعار  الن�رص(  )ثورة حتى  واملعرب  الق�صري  احلركة 

امل�صلح(، اأما )الوطني( فهي عمق الفكرة الفل�صطينية الفتحوية ومرتكز اإبداعها اإذ جاءت يف ظل َغَلبة 

اأي�صا بل والقومية ذات االأفق املمتد  العاملية  العاملية واالإ�صالموية  التيارات اال�صرتاكية ذات ال�صبغة 

يف اخلم�صينيات وال�صتينيات من القرن الع�رصين، لتناق�صها جميعا وجتعل من )الوطنية( تخ�صي�س 

اأما )الفل�صطيني( وهي الكلمة  للن�صال وتكري�س له وحتديد ملجاله اجلغرايف احليوي دونا عن غريه، 

الرابعة يف اال�صم فمنطق و�صعها �رصوري الأن الهدف والغاية واملطمح هي فل�صطني اجلغرافيا والتاريخ 

واالأر�س وال�صعب والكيان واالأحالم جميعا، وما كان االخت�صار اإىل )فتح( اإال ا�صتلهاما حقيقيا للتاريخ 

اأننا  اأي  العربي االإ�صالمي وح�صارة �صعبنا املت�صاحمة مبنطق الفتح ال�صهل اللني املتي�رص دون عنوة 

نفتح بالدنا، وال نغزوها ما هو النقي�س من االحتالل والعدوان ال�صهيوين.116

الذي �صدر يف 1965/1/1  االأول  الع�صكري  البيان  بها  ع  ُوقِّ التي  الكلمة  العا�صفة« فهي   « اأما 

ليعلن بدء الكفاح امل�صلح. وا�صتعملت لتدل على ا�صم القوات الع�صكرية يف حركة » فتح« وهي جزء منها 

ولي�صت تنظيما منف�صاًل. واختريت الكلمة لطبيعة االأعمال التي تقوم بها والتي تتميز ب�رصعة ال�رصب 

واالختفاء117. ويف الواقع تخفي الكلمة اأكرث من ذلك. اإذ ا�صُتعملت خ�صية الف�صل، على خلفية االنق�صام 

بني قادة احلركة اإزاء توقيت االنطالقة. فاإذا ما ف�صلت فاإن » فتح« ال تتحمل امل�صوؤولية وتظل مبناأى عن 

اآثار الف�صل. واإذا ما جنحت تكون » العا�صفة« القوات )اجلناح( الع�صكرية لها118.

لعل مثل هذا التو�صيف كفيل باإعطاء احلركة �صفة "الفكر الوطني" الوحدوي ال�صامل، وبتجريدها 

من اأية عقيدة )املق�صود فكرانية اأو اأيديولوجية( كانت، فال هي مارك�صية وال راأ�صمالية وال ميينية وال 

نا�رصية وال اإ�صالمية، ورف�صت على الدوام، االنحياز الأية عقيدة اأو اأيديولوجيا. 

116   ميكن مراجعة كتابات الكاتب واملفكر بكر اأبوبكر من قيادات حركة فتح-ع�سو املجل�ش الثوري للحركة  يف موقعه على ال�سابكة )النرتنت(، 
وكتابه )حركة فتح والتنظيم الذي نريد( ال�سادر عام 2004م.

117   كمال عدوان: امليالد وامل�سرية - مرجع �سابق - �ش 226.

118   لطفي اخلويل: املقاومة ... كيف تفكر ؟…- مرجع �سابق – �ش 67. وي�سار اإلى اأن "العا�سفة" اختريت من بني عدة اأ�سماء اأخرى  مثل: 
ال�ساعقة، الفدائيون، الق�ساميون، … الخ راجع: ح�سن ح�سني.- اأبو اإياد … �سفحات جمهولة …- مرجع �سابق - �ش64.
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باتت الوثيقة بامليزان بعد اأن ظهرت قوى فل�صطينية تعار�س املنطلقات االأوىل وتدعو اإىل التخلي عنها. 

اأي عن الكفاح امل�صلح وحترير فل�صطني اإما بهدف �صن الن�صال الطبقي املحلي القطري بهدف �رصب 

القوى الداخلية املعادية لي�صبح باالإمكان االنتقال اإىل الكفاح �صد العدو ال�صهيوين واإما بالعودة اإىل 

املنطلقات اال�صرتاتيجية القدمية التي �صادت الوطن العربي، م�رص وامل�رصق العربي خا�صة، فاأ�صبح 

احلديث عن الن�صال ال�صيا�صي واجلبهات املعادية لالإمربيالية والعدو ال�صهيوين وعن �رصورة العمل 

على االأر�س العربية قبل العمل ... على االأر�س الفل�صطينية122. لهذا مت�صكت » فتح« بالوثيقة ودافعت 

عنها على الدوام.

الثاين للحركة �صنة  اأن وثيقة » امليثاق« �صيغت يف املوؤمتر  ومن جهتها ت�صري  م�صادر مو�صوعية 

1968 واأُقرت يف املوؤمتر الثالث �صنة 1971 واأعيد التاأكيد عليها يف املوؤمتر الرابع �صنة 1980 الذي 

اأكد اأن » الربامج ال�صيا�صية التي قررتها املجال�س الوطنية الفل�صطينية هي – باالإ�صافة اإىل الربنامج 

–  ملزمة للحركة الأنها مبنية على اأ�صا�س هذا الربنامج«123. ومنذ ذلك احلني اأ�صبحت  ال�صيا�صي لفتح 

حركة » فتح« ومنظمة التحرير الفل�صطينية بناء �صيا�صيا واأيديولوجيا واحدًا. ومن هنا تاأتي االأهمية 

التاريخية والعلمية لـ» امليثاق« حتى اأن  خالد احل�صن اعتمدها يف التعريف بفكر حركة » فتح« واأحلقها 

به، وقد �صيغت الوثيقة يف 27 مادة، لتعرب، ر�صميا، ال عن هويتها االأيديولوجية وال�صيا�صية فح�صب، بل 

وعن حتديد ملكانة ال�صعب الفل�صطيني يف الوطن العربي واالأمة العربية والعامل. وهذا ما ثبت يف املواد 

ال�صتة االأوىل من بني اأحد ع�رص مادة اأ�صميت بـ» املبادئ االأ�صا�صية« وهي: 

مادة 1: فل�صطني جزء من الوطن العربي وال�صعب الفل�صطيني جزء من االأمة العربية وكفاحه جزء 

من كفاحها. 

ال�صيادة  الفل�صطيني ذو �صخ�صية م�صتقلة و�صاحب احلق يف تقرير م�صريه وله  ال�صعب  مادة 2: 

املطلقة على جميع

اأرا�صيه. 

مادة 3: الثورة الفل�صطينية طليعة االأمة العربية يف معركة التحرير امل�صريية. 

ال�صهيونية  �صد  العامل  ل�صعوب  امل�صرتك  الن�صال  من  جزء  الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صال   :  4 مادة 

واال�صتعمار واالإمربيالية العاملية. 

مادة 5: معركة حترير فل�صطني واجب قومي ت�صهم فيه االأمة العربية بكافة اإمكانياتها وطاقاتها 

املادية واملعنوية. 

مادة 6: امل�صاريع واالتفاقات والقرارات التي �صدرت اأو ت�صدر عن هيئة االأمم املتحدة اأو جمموعة 

من الدول اأو اأية دولة منفردة ب�صاأن ق�صية فل�صطني والتي تهدر حق ال�صعب الفل�صطيني يف وطنه باطلة 

ومرفو�صة. 

الأبحاث -  ، مركز  الفل�سطينية  التحرير  الفل�سطينية - �سوؤون فل�سطينية - منظمة  الثورة  اأ�سا�سية ل�سرتاتيجية  122  منري �سفيق: منطلقات 
بريوت، لبنان - عدد 17 - كانون ثاين/ يناير 1973 - �ش 6.

123   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- م�سدر �سابق - املجلد الثاين/ �ش 205 - 206. وكذلك: املو�سوعة الفل�سطينية.- خالد احل�سن: فكر حركة 
التحرير … - م�سدر �سابق - �ش 1003.
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يف املقابل تعر�صت املادتني ال�صابعة والثامنة للتعريف بال�صهيونية وحتديد موقف من اإ�رصائيل، 

فجاء فيها : 

مادة 7: ال�صهيونية حركة عن�رصية ا�صتعمارية عدوانية يف الفكر واالأهداف والتنظيم واالأ�صلوب. 

مادة 8: الوجود االإ�رصائيلي يف فل�صطني هو غزو �صهيوين عدواين وقاعدته ا�صتعمارية تو�صعية 

وحليف طبيعي لال�صتعمار واالإمربيالية العاملية. 

لذا، فاإن: 

مادة 9: حترير فل�صطني والدفاع عن مقد�صاتها واجب عربي وديني واإن�صاين. 

وبناء على املواد ال�صالفة الذكر تاأتي » فتح« لتعرف عن نف�صها:

مادة 10: حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( حركة وطنية ثورية م�صتقلة وهي متثل الطليعة 

الثورية لل�صعب الفل�صطيني.

ولتحديد موقف احلركة من اجلماهري العربية جاء يف: 

مادة 11: اجلماهري التي تخو�س الثورة وتقوم بالتحرير هي �صاحبة االأر�س ومالكة فل�صطني. 

اأما   .» التي حتررها..  لل�صواعد  االأر�س   « اأن رفعت �صعارًا يقول:  املبداأ  واأكدت احلركة على هذا 

بالن�صبة الأهداف احلركة فهي ال تختلف عن اأهداف املنظمات االأخرى اإال اأنها تخ�صع لالأولوية، وهذا ما 

يجعل احلركة نقي�صًا اأيديولوجيا للمنظمات االأخرى. فقد احتوت الوثيقة على خم�صة اأهداف متتالية 

)حترير فل�صطني، اإقامة دولة دميقراطية،  بناء جمتمع تقدمي، م�صاركة االأمة العربية يف حتقيق اأهدافها 

وحتريرها، م�صاندة ال�صعوب امل�صطهدة(، ووقعت حتت بند »االأهداف« وهي:

مادة 12: حترير فل�صطني حتريرا كاماًل وت�صفية دولة االحتالل ال�صهيوين اقت�صاديا و�صيا�صيًا 

وع�صكريًا. 

مادة 13: اإقامة دولة فل�صطينية دميقراطية م�صتقلة ذات �صيادة على كامل الرتاب الفل�صطيني حتفظ 

اأو  الدين  اأو  العن�رص  ب�صبب  متييز  دون  وامل�صاواة  العدل  اأ�صا�س  على  ال�رصعية  حقوقهم  للمواطنني 

العقيدة وتكون القد�س عا�صمة لها. 

مادة 14: بناء جمتمع تقدمي ي�صمن حقوق االإن�صان ويكفل احلريات العامة لكافة املواطنني.

  ويالحظ اأن هوية املواطنني يف املادتني13 و14 غري حمددة. ولعل ال�صبب يف ذلك يكمن يف التمهيد 

مل�رصوع الدولة الدميقراطية املدنية)124( التي من املفرت�س اأاّل تفا�صل بني مواطن واآخر الأي �صبب 

كان. 

مادة 15: امل�صاركة الفعالة يف حتقيق اأهداف االأمة العربية يف حترير اأقطارها وبناء املجتمع العربي 

التقدمي املوحد. 

124   عندما �سئل يا�سر عرفات عام 1969 : هل اأنت تدعو لدولة )علمانية(؟ قال: اأن اأدعو لدولة فل�سطينية دميقراطية يتعاي�ش فيها امل�سلمون 
وامل�سيحيون واليهود �سوا�سية، ويبدو اأن امتناع قيادات وكوادر احلركة عن ا�ستخدام م�سطلح )العلمانية( لأن مدلوله يف الوعي العربي الإ�سالمي 
مقت�سر على مفهوم مغلوط هو الالدينية بينما يف الغرب له مدلول اآخر بل اكرث من معنى وتطبيق، ومن تطبيقاته )الدميقراطية( التي تعد هي بنت 
العلمانية، ويف �سياق التحميل الأيديولوجي للم�سطلح املرتبط بتيارات معه وتيارات �سده ناأت احلركة بفكرها عن ا�ستخدامه لأنها توخت عدم اخلو�ش 

يف �سراع اأيديولوجي حتى على امل�سطلح، اأما حاليا فت�ستخدم احلركة م�سطلح الدولة املدنية الدميقراطية.
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مادة 16: م�صاندة ال�صعوب امل�صطهدة يف كفاحها لتحرير اأوطانها وتقرير م�صريها من اأجل بناء 

�رصح ال�صالم العاملي على اأ�ص�س عادلة. 

ويف اإحدى ع�رصة مادة حددت حركة » فتح« اأ�صلوب العمل لتحقيق االأهداف املر�صومة. وهو الكفاح 

امل�صلح الذي يركز على الوحدة الوطنية وال�صخ�صية املنا�صلة والو�صيلة احلتمية الوحيدة للتحرير، 

كما حددت عالقتها بالدول العربية. وتعرف جميعها بـ»االأ�صلوب«: 

مادة 17: الثورة ال�صعبية امل�صلحة هي الطريق احلتمي الوحيد لتحرير فل�صطني. 

مادة 18: االعتماد على ال�صعب العربي الفل�صطيني كطليعة واأ�صا�س وعلى االأمة العربية ك�رصيك يف 

املعركة وامل�صري. 

مادة 19: الكفاح امل�صلح ا�صرتاتيجية ولي�س تكتيكًا، والثورة امل�صلحة لل�صعب العربي الفل�صطيني 

عامل حا�صم يف معركة التحرير وت�صفية الوجود ال�صهيوين ولن يتوقف هذا الكفاح اإال بالق�صاء على 

الكيان ال�صهيوين وحترير فل�صطني. 

امل�صلح  العمل  املعركة من خالل  اأر�س  على  والتقدمية  الوطنية  القوى  للقاء كل  ال�صعي  مادة 20: 

لتحقيق الوحدة الوطنية.

مادة 21: العمل على اإبراز ال�صخ�صية الفل�صطينية مبحتواها الن�صايل الثوري يف احلقل الدويل وهذا 

ال يتناق�س مع االرتباط امل�صريي بني االأمة العربية وال�صعب العربي الفل�صطيني. 

الكيان ال�صهيوين املحتل يف  ال�صيا�صية املطروحة كبديل عن ق�صية  مادة 22: مقاومة كل احللول 

فل�صطني وكل امل�صاريع الرامية اإىل ت�صفية الق�صية الفل�صطينية اأو الو�صاية على �صعبها من اأية جهة. 

اإقامة عالقات مع الدول العربية تهدف اإىل تطوير اجلوانب االإيجابية من مواقف هذه  مادة 23: 

الدول ب�رصط اأال يتاأثر بذلك اأمن الكفاح امل�صلح وا�صتمراره وت�صاعده. 

مادة 24: حتقيق التالحم الفعلي بني االأمة العربية وال�صعب العربي الفل�صطيني باإ�رصاك اجلماهري 

العربية يف املعركة من خالل اجلبهة العربية املوحدة. 

واالإمربيالية  ال�صهيونية  ملناه�صة  العامل  يف  التحررية  القوى  مع  ال�صالت  اأوثق  اإقامة   :25 مادة 

ودعم كفاحنا امل�صلح العادل. 

اإىل فل�صطني كاإ�صهام  اإقناع الدول املعنية يف العامل بوقف الهجرة اليهودية  مادة 26: العمل على 

منها يف حل امل�صكلة. 

بالتدخل يف  الأحد  ت�صمح  العربية وال  للدول  املحلية  ال�صوؤون  يف  تتدخل  ال  »فتح«  مادة 27: حركة 

�صوؤونها اأو بعرقلة كفاح ال�صعب الفل�صطيني لتحرير وطنه.

حتليـل الوثيقـة 

يف حتليل جزئي للم�صمون ميكن اأن ن�صجل املالحظات التالية: 

اأواًل: ا�صتعملت حركة » فتح«، يف الوثيقة، مقولة » ال�صعب الفل�صطيني« �صت مرات )خم�س مرات يف 

املبادئ االأ�صا�صية وواحدة يف االأ�صلوب( لتوؤكد على ال�صخ�صية امل�صتقلة واحلقوق ال�صيا�صية ملواجهة 

القوى العربية التي متار�س الو�صاية اأو التي �رّصعت » الوجود االإ�رصائيلي« يف فل�صطني، غري اأن املادة 

27 اأثارت جداًل حادًا، �صيا�صيًا واأيديولوجيًا، بني » فتح« واملنظمات الفدائية. ففي حني راأت »االأوىل« 
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اأي  يف  الدخول  اأو حزبية وعدم  كانت  �صيا�صية  العربية  الفل�صطينية عن اخلالفات  بالق�صية  تبتعد  اأن 

خالف عربي واالبتعاد عن �صيا�صة املحاور مبا يحقق للق�صية الفل�صطينية ك�صب خمتلف القوى125 

تخوفت » الثانية« من ال�صلوك القطري لـ» فتح« وف�رصت » عدم التدخل« بـالتزام من جانب واحد ال 

يوؤدي، بال�رصورة اإىل التزام من اجلانب العربي. كما اأنه حجة �صد الثورة ت�صتعملها الدول العربية 

التحلل  العربية من  الدول  الفل�صطيني، وبالتايل  متكني  الن�صال  لتقيد بها  متى �صاءت وكيفما �صاءت 

التدريجي من الق�صية الفل�صطينية و�صوال حتى التخلي عن م�صوؤولياتها  بتعميم مقولة » القبول مبا 

القطرية وتنزع عنها قوميتها. ويف  اإىل ح�صي�س  بالق�صية  الفل�صطينيون«، وهي دعوة تهبط  به  يقبل 

االأ�صلوب« لتعرب عن   « اأربع مرات يف  الفل�صطيني«  العربي  ال�صعب   « الوثيقة مقولة  ا�صتعملت  املقابل 

امل�صري امل�صرتك بينه وبني االأمة العربية. ويف هذا ال�صياق تكرر ا�صتعمال كلمة » معركة« �صت مرات 

) اثنتني يف املبادئ واأربعة يف االأ�صلوب(، وحني احلديث عن دور اجلماهري العربية يف املعركة )مادة 

اإىل قيام  24( ارتبط ذلك بـ» اجلبهة العربية املوحدة«، وهي �صيغة تطورت على خلفية دعوة »فتح« 

»اجلبهة العربية امل�صاندة ك�رصورة ن�صالية للثورة الفل�صطينية، اأو ال�صتمرارها االإنت�صاري«. والثورة 

الفل�صطينية ترفع هذا ال�صعار ب�صبب االقتناع بوحدة امل�صري العربي التي تلزم » االأمة العربية بحماية 

الثورة الفل�صطينية التي هي جزء من الن�صال القومي يف �صبيل الوحدة واحلرية«. ويبداأ حتقيق هذا 

ال�صعار» عندما تبادر اجلماهري العربية اإىل اإن�صاء جلان املنا�رصة وامل�صاندة والقيام بالن�صاطات املوؤيدة 

للعمل امل�صلح«126.

التحرير  منظمة  اأغفلت  مثلما  واإغفالها،  االأيديولوجية،  العقائد  من  الأي  الوثيقة  جتاهل  اإن  ثانيا: 

الفل�صطينية، اأي ذكر لالإ�صالم يرقى بها اإىل م�صتوى العلمانية،127 وهي عمليًا  كذلك  بالرغم من اأنها 

العربية  والتقاليد  العادات  عن  قادتها  دافع  فقد  العك�س  وعلى  قط.  النحو  هذا  على  نف�صها  تعرف  مل 

لل�صعب الفل�صطيني وعن تراثه االإ�صالمي128، ف�صاًل عن اأن املوؤ�ص�صني هم اأ�صال من جماعة » االإخوان 

اعرتافها  عدم  ولكن  احلركة.  تاأ�صي�س  بعد  حتى  اجلماعة  بفكر  ملتزمًا  ظل  منهم  والكثري  امل�صلمني«، 

بو�صفها  االجتماعي  والن�صال  ال�صيا�صي  الن�صال  بتالزم  االعرتاف  امل�صتمر  »رف�صها  �صببه  بالعقائد 

العربية  هويتها  وا�صتعادة  فل�صطني  حترير  هو  حمدد  لهدف  وطنيًا  جتمعا  اأي  ثورية   وطنية  حركة 

ولي�صت حزبا ذا تكتل حول فل�صفة كلية عن الكون واالإن�صان واحلياة تنبثق عنها عقيدة جمتمعية متتلك 

اأنظمة لكل �صوؤون احلياة – الفرد واملجتمع والدولة«129. هذه املواقف جند تف�صريها يف �صياق تاريخية 

تكون »فتح« وت�صميتها بـ »حركة« بداًل من » احلزب اأو اجلبهة« الأن » فتح«  ترف�س الف�صل بني التنظيم 

)التوعية ال�صيا�صية للجماهري( والعنف الثوري )ممار�صة الكفاح امل�صلح(. اأي رف�س الفكر االإ�صالحي 

125   املو�سوعة الفل�سطينية.- خالد احل�سن: فكر حركة التحرير ... - م�سدر �سابق/ �ش 992 - 923.
126   نف�ش امل�سدر.- ناجي علو�ش: فكر حركة املقاومة الفل�سطينية … - م�سدر �سابق - �ش 932.

127   ي�سار اإلى اأن مقابلة متقدمة يف العام 1969 اأ�سار فيها يا�سر عرفات بو�سوح اأننا ل نطالب بدولة علمانية، واإمنا نقول دولة دميقراطية، اإل اأن 
خالد احل�سن ل يتحرج من ا�ستخدام امل�سطلح لأنه �سمن فل�سفته وتعريفه املتميز يعترب اأن الإ�سالم دين علماين، اآخذين نحن بالعتبار هنا اأن للعلمانية 

ع�سرات التعريفات والتطبيقات، ول تقت�سر على التعريف املبت�سر اأنها تعني الإحلاد اأو الالدينية.

128   املو�سوعة الفل�سطينية.- خالد احل�سن: فكر حركة التحرير.- م�سدر �سابق - �ش 999. وكذلك: مقابلة مع خالد احل�سن ن�سرتها ال�سعودية، 
�سحيفة املدينة املنورة بتاريخ 1971/11/26.

129   املو�سوعة الفل�سطينية.- امل�سدر اأعاله/ �ش 1001 - 1002.
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الذي تنادي به االأحزاب130، والأن » فتح« حركة، فهي تت�صامح ال فقط مع جمموع الن�صيج االجتماعي 

الفل�صطيني يف بنياته االجتماعية واملذهبية والثقافية و�صواًل اإىل احل�صارية بل ومع املجتمع العربي. الأن 

احلركة  » توؤمن اأن مادة الكفاح امل�صلح هي ال�صعب العربي باأ�رصه«131. ومع ذلك فاإن اإحدى �صماتها 

الرئي�صية تتمثل، فيما يبدو تناق�صا عجيبًا، بقبولها ع�صوية العقائديني ب�رصط اأن يلتزموا مبنطلقات 

احلركة ويتخلوا عن العمل احلزبي وااللتزام به132. وهذا اأثبت فعالية العمل داخل احلركة، وتعاي�صًا 

بني العقائد عّز نظريه يف املنظمات الفدائية االأخرى جتلى بظهور تيارات عقائدية خمتلفة ومتناق�صة 

كالتيار ال�صيوعي مبختلف انتماءاته اليمينية واملاوية وال�صتالينية .. الخ والتيار امل�صتقل الذي ال يحمل 

اأية عقيدة والتيار ذو التوجه االإ�صالمي الذي لعب الدور احلا�صم موؤخرا يف اإطالق احلركة االإ�صالمية 

املقاتلة ممثلة بـ » �رصايا اجلهاد االإ�صالمي« والتيار القومي. كل هذه التيارات جاء اأ�صحابها اإىل » فتح« 

وبع�صها منا وترعرع فيها مف�صلني االعتقاد بحرية داخل » فتح« على االعتقاد بقيود العمل احلزبي، 

وهذا الف�صاء احلر الذي وفرته احلركة ملختلف العقائد مثَّل �رّص قوتها ومنعَتها وجماهرييتها مقارنة 

باملنظمات االأخرى133. 

مطالع  حتى  امل�صلح  العنف  على  تركيزها  اإىل  اأدى  االأيديولوجيات  عن  »فتح«  ابتعاد  اإن  ثالثًا: 

اأهمها:  عدة  �صعارات  اال�صرتاتيجية  لهذه  وظفت  وقد  ال�صيا�صي.  العمل  عن  وابتعادها  ال�صبعينات 

»ال�صيا�صة تنبع من فوهة البندقية، ال�صخ�صية الفل�صطينية املقاتلة، االأر�س لل�صواعد التي حتررها«. 

وهذا ال�صعار توؤكده املادة11 من الوثيقة اإن مل تكن هي نف�صها �صعار اأكرث، مما هي مبداأ »اللقاء على 

تركيز حركة  الغاية من  ما  ولكن،  ال�صهيوين«،  العدو  باجتاه  البنادق  كل   ... البنادق  املعركة،  اأر�س 

»فتح«  على »التحرير« و »الكفاح امل�صلح« و»الثورة«؟

ا�صتهدفت  الهدف  الإجناز  الثوري«  »العنف  وا�صتعمال  التحرير  ق�صية  على  احلركة  تركيز  اإن   

الفل�صطيني  لل�صعب  الوطنية  الكرامة  وا�صتعادة  جهة  من  ال�صهيوين  املجتمع  على  املادي  الق�صاء 

ولل�صعب العربي من جهة ثانية:

 يف ال�صياق االأول تذكر وثائق احلركة: »اإن عملية التحرير لي�صت اإزالة قاعدة ا�صتعمارية فقط، بل 

االأهم من ذلك انقرا�س جمتمع، وال بد للعنف امل�صلح اأن يتخذ اأ�صكاال عديدة باالإ�صافة اإىل الق�صاء على 

القوى الع�صكرية لدولة االحتالل ال�صهيوين، اأي.. تدمري املقومات املعي�صية للمجتمع ال�صهيوين بكل 

�صورها ال�صناعية والزراعية واملالية. ال بد اأن يهدف العنف امل�صلح اأي�صًا اإىل تدمري خمتلف املوؤ�ص�صات 

الع�صكرية وال�صيا�صية واالقت�صادية واملالية والفكرية لدولة االحتالل ال�صهيوين حتى تزول كل اإمكانية 

لربوز جمتمع �صهيوين جديد ..، و.. الق�صاء على �صبغة ال�صهيونية لالأر�س املحتلة ب�رصية كانت اأم 

اجتماعية«134.

130   املقارنة هنا مع: منري �سفيق: منطلقات اأ�سا�سية ..- مرجع �سابق - �ش6. ويالحظ اأن "احلركة" ا�ستعملت يف الوثيقة تعابري "حربية" 33 
مرة موزعة على: الكفاح امل�سلح- 8 مرات، حترير- 9 مرات، ثورة -7 مرات، معركة - 6 مرات ون�سال- 3 مرات. يف حني ا�ستعملت كلمة "فل�سطني" 

مبختلف ال�سيغ اللغوية )فل�سطني، فل�سطيني، فل�سطينية( حوايل 25 مرة مقابل 15 مرة لكلمة عربي.

131   مذكرة حركة "فتح" اإلى ملوك وروؤ�ساء الدول العربية … م�سدر �سابق.

132   لطفي اخلويل: املقاومة ... كيف تفكر ؟… - مرجع �سابق – �ش 69.

133   املو�سوعة الفل�سطينية.- خالد احل�سن: فكر حركة التحرير … - م�سدر �سابق - �ش 1002.
الثاين/ يناير  –كانون  لبنان– عدد17  – بريوت،  الفل�سطينية– �سوؤون فل�سطينية  الثورة  اأ�سا�سية ل�سرتاتيجية  134   منري �سفيق: منطلقات 

1973- �ش8. نقال عن: فتح: درا�سات وجتارب ثورية / 8 : " حترير الأقطار املحتلة واأ�سلوب الكفاح �سد ال�ستعمار املبا�سر"- �ش/20 -21.
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ق كاتب قومي مفهوم العنف الثوري وحدد الغاية منه مبا   ويف ال�صياق الثاين، ا�صتعادة الكرامة، عمَّ

ال يتنافى البتة مع اأطروحات » فتح« اأو حتى مع اأطروحات املنظمات االأخرى، فقال: » الق�صية لي�صت 

فقط ا�صرتداد اأر�س مهما عزت علينا االأر�س، بل هي اأوال وبالدرجة االأوىل ا�صرتداد االأر�س بالطريقة 

التي خ�رصنا فيها االأر�س. هنا طريقة اال�صرتداد قد تكون اأهم من اال�صرتداد، واأداة التحرير قد تكون 

اأهم من التحرير. احتالل فل�صطني جرد العربي من الكرامة واالإن�صانية، والعنف الثوري الذي يحرر 

االأر�س فقط مُيّكن العربي اأن ي�صرتجع ما خ�رصه من كرامة واإن�صانية«. ويتابع يف فقرة ختامية: » هذا 

العنف الثوري لي�س فقط يف �صبيل حترير فل�صطني، لي�س فقط يف �صبيل حترير العربي بل هو يف �صبيل 

حترير االإن�صان ذاته، فالر�صا�س الذي ن�صدده اإىل القتلة وال�صفاكني العن�رصيني من ال�صهيونيني ،واإىل 

عمالئهم وكل من يتواطاأ معهم مبا�رصة وغري مبا�رصة، هو ر�صا�س ن�صدده رمزيا �صد جميع اأ�صكال 

التع�صب. واحلقد، واال�صتغالل، واال�صتعالء العن�رصي

ن�صتنتج من خالل ما ذكر.. 

اجتماع  اأبو جهاد يف  ال�صهيد  عنهم  الذي حتدث  االأخوة اخلم�صة  من  ت�صكلت  التاأ�صي�س  بداية  اأن 

الكويت.

اأن بداية اللجنة املركزية التي اأقرت االنطالقة هم االأخوة الت�صعة اأ�صماء، وغياب ال�صهيد اأبو جهاد 

عن االجتماع لتواجده يف اجلزائر، والذين حتدث عنهم الرئي�س حممود عبا�س )اأبو مازن(، مع وجود 

روايات اأخرى تعطي القرار ملجموعات احلركة يف اأكرث من بلد كما اأ�صلفنا.

اأحد  اإلينا هم اخلم�صة ع�رص قائدا الذين ا�صت�صهد منهم  اأع�صاء القيادة التاريخية كما ات�صح  اأما 

ع�رص ع�صوا، وهم: 

يا�رص عرفات )اأبو عمار(. 1

خليل الوزير )اأبو جهاد( . 2

�صالح خلف )اأبو اإياد( . 3

خالد احل�صن )اأبو ال�صعيد(. 4

عبد الفتاح احلمود. 5

وليد منر اأحمد ن�رص احل�صن )اأبو علي اإياد(. 6

اأبو يو�صف النجار )اأبو يو�صف(. 7

كمال عبد احلفيظ عدوان )كمال عدوان(. 8

منر �صالح )اأبو �صالح(. 9

ممدوح �صيدم )اأبو �صربي(. 10

هايل عبد احلميد )اأبو الهول(. 11

وبقي كل من االإخوة: . 12

الرئي�س حممود عبا�س )اأبو مازن(. 13

 االأخ فاروق القدومي )اأبو اللطف(. 14

 االأخ حممد غنيم )اأبو ماهر(. 15

االأخ �صليم الزعنون )اأبو االأديب(.. 16
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القيادة :

الأ�سخا�س - التح�سري 

اإن من اأبرز ال�رصورات التي متكن من فهم احلركة، هو فهم القيادة التاريخية للحركة، 

برموز  االحتكاك  خالل  من  تغطيته  ميكن  واإمنا  مطلق،  ب�صكل  اإليه  الو�صول  ميكن  ال  وذلك 

خالل  من  اأو  الن�صال،  �صنوات  عرب  �صخ�صياتها  بع�س  مالزمة  حيث  من  التاريخية  القيادة 

نظرا  واال�صتنتاج  والتحليل  القرائن  طريق  عن  تتوافر  التي  وال�صحيحة  املتفرقة  املعلومات 

امليداين  الن�صايل  العمل  وظروف  االنطالقة  عند  القيادة  بني  والروابط  العالقات  لطبيعة 

التي كانت حتجب بع�س النقاط والتفا�صيل الدقيقة، اإما ل�رصية العمل، واإما للتباعد املكاين 

والزماين بني القادة مما يجعل االجتهاد يف التحليل واال�صتنتاج ن�صبيا تبعا ملا ذكرت.

والعملية  العلمية  والظروف  التاريخية  بالقيادة  يعرف  موجزا  عر�صا  اأ�صع  يلي  وفيما 

واالجتماعية التي اأفرزتهم ل�صدارة العمل الثوري يف حركة فتح)135(.

من هي القيادة ؟

اأ�صتعر�س هنا االأ�صخا�س الذين و�صلوا اإىل ع�صوية اللجنة املركزية للحركة ومن ثم اأبني 

املعنيني با�صم القيادة التاريخية واملوؤ�ص�صني واالأكرث نفوذا:

املركزية  اللجنة  رئي�س   -1929/8/4 القد�س  يف  ولد   : عمار(  )اأبو  عرفات  يا�رص   -1

135     ملا ا�ستقر الراأي خالل احتالل غزة على بعث حركة فل�سطينية كان الطلبة يف م�سر على و�سك التخرج، وكان البحث عن عمل ُمي�ّسرًا اآنذاك 
للمتعلمني ل�سيما واأن طريق اخلليج �سالكة، ولكن ملاذا نلحظ اأن معظم املوؤ�س�سني ا�ستقروا يف اخلليج؟ يف�سر » خلف « و » احل�سن « ذلك باحلاجة اإلى 
التمويل، فقد » كنا يف ذلك الوقت نت�سور جوعاً« . حتى اأن يا�سر عرفات اأوعز لـ » خلف « بالبحث له عن وظيفة يف اإحدى دول اخلليج. وهكذا كان، اإذ 
ح�سل كغريه على عقد عمل يف الكويت خالل عام واحد. بينما ح�سل حممد يو�سف النجار على عقد عمل وهو يف ال�سجن. كانت حركة التعاقد مع اخلربات 
الفل�سطينية ن�سطة واأقدمها يف الكويت: » ومنذ الثالثينات كان �سعب الكويت يعي�ش الق�سية الفل�سطينية وعلى عالقة بال�سعب الفل�سطيني وقيادته عرب 
البعثات التعليمية التي اأر�سلها احلاج اأمني احل�سيني اإلى الكويت…اأما اأفراد العائلة احلاكمة، وجتار الكويت.. فقد .. حولوا جلان ن�سرة اجلزائر 
اإلى جلان ن�سرة فل�سطني مببادرة منهم .. وكان اأمراء البلد من اأوائل من قدم الدعم املايل حلركة فتح«  . كما اأن حرية احلركة والتعبري فيما يتعلق 
بالق�سية الفل�سطينية كانت متوفرة يف الكويت اأكرث من اأي بلد اآخر، وكذا الأمر يف دول اخلليج، واإن بدرجة اأقل، واأن التوجه اإلى دول اخلليج مّكن 
املوؤ�س�سني من الت�سال بالأثرياء الفل�سطينيني الذين كانوا اأع�ساء يف حركة » فتح« )هاين قدومي وعبد املح�سن القطان مثاًل( اأو متعاطفني معها )حامد 
اأبو �ستة– ال�سعودية(، وعلى مدى ال�سنني اأ�سبح جهاز جمع التربعات ي�سكل �سبكة وا�سعة من املتربعني الذين غذوا خمتلف ال�سناديق املالية التي 
كان اأحدها خم�س�ساً ل�سراء الأ�سلحة. كما اأن اأع�ساء احلركة كانوا يخ�س�سون جزء هاما من رواتبهم ل�سندوق املال ي�سل اإلى الثلث حينا ويزيد عن 

الن�سف حينا اآخر . 
ل �سك اأن الكويت مثلت مركز الت�سال الرئي�سي حلركة » فتح«، ومن خاللها كان ي�سهل الت�سال بدول اخلليج الأخرى وبالدول العربية، ولي�ش 
غريباً، واحلالة هذه اأن يكون ثاين مكتب للحركة يفتتح فيها �سنة 1963 بعد عام على افتتاحه باجلزائر والتي مثلت مركز الت�سال بالدول ال�سرتاكية 
الأوروبية والدول الآ�سيوية يف ال�سرق الأق�سى )ال�سني، كوريا، فيتنام( ومن هناك غربا نحو اأمريكا الالتينية )كوبا(. وبهذه الآليات ا�ستطاعت حركة 
» فتح« اأن توؤمن لها امتدادات تنظيمية واإعالمية ونقابية واأن توؤ�س�ش خلالياها وتتعرف على حركات التحرر العاملية وجتاربها، كان مقر حركة فتح منذ 

تاأ�س�ست يف الكويت. وظل كذلك اإلى �سنة 1966 ثم انتقل اإلى العا�سمة ال�سورية - دم�سق.
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عام  اهلل  رام  يف  باملقاطعة  ودفن  بفرن�صا  ا�صت�صهد  العامة(  القيادة  )ع�صو  العام(  )القائد 

2004م)136(.

رئي�س  نائب   ،1936/10/10 يف  الرملة  مدينة  يف  ولد   : جهاد(  )اأبو  الوزير  خليل   -2

اللجنة املركزية، نائب القائد العام، مفو�س القطاع الغربي )ع�صو القيادة العامة( م�صوؤول 

العمل يف ال�صاحة ال�صورية ب�صفة خا�صة، ا�صت�صهد بعملية اغتيال ا�رصائيلية يف تون�س بتاريخ 

1988/4/16م ودفن يف دم�صق)137(.

3- �صالح م�صباح خلف )اأبو اإياد( : ولد يف يافا 1933/8/31 موؤ�ص�س جهاز الر�صد 

عام  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  املوحد  االأمن  وموؤ�ص�س  عام 1968،  "فتح  بحركة  املركزي 

1973م، ا�صت�صهد يف تون�س عام 1991م، عن طريق عميل املو�صاد )حمزة اأبو زيد( واملزروع 

عند القاتل �صربي البنا )اأبو ن�صال( ودفن يف تون�س)138(.

4- فاروق رفيق االأ�صعد القدومي )اأبو اللطف( ولد يف نابل�س عام 1931 وهو من قرية 

ال�صيا�صية  الدائرة  )م�صوؤول  واالإعالم  اخلارجية  العالقات  مفو�س  جين�صافوط/قليقيلة: 

وزير خارجية فل�صطني �صابقا( عار�س انعقاد املوؤمتر ال�صاد�س حلركة فتح يف بيت حلم عام 

2009م وعلى اإثر ذلك قدم ا�صتقالته.

5- خالد �صعيد احل�صن )اأبو ال�صعيد( - ولد يف مدينة حيفا بفل�صطني يف 1928/2/13م، 

اأول مفو�س للعالقات اخلارجية حلركة فتح تويف يف عمان عام 1994م ودفن يف املغرب)139(.

يف  فل�صطني  �صمال  الواقعة  �صفد  يف  ولد  مازن(:  )اأبو  عبا�س  ر�صا  حممود    -6

املفاو�صات،  ملف  )م�صوؤول  املالية  ومفو�س  والتنظيم  التعبئة  مفو�س   -1935/3/26

انتخب رئي�صا لل�صلطة الفل�صطينية عام 2005م انتخب رئي�صا حلركة فتح يف املوؤمتر ال�صاد�س 

الذي انعقد يف بيت حلم 2009/8/4م.

7- عبد الفتاح حمود: ولد يف قرية التينة / ق�صاء الرملة عام 1935، ع�صو القيادة العامة، 

واأمني �رص اإقليم االأردن، ا�صت�صهد يف االردن اأثناء ذهابه ال�صطحاب اأبو عمار واأبو اإياد من 

اإىل الكرامة بحادث �صريعام 1968 بني انعقاد املوؤمتر االأول والثاين حلركة  منطقة احلمرة 

فتح ودفن يف عمان، وكانت جنازته ظهور اأول عالنية للعمل الفدائي يف االردن)140(.

136   من اأقوال ال�سهيد يا�سر عرفات )اأبو عمار(: اللهم يا رب هذا الكون اأطعمني باأن اأكون �سهيدا من �سهداء القد�ش.. يريدونني اإما اأ�سريا اأو 
طريدا اأنا بقلهم �سهيدا ... �سهيدا... �سهيدا.

137   من اأقوال ال�سهيد خليل الوزير )اأبو جهاد(: لن�ستمر يف الهجوم حتى الن�سر اأو ال�سهادة.

138   من اأقوال ال�سهيد �سالح خلف: ل �سوت اإل ال�سوت الفل�سطيني امل�ستقل الذي ينادي بوحدة منظمة التحرير و�سرعيتها.

139   من اأقوال ال�سهيد خالد احل�سن: ال�سيا�سة هي ال�سدق مع ال�سعب ، وفن املناورة مع العدو وفن حتقيق املمكن يف اطار العدالة.

140   من اأقوال ال�سهيد عبد الفتاح حمود: اإن الأمل �سيظل ل معنى له بدون اأن ي�سعى الإن�سان بنف�سه لتحقيق اأماله.
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8- وليد اأحمد منر ن�رص احل�صن )اأبو علي اإياد(: ولد يف بلدة قلقيلية يف 1935/1/18م 

كان م�صوؤوال عن مركز الهامة الذي لعب دورًا كبريًا يف تدريب واإن�صاء القطاعات �صواء يف لبنان 

الع�صكرية يف اجلزائر، ع�صو  ت�رص�صال  كلية  يف  تدربوا  الذين  االأوائل  من  وكان  االأردن،  اأو 

القيادة العامة ا�صت�صهد يف اأحرا�س جر�س وعجلون عام 1971م ودفن هناك)141(.

يبنا/الرملة عام 1929م: مفو�س  )اأبو يو�صف( ولد يف قرية  النجار  9- حممد يو�صف 

بعملية  لبنان  يف  ا�صت�صهاده  لغاية  االأمن  مفو�س  ت�صلم  لبنان،  يف  ال�صيا�صية  وال�صوؤون  املالية 

اإ�رصائيلية عام 1973م، عرفت با�صم عملية )فردان( ودفن يف بريوت)142(.

10- ممدوح �صربي �صيدم )اأبو �صربي(: ولد يف قرية عاقر/ق�صاء الرملة عام 1940، 

اأوائل ممن تدربوا يف كلية ت�رص�صال الع�صكرية يف اجلزائر،  ع�صو القيادة العامة، وكان من 

تويف يف بريوت عام 1971م ودفن يف دم�صق)143(.

11- كمال عبد احلفيظ عدوان )اأبو رامي( ولد يف قرية بربره / ق�صاء غزة عام 1933، 

كان مفو�صا لالإعالم ومن ثم للقطاع الغربي ا�صت�صهد يف لبنان بعملية اإ�رصائيلية عام 1973م 

مع زميله حممد يو�صف النجار يف عملية )فردان( ودفن يف بريوت)144(.

12- حممد �صالح م�صطفى ح�صن )منر �صالح - اأبو �صالح(: ولد يف قرية قوليا/ ق�صاء 

الرملة عام 1935، ع�صو القيادة العامة، تويف يف دم�صق عام 1991م ودفن فيها.

13- حممد راتب غنيم )اأبو ماهر(: ولد يف القد�س عام 1937ع�صو القيادة العامة واملفو�س 

االإداري، ت�صلم مفو�س التعبئة والتنظيم كان من قبل ذلك معتمد اقليم االرن، وحاليا اأمني �رص 

اللجنة املركزية ونائبا لرئي�س احلركة.

14- هايل ر�صا عبد احلميد )اأبو الهول(: ولد يف مدينة �صفد الواقعة �صمال فل�صطني عام 

1937- كان اأمني �رص التنظيم يف القاهرة، )مفو�س جهاز االأمن( ت�صلم م�صوؤول جهاز االأر�س 

املحتلة ا�صت�صهد يف تون�س عام 1991م عن طريق عميل املو�صاد )حمزة اأبو زيد( واملزروع عند 

القاتل �صربي البنا )اأبو ن�صال( ودفن يف تون�س)145(.

15- �صليم الزعنون )اأبو االأديب( ولد يف غزة عام 1933، )مفو�س منطقة اخلليج( وفيما 

بعد رئي�صا للمجل�س الوطني الفل�صطيني.

من حيث التعميم ميكن القول اأن القيادة التاريخية لفتح هم اأع�صاء اللجنة ال�صابقني ملوؤمتر 

141   من اأقوال ال�سهيد اأبو علي اإياد: منوت واقفني ولن نركع.

142   من اأقوال ال�سهيد اأبو يو�سف النجار: البندقية وحدها هي التي ت�ستطيع اأن حتمي مكا�سب اجلماهري ال�سيا�سية.

143   من اأقوال ال�سهيد ممدوح �سيدم: من املهم اأن نبداأ بالثورة ولكن من الأهم اأن ن�ستمر يف الثورة حتى الن�سر.

144  من اأقوال ال�سهيد كمال عدوان: نعي�ش باأملنا اأن نحوله اإلى حقائق .. ويعي�سون بياأ�سهم في�ست�سلمون.

145  من اأقوال ال�سهيد هايل عبد احلميد: اإن احليز الذي نرتكه فارغا من غري اأن منالأه بجدارة ياأتي غريك وميالأه.
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احلركة العام ل�صنة 1971م، اأي كافة املذكورين.

وكان اأبو جهاد يحتل املركز املماثل الأبي عمار على �صعيد احلركة داخليًا وخارجيًا ومن 

خالل ال�صدارة التي ات�صم عمله بها، ومتيز اأبو عمار واأبو جهاد يف تاأ�صي�س حركة فتح عن 

باقي االإخوة يف القيادة، لهذا يف البداية مل تطرح اأ�صماوؤهم للت�صويت عند االنتخاب الأع�صاء 

اأثناء املوؤمترات العامة للحركة وذلك باإجماع االأع�صاء، و�رصى هذا القرار  اللجنة املركزية 

لغاية املوؤمتر الثالث.

ويف املوؤمتر الثاين اعرت�س اأبو يو�صف النجار على هذا القرار، وقال ال �صمح اهلل اأن اأحد 

يوؤخد  فلم  منه  االقرتاب  دون  مركزية  ع�صو  يبقى  اأن  يجوز  هل  ما،  مر�س  اأ�صابه  االأخوة 

براأيه، ويف املوؤمتر الثالث األغي هذا القرار واأ�صبح اجلميع يخ�صع للت�صويت، وفعال خ�صع 

جميع االأع�صاء يف املوؤمتر الثالث للت�صويت.
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اأما عن اخللفية الفكرية واالجتماعية لقيادة احلركة فاإن من القيادة التاريخية للحركة التي كانت 

تنتمي لالإخوان امل�صلمني نذكر: �صالح خلف )اأبو اإياد(، وكمال عدوان، وعبد الفتاح حمود، وحممد 

يو�صف النجار، و�صليم الزعنون، واأبو جهاد، كان �صمن االإخوان امل�صلمني لك�صب التدريب والت�صليح، 

كانوا  جميعا  وهم  فرتكهم)146(،  مذكرته  رف�صت  امل�صلح  الكفاح  لتبني  مذكرته  لهم  قدم  وحينما 

اأن هناك  العملية، كما  الدرا�صة وبداية احلياة  لفرتة طويلة، خ�صو�صا يف مراحل  �صاكني قطاع غزة 

تقاربا كبريا بينهم يتفاوت بني ثالثة اإىل �صتة اأعوام، فهم من ناحية يعرفون بع�صهم البع�س من خالل 

املدر�صة وال�صكن والن�صاطات املدر�صية والطالبية يف املرحلة الثانوية ومن ثم اجلامعية يف القاهرة يف 

نف�س الفرتة ومن خالل الن�صاط احلزبي يف نف�س املناطق وكذلك من خالل العمل يف نف�س املناطق فيما 

اأ�صهر قليلة كان خاللها مكلفا بالتنظيم  اإال لفرتة  اأبو جهاد الذي مل ميار�س العمل  اإذا ا�صتثنينا  بعد، 

مناطق  بني  وربطه  التنظيم  وبناء  واالت�صاالت  التح�صريي  بالعمل  للقيام  لوحده  تفرغ  ثم  اأ�صا�صا، 

اخلليج واجلزيرة العربية من ناحية، وال�صفة الغربية من ناحية اأخرى، ثم ال�صفة ال�رصقية و�صمال 

اإفريقيا وخا�صة اجلزائر.

ومنهم االأخ اأبو ماهر غنيم الذي ان�صم لالإخوان امل�صلمني عام 1951م وجمموعة معه على خلفية 

ب�صبب  1958م  عام  امل�صلمني"  "االإخوان  عن  انف�صل  وقد  فل�صطني،  حرب  يف  "االإخوان"  م�صاركة 

وقوفهم مع التدخل االإجنليزي يف العراق.

ومن الناحية االجتماعية فاإ�صافة اإىل الثالثة الكبار فاإن عددا اآخر من نف�س املنطقة ينطبق عليهم 

كانوا  جزئيا،  حمود،  الفتاح  عبد  النجار،  يو�صف  اأبو  عدوان،  كمال  �صربي،  اأبو  وهم  الواقع  نف�س 

يقيمون يف قطاع غزة، با�صتثناء اأبو الهول الذي كان يقيم يف دم�صق/�صوريا.

عام  بعد  غزة  و�صكنوا  القطاع،  خارج  ولدوا  ممن  الزعنون  �صليم  با�صتثناء  جميعا  واملذكورون 

1948م.

وهكذا ن�صتطيع اأن نرى بو�صوح من ناحية مبدئية اأن القوا�صم امل�صرتكة بينهم هي: منطقة ال�صكن، 

الن�صاط احلزبي، ومن ثم نف�س الظروف االجتماعية  التعليم تقريبا -  الواحد تقريبا - مكان  العمر 

االأ�صباب  على  االأول  ال�صوء  نلقي  ذلك  بعد ومن  فيما  العمل  ثم  ما،  اإىل حد  وال�صيا�صية واالقت�صادية 

والظروف التي مت بها التعارف واالإيحاء والتفكري والبحث والتطبيق يف البنية االأوىل للحركة.

الدرا�صة  اأخرى جمعتهم  مناطق  يف  اآخرين  قياديني  بني  اأخرى  نقاط  يف  االتفاق  نرى  اأن  وميكننا 

اأو احلزب.. فاأبو ال�صعيد مثال من حزب التحرير مت االت�صال به يف الكويت وهناك �صلة بني احلزبني 

االإ�صالميني وكذلك من ناحية ال�صن واخللفية االجتماعية واالنتماء الطبقي، واأبو يو�صف واأبو مازن 

يف اخلليج ينطبق عليهما ال�صيء نف�صه تقريبا، وكمال عدوان وعبد الفتاح حمود يف ال�صعودية من خالل 

العمل هناك �صمن التنظيم احلزبي الواحد وا�صرتاكهم مع املجموعة االأوىل يف نطاق الن�صاأة والتعليم، 

باالإ�صافة اإىل ممدوح �صيدم )اأبو �صربي( واأبو علي اإياد اللذين كانا يعمالن بالتدري�س باجلزائر.

146  يذكر املهند�ش �سعيد امل�سحال اأنه تعاهد مع اأبو جهاد عام 1959 للعمل معه ومع كمال عدوان.
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البعثية فاإن عمله يف ال�صعودية وتعارفه و�صداقته مع كمال عدوان  اأبو اللطف فرغم جذوره  اأما 

ومعرفته لبع�صهم اأثناء درا�صته يف اجلامعة االأمريكية يف القاهرة بعد تركه ال�صعودية من خالل الن�صاط 

الطالبي. وكذلك اأبو علي اإياد فقد كانت له معرفة ببع�س القادة من خالل عمله بال�صعودية وانتمائه 

حلزب التحرير ثم عالقته مع بع�صهم يف اجلزائر.

االإن�صاءات،  قطاع  يف  وعمل  عام 1960م  الكويت  اإىل  انتقل  الذي  )اأبو �صالح(  �صالح  ومثله منر 

وعندما تبلورت حركة فتح، التقى مع بع�س قياداتها اآنذاك ومنهم عادل عبد الكرمي وحممود م�صودة 

وخالد احل�صن ويا�رص عرفات، فان�صم اإليهم وكان �صمن جمموعتها االأوىل عام 1963م.

وميكننا اأن ن�صيف اإىل ما تقدم اأنه قد مت تعارفهم بع�صهم ببع�س يف اإطار الظروف التالية:

مت التعارف يف �صن مبكرة ومراحل ال�صباب املبكر عند االأغلبية و�صن الطفولة املتاأخرة لدى . 1

يكن  مل  خمتلفة  وجهات  ومن  �صيا�صيني  كمخ�رصمني  بع�صهم  يعرفوا  مل  اأنهم  )اأي  البع�س 

هناك �صكوك حول بع�صهم البع�س( وهذا ما جعل التفاهم بينهم اأكرث ي�رصا وبعيدا عن التعقيد 

والعقد وجعل للقائهم ميزات كثرية، من حيث الثقة واالأمل واالأمل والديناميكية والتحفز.

من ذلك اأي�صا اأنهم تعرفوا ببع�صهم يف ظروف �صخ�صية بعيدة عن امل�صوؤولية العائلية ن�صبيا . 2

التي حتد من حركتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار ال�صعب والتحرك بداية.

الت�صابه يف الدوافع االأ�صا�صية واخللفية يف العمل الوطني منذ ال�صغر لدى االأغلبية منهم.. 3

العمل ال�صيا�صي احلزبي.. 4

االنتماء الطبقي الواحد.. 5

الت�صابه بل وحتى التطابق يف الظروف النف�صية يف تلك الفرتة لدى اأكرثيتهم.. 6

7 . )1967( الكارثة  بعد  اإال  يلجاأ  مل  وبع�صهم  النكبة،  اإثر  الجئون  منهم  ال�صاحقة  الغالبية  ان 

والأننا نتحدث عن فرتة معينة فقد اعتربنا الالجئ هو ذاك الذي نزح عن دياره بعد النكبة، اما 

بعد الكارثة فمن املرجح ان الغالبية املطلقة منهم اأ�صبحوا الجئني.

مطلع . 8 منذ  تتكون  اأخذت  التي  ال�رصيحة  اإىل  املوؤ�ص�صون  ينتمي  العام  االجتماعي  االإطار  يف 

االأربعينات )1942( ملا اأ�صبح التعليم ي�صكل الدينامية االجتماعية الثانية بعد »امللكية« وتوجه 

النكبة،  غداة  الوحيد،  الراأ�صمال  ولي�صبح  فيه،  اال�صتثمار  نحو  ن�صبيًا  املي�صورة  ال�رصائح 

لتح�صني االأو�صاع املعي�صية، وكما فعلت من قبل، حافظت العائالت الراغبة يف تعليم اأبنائها 

الفل�صطيني  التعليم  كان  وملا  املخيمات.  �صكنت  ما  ونادرًا  بجوارها  اأو  املدن  يف  االإقامة  على 

اأي حركة  اأال ينتج حركة ثورية بذات ال�صمات.  ذا �صمات طبقية ومدينية فمن غري امل�صتبعد 

ح�رصية وطبقية. وهكذا ي�صبح مفهومًا ملاذا مل تتخذ »فتح« من الريف اأو من املخيمات مقرا 

لها مثلما مل يتخذ اأي من موؤ�ص�صيها والالحقني عليهم من القرى واملخيمات مقرًا له.  وهذه 

املالحظة تنطبق على كافة ف�صائل املقاومة الفل�صطينية ولي�س على »فتح« وحدها)147(.

147  روز ماري �سايغ.- الفالحون الفل�سطينيون من القتالع اإلى الثورة - موؤ�س�سة الأبحاث العربية - بريوت، لبنان - ترجمة، خالد عايد - 
الطبعة العربية الأولى، 1980- �ش 217.
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من هذا نرى اأن عوامل التجان�س والتفاهم اأكرث من مواتية بل ت�صل اإىل درجة راقية جدا مقارنة مع 

حاالت اأخرى يتم فيها جتميع وتاأليف القيادة يف تنظيمات ثورية و�صيا�صية وخا�صة ذات طابع و�صيغ 

جبهوية.

واإذا ما اأ�صفنا ما تقدم اإىل خال�صة التجربة الن�صالية واجلهادية ا�صتنادا اإىل االأ�ص�س الواردة يف 

ال�صابق فاإن الفهم يزداد و�صوحا وثباتا الأ�صباب االن�صجام داخل القيادة والقدرة على مواجهة الكثري 

من العقبات، وبالتايل تكيفهم مع االأحداث وجتاوز الذات يف هذه املرحلة يف كثري من احلاالت يف �صبيل 

م�صلحة الثورة ككل.

اإىل  بغالبيتها  تنتمي  والطبقية  والعملية  العلمية  قليل خلفياتها  قبل  ا�صتعر�صنا  التي  القيادة  هذه 

امل�صرتك بني  القا�صم  العروبي، وكان  القومي  الفكر  اإىل  ينتمي  منها  والبع�س  الديني،  الوطني  الفكر 

اجلميع هو الربنامج الوطني الفل�صطيني العري�س: حترير فل�صطني بالكفاح امل�صلح، هذا ال�صعار الذي 

اجتمع حوله املوؤ�ص�صون والعنا�رص االأوىل)148(.

واإن ما تقدم وبع�س ما هو اآت ليعطي خطوطا عامة للظروف التي مت بها التح�صري واالت�صال من 

اأجل ت�صكيل اخلاليا االأوىل للحركة واخلروج بها اإىل النور.

كلمة اأخرية اأقولها: 

يف  االأمثلة  اأروع  و�رصبوا  الوطن،  اأجل  من  ال�صهادة  نالوا  الذين  العظماء  من  الكوكبة  تلك  لوال   

الفل�صطيني منذ ن�صف قرن، وملا كانت هذه  العمل  التي قادت  ملا كانت حركة فتح  الت�صحية والفداء 

االإجنازات التي حتققت.

 اإن دماءهم دين يف رقابنا ويف رقبة االأجيال التالية، حتى يتحقق الهدف الذي ا�صت�صهدوا من اأجله، 

ذكراهم العطرة يجب اأن متثل الزيت الذي ي�صعل �رصاج الثورة، و�صريهم الذاتية يجب اأن تكون منهاجا 

لعمل احلركة من اأبناء وبنات، من زهرات و�صباب وكوادر.

 اإن اأقل حق لهم علينا اأن ندون هذه االأ�صماء البارزة الكبرية ونحفرها يف ذاكرة اأبناء فل�صطني حتى 

ال ين�صوا الهدف الكبري الذي ثاروا من اأجله ونالوا على دربه ال�صهادة.

خالل  ومن  1965م،  العام  قبل  املركزية  فتح  قيادات  الأبرز  الطبقية  املواقع  ا�صتعر�صنا  ما  واإذا 

املهن التي كانوا ميار�صونها عند ت�صكيل احلركة اأو عند ان�صمامهم لها بعد ذلك، ف�صنجد اأنها ترتاوح 

بني املهند�س واملعلم واملوظف اإىل جانب عدد قليل من اأ�صحاب املهن االأخرى: تاجر، حمامي، �صابط، 

وهناك من تنقل يف اأكرث من مهنة فجرى ت�صنيفه يف حقل عمله االأبرز.

148  يقول �سعيد امل�سحال: كان الأ�سا�ش هو جتميد الع�سو لأي ن�ساط له خارج احلركة عند حلف اليمني بالنتماء اإليها اأما الأفكار املتعلقة بالدولة 
الدينية اأو الدولة ال�سرتاكية اأو ال�سيوعية اأو القومية كلها يجب اأن تتجمد عرب مرحلة التحرير، وبعد اإمتام التحرير ميكن البقاء معا كحزب يحكم اأو 

التحول اإلى جمموعة منابر داخل احلزب الواحد اأو اإن�ساء الأحزاب بعيدا عن حزب احلركة.
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املهند�سون:

يا�رص عرفات. 1

كمال عدوان. 2

عبد الفتاح حمود. 3

�صعيد امل�صحال. 4

�صخر حب�س )اأبو نزار(. 5

زهري العلمي. 6

�صليمان ال�رصفا )اأبو طارق( مهند�س زراعي.. 7

العقيد عبد اهلل �صيام )�صابط مهند�س طريان(.. 8

ح�صني يون�س )اأبو خالد( مهند�س برتول.. 9

املعلمون:

خليل الوزير . 1

�صالح خلف . 2

حممد يو�صف النجار. 3

عادل عبد الكرمي . 4

عبد اهلل الدنان . 5

اأبو علي اإياد . 6

ممدوح �صيدم )اأبو �صربي( . 7

حممد اأبو ميزر )اأبو حامت()معلم ثم موظف(. 8

ماجد اأبو �رصار )معلم ثم �صحفي( . 9

اأحمد عرفات القدوة . 10

عبد الكرمي العكلوك )اأبو العبد( . 11

فتحي بلعاوي. 12

اأحمد وايف )اأبو خليل( . 13

�صعيد املزين )اأبو ه�صام( . 14

اأ�صعد ال�صفطاوي . 15

 ح�صام اخلطيب . 16

حمد العايدي. 17
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املوظفون : 

خالد احل�صن.. 1

حممود عبا�س )اأبو مازن( )معلم ثم موظف(.. 2

فاروق القدومي.. 3

زكريا عبد الرحيم – موظفا يف البنك العربي يف بريوت.. 4

�صامي العلمي – مدير للبنك العربي يف بريوت.. 5

 حممد علي االأعرج )اأبو الرائد(.. 6

معاذ عابد )اأبو �صامي(. 7

�صليمان اأبو كر�س )اأبو خالد( . 8

مهن اأخرى: 

رفيق النت�صة )موظف ثم تاجر( . 1

علي احل�صن )تاجر(. 2

حممد غنيم )اأبو ماهر( )تاجر( . 3

يو�صف عمرية )تاجر(. 4

�صليم الزعنون )اأبو االأديب( وكيل نيابة . 5

�صميح اأبو كويك )قدري( )حمامي(. 6

ريا�س الزعنون )طبيب( . 7

فايز حمدان )الرائد خالد( �صابط . 8

منر �صالح )اأبو �صالح( )عامل اإن�صاءات(. 9

�صربي البنا )اأبو ن�صال( عامل فني كهربائي.. 10

الإخوان امل�سلمني:

 قبل تاأ�صي�س حركة فتح ورمبا بعد ذلك اأي�صا كان كل االإخوة التالية اأ�صماوؤهم اأع�صاء يف جماعة 

االإخوان امل�صلمني: 

خليل الوزير )اأبو جهاد(. 1

�صالح خلف )اأبو اإياد(. 2

كمال عدون . 3

عبد الفتاح حمود. 4

حممد يو�صف النجار )اأبو يو�صف(. 5

رفيق النت�صة. 6

�صعيد امل�صحال )اأبو اأ�صامة( . 7
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�صليم الزعنون. 8

فتحي بلعاوي. 9

حممد االإفرجني. 10

�صعيد املزين )اأبو ه�صام( . 11

�صليمان ال�رصفا )اأبو طارق( . 12

يو�صف عمرية )اأحد موؤ�ص�صي االإخوان( . 13

غالب الوزير )�صقيق اأبو جهاد الوزير( . 14

ريا�س الزعنون . 15

ا�صعد ال�صفطاوي . 16

معاذ عابد)اأبو �صامي(. 17

�صليمان اأبو كر�س )اأبو خالد( . 18

ها�صم اخلازندار )من قيادات االإخوان(. 19

ال�صيخ حممد اأبو �رصدانة )من قيادات االإخوان(.. 20

حزب التحرير الإ�سالمي:

 وكان من اأبرز الرموز التي انتقلت اإىل حركة فتح من حزب التحرير االإ�صالمي: 

زعيم . 1 النبهاين  الدين  تقي  لل�صيخ  االأ�صا�صيني  امل�صاعدين  اأحد  ال�صعيد(  )اأبو  احل�صن  خالد 

احلزب.

علي احل�صن. 2

حممود م�صودة )اأبو عبيدة(. 3

اأبو علي اإياد )وليد منر ن�رص(. 4

حزب البعث:

 اأما اأبرز العنا�رص القيادية املوؤ�ص�صة حلركة فتح من ذوي االنتماءات التنظيمية حلزب البعث: 

فاروق القدومي )اأبو اللطف( . 1

حممد اأبو ميزر )اأبو حامت(. 2

�صميح اأبو كويك )قدري( . 3

�صخر حب�س )اأبو نزار( . 4

حممود اخلالدي . 5

حممد علي االأعرج )اأبو الرائد(.. 6
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احلزب ال�سيوعي وحركة القوميني العرب: 

منر �صالح )اأبو �صالح( )اجتاه ي�صاري( . 1

ماجد اأبو �رصار )اجتاه ي�صاري( . 2

منري �صويد )اجتاه ي�صاري( . 3

فايز حمدان )الرائد خالد( )حركة القوميني العرب(.. 4

اجتاهات اأخرى:

 اأما االجتاهات ال�صيا�صية والتي مل يعرف له انتماء حمدد واإن كانت قريبة اإىل هذا احلد اأو ذاك من 

االأحزاب ال�صائدة اآنذاك فكان من اأبرزها: 

حممود عبا�س . 1

ح�صام اخلطيب . 2

هايل عبد احلميد )اأبو الهول(. 3

اأورد يف مذكراته اأن حممود عبا�س ترك  اأبو عزة(  اأن قياديا اإخوانيا يف قطر ا�صمه )حممد  )غري 

باالإخوان  لعبا�س  �صلة  ال  باأن  يوؤكد  اأ�صامة(  )اأبو  امل�صحال  �صعيد  اأن  غري  فتح،  اإىل  وان�صم  االإخوان 

امل�صلمني، اإال كعالقات �صخ�صية لي�س اأكرث مع بع�س االإخوان، مثل كمال عدوان والنجار(.

كما ن�صري اإىل اأن يا�رص عرفات كان ذات عالقات وا�صعة منذ مرحلة الطالب مع خمتلف االأحزاب 

والتكوينات حتى ظن البع�س منهم اأنه منتمي اإليهم، بينما يف حقيقة االأمر قام يا�رص عرفات واإخوانه 

معه الحقا بتاأ�صي�س منظمتهم اخلا�صة، دون اأن يكون لعرفات اأي انتماء حزبي �صابق على حركة فتح.
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عقدت احلركة موؤمترها الثاين- يف الزبداين قرب دم�سق يف حزيران �سنة 1968م:

مت اختيار ثالثة اأع�صاء للجنة املركزية بالتوافق وهم: يا�رص عرفات، وخليل الوزير، واأبو علي اإياد، 

ثم اختار هوؤالء رابعهم، واختار االأربعة خام�صهم، وهكذا حتى اأ�صبحوا ت�صعة)151(.

وكانت اأزمة اجلناح اخلا�س اأحد املو�صوعات التي �صيطرت على جدول االأعمال.

تقرر اأن يكون اأبو عمار واأبو جهاد ع�صوين يف اللجنة املركزية اإىل االأبد وقد انفعل االأخ اأبو يو�صف 

ال�صوارع يحمل  اأ�صيب بجنون وم�صى يف  اأحدهما  اأن  لنفرت�س  ذلك  يقول ب�رصاخ كيف  النجار وبداأ 

م�صبحة طويلة هل يبقى يف اللجنة املركزية ، وقد مت اأبطال هذا القرار يف املوؤمتر العام الثالث.

اإطار املجل�س الثوري املن�صو�س عليه يف )هيكل البناء الثوري(  وبرزت يف املوؤمتر الدعوة الإحياء 

ملراقبة عمل )ل.م. ع( اأي اللجنة املركزية العليا، ومت يف هذا املوؤمتر انتخاب جلنة مركزية جديدة من 

10 اأع�صاء.

وهنا نذكر بع�س االأ�صماء التي ح�رصت املوؤمتر الثاين ولعدم توفر جميع االأ�صماء نعتذر ملن مل يذكر 

العلمي  املهند�س زهري  النجار، خالد احل�صن،  يو�صف  الوزير، حممد  يا�رص عرفات، خليل  اأ�صماوؤهم: 

)وهو الذي تراأ�س املوؤمتر(، اأبو الرائد االأعرج )عني اأمني �رص املجل�س الثوري(، �صالح خلف، فاروق 

القدومي، حممود عبا�س، رفيق النت�صة، �صليم الزعنون، ممدوح �صيدم، اأبو علي اأياد، حممد راتب غنيم، 

املزين،  �صعيد  احل�صن،  هاين  �صعث،  د.نبيل  عا�صور،  حمدان  عبدالرحيم،  زكريا  العكلوك،  عبدالكرمي 

عدوان،  كمال  كريرة،  رم�صان  الوزير،  غالب  كر�س،  اأبو  �صليمان  البعباع،  خمتار  الزواوي،  �صالح 

�صعيد امل�صحال، ماجد اأبو �رصار، د. فتحي عرفات، ن�رص يو�صف، مو�صى عرفات، معاذ العابد، �صليمان 

ال�رصفا، كمال ال�رصاج، اأحمد وايف، هايل عبد احلميد، عبداهلل االإفرجني، عبود اأبراهيم، اأبو اأكرم، عمر 

اخلطيب، اأحمد القدوة، �صادق بدر خليفة، وجيه قا�صم، د.حممود حجازي.

ويف اأوائل �سبتمرب 1971م عقد املوؤمتر العام الثالث حلركة )فتح( يف دم�سق:

اللجنة  ع�صوية  يف  وجنح  املركزية  اللجنة  الأع�صاء  االنتخابات  مبداأ  اعتماد  مت  املوؤمتر  هذا  ويف 

اللطف، خالد  اأبو  اإياد،  اأبو  )اأبو جهاد(،  الوزير  عمار(، خليل  )اأبو  يا�رص عرفات  االإخوة:  املركزية 

احل�صن )اأبو ال�صعيد(، حممود عبا�س )اأبو مازن(، اأبو يو�صف النجار ، وكمال عدوان، ومنر �صالح 

)اأبو �صالح(، واأ�صيف االأخ: اأبو ماهر غنيم اأثناء انعقاد املوؤمتر وفيما بعد االأخ اأبو الهول)152( واالأخ 

�صليم الزعنون )اأبو االأديب(، بعد ا�صت�صهاد القادة اأبو يو�صف النجار وكمال عدوان يف العام 1973م..

والتهبت فيه النقا�صات حول اأ�صباب االأحداث الدامية يف االأردن واخلروج منها، واتهم فيها جهاز 

الدعوة  ومتت  )فتح(،  وحركة  م.ت.ف  بني  العالقة  بريوقراطية  واأدينت  بالتق�صري  الثوري  الر�صد 

الذي قدم مذكرة يف  الي�صار  القيادة من جهة وتيار  تيار  املوؤمتر  القيادة اجلماعية، وبرز يف  لتكري�س 

اللجنة  اأن  اإال  قوى.  مراكز  وظهور  التنظيم  ح�صاب  على  االأجهزة  لدور  انتقادهم  عن  عربت  املوؤمتر 

151    ع�سام عدوان، حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح 1969-1983م، �ش56.

152    �سليم الزعنون، ال�سرية وامل�سرية �ش135.
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اإقرار  اإ�صافات جديدة، ومت  املركزية تغلبت على التحديات وال�صعاب يف املوؤمتر واأعيد انتخابهم مع 

النظام الداخلي حلركة ) فتح ( الذي تو�صحت فيه ب�صورة اأكرب مهمات املجل�س الثوري، كما اعتمدت 

يف  عاملني  كاأع�صاء  العرب  االأخوة  ع�صوية  واأقرت  التنظيم،  يف  حياة  كاأ�صلوب  الدميقراطية  املركزية 

التنظيم الأول مرة. 

جاء املوؤمتر الرابع املنعقد يف العا�سمة ال�سورية دم�سق عام 1980م:

يف ظل ظروف داخلية واإقليمية متاأزمة بعد ت�صاعد التهديدات االإ�رصائيلية ب�رصب البنية االأ�صا�صية 

ملنظمة التحرير الفل�صطينية )م.ت.ف( يف لبنان، ويف ظل هذه التهديدات ازداد تنامي املد الي�صاري يف 

حركة فتح، وقناعته بقدرته الذاتية وا�صتناده للحائط ال�صوري واملعار�صة الفل�صطينية، وكان من اأبرز 

التغريات التنظيمية هو انتخاب يا�رص عرفات قائدا عاما حلركة فتح وخليل الوزير نائبا للقائد العام، 

كان عدد اأع�صاء اللجنة املركزية 10 اأ�صخا�س، ومت انتخاب اأع�صاء جدد للجنة املركزية حلركة فتح بعد 

القرار بتو�صيعها فاختري اأع�صاء جدد كل من: 

�صعد �صايل )اأبو الوليد(. 1

رفيق النت�صة )اأبو �صاكر( . 2

هاين احل�صن )اأبو طارق(. 3

ماجد اأبو �رصار . 4

�صميح اأبو كويك )قدري(.. 5

املتحدة  الواليات  اأن  ليقر  1980/5م  �صهر  يف  دم�صق  يف  ع�صوا   500 �صم  الذي  املوؤمتر  وعقد 

تقف بجانب اإ�رصائيل 100%، ودعا لتحالف وثيق مع االحتاد ال�صوفييتي، وكان من اأبرز التعديالت 

النظامية تخ�صي�س ماال يقل عن 50% من املقاعد للع�صكريني وتو�صيع املجل�س الثوري.

"فتح" يف العا�صمة التون�صية، بح�صور  ويف �صهر 1989/8م عقد املوؤمتر العام اخلام�س حلركة 

اأكرث من 1000 ع�صو:

وفيه و�صعت اللجنة املركزية واأن�صئ مكتب �صيا�صي ) مل يعمل به ( وجمل�س عام )كونفر�س( عبارة 

عن جمل�س و�صيط بني املوؤمتر العام واملجل�س الثوري، )اأي�صا مل يعمل به( وكر�س من�صب القائد العام، 

واأكد املوؤمتر على ت�صعيد الكفاح امل�صلح، وعلى توا�صل العمل ال�صيا�صي.

 ويف اأواخر اأيام الرئي�س القائد اخلالد يا�رص عرفات الذي ا�صت�صهد يف باري�س اإثر ح�صار مرير ملقر 

ال�صاد�س للحركة يف اجتماع للمجل�س  اإقرار عقد املوؤمتر  املقاطعة يف رام اهلل يف 2004/11/11م مت 

ميالد  يوم  يف  للموؤمتر  موعدا  2005/8/4م  فيه  حدد  ا�صت�صهاده  بعد  اآخر  اجتماع  تاله  الثوري، 

الرئي�س الرمز؟ 

انعقاد  مكان  حول  جدا  حادة  النقا�صات  وكانت  ال�صاد�س  املوؤمتر  انعقاد  قبيل  كبري  خالف  حدث 

املوؤمتر يف داخل االأر�س املحتلة اأو خارجها..

الفريق االأول.. كان يقول ما دام لنا اأر�س فل�صطينية اأقمنا عليها �صلطتنا ملاذا ال نعقد موؤمترنا يف 

بلدنا، وهذه اأول مرة يعقد املوؤمتر على اأر�صنا وحتت �صلطتنا..
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اأن انعقاد املوؤمتر يف الداخل )داخل �صلطتنا( والتي مل يكن فيها كامل  الفريق الثاين.. كان يرى 

االأجندات  بع�س  االحتالل  قوات  علينا  تفر�س  وقد  وحلركتنا  لنا  حرية  عدم  يعني  واحلرية  ال�صلطة 

اخلا�صة بها.

م�صوؤول  ماهر(  )اأبو  غنيم  املركزية حممد  اللجنة  ع�صو  برئا�صة  للموؤمتر  لالإعداد  وت�صكلت جلنة 

اإىل عمان- االأردن ملتابعة اللجنة، وا�صتمرت  التعبئة والتنظيم الذي كان مقره مازال يف تون�س ونقل 

االجتماعات ملدة عامني ون�صف، ومل تتو�صل الأي نتيجة حمددة، رغم اإجناز موؤمترات االأقاليم يف الوطن 

التي متت يف ظل مهمة هاين احل�صن كمفو�س للتعبئة والتنظيم بالوطن ثم اأبو عالء قريع، وحراك الكثري 

من الكوادر املتقدمة يف الوطن وخارجه لل�صغط على القيادة لعقد املوؤمتر من خالل م�صاركتهم الفاعلة 

يف اللجنة التح�صريية من جهة ومن خالل �صل�صلة من االجتماعات واللقاءات ال�صاخبة يف فل�صطني، ويف 

تطور دراماتيكي عقد اجتماع بني الرئي�س اأبو مازن واالأخ اأبو ماهر واالأخ نا�رص القدوة واالأخ حممد 

بتقرير  اأح�رص مقرتحًا  قد  كان  القدوة حيث  نا�رص  ا�صتبعد  ثم  لقرار،  فيه  التو�صل  يتم  دحالن ومل 

مقدم... واأح�رص بدال منه االأخ اأحمد قريع )اأبو عالء( ومت االتفاق بهذه اجلل�صة على انعقاد املوؤمتر، 

حيث مت انعقاد املجل�س الثوري برام اهلل يف جل�صته )ال�صابعة والثالثني – دورة طارئة( بتاريخ 23- 

2009/6/24م.

عرفات  يا�رص  ال�صهيد  الرئي�س  ال�صيد  مولد  بيوم  بيت حلم  مدينة  املوؤمتر يف  يعقد  اأن  االتفاق  ومت 

اأي بتاريخ 2009/8/4م، واأطلق على هذا املوؤمتر )املوؤمتر العام ال�صاد�س – موؤمتر القائد ال�صهيد 

ع�صوا   18 ع�صوا،   )22( املركزية  اللجنة  اأع�صاء  يكون  اأن  االتفاق  ومت  عرفات(  يا�رص  املوؤ�ص�س 

باالنتخاب و)4( اأع�صاء يقوم الرئي�س بتعيينهم، وب�صبب ت�صاوي رقم 18 مع رقم 19 باالأ�صوات مت 

اعتماد 19 ع�صوًا باالنتخاب، اأما بخ�صو�س اللجنة املركزية ال�صابقة فكان عدد اأع�صائها )18( ع�صوًا 

وبذلك ي�صبح عدد اأع�صاء اللجنة املركزية )23( ع�صوا)153(.

اأما بخ�صو�س املجل�س الثوري فقد مت االتفاق على اأن يكون اأع�صاء املجل�س الثوري )120( ع�صوا 

الباقني، مع  املركزية بتعيني ال40 ع�صوًا  الرئي�س واللجنة  باالنتخاب، و�صيقوم  منهم )80( ع�صوا 

العلم باأن جميع االأع�صاء املنتخبني واملعينني هم من الداخل اأي اأكرث من ن�صبة %90.

اأع�صاء   )110( والتعيينات  االنتخاب  بعد  فكان  ال�صابقني  الثوري  املجل�س  اأع�صاء  عدد  عن  واأما 

ولكن ال�صهيد يا�رص عرفات اأو�صل عدد املجل�س الثوري بعد التعيينات امل�صتمرة اإىل )124( ع�صوا.

وقد �صادق املجل�س الثوري يف اجتماعه قبل املوؤمتر ال�صاد�س اأن يكون عدد االأع�صاء للموؤمتر )1550( 

ع�صوًا وهذا املقرتح كان قد قدم من اللجنة التح�صريية للموؤمتر، ومع انعقاد املوؤمتر و�صل عدد االأع�صاء 

اإىل )2227( ع�صوًا، مع العلم اأن املوؤمتر اخلام�س كان ال يتعدى عدد اأع�صائه )1100( ع�صو.

ومن االأمور البارزة يف هذا املوؤمتر اأنه مت تخفي�س ن�صبة االأع�صاء من الع�صكر من 50% اإىل %10 

مبوافقة ع�صو اللجنة املركزية )ن�رص يو�صف( ب�صفته اأعلى رتبة ع�صكرية يف جلنة ال�صياغة التي اتخذت 

هذا القرار، وحتى ع�صية انعقاد املوؤمتر، مل يكن معظم امل�صاركني قد اطلعوا بعد على الوثائق املطروحة 

ب�صكل م�صبق، فيما مل تلتزم اللجنة املركزية بتقدمي تقريرها العام الأع�صاء املوؤمتر، واعتربت الكلمة 

153  امل�سدر: الكاتب وال�سحفي حمادة فراعنة.
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املركزية(،  اللجنة  كلمات  عن  نيابة  �صيا�صي)وهي  تقرير  مازن مبثابة  اأبو  الرئي�س  لل�صيد  االفتتاحية 

للمجل�س  اخلام�صة  الدورة  يف  الداخلية  الئحته  واإقرار  اال�صت�صاري  املجل�س  ت�صكيل  اإقرار  مت  كذلك 

الثوري اجلديد، وحدد ع�صويته ح�صب الئحة اأقرها املجل�س الثوري للحركة كاالآتي :

املجل�س  اأع�صاء  من  ال�صابقني وعدد  املركزية  اللجنة  اأع�صاء  من  يتكون  اال�صت�صاري  املجل�س  واأن 

الثوري ال�صابق، وكفاءات حركية اأخرى مبا ال يزيد عن 51 ع�صوا ح�صب الالئحة املقرة.

خربة  من  م�صتفيدا  للحركة،  والتو�صيات  اال�صت�صارة  تقدمي  اإىل  يهدف  اال�صت�صاري  املجل�س  اأن 

بالراأي  قرارها  وتعزيز  احلركة  تاريخ  توثيق  يف  م�صاهمته  اإىل  اإ�صافة  الطويل،  وتاريخهم  اأع�صائه 

واخلربة.

اأ�سماء اأع�ساء اللجنة املركزية يف موؤمترات حركة فتح:

املوؤمتر الأول )1967م( )154(

يا�رص عرفات )اأبو عمار(. 1

خليل الوزير )اأبو جهاد(. 2

�صالح خلف )اأبو اإياد(. 3

فاروق القدومي )اأبو اللطف(. 4

خالد احل�صن )اأبو ال�صعيد(. 5

حممود عبا�س )اأبو مازن( . 6

وليد اأحمد منر ن�رص احل�صن )اأبو علي اإياد(. 7

حممد يو�صف النجار )اأبو يو�صف(. 8

عبد الفتاح احلمود . 9

ممدوح �صيدم )اأبو �صربي( . 10

حممود م�صوده)155(.. 11

املوؤمتر الثاين حزيران)1968م()156(

يا�رص عرفات )اأبو عمار(.. 1

خليل الوزير )اأبو جهاد(.. 2

�صالح خلف )اأبو اإياد(.. 3

154  املوؤمتر الأول كان عبارة عن جتمع ومل يوجد له رئي�سا ول اأمني �سر جمل�ش ثوري.

155    حممود م�سودة: مل يذكر كع�سو جلنة مركزية اإل بكتاب �سليم الزعنون )اأبو الأديب – ال�سرية وامل�سرية( �ش، 134.

156  تراأ�ش املوؤمتر املهند�ش زهري العلمي وعني موؤقتا اأبو الرائد الأعرج اأمانة �سر املجل�ش الثوري الذي مل يكن قد ت�سكل متاما بعد وقت ت�سليم 
ماجد اأبو �سرار من اأبو الرائد اأمانة �سر املجل�ش الثوري.
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فاروق القدومي )اأبو اللطف(.. 4

خالد احل�صن )اأبو ال�صعيد(.. 5

 حممود عبا�س )اأبو مازن(.. 6

وليد اأحمد منر ن�رص احل�صن )اأبو علي اإياد(.. 7

حممد يو�صف النجار )اأبو يو�صف(.. 8

ممدوح �صيدم )اأبو �صربي(.. 9

املوؤمتر الثالث )1971م()157(

يا�رص عرفات )اأبو عمار( . 10

خليل الوزير )اأبو جهاد( . 11

فاروق القدومي )اأبو اللطف(. 12

 �صالح خلف )اأبو اإياد( . 13

خالد احل�صن )اأبو ال�صعيد( . 14

حممود عبا�س )اأبو مازن( . 15

 حممد يو�صف النجار )اأبو يو�صف(. 16

كمال عبد احلفيظ عدوان )كمال عدوان( . 17

منر �صالح )اأبو �صالح( . 18

حممد راتب غنيم )اأبو ماهر( )اأ�صيف اأثناء انعقاد املوؤمتر( . 19

هايل عبد احلميد )اأبو الهول( )اأ�صيف بالتعيني يف عام 1973م (. . 20

�صليم الزعنون )اأبو االأديب( )اأ�صيف بالتعيني يف عام 1975م ()158(.. 21

املوؤمتر الرابع )1980م()159(

يا�رص عرفات )اأبو عمار( . 1

خليل الوزير )اأبو جهاد( . 2

فاروق القدومي )اأبو اللطف(. 3

 �صالح خلف )اأبو اإياد( . 4

خالد احل�صن )اأبو ال�صعيد( . 5

157    تراأ�ش املوؤمتر الثالث  د. نبيل �سعث وت�سلم اأمني �سر املجل�ش الثوري ماجد اأبو �سرار. ا�ست�سهد كال من الأخوة: حممد يو�سف النجار، كمال 
عبد احلفيظ عدوان، بتاريخ 1973/4/10م  وعلى اأثر ذلك دخلت اللجنة املركزية املوؤمتر الرابع بـ10 اأع�ساء فقط.

158    ع�سام عدوان حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح 1969-1983م  �ش58-57.

159    تراأ�ش املوؤمتر الرابع  د. نبيل �سعث وت�سلم اأمني �سر املجل�ش الثوري يحيى حب�ش )�سخر(. ا�ست�سهد )5( من اأع�ساء اللجنة املركزية وهم: 
ال�سهيد خليل الوزير، ال�سهيد �سعد �سايل، ال�سهيد ماجد اأبو �سرار، وان�سق كل من منر �سالح )اأبو �سالح(، و�سميح اأبو كويك عام 1983م، فالأع�ساء 

الذين دخلوا املوؤمتر اخلام�ش كانوا ع�سرة اأع�ساء.
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حممود عبا�س )اأبو مازن( . 6

منر �صالح )اأبو �صالح( . 7

حممد غنيم )اأبو ماهر( . 8

هايل عبد احلميد )اأبو الهول( . 9

�صليم الزعنون )اأبو االأديب(.. 10

ومت انتخاب اأع�صاء جدد يف هذا املوؤمتر وهم:

 �صعد �صايل )اأبو الوليد( . 11

رفيق النت�صة )اأبو �صاكر( . 12

هاين احل�صن . 13

ماجد اأبو �رصار . 14

�صميح اأبو كويك )قدري(.. 15

املوؤمتر اخلام�س )1988م()160(

يا�رص عرفات )اأبو عمار( وقف االأخ فاروق القدومي )اأبو اللطف( وقال اإن ا�صتمرار اأبو عمار . 1

يف قيادة )فتح( غري قابلة للت�صويت وغري مطروحة للنقا�س ومتت املوافقة عليه باالإجماع(.

فاروق القدومي )اأبو اللطف(. 2

�صالح خلف )اأبو اإياد(. 3

خالد احل�صن )اأبو ال�صعيد(. 4

هايل عبد احلميد )اأبو الهول(. 5

حممود عبا�س )اأبو مازن(. 6

 �صليم الزعنون )اأبو االأديب(. 7

هاين احل�صن . 8

حممد غنيم )اأبو ماهر(. 9

يحيى حب�س )�صخر( اأبو نزار. 10

حممد جهاد العموري )اأبو جهاد(. 11

م�صطفى الب�صتاوي )ن�رص يو�صف(. 12

الطيب عبد الرحيم. 13

انت�صار الوزير )اأم جهاد(. 14

حكم بلعاوي . 15

عبا�س زكي. 16

اأحمد قريع )اأبو عالء(. 17

�صبحي اأبو كر�س )اأبو املنذر(.. 18

160  تراأ�ش املوؤمتر اخلام�ش د. نبيل �سعث وت�سلم اأمني �سر املجل�ش الثوري يحيى عا�سور )حمدان(.
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واأ�صيف كل من:

عبد اهلل االإفرجني . 19

نبيل �صعث. 20

وعلى اأثر ا�صت�صهاد االأخوين �صالح خلف )اأبو اإياد( وهايل عبد احلميد )اأبو الهول( عام 1991م 

مت اإ�صافة كل من االأخوين:

في�صل احل�صيني. 21

زكريا االآغا . 22

مالحظة: يف الفرتة ما بني املوؤمتر اخلام�س وال�صاد�س.. ا�صت�صهد كل من: 

• ال�صهيد يا�رص عرفات	

• ال�صهيد �صالح خلف 	

• ال�صهيد هايل عبد احلميد 	

وتويف ب�صبب املر�س كل من: 

• خالد احل�صن 	

• �صبحي اأبو كر�س 	

• في�صل احل�صيني 	

ومل ير�صح نف�صه للموؤمتر ال�صاد�س كل من اأع�صاء اللجنة املركزية: 

فاروق القدومي 

• حممد جهاد العموري	

• هاين احل�صن ب�صبب املر�س تويف فيما بعد.	

• يحيى حب�س )�صخر( اأبو نزار ب�صبب املر�س تويف فيما بعد.	

املوؤمتر ال�ساد�س )2009م()161(

حممود عبا�س )اأبو مازن( وقد قدم يف املوؤمتر من قبل الطيب عبد الرحيم وحاز باإجماع املوؤمتر . 1

ليكون رئي�صا للحركة.

حممد غنيم )اأبو ماهر(. 2

حممود العالول. 3

مروان الربغوثي. 4

نا�رص القدوة. 5

�صليم الزعنون )اأبو االأديب(. 6

جربيل الرجوب. 7

161  تراأ�ش املوؤمتر ال�ساد�ش عثمان اأبو غربية وت�سلم اأمني �سر املجل�ش الثوري اأمني مقبول.
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توفيق الطرياوي. 8

�صائب عريقات . 9

عثمان اأبو غربية. 10

حممد دحالن . 11

حممد املدين . 12

جمال حمي�صن. 13

ح�صني ال�صيخ . 14

عزام االأحمد . 15

�صلطان اأبو العينني. 16

الطيب عبد الرحيم. 17

عبا�س زكي . 18

نبيل �صعث . 19

حممد ا�صتية.. 20

واأ�صيف كل من: 

نبيل اأبو ردينه. 21

زكريا االآغا . 22

�صخر ب�صي�صو.. 23

بعام  الثوري  املجل�س  وم�صادقة  املركزية  اللجنة  من  بقرار  اإ�صافتها  )مت  حمد  اآمال  مالحظة: 

2012/2/20م بدل ع�صو اللجنة املركزية حممد دحالن وبذلك يكتمل عدد اللجنة املركزية بـ23 

ع�صوا(.
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هناك رجاالت كبرية اأ�صهمت يف بناء هذه الثورة الفل�صطينية وال�صلطة الفل�صطينية ب�صكل كبري 

ولها اإ�صهامات كبرية اأين هي وما هي، اأخبارها، ماذا فعلت فيها الدنيا وهل غيبها من يذكر بع�صها 

االأحوال  وباأح�صن  الفل�صطينية  القيادة  اأو  فتح  نعته حركة  اأحدهم  لو  نعرف  اأن  ين�صاه وميكن  اأو 

ت�صمى اأحد جل�صات املجل�س الثوري با�صم اأحدهم اإن كان يحمل مرتبة ع�صو جلنة مركزية اأو جمل�س 

ثوري.

وتقول اأم جهاد يف �صهادتها حينما اعتقلت القيادة على اأثر اأزمة يو�صف عرابي اأوكلت القيادة الأم 

جهاد واأبو علي اإياد واأحمد االأطر�س.

مل اأقراأ الكثري عن هوؤالء االأبطال وهم اأول من اأ�ص�صوا للعمل الع�صكري على ال�صاحة اللبنانية.

�صاأذكر جمموعة من االأبطال 90% ا�صت�صهدوا لو مل يكن اأكرثهم من اأ�ص�صوا للعمل الع�صكري 

اأن اأحتدث بها  اأر�صنا املحتلة من خالل قواعدهم باالأردن، كثرية هي التفا�صيل التي ميكن  داخل 

عن هوؤالء اجلبابرة كما كان ي�صميهم اأبو عمار، كانت الدوريات املقاتلة الفل�صطينية تخرج من �رصق 

الكل  لالأ�صف  �رصدانة  اأبو  حممد  ال�صيخ  حتى  ال�صهيوين  العدو  ملقاتلة  لبنان  جنوب  ومن  االأردن 

يتحدث عن البدايات وال�صيخ واأخوانه املوؤ�ص�صني حلركة فتح �صواء باالأردن اأو ال�صفة الغربية مل 

اأجد �صرية لهوؤالء الرجال.

ومع رحيل كل واحد من هوؤالء الرواد االأوائل يف احلركة تخ�رص حركة فتح اأحد ال�صخ�صيات 

باأيدي  اأ�صطرها  وكتابة  تاأريخها  يتم  ومل  وعميقة  وكبرية  طويلة  جتربة  يروي  اأن  ميكن  الذي 

الفتحاويني وباأل�صنتهم بل يدون التاريخ بروايات الغري وكثريا ما تغيب الرواية الفتحاوية عن تلك 

املوؤلفات والروايات.

من �صيكون املرحوم القادم من هوؤالء القادة التاريخيني ال اأحد يعلم فاملوت يختار من ت�صقط 

�صحوا  الذي  القادة  من  الكثري  عن  الن�صيان  غبار  نف�س  املطلوب  جانبه،  اإىل  اهلل  ويختاره  ورقته 

ين�صى  ومن  جذورها..  تن�صى  اأن  فتح  على  حرام  فل�صطني،  وحترير  الثورة  درب  على  باأرواحهم 

جذوره ين�صى فروعه ومن ين�صى ما�صيه ين�صى م�صتقبله.

يتحدث ال�صيخ حممد اأبو �رصدانة عن البدايات فيقول: اجلمعة 1961/10/13م �صافرت ومعي 

عبد اهلل ح�صن جرب اإىل القد�س ل�صالة اجلمعة يف امل�صجد االأق�صى وقابلنا على انفراد كال من ال�صيد 

رم�صان البنا وال�صيد خليل عوده بق�صد البحث فيما يجب عمله لق�صيتنا الفل�صطينية، وذلك بعد اأن 

زارين يف عمان ال�صيد خليل الوزير املقيم يف الكويت وكان اأحد طالبي يف ثانوية رفح للبنني -فرتة 

تدري�صه يف قطاع غزة- عندما نقلت اإليها، وقد اأعلمني باأنه كلف من بع�س االإخوة ملفاحتتي يف ت�صكيل 

نواة حلركة هدفها حترير فل�صطني بالعمل الثوري حتت ا�صم حركة فتح بعد تعذر العمل حتت راية 

يف  امل�صلمني  االإخوان  قادة  اطالع  يف  الق�صوى  واحليطة  غزة  وقطاع  م�رص  يف  امل�صلمني  االإخوان 

االأردن على اأي تخطيط بهذا اخل�صو�س، الأن لهم �صيا�صتهم اخلا�صة يف هذا املو�صوع، من هوؤالء 

االإخوة يو�صف عمرية واالأخ مو�صى ن�صار واالأخ �صليم الزعنون وكلهم من �صكان الكويت، واقرتح 
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االأخ خليل اأن اأ�صافر للكويت اللتقاء هوؤالء والبحث يف هذا املو�صوع تف�صيال، وقد اأطلعت االأخ عبد 

اهلل على ذلك فاأبدى موافقته واأطلعت االأخ رم�صان البنا، فوافق دون حتفظ ل�صابق معرفته باالإخوة 

املذكورين اأيام عملنا يف االإخوان امل�صلمني بقطاع غزة.

زارين يف عمان االأخ حممد يو�صف النجار بتاريخ 1962/1/5م قادمًا من قطر مقر عمله بعد 

خروجه من قطاع غزة، وكان اأحد العنا�رص الن�صطة يف االإخوان امل�صلمني بقطاع غزة و�صلته بي 

وثيقة يف تلك الفرتة حتى خروجي من القطاع اإىل االأردن، وا�صت�صفته ليلة مل ننم فيها اإال �صاعات 

عبد  االأخ  بقيادة  الفل�صطينية  بالكتيبة  القطاع و�صلتنا  الن�صط يف  اأيام عملنا  فيها  ا�صتعر�صنا  قليلة 

املنعم عبد الروؤوف، وانتهاء بتجميد م�رصوع التوطني يف �صيناء الذي كانت معار�صتي له مع باقي 

االإخوان امل�صلمني ال�صبب الرئي�س يف مغادرة القطاع، فقال: اإن ال�صبب الوحيد يف زيارتي لك وملدة 

اأربع وع�رصين �صاعة هو و�صعك يف ال�صورة احلقيقية ملا قام به تالمذتك من �صباب االإخوان امل�صلمني 

من الوطنيني املخل�صني الذين �صكلوا خاليا �رصية للتخطيط لعمل ثوري يف اأرا�صي فل�صطني املحتلة، 

وذكر يل بع�س االأ�صماء التي كانت على �صلة وثيقة بي يف ف�صول الدرا�صة ويف �صعب االإخوان امل�صلمني 

منهم االأخ يو�صف عمرية ومو�صى ن�صار و�صليم الزعنون وهم االآن يف الكويت، واالأخ خليل الوزير 

الذي �صافر لل�صعودية ومنها ا�صتقر يف الكويت، واأحمد رجب يف قطر ويا�رص عرفات يف الكويت، -مع 

اأن يا�رص عرفات مل ين�صم مطلقًا لالإخوان امل�صلمني بل كانت عالقاته جيدة مبختلف التيارات، ومنها 

اأنه انتمى لهم لفرتة  "االإخوان" لعالقاته اجليدة بهم يظنون  يف التنظيم اخلا�س لالإخوان، اإال اأن 

حمددة، وفتحي البلعاوي يف قطر و�صالح خلف يف الكويت، وقال: هناك �صباب فل�صطيني يحملون 

هذه الفكرة ويعملون يف جميع االأقطار العربية وبع�صهم ال يزال يف قطاع غزة، فقلت له: لعله من 

توارد اخلواطر وتوافق االأفكار اأنني اأعمل لهذه الفكرة مع جمموعة من �صباب فل�صطني املخل�صني 

باالأردن ب�صفتيه وطلب مني اللقاء يف الكويت يف اأقرب فر�صة ممكنة لالجتماع بالنخبة الطيبة التي 

جاءت من القطاع للعمل بها فوعدته خريا، وقد غادرا يف اليوم الثاين اإىل قطر.

احلديث لل�صيخ اأبو �رصدانة: "يف 1962/3/25م م�صاء هذا اليوم فوجئت بزيارة ثانية لتلميذي 

ال�صابق يف مدر�صة رفح ال�صيد خليل الوزير الذي كان من اأجنب الطالب واأكرثهم حما�صا يف ق�صم 

اأخبار العنا�رص الطيبة من  اأن انقطعت عني  الطالب ب�صعبة االإخوان امل�صلمني يف رفح)163( بعد 

االإخوان املذكورين يف قطاع غزة بعد مغادرتي له �صنة 1955م، كانت مفاجاأة �صارة و�صالمًا حارًا 

وما اأن جل�س حتى قال: اأنا �صيفك هذه الليلة، واأحمل لك حتيات الكثري من حمبيك و�صتكون ليلتنا 

�صلتنا  و�صابق  وحمبتنا  بيتك،  البيت  فقلت:  ال�صارة،  واالأخبار  واال�صت�صارات  باحلديث  عامرة 

تقت�صي البقاء اأطول مدة، فقال: الظروف واملهمة التي جئت بها ال ت�صمح يل بالبقاء اأكرث من �صواد 

163    كان خليل الوزير قد قدم مذكرة لالإخوان امل�سلمني يف غزة يطالبهم بالعمل امل�سلح، قبل خروجه من الإخوان ومن غزة، فرف�سوا طلبه هذا 
كما ي�سري د. عبد اهلل اأبوعزة من قيادة الإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني يف غزة يف كتابه عن الإخوان امل�سلمني يف الدول العربية. وخرج عديد من قادة 
وكوادر فتح من "الإخوان" لي�سكلوا اأو ين�سموا حلركة فتح، اأما يا�سر عرفات، ومن معلوماتنا املوثقة ومنه، فلم يكن ع�سوا يف "الإخوان امل�سلمني" واأن 

احتفظ بعالقات جيدة معهم، �سواء الفل�سطينيني فيهم اأو امل�سريني يف عقلية النفتاح على كافة الأحزاب والتنظيمات التي متيز بها.
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هذه الليلة، فقلت له: على الرحب وال�صعة، تناولنا ع�صاء ال تكليف فيه كما اعتدنا يف رحالتنا ال�صابقة 

اإىل �صواطئ غزة وخان يون�س يف جمموعات �صبابية لتلقي التدريب الع�صكري على يد بع�س االإخوان 

امل�صلمني )اإ�صماعيل ح�صني واأخيه م�صطفى ح�صني( وقد عينهما حينئذ االأخ عبد املنعم عبد الروؤوف 

لتدريب �صباب االإخوان امل�صلمني يف القطاع ممن مل ت�صتوعبهم الكتيبة الفل�صطينية كجنود ر�صميني 

وكنت همزة الو�صل بني هوؤالء وبني االأخ عبد املنعم، وكان �صيفي ال�صيد خليل الوزير من طالئع 

ا�صتيعابا  اأن�صطهم  من  وكان  الع�صابات  حرب  على  خا�صة  �صاقة،  تدريبات  تلقوا  الذين  ال�صباب 

وحتمال وان�صباطا و�رصعة يف التنفيذ راجعنا �صفحات الذاكرة يف تلك االأيام بال�رصعة املمكنة وقلت 

له: هات ما عندك، فقال: اإن زيارتي هذه هي امتداد لزيارتي اخلاطفة يف 1961/10/13م وزيارة 

االأخ  اإليك  اأجمله  ملا  تف�صيل  هي  واملهمة  1962/1/5م  يف  كانت  التي  النجار  يو�صف  حممد  االأخ 

حممد النجار.

لهذا بعد اأن اأجمع االإخوة يف الكويت على اختيارك واال�صرت�صاد باآرائك راأوا خطورة يف جميئهم 

اجلماعي لالأردن، لهذا الغر�س واأجمعوا على اأن االأ�صلم واالأبعد عن االإثارة ح�صورك اليهم والبحث 

يف كل متطلبات العمل واختيار ا�صم احلركة من عدة اأ�صماء مقرتحة لها، فقلت له: ال مانع ولكني ال 

اعمل للق�صية ب�صفة فردية فعندي كثري من املخل�صني الفل�صطينيني يف ال�صاحة االأردنية، وال بد من 

اأخذ راأيهم والت�صاور معهم ويف �صوء ما يجد من اآراء ال بد من لقاء فردي معك اأنت يف عمان قبل 

اأفكار و�صنكون على �صلة تامة بو�صاطة االأخ يو�صف عمرية  اإىل الكويت لبحث ما يجد من  �صفري 

واالأخ مو�صى ن�صار يف الكويت اللذين مل تنقطع مرا�صالتي معهما منذ مغادرتنا لقطاع غزة.

احلديث لل�صيخ: يف 1962/6/25م بعد ع�رص هذا اليوم ذهبت اإىل حمل احلاج م�صباح الزميلي 

يف زيارتي التقليدية فرحب بي االأخ حممد غنيم وبادر كاملعتاد بطلب كاأ�س من ال�صاي اأت�صلى ب�رصبه 

حتى يعود االأخ احلاج م�صباح الزميلي من بيته، فاغتنمت هذه الفر�صة وطلبت من االأخ حممد غنيم 

ليزورين بعد ع�صاء هذا اليوم يف منزيل الأمر هام ال جمال للحديث فيه حاليا، فوافق دون تردد، االأخ 

ابت�صامة  منها  اإليه  ياألفه ويخل�س  اأن  على جلي�صه  تفر�س  ما  ال�صفات احل�صنة  له من  غنيم  حممد 

عري�صة ال تفارق حمياه وب�صا�صة وجه ترحب مبن تلقاه وح�صن خلق يالزم ت�رصفاته وعمق اإميان 

يظهر على ت�رصفاته وثورة �صباب من اأجل ق�صية فل�صطني، ثم ي�صري ال�صيخ اأبو �رصدانة اأنه حتاور 

مع حممد غنيم اأبو ماهر بعد �صالة الع�صاء حول حركة جديدة لتحرير فل�صطني يعمل لها �صباب 

فل�صطيني موؤمن مقره الكويت وبع�س البالد العربية. 
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ر�صالة اأبو عمار لل�صيخ اأبو �رصدانة يدعوه للح�صور اإىل الكويت
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العا�صفة  قوات  قيادة  وع�صو  املوؤ�ص�صني  فتح  حركة  قيادات  من  ماهر(  )اأبو  غنيم  حممد  وكان 

م�صاركة  خلفية  على  معه  وجمموعة  1951م  عام  امل�صلمني  لالإخوان  ان�صم  املركزية،  جلنتها  وع�صو 

"االإخوان" يف حرب فل�صطني وقد خرج من "االإخوان امل�صلمني" عام 1958م ل�صبب وقوف "االإخوان" 
مع التدخل االإجنليزي يف العراق، وكان خروجه مع جمموعة معه �صمت عبداهلل ح�صن جرب وحممود 

اأبو ماهر والبوؤرة  اأبو �رصدانة وغريهم، وكان ارتباط  عثمان وال�صيخ رم�صان البنا، وال�صيخ حممد 

اأو اخللية القيادية االأوىل يف االأردن مع بواكري حركة فتح من العام 1960م اأو العام 1961م، وكان له 

قرار وا�صح ب�رصورة االنطالقة دون انتظار تكوين جي�س فل�صطيني واإعدادات مكثفة مل تكن لت�صل اأو 

حت�صل اإال يف اإ�صعال فتيل االنطالقة عام 1965م.

وتوجه ن�صاطهم خال�صًا لق�صية حترير فل�صطني م�صتثمرًا الثورة اجلزائرية التي كانت م�صتعلة 

اأبو جهاد  اللقاءات مع  الريادية هذه عديد  للمجموعة  ال�صتينات، وكان  حينها يف اخلم�صينات واأوائل 

واأبو عمار، كما اأ�صار اأبو جهاد يف كتابه مميزا لقاءاته مع اأبو ماهر، والحقا يف �صهر 1965/9م كان 

لهذه املجموعة الدور الكبري يف قرار االنطالقة الذي اأيده بع�صهم وعلى راأ�صهم اأبو ماهر، فيما عار�صه 

اآخرون.

�صافر ال�صيخ حممد اأبو �رصدانة اإىل الكويت بتاريخ 1963/4/10م بتكليف من املجموعة القيادية 

يف االأردن التي كان منها حممد راتب غنيم )اأبو ماهر( وعبد اهلل جرب وحممود عثمان وكانت زيارته االأوىل 

لها، وعقد ال�صيخ منذ اليوم الثاين لو�صوله اجتماعًا يف منزل يو�صف عمرية بتاريخ 1963/4/11م 

مدار  على  االجتماعات  وتوالت  الكويت  يف  االإخوان  مبجموعة  اأو  ح�رصت  التي  االأ�صماء  بهذه  �صواء 

خم�صة اأيام التي ق�صاها هناك ثم عاد بعدها اإىل االأردن.

وح�رص االجتماع كل من:

يا�رص عرفات )اأبو عمار(. 1

خليل الوزير )اأبو جهاد( . 2

�صالح خلف )اأبو اإياد(. 3

فتحي البلعاوي . 4

�صليم الزعنون )اأبو االأديب(. 5

حممد يو�صف النجار )اأبو يو�صف(. 6

يو�صف عمرية. 7

فاروق القدومي )اأبو اللطف(. 8

حممود عبا�س )اأبو مازن(. 9

خالد احل�صن )اأبو ال�صعيد(. 10

حممود اخلالدي.. 11

كانت اجتماعات ال�صيخ حممد اأبو �رصدانة مع القيادة مهمة جدًا، وبحجم املهمات التي كلف بها 

"ال�صيخ" يف االأردن وال�صفة، وفعال بداأ العمل على بناء قاعدة ارتكازية يف االأردن.
قام اأبو عمار بزيارة اإىل االأردن يف �صهر 11-1963م وكان يعرف حينذاك با�صم الدكتور اأبو حممد، 
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اأبو  حممد  بال�صيخ  ات�صل  وبعدها  حجازي  نزيه  �صديقه  مب�صاعدة  احل�صني  جبل  يف  منزاًل  وا�صتاأجر 

�رصدانة حيث طلب منه االجتماع باخلاليا التي حتدث عنها �صابقا، فقام ال�صيخ باالت�صال بها�صم اأبو 

�رصدانة )وهو ابن �صقيقته( واأبلغه مبوعد قدومنا وعليه اإعالم االإخوة بطرفه، وبالفعل فقد اجتمعنا 

للعمل  النواة  تعترب  والتي  �رصدانة  اأبو  ها�صم  مبنزل  اإربد  خميم  يف  فتح  حلركة  �رصية  خلية  اأول  اإىل 

اأبو �رصدانة عدد من الكوادر  التنظيمي الفتحاوي يف االأردن و�صم االجتماع باالإ�صافة لل�صيخ حممد 

عرف منهم:

ها�صم اأبو �رصدانة. 1

فهمي الطيطي. 2

اإبراهيم خري�س . 3

حممد يو�صف احلايك )كان دوره نقل اأ�صلحة اإىل تنظيم فتح يف ال�صفة الغربية للحاج اجليالين . 4

يف اأريحا واأبو حممود العجوري يف اخلليل، و�صارك يف عملية م�صرتكة من كوادر فتح واجلبهة 

ال�صعبية يف ق�صاء النا�رصة(.

عمر �صويطي "اأبو حميد" )ا�صرتك يف عملية النا�رصة وا�صتلم م�صتودعات فتح يف ال�صمال(.. 5

اإ�رصائيل يف . 6 اأول عمليات فتح بق�صف م�صنع بوتا�س  "اأبو فتحي" )قاد  الهيجا  اأبو  حممود 

وادي عربة نهاية عام 1967م، وا�صرتك بعملية طوبا�س واحلزام االأخ�رص، ا�صت�صهد بتاريخ 

1971/3/26م(.

اأبو اأكرم �صبيحي ح�صن �صهاب )قاد عملية غابة عرب �صبيح وا�صت�صهد فيها(.. 7

علي الاليف "اأبو حنا" )ا�صرتك يف اأول عملية النطالقة فتح بتاريخ 1965/1/1م(.. 8

حممود قا�صم ق�صا�س "اأبو العبد" )ا�صرتك يف اأول عملية النطالقة فتح بتاريخ 1965/1/1م(.. 9

 ال�صيخ �صربي احلايك.. 10

فهد زعطوط )نقل اأ�صلحة وذخائر اإىل تنظيم ال�صمال(. . 11

باأول عملية حلركة . 12 اإبراهيم )قائد تنظيم جنني ا�صرتك  اأبو  اأبو خليل/ عبود  اإبراهيم  حممد 

فتح يف غور ال�صايف نهاية عام 1967م وقائد عملية العني البي�صاء بتاريخ 1970/5/4م(.

اأحمد مو�صى دلكي )قائد عملية عيلبون(.. 13

"فتح"  حركة  تاأ�صي�س  على  �صابقة  لقاءات  يف  ال�صيخ  اأخي  اأطلعكم  لقد  وقال  عرفات  يا�رص  وتكلم 

واأهدافها وثوابتها واأ�صباب قيامها.

اإن حركة فتح قد نذرت نف�صها وعزمت على اإعادة راية الكفاح امل�صلح ليد اأبناء ال�صعب الفل�صطيني 

واأنها بالت�صاور مع عنا�رصها املوؤمنة واأنتم يف طليعتها قد �صممت على القيام بعمليات ع�صكرية داخل 

اأنه ال ي�صيع حق وراءه مطالب  اأر�صنا املحتلة )فما حك جلدك اإال ظفرك( وبهذا يتاأكد العدو املحتل 

واملزايدات  اخلطابة  ندوات  اأو  العربية  اجلامعة  مهرجانات  اأو  االأمم  هيئة  اأروقة  يف  ال  ال�صالح  بقوة 

الوطنية، واأ�صهب يف حديثه الذي تخلله حوار وا�صتف�صارات من احلا�رصين الذين اقتنعوا باحلديث 

الأن �صداه يدور يف نفو�صهم منذ مغادرتهم لديارهم، وانتهت اجلل�صة بعد �صاعتني بقولهم لالأخ يا�رص 

عرفات لن نقول لك ما قاله بنو اإ�رصائيل للنبي مو�صى عليه ال�صالم )اذهب اأنت وربك فقاتال اإنا ها هنا 
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اإنا  قاعدون( بل نقول ما قاله اأتباع ر�صولنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم له )اذهب اأنت وربك فقاتال 

معكما مقاتلون( وقد اأعجب االأخ يا�رص عرفات بهذه الروح املعنوية العالية وبهذا اال�صتعداد للت�صحية، 

اأبدت ا�صتعدادا والتزاما بربناجمها الن�صايل  اأ�صبوع بح�صور كوادر جديدة  حدد اجتماعا ثانيًا بعد 

وتعهد التنظيم تغطية م�صاريف احلركة من اأموالهم اخلا�صة دون تكليف القائد دعما ماليا، ثم تناولنا 

ع�صاءنا مع باقي االإخوة وانطلقنا عائدين اإىل عمان.

عقد اللقاء الثاين يف منزل عبد اخلالق احلايك يف خميم اإربد، ويف هذا اللقاء مل يح�رص ال�صيخ اأبو 

اأبو عمار م�صوؤولية بع�س  �رصدانة، بحيث كان اللقاء مع الكوادر الع�صكرية، ويف هذا االجتماع حدد 

اأن يكون قائدًا ع�صكريًا للمجموعة االأوىل  االإخوة احل�صور وفو�س االأخ عمر ال�صويطي )اأبو حميد( 

لفتح وكان اختيار اأبو حميد الأنه كان يعمل مع النظام ال�صوري النا�رصي زمن عبد احلميد ال�رصاج 

حيث كان خبري متفجرات وكان م�صوؤواًل على اال�صتطالع )احلدود االإ�رصائيلية(، عني اأبو حميد نائبا 

له هو االأخ علي اليف )اأبو حنا( بعد حديث مطول لالأخ اأبو عمار مع جمموعة الكوادر تطرق عن اإعالن 

امل�صلح  العمل  جاهزية  تكتمل  ريثما  واال�صتطالع  والتنظيم  االإعداد  بدايتها  فل�صطينية  ثورة  انطالق 

بعدها تنطلق ثورة فل�صطني قاعدتها خميمات الالجئني واالأغوار و�صاحتها القتالية اأرا�صي فل�صطني 

املحتلة عام 1948م.

احلا�رصين لالجتماع االأول من قدامى جماهدي فل�صطني الذين حاربوا يف ثورة )1936 – 1948( 

وقليل من �صباب جيل النكبة لكنهم جميعا كانت تطلعاتهم بكلمة واحدة )كلنا فداء فل�صطني(.

االجتماع الثاين كان اجتماعًا وديًا، تنظيميا رغم فارق االأعمار والثقافة، لكن احلما�س واالندفاع 

اإربد  من  انطالقا  امل�صلحة  فتح  قيادة حركة  املجموعة  اعتماد  على  عمار  اأبو  دفعت  ثورية  اإىل م�صرية 

وخميمها واالأغوار داعيا اإياهم اإعداد تنظيم حلركة فتح وجناحها الع�صكري قوات العا�صفة وت�صكيل 

قيادات املدن واملخيمات وجتنيد وت�صليح الراغبني باملقاومة �صد االحتالل االإ�رصائيلي.

طلب الدكتور اأبو حممد )يا�رص عرفات( تدريب االأع�صاء على ا�صتخدام االأ�صلحة اخلفيفة علما اأن 

اأكرثهم من قدامى املقاتلني ولديهم خربة قتالية واالنطالق لتنظيم خاليا وجمموعات داخل االأرا�صي 

النكبة  بعد  الذين مل يرتكوا وطنهم  االأقارب واالأ�صدقاء يف قرى ومدن فل�صطني  اعتمادا على  املحتلة 

اأعمالها حني اإعالن  ليكونوا جمموعة فتح القيادة االأوىل، واأدالء لدورياتها يف امل�صتقبل طليعة لقيادة 

االنطالقة.

اأن  اأماكن خا�صة يف مدن وقرى فل�صطني املدمرة واملهجرة التي غادروها على  كما دعاهم حتديد 

بها  لتزود  اأ�صلحة  وتخزين  تكدي�س  قواعد  التخاذها  االإ�رصائيلي  اجلي�س  دوريات  عن  بعيدة  تكون 

دوريات فتح يف الداخل، وت�صهيال الأعمالهم القتالية، وتخفيفا عنهم عناء حمل ونقل اأ�صلحة من م�صافات 

طويلة توؤثر على حركة املقاتل عبور النهر ت�رصيعًا يف تنفيذ اأعمال قتالية باأقل جهد وخ�صائر.

اأ�صار اأبو عمار اأن جناح حركة املقاومة يعززه احرتام وتعاون مع البيئة التي يتواجد فيها الفدائي 

التي  الدولة  ا�صتقاللية  على  والرتكيز  للثورة  ن�صريًا  يكون  اأن  واإقناعه  املواطن  احرتام  على  قائمة 

من  �صكل  باأي  التام  واالبتعاد  �صيا�صتها  يف  التدخل  دون  قانونها  واحرتام  اأرا�صيها  على  يتواجدون 

االأ�صكال من االحتكاك مع قوى االأمن كونهم قواعد دعم واإ�صناد للمقاومة يف حالة عبور النهر لتنفيذ 
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عمليات قتالية �صد العدو االإ�رصائيلي، اأو يف حالة عودة الفدائيني تكون قوى اإ�صناد وتغطية للمجموعات 

العائدة اإىل قواعدها.

بعد انتهاء االجتماع الثاين على انفراد �صلم اأبو عمار مبلغا من املال )150 دينار( اإىل اأبو يو�صف 

عن  انقطاع  فرتة  بعد  القتال  فنون  على  وتدريبهم  فتح  اأع�صاء  لتاأهيل  بنادق  �رصاء  منه  طلب  حايك 

ا�صتخدام البندقية.

ا�صرتى تنظيم فتح يف اربد خم�س ر�صا�صات )"كارلو عدد 3 وتوم�صون عدد 2( وزعت اإىل جماعة 

اأبو �رصدانة ثالثة واىل جماعة اأبو حميد اثنتان، وبداأ التدريب واإن�صاء اللجان ال�صعبية وهي كالتايل.

جمموعة نقل الأ�سلحة دعاها اأبو عمار "جمموعة اجلبابرة" )العتالني(:

الثقيلة  االأوزان  على  �صربوا  لكنهم  حملها،  و�صعوبة  وزنها  وزيادة  ينقلونها  التي  املواد  لكرثة 

ووعورة املناطق التي كانوا ي�صلكونها �صريا بالليل بني االأودية والتالل من قرية املزيريب وعبور نهر 

الريموك ومرورًا يف وادي ال�صاللة ال�صحيق حتى اإربد وكل ذلك ي�صتغرق �صفرهم خم�س �صاعات.

اأعمارهم  اختالف  رغم  للجميع  االأ�صلحة  نقل  )فتح(  الفل�صطيني  الوطني  التحرير  حركة  اأوكلت 

وكربهم لكنهم كانوا �صبابا دون ا�صتثناء، فنجد ال�صيخ �صربي الذي جتاوز ال�صتني �صنة وعلي الاليف 

ابن الع�رصين �صنة كل يحمل على ظهره اأ�صلحة تزيد عن ثالثني كلغم يت�صابقون لنقلها.

ومن جمموعة العتالة: ال�صيخ �صربي احلايك، واأبو يو�صف احلايك، واأبو العبد ق�صا�س)1(، وعلي 

اأبو الهيجا  اأبو خليل ويو�صف فيا�س وحممود  الاليف واأبو اأنطون وفهد زعطوط واأبو حميد م�صعود 

ون�رص يو�صف وال�صيخ نعيم ونعمان واأبو اأكرم واأبو قا�صم.

نقل العتالون اأ�صلحة وذخائر ومواد نا�صفة من درعا من مع�صكر جي�س التحرير كتيبة )412( ومن 

اأع�صاء فتح يف  اإىل  اإربد ومنها نقلت مبخابئ يف �صيارات  اإىل م�صتودع دار احلايك يف  احلمة ال�صورية 

ال�صفة الغربية اإىل مدينة قلقيلية كان اأبو علي اإياد، واإىل جنني كان عبود اأبو اإبراهيم، واإىل اخلليل كان 

اأبو حممود عجوري، واإىل اأريحا كان عبد احلليم اجليالين، وبوا�صطة �صيارته االأمريكية نقلت اإىل مدن 

ال�صفة وكان هذا بعد عام 1963 – 1965م.

واعتمدت الثورة القواعد االرتكازية )قواعد ميتة( يف عمق الوطن املحتل كالتايل)164(:

• قاعدة عراق ابو برج�س مركزها اندور.	

• قاعدة غابة عرب ال�صبيح وقائدها ابو اكرم ال�صبيحي.	

• قاعدة تل زرعة �رصق االردن بجانب وادي العرب وقائدها �صالح ابو الهيجاء.	

• خمباأ يف تل االربعني اإ�رصاف ابو �رصور �صحدة وتركي كنعان.	

• خمباأ امل�صنقة بال�صونة ال�صمالية اإ�رصاف ح�صني غورو.	

بناء على تقارير كوادر فتح من اأبناء طوبا�س واختيارهم الناجح اإىل جبل جباري�س باأن يكون قاعدة 

وكثافة  ت�صاري�صها  وعورة  اأولها  كثرية  والعتبارات  العا�صفة  قوات  فتح  لفدائيي  وتخزين  تكدي�س 

164  امل�سدر: م�سطفى ال�سعد.
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الع�رص  اإىل  العائدة  وكهوفها  وجبالها  اأوديتها  يعرف  ال  االإ�رصائيلي  العدو  اأن  واالأهم  برية  اأ�صجار 

الروماين والبيزنطي.

بداأت جمموعات اجلبابرة عبور النهر حاملة االأ�صلحة اإىل قاعدة جباري�س يف منطقة املخبة عن طريق 

خما�صات: اأم ال�صو�س – زر امللح- اأم حجار.

 قاعدة جباري�س: كثرية الكهوف واالأنفاق حتت غطاء �صجري كثيف تطل على وادي بردله ونهر 

االأردن غربا وجبل املخبة �صماال وتبعد عن نهر االأردن م�صافة 10 كلم.

�صيا�صي( وعمر  اأبو غزالة )موجه  "مازن  الفدائيني  املخبة(  قاعدة جباري�س )جبل  على  اأ�رصف   

ببري�س واأبو ربحي طوبا�صي ويون�س اأبو جابر وحممد علي وريا�س عواد وح�صن اأبو عري�صه �صميح 

دوا�س وعز الدين دوا�س.

 وبداأت رحالت العتالني )جبابرة فتح( نقل االأ�صلحة واملتفجرات وتكدي�صها يف الكهوف ومب�صاعدة 

الهيجا  اأبو  االأول حممود  الفدائي  واإ�رصاف  دوا�س)165(،  و�صميح  دوا�س واحلاج ح�صن  الدين  عز 

منيزل  ح�صني  الثورة  دليل  وم�صاعده  ح�صني  وال�صيخ  االأربعني  وتل  امل�صارع  ف�صيل  من  وجمموعته 

االأ�صلحة ملعرفته اجلغرافية  الذي تقدمهم ورافقهم كثريا يف عمليات نقل  وال�صباح وا�صف حمي�صي 

باملنطقة ومعابرها.

 لكن قيادة فتح وبعد معارك خا�صها اأبناء احلركة مع قوات اجلي�س االإ�رصائيلي وانك�صاف تواجد 

قواعد الثورة و�صعوبة احلركة واملناورة واالإمداد املتوا�صل ب�صبب �صغر م�صاحة فل�صطني، دفع قيادة 

فتح اإىل خيار جديد يف مقاومتها وكوادرها باإقامة قواعد جديدة على �صفاف نهر االأردن �رصقا ويف اأعايل 

اجلبال املطلة على فل�صطني.

دورية  اعتقلت  حتى  و�رصية  ناجحة  نا�صفة  ومواد  اأ�صلحة  وتخزين  ونقل  التنظيم  اأعمال  ظلت 

اإىل ال�صفة الغربية ب�صبب و�صاية  اأ�صلحة ومتفجرات كانت يف طريقها  اأردنية �صيارة اأجرة نقلت  اأمن 

كمنت  االأغوار  طريق  العرب  وادي  خمفر  حاجز  مزدوج" وعند  "عميل  االأربعني  تل  من  مواطن  من 

دورية لل�صيارة واعتقلت ركابها حممد اأبو ح�صمة وفهد زعموط و�صائقها اأبو اأ�صعد ال�صوري بتاريخ 

1965/12/5م.

اعرتف ركاب �صيارة االأجرة بحقيقة عملهم، وبعدها �صنت اأجهزة االأمن واملباحث حملة اعتقاالت 

واعتقلت )ثمانني( من كوادر حركة فتح على �صاحة االأردن ملدة )22( �صهرًا حتى ن�صوب حرب االأيام 

ال�صتة 6/حزيران/1967م.

وتدخل ال�صيخ فهد اأحمد اجلابر الكويتي واأحد كبار �صباط اجلي�س االأردين من ع�صرية "عريقات" 

لالإفراج عن الفدائيني وا�صتجابت االأردن لو�صاطتهم واأفرجت عنهم. وبقي يف �صجن املحطة: عبود، اأبو 

اكرم، اأبو يو�صف حايك، فرحان احلاج �صالح، اأبو حممود عجوري، اأبو قا�صم �صبيحي، فهد زعطوط، 

بعد اإخالء �صبيل الفدائيني املعتقلني يف اأول يوم من حزيران 1967م، ومن �صجن اجلفر واملحطة نقلت 

�صيارات ع�صكرية اأردنية اأع�صاء حركة فتح بعد اأن �صلمت كل واحد م�صد�صًا وذخريته وتوجهت بهم 

165   اأبو اأنطون- جمموعة اجلبابرة/خميم اربد/2008م.
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نحو ال�صفة الغربية حيث معارك دائرة بني اجلي�س االإ�رصائيلي والقوات االأردنية املدافعة عن ال�صفة 

الغربية.

كان قرار االإفراج من احلكومة االأردنية عن الفدائيني م�رصوطًا بالتحاقهم بكتائب و�رصايا اجلي�س 

االأردين يف ال�صفة الغربية على اأن يقاتلوا حتت اإمرة اجلي�س، فالقى هذا جتاوبًا من الفدائيني لكنهم 

عند و�صولهم منطقة اجلفتلك والقد�س والعيزرية كانت ال�صفة قد احتلت من اإ�رصائيل، وارحتل اجلي�س 

�رصقًا.

قيادة ال�ساحة)166(

مبهام معتمد االإقليم يف االأردن كان االأخ راتب حممد غنيم )اأبو ماهر غنيم( من عام 1964م لغاية 

نهاية عام 1968، وحينما مت تفريغ ال�صهيد عبد الفتاح باحلركة وتوجه لت�صلم مهامه نهاية عام 1967م 

ليكون م�صوؤوال عن ال�صاحة االأردنية، وبهذه الفرتة كان العمل �رصيًا.

عبد الفتاح حمود )معتمد اإقليم(. 1

اأبو ماهر غنيم م�صوؤوال عن العمل الع�صكري. 2

ال�صيخ حممد اأبو �رصدانة. 3

عبد اهلل جرب. 4

حممود فالحة. 5

حممود عثمان. 6

اأبو الرائد االأعرج )املالية والتنظيم(. 7

منر �صالح )اأبو �صالح( )م�صوؤول امللي�صيا(. 8

�صربي البنا )اأبو ن�صال( . 9

�صميح اأبو كويك) قدري(. 10

�صالح �صعواطة. 11

حمد العايدي. 12

احلج حممد العزة. 13

م�صمح �صليمان البلوي )بئر ال�صبع(. 14

ال�صيخ مو�صى غيث. 15

عدنان حمد.. 16

فهدي العابدي.. 17

يو�صف �صحادة.. 18

ح�صن خري�س.. 19

166  امل�سدر : ابو الرائد العرج.
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جلان حركة فتح الأ�سا�سية يف اإربد – الأغوار – خميم اإربد

جلنة زعماء املخيمات:

حممد عبد العزيز الفاهوم – من مدينة النا�رصة ع�صو اللجنة القومية الفل�صطينية عام 1936 . 1

عام  عقد  الذي  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  وع�صو  النا�رصة  معارك  يف  فل�صطني  مقاتلي  من 

1964م يف مدينة القد�س ومن وجوه مدينة اربد.

اأعيان . 2 اأحد  – النا�رصة،  العفيفي - من مدينة �صفورية �صاحب �رصكة با�صات حيفا  �صالح 

مدينة اإربد

�صالح العرابي اأبو اأحمد – من عرابة جنني، بعد النكبة نزل اإربد وعمل موظفا يف اجلمارك . 3

االأردنية من رجاالت الثورة.

احلاج خليل ال�صانع – من �صيوخ بدو جنوب فل�صطني ومن موؤ�ص�صي حركة فتح يف اإربد عرف . 4

عنه االإ�صالح بني النا�س.

جلنة تنظيم كوادر فتح )ال�سمال( منطقة اإربد:

اأبو العبد ق�صا�س. 1

اأبو فتحي اأبو الهيجا . 2

اأبو اأكرم �صبيحي. 3

ال�صيخ �صربي حايك. 4

اأبو حميد �صويطي. 5

ح�صني غورو الدلكي. 6

علي الاليف . 7

حممد يو�صف احلايك. 8

اأحمد مو�صى الدلكي. 9

جلنة تدريب الأ�سلحة واملتفجرات:

اأبو اإبراهيم عبود   مدرب اأ�صلحة . 1

اأبو حميد     مدرب متفجرات . 2

يو�صف فيا�س   مدرب متفجرات . 3

اأبو فتحي     مدرب اأ�صلحة. 4
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اأع�ساء فتح ف�سيل اأبو اأكرم: 

اأبو اأكرم �صبيحي حممود حممد ح�صن   4. اأبو قا�صم �صبيحي حممد �صهاب. 1

اأبو علي حممد ذياب �صبيحي     5. قا�صم �صبيحي . 2

يو�صف ع�صكر        6. �صبحي الراجي. 3

جمموعة عبود اأبو اإبراهيم:

اإبراهيم ال�صالح – جنني    7. علي اأبو خليل – خميم اإربد . 1

م�صعود اأبو خليل –خميم اربد  8.فرحان احلاج �صالح – جنني. 2

حممود العتيق – خميم جنني    9. اأحمد �صبعاوي – خميم جنني. 3

جميل منيزل – خميم جنني     10. اأبو �صاطي بني �صعيدات – خميم جنني. 4

مرعي ن�صار – خميم جنني    11. حممد اإبراهيم جرار )اأبو قطنه(. 5

يو�صف فيا�س – خميم جنني  12. داوود اأبو خليل – خميم جنني. 6

اأع�ساء فتح جمموعة طوبا�س:

احلاج ح�صن )عبد االإله(      6. اأبو احلكم )حممد �صعيفان(. 1

يون�س اأبو جابر         7. طارق بن زياد. 2

�صميح دوا�س           8. عز الدين دوا�س . 3

اأبو عراق الطوبا�صي        9. اأبو �صليم جهاد طوبا�صي. 4

حممد �صعيد طوبا�صي        10. نافذ حمد اهلل. 5

فدائيو حركة فتح – الأغوار ال�سمالية– تل الأربعني وال�سيخ ح�سني واجل�سورا – املن�سية 
1965م )وعرفت با�سم قاعدة تل الأربعني، وكانت  عام  فتح  انطالقة  بعد  ت�سكلت  – وقا�ش، 
من اأكرث قواعد الأغوار ا�ستباكا مع العدو ال�سهيوين، وكان عز الدين اجلمل اأول �سهيد لبناين 

ا�ست�سهد بالقاعدة: 
1. تركي كنعان      2. �صعد جمعة اأبو القناين)اأحمد ح�صني جدوع(

3. حممد حيان         4. حممد اإبراهيم اأبو ح�صمه

5. ح�صن اأبو جويد      6. توفيق اأبو جويد

7. يو�صف اأبو جويد      8. اأحمد جدوع اأبو �رصور

9. يو�صف الهايل      10. عبد الرحمن يا�صني

11. نايف عماره      12. �صليمان اأبو غندور 

13. �صالح اأبو ال�صكر      14. حممود اأبو عجني – امل�صارع

15. اإبراهيم حمارب احلاج كادالك – امل�صارع)167( 

167    اإبراهيم حمارب )احلاج كادلك( كان �سائق ال�سيارة التي اأو�سلت اأبو عمار اأثناء توجهه يف اأول دورية لالأر�ش املحتلة وكان حتركه من 
احلمراء اإلى الأر�ش املحتلة.
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16. ن�رص يو�صف )م�صطفى الب�صتاوي( وقا�س 

17. اأحمد عا�صور – املن�صية 

18. ح�صني منيزل – تل االأربعني.

وكان من اأن�صار وموؤيدي املقاومة الفل�صطينية اأبو عي�صى روؤوف احللبي )�صاحب بيارة يف بلدة 

ال�صيخ ح�صني( �صاعد الفدائيني باملال وال�صالح حتى ا�صت�صهد حني طاردته طائرة حربية اإ�رصائيلية 

قرب ج�رص قناة الغور ال�رصقية يف وادي الياب�س، واأطلقت �صاروخ جو/اأر�س اأ�صاب �صيارته ودمرها، 

وا�صت�صهد ظاهر ح�صن الغزاوي رفيق القائد اأبو عمار الذي التقاه يف احلمة ال�صورية قبل ا�صت�صهاده 

ا�صت�صهد  االأربعني وبعد مقاومة عنيفة  اإ�رصائيلية قرية تل  ب�صاعات قليلة من اجتياح قوة كوماندوز 

وعدد من اأهايل القرية بتاريخ 1966/5/28م.

بعث اأبو عمار بر�صالة عاجلة لكل من االإخوة حممود اأبو الهيجاء وال�صيخ �صربي احلايك، واأبو 

يو�صف احلايك ح�صورهم اإىل دم�صق وفعاًل توجه ال�صيخ �صربي حايك واأبو يو�صف احلايك وحممود 

اأبو الهيجاء اإىل دم�صق وا�صتقبلهم يا�رص عرفات وجمموعة من الع�صكريني، حيث طلب منهم اأبو عمار 

توجه اأفراد املجموعة الفدائية بالتحديد اإىل منطقة احلمة ال�صورية لتلقي دورة مكثفة لتدريبهم على 

املدربني  من  جمموعة  تدريبهم  على  واأ�رصف  التوقيت،  �صاعات  وا�صتخدام  االألغام  وزرع  املتفجرات 

االأكفاء، وفعال حني �صافر االإخوة عادت املجموعة وكانت ت�صم االأع�صاء اخلم�صة بقيادة اأحمد مو�صى 

الدلكي وتدربت على مدار اأ�صبوعني )دورة مكثفة( ثم عادوا اإىل االأردن ينتظرون االأوامر لتنفيذ اأول 

ال�صاللة  طريق  عن  برًا  تنقل  ومنها  املزيريب،  اإىل  اأ�صلحة  نقل  على  االتفاق  مت  كذلك  ع�صكرية،  عملية 

وتخزينها يف دار احلايك ثم تنقل وتوزع اإىل قيادة ال�صفة الغربية فورًا.

وامتدت قواعد "فتح" من ال�صونة ال�صمالية اإىل الكرامة واإىل منطقة االأغوار حتى ال�صونة اجلنوبية 

ومرتفعات ال�صلط لتلتئم بتنظيم الكرامة الذي توىل م�صوؤولية انت�صار القواعد يف هذه املناطق، وكانت 

قواعد كل من الكرمية والكرامة وال�صونة اجلنوبية ت�صم كل من االأخوة: 

اأحمد �صالح اأبو �رصدانة )اأحمد نفي�صه(. 1

حممد �صالح اأبو �رصدانة )اأبو را�صد(. 2

حممود الناطور. 3

�صعيد فوده. 4

�صعيد الناطور )اأبو دره(. 5

�صميح الكلباين . 6

خليل عليان. 7

ح�صني عبد الفتح )ح�صني �صبحية(. 8

حممد ح�صني جمعة. 9

يحيى فوده . 10

حممد تيم . 11

يو�صف عبيد )وفا(. 12

حممد جرب )حممد البحري(. 13

اأحمد النابل�صي. 14
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فخري زوانة. 15

فايز ال�صبول. 16

عبد اهلل ابو ال�صعود. 17

نعمة حممد �صحادة )ام يو�صف(.. 18

 وقد تعددت زيارات اأبو عمار بهذه الفرتة اإىل االأردن وكل مرة كان يح�رص فيها كان يقوم باالجتماع 

بالكوادر الع�صكرية.

قادما من  النجار  يو�صف  االأخ حممد  عاد وزارين  اأبو �رصدانة: يف 1964/10/5م  ال�صيخ  يقول 

الكويت عرب لبنان و�صوريا �صمن زيارة الأقاربه يف االأردن كغطاء لتحركه، وقد كلفه االأخ يا�رص واإخوانه 

باأن يبلغني االآتي:

احلركة  بقيادات  عدة  بات�صاالت  واالأردن  االإ�صكندرية  من  عودته  بعد  عرفات  يا�رص  االأخ  قام 

الفل�صطينية من اأجل الت�صاور والتن�صيق للقيام بعمل ثوري جاد يحرك الق�صية الفل�صطينية من اجلمود 

الذي اأحاط بها نتيجة اخلالفات العربية لكن روح التقوقع واالنفرادية والتبعية كانت �صائدة عند رموز 

تلك الف�صائل لهذا فقد كان على فتح حتمل امل�صوؤولية كاملة يف حمل راية الكفاح امل�صلح وفتح الباب ملن 

يريد �صلوك هذه الطريق التي �صتو�صلنا لتحرير وطننا ال�صليب واإعادة اأهلنا امل�رصدين.

اجتمع اأع�صاء اللجنة املركزية لفتح يف الكويت منذ اأيام قالئل لبحث ما يجب عمله يف �صوء االأو�صاع 

العربية واالإ�صالمية والدولية ال�صائدة وعجز جامعة الدول العربية عن اتخاذ خطوة حا�صمة بالن�صبة 

للق�صية الفل�صطينية و�صعبها امل�رصد نتيجة للخالفات امل�صتحكمة بني حماور دولها مكتفية بتعليق العمل 

على م�صجب منظمة التحرير الفل�صطينية التي ولدت مكبلة بقيود اجلامعة ورغبات دولها وا�صتعر�س 

االإخوة ظروف قيام الثورة امل�رصية واالنقالبات يف العراق و�صوريا واليمن واجلزائر والتي �صاهم 

الثوار  اأولئك  يقوم  اأن  اأمل  على  املتاحة  وقدراته  بطاقاته  منها  الكثري  اإجناح  يف  الفل�صطيني  ال�صعب 

جمتمعني اأو منفردين باحلل احلا�صم لق�صية فل�صطني.

االأردن بعنا�رص وطنية خمل�صة  لتعزيز كوادر فتح يف  وراأوا اتخاذ اخلطوات الالزمة وال�رصيعة 

واحلر�س على اأن تكون الكوادر �صمن جمموعات ال تزيد اإحداها عن ثالثة اأفراد يف الوقت احلا�رص 

اأفراد جمموعته ويبقى  اإال  ال�صديدين، بحيث ال يعرف م�صوؤول املجموعة  ال�رصية واحلذر  مع توخي 

االإ�رصاف على املجموعات �صمن قيادة ثالثية مكونة من امل�صوؤول االأول ثم الثاين ثم الثالث واأن تتواجد 

معظم هذه املجموعات يف ال�صفة الغربية وهي املنطلق احلقيقي للثورة الفل�صطينية.

وامل�صد�صات  واملتفجرات  اليدوية  والقنابل  اخلفيفة  الر�صا�صات  من  قدر  اأكرب  على  احل�صول 

ا�صتعمالها �صمن خطة �رصية يف  واملتفجرات خا�صة عبوات )ت.ن.ت( وتدريب تلك املجموعات على 

هلل،  واحلمد  فتح  اأن�صار  �صفوف  يف  وفرة  وهم  متخ�ص�صني  مدربني  ومن  العمران  عن  بعيدة  اأماكن 

وتخزين تلك االأ�صلحة يف اأماكن متفرقة من ال�صفة الغربية ومنطقة اإربد.

اأهداف وثوابت  فاإن فتح �صتقوم بطبع من�صورات ومطبوعات تت�صمن  االأفراد  ومن حيث توعية 

احلركة و�صتقوم بتمريرها لكم يف االأردن، باالإ�صافة اإىل اأعداد من جملة فل�صطيننا التي اأ�ص�صها االأخ 

ذلك احلذر  املرحلة احلالية ويراعي يف  فتح يف  ذلك على عنا�رص  يوزع  اأن  على  لبنان  الوزير يف  خليل 

وال�رصية اأي�صا.

�صيقوم االأخ يا�رص عرفات بجولة يف لبنان و�صوريا لهذا الغر�س و�صيزوركم يف االأردن لالطمئنان 
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عائدا  النجار  حممد  االأخ  غادر  �صاعة  وع�رصين  اأربع  وخالل  اهلل،  �صاء  اإن  به  اأخربتكم  ما  تنفيذ  على 

للكويت كما جاء، اأخربت االأخوين عبد اهلل جرب وحممد غنيم بهذه الر�صالة ووجوب التحرك ال�رصيع 

لتنفيذ م�صمونها.

قبل تنفيذ العمليات بع�رصة اأيام ح�رص كل من يا�رص عرفات وحممد يو�صف النجار معا وحلق بهم 

خليل الوزير )اأبو جهاد( قادما من اجلزائر، و�صليم الزعنون قادما من الكويت، ونزلوا بفندق بارك 

جرت لقاءات �رصيعة مع الرموز القيادية حلركة فتح يف ال�صفتني خالل هذه االأيام من هوؤالء االإخوة 

عبد اهلل جرب وحممد غنيم واأحمد مو�صى الدلكي )الذي اجتمع معه اأبو عمار على انفراد( ورم�صان 

البنا وحممد اأحمد ذياب )اأبو لطفي( وخليل علي عودة )اأبو اإبراهيم( واأعاد عرفات على م�صامعهم ما 

ذكره يل وبح�صور االأخوين خليل الوزير وحممد يو�صف النجار وما قررته فتح يف لقائها بالكويت يف 

1964/12/18م من وجوب القيام بعمليات ع�صكرية موجعة للعدو داخل اأر�صنا املحتلة ولالأ�صباب 

التي راأتها االأقلية، وقد اأجمع احلا�رصون يف هذه اللقاءات على تبني هذا الراأي والعمل على التنفيذ يف 

املوعد املحدد، وقبل التنفيذ بتاريخ 1964/12/28م عاد االأخ �صليم الزعنون اإىل الكويت واالأخ حممد 

يو�صف النجار اإىل قطر وبقي االإخوان يا�رص عرفات وخليل الوزير ملوا�صلة االإ�رصاف الع�صكري على 

املجموعات املكلفة بالقيام بالعمليات ح�صب اخلطة املر�صومة، وبعدها غادر اأبو جهاد قبل يا�رص عرفات 

بيومني بتاريخ 1964/12/29م اإىل اجلزائر.

وخالل اأحاديثه العابرة اأكد اأبو جهاد اأنه رغم االتفاق على اإعالن الثورة يف اجتماع ال�صليبيخات 

على �صواطئ الكويت تقرر اأن حتمل البالغات الع�صكرية يف املراحل االأوىل ا�صم قوات العا�صفة ولي�س 

حال الف�صل وعدم القدرة على  يف  احلركة  هذه  �صمعة  على  املحافظة  اأجل  من  ا�صم حركة "فتح" وذلك 

اال�صتمرار يف العمليات الع�صكرية.

 ومت اتخاذ اخلطوات الآتية: 

• يتوىل االأخ يا�رص عرفات قيادة خطة االنطالق وي�صاعده االأخ خليل الوزير يف و�صع اللم�صات 	

االأخرية على خطوات التنفيذ ل�صابق خربته الع�صكرية اأثناء ا�صرتاكه يف حرب اال�صتنزاف على 

قنال ال�صوي�س وتخرجه من عدة دورات ع�صكرية يف م�رص.

• ا�صتنفار بع�س خاليا فتح املتواجدة يف ال�صفتني عن طريق م�صوؤوليها لتكون جاهزة لتنفيذ ما 	

يطلب منها.

• نقل بع�س االأ�صلحة واملتفجرات واالألغام املوقوتة اإىل خمابئ قريبة من حدود فل�صطني وهي 	

مواقع االنطالق يف اخلطوط االأمامية وللعلم فاإن االأ�صلحة املطلوبة لالنطالقة جاءت خالل هذا 

ال�صالح وهي  الداخل حيث مت �رصاوؤها عن طريق بع�س جتار  االأول من  العام من م�صدرين 

قدمية اال�صتعمال وبع�صها من خملفات احلروب يف �صحراء م�رص الغربية ونقلت عرب �صيناء 

وهربت لل�صفة الغربية، وامل�صدر الثاين من اخلارج مت التربع بها واإدخالها بوا�صطة اأن�صار 

فتح واأ�صدقاء رموزها يف الدول العربية املجاورة.
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الأجنحة واملجموعات والعمليات الع�سكرية التي بداأت بها انطالقة حركة فتح:

عملية عيلبون

بتاريخ 1965/1/1م  عيلبون  نفق  عملية  بتنفيذ  الثالث  االأوىل من اجلناح  املجموعة  قامت  اأواًل: 

وكان ذلك م�صاء يوم اجلمعة املوافق 17 رم�صان، وقع حتديد الهدف املر�صح لتنفيذ العملية الع�صكرية 

االأوىل حلركة فتح ليكون هدفًا ا�صرتاتيجيًا متنا�صبا مع التطورات التي كانت قد �صهدتها املنطقة يف تلك 

الفرتة، فقد كانت اإ�رصائيل قد �رصعت يف م�رصوع حتويل مياه نهر االأردن اإىل النقب عرب "نفق عيلبون" 

الذي �رصعت باإقامته متحدية الدول العربية التي اكتفت ببيانات ال�صجب واال�صتنكار)168(، ومن هنا 

كانت االإ�صارة الرمزية التي ارتاأت قيادة حركة فتح الرتكيز عليها من وراء تلك العملية وهي اأنها لن 

تقبل باإدارة ال�رصاع وفق االأدوات التقليدية التي كانت �صائدة، كما اأن البندقية الفل�صطينية قادرة على 

املبادرة وقيادة ال�صعب الفل�صطيني.

اإىل جمموعتني من  نفق عيلبون  بتدمري  اأوىل عمليات حركة فتح  بتنفيذ  القيادية،  االأوامر  �صدرت 

مقاتلي حركة فتح بقيادة املجموعة االأوىل وت�صم اأحمد مو�صى دلكي، ح�صني اإبراهيم دلكي "ح�صني 

غورو"، وح�س دلكي، وح�صن حميدي  وحممد العبداهلل، واملجموعة الثانية وت�صم حممود اأبو الهيجاء، 

وحممود الق�صا�س، وعلي مفلح. وعلي الاليف )�صابط ارتباط بني املجموعتني والقيادة( )مت ا�صتبعاد 

وقبلت  ع�صريته  من  التنفيذ  عنا�رص  تكون  اأن  مف�صاًل  مو�صى  اأحمد  رغبة  على  بناًء  الثانية  املجموعة 

القيادة برغبته(، ومن اجلدير بالذكر فاإن اأبو حميد )خبري املتفجرات يف حركة فتح( قام بتدريب اأفراد 

املجموعة املنفذة على ا�صتخدام املتفجرات)169(.

كان  الذي  الدورية  دليل  اإىل  باالإ�صافة  عمومة  اأبناء  وهم  اأ�صماوؤهم  التالية  من  املجموعة  وكانت 

بانتظارهم يف االأر�س املحتلة: 

ال�صهيد اأحمد مو�صى دلكي)170(- قائد املجموعة . 1

ح�صني اإبراهيم الدلكي )ح�صني غورو( - نائب قائد املجموعة. 2

ح�صن حميدي الدلكي - مقاتل . 3

وح�س اإبراهيم الدلكي – خبري متفجرات . 4

حممد عبد اهلل الدلكي – مقاتل . 5

اأبو اإبراهيم – دليل الدورية.. 6

168    كانت ال�سيطرة على منابع املياه هاج�ساً اإ�سرائيلياً دائماً منذ قيامها.. بل كانت املياه و�سهولة الو�سول اإليها هدفاً ا�سرتاتيجياً قبل قيام الكيان 
ال�سهيوين واأثناء ر�سم اخلارطة الإقليمية للكيان ال�سهيوين، حر�ست بريطانيا على �سم منابع املياه للخارطة ال�سهيونية لتكفل ا�ستمرار هذا الكيان يف 
احلياة والنمو.. والتجاوب مع الحتياجات امل�ستقبلية لتزايد عدد اليهود.. اإذ اأن حاجة الكيان للماء ل تقل عن حاجته لالأر�ش.. وهكذا اندفعت اإ�سرائيل 
يف عام 1955م يف بناء قنطرة كربى جلر املياه من بحرية طربيا اإلى �سحراء النقب.. واأقامت م�سخة كربى على ارتفاع 44 مرتًا.. ثم حفرت قناة يف 
�سخر اجلبل على طول 16 كم جلمع املياه التي يتم �سخها يف خزان كبري ب�سعة 800 األف مرت مكعب ومدت منه اأنبوبا من الإ�سمنت بقطر ثالثة اأمتار على 
طول 130كم ومت تد�سني ال�سد يف عام 1964م. كانت خطة اإ�سرائيل لتحويل روافد نهر الأردن لإ�سكان وتوطني اليهود هناك قد اأثارت زوبعة اإقليمية يف 
املنطقة انعقد على اإثرها موؤمتر القمة العربي يف دي�سمرب عام 1964م للتنديد بتلك املحاولت الإ�سرائيلية.. غري اأن )فتح( كان لها راأي اآخر.. وكان لها 

اأ�سلوب اآخر غري ال�سجب والتنديد.. فكان تفجري نفق عيلبون الرد الفتحاوي احلا�سم.

169  امل�سدر: م�سطفى ال�سعد.

الثورة  انطالقة  قائد وبطل عملية  العا�سفة"  "قوات  الفل�سطينية وحركة فتح  الثورة  �سهيد يف  اأول  "اأحمد مو�سى دلكي"  القائد  ال�سهيد     170
الفل�سطينية وحركة فتح "عملية تدمري نفق عيلبون"1964/12/31 – 1965/1/1م
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خطة �سري العملية: 

و�صول جمموعة املجاهدين اخلم�صة اإىل خربة نا�رص الدين بالزي املدين وكان بانتظارهم العن�رص 

اخلام�س وهو الدليل الذي كان متخفيا على �صكل راعي مع بع�س من اأغنامه. 

الو�صول بالقرب من كفر حطني مكان وجود النقطة امليتة املدفون حتتها االألب�صة اخلا�صة بالعملية 

قنابل  وحقيبة  كارول  ور�صا�صتني  �صينوبال  بندقيتني  عن  عبارة  وهي  واالأ�صلحة  املتفجرات  وحقيبة 

يدوية وجمموعة خمازن ذخرية.

الو�صول اإىل منطقة املجدال القريبة من �صاطئ بحرية طربيا وبعد التفتي�س بني اأ�صجار ال�صاطئ 

االأوىل  الليل  �صاعات  املجاهدون  اأم�صى  ترتيب احلرا�صة  وبعد  واملبيت  لال�صرتاحة  منا�صب  مكان  عن 

على درا�صة اخلطة وتوزيع املهام ليعود الدليل مع اأغنامه مل�صح االآثار وتواعدوا معه على اأن يلتقي مع 

املجموعة وهم يف طريق عودتهم عند قرية ال�صجرة. 

بداية تنفيذ العملية 

اأخفوا االأ�صلحة . 1 اإىل عني رافيد، وحتت ثيابهم البدوية  حتركت املجموعة عرب الوادي املوؤدي 

واملتفجرات ومن بني �صجريات الوادي الكثيفة و�صلوا اإىل موقع العني ون�صبوا كمينهم االأول 

حت�صريًا لالنتقال اإىل املوقع.

وعند حلول الظالم مت توزيع املهام فيما بينهم واأر�صلوا اأحد العنا�رص لال�صتطالع ومراقبة . 2

�صالمتها  من  والتاأكد  املتفجرات  بتح�صري  وبا�رصوا  الهدف،  موقع  على  القائمة  احلرا�صة 

ومراجعة خطة التنفيذ بانتظار انق�صاء منت�صف الليل حلني عودة الرا�صد الذي اأكد لهم اأن 

اخلطة املر�صومة ت�صري على ما يرام وحدد لهم مواقع احلرا�صة القابعة يف اأماكنها الأن الليل 

كان باردًا جدًا واأ�صبح الهدوء ي�صود املنطقة بعد نهاية االحتفاالت بقدوم العام اجلديد. 

كل جماهد . 3 وا�صتحكام  كمينها،  املجموعة  واتخاذ  الهدف،  موقع  اإىل  التنفيذ  عنا�رص  و�صول 

ح�صب موقعه يف خطة الهجوم، وقبل اآذان الفجر كان مهند�س املجموعة قد اأمت زرع املتفجرات 

التفجري  توقيت  حدد  وقد  الكهربائية  الطاقة  وتوربينات  امل�صخات  وبني  النفق  جدار  عند 

لينطلق بعد 45 دقيقة لكي تتمكن املجموعة من االن�صحاب اإىل املرتفعات �صمال منطقة الهدف 

ملراقبة جناح التفجريات. 

و�صول كامل عنا�رص املجموعة، وبعد 10 دقائق دوى �صوت االنفجارات عاليًا و�صاهدوا اأنوار . 4

بداأ  حينما  دقيقة   20 ملدة  الفزع  اأ�صابهم  قد  احلرا�س  اأن  ويبدو  باملحطة،  امل�صتعلة  النريان 

�صوت منبهات االإنذار يعلو وكان هذا مب�رصًا على جناح العملية، ومتكنت املجموعة من الت�صلل 

عرب الوديان وخلف املرتفعات من �صمال دير حنا واأمتوا م�صريهم حتى وادي عارة ومن خلف 

جبل البطوف تفرقوا للو�صول باأمان م�صتغلني قلة حركة ال�صري على الطرقات باعتباره اليوم 

االأول من ال�صنة اجلديدة.

نقطة الو�صول عند موقع قرية ال�صجرة ليجدوا الدليل بانتظارهم وكان قد ا�صتطلع ما حدث . 5

ليلة التفجريات واأخربهم اأن دوريات اجلي�س االإ�رصائيلي قد انطلقت من مع�صكر زيتيم باجتاه 
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عيلبون، وباأن املروحيات الع�صكرية حلقت من مع�صكر يفنائيل، فقررت املجموعة اأن تتحرك 

ال�رصيط  اأول  وعند  الظالم  وعند حلول  مدينة جنني  �صمال  زبوبا  قرية  اإىل  للو�صول  ب�رصعة 

الفا�صل بني ال�صفة وحدود الـ48 غادرهم الدليل الإخفاء الثياب واالأ�صلحة وتفرقت املجموعة 

اأن الدوريات االأردنية �صمال جنني قد  اأنهم الحظوا  للعودة اإىل قواعدها ب�صكل فردي، حيث 

اإىل قواعدهم �صاملني با�صتثناء املجاهد  ازدادت حركتها ومتكن ثالثة جماهدين من الو�صول 

اأحمد مو�صى الدلكي)171( الذي علم الحقًا باأنه ا�صت�صهد)172(.

اأن �صابط االرتباط علي الاليف كان ينتظرهم يف منزل ح�صني غورو للح�صول على  وتفا�صيل ذلك 

�صورية  اىل  لنقله  تقريرا  اعطاه  وجمموعته  غورو  ح�صني  و�صل  وحني  املقاتلني  من  العملية  تفا�صيل 

ال�صونة  يف  �صاع  االرحتال  وقبل  �صفره  اأمور  لتجهيز  اربد  خميم  اىل  انتقل  وبدوره  العملية  بنجاح 

ال�صمالية نباأ ا�صت�صهاد قائد التنفيذ اأحمد مو�صى واعتقل الفدائيون فما كان من عدلة النعيمي اإال ان 

غادرت اىل خميم اربد لتعلم علي اليف باالعتقال وا�صت�صهاد القائد وفورا غادر عدد من قيادات فتح اىل 

�صورية)173(.

الثاين بن�صف خزان املياه وحمطة ال�صخ يف دير نخا�س  الثالثة من اجلناح  ثانيًا: قامت املجموعة 

بالقرب من قرية الدوامية املحتلة عام 1948م.

ثالثًا: حتركت قوة من املجموعة الثانية من اجلناح االأول بقيادة جالل كعو�س ومعه املنا�صل عطا 

اأحمد الدحابرة من خميم عني احللوة، ون�صفت ج�رصا على طريق عكا – املن�صورة يف اجلليل الغربي 

�صمال فل�صطني.

رابعًا: قامت قوة من املجموعة الثالثة بن�صب كمني على طريق بئر ال�صبع – اإيالت وقد قتل ثالثة 

بئر  من  البلوي  ع�صرية  من  البلوي  �صليمان  م�صمح  املقاتل  بقيادة  املجموعة  وكانت  العدو  من  جنود 

ال�صبع واملقاتل حممد �صالمه نا�رص اأبو داهوك من ع�صرية اجلهالني.

اأر�ش  الهدف يف  "عبد �سليمان" ليلة 1965/4/27م قريبا من ج�سر املجامع نحو  العا�سفة نهر الأردن من خما�سة  171   عربت دورية قوات 
عيلبون رغم ارتفاع من�سوب مياه النهر وبقي الفدائيون اأربعة اأيام حتى عادوا من منطقة جبال كوكب. عند حماولتهم عبور النهر ثانية كان جريانه 
�سريعا ومن�سوبه عاليا لكن ح�سني غورو ووح�ش وحممد عبد اهلل اأ�سرا على �سباحته بعد اأن طلع النهار عليهم ال�ساعة الرابعة �سباحا وقبل توزيع 
دوريات وكمائن اليهود على مراكزها. كان التفاق اأن يلحق بهم اأحمد مو�سى وح�سن حميدي بعد تاأمني عدم وجود حرا�سة اأردنية يف املنطقة، لكن جنود 
الأردن يف كمينهم �ساهدوا ح�سني وجماعته و�سرخوا عليه تعريف حاله، فاأجابهم ح�سني غورو نحن اأ�سحاب – نحن فدائيون م�سلحون نفذنا عملية 
�سد اليهود واإذا قتلتونا خ�سرتونا واإن قتلناكم خ�سرناكم. �سمع اجلندي )من ع�سرية املعابرة من �سوم ال�سناق/اربد( حديثه واقتنع وتركهم وتابعوا 
عودتهم اإلى بيوتهم يف منطقة اأم اخلروع وال�سونة ال�سمالية. جاء دور اأحمد مو�سى وح�سن حميدي وعربا نهر الأردن ال�ساعة الرابعة والربع من فجر 
نف�ش يوم الثنني يف املنطقة )منطقة القطاف – خما�سة ال�سابطي( وعندما �ساح بهم اجلندي تعريفا هرب اأحمد مو�سى دون جواب فما كان منه اإل 

اإطالق ر�سا�ش اعتقادا اأنه عدو يطارد قوة الفدائيني التي عربت النهر واأ�ساب منه مقتال ورفيقه هرب بني الأ�سجار.

172  يعرف بع�ش املوؤرخني هذه املرحلة الفدائية املليئة بالكثري من الرومان�سية والقليل من النتائج العملية الأولى لـ"فتح" فجر اليوم الأول من 
�سنة 1965م، ولي�ش من �سك يف اأهمية تلك العملية الكبرية مبقايي�ش الأم�ش، والب�سيطة مبقايي�ش اليوم، فهي التي اأعلنت و�سرعت العمل الفدائي دربا 

للتحرير- امل�سدر: مقالة للكاتبة "بيان نويه�ش")زوجة املنا�سل �سفيق احلوت(.

173  امل�سدر: م�سطفى الأ�سعد.
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"اأحمد  عيلبون  نفق  عملية  قائد  با�صتثناء  العمليات  بتنفيذ  قامت  التي  املجموعات  عادت  اأن  وبعد 

الثورة  يف  االأول  ال�صهيد  ليكون  العملية  تنفيذ  بعد  عودته  اأثناء  ا�صت�صهد  الذي  الدلكي"  مو�صى 

الفل�صطينية)174(.

طار  ثم  ومن  منهم،  �صفوي  لتقرير  وا�صتمع  املجموعات  بقادة  عرفات  يا�رص  القائد  اجتمع 

على  الرحيم  عبد  وزكريا  هو  وتوزيعه  النهائية  �صياغته  بعد   1 رقم  البيان  لطباعة  بريوت  اإىل 

مبا�رصة التحرير  روؤ�صاء  مع  يجل�صون  وكانوا  العا�صفة،  با�صم  ووكاالته  االإعالم  ورجال   ال�صحافة 

وبعد اأن يناولهم البالغ كان ي�رصح لهم عن العمل الفدائي وحترير فل�صطني..

وقد كان �صدى جناح هذه العمليات عا�صفة حقيقية على العدو ال�صهيوين، وما اأن جاء م�صاء ذلك 

اإ�رصائيلي  و�صط �صمت  العمليات اجلريئة  هذه  اأخبار  تردد  العاملية  االأنباء  وكاالت  كانت  اليوم حتى 

رهيب وحرية عاملية حول هذه املنظمة الثورية الفل�صطينية )العا�صفة( التي مل ي�صمع با�صمها من قبل 

وال بظروف ت�صكيلها وال رموز اأفرادها وقادتها ف�صال عن االأماكن التابعة لتواجدها وم�صادر متويلها 

وت�صليحها.. الخ.

وا�صتطاع الالجئون الفل�صطينيون من حتويل نكبة العام 1948، وال�صكن يف خيام اللجوء اإىل عمل 

التي اعرتفت بع�صوية دولة  املتحدة،  االأمم  اإىل  جماهريي، ثم فدائي و�صيا�صي ودبلوما�صي، و�صواًل 

فل�صطني – ع�صوا مراقبًا.

174    اأّما اأبطال عملية عيلبون، فمنهم من ا�ست�سهد لحقاً يف عمليات اأخرى مثل: ال�سهيد ح�سني غورو، الذي ا�ست�سهد خالل القيام بعملية فدائّية 
يف العام 1969، وال�سهيد وح�ش اإبراهيم يف العام 2005م، الذي تويف بعد معاناة مع مر�ش ال�سرطان، اأّما البقية فقد توّفوا تباعاً، رحمهم اهلل.. ومل تكن 
عائلة الدلكي ت�سرتك بالثورة فقط برجالها، بل بالعك�ش و�سعت بيوتها لتكون م�ستودعات لالأ�سلحة والذخائر واملتفجرات، واأولدها كانت تقوم مبهمة 
ال�ستطالع ون�ساوؤهم كانت تقوم بنقل الأ�سلحة على روؤو�سهن ونذكر منهن املنا�سلتني حمامة غورو �سقيقة ح�سني غورو وعدلة زوجة وح�ش الدلكي 

التي كانت تنقل الر�سائل والأ�سلحة.
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خارطة )عملية عيلبون (

انطالقة حركة التحرير الوطني الفل�صطيني »فتح«
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

منظمة التحرير الفل�سطينية     اأبطال عملية النطالقة الثورة الفل�سطينية

حركة التحرير الوطني الفل�سطيني    مهند�س العملية: يا�سر عرفات 

خليل الوزير )اأبو جهاد(       

    قائد العملية: ال�صهيد اأحمد مو�صى اإبراهيم دلكي

    املقاتل البطل ح�صني غورو الدلكي

»فتح«    املقاتل البطل ح�صن احلميدي الدلكي

القيادة العامة لقوات العا�صفة    املقاتل البطل وح�س اإبراهيم الدلكي

املقاتل البطل حممد عبد اهلل الدلكي
ال�سهيد الأول القائد »اأحمد مو�سى دلكي«

 اأول �سهيد يف الثورة الفل�سطينية وحركة فتح »قوات العا�سفة« 
 قائد وبطل عملية انطالقة الثورة الفل�سطينية وحركة فتح

»عملية تدمري نفق عيلبون«

1964/12/31 – 1965/1/1م

البالغ الع�سكري رقم )1(: ال�سادر عن القيادة العامة لقوات العا�سفة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الكفاح امل�صلح ال�صرتداد وطنه املغت�صب واإميانًا منا  اتكااًل منا على اهلل واإميانًا منا بحق �صعبنا يف 

بواجب اجلهاد املقد�س.. واإميانًا منا مبوقف العربي الثائر من املحيط اإىل اخلليج.. واإميانًا منا مبوؤازرة 

اأحرار و�رصفاء العامل..

بذلك فقد حتركت اأجنحة من قواتنا ال�صاربة يف ليلة اجلمعة 1965/12/31م – 1965/1/1م وقامت 

بتنفيذ العمليات املطلوبة منها كاملة �صمن االأر�س املحتلة وعادت جميعها اإىل مع�صكراتها �صاملة، واننا لنحذر 

العدو من القيام باأية اإجراءات �صد املدنيني االآمنني العرب اأينما كانوا الأن قواتنا �صرتد على االعتداء باعتداءات 

مماثلة، و�صتعترب هذه االإجراءات من جرائم احلرب، كما واننا نحذر جميع الدول من التدخل ل�صالح العدو 

باأي �صكل الن قواتنا �صرتد على هذا العمل بتعري�س م�صالح هذه الدول للدمار اأينما كانت.

عا�ست وحدة �سعبنا وعا�س ن�ساله ل�ستعادة كرامته ووطنه

التاريخ: 1/كانون الثاين 1965م

القيادة العامة لقوات العا�سفة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بالغ ع�سكري رقم )2(

تلبية لنداء الواجب املقد�س جتاه وطننا ال�صليب، واأميانا منا بحقنا املغت�صب وباأن 

ال�صبيل ال�صرتجاعه هو الثورة امل�صلحة فقد حتركت قواتنا يف اأر�صنا املحتلة كما يلي: 

قامت قوة �صاربة من املجموعة االأوىل من اجلناح الثالث مبهاجمة العدو ومن�صاآت 

اأهدافها املحددة لها يف كل من  حتويل نهر االأردن وا�صتطاعت هذه القوات اأن ت�صيب 

نفق عيلبون و�صهل البطوف، وقد ا�صت�صهد يف هذه العملية منا�صل واحد ان�صم الإخوانه 

يف قائمة البطولة وال�رصف.

وا�صطدمت قوة من ملجموعة الثالثة مبفرزة من جنود العدو على طريق بئر ال�صبع 

قتل ثالثة من جنود العدو يف هذه العملية، وعادت القوة اإىل وقواعدها  وقد  – اإيالت 
�صاملة.

حتركت قوة من املجموعة الثالثة ون�صفت خزان املياه وحمطة لل�صخ يف بيت نخا�س 

يف املنطقة اجلنوبية وعادت القوة اإىل قواعدها �صاملة.

حتركت قوة من املجموعة الثانية )اجلناح االأول( ون�صفت ج�رصًا على طريق عكا – 

املن�صورة. 

عا�ست وحدة الن�سال ل�سعبنا املنا�سل

عا�ست فل�سطني حرة عربية)175(

175   ملا هبط » الكفاح امل�سلح « اإلى واقع ميداين يف الفاحت من �سهر كانون الثاين/ يناير �سنة 1965 بداأت التحولت الفعلية الكربى نحو هوية 
فل�سطينية مقاتلة حرة من اأي قيد يف قراراتها وا�سرتاتيجياتها وفعالياتها. هذا احلدث هو الذي اأبهر اجلماهري  املتعط�سة مبختلف فئاتها للتغيري ملّا 
�سكل م�سداقية حلركة ب�سرت به طوياًل، وحتدياً عملياً للنزعات الفكرية والنظرية. ومع الوقت اأخذت احلزبية تتقهقر ل�سالح الكفاح امل�سلح، امل�سدر: 

كايد يو�سف )اأبو ن�ساأت(.
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وتتابعت البيانات الع�صكرية ال�صادرة عن قيادة قوات العا�صفة، مما اآثار عا�صفة من الت�صاوؤالت 

واال�صتفهامات، و هنا كان البد من �صدور البيان ال�صيا�صي لكي يجيب عن اال�صئلة. 

ف�صدر يوم 1965/1/28 بيان �صيا�صي هام �صادر كذلك عن القيادة العامة لقوات العا�صفة، وقد 

حمل هذا البيان مالحظات ثالثة ا�صا�صية البد من تثبيتها كي يكون ممكنا لكادرنا ومقاتلنا االن من 

ادراك اخلطوط اال�صا�صية للبنية العامة التي قامت وا�صتمرت عليها حركة فتح:

ان من اطلق الر�صا�صة االوىل يدرك متاما االبعاد الوا�صعة ملثل هذه الر�صا�صة، فهي لي�صت جمرد 

ر�صا�صة اطلقت، بل ان انعطافا رئي�صيا قد حدث االن يف تاريخ ال�صعب الفل�صطيني ويف تاريخ املنطقة 

العربية.

ان االنطالقة لي�صت اال حلظة البدء للحرب التحررية ذات املنهج املخطط واملدرو�س، ولذا فاالمر ال 

يحتمل اجلدل، بل البد من التقدم دوما نحو تو�صيع االنطالقة كي ت�صل اإىل م�صتوى احلرب، وبالتايل 

فان قيادة فتح كانت تدرك منذ التاأ�صي�س ومنذ اللحظة االوىل ان ال�رصاع مع العدو لي�س حربا خاطفة، 

بل البد من تهيئة الذات حلرب طويلة املدى و�صاقة ومريرة.

ان من املمكن دائما املزاوجة بني العمل الع�صكري والتنظيمي الذي قدمت فتح منوذجا منه �صوف 

يف  ي�صب  فل�صطني  اجل  من  الكفاح  الن  والعربي  الفل�صطيني  الر�صمي  العمل  وبني  ويت�صاعد  ي�صتمر 

جمرى واحد يبتدىء وينتهي باجتثاث اخلطر ال�صهيوين من على ار�صنا، كما يقول البيان.

وكوثيقة تاريخية لها دالالتها العميقة وروؤيتها التي اثبت الواقع �صحتها، نورد ن�صها فيما يلي: 

القيادة العامة لقوات العا�سفة

بيان منظمة التحرير الفل�سطينية

على اثر �صدور البالغ الع�صكري رقم )1( ملنظمة العا�صفة، اذاعت منظمة التحرير 

الفل�صطينية البيان التايل: 

ينفي مكتب منظمة التحرير الفل�صطينية يف لبنان، ان يكون للمنظمة اية عالقة بالبيان 

الذي �صدر عما �صمي "بالقيادة العامة لقوات العا�صفة" والذي جاء فيه ان بع�س قوات 

هذه القيادة قد قامت بتنفيذ عمليات معينة يف االر�س املحتلة.

اأي عمل ع�صكري فل�صطيني �صد ا�رصائيل  ليوؤكد بان  وينتهز املكتب هذه الفر�صة 

هو من �صالحيات واخت�صا�س جي�س التحرير الفل�صطيني الذي يتوىل وحده م�صوؤولية 

التعبئة الع�صكرية البناء ال�صعب الفل�صطيني من اجل حترير االر�س املحتلة.

1965/1/2                                                                              

ـ بيان منظمة التحرير الفل�صطينية بهيئتها القدمية ردا على بيان االنطالقة. 
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القيادة العامة لقوات العا�سفة 

بيان �سيا�سي هام

ادراج  يف  قبعت  التي  ق�صيته  عن  بعيدا  يعي�س  وهو  �صعبنا  على  عاما  ع�رص  �صتة  مرت  لقد 

االمم املتحدة كق�صية الجئني م�رصدين بينما العدو يخطط بكل امكاناته على ال�صعيدين املحلي 

والدويل القامة طويلة االمد يف بالدنا متجاهال �صعبنا الفل�صطيني البطل.

ومن وحي هذا الواقع ال�صيء والن عامل الزمن ي�صري يف اجتاه م�صاد، انطلقت قوات العا�صفة 

لتوؤكد للعدو وللعامل كله ان هذا ال�صعب مل ميت وان الثورة امل�صلحة هي طريق العودة والن�رص.

ان قوات العا�صفة املنبثقة من ارادة اجلماهري الفل�صطينية الثائرة لتدرك ادراكا تاما ابعاد 

املعرك �صيا�صيا وع�صكريا وهي تعمل متخطية كل الظروف والعقبات معتمدة على قوتها الذاتية 

ان  م�صريتنا  وهذه  طريقنا  هذا  املجاهد،  ال�صامد  �صعبنا  جماهري  العربي.يا  �صعبنا  وطاقات 

املوقف جدال هزل، فال�صهداء قد ت�صاقطوا والدماء قد اريقت، فلرنتفع اإىل م�صتوى امل�صوؤولية.. 

م�صوؤولية املعركة ال�رصيفة الن هذه االنطالقة ما هي اال بداية حلرب حتريرية ذات منهج خمطط 

مدرو�س.

ويهمنا يف هذه املرحلة التاريخية احلرجة ان نعلن بو�صوح تام ان خمططاتنا يف امليدانني 

الفل�صطيني والعربي الر�صميني يف املعركة الن  الع�صكري وال�صيا�صي ال تتعار�س مع املخطط 

الكفاح من اجل فل�صطني ي�صب يف جمرى واحد يبتدىء وينتهي باجتثاث اخلطر ال�صهيوين من 

على اأر�صنا، واننا لننا�صد االأمة العربية وقادتها ان يرتفعوا مب�صوؤولياتهم اإىل امل�صتوى القومي 

امللتزم. فمعركتنا مع ا�رصائيل معركة �صاربة البد لها من اال�صتعداد واال�صتنفار.. 

اإمياننا  يدفعنا  وخريه  الوطن  برتبة  مرتبط  فل�صطيني  منطلق  من  حتركنا  فلقد  نحن  اأما 

بان هذا هو الطريق ال�صليم الإخراج ق�صيتنا من الدوامة التي عا�صت فيها معتمدين على امتنا 

العربية وكفاحها امل�صرتك والقوى التحررية يف العامل ولن يوقف هذا الزحف حتى يرفرف علم 

فل�صطني فوق اأر�صنا الغالية مهما كانت الت�صحيات.

واننا لنعاهد �صعبنا على اال�صتمرار يف هذا الطريق واال نلقي ال�صالح حتى يتحقق الن�رص. 

اإذاعات  العربية  االإعالم  و�صائل  جلميع  بال�صكر  العا�صفة  قوات  تتوجه  املنا�صبة،  وبهذه 

و�صحافة واأقالم حرة �رصيفة التي تفهمت موقفنا و�صاندت بكل اإخال�س يف انطالقتنا املباركة، 

اإىل  ووقفت  بتاأييدنا  قامت  التي  والعربية  الفل�صطينية  والهيئات  املنظمات  مبوقف  ن�صيد  كما 

جانبنا.

املادي واملعنوي  الدعم  املزيد من  االنطالقة وبذل  بتاأييد هذه  العربي مطالب  ال�صعب  وان 

حتى نحقق اأهدافنا يف العودة واحلرية.

عا�صت امتنا العربية البطلة

عا�صت فل�صطني حرة عربية

                                                      القيادة العامة لقوات العا�سفة

 1965/1/28                                                                        
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مت عقب ذلك �صدور بيان �صيا�صي عن حركة فتح او جلنة التوجيه الوطني فيها من اجل تدعيم بيان 

قوات العا�صفة اكد مرة اأخرى املدى الهائل للوعي الذي انبثق منه هذا العمل، اذ اكد البيان قبل اأي 

�صيء اآخر ان قوات العا�صفة قد فتحت امام جماهرينا اأبواب التاريخ، وكم كان هذا التعبري �صادقا 

الفذة التي انبثقت عنها  ال�صيا�صية  وحقيقيا وممتلئا بالدالالت التي توؤكد حجم امل�صداقية والواقعية 

انطالقة فتح وهنا ن�س البيان: 

جلنة التوجيه الوطني 

ـ فتح ـ 

بيان هام

عن  الواعي  العملي  والتعبري  ال�صليب  الوطن  ال�صرتداد  الطريق  هو  امل�صلح  العمل 

�صار يف طريق  الدرب  هذا  �صلك  من  والعودة، وكل  الثورة  على  امل�صممة  �صعبنا  ارادة 

لتدخله  الوا�صع  التاريخ  باب  املحرومة  امل�رصدة  جماهرينا  امام  فاحتا  والنور  احلياة 

قوافل الثوار وال�صهداء. 

يف االأيام القليلة املا�صية، طالعتنا ال�صحف ووكاالت االأنباء العاملية واعرتف العدو 

بان الفدائيني الفل�صطينيني )قوات العا�صفة( قاموا يف االآونة االأخرية ب�رصب م�رصوع 

التحويل ال�صهيوين ون�صف املن�صاآت البرتولية باالإ�صافة اإىل اأعمال تدمريية متفرقة على 

االر�س املحتلة.

ان الطريق الذي �صلكته )قوات العا�صفة( هو الطريق الثوري ال�صليم، وال ي�صعنا 

االأبطال  هوؤالء  باإجالل  نحيي  ان  اال  واملالب�صات  واالأحداث  االأعمال  هذه  زحمة  يف 

ونحيي ن�صالهم امل�صلح، ونهيب بجماهرينا ال�صاعدة ان تقف درعا فوالذيا حلمايتهم 

وم�صاندتهم بقوة و�صالبة.

البطوالت  اروع  لي�صجل  التاريخ  باب  امام جماهرينا  العا�صفة  قوات  فتحت  ولقد 

بتحديد  ملزمة  نف�صها  جتد  وجلنتنا  والعودة.  امل�صري  معركة  يف  االنت�صارات  واعظم 

موقفها االيجابي بو�صوح جتاه هذه االأعمال البطولية.

لذلك تعلن جلنتنا اإىل جميع اأع�صائها، واىل ال�صعب العربي الفل�صطيني، واىل االأمة 

العربية تاأييدها الكامل لهذه املنجزات الثورية التي حققتها )قوات العا�صفة(.

الثورية  االأعمال  لهذه  بتاأييدهم  جتهروا  ان  جلنتنا  يف  االأع�صاء  جميع  اإىل  وتطلب 

بتعميق  الكفيلة  هي  البطولية  االأعمال  هذه  ان  حتقيقها.  يف  املتبع  الثوري  ولالأ�صلوب 

الوعي الثوري للجماهري العربية لرتتفع بق�صيتها اإىل م�صتوى الثورة امل�صلحة ال�صاملة.

�صليمة  بداية  ال�صاملة  والثورة  التحرير  اطار  مادامت يف  االأعمال  اإننا نرى يف هذه 

على  وقيادة  وتخطيطا  عمال  الفل�صطينية  اجلهود  وتوحيد  العربية  االأو�صاع  لتطوير 

م�صتوى الثورة الواعية.

والن�رص ل�صعبنا الثائر.. واملوت الأعدائنا

وعا�صت جماهري �صعبنا الثائرة على درب العودة والثورة امل�صلحة
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املواجهة مع اأحمد ال�سقريي )176( 

كانت املواجهة بني اأبو جهاد مع ال�صقريي متثل خطني �صيا�صيني خمتلفني متاما، فخط حركة فتح الذي ميثله 

اأبو جهاد يدعو اإىل ا�صتقاللية القرار وامل�صار واالعتماد على الذات ورف�س التبعية، كما يعتمد هذا اخلط اأولوية 

الكفاح امل�صلح يف ال�رصاع مع العدو اعتمادا على دور اجلماهري الواعية وقدراتها واإبداعاتها، ويوؤمن هذا اخلط 

بالوحدة الوطنية الفل�صطينية اإميانا عميقا، ويعرتف بوجود التمايز واالختالف يف التوجهات.

بينما اخلط الذي ميثله ال�صقريي ال ميلك اإرادة العمل وال ا�صتقاللية القرار، الأنه ولد من رحم اجلامعة العربية، 

وال ي�صتند اإىل قاعدة �صعبية، وقد اعرتف ال�صقريي باأنه كان اأمام اختيارين: اإما تكوين جي�س فل�صطيني حتت قيادة 

وتبعية االأنظمة العربية، واإال فال جي�س على االإطالق، وقد اختار اجلي�س التابع للقيادات العربية، اإىل جانب ذلك كان 

خط ال�صقريي ال يعرتف بالراأي االآخر، وي�رص على فتح النار على كل تيارات احلركة الوطنية الفل�صطينية املتباينة 

معه يف االجتاه والراأي، فكانت النتيجة خ�صارة االأنظمة الر�صمية والقيادات الوطنية، باالإ�صافة اإىل ما تقدم، فاإن 

خط اأبو جهاد الفتحوي ال يعرتف لغري ال�صعب الفل�صطيني بال�صيادة على اأي جزء من الرتاب الفل�صطيني، بينما 

االأردنية، وال احلمة عن �صوريا، وال قطاع غزة عن  اململكة  الغربية عن  ال�صفة  اإىل �صلخ  ال�صقريي ال يهدف  خط 

م�رص، اإذا ما مت حتريرها !!. 

ومع هذا فقد كان القائد اأبو جهاد يرى اأنه يجب اال�صتمرار يف احلوار مع قيادة املنظمة ومواجهة خطها من 

داخلها، ففي عام 1964م، كان يجري االإعداد الإعالن الكيان الفل�صطيني، وللموؤمتر التاأ�صي�صي الفل�صطيني االأول 

الذي عقد يف القد�س، وقد توىل ال�صقريي منفردا حتديد اأع�صاء املوؤمتر، دون اال�صتناد اإىل اأية قاعدة معينة، وقد 

عر�صت حركة فتح اآنذاك على ال�صقريي اأن ي�صع يده بيدها، واأن يعتربها ركيزته التي يقاتل بها بعيدا عن االأنظمة 

العربية غري املفيدة له، اإال اأنه مل ي�صتمع لها، بل عمد لدى زيارته للجزائر الختيار اأع�صاء للموؤمتر املزمع عقده 

اإىل القد�س حيث مقر املوؤمتر، وعاتبا  اللذين �صافرا  اإىل جتاهل القائدين الفتحويني خليل الوزير، كمال عدوان، 

ال�صقريي ب�صدة فما كان منه اإال اأن اختارهما اأع�صاء يف املوؤمتر، اإىل جانب االإخوة يا�رص عرفات، رفيق النت�صة، 

خالد احل�صن، زهري العلمي، هاين القدومي وغريهم، بحيث بلغ عدد االأع�صاء من حركة فتح الذين ح�رصوا املوؤمتر 

قرابة اخلم�صة ع�رص �صخ�صا، لتنتزع هذه احلركة �رصعيتها من املوؤمتر الفل�صطيني االأول. 

176  قادة حركة فتح على طريق ال�سهادة، اإعداد - فايز حامد الرنتي�سي، الف�سل الثامن، نبذة عن حياة اأبو جهاد)ن�ساأته(.
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كوادر حركة فتح يف الكويت: 

ت�صكت جلنة االإقليم بالكويت برئا�صة معتمد االإقليم:

�صليم الزعنون . 1

و�صمت كل من: 

خالد احل�صن. 2

فتحي عرفات. 3

 وائل ال�صعدي. 4

 حت�صني البورنو. 5

 مو�صى قنيبي. 6

ومن قيادات حركة فتح يف الكويت نذكر كال من:

يا�رص عرفات . 1

 خليل الوزير . 2

 عبد اهلل الدنان . 3

يو�صف عمرية . 4

 �صالح خلف . 5

 اأحمد ال�صعدي . 6

 عادل عبد الكرمي . 7

 عرفات اأبو �صكران . 8

 ح�صني الثوابتة . 9

غالب بركات )اأبو املعت�صم(. 10

 منري عجور . 11

 علي يا�صني . 12

 ح�صني زريعة . 13

 منري �صويدة . 14

 حممود م�صودة . 15

 توفيق �صديد . 16

 هاين القدومي . 17

 فاروق القدومي . 18

 حممود الوزير . 19

 علي احل�صن . 20

 مو�صى عو�س . 21
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 علي جاد اهلل . 22

 اإبراهيم �صبحي . 23

حممد حرب . 24

 ح�صني زعرب . 25

 نبيل ال�رصيف. 26

قيادات وكوادر حركة فتح يف ال�سعودية: 

عبد الفتاح احلمود )اأمني �رص االإقليم(. 1

كمال عدوان )م�صوؤول االإعالم(. 2

حممد االأعرج )اأبو الرائد( )م�صوؤول التنظيم(. 3

�صليمان اأبو كر�س . 4

نور الدين من�صور )اأبو رفيق( م�صوؤول العمال. 5

مروان اليحيى )م�صوؤول العالقات اخلارجية- العالقة مع الف�صائل(. 6

ان . 7 بحكم  دم�صق  يف  جربيل  اأحمد  جمموعة  مع  حوار  قناة  اأول  اأن�صاأ  الذي  كر�س  اأبو  حممد 

زوجته �صقيقة احمد جربيل

ماجد اأبو �رصار . 8

اأحمد قريع . 9

بكر عبا�س . 10

علي يون�س . 11

عبد العزيز �صاهني . 12

�صربي البنا . 13

�صعيد املزين . 14

غالب الوزير . 15

اأحمد القدوة . 16

رم�صان كريرة )اأبو حممد(. 17

�صعيد امل�صحال. 18

قيادات وكوادر حركة فتح يف قطر: 

اأبو يو�صف النجار. 1

حممود عبا�س . 2

رفيق النت�صة . 3

اأحمد االإفرجني . 4
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فتحي البلعاوي . 5

معاذ عابد )اأبو �صامي(.. 6

ابراهيم الزرد. 7

فايز الرنتي�صي. 8

ريا�س الزعنون. 9

�صبحي عبد القادر. 10

فوزي الرنتي�صي. 11

م�صطفى الفار�س. 12

�صعيد تيم . 13

حممد اأبو حزمية. 14

عوين الكربا. 15

�صعبان اأبو �صعد. 16

عبد املجيد االأ�صمر . 17

اأحمد رجب . 18

�صليمان ال�رصفا . 19

يا�صني ال�رصيف . 20

حممود املغربي. . 21

نواة التنظيم حلركة فتح يف ليبيا:

بعد زيارة االأخوين يا�رص عرفات وخليل الوزير اإىل ليبيا عام 1960م حيث كان لكل منهما قريب 

يعمل هناك، فاالأخ كمال الدين ال�رصاج الذي تربطه باالأخ خليل الوزير �صلة قرابة يعمل يف جهاز االأمن 

الليبي مبنطقة بنغازي منذ عام 1952، واالأ�صتاذ جرير القدوة قريب االأخ يا�رص عرفات يعمل مدر�صا يف 

املنطقة نف�صها، وقد مت مفاحتتهما يف �صاأن االن�صمام اإىل حركة فتح، ورحبا بذلك، وهكذا ت�صكلت جلان 

تنظيمية حلركة فتح يف كل من طرابل�س وبنغازي وقد ا�صتطاع تنظيم فتح اأن ي�صكل ع�رص جلان ليبية 

ملنا�رصة فل�صطني يف طرابل�س وبنغازي، وقامت باإمداد حركة فتح مببلغ 30،000 الف دينار كانت يف 

اأم�س احلاجة اإليه، كما تربعت ل�رصاء ع�رصين جهاز ات�صال ال�صلكي لتجهيز قوات العا�صفة بها.

كوادر حركة فتح يف ليبيا: 

كمال ال�رصاج . 1

جرير القدوة . 2

توفيق ال�صهابي . 3

غازي عرنو�س . 4
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حممود اأبو الفخر . 5

اأحمد عبد الغفور . 6

غالب عجور . 7

فتحي حمد . 8

حممد �صكيك . 9

يعقوب �صابا . 10

زيد وهبي . 11

مروان قويدر . 12

نعيم اأبو �صنية.. 13

كوادر حركة فتح يف غزة

قطاع غزة كان يختلف عن دول الطوق، اإذ مل نتحدث عن اإن�صاء قاعدة ارتكازية به الأن القطاع كان 

يخو�س املعارك �صد االحتالل منذ بداية عام 1955م وكان معظم القطاع متدرب على ال�صالح، اإذ كان 

هو �صاحب خربة كبرية بالكفاح امل�صلح وكان الف�صل بهذا للنظام امل�رصي بعهد عبد النا�رص.

نكتفي هنا باأ�صماء كوادر حركة فتح يف القطاع واملعذرة اإذا كنا قد ن�صينا اأحدًا.

عبد اللطيف عبيد . 1

جمال عاي�س. 2

 اإبراهيم احلفناوي. 3

علي اأبو مر�صة. 4

هندي ال�صوبكي. 5

حممد جرادة. 6

اأ�صعد ال�صفطاوي. 7

عبد املعطي ال�صبعاوي. 8

عمران �صنونو. 9

حممد اأبو ليل. 10

يو�صف جاد اهلل �صملخ. 11

ال�صيخ طاهر �صبانة. 12

ال�صيخ بدر �صبانة. 13

علي اأبو الكاأ�س. 14

�صمري الوادية. 15

حمفوظ رحمي. 16
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�صالح القدوة. 17

زهري الوزير يف القاهرة. 18

مرعي ب�صي�صو. 19

رفيق جابر. 20

ه�صام زينة . 21

عطا اأبو كر�س. 22

عبد اجلواد عليان. 23

خليل �صمارة. 24

بدر الدين اخلزندار. 25

عودة اأبو مدين. 26

عبد ربه اأبو مدين. 27

يو�صف العرعري. 28

زياد ال�صوراين. 29

�صليمان اأبو ح�صنني. 30

نعيم زيدية. 31

عادل �رصاب. 32

�صليمان اأبو عبدو. 33

حممد �صعيد مكي. 34

حممد نعمان اخلزندار. 35

خالد �صاق اهلل. 36

ماهر البورنو. 37

فريج اخلريى. 38

حممد اأبو جراد. 39

حممد اأبو عبدو. 40

�صالح عبدو. 41

يو�صف الزعيم. 42

عايدة �صعد. 43

خديجة �صكيك. 44

حممد الغزاوي. 45

يو�صف اأبو جبارة. 46

يو�صف اأبو زيد. 47

فوزي �صعد. 48

علي اأبو عيد. 49
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حممد �صليمان ابو عيد )طب�س(. 50

اإبراهيم اأبو طري. 51

اإ�صماعيل الناقة. 52

عديل ال�صادق. 53

ب�صري ال�صادق. 54

حممد جاد اهلل. 55

مالك ال�صوراين. 56

�صعيد �صملخ. 57

�صوقي الفرا. 58

�صليم الزريعي. 59

�صدقي العبادلة. 60

عبد اهلل بدوي. 61

خليل �صمارة. 62

حممد العبد �صحاتة. 63

معو�س اجلربه. 64

هاين الدبيكي. 65

را�صد احللو.. 66

وح�رص عبد العزيز �صاهني موفدًا من يا�رص عرفات اإىل عبد اللطيف عبيد يف غزة وكان ملقبًا باالأ�صتاذ 

يف تلك الفرتة حيث كان يا�رص عرفات موجودًا يف ال�صفة الغربية وقيادته يف نابل�س وتوجه عبد اللطيف 

عبيد وعبد العزيز �صاهني وجمال عاي�س وعبد املعطي ال�صبعاوي اإىل نابل�س ملقابلة يا�رص عرفات يف حي 

الق�صبة وكان يا�رص عرفات قد انك�صف وجوده يف نابل�س فانتقل اإىل رام اهلل مما ا�صطرهم اإىل االنتقال 

اإىل رام اهلل وتبني اأن يا�رص عرفات انتقل من رام اهلل اإىل مكان اآخر فتوجهوا اإىل اخلليل ومت االتفاق بني 

عبد العزيز �صاهني وعبد اللطيف عبيد على نقل اأول جمموعة مقاتلة من حركة فتح تنظيم قطاع غزة اإىل 

ال�صفة الغربية وكانت املجموعة مكونة من اأحد ع�رص مقاتاًل بكامل اأ�صلحتهم وكانت نقطة االنطالق من 

خمزن يخ�س نعيم زيدية يقع �رصقي ال�صجاعية مبدينة غزة.

ومت انتقالهم اإىل دورا اخلليل والظاهرية م�صيًا على االأقدام عرب االأرا�صي املحتلة 1948 مت توزيع 

عدة قطع من االأ�صلحة والذخرية بوا�صطة عبد العزيز �صاهني اإىل خماتري بني نعيم اخلليل لك�صب دعمهم 

وتاأييدهم ويف تلك الفرتة اعتقل عبد العزيز �صاهني. 
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كوادر حركة فتح يف ال�سفة الغربية منذ عبور اأبو عمار لل�سفة الغربية يف �سهر 
1967/8م ومتركزه يف قباطية )يف اأرا�سي خلة ال�سجرية(: 

ا�صحق دزدار )القد�س(. 1

عمر اخلطيب )اأبو �صامخ( )القد�س(. 2

فايز خالد حمدان )الرائد خالد( )القد�س(. 3

عزت اأبو الرب )خطاب( )قباطية(. 4

م�صطفى عي�صى )اأبو فرا�س( )رام اهلل(. 5

 املنا�صلة تودد عبد الهادي )جنني(. 6

املنا�صلة ع�صام عبد الهادي)نابل�س(. 7

 تي�صري هوا�س )نابل�س(. 8

 ن�رصي �صعد اهلل )جنني(. 9

 اأحمد ار�صيد )جنني(. 10

 �صعيد العطعوط )نابل�س(. 11

عدنان اجلوالين )القد�س(. 12

اإبراهيم ا�صتنبويل )القد�س(. 13

 عبيدة الكاظمي )القد�س(. 14

 م�صطفى �صمارو )نابل�س(. 15

ه�صام ال�صعودي )رام اهلل(. 16

املنا�صلة فاطمة برناوي )القد�س( . 17

املنا�صلة اإح�صان برناوي )القد�س(. 18

 نعيم قعدان )املختار نعيم( )رام اهلل(. 19

حمد العايدي )اأبو رمزي(. 20

حممود حممد �صعيد )اخلليل(. 21

اأبو عزمي دندي�س )اخلليل(. 22

ال�صيخ اأيوب بدوي جنيد )اخلليل(. 23

عثمان ر�صيد الطباخي )اخلليل(. 24

رم�صان البنا )القد�س(. 25

د. خليل عوده )القد�س(. 26

خالد طنط�س )القد�س(. 27

عزمي مزعرو )القد�س(. 28

حممود الهم�رصي )طولكرم(. 29

عبد ال�صالم احلموري )اخلليل(. 30

منري حجازي )القد�س(. 31
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مهدي حجازي)القد�س(. 32

اأبو العز عبيدو )اخلليل(. 33

جربان الرجوب )اخلليل(. 34

العبد العويوي )اخلليل(. 35

عزمي دندي�س )اخلليل(. 36

حممد �صامل دندي�س )اخلليل(. 37

كامل اأبو دية )اخلليل(. 38

كوادر حركة فتح يف م�سر: 

ت�صكلت جلنة االإقليم برئا�صة معتمد االإقليم:

هايل عبد احلميد )اأبو الهول( . 1

و�صمت كل من:

 ابراهيم الطري. 2

 عبد اللطيف اأبو بكر )قائد التنظيم(. 3

 عبد العزيز اأبو جياب )ا�صتلم قيادة التنظيم بعد عبد اللطيف اأبو بكر(. 4

 يون�س ال�رصيف . 5

 علي اجلبايل. 6

 جمال عرفات )اأبو روؤوف(. 7

ومن اأوائل كوادر حركة فتح يف م�سر نذكر كاًل من:
خليل االآغا )من موؤ�ص�صي الهالل االأحمر(. 1

 الطيب عبد الرحيم . 2

 ربحي عو�س. 3

 حممد االإفرجني. 4

 ن�رص وايف . 5

 �صخر ب�صي�صو . 6

 مهدي ب�صي�صو. 7

 �صفيان االأغا )جميد(. 8

 علي الزميلي. 9

 حازم فوؤاد كرازون . 10

 عبد فوؤاد كرازون . 11

 منذر عز الدين الدجاين. 12
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 خالد ال�رصيف . 13

 مريد الدجاين. 14

 د. منذر ال�رصيف. 15

 نزار عمار. 16

ومن كوادر حركة فتح يف م�سر الذين التحقوا فيما بعد اأثناء الدرا�سة نذكر:
مازن اأبو غزالة . 1

عبد اهلل حجازي . 2

زكريا بعلو�صة . 3

فتحي اخلزندار . 4

يحيى الغ�صني . 5

عمر الع�صويل . 6

�صيف اهلل االأخر�س . 7

يحيى ب�صي�صو . 8

عوين القي�صاوي )اأبو معني(. 9

�صالح االأ�صطل. 10

علي مهنا. 11

وحيد مطري. 12

حممد �صعدي ب�صي�صو . 13

ظافر عبد اللطيف ب�صي�صو )اأبو توفيق(. 14

زهدي القدرة . 15

غ�صان االأغا . 16

اأ�صعد ال�رصيف . 17

عبد الفتاح ال�رصيف . 18

بكر تنريه. 19

حركة فتح يف اأملانيا: 

�صنتي1958و1962،  ما بني  الفرتة  يف  باكت�صافها  ُبدئ  املجموعات  هذه  اأن  يك�صف خالد احل�صن 

ومن بينها جمموعة اأملانيا الغربية التي كان على راأ�صها �صقيقه االأ�صغر هاين وجمموعة »حمدان« يف 

اأوروبا حيث يكرث عدد الطالب،  ن�صاأت يف  اإ�صبانيا، وهذه املجموعات  النم�صا وجمموعة »كوكبان« يف 

اأع�صاءها  �صي�صيب  بينها خوفا مما  املوجودة  العربية  املخابرات  الكاملة هربا من  بال�رصية  ومتيزت 

اأملانيا �صاحبة دور  اأنها لي�صت من بني املجموعات املوؤ�ص�صة تبقى جمموعة  عند عودتهم177.  ورغم 

177   املو�سوعة الفل�سطينية.- احل�سن ) خالد ( : فكر حركة التحرير … م�سدر �سابق - �ش 988.
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�صنة  اأملانيا  جمموعة  تاأ�ص�صت  وقد  »فتح«.  تطور  يف  االأخرى،  اأوروبا  جمموعات  بني  من  تاريخي، 

اأنه، كغريه من  لن�صاطاتهم ال�صيما  فرانكفورت غطاء  مدينة  امتطوا فرع االحتاد يف  1963 من طلبة 

االحتادات، ي�صم اجتاهات �صيا�صية خمتلفة وف�صاء للتجمع واالن�صهار وتنظيم العنا�رص يف وقت كانت 

حركة القوميني العرب ت�صيطر على االحتاد كما هو احلال يف اأقطار عديدة. وقام االأع�صاء املوؤ�ص�صون 

للمجموعة بتاأ�صي�س تنظيم �رصي م�صتقل اأ�صموه »طريق العودة«. وات�صم بن�صاطه التعبوي بني الطلبة 

واجلاليات الفل�صطينية يف اأوروبا عرب ن�رصيتني اأ�صدرهما التنظيم هما »املقاومة« و»العمال«178. 

    وتكمن اأهمية املجموعة يف كونها �صكلت حلقة و�صل بني الفل�صطينيني يف الدول االأوروبية وبني 

ال�صيا�صي  الدور  اأبرزها  متعددة  مهمات  باأداء  وقامت  العربي،  العامل  يف  »فتح«  حركة  تنظيم  قيادة 

منو  فرتة  يف  هذا،  من  واالأهم  �صواء.  حد  على  واالأوروبيني  الفل�صطينيني  بني  والتعبوي  واالإعالمي 

احلركة، قيام املجموعة بجمع االأموال والتربعات و�رصاء االأ�صلحة واملعدات وتزويد احلركة بها. وقد 

اإىل غزة عن طريقها، وبعد انك�صافها من قبل املخابرات امل�رصية يف  و�صلت بع�س �صحنات االأ�صلحة 

اأوائل العام 1965 اأدت اإىل اعتقال قائد جمموعة غزة عوين القي�صاوي واآخرين مما اأدى اإىل انك�صاف 

اإىل االإفراج عنهم  اأدت  اأن تدخالت اأحمد ال�صقريي لدى ال�صلطات امل�رصية  اإال  تنظيم احلركة يف غزة 

وو�صعهم حتت املراقبة حتى حرب العام 1967179. وعن عالقة جمموعة اأملانيا بحركة »فتح« فلي�س 

من امل�صتبعد اأن يكون خالد احل�صن وراء الك�صف عن املجموعة مبا اأن اأخيه االأ�صغر يقف على راأ�صها 

ف�صاًل عن عوامل اأخرى �صاهمت بذلك اأو عن طريق حممد ح�صن الفرجني �صقيق عبد اهلل الفرجني. 

الذي كان مقيمًا باجلزائر وقام  الوزير  بداأه خليل  ات�صال بها  اأول  الك�صف عن املجموعة عن  واأثمر 

بزيارة اأملانيا بنف�صه وااللتقاء بقادتها، ويبدو اأن اللقاء جنح يف التن�صيق بني احلركة وتنظيم املجموعة 

هذا  ويف   .1965 �صنة  يناير  الثاين/  كانون  �صهر  يف  »فتح«  حركة  اإىل  ر�صميًا  ان�صمامه  اأعلن   الذي 

ال�صياق ال ميكن اعتبار جمموعة اأملانيا من املجموعات املوؤ�ص�صة حلركة »فتح« الأن الك�صف عن املجموعة 

وقع بعد تاأ�صي�س »فتح« ويف وقت رمبا مل تكن فيه جمموعة اأملانيا قد تاأ�ص�صت بعد. 

قيادات وكوادر حركة فتح يف اأملانيا: 

هايل عبد احلميد )اأبو الهول( )موؤ�ص�س(. 1

هاين احل�صن )معتمد اأملانيا(. 2

غازي احل�صيني . 3

عبد اهلل االإفرجني . 4

اأمني الهندي . 5

زهري املنا�رصة . 6

يو�صف النونو . 7

اأحمد منر عبد اهلل . 8

178   اأبو عمرو ) زياد (.- اأ�سول احلركات ال�سيا�سية … - مرجع �سابق / �ش 98 - 99.
179   نف�ش املرجع.- �ش 105.
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ح�صني جابر . 9

حممد �صعادة . 10

اإميل خوري . 11

اأحمد اإر�صيد . 12

حممد عبده . 13

داود بركات . 14

نبيل ن�صار . 15

وليم ن�صار . 16

عدنان اأبو عيا�س. 17

ربحي حممد ح�صني. 18

�صعدي اللقطة . 19

�صامي اأبو �صليم. 20

حيدر ابراهيم )احتاد العمال( . 21

عبد الهادي حممد �صعيد. 22

يحيى حمدان عا�صور )النم�صا(. 23

كانت اأول خلية �صكلت حلركة فتح يف اأوروبا هايل عبد احلميد وهاين احل�صن ونبيل ن�صار وكان 

حمدان عا�صور يف النم�صا املبعوث االأول حلركة فتح يف اأوروبا.

�صورة نادرة للجنة املركزية وهي جمتمعة كلها. من اليمني )ال�صف االأول(: اأبو عمار، اأبو جهاد، اأبو االأديب، 

اأبو ماهر، اأبو اللطف، )ال�صف الثاين( اأبو اإياد، اأبو �صالح، اأبو الهول، اأبو مازن، اأبو ال�صعيد ) دم�صق،1980(
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عطا عبا�س )احلاج عطا(. 24

اأبو نزار عوي�س. 25

ال�صيخ ف�صل. 26

عبد املجيد زغموط. 27

يو�صف عطا اهلل. 28

خالد اخلطيب. 29

ماجد فانو�س. 30

�صفيق ال�صفدي. 31

با�صم عبد احلميد. 32

علي حجاج. 33

اأبو مهند. 34

 عمر اأبو ليلى )جماهد(. 35

 ح�صني الهيبة. 36

 اأبو علي املدين. 37

 خمتار بعباع. 38

رفيق التون�صي )اأبو حميد التون�صي()اأول مرافق ليا�رص عرفات(.. 39

حممد اأبو را�صد اخلاروف.. 40

اأحمد الوح�س. 41

حممد الوح�س. 42

حممود ال�صهلي. 43

حممود عو�س. 44

معروف عارف. 45

اأحمد اأبو الهيجاء. 46

�صعيد �صليمان. 47

�صعيد �رصعان. 48

�صالح اأبو زرد. 49

قاعدة  لتاأمني  ال�صعي  يف  ثورة  اأي  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنها  م�صغولة،  تاأ�صي�صها  منذ  فتح  قيادة  كانت 

ارتكازية النطالقة عملها الع�صكري ون�صالها امل�صلح، وكان البد من توافر عدد من ال�رصوط ال�رصورية 

يف هذه القاعدة، كاأن تكون اأوال من الناحية املعنوية قاعدة حليفة اأو �صديقة، ولها متا�س جغرايف مبا�رص 

وم�صرتك مع حدود العدو، وقادرة على تاأمني متطلبات العمل الفدائي وم�صتلزماته، وقادرة يف الوقت 

ذاته على حماية نف�صها وحتمل ردود فعل العدو العدوانية واالنتقامية جتاهها.
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واأن  التي ترفعها،  القومية  ال�صعارات  ال�صيا�صية من�صجمة فعاًل مع  الناحية  اأن تكون من  واالأهم 

حترتم ا�صتقاللية العمل الفل�صطيني، وتلتزم بعدم التدخل يف �صوؤونه الداخلية، وكان �صعبًا منذ البداية، 

وال يزال �صعبا حتى يومنا هذا تاأمني مثل هذه القاعدة االرتكازية وتكون لها كل هذه املوا�صفات اأو 

احلد االأدنى منها.

من الناحية النظرية هناك اأربعة اأقطار عربية كانت مر�صحة الأن تلعب دور هذه القاعدة االرتكازية 

وهي م�رص واالأردن و�صورية ولبنان. ومل يكن هذا اخليار متاحًا عام 1962م اإال يف �صورية وحدها، 

وت�صعى  بل  م�رص  يف  النا�رص  عبد  نظام  مع  التمايز  على  حري�صة  هناك  اجلديدة  القيادة  كانت  حيث 

للدخول معه يف تناف�س مت�صاعد و�صل اإىل حد اإحراجه.

كما لعب التناف�س الداخلي ما بني اأجنحة القيادة ال�صورية نف�صها دورًا مهمًا يف اإتاحة الفر�صة اأمام 

للعمليات  التح�صري  بداأ  وهكذا  بالذات.  ال�صورية  االأرا�صي  من  االأوىل  انطالقتها  تبداأ  اأن  فتح  حركة 

الع�صكرية االأوىل للحركة مبوافقة �صمنية �صورية، بينما مل تتمتع العمليات التي انطلقت من االأردن 

ولبنان يف الفرتة نف�صها باأي موافقة ال علنية وال �صمنية.

ورغم هذا الهام�س الوا�صع من الت�صهيالت التي قدمها النظام يف �صورية للعمل الفدائي الفل�صطيني 

يف بداياته، والذي مل تنكره قيادة "فتح" ومل يتنكر له اأحد، اإال اأن حال قيادة فتح على ال�صاحة ال�صورية 

كانت ت�صبه اإىل حد كبري امل�صي لياًل يف حقل كبري من االألغام املوقوتة.

كان يا�رص عرفات قد انتقل من الكويت اإىل �صورية على راأ�س جمموعة من قيادات وكوادر حركة 

فتح، وكان اأبو جهاد بدوره قد انتقل على راأ�س جمموعة اأخرى من قيادات وكوادر فتح من اجلزائر 

اإىل �صورية، وكان طبيعيًا اأن ينتقل مركز ثقل الفعل والعمل والقيادة اإىل حيث كان يا�رص عرفات وخليل 

الوزير.

ممن  �صوريا  من  الفل�صطينيني  من  وعدد  الوزير  خليل  بني  اجتماع  عن  بعباع  خمتار  حتدث  وقد 

عام 1960م  يف  دم�صق  من  بالقرب  قرية جوبر  يف  وذلك  التاأ�صي�س،  بعد  بداياتها  يف  للحركة  ان�صموا 

زار  وفعال  عليها)181(،  متفق  للحركة  اأ�ص�س  و�صع  االجتماع  هدف  قوله-وكان  حد  –على  تقريبا 

من  اإليها ومكث  عاد  ثم  فيها حتى 1960/7/4م،  �صوريا يف 1960/6/24م ومكث  الوزير  خليل 

3-1960/9/7م)182(. ويبدو اأن اجتماع خليل الوزير مبجموعة �صوريا كان الإقناعها بفكرته عن 

التنظيم اجلديد )فتح( واإمكانية اال�صتفادة من �صوريا.

وقد ان�صغلت هذه القيادة يف تلك االأيام بت�صعيد العمل الع�صكري انطالقا من �صورية، وبناء قواعد 

ارتكازية �رصية اأخرى خارج �صورية وخا�صة يف االأردن ولبنان، وداخل قطاع غزة وال�صفة الغربية، 

االأخرى  ال�صاحات  جميع  من  فتح  حركة  واأع�صاء  كوادر  من  املزيد  جتتذب  املواقع  هذه  كل  وبداأت 

العربية.. واالأوروبية.

181  د. ع�سام عدوان، حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح 1958-1968م، �ش66، املحامي خمتار بعباع، مقابلة �سخ�سية، يف عمان يف 
1998/4/15م، وهو من اأوائل املن�سمني لفتح يف بداية ال�ستينيات، واأ�سبح ع�سو اللجنة املركزية لفتح يف عام 1965م، وا�ستمر حتى منت�سف عام 

1966م، ويف نف�ش الوقت كان ع�سوا يف املجل�ش الع�سكري للحركة.

182  من وثيقة �سفر خليل الوزير، �ش20، 27، 35.
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وب�صدد بدايات العالقة مع �صورية فاإنه ب�صعود حزب البعث اإىل ال�صلطة عملت قيادة فتح على اإقامة 

�صلة وعالقة مع جمموعة من ال�صباط ال�صوريني ذوي امليول القومية الذين كان لهم دور كبري يف ت�صيري 

االأحداث هناك.

ويقول اأبو جهاد "اأن ال�صالت بيننا وبينهم تعمقت لدرجة اأننا كنا على اإطالع م�صتمر وتف�صيلي 

بكل ما يحدث يف �صورية وكانوا بدورهم على اإطالع باأننا نقوم بت�صكيل احلركة". وي�صيف اأبو جهاد 

االنقالب الع�صكري على االنف�صال يف عامي 1963 و1964م عززنا عالقتنا مع ال�صباط  قام  ”عندما 
الذين و�صلوا هناك اإىل ال�صلطة، وكان وفد ر�صمي من حركة فتح قد زار العا�صمة ال�صورية –دم�صق 

يوم 1963/5/7م واأجرى مباحثات مع القادة ال�صوريني، حيث وافق وزير الدفاع ال�صوري اآنذاك 

اللواء حميد عبيد على ال�صماح ملقاتلي فتح يف االإعداد للعمل الفدائي الفل�صطيني على االأرا�صي ال�صورية، 

وتعزز هذا التعاون ال�صوري مع حركة فتح بعد مقابلة يا�رص عرفات مع اللواء اأحمد �صويداين رئي�س 

هيئة اأركان اجلي�س ال�صوري، ومبوجب ذلك اللقاء مت رفد احلركة مبجموعة من الكفاءات الع�صكرية 

ال�صورية للعمل مع الفدائيني باالإ�صافة اإىل عدد من اخلربات الع�صكرية الفل�صطينية املجندة يف الكتيبة 

و�صط  فتح  حلركة  علني  مكتب  اأول  اعتماد  ومت  ال�صوري،  العربي  اجلي�س  يف   ))183(68( اخلا�صة 

دم�صق/ �صارع الباك�صتان، ومكتب اآخر مت اإهداوؤه من احلر�س القومي ال�صوري يف منطقة دمر الواقعة 

القنابل  العلي بتدريب جمموعات حركة فتح على رمي  النقيب مو�صى  �صمال غرب دم�صق، حيث قام 

الدفاعية والهجومية، وحتم�س رئي�س اجلمهورية يف �صوريا اآنذاك الفريق اأمني احلافظ، واللواء �صالح 

جديد ملو�صوع العمل الفدائي، وعليه مت اإن�صاء مع�صكر للتدريب يف منطقة حر�صتا باإ�رصاف اللواء حممد 

االآلية  بامل�صد�صات والبنادق  الرمي  لتدريبات على  املتدربون  )اأبو ندى(، وفيه خ�صع  العلي  اإبراهيم 

وقواذف ب2، ومت اإحداث مع�صكر اآخر يف يربود/ منطقة القلمون، وبلدة م�صياف.

املعروفة عن طريق  ال�صالح اجلزائري  ب�صفقة  العا�صفة  قوات  اإ�صناد  ترتيب  ال�صياق مت  هذا  ويف 

العقيد الطاهر الزبريي رئي�س اأركان اجلي�س اجلزائري بح�صور م�صوؤول مكتب حركة فتح حممد اأبو 

ميزر )اأبو حامت(.

م�صد�صات  من  طن   )12( بوزن  وكانت  �صوريا  يف  القومي  احلر�س  با�صم  املعدات  اأر�صلت  حيث 

�صارلينغ الربيطانية مع ذخريتها، وم�صد�صات طاحونة بلجيكية وفرن�صية مع ذخريتها، وقنابل يدوية 

هجومية ودفاعية، واألغام م�صادة لالأفراد واالآليات، ودخلت ال�صحنة اجلزائرية اإىل �صوريا بطائرتي 

اخلم�سينيات  �سنوات  امتداد  على  فل�سطني  يف  الفدائي  والعمل  اخلارجي  لال�ستطالع  كتيبة  ال�سوري،  العربي  اجلي�ش  يف   68 الكتيبة      183
وال�ستينيات من القرن املا�سي، ولدت من نواة وحدة الفدائيني الفل�سطينيني يف جهاز ال�ستطالع ال�سوري التي ت�سكلت عام 1949م برئا�سة النقيبني يف 
املكتب الثاين ال�سوري برهان اأدهم، وبرهان بول�ش للعمل يف فل�سطني، واأعيد اإن�ساوؤها بقرار من العقيد عبد احلميد ال�سراج م�سوؤول املكتب الثاين اأثناء 
الوحدة امل�سرية ال�سورية حتت ا�سم الكتيبة 68، حيث �سكل الالجئون الفل�سطينيون يف �سوريا ولبنان قوامها الأ�سا�ش بالتوا�سل مع اأع�ساء مقيمني يف 
اجلليل بقيادة العقيد ال�سوري اأكرم ال�سفدي، واملقدم الهيثم الأيوبي، واملالزم اأحمد حجو، واتخذت الكتيبة من ب�ساتني بلدة حر�ستا، ب�سواحي دم�سق 
مقرا ًلها، اإ�سافة اإلى مقرات ومواقع ميدانية على جبهة اجلولن وجنوب لبنان، وكلفت الكتيبة باإدارة وتنفيذ عمليات ال�ستطالع وغريها �سمال فل�سطني 
)كعملية ن�سف با�ش ع�سكري اإ�سرائيلي ومقتل عدد من ركابه على طريق �سفد - عكا نفذها علي اخلربو�ش، وجالل كعو�ش وقتل فيها خم�سة اإ�سرائيليني 
وجرح اأربعون، ومن اأبرز اأع�ساء )الكتيبة 68( الذين ان�سموا اإلى حركة فتح: ال�سهيد جالل كعو�ش، ال�سهيد الرائد ال�سرعان )اأبو جمال ال�سوف(، 
ال�سهيد الرائد روبني اأبو العال، ال�سهيد يو�سف اأحمد عو�ش )اأبو فالح(... والقيادي يف جبهة التحرير العربية كمال كعو�ش … ومن اجلبهة ال�سعبية 
ال�سهيد رفيق ع�ساف، املقدم الهيثم الأيوبي، ومن )اجلبهة ال�سعبية/ القيادة العامة( ال�سهيد اأبو علي الأخ�سر بطل معركة عني يهيف، وال�سهيد خالد 

الأمني بطل معركة دي�سوم نهاية 1968م(، )املهند�ش ف�سل كعو�ش، �سفحات مطوية من تاريخ حركة فتح يف لبنان، مقال 4/15/ 2012م(.
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واأفرغت احلمولة يف  اآذار/ مار�س 1965م،  القريب من دم�صق يف  املزة  اأنطونوف، وهبطتا يف مطار 

احلر�س  م�صتودعات  اإىل  احلمولة  نقلت  حيث  ال�صنع،  رو�صية  �صورية  ع�صكرية  )زيل157(  �صيارات 

القومي ثم �صلمت حلركة فتح، وق�صم من العتاد مت تخزينه يف خميم الريموك، وق�صم اإىل منزل خليل 

الوزير، وق�صم اإىل مع�صكر حلركة فتح يف غوطة دم�صق.

وعمليا، فقد مت افتتاح اأوىل القواعد الفدائية الع�صكرية الفل�صطينية على االأر�س ال�صورية يف تاريخ 

املزة  مطار  عرب  اجلزائر)184(  من  �صالح  �صحنة  الأول  العا�صفة  قوات  وا�صتالم  الفل�صطينية  الثورة 

اأن مت نقلها  لبث  االأوىل يف منطقة قريبة من خميم الريموك، ما  الع�صكرية  بدم�صق، وكانت قاعد فتح 

اإىل موقع مع�صكر "الهامة")185( اأحلق بها مع�صكر جماور هو مع�صكر "مي�صلون" على الطريق من 

دم�صق اإىل بريوت، لت�صبح مقر القيادة ومركز التدريب الرئي�س بقيادة اأبو علي اإياد وهي القاعدة التي 

خرجت املئات من قادة حركة فتح الع�صكريني املتواجدين حاليا داخل فل�صطني".

وحتت�صد يف ذاكرة خليل الوزير )اأبو جهاد( قائمة طويلة من اأ�صماء القيادة ال�صورية التي عاي�صت 

هذه الفرتة ومنهم: نور الدين االأتا�صي واإبراهيم ماخو�س اللذان عمال كطبيبني يف اجلزائر مع قوات 

الثورة هناك قبل اأن ي�صعدا اإىل �صدة القيادة واحلكم يف �صورية، والرئي�س حافظ االأ�صد الذي كان رئي�صا 

لهيئة االأركان ال�صورية واأحمد ال�صويداين الذي خلفه يف رئا�صة االأركان، وم�صطفى طال�س وزير الدفاع 

ال�صوري ال�صابق الذي كان قائدًا للمنطقة الع�صكرية الو�صطى ومنيب املجذوب قائد ال�رصطة الع�صكرية 

وحكمت ال�صهابي الذي كان رئي�صا ل�صعبة اال�صتطالع ال�صورية التابعة لوزارة الدفاع، ثم اأ�صبح فيما 

بعد رئي�صًا الأركان اجلي�س ال�صوري، وناجي جميل الذي كان قائدا لقاعدة ال�صمري اجلوية، واملحامي 

منري العبد اهلل.. وع�رصات اأخرى من االأ�صماء التي ملع بع�صها يف �صماء ال�صيا�صة ال�صورية.

اأبا جهاد احتفظ يف ذاكرته ويف مكان بارز منها باأ�صماء اثنني من الذين  ورغم ركام ال�صنني فاإن 

عرفهم وعرفوه يف �صورية يف تلك الفرتة: حممد اإبراهيم العلي "اأبو ندى" كان ا�صم الرجل االأول الذي 

لعبه  الذي  الدور  اأبو جهاد وب�صكل م�صهب وعن  عنه  �صورية، وحدثنا  القومي يف  للحر�س  قائدًا  كان 

اإخال�س يف تقدمي العديد من الت�صهيالت يف جماالت العمل الع�صكري وخا�صة يف جمايل الت�صليح  بكل 

الذي  ندى  الأبي  االأمين  ال�صاعد  ربه هو  عبد  املجد“ اأو حممد  ”اأبو  امل�صاعد  والتدريب)186(، وكان 

الفل�صطيني على االأرا�صي  الفدائي  للعمل  اأ�صهم عمليا وبكل جدية واإخال�س يف تقدمي كل عون ممكن 

ال�صورية.

غادر اأبو جهاد بريوت يف مهمة طويلة بداأها بزيارة اجلزائر يف نهاية عام 1965م، ملقابلة الرئي�س 

هواري بومدين وتاأخر الرئي�س يف مقابلة اأبو جهاد، وقبل اأن يعود من جديد اإىل بريوت اإذ به يفاجاأ 

184    اجلزائر هي اأول بلد عربي يفتح بها مكتب لفتح وهو اأول بلد عربي يزود فتح ب�سحنة �سالح.

1969م، والثالثة عام  1968م، والثانية عام  الهامة ثالث مرات من خالل غارات الطريان الإ�سرائيلي: املرة الأولى عام  185    ق�سفت قاعدة 
1972م، والذي ا�ست�سهد فيه اأبو الأدب مع اأربعة م�ساعدين له، وقد كان م�سوؤول عن قوات مع�سكر الهامة، ومت اإغالقها بعد حرب ت�سرين اأول/ اأكتوبر 
1973م  لأ�سباب تتعلق بقربها من مواقع ال�سطياف وال�سياحة وتعر�سها املتكرر للق�سف اجلوي الإ�سرائيلي، وافتتحت بعدها العديد من القواعد 

الع�سكرية الفدائية يف �سوريا، خا�سة يف منطقة دم�سق.

186  اأهدى اللواء حممد اإبراهيم العلي النادي العربي الذي ميلكه يف خميم الريموك اإلى حركة فتح للقيام بالعملية التعبوية اآنذاك.
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بقرار يا�رص عرفات بنقل اأم جهاد وولديه اإىل دم�صق )كانت اأم جهاد مقيمة يف بريوت(يف اأعقاب اعتقال 

نتيجة  بال�صجن  ا�صت�صهد  حيث  الثاين(،  )املكتب  اللبنانية  ال�صلطات  قبل  من  كعو�س  جالل  ال�صهيد 

التعذيب، على اإثر هذه احلادثة قام اأبو عمار �صخ�صيا بالذهاب اإىل بريوت وا�صطحب عائلة اأبو جهاد 

من بريوت اإىل دم�صق وبعدها طلب من زكريا عبد الرحيم )اأبو يحيى( لنقل اأحمد االأطر�س من لبنان اإىل 

�صورية فورا خوفا من اعتقاله وفعال قام االأخ اأبو يحيى بنقل االأخ اأحمد االأطر�س ب�صهر 1966/1م 

اإىل دم�صق، وهكذا انتقل اأبو جهاد واأ�رصته اإىل دم�صق وحتديدا اإىل املنزل الكائن يف منطقة ركن الدين، 

مل تكن هناك مكاتب اأو مقرات علنية حلركة فتح يف تلك االأيام، وكانت كل منازل اأع�صاء احلركة مبثابة 

مكاتب ومقرات لها، وكان اأهم مركزين للقيادة يف دم�صق هما امل�صكن الذي كان يقيم فيه يا�رص عرفات 

واأبو العبد العكلوك وزكريا عبد الرحيم، يف منطقة املزرعة يف قلب دم�صق، وكان املركز الثاين هو ال�صكن 

الذي اأقام فيه اأبو علي اإياد يف منطقة حي زقاق ال�صقر.

الدين ا�صتقبل هذا املنزل بالذات  الكائن مبنطقة ركن  اإىل منزلها  اأبو جهاد  اأ�رصة  انتقلت  وعندما 

�صناديق  وانتقلت  اجلزائر،  من  الفل�صطينية  للثورة  قدمت  اأ�صلحة  �صحنة  اأول  من  االأكرب  اجلزء 

الر�صا�صات والذخرية اإىل م�صتودع كبري لالأ�صلحة)187(.

187    زهري الوزير/ �سفارة فل�سطني يف النم�سا، �سفري فل�سطني لدى النم�سا واملراقب الدائم لدى الأمم املتحدة واملنظمات الدولية يف فيينا، ملف 
كامل "اأمري ال�سهداء: خليل الوزير)اأبو جهاد(.. يف ذكرى ا�ست�سهاده".
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حركة فتح تواجه اأزمتني متتاليتني يف مرحلة مبكرة

يقول غالب بركات )اأبو املعت�صم(:

تعرفت على عرفات اأبو �صكران )اأبو اإ�صماعيل( يف �صنة 1959م يف الكويت، حيث �صكنت مبنزل واحد مع حممود 

رباح اإ�صماعيل م�صودة)اأبو عبيدة( واكت�صفت اأنهم كانوا يعملون يف توزيع جملة فل�صطيننا وعرفت منهم اأن هناك 

تنظيمًا قائمًا وبعد قراءتي للمجلة اأعجبت باأفكار القائمني عليها لهذا طلبت من اأبو اإ�صماعيل اأبو �صكران وحممود 

م�صودة اأن يجمعوين باأحد االأ�صخا�س وفعال ذهبوا بي اإىل �صكن املهند�صني و�صعدنا اإىل منزل يا�رص عرفات وبعد 

اأن حتدثت معه وافقت على ان�صمامي للحركة، حيث طلب مني يا�رص عرفات اأن اأدفع ا�صرتاك 10 دنانري كويتي واأن 

اأقوم بتوزيع وبيع 20 ن�صخة من جملة فل�صطيننا.

طلب منا اأبو عمار اأنا وحممود م�صودة عام 1964م الذهاب اإىل بريوت لل�صيد وذهبنا اإىل بريوت وهناك تعرفنا 

على توفيق حوري والذي كان ي�رصف على جملة فل�صطيننا وبعد فرتة ح�رص اأبو عمار اإىل بريوت وطلب منا اأنا 

وحممود م�صودة الذهاب اإىل االأردن وذهبنا فعال، وكنت اأقيم يف القد�س حيث ذهبت اأنا وحممود م�صودة اإىل نابل�س 

ح�صب تعليمات يا�رص عرفات واأن نكون عند دوار ال�صاعة ظهرا وفعال ح�رص يا�رص عرفات وعادل عبد الكرمي على 

ما اأظن واآخرين.

مل ن�صلم على اأحد لكن تقدم يا�رص عرفات وجل�س بجانبنا واأخربنا باأن االنطالقة تاأجلت حيث كان من املفرو�س 

اأن تكون عام 1964م، وهنا عدنا اإىل الكويت)188(.

جاء الدكتور فتحي عرفات اإىل الكويت وو�صع نف�صه بت�رصف تنظيم الكويت ولكنه كان غري را�س على طريقة 

اأن خالد احل�صن و�صليم الزعنون قد جمدا  التنظيمي فقد كان يرى على �صبيل املثال  اإذ كان يريد االنفتاح  العمل 

التنظيم با�صم العقالنية، وقد �صعى لتحقيق ماآربه باأن حتدث اإىل جميع اأع�صاء التنظيم باأن يتبنوا فكرة االنفتاح 

وا�صتقطاب اأكرب عدد من االأع�صاء وخرج بذلك على قاعدة اختيار النوع ولي�س الكم، التي كانت متبعة يف ا�صتقطاب 

اأع�صاء احلركة.

نادى  اأول من  اإنه  املرحلية كما يرى فاروق قدومي )الذي قال  نف�صه وقع خالف حول مو�صوع  الوقت  ويف 

باملرحلية وقبول دولة على ال�صفة والقطاع(، وهو �صادق يف ذلك. وقد رجع وائل ال�صعدي الذي كان ع�صو جلنة 

اإنه �صمع كالما كهذا من ع�صام ال�رصطاوي وادعى اأن هناك قرارا قياديا �رصيا بالقبول  اإقليم يف الكويت ليقول: 

بال�صفة الغربية والقطاع الإن�صاء الدولة عليهما واأن هذا مبثابة خيانة.

وملناق�صة هذا املو�صوع اجتمعت جلنة االإقليم يف الكويت برئا�صة االأخ خالد احل�صن وع�صويتي وح�رص االجتماع 

د. فتحي عرفات ووائل ال�صعدي وحت�صني البورنو ومو�صى قنيبة وا�صتمعوا اإىل وائل ال�صعدي وانتهوا اإىل القول 

باأن هناك انحرافا يف احلركة، واأخذوا قرارا بحجب املال عن القيادة التي على راأ�صها يا�رص عرفات، وق�رص اإر�صال 

املال اإىل حممود م�صودة القائد الع�صكري لفتح يف ال�صفة الغربية وهو ع�صو جديد يف اللجنة املركزية التي �صكلت 

�صنة 1966م، وبعد حرب 1967م وبدء التواجد الع�صكري للحركة يف االأردن امتد وجود كتلة الكويت اإىل االأردن 

واتخذ هذا االمتداد �صكال ع�صكريا يقوده حممود م�صودة )اأبو عبيدة()189(.

يقول غالب بركات: "بداأ خالفنا مع القيادة يف الكويت وبداأنا بت�صكيل ما ي�صمى باجلناح واأخذ هذا التكتل يكرب 

ويجمع عدد كبري من االأ�صخا�س، و�صكلت قيادة لهذا اجلناح كل من": 

حممود م�صودة.. 1

زكريا قنيبي )اأبو مروان(.. 2

188  امل�سدر: غالب بركات.

189  امل�سدر: �سليم الزعنون.
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حممود الوزير )اأبو اأ�صامة(.. 3

عرفات اأبو �صكران )اأبو اإ�صماعيل(.. 4

د. فتحي عرفات.. 5

غالب بركات )اأبو املعت�صم(.. 6

التنظيم،  داخل  تنظيم  وكاأنها  تت�رصف  الكويت  يف  فتح  تنظيم  قادة  من  جمموعة  اأ�صبحت  احلني  ذلك  ومنذ 

لعدم ثقتها يف قيادة احلركة، ولذلك حاولت توفري وجود ع�صكري لها يف االأردن بعد حرب 1967م ، ودعمت بهذا 

اخل�صو�س حممود م�صودة )اأبو عبيدة( وهو اأحد قادة العا�صفة وع�صو اللجنة املركزية لفتح، وقد ا�صتطاع حممود 

م�صودة )اأبو عبيدة( اأن ي�صكل جهازًا من الفدائيني رف�س الك�صف عنه لقيادة احلركة واكتفى منها بقب�س النفقات 

الالزمة، ف�صاًل عن دعم املعار�صني لعرفات يف تنظيم الكويت، الأبي عبيدة ببع�س املبالغ خفية)190(.

اأرادو وراأوا اأن حممود م�صودة هو االأخل�س واالأقدر على القيادة، ومت التحفظ على القرار من قبلي ومن قبل 

االأخ خالد احل�صن. وقمت بتوجيه دعوة اإىل االأخوين اأبي عمار واأبي اإياد ملعاجلة املو�صوع حيث اإن جلنة االإقليم 

عرفات  يا�رص  قام  وقد  املو�صوع  معاجلة  اأياما يف  ومكثا  الكويت  اإىل  وبالفعل ح�رصا  اثنني.  اأربعة �صد  اأ�صبحت 

بتهديد اأخيه فتحي مب�صد�صه، فقام اأبو اإياد بحل امل�صكلة اأو جتميدها حلني عقد موؤمتر احلركة يف الزبداين �صنة 

.1968

ذهب حت�صني البورنو ووائل ال�صعدي اإىل االأخ يو�صف املزيني وهو كويتي اجلن�صية الذي نحتفظ لديه بح�صاب 

للحركة يوقع عليه اثنان من ثالثة وحاوال �صحب ر�صيد احلركة ولكنه رف�س وقال لهما: يجب اأن يح�رص �صليم 

الزعنون وهو من عرفني اإليكما، وعندما ذهبت وقلت له: ماذا نفعل فاحل�صاب يحتاج اإىل توقيع اأحدهما اإىل جانبي؟ 

قال: اكتب كتابا بتوقيعك املنفرد، وهذا يكفي بالن�صبة يل، وفعال مت �رصف الر�صيد وقمت بتحويله للقيادة)191(.

كانت بدايات عام 1966م تب�رص بتطور نوعي وكمي يف عمليات فتح الفدائية غري اأن االأزمة التي حدثت بني فتح 

والقيادة اجلديدة حلزب البعث التي ا�صتولت على ال�صلطة يف �صوريا كانت قد �صمحت من مراكز احلدود ال�صورية 

جمع  بهدف  احلرب  بعد  االأوىل  القليلة  االأ�صابيع  يف  اجلديدة  الهدنة  خطوط  بعبور  فتح  حلركة  تابعة  ملجموعات 

االأ�صلحة واالإمدادات التي تركت يف مرتفعات اجلوالن واحتفظت حركة فتح مبا ت�صتطيع ا�صتعماله منها)192(.

بزيارة  القدومي  وفاروق  الوزير  خليل  برئا�صة  فتح  حركة  من  وفد  قام  عندما  جاءت  املواجهة  حلظة  ولكن 

ذلك  فاأثار  بدئها  تاريخ  وعلى  القتالية  خططهم  على  الطالعه  �صويدان  اأحمد  ال�صوري  احلرب  اأركان  هيئة  رئي�س 

انزعاجه وقلقه وحذر من اأية عملية يف جبهة اجلوالن واحتج زواره موؤكدين اأن عملياتهم �صتقع يف االأرا�صي املحتلة 

ولكنه اعرت�س قائال اإن اإ�رصائيل �صتلقى اللوم مع ذلك على �صوريا وطلب االنتظار حتى تكمل �صوريا ا�صتعدادها 

ويعو�صها االحتاد ال�صوفييتي باأ�صلحة جديدة وبعد اأن اأو�صح وفد حركة فتح ت�صميم احلركة على امل�صي يف خطتها 

ا�صتدعي يف اليوم نف�صه ملقابلة وزير خارجية �صوريا اإبراهيم ماخو�س الذي اأعاد �رصح موقف �صوريا نف�صه وبحزم 

اأ�صد وتال هذا االجتماع اجتماع اآخر مع رئي�س الوزراء يو�صف زعني هذه املرة ومل ينته اليوم اإال بعد اأن وجه رئي�س 

اإذا اأ�رصيتم على هذه الطريق ف�صوف  اإىل وفد حركة فتح:  اجلمهورية نور الدين االأتا�صي نف�صه حتذيرا �صارما 

ن�صطر اآ�صفني لت�صفيتكم.

بعد هذه اللقاءات قام حزب البعث ودفع بع�س االأجهزة املتنفذة فيه اإىل ت�صكيل تنظيم �صيا�صي خرج من حتت 

عباءة االأجهزة االأمنية ال�صورية على يد عدد من ال�صباط الفل�صطينيني يف اجلي�س ال�صوري.

190    غنيم، ثالثون عاماً من العبث، من 99 –100.

191  امل�سدر: �سليم الزعنون.

192  �سكلت احلركة )جمل�ش الطوارئ( عام 1965م برئا�سة يا�سر عرفات يف دم�سق ما و�سع �سقة اخلالف مع اأع�ساء اللجنة املركزية يف الكويت 
الذين رف�سوا النطالقة، وكان الكثري من قيادات حزب البعث يف �سوريا قد اأيدوا حركة فتح اأمال يف ا�ستيعابها ثم ال�سيطرة عليها، واأيدوا عملياتها بعيدا 

عن احلدود ال�سورية. امل�سدر: �سعيد امل�سحال، كتاب ما بني الثورة والنفط، �ش64.
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ماأ�ساة عام 1966م

جربيل)193( يراأ�س تنظيما )جبهة التحرير الفل�صطينية( يف �صوريا، وبعد االنطالقة  اأحمد  "كان 
باأ�صهر طلب اإجراء حمادثات الن�صمام جبهته اإىل حركة فتح، الأنها اأطلقت الر�صا�صة االأوىل، قبل اأي 

تنظيم اآخر، وقد جرت هذه املحادثات، وكان ميثل فتح فيها، عادل عبد الكرمي، وعبد اهلل الدنان، ولكن 

املوقف داخل حركة  لتفجري  ي�صكل ح�صان طروادة  اأن  االندماج  اأراد من هذا  اأحمد جربيل  اأن  تبني 

فتح)194(.

�صعى االأخوان اأحمد جربيل وعلي ب�صناق اإىل لقاء مع حركة فتح، ووافقوا على دمج جبهة التحرير 

الفل�صطينية )ج.ت.ف( يف حركة فتح، وبعد مناق�صة م�صتفي�صة، رف�س اأحمد جربيل قرار علي ب�صناق 

)اأن يكون اأحمد جربيل ع�صوًا يف املجل�س الع�صكري وعلي ب�صناق ع�صوًا يف اللجنة املركزية حلركة فتح( 

واألغى الوحدة مع فتح)195(.

اللجنة  ع�صوي  الكرمي  عبد  وعادل  الدنان  اهلل  عبد  مع  جربيل  اأحمد  اأحاديث  من  البع�س  والحظ 

املركزية حلركة فتح اأنه يكن الكره ليا�رص عرفات، ويرى اأنه اأقدر منه ع�صكريا؛ الأنه كان �صابطا يف 

اجلي�س ال�صوري، وكانت اللجنة املركزية قد �صكلت قيادة ع�صكرية يف دم�صق اأطلق عليها ا�صم جمل�س 

عبد  واأحمد جربيل، وزكريا  اإياد،  علي  واأبو  الوزير،  يا�رص عرفات، وخليل  ت�صم:  وكانت  الطوارئ، 

الرحيم، وف�صل �رصورو، وحممود اخلالدي، واأبو العبد العكلوك، وعلي ب�صناق- �صابط يف اجلي�س 

ال�صوري �صابقا.

اإىل �صوريا وردت  اأبو مازن واأبو يو�صف النجار  وعندما ذهب ممثال حركة فتح يف قطر االأخوان 

اإىل اللجنة املركزية ر�صالة منهما يحذران فيها من خطورة و�صع التنظيم يف �صوريا واأنه يو�صك على 

االنفجار. وبعد اأن حتققا من عالقة عرابي، وعدنان العامل؛ وجدا اأنهما ما زاال ملتزمني بحزب البعث، 

وهو ما ي�صكل خمالفة ملبادئ احلركة التي تن�س على �رصورة اأن يخلع الع�صو عباءته التنظيمية عند 

التحاقه باحلركة، وهكذا انتهت اللجنة املركزية التي كانت ت�صم اأحمد جربيل، وعدنان العامل، ويو�صف 

عرابي و�صكلت جلنة مركزية جديدة.

ومن بني ما قام به اأحمد جربيل من حماوالت اإ�صعال الفتنة وحماوالت �صق احلركة: عندما �صاأل: 

كم يكلف العن�رص اأبا عمار لتجنيده ل�صالح احلركة؟ فاأجابه عبد اهلل الدنان وعادل عبد الكرمي: اإنه يكلف 

اإنه ي�صتطيع جتنيد العن�رص بثلث املبلغ، واأحدث ذلك القول يف نف�صيهما �صكا  20 دينارا. فقال لهما: 

ب�صلوك اأبي عمار املايل، و�رصحا اأمام اللجنة املركزية اأننا ال ن�صتطيع تدبري اأمور املوازنة، ولذلك يجب 

التوفري، واأ�صبحت �صقة اخلالف تت�صع بني اأبي عمار وعادل عبد الكرمي وعبد اهلل الدنان، وذلك بفعل 

اأحمد جربيل وتاأثريه فيهما.

193  لقد �سكل اأحمد جربيل جبهته عام 1963م بعد �سنة تقريبا من ت�سريحه من اجلي�ش ال�سوري وكان برتبة مالزم اأول.

194  امل�سدر: �سليم الزعنون.

195  امل�سدر: خالد احل�سن.
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ثم ظهر خالف داخل اللجنة املركزية يف الكويت، وقبل ذلك كانوا قد اجتمعوا يف دم�صق بح�صور 

اأزمة  بوجود  االإح�صا�س  كان  االجتماع  ذلك  يف  فالحة،  وحممود  الدنان،  اهلل  وعبد  الكرمي  عبد  عادل 

يو�صف  تعيني  يريد  الكرمي  عبد  عادل  اأن  لالأزمة،  االأ�صا�صي  وال�صبب  املركزية،  اللجنة  داخل  ملمو�صة 

عرابي قائدا لقوات العا�صفة بدل اأبو عمار، وهذا غري جائز يف نظام احلركة.

فيو�صف عرابي بعثي معروف ينتمي اإىل احلزب ومل يتخل عن حزبيته، وكان ن�صريا لفتح ي�صاعد 

اأبو عمار واأبو جهاد وهو �صخ�س منا�صل)196(.

يقول �صليم الزعنون: اأخذ اأحمد جربيل ينقل اإىل االأخوة يف الكويت انتقاده الالذع الأ�صلوب يا�رص 

عرفات وخليل الوزير يف اإدارة االأمور وخا�صة بالن�صبة للناحية املالية. وقال: اإنه ي�صتطيع بثلث املوازنة 

داخل  على وتر ح�صا�س  وكاأنه ي�رصب  هذا  االأمور، وجاء كالمه  يدير  اأن  ليا�رص عرفات  تر�صل  التي 

اللجنة املركزية يف الكويت، وهكذا بداأت اخلالفات تت�صع يف جمل�س الطوارئ مما اأدى اإىل ارتكاب خطاأ 

ال�صابطني يو�صف عرابي  ان�صمام  الدنان على  الكرمي وعبد اهلل  تنظيمي كبري عندما وافق عادل عبد 

موؤكدين  البعث.  بحزب  ارتباطهما  ا�صتمرار  من  الرغم  على  فتح  حركة  �صفوف  اإىل  العامل  وعدنان 

عبا�س  حممود  االأخوان  نفاه  الذي  االأمر  البعث،  حزب  يف  ع�صويتهما  جمدا  قد  ال�صابطني  هذين  اأن 

واأبو يو�صف النجار. واإزاء ذلك قررت اللجنة املركزية اإيفادي اإىل دم�صق لتق�صي احلقائق حول هذا 

املو�صوع. و�صافرت اإىل هناك يف فرباير/ �صباط �صنة 1966م وقابلت كال من يو�صف عرابي وعدنان 

العامل وكم كان موؤ�صفا اأنهما نفيا جتميد ع�صويتهما يف حزب البعث. وقاال: اإن اجلمع بني فتح وهذه 

الع�صوية جائز، و�صمعت منهما تهديدا ووعيدا بحق يا�رص عرفات وخليل الوزير.

التقرير  هذا  اأن  املوؤ�صف  املركزية، ومن  اللجنة  يف  الإخواين  تقريرا  قدمت  الكويت  اإىل  وعندما عدت 

مل يعجب عادل عبد الكرمي وعبد اهلل الدنان ولذلك تعمدا عدم البحث فيه اأو اتخاذ اإجراءات بخ�صو�صه 

ومل مت�س اأ�صابيع قالئل حتى ح�صلت املاأ�صاة، وجاء خرب تبادل اإطالق النار بني يو�صف عرابي وحممد 

ح�صمت االأمر الذي اأدى ملقتلهما، واإىل قيام ال�صطات ال�صورية باعتقال كل من يا�رص عرفات وخليل الوزير 

وزكريا عبد الرحيم وعبد الكرمي العكلوك واآخرين ممن ميثلون القيادة املحلية حلركة فتح يف �صورية.

وجاء اإىل الكويت الدكتور ح�صام اخلطيب الذي كان، اآنذاك، ع�صوا يف اللجنة املركزية حلركة فتح 

اإ�صافة اإىل ع�صوية االأخ حممود اخلالدي اللذين كانا مقيمني يف دم�صق. وكان يحمل ر�صالة من القيادة 

ال�صورية مفادها اأن حركة فتح انتهت عمليا، واأن عليكم ا�صتالم يا�رص عرفات وخليل الوزير واإعادتهما 

اإىل غزة، واأن �صوريا مل تعد تقبل اأن يكون على اأر�صها �صوى مركز الأ�رص ال�صهداء.

وعلى اإثر ذلك اجتمعت اللجنة املركزية و�صغطت باجتاه قيام عادل عبد الكرمي بال�صفر اإىل �صورية 

بو�صفه االأقدر على معاجلة امل�صكلة؛ الت�صاع دائرة معارفه مع امل�صوؤولني وال�صباط ال�صوريني، غري 

القدومي وذهبا وقابال  الدنان وفاروق  اهلل  عبد  االأخوين:  ت�صكيل وفد من  فقررنا  ال�صفر،  اأنه رف�س 

امل�صوؤولني هناك، وبذال حماوالت كبرية من اأجل اإطالق �رصاح يا�رص عرفات وزمالئه دون نتيجة.

وكان االأخ �صالح خلف �صبه معتكف اآنذاك، ولكنه خرج عن اعتكافه من اأجل معاجلة امل�صكلة واإنقاذ 

زميل عمره يا�رص عرفات ورفاقه وكلف هو واالأخ فاروق القدومي لل�صفر ثانية اإىل �صوريا ملعاجلة املوقف، 

ف�صافرا وقابال امل�صوؤولني ال�صوريني اإىل اأن ن�صجت االأمور ومت االإفراج عن يا�رص عرفات وزمالئه.

196  اأم جهاد من كتاب �سهادات عن تاريخ الثورة الفل�سطينية، الإعداد والإ�سراف العام: يحيى يخلف، �سهادة الأخت انت�سار الوزير )اأم جهاد(
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)اأبو يحيى(  الرحيم  العبد( وزكريا عبد  )اأبو  العكلوك  الكرمي  وخرجوا فعال ما عدا االأخوة عبد 

اللذين بقيا يف ال�صجن وجرى تقدميهم للمحاكمة فاأ�صدر الق�صاء قرارا برباءتهم، وق�صي ب�صجن عبد 

اأكرث من ع�رصين عاما وتويف فيه، ومل يكن ا�صتمرار �صجنه  ال�صجن  الكرمي الزغموط الذي ق�صى يف 

مربرا وال قانونيا.

كان يو�صف عرابي يقول: اإنه قد حترك الإق�صاء يا�رص عرفات من رئا�صة جمل�س الطوارئ مبوجب 

كتاب ورده من اللجنة املركزية بالكويت، ووجه البع�س اإ�صبع االتهام اإىل اأحد اأع�صاء اللجنة املركزية 

اأن  قيل  نتيجة)197(، وقد  بتق�صي احلقيقة دون  الدنان  اهلل  القدومي وعبد  فاروق  االإخوان:  وكلف 

الكتاب حمله االأخ يو�صف الربجي موجها اإىل يو�صف عرابي. وب�صوؤايل االأخ يو�صف الربجي اأقر باأنه 

حمل كتابا و�صلمه اإىل االأخ خمتار بعباع الذي كان موجودا يف دم�صق اآنذاك، والذي �صلمه بدوره اإىل 

يو�صف عرابي وفيه قرارات �صدرت عن اللجنة املركزية يف الكويت بتجميد يا�رص عرفات ودعوة يو�صف 

عرابي للح�صور اإىل الكويت بق�صد التخفيف من غلوائه واندفاعه الذي قد يوؤدي اإىل نتائج غري مفيدة. 

اإجازة للقيام بهذه الزيارة من م�صوؤوليه ال�صوريني بو�صفه �صابطا يف  اأن طلب يو�صف عرابي  فكان 

اجلي�س ال�صوري. وذكر الربجي اأي�صا اأن يو�صف عرابي التقى يا�رص عرفات عند رئي�س االأركان اأحمد 

�صويداين وا�صمعهما كالما غري م�صوؤول، وال يعرف ملاذا ذهب يو�صف عرابي اإىل املنزل الذي جرى فيه 

حادث تبادل اإطالق النار الذي اأ�صفر عن مقتله ومقتل حممد ح�صمة بتاريخ 1966/5/9م.

املاأ�صاة  تاأمل بعد هذه  اأبواالديب( جل�صة  واأنا-اأي  ال�رصيف  جل�صنا ثالثتنا )خالد احل�صن ونبيل 

التي كادت تنهي حركة فتح وحتدث خالد احل�صن ونبيل ال�رصيف عن كيفية اخلروج من املاأزق القيادي، 

وراأينا اأنه مل يعد باالإمكان تعاي�س جزء من القيادة على راأ�صه عادل عبد الكرمي مع اجلزء الذي فيه 

االأخوين اأبو عمار واأبو جهاد، وو�صلنا بعد املناق�صة، اإىل قناعة توؤدي اإىل فراق باإح�صان.

وهكذا دعونا االأخوة اأع�صاء اللجنة املركزية اإىل اجتماع فح�رص من قطر االأخ اأبو يو�صف النجار 

يف ذلك االجتماع، واأبدى عادل عبد الكرمي رغبته يف االعتزال، وقال عبارته ال�صهرية: "فتح بئر �رصبت 

منها ماء وال ميكن اأن األقي فيها حجرا" وا�صتمر اأمينا يف عدم االإ�صاءة للحركة ال ت�رصيحا وال تلميحا، 

الهاوية.  اإىل  باأن يا�رص عرفات �صيقود حركة فتح  الذي كان يعتقد  الدنان  وتبعه يف االعتزال عبد اهلل 

�صفوف  اإىل  باالن�صمام  و�صارع  قليال  اإال  الدنان  اهلل  عبد  يلتزم  مل  الكرمي  عبد  عادل  موقف  وبخالف 

املعار�صة واأ�صبح من القيادة العامة بزعامة اأحمد جربيل. ثم قررنا اأن اللجنة املركزية قد انتهت عمليا 

واأن اأية جلنة مركزية جديدة يجب اأن تكون على اأر�س التما�س حول فل�صطني، واأن يرتك اأمر ت�صكيلها 

لالإخوة اأبي عمار واأبي جهاد واأبي اإياد".

االأول  ت�رصين  اأكتوبر  يف  الكويت  اإىل  دم�صق  من  اأدراجنا  "عدنا  حديثه:  الزعنون  �صليم  ويكمل 

1966م"

197  اأبو الأديب يقول دون نتيجة والوا�سح من �سهادة اأم جهاد اأن الذين اأ�سدروا قرار بف�سل اأبو عمار هم: عادل عبد الكرمي، وعبد اهلل الدنان، 
اأن يعني بدل منه يو�سف عرابي واملذكورين كانوا  اأبو عمار باجتماع جلنة مركزية بدم�سق على  وحممود فالحة لأن املذكورين قد طرحوا ا�ستبدال 

حم�سوبني على ال�سوريني.
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خالف �سيا�سي )خالد احل�سن( بداية النزاع

يف اأيلول 1967م، علمت قيادة فرع الكويت باأن اللجنة املركزية للحركة يف دم�صق قد اأقرت منهاجًا 

الغربية وقطاع غزة،  ال�صفة  اإن�صاء كيان فل�صطيني يف  املوافقة على  بيان، ت�صمن  مرحليًا �صاغته يف 

وهو ما اأو�صح �صالح خلف عدم دقته الأنه كان جمرد اقرتاح عابر حينها، وكان بنظر الفرع هذا مبثابة 

قبول من فتح مل�رصوع اإ�رصائيلي يق�صي باإقامة كيان فل�صطيني يف ال�صفة الغربية وغزة يكون مرتبطًا 

اقت�رص توزيعه  واإمنا  يعمم  البيان مل  باأن  املعار�صة  اقت�صاديا وع�صكريًا 198. كما علمت  باإ�رصائيل 

ومو�صى  الوزير  حممود  املعار�صون..  ا�صتو�صح  وقد  احل�صن،  خلالد  املقربة  العنا�رص  بع�س  على 

قنيبة وفتحي عرفات من خالد احل�صن، لكنه اأفادهم باأن البيان �رصي ومل يطلعهم عليه، فاأوفدوا خليل 

االطر�س )اأبو �صالح( اإىل دم�صق ومتكن من احل�صول على ن�صخة البيان ب�صعوبة. وملا تاأكد لهم اخلرب 

حتركوا الإدانة اأع�صاء اللجنة املركزية اأ�صحاب البيان وهم: خالد احل�صن وفاروق القدومي)199(، 

الكويت يف  اإىل  عرفات  يا�رص  توجه  املعار�صة،  تزايد �صغط  ال�رصطاوي )200(. ومع  ومعهم ع�صام 

ت�رصين االأول 1967م مزودًا من اللجنة املركزية ب�صالحيات تامة، فحل قيادة االإقليم وعني قيادة بديلة 

ا�صتبعد منها العنا�رص الثالثة )201(.

كان رد قيادة اإقليم الكويت مزدوجًا، فقد اأ�صدرت تعميمًا �صادرًا عن جمل�س االإقليم يعترب قرار 

القيادة باطاًل وغري �رصعي الأن ال�صلطة املخولة بذلك هي املجل�س الثوري202. ثم قاموا بدعم حممود 

م�صودة )اأبو عبيدة( يف االأردن لي�صبح على راأ�س العمل الع�صكري وقائدًا للعا�صفة، وكانوا قبل ذلك 

اأقاموا ما �صمي بــ )اجلناح اخلا�س( واأر�صلوا اإليه االأموال 203.

قيادة  وع�صو  املركزية  اللجنة  وع�صو  الكويت،  اإقليم  �صمل  حيث  التمرد  نطاق  ات�صاع  وب�صبب 

اأخذ ي�صتعد الإعالن نف�صه قائدًا لقوات العا�صفة بدل يا�رص  العا�صفة حممود م�صودة يف االأردن الذي 

يف  �صدر  بيانًا  باأن  1968م  ني�صان  يف  قالت  حيث  اإجراءات  جملة  باتخاذ  فتح  قيادة  �رصعت  عرفات. 

كتلة  واأن  با�صمها،  ر�صميًا  وناطقًا  للعا�صفة  عامًا  قائدًا  عبيدة(  )اأبو  م�صودة  حممود  ُي�صمي  الكويت 

املعار�صة تنتمي اإىل حزب التحرير االإ�صالمي وتريد اغتيال عدد من قادة فتح واعتقال اآخرين واأنها 

تعار�س قيادة فتح متهمة اإياها بالعمالة حلزب البعث.

وهو ال�صخ�س الذي مل يذكر ا�صمه �صالح خلف حني قال: اأنه و�صلته معلومة تفيد اأن اأحد اأع�صاء 

القيادة ي�صتعد الإعالن نف�صه قائدا لقوات العا�صفة ولذلك عمد اإىل اإ�صدار بيان يوم 1968/4/15م 

اأعلن فيه تعيني يا�رص عرفات ناطقًا با�صم حركة فتح مو�صحا اأنه ال�صخ�س الوحيد الذي يحق له الكالم 

198   غنيم، ثالثون عاماً من العبث، �ش 92 –93.

199  وقد ذكر �سالح خلف يف كتابه اأن فاروق القدومي هو �ساحب القرتاح، واأن القرتاح مل يلق قبوًل لدى قيادات احلركة ب�سبب خالف حاد 
حوله ولذلك مت حفظه لظروف اأف�سل، اأنظر: خلف، فل�سطيني بال هوية، �ش 151.

200     قال �سليم الزعنون اأن ال�سرطاوي هو املنظر للفكرة وذلك باملقابلة ال�سخ�سية معه يف عمان، يف 1997/12/10، كتاب عدوان.

201     غنيم، ثالثون عاماً من العبث، �ش 103، �ش 92، غازي ح�سني، الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني، �ش 92.

202     غنيم، ثالثون عاماً من العبث، �ش 103.

203     �سليم الزعنون، مقابلة �سخ�سية، يف عمان، يف 1997/12/10، امل�سدر ال�سابق.
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با�صم احلركة، وقررت قيادة فتح: عزل حممود م�صودة )اأبو عبيدة( من موقعه. 

نهائيا  ترك احلركة  قنيبي  زكريا  فاإن  اجلناح  قيادة  "اأما  روايته اخلا�صة:  بركات يف  غالب  يقول 

وحممود الوزير ترك احلركة اأي�صا اأما عرفات اأبو �صكران ترك الكويت وغالب بركات ترك الكويت 

واأ�صبحت االإ�صاعات باأن هذا اجلناح ان�صق عن حركة فتح ومتكنوا من الت�صكيك باجلناح و�صمي بعد 

ذلك اجلناح املن�صق، ومت االتفاق مع حممود م�صودة )اأبو عبيدة( باأن يذهب اإىل ال�صودان ال�صتالم مكتب 

القرار حيث كان من املفرو�س اأن يذهب معه م�صطفى  ال�صتالم  القاهرة  اإىل  ذهب  وفعال  "فتح" هناك 
بالفندق  اأنزل بفندق درجة رابعة، وبعد مكوثه فرتة  القاهرة  اإىل  عرفات بنف�س املهمة وحينما و�صل 

وحينما طلب منه دفع اأجرة الفندق مل يكن هناك كتاب من مكتب فتح بالقاهرة بتغطية النفقات وح�صلت 

م�صادة بني اأبو عبيدة وموظف الفندق وا�صتباك باالأيدي وعلى اإثر اال�صتباك قام موظفو الفندق ب�رصب 

م�صودة على راأ�صه مما ح�صل له ارجتاج يف املخ وبعدها اأدخل م�صت�صفى بهمان يف حلوان لالأمرا�س 

النف�صية)204( وحينما خرج من امل�صت�صفى )بالقاهرة( كان يف و�صع �صحي ونف�صي �صيء للغاية، عاد 

اإىل اأ�رصته باالأردن وتويف يف عمان بتاريخ 2008/11/29م.

204  اأ�سعد ال�سريف، مقابلة �سخ�سية 2014/2/23م.
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دورية اأبو عمار)205(

حركة فتح والنطالقة الثانية:

اأنها  اإاَل  الفل�صطيني قبل عام 1967م  ال�صعب  اأنها قد لقيت ا�صتجابة عاطفية من  راأت حركة فتح 

بحاجة اإىل امل�صاركة الن�ِصطة، ومل ُتر�س هذه النتيجة التي انتهى املوؤمتر اإليها االأقلية التي نالت تاأييد 

ثالثة اأع�صاء �صابقني يف اللجنة املركزية كانوا مقيمني يف الكويت وبالتايل ن�صاأت يف 15/يوليو/1967م 

جماعة �صغرية اأطلقت على نف�صها ا�صم اجلناح املن�صق.

عار�صت ا�صتمرار قيادة يا�رص عرفات الذي عاد اإىل ال�صفة الغربية ولف�س هذا النزاع عر�س موؤيدي 

درب يا�رص عرفات على خ�صومهم اختيار واحد من اأمرين: اإما اأن ي�صتبدل يا�رص عرفات بقائد اآخر 

اأن يقبلوا بقيادته ورف�صت االأقلية ت�صلم القيادة بهذه  يتوىل القيادة امليدانية يف ال�صفة الغربية واإما 

ال�رصوط اآملة رمبا اأن توؤول القيادة اإليها عندما توؤدي املخاطرة التي �صيقدم عليها اإىل الف�صل)206(.

عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح اجتماعا حا�صما لتقرر ا�صرتاتيجيتها للمرحلة التالية وذلك على 

اأ�صا�س التقارير االإ�صافية الواردة من امليدان 1967/7م ومنها تقرير مفرط يف احلما�صة كان يا�رص 

عرفات قد قدمه خالل زيارة جديدة اإىل دم�صق وتردد بع�س القادة اأمام �صخامة مهمة تعبئة ال�صكان 

يف االأرا�صي املحتلة ف�صعى الإقناع االآخرين ب�صن حملة فدائية �صيقة النطاق وكان اأع�صاء اآخرون اأكرث 

طموحًا فاأرادوا يف احلقيقة تكرار ثورة 1936 التي ن�صبت اإبان االنتداب الربيطاين اإذ اعتربوا اإن الرتاث 

الثوري الفل�صطيني يتمثل اأكرث ما يتمثل يف ثورة 1936. اأقرت اللجنة املركزية حلركة فتح ا�صرتاتيجية 

تقوم على اإن�صاء قواعد ارتكاز اأمينة يف االأرا�صي املحتلة واأكد برناجمها اأن االأو�صاع تفر�س االنتقال 

اإىل حرب حترير �صعبية لكنها جعلت اختيار املوعد الدقيق للبدء متوقفًا على ا�صتيفاء بع�س احلاجات 

املادية وال�صيا�صية فرفعت وترية التدريب قبل اإر�صال املقاتلني اإىل داخل ال�صفة الغربية.

بثت اجلراأة يف حركة فتح ب�صفة خا�صة تدفق اأع�صاء جدد اإىل �صفوفها ب�صورة م�صتمرة وهو ما 

دفعها اإىل اال�صتنتاج اأنها اأ�صبحت اأكرب منظمة فدائية فل�صطينية ولعل هذا هو ال�صبب الذي جعل حركة 

فتح تتخذ قرار بدء العمليات القتالية �صد االإ�رصائيليني.

وخالل هذا االجتماع جرى تفريغ االإخوة حممد يو�صف النجار، عبد الفتاح احلمود و�صالح خلف 

للعمل احلركي، وتقرر البدء يف جمع ال�صالح من خملفات اجليو�س العربية يف �صيناء وال�صفة الغربية 

واجلوالن، والقيام بجمع التربعات من الفل�صطينيني العاملني خارج الوطن، وتوىل هذه املهمة االإخوة 

تقرر  كما  امل�صحال،  و�صعيد  احل�صن،  وخالد  عبا�س،  وحممود  عدوان،  وكمال  النجار،  يو�صف  حممد 

اإنزال يا�رص عرفات على راأ�س جمموعة فدائية اإىل االأر�س املحتلة لبناء قواعد ارتكازية للعمل الفدائي.

205   امل�سدر: عبد احلميد القد�سي)اأوراق فل�سطينية – يحيى يخلف(

206   �سارل اأندرين: اأ�سرار املفاو�سات الإ�سرائيلية العربية )1917-1973م ( �سالم اأوحرن- دار الفا�سل للطباعة- الطبعة الأولى 1998- 
دم�سق- �سـ296-283.
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بداية مع�سكر الهامة 

ي�صتقبل  1966م  عام  يف  ال�صورية  ال�صلطات  من  فتح  حركة  ت�صلمته  الذي  الهامة  مع�صكر  اأ�صبح 

في�صًا من املتطوعني الذين جندتهم حركة فتح من ال�صفة الغربية وقطاع غزة ليتلقوا التدريب ب�رصعة 

)اأبو  مزين  و�صعيد  اإياد،  علي  اأبو  هم  التدريبي  املع�صكر  قادة  وكان  املحتلة،  االأرا�صي  اإىل  واإعادتهم 

ه�صام(، واأحمد االأطر�س، ومنهل عالري، وعمر اأبو ليلى امللقب جماهد، وعلي حجاج.

وكانت حركة فتح فور انتهاء احلرب قد اأر�صلت ثالثني من الكوادر حل�صور دورة قيادية يف ال�صني 

ال�صعبية مدتها اأربعة اأ�صهر كان من بينهم ممدوح �صيدم ع�صو اللجنة املركزية والذي اجمع عليه فيما 

الذين  التابعة حلركة فتح وهايل عبد احلميد وحممد غنيم وهاين احل�صن  العا�صفة  بعد قائدًا لقوات 

كانوا قادة للفروع االإقليمية واأ�صبحوا فيما بعد اأع�صاء اللجنة املركزية ويحيى عا�صور الذي اأ�صبح 

فيما بعد رئي�صًا للقيادة االإقليمية يف لبنان وكوادر اآخرون غدوا يف النهاية قادة كتائب اأو قادة قطاعات 

فدائية)207(.

عاد هوؤالء الكوادر يف الوقت املالئم ليوؤدوا دورًا مهمًا يف اإن�صاء القواعد امل�صاندة لفتح يف االأردن وقد 

عني ممدوح �صيدم القائد الع�صكري لالأغوار الو�صطى واأبو علي اإياد القائد الع�صكري لالأغوار ال�صمالية 

وجميعهم حتت قيادة القائد العام اأبو عمار.

كانت حماولة اإ�صعال الثورة يف ال�صفة الغربية خالل �صهر 7 من �صنة 1967م يف مرحلة حرجة قامت 

الغربية  ال�صفة  اإىل  املتزايدة  الب�رصية  القوة  هذه  بدفع  يوليو/1967م  �صهر  من  اعتبارًا  فتح  حركة 

لت�صكيل خاليا م�صلحة حملية وذلك �صمن عملية اأطلق عليها ا�صم التع�صي�س.

كانت جمموعة من كوادر حركة فتح من اأملانيا واإيطاليا واإ�صبانيا واجلزائر ترتاوح ما بني �صبعني 

وثمانني اجتهت اإىل اجلزائر وتلقت دورة تدريبيه مكثفة وانتقلت بالطائرات الع�صكرية اجلزائرية اإىل 

�صوريا لتلقي املزيد من التدريب متهيدًا لزرع هذه املجموعات يف داخل االأرا�صي املحتلة للبدء يف الكفاح 

امل�صلح.

جاءت االنطالقة الثانية حلركة فتح يف الكفاح امل�صلح يف 29/اأغ�صط�س/1967م )208( وكان عدد 

كبري من الكوادر قد تخرج لتوه من الدورات التدريبية املكثفة يف حني كان اآخرون كوادر قدماء ن�صبيًا 

�صبق اأن عاي�صوا املرحلة االأوىل من عمل حركة فتح الفدائي �صنتي 1965م و1966م.

كان من هوؤالء القدماء عدد من االأع�صاء ال�صابقني يف كتيبة اال�صتطالع الفل�صطينية الفدائيني التي 

اأواخر اخلم�صينات وقد جندتهم حركة فتح يف �صفوفها فيما بعد ومن اأجل زيادة  نظمتها �صوريا يف 

التدريب وا�صتيعاب اجلدد اأقامت حركة فتح يف االأر�س املحتلة مع�صكرًا للتدريب يف قباطية يف ال�صفة 

االإ�رصائيلية  التفتي�س  نقاط  لت�صهيل حركتهم عرب  باأوراق ثبوتية غري ر�صمية  الغربية وزود كوادرها 

وح�صل الكوادر الباقون على بطاقات هوية قانونية خالل ت�صجيل اأ�صمائهم يف االإح�صاء ال�صكاين الذي 

اأجراه االإ�رصائيليون يف �صهر �صبتمرب/1967م.

اجلي�س  اأتاحها  التي  االأوىل  التدريب  دورة  خريجي  من  الفرتة  هذه  يف  القادة  كبار  من  عدد  كان 

207   فتح: درو�ش وجتارب ثورية- لتا- �ش9.
208   يزيد ال�سايغ: رف�ش الهزمية-بدايات العمل امل�سلح يف ال�سفة الغربية والقطاع.
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اجلزائري لفتح يف مع�صكر �رص�صال يف فرتة 1964م اإىل 1965م)209(.

يالحظ اأن بع�س االأفراد الذين مل يقعوا يف االأ�رص �صنة 1967م قدر لهم يف االأعوام التالية اأن يتولوا 

منا�صب مهمة: قادة كتائب اأو قادة قطاعات فدائية وهناك ثالثة عوامل اإ�صافية �صجعت حركة فتح على 

االنتقال �رصيعا اإىل ا�صرتاتيجية الثورة امل�صلحة وهي اأحوال ال�صكان وحقائق اجلغرافيا وطبوغرافيا 

الت�صاري�س االأر�صية وو�صع اإ�رصائيل الع�صكري.

بداية الإعداد للدورية 

بعد اأن مت حت�صري القواعد يف االأر�س املحتلة، وا�صتيعاب اأكرب عدد ممكن من املجموعات الفدائية 

يف الداخل، كذلك وجود عدد ال باأ�س به من ال�صباب الفل�صطيني املتدرب، ويف نف�س الوقت اأ�صبح لدينا 

كذلك  من اجلزائر،  �صالح  طائرتي  بعد و�صول  واملتفجرات  والعتاد  ال�صالح  من  ن�صبي جيد  خمزون 

من  امل�صلح  بالكفاح  البدء  بعدم  العربية،  االأنظمة  من  البع�س  بقرارات  ملتزمني  رهائن،  نبقى  ال  اأن 

جديد، وخا�صة �صوريا التي كانت ت�صغط باجتاه الرتيث والتاأجيل، واأن علينا اأن ننتظر لن�صتعد نحن 

والف�صائل االأخرى معا لالنطالقة، كذلك كان لنا �صبب اآخر الأن نبداأ انطالقتنا الثانية ر�صميا، ذلك اأن 

االحتالل مل يكن قد �صبط اآلية التعامل مع االأر�س التي احتلها، وال مع النا�س، وكان �صعبنا فوق كل 

ذلك يحتاج اإىل بارقة اأمل ليخرج من االإحباط واآثار الهزمية.

له يف بريوت يف 1967/7/26م  القد�صي من مهمة  عبد احلميد  االأخ  بعد عودة  الدورية  انطلقت 

توجهت الدورية بقيادة يا�رص عرفات وكل من: 

اأبو علي املدين. 1

عبد االإله العالوي. 2

 اأحمد قمحية. 3

 حممود اأبو را�صد. 4

 اأبو اإدري�س. 5

عمر اأبو ليلى )جماهد(. 6

 عبد العزيز �صاهني. 7

 عبد احلميد القد�صي. 8

 من�صور اأبو دام�س. 9

 عبد اهلل ال�صوري. 10

حممد علي عمارة. 11

 نزيه �صبان )ال�صبع( . 12

وكان دليل الدورية عبد اجلليل. . 13

بعد اأن عاد عبد احلميد القد�صي من بريوت انطلقنا من دم�صق، ال اأ�صتطيع ت�صوير تلك اللحظات، كان 

209   يو�سف �سايغ: ا�ستنزاف اإ�سرائيل نتيجة ال�سراع الع�سكري- �سئون فل�سطينية عدد4 اأيلول 1971.
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اأبو عمار مبت�صما، هادئا حتى النهاية وهو يعطي اأوامره االأخرية)210(، حتركنا من دم�صق ب�صيارة 

االأخ احلاج �صيد، وهو اأخ فا�صل وكرمي، كان هذا ال�صخ�س م�صوؤول عن النقل وكذلك �صائق ال�صيارة 

لذهابه  ن�صبة  )الالندروفر �ص�صي طويل( وقد �صمي )باحلاج كرنك(  التي متتلكها احلركة  الوحيدة 

وديناميكيا  ب�صيطا  كان رجال  منا�صك احلج،  باأداء  وقام  ا�صتغلها  وهناك  عمل،  لفري�صة احلج مبهمة 

وجريئا جدا، وال اأحد يعرف الطرق مثل احلاج كرنك)211(.

تتواجد  االأردنية حيث كانت  اإىل منطقة احلمرا داخل احلدود  بنقلنا من دم�صق  قام احلاج كرنك 

العراقيني من قبل، فنزلت ونزل  االإخوة  املنطقة، كنت قد تعرفت على  بنف�س  العراقية  القوات  قيادة 

جماهد معي ملعرفته هو االآخر ببع�س ال�صباط العراقيني املتواجدين يف املوقع، وطبعا قمنا بتعريف 

قائد املنطقة على االأخ اأبو عمار الذي مل يكن معروفا بعد.

الدورية،  العراقية يف �صورة واأهمية هذه  الع�صكرية  اأي�صا بو�صع االأخ قائد اال�صتخبارات  وقمنا 

ومل�س مركز االأخ اأبو عمار بالن�صبة لنا، فقام بتجهيز كتاب مهمة اإىل االأغوار، واأن نذهب حتت حرا�صتهم 

ومع �صيارات مرافقة لنا من ا�صتخبارات القوات العراقية وفعال اأو�صلونا �رصق النهر، ومن منطقة 

ت�صمى )الكرمية( عربنا النهر، قام االأخ اأبو عمار باإلقاء نظرة على الدورية و�صكل توزيعها، كان هو يف 

املقدمة واأول من عرب، لقد ُعرف عني ق�صة وقويف اأمام النهر الأرى من �صيعرب اأوال، كانت اللحظة تلك 

من حلظات العمر حيث عاهدت نف�صي اأن اأقف دوما موقف املتفهم لهذه القيادة امليدانية احلقيقية التي 

مل تفر�س نف�صها بنظرية تقدم..ولكن مبمار�صة اتبعني.

�صالحه  يحمل  عمار  اأبو  كان  مطروقة،  غري  وعرة  طرق  ويف  طويلة  م�صرية  يف  الدورية  ا�صتمرت 

مثل  ظهره  على  حقيبة  اإىل  اإ�صافة  وجعبته،  وم�صد�صه  حديدي  اأخم�س  كال�صنكوف  وهو  ال�صخ�صي 

كل املقاتلني، وكان �صامتا وا�صع اخلطى رغم حمله الثقيل، كنا نحر�س اأن ال ي�صبقنا كثريا لكنه كان 

با�صتمرار خلف الدليل مبا�رصة، وال يعطي الأحد فر�صة اأن يكون بينه وبني الدليل، علما اأن اأبو عمار 

كان قد اأعطى قيادة الدورية لالأخ عبد احلميد القد�صي.

اأن دخلنا عرب خما�صة نهر االأردن من منطقة )مرج نعجة( واأ�صبحنا داخل االأر�س املحتلة،  بعد 

ا�صتمرت امل�صرية، كانت وجهتنا الذهاب اإىل قباطية، فقد كنا اأن�صاأنا فيها �صبه مع�صكر، وكانت قواتنا 

احلقيقية يف الريف ويف قباطية يف جبالها قاعدة مركزية، فاذا نظرت اإىل اجلبال واملغر يف تلك املنطقة 

ف�صتجد اأكرث من 200 م�صلح مع العتاد واملتفجرات، لقد كانت اأهم قوة مركزية حلركة فتح يف فل�صطني 

هي قاعدة جبال قباطية)212(.

و�صلنا منطقة طوبا�س ومكثنا هناك، ثم حتركنا باجتاه ال�صمال، اإىل منطقة الزبابدة للو�صول اإىل 

قباطية، وو�صلنا قباطية)213(، واأكمل املقدم �صمري اأبو زيد م�صاهداته فقال: نزل القائد اأبو حممد 

ورفاقه يف مرتفعات قباطية )املهلهل( وتركيزا يف منطقة خلة ال�صجرية تتكون من غابات كثيفة وكهوف 

قدمية رومانية ملك ع�صرية اأبو جعب ويعترب هذا اأول مع�صكر للثورة الفل�صطينية حلركة فتح يف عمق 

210   امل�سدر: اأبو علي �ساهني )اأوراق فل�سطينية – يحيى يخلف(

211   عبد احلميد القد�سي
212   امل�سدر: عبد احلميد القد�سي

213   عبد احلميد القد�سي
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الوطن املحتل، ومن �صخ�صيات قباطية الذين التحقوا اإىل مع�صكر ال�صجرية �صليمان اأبو زيد، واأديب 

زرعيني )�صابط اردين �صابق، واحمد م�صطفى، وعزت اأبو الرب، وح�صن كميل وحممود احمد نزال، 

وكان الدور الن�صايل للمجاهدة اأم وائل ي�رصى اجلعفر بتزويد الفدائيني بالطعام وال�رصاب واملعلومات 

وتقديرا لقباطية فقد اآزر اأبو عمار مواقفهم الن�صالية واأر�صل عددا منهم يف دورات تدريبية بدول �صقيقة 

منهم القائد فوزي حممد اأبو جعب، وخالد احمد نزال )اأبو تنها(، واملالزم ماجد اأحمد �صباعنة امللقب 

م�صلح)214( .

يف نف�س اليوم بعد ال�صاعة الثانية جاء اإلينا االأخ خطاب )عزت اأبو الرب( وكان من كوادرنا يف قباطية، 

فذهبنا للغداء معه يف بيته اأنا واأبو عمار وحتى ن�صتطيع اأن نتحرك من هناك اإىل نابل�س والقد�س، ويف 

بيت االأخ خطاب فوجئنا مبعظم وجهاء عائالت قباطية وخماتريهم يف انتظارنا، رحبوا باالأخ اأبو عمار، 

الذي اأطلقنا عليه ا�صم )اأبو حممد( وقبل الغداء قاموا جميعهم مببايعة اأبو عمار واحلركة، وكل ما له 

عالقة بنا، واأن يكون يف حمايتهم قبل اأن يحموا اأبناءهم.

واأ�صتطيع اأن اأقول اأن بلدة قباطية اأول بلدة دخلت ب�صكل جماعي يف حركة فتح، فقد كنت ترى كل 

العائلة ن�صاء واأطفاال و�صبابا يحجون اإىل قواعدنا يف اجلبال حاملني معهم ما ميلكون من طعام، فكان 

املع�صكر ممثال باملجموعات التي تقوم بالتدريب مبا ي�صبه خلية نحل، وقد ق�صمت اإىل جمموعات ومت 

ا�صتيعاب، اأكاد اأقول كل �صباب قباطية يف جمموعات التدريب يف هذه اجلبال.

وب�صكل  �صنذهب وحدنا  اأننا  االإخوة  من  طلبنا  قد  وكنا  نابل�س،  اإىل  الذهاب  علينا  كان  الغداء  بعد 

عادي، فذهبنا اإىل جنني يف �رصفي�س )�صيارة اأجرة- تاك�صي( مر ال�صائق بنا ثم عاد اإلينا، وكان يعمل 

على طريق جنني قباطية، فاأ�رصت له اإن كان ذاهبا يف اجتاه جنني، فقال: نعم، وعاد بدون اأي راكب، 

فارغا، مل اأفهم تلك اللحظة، هل اأعترب اإ�صارتي له اأننا نريد تاك�صي، اأو �رصفي�س215 ففي ذلك الوقت 

كانت الفلو�س )على قد احلال( وغري م�صموح لنا باأي بذخ يف ال�رصف، املهم ركبنا ال�صيارة اأبو عمار 

جوار ال�صائق، واأنا جل�صت يف اخللف، فاأخرجت ن�صف دينار على اعتبار اإذا كان يريد اأجرة تك�صي، 

فا�صتدار ال�صائق يف اجتاهي وقال يل: )له يا خال( األ�صتم اجلماعة.؟

قلت له : اأية جماعة؟

قال: الذين يف اجلبل.

 مل ياأخذ االأجرة، كانت البلدة كلها تعرف حركة فتح، واأو�صلنا اإىل جنني، ذهبنا اإىل بيت احلاجة 

)تودد عبد الهادي(.

احلاجة رحمها اهلل قالت: يا اأخ اأبو عمار اأريد اأن يكون ارتباطي معكم عن طريق االأخ عبد احلميد، 

دعم  يف  الفرتة  تلك  كبريا  دورا  احلاجة  هذه  لعبت  وبالفعل  فرتة  بعد  املنطقة،  هذه  يف  اأكون  لن  الأنني 

احلركة، وكانت �صخ�صية مرموقة ولها احرتامها ومكانتها بني النا�س، خا�صة يف جنني، ومع حميط 

214  م�سطفى ال�سعد .

بالعامية  ال�سرفي�ش  اأما  اأو متفق عليه،  ثابت  العدد ب�سعر  اأو كامل  الواحد  ال�سخ�ش  بالأجنبية وهي حتمل  التاك�سي  الأجرة هي  215   �سيارة 
ال�سامية )اللواج بالتون�سية( فمتخ�س�ش �سمن خط ثابت بني املدن اأو املناطق داخل املدن، وكل راكب يدفع عن نف�سه، ويف جميع الأحوال اأكرث من 

�سيارة الأجرة.



181
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

اخلط الوطني يف املنطقة، وكانت تعمل مديرة مدر�صة جنني)216(.

اإىل القد�س، ويف جنني كنا قد التقينا االأخ حممود الهم�رصي الذي  ذهبنا اإىل نابل�س قبل اأن نذهب 

اأ�صبح فيما بعد �صفري ملنظمة التحرير يف فرن�صا.

يف نابل�س كان االأخ تي�صري هوا�س قد عني م�صوؤوال ملنطقتها ورئي�صا للجنة حركة فتح، على اأن يكون 

معه خم�صة اأع�صاء من االإخوة ليكونوا قيادة منطقة نابل�س. 

وا�صتلم االأخ حممود الهم�رصي )طولكرم( 

ويف قلقيلية، اجتمعنا مع بع�س االإخوة، ليختاروا من ي�صتلم منطقة قلقيلية.

 ويف جنني كان االأخ ن�رصي �صعد اهلل ثم فيما بعد االأخ اأحمد ار�صيد.

دورية اأملانيا الطالبية – 1967/7/27م 

بعد حرب حزيران عام 1967م اأعلنت حركة فتح النفري العام لكافة االأقاليم يف الدول العربية والدول 

االأوروبية للتوجه اإىل �صوريا ومنها اإىل ال�صفة الغربية الإقامة قواعد االرتكاز متهيدا لالنطالقة الثانية 

يف 1967/8/29م توجه خم�صون طالبا من الطالب الفل�صطينيني يف اأملانيا الغربية وفرن�صا واإ�صبانيا 

توجهوا اإىل اجلزائر من اأجل التدريب الع�صكري وتلقوا التدريب الع�صكري ملدة اأ�صبوعني يف مع�صكر 

بليدة ومن بعدها انتقلوا اإىل �صوريا بطائرة ع�صكرية مرورا بليبيا وا�صتقبلوا يف مطار املزة يف دم�صق 

ومت نقلهم اإىل بلدة حموريا يف غوطة دم�صق من اأجل االأعداد والتجهيز وبع�س التدريبات وكان ي�رصف 

على التدريب النقيب )جماهد( عمر اأبو ليلى وكان اأبو عمار هو من ي�رصف عليها واإعطاء التعليمات يف 

حموريا وكان ي�صجل يف دفرت خا�س اأ�صماء املجموعة وعناوينهم يف ال�صفة الغربية وهو الذي اأ�رصف 

باإعطائها اأ�صماء حركية وق�صم الطالب اإىل ثالثة جمموعات وتوزيع ال�صالح :

املنا�رصة ونائبه عبد اهلل  – قائد املجموعة زهري  اإىل منطقة اخلليل- وبيت حلم  جمموعة تتوجه 

االإفرجني.

جمموعة تتوجه اإىل منطقة جنني – قائد املجموعة اأحمد ار�صيد ونائبه حممد �صمارة. 

جمموعة تتوجه اإىل منطقة طولكرم قائد املجموعة حممود الهم�رصي ونائبه جواد اأبو ال�صعر.

بنات جنني  الأويل يف كتاتيب عرابة، ثم يف مدر�سة  تلقت تعليمها  بلدة عرابة قرب مدينة جنني �سنة 1921.  الهادي يف  216   ولدت تودد عبد 
البتدائية، ثم التحقت بدار املعلمات فح�سلت على �سهادة الرتبية وعلم النف�ش. بعد تخرجها عملت معلمة و مديرة من عام 1938 حتى 1968م  يف 
مدار�ش عديدة. قامت بحملة وا�سعة ملحو الأمية يف منطقة جنني، ودعت املواطنني للتدرب على ال�سالح ملواجهة الحتالل الإ�سرائيلي، التحقت بالثورة 
الفل�سطينية داخل الوطن املحتل، و�ساركت يف عدد من العمليات الفدائية، فقامت جمموعة قوات الحتالل الإ�سرائيلي باعتقالها ومن ثم اإبعادها عن 
فل�سطني �سنة 1968م. ويف عمان �ساهمت يف تاأ�سي�ش مدر�سة اأبناء ال�سهداء، اأ�سرفت على مركز خياطة لواء نابل�ش يف العبديل، وم�سغل للخياطة وتعليم 
الطباعة يف الوحدات. لها عناية بالرتاث الفل�سطيني، وقامة بجمع الكثري من نتاجها: - خراريف فل�سطينية - بريوت 1980م، - لها �سبعة جملدات 
خا�سة باحلياة الفل�سطينية )خمطوط( توفيت يف 1989/7/17م. منح اأ�سمها و�سام القد�ش للثقافة والفنون يف كانون اأول 1990م. امل�سادر واملراجع: 

مو�سوعة اأعالم فل�سطني يف القرن الع�سرين، حممد عمر حمادة، �سوريا،2000م.
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جمموعة اخلليل:

يوم 1967/7/26م انطلقت املجموعة من بلدة حموريا بعد اأن جتهزنا بال�صالح من نوع �صنبال 

ونوع كارلو�صتاف وعدة الغام ومتفجرات وكانت املجموعة مكونة من التالية اأ�صماوؤهم:

زهري املنا�رصة 2–عبد اهلل االإفرجني 3– غازي احل�صيني 4- عدنان اأبو عيا�س  5– �صعيد عبد ربه 

اللقطة –6 حممود اأبو عالن »طالب من اإ�صبانيا من بلدة الظاهرية« 7– كايد يو�صف – 8 حممد اأبو 

عواد »طالب من اإ�صبانيا« 9– خليل ال�صوبكي من خميم الدهي�صة 10- حماد ال�صانع دليل الدورية من 

بئر ال�صبع.

اإىل  وو�صلنا  االأردنية  احلمراء  بلدة  اإىل  وتوجهنا  �صيد  احلاج  يقودها  روفر  الند  ب�صيارة  حتركنا 

اإىل مدينة  نقلتنا �صيارة �صحن )لوري( ع�صكرية عراقية ومررنا  العراقي ومن هناك  للجي�س  مع�صكر 

اأربد ومن هناك توجهنا اإىل ال�صونة ال�صمالية ومنها اإىل خميم الكرامة االأردنية ومن هناك توجهنا اإىل 

خما�صة على نهر االأردن وقطعنا اإىل ال�صفة الغربية من النهر وبقينا بني اأ�صجار الدفلة حتى الغروب 

ومن هناك توجهنا باجتاه بلدة العوجا عرب الكتارات ال�صعبة والتي يعرفها الدليل حماد ال�صانع جيدا 

وكانت الطريق �صعبة جدا وهي عبارة عن مدقات وطريق �صيقة وتاأخذ وقتا طويال للو�صول اإىل املنطقة 

ال�رصقية ال�صمالية من العوجا وو�صلنا قبل طلوع الفجر اإىل بيارة موز منهكني وتعبانني جدا وتفرقنا 

يف البيارات ومن �صدة التعب راح اجلميع يف النوم وبقينا طيلة النهار يف البيارة ومننا ليلة ثانية وكان 

ثم عادوا وكانوا  اأثر احلرب  النازحني على  النهر وكانوا من  الذين قطعوا  املواطنني  هناك كثري من 

متواجدين معنا يف بيارات املوز ويف اليوم الثاين �صباحا جمعنا ال�صالح واالألغام وو�صعناها يف اأكيا�س 

خي�س واأخذها االأخ عبداهلل االإفرجني وزهري منا�رصة والدليل حماد وق�صمت املجموعة يف العوجا اإىل 

اأيام �صي�صل  اأنه بعد  اإىل بيت حلم ومت االتفاق  اإىل منطقة اخلليل والق�صم االآخر  ق�صمني ق�صم يتوجه 

ال�صالح.

جمموعة بيت حلم توجهت من اأريحا بالبا�س اإىل القد�س ومن القد�س اإىل بيت حلم ومن هناك توجهنا 

اإىل بلدة بيت فجار وبقينا مدة اأربعة اأيام ومل يت�صل بنا اأحد وعلمنا فيما بعد اأن دورية اخلليل اعتقلت يف 

بلدة بيت اأمر والذي اأخربنا به اأبو علي �صاهني الذي ح�رص اإىل العنوان وو�صع ر�صالة �صفوية عند م�صوؤول 

الربيد وبقينا يف املنطقة حتت قيادة اأبو علي �صاهني قائد املنطقة اجلنوبية )اخلليل وبيت حلم()217(.

االأردن  لنهر  "وبعد عبور جمموعتنا  اأملانيا:  اعتقال جمموعة  اإ�صكالية  اأبو عيا�س عن  يقول عدنان 

املنا�رصة وعبد  واالأخ زهري  غازي احل�صيني  واالأخ  اأنا  توجهت  بيوم واحد،  اأ�صلحتنا وعتادنا  بكامل 

اهلل االإفرجني وحماد ال�صانع )دليل املجموعة( اإىل بلدتي بيت اأُّمر. وبعد تناولنا طعام الغداء يف بيتنا 

غادرنا االإفرجني واملنا�رصة وال�صانع.

غازي احل�صيني كان يدر�س معي يف اأملانيا وجاء لزيارتنا والتعرف اإىل العائلة يف بيت اأّمر، وكانت 

خطتنا يف اليوم الثالث اأنا وغازي التوجه اإىل القد�س �صباح اليوم التايل للقاء �صقيقه ال�صهيد في�صل 

لزيارته ودرا�صة اإمكانية عمله معنا.

يف فجر اليوم الرابع من و�صولنا اإىل بيت اأومر طوقت قوات االحتالل البلدة واقتادوا اأحد رجالها 

217  كايد يو�سف )اأبو ن�ساأت(.
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حتت التهديد ليدلهم على منزلنا، ومنذ اللحظة االأوىل العتقالنا يف البيت و�صوؤالنا عن اأ�صمائنا مل يكن 

اأمامي من خيار اإال االعرتاف با�صمي احلقيقي كوين �صاحب البيت ويعرفني اجلميع، وهنا �صاألني قائد 

القوة االإ�رصائيلية عن غازي احل�صيني حتديدا فاأنكرت معرفتي به وهو واقف اأمامي، فانهالوا علي 

بال�رصب، و�صاألوا جميع من تواجد يف بيتنا وحارتنا عن اأ�صمائهم فاأجابوا، بينما اأجاب غازي با�صمه 

)علي اأبو عيا�س( وهو اال�صم الذي تعرف به اإليه جميع من يف البيت مبا فيهم والدي واجلريان، وهذا ما 

اأربك جنود االحتالل الذين جاوؤوا العتقايل وجهدوا يف البحث عن غازي، وهنا قام االحتالل باعتقال كل 

من تواجد يف البيت تلك ال�صاعة مبن فيهم والدي عبد احلليم اأبو عيا�س واأخي االأ�صغر حممد الذي كان 

يف ال�صابعة ع�رص من عمره، وعدد من اأبناء اجلريان، باالإ�صافة اإىل )علي اأبو عيا�س – غازي(، اقتادين 

جي�س االحتالل مكبال وخلفي مبا�رصة اقتادوا والدي واأخي وغازي وعدد من اأبناء اجلريان)218(".

وبعد اعتقال دورية اأملانيا ترك منهم م�صطفى �صمارو خ�صي�صا، ملراقبة من �صيرتدد عليه، وكان 

انتماوؤه معروفا لدى �صلطات االحتالل، ومن املطلوبني، فبقي طعما الكت�صاف من ينتمي للحركة، كان 

االأخوين �صعيد العطعوط وتي�رص هوا�س ملمني يف كثري من اأمور املنطقة، وكان هناك اأي�صا اأ�صتاذ ا�صمه 

يف  املراأة  احتاد  رئي�صة  كانت  التي  الهادي،  عبد  ع�صام  باالأخت  ات�صلت  معنا،  موجودا  قمحية  اأحمد 

نابل�س، واأي�صا لها و�صعها، وحتظى باحرتام الكثري من االأهايل، اأذكر ذهبنا اإىل بيتها يف املرة االأوىل اأنا 

واالأخ جماهد، وكانت حتركاتنا هذه جتري كلها مبعرفة واإر�صاد االأخ اأبو عمار، و�صمن مفهوم العمل 

اجلماهريي، ويف ذلك الوقت فر�س على مدينة القد�س ح�صار قا�س، فطلبنا من االأخت ع�صام اأن يقوم 

اأنتم الذين  لنا:  اأن االأخت ع�صام)219( قالت  اأذكر  اأهلنا يف القد�س،  احتاد املراأة يف نابل�س مب�صاعدة 

تتحدثون معي، ما الذي يثبت يل من اأنتم؟

اأن تقوم بتزوير هذا  فقلت لها معنا هذا ال�صعار)وكان �صعار فتح(، و�صلطات االحتالل ت�صتطيع 

ال�صعار، ولي�س معنا �صيء غريه.

كان وا�صحا اأنها تريد اأن تفكر اأو تتاأكد، فطلبت منا العودة يف اليوم الثاين، وبالفعل عدنا اليوم 

الثاين، فاأعطتنا مبلغا من املال لنقوم بتو�صيله اإىل القد�س باأنف�صنا، فرف�صنا وقلنا لها: اإننا ن�صتطيع اأن 

نقدم لهم مبلغا بطريقتنا، ولكننا نريد اأن ن�صعر اأهلنا يف القد�س، باأن ي�صعروا اأن اأهلهم يف نابل�س معهم، 

نريد منك االت�صال باالأطر املنتمية لك، اأو نف�س االإطار، فاأنت بالن�صبة لنا متثلني مدينة نابل�س.

اأقمنا يف نابل�س جلنة تراأ�صها االأخ  اإلينا، وكانت بداية التعامل معها، املهم  اأنها اطماأنت  اأح�ص�صنا 

اأبو �رصيف، مع جمموعة من االإخوان، لرتتيب االأمور و�رصاء ال�صالح وتخزينه كانت  تي�صري هوا�س 

218  ر�سالة عدنان اأبو عيا�ش، اإ�سكالية اعتقال جمموعة اأملانيا درو�ش وعرب.
219   ولدت ع�سام عبد الغني عبد الهادي يف نابل�ش عام 1928 ودر�ست يف املدر�سة العائ�سية الثانوية واأكملت درا�ستها الثانوية مبدر�سة الفرندز 
يف مدينة رام اهلل. انتخبت عام 1949م اأمينة ل�سر جمعية الحتاد الن�سائي العربي بنابل�ش وا�ستمرت يف هذا املوقع حتى اإبعادها عن الوطن يف العام 
الوطني  القد�ش. ع�سو يف املجل�ش  الذي عقد يف  الأول  التاأ�سي�سي  الفل�سطينية عام 1965م يف موؤمتره  للمراأة  العام  انتخبت رئي�سة لالحتاد  1969م. 
الفل�سطيني الأول الذي عقد يف القد�ش عام 1964م. انتخبت لع�سوية املجل�ش املركزي الفل�سطيني عام 1974م. وكانت املراأة الوحيدة يف املجل�ش طيلة 
اأربع �سنوات. لعبت دورًا قيادياً يف مقاومة الحتالل الإ�سرائيلي التي اعتقلتها وابنتها "فيحاء" قرابة �سهرين واأبعدتها القوات الإ�سرائيلية وابنتها اإلى 
الأردن يف 1969/4/26م. انتخبت لع�سوية الهيئة العليا للجنة اإنقاذ القد�ش التي كان يراأ�سها املرحوم �سليمان النابل�سي. ويف عام 1981م انتخبت 
املوؤمترات  وع�سرات  املتحدة  الأمم  يف  املراأة  اأو�ساع  للجنة  وندوات  موؤمترات  �ستة  يف  �ساركت  العاملي.  الدميقراطي  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة  نائبة 
الوفد  الأمم املتحدة حيث طلب  املك�سيك برعاية  ن�سائي عاملي عقد  الفل�سطينية لأول موؤمتر  التحرير  راأ�ست وفد منظمة  العربية والعاملية.  الن�سائية 
الفل�سطيني اإدانة ال�سهيونية كحركة عن�سرية وا�ستجاب املوؤمتر للطلب الذي ت�سمن بيانه اخلتامي. مثلت اأ�سيا يف املوؤمتر ال�سعبي حلقوق الإن�سان 

الذي عقد يف فينا عام 1993م. توفيت يف 2013/8/11م يف العا�سمة الأردنية عمان.
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البندقية تباع بدينارين اأو ثالثة، وكنا نعاين من قلة املال، ويف املرات التي نزلت بها قبل اأن ينزل االأخ 

اإمكانياتنا الب�صيطة، وباأية كمية ن�صتطيع  اأن يتم �رصاء هذا ال�صالح بكل  اأبو عمار، طلبنا من اإخوتنا 

الذين مت  ال�صباب  اإعداد  اإىل  باالإ�صافة  نابل�س،  لدينا خمزونا جيدا يف  اأن  نعترب  عليها، فكنا  احل�صول 

تدريبهم، كان معنا االأخ جماهد ويف البداية مت فرزه ليكون م�صوؤوال ملنطقة رام اهلل، ولكنه عاد اإىل نابل�س 

يف اليوم الثاين يف مهمة عاجلة، واأبعد من رام اهلل فقد كان فيها عدد كبري من العنا�رص التي تعرفه، 

والتي قام بنف�صه بتدريبها عندما كان اآمرا للمع�صكر يف الهامة، فاآثرنا اأن يكون يف نابل�س.

كانت �صوريا ت�صغط با�صتمرار على عدم بدء العمليات الع�صكرية يف االأرا�صي املحتلة حتى ت�صتعد 

جميع الف�صائل لذلك ومن اأجل املحافظة على اأمن االأخ اأبو عمار كنت قد طلبت من جميع قادة املناطق 

عدم ال�صماح مبقابلة االأخ اأبو عمار الأي قادم اإال بعد م�صاورة االأخ اأبو عمار ومعرفة م�صمون الر�صالة 

التي يحملها الر�صول.

بعد ترتيب االأمور ب�صكل جيد يف نابل�س، غادرنا اإىل رام اهلل ثم القد�س حيث مناطق االإقامة، وكنا 

نعمل يف القد�س ويف اأكرث من منطقة، على االنفتاح على كل القوى الوطنية وكافة انتماءاتها، �صواء كانوا 

حزبيني اأو من ف�صائل اأخرى، فالهدف لنا جميعا ق�صية واحدة، االحتالل ومقاومته، وهذا ما يجمعنا، 

وكنا نت�صاهل جدا معهم، يف هبة القد�س كان ات�صايل مع كمال النمري م�صوؤول حركة القوميني العرب 

ذلك الوقت، فقد كان الدكتور �صبحي غو�صة منزويا اأو على خالف مع احلركة، وخا�صة بعد االعتقاالت 

التي متت بعد عقد موؤمترهم يف �صتورا يف �صهر 1966/11م)220(.

فكان الذي ميتلك اإعطاء التعليمات والقرار هو االأخ كمال النمري كان م�صوؤول القوميني العرب.

نقلت اأبو عمار للقد�س، يف �صقة تعود الأحد اأخوايل، اإبراهيم و�صادق ال�صنطي، كان و�صعهم املايل ال 

باأ�س به، فاأعطونا �صقة تقع عند �صيدلية الطزيز قرب الهالل االأحمر الفل�صطيني، وبجوار بيوتهم، كان 

لهم اأكرث من بيت فاأفرغوا لنا هذه ال�صقة، كي نكون فيها م�صتقلني ونعمل بحرية.

بع�س  لروؤية  وهو  اأنا  بدورنا  نخرج  وكنا  ال�صخ�صيات،  من  الكثري  مع  يجتمع  عمار  اأبو  كان 

ال�صخ�صيات ح�صلنا اأي�صا على مركز فاأحد اإخوتنا اإبراهيم اإ�صتنبويل كان يعمل يف �رصكة للمقاوالت 

)املقاولني العرب( وكان �صاحب هذه ال�رصكة اأو مديرها العام االأخ فهمي احلموري )اأبو زياد( كان 

منتميا اإىل ال�صيوعيني، ويوؤيد مثلنا حرب الع�صابات فكنا ن�صتخدم مكتبه للتخزين، واالجتماعات، ومت 

لقاء بني االأخ اأبو عمار وكمال النمري، واأي�صا مع االأخ في�صل احل�صيني الذي كان حتى ذلك الوقت مع 

حركة القوميني العرب، وبداأت اإ�رصائيل بعملية االإح�صاء لل�صكان واأح�صي اأبو عمار يف اأحد البيوت 

للح�صول على هوية القد�س، وباملنا�صبة كان ميتلك اأكرث من هوية، ومن اأكرث من م�صدر ومبهن متعددة.

بعد اأن ا�صتقر يا�رص عرفات يف ال�صفة الغربية قام بتعيني قيادات للمدن واملناطق الفل�صطينية على 

اأن يتم ت�صكيل قيادات لهذه املناطق على �صكل جلان كل جلنة تتاألف بحدها االأق�صى من �صبعة وبحدها 

االأدنى خم�صة اإ�صافة اإىل م�صئولها واأبقى على الت�صميات التي كانت يف قطاع غزة اإ�صافة اإىل اللجنة 

القيادية العليا برئا�صته وع�صوية كل من:

اأبو عمار وجلنة القد�س مركزية وكان  عبد احلميد القد�صي م�صوؤوال عن جلنة القد�س ونائبا لالأخ 

اأع�صاوؤها: عبد احلميد القد�صي، عمر اخلطيب )اأبو �صامخ(، املالزم �صالح ا�صتلم قيادة مع�صكر الهامة 

الكاظمي. وكان  الرائد فايز حمدان )الرائد خالد(، االأخت عبيدة  ليلى )جماهد(،  اأبو  بعد االأخ عمر 

220  �سهادة عبد احلميد القد�سي )اأوراق فل�سطينية – يحيى يخلف(.



185
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

النقيب جماهد )عمر اأبو ليلى( واالأخ اأبو علي املدين امل�صئولني الع�صكريني يف ال�صفة الغربية.

عني اأبو علي �صاهني م�صوؤوال عن قيادة املنطقة اجلنوبية وت�صمل: بيت حلم، اخلليل، قطاع غزة.

كانت القيادة يف قطاع غزة تت�صكل من االأخوة/ عبد اللطيف عبيد، حممد ثابت، جمال ح�صن عاي�س، 

وكانوا م�صيطرين على و�صع العمل ال�رصي هناك، و ثالثتهم حالة ن�صالية مثقفة ثقافة عالية.. �صالبة 

لي�صت عادية يف ممار�صة العمل الن�صايل)221(.. 

ذهبت مع االأخ اأبو عمار اإىل غزة واجتمع مع كل م�صوؤويل ال�صاحة املتواجدين هناك، وتناولنا الغداء 

وعدنا يف نف�س اليوم كان التنقل �صعبا، فقد اأخذتنا �صيارة تذهب كل يوم اإىل غزة للتجارة، وكان االأخ 

ال�صائق يدفع ر�صاوى لالإ�رصائيليني لت�صهيل حركته، وهذه الر�صاوى التي كان يدفعها هي التي ت�صمح 

يف  للتغطية  عمرها  من  اخلام�صة  يف  طفلة  وهي  وابنته،  خايل  زوجة  معنا  ن�صطحب  وكنا  باملرور،  لنا 

رحلتنا، فذهبنا واجتمعنا مع االإخوان، وكن هناك اإ�صكالية يف زيارتي ال�صابقة، فعندما ذهبت من قبل 

مل األتق القيادة العليا املمار�صة على االأر�س، كانت معي اأ�صماء اجلميع مبا فيهم قيادة الظل اأو البديل، 

فاجتمعت مع البديل، وكان لهم وجهة نظر كيف اأقوم اأنا يف االجتماع، اأو�صحت لهم اأن عليهم مراعاة 

خالل  عملي  اأنهي  اأن  وعلي  غزة،  يف  �صاعتني  �صوى  متكث  ال  التي  ال�صيارة  هذه  يف  ح�صوري  طريقة 

هذا الوقت الأعود مع ال�صيارة، من هنا كان ال بد من ذهاب االأخ اأبو عمار اإىل غزة، الأنه الوحيد الذي 

ميتلك حال لهذه االإ�صكالية، اأي اأنا، وميتلك كلمة ال�رص واملعلومات، وهو خمول باالجتماع وتنظيميا هو 

�صاحب القرار، واأو�صح لهم اإنني ذهبت من قبل و�صاألت عنهم فلم اأجدهم، وبالتايل ت�رصفت ح�صب 

تعليمات التنظيم.

االأخ  اأن  يل  فروى  املفاجاأة،  ب�صعقة  اأ�صبت  ا�صت�صهد،  جماهد  اإن  يل:  فقال  فريتخ،  علي  اأبو  جاء 

جماهد جاء اإىل بيت م�صطفى �صمارو، الذي كما اأ�صلفت تركته القوات املحتلة دون اعتقال، ليكون طعما 

�صهال ملن يرتدد عليه، واأو�صح اأن املراقبة كانت دقيقة فعندما جاء جماهد مت ر�صده متاما، وكان قادما 

البلدة،  اإىل جنني حل�صور اجتماع، �صيعقد يف �صالون حالقة يقع يف منت�صف  الأخذ م�صطفى �صمارو 

فتبعتهم �صيارة املخابرات وبعد و�صولهم ل�صالون احلالقة ما اأن توقفت ال�صيارة ونزل منها جماهد 

حاولوا اإلقاء القب�س عليه اإال اأنه ا�صتبك مع الدورية. كان يف حوزته م�صد�صا )ن�صف غولت( ومعه 37 

طلقة، ومت ح�صاره بخم�صة ر�صا�صات وقاومهم بامل�صد�س ومت اعتقاله واأخذوه اإىل منطقة 1948.

تذكرت حواراتنا معا، عندما كان يقول يل.. لو اأمتلك كال�صينكوف، ومعي خمازنه فاأنا جاهز وحدي 

الأت�صدى لكتيبة من اجلي�س االإ�رصائيلي، وكنت اأقول له.. واهلل �صتموت رخي�صا، الندفاعه الزائد، كان 

مقاتال حقيقيا ومل يكن اإن�صانا �صهال، له ثقة مطلقة يف قدراته واإميانه كما علمت فيما بعد من املحقق 

الذي اأخربين بذلك عندما حقق معي، وو�صفه باأنه كان رجال، وطبعا و�صعوا القيد يف يديه وحمل يف 

�صيارة جيب فيها ال�صائق وجندي واحد للحرا�صة، تطلع جماهد وح�صب املوقف اأنه لو �رصب احلار�س 

املوقف وكما  الر�صا�س ب�رصعة، وي�صيطر على  ف�صياأخذ  االإ�رصائيلي  ال�صائق  بيديه، والر�صا�س جوار 

روى يل املحقق اأن ال�صائق كان متيقظا، واأ�رصع من جماهد فعندما �رصب جماهد املرافق الذي معه، 

وقبل اأن ي�صل اإىل الر�صا�س كان ال�صائق قد متكن من الر�صا�س واأفرغه يف ج�صد جماهد)222( حتى 

221  اأبو علي �ساهني، مقالة بقلم الكاتب حم�سن اخلزندار دنيا الراأي، 2009/10/19م.
222  الأخ )جماهد اأبو بكر( وا�سمه احلقيقي )عمر اأبو ليلى( وهو من قرية يازور/ �سكان خميم عناتا )القد�ش(، وهو �سابط فل�سطيني خريج 
كلية اإعداد ال�سباط يف العراق، ويعود ذلك للحاج اأمني احل�سيني رحمه اهلل فقد طلب من عبد الكرمي قا�سم اأن يكون للفل�سطينيني يف كل دورة من ال�سباب 
لإعدادهم م�ستقبال كنواة للجي�ش الفل�سطيني يف عملية التحرير، كان احلاج اأمني �سباقا يف الروؤية امل�ستقبلية، وهكذا كان الأخ جماهد اأحد هوؤلء ال�سباب 
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املوت.

اأ�صبح لدى احلركة 124 عملية، نفذت ومل يعلن  اأن ن�صدر بيانا ر�صميا كان قد  يف 10/8 قررنا 

عنها، فكان ال بد االآن من بيان لل�صعب، كان اأبو علي اإياد قد �صلمني قلم حرب، وقال يل اكتبوا به البيان 

االأول حلركة فتح يف مرحلة انطالقتها الثانية، ويف نف�س اليوم وكان يوم جمعة، تغدينا اأنا واالأخ اأبو 

عمار يف نف�س البيت يف القد�س، واأذكر اأن بيت خايل كانوا قد اأعدوا يومها �صمكا، وبعد الغداء قال يل: 

�صنكتب البيان االآن، وبداأ يهم بالكتابة، فقلت له لي�س بقلمك، لو �صمحت هذا قلم اأبو علي اإياد فمزق 

الورقة التي كان قد بداأ فيها الكتابة، واأخذ قلم اأبو علي وكتب به البيان االأول.

يف هذه اللحظة حملت اأنا �صينية الطعام الأعيدها اإىل بيت خايل، كان لبيت قليبو الذي نقيم به اأكرث 

من ميزة، من حيث املوقع، ووجود عدة مداخل توؤدي اإليه من جهات عديدة، فعندما خرجت لفت نظري 

رجال مل اأره من قبل يرتدي بدلة، ويقف يف اأحد مداخل البيت، اأكملت طريقي بطريقة طبيعية اإىل بيت 

خايل وعدت من جهة اأخرى ال يراين منها الرجل، يف املنطقة التي عدت منها كان هنا بيت الآل اجلعربي 

وكذلك لهم فرن، فدرت من ناحية الفرن، وكانت عالقتي مع اجلريان حميمة وممتازة، ف�صاألت االأخ 

الذي يف الفرن، وقلت له: اأرى يف احلارة زبونا جديدا؟

ت�صتخدم  الوقت،  ذلك  يف  االحتالل  خمابرات  كانت  بي�صاء  �صيارة  اأح�رصته  منهم،  هذا  يل:  قال 

�صيارات بيجو 404 بي�صاء اللون، وجمرد اأن يرى النا�س هذه ال�صيارة يعرفون اأنهم خمابرات، واأكمل 

يل ال�صاب اأن معه اأي�صا جهاز.

حملت املعلومات ودخلت اإىل اأبو عمار، كان ال يزال يكتب البيان، وقد خلع جاكيته.

كان يرتدي اجلاكيت فقمت ب�صحبه لنخرج، واأخذ اجلاكيت عن الكر�صي، وارتداها وغادرنا �رصيعا 

دون اأن يرانا اأحد، حتى ال�صاب الذي يف الفرن ابن اجلعربي مل يرنا، وكما اأ�صلفت كان للبيت اأكرث من 

طريق للخروج والدخول اإليه، خرجنا من منطقة فيها حمل ت�صليح )دراجات=ب�صكليتات( وكان معي 

�صيارة )دوج حمراء( لعدنان اجلوالين ويف املنطقة عند موقف ال�صيارات تكون مقدمتها باجتاه احلائط، 

ولي�س خلف بع�صها، فتحت له باب ال�صيارة اخللفي �رصيعا، وركب وبداأت اأرجع يف ال�صيارة اإىل الوراء، 

تقريبا، وعند  م  مل�صافة 500  ال�صيارة  يراقبنا، �صقت ب�رصعة  الذي  للرجل  ال�صيارة  فانك�صفت  الأخرج 

كازية مفرق يف ال�صيخ جراح واأنت خارج من اجل�صمانية لتدور اإىل باب العمود، اأنا حت�صبا الأية مفاجاأة، 

اأبو عمار منها، وات�صلت  واأنزلت  ال�صيارة،  اأوقفت  بها  ات�صال  التي كنت على  املعلومات  �صبكة  ومع 

هاتفيا مع االأخ عدنان اجلوالين، قلت له: يا اأبو الفهم ما اأخبارك؟ كيف �صحتك؟ قال يل: االأحمر يخ�رص.

قلت له: اأر�صل من ياأخذ ال�صيارة، لقد فهمت من جملته االأحمر يخ�رص اأننا يف خطر، وكان يعرف 

يعلم  اأحد  ال  بي�صاء،  فاجن(  )فولك�س  �صيارة  اأمتلك  كنت  احلمراء  ال�صيارة  ا�صتخدمت  اأنني  بالطبع 

بامتالكي لها، وكانت جيدة وقوية، فقد كان عندنا اأحد االإخوة، قد رتبها يل بحيث ال ت�صتطيع �صيارة 

بحجم كبري اأن تكون يف �صالحيتها و�رصعتها، وكنت قد و�صعتها يف نف�س املنطقة، فذهبت واأح�رصت 

�صيارتي، وخرجنا من القد�س يف �صيارة بي�صاء اإىل رام اهلل، وقلت الأبي عمار االآن كل �صلطات االحتالل 

تبحث عن �صيارة حمراء وتقوم بالتفتي�س.

الذين در�سوا يف الأكادميية الع�سكرية العلوم الع�سكرية، �سمن تلك التفاقية ب�سكل عايل امل�ستوى، كما ا�ستطاع بناء عالقات متميزة مع الكثري من �سباط 
اجلي�ش العراقي، كان منوذجاً يف الأخالق، و ب�سطة يف اخَللق، قوة يف الأداء، فدائياً يف العطاء بال حدود، منوذجاً من النماذج الكفاحية املتميزة، لقد كان 

باخت�سار فدائياً بامتياز، قام على قيادة مع�سكر التدريب )مع�سكر الهامة( ال�سهري.
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كانت �صلطات االحتالل تقوم بعمليات مت�صيط وا�صعة بداأتها من ال�صمال اإىل اجلنوب، ومن منطقة 

جنني، وقد ورد ا�صم عبد احلميد، كما اأخربين االإخوة يف اأكرث من منطقة، فقلت: يا اأخ اأبو عمار اأ�صبح 

الو�صع �صعبا، وها هم ي�صلون اإىل رام اهلل، فمن ال�رصوري اأن تختفي الأنني اأنا اأي�صا يجب اأن اأختفي، 

وطوال وجودك ال ميكن اأن اأقوم باالختفاء، ولالأمانة ونحن نتحاور بكى اأبو عمار قال يل: عندما كان 

اأن  مني  تريد  للخطر  تتعر�صون  واأنتم  واالآن  القائد،  واأنا  ن�صبي  اأمن  يف  وكنت  جيد،  لديكم  الو�صع 

اأختفي.؟ 

قلت له: يا اأخ اأبو عمار الو�صع ال يتحمل، اأمن وكادر اأو مزاودة اأنا االآن اأريد اأن اأختفي ولن اأفعل 

ذلك واأنت موجود.

قال: طاملا ازداد اخلطر عليكم فال ميكن اأن اأقبل طلبك.

قلت له: يوجد حل القاعدة ال�رصية التي لنا على نهر االأردن ال يعلمها اأحد اإطالقا، اإال �صخ�س واحد 

م�صتودع يف  لنا  يكون  اأن  عمار، طلب  اأبو  على طلب  بناء  هذه  وكانت  م�صتودعا  ن�صتخدمها  كنا  فقط، 

االأردن لل�صالح، وكانت له روؤية يف ذلك، قلت يومها: ملاذا يكون لنا م�صتودع يف االأردن ونحن مطاردون؟ 

اأخربته اأن فالنا فقط يعرف، وبهذا ال يعرف الذين يف اخلارج اأنك خرجت، وال الذين يف الداخل اإنك 

غادرت، فرف�س رف�صا قاطعا، قلت له: طاملا هذا راأيك، ف�صاأبقى موجودا، و�صاأ�صجن، ولكن اأكرر عليك 

اأن اأهم �صيء بالن�صبة يل اأنت، وما يهمني اأن تبقى بخري.

اأما االأخ اأبو عمار فقد تركته يف رام اهلل، مب�صوؤولية ه�صام ال�صعودي، وعدت اإىل القد�س ومت اإلقاء 

لهم  اأمنها  التي  ال�صقة  يف  يوما   11 ه�صام  عند  بقي  اأنه  بعد  فيما  علمت  الليلة،  نف�س  يف  علي  القب�س 

املختار نعيم، بعدها مل اأعرف، فقد ا�صتلم االأمر اأبو فرا�س )م�صطفى عي�صى( واإخوة اآخرين تابعوا 

املهمة)223(.

 يقول ه�صام ال�صعودي يف �صهادته)224(.."كنت من �صكان رام اهلل قبل حرب �صنة 1967م وكاأي 

�صاب فل�صطيني �صدتني ال�صيا�صة والق�صية الفل�صطينية فكنت واحدا من الذين يرتددون على املقاهي 

ال�صيا�صية كما كنا نطلق عليها، وكان يل دورا ما تلك الفرتة.

بعد هزمية حزيران واحتالل ال�صفة الغربية جاء اإيل �صديق قدمي كان يعمل يف الكويت وعاد بعد 

احلرب، كان معه جمموعة من ال�صباب على ما اأذكر كانوا ينتمون للجبهة ال�صعبية، كان هذا ال�صديق 

اأبو را�س يعمل يف جمال امليكانيكية وت�صليح ال�صيارات، فطلب مني ا�صتعارة �صيارتي  وا�صمه راغب 

الأمور فنية، وبحكم عالقتي به و�صداقتي معه اأعطيته ال�صيارة فغاب حوايل ال�صاعتني واأعادها يل.

يف اليوم الثاين كرر الطلب، و�صاعف مدة الغياب، ثم تكرر االأمر ويف نف�س الوقت اكت�صفت اأنه كان 

ي�صري بها يف رحالت طويلة تبلغ 400 كلم ولي�س م�صوار كما كان يقول يل، بداأت ال�صكوك يف طبيعة هذه 

امل�صاوير الطويلة ماذا يفعل بها.؟ واإىل اأين يذهب كل هذه امل�صافة.؟ وو�صع البلد ال ي�صمح، فدوريات 

االحتالل واحلواجز يف كل مكان، كذلك فر�س منع التجول كل م�صاء، يف املرة االأخرية اأذكر اأنه غاب 

حوايل �صت �صاعات، وعاد قبل فر�س منع التجول بن�صف �صاعة تقريبا، قلت له عندما اأعادها اأين ذهبت 

بال�صيارة..؟ قال يل: م�صوار، اأخرجت له عداد ال�صيارة كانت امل�صافة حوايل 400 كلم وهذا يعني اأن 

ال�صيارة مل تتوقف خالل ال�صاعات ال�صتة، اأحلحت اأن اأعرف اأين ذهب.؟ وما نوع هذه امل�صاوير.؟ فقال 

223   عبد احلميد القد�سي، مقابلة �سخ�سية 2013/7/16.
224  برنامج ت�سجيل تاريخ الثورة الفل�سطينية، 1955 – 1965م
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يل: ما�صي تعال، دار بي اإىل غطاء ال�صيارة اخللفي ثم رفع الغطاء فوجدت ال�صيارة معبئة باملتفجرات 

والقنابل والر�صا�صات.

فوجئت كان قد قال يل من قبل اأنه �صيعمل يف املقاومة، ولكن مل اأتوقع اأن يكون االأمر هكذا، قلت 

له، ماذا لو اأم�صكوا بك.؟ قال يل مبا معناه ح�صل خري، وطلب اأن تبقى ال�صيارة بحمولتها عندي حتى 

ال�صباح ثم �صياأتي ويت�رصف مبا فيها.

 تلك الليلة مل اأمن اأوقفت ال�صيارة اأمام البيت كالعادة، وبقيت �صاهرا عندما طلع النهار وانفك منع 

التجول، ذهبت اإليه كان له كراج فقلت له ماذا �صنفعل.؟ هل �صاأو�صلها اإىل مكان معني الإنزال احلمولة، 

ثم جاء يف نف�س الوقت �صاب ا�صمه عبد احلميد القد�صي كانت املرة االأوىل التي اأراه فيها وعرفني على 

نف�صه ف�صاألته هو االآخر اأين �صنذهب باحلمولة.؟ قال يل اإىل بيت حنينا و�صعفاط.

بعد هذه املرة اأ�صبح الطلب على ال�صيارة وعلّي اأنا، يف اليوم الثاين مبا�رصة طلبوا مني اأن اأقوم 

االأردين،  �صابقا يف اجلي�س  كان  اهلل عو�س، رجل ممتاز  عبد  ا�صمه  كان  اإىل )قطنة(  بتو�صيل �صخ�س 

والتحق بعد احلرب يف احلركة، وا�صت�صهد فيما بعد ارحتت عدة اأيام ليعود يل بعدها عبد احلميد وبداأ 

يطلب طلبات مني �صبه تعجيزية، اأفهمته اأين ال اأ�صتطيع تنفيذ ما يطلبه، وال اأ�صتطيع اأن اأحترك ب�صهولة 

اأو اأن اأختفي من رام اهلل، واأذكر اأنني قلت له اأنتم اأنا�س فو�صويون ابتعدوا عني قدمت ما اأ�صتطيع 

وانتهينا.

و�صخ�س  خالد  والرائد  اجلوالين  وعدنان  هو  بيتنا،  اإىل  وفد  برفقة  املرة  هذه  ليعود  يومني  غاب 

يرتدي حطة وعقال، كنت غري معتاد على ا�صتقبال اأنا�س من هذا النوع، واأ�صحابي يف رام اهلل معروفني، 

فتحت والدتي الباب، وعادت هي االأخرى منده�صة قالت: على الباب اأ�صخا�س بدهم اإياك، ومعاهم رجل 

فالح فوجئت قلت لها مني.. و�صو فالح.؟ قالت: ال اأعرف ب�س �صكله )غري �صكل(.

خرجت وفتحت الباب ورحبت بهم وتف�صلوا، مل اأكن اأعرف منهم اإال عبد احلليم اجليالين، الرائد 

خالد الأول مرة اأراه، واالآخر دخل وبداأ يقبل يّف )كعادته( عرفوين عليه االأخ اأبو حممد طبعا اأول مرة 

على  تاآخذنا  االإخوان، وما  عنك من  �صمعت  اأنا  يا خويا ه�صام،  وبداأ هو احلديث  ا�صمه  واأ�صمع  اأراه 

الزيارة �صمعت من االإخوة اأنك حردان، اإحنا عاوزينك، كل ما تريده ب�صري، وبداأ يتحدث بطريقة ت�صحن 

عن  و�صمعنا  ون�صاطك  همتك  نريد  اإحنا  جمامالته،  تاأثري  حتت  ووقعت  احليلة  علي  فانطلت  امل�صتمع 

وطنيتك كل خري، اأجبت يا �صيدي بارك اهلل فيكم، وبداأ ال�صهامة واحلما�صة ت�رصي يف عروقي و�رصبوا 

القهوة وغادروا..

يف اليوم الثاين مبا�رصة �صباحا جاءين عدنان اجلوالين وقال يل يا �صيد ه�صام بدنا منك اأن ت�صت�صيف 

اأبو حممد وتتوىل اأمور اأي�صا ناق�صت و�صاألت ملاذا.؟ قال يل: اأنا ال ا�صتطيع ا�صت�صافته لظروف خا�صة، 

خجلت مل اأ�صتطع اأن اأرف�س، وعندنا عيب اأن ترف�س �صيف، قال يل: ال�صاعة الثالثة، �صاآتي اأنا وهو.

املهم ال�صاعة الثالثة جاء اجلوالين وبرفقته اأبو حممد، واأنا منذ اأخربين يف ال�صباح واأنا حمتار ماذا 

اأفعل.؟ واأين �صاأذهب به.؟ فعندنا يف البيت غري ممكن، كان يف تلك الفرتة يرتدد علي ب�صكل دائم م�صطفى 

عي�صى )اأبو فرا�س(، وراآين يف و�صع غري طبيعي، ف�صاألني يا اأخ ه�صام اأنا اأراك م�س طبيعي، اإذا كان 

هناك اأمر فاأخربين كان بيننا نوع من ال�صداقة، قلت له: �صياأتي وقت واأخربك باالأمر، وكنت اأفكر فيه 

ويف راغب اأبو را�س، اأن اأ�صعه عند اأحدهما تلك الليلة، ويف اليوم الثاين اأتدبر االأمر، ذهبت اأوال اإىل اأبو 

را�س، وقلت له اأن يقبل اإقامته فقط هذه الليلة، ويف الغد اأكون قد وجدت حال لالأمر و�رصحت له اأن 
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و�صعي ال ي�صمح عندنا يف البيت، بيتنا معروف واأ�صدقائي يتواجدون دائما واإذا عرف االأمر فقد يلقى 

القب�س علينا رف�س اأبو را�س.

فذهبت اإىل اخليار الثاين، اإىل اأبو فرا�س يف وكالة الغوث حيث كان يعمل تلك الفرتة، وقلت له عندنا 

�صيف، واإذا كان باإمكانك اأن ت�صت�صيفه هذه الليلة فقط، قال ال.. وقالها بجفاء، فعدت اأفكر يف الذين 

اأعرفهم وممكن الوثوق بهم، اهتديت اإىل �صديق ميتلك حمل )حلويات االأمراء( يف رام اهلل ا�صمه خمتار 

نعيم و�رصيكه اأبو اخلري، وكان لهذا الرجل ق�صة يف البلدة تدخلت بها ل�صاحله، كان املختار يرتدد على 

مقر احلاكم الع�صكري، وانت�رصت اإ�صاعة اأنه جا�صو�س لالإ�رصائيليني و�صدر اأمر بت�صفيته، فتو�صطت 

وحتملت  اأحدا،  ي�رص  ال  ذهب  لو  حتى  فهو  الرجل  هذا  �صاأكفل  لهم  وقلت  الفرتة،  تلك  ال�صبان  لدى 

امل�صوؤولية وقالوا يل على م�صوؤوليتك، فوافقت ثم ذهبت اإليه فرتتها وقلت له: ا�صمع يا خمتار االإ�صاعات 

تقول اإنك جا�صو�س، و�صدر تهديد بقتلك، والو�صع كما ترى، فو�صى واحتالل، واأنا دافعت عنك، اأذكر 

اأن الرجل انهار يومها، وقال اأنه على اأمت ا�صتعداد اأن يفعل ما نريده، فذهبت اإليه بعد اأن تركت اأبو 

فرا�س، فقلت له اأنا عندي �صيف اأريد اأن ت�صعه عندك دون اأن ت�صاأل اأو يعرف اأي اإن�صان بذلك، اأذكر قال 

يل.. املهم اأن ال يكون قادم لقتلي، قلت: ال، هذا �صيف �صيقيم عندك عدة اأيام، واأنت لديك يف العمارة �صقة 

فارغة، ف�صعه فيها، وهو لن يحتاج لغري فر�صة وحلاف، وافق الرجل بكل رحابة �صدر، واعترب اأين 

اأنقذته واأعطاين مفتاح ال�صقة ومعها فر�صة وحلاف، من عنده واأخذت اأبو حممد، وقلت له ال�صقة فارغة 

وهنا ال اأحد يعرفك، واأح�رصت له بع�س احلاجيات، يف اليومني االأولني كان املختار ي�صعد ويحمل له 

الطعام خالل النهار، اأو�صيته بالطبع اأن هذا الرجل م�صوؤول منه واأن ال يطلع اأي اإن�صان على اأمره، 

اأن يراه �رصوري، ومعه  اأبو عمار واأنه يريد  فالتزم املختار، بعد يومني جاءين اجلوالين يبحث عن 

اأن  فا�صتطاع  يت�صفون باحلركة واالإحلاح،  اأبو حممد، وجماعة اجلوالين  يعرفها  اأن  معلومات يجب 

ي�صتدل على املختار واأن ي�صعدا معا اإىل ال�صقة، وعندما ذهبت الأراه وجدت املختار واجلوالين جال�صني 

معه واأمام الثالثة �صينية كنافة اأح�رصها املختار، وال�صباب بتاكل كنافة، بداأت اأ�صتم واأ�رصخ، هذا 

وقت كنافة، الو�صع يف اخلارج متفجر والدوريات واجلوا�صي�س متالأ ال�صوارع.. الخ.

�صمتوا الثالثة ثم قال يل اأبو عمار معك حق، واأنا �صاألتزم مبا تريد وقلت له بعد 48 �صاعة �صاأخرجك 

من هنا وخالل هذه الفرتة اأنتما االثنان اجلوالين واملختار �صتكونان م�صوؤولني عنه اإذا اعتقل اأو ح�صل 

له �صيء، فالتزموا وخرجوا ومل يعودوا وامتنع املختار عن ال�صعود اإىل ال�صقة، فاأ�صبحت اأنا الذي 

اأحمل له الطعام واأح�رص له كل احتياجاته.

اأحد منهم  اأي  اأ�صحابي حتى ال ينتبه  ذات يوم ح�صل معي ظرف فتاأخرت عليه، كنت اأخرج مع 

لغيابي املتكرر، وال اإىل اأين اأذهب، وحتى ال اأتعر�س الأ�صئلة اأو �صكوك خرجت معهم ومّر الوقت وحّل 

منع التجول، فا�صطررت للذهاب اإىل بيتنا، وبالتايل مل اأذهب يومها الأراه، وتركته دون طعام اأو ماء، 

وبالطبع يف امل�صاء ممنوع اخلروج فلم اأ�صتطع اأن اأفعل �صيئا وانتظرت حتى ال�صباح، فاأخذت طعام 

وذهبت فور انتهاء منع التجول وجدته جال�صا وحده دون راديو اأو اأخبار، عينيه متعبتني، ال يعرف 

ما يحدث خارج ال�صقة وبادرين بلهفة: اأين اأنت يا راجل..؟ اأخربته مبا ح�صل، واعتذرت له واأعطيته 

الطعام، وقلت له اأمتنى اأن ال تكون جعت اأو احتجت �صيئا، قال يل: فقط عط�صت، وكان الوقت �صيفا، 

اأعتذر  ال�صطح، و�رصبت من خزان اجلريان، فت�صايقت، وعدت  اإىل  �صاألته: ماذا فعلت.؟ قال: ت�صللت 

وتاأثرت قلت له على اأية حال احلمد هلل على ال�صالمة، واأنني �صاأنقلك من املكان.
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كان لدي قريب الأمي، اأحد اأخوايل يقيم يف �صعفاط، رجل كبري يف العمر يعمل اأمام جامع ويف الثمانني 

من العمر، وزوجته اأي�صا اإمراأة كبرية يف العمر، ويعي�صان لوحدهما اأخذت اأبو حممد يف �صيارتي اإىل 

بيت خايل، وقلت خلايل اأن معي �صيف واأريد اأن يقيم عندك ب�صعة اأيام، رحب خايل وا�صت�صافه، ونبهت 

على اأبو حممد اأن ال يت�صل باأحد اأو يدله على املكان، قلت له: اأنت يف هذا املكان اآمن ال �صبهة عليك هنا، 

ولن تثري ال�صكوك، و�صاأح�رص كل يوم الأخذك اإىل اأي مكان تريده، و�صاأح�رص لك اأي�صا كل ما تريد، واأنا 

من الطبيعي اأن اأتردد على بيت خايل واتفقنا.

عاد اإيل اأوالد اجلوالين يلحون بروؤية اأبو حممد وبالطبع مل اأقل لهم اأين هو، لكنهم ا�صتطاعوا اأن 

ي�صتدلوا على مكانه، وقلت يف نف�صي )اأن الفيلم احرتق( ذهبت الأبو حممد وقلت له قابلهم ثم �صرنى بعد 

ذلك ماذا �صنفعل وتركته وعدت مبا�رصة اإىل رام اهلل وبداأت اأبحث عن بيت عن طريق �صم�صار اأعرفه، 

�صاألني ال�صم�صار ملاذا اأريد بيت.؟ وت�صور اأنني اأحتاجه الأمور اأخرى، فاأو�صحت له اأن البيت ل�صديق 

يل يعمل مدر�صا من دير جرير، ويريد اأن يقيم يف رام اهلل فدلني على موقع �صقة لدى اأبو �صهيل �صالح، 

وكانت ال�صقة مقابلة ملقر احلاكم الع�صكري يف نزلة الربيد يف رام اهلل قرب منزل عزيز �صحادة فذهبت 

لالإيجار.؟  بيتا  اأريد  ملاذا  ال�صوؤال،  الأبو �صهيل وكان �صديقا يل ويعمل مهند�صا، ف�صاألني بدوره نف�س 

فاأعطيته نف�س املعلومة، اإنها ل�صديق مدر�س، فقال يل اأنا ال اأوؤجر �صباب فقلت له اأن الرجل متزوجا 

وزوجته االآن يف عمان و�صتح�رص وتقيم بعد عدة اأيام.

جدا  مرتفعا  الرقم  كان  مقدما،  و�صهرين  دينار   18 ال�صقة  اأجرة  وطلب  بثقة  كالمي  الرجل  اأخذ 

بالن�صبة لتلك الفرتة، ولكن ال جمال للنقا�س عدت اإىل اأبو عمار وقلت له انه�س معي، �صاأنقلك من هنا 

االآن، و�صاأ�صعك يف منطقة لن يعرفك اأحد فيها، قال على بركة اهلل، ووقعنا عقد االإيجار، وعندما طلب 

�صاحب البيت، جواز �صفر اأو هوية لل�صاكن اجلديد، كنا قد عملنا االحتياط قبل االآن فعدنان اجلوالين 

مبا اأنه ميتلك مكتب تك�صي، وله عالقات جيدة يف دائرة ال�صري، فقد ا�صتخرج له هوية �صواقة مزورة 

عمليا وبا�صم )حممد ابراهيم الهنيدي( اأذكرها متاما، ومن مدينة اللد اأنهينا معاملة ال�صقة، وا�صتلمنا 

املفتاح و�صعدنا اإليها، و�صعته فيها وقلت له مربوك، ابقى هنا و�صاأذهب الإح�صار ما يلزم، ا�صرتيت 

فر�صة وحلاف وغاز وكل االأ�صياء ال�رصورية، وعدت مرة اأخرى اإىل بقالة حنانيا كانت من اأكرب البقاالت 

تلك الفرتة، مالأت كرتونة �رصدين ومعلبات تونة وخبز وماء يعني كل ما �صيحتاجه، وقلت له االآن اأنت 

اآمن، واإذا ال �صمح اهلل ح�صل لك �صيء ف�صاأكون اأنا امل�صوؤول، ال اأحد يعرف مكانك اإال اأنا واأعطيته مفتاح 

ومفتاح يل، واأو�صيته اأن ال يخرج دون اأن اأعرف اأو اأكون معه.

يف تلك الفرتة كانت االأمور قد بداأت تن�صج وقد تقرر بدء حتريك الدوريات فكنت اأنقله ب�صيارتي اإىل 

القد�س و�صعفاط وا�صتعنت باأبو فرا�س الذي كانت لديه �صيارة لوكالة الغوث واتفقت معه اأن ياأخذه يف 

االأوقات التي ال اأ�صتطيع فيها اأخذه، خا�صة خارج رام اهلل ومنطقتها، فوافق وذهب به مرة اإىل نابل�س 

واإىل اأماكن اأخرى، لكن حتت اإ�رصافنا، اأما اإىل �صعفاط فكنت اأنا الذي اأقوم بنقله، ومرة دلني هو على 

وال�صتقبال  كقاعدة،  البيت  هذا  وا�صتخدم  �صعفاط،  يف  لهم  ا�صتاأجره  قد  احلميد  عبد  كان  بيت �صغري 

اأفراد الدوريات، الذين كانوا ياأتون من اخلارج لتنفيذ عمليات اأو تدريب، عندما دخلنا نه�س ال�صباب له 

باحتفاء غري عادي، واحرتامات و�صالمات حارة، وبع�صهم قبل يده، كان هناك الدكتور نور، و�صوقي 

�صحرور، واثنان من ال�صباب ال اأذكر اأ�صماءهما، فتحلقوا حوله، بداأ ي�صاألهم بالواحد كيف احلال..؟ 

وح�رصوا اأنف�صكم للعمل، قالوا نحن م�صتعدين جئنا لنبداأ العمل وبداأوا بطلبات �صخ�صية منه، واحد 
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يريد اأن ي�صرتي بنطلون واآخر قمي�س اأعطاهم م�رصوف و�صجعهم على اال�صتعداد لالنطالق.

كان يعر�س فيلم حرب االأيام ال�صتة يف �صينما زيون )�صهيون( يف القد�س الغربية والواقعة يف �صارع 

يافا وكان جل من يح�رصون هم من اجلنود فاقرتحت على االأخ اأبو عمار القيام بعملية �صد اجلنود يف 

ال�صينما. كلف �صوقي �صحرور بتنفيذ العملية يف الغد، وذهبت برفقة االأخ اأبو عمار ملكتب االأخ فهمي 

احلموري واأعد االأخ اأبو عمار العبوة ومت ت�صليمها ل�صوقي �صحرور على اأن يذهب اإىل ال�صينما يف حفلة 

ال�صاعة الثالثة.

ذهب �صوقي �صحرور برفقة االأخت اإح�صان برناوي وهي من بنات احلركة اإىل ال�صينما دخال هناك 

وو�صعا العبوة حتت مقعد وبعد دقائق معدودة ان�صحب �صوقي واإح�صان وغادرا قاعة ال�صينما، كان 

يجل�س خلفهما رجل اأجنبي يعمل يف اأحد ال�صفارات، الحظ اأن الذين كانا اأمامه قد خرجا ون�صيا حقيبتهم 

فذهب واأخرب املراقب امل�صئول، فاأخذ املراقب احلقيبة واكت�صف ما بها فخرج م�رصعا من القاعة اإىل 

امل�صكوبية  اإىل حر�س  الدورية  فاأ�رصعت  املكان  اأمام  اإىل دورية جندة  ال�صارع حامال احلقيبة و�صلمها 

اأن  للتحقيق فتبني  ال�صينما  اإىل  ال�صينما حوايل 400م وقاموا بتفجريها هناك وعادوا  يبعد عن  الذي 

هناك فتاة و�صابًا غادرا ال�صينما وهما من ال�صود )كان �صوقي �صحرور بنف�س لون اإح�صان برناوي( 

اإىل حب�س العبيد )كان هذا املكان يقيم به امل�صلمون االأفارقة الذين ياأتون ليقد�صوا حجتهم(  فذهبوا 

وا�صتدلوا على منزل اإح�صان ومت القب�س على اأحد االأخوة هناك وهو دكتور نور الذي انهار واعرتف 

اأنه من فتح، قامت ال�رصطة االإ�رصائيلية بت�صخيم العملية واأن وراءهما �صبكة كبرية من )املخربني( 

األقت عليهم القب�س ومت اعتقال فاطمة برناوي بدال من اأختها اإح�صان التي كانت قد غادرت اإىل عمان.

قبل هذه العملية يف 1967/7/19م عقدت هيئة االأمم املتحدة اجتماعا الأع�صائها وقررنا اأن ن�صمع 

االأمم فيه  لهيئة  اإر�صال وبقربه مكتب  القد�س عمود  الدولية �صوتنا كان يف جبل املكرب يف  الهيئة  هذه 

اأبو حممد  وافق  طبعا  االإر�صال،  عمود  بن�صف  نقوم  اأن  اقرتحت  للهدنة،  الدوليني  املراقبني  من  عدد 

وكذلك حتم�س ال�صباب فاأخذوا 6 كيلو من املتفجرات، واأي�صا �صتة اأ�صخا�س، اأذكر منهم زياد، وعبد 

اهلل ا�صكايف وذهبوا لزراعة العبوة، واأ�صعلوا الفتيل فدوى انفجار كبري يف املكان لكن عمود االإر�صال مل 

ي�صقط، اأحدثت العملية اإرباك للجي�س االإ�رصائيلي وانت�رص اخلرب يف ال�صحافة خا�صة اأن العملية متت 

يف القد�س.

الأنف�صنا  الفل�صطيني  وجودنا  واإثبات  �صوتنا  اإ�صماع  فيها  الهدف  اأن  العمليات  تلك  عن  واأقول 

ولالحتالل، وللعامل مل نناق�س ق�صية اأن يكون �صحايا مدنيني، كنا نريد اأن تطغى الفكرة على العمل، 

ونرد االعتبار للمجازر واالعتقاالت وهزميتنا الداخلية مل نكن جي�صًا نظاميًا، كنا جمموعة قليلة العدد 

من تنظيم يريد اأن ي�صمع العامل اأن هناك �صعبًا حتت االحتالل، وكانت اقرتاحات يطلع عليها اأبو عمار، 

فلم نكن ن�صتطيع اأن نخو�س عمليات كبرية يف مع�صكرات للجي�س مثال، فاملع�صكرات حم�صنة وم�صتحيلة 

الو�صول، ونحن اأفراد باإمكانيات حمدودة.

كان التوا�صل بني اأبو عمار و�صباب املجموعات يتم يف القواعد والبيوت التي ا�صتاأجرت لهم، اأما 

داخل مكان اإقامته فممنوع الذهاب اإليه، هو الذي يذهب بعد ترتيب م�صبق يف نقاط ات�صال معينة، مثال 

اإىل املكان الذي يتم  اأنا املعلومة له، ثم ا�صحبه  اأو�صل  اأبو را�س يكون فيه معلومة الأبو عمار،  كراج 

االتفاق عليه، الأنه من ال�صهل اأن مي�صك به اأي �رصطي، اأو اأن يتعرف عليه اأحد.

وتلك  اإ�رصائيليني  معي جنودا  اأحمل  اأن  اأتعمد  والقد�س  �صعفاط  مناطق  يف  به  اأنتقل  كنت  وعندما 
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الفرتة كان وجودهم على الطرقات طبيعي، ي�صريون اإىل اأية �صيارة الإي�صالهم يف طريقها، فكنت دائما 

اأقف واأحملهم وقد �صكلوا لنا نوع من احلماية عند مرورنا على احلواجز، فال ميكن اأن يوقفوا ال�صيارة 

وبها جندي، كما ذهبت به مرة اأو مرتني اأو ثالثة اإىل بيت عبيدة الكاظمي225 يف القد�س يف باب املغاربة، 

وكانت والدتها الفا�صلة ت�صتقبلنا بتفهم وترحاب، قلت له مرة ما راأيك بتو�صيع دائرة العمل اأن ن�صل 

�صاألني  الهامة فيها،  املدينة وتقريبا حفظت معاملها، واالأماكن  اإىل  اأكرث من مرة  فاأنا ذهبت  اأبيب،  تل 

)بجوار  عالية  عمارة  هناك  االإ�رصائيلية(،  اجلوية  )اخلطوط  العال  مكتب  له  قلت  حمدد،  هدف  عن 

وخبري  متفجرات  واملطلوب  واحد،  بحجر  ع�صفورين  ل�رصب  االأمريكية  ال�صفارة  فيها  توجد  �صالو( 

متفجرات، ثم اثنني فقط للقيام بالعملية كالعادة، وذهبنا معا اإىل مكتب احلموري ليال، واأخذنا كيلو من 

اإ�صتنبويل  املتفجرات مع �صاعة توقيت، واختار اأبو عمار جمموعة التنفيذ: عبيدة الكاظمي واإبراهيم 

رحمه اهلل، كانت ال�صفارة يف الطابق العلوي، ويف الطابق ال�صفلي املكتبة االأمريكية ومكتب ال�صتعارة 

الكتب والقراءة.. الخ.. واأعتقد اأننا رتبنا يوم اثنني ال�صاعة الثالثة اأن تكون املجموعة جاهزة، كانت 

م�صافة الطريق �صاعة ذهاب و�صاعة عودة، ذهبنا اإىل عبيدة واإبراهيم وطلبنا منهما اأن يرتديا اأف�صل 

ما عندهم، متاما كخطيب وخطيبة، وكان معنا اأي�صا �صاب ا�صمه �صمري �صربي جاء كخبري متفجرات 

هاجر اإىل ال�صويد فيما بعد، حملتهم يف ال�صيارة، �صمري �صربي جواري واإبراهيم وعبيدة يف اخللف، 

كانت قد خططت للعملية كلها، ذهبت ودخلت املكتبة اأكرث من مرة، وكان لها بابان، واحد للدخول واآخر 

اأبيب، قلت ل�صمري: ركب االأن االأ�صالك  للخروج، و�صلنا كانت ال�صفارة تقع على �صاطئ البحر يف تل 

و�صاعة التوقيت ليتم االنفجار بعد �صاعة، واأ�رصت الإبراهيم اإىل باب الدخول، واأن يتم ذلك دون اإثارة 

انتباه اأحد، هو �صيحمل حقيبة جلد ت�صبه حقائب املحامني، وعادة تو�صع االأ�صياء مثل هذه احلقائب 

واملظالت لدى مكان خا�س عند اال�صتقبال، ثم يدخل الزائر دونها، وبالفعل و�صعت احلقيبة يف مكان 

– 10 دقائق كما اتفقنا ثم خرجا  للقراءة من 5  اإىل املكتبة وجل�صا  و�صع احلقائب اخلا�س، ودخال 

بهدوء تاركني احلقيبة. 

 بقيت اأنا و�صمري يف ال�صيارة يف انتظارهما على بعد 100م تقريبا من املكان، بعد 10 دقائق خرجا 

التفجري  �صاعة  ننتظر  وبداأنا  �صعداء  كلنا  وكنا  بنجاح،  املهمة متت  اأن  باعتبار  ال�صيارة  ركبنا  �صعداء 

وتركنا تل اأبيب خلفنا ثم اأو�صلت كل واحد اإىل منزله، وذهبت اإىل البيت، مرت �صاعات دون اأن ن�صمع 

�صيئا، فذهبت الأبي عمار وجل�صنا ننتظر معا، ال نعرف ماذا يجب اأن نفعل، وما الذي حدث، بقينا عدة 

االإ�رصائيلية  ال�رصطة  اأن  ال�صحف  اإىل اخلمي�س، ولنعرف عرب  االثنني  والتوتر من  القلق  هذا  اأيام يف 

اكت�صفت حقيبة م�صبوهة يف املكتبة االأمريكية، ومل تنفجر الأنها ركبت بطريقة خطاأ، ووا�صح اأن �صمري 

التي كثفت وجودها يف  االإ�رصائيلية  ال�رصطة  ارتباك  �صاد  التوقيت، وكالعادة  �صاعة  مل يعرف تركيب 

االأماكن احل�صا�صة، وبداأت حتقيقاتها بكيفية دخول احلقيبة اإىل املكان..؟ ومن.. ؟ واأين..؟ وهذه املرة 

تل اأبيب، ومن قبل �صينما )زيون( فبداأت يف حملة اعتقاالت بامل�صبوهني لديها، واعتقل زياد اجلوالين 

كان عمره 17 عاما، وقاموا يف ال�صجن ب�رصبه وتعذيبه بق�صوة مل يحتملها، فحاولوا اإغراءه باالإفراج 

عنه واأح�رصوا اأ�صياءه وقالوا له اعرتف و�صتخرج االآن، وتاأخذ اأ�صياءك، فاعرتف واأعطاهم اأ�صماء كل 

من يعرفهم منا ومن �صمن االأ�صماء اأبو عمار واأنا، قال ا�صمه ه�صام من رام اهلل ومعه �صيارة فورد، 

225   عبيدة الكاظمي من قيادات احتاد املراأة اليوم وع�سو جمل�ش وطني فل�سطيني، وكانت قبل اخلروج من الكويت اإثر العدوان عام 1990 
ع�سوا يف جلنة اقليم الكويت، وم�سوؤول يف احتاد املراأة.
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فجمعوا 23 واحدا منا، وكان ما يهمهم من املجموعة الذين قاموا بعملية تل اأبيب، مل يكن اأحد فيهم 

يعرف عن العملية، عبيدة كانت قد خرجت اإىل عمان وكذلك اإبراهيم، واإح�صان يف عمان وعبد احلميد يف 

ال�صجن، واأنا قررت تلك الليلة اخلروج اإىل عمان. 

اأننا اأ�صبحنا يف خطر، وقلت الأبي عمار هذا �صاب �صغري ال ميكن الوثوق   منذ اعتقل زياد عرفت 

به، ولذلك �صاأذهب غدا اإىل عمان ووافق اأبو عمار، وبالفعل اأو�صيت �صديق يل ا�صمه اأبو عودة اأن ياأتي 

ال�صاعة ال�صاد�صة ليو�صلني اإىل اجل�رص.

   كان اأبو عمار ال يزال يف نف�س البيت الذي يقع يف نزلة الربيد، قلت له ال اأحد يعرف مكانك واإذا 

اعتقلت فمعك 48 �صاعة، اأعدك اأن اأ�صمد فيها مهما كانت درجة التعذيب، وعليك اأن تت�رصف خالل هذا 

الوقت، بعد هذا الوقت ال اأعرف كيف ميكن اأن تكون االأمور، فقال يل على بركة اهلل، تركته وذهبت البي 

فرا�س، اأخربته اأين �صاأهرب غدا اإىل عمان، واأن عليك ا�صتالم االأمور، واأن الرجل اأي اأبو عمار اأ�صبح 

اأمانة يف عنقه، ثم اأطلعته على املكان املوجود فيه، واأن عليه يف حالة اعتقايل اأن يت�رصف وفعال اعتقلت 

يف نف�س الليلة.

 مل يذهب اأبو فرا�س اإليه الأنه خ�صي من االعتقال، فقام باإر�صال �صيدة من لفتا تعمل مدر�صة زوجة 

اأن  اأبو عمار واأخربته باعتقايل واأن عليه  اإىل  الثاين  اليوم  العبيدي، وهي �صيدة ثقة ذهبت يف  يعقوب 

يت�رصف.

 قال لها اأبو عمار اإذن تعايل معي وخرجا معا م�صيا من البيت املقابل ملقر احلاكم الع�صكري باجتاه 

بيت )اأبو نا�رص العربية( طلب منها اأن تو�صله اإىل اأول طريق البالوع ثم تذهب، واأظن ذهب اإىل بيت 

اأبو نا�رص وهو �صابط �صابق من جمموعة �صمري غو�صة.

 الغريب مكثت يومني يف ال�صجن ومل ي�صاألني اأحد ثم بداأ التحقيق، دون اأدلة اتهام بني اأيديهم، فلم 

ياأخذوا مني ال حق وال باطل، واأح�رصوا يل زياد اجلوالين وهو غارق يف االأربطة من ال�رصب، و�صاألوه 

هل هذا هو..؟ تطلعت فيه بنظرة حادة ليفهم اأين مل اأعرتف، ففهمني، وقال: ال.. ثم عاد وقال هو.. م�س 

هو.. فعاد ل�رصبه والنتيجة مل يكن حتقيقهم دقيقا معي..

مكثت يف �صجن رام اهلل مدة 20 يوما اأم�صيتها بني حتقيق واأ�صئلة، ثم نقلونا اإىل مع�صكر اجلي�س 

يف �رصفند، وهناك اأي�صا مكثنا حوايل 20 يوما يف حتقيق واأ�صئلة، قلت لهم بو�صوح: اأنا رجل �صيا�صي 

حققوا معي يف ال�صيا�صة، اأما يف االأمور الع�صكرية فال اأفهم �صيئا، وال عالقة يل بها، وكنت قد اكت�صبت 

جتربة وخربة من ال�صجون االأردنية، وكيف اأ�صمد يف التحقيق خا�صة حني اأتاأكد باأنه لي�س لديهم اأية 

اإثباتات اأو اأدلة اأو و�صاية وكانت طبيعة حياتي تت�صم بال�رصية وكذلك عالقاتي واكت�صفت اأن هذا العامل 

�صاعدين يف االعتقال.

 عادوا وجمعونا نحن الـ23 املتهمني يف هذه الق�صية وو�صعونا يف �صجن الرملة يف غرفة رقم 3 كان 

عبد احلميد واأبو غازي اجلوالين وفهمي احلموري وعبد اهلل ال�صكايف و�صوقي �صحرور، واأنا وكادر 

احلركة كلها حكمونا باأحكام خمتلفة وخرجت بعد معركة الكرامة ب�صهر.
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 يف ال�صجن انقطعت االت�صاالت متاما معه، واأبو فرا�س هرب اإىل دم�صق بعد اعتقايل بيومني، اأما اأبو 

حممد اأو يا�رص عرفات فلم نعرف عنه �صيئا حتى معركة الكرامة، وكانت معلومات قليلة جدا باأنه خرج 

من رام اهلل وال اأعرف كيف بالطبع")226(.

يقول اأبو علي �صاهني يف �صهادته)227(: وبوا�صطة )اأيوب اجلنيد( 'عم اأيوب' كما كنت اأحب اأن 

اأناديه، عرفني على رجل ال يقل عنه اأداًء، وال بطولة، وال فداء، كان رجاًل �صخمًا ذا ب�صطة يف اخَللْق، و 

�صاحب �صوت اأج�س و هادئ يف اآٍن معًا، يرقبك بعينيه من خلف اأجفانه.. واثق/ ثقة ال حدود لها حذر 

يف كل حرف يخرج من بني �صفتيه، يعطي راأيه بعد متعن و لكن دون تردد، كان كنزًا ال ين�صب له معني 

نا  �رَصَ
َ
من الطيبة و الكرم و الرجولة احلقة، �صاعدنا قدم لنا كل عون ممكن.. و )رمبا غري ممكن!(. اأ

الرجل بنمطية ن�صالية فذة اإنه )العم جربان الرجوب( و تعرفت من خالله و من خالل �صديقي )عم 

بدوي( على جمموعة من عتاولة 'فتح' املحاربني، العبد العويوي ذلك الراعي الذي يكتنز قوة يف داخله 

ال ترتقي اإىل متانتها و�صالبتها رمبا اجلبال، طينة ب�رصية غريبة – �صاهدته بعد فرتة يف التحقيق عجبت 

من قوة �صكيمته. وعطية ر�صيد الطباخي �صوت قوي، �صاحب روؤيا، واأبو عزمي دندي�س.. جنار اأدوات 

زراعية _ وخري من ُي�صلح ال�صالح يف حمافظة اخلليل، جاوز ال�صتني من عمره.. يعود من 'الدكان' 

ليعمل يف االأر�س، ال يكل وال ميل.. دائمًا ثمة من�صار �صغري يف و�صطه ومعه ق�صافة اأغ�صان، عرثنا على 

�صالح.. مل يكن ي�صلح لال�صتعمال.. ومل نكن ُنح�صن التعامل الإ�صالحه اأخربنا عم اأيوب وعم جربان 

عن هذا الرجل، ذهبنا اإليه ح�صب اتفاقهما معه، وقام باإ�صالح كل املطلوب.. ورف�س تقا�صي ولو فل�صًا 

واحدًا.. وطلب منا احل�صور اإىل اأر�صه يف ' عي�صا ' وهناك كانت قاعدتنا الثانية واأق�صم ميني الوالء 

لفل�صطني 'ق�صم حركة فتح'. وكذا ان�صم معنا ابنه عزمي وكان هذا ال�صبل من ذاك االأ�صد.

هذه هي فل�صطني كما عرفتها من خالل بنيها يف جبال اخلليل، عطاء... ثم عطاء ثم فداء.. ثم دماء 

حتى الن�رص. 

وحممد �صامل دندي�س هذا الرجل العجوز.. الذي يعرج على اإحدى �صاقيه ولكنه ي�صبقنا جميعا يف 

امل�صرية، ومهنته.. مهرب من واىل اأهلنا يف النقب – يعرف املنطقة، كان َخري دليل لنا.. ال يعرف وجهه 

االبت�صام.. �صارم املالمح.. عملي يرف�س كرثة احلديث.. فعاًل رجل اأعمال ولي�س رجل اأقوال..، كان 

ن�صاطه معنا، الن�صاط املنقطع النظري عارفًا 'كم' من االأهداف.. يذهب ال�صتطالعها.. حاماًل يف جعبته 

ما ينبغي فعله يف املرة القادمة. كامل اأبو دية )الظاهرية( و كان اأ�صغرهم �صنًا وكان رفيق ال�صالح يف 

الدوريات اخلا�صة.. و كيف ال و هو رفيق ال�صهيد/ حممود عي�صى البطاط، بطل الهروب الكبري من 

اأمثالهم من  لهوؤالء و  يقال )�صربًا.. �صربًا(، كان  املنطقة كما  الذي يعرف  �صجن �صطة )1959م(، و 

االأخوة الدور الكبري لنجاح عملنا.

226   من خالل التحري والبحث ثبت اأن اأبو عمار مل يذهب اإلى بيت اأبو نا�سر كما قال ه�سام ال�سعودي بل ذهب اإلى الدكتور عبد العزيز احلج 
اأحمد يف رام اهلل وطلب منه اإي�ساله اإلى بيت حلم حيث كان يوجد مع اأبو عمار عنوان جمموعة )بيت حلم( فرتب له الدكتور الذهاب اإلى هناك ومنها اإلى 
بيت فجار، وكان هناك مقر للمجموعة )مركز الربيد الذي كان م�سوؤول عنه الأخ حممود عطيه الديري( وقام الأخ حممود بتاأمينه ملدة يومني، وعندما 
علموا بحملة العتقالت التي يقوم بها الإ�سرائيليون قرروا م�ساعدة اأبو عمار باخلروج اإلى الأردن،  وكان يف هذه الفرتة ال�سيارات تنقل احلجارة من 
ال�سفة الغربية اإلى الأردن، وجاءت فكرة الأخ حممود عطيه بنقل اأبو عمار ب�سيارة احلجارة، ومت نقل اأبو عمار ب�سيارة اأحمد خليل عاي�ش الثوابتة )اأبو 
في�سل( وكانت ال�سيارة الوحيدة يف بيت فجار وميلكها اأبو في�سل بالإ�سافة اأنه كان �سائقها، وو�سلت �سيارة احلجارة، وكان اأبو عمار يف قلبها وو�سل 
بال�سالمة بعد دخول ال�سيارة لالأرا�سي الأردنية، توجه اإلى الكرامة وا�ستقر واأوقف يف مزرعة �سنقرط ومل يتمكن من اإنزال اأبو عمار من ال�سيارة لكثافة 
النا�ش، وحترك بال�سيارة اإلى الكرمية وهناك اأوقف ال�سيارة ونزل يف بيارة اأبو �سيدو ومن هناك عاد اأبو عمار اإلى الكرامة)اأحد امل�سادر للمعلومة: 

كايد يو�سف )اأبو ن�ساأت((.
227   رواية اأبو علي �ساهني – اأوراق فل�سطينية – يحيى يخلف.
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اعتقال اأبو علي �ساهني يف ال�سفة الغربية

يقول اأبو علي �ساهني يف حديثه ب�سهادات من "تاريخ الثورة الفل�سطينية":

 عندما دخل اأبو عمار اإىل ال�صفة الغربية يف �صهر )1967/7م( لبناء قواعد فتح يف الداخل كان "اأبو 

علي �صاهني" اأحد القيادات االأوىل التي دخلت مع اأبي عمار. 

 وعن عمالة "مبدي" مع املخابرات االإ�رصائيلية يروي يف �صهادته قائاًل: التقيت باأخ يدعى )مبدي 

اأحمد يو�صف القا�صم( كنت قد �صاهدته من قبل يف زيتون قباطية، كان يومها يريد الدخول لروؤية اأبو 

عمار، لكن ح�صل خطاأ، حيث كتب له رباح )ن�رصي حممد �صعد اهلل مو�صى( ر�صالة الإي�صالها اإىل ال�صام، 

لكنه قام باطالع خاله عليها، فقال له اقراأها، رمبا يكون فيها اإعدامك فن�صحه خاله باأن يذهب وي�صلم 

نف�صه لالإ�رصائيليني، كان هذا ال�صاب قد راآين اأكرث من مرة بني اأ�صجار الزيتون يف قباطية، �صاألني: اأين 

اأبو حممد.؟ وهذا اال�صم كنا نطلقه اأي�صًا على اأبي عمار يف ال�صفة الغربية، قلت له: مني اأبو حممد؟ ال 

اأعرفه.. كنا يف كراج البا�صات باملحطة املركزية، عاد وقال يل: اأنا راأيتك بني زيتون اأبو الرب يف املغارة 

عندما كان اأبو حممد موجودًا. قلت له: اأنت ت�صبه علي برجل اآخر واهلل يخلق من ال�صبه اأربعني.. اإذا 

كان اأنت حمتاج لفلو�س خذ. واأعطيته كم دينار.. وركبت، وحتى ال يحفظ اأحد �صورة وجهي كنت كمن 

يغط يف النوم واأخفيت راأ�صي ما بني الكر�صيني.

 وبعد اأن حترك البا�س وو�صل قبالة الق�صطل، اأح�ص�صت ب�رصبة تخبطني على راأ�صي، تلفت اإىل 

اخللف فاإذا باجلي�س موجود، قوات كثرية، وحر�س حدود و�رصطة، هنا تذكرت وجه الذي �رصبني 

واأم�صك بي حيث �صعد رجل من لهجة كالمه كان )يهودي( اإىل البا�س، قال لل�صائق: هل تاأخذين معك 

على الطريق.؟ اأريد اأن اأنزل عند دوار الرملة، قال له ال�صائق: اطلع، فطلع ودفع اأجرة البا�س، بالن�صبة 

البا�س،  اإلقاء القب�س علّي من قبل اجلنود االإ�رصائيليني يف  اأثناء تلك اللحظة مت  اأ�صك فيه، ويف  يل مل 

فتاأكدت اأن "مبدي" قد بلغ عني")228(.

ومقاومة  اخلاليا  بت�صكيل  ال�صكان  فيه  طالبت  من�صورًا  العا�صفة  لقوات  العامة  القيادة  وزعت 

االحتالل، ودعتهم فيه اإىل �صنع قنابل املولوتوف وو�صع احلواجز يف الطرقات. ولتعوي�س النق�س يف 

كان مبدي عميال للمخابرات الإ�سرائيلية وا�ستطاع لفرتة اأن يخدع بع�ش الكوادر ال�سرية العاملة لفتح يف  228  اأحمد يو�سف القا�سم "مبدي"، 
ال�سفة الغربية وانتهت به اخليانة اإلى ت�سليم �سلطات الحتالل ثالثة من كبار منا�سلي فتح منهم اأبو علي �ساهني واأبو جماهد، اأر�سلته املو�ساد اإلى 
1. مراقبة  اأملانيا، من هذه املهام:  القيام بها يف  اأملانيا الغربية واأ�سبح يعمل مع املخابرات الأملانية. وكان ملبدي وع�سابته جمموعة مهام كان عليه 
التنظيمات الطالبية والعمالية العربية والفل�سطينية يف اأوروبا وحماولة التغلغل باأعوانه ل�سقها و�سرذمتها وبث روح الهزمية �سفوفها. 2. تهديد كل 
من له ن�ساط فل�سطيني متزامن اأو اإغرائه باملال. 3. ا�ستقبال املهجرين من ال�سفة الغربية وم�ساعدتهم على الغرتاب النهائي، �سواء عن طريق اإيجاد 
اأ�سرتاليا وهنا كان دور املخابرات الأملانية كبريا يف تقدميه العون ملبدي وع�سابته. - تزويد  العمل لهم، اأو ت�سهيل مدة اإقامتهم لت�سفريهم لكندا اأو 
املخابرات الإ�سرائيلية بكل حتركات قادة حركة املقاومة يف اأوروبا وتهيئة ملفات كاملة عنهم بال�سور. - وقد ا�ستطاع مبدى الذي غري ا�سمه اإلى اأحمد 
جنم اأن يقوم مبهمته بنجاح، بعد اأن مدته �سفارة اإ�سرائيل يف بون وعمالء املخابرات الأملانية بكل التجهيزات الالزمة. قتل على يد قوات ال17 بتاريخ 
1972/2/6م، رف�ش البولي�ش الأملاين ال�سماح لأي �سحفي بالقرتاب من مكان احلادث و�سدرت ال�سحف الأملانية يف اليوم التايل لت�سري اإلى مبدي با�سم 
)اأحمد جنم( ح�سب ما هو وارد يف جواز �سفره املزور بعد خروجه من اإ�سرائيل، وقامت �سحيفة دير�سبيغل الأملانية بن�سر معلومات حول املعني فقالت 
"اإنه عميل للمخابرات الحتادية يف كولونيا واأنه بعد اأن دخل اإلى اأملانيا الغربية خ�سع ملراقبة املخابرات ولل�سعبة ال�ساد�سة املخت�سة بالأجانب وقد 
ا�ستخدمه املفت�ش )بريند كالين( ومن بعده مع زميله )هاين�ش مريكر(، حيث كان يزود املخابرات الأملانية مبعلومات عن خطط ون�ساطات املنظمات 
الفل�سطينية ال�سرية يف اأملانيا، وقبل مقتله بيوم واحد كان على موعد مع رئي�ش حمطة املو�ساد باأوروبا وعند تفتي�ش غرفته مت العثور على ن�سف مليون 

مارك اأملاين.
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عدد عنا�رص فتح �رصعت يف تدريب ع�رصات ال�صباب يف �صوريا وغريها)229(.

ولت�صهيل عملية االت�صال بني القيادات املحلية يف ال�صفة الغربية وبني الدوريات املطاردة التي كانت 

اأمثال �صهام  تتكون من 10 - 15 مقاتاًل ا�صتخدمت منا�رصين من ال�صكان، وكثري منهم من الن�صاء 

حممد زكارنة)230(.

الت�صال  باالإ�صافة  موؤقت،  وماأوى  ودواء  طعام  من  املوؤن  توفري  مت  املنا�رصين  هوؤالء  وبوا�صطة 

الدوريات املطاردة بالقرى العربية يف بع�س االأحيان وبخا�صة اأن الدورية �صمت عنا�رص ذات قرابة 

اأفراد الدورية املطاردة كي  اإليها بع�س  اأو املدن التي ينتمي  وثيقة، واتخذت قواعد لها قرب القرى 

ت�صمن احل�صول على موؤن وعلى ات�صاالت موثقة)231(.

وقد ا�صتطاعت فتح من اإقامة قواعد االرتكاز داخل فل�صطني وخا�صة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة 

ويف فل�صطني املحتلة عام 1948م، وكانت هناك جمموعة قواعد:

واأقيمت اخلاليا ال�رصية يف مناطق عام 1948 يف اجلليل واملثلث والنقب وحيفا وعكا، والذي اأ�رِصف 

راأ�س هذه  )اأبو عمار( وكان على  يا�رص عرفات  املحتلة وخارجها  االأر�س  داخل  االرتكاز  على قواعد 

املجموعات كوادر من القادة االأوائل.

وقد متكن العدو من معرفة بع�س من يقدمون امل�صاعدات من االأهايل لهذه الدوريات املطاردة وذلك 

عن طريق عمالء العدو، وب�صبب تهور مقاتلي »فتح« بالعمل العلني اأحيانًا، ول�صد الثغرة فقد اأن�صاأت 

فتح دائرة ملكافحة التج�ص�س.

ومما �صاعد فتح على القيام بحرب الع�صابات يف االأرا�صي املحتلة عدة عوامل، منها:

عدم كفاية الرتتيبات االأمنية التي اتخذها العدو يف البداية وعجزه عن �صبط املناطق املحتلة . 1

الوا�صعة واحلدود العربية - االإ�رصائيلية.

ات�صاع قاعدة الثورة من خالل ا�صرتاك اأهايل ال�صفة الغربية وقطاع غزة يف م�صاعدة الفدائيني.. 2

جناح احلركة يف جمع كميات كبرية من االأ�صلحة والذخرية املتخلفة وراء اجليو�س يف حرب . 3

229    يعاري، فتح، �ش 12.

230    �سهام حممد زكارنة: من قرية قباطية. امراأة فل�سطينية ب�سيطة، فالحة، عريقة، �سجاعة جمعت بني احلزم والذكاء وقوة القلب واجل�سارة. 
ا�ستطاع اأبو عمار اأن ينظمها يف �سفوف الثورة يف مرحلة املد الثوري، عندما كان يوؤ�س�ش قواعد »فتح« يف الأرا�سي املحتلة.

231    �سايغ، رف�ش الهزمية، �ش25-24.
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1967م )232(.

حركة . 4 �صهل  مما  القرى  ومئات  كبرية  مدن  اأربعة  على  الغربية  ال�صفة  �صكان  توزع 

الفدائيني)233(.

توزع اجلي�س االإ�رصائيلي على مناطق وا�صعة، احتلها حديثًا باالإ�صافة لالأرا�صي املحتلة منذ . 5

عام 1948م، االأمر الذي �صهل على الفدائيني �رصبه.

ومهما يكن من اأمر فقد ف�صلت حركة فتح يف اإ�صعال الثورة امل�صلحة يف االأرا�صي املحتلة �صد العدو 

ال�صهيوين ب�صكل كبري حينها، ويعود ذلك اإىل عدة اأ�صباب منها:

االإجراءات االإ�رصائيلية امل�صددة يف مالحقة كل من يتعاون مع الفدائيني واعتقاله ون�صف منازل . 1

ذويه)234( مما يعني فقدان »فتح« مل�صاعدة االأهايل تدريجيًا.

بني . 2 �صيا�صية  ت�صوية  تتوقع  باالأردن  املرتبطة  الغربية  ال�صفة  يف  املحلية  القيادات  كانت 

مل  لذلك  1956م،  �صنة  غزة  يف  حدث  كما  االأوىل،  ل�صالح  االحتالل  الإنهاء  واإ�رصائيل  االأردن 

العك�س،  املرجوة، بل على  الت�صوية  يبدد احتماالت  اأن  �صاأنه  يكن هوؤالء يرغبون يف عمل من 

ذات م�صلحة  فئات  الفدائيني)235(، ون�صاأت  االإ�رصائيليني القتالع  بع�صهم مع  تعاون  فقد 

التقليدية،  الزعامات  االإ�رصائيلي، مثل بع�س  ا�صتتباب اال�صتقرار ولو حتت ظل االحتالل  يف 

وزعماء القرى كاملخاتري وفئة من جتار املدن الذين اأرادوا االنتفاع باالنفتاح على االقت�صاد 

االإ�رصائيلي)236(.

عدم اتخاذ فتح اال�صتعدادات الالزمة لهذه املهمة قبل البدء بها مبدة كافية، اأو تاأخري االنطالقة . 3

الثانية مدة كافية، فهي مل تنجح يف اإقامة �صبكات فدائية تنظيمية يف ال�صفة الغربية وغزة قبل 

احتالل 1967م.

الرتهل و�صعف التنظيم الذي عانته اخلاليا اجلديدة ب�صبب ال�رصعة يف اإعدادها وعدم الدقة يف . 4

اختيار عنا�رصها، مما اأدى اإىل انفالتها وعدم التزامها باأوامر القيادة يف بع�س االأحيان)237(.

ويعود هذا الرتهل و�صعف التنظيم اإىل عدة اأ�صباب اأهمها:

االأمنية، . 1 التوعية  يف  التق�صري  مع  اجلدد،  االأع�صاء  اختيار  عند  كافية  احتياطات  اتخاذ  عدم 

مما جعل بع�صهم يتفاخر بعمله عند عودته اإىل قريته، مع عدم توعيتهم باأ�صاليب ال�صمود يف 

التحقيق يف حال االعتقال.

احتواء املجموعات العاملة على عدد من املنا�صلني غري املدربني جيدًا �صوى اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني . 2

اأع�صاء  جميع  باأ�صماء  العاملة  املجموعات  كوادر  كمعرفة  االأمنية،  النواحي  يف  االإهمال  مع 

ال�صبكات التابعة لهم، اأو عدم التكتم على هوية املتطوع اأمام زمالئه يف املجموعة)238(.

232  الهيثم الأيوبي، م�سرية الكفاح امل�سلح الفل�سطيني خالل 15 عاماً، �سئون فل�سطينية، عدد 98 يناير 1980م، �ش37.

233  �سايغ، رف�ش الهزمية، �ش 22.

234  كوبان، منظمة حتت املجهر، �ش47.

235  كوبان، منظمة حتت املجهر، �ش75.

236  يعاري، فتح، �ش11.

237    يعاري، فتح، �ش12.

238    �سايغ، رف�ش الهزمية، �ش 27-26.
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عدم التطبيق اجليد لدرو�س فتح التي اأعدتها يف جمال بناء اخلاليا واختيار اأع�صائها. حيث . 3

اأعدت احلركة كرا�صًا حتت عنوان )اخلطوات االأ�صا�صية لت�صعيد الثورة امل�صلحة يف االأرا�صي 

املحتلة (. حتدثت فيه عن دور التوعية والتوجيه املعنوي الذي يجب اأن يقوم به ع�صو احلركة 

يت�رصف  التنظيم وكيف  التوعية. وحتدثت عن  واأدوات هذه  اأع�صاء جدد،  التق�صي عن  عند 

الع�صو املكلف بتكوين خلية يف االأر�س املحتلة، وكيفية تكوين اخلاليا هناك. ثم حتدثت عن 

الن�صف  ومهمات  الداخل  يف  ال�صعب  واقع  درا�صة  وكيفية  اال�صتطالع  مهمات  على  التدريب 

والتخريب، ومهمات القتال والن�صال)239(.

ب�صبب هذه املعوقات مل تتمكن فتح من اإ�صعال حرب التحرير ال�صعبية يف االأرا�صي املحتلة ب�صكل 

كبري و�صامل، كما كانت تريد، رغم اأنها حققت عددا من االإجنازات املهمة، واأهمها رفع معنويات 

املتاأثرين بهزمية حزيران 1967م من العرب والفل�صطينيني على ال�صواء حيث ر�صمت لهم الطريق 

وحددت الهدف واأ�صعلت درب الن�صال.

ففي . 4 ب�صورية.  عالقتها  يف  املفاجئ  التدهور  نتيجة  فتح  اإىل  بالن�صبة  خطورة  اأكرث  تهديد  الح 

ال�صالح  عن  بحثًا  اجلوالن  مرتفعات  يف  بالتجول  فتح  من  لفريق  �صمح  احلرب،  بعد  البداية 

واالإمدادات التي خلفها اجلي�س ال�صوري عند تراجعه ال�رصيع. واحتفظ الفدائيون بكل ما هو 

مفيد لهم، و�صلموا االأ�صلحة الثقيلة وذخريتها اإىل ال�صوريني، و�رصحت فتح يف وقت الحق، اأنها 

جمعت عدد كبري من قطع ال�صالح من خمتلف ميادين املعركة، لكن القيادة الع�صكرية ال�صورية 

اأمر  اأ�صابيع قليلة، واأمرت فتح باالمتناع من جتميع االأ�صلحة. كذلك  غرّيت راأيها فجاأة بعد 

اأحمد �صويداين ورئي�س جهاز االأمن القومي، عبد الكرمي اجلندي يف  كل من رئي�س االأركان، 

ذلك الوقت، مب�صادرة خمازن اأ�صلحة »فتح« يف عدة منا�صبات »حفاظًا على الكرامة وال�صيادة 

ال�صورية ». وكان وزير الدفاع، حافظ االأ�صد اأكرث مرونة، اإذ �صجع »فتح« على العمل يف ال�صفة 

الغربية وغزة )دون اأن تعرب اخلطوط ال�صورية( واأعطاها كميات �صغرية من معدات القتال 

ت�صهياًل لعملها هناك، كما وافق على اإعطاء فتح اأ�صلحة خفيفة من خمزون اجلي�س ال�صوري 

التي جمعتها من مرتفعات اجلوالن، وال تقدر على اال�صتفادة منها، ومن  يف مقابل الذخرية 

اأجل اأن توثق »فتح« عالقتها باالأ�صد، زودته بتقارير اال�صتخبارات التي ت�صلها من االأرا�صي 

املحتلة ب�صان التوزيعات الع�صكرية االإ�رصائيلية.

اإال اأن �صاعة احلقيقة دقت عندما اأبلغ اأبو جهاد الوزير)240( وفاروق القدومي اأحمد �صويداين 

االأركان  رئي�س  وانزعج  اإ�رصائيل،  الفدائية �صد  الهجمات  ا�صتئناف  تعتزم  »فتح«  اأن  االأركان  رئي�س 

كثريًا من هذا اخلرب، وقام بتذكريهما الئمًا باأنه » ال توجد دبابة �صورية واحدة بني القنيطرة ودم�صق 

»، وحذرهما من تنفيذ اأي عمليات قتالية على جبهة اجلوالن.

239    فتح: اخلطوات الأ�سا�سية لت�سعيد الثورة امل�سلحة يف الأر�ش املحتلة. �ش51-3.

240  ولد ال�سهيد القائد خليل اإبراهيم الوزير )اأبو جهاد( عام 1936 يف الرملة، اأدى دورًا مركزياً وفاعاًل يف م�سرية الثورة الفل�سطينية. كان اأول 
َمن تفرغ يف حركة »فتح«... عام 1963م... كان نائب القائد العام لقوات الثورة الفل�سطينية وم�سوؤول الأر�ش املحتلة وكما عرف كان اأول الر�سا�ش 
واأول احلجارة - كانت اإ�سرائيل حتمله م�سوؤولية جميع العمليات الع�سكرية التي كانت حت�سل داخل الأرا�سي املحتلة وكان بالن�سبة لها العدو الأول 
قام العدو الإ�سرائيلي باغتياله يف تون�ش يف منزله يف �سيدي اأبو �سعيد ليلة 1988/4/16م  وهو يحمل و�سام النتفا�سة الأولى ومهند�سها وا�ستحق 

ب�سرف لقب )اأمري ال�سهداء(.
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ميثاق وقرارات املوؤمتر الأول للمنظمات الفل�سطينية املنعقد 

بالقاهرة من 17 اإىل 20 /1968/1م املوافق 17-20/�سوال �سنة 1387هـ

الدائمة  الدعوة  فهو  مركزيا  هدفا  اعتربته  والذي  فتح  رفعته  الذي  الأ�سا�سي  ال�سعار  اإن 
اإلى بناء وخلق و�سناعة الوحدة الوطنية الفل�سطينية، وحدة ال�سعب كله بعيدا  واملفتوحة 
التيارات احلزبية وبعيدا عن جميع ال�سراعات اجلانبية وكانت الدعوة فلتجتمع  عن جميع 
قوانا يف جبهة وطنية مرتا�سة اأو حركة ن�سالية واحدة تتجه اأ�سا�سا نحو فل�سطني لتحريرها، 

ومن هنا دعت فتح اإلى اجتماع جلميع الف�سائل يف ذلك احلني.

املقدمة

على  وحر�صا  الفل�صطينية،  الثورة  اأداة  وحدة  يف  امللحة  الفل�صطينية  اجلماهري  رغبة  من  انطالقا 

يف  بالقاهرة  املنعقد  موؤمترهم  الفل�صطينية يف  املنظمات  التقى ممثلو  املنا�صل  ل�صعبنا  الوطنية  الوحدة 

الفرتة ما بني 17-20 يناير �صنة 1968م وقرروا ما يلي:

اأوال: ت�صكيل جمل�س ع�صكري للمنظمات املجتمعة مهمته االإ�رصاف على جميع ال�صوؤون الع�صكرية 

تخطيطا وتن�صيقا..

ثانيا: اتفق على اأن تتوحد كل من الفرق الع�صكرية التالية:

• اجلناح الع�صكري يف جبهة حترير فل�صطني )ج.ت.ف(.	

• اجلناح الع�صكري يف حركة ال�صباب الثوري الفل�صطيني.	

• اجلناح الع�صكري للهيئة العامة لدعم الثورة.	

• اجلناح الع�صكري حلركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح(.	

وت�صدر كل البالغات الع�صكرية با�صم "قوات العا�صفة".

كما اتفق على اأن تتوحد الفرق الع�صكرية التالية:

• اجلناح الع�صكري جلبهة ثوار فل�صطني.	

• اجلناح الع�صكري لطالئع حرب التحرير ال�صعبية.	

• اجلناح الع�صكري جلبهة التحرير ال�صعبية الفل�صطينية	

حتت ا�صم قوات ال�صاعقة وت�صدر البالغات با�صمها.

واتفق اأن ت�صدر البالغات الع�صكرية ملنظمة طالئع الفداء حتت ا�صم فرقة خالد بن الوليد.

وتعترب هذه اخلطوة مقدمة لتوحيد كل الفرق حتت ا�صم واحد، ومن الناحية ال�صيا�صية:

تقرر اأن تكون اأمانة تنفيذية عامة ينبثق عنها مكتب دائم مقره القاهرة، وله فروع يف دم�صق والبالد 

العربية االأخرى ح�صب الظروف، ذلك ملبا�رصة املهام املوكلة اإليه ومنها تنفيذ قرارات املوؤمتر ومتثيله 

يف االأو�صاط العربية والدولية.
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ميثاق املوؤمتر:

اأوال: اإن املرحلة احلالية الراهنة هي مرحلة العمل الوطني �صد العدو املحتل لفل�صطني، وهي مرحلة 

الوحدة الوطنية بني خمتلف القوى العاملة، واأن اللقاء من خالل املعركة ومن خالل العمل امل�صلح، هو 

اللقاء االأ�صيل الذي تبنى عليه هذه الوحدة، والتي ال ميكن اأن تبنى على مفاو�صات اأو م�صاومات اأو 

مزايدات م�صلحية �صيا�صية خارج اأر�س املعركة.

ثانيا: الكفاح امل�صلح هو الطريق الوحيد لتحرير فل�صطني ويعتمد على ال�صعب العربي الفل�صطيني 

كطليعة واأ�صا�س، وعلى ال�صعب العربي كمركز كبري للتنف�س من خالله تدريبا واإعدادا واإمدادا وم�صاركة.

ثالثا: رف�س كل احللول ال�صيا�صية كبديل عن ت�صفية الكيان ال�صهيوين املحتل يف فل�صطني، ورف�س 

كل امل�صاريع الرامية اإىل ت�صفية الق�صية الفل�صطينية اأو تدويلها اأو فر�س الو�صاية على �صعبنا من قبل 

اأية جهة.

رابعا: عالقات قيادة الكفاح امل�صلح مع الدول العربية الر�صمية تهدف اإىل تطوير اجلوانب االإيجابية 

يف مواقف هذه الدول، ب�رصط اأال يتاأثر بذلك اأمن الكفاح امل�صلح وا�صتمراره وت�صاعده.

خام�صا: العمل على اإبراز ال�صخ�صية الفل�صطينية مبحتواها الن�صايل الثوري يف احلقل الدويل، وهذا 

ال يتناق�س مع االرتباط امل�صريي بني االأمة العربية وال�صعب العربي الفل�صطيني.

�صاد�صا: رف�س اأية مربرات الإجها�س الثورة ال�صعبية الفل�صطينية و�رصبها من قبل القوى امل�صادة 

للثورة والتوجه اإىل االأمة العربية لتاأخذ دورها يف حماية الكفاح امل�صلح ودعمه بكل املعطيات الكفيلة 

بت�صعيده و�صموله.

�صابعا: التاأكيد على كون الكفاح امل�صلح ا�صرتاتيجية ولي�س تكتيكا، واعتبار الثورة امل�صلحة وال�صعب 

العربي الفل�صطيني عامال حا�صما يف معركة التحرير وت�صفية الوجود ال�صهيوين، وبالتايل لن يتوقف 

هذا الكفاح امل�صلح اإال بالق�صاء على م�صدر العدوان وحترير فل�صطني كلها.

الذي  ال�صهيوين  االحتالل  ل�صجب  العامل  يف  التحررية  والقوى  ال�صديقة  الدول  منا�صدة  ثامنا: 

�صعبنا  كفاح  ت�صند  واأن  املنا�صل  �صعبنا  �صد  اجلماعية  واملذابح  الرببرية  النازية  االأ�صاليب  ي�صتخدم 

العادل من اأجل تقرير م�صريه.

تا�صعا: منا�صدة جميع دول العامل، وخا�صة اأ�صقاءنا يف املغرب العربي، اأن يقفوا يف وجه الهجرة 

اليهودية التي تديرها احلركة ال�صهيونية العاملية اإىل بالدنا فل�صطني.

قرار مو�سوع منظمة التحرير واملجل�س الوطني:

يف  والدم  والفداء  ال�صالح  لالنحراف مبعركة  اال�صتعداد  اأو  النية  لديهم  لي�س  اأن  املجتمعون  يوؤكد 

اأية مناورات �صيا�صية اأو مكا�صب اآنية و�صكلية. اإال اأن حر�صهم على الوحدة الوطنية لل�صعب العربي 

الفل�صطيني حتتم عليهم اأن يعر�صوا وجهة نظرهم يف املنظمة واملجل�س الوطني خا�صة يف مرحلة يخو�س 

فيها �صعبنا اأروع البطوالت الدامية، ولذلك يرى املوؤمترون ما يلي:

اأوال: تتكون جلنة حت�صريية مت�صاوية من اأع�صاء كل املنظمات امل�صرتكة يف املوؤمتر واأع�صاء اللجنة 
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التنفيذية والنقابات الفل�صطينية الختيار جمل�س وطني فل�صطيني ميثل ال�صعب الفل�صطيني بكل جتمعاته.

ثانيا: م�صوؤوليات املجل�س القادم الرئي�صية و�صع خطة عمل تن�صجم مع الثورة ال�صعبية امل�صلحة 

فيها  العاملني  كبار  رواتب  بتخفي�س  املايل  االإ�رصاف  اأ�صلوب  عن  التخلي  مع  و�صمولها،  وت�صعيدها 

واإقفال املكاتب الفرعية لتوفري االإمكانيات املادية للكفاح امل�صلح.

ثالثا: يجب اأن تبتعد املنظمة عن تكوين تكتالت جانبية بني جماهري عرب فل�صطني حتى ال تغرق 

�صاحة العمل باملزيد من االنق�صامات.

جلنة  تكوين  على  بالعمل  ال�صالح  رفيق  الفل�صطيني  التحرير  جي�س  اإىل  املوؤمترون  يتوجه  رابعا: 

للتن�صيق فورا مع املجل�س الع�صكري املنبثق عن املوؤمتر.

التنفيذية لدعوة فتح حل�صور املوؤمتر ويعربون عن  ياأ�صف املوؤمترون لعدم تلبية اللجنة  خام�صا: 

اأملهم لتحوير معنى املبادرة االإيجابية وتف�صريها تف�صريا خاطئا.

�صاد�صا: يعرب املوؤمترون عن ا�صتعداد املجل�س الع�صكري للموؤمتر للتن�صيق مع اأي فرد اأو منظمة 

فل�صطينية يف جمال العمل امل�صلح.

املبادئ الأ�سا�سية:

فل�صطني جزء من الوطن العربي وال�صعب الفل�صطيني جزء من االأمة العربية وكفاحه جزء من . 1

كفاحها.

ال�صعب الفل�صطيني ذو �صخ�صية م�صتقلة و�صاحب احلق يف تقرير م�صريه وله ال�صيادة املطلقة . 2

على اأرا�صيه.

ال�صعب الفل�صطيني طليعة االأمة العربية يف معركة التحرير امل�صريية.. 3

ال�صهيونية . 4 �صد  العامل  ل�صعوب  امل�صرتك  الن�صال  من  جزء  الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صال 

واال�صتعمار واالإمربيالية العاملية.

معركة حترير فل�صطني واجب قومي ت�صهم فيه االأمة العربية بكل اإمكانياتها وطاقاتها املادية . 5

واملعنوية.

دولة . 6 اأية  اأو  املتحدة  االأمم  اأو ت�صدر عن هيئة  التي �صدرت  والقرارات  امل�صاريع واالتفاقات 

ال�صعب  حق  تهدر  والتي  فل�صطني  ق�صية  ب�صاأن  منفردة  دولة  اأية  اأو  الدول  من  جمموعة  اأو 

الفل�صطيني يف وطنه باطلة ومرفو�صة.

احلركة ال�صهيونية حركة عن�رصية ا�صتعمارية �صبيهة باحلركات الفا�صية والنازية.. 7

اإ�رصائيل قاعدة ا�صتعمارية واأداة يف يد االإمربيالية العاملية.. 8

الدفاع عن الديار املقد�صة واجب عربي واإ�صالمي واإن�صاين.. 9
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الأهداف:

حترير فل�صطني حتريرا كامال وت�صفية دولة االحتالل ال�صهيوين �صيا�صيا وع�صكريا واجتماعيا . 1

وفكريا.

حقوقهم . 2 االأ�صليني  للمواطنني  حتفظ  �صيادة  ذات  م�صتقلة  دميقراطية  فل�صطينية  دولة  اإقامة 

ال�رصعية دون متييز يف الدين اأو العقيدة وتكون القد�س عا�صمة لها.

بناء جمتمع تقدمي ي�صمن حقوق االإن�صان ويكفل احلريات العامة لكافة املواطنني.. 3

العربي . 4 املجتمع  وبناء  اأقطارها  حترير  يف  العربية  االأمة  اأهداف  حتقيق  يف  الفعالة  امل�صاركة 

التقدمي املوحد.

م�صاندة ال�صعوب امل�صطهدة يف كفاحها لتحرير اأوطانها وتقرير م�صريها من اأجل بناء �رصح . 5

ال�صالم العاملي على اأ�ص�س عادلة.

الأ�سلوب:

الكفاح امل�صلح هو الطريق لتحرير فل�صطني باالعتماد على ال�صعب العربي الفل�صطيني كطليعة . 1

واأ�صا�س، وعلى االأمة العربية كمركز كبري للتنف�س من خالله، تدريبا واإعدادا واإمدادا وم�صاركة.

لل�صعب . 2 امل�صلحة  الثورة  واعتبار  تكتيكا  ولي�س  ا�صرتاتيجية  امل�صلح  الكفاح  كون  على  التاأكيد 

العربي الفل�صطيني عامال حا�صما يف معركة التحرير وت�صفية الوجود ال�صهيوين وبالتايل لن 

يتوقف هذا الكفاح امل�صلح اإال بالق�صاء على م�صدر العدوان وبتحرير فل�صطني.

ال�صعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على اأر�س املعركة ومن خالل العمل امل�صلح لتحقيق . 3

الوحدة الوطنية الأن املرحلة احلالية هي مرحلة العمل الوطني �صد العدو املحتل وهي تقت�صي 

املزايدات  اأو  امل�صاومات  اأو  املفاو�صات  تتحقق عن طريق  اأن  التي ال ميكن  الوطنية  الوحدة 

امل�صلحية ال�صيا�صية خارج املعركة.

العمل على اإبراز ال�صخ�صية الفل�صطينية مبحتواها الن�صايل الثوري يف احلقل الدويل، وهذا ال . 4

يتناق�س مع االرتباط امل�صريي بني االأمة العربية وال�صعب العربي الفل�صطيني.

مقاومة احللول ال�صيا�صية التي تطرح كبديل عن ت�صفية الكيان ال�صهيوين املحتل يف فل�صطني، . 5

على  الو�صاية  فر�س  اأو  تدويلها  اأو  الفل�صطينية  الق�صية  ت�صفية  اإىل  الرامية  امل�صاريع  وكل 

�صعبنا من اأية جهة.

اجلوانب . 6 تطوير  اإىل  تهدف  عالقات  الر�صمية  العربية  الدول  مع  امل�صلح  الكفاح  قيادة  تقيم 

وا�صتمراره  امل�صلح  الكفاح  اأمن  بذلك  يتاأثر  ال  اأن  ب�رصط  الدول  هذه  مواقف  يف  االإيجابية 

وت�صاعده.

حتقيق الرتابط الفعلي بني االأمة العربية وال�صعب الفل�صطيني باإ�رصاك اجلماهري العربية يف . 7

املعركة من خالل اجلبهة العربية امل�صاندة للثورة.

ودعم . 8 واالإمربيالية  ال�صهيونية  ملناه�صة  العامل  يف  التحررية  القوى  مع  ال�صالت  اأوثق  اإقامة 
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كفاح �صعبنا العادل.

العمل على اإقناع الدول املعنية يف العامل الإيقاف الهجرة اليهودية اإىل فل�صطني م�صاهمة منها يف . 9

حل امل�صكلة ويف توطيد اأ�ص�س ال�صالم العاملي.

التنظيمات التي ح�سرت الجتماع ووقعت على البيان:

الهيئة العاملة لدعم الثورة.. 1

طالئع حرب التحرير ال�صعبية.. 2

جبهة ثوار فل�صطني.. 3

جبهة حترير فل�صطني "ج.ت.ف".. 4

جبهة التحرير ال�صعبية الفل�صطينية.. 5

منظمة طالئع الفداء لتحرير فل�صطني.. 6

حركة ال�صباب الثوري الفل�صطيني.. 7

حركة التحرير الوطني الفل�صطيني "فتح".. 8

التاريخ 1968/1/20م 
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القاعدة الآمنة: 

�صمن ا�صرتاتيجية جتنب املعارك احلا�صمة جرى البحث عن قاعدة اآمنة حتدثت عنها فتح: » جتربة 

ال�صهور املا�صية اأقنعتنا باأن علينا اأن نكتفي مبا حققناه من نتائج واأن تنتهي مرحلة امل�رصدين الهائمني 

ب�رصعة، الأن القتال بهذا االأ�صلوب ال ميكن اأن يكون ا�صرتاتيجية طويلة االأمد، اإذ اأن اال�صتنزاف الذي 

يعاين منه كل امل�رصدين الهائمني نظرًا لعدم القدرة على التعوي�س ال�رصيع للخ�صائر، يجعل اإمناء الذات 

اأمرًا �صعبًا«)241(. وهذا القول يف�رص دوافع االنتقال لهذه املرحلة اأو هذا التكتيك، ويوؤكد يف الوقت 

نف�صه عدم مقدرة فتح على خلق ثورة فل�صطينية عارمة تتبناها كافة جماهري االأر�س املحتلة، فتكون 

تلك اجلماهري هي القاعدة االآمنة العري�صة للثورة، وب�صبب الف�صل يف حتقيق ذلك، اأ�صبح منا�صلو فتح 

يف االأرا�صي املحتلة كالهائمني، مطاردين وبال ماأوى، وكان ال بد من اتخاذ خطوة جديدة الإعادة البناء 

على  بقدرتها  وتقدمها،  جناحها  مدى  يقا�س  الثورة  »لكن  النجاح  عالمات  من  املرحلة  هذه  واعتربت 

تخطي مرحلة امل�رصدين الهائمني واالنتقال اإىل مرحلة القاعدة االآمنة« وتراجعت احلركة عن مفهومها 

حلرب الع�صابات واعتربتها غري كافية للتحرير واأنه ال بد من اإيجاد اإدارة ع�صكرية توؤدي للتحرير، 

باالإمكان  لي�س  اأنه  الثالثة  االأ�صهر  اأثبتت جتربة  »فقد  االأردن  اأغوار  يف  االآمنة  القواعد  اإقامة  فقررت 

اأن نقيم قاعدة اآمنة يف ال�صفة الغربية... فمن �رصوط القاعدة االآمنة... اأن ي�صتطيع الثوار اأن يعملوا 

يكون  واأن  العدو،  مع  متا�س  ويف  اجلماهري،  و�صط  مكان  يف  تكون  واأن  انقطاع،  وبدون  عالنية،  بها 

الدفاع عنها اأمرًا ممكنًا. واأن ال�صفة الغربية هي �صاحة القتال ولكنها لي�صت القاعدة االآمنة«)242(. 

وهكذا قررت احلركة مع مطلع عام 1968م اإقامة القاعدة االآمنة يف االأغوار، وبداأت يف الكرامة وغور 

االأردن)243(.

وفقًا لنظرية القاعدة االآمنة قامت فتح ببناء قواعد ع�صكرية ثابتة يف غور االأردن مما اأدى اإىل: تزايد 

منذ  عملية   68 تنفيذ  عن  فتح  اأعلنت  فقد  امل�صاد)244(،  االإ�رصائيلي  العمل  وت�صاعد  الثورة،  فاعلية 

مطلع 1968م وحتى معركة الكرامة.

مدى  يعك�س  مما  نف�صها)245(.  للفرتة  �صهيدًا   37 اأ�صماء  »فتح«  حركة  �صهداء  �صجل  ذكر  وقد 

م�صداقية البالغات الع�صكرية للحركة. وقد دفعت هذه االأعمال، التي انطلقت يف معظمها من االأرا�صي 

االأردنية، اإ�رصائيل اإىل اتهام م�صتمر لالأردن مب�صاعدة الفدائيني، تربيرًا للعدوان عليه منذ بدء انطالقة 

العمل امل�صلح يف االأرا�صي املحتلة على يد حركة فتح بعد حرب حزيران. ففي الفرتة من 1967/8 – 

1967/12/31م كان هناك 25 ق�صفًا متباداًل بني القوات االإ�رصائيلية والقوات االأردنية، كل منهما 

يتهم االآخر بالبدء)246(.

.34.Fateh. Political and Armed.p 241  فتح، كفاحنا امل�سلح، �ش 20؛

242  الوثائق الفل�سطينية العربية لعام 1969م، )وثيقة رقم 526 ( �ش 493.

243  امل�سدر نف�سه.

244    الهيثم الأيوبي، م�سرية الكفاح امل�سلح الفل�سطيني خالل 15 يوماً، �سئون فل�سطينية، عدد 98.

245    الكتاب ال�سنوي لفتح لعام 1968م، �ش 393-391.
246    الوثائق الأردنية لعام 1967م، �ش 160، 8-167، 7-176.
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االإ�رصائيلي  الق�صف  ازداد  االأردن،  غور  يف  لها  ع�صكرية  قواعد  والفدائيون  »فتح«  اأقامت  ومنذ 

لالأردن ب�صكل ملحوظ. يف حماولة للزج به يف املعركة وذلك بغر�س اإيجاد جهة ر�صمية ميكن حتميلها 

م�صوؤولية الغارات الفدائية التي ت�صنها »فتح« وغريها.

ويف الوقت الذي بداأت فيه »فتح« تقيم وتن�صئ قواعد ارتكاز جديدة يف غور االأردن وخ�صو�صًا حول 

خميم الكرامة بعد اأن متكنت طالئعها بقيادة يا�رص عرفات »اأبو عمار« من تركيز وجودها داخل خميم 

الكرامة باتخاذ وخلق التالحم القوي والفعال مع جماهري �صعبنا هناك.

الدوافع املبا�سرة لالعتداء الإ�سرائيلي على الكرامة يف 1968/3/21م:

اأن  واأعلنت  النقب يف 1968/3/18م  لغم بحافلة يف جنوب  انفجار  اإ�رصائيل يف ت�صخيم  �رصعت 

الراأي العام فيها يطالب بالرد على هذا احلادث ولذلك اأعلن رئي�س احلكومة ليفي اأ�صكول يف الكني�صت 

يف نف�س يوم احلادث )1968/3/18م (: » اإن االأردن ال يفعل �صيئًا لي�صع حدًا الأعمال الفدائيني التي 

تنطلق من اأرا�صيه، واالأردن م�صوؤول عن اخلرق امل�صتمر لوقف اإطالق النار والنتائج التي ميكن اأن 

ت�صفر عن ذلك، و�صن�صطر نحن حلماية اأمننا«)247(.

وقد قتل يف اليوم نف�صه اأي�صًا جنديان اإ�رصائيليان يف ا�صتباك مع جمموعة فدائيني، وحّذر مندوب 

اإ�رصائيل يف االأمم املتحدة من العواقب حمتفظًا بحق الرد دفاعًا عن النف�س، ومعتربًا هذا احلادث ذروة 

حلوادث انتهاك وقف اإطالق النار وحلملة اإرهاب م�صدرها االأردن، مذكرًا باأن 36 هجومًا وعماًل فدائيًا 

قد وقع منذ 1968/2/15م )248( انطالقًا من االأردن.

اأدرك االأردن اأن ت�صليط اإ�رصائيل االأ�صواء على هذا احلادث وتقدميها مذكرة احتجاج لدى رئي�س 

جمل�س االأمن موؤ�رص خلطوات اأكرب، ومتهيد لهجوم على االأردن. ولذلك بعث مندوب االأردن الدائم يف 

االأمم املتحدة بر�صالة اإىل رئي�س جمل�س االأمن » اأعلن فيها اأن اإ�رصائيل تعد العدة ل�صن هجوم كبري على 

االأردن، ميكن اأن يوؤدي اإىل جتدد القتال يف ال�رصق االأو�صط » موؤكدًا خطورة الو�صع و�رصورة اتخاذ 

خطوات لتجنب الهجوم )249(.

تقودها  التي  الثورة  �صعبنا مع  يتلم�س خطر تالحم جماهري  ال�صهيوين  العدو  بداأ  الوقت  ذلك  يف 

»فتح« وخطر تنامي قواعد »فتح« يف غور االأردن وعلى طول احلدود مع فل�صطني، االأمر الذي يعني 

االأبطال  العا�صفة  رجال  قواعد  على  للهجوم  يح�رص  العدو  بداأ  هنا  ومن  واأكرث  اأكرث  الثورة  انت�صار 

بهدف ت�صفيتها والق�صاء على قيادتها وعلى الثورة الفل�صطينية واأعلن عن ذلك بو�صوح يف ت�رصيحات 

متعددة وتنال اأي�صا من الدور االأردين.

ب�صورة  وحتديهم  والكرامة  االأردن  غور  يف  لثورانا  التهديدات  مبثابة  الت�رصيحات  تلك  كانت 

الت�رصيحات  تلك  يدر�صون ويناق�صون  اأبو عمار  املجاهد  راأ�صهم  العا�صفة وعلى  فبداأ رجال  �صافرة. 

247    الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1968م، �ش 610.

248    الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1968م، �ش 611.

249    امل�سدر نف�سه وال�سفحة.
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كان من نتيجة �صمود املقاتلني داخل بلدة الكرامة، وعلى ال�صفوح ال�رصقية لها حيث قوات االإنزال، 

واإحلاقهم خ�صائر بالقوات الغازية، اأن ا�صطرت القيادة االإ�رصائيلية الإ�صدار تعليمات لقواتها باالن�صحاب 

من البلدة يف ال�صاعة احلادية ع�رصة قبل الظهر، ون�صف اأكرب عدد من املنازل اأثناء عملية االن�صحاب.

بذلك ف�صلت عملية احتالل بلدة الكرامة بعد م�صي اأربع �صاعات من اقتحام اأجزاء منها، يف حني كانت 

القوات االإ�رصائيلية يف املحاور االأخرى منهمكة باإخالء امل�صابني واالآليات املعطلة، و�صط تبادل اإطالق 

اأن ح�صاد  اأن ا�صتكملت ان�صحابها يف ال�صاعة احلادية ع�رصة ليال، لتجد  اإىل  النار مع القوات االأردنية، 

خ�صائرها بلغ يف االأفراد: 250 قتيال و اأكرث من 450 جريحا. ويف االآليات مت تدمري 27 دبابة اإىل جانب 

عدد من املدرعات �صبه املجنزرة وال�صاحنات والرافعات، و�صقوط 7 طائرات، اإحداها �صقطت قرب جنني، 

بينما اأ�صيبت اأخرى من نوع "مرياج 3"، وا�صطرت للهبوط وحتطمت جراء ارتطامها باالأر�س. وقد 

بقيت يف �صاحة املعركة، كغنيمة للجي�س االأردين، اأربع دبابات وثالث �صاحنات ومدرعتان.

ياأتي هذا الن�رص بف�صل الت�صحيات التي قدمها الطرفان، االأردين والفل�صطيني، يف معركة ال�صمود يف 

بلدة الكرامة وعلى امتداد املحاور املوؤدية اإليها، اإذ قدم كل منهما ع�رصات ال�صهداء يف هذه املعركة التي 

جاءت نتيجتها عك�س ما توخته اإ�رصائيل، فقد اأرادت منها الق�صاء على احلالة الوليدة ممثلة يف ف�صائل 

بـ  لالحتفال  اال�صتعدادات  ع�صية  بخا�صة  االإ�رصائيلي،  اجلي�س  واإظهار  مهدها،  يف  الفل�صطينية  املقاومة 

"يوم اال�صتقالل" ب�صورة اجلي�س الذي ال يقهر، عن طريق تثبيت ال�صور التي بدا عليها يف اأعقاب حتقيقه 
انت�صارا على ثالثة جيو�س عربية يف حرب اخلام�س من حزيران.

ومن ناحية اأخرى عززت نتيجة املعركة مكانة املقاومة الفل�صطينية يف ال�صاحتني االأردنية والعربية، ما 

اأدى اإىل متكينها من تو�صيع ن�صاطها �صد قوات االحتالل، فقد بلغت ح�صيلة عملياتها خالل العام 1969م 

حوايل مئتي عملية، ويف العام 1970 حتى اأيلول 280 عملية.

فبقدر ما ذهل الفل�صطينيون اأمام �صعف اجلبهات العربية الثالثة و�رصعة انهيارها  كذلك االأمر اإزاء 

للقوات  الع�صكري  االجتياح  مواجهة  على  �صمموا  الذين  الفدائيني  قبل  من  الإ�رصائيل  احلا�صم  التحدي 

االإ�رصائيلية مهما كانت النتائج. واأدى انت�صار الفدائيني واجلي�س االأردين على القوات الغازية واإجبارها 

على االن�صحاب، بخ�صائر كبرية، اإىل انهيار لالأيديولوجيات والبنى التنظيمية لالأحزاب القائمة. فقد هجر 

االأع�صاء، جماعيًا، اأحزابهم نحو املنظمات الفل�صطينية الفدائية خا�صة نحو حركة » فتح« التي، ب�صبب عدم 

نهم من االحتفاظ باأفكارهم  تبنيها الأية عقيدة اأو اأيديولوجيا نظرية، وفرت » للمهاجرين اجلدد« مالذا مَيكِّ

فل�صطينيني  كانوا  �صواء  للحركة  ال�صيا�صي والتنظيمي  يلتزموا اخلط  اأن  �صاءوا ب�رصط  اإن  ومعتقداتهم  

ال�صيا�صي  الفكر  على  حا�صمة  نتائج  اإىل  اأدت  احلدثني  اأعقبت  التي  الهجرات  هذه  اأن  �صك  وال  عربا.  اأم 

تنظيمات  اإىل  ثم  فدائي  تنظيم  اإىل  العرب  القوميني  حركة  حتولت  فقد  القومية،  لالأحزاب  واالأيديولوجي 

فدائية لها اأحزاب �صيا�صية، كما نزع حزب البعث العربي اال�صرتاكي يف �صوريا والعراق اإىل ت�صكيل منظمات 

فدائية م�صلحة للخروج من املاأزق الذي اأوقعته فيه الكارثة. وبداأت ال�صخ�صية الوطنية الفل�صطينية يعربَّ 

عنها بال�صخ�صية املنا�صلة التي فر�صت نف�صها يف �صورة  » الفدائي البطل«. وبدال من �صخ�صية الالجئ، 

اأهداف  اأجل  فاقد الهوية، بداأ العامل يتعرف على الفل�صطيني من خالل انتظامه بثورة م�صلحة تقاتل من 

�صيا�صية وا�صحة. وتعززت هذه ال�صخ�صية بت�صلم املنظمات الفدائية القيادة يف منظمة التحرير الفل�صطينية 

بو�صفها االإطار املوؤ�ص�صي الذي ميثل ال�صعب الفل�صطيني والذي يحظى باعرتاف عربي.
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دورة االأ�صبال

قواعد التدريب ملعركة الكرامة
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نتائج معركة الكرامة بالأرقام:

1  منذ انطالقة حركة فتح عام 1965م لغاية عام 1970م مل تكن فتح تعتمد الرتب الع�سكرية لقادتها الع�سكريني وكان الت�سل�سل فيها ي�سمى بخلية 
اأو كادر ومعظم �سهداء حركة فتح يف معركة الكرامة كانوا كوادر وطالب جامعات.

2  خ�سائر اجلي�ش الأردين نقال ًعن موقع القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – معارك ال�سرف والبطولة – معركة الكرامة 1968م.

3  خ�سائر قوات العدو نقال مقال بعنوان جهنم يف الكرامة للكاتب الإ�سرائيلي اأفيتار بن ت�سيدف ن�سرها يف مدونته الإلكرتونية »غلوبال ريبورت« 
باأول هزمية ع�سكرية يتذوقها الإ�سرائيليون منذ  الكثري من املدونات واملواقع الإلكرتونية الإ�سرائيلية ملا فيها من اعرتاف وا�سح و�سريح  تداولها 
اغت�سابهم لفل�سطني عام 1948م. )امل�سدر اأمين احلنيطي، »معركة الكرامة اخلالدة: جهنم يف عيون الإ�سرائيليني«، وكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 

2013/3/20م(.
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التعميم  �صبقها  قد  وكان  �صوريا،  اإىل  االأردن  من  الفل�صطينية  الثورة  وخروج  اأيلول  اأحداث  بعد 

الرئا�صي ال�صوري الذي يقيد حركة املقاومة مما ا�صطر املقاومة التوجه اإىل االأرا�صي اللبنانية.

اجلمهورية العربية ال�سورية 
 وزارة الدفاع 

رئا�سة هيئة اأركان اجلي�ش والقوات امل�سلحة 
 �سعبة املخابرات – الفرع 235 

 ق�سم �سابطة الفدائيني 

الرقم / 235/4090/�س           التاريخ 1969/5/4م 

)تعميم يتعلق باملنظمات الفدائية داخل القطر العربي ال�سوري(

 

اجلماهري  تغذيه  كعمل  ال�صامية  مكانته  يتبواأ  اأن  يجب  الذي  الفدائي  العمل  �صمعة  على  حر�صا   

لهذه اخلطوة  ي�صيء  ما  لكل  �صاملة، ومنعا  �صعبية  اأوىل نحو حرب حترير  العربية وتدعمه، كخطوة 

املباركة، وجتنبا ملا قد يقع يف امل�صتقبل من حماوالت الت�صويه اأو اال�صتغالل يف خمتلف ال�صبل من قبل 

فرد اأو اأفراد تطبق التعليمات التالية يف كافة اأنحاء القطر العربي ال�صوري اعتبارا من تاريخه:

حتدد املنظمات امل�صموح لها العمل يف القطر العربي ال�صوري بالتايل :. 1

• منظمة حركة التحرير الوطني الفل�صطيني "فتح" "قوات العا�صفة".	

• ال�صاعقة".	 طالئع حرب التحرير ال�صعبية "ال�صاعقة" "قوات 

• منظمة التحرير الفل�صطينية "جي�س التحرير الفل�صطيني "قوات التحرير ال�صعبية".	

• اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني.	

يعني منتدب معتمد م�صوؤول لكل منظمة وي�صمى معاونه اأي�صا وتو�صع له ن�رصات ا�صتعالمات . 2

كاملة لدى ق�صم ال�صابطة، على اأن يعلم هذا الق�صم عند تبديل اأو نقل اأي طارئ يطراأ على و�صع 

املنتدب ويكون م�صوؤوال عن التن�صيق بني املنظمة وبني ق�صم ال�صابطة يف الفرع / 235/.

دخول العنا�سر . 3

• تطبق عليهم االأنظمة املتبعة بالن�صبة للع�صكريني يف القطر العربي ال�صوري على اأن يكون لديه 	

اإثبات �صخ�صية )هوية اأو جواز �صفر وت�رصيح اإجازة اأو مهمة(.

• عند الو�صول اإىل خمفر ال�رصطة الع�صكرية متالأ البطاقة ال�صفراء من قبل ال�رصطة الع�صكرية 	

وتوزع وتر�صل ح�صب التعليمات املذيلة فيها وعلى املنظمة مراعاة ذلك بوا�صطة منتدبيها.



211
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

خروج العنا�سر . 4

• اإىل 	 ن�صخة عنها  البطاقة احلمراء وتر�صل  �صيتم خروجه ح�صب  الذي  العن�رص  املنظمة  تزود 

اأفرع 235 ق�صم ال�صابطة )ح�صب تعليمات البطاقة(.

• على العن�رص ت�صليم البطاقة املزود بها من املنظمة اإىل خمفر ال�رصطة الع�صكرية حيث يقوم 	

اأو  )املهمة  ي�صاهد  ثم  ال�صخ�صية(  الهوية  اأو  ال�صفر  )جواز  مع  مبقارنتها  ال�رصطة  خمفر 

االإجازة(.

• بالن�صبة لباقي خمافر احلدود )اأمن – جمارك( تطبق عليهم ما يطبق على الع�صكريني ويكتفي 	

بالتاأكد من م�صاهدة اإجراءات ال�رصطة الع�صكرية )على املهمة اأو االإجازة(.

دخول وخروج العربات والإقامة واملرور عرب القطر :. 5

• العمل 	 نوع  فيها  يو�صع  العالقة  املنظمات �صاحبة  تزود مبهمة من  اأن  : كل عربة يجب  عام 

اإقامة ل�صالح اخلدمة" ويطبق عليها يف حالة اجتياز خمافر  – اأو  "مرور عرب القطر  وجهة 

احلدود )امن عام – جمارك( ما يطبق على عربات اجلي�س ال�صوري.

• الفرع 	 ال�صوري يف  العربي  القطر  املنظمات حاليا داخل  العربات املوجودة لدى  ت�صجل كافة 

ق�صم   /235/ الفرع  وعلى  بها  خا�س  عربة  لكل  �صجل  ويفتح  ال�صابطة،  ق�صم   /  235  /

ال�صابطة تزود هذه العربات ببطاقات اإقامة خا�صة 

• )ذات لون اأ�صفر غامق( يف حال ا�صتمرار وجودها يف القطر.	

• كل عربة تدخل اأرا�صي القطر ب�صكل غري قانوين اأو نظامي تعترب يف حكم املهربة وت�رصي عليها 	

القوانني املرعية يف القطر:

• حال الدخول للقطر تطبق البطاقة لون )�صماوي( / دخول/ وتنفذ ما جاء بها من تعليمات 	

من حيث التوزيع )تنظم من قبل ال�رصطة الع�صكرية(.

•  يف حالة اخلروج تطبق البطاقة لون )اأخ�رص /خروج/ وينفذ ما جاء من تعليمات من حيث 	

التوزيع )تنظم من قبل املنظمة(.

• لدى 	 البطاقة  الغامق( وتبقى هذه  االأ�صفر  اللون  البطاقة )ذات  العربة  االإقامة متنح  يف حال 

�صائق العربة وجتدد �صنويا ويطبق عليها يف الدخول واخلروج البطاقات اخلا�صة )باخلروج 

والدخول(.

• يف حال املرور عرب القطر: يطبق عليها ما جاء يف بطاقتي الدخول واخلروج.	

 يف حال التحرك بالزوارق وبالو�صائط البحرية واملائية تتخذ االإجراءات كما هو وارد للعربات . 6

يف الفقرة /هـ/.

بالن�صبة للفقرات )خ – د - هـ - و( طبعت بطاقات و�صتوزع على املنظمات وخمافر احلدود . 7

ح�صب ما يخ�س كل منها و�صتوزع مناذج لدوائر االأمن لالطالع عليها.

مينع منعا باتا دخول االأر�س املحتلة اإال بعد احل�صول على موافقة خطية من وزير الدفاع )اأمر . 8

مهمة موقع من وزير الدفاع بالذات( مع �صابط اال�صتطالع مبا�رصة.

يتعار�س مع . 9 ما  لكل  املنظمات وجتنبا  التطوع يف �صفوف  القطر  املواطنني من  يف حال رغبة 
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قوانني واأنظمة القطر مينع قبول اأي متطوع اإال وفق ال�رصوط التالية وعلى م�صوؤولية املنظمة :

• اإبراز وثيقة خدمة العلم توؤكد اأن الراغب يف التطوع قد اأدى هذه اخلدمة.	

• وثيقة ال حكم عليه من االأدلة الق�صائية تثبت اأنه غري حمكوم اأو مطلوب لق�صاء.	

• براءة ذمة من الدوائر املالية.	

• �صهادة ح�صن �صلوك م�صدقة من خمفر البلدة.	

• وثيقة ر�صمية تثبت اأنه غري مدعو للخدمة االحتياطية اأو دورة تدريبية اأو اأخذ موافقة وزارة 	

الدفاع.

  وعلى املنظمة اإبالغ ق�صم ال�صابطة يف حال قبول اأي متطوع من مف�صل هويته.

يتم اإبالغ ق�صم ال�صابطة عن كل عن�رص ي�صمح له بالتطوع من كافة االأقطار العربية لي�صار اإىل . 10

الك�صف عن و�صعه من ناحية االأمن.

مينع جمع التربعات من املواطنني يف القطر بكافة �صورها واأ�صكالها املبا�رصة وغري املبا�رصة . 11

اإال يف احلاالت التي ي�صمح بها القانون ويعلم ق�صم ال�صابطة اأو اأفرع املخابرات يف املناطق من 

قبل املنظمة الأخذ العلم اأوال باأول مت�صمنا ا�صم اللجنة املكلفة واملنظمة واملكان الذي �صي�صار 

فيه جمع التربعات.

يف . 12 املنظمات  عنا�رص  قبل  من  ال�صالح  اأنواع  من  نوع  اأي  حمل  االأ�صباب  كانت  ومهما  مينع 

القطر، كما مينع ارتداء اللبا�س الع�صكري بكافة اأ�صكاله واأنواعه وي�صتثنى من ذلك العنا�رص 

املزودة مبهام ر�صمية من قبل �صعبة املخابرات واأثناء تنفيذ املهام فقط، كما ي�صتثنى من ذلك 

مع�صكرات التدريب اأو حقول الرمي املعلن عنها م�صبقا ويف هذه احلالة مينع منعا باتا االقرتاب 

من امل�صتودعات واملناطق املاأهولة بال�صكان والطرقات واملرافق العامة.

من . 13 وممتلكاتهم  باملواطنني  تلحق  التي  والتبعات  االأ�رصار  كافة  م�صوؤولية  املنظمة  تتحمل 

اأدوات ومنازل وحمالت ومزارع واأ�صجار نتيجة الأعمال تقوم بها وذلك وفق االأنظمة املرعية.

الفنادق واملوا�صالت . 14 البطاقات اخلا�صة باملنظمات يف  يحظر على عنا�رص املنظمات ا�صتخدم 

اإال ل�صلطات االأمن فقط ويف كافة االأحوال االأخرى  واملالهي ودور ال�صينما وغريها وال تربز 

تربز الهوية ال�صخ�صية اأو جواز ال�صفر.

هذه . 15 ويف  املنظمات،  قبل  من  به  ي�صتبه  من  مع  اأو  املواطنني  مع  اأنواعه  بكافة  التحقيق  مينع 

التوقيف  به، كما يحظر  امل�صتبه  اأو  املخالف  العن�رص  ال�صابطة ال�صتالم  ق�صم  يبلغ  االأحوال 

الوقتي اأو غريه مهما كانت االأ�صباب اإال من قبل ال�صلطات املخت�صة يف القطر.

بالن�صبة للمنظمات هذا اأمر خا�س، كل ما يوزع يف االأ�صواق ال بد من املوافقة عليه )بيان / . 16

بالغ / رقم(.

يزود ق�صم ال�صابطة باأمنوذج واحد عن االآتي جتنبا لكل تزوير يف امل�صتقبل من قبل عنا�رص . 17

مد�صو�صة اأو م�صبوهة : 

• هوية الفدائي 	

• اأمنوذج االإجازة – مناذج من االأختام امل�صتعملة – مناذج �صعار املنظمة.	

• اأمنوذج املهمة داخل وخارج القطر.	

• اأية مطبوعات اأخرى.	
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مع . 18 املنظمة  ي�صتغنى عن خدماته يف  اأو  يف�صل  اأو  يطرد  كل عن�رص  ال�صابطة عن  ق�صم  اإعالم 

مف�صل عن هويته.

يزود ق�صم ال�صابطة من قبل كل منظمة بالئحة اأ�صما واأماكن التدريب وحقول الرمي واأفرع . 19

املنظمة يف كل حمافظة اأو وجد لي�صار اإىل التن�صيق والتعاون.

اأية . 20 اأو  تاأبينية  اأية حفلة  اأو  اأية حفلة خطابية الأية منا�صبة  باأول عن  اأوال  يعلم ق�صم ال�صابطة 

م�صرية قبل 24/�صاعة على االأقل، وانتظار املوافقة على امل�صريات واالحتفاالت.

يراد . 21 �صخ�س  اأي  عن  ال�صابطة  لق�صم  ال�صحيحة  واملعلومات  البيانات  تقدمي  منظمة  كل  على 

اإىل الق�صم املذكور يف حال طلبه، كما اأن اال�صتف�صار عن اأي عن�رص  اال�صتف�صار عنه واإر�صاله 

املواطنني  بني  الو�صل  همزة  باعتباره  ومبعرفته  ال�صابطة  بق�صم  حم�صور  منظمة  اأية  يف 

واملنظمات.

يتم التخاطب عن طريق الفرع 235 )ق�صم ال�صابطة( يف كافة املرا�صالت الر�صمية بغية ت�صهيل . 22

اخلطية  املرا�صالت  عن  باالإجابة  منظمة  كل  وتكلف  معا،  وال�صلطة  املنظمات  ومتطلبات  عمل 

حر�صا على العمل وبغية التعاون امل�صتمر البناء.

يقوم رئي�س ال�صابطة اأو من ينوب عنه اأو اأي عن�رص يكلف بالقيام بزيارات متكررة اإىل مراكز . 23

املنظمات يف كافة املحافظات واأماكن تدريبها لالطالع على امل�صاكل التي تعانيها وحلل الق�صايا 

املتعلقة بالعمل الفدائي داخل القطر، وي�صتطيع امل�صوؤولون املعتمدون يف اأية منظمة االت�صال 

بق�صم ال�صابطة اأو زيارته حلل االأمور املعلقة واملتعلقة مبنظمتهم.

ال�صالح امل�صادر بكافة اأنواعه يو�صع حتت ت�رصف �صعبة املخابرات للبت يف اأمره، وعلى ق�صم . 24

ال�صابطة فتح �صجالت خا�صة لهذه الغاية.

يتم التن�صيق والتعاون بني اأفرع املخابرات ودوائر االأمن يف القطر مع الفرع 235 – ق�صم . 25

الفرع – 235 التخاذ االإجراءات الالزمة ح�صب االخت�صا�س.

ال�صوري . 26 العربي  القطر  مناطق  كافة  يف  الفدائية  باملنظمات  املتعلق  التعميم  مفعول  ي�رصي 

وتعترب اأفرع خمابرات املناطق متمتعة ب�صالحيات ق�صم ال�صابطة يف مناطقها على اأن ي�صمل 

ويبلغ هذا الق�صم باالإجراءات املتخذة من قبلها.

 هذا واإن وزير الدفاع ياأمل باأن تتعاون كافة املنظمات املعنية من قياديني وعنا�رص مع �صلطات االأمن 

حر�صا على �صمعة العمل الفدائي وجتنبا لكل ما ي�صيء لهذه املنظمات وللمواطنني وال�صلطة معا.

 الفريق اجلوي حافظ بن علي �سليمان الأ�سد 

وزير الدفاع 

 اعتبارا من 69/6/1



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

214الفل�سطينية وان�سقاقاتها

اخلالف مع قيادة التنظيم يف الأردن

الربنامج  بني  الفعل  اأداة  اأو  الو�صل  �صلة  وهو  واملمار�صة  الفكر  بني  تو�صط  251هو  التنظيم 

ال�صيا�صي واجلماهري الذين هم مادة الثورة.

وي�صتعيد التنظيم قوته وفعاليته من وحدة موقفه الفكري وال�صيا�صي ومن ا�صتكمال احلد االأدنى 

املركزية  تنظيمي:  عمل  الأي  عنها  غنى  ال  التي  االأ�صا�صية  القوانني  قاعدة  على  التنظيم  بناء  ل�رصوط 

الدميقراطية، وخ�صوع االأقلية لالأكرثية، والهيئات االأدنى للهيئات االأعلى، والنقد الذاتي واالن�صباط 

واملبادرة وال�رصية وااللتزام.. الخ.

ويف ظل هذه ال�رصوط الفكرية وال�صيا�صية والتنظيمية ي�صتطيع التنظيم اأن يتحرك قب�صة واحدة 

ب�رصعة وفعالية يف جمال املمار�صة العملية املنوطة به ويف ن�صج العالقات الع�صوية باجلماهري الإجناز 

مهمات الثورة وبرناجمها.

الفكرية  والتيارات  االجتاهات  من  العديد  وبروز  املوحد  وال�صيا�صي  الفكري  املوقف  غياب  اإن 

وال�صيا�صية املتباينة واملتناق�صة كان �صيقود بال�رصورة اإىل تفتيت العمل التنظيمي واإ�صابته بال�صلل، 

وعدم قدرته على القيام ب�صورة موحدة باإجناز اأي من املهام املطلوبة منه، خا�صة بعد اأن نقل يا�رص 

االأمن( بقيادة  الر�صد املركزي )جهاز  الكرامة ومت ت�صكيل  اإىل عمان بعد معركة  عرفات مقر قيادته 

�صالح خلف )اأبو اإياد( وهو االآخر اتخذ من عمان مقرا لقيادته.

القوات  ف�صل  مت  عندما  االأردن  يف   1970 اأيلول  قبل  االأزمة  لهذه  املبكرة  املوؤ�رصات  جاءت  وقد 

الع�صكرية عن التنظيم امل�صلح )امليلي�صيا( وعندما ا�صتحدث على �صبيل املثال ج�صم م�صلح جديد وغريب 

بال�صمال. ال�صيوخ  قواعد  اأ�صمي  وما  بعمان  االأخ�رص  اجلبل  هو "القواعد الثورية" يف 

العديد من  التكتالت داخل ج�صم احلركة واىل ارتباط  اإىل ت�صكيل من  اأدى  اإن هذا الو�صع قد  بل 

اأع�صاء التنظيم بهذا القائد اأو بذلك امل�صوؤول )ما ُعرفت يف احلركة الحقا بظاهرة اال�صتزالم(.

وكانت قد حدثت من قبل اإ�صكاالت م�صابهة اأقل حدة مع قيادة االإقليم يف االأردن، وتركزت اخلالفات 

التنظيمية اآنذاك مع ثالثة من القيادات االأ�صا�صية يف اإقليم االأردن هم اأبو �صالح، قدري، و�صربي البنا 

)اأبو ن�صال(، وقد عمدت قيادة يا�رص عرفات اآنذاك اإىل نقل اأبو �صالح اإىل املغرب الذي مل يلبث اأن مترد 

على القرار وعاد ثانية اإىل االأردن بعد اأيام قليلة.

251   التنظيم او بعلم الدارة )املنظمة( وهي اجلماعة املنظمة ، تعرفه حركة فتح  بعنا�سره ال5 اأنه: جمموعة من الأع�ساء يلتقون على فكرة 
وغاية حمددة ، ويندرجون يف هيكل تنظيمي )هرمي او خيطي او عنقودي( وي�سبطهم قانون او نظام داخلي، ويقومون بعمل م�سرتك خلدمة الغر�ش.
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اأهم قواعد ال�سيوخ 

العربية،  البالد  يف  امل�صلمني  االإخوان  لتنظيم  التنفيذية  اللجنة  )ع�صو  عزة  اأبو  اهلل  عبد  د.  يقول 

ممثال عن التنظيم الفل�صطيني الذي كان قد راأ�صه لفرتة �صابقة( انه نتيجة اجلو الثوري الذي عا�صته 

االأردن252 بف�صل تركز حركة املقاومة الفل�صطينية فيها بعد عام 1967، ا�صطرت )الحظوا ا�صطرت( 

جماعة االإخوان امل�صلمني للتعاطي مع فكرة اأن يقوموا هم اأي�صا - �صاأن املنظمات املتعددة التي ن�صاأت 

اآنذاك اإىل جوار )فتح( والتي قارب عددها الثالثني - باإن�صاء مع�صكرات للتدريب ثم ملبا�رصة العمل 

والكويتيون  وامل�رصيون  وال�صودانيون  االأردنيون  امل�صلمون  االإخوان  الفكرة  لواء  وحمل  الفدائي، 

واعرت�س على ذلك االإخوان امل�صلمون الفل�صطينيون بحجة اأن املقاومة نوعان: االأول من داخل الوطن 

الهمم"  والتوجيه وحفز  والذخرية  بال�صالح  واالإمداد  امل�صاندة  اإىل  اإال  تلقائية ال حتتاج  "عملية  وهو 

والثاين من اخلارج وهذا يحتاج "الإعداد اكرب وخطة اأكرث اإحكاما ووثوقا" ثم و�صعوا لذلك �رصوط 

اأن  الرابع  الرف�س  مربر  وكان  االأردنية  ال�صاحة  على  جميعا  القوى  وتوحد  ال�صامل  العربي  احل�صد 

لالإخوان امل�صلمني امتدادا ملعاداة عبد النا�رص". معاد  العام  "اجلو 
اأن االإخوان امل�صلمني الفل�صطينيني وهم جذر حركة  هل من بعد كل هذا الو�صوح من تعليق على 

)حما�س( وا�صلها قد رف�صوا حتى من حيث املبداأ امل�صاركة يف اجلهاد على عك�س ما تغنوا فيه وحاولوا 

)ت�صليل( االآخرين بت�صوير اأن لهم دورا يف العام )1968 وما بعده(.

ولن نرتك املو�صوع عند هذا احلد بل ن�صتكمله حيث اإن اأن�صار م�رصوع بناء املع�صكرات �رصبوا 

بعر�س احلائط موقف تنظيم االإخوان امل�صلمني الفل�صطينيني واأن�صاأوا لهم مع�صكرا للتدريب وجعلوه 

حتت راية )فتح(،253 ومل ي�صارك باملع�صكر التنظيم الفل�صطيني لالإخوان امل�صلمني وكان امل�صاركون 

هم من �صوريا واليمن وم�رص والكويت،  وكان الع�صو الفل�صطيني الوحيد الذي �صارك هو االأخ  ال�صهيد 

اإبراهيم عا�صور اإذ كان يف العراق منقطع ال�صلة واملعرفة مبوقف التنظيم الفل�صطيني فجاء من العراق 

والتحق باملع�صكر وا�صت�صهد.

واخلداع  واالإيهام  الت�صليل  حلقات  مدى  لتبيان  �صن�صتزيد  بل  ن�صتزيد؟!  اأم  بذلك  ن�صتكفي  هل 

ل�صان  وعلى  لنقول  قياداتها  وادعاءات  وبياناتها  )حما�س(  حركة  ميثاق  فقرات  بع�س  يف  الواردة 

م�صوؤول التنظيم الفل�صطيني لالإخوان امل�صلمني ذاته اآنذاك حمدثنا عن )فعالية( هذا املع�صكر )الوحيد( 

وال�صعيف لالإخوان امل�صلمني بني ع�رصات اأن مل يكن اأكرث، من مع�صكرات خمتلف التنظيمات واآالف 

كتابه  يف  اهلل  عبد  د.  فيو�صح  اليمني  اأق�صى  اإىل  الي�صار  اأق�صى  من  جميعا  التنظيمات  لهذه  العمليات 

اأنه )ورغم هذا ال�صعف البني فقد قام مقاتلو االإخوان ببع�س العمليات الع�صكرية الهامة منها عملية 

احلزام االأخ�رص وا�صت�صهد لهم يف هذه العمليات عدد من املجاهدين(.

252   بكر اأبوبكر، من كتابه حركة حما�ش �سيوف ومنابر ال�سادر عام 2005،دار عناة، رام اهلل

253   نوؤكد نحن يف كتابنا الثمني )حركة فتح بني املقاومة والغتيالت( على وجود ما �سمي مع�سكر ال�سيوخ ب�سكل منف�سل كما طلبوا وحتت 
اإمرة حركة فتح.
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رغم )الحظوا اخلطورة هنا!؟( رغم اأن املكتب التنفيذي لالإخوان امل�صلمني كان قد اتخذ )موقف 

االإخوان  رف�س  وحيث  املع�صكر،  دعم  من  بالن�س،  اهلل  عبد  د.  تعبري  حد  على  اجلادة(  غري  املما�صاة 

ال�صوريون دعمه، وقبله االإخوان العراقيون جماراة للجو رغم )اقتناعهم مبا جاء يف مذكرة التنظيم 

الفل�صطيني وباحلرف( تلك الراف�صة للم�صاركة يف العمل الع�صكري واجلهادي؟!.

و�صنكتفي من اأقوالهم بذلك ولن نتعر�س حتى للفهم التع�صفي وغري ال�صحيح ملفهوم )العلمانية( 

التي يلقون بتهمتها على ف�صائل )م.ت.ف( دون علم ودراية هم ومنظروهم)254(.

انتدب االإخوان امل�صلمون عبد اهلل عزام255 يف جولة حمادثات مع حركة فتح ح�رصها يا�رص عرفات 

وهاين احل�صن يف جبل احل�صني يف عمان، �صدر بعدها قرار تاأ�صي�س قواعد ال�صيوخ يف االأردن على اأن 

تتبع حلركة فتح قوات العا�صفة ماليا وع�صكريا.

 تنظيميا ال تتدخل قوات العا�صفة بربناجمهم واأن تبداأ تدريبات ع�صكرية ملقاتليهم الذين كان تنظيم 

االإخوان من االأردن و�صوريا وم�رص واليمن وال�صودان.

قواعد ال�سيوخ بالأردن

• قاعدة مرو علعال حتت لواء قاعدة فتح جناح غربي بقيادة ريا�س عواد، وحملت اأي�صا ا�صم 	

قاعدة بيت املقد�س، وكان من بني �صباب قاعدة ال�صيوخ يف دورة مع�صكر ا�صتفينا "حممد �صالح 

عمر من تنظيم اإخوان م�صلمني ال�صودان.

• قاعدة قرية ب�رصى �رصق اإربد بجوار قاعدة ال�صاللة – قاعدة متوين.	

• قاعدة بلدة حرثا �صمال االأردن.	

• قاعدة امل�صارع طبقة فحل )قاعدة غزة( هي القاعدة املركزية لقوات ال�صيوخ والقوة ال�صاربة 	

بتنفيذ العمليات الهجومية.

• قادة قواتهم يف مدينة اربد قيادة اأحمد نوفل والزميلي.	

حينما قدم خليل الوزير مذكرته اإىل جماعة االإخوان امل�صلمني بغزة حيث عاد اإثر خروج االحتالل 

االإ�رصائيلي يف اآذار / مار�س 1957م وهناك قدم مل�صوؤول االإخوان امل�صلمني اآنذاك هاين ب�صي�صو مذكرة 

يف متوز يوليو 1957م تدعو الأن يتبنى االإخوان امل�صلمون اإقامة تنظيم خا�س بجانب تنظيمهم بحيث ال 

يحمل لونا اإ�صالميا يف مظهره و�صعاراته، واإمنا يحمل �صعار حترير فل�صطني عن طريق الكفاح امل�صلح، 

واأن يتوىل التنظيم اجلديد االإعداد لهذا الكفاح واأن يبداأ مبمار�صته متى توفرت له العدة وعلى الذين 

ين�صمون اإىل التنظيم �صواء كانوا من االإخوان اأم من الذين �صتوجه لهم الدعوة من خارج االإخوان اأن 

254  امل�سدر: بكر اأبو بكر، التفكري ال�سيا�سي والتعبئة يف "حما�ش" و"الخوان".        

255   عبداهلل عزام )من قيادات الخوان امل�سلمني( هو ذاته الذي ذهب الى اأفغان�ستان بعد الغزو الرو�سي لها عام 1979 لين�سيء ما اأ�سمي "مكتب 
اخلدمات" ل�ستجالب ودعم املجاهدين العرب الى اأفغان�ستان، قبل اأن يظهر على امل�سرح اأ�سامة بن لدن واأمين الظواهري، وا�ست�سهد اغتيال هناك مع  

الن�سحاب الرو�سي عام 1989 مع بزوغ جنم املذكورين.
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يخلعوا ثيابهم االإخوانية اأو احلزبية ويلب�صوا بدال منها ثيابا فل�صطينية256، كما اأن عليهم اأن ميتنعوا 

عن الدعوة الأية عقيدة اأو اأيديولوجية.

تابعت اخلطة  ولكن جمموعته  الوزير  القطاع مبذكرة خليل  يف  امل�صلمني  االإخوان  قيادة  تاأخذ  مل 

منفردة، واأخذت تلح على اأفراد االإخوان من وراء ظهر قيادتهم الإقناعهم بامل�رصوع)257(.

 رف�صت اجلماعة طلب خليل الوزير بال�صماح له باإقامة قواعد ملحاربة اإ�رصائيل، ولكن حينما ح�رص 

)باالإخوان  خا�صة  تكون  ع�صكرية  قواعد  اإقامة  منه  وطلب  عرفات  يا�رص  مع  واجتمع  عزام  اهلل  عبد 

امل�صلمني( حيث مت االتفاق ووافق يا�رص عرفات ومت االتفاق ان ت�صمى هذه القواعد بقواعد ال�صيوخ، 

ما  اأي  واملال،  والتموين  ال�صالح  من  يلزم  ما  بكل  القواعد  هذه  واإمداد  بتدريب  عرفات  يا�رص  وتكفل 

ي�رصف لقواعد حركة فتح ي�رصف لهذه القواعد.

عملية حطني:

اأول معركة نفذها فدائيو قاعدة ال�صيوخ اجلناح الع�صكري لتنظيم االإخوان امل�صلمني �صد اأهداف 

اإ�رصائيلية هي باالأغوار ال�صمالية كانت عملية حطني يوم 1968/5/28.

�سهداء عملية )حطني( يوم 1968/5/28 

�صالح ح�صن )اأبو عمرو(: م�رصي اجلن�صية، عمل بالكويت والتحق اإىل قاعدة ال�صيوخ باالأردن . 1

وقائد قاعدة امل�صارع .

زهري �صعدو )�رصحبيل احلموي(: من مدينة حماه، لبى نداء اجلهاد والتحق بقاعدة �صالح . 2

ح�صن اأبو عمرو يف قاعدة امل�صارع، وكان عمره ع�رصين �صنة.

حممود برقاوي )اأبو جندل(: من قرية كفر املا ق�صاء دير اأبي �صعيد، كانت خ�صارة اأبو جندل . 3

اإىل)258(  نقل جثمانه  ال�صوري،  �صعدو  واأبو  اأبو عمرو  امل�رصي  القائد  تقل عن خ�صارة  ال 

بلدته كفر املا لواء دير اأبي �صعيد يف جنازة �صعبية جابت �صوارع قريته تقدمهم قادة احلركة 

االإ�صالمية والقائد عبد اهلل عزام وعواد ال�صكجي وذويه)259(.

256   يظهر ذات املطلب اليوم عام 2014 اأي اأن تكون حما�ش وطنية فل�سطينية اكرث من انتمائها اخلارجي لالإخوان امل�سلمني، وذلك بعد �سقوط 
الإخوان امل�سلمني يف م�سر، واتخاذ حما�ش موقفا حمابيا للنظام امل�سري ال�سابق م�ستعينة بف�سائياتها التي �سنت حملة قا�سية �سد احلكم امل�سري بعد 

�سقوط الإخوان.

257   ميكن مراجعة كتاب د. عبد اهلل اأبوِعزة من قيادة الإخوان امل�سلمني يف غزة حينها يف كتابه الإخوان امل�سلمني يف الدول العربية، وكان نتيجة 
رف�ش الإخوان امل�سلمني يف غزة للعمل الع�سكري ان انطلق خليل الوزير اأبو جهاد يف ذلك بعد اإعالن خروجه من التنظيم الإخواين.

258   ال�سيخ عواد ال�سكجي- من قيادة حركة الإخوان امل�سلمني- اربد/1997.

259   حما�ش – عبد اهلل عزام –الأردن عمان ط1975 �ش76.
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ثاين عملية معركة احلزام الأخ�سر يف يوم اجلمعة 1969/8/8

  انطلق من قاعدة مرو علعال قوات تعزيز واإ�صناد اإىل قاعدة امل�صارع.

  هاجمت مواقع اإ�رصائيلية يف حمور من حماور املعركة وفيها حممد �صالح ال�صوداين وعبد ال�صتار 

واأبو  املقد�صي  وبالل  اإ�صماعيل  اأبو  االأدلبي  ومهدي  برقاوي  وحممود  امل�رصي  �صالح  واأبو  الزعيم 

م�صعب ال�صوري.

بعد تنفيذ واجبات قتالية على مواقع اإ�رصائيلية واأثناء عودتهم اإىل قواعدهم ا�صت�صهد:

• بالل املقد�صي وجرح اأبو م�صعب ال�صوري.	

ثالث عملية معركة 5 حزيران 1970 

قامت قوة من قاعدة ال�صيوخ قاعدة امل�صارع )قاعدة غزة( قادها �صتة جماهدين باعرتا�س دوريات 

اإ�رصائيلية.

�سهداء عملية )5 حزيران 1970(:

• مهدي االأدلبي )اأبو معاذ(: �صوري االأ�صل من مدينة حماه كان رامي اآر.بي.جي.	

�سهداء قواعد ال�سيوخ)260( 

�صالح ح�صن )اأبو عمرو(- م�رصي: . 1

من جماهدي االإخوان امل�صلمني ان�صم اإىل العمل الفدائي اجلهادي �صنة 1969 قادما من الكويت، 

قاعدة  قيادة  وا�صتلم  والع�صكري  الريا�صي  التدريب  عن  م�صوؤوال  وكان  اجلن�صية  م�رصي  وهو 

امل�صارع قاعدة ال�صيوخ – وحدة غربية – خلفا للمجاهد امل�رصي عبد العزيز علي الذي ا�صتقال 

وعاد للكويت.

جنا من املعركة �صقيقه الذي كان معه باملعركة ونقل جثمانه اإىل الكويت حيث اأوالده وزوجته حيث 

دفن هناك.

مهدي االأدلبي – �صوري من حماه:. 2

  من املجاهدين ال�صوريني جاء من حماه اإىل منطقة االأغوار يف االأردن اإىل قواعد ال�صيوخ ا�صت�صهد 

يف 1970/6/5.

ر�صوان كري�صان من مدينة معان جنوب االأردن:. 3

 قدمت معان اأبطاال اإىل �صجل �صهداء االأمة �صبقه الرائد الركن من�صور كري�صان يف حرب الثماين 

ففارق  عنقه  يف  مدفعية  �صظية  من  اأ�صيب  عام 1968/2/15)261(   اال�صتنزاف  �صاعات حرب 

واإخوانه  الفدائيني  �صاركت جموع  معان يف جنازة  مدينة  يف  ودفن  عام 1969  يف  �صهيدا،  احلياة 

وع�صريته وزعماء املدن املجاورة.

260   �سهداء فل�سطني – حممد اأبو فار�ش –عمان �ش376.

261   �سهداء الأردن – م�سطفى الأ�سعد  مطبعة الروزنا – اربد ط1 1998 �ش170.
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حممد �صعيد باعباد – اأبو ال�صعيد – ميني:. 4

مواليد قرية ال�صمر اليمنية – �صاحل البحر االأحمر، جماهد وع�صكري، در�س يف الكلية الع�صكرية 

امل�رصية يف القاهرة وتخرج �صابط ميدان، لكنه ا�صتقال وان�صم اإىل املجاهدين يف قواعد ال�صيوخ يف 

االأردن، نقل جثمانه اإىل اليمن اجلنوبي و�صارك زعماء اليمن يف جنازته.

ابراهيم عا�صور )اأبو ح�صن(: . 5

من املجاهدين الفل�صطينيني عمل �صابطا يف اجلي�س العراقي، تركه والتحق بقوات فتح وانتقل اإىل 

قواعد ال�صيوخ ويف غارة على مع�صكرهم، ا�صتوىل املجاهدون الفدائيون على �صاروخ مل ينفجر وعند 

حماولة اإبطال مفعوله انفجر وبجانبه الفدائي ر�صوان كري�صان ، تويف فورا يف مع�صكر العالوك 

قريبا من مدينة جر�س عام 1968 ودفن يف مقربة اأم احلريان يف العا�صمة عمان.

6- ر�صوان بلعا من دم�صق : 

التحق بقواعد ال�صيوخ بعد عام 1968 ا�صت�صهد يف 1970/4/1 وكان عمره ثمانية وع�رصين عاما، 

عرب يف دورية قتالية لتدمري دورية دبابة اإ�رصائيلية، لكن خالل عبورهم ر�صده العدو قبل تنفيذ العملية، 

وحدثت معركة مواجهة باالأ�صلحة اخلفيفة ور�صا�صات ثقيلة وقذائف الهاون، اأ�صيب يف راأ�صه ودفن 

يف دم�صق.

7- حممود برقاوي "اأبو جندل-" االأردن:

طرق  يف  الغام  وزراعة  عديدة  عمليات  يف  �صارك  االأردن،  من  �صعيد  اأبو  دير  يف  املا  كفر  قرية  من 

دوريات اإ�رصائيلية، ا�صت�صهد يف 1970/7/28 مع القائد اأبو عمرو امل�رصي، نقل جثمانه اإىل م�صقط 

راأ�صه و�صيع جثمانه اإىل مقربتها، و�صارك فيها خال ال�صهيد احمد الكايد واحمد نوفل وال�صيخ عواد 

ال�صكجي)262( وفعاليات ر�صمية و�صعبية.

8- زهري �صعدو )�رصحبيل احلموي(- �صوري : 

من مدينة حماه التحق قواعد ال�صيوخ حتت قيادة �صالح ح�صن اأبو عمرو، ا�صتبك املجاهدون مع 

دورية اإ�رصائيلية، ا�صت�صهد يف عملية )حطني( يوم 1968/5/28.

9- ن�رص العي�صى من حماه �صوريا: 

10- �صليم املومني اأبو معن من �صخرة – عجلون 

 من جماهدي االإخوان امل�صلمني يف االأردن التحق بالثورة بعد جتاوزه اخلم�صني عاما بعد اأن كان 

اإماما يف جامع مدينة الزرقاء، اأ�صيب باملع�صكر مبر�س يف قلبه وفارق احلياة �صهيدا ودفن يف الزرقاء.

اال�صرتاك  اجلماعة  هذه  رف�صت  حيث   1971 اأيلول  اأحداث  حتى  موجودة  ال�صيوخ  قواعد  بقيت 

باملعارك يف اأيلول، بعد اأيلول رحلت قواعدنا اإىل جبل ال�صيخ )ال�صام( وجنوب لبنان يف العرقوب حيث 

كان لنا هناك قواعد بكرثة لكن قواعد امل�صايخ رف�صت الذهاب معنا اإىل تلك القواعد لكنها اختارت ان 

تذهب اإىل اأفغان�صتان ملحاربة )القوات الرو�صية( التي دخلت البلد عام 1979، وكان على را�صها عبد 

اهلل عزام، حيث �صافر اإىل ال�صعودية وبعد مكوثه فرتة من الزمن توجه اإىل اأفغان�صتان لي�صكل تنظيم 

القاعدة وبعد ا�صت�صهاده توىل اأ�صامة بن الدن قيادة التنظيم لي�صبح التنظيم الدويل االإرهابي.
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