
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

220الفل�سطينية وان�سقاقاتها

 حالت التمرد يف حركة فتح

جبهة التحرير الوطني الفل�سطيني – ان�سقاق اأبو حلمي )1971م ( 

ح�صن  با�صم  1968م  اأيلول  يف  فتح  بحركة  اندماجها  الفل�صطيني  الوطني  التحرير  جبهة  اأعلنت 

ال�صباريني )اأبو حلمي( االأمني العام املوؤ�ص�س جلبهة التحرير الوطني الفل�صطيني )ج ت ف( ويف اأيار 

لف�صل  نظرا  الدمج  بيان  اإلغاء  فيه  اأعلن  للجبهة  العامة  القيادة  با�صم  بيانا  اأبو حلمي  اأ�صدر  1971م 

حماوالت االإ�صالح داخل حركة فتح، غري اأن هذا االن�صقاق مل يتبلور بعد ذلك ب�صكل تنظيمي معروف 

حتى بعد اأن اأعلن النقيب حممود ال�صهلة قائد انقالب الوحدات اخلا�صة يف قوات العا�صفة، عام 1972م 

االن�صمام اإىل اأبو حلمي ال�صباريني، غري اأن هذا االن�صقاق اجلديد بدوره مل يكن ذا اأهمية تذكر.

ان�سقاق حممود ال�سهلة: 

النقيب  اأول حالة ان�صقاقية، واإن مل تكن موؤثرة وكانت بقيادة     بعد اخلروج من االأردن حدثت 

حممود ال�صهلة، حيث اأ�صدر يوم 1972/3/7م بيانا اتهم قيادة احلركة بال�صري وراء احللول ال�صلمية 

والتحول عن هدف التحرير واأعلن فيه ان�صقاق الوحدات اخلا�صة بجهازها التنظيمي وال�صيا�صي يف 

فتح وان�صمامها اإىل جبهة التحرير الوطني الفل�صطيني)263( التي يراأ�صها اأبو حلمي ال�صباريني.

تنظيم فل�سطيني ظهر يف 13 اأيلول / �سبتمرب 1968 بقيادة ح�سن ال�سباريني )اأبو حلمي(،  263   جبهة التحرير الوطنية الفل�سطينية "ج ت ف"، 
�سربي بدر..  وهو تنظيم �سغري مار�ش العمل امل�سلح من اأغوار الأردن وه�سبة اجلولن ، واأن�ساأ العديد من القواعد الفدائية والرتكازية يف �سوريا 
والأردن، وتطورت �سيغته عرب احتاد املجموعات التي حملت ال�سم ذاته يف لبنان و�سوريا، اإلى حني الندماج عام 1972 بحركة فتح بعد اخلروج 
الفل�سطيني امل�سلح من الأردن، ويذكر باأن تنظيما ن�ساأ يف قطاع غزة خالل �ستينيات القرن املا�سي وحمل ال�سم ذاته : جبهة حترير فل�سطني )ج ت ف( 

وان�سم بكامل اأع�ساءه اإلى �سفوف حركة فتح فور الإعالن عن البيان الأول لقوات العا�سفة يف 1965/1/1م.
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دفن  و  �صيدا،  مدينة  يف  مهيب  موكب  يف  كعو�س  جالل  �ُصيع  1966/1/10م  ويف  1967/5/14م. 

يف مقربتها. وكان لبنان على مدى �صهر كامل يف مظاهرات عارمة �صارك فيها االآالف من الفل�صطينيني 

واللبنانيني يف بريوت و�صيدا وطرابل�س، نددوا بجرمية القتل وطالبوا احلكومة اللبنانية اإعادة ت�رصيح 

ال�صهيد والتحقيق وحما�صبة امل�صوؤولني، وقد �صهدت تلك املظاهرات م�صادمات عنيفة مع قوى  جثة 

االأمن واجلي�س اللبناين �صقط اأثناءها العديد من اجلرحى من الفل�صطينيني واللبنانيني. 

�صهدت البدايات ان�صمام ا�رص فل�صطينية باأكملها اإىل حركة فتح كما حدث مع اأ�رصة ت�صم �صبعة 

اأخوة هم:

حمزة عواد العلي احلمدوين، اأبو طراد احلمدوين، اأبو ال�صعيد ذياب العلي احلمدوين امللقب "اأبو 

الفتح" وكانت هذه املجموعة تقوم باال�صتطالع وتنفيذ عمليات وتعود اإىل قاعدتها دون اأن ي�صعر بها 

اأحد.

 اعتمدت حركة فتح ال�صاحة اللبنانية قاعدة ارتكاز ثانية النطالقة حركة فتح وتعود هذه اخل�صو�صية 

اإىل اأ�صباب عديدة �صاعدت على وجود الثورة الفل�صطينية من هذه االأ�صباب:

طبيعة احلدود الربية والبحرية القريبة من االأرا�صي املحتلة عام 1948.. 1

وجود خم�صة ع�رص خميما فل�صطينيا يف لبنان يقطنها حتى عام 1967م حوايل 250 األف الجئ . 2

فل�صطيني وجزء من املخيمات الفل�صطينية يف جنوب لبنان قريب من �صمال فل�صطني وخا�صة 

خميمات الر�صيدية والربج ال�صمايل والقا�صمية وخميم الب�س وخميم النبطية. 

اأجل . 3 �صوريا وذلك من  فتح يف  اأقامتها حركة  التي  االآمنة  القاعدة  اللبنانية من  ال�صاحة  قرب 

االإمداد والت�صليح والتدريب.

ما توفره ال�صاحة اللبنانية للعديد من االأحزاب التقدمية وحرية االأعالم و�صهولة التوا�صل مع . 4

ال�صعب الفل�صطيني يف ال�صتات.

]فل�صطيننا- نداء احلياة[ . 5 بداأت حركة فتح ن�صاطها االإعالمي من بريوت منذ1959م مبجلة 

التي كانت تطبع وتوزع يف بريوت وكان نا�رص املجلة اللبناين توفيق را�صد احلوري وقامت 

املجلة مبهمة التعريف بحركة فتح ون�رص فكرها يف الفرتة ما بني 1959-1965م وتوزيعها 

لروؤ�صاء التحرير يف �صحفهم مع اإعطاء �رصح عن العمل الفدائي النا�صئ وا�صتقطبت من خاللها 

العديد من اأع�صاء املجموعات الفدائية يف املخيمات الفل�صطينية يف لبنان وكانت املجلة كمقدمة 

كل من  دم�صق  اإىل  �صافر من بريوت  قد  كان  فل�صطني)265(،  لتحرير  ع�صكري  بعمل  للقيام 

خليل الوزير )اأبو جهاد( وزكريا عبد الرحيم )اأبو يحيى( وعرفات اأبو �صكران، حيث كان 

معهم يف ال�صيارة 12 عدد من ن�رصة فل�صطيننا وت�صادف اأن اأوقفتهم دورية لالأمن اللبناين، 

املغفر  اإىل  حولوا  هناك  ومن  )فل�صطيننا(،  املجلة  ن�رصات  بها  وجدوا  ال�صيارة  تفتي�س  وبعد 

واأثناء التحقيق قال عرفات اأبو �صكران اأن املجالت املوجودة هو من قام ب�رصائها من املكتبة يف 

حترك  بوادر  بداأت  فل�سطني  بتحرير  وعدًا  الوحدة  كانت  فقد  الفل�سطيني  لل�سعب  بالن�سبة  اأمل  خيبة  1961م  عام  الوحدة  انف�سال  جاء    265
فل�سطيني خللق تنظيمات فل�سطينية لبعث الكيان الفل�سطيني واإعادة الروح اإلى ال�سخ�سية الوطنية الفل�سطينية ف�سدرت يف لبنان ن�سرة دورية با�سم 
طريق العودة عرفت فيما بعد جبهة التحرير الفل�سطينية وكان من رموزها: خالد الي�سرطي وعبد املح�سن اأبو ميزر ونقول الدر و�سمرية عزام و�سفيق 

احلوت وعرفت يف لبنان جبهة التحرير الوطني الفل�سطينية.
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بريوت، الأنه م�صافر اإىل الكويت وبعد اطالع االأمن اللبناين على جواز ال�صفر والتذكرة والتاأكد 

من مغادرته اإىل الكويت اأفرج عن املجموعة مع اإعادة اأعداد املجلة حلاملها وا�صتمروا بال�صفر 

اإىل دم�صق)266(.

 عند قيام منظمة التحرير الفل�صطينية عام 1964م برئا�صة اأحمد ال�صقريي متثل فل�صطينيو . 6

منظمة  مكتب  افتتاح  ومت  موؤ�ص�صاتها  وبقية  التنفيذية  وجلنتها  الوطني  جمل�صها  يف  لبنان 

التحرير الفل�صطينية وعني �صفيق احلوت مديرا للمكتب.

االأمريكية . 7 اجلامعة  وخا�صة  اللبنانية  اجلامعات  يف  الفل�صطينيني  واملدر�صني  الطالب  وجود 

وجامعة بريوت العربية وكان توفيق حوري اأحد موؤ�ص�صي اجلامعة.

كانت توجد عالقة ليا�رص عرفات واأبو جهاد الوزير مع كثري من العائالت البريوتية ال�صنية . 8

وخا�صة مع وجود احلاج اأمني احل�صيني مفتي فل�صطني.

ومن العائالت:
واأي�صا كانت  ال�صلح  واآل  اليايف  حممد علي اجلوزو وال�صيخ ح�صن خالد و�صائب �صالم وعبداهلل 

عالقة مع االأب اأبراهيم عياد راعي كني�صة الكبو�صية وكذلك مع �صامي العلمي م�صوؤول البنك العربي يف 

بريوت وكان من الكوادر التنظيمية يف بريوت وزيد وهبة واأبو فادي را�صد يف مدينة �صيدا.

عندما  املركزية.  اللجنة  من  بقرار  اأواخرعام1964م  يف  الثورة  حرب  اأركان  هيئة  ت�صكلت  عندما 

الع�صكري  للتواجد  مهياأة  الظروف  كانت  1965/1/1م  يف  فتح  حلركة  االأوىل  الر�صا�صة  اأطلقت 

لقوات العا�صفة يف لبنان وكانت املجموعات الفدائية تنطلق من املخيمات وخا�صة خميم عني احللوة 

لتقوم بعمليات يف امل�صتعمرات �صمال فل�صطني بن�صب كمائن وزرع عبوات نا�صفة يف م�صتوطنة زرعيت 

وم�صتوطنة دي�صوم وكفار جلعادي ومرجليوت و�صع�صع واملطلة وكانت نتيجة هذه العمليات وبعد ردة 

الفعل ال�صهيوين يقوم اجلي�س اللبناين باال�صتباك مع الفدائيني كما ح�صل مع جمموعة ال�صهيد جالل 

كعو�س وال�صهيد اأحمد دحابرة يف 1966/6/24م واأي�صا عندما اأعتقل اأبو عمار مع ثالثة ع�رص فدائيا 

بتاريخ 1966/7/20م كانوا عائدين من دورية داخل االأر�س املحتلة واالإخوة هم: 

يا�رص عرفات، اأبو علي اإياد، خالد اأبو العال، �صعيد ال�رصعان، م�صباح عبد احلق، م�صطفى ال�صالح، 

اأبو ب�صام، منري، ال�صيخ �صربي، اأبو علي �صمدين، �صعبان ال�صاعر، ح�صني الهيبة، نعيم الو�صاحي.

اأما نقاط االرتكاز ال�رصية يف خميمات اجلنوب اللبناين فقد اختريت لعدة اأ�صباب: لقربها من �صمال 

فل�صطني ولوجود البيارات يف منطقة �صيدا ومدينة �صور ول�صهولة التمويه وتخزين ال�صالح الأن العمال 

يف املزارع كلهم من الفل�صطينيني، ومنها.

1- اأول قاعدة ارتكازية �سرية لقوات العا�سفة يف لبنان كانت يف خميم عني احللوة 
يف �سهر اأذار عام 1965م وكانت مكونة من الأخوة:

266  امل�سدر: زكريا عبد الرحيم، مكاملة هاتفية 2014/2/12م.
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• اأبو 	 العو�س  اأحمد  يو�صف   - دحابرة  عطا   - العال  اأبو  ال�رصعان -روبني  اأبو جمال  الرائد 

فالح - اأبو اأحمد القبالوي - اأمني كايد - اإبراهيم احلايك - طالب كنعان - غالب ال�صالح - 

• وحممد اأيوب )اأبو با�صم( الذي كان قائد جمموعة وكان ير�صل الكثري من عنا�رصه للتدريب 	

يف مع�صكر الهامة بدم�صق )للدوريات لالأر�س املحتلة( وحدث اأن املتفجرة التي انفجرت اأثناء 

التدريب يف مع�صكر الهامة والتي ا�صت�صهد على اإثرها كل من اأحمد االأطر�س ومنهل �صديد كانت 

ب�صبب اأن جاء من طرف حممد اأيوب العنا�رص التالية اأ�صماوؤهم ح�صن اأحمد وعبد القادر اأ�صعد 

من اأجل التدريب الإنزالهم بدورية اأعدت لهم لكنهم ا�صت�صهدوا مع املدربني واأ�صيب القائد اأبو 

علي اإياد على اإثر االنفجار.

2- القاعدة ال�سرية يف خميم القا�سمية.
ال�صاحة ال�صورية كان لها دور رئي�صي يف تهيئة ميدان العمل لقوات العا�صفة يف جنوب لبنان خا�صة 

بعد ا�صت�صهاد خليل عز الدين اجلمل)267( وجنازته التي حركت ال�صارع اللبناين مما �صاعد يف اإقامة 

القواعد االرتكازية العلنية يف منطقة العرقوب على ال�صفوح الغربية جلبل ال�صيخ وذلك يف عام 1968م 

للقيام  الفدائية  املجموعات  تنطلق  كانت  املنطقة  هذه  ومن  الند  فتح  با�صم  املنطقة  تلك  �صميت  والتي 

بالعمليات الفدائية داخل اإ�رصائيل ومل يكن ع�صريا على الفدائيني من قوات العا�صفة عبور لبنان �صريا 

على االأقدام و�صوال اإىل منطقة العرقوب واأقيمت عدة قواعد وخا�صة يف كفر �صوبا والهبارية ورا�صيا 

وكفر حمام واخليام وابل ال�صقي وقاعدة ال�صهيد �صالح يف اخلريبة واأبو قمحة.

وتاأ�ص�س قطاع العرقوب جنوب لبنان، من 70 مقاتال من منطقة �صوريا، كان قائد القطاع يف ذلك 

الوقت اأبو العز الدجاين، وي�صم نعيم و�صاحي م�صوؤول عن القاعدة وح�صني الهيبة لالإعداد للعمليات، 

ون�رص يو�صف م�صوؤوال الإدارة القطاع وتاأمني كل االإمكانيات له، وكان هذا التحرك اإىل لبنان بعد معركة 

بني الفدائيني واجلي�س االإ�رصائيلي واللبناين للت�صييق على الفدائيني، ومنعهم من احلركة والعمل عرب 

احلدود اللبنانية، وقد ا�صت�صهد يف املعركة ثالثة عنا�رص، ثم تو�صلوا اإىل اتفاق باإقامة قواعد يف منطقة 

267   ا�ست�سهد خليل عز الدين اجلمل، وهو اأول �سهيد لبناين �سمن قوات الثورة الفل�سطينية، من مواليد بريوت 1951/1/21م، ن�ساأ يف بيت 
�سجعه على حب فل�سطني، واأتاح له فر�سة الطالع على انطالقة الثورة والعمليات التي ينفذها الفدائيون �سد الأهداف الإ�سرائيلية، فالتزم بالثورة، 
وان�سم اإلى الفدائيني يف اأغوار الأردن �سمن قاعدة تل الأربعني بقيادة �سعد اأبو القناين، وبتاريخ 1968/4/10م قام العدو الإ�سرائيلي مبغامرة �سد 
الفدائيني، حيث و�سع العدو ج�سرا حديديا متحركا بالقرب من بيارة)اأبو فاروق ال�سبول( عربت فوقه دبابة وعدد من الآليات الع�سكرية، فيما كانت 
طائرة هيلوكوبرت تقوم باإنزال مظليني بلغ عددهم)75 مظلياً( ويف املقابل كانت قوات العا�سفة ترابط يف كمني ن�سبته يف املكان ذاته، وكان خليل اأحد 
اأفراد هذا الكمني، ووقع ال�ستباك مع املظليني ال�سهاينة وقتل منهم ع�سرة. ا�ستمر الفدائيون يف مالحقة فرقة املظليني التي تراجعت وان�سحبت اإلى 
داخل الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، فاأ�سدر قائد الكمني اأمرا للمقاتلني بالن�سحاب بعد اأن و�سلت الإ�سابات يف �سفوف العدو)15 جندياً( بني قتيل 
اإلى مواقعهم، لكن قذيفة م�سادة للدروع اأ�سابت كتفه فظل يوا�سل حماية اإخوانه  اأفراد الكمني خالل ان�سحابهم  وجريح. تولى خليل اجلمل حماية 
حتى ا�ست�سهد وهو يف ال�سابعة ع�سرة من عمره، وبداية دفن يف مقربة خميم اربد وبعد مرور ثالثني يوم علم ذويه بدفنه فقدموا وا�ست�سمحوا مفتي 
مدينة اربد وقائد القطاع ال�سمايل اأبو �سامي )معاذ العابد( باملوافقة على نقل جثمان ال�سهيد من �سريحه كما وافق القائد اأبو علي اإياد نقل جثمانه اإلى 
لبنان ورافق اجلثمان من دم�سق كل من حممد عبد اهلل عيا�ش)�سا�سرتي( واأبو الن�سور، وال�سمعة، وم�سباح �سائق اأبو علي اإياد حيث ا�ستقبله جمهور 
من اللبنانيني ومن رجال ال�سليب الأحمر اللبناين، و�سار اجلثمان يف موكب ان�سم اإليه ال�سيد جورج �ساروفيم حمافظ البقاع، وواكبه وفد من رجال 
العا�سفة اجلناح الع�سكري حلركة "فتح" مبالب�سهم الر�سمية و�سالحهم الكامل. املوكب ا�ستقبل بالزغاريد والهتافات واإطالق النار بالف�ساء وقرعت 
اأجرا�ش الكنائ�ش لدى مروره باملدن والقرى املنت�سرة على الطريق اإلى بريوت التي رفعت اأعالما جللت بال�سواد. ح�سر ال�سالة الدكتور عبد اهلل اليايف 
رئي�ش الوزراء وال�سيخ ح�سن خالد مفتي اجلمهورية وعدد كبري من رجال الدولة، ثم نقل اجلثمان بعد ال�سالة اإلى مقربة ال�سهداء. و�سدر مر�سوم من 

الدولة اللبنانية مبنح ال�سهيد و�سام ال�ستحقاق اللبناين، كما وجه الرئي�ش جمال عبد النا�سر لل�سهيد حتية يف خطابه يف �سهر 1968/4م.
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العرقوب، لكن دون اأن ي�صتخدموا الطرق وال�صوارع الرئي�صية الر�صمية للدولة اللبنانية)268(.

ويكمل ن�رص يو�صف حديثه: "لكن علينا اأن ن�صجل لل�صعب اللبناين يف تلك املناطق تعاونه معنا ب�صكل 

ال ي�صدق، هوؤالء الذين فتحوا لنا بيوتهم، لنقيم فيها مع عائالتهم، وكانوا يقفون بجانبنا �صد قوات 

الدرك وال�رصطة اللبنانية مدافعني عن الت�صييق علينا، كانت املنطقة ثلوج و�صقيع وال خربة �صابقة لنا 

مبثل هذا الطق�س، فكانوا ي�رصون على اأن ننام يف بيوتهم واأن نتزود بالطعام منهم، ال ميكن اأن نن�صى 

هوؤالء النا�س.

جديد،  من  تاأ�صي�صها  اأعدنا  ذهبنا  وعندما  �رصبت،  ثم  الهيبة،  حل�صني  �صابقا  القاعدة  هذه  كانت 

ال�صوري  اجلانب  عن  امل�صوؤول  فهو  اإياد،  علي  اأبو  قيادة  حتت  فدائي   200 بحدود  فيها  وو�صعنا 

واللبناين، يف �صوريا مل يكن لنا اأي عمل ع�صكري وال اأية قاعدة با�صتثناء قاعدة القطاع ال�صمايل قرب 

اربد و�صمال نهر الريموك، كانت يف االأرا�صي ال�صورية ولكنها تدار من اربد.

اإدارة، قيادة، تعليم، مال، وات�صال، كلها تتم من  اأبو علي مبا�رصة،  لكن قاعدة لبنان كانت تتبع 

عنده، املهم ترتب ال�صكل الكامل للقطاع، وبداأ انطالقه بعمليات اال�صتطالع واإر�صال الدوريات".

وكان من االأخوة القادة بالقطاع)269(: 

• جواد اأبو ال�صعر- ح�صني الهيبة - داوود اأبو احلكم حممد اأبو النعاج – �صربي اأبو النعاج 	

-�رصيف يون�س - فوؤاد عواد -بالل االأو�صط - اأبو يو�صف الكايد  عواد  ريا�س   - – ق�صاب 
- اأبو علي املذبوح اأ�صد بغداد - جورج -ال�صيخ عمر - مهاجر - عمر عبد الكرمي – طانيو�س 

-توفيق اجللجويل - اأبو ح�صن قا�صم الغوراين -عبد ال�صتار -اأبو هيثم.

ومن العرقوب انت�رصت قواعد الفدائيني يف القطاع االأو�صط بعدد من الكوادر املتواجدة يف منطقة 

العرقوب و�صوال اإىل بنت جبيل وعيناتا وعيرتون ومارون الرا�س وجمدل �صلم وقربيخا وكفرا ويعرث 

وت�صلم قيادة القطاع االأو�صط االأخ جواد اأبو ال�صعر ومقر القطاع يف بنت جبيل وكذلك مت التواجد يف 

خميم النبطية.

قاعدة يف  اأول  القاهرة يف 1969/11/3م  اتفاقية  بعد  االنت�صار  بداأ  فقد  الغربي  القطاع  واأما يف 

وبنت  والعزية  ويعرث  الب�س  ال�صمايل وخميم  الربج  الر�صيدية وخميم  كانت يف خميم  الغربي  القطاع 

جبيل وكان قائد القطاع الغربي كايد يو�صف)270( وكان مقر القطاع الغربي يف خميم الر�صيدية ومن 

االأدالء الذين عملوا يف اأي�صال االأ�صلحة والدوريات القتالية اإىل اجلليل ومنطقة عكا وحيفا ومنطقة �صفد:

ال�صيخ ح�صان2- اأبو فخري االأ�صعد3- اأبو فخري مطر 4– اأبو ح�صن احلوراين 5–قا�صم . 1

اأبو خ�رصا 6- علي النمر 7- نايف �صعبان 8- اأبو اأحمد مريطة الهيب 9- علي الوح�س 10- 

�صالح اللبناين11- طالب كنعان 

268  ن�سر يو�سف، اأوراق فل�سطينية، �سهادة الأخ الفريق ن�سر يو�سف.
269  امل�سدر: كايد يو�سف )اأبو ن�ساأت(.

270   عندما �سدر قرار بتاريخ 4 �سهر اأيلول1969 من اأبو عمار واأبو جهاد لالنتقال اإلى لبنان مبهمة العمل يف القطاع الغربي ل�سمال فل�سطني مت 
اإعطائي ر�سالة من اأبو عمار اإلى �سائب �سالم قبل اأن ي�سبح رئي�ش وزراء لبنان للم�ساعدة يف الو�سول اإلى مزرعة احلنية ومزرعة احلنية وهي من 
اأمالك �سائب �سالم وتبعد عن احلدود الفل�سطينية 8كم وتقع جنوب خميم الر�سيدية وقريبة من البحر املتو�سط ومت اإقامة اأول قاعدة �سرية يف القطاع 
الغربي وقدم لنا كافة الت�سهيالت وكان امل�سرف على املزارع علي اململوك مدير مكتب �سائب �سالم واأخيه �سليمان مملوك وبقيت قواعدنا يف هذه املنطقة 

حتى عام 1978م  امل�سدر: كايد يو�سف.
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 وبعد معركة الكرامة التي �صاعدت على اأنت�صار القواعد الفدائية ب�صكل وا�صع يف منطقة العرقوب 

والقطاع االأو�صط وت�صهيل العمل يف القطاع الغربي وانت�رصت قواعد الفدائيني يف بعلبك و�صيدا واجلنوب 

واأقيمت اأول قاعدة بحرية يف نبع الرا�س �صمال الالذقية بقيادة )علي حجاج القلقيلي( وحممود اأبو 

العميد  ال�صوري  البحرية  �صالح  قائد  مع  بالتعاون  ال�صوري  اإ�صالم  برج  خليج  على  وحتديدا  �صمحا 

الغزاوي،  بيدرو  البحري  املقاتل  ا�صالم  برج  يف  الفتحاوية  البحرية  القاعدة  رجال  ابرز  ومن  عدنان 

ومروان اللبناين، واأبو عنرت، وعبد الرحيم اأبو غ�صبان، ومفيد، واأبو ن�صال حممد، وماجد ، ون�رص، 

و�صقر قري�س اخلليلي، واأبو مهادي الغزاوي، واأبو عالء ال�صعراوي، والقاعدة الثانية يف خميم نهر 

البارد يف اأواخر عام 1969م وكان قائد القاعدة البحرية )اأبو ح�صن من�صور( والقاعد الثالثة يف منطقة 

�صور بقيادة اإ�صماعيل جبارة )اأبو يو�صف الكايد(، وفرحان اأبو قورة، و�صبهان هنداوي.

وت�صكلت نواة �صالح اجلو الفل�صطيني مبوؤازرة مدير مكتب ال�صلط �رصيف دودين فقد حول عددا 

من الفدائيني امل�صتجدين اىل مع�صكر حموريا بقيادة حممد جهاد عموري بتاأ�صي�س قوة جوية فل�صطينية 

فوافقت احلكومة الليبية على ا�صتقبال طالئع املتدربني يف قواعدها اجلوية)271( و�صمت قائد الدورة 

اأبو حجلة، وعبد احلي  املقدم جمال �صعيد حلام )حركيا طارق �صليم(، والطيار حازم عمرية، ونبيل 

م�صلم، ومنر ربايعة، والتحق املتدربون اإىل قاعدة عقبة )ويل�س( الواقعة بني طرابل�س وتاجورة، واأثناء 

التدريب ن�صب خالف بني املقدم طارق �صليم ومعتمد اإقليم فتح يف ليبيا )�صليمان ال�رصفا )اأبو طارق(( 

ومع تدخل قائد �صالح اجلو الليبي الطيار �صالح فرجاين لكن حماولته باءت بالف�صل وعاد املتدربون 

اإىل دم�صق)272(.

اإ�صدار  وبعد   ،1967 عام  منت�صف  يف  دم�صق  اىل  لبنان  من  فتح  حلركة  املوؤ�ص�صون  انتقل  بعدما 

قرار بتكليف االأخ زكريا عبد الرحيم يف ت�صكيل جهاز الر�صد الثوري حيث نقل مقر قيادته اإىل ال�صلط 

باالأغوار- االأردن ارتاأت القيادة يف ت�صكيل قيادة لل�صاحة اللبنانية يف منت�صف عام 1968م وت�صكلت 

القيادة من كل من:

اأبو يو�صف النجار.. 1

خالد الي�رصطي.. 2

حمدان عا�صور.. 3

271   يقول املنا�سل العقيد خالد حممد طنط�ش )خالد القد�سي( اإنه فوجئ بعد عودته لقاعدته يف القطاع الأو�سط يف ال�سلط بعدة اأيام اأن اأبا عمار 
يطلبه اإلى مكتبه يف )الـ 23( بدم�سق وبح�سور الإخوة اأبو جهاد واأبو ماهر غنيم ويبلغه باأن ما طلبه واإخوانه يف القاهرة من اأبي اياد واأبي اللطف 
�سوف يتحقق، وقال له ارجع اإلى موقعك وابداأ يف اختيار اأربعة ع�سر كادرًا ممن تنطبق عليهم املوا�سفات لل�سفر اإلى اأملانيا ال�سرقية وعدت اإليه بعد 
عدة اأيام يف مكتب )الـ 36( يف دم�سق ووجدته متوعكاً وكان برفقتي اأربعون مقاتاًل اأدخلتهم بطريقة ع�سكرية لئقة لي�سلموا عليه فتحدث يل قائاًل: اإن 
�ساء اهلل ترجعون من اأملانيا رجال بحر اأكفاء واأ�سداء، وهنا تدخل علي ظاظا من ال�ستخبارات ال�سورية قائاًل: هل �ستذهبون يف دورة اإلى اأملانيا فقال اأبو 
عمار له نعم وهم نواة للبحرية الفل�سطينية فقال له فورًا: اإن لدينا دورة يف الالذقية ويدربها �سباط رو�ش اأكفاء، اقرتح اإر�سالهم بطرفنا وهذا �سريفع 
اأبو عمار، واأبو جهاد، واأبو علي اإياد، وحتركنا اإلى الالذقية، حيث و�سل عدد اأفراد الدورة اإلى  ن�سبة امل�ساركني، وعلى الفور وافق الأخوة جميعاً 
�سبعني كادر يف نهاية 11-1968م، من اأع�ساء تلك الدورة تي�سري ح�سن من�سور )اأبو العز( وهو الآن يف �سرطة رام اهلل واملقدم اأحمد منر )جالل( وهو يف 
ال�سرطة البحرية وع�سام البليدي )اأبو عدنان( ويوؤكد الأخوة يف البحرية ومن عا�سوا البدايات اأن �سوريا لعبت دورًا هاماً يف تدريب وتطوير البحرية، 
وي�سيف املقدم ناجي اأحمد يو�سف للحق اأنها �ساعدتنا يف كل مرحلة التاأ�سي�ش. وكان ذلك قد مت خالل الأعوام 1968-1970 )امل�سدر: منتديات املطاريد 

2009/3/29م(.
272  امل�سدر: م�سطفى ال�سعد.
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وبعد ان ا�صتقرت القيادة يف لبنان اأوكلت مهمة ت�صكيل االإقليم لل�صاحة اللبنانية لالأخ يحيى عا�صور 

)حمدان(.

ت�صكل االإقليم من:

يحيى عا�صور )حمدان( معتمد اإقليم.. 1

و�صمت اللجنة كل من)273(:

ملعي قمربجي. 2

احلاج طالل. 3

ا�صعد اأبو را�صد. 4

اأبو نا�رص. 5

طارق اأبو رجب. 6

عزت الن�صا�صيبي. 7

حممود عثمان حممد )اأبو املكارم(.. 8

بعد الغارة على ال�صلط وا�صت�صهاد الرائد خالد يوم االأحد 1969/8/4م حيث كان عفيف اأبو الرب 

)فرا�س( نائبا له )(، عني بادي عواد قائدا للقطاع االأو�صط.. واختلف عفيف اأبو الرب )فرا�س( مع 

بادي عواد على اإثر ذلك كلف اأبو عمار عفيف اأبو الرب االنتقال اإىل �صوريا.

االأحمد  فهد  وال�صيخ  )فرا�س(  الرب  اأبو  عفيف  النقيب  اأر�صل  1969م  عام  ني�صان  اأواخر  يف 

فيقول:  الرب  اأبو  عفيف  يتحدث  مقاتال   60 قوامها  قوة  را�س  على  ابراهيم  و�صلطان  ال�صباح274، 

ال�صخنة )الزرقاء( ومن هناك حتركنا اإىل �صوريا وتوجهنا برا على �صفوح  ملع�صكر  وتوجهنا  "جتمعنا 
جبل ال�صيخ)275("، وحني و�صول عفيف اأبو الرب )فرا�س( اإىل �صوريا وبعد مقابلة اأبو علي اإياد طلب 

اأبو علي من عفيف اأبو الرب بناء على خرباته وموؤهالته الع�صكرية واالإدارية اإن�صاء قطاع يف اجلوالن 

والذي كان متواجد فيه ويديره كل من يو�صف طاف�س )اأبو اأحمد( و�صعيد حمامة )بقرية ال�صجرة(، 

ال  جمموعات  تفرعت  ومنها  ال�صجرة  حمور  اجلوالن  قطاع  قيادة  اإىل  الرب  اأبو  عفيف  حترك  وفعال 

تزيد من 5-10 فدائيني على �صكل جمموعات يف القرى التالية: بيت ايرا، اكويا، جملة، �صحم، حيط، 

جلني، بعد تثبيت هذه املجموعات يف جبل ال�صيخ طلب اأبو علي اإياد من عفيف اأبو الرب يف عام 1969م 

قطاعا جديدا يف  ا�صتحدث  قد  اإياد  علي  اأبو  كان  مقاتل حيث   75 راأ�س  على  لبنان  اإىل جنوب  التوجه 

باإدارة ن�رص يو�صف، وقاموا  العز( وال�صيخ نعيم  )اأبو  الدجاين  العرقوب وكان بقيادة منذر  منطقة 

273   ومن الكوادر الوائل على ال�ساحة اللبنانية كل من فواز ناهية، مروان الداجاين، اميل جوزي، اميل خوري، راجي النجمي.

274   ا�ست�سهد ال�سيخ فهد الأحمد ال�سباح يف اأثناء مقاومته للغزو العراقي للكويت عام 1990.

 يتحدث املالزم عفيف اأبو الرب »فرا�ش«: كنت مع زميل يل ا�سمه حممد اأبو وردة )جمال اجلزائري( يف اجلي�ش العراقي واأثناء اإجازتي ح�سرت 
من العراق حيث كنت ا�سكن يف بلدة وقا�ش- ال�سونة ال�سمالية، وتعرفت على الأخوة: اأحمد �سالمه، حمد �سالمه، اأبو خالد عالري، حممد الزير، اأحمد 
الزير، حيث عر�سوا علي الن�سمام اإلى حركة فتح، وفعال انتظمت بحركة فتح وبقيت يف اجلي�ش العراقي يف منطقة اأربيل، راجع كتاب حركة فتح بني 

املقاومة والغتيالت، اجلزء الول، �ش97.

275  يقول كمال ال�سيخ يف برنامج �سهادة تاريخ الثورة باأن اأول من اأ�س�ش وا�سرف على قاعدة جبل ال�سيخ كان فرا�ش اأبو الرب كان امل�سوؤول عن 
قطاع اجلولن، ولكن املرجعية كانت لالأخ اأبو علي اإياد ب�سكل مبا�سر، امل�سدر: �سهادة تاريخ الثورة، يحيى يخلف.
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بالتحرك من �صبعا اإىل قاعدة الهبارية بقيادة املدرب اأبو جرب وكان يف انتظار القوة امل�صلحة اأبو علي 

اإياد ومرافقه علي حجاج وال�صيخ نعيم اأبو حممود، وكان عدد من �صباط فتح موجودين بالقطاع منهم 

جواد اأبو ال�صعر ومروان اأبو احلكم وح�صني الهيبة.

وحني مت ت�صليم القوات لل�صيخ نعيم قام بتوزيع القوة على:

قاعدة را�صيا الفخار- قاعدة ال�صيخ �صالح- قيادة فوؤاد نعيم.. 1

قاعدة كفر حمام- قيادة اأبو خالد �صلطان ابراهيم.. 2

قاعدة الهبارية املركزية- قيادة الوحدة قيادة ال�صيخ نعيم الو�صاحي.. 3

بعد اأيام وقبل حريق االأق�صى يوم 1969/8/21م بيومني عادت دورية الداخل بعد اإمتام اأهدافها 

اإىل قاعدة كفر حمام وقد ذكرت اأنباء اإ�رصائيلية اأن عدة مئات من الفدائيني احت�صدوا يف املنطقة القريبة 

من احلدود ال�صورية اللبنانية واأنهم ت�صللوا من �صوريا اإىل لبنان واأن الهجمات من االأرا�صي اللبنانية 

كانت تزداد)276(.

مواقع  امل�صرتكة  املقاومة  قوات  هاجمت  1969/8/22م  االأق�صى  حريق  من  الثاين  اليوم  يف 

اإ�رصائيلية ب�صمال فل�صطني وق�صفت ب�صواريخ ثقيلة وقذائف خمفر العبا�صية جوار الغجر وكريات 

�صمونا وم�صكاف عام واملنارة وهوانني وردت اإ�رصائيل بق�صف �صامل على حماور عديدة بجنوب لبنان 

بطائرات حربية على العرقوب ورا�صيا الفخار وكفر حمام والفردي�س.

وتقدم لبنان ب�صكوى اإىل جمل�س االأمن الدويل ب�صاأن االعتداء االإ�رصائيلي، ويف يوم 1969/8/26م 

وحذر  لبنان  جنوب  يف  القرى  من  عدد  على  اجلوي  لهجومها  اإ�رصائيل  باالإجماع  االأمن  جمل�س  اأدان 

واأعرب عن اأ�صفه ال�صديد، وقد توترت االأحوال يف خميم عني احللوة واأعلن �صالح خلف )اأبو اإياد( من 

قيادة فتح)277( اأنها على ا�صتعداد ملجابهة اأي قوة بلبنان حتد من حرية العمل الفدائي يف حني و�صل 

يا�رص عرفات اإىل بريوت واأجرى مباحثات لبنانية – م�رصية – فل�صطينية جمدت اال�صتباكات، لكن 

حكومة لبنان انتظرت حلول ف�صل ال�صتاء لتحا�رص قواعد فتح االرتكازية يف اجلنوب وتق�صفها كي 

تتخل�س منها نهائيا.

يف منت�صف ت�رصين الثاين حا�رصت قوات لبنانية قواعد فتح يف بلدة �صقرا وجمدل �صلم بالقطاع 

�صلم، وق�صفتها  قتلى وجرحى وحا�رصت جمدل  عن  واأ�صفر  اإ�رصائيل  مع  لبنان  االأو�صط من حدود 

باملدفعية واعرتفت اأن اجلي�س اللبناين حا�رص )120( فدائيا حاولوا اإقامة قاعدة لهم يف �صقرا جمدل 

�صلم واأكد اأبو خالد �صلطان ابراهيم، اأن حركة فتح اأقامت قاعدتني يف �صقرا وجمدل �صلم بعد ق�صف 

276   الكتاب ال�سنوي للق�سية الفل�سطينية لعام 1969/موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية –بريوت �ش466.
اآمرا جلهاز الر�سد الثوري، طلب منه الرائد مفتخر ال�سرع نائب  1967 كان الأخ زكريا عبد الرحيم  اأول  277   قبل معركة الكرامة يف ت�سرين 
مدير ال�ستخبارات الع�سكرية ال�سورية اآنذاك اللقاء على عجل، فالتقى به يف مكتبه يف دم�سق وقال له باأن املكتب الثاين اللبناين يطلب اللقاء العاجل 
مع موفد من قيادة فتح.. فرفع الأخ زكريا املو�سوع لالأخ اأبو عمار فطلب منه التوجه اإلى بريوت حيث قابل الرائد �سامي اخلطيب نائب رئي�ش املكتب 
الثاين الذي قال باأن لبنان يوافق على دخول الفدائيني الفل�سطينيني اإلى الأر�ش املحتلة ويطالب باإقامة تن�سيق م�سبق بني املكتب الثاين وقيادة قوات 
العا�سفة - فتح -.. وبعد الرجوع لالأخ اأبو عمار عاد الأخ زكريا اإلى اللتقاء مع الرائد اخلطيب واأبلغه عدم املوافقة على هذا الطلب لأن العمل الفدائي 
فل�سطيني م�ستقل ول ير�سى اأن يتبع اأحدا ول اأن ين�سق مع اأية جهة ر�سمية يف مهامه يف عبور اأي اأر�ش عربية باجتاه فل�سطني املحتلة ملقاتلة العدو 
ال�سهيوين.. ويف اأيار وحزيران 1968م- وبعد اأن بداأت القواعد الرتكازية تقام يف اجلنوب اللبناين – قام الرائد �سامي اخلطيب بثالث زيارات ليلتقي 
بالأخ اأبو عمار يف مقر جهاز الر�سد الثوري لفتح يف اأعايل ال�سلط وكان يرافقه نقيب ال�سحافة اللبنانية املرحوم عفيف الطيبي و�سماحة ال�سيخ حممد 
علي اجلوزو، مفتي جبل لبنان حاليا واأ�ستمر الو�سع على حاله من الهدوء ومن الت�سادم اإلى اأن ح�سلت اتفاقية القاهرة يف نوفمرب 1969م. امل�سدر: 

زكريا عبد الرحيم )اأبو يحيى(.
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اجلي�س  حا�رصها  يخاثم  قرب  وادي  يف  �صقرا  قاعدة  اإحداها  فدائيني  مواقع  االإ�رصائيلية  الطائرات 

اللبناين وعنا�رص املكتب الثاين اللبناين برئا�صة )فايز كالك�س( وبعد حمادثات جانبية تو�صل الطرفان 

�صوريا  اإىل  �صاملني  وعودتهم  اللبنانية  القوة  اإىل  واال�صت�صالم  �صلما  �صقرا  من  فتح  قاعدة  اإخالء  على 

بقيادة قائد القاعدة )اأبو ربيع(.

اللبناين  اجلي�س  لقوات  اال�صت�صالم  الرب  اأبو  عفيف  القاعدة  قائد  رف�س  �صلم  جمدل  حمور  على 

واملخابرات وحدث تبادل اإطالق نار �صقط من الطرفني قتلى وجرحى جتاوز 15 �صهيدا، وبعد تبادل 

النريان عر�س قائد الفدائيني اإخالء جمدل �صلم من املواطنني �صنحت فر�صة ان�صحابهم، لكن اجلي�س 

اأعادهم باجتاه القرية و�صياراتهم الع�صكرية ت�صري خلفهم باإطالق نريان غزيرة على الفدائيني، الذين 

رف�صوا الرد على النريان حر�صا على حياة املواطنني الذين جعلهم اجلي�س دروعا ب�رصية وا�صت�صهد 

من الفدائيني )�صربي اأبو النعاج من خميم طرابل�س وغريه( واأخريا حلماية اأهايل جمدل �صلم وافق 

الفدائيون على وقف اإطالق النار واإخالء جمدل �صلم وبدوره اأقلهم اجلي�س اإىل معتقل بري ال�صال�صل 

بجانب مدينة �صور ومنها رحلوا اإىل �صجن )ابلج رياق(.

كما اعتقلت �صلطات االأمن اللبناين ال�صيخ فهد االأحمد ال�صباح خالل توجهه اإىل جمدل �صلم على 

حاجز ثابت بني طريق بري ال�صال�صل وديرما�س ونقل بعد جدل حاد خمفورا اإىل معتقل اأرياق وكادت 

اأخبار اعتقاله تودي بتاأزم العالقات بني الكويت ولبنان اإال اأن ال�صلطات اللبنانية وافقت على ت�صفريه 

بطائرة كويتية حطت يف مطار اأرياق اأقلته اإىل الكويت.

من  اللبناين  االأمن  قوات  وخرجت  لبنان  ربوع  الفو�صى  عمت  و�صقرا  �صلم  جمدل  اأحداث  بعد 

الفدائي  العمل  على  واأثنت  الفل�صطيني  لل�صعب  العمل  بحرية  وطالبت  املظاهرات  وخرجت  املخيمات 

وطالبت مبحا�صبة امل�صوؤولني عن جمزرة جمدل �صلم.
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ثورة املخيمات وانتفا�سة نهر البارد

كانت حركة فتح تخو�س معارك يف ال�صمال واجلنوب مع احلكومة اللبنانية و�صبب ذلك منع تواجد 

قواعد حركة فتح على االأرا�صي اللبنانية ومنع دخول دورياتها اإىل فل�صطني املحتلة.

بتاريخ 1969/8/28 قررت حركة فتح بناء مكتب على قطعة ار�س تربع بها االأخ اأبو عاطف �صعبان 

ومت و�صع االأ�صا�صات وبناء بع�س احليطان فعلمت الدولة اللبنانية بذلك عندها حركت قوة ع�صكرية موؤللة 

اأهايل املخيم فتجمع  اأبو عاطف �صعبان وعندها �صاع اخلرب بني  اإيقاف البناء و مت اعتقال االأخ  وطلبوا 

االأهايل باأعداد كبرية على ال�صارع العام و قطعوا الطريق الدويل الذى مير يف املخيم و اأخذوا بالهتاف 

�صد ال�صعبة الثانية )ع�صكر على مني يا ع�صكر عفدائيني يا ع�صكر( ومطالبة باإطالق �رصاح االأخ اأبو عاطف 

�صعبان ولكن ال�صابط يف اجلي�س اللبناين رف�س اإطالق �رصاحه وعندها ام�صك باالأخ ابراهيم ال�صناوي 

بالع�صا على  ال�صابط  ا�صمها عليا خليل تلقب بعليا اخلر�صا قامت ب�رصب  باإحدى بنات املخيم و  واإذا 

راأ�صه فنزل الدم بغزارة من راأ�صه عندها ان�صحب اجلي�س ومالالته اإىل جهة بلدة العبدة.

لكن االأهايل ا�صتمروا بغ�صبهم واندفعوا من خالل مظاهرة �صخمة اإىل املخفر يف املخيم ودمروه 

املكتب  مركز  اإىل  انطلقوا  ذلك  وبعد  ب�صل  علي  اأبو  املخفر  م�صوؤول  �صمنه  ومن  عنا�رصه  واعتقلوا 

املنا�صل  الفل�صطيني  ال�صباب  واعتقال  مبداهمة  يقوم  كان  للدولة  خمابرات  مركز  مبثابة  وهو  الثاين 

واأحرقوه  فدمروه  بحقهم  وال�صجن  واالإرهاب  التعذيب  اأنواع  اأق�صى  للتحقيق وممار�صة  ويعر�صهم 

مت  والذين  مرة  والأول  ال�صباب  ظهر  ذلك  وبعد  فرن�صي�س  اأبو  ال�صابط  فيهم  مبن  عنا�رصه  واعتقلوا 

تدريبهم يف املع�صكرات للدفاع عن املخيم وعندما حل الليل ح�رصت املجموعات الفدائية من الرب والبحر 

وخا�صة من قاعدة املنطار يف طرطو�س من اأجل حماية املخيم و دخول االأخ �صعيد ال�صبع ممثال للقيادة 

الفل�صطينية.

تو�سيع الن�ساط الع�سكري يف لبنان

قرر االأخ القائد ال�صهيد اأبو علي اإياد تو�صيع نطاق عملياته من االأردن و�صوريا ولبنان ولكن كانت 

ملقاتلة  اجلنوب  اإىل  التوجه  من  املقاتلني  متنع  كانت  والتي  اللبنانية  الدولة  قبل  من  عقبات  تواجهه 

ومقارعة العدو وذلك من خالل مالحقة ون�صب الكمائن للمقاتلني الفل�صطينيني فمنهم من كان يعتقل 

وي�صجن ومنهم من كان ي�صت�صهد بر�صا�س اجلي�س قبل اأو بعد تنفيذ العملية �صد العدو.

الهجوم على مراكز احلدود و املخافر اللبنانية يف �سمال لبنان

من اأجل اإنهاء هذه امل�صكلة حرك ال�صهيد اأبو علي اإياد الفدائيني من مع�صكرات الهامة ومي�صلون اإىل 

مع�صكر املنطار يف طرطو�س وذلك من اأجل حل م�صكلة املقاومة مع الدولة اللبنانية وتقدر باأكرث من �رصية 

ال�صمال  منطقة  يف  واملخافر  احلدود واجلمارك  �صملت  وا�صعة  ع�صكرية  بعملية  القيام  وقرر  ع�صكرية 

حتى و�صلت اإىل �صري ال�صنية وطرابل�س ومنطقة احلدود ال�صمالية املمتدة من م�صتى ح�صن وم�صتى 

حمود حتى الدبو�صية والعبودية والعري�صة وطلب من الفدائيني عدم امل�صا�س باأفراد ال�رصطة واحلفاظ 
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عليهم وكل من يخطئ يتحمل امل�صوؤولية واحتلت هذه املجموعات ومب�صاعدة اإخواننا اللبنانيني و�صعبنا 

الفل�صطيني حواىل �صتة و�صبعون خمفرا ومراكز االأمن العام وال�صعبة الثانية كذلك احتل فاروق املقدم 

والذي اأ�ص�س فيما بعد حركة 24 ت�رصين خمافر طرابل�س و القلعة االأثرية مما اأدى اإىل اعتقال الع�رصات 

من قوى االأمن والدرك واملكتب الثاين ومت نقلهم اإىل مع�صكر املنطار يف طرطو�س.

التفاو�س مع القيادة الفل�سطينية يف القاهرة

بعد هذه احلوادث تدخل الرئي�س جمال عبد النا�رص رحمه اهلل بني الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير 

اإميل  العماد  اجلي�س  وقائد  عمار  اأبو  بالرئي�س  متثلت  القاهرة  يف  مفاو�صات  خالل  من  الفل�صطينية 

ب�صتاين �صمي باتفاق القاهرة، وخرجت بنتائج كانت مل�صلحة الثورة الفل�صطينية وال�صماح للمقاومة 

الفل�صطينية باإقامة قواعد ع�صكرية يف اجلنوب اللبناين وخا�صة يف منطقة العرقوب والقطاع االأو�صط 

وال�رصقي وممار�صة العمل ال�صيا�صي داخل املخيمات وعدم رجوع املخافر اإىل داخل املخيمات واملكتب 

الثاين اللبناين.

تعزيز دور القواعد الع�سكرية يف اجلنوب وتكثيف العمليات

يف  ع�صكرية  قواعد  ن�رص  اإىل  اإياد  علي  اأبو  ال�صهيد  1969توجه  عام  القاهرة  اتفاقية  توقيع  بعد 

منطقة اجلنوب وبالتحديد يف العرقوب والقطاعيني ال�رصقي واالأو�صط وكان ين�صق يف التخطيط وتنفيذ 

يف  يعملون  كانوا  الذين  الفدائيني  من  العديد  اأر�صل  الذى  با�صل  اأبو  ال�صبع  �صعيد  االأخ  مع  العمليات 

دائرة التنظيم ال�صعبي من اأهم تلك العمليات عملية اأ�رص اجلندي االإ�رصائيلي �صموؤيل روزن فايز ليلة 

1970/1/1 يف ذكرى انطالقة الثورة الفل�صطينية والتي كان على راأ�س جمموعتها الفدائي ابراهيم 

ال�صناوي الذى و�صل اإىل منطقة العرقوب مع خم�صة ع�رص رجال من دائرة التنظيم ال�صعبي كان �صعيد 

ال�صبع اأبو با�صل قد اأر�صلهم قبل اأ�صبوعني من العملية اإىل منطقة العرقوب وليلة راأ�س ال�صنة و�صل اأبو 

علي اإياد واأعطى ال�صوء االأخ�رص ببدء العملية والتي تكللت بنجاح باهر حيث مت اأ�رص اجلندي ونقله 

اإىل العرقوب وقام ا�صد بغداد بنقله وت�صليمه لل�صهيد اأبو علي اإياد الذى بقي ينتظرهم طوال الليل ومن 

ثم انطلق به اإىل �صوريا ليتم بعد ذلك عملية تبادله باالأ�صري حممود بكر حجازي عرب ال�صليب االأحمر يف 

منطقة الناقورة وهو اأول اأ�صري فل�صطيني)(.

اللبناين  الثاين  املكتب  اعتقلتهم خمابرات  الذين  الفدائيني  باإخالء �صبيل  اللبنانية  قامت احلكومة 

من  م�رصية  مببادرة  والفل�صطيني  اللبناين  اجلانب  عليه  وافق  الذي  القاهرة،  اتفاق  بنود  على  بناء 

الرئي�س جمال عبد النا�رص بالقاهرة، جنم عنه ترحيل املعتقلني الفدائيني اإىل قواعدهم القتالية يف قاطع 

العرقوب منطقة الهبارية.

 امل�سدر: �سهادة ابراهيم ال�سناوي بوا�سطة الخ ن�سال ال�سبع.
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ن�س اتفاق القاهرة املعقود بني ال�سلطات اللبنانية واملنظمات الفدائية الفل�سطينية:

القاهرة: 1969/11/3م 

يف يوم االأثنني 3 ت�رصين الثاين ]نوفمرب[ 1969م، اأجتمع يف القاهرة الوفد اللبناين برئا�صة عماد 

اأميل الب�صتاين ووفد منظمة التحرير الفل�صطينية)278( برئا�صة ال�صيد يا�رص عرفات رئي�س  اجلي�س 

املنظمة وح�رص من اجلمهورية العربية املتحدة ال�صيد حممود ريا�س وزير اخلارجية وال�صيد الفريق 

اأول حممد فوزي وزير احلربية.

انطالقا من روابط االأخوة وامل�صري امل�صرتك فاإن عالقات لبنان والثورة الفل�صطينية ال بد واأن تت�صم 

�صمن  وذلك  الفل�صطينية  والثورة  لبنان  م�صلحة  فيه  ملا  االإيجابي  والتعاون  وال�رصاحة  بالثقة  دوما 

�صيادة لبنان و�صالمته واتفق الوفدان على املبادئ واالإجراءات التالية:

 الوجود الفل�سطيني:

مت االتفاق على اإعادة تنظيم الوجود الفل�صطيني يف لبنان على اأ�صا�س: 

حق العمل واالإقامة والتنقل للفل�صطينيني املقيمني حاليا يف لبنان.. 1

اإن�صاء جلان حملية من فل�صطينيني يف املخيمات لرعاية م�صالح الفل�صطينيني املقيمني فيها وذلك . 2

بالتعاون مع ال�صلطات املحلية و�صمن نطاق ال�صيادة اللبنانية.

وجود نقاط الكفاح الفل�صطيني امل�صلح داخل املخيمات تتعاون مع اللجان املحلية لتاأمني ح�صن . 3

العالقات مع ال�صلطة وتتوىل هذه النقاط مو�صوع تاأمني وجود االأ�صلحة وحتديدها يف املخيمات 

وذلك �صمن نطاق اأالأمن اللبناين وم�صلحة الثورة الفل�صطينية.

ال�صماح للفل�صطينيني املقيمني يف لبنان بامل�صاركة يف الثورة الفل�صطينية من خالل الكفاح امل�صلح . 4

�صمن مبادئ �صيادة لبنان و�صالمته. 

العمل الفدائي:

مت االتفاق على ت�صهيل العمل الفدائي وذلك عن طريق:

ت�صهيل املرور للفدائيني وحتديد نقاط مرور وا�صتطالع يف مناطق احلدود . 1

تاأمني الطريق اإىل منطقة العرقوب.. 2

اأفراد منظماتها وعدم تدخلهم يف ال�صوؤون . 3 تقوم قيادة الكفاح امل�صلح ب�صبط ت�رصفات كافة 

اللبنانية.

اأيجاد ان�صباط م�صرتك بني الكفاح امل�صلح واجلي�س اللبناين.. 4

278   عندما مت التفاق بني م.ت.ف واحلكومة اللبنانية، وكان من املفرو�ش اأن يتم التوقيع بجمهورية م�سر العربية لأن الرئي�ش عبد النا�سر 
كان راعي التفاق، �سافر الوفد اللبناين وكان برئا�سة اإميل ب�ستاين وو�سل اإلى القاهرة وكان من املفرو�ش اأن ي�سل الوفد الفل�سطيني برئا�سة اأبو عمار 
ار، وانتظرنا ثاين يوم ما اإجه اأبو عمار،  بنف�ش الوقت للتوقيع على التفاق، لكن الذي ح�سل ننقله على ل�سان جوين عبده: "انتظرنا اأول يوم ما اإجه اأبو عمَّ
ار –ح�سب راأي اأنا، وهيك �سار- منتظر انت�سار ما  ار لأنه اجلي�ش كان عم بي�سجل انت�سارات على املنظمة بلبنان، وكان اأبو عمَّ باحلقيقة ما اإجه اأبو عمَّ
فل�سطيني ليقدر ييجي ويكون مبوقع تفاو�سي اأف�سل، فاأجانا]جاءنا[ خرب اإنه اأُ�سقطت طائرة هليكوبرت فوق خميم البداوي، وُقتل فيها باأفتكر ظابط 
واثنني ع�سكريني، فاأنا توقعت بوقتها اإنه هال بيجي اأبو عمار �سار، بالفعل اإجه اأبو عمار بها الوقت، للحقيقة وللتاريخ اإنه اجلرنال ب�ستاين بها اليومني 
كان كل يوم يحجز بده يرجع، ما بده يكمل املفاو�سات، لأنه اأبو عمار ما اإجه، كان الرئي�ش عبد النا�سر والفريق تبعه يطلبوا منه يبقى ومعلي�ش، املهم 

لبنان. حرب  وثائق:  �سعادة،  تغريد  امل�سدر:  جه اأبو عمار و�سار اتفاق القاهرة كما هو معروف". 
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اإيقاف احلمالت االإعالمية من اجلانبني.. 5

القيام باإح�صاء عدد عنا�رص الكفاح امل�صلح املوجودة يف لبنان بوا�صطة قيادتها.. 6

تعيني ممثلني عن الكفاح امل�صلح يف االأركان اللبنانية ي�صرتكون بحل جميع االأمور الطارئة.. 7

درا�صة توزيع اأماكن التمركز املنا�صبة يف مناطق احلدود والتي يتم االتفاق عليها مع االأركان . 8

اللبنانية.

تنظيم الدخول واخلروج والتجول لعنا�رص الكفاح امل�صلح.. 9

اإلغاء قاعدة حرمون. )جبل ال�صيخ(. 10

ي�صهل اجلي�س اللبناين اأعمال مراكز الطبابة واالإخالء والتموين للعمل الفدائي.. 11

االإفراج عن املعتقلني واالأ�صلحة امل�صادرة.. 12

�صالحياتها . 13 ممار�صة  يف  ت�صتمر  وع�صكرية  مدنية  من  اللبنانية  ال�صلطات  اأن  به  امل�صلم  ومن 

وم�صوؤولياتها كاملة يف جميع املناطق اللبنانية ويف جميع الظروف.

يوؤكد الوفدان اأن الكفاح امل�صلح الفل�صطيني عمل يعود مل�صلحة لبنان كما هو مل�صلحة الثورة . 14

الفل�صطينية والعرب جميعهم.

يبقى هذا االتفاق �رصيا للغاية وال يجوز االطالع عليه اإال من قبل القيادات فقط وذلك خوفا من . 15

اأن تتذرع اإ�رصائيل باأن لبنان خرق اأتفاق الهدنه املوقع �صنة 1949بني الدولتني. اأعطى اأتفاق 

القاهرة الفدائيني اعرتافا بوجودهم كاأمر واقع ومنحهم حقوقا بالعمل امل�صلح على االأر�س 

اللبنانية.

   رئي�ش الوفد اللبناين                     رئي�ش الوفد الفل�سطيني
   الإم�ساء:                                            الإم�ساء:

اأميل ب�ستاين                                         يا�سر عرفات 

3 ت�سرين ثاين - نوفمرب  1969م 
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انفجار اأزمة التنظيم يف لبنان عام 1972م 

بعد ت�صلم حافظ االأ�صد زمام احلكم ا�صدر تعليمات يحدد فيها تواجد حركة املقاومة على االأرا�صي 

ال�صورية، بداأ االإخوة بالتوافد على بريوت، وكانت احلركة خارجة من املوؤمتر الثالث يف و�صع �صيا�صي 

ال حت�صد عليه، وبداأت يف املوؤمتر الرغبة يف اأن حتاكم جتربة االأردن وحتدد امل�صوؤوليات، وكان الن�صيب 

االأكرب اأن حتمل �صالح خلف )اأبو اإياد( امل�صوؤولية الكربى ب�صفته م�صوؤول عن جهاز الر�صد املركزي 

اأي املخابرات، وذلك ب�صبب عدم تقدمي تقارير عن االأو�صاع التي اأدت اإىل معارك اأيلول، ووقف اأبو عمار 

مع اأبو اإياد يف هذه االأزمة، كان معنى ذلك اأن ت�صطدم حماوالت التقييم واالإ�صالح بالقيادة امل�صوؤولة اأو 

"املتنفذة" كما �صاع امل�صطلح الحقا بني تنظيمات الي�صار بحق قيادة احلركة، مما جعلها تفتح �صفحة 
من اخلالفات واالأزمات.

يف ذروة العمل الفدائي كانت الثورة ت�صتقطب خرية ال�صباب يف الوطن العربي ولي�س بني الفل�صطينيني 

"معتمد االأقليم يف لبنان يف تلك الفرتة قد قام ببناء تنظيم وا�صع  فح�صب، وكان االأخ حمدان عا�صور 

االنت�صار يف لبنان، وحينما ح�رصت القيادة اإىل لبنان كان تخوفه من اأن يح�صل يف لبنان كما ح�صل يف 

االأردن، وكان هذا الكالم يتحدث به بع�س قيادات االإقليم يف لبنان واأخذوا يروجون اأن القيادة خربت 

االأردن وجاءت لتخريب لبنان، و�صدف اأن ذهب اأبو عمار اإىل مقر االإعالم املركزي )لالإقليم( مل يقم 

اأحد له ومل يبد احل�صور احرتامًا، هنا تاأكد اأبو عمار اأن جلنة االإقليم وعلى راأ�صها االأخ املعتمد حمدان 

عا�صور ينا�صبه العداء، وفورا ذهب اإىل دم�صق ودعا الجتماع اللجنة املركزية، واأول ما مت طرحه يف 

االجتماع من قبل اأبو عمار اإقالة حمدان من قيادة االإقليم، اعرت�س على ذلك االإخوة خالد احل�صن، اأبو 

جهاد الوزير، اأبو يو�صف النجار، كمال عدوان، وطبقا لالإجراءات الداخلية يف اللجنة املركزية حينذاك 

اأن القرارات ت�صدر باالإجماع ومل يح�صل اأبو عمار على ذلك، اإال اأنه اأ�رص على اأن يرتك حمدان االإقليم، 

مركزية  جلنة  ع�صو  حديثا  منتخبًا  وكان  حينه،  يف  �صالح  اأبو  كلف  حيث  بريوت،  اإىل  ذلك  بعد  وعاد 

خالل املوؤمتر الثالث حلركة فتح، اأن ينفذ القرار ب�صحب اأكرب عدد من التنظيم من قيادة حمدان خا�صة 

املخيمات، كان معتمد االإقليم يعتمد على االأخ ملعي قمربجي، وراجي النجمي، واأحمد �صنيوري )طارق 

اأبو رجب( وكان مدعوما من بع�س اأع�صاء اللجنة املركزية الذين مل يوافقوا على اإقالته، وهكذا بدا اأن 

يف احلركة تيارين مت�صارعني داخل اللجنة املركزية، وبدا وا�صحا اأن اأحد االأزمات املتفجرة يف حركة 

و�رصاع التكتالت التنظيمية املرتبطة بهذا القائد اأو ذاك. املركزية  القيادات  �رصاع  اإىل  "فتح" يعود 
وكانت حماولة للتمدد اأو ب�صط النفوذ يف هذه املنطقة االإقليمية اأو تلك من قبل هذا القائد اأو ذاك وبذا 

تولد على الفور نوعان من االحتكاكات واالأزمات، وقد كان من نتيجة حترك اأبو �صالح اأن مت اخرتاق 

يف خميم برج الرباجنة، خميم �صاتيال، خميم تل الزعرت، خميم �صبية، بحيث اأ�صبحت خميمات بريوت 

موالية لعرفات، مما اأثار حفيظة الطرف االآخر ب�صدة.

عام 1972م بداأت اعتقاالت واعتقاالت م�صادة، معتمد االإقليم من ناحية واأبو �صالح من الناحية 

االأخرى، لقد كان عام 1972م عاما �صعبا على حركة فتح يف لبنان يف ذلك احلني كانت اأزمة تنظيمية 

حادة اأخذت �صكل مترد مبا�رص واعت�صام يف تل الزعرت، ودخل اأبو الزعيم على خط االأزمة وخوفا من 

تاأزم االأمور اتخذت القيادة قرارا بنقل االأخ حمدان معتمد االإقليم، وجاء التوتر الع�صكري مع العدو 

اأبو عمار على الو�صع، وهنا بداأ التوازن،  ليجمد االأزمة حتى ا�صتقر الو�صع اأخريا باإحكام �صيطرة 

يا�رص عرفات اأم�صك زمام االأمور مبا�رصة يف ال�صاحة اللبنانية بعد اأن نقل اإليها مقر القيادة املركزية، 

فيما توىل اأبو جهاد م�صوؤولية ال�صاحة ال�صورية، اأما ال�صاحة االأردنية فقد اأوكلت الأبي اإياد �صالح خلف 
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بعد اأن ت�صلمها االأخ اأبو ماهر حممد غنيم فرتة من الوقت.

ويف هذا العام اأي�صا مت عقد املوؤمتر العام االأول الحتاد الكتاب واالأدباء وال�صحفيني الفل�صطينيني يف 

بريوت، حيث متت دعوة اأمثالهم من كافة اأنحاء العامل، وكان م�صوؤول اللجنة التح�صريية ناجي علو�س 

وتكليفه  اأمني  حممد  ا�صتدعاء  ومت  املوؤمتر،  على  االإ�رصاف  من  فتح  اأمن  اأجهزة  با�صتبعاد  قام  الذي 

بحماية اأمن املوؤمتر، الأن هناك اأزمة ثقة بني القيادات ال�صيا�صية واالأجهزة االأمنية وهو موؤ�رص حقيقي 

على التباينات داخل حركة فتح واالأجهزة، ثم تكليف اأبو مو�صى لقيادة القوات يف اجلنوب وتكليف اأبو 

الزعيم مديرا لغرفة العمليات، اأبو الزعيم �صخ�صية خالفية لي�س من ال�صهل اأن تتفق قيادات حركة فتح 

على هذه ال�صخ�صية مما زاد االأمور تعقيدا، وبداأت اأطراف االإقليم ت�صيع الروايات واحلكايات حول 

)اأبو  ا�صتدعاء حممد غنيم  اقت�صى  الداخلي، وتاأجيج ال�رصاع مما  �صخ�صه وعزز هذا من االنق�صام 

ماهر( من دم�صق لت�صلم غرفة العمليات وكان ح�صوره لفرتة حمدودة، وبعد عودته اإىل دم�صق اجتمع 

اإىل بريوت  دم�صق  الوليد" من  "اأبو  �صعد �صايل  العقيد  اإح�صار  على  واتفقوا  واأبو �صالح  عمار  اأبو 

اأعطى غرفة العمليات دافعا قويا وتعزيز مكانتها لدى اجلميع ملا  ليت�صلم مديرا لغرفة العمليات مما 

يتمتع به اأبو الوليد من م�صداقية وخربات واأ�صبح الو�صع يف لبنان م�صتقرا.

الإجهاز على بوؤر اأبو ن�سال البنا بالدامور

اللبناين عام 1978م واإن�صاء ال�رصيط احلدودي بعد مواجهات دامية بني قواتنا  مت اجتياح اجلنوب 

وقوات العدو ال�صهيوين حيث قام العدو بتاريخ 1978/3/12م باإنزال بحري على ال�صاطئ يف مواجهة 

خميم الر�صيدية، وقد متكنت قوات املقاومة الفل�صطينية املتمركزة يف املخيم من تدمري زورقني للعدو من هذه 

الزوارق يف حني �صقط 13 �صهيدا من رجال املقاومة وبدا العدو يح�صد قواته يف مناطق قريبة من احلدود 

اللبنانية اعتبارا من �صباح يوم 1978/3/13م ويقدر حجم هذه القوات يف فرقتني مدرعتني معززتني، 

وبعد معارك �صارية بني قواتنا وقوات العدو وبعد قتال ا�صتمر اأ�صبوعًا جاء دور جمل�س االأمن.

القوات الدولية يف جنوب لبنان:

يف 19 اآذار اأ�صدر جمل�س االأمن الدويل قرار ت�صمن ب�صورة اأ�صا�صية اأنه يجب احرتام وحدة اأرا�صي 

لبنان وا�صتقالله، ويدعو اإ�رصائيل لوقف عملياتها الع�صكرية فورا و�صحب قواتها من جميع االأرا�صي 

اللبنانية، واأن يقيم قوة موؤقتة ملنطقة جنوبي لبنان تابعة لالأمم املتحدة، وذلك من اأجل تاأكيد ان�صحاب 

القوات االإ�رصائيلية، واإعادة ال�صالم واالأمن اإىل لبنان، وم�صاعدة حكومته على �صمان عودة �صلطتها 

وع�رصين  اأربع  غ�صون  يف  االأمن  جمل�س  يبلغ  اأن  العام  االأمني  من  القرار  يف  طلب  وقد  اجلنوب،  اإىل 

بتاريخ  لبنان  جنوب  اإىل  الدولية  القوات  و�صلت  القرار.  هذا  تنفيذ  بخ�صو�س  اإجراءاته  على  �صاعة 

1978/4/11م تنفيذًا لقرار جمل�س االأمن، وقد دخلت املجموعة االأوىل من هذه القوات وهي عبارة 

عن وحدة نرويجية، احتلت �صبع نقاط يف منطقة مرجعيون، وا�صتنادا لذلك �صحبت اإ�رصائيل قواتها من 

اجلنوب اللبناين، واأنهت االن�صحاب من بع�س املناطق بتاريخ 1978/6/31م، واحتفظت بال�صيطرة 

على منطقة حدودية بعمق ع�رصة كيلو مرتات متتد من را�س البيا�صة على البحر االأبي�س املتو�صط حتى 

بلدة مرجعيون حتت �صتار ما ي�صمى )بدولة لبنان احلر(، بقيادة الرائد اللبناين اخلائن �صعد حداد.
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عن وقف اإطالق النار

وا�صلت  اإ�رصائيل  اأن  اإال  1981/7/14م،  بتاريخ  النار  اإطالق  لوقف  الدويل  االأمن  جمل�س  دعا 

غاراتها وق�صفها للقرى اللبنانية، واأظهرت عدوانية كربى الجتياح لبنان والو�صول اإىل بريوت الإخراج 

قوات الثورة الفل�صطينية، وقد ا�صتعدت حركة فتح يف املقابل الإجناز كل الرتتيبات الكفيلة بردع اأي 

الدروع والهند�صة واخلدمات  الع�صكرية يف جماالت  التدريبات  زيادة حجم  اإ�رصائيلي، ومتت  عدوان 

الفنية ولقادة الكتائب و�صباط االأركان بدءًا من �صهر 1982/1م.

ومن اجلدير بالذكر فاإن وقائع املواجهة يف ذلك الوقت وحرب املدفعية نبهت اإ�رصائيل اإىل احتمال 

حتول جنوب لبنان اإىل جبهة ع�صكرية اأكرث اإزعاجًا من اجلبهات العربية االأخرى، ومهدت هذه احلرب 

امل�رصح الدويل واالإقليمي الجتياح القوات االإ�رصائيلية لبنان عام 1982م، وكان عرفات اأول من تنباأ باأن 

حرب املدفعية ونتائجها �صوف تعجل يف دفع اإ�رصائيل اإىل اإجتياح لبنان باأمل تدمري البنية الع�صكرية 

الفل�صطينية قبل حتولها اإىل خطر حقيقي على اإ�رصائيل.

عمدت القيادة الفل�صطينية اإىل التعامل مع هذه املعلومات بتوجيه "�رصبة ا�صتباقية" حيث اأمرت باإطالق 

مع�صكرات  و�صبعة  اإ�رصائيلية  م�صتعمرة(   35( على  1981/7/24م  يوم  والقذائف  ال�صواريخ  من  عدد 

للجي�س، مما اأدى اإىل نزوح اأعداد كبرية من امل�صتوطنني، ومل يبق يف كريات �صمونة اإال عدد يقارب )4000( 

�صخ�س من جمموع �صكانها البالغ )17000( و�صقط لالإ�رصائيليني )�صتة( قتلى و )59( جريح.

وبذلت جهود كبرية من املبعوث االأمريكي فليب حبيب، الذي تلقى م�صاعدة �صعودية متثلت يف ما قام 

به االأمري فهد بن عبد العزيز )الذي كان يف ذلك الوقت وليًا للعهد( بالتو�صط لدى )م.ت.ف(. اإ�صافة اإىل 

و�صاطة وليام كالهان قائد قوات الطوارئ الدولية يف لبنان الذي قام بجوالت مكوكية بني مقر منظمة 

التحرير يف بريوت ومكاتب احلكومة االإ�رصائيلية يف القد�س، وخالل املفاو�صات اأ�رصت )م.ت.ف( على 

اأن الهدنة تنطبق على اجلنوب اللبناين فقط واإنها حّرة يف العمل على جبهات اأخرى وداخل االأر�س 

املحتلة، وطالبت بتجميد االإعتداءات اجلوية على اأنحاء لبنان.

تفادى فيليب حبيب االلتقاء بقيادة املنظمة على الرغم من كونها الطرف االأ�صا�س يف املواجهة، واآثر 

الو�صاطات املختلفة الدولية وال�صعودية واللبنانية، وبعد عدة اأيام من اجلوالت بني لبنان واإ�رصائيل 

جنح املبعوث االأمريكي فيليب حبيب يف 1981/7/24م يف التو�صل اإىل وقف اإطالق النار اأخذ �صيغة 

نداء وجهه االأمني العام لالأمم املتحدة ووافقت عليه جميع االأطراف املعنية. واأ�صبح هو االتفاق الر�صمي 

االأول بني )م.ت.ف( واحلكومة االإ�رصائيلية وكذلك اعرتاف االأمم املتحدة بـ)م.ت.ف(. 

اأعلن ويل العهد ال�صعودي االأمري فهد بن عبد العزيز بعد قرار وقف اإطالق النار يوم 1981/8/7م 

خطة �صالم من ثماين نقاط تن�س على ان�صحاب اإ�رصائيل من االأرا�صي التي احتلتها عام 1967م واإىل 

اإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة واإىل االعرتاف بحق جميع دول املنطقة العي�س ب�صالم.  مل تكن احلكومة 

االإ�رصائيلية را�صية عن ح�صيلة ن�صاطها الع�صكري يف لبنان، فقد وعدت مواطنيها يف ال�صمال باأنهم لن 

يكونوا عر�صة للق�صف الفل�صطيني، اإال اأن اجلي�س االإ�رصائيلي ف�صل يف حتقيق ذلك الوعد، ومن ذلك 

احلني بداأت رئا�صة اأركان جي�س العدو االإ�رصائيلي يف التح�صري حلملة عدوانية كربى الجتياح لبنان 

املقابل الإجناز  فتح يف  ا�صتعدت حركة  الفل�صطينية، وقد  الثورة  اإىل بريوت الإخراج قوات  والو�صول 

كل الرتتيبات الكفيلة بردع اأي عدوان اإ�رصائيلي، ومتت زيادة حجم التدريبات الع�صكرية يف جماالت 

الدروع والهند�صة واخلدمات الفنية ولقادة الكتائب و�صباط االأركان بدءًا من �صهر 1982/1م.

توافرت معلومات اأن قيادة اأبو ن�صال )الذي كان قد ان�صق عن احلركة ومار�س االغتياالت املاأجورة( 
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موجودة يف ليبيا ومن �صمنها القيادي يف اجلماعة و�صفي حنون االإرهابي املطلوب حلركة فتح ل�صلوعه 

يف العديد من االغتياالت، فاأر�صلنا جمموعة بقيادة حممد دبور )اأبو حلمي( اإىل طرابل�س حيث قامت 

باقتحام مكتب قيادة اأبو ن�صال وقتلت من فيه، وعلى اأثر ذلك قامت ال�صلطات الليبية باعتقال اأفراد 

املجموعة وق�صوا يف ال�صجن اأربع �صنوات وحينما ذهب يا�رص عرفات يف اأول زيارة اإىل ليبيا ا�صطحب 

اأفراد املجموعة معه بعد االإفراج عنهم من قبل ال�صلطات الليبية خالل العودة اإىل بريوت. يذكر يف هذا 

ال�صدد اأن �صفرينا يف ليبيا �صليمان ال�رصفا "اأبو طارق" ومنذ اعتقال املجموعة امل�صار اإليها قام بزيارة 

الأع�صائها وتكفل بجميع احتياجاتهم ووا�صل زياراته لهم ب�صكل دائم علما اأن العملية مت تنفيذها دون 

علمه وهو �صلوك ي�صتحق التقدير)279(. 

ا�صم تنظيمه  ليبيا حيث غري  اآنذاك من  املدعوم  اأبو ن�صال  ا�صتد ال�رصاع عام 1978م مع تنظيم 

املتواجدة ما بني  اأبو ن�صال  اأن جمموعات  لنا  العربية(، حيث تبني  الثورية  االألوية  ا�صم )تنظيم  اإىل 

اجلية والناعمة والدامور، وهذه املناطق يتواجد بها جماعة زاهر اخلطيب النائب اللبناين ال�صابق وكان 

�صديق لليبيني وبدعم ليبي ومن قبل اجلبهة ال�صعبية )القيادة العامة( التابعة الأحمد جربيل عن طريق 

ت�صكيل )قوات اللجان الثورية الليبية( التي كانت تعد ملهاجمة عدد من قواعدنا يف الدامور واجلنوب 

اللبناين واخرتقت �صفوفنا من خالل �رصاء بع�س ال�صخ�صيات باالأموال ودعمهم باالأ�صلحة واإعدادهم 

لالن�صقاق عن فتح والعمل على اغتيال قادتها، كما ك�صفت التحقيقات مع امل�صوؤول الع�صكري علي �صامل 

يف منطقة الدامور وهو من بني من قاتلوا يف خميم تل الزعرت، ولكن تبني اأن جمموعات من طرف اأبو 

ن�صال تقوم بالت�صلل بني مقاتليه مبعرفته، واأن هذه اجلماعات تخطط لال�صتيالء على قواعدنا بالتدريج 

حتت حماية اجلبهة ال�صعبية )القيادة العامة- اأحمد جربيل( التي كانت حتتفظ بالعديد من م�صتودعات 

االأ�صلحة يف حارة الناعمة.

اأ�صدرت تعليمات بتجهيز قوة ع�صكرية كبرية العتقال علي �صامل ونائبه اأحمد دعيب�س )اأبو عماد(، 

القب�س عليه وعلى �صخ�س  العامة( يف حال اال�صتباك، واألقينا  ال�صعبية )القيادة  حت�صبا لتدخل اجلبهة 

اآخر يدعى اأحمد دعيب�س)اأبو عماد( و�صادرنا موجودات مكاتبهم وكمية من اأ�صلحتهم يف الدامور التي 

ات�صح اأنها مل تكن من ت�صليح حركة فتح. ومت التحفظ على كل من علي �صامل واأحمد دعيب�س )اأبو عماد(.

 واأمر اأبو عمار بت�صكيل حمكمة ع�صكرية لهم كانت بقيادة الرائد عبد الفتاح اأبو ع�صمة )اأبو �صالح( 

وبعد تقدمي االأدلة على متردهم وتن�صيقهم مع جمموعات اأبو ن�صال البنا حكمت عليهم املحكمة باالإعدام. 

وبعد النطق باحلكم طلب علي �صامل مقابلتي وفعال ذهبت اإليه ووجدته يطلب مني اأنه ينعاه اأبو عمار 

ك�صهيد واأن يتوىل رعاية اأبناءه، قلت اأال ير�صيك يا علي هذا، قال: هذا اأنا اأدفع ثمن غلطتي. وفعال بعد 

اأن مت تنفيذ حكم املحكمة ذهبت اإىل اأبو عمار ونقلت له طلب علي �صامل فاأمرين اأن اأنفذ ما طلب وقمنا 

بعمل جنازة له ونعيه ك�صهيد وتوىل اأبو عمار اأ�رصته حتى �صقيقته جئت بها لتعمل كطابعة لنا يف الثكنة 

ومت تفريغ �صقيقه، وكان يعمل مرافقًا يل يف ليبيا.

واعرتف يل فيما بعد من�صور حمدان والذي عمل نائبا ل�صربي البنا يف فرتة ولكنه ترك التنظيم اأن 

علي �صامل واأبو عماد كانوا منتظمني مع جماعة �صربي البنا وكانت اخلطة اأن تقوم على را�س قوات كان 

يعد التح�صري لها لال�صتيالء على قواعد فتح باجلنوب مع عنا�رص وقادة من فتح كان يتم التن�صيق معهم. 

279  عك�ش �سفرينا يف قرب�ش احلاج طالل حني ح�سلت عملية لرنكا وت�سفية العميل ال�سوري عام 1978م  مل يكلف نف�سه بزيارة ال�سجناء ومل 
اأركان ال�سفارة لزيارتهم، ومل ي�سغط على احلكومة القرب�سية لالإفراج عنهم كما افرجوا عن املجرمني الذين قتلوا يو�سف ال�سباعي  اأحد من  ير�سل 
من جمموعة �سربي البنا بحيث مل يوقفوا ملدة 3 �سهور بل بالعك�ش ح�سر برفقة اأحد م�سوؤويل احلكومة القرب�سية اإلى تون�ش وقابل الرئي�ش عرفات 
ليطمئنه باأن حركة فتح مل تقم باأي عمل لل�سغط على احلكومة القرب�سية لالإفراج عن املعتقلني مما ت�سبب ب�سجن جمموعة ال�سباب عددهم 4 �سباط 

اإلى 7 �سنوات ون�سف.
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حول الت�سدي للقوات الدولية 

ويعرتف نزيه اأبو ن�صال يف كتابه اأوراق ثورة مغدورة :

املعلومات التي لدي والتي ح�صلت على تفا�صيلها قبل اأ�صهر قليلة فقط تقول اأن جمموعة من 15 قائدا �صيا�صيا وع�صكريا 

يف حركة فتح اتخذوا قرارا مبنع متركز القوات الدولية يف جنوبي لبنان عقب االجتياح االأول عام 1978م والعمل على تخريب 

اأنه مت التن�صيق مع املجموعة التي كانت ت�صم  وقف اإطالق النار الذي وافق عليه القائد العام من دون ا�صت�صارتهم ويبدو 

ع�صوي جلنة مركزية هما اأبو اإياد )�صالح خلف( واأبو �صالح )منر �صالح( ومن اأع�صاء املجل�س الثوري، واأرجو من العاملني 

باالأمر الت�صويب: �صربي البنا )اأبو ن�صال( حممد اأبو ميزر، اأبو خالد العملة، اأبو مو�صى، اأبو جمدي، اأبو داود، مي ال�صايغ، 

وناجي علو�س وقد اأنيطت باأبو داود واالأمن املوحد التابع الأبو اإياد مهمة الت�صدي للقوات الدولية، وفعال بداأ التحرك باإر�صال 

جمموعات حتى اأ�صبح لها موقع قدم وبداأ جتهيزها وكانت مهمتها اإف�صال وقف اإطالق النار املوقع مع العدو حيث توجه 

املئات من املقاتلني نحو جنوب لبنان ومتركزوا يف قواعد اأقاموها يف جنوب لبنان، لكن القائد العام كان على اطالع بتفا�صيل 

االأمر من اأحد اأع�صاء تنظيم اأبو خالد العملة، كما اأ�صلفت، فبداأ بعملية اعتقال وا�صعة النطاق �صملت عنا�رص كل من اأبو داود 

وناجي علو�س، ا�صتنفرت قوات ال17 على مكاتب االأول وحدث اإطالق نار على بع�صها يف حي اأبو �صاكر، املهم يف االأمر اأن 

التحرك ف�صل واعتقل القائد العام ناجي علو�س ورجاله ثم ح�صل ما ح�صل بخ�صو�س املوؤمتر ال�صحفي الذي كان اأبو حامت 

ينوي عقده، وقد اأوردت �صحف لبنانية وقتها خربا عن اعتقال القائد العام االأخ ناجي علو�س )الأ�صباب م�صلكية( وعندما خرج 

اأبو اإبراهيم من االعتقال ات�صل من غرفتي مبكتب "العالقات اخلارجية" وبح�صوري باالأخ العزيز اأبو اأحمد )طالل �صلمان( 

�صاحب جريدة ال�صفري التي اأوردت اخلرب طالبا منه ن�رص رده حتت طائلة اال�صتعانة بالق�صاء، موقف اأبو اأحمد مل يكن �صهال، 

لكنه ن�رص بع�س رد اأبو اإبراهيم يف اليوم التايل.

ويبدو اأن اأبو اإياد عقد �صفقة مع القائد العام منعت االنفجار الكبري، ولكنه �صمحت لالأخري بت�صوية حققت له احل�صم 

كان  حيث  االأوىل  للمرة  اخلارجية"  "العالقات  مكتب  يف  علقت  �صورته  اأن  ذلك  جتليات  )ومن  ل�صاحله  احلركة  داخل 

اأغلبنا يرف�س و�صعها، كنا نقول �صاخرين: القائد العام يف القلب، واإذا علقنا �صورته على احلائط نكون قد اأخرجناه من 

قلوبنا!! ال�صور لل�صهداء فقط )وكنا نعلق �صورة ال�صهيد جورج �صفيق ع�صل( بعد هذه الهزمية املرة قيل لنا: ال نريد 

م�صوؤول  رف�س  )بعدما  العام حمكمة خا�صة  القائد  و�صكل  فعال،  ما ح�صل  وهذا  لكم،  اأح�صن  حمبتكم، �صعوا �صورته 

الق�صاء الثوري وا�صمه على ما اأظن حممود الرو�صان، احلكم بالقتل على بع�س عنا�رص اأبو دواد وناجي علو�س وهما علي 

�صامل واأحمد دعيب�س )اأبو عماد(، بقيادة �صخ�س ا�صمه اأبو �صالح )هو من حقق معي عندما اعتقلني القائد العام، وحكم 

عليهما بالقتل، ونفذ احلكم على حائط كلية الهند�صة يف منطقة الطريق اجلديدة)280(.

بعدما ح�صل ما ح�صل غادر اأبو داود رحمه اهلل اإىل اجلزائر بطائرة خا�صة اأر�صلها له الرئي�س اجلزائري بعدما اأعلمه 

�صفري اجلزائر يف لبنان كجزء من �صفقة عقدها الراحل الكبري اأبو اإياد مع القائد العام وغادر ناجي علو�س اإىل العراق اأو 

غريها، اأبو داود �صعر باأن رفاقه خذلوه وتركوه يقاتل وحده واأنه دفع الثمن غاليا نيابة عن اآخرين فرتك العمل يف فتح 

وق�صى معظم وقته يف اأملانيا ال�رصقية حتى ذهب اإىل تون�س ومنها اإىل قريته �صلوان، ومنها عاد اإىل دم�صق حيث توفاه اهلل 

يف مطلع �صهر متوز عام 2010م.

العدو  على  مواقعها  يف  ع�صكرية  انت�صارات  فتح حتقق  كانت حركة  بينما  ن�صال  اأبو  نزيه  بل�صان  احلديث  هو  هذا 

التي عجلت مبعركة 1982م  عام 1981م هي  االأخرية  املعركة  النار وكانت  اإطالق  بقبول وقف  اأجربه  ال�صهيوين، مما 

حينما �صعرت اإ�رصائيل اأن م.ت.ف تخطت املنطقة واأ�صبحت دولة م�صلحة على االأرا�صي اللبنانية وكان املن�صقون ومن 

يدعون الي�صار يخططون ملحاربة قوات الطوارئ الدولية، ولي�س ل�صبب اإال التعطيل على حركة فتح.

280  الكاتب نزيه اأبو ن�سال يف كتابه: من اأوراق ثورة مغدورة، �ش149، يقول: "اأرجو الت�سويب كل ما ذكر عن الأخ اأبو جهاد واأبو اإياد واأبو 
داوود ون�سر يو�سف وكمال ال�سيخ وقوله عار عن ال�سحة متاما فقط لأنه طلب الت�سويب".
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ال�سلطة الوطنية واملرحلية 

االأثر املهم للخروج من االأردن كان ت�صعيد احلملة الع�صكرية االإ�رصائيلية يف قطاع غزة وت�صاعد 

ال�رصاع على )م.ت.ف( يف ظل تنامي النفوذ ال�صوري، كما اأنه منذ عام 1973م ا�صتطاعت حركة فتح 

وبعد عامني من العمليات اخلارجية ملنظمة )اأيلول االأ�صود( املح�صوبة على فتح تعزيز قوتها يف املنظمة، 

وتعزيز تواجدها امل�صلح يف اجلنوب اللبناين وبريوت واملخيمات الفل�صطينية، وبداأت احلركة بتكري�س 

مع  اإىل جنب  الفل�صطيني جنبا  التجمع  مراكز  يف  انت�رصت  التي  املدنية  واملوؤ�ص�صات  التنظيم،  مفاهيم 

قواعد الفدائيني الذين مل تتوقف عملياتهم �صد اإ�رصائيل.

ويف العام ذاته تبنت حركة )فتح( ب�صكل وا�صح مفهوم )مرحلية الن�صال( ال�صيا�صي حيث قبلت 

مقررات املجل�س الوطني الفل�صطيني ونقاطه الع�رص الداعية اإىل اإقامة ال�صلطة الوطنية على اأي �صرب يتم 

حتريره اأو ا�صرتداده، اإ�صافة الإمكانية التفاو�س مع قوى ال�صالم التقدمية االإ�رصائيلية، لتن�صاأ حينها 

)جبهة الرف�س( مقابل تيار القبول ممثال بحركة فتح واجلبهة الدميقراطية وال�صاعقة.

االأعوام  الفكرية وال�صيا�صية يف  اإذ كان لل�رصاعات  املرحلة على حركة فتح ب�صهولة  ومل متر هذه 

– 1983م( بروزا وا�صحا خا�صة يف املوقف من ال�صلطة واملوؤمتر الدويل للت�صوية )موؤمتر   1973(

جنيف( ثم الحقا القيادة املتنفذة، مما اأفرز عدة تيارات يف عمق ما كان ي�صمى ي�صار فتح، مقابل اخلط 

جانب  اإىل  االأر�س،  على  قواها  ومراكز  املركزية  اللجنة  كتلة  فيه  بارزا  كان  الذي  ال�صائد،  الفتحوي 

�رصاعات التنظيم وامليلي�صيا.

مكتب  مدير  ن�صال(  )اأبو  البنا  �صربي  بخروج  تنظيميا  حتديا  فتح  حركة  واجهت  1974م  عام 

ما  اأو  الثوري،  – املجل�س  )فتح(  حركة  �صماها  ملا  وتاأ�صي�صه  احلركة  �صفوف  عن  بغداد  يف  احلركة 

ا�صتهرت به الحقا با�صم )جماعة اأبو ن�صال( التي لقيت الدعم املكثف من املخابرات العراقية يف البداية، 

ثم من خمابرات عدة دول اأخرى الحقا، كانت حجة قيامه باالن�صقاق لرف�س احللول ال�صلمية فيما كانت 

كل جرائمه واغتياالته الالحقة ل�صالح اأنظمة �صد اأنظمة وكما �صمي بندقية لالإيجار.

ال�صيا�صية  امل�صرية  خ�صم  يف  اللبنانية  االأهلية  احلرب  ا�صتعال  ن�صال  اأبو  ان�صقاق  حتدي  تبع 

وحماوالت ا�صتبعاد )م.ت.ف(، وذلك منذ حادثة حافلة عني الرمانة يف 1975/4/13م يف بريوت، 

التي اأدخلت الق�صية واملنظمة وفتح يف �رصاعات م�صلحة �صمن الن�صيج اللبناين، ما ا�صتدعى التدخل 

التنظيمي  ال�رصاع  �صبط  على  قدرتها  ا�صتعادت  احلركة  اأن  اإال  1976م،  عام  منذ  امل�صلح  ال�صوري 

ال�صيا�صي، وتوجيه العمل الع�صكري من لبنان ويف فل�صطني عرب العديد من العمليات املميزة التي كان 

ال�صاطئ( عام  اأ�صهرها عملية �صافوي )الفندق ال�صربيه( عام 1976م ثم عملية دالل املغربي )عملية 

1978م، وغريها الكثري. 
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يف املجال ال�سيا�سي:

املواقف  ت�صببه  ما  بفعل  فتح  داخل حركة  اأكرث و�صوحا  ال�صيا�صي  املجال  يف  االأزمة  لعل ظواهر 

ال�صيا�صية من احتكاك علني مبا�رص بني خمتلف االجتاهات.

اإن منطلق اأي موقف �صيا�صي هو باالأ�صا�س منطلق فكري، وعندما يتم االإعالن عن موقف �صيا�صي 

فاإن االجتاهات االأخرى ذات املنطلقات الفكرية املختلفة، �صواء كانت يف مواقع القيادة املركزية اأو يف 

مواقع القاعدة ال تلبث بدورها اأن تتخذ موقفا متباينا اأو متناق�صا.

ومع تراكم �صدور املواقف ال�صيا�صية املتناق�صة واملتباينة من خمتلف االجتاهات، فاإن ذلك قد قاد 

بالنتيجة اإىل بلورة اأكرث من نهج �صيا�صي له رموزه وتعبرياته وعالقاته وحتالفاته على كافة االأ�صعدة.

ويكفي هنا اأن ن�صري اإىل بع�س العناوين ال�صيا�صية البارزة وما رافقها من التناق�صات والتباينات 

ال�صيا�صية داخل حركة فتح: 

• اأيلول مببادرة عدد من ي�صار فتح )اأبو �صالح وماجد 	 املوقف من برامج الت�صوية بداية بعد 

اأبو �رصار( حيث مت طرح احللول املرحلية على يد اجلبهة الدميقراطية ونايف حوامتة و�صوال 

اإىل برنامج النقاط الع�رص بعد حرب ت�رصين 73 الذي جعل فتح تنق�صم بني الرف�س والقبول.

• توقيت �صدور املوقف بالن�صبة التفاقات كامب ديفيد.	

• املوقف من العالقات مع القوى اليهودية وال�صهيونية.	

• املوقف من مبادرة االأمري فهد.	

• املوقف من م�رصوع فا�س.	

• املوقف من مبادرة بريجينيف	

• املوقف من الكونفدرالية	

• املوقف من م�رصوع ريغان	

اإن جمموعة هذه املواقف كانت من املو�صوعات التي جرت حولها خالفات اأو تناق�صات حادة بني 

خمتلف االجتاهات والتيارات داخل حركة فتح على مدار ال�صنوات املا�صية.

من  العديد  على  وحتالفات  مواقع  من  عليها  ترتب  وما  ال�صيا�صية  اخلالفات  هذه  انعك�صت  وقد 



241
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

امليادين، ويكفي هنا اأن نذكر ما كان يحدث يف ال�صنوات االأخرية يف امليدان النقابي، وحيث بتنا ن�صهد 

اأكرث من قائمة انتخابية من داخل حركة فتح نف�صها تخو�س املعركة االنتخابية، اأو اأن يتحالف اجتاه 

من فتح مع تنظيم فل�صطيني اآخر ليخو�س املعركة االنتخابية �صد قائمة اأخرى من فتح متحالفة مع 

تنظيم اأو تنظيمات اأخرى.

اأكرث من ذلك فقد كان يتم االتفاق الداخلي يف فتح على قائمة انتخابية موحدة على اأ�صا�س االجتاهات 

والتيارات ومراكز القوى وعلى اأ�صا�س متثيل املر�صح لهذا القائد اأو ذاك.

يف اإحدى دورات املجل�س الثوري ذكر االأخ د. نبيل �صعث، ح�صب فرز االأ�صوات بانتخابات املجل�س 

الت�رصيعي يف 25 كانون الثاين/يناير 2006م اأن فتح ح�صلت على اأ�صوات اأكرث من االأ�صوات التي 

ح�صلت عليها حما�س، فلالأ�صف ال�صديد اأن اأ�صوات فتح وزعت على اأكرث من مر�صح وممثل حلركة فتح 

بينما حما�س كانت اأ�صواتهم ملندوب واحد، ومن هنا جاءت نتيجة االنتخابات ل�صالح حما�س.

يف ظل هذه املواقف كانت حجج بع�س الكوادر والقيادات الع�صكرية والتنظيمية، بدعم من بع�س 

االأنظمة العربية حيث مت ت�صكيل ما ي�صمى "التيار الوطني الدميقراطي" الذي كان على راأ�صه ناجي 

علو�س وقدري واأبو خالد العملة واأبو مو�صى.. نكتفي بهذه االأ�صماء.

ويعرتف اأ�صحاب هذا التنظيم اأن اخلالفات ال�صيا�صية والفكرية بداخله مل متكنه من اأن ميار�س 

دوره كامال وب�صكل موحد خالل االأزمات وال�رصاعات التي مرت بها احلركة بعد ذلك)281(.

كان ماجد اأبو �رصار العائق لالن�صقاق، واملانع خلروج من باحلوزة عن احلركة، كان وطنيا فل�صطينيا 

خال�صا، نقيا من اأية �صائبة اإىل اأن القى ربه �صهيدا، وكان �صمام االأمان الع�صي على عبث العابثني يف 

الق�صية الوطنية املقد�صة، ومل يكن لي�صمح لنا نحن املقربني منه اأو القريبني من فكره من ال�صطط اأو 

اخلروج خارج الدائرة الفل�صطينية، وباغتياله –كما يقول اأبو خالد العملة- اأ�صبحت املهمة اأكرث ي�رصا 

و�صهولة، علما باأنه كان من املفرت�س اأن يتم التمرد يف عام 1981م، اأي عام واحد قبل اجتياح لبنان، 

ولكن ذلك مل يكن ليتم حيث قام القائد العام اأبو عمار ب�صل�صلة اإجراءات وترتيبات اإدارية، وتنقالت 

واملعروف  املك�صوف  االنف�صايل  االن�صقاقي  توجهنا  اإف�صال  منها  الق�صد  كان  عام 1980م  ميدانية يف 

للجميع، ومل نكن نخفي توجهاتنا، وبالفعل ف�صلنا يف حينه كما ف�صلنا يف حماوالت كثرية �صابقة)282(.

281  امل�سدر: نزيه اأبو ن�سال.

282  بقلم اأبو خالد العملة: ر�سالة مفتوحة اإلى ولدي احلبيب خالد م�سعل.
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موقف حركة فتح من الف�سائل واملنظمات الفل�سطينية:

باتًا  رف�صًا  يرف�س  موقفًا  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  تاأخذ  اأن  على  ت�رص  الي�صار  ف�صائل  كانت 

م�رصوع ريغان الذي قدم يف �صهر �صبتمرب/1982م يف اأعقاب االجتياح االإ�رصائيلي للبنان)283( يف 

اأن يرتك الباب مفتوحًا قلياًل لكي ال تتحرج منظمة التحرير  حني كانت حركة فتح ترى من االأن�صب 

بالن�صبة  امل�صري  تقرير  تعديالت ت�صمن حق  عليه  اأدخلت  ما  اإذا  امل�رصوع  التعامل مع  الفل�صطينية يف 

لل�صعب الفل�صطيني.

بعد نقا�صات عديدة خالل اليومني االأخريين من املجل�س الوطني الذي عقد يف اجلزائر مت التو�صل 

اإىل �صيغة و�صط ال تر�صي بالكامل طرفًا بعينه ولكنها اأي�صًا ال تغ�صبه واإذا ما كانت عوامل التوحيد 

تعد على االأ�صابع فاإن ما يفرق حركة فتح عن باقي الف�صائل كثرية ومتنوعة واإن اإيراد االختالفات 

بني حركة فتح وبقية الف�صائل مفيد يف حد ذاته ولكنه ال يعني بحال تربيرًا الأي انفراط لعرى الوحدة 

الوطنية داخل منظمة التحرير الفل�صطينية اأو تنظريا ال�صتفراد حركة فتح مبنظمة التحرير الفل�صطينية 

واإن كان دورها القيادي الرائد لي�س حمل �صك اأو م�صاومة)284(.

283   جاءت خطة ريغان لتوؤكد النهج الأمريكي يف عملية الت�سوية، اإذ ل تتدخل الدبلوما�سية الأمريكية يف ت�سوية ال�سراعات، اإل بعد اقتناعها 
اأن الطرفني اأو اأحدهما قد بلغ درجة الإجهاد ال�سديد، واأ�سبحت يف ماأزق حرج، و�ستكون كلفة ال�سراع كبرية ل تطاق، وقد اعتادت الوليات املتحدة 
التعامل مع ال�سراع العربي- الإ�سرائيلي وفق هذا املنطق. ويف اأعقاب الغزو الإ�سرائيلي للبنان عام 1982م توقعت اإدارة الرئي�ش ريغان اأن الو�سع 
يف ال�سرق الأو�سط ي�سري يف الجتاه الذي تف�سله، فتو�سلت على اأثر ذلك اإلى اأن العنا�سر الأخرية لبناء �سرق اأو�سط وفق خطوط اأكرث جتان�ساً واأن 
�سوريا وعزلها،  الع�سكرية، والت�سييق على  التحتية  بنيتها  لبنان وحتطيم  الفل�سطينية من  التحرير  اإخراج منظمة  الو�سعية اجلديدة املرتتبة على 
ريغان  الرئي�ش  املنطقة. وهكذا جاءت خطة  اأو�ساع  هند�سة  لإعادة  �سانحة  الفر�سة  اأ�سبحت  وبذلك  لبنان،  اإ�سرائيل يف  مع  متعاون  نظام  وتن�سيب 
يف ن�ش خطاب اأذيع بالتلفزيون من مكتب البيت الأبي�ش يف اأول اأيلول 1982م، وت�سمن ت�سور الإدارة  "البداية اجلديدة لل�سالم يف ال�سرق الأو�سط"، 
الأمريكية اجلديدة لت�سوية ال�سراع العربي – الإ�سرائيلي، جمموعة من الأفكار القدمية املتجددة، حيث قال يف خطابه: "اإن احلرب اللبنانية قد اأثبتت 
عدة اأمور لكن اثنني من نتائجها اأ�سا�سيتان لعملية ال�سالم الأولى: اأن اخل�سائر الع�سكرية التي حلقت مبنظمة التحرير الفل�سطينية مل تقلل من ت�سوق 
ال�سعب الفل�سطيني اإلى حل عادل ملا يطالب به، والثانية: فيما اأثبتت النت�سارات الع�سكرية التي حققتها اإ�سرائيل يف لبنان اأن قوتها امل�سلحة هي يف 
ثم انتقل اإلى مبادرته لتحقيق ال�سالم يف  املرتبة الأولى يف املنطقة، فاإن هذه القوات ل ت�ستطيع وحدها جلب �سالم عادل ودائم لإ�سرائيل وجريانها". 

ال�سرق الأو�سط والتي ت�سمنت:
1.ل دولة فل�سطينية يف ال�سفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، يبدو وا�سحاً يل اأن ال�سالم ل ميكن حتقيقه باإن�ساء دولة فل�سطينية م�ستقلة يف تلك 

املناطق وعليه فالوليات املتحدة الأمريكية �سوف ل توؤيد اإن�ساء دولة فل�سطينية م�ستقلة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
2.عندما نتطلع اإلى م�ستقبل ال�سفة الغربية يبدو وا�سحاً اأن ال�سالم ل يتحقق باإن�ساء دولة فل�سطينية م�ستقلة يف تلك املناطق، كما اأنه غري قابل 
للتحقيق على اأ�سا�ش �سيادة اإ�سرائيل اأو �سيطرتها الدائمة على ال�سفة الغربية وغزة وعليه فاإن الوليات املتحدة �سوف ل توؤيد اإن�ساء دولة م�ستقلة يف 

ال�سفة الغربية وغزة و�سوف ل توؤيد �سم اإ�سرائيل اأو �سيطرتها الدائمة عليها(.
اأن  هي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  نظر  ووجهة  املفاو�سات،  طريق  عن  اإليه  يتو�سل  اأن  يجب  غزة  وقطاع  الغربية  لل�سفة  النهائي  3.الو�سع 

ممار�سة احلكم الذاتي من قبل فل�سطينيي ال�سفة الغربية وغزة بال�سرتاك مع الأردن توفر اأف�سل فر�سة لإقرار �سالم را�سخ وعادل ودائم.
تبني  اأن  الواقع  ويف  النتقالية  الفرتة  خالل  امل�ستوطنات  اإن�ساء  لغر�ش  اإ�سافية  اأرا�سي  اأي  ا�ستخدام  توؤيد  لن  الأمريكية  املتحدة  4.الوليات 
اإ�سرائيل فورا لتجميد اإن�ساء امل�ستوطنات ميكنه اأكرث من اأي عمل اآخر اأن يوجد الثقة الالزمة ل�سرتاك اأو�سع يف هذه املفاو�سات، فاملزيد من الن�ساط 
اخلا�ش بامل�ستوطنات هو غري �سروري باأي حال لأمن اإ�سرائيل ولن يكون من �ساأنه �سوى تقلي�ش ثقة العرب باأن نتيجة نهائية ميكن التفاو�ش حولها 

بحرية واإن�ساف.
5.القد�ش يجب اأن تبقى غري جمزاأة لكن و�سعها النهائي يجب اأن يقرر باملفاو�سات.

6.الوليات املتحدة �ستعار�ش اأي اقرتاح يقدم من اأي فريق ويف اأي مرحلة من املفاو�سات من �ساأنه اأن يعر�ش اأمن اإ�سرائيل للخطر، فالتزام اأمريكا 
باأمن اإ�سرائيل را�سخ ل يتزعزع.

284   حممد كري�سان: منظمة التحرير الفل�سطينية التاريخ وهياكل الف�سائل والأيديولوجية-دار الرباق-الطبعة الأولى 1986م - �ش96.
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اأ�سباب اخلالف املو�سوعي بني حركة فتح واملنظمات الفل�سطينية الأخرى:

مرحلة  ملتطلبات  ا�صتجابة  فتح  حركة  ولدت  فقد  بالن�صاأة  يتعلق  مو�صوعي  اخلالف  جوانب  اأول 

ولي�صت تع�صفًا عليها يف حني اأن اجلبهة ال�صعبية اأ�صبحت ي�صارية بقرار �صبه اآيل بعد اأن حولها موؤمترها 

االأول اإىل حركة مارك�صية لينينية.

اأ�صبحت  وهكذا  يونيو1967م  هزمية  بعد  العربي  القومي  الفكر  لف�صل  فعل  رد  اأنه  على  ذلك  ُبّرر 

جمموعة القوميني العرب جمموعة مارك�صية بدون مقدمات تقريبًا اأما اجلبهة الدميقراطية فقد خرجت 

من رحم اجلبهة ال�صعبية فيما انطلقت ال�صاعقة بقرار من البعث ال�صوري وجبهة التحرير العربية بقرار 

مماثل من البعث العراقي ومن هنا كان نزع الرداء احلزبي �صفة حركة التحرير الوطني الفل�صطيني- 

فتح االأ�صا�صية ذلك اأنها اختارت املنطلق الوطني ببعده القومي بعيدًا عن االأيديولوجية املجتمعية حتى 

تتحرر من املحاور والتكتالت والتناق�صات العربية التي كانت تعطل و تقتل اأي عمل �صحيح.

هي  االإيديولوجية  اأن  فرتى  الدميقراطية  واجلبهة  ال�صعبية  اجلبهة  واأ�صا�صا  الف�صائل  باقي  اأما 

وقودها واأنه ال ثورة بدون نظرية ثورية وباأن هذه النظرية لي�صت �صوى املارك�صية-اللينينية وقد اأثرت 

ماأدجلة  ال�صيا�صية  املواقف  كل  معه  �صارت  كبري  ب�صكل  الف�صيلني  هذين  على  االأيديولوجية  �صيطرة 

التابعة  امل�صرتكة بني جملتي احلرية  الندوة  يف  ما جاء  ال احل�رص  املثال  �صبيل  وعلى  ذلك  من  تقريبًا 

للجبهة الدميقراطية والهدف التابعة للجبهة ال�صعبية يف اأعقاب زيارة يا�رص عرفات االأوىل اإىل القاهرة 

يف �صهر دي�صمرب/1983م فقد اأكد وقتها عبد الرحيم ملوح ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة ال�صعبية اأن 

خطوة يا�رص عرفات و�صعت عالمة ا�صتفهام كبرية على قيادة الربجوازية الوطنية وبالتايل اأ�صقطت 

تاريخيًا دورها القيادي.

اأنه ي�صتدرك بالقول باأنها مل ت�صقط كليا كطبقة برجوازية وطنية الأن يا�رص عرفات وما ميثله  اإال 

وبفعل  املرحلة  هذه  يف  اختار  الفل�صطينية  الوطنية  الربجوازية  �رصائح  من  �رصيحة  من  راأيه  ح�صب 

حتى  املرحلي  بالربنامج  ممثاًل  الفل�صطيني  الوطني  الربنامج  مع  الت�صادم  بها  مر  التي  امل�صاعب 

ت�صتطيع حتقيق �صيء ما ظل يف قيادتها ويعتقد عبد الرحيم ملوح باأن ال�صقوط النهائي للربجوازية 

الوطنية كقيادة وبرنامج يف قيادة الثورة يحتاج ملجموعة من العوامل االأخرى يعني لعوامل اأخرى غري 

الزيارة اإذ اأن هذه الربجوازية ما زالت تبحث حتى هذه اللحظة عن دورها اخلا�س وعن �صوقها املحلي 

فهي برجوازية لديها م�صاحلها االقت�صادية واالجتماعية يف الدولة الفل�صطينية.

االإعالم  جلنة  �صكرتري  هالل  جميل  كتبه  ما  خالل  من  موقفها  فحددت  الدميقراطية  اجلبهة  اأما 

عرفات  يا�رص  خطوة  باأن  22/يناير/1984م  احلرية  مبجلة  اجلبهة  يف  الدولية  والعالقات  املركزي 

م�رصوعًا  حتمل  كونها  من  واأ�صا�صًا  بل  انفرادية  خطوة  ت�صكل  كونها  اإىل  ت�صتند  ال  القاهرة  بزيارة 

�صيا�صيًا يخرج عن اخلط الوطني ملنظمة التحرير الفل�صطينية الذي ميثل م�صالح كافة الطبقات ولي�صت 

الفئات الكمربادورية والبريوقراطية املتربجزة التي تربطها م�صالح مع الدول الرجعية.

الذي ي�صنف  ال�صعبية والدميقراطية فرتى �صمن حتليلها  الف�صائل واأ�صا�صه اجلبهات  باقي  اأما 

الف�صائل الفل�صطينية اإيل ميني و ي�صار اأنه ال بد من خو�س الن�صال الرتاكمي الإزاحة قوى الربجوازية 

ال�صغرية ممثلة بحركة فتح من قيادة الثورة الفل�صطينية عرب ال�رصاع �صد هذه الطبقة التي رغم كونها 
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متذبذبة فهي ميكن اأن تكون حليفة للثورة ولكنها لي�صت مادة الثورة االأ�صا�صية وبالتايل ال يجوز اأن 

تكون الثورة بقيادتها وقيادة براجمها وا�صرتاتيجيتها.

لكي  باأنه  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  للجبهة  والتنظيمية  ال�صيا�صية  اال�صرتاتيجية  كتاب  وي�صيف 

اأن نعرف متى نتحالف ومتى نت�صارع  ننت�رص على هذه الطبقة يف �رصاعنا معها حول القيادة ال بد 

توقف  عدم  مبقولة  الدميقراطية  واجلبهة  ال�صعبية  اجلبهة  وتوؤمن  نت�صارع؟  وكيف  نتحالف  وكيف 

ال�رصاع الطبقي يف اإطار االئتالف اجلبهوي بني الف�صائل داخل منظمة التحرير الفل�صطينية.

يقول نايف حوامتة يف ندوة نظمت يف 26/اأكتوبر/1983م )حتت عنوان منظمة التحرير الفل�صطينية 

حتليل ونقد اجلذور واحللول( اأن ميزان القوى يف حركة التحرر الوطني العربية خمتل ل�صالح االجتاه 

الربجوازي الوطني وامتدادا يف داخل الثورة الفل�صطينية خمتل ل�صالح االجتاه الربجوازي الوطني وعندما 

امل�صرتك يف  الكثري من �صيا�صاته اخلاطئة واخلارجة عن الربنامج  يحا�رص هذا اجلناح ويطوق ويردع يف 

�صفوف �صعب فل�صطني واملقاومة على الطريقة الدميقراطية الي�صارية الفل�صطينية ولي�س العك�س.

لل�صعب  اجلماهريي  التاأييد  وو�صف  باليمينية  فتح  حركة  و�صف  على  يرد  احل�صن  خالد  كتب 

الفل�صطيني لها باأنه اأي�صًا مييني وم�صلل باأن مثل هذا الكالم يدعو اإىل ال�صخرية ال عالقة له من بعيد 

اأو قريب بامل�صوؤولية القيادية الأن اتهام ال�صعب اأمر بالغ الب�صاعة وال ميكن اأن يكون موقف اجلماهري 

ملدة ع�رصين �صنة على خطاأ.

ويف اأحدى الندوات الطالبية عندما �صوؤل املفكر العربي الفل�صطيني خالد احل�صن عن الت�صنيفات ما 

بني ميني وي�صار قال نحن غري ملزمني مب�صطلحات االآخرين وقال رددوا ورائي: )اللهم اجعلنا من اأهل 

الي�صار يف الدنيا ومن اأهل اليمني يف االآخرة(، فاأ�صبحت من اأقواله الكثرية املاأثورة.285

يف  الف�صل  هذا  كل  حققت  قد  بالي�صارية  تو�صف  التي  واالأحزاب  واحلركات  القيادات  تكون  اإن 

قراراتها ومل ت�صتطع اأن ت�صتقطب اأي قطاع جماهريي منذ اأوائل اخلم�صينات حتى االآن وبني و�صفها 

تارة باأنها م�صللة وتارة ب�صيطرة املخابرات عليها اأنه من غري املمكن خداع كل ال�صعب بع�س الوقت اأو 

بع�س ال�صعب كل الوقت فكيف ميكن خداع كل ال�صعب كل الوقت)286(.

بلغت الرغبة يف تغيري القيادة الفل�صطينية حدًا مدمرًا اأثناء ح�صار طرابل�س حيث عملت ال�صاعقة 

ال�صالح فيما مل ت�صع اجلبهة الدميقراطية و اجلبهة  العامة على ذلك بقوة  القيادة  ال�صعبية  واجلبهة 

ال�صعبية ب�صكل حازم وجدي اإىل وقف االقتتال واالأخطر من هذا اأن تتحالف بع�س الف�صائل الفل�صطينية 

مع بع�س االأنظمة العربية لتغيري هذه القيادة.

285   روى لنا الكاتب والأديب بكر اأبوبكر هذه احلادثة التي وقعت يف الكويت عندما كان رئي�سا لحتاد الطالب هناك يف ندوة لع�سو املركزية يف 
حركة فتح خالد احل�سن )اأبو ال�سعيد( عام 1986.

286   خالد احل�سن: التفاق الأردين الفل�سطيني للتحرك امل�سرتك- دار الكويت لل�سحافة 1985م - �ش61.
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حديث على ل�سان اأحمد جربيل مهم جدا يف التاآمر على فتح

ك�صف اأحمد جربيل يف حديث له ملجلة "�صباح اخلري" اللبنانية اأمرا مهما للغاية حني قال كان الرفاق 

يف اجلبهة ال�صعبية واجلبهة الدميقراطية جلوجني يف براجمهم ويطلبون امل�صاعدة املادية والع�صكرية 

من الدول التقدمية العربية حتت �صعار تغيري موازين القوى على ال�صاحة الفل�صطينية ملنع اليمني من 

قيادة املنظمة اإىل الهاوية.

ح�صل اجتماع على هام�س قمة ال�صمود والت�صدي عام 1979م يف بنغازي وح�رصه قادة خم�صة 

ال�صعبية  اجلبهة  ال�صاعقة،  �صعبي،  الن�صال  جبهة  الدميقراطية،  اجلبهة  �صعبية،  جبهة  هي  ف�صائل 

الروؤ�صاء  اأن يح�رص  اأ�رصا  ونايف حوامتة  اأن جورج حب�س  الوقت  ذلك  يذكر يف  وما  العامة  القيادة 

حافظ االأ�صد وعلى نا�رص حممد ومعمر القذايف ويف اجتماع �صبه �رصي طرح االثنان اأنه ال بد من اإيقاع 

الهزمية بقيادة املنظمة وانتزاع القيادة من التيار اليميني فكان �صوؤال الروؤ�صاء العرب ما هي املعوقات 

يف وجه هذا القرار فطرح جورج حب�س ونايف حوامتة اأن املعوقات هي عدم وجود القوة الذاتية لهذه 

الف�صائل التقدمية.

اأجاب اأحمد جربيل عندما �صاأل الروؤ�صاء باأنه يف حالة تعزيز قواتكم وقدراتكم هل ت�صتطيعون تغيري 

موازين القوى فكان اجلواب نعم. وقد رد الروؤ�صاء العرب على هذه الطرح بالقول: اإذا كانت امل�صكلة هي 

االإمكانات املادية واملعنوية والدعم ال�صيا�صي فليكن وقد تبنت ليبيا بل�صان الرئي�س العقيد معمر القذايف 

عملية االإمداد بال�صالح وتبنت �صوريا بل�صان الرئي�س حافظ االأ�صد ت�صهيل نقل هذا ال�صالح)287(.

هذا الكالم اخلطري يقودنا اإىل اأحد عنا�رص االختالف الهامة بني حركة فتح وباقي الف�صائل وهي 

التحالفات العربية ذلك اأن الف�صائل االأخرية ت�صنف االأنظمة العربية اإىل اأنظمة تقدمية واأخرى رجعية 

وهي ال تتحرج تبعًا لذلك من التن�صيق الوا�صع مع االأنظمة التقدمية.

كان العراق يف بداية ال�صبعينيات وراء جتربة جبهة الرف�س)288( متاما كدم�صق مع جبهة االإنقاذ 

الوطني اأما حركة فتح فقد و�صحت يف موؤمترها الرابع يف �صهر مايو/1980م ب�صكل خا�س االأ�ص�س 

التي تعتمدها يف التعامل مع االأنظمة العربية اأهمها عدم تعار�س العالقة مع ا�صرتاتيجية العالقة مع 

اجلماهري وموقف كل نظام من الق�صية والثورة وتفرد منظمة التحرير الفل�صطينية و�رصعية متثيلها 

وعدم التدخل يف �صوؤوننا ورف�س الو�صاية والتبعية.

287   جملة �سباح اخلري التابعة للحزب القومي ال�سوري- عدد 445 وكذلك جملة اإلى الإمام التابعة للقيادة العامة 1/�سبتمرب/1984م.

قبل احلركات  �سنة 1974 من  ت�سكل  تكتل  ال�ست�سالمية، هي  للحلول  الراف�سة  الفل�سطينية  القوى  الكامل جبهة  وا�سمها  الرف�ش،  288   جبهة 
الفل�سطينية املعار�سة لـقرارات دورة املجل�ش الوطني الفل�سطيني الثانية ع�سر التي اأقرت باإقامة الدولة الفل�سطينية على اأي جزء من فل�سطني وذلك 
كجزء من برنامج النقاط الع�سر. جمدت ف�سائل اجلبهة م�ساركتها يف ن�ساط منظمة التحرير الفل�سطينية. تزعمت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني جبهة 
الرف�ش، التي تلقت دعماً من العراق وليبيا، وانتخب اأحمد اليماين )اأبو ماهر( كاأمني �سر لها. لعبت ف�سائل اجلبهة دورا مهما يف بداية احلرب الأهلية 
اإلى التحالف مع احلركة الوطنية اللبنانية. اأدى التقارب العراقي ال�سوري واتفاقية كامب ديفيد اإلى امل�ساحلة مع يا�سر  اللبنانية وكانت متحم�سة 

عرفات، وم�ساركة اجلبهة يف دورة املجل�ش الوطني الفل�سطيني الرابعة ع�سرة التي اأقيمت يف دم�سق يف دي�سمرب 1979.
�سكل ت�سكيل جبهة الرف�ش مف�سال مهما يف تاريخ منظمة التحرير الفل�سطينية اإذ اأفرزت الف�سائل الفل�سطينية لأول مرة على اأ�سا�ش املوقف من 
اإ�سرائيل وق�سمتهم اإلى فريقني. كما ظهر جليا تاأثري بع�ش الدول العربية على بع�ش الف�سائل. �سكلت اجلبهة اأي�سا بوادر مقدمة لل�سراع الدموي التي 

�ست�سهدها الثمانينات بني املناوئني ليا�سر عرفات واملوالني له على خلفية النزاع مع �سوريا.
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اأبرز نقاط اخلالف بني حركة فتح والبقية  الذي �صكل  ال�صيا�صي ومفهومه وحدوده هو  التحرك 

فحركة فتح توؤمن باملرونة والعلمانية )الرباغماتية( يف التحرك و�رصورة انتهاج املرحلية يف الن�صال.

يقول خالد احل�صن ال توجد ثورة يف التاريخ اأتبعت اال�صرتاتيجية املبا�رصة الأنه عندما تبداأ الثورة 

تكون قوتها املادية اأ�صعف بكثري من قوة خ�صمها وحركية )ديناميكية( الن�صال فيها مرتبطة بعدالة 

الق�صية ولي�صت مرتبطة فقط بحجم القوة املادية املوجودة اأو املتوفرة لدى الثورة ومن هنا ال بد من 

الن�صال على مراحل واملرحلية هي مبداأ خذ وطالب من خالل رفع �صعارات مرحلية مقيا�س �صوابها 

اأنها تتجه با�صتمرار نحو الهدف النهائي)289(.

كانت باقي الف�صائل وما تزال متح�ص�صة للغاية من كل خطوة �صيا�صية هنا اأو هناك فحني اأعلنت فتح 

يف 1/يناير/1968م م�رصوع الدولة الفل�صطينية التي يتعاي�س فيها اليهود وامل�صلمون وامل�صيحيون 

يتم  اأن  قبل  فتح  حلركة  االتهامات  من  كثري  وجهت  كمواطنني  والواجبات  احلقوق  يف  م�صاواة  بكل 

تبني هذا الهدف من باقي كل الف�صائل فيما بعد وهو نف�س ما وقع عندما رفعت حركة فتح بعد حرب 

عام  املتحدة  االأمم  اإىل  عرفات  يا�رص  ذهاب  تقرر  عندما  كذلك  الوطنية  ال�صلطة  �صعار  1973م  اأكتوبر 

1974م)290(.

جمموع هذه املواقف الراف�صة جعلت خالد احل�صن ي�صف باقي الف�صائل بالراف�صني اأبدا تعبريًا 

على اأر�صفة الرف�س واالتهام التي اأ�صبحت اإحدى �صماتهم الرئي�صية واإن حركة فتح توؤمن ب�رصورة 

االتهامات  من  العديد  واجهت  ذلك  اأجل  من  وهي  ال�صيا�صي  واحلل  ال�صيا�صي  العمل  بني  التفريق 

فمثاًل بعد زيارة يا�رص عرفات اإىل القاهرة يف �صهر دي�صمرب/1983م اإثر ح�صار طرابل�س دعا البيان 

الرباعي يف 25/دي�صمرب/1983م ال�صادر عن اجلبهة ال�صعبية واجلبهة الدميقراطية وجبهة التحرير 

الفل�صطينية بزعامة طلعت يعقوب واحلزب ال�صيوعي الفل�صطيني والقوى الوطنية اإىل اعتبار اأن يا�رص 

الوطني  والن�صال  التحرير  منظمة  قيادة  يف  واأهليته  اأحقيته  يفقد  انتهجها  التي  ب�صيا�صته  عرفات 

الفل�صطيني ولئن مل يلتجئ نايف حوامتة اإىل الطعن وقتها يف يا�رص عرفات �صخ�صيًا واالكتفاء بتوجيه 

اإ�صبع االإدانة اإىل �صيا�صته.

ا�صتدت لغة ال�صتائم جتاه حركة فتح بعد عقد املجل�س الوطني ال�صابع ع�رص بعمان واتفاق عمان 

للم�صاريع  الفل�صطيني  الي�صار  عند ر�صد رف�س ف�صائل  الطريفة  يف 11/فرباير/1985م واملالحظة 

�صمانات  على  ين�س  الذي  فا�س  م�رصوع  من  ال�صابع  البند  على  يتحفظون  اأنهم  املطروحة  ال�صلمية 

�صالم بني جميع دول املنطقة مبا فيها الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة ملا يف ذلك من اعرتاف �صمني بدولة 

وجوب  اإىل  لب�س  ودون  ي�صري  اأنه  مع  مالحظات  دون  بريجينيف  مب�رصوع  يقبلون  حني  يف  اإ�رصائيل 

اإعالن حدود بني اإ�رصائيل وجريانها العرب ثابتة وغري قابلة للتغيري واىل وجوب اإنهاء حالة احلرب 

واإحالل ال�صلم بني الدول العربية واإ�رصائيل وكذلك اإىل االلتزام باالحرتام املتبادل ل�صيادة االأطراف 

العالقات  اإىل  ال�صوفيتي  امل�رصوع  جماملة  وتعود  النزاع،  يف  اأرا�صيها  ووحدة  وا�صتقاللها  امل�صاركة 

الوثيقة القائمة بني مو�صكو وف�صائل الي�صار وال�صيما اجلبهة الدميقراطية وتليها اجلبهة ال�صعبية.

289   حديث ملجلة ال�سخرة ال�سادرة عن حركة فتح- الكويت عدد84- 30/يوليو/1985م.

290   اأنطونيو روبي: مع عرفات يف فل�سطني- من�سورات وزارة الثقافة الفل�سطينية- الطبعة الأولى 1998- رام اهلل- �ش50-29.
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�صهر  يف  باجلزائر  الوطني  للمجل�س  ع�رصة  ال�صاد�صة  الدورة  حتى  الوطني  االإجماع  مثل  لقد 

نوفمرب/1983م قاعدة العمل الفل�صطيني ل�صمان الوحدة الوطنية ما اأوجب اأن تتنازل حركة فتح من 

جهة واملت�صددون )الراديكاليون( من جهة اأخرى ق�صد الو�صول اإىل �صيغة متثل احلد االأدنى الذي 

تلتقي حولها كل االأطراف.

اإال اأن حركة االن�صقاق يف حركة فتح وال�صجة املثارة بعد زيارة عرفات للقاهرة وموا�صلة التن�صيق 

مع االأردن واإبرام اتفاق عمان بعد عقد املجل�س الوطني باالأردن جعل االأمور ت�صري بالتدرج نحو قانون 

االأغلبية بدل االإجماع.

يرد خالد احل�صن كما كتبت جملة فل�صطني الثورة القريبة من القيادة الفل�صطينية يف اأعقاب تنديد 

الف�صائل االأخرى بزيارة يا�رص عرفات اإىل القاهرة باأن �صعار االإجماع الوطني مل يكن اإال مبثابة م�صمار 

جحا تتم�صك به االأقلية مت�صكًا �صديدًا لفر�س راأيها وموقفها على االأكرثية مما مينحها تاأثريًا ونفوذًا 

يفوق حجمها احلقيقي اأ�صعافًا م�صاعفة.

ثم جاء خالد احل�صن ليقول اأي�صا: باأن املرحلة القادمة ملنظمة التحرير هي مرحلة تخطت مرحلة 

االإجماع الكامل اإىل مرحلة االأغلبية الأن االإجماع كان يخلق ا�صتبدادية )ديكتاتورية( ا�صمها ديكتاتورية 

هذه  تعود  اأال  خمل�صًا  واأمتنى  بعمان  الوطني  املجل�س  باجتماع  انتهت  املرحلة  هذه  العامني  االأمناء 

احلقيقية  الفاعلية  كل  وت�صل  احلركة  وت�صل  القرار  ت�صل  الأنها  الفل�صطينية  ال�صاحة  اإىل  الديكتاتورية 

وتبقينا دائمًا يف مرحلة ردود الفعل بعيدين عن مرحلة الفعل)291(.

ثم ي�صيف نبيل �صعت رئي�س اللجنة ال�صيا�صية باملجل�س الوطني اأن جمل�س عمان اأنهى الأول مرة يف 

العامل العربي منذ ع�رصين عامًا ق�صية ديكتاتورية االأقلية وذلك باإنهائه عمليًا مو�صوع االإجماع الأن ذلك 

هو الذي اأوقف دور اجلامعة العربية)292(.

ونكتفي - للرد على التنظيمات الفل�صطينية- بن�رصنا مقابلة �صحفية كان قد اأجراها االأخ اأبو عمار 

يف عام 1969 يف منطقة االأغوار باالأردن.. وهو يرد على كل االتهامات �صواء من قبل التنظيمات اأو الذين 

ان�صقوا فيما بعد)293(

ردا على �صوؤال ال�صحفي

ـ قال اأبو عمار ب�رصعة: ل�صت اأفهم ملاذا هذا الرتكيز على فتح؟ الكل يطالب فتح، والبع�س يندفع اإىل 

حد الهجوم ال�رصيح على فتح. ويف كل مرة يكون االتهام خمتلفًا: مرة نحن اإخوان م�صلمون، ومرة ثانية 

نحن �صيوعيون �صينيون، وثالثة نحن اأتباع للبعثيني، وبعد 5 حزيران قيل اإننا نا�رصيون، بينما ي�رص 

البع�س على اعتبارنا دائرين يف فلك ال�صعوديني.. ملاذا؟! وكيف ميكن اأن نكون كل هذا يف اآن معًا، طبعًا، 

نحن ال جند �رصورة لدح�س هذه التهم الأنها حتمل بذور كذبها يف ذاتها، ويكفي تناق�صها دلياًل وبينة...

291   حديث ل�سحيفة ال�سرق الأو�سط 15/دي�سمرب/1984م.

292   حديث ل�سحيفة ال�سرق الأو�سط 26/دي�سمرب/1984م.

293   مفو�سية التعبئة الفكرية والدرا�سات )املو�سوع عرب الفي�سبوك(، حوار بعد معركة الكرامة وقبل اأيلول الأ�سود مـع فتـح والفدائيـني.
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وقبل اأن اأطرح �صوؤااًل جديدًا ت�صيء ابت�صامة عري�صة وجه اأبي عمار وهو ي�صتطرد فيقول:

ـ االآن اختلف احلال بالطبع و�صارت تنظم فينا ق�صائد املديح والتمجيد، و�رصنا يف نظر املتهمني 

وامل�صككني اأبطااًل اأعادوا اإىل هذه االأمة ثقتها بنف�صها واأملها بالن�رص بينما هي غارقة يف عار الهزمية.

حتديدكم  لعدم  طبيعية  نتيجة  باأنه  وتناق�صها،  اإليكم  املوجهة  االتهامات  يف�رّص  البع�س  قلت:  ـ   

لهويتكم فكريًا.

اعتدل اأبو عمار يف جل�صته وعّلق على الفور:

اأخرج على  اأن  بالهوية؟!  ُيق�صد  ماذا  الكلمات:  اأواًل على معاين  لنتفق  املو�صوع...  لّب  ـ دخلنا يف 

النا�س ببيان اأعلن فيه اإمياين باملارك�صية؟! هل هذا هو املطلوب مني فعاًل يف هذه املرحلة؟! الكل ي�صاأل 

عن امل�صمون االجتماعي حلركتنا ولهذه الثورة الوليدة... هل هذا اأوان حتديد م�صمون اجتماعي؟! 

األ�صنا بعد، يف مرحلة حتّرر وطني؟ كيف ُيراد مني، اإذن، اأن اأحرم طبقات كثرية من �صعب فل�صطني من 

امل�صاركة يف الن�صال لتحريرها؟!

وتدّخلت مناق�صًا.. قلت:

اإ�رصائيل وال�صهيونية والقوى  العدو هو  التي نقاتلها.  القوى  الوقت نف�صه، طبيعة  ـ فلنحّدد، يف 

اال�صتعمارية واالإمربيالية التي ت�صاندها.

قاطعني اأبو عمار: ـ يف العادة ي�صبهون اإ�رصائيل باأنها خمفر اأمامي حلرا�صة امل�صالح اال�صتعمارية 

يف الوطن العربي.. اأنا اأف�صل ت�صبيهها ب�رصكة الهند ال�رصقية..

ـ اإذن فاملعركة لي�صت فقط �صد دولة اإ�رصائيل، واإمنا هي كذلك �صد كافة اأمناط الوجود اال�صتعماري 

يف االأر�س العربية، وهي بهذا املعنى معركة ال تخ�س الفل�صطينيني وحدهم واإمنا هي تخ�س كل العرب. 

طامعة  اأنها  يعرف  والكل  و�صورية،  اأرا�صي م�رصية  فل�صطني  اإىل  باالإ�صافة  االآن  اإ�رصائيل حتتل  اإن 

بلبنان، واأن م�صاريعها التو�صعية ت�صمل �رصق االأردن والعراق وكل م�رص وبع�س اجلزيرة العربية..

اأبو عمارـ بل لقد حدث مثل هذا ال�صدام فعاًل. قبل 5 حزيران كنا نتهم باأننا نريد توريط الدول 

االأنظمة  الإحراج  نتاآمر  ـ  ال�صنتو!  حللف  كعمالء  ـ  اإننا  وقيل  لها،  م�صتعدة  غري  هي  حرب  يف  العربية 

اأطلقتم  »اإذا  لنا:  قيل  حزيران   5 وبعد  الفل�صطينية.  الق�صية  �صاحة  فوق  الإ�صقاطها  متهيدًا  التقدمية 

ر�صا�صة واحدة اعتربناكم جمرمني وخونة.. اإن عملكم غري امل�صوؤول، االآن، �صيوؤدي اإىل تدمري االأمة 

العربية فاهدوؤوا وكفوا عن عبثكم واإال..«.

ات�صعت ابت�صامة يا�رص عرفات حتى غطت وجهه كله، ورفع ذراعيه وهو يقول �صاحكا:

ـ لوال اأن حركتنا اأ�صيلة وتعرب عن �صمري �صعبنا واإرادته يف حترير وطنه لعلقنا على اأعواد امل�صانق 

يف اأكرث من عا�صمة عربية بتهمة اخليانة العظمى.

اأبو عمارـ يف البداية كان ميكن لهذه االأو�صاع العربية اأن تعك�س �صلبياتها علينا بحيث تربك م�صريتنا 

اأو تعطلها، لكن احلال هي غري احلال االآن. لقد بتنا اأقوياء... اأقوياء اأكرث مما يت�صورون واأكرث مما 

اأو عدد الرجال الذين يحملونه، على وفرتهم، واإمنا  تت�صورون جميعا. ولي�س م�صدر قوتنا ال�صالح 

امل�صدر االأ�صا�صي لقوتنا هو هذا التعاطف العارم الذي نلقاه من اجلماهري العربية يف كل مكان.

اأح�رص اأحد الرجال �صايًا، وجاءوا بع�صاء للمقاتل الذي رافقني، وقال يل اأبو عمار:
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ـ اأتتع�ّصى؟ كلنا ناأكل هنا مع بع�صنا بع�صًا.. ال طبقية وال طبقات بيننا، فطّمن جماعة الي�صار..

اعتذرت مبت�صمًا قبل اأن اأقول:

ـ دعنا نفرغ من النقطة االأوىل، ول�صوف يطول حديثنا حول الي�صار.

مر�صح  الفدائية  باملنظمات  اجتاهاتها،  اختالف  على  العربية،  االأنظمة  لعالقات  الراهن  النمط  اإن 

اأي حلظة.. ولو حدث ومت االتفاق على »حل �صيا�صي« لتغريت ال�صورة كليًا، ول�صار هّم  لالنهيار يف 

االأنظمة ـ تكري�صًا وحتقيقًا للحل العتيد ـ اأن ت�صفي العمل الفدائي..

وقاطعني اأبو عمار ليقول:

ـ هذا وارد طبعًا، وال اأخفيك اأننا نعي�س يف حالة تنبه ويقظة دائمًا الأننا نتوقع �رصبات جديدة بق�صد 

ت�صفيتنا يف كل حلظة. ونعرف اأي�صًا اأن بع�س االأنظمة العربية ت�صتخدمنا، يف ات�صاالتها الدولية، ورقة 

تلك  تعرفه  ال  ما  لكن  ممكنة..  وتنازالت  خ�صائر  باأقل  العتيد  ال�صيا�صي  احلل  اإىل  للو�صول  م�صاومة 

االأنظمة اأننا بتنا اأقوى من اأية حماولة لت�صفيتنا. اإننا، ونقولها ب�رصاحة، القوة الثالثة هنا.. 

عدنا اإىل املو�صوع مع قول اأبي عمار:

ـ عجيب اتهامنا بالقطرية يف حني اأننا، عمليًا، قد األغينا التجزئة. اإننا ال نعرتف باحلدود. اإن رجالنا 

ينتقلون من قطر عربي اإىل اآخر ببطاقاتهم ال�صادرة عن فتح فح�صب. ونحن نعمل يف كل اأر�س عربية، 

وحيثما تواجد فل�صطينيون. ولنا قواعدنا يف �صوريا، وندّرب قواتنا يف العراق ويف م�رص )ويف ال�صني 

اأي�صًا ويف فيتنام( ويف اجلزائر وحيثما توفرت لنا الفر�س. ولنا ن�صاطات مثمرة يف ال�صعودية والكويت 

اأو  في�صل،  امللك  مثاًل خللع  بالعمل  القطرية  تهمة  عنا  ندفع  اأن  معقواًل  ولي�س  اخلليج.  اأنحاء  و�صائر 

لتبديل نظام احلكم يف قطر اأو يف البحرين اأو يف اأي قطر عربي اآخر. ول�صنا م�صتعدين، بالطبع، ملناق�صة 

م�صتعدين  ل�صنا  اأننا  كما  ال�صيا�صية..  املذاهب  يف  واجتهاداته اخلا�صة  راأيه  ذاك حول  اأو  النظام  هذا 

لتحديد مواقفنا من اأي نظام على اأ�صا�س نظرته لال�صرتاكية مثاًل..

قلت: ها قد وجلنا بوابة احلديث عن الي�صار..

ارتفع �صوت »اخلتيار« وهو يقول:

ـ الكل ي�صاأل هل نحن من اأهل اليمني اأم اأننا من اأهل الي�صار، ال�صحافيون االأجانب ي�صاألون، اأول ما 

ي�صاألون، عن هذه النقطة. واإخواننا القوميون العرب يتهموننا باليمينية. لقد قراأت يف »احلرية« قبل 

اأيام، حتلياًل يقول ما معناه، اأننا �صنخون ق�صية الكفاح امل�صلح حتمًا بحكم تكويننا الطبقي..

من  خليط  هي  بعامية  ي�صاألهم  وهو  ف�صحكوا  و�صحك  حوله  من  الرجال  اإىل  عمار  اأبو  التفت 

الفل�صطينية وامل�رصية: ـ يا جماعة اأنا نا�صي اأمالك اأبويا فني.. تعرفوها اإنتو؟!

وعندما هداأ الرجال وا�صتعادوا وقارهم، اأكمل اأبو عمار يقول:

ـ واهلل لي�س بني رجال الفتح راأ�صماليون وحمتكرون وبورجوازيون. هل طفت بالقواعد؟ هل راأيت 

فهم  قاطبة،  االأر�س  اأهل  اأفقر  اإنهم  بل  امل�صحوقني.  الفقراء  من  جميعًا  اإنهم  اأثرياء؟!  املقاتلني  بني 

اأنواع  اأفظع  وهذا  ذاته،  الوطن  اإىل  اأي�صًا  واإمنا  احلياة  اأ�صباب  اإىل  فقط  لي�س  يفتقرون  كفل�صطينيني 

الفقر.

قلت: ـ اأنت االآن توؤكد �صالمة ما يقول به اأهل الي�صار.
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واندفع اأبو عمار يقول ب�صيء من احلّدة املمزوجة بالتاأثر:

ـ اأنا الجئ. نحن �صعب من الالجئني. هل تعرف معنى اأن تكون الجئًا. اأنا اإن�صان فاقد كل �صيء. 

اأُخذ مني وطردت منه. ما معنى الي�صار واليمني يف كفاحي لتحرير  اأي �صيء. حتى وطني  لي�س لدّي 

اأنفقه يف  اأملك من الوقت ما  اأريد هذا الوطن ولو حرره يل االأبال�صة، وكفل�صطيني ل�صت  اإنني  وطني. 

النقا�س واملفا�صلة بني الي�صار واليمني.

هل اأنا يف مركز ميكنني من رف�س م�صاركة اأو م�صاعدة اأي اإن�صان؟!

هل ُيطلب مني، مثاًل، اأن اأرف�س فلو�س ال�صعوديني بحجة اأنهم من اأهل اليمني؟! ولكنني بفلو�س 

هوؤالء اأ�صرتي اأ�صلحة من ال�صني... فماذا ي�صمى عملي هذا، ي�صارية اأم ميينية رجعية؟!

اأكرث من هذا: اإن احلديث عن امل�صمون االجتماعي حلركة املقاومة، يف الوقت الراهن اإمنا ي�صدر عن 

ي�صار تب�صريي، وينم عن طفولة ي�صارية فح�صب.

نحن يف مرحلة حترر وطني. ويف مثل هذه املرحلة يجب اأن جتّمد اخلالفات املذهبية التي ت�صبح، 

بالفعل، نوعًا من الرتف الفكري، حتى حت�صم الق�صية بالتحرير، وبعدها ميكننا اأن نختلف ما طاب لنا 

االختالف حول الي�صار واليمني واال�صرتاكية والليربالية وما اإىل ذلك.

اأننا ل�صنا حزبًا. نحن جمموعة من الفل�صطينيني الذين اكت�صفوا، رمبا قبل غريهم، اأن وطنهم  ثم 

لن يعود اإليهم اإال اإذا قاتلوا ال�صتعادته.. وهكذا حملنا ال�صالح وبداأنا القتال بغري اأن جنهد اأنف�صنا يف 

التفكري عما يعنيه عملنا بالتحليل االإيديولوجي له.

اأنا اأرحب باأي داعم من جماهري ال�صعب، ولكني لن اأهتّم طبعًا بفح�صه للتاأكد هل هو من كبار التجار 

اأم هو من �صغار الك�صبة، فال فرق عندي بني هوؤالء واأولئك اإال مبقدار اإخال�صهم لق�صية الثورة.

اأعرف اأن كثريين يتقّولون علّي ويزعمون اأن ماليتنا كلها اإمنا تاأتي من »الرجعية العربية« الأننا ـ 

على حد زعمهم ـ اإخوان م�صلمون، ولكن ثق اإن الن�صبة العظمى من اأموال فتح اإمنا تاأتي من التربعات 

ال�صعبية.. وهذا ال يعني بالطبع اأننا نرف�س امل�صاعدات االأخرى �صواء اأجاءتنا من اأق�صى اليمني اأم من 

اأق�صى الي�صار...

جاءونا بال�صاي للمرة الثالثة.. ودعاين اأبو عمار اإىل اإيقاف املناق�صة لدقائق.

كانت ال�صاعة قد قاربت الثانية بعد منت�صف الليل، والكل �صاهر يقظ. وقلت الأبي عمار:

ـ لقد �صغلتك وقتًا طوياًل..

قال »اخلتيار«:

ـ اأبدًا. اأهاًل بك دائمًا، ومرحبًا بكل نقا�س.

وّدعت الرجال وخرجت، ب�صحبة مقاتلني، قا�صدًا عمان. وملا بلغتها خطر يل اأن »اأداهم« مكتب فتح 

الرئي�صي يف جبل اللويبدة.. ونفذت اخلاطرة، وترجلت من ال�صيارة ونزلت الدرجات ال�صيقة، ودخلت 

اأركان فتح، و»اأبو خالد« من  اإياد«، من  »اأبو  الرجال: كان هناك  اأكرث ممن توقعت من  اأجد  فاإذا بي 

اأركان اجلبهة ال�صعبية، ومعهما االأخ »�صمري« اأو كمال نا�رص �صابقًا.. وبينما اأنا اأبداأ يف رواية تفا�صيل 

لقائي بيا�رص عرفات يف واحدة من القواعد بنواحي ال�صلط، دفع اأحدهم الباب بعنف ودخل... والتفت 

فاإذا الداخل »اخلتيار« نف�صه!
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ابت�صمت وهو يقول:

ـ لو اأنك قلت يل اإنك �صتعود اإىل عمان ل�صحبتك معي..

وابت�صمُت وابت�صم اجلميع بينما اأبو عمار م�صريًا اإيّل:

اأين  واأبلغه  �رّصي  له  ك�صف  من  اأدري  ل�صت  اأنهكني.  الي�صار حتى  بحكاية  ذبحني. طاردين  لقد  ـ 

�صعيف ي�صاريًا فرّكز هجومه على هذه الثغرة بكل �رصاوة..

�صمت قلياًل ثم التفت اإىل »اأبي خالد« قائاًل:

ـ يبدو اأنك من حّر�صه علّي..

وقبل اأن يجيبه اندفع االأخ »�صمري« يقول:

ـ احلقيقة يا اأبا عمار اإننا جميعًا، بالف�صل الرهيب الذي ُمنينا به عرب جتاربنا احلزبية، اآخر من يحق 

له التحدث عن الي�صار.. ومن التبجح الفارغ اأن يزعم اأي منا، نحن الذين نعي�س يف ظل فتح وبحمايتها 

وبف�صل وجودها، اإنه اأكرث ي�صارية منكم.
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تاأ�سي�س الإذاعة الفل�سطينية )294(

يقول االأخ املرحوم فوؤاد يا�صني، اأول مدير م�صئول لالإذاعة الفل�صطينية 

النطالق: 

األف �صاعة ونيفا  اأن قطعنا حوايل  اإبريل للعام 1968م. وبعد  من �صباح الثامن ع�رص من ني�صان 

ونحن يف مع�صكر عمل دوؤوب ال ينقطع حتى خالل �صويعات املنام، حيث كان لالأحالم دورها يف العمل.. 

كان كل �صيء معّدًا يف "مع�صكر االإذاعة" باأ�صلوب ما تعد به قافلة فدائية تنطلق يف مهمة ثورية ح�صبت 

فيها كل االأرقام، ور�صمت لها كل اخلطوط، واختري لتنفيذها القادرون على اأدائها، وو�صع اأمامها كل 

احتمال طارئ وكيف ينبغي له اأن يعالج. واملكان: بهو االإذاعة يف الطابق الثالث من املبنى رقم 4 يف 

�صارع ال�رصيفني يف قلب القاهرة، والزمان: ال�صاعة ال�صابعة والدقيقة اخلام�صة والع�رصون من م�صاء 

وقد  جهاد  اأبو  واالأخ  انت�صار،  حالة  يف  االإذاعية  الدورية  اأفراد  وال�صخو�س:  1968م.   /5/11 يوم 

اتخذ له مقعدًا يف جوف البهو، وعلى وجهه ترت�صم عالئم انفعال وقلق يحاول اإخفاءهما حتت ابت�صامة 

وادعة على �صفتني مزمومتني ال تنب�صان وهو يقّلب عينيه يف زوايا البهو و�صقفه ويف وجوه اجلال�صني 

اأو الواقفني اأو من يعرب اأمامه م�رصعًا اأو مبطئًا.. واالأخ اأبو الهول مل يكن يقوى على اجللو�س، فهو يف 

حركة دوؤوب اإىل هذا الركن اأو تلك الزاوية يحاول اأن يتظاهر بهدوء م�صنوع يغطيه بحكايات متداخلة 

الدقيقة  يف  نظرة  ع�رصين  من  اأكرث  اجلدار  يف  �صاعة  اإىل  وينظر  االأخرى،  تبداأ  حتى  اإحداها  تكتمل  ال 

الواحدة.

اآذان �صاغية.. هكذا كانت �صورة اللحظة.. ومثل تلك ال�صورة ببع�س تفا�صيلها  الكل حتول اإىل 

ويف  العربي  الوطن  خريطة  على  مكان  من  اأكرث  يف  ترت�صم  كانت  تنوعت  اأو  التفا�صيل  اختلفت  مهما 

جتمعات الفل�صطينيني ويف قواعد الفدائيني.. وفوق اأر�س فل�صطني وما احتل منها يف العام 1967م، اأو 

ما اأحتل العام 1948، كان هناك من منا اإىل علمهم باملوجه املتو�صطة 344 مرتا اأو الق�صرية 30.75 من 

املرت اأو من التقط اإحداها بال�صدفة عرب جهاز الرتانز�صرت الذي اأ�صبح يف يد الفل�صطيني مثلما كان القلم 

من قبل يف جيبه.. �صورة.. لعلها التعبري عن االإح�صا�س باالنعتاق بعد االنطالق الذى ظل الفل�صطيني 

حمرومًا منه ل�صنوات و�صنوات، بل لقد كان حمرما عليه!

وكان علينا اأن نلتزم بهذه القاعدة االإعالمية اأ�صد االلتزام لكل اأ�صبابها النف�صية والفكرية واملنطقية 

من جهة، ومن جهة اأخرى ب�صبب �صيق م�صاحة الزمن الذي منلكه ويحكمنا.

وقلنا: علينا بنكران الذات، فلي�س هناك جمال الإ�صهار االأ�صماء، مهما عال �صاأنها، عرب "العا�صفة" 

اإال ا�صم ال�صهيد، وما عدا ذلك ال، ال مذيع، ال معلق، ال ملحن، ال فنان...الخ. والتزمنا جميعًا مبا قلنا، 

قناعة ويقينًا، ذلك اأن اإذاعة الفدائيني ال بد اأن تكون فدائية االإذاعيني.

294   امل�سدر : دنيا الوطن
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تلك هي اأهم الركائز التي قام عليها بنيان اإذاعة �صوت العا�صفة، والتي ا�صتطاع بها هذا البنيان 

اأن يجد ذاته يف الزمان واملكان، �صوتًا مميز النربة، مميز الفكرة، مميز االأداء واأي�صا مميز االلتقاط.

ولقد ظّلت هذه الركائز زمنًا ما هي عماد اجل�صور بني العا�صفة وجماهري امل�صتمعني الذين اأحاطوا 

هذه االإذاعة بكثري من فهمهم وتفاهمهم وجتاوبهم وا�صتجابتهم.

ومن اأوائل العاملني من مذيعني وكتاب و�صحفيني باالإذاعة بالقاهرة:

فوؤاد يا�صني. 1

خالد م�صمار. 2

الطيب عبد الرحيم. 3

ربحي عو�س. 4

احمد عبد الرحمن. 5

زياد عبد الفتاح. 6

يحيى العمري. 7

يحيى رباح كاتب. 8

نبيل عمرو.. 9

حمدان بدر.. 10

�صالح احل�صيني اأبو ال�صادق. 11

عبد ال�صكور التوتنجي. 12

بركات زلوم. 13

عبد اهلل حجازي. 14

نهى العلمي. 15

مريد الربغوثي. 16

عماد �صقورة/ اإذاعة العربي. 17

طاهر عدوان )كاتب و�صحفي(. 18

اأحمد حجازي )كاتب و�صحفي(. 19

ها�صم جرادات.. 20
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اإياد،  علي  اأبو  الفتاح احلمود،  عبد  اليمني  اأعلى  يا�رص عرفات وت�صل�صال من  املركزية:  اللجنة  �صهداء 

ممدوح �صيدم، اأبو يو�صف النجار، كمال عدوان، ماجد اأبو �رصار، �صعد �صايل، خليل الوزير، �صالح خلف، 

هايل عبد احلميد، �صبحي اأبو كر�س، خالد احل�صن، في�صل احل�صيني، �صخر حب�س، هاين احل�صن.
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باإن�صاء جبهة التحرير العربية)297(.. وبينما دعم النظام العراقي ان�صقاق �صربي البنا عام 1974م 

فاإن النظام ال�صوري دعم ان�صقاقات عدة يف �صفوف حركة فتح اأبرزها االن�صقاق الكبري عام 1983م.

انقالب حزب  لل�صيطرة على حركة فتح منذ جناح  ال�صاعية  العربية  الدول  اأول  فقد كانت �صورية 

البعث يف ال�صيطرة على احلكم يف �صوريا يوم 1963/3/8م، ومنذ ت�صلم حافظ االأ�صد من�صب وزير 

)�صورية  ال�صوري  القومي  امل�رصوع  ت�صادم  اإطار  يف  تندرج  ال�صورية  املحاوالت  تلك  وكانت  الدفاع. 

رغم  االجتماعي،  ال�صوري  القومي  احلزب  مبادئ  يحمل  ظل  الذي  االأ�صد  الرئي�س  بقيادة  الكربى( 

ان�صمامه حلزب البعث، مع امل�رصوع الوطني الفل�صطيني بقيادة يا�رص عرفات وحركة فتح، فالرئي�س 

ال�صوري يرى اأن فل�صطني هي جزء من �صورية اجلنوبية وعليه يجب اأن تكون الورقة الفل�صطينية يف 

يد �صوريا، يف حني اأن حركة فتح ترى اأن ق�صية فل�صطني هي ق�صيته ذات بعد قومي اإ�صالمي وعاملي، 

ويجب اأن يكون القرار الفل�صطيني م�صتقاًل وبيد الفل�صطينيني اأنف�صهم.

وكذلك فاإنه ويف اأعقاب �صيطرة حزب البعث العراقي على احلكم، بداأ ينظر اإىل "قيادة العمل القومي 

عبد  الراحل جمال  الزعيم  وفاة  بعد  �صيما  عربيًا" ال  القائد  "القطر  العراق  من  يجعل  العربي" واأن 

الق�صوى  االأولوية  ذات  هي  الفل�صطينية"  "الورقة  اأ�صبحت  ذلك  ومبوجب  1970م  عام  يف  النا�رص 

لذا عمل بدوره على ح�صار واإ�صعاف حركة فتح وا�صتقطاب  القومية،  يف اإجناح م�رصوعه وتطلعاته 

بع�س قياداتها ودعمهم باملال وال�صالح على غرار �صربي البنا "اأبو ن�صال" لالن�صقاق عن احلركة.. يف 

حتركات اأحلقت االأذى اجل�صيم بالق�صية الفل�صطينية وباحلقوق الوطنية امل�رصوعة لل�صعب الفل�صطيني.

ويف االجتاه نف�صه اأ�صاف و�صول العقيد معمر القذايف اإىل �صدة احلكم يف ليبيا يف اأيلول 1969م طرفًا 

"الرتغيب"  اأ�صلوب  ا�صتخدام  البداية  يف  حماواًل  الفل�صطيني  الو�صع  على  ال�صيطرة  يف  طامعًا  جديدًا 

لل�صيطرة على "القرار الفل�صطيني" اإال اأنه عندما مل ي�صتطع ذلك حتول اإىل ا�صتخدام اأ�صلوب "الرتهيب"، 

وبداأ يحا�رص حركة فتح ويدعم املن�صقني عنها مثل منظمة االألوية الثورية العربية بزعامة اأحمد عبد 

الغفور "اأبو حممود" الذي ان�صق عن فتح عام 1973م وان�صم فيما بعد لتنظيم اأبو ن�صال، كما دعمت 

ليبيا املن�صقني على حركة فتح عام 1983م.

وحقيقة  فتح  حركة  �صفوف  يف  االن�صقاق  ملحاوالت  التاريخية  املراحل  مف�صلة  ب�صورة  �صنتناول 

الدور العربي يف توجيه تلك االن�صقاقات مبا يخدم م�صالح تلك الدول و�صنو�صح كيف لعبت اخلالفات 

العربية دورا يف ا�صتخدام االن�صقاقات يف تلك ال�رصاعات ومبا يخدم م�صاحلها على الرغم من احلديث 

اأن هناك مواقف �صيا�صية تتعلق بالثوابت الوطنية وهو االأمر الذي ات�صح عدم �صحته من  واالدعاء 

املن�صقني  نظر  ووجهة  فتح  حركة  يف  االن�صقاقات  اأحداث  وجمريات  ال�صيا�صي  املوقف  متابعة  خالل 

واملوقف ال�صوري.

ورغم كل املحاوالت ال�صورية �صواء بالتاآمر اأو االن�صقاقات اأو بق�صف مواقع حركة فتح اأو اغتيال 

297    جبهة التحرير العربية تاأ�س�ست يوم )1969/8/31م( باعتبارها اجلناح الفدائي لفرع فل�سطني حلزب البعث العراقي، تعد من ف�سائل 
منظمة التحرير لكن لي�ش لها وجود يف الأرا�سي الفل�سطينية على عك�ش العراق حيث ثقلها احلقيقي يف اأو�ساط اجلالية الفل�سطينية. خا�ست معارك 
طاحنة مع حركة اأمل، حليفة �سوريا، اإبان احلرب الأهلية اللبنانية، اأدت اإلى حتجيم دورها يف لبنان، ومن اأ�سهر قياداتها عبد الرحيم اأحمد) اأبو اأحمد( 

الذي تويف يف الأردن وممثل اجلبهة يف اللجنة التنفيذية هو حممود اإ�سماعيل )اأبو اإ�سماعيل( ع�سو قيادة التنظيم الفل�سطيني واأحد اأبرز قادة اجلبهة.



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

257الفل�سطينية وان�سقاقاتها

للكثري من كوادرها اأو �صجن البع�س اإال اأنها مل تنجح يف ذلك فعمدت اإىل جتمع من التنظيمات الفل�صطينية 

وحتالفات مع بع�س القيادات امل�صتقلة و�صكلت التايل:

التحالف الوطني الفل�سطيني )املقر دم�سق(:

  تاأ�ص�س كتحالف جبهوي عام 1983م اأثناء االنق�صام الذي وقع يف ال�صاحة الفل�صطينية، وتكون من 

اجلبهة ال�صعبية / القيادة العامة منظمة ال�صاعقة ، جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني، حركة فتح/

االنتفا�صة، جبهة التحرير الفل�صطينية )جناح حممد املقدح(، احلزب ال�صيوعي الفل�صطيني الثوري، 

وانتهى ك�صيغة مع تاأ�صي�س جبهة االإنقاذ الوطني الفل�صطيني عام 1985م.

جبهة الإنقاذ الوطني الفل�سطيني )املقر دم�سق(:

   تاأ�ص�صت كتحالف جبهوي عام 1985م برئا�صة ال�صيد خالد الفاهوم الرئي�س ال�صابق للمجل�س 

الوطني الفل�صطيني على خلفية االنق�صام الفل�صطيني اآنذاك، و�صم يف حينها كل من: اجلبهة ال�صعبية، 

اجلبهة ال�صعبية / القيادة العامة، منظمة ال�صاعقة، جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني، حركة فتح 

 / املقدح  يو�صف  )جناح  الفل�صطينية  التحرير  جبهة  فتح(،  حركة  على  املن�صقني  )اأي  االنتفا�صة   /

اأبو ن�صال االأ�صقر(، احلزب ال�صيوعي الفل�صطيني الثوري )عربي عواد(، وانفرط عقد جبهة االإنقاذ 

الفل�صطيني وم�صاركتهما يف  ال�صعبي  الن�صال  ، جبهة  ال�صعبية  ان�صحاب كل من اجلبهة  بعد  تدريجيا 

الدورة التوحيدية للمجل�س الوطني الفل�صطيني التي عقدت يف اجلزائر عام 1987م و�صوال اإىل العام 

1993م بعد ت�صكيل حتالف الف�صائل الع�رصة العام 1994م.

حتالف القوى الفل�سطينية )املقر دم�سق(:

موؤمتر  قيامه عرب  عن  اأعلن  الع�رصة،  الف�صائل  ا�صم حتالف  اأي�صا  عليها  يطلق     �صيغة جبهوية 

�صحايف عقدته الف�صائل الفل�صطينية يف مقر اخلال�صة التابع للجبهة ال�صعبية/ القيادة العامة يف خميم 

الريموك، وذلك بعد فرتة وجيزة من توقيع اتفاق اأو�صلو يف 1993/9/13م، ومن موقع املعار�صة 

مل�صار الت�صوية التي انطلقت من مدريد عام 1991م، وت�صكل التحالف من: اجلبهة ال�صعبية، واجلبهة 

ال�صعبية/القيادة العامة، جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني )جناح خالد عبد املجيد( منظمة ال�صاعقة 

)طالئع حرب التحرير ال�صعبية(، احلزب ال�صيوعي الفل�صطيني الثوري، اجلبهة الدميقراطية، حركة 

فتح/االنتفا�صة )املن�صقني على فتح(، جبهة التحرير الفل�صطينية )جناح اأبو ن�صال االأ�صقر(، اإ�صافة 

اإىل حركتي حما�س واجلهاد االإ�صالمي، وخرجت كل من اجلبهتني ال�صعبية والدميقراطية من التحالف 

عام 1998، اإىل اأن عادتا حل�صور اأعمال الف�صائل الع�رصة بعد اأقل من اأربع �صنوات، وتراجعت �صيغة 

التحالف مع انطالقة االنتفا�صة الثانية يف 2000/9/28م، وتوحد القوى الفل�صطينية يف اإطار القيادة 

الوطنية املوحدة لالنتفا�صة.
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املرحلة الأوىل: اأزمة ومترد

اأزمة يو�سف عرابي يف �سوريا )�سهر 1966/5م(:

ال�صباب  من  ملجموعة  خمل�صة  باجتهادات  فتح  حركة  تاأ�ص�صت 

والذي  العادلة  �صعبهم  ق�صية  لن�رصة  تداعوا  الذين  الرائد  الفل�صطيني 

ماأ�صاوية.. خلقت جياًل  اإن�صانية  اأو�صاع  الالجئني يف  توزع يف خميمات 

والي�صار.  اليمني  بني  ما  متوزعة  احلقبة  تلك  يف  ت�صكلت  اأفكارًا  يحمل 

اإطار  يف  الفكرية  التناق�صات  تلك  بني  جتمع  اأن  فتح  حركة  وا�صتطاعت 

م�صهد �صيا�صي يحمل هدفًا واحدًا رغم اختالف الروؤى اأال وهو حترير 

التاأ�صي�صية يف جتاوز  يف خطواتها  فتح  قيادة حركة  فل�صطني. وجنحت 

يف  تنجح  مل  ولكنها  التنظيم  داخل  يف  ال�صديدة  الفكرية  االختالفات  تلك 

تلك الرباعة يف القيادة لفرتة طويلة خا�صة يف �صوء التدخالت اخلارجية 

تلك  ال�صتقطاب  حماولة  يف  الفكرية  التناق�صات  تلك  ا�صتثارة  على  �صاعدت  التي  االإقليمية  واالأو�صاع 

احلركة النا�صئة يف امل�صهد ال�صيا�صي العربي امل�صطرب بفعل الواقع الفل�صطيني.

حاولت ال�صلطات ال�صورية فر�س �صيطرتها على حركة فتح وعملها امل�صلح املنطلق من اأرا�صيها بعد 

اإ�رصائيل ملع�صكر الهامة )1966م( وا�صرتطت مقابل ال�صماح با�صتمرار ن�صاطات حركة فتح  ق�صف 

على االأرا�صي ال�صورية اأن جتري عملية دمج حركة فتح مع اإطارين فل�صطينيني حم�صوبني على حزب 

البعث ال�صوري، وهما: اجلبهة الثورية)298( بقيادة حممد زهدي الن�صا�صيبي ويو�صف عرابي)299( 

وكمال كعو�س وفهمي هوين، وجبهة التحرير الفل�صطينية)300( بزعامة اأحمد جربيل وعلى ب�صناق، 

كالهما من �صباط اجلي�س ال�صوري )�صابقًا(. 

ان�صم يو�صف عرابي واأحمد جربيل كع�صوين يف ت�صكيل جمل�س الطوارئ من التنظيمات الثالثة 

الع�صكرية من يا�رص  اللجنة  اإعالمية واأي�صًا جلنة تنظيمية، وتتاألف  الذي �صم جلنة ع�صكرية، وجلنة 

عرفات، حممد ال�صاعر، يو�صف عرابي، واللجنة االإعالمية كانت ت�صم خليل الوزير )اأبو جهاد( اأبو 

وعلي  الرحيم  عبد  زكريا  الن�صا�صيبي،  زهدي  حممد  ت�صم  كانت  ال�صيا�صية  اللجنة  العكلوك،  العبد 

اأحمد  وهم:  دم�صق  جماعة  من  م�صرتك  ع�صكري  جمل�س  ت�صكيل  على  االتفاق  مت  عماد(،  الكردي)اأبو 

298   اجلبهة الثورية لتحرير فل�سطني : تاأ�س�ست عام 1964 بقيادة حممد زهدي الن�سا�سيبي )اأبو زهدي( والنقيب يو�سف عرابي )اأبو عرب( 
 ، التحرير عرب عدة دورات  التنفيذية ملنظمة  الن�سا�سيبي ع�سوا  ، بينما ا�سبح  .. وتال�ست بعد النطالقة امل�سلحة حلركة فتح  والعميد فهمي هوين 

ووزيرا يف احدى وزارات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي ت�سكلت عام 1994.

299    يو�سف عرابي كان مالزماً يف اجلي�ش ال�سوري وع�سوا يف حزب البعث، دافع عن الرئي�ش ال�سوري اأمني احلافظ ومتكن من اإطالق �سراحه 
والت�سدي ملحاولة النقالب التي قام بها العقيد جا�سم علوان يف �سهر )1963/7م(، وكان على راأ�ش موؤ�س�سي اجلبهة الثورية لتحرير فل�سطني والتي 
اأ�س�ست عام 1963م. كما كان على عالقة قوية و�سرية مع يا�سر عرفات ورفاقه يف حركة فتح. وبعد النقالب الداخلي الذي حدث يف حزب البعث �سهر 

)1966/2م( مت تعيني يو�سف عرابي م�ست�سارًا ع�سكرياً للفرع الفل�سطيني التابع حلزب البعث.

300    تاأ�س�ست جبهة التحرير الفل�سطينية يف �سوريا عام 1965م بزعامة اأحمد جربيل ثم اندجمت مع �سباب الثاأر واأبطال العودة يف اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني عام 1967م بزعامة جورج حب�ش ثم انف�سلت مرة اأخرى عام 1969م حتت ا�سم اجلبهة ال�سعبية القيادة العامة بزعامة 

اأحمد جربيل.

يو�سف عرابي



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

259الفل�سطينية وان�سقاقاتها

جربيل، ف�صل �رصورو، علي ب�صناق، وحممد ال�صاعر، وقيادة حركة فتح، وحني دعت حركة فتح لعقد 

اأول اجتماع تغيب الطرف االأول ومل يح�رصوا االجتماع وانتهى هذا املجل�س بنف�س اليوم االأول ومل ير 

النور، وكانت هذه املجموعة برئا�صة اأحمد جربيل.

الثالثة..، فديكتاتورية اجلغرافيا  ال�صفن.. يف تنظيمات الوحدة  الرياح مبا ت�صتهي  تاأت  ولكن مل 

فاإن ح�صابات كل  التحرر..  كانت �صديقة حلركة  اأنف اجلميع، والدول مهما  تفر�س ح�صورها رغم 

منهما ال ميكن اأن تكون واحدة يف اللعبة ال�صيا�صية.. فكيف اإذا دخل العامل الع�صكري يف عمق الفعل 

ال�صيا�صي وكان هذا يف حالة مثل حال الثورة الفل�صطينية يف �صوريا يف منت�صف ال�صتينات. 

وجاءت اأخطر مظاهر االأزمة التي �صهدتها حركة فتح يف 1966/5/9م من خالل حماولة البع�س 

نقل مر�س االإنقالبات الع�صكرية اإىل ج�صم حركة فتح وكان ذلك يعني تكري�س االحتكام لل�صالح واالقتتال 

حل�صم اخلالفات يف االجتاهات والتوجهات الفل�صطينية الداخلية. وكان ذلك يعني اأي�صا توجيه �رصبة 

اأر�صتها وحافظت  التي  بالتقاليد  اأن تزهو  لفتح  التي يحق  الفل�صطينية  الدميقراطية  للتجربة  قا�صمة 

عليها. وكان هذا التوجه يعني امل�س بجوهر املوقف الفل�صطيني امل�صتقل حلركة فتح وحتويلها اإىل جمرد 

جماعات ملحقة بنظام عربي ما وتابعه ل�صيا�صاته واأهوائه وخا�صعة الأجهزته وخمابراته.

دورًا  ل�صوريا  املوالني  من  اآخر  عدد  مع  عرابي  ويو�صف  جربيل  اأحمد  لعب  الفرتة  تلك  وخالل 

بتحري�س اللجنة املركزية حلركة فتح يف الكويت �صد يا�رص عرفات واندفاعه باجتاه ممار�صة الكفاح 

امل�صلح، االأمر الذي قد يورط �صوريا يف حرب لي�صت م�صتعدة لها، وطالبا اللجنة باإعفاء يا�رص عرفات 

الكرمي  الكويت كل من عادل عبد  من م�صوؤوليته وتعيني يو�صف عرابي بداًل منه)301(، وح�رص من 

وعبد اهلل الدنان اإىل دم�صق واجتمعوا مع بع�س القيادة ال�صورية واأبلغوهم باأن هناك قرارًا من اللجنة 

املركزية بالكويت بعزل عرفات وتعيني يو�صف عرابي بدال منه.

عبد  عادل  من  ب�صغط  الكويت،  يف  املركزية  اللجنة  اأع�صاء  اأ�صدر  اجلغرافية،  لالعتبارات  ونظرًا 

الكرمي وعبد اهلل الدنان وحممود فالحة، قرارًا بعزل يا�رص عرفات من قيادة قوات العا�صفة وتعيني 

يو�صف عرابي قائدًا للمجل�س الع�صكري )قيادة قوات العا�صفة()302(. ومت اإر�صال القرار مع يو�صف 

قام  بعباع  ان خمتار  اال  ال�صورية  القيادة  اىل  بت�صليمه  ليقوم  بعباع  ملختار  القرار  �صلم  برجي حيث 

عرابي  يو�صف  وبداأ  الوزير.  وخليل  عرفات  يا�رص  اطالع  دون  عرابي  يو�صف  اىل  بت�صليمه  مبا�رصة 

باتخاذ اإجراءات لل�صيطرة على مع�صكر الهامة ومكتب احلركة يف دم�صق)303(.

ويف تلك االأثناء و�صلت اإىل حركة فتح طائرة جزائرية حتمل اأول �صحنة من ال�صالح للحركة ومت 

تخزينها يف ثالثة م�صتودعات يف مناطق خمتلفة هي حمورية و�صقبا وعني ترما وجزء يف بيت اأبو جهاد 

وكان م�صوؤول هذه املخازن اأبو اأحمد �صعبان، ومتت عملية التخزين باإ�رصاف اأحد �صباط حركة فتح 

حممد ح�صمة)304(، وكان يف منطقة املزرعة قرب اجلامع الكويتي منزل يقيم فيه يا�رص عرفات واأبو 

301  نزيه اأبو ن�سال، م�سدر القرار: تاريخية الأزمة يف فتح، �ش42-44، ع�سام عدوان، كتاب حركة فتح، مكتبة املدبويل، القاهرة �ش299.

302  �سالح خلف: فل�سطيني بال هوية، �ش80.

303    يو�سف الربجي مل يكن باحلركة كان مقرباً من حزب البعث بعدها اأ�سبح ع�سو جلنة تنفيذية عن ال�ساعقة وحني ح�سل انقالب الأ�سد قام 
باعتقاله وهو من قام بنقل ر�سالة عزل ابو عمار من القيادة بالكويت وعن طريق املختار بعباع وت�سليمها للقيادة ال�سورية.

304    حممد ح�سمة من كوادر حزب البعث العراقي قام بتجميد ع�سويته يف احلزب والتحق بحركة فتح منذ انطالقتها ويف 1966/4/11م اأقدمت 
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العبد العكلوك وزكريا عبد الرحيم ويعترب مركزا خا�صا لبع�س اللقاءات ويقول زكريا عبد الرحيم )اأبو 

يحيى(: يف تاريخ 1966/5/9م كنت بذاك التاريخ اأنا واالأخ اأبو العبد العكلوك يف البيت، واذا بجر�س 

الباب يقرع باإحلاح، فقمت وفتحت الباب، واإذا باالأخ يو�صف عرابي واقفا يف الباب يرافقه مالزم اأول 

من اجلن�صية ال�صورية وهو عدنان العامل، رحبت بهما وجل�صا يف �صالون البيت، واأثناء كلمات الرتحيب 

قرع جر�س الباب جمددا فقام االأخ اأبو العبد العكلوك وفتح الباب فوجد االأخ حممد ح�صمة وما زالت 

عرابي  يو�صف  بداأ  اأن جل�س حتى  وما  املحتل..  الوطن  داخل  عملية  اإ�صابته يف  بعد  قدمه يف اجلب�س 

ب�صوؤاله عن اأماكن تخزين االأ�صلحة التي و�صلت من اجلزائر؟

وا�صتطرد قائاًل موجها كالمه ملحمد ح�صمة: ابتداء من اليوم �صوف تتلقى تعليماتك واأوامرك مني 

�صخ�صيا ولي�س من عرفات الأنني اأنا قائد فتح الع�صكري.. وهنا انتف�س حممد ح�صمة راف�صا كل ما 

قاله يو�صف عرابي.. وتبادال ال�رصاخ باأعلى �صوت وو�صل االأمر اإىل درجة اال�صتباك باالأيدي.. وقرع 

اجلر�س جمددا وقام اأبو العبد العكلوك وفتح الباب ووجد عبد املجيد الزغموط حامال بندقية نظرا الأنه 

كان يعمل يف احلر�س القومي حلزب البعث الذي كان برئا�صة حممد عبد ربه )اأبو املجد( فدخل البيت 

م�رصعا يف الوقت الذي كان ال�رصاخ املتبادل بني يو�صف عرابي وحممد ح�صمة يف اأعلى درجاته.. فاأطلق 

عبد املجيد الزغموط طلقة يف ال�صقف هادفا لفك اال�صتباك.

لكن الطلقة اأ�صابت يو�صف عرابي باخلطاأ.. وحني راأى عبد املجيد الزغموط ما حدث وىّل هاربا من 

الباب.. ويف هذه االأثناء قام �صديق يو�صف عرابي املالزم عدنان العامل ب�صحب م�صد�صه واإطالق النار 

اأ�صابت حممد ح�صمة الأن الزغموط خرج م�رصعا فلم  باجتاه الزغموط وحممد ح�صمة لكن الطلقات 

ي�صب.

ال�صارع م�رصعا وتويف حممد ح�صمة فورا وبقيت بقية من حياة يو�صف عرابي..  قطع الزغموط 

ويف هذه االأثناء يقول زكريا عبد الرحيم.. قمت فورا وات�صلت من هاتف ال�صالون بال�صابطة الفدائية 

واأخربتهم باحلادث، ويف خالل دقائق قليلة ح�رصوا وكذلك االإ�صعاف وحاولوا اإ�صعافه لكنه فقد الروح 

اإىل امل�صت�صفى وبالطبع و�صلت ال�صابطة الفدائية وكذلك ال�رصطة الع�صكرية وح�رص معها  يف طريقه 

منيب املجذوب مدير االأمن ال�صيا�صي يف الداخلية ال�صورية ومعه ب�صعة عنا�رص قاموا باعتقال ثالثتنا 

اأنا واأبو العبد العكلوك واملالزم عدنان العامل، اأما عبد املجيد الزغموط فقد �صلم نف�صه طوعا اإىل ال�رصطة 

واأح�رصوه اإىل املكان الذي مت اإيقافنا فيه.

كان االأخوان اأبو عمار واأبو جهاد خالل هذه الواقعة يتواجدان يف اجتماع مع املخابرات ال�صورية 

مبكتب ال�صابط فهمي مهنا، ولل�صدفة كانا يبحثان مو�صوع �صلوكيات يو�صف عرابي، فتوجها بعد 

ال�صورية جاءت، وبتحري�س من  ال�صلطات  اأبي جهاد دون علمهما مبا حدث، لكن  اإىل منزل  اخلروج 

اأحمد جربيل الذي كان له ات�صال مبا�رص مع وزير الدفاع حافظ االأ�صد، واعتقلت اجلميع ومنهم يا�رص 

عرفات، خليل الوزير، ممدوح �صيدم، خمتار بعباع، زكريا عبد الرحيم، عبد الكرمي العكلوك، عدنان 

جماعة اأحمد جربيل على اختطاف حممد ح�سمة )اأبو القا�سم( وهو عائد على راأ�ش جمموعته الفدائية من تنفيذ عملية ع�سكرية �سد الأهداف الإ�سرائيلية 
الفل�سطينية  والقيادة  جهاد  اأبو  واأجرى  العدو،  بر�سا�ش  �ساقه  يف  جريحاً  كان  اأنه  خاطفيه  عند  له  ي�سفع  ومل  املحتلة  الفل�سطينية  احلمة  منطقة  يف 
ات�سالت مكثفة لالإفراج عن حممد ح�سمة فورًا، واأفلحت هذه امل�ساعي اأخريًا واأفرج عنه وهو يحمل يف ج�سده اآثار ال�سرب من تعذيب "الأخوة" واآلم 

اجلرح من ر�سا�ش الأعداء.
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العامر، وعبد املجيد زغموط، ووجهت تهمة اإىل يا�رص عرفات باأنه يقف وراء احلادث.

القيادة  نقل  اأ�صبوعني جرى  وبعد  ال�صورية،  الع�صكرية  ال�رصطة  مقر  يف  ال�صجن  اإىل  نقل اجلميع 

ي�رصف  كان  التي  الع�صكرية  ال�صمري اجلوية  قاعدة  قلب  يف  املوجود  ال�صجن  اإىل  املعتقلة  الفل�صطينية 

عليها يف ذلك الوقت ناجي جميل الذي بداأ بالتحقيق معنا وكان كاتب التحقيق وب�صفته حمقق املالزم 

نداف وبعد انتهاء التحقيق تبني لهم اأن قاتل عرابي هو الزغموط. ثم اأعادونا مرة اأخرى اإىل ال�رصطة 

الع�صكرية ومنها اإىل �صجن املزة ال�صهري حيث جرى توزيعنا على زنازين انفرادية ومنعت عنا الزيارات 

يف  للدخول  املعتقلة  الفل�صطينية  القيادة  دفعت  التي  الدرجة  اإىل  معاملتهم  و�صاءت  ال�صحف  وقراءة 

اإ�رصاب طويل عن الطعام)305(.

كانت ال�صلطات ال�صورية يف بداية فرتة االعتقال قد �صمحت الأم جهاد بزيارة زوجها واإخوانه يف 

القيادة الفل�صطينية وكانت الزيارة فر�صة �صانحة لنقل توجيهات القيادة للخارج وبالفعل تولت جلنة 

اأحمد االأطر�س العمل يف اجتاهني االجتاه  اإياد واأم جهاد واالأخ  اأبو علي  القيادة اجلديدة امل�صكلة من 

اأو�صاع  لتثبيت  ي�صعى  والثاين  املعتقلة  القيادة  عن  االإفراج  بهدف  االت�صاالت  لتكثيف  ي�صعى  االأول 

حركة فتح وموا�صلة العمل الع�صكري وكان لالجتاهني معا دور بارز يف تغري م�صار هذه الق�صية.

كان اأبو جهاد ال يزال معتقال بعد مرور قرابة ال�صهرين على حادثة 1966/5/9م وكانت ظروف 

االعتقال تزداد ق�صوة و�صوءا وكاأمنا كان ن�صال االبن االأ�صغر الأبي جهاد يفت�س عن وجه اأبيه الذي 

افتقده دون اأن يعي لذلك �صببا، فت�صلق �رصيره وانحنى بج�صده ال�صغري من النافذة باحثا عن وجه اأبيه 

الذي طال انتظاره وغيبه االعتقال وعبثا فت�س ومل يجده فمال بج�صده اأكرث ثم اأكرث اإىل اأن هوى كنجمة 

�صبح بريئة من الطابق الثاين لريتطم راأ�س هذا احلمل الوديع باالأر�س القا�صية ال�صلبة ويلفظ اأنفا�صه 

ليفتدي بهذه الرباءة املالئكية اأبو جهاد من ثم القيادة الفل�صطينية حلركة فتح.

"ن�صال"  وفاة  اأعقاب  يف  االآن  حتى  به  معمواًل  يزال  ال  تقليد  ح�صب  ال�صورية  ال�صلطات  �صمحت 

بخروج اأبو جهاد من املعتقل الإمتام اإجراءات دفن ابنه. وما اأن جرت مرا�صيم الدفن حتى م�صح اأبو 

جهاد تلك الدمعة التي ترقرقت يف مقلتيه واندفع بكل حيويته املعهودة يف �صباق مع الزمن لتغيري م�صار 

الق�صية وحترير زمالئه املعتقلني.

كان يا�رص عرفات قد اأ�رص على موا�صلة اإ�رصابه الطويل عن الطعام متحديًا قرارات اإدارة ال�صجن 

و�صغوطها ف�صاء و�صعه ال�صحي بعد اأن جتاوز الع�رصين يومًا ويف اليوم الثالث والع�رصين لالإ�رصاب 

كان اأبو عمار يوؤدي فري�صة ال�صالة ف�صقط مغ�صيًا عليه من فرط االإعياء ونقل اإىل امل�صت�صفى الع�صكري 

�صيا�صية  ر�صالة  املحاليل واحلقن. وحرر من هناك  تغذيته هناك بطريقة طبية عن طريق  حيث جرت 

حادة و�صاملة وجهها اإىل حافظ االأ�صد الذي كان وزيرًا للدفاع وقائدًا للقوات اجلوية ال�صورية اآنذاك.

اأو�صاع حركة  على  اإيجابيًا  انعك�س  الذي  االنفراج  بداية  االأزمة  �صهدت  االأحداث  تلك  اأعقاب  ويف 

حيث  املزة،  �صجن  زنازين  يف  املعتقلة  الفل�صطينية  القيادة  اأو�صاع  وعلى  ال�صورية  ال�صاحة  على  فتح 

متكنت جلنة الو�صاطة املكونة من االإخوة فاروق قدومي "اأبو اللطف" و�صالح خلف "اأبو اإياد" وحممد 

اأن  بعد  لكنه  بجفاء  البداية  يف  ا�صتقبلها  الذي  االأ�صد  مقابلة حافظ  يو�صف" من  "اأبو  النجار  يو�صف 

305    مكاملة هاتفية من الأخ زكريا عبد الرحيم بتاريخ 2013/8/1م.



262
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

يا�رص  �رصاح  فاأطلق  االعتقال  تاريخ  من  اأ�صهر  ثالثة  بعد  املعتقلني  عن  باالإفراج  اأمر  الآرائها  ا�صتمع 

عرفات، اأبو �صربي، وخمتار بعباع بينما اأبقي على االأخوة عبد الكرمي العكلوك، وزكريا عبد الرحيم، 

وعبد املجيد زغموط قيد االعتقال وبعد مرور خم�صة �صهور �صدرت الئحة اتهام خطية ن�صبت لهوؤالء 

االأخوة تهمة التحري�س على القتل مع �صبق االإ�رصار.

وت�صكلت يف تلك الفرتة حمكمة ع�صكرية عرفية خا�صة تراأ�صها املقدم م�صطفى طال�س و�صمت يف 

اأنه  اأبو جهاد  ويذكر  ناجي جميل.  واملقدم  علواين،  رئيف  والرائد  عزام،  العقيد حممود  ع�صويتها: 

ح�رص اجلل�صة االأوىل اأمام املحكمة ك�صاهد نفي وقدم اأمام تلك املحكمة مرافعته ودفاعه ال�صيا�صي لي�س 

عن االأخوة الثالثة فقط ولكن عن حركة فتح نف�صها وعن خطها ونهجها ال�صيا�صي والع�صكري وكانت 

فتح قد كلفت املحامي ال�صوري منري العبد هلل للدفاع القانوين اأمام هذه املحكمة.

اأ�صدرت املحكمة يف 1966/29م حكمها وجاء فيه: "با�صم ال�صعب العربي ال�صوري حكمت املحكمة 

برباءة املتهمني عبد الكرمي العكلوك وزكريا عبد الرحيم لعدم ثبوت االأدلة والقرائن". بينما اأ�صدرت 

حكمها باالإعدام على عبد املجيد زغموط. لكن احلكم مل ينفذ فيه وظل معتقاًل يف ال�صجن الع�صكري ملا 

يقارب 33 �صنة حتى انتقل اإىل رحمة اهلل عام 2000 م ليخرج من املعتقل اإىل القرب)306(. 

وعلى الفور ا�صتقال من ع�صوية اللجنة املركزية كل من: عادل عبد الكرمي يا�صني، عبد اهلل الدنان، 

منري �صويد، حممود اخلالدي، ح�صام اخلطيب، خمتار بعباع، وكان اآخر ثالثة قد ان�صموا لع�صوية 

اللجنة املركزية العامة قبل اأ�صهر قليلة. وبذلك انتهت اأزمة كادت اأن تع�صف بحركة فتح يف مراحلها 

االأوىل وهي االأزمة التي جعلت قيادة فتح تتخذ قرارًا بتوزيع مراكز قيادتها ما بني االأردن و�صورية 

ولبنان جتنبًا الأزمات م�صابهة قد حتدث. لتنتهي اأزمة و�صعت م�صري حركة فتح يف دائرة اخلطر ويف 

مهب االإع�صار ولكنها ك�صفت اأي�صًا نوايا القوى التي دفعت باجتاه تفجري االأزمة وم�صاعفة ال�صغوطات 

وموا�صلة الت�صعيد.

306    ق�سى ال�سهيد عبد املجيد منر زغموط حوايل اأربعة وثالثني عاماً داخل ال�سجن الع�سكري يف �سيدنايا قرب دم�سق، وتويف يف بداية عام 
2000م، عن عمر يناهز الرابعة واخلم�سني عاماً اإثر �سراع مع ال�سرطان ا�ستمر اأكرث من عام نتيجة املدة الطويلة التي ق�ساها خلف الق�سبان يف ظروف 
�سيئة، مل ي�سمح له باخلروج من ال�سجن لوداع اأمه اأو اإلقاء النظرة الأخرية على جثمانها. ولد ال�سهيد يف بلدة ال�سف�ساف يف اجلليل الأعلى، وهاجرت 
عائلته اإلى �سوريا. بتاريخ 1966/11/30م اأ�سدرت بحقه حمكمة ع�سكرية �سورية حكماً جائرًا بالإعدام لتهامه بقتل النقيب يو�سف عرابي والتي اأدت 
اإلى اعتقال اأع�ساء قيادة حركة فتح حينها، وتعر�ش الزغموط للتعذيب ملدة �ستة اأ�سابيع عقب القب�ش عليه، يف عام 1989م، اأمر وزير الدفاع ال�سوري 
بتخفيف حكم الإعدام اإلى حكم بال�سجن ملدة تعادل املدة التي ق�ساها بال�سجن، كما اأمر بالإفراج عنه. ومع ذلك، ظل رهن العتقال بالرغم من و�سعه 
ال�سحي ال�سعب، يف اأكتوبر 1998 م نقل اإلى م�ست�سفى ال�سجن ب�سبب قرحة مزمنة. وعانى من مرحلة متقدمة من مر�ش ال�سرطان، ويف يونيو اأُجريت 
له عملية جراحية يف م�ست�سفى ت�سرين الع�سكري. ومل يعد قادرًا على تناول الطعام، وكانت تتم تغذيته عن طريق اأنبوب مير عرب الأنف.)مقابلة �سفوية 

مع عدد من اأفراد عائلته(.
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مترد اأبو يو�سف الكايد 1972م: 

هو م�صطفى يو�صف كايد جبارة من مواليد يافا 1933م كان والده 

يافا  املثلث وكان من �صكان منطقة  من كبار املالكني يف قلقيلية ومنطقة 

حتى عام النكبة1948م حيث انتقلت العائلة اإىل قلقيلية وا�صتقرت فيها. 

اأبيه  من  اآخرين  اإخوة  خم�صة  اإىل  باالإ�صافة  اإخوة  خلم�صة  �صقيق  وهو 

وكان اأخوه االأكرب م�صوؤواًل بفرقة النجادة "الفتوة" يف يافا. وبهذا كان 

اأبو يو�صف الكايد على معرفة جـيدة مبنطقة يافا.

االأخوة  جمموعة  اإىل  ان�صم  حيث  1963م  عام  الكويت  اإىل  �صافر 

بتنفيذ  اإياد  علي  اأبي  مع  بالتعاون  قام  1965م  ويف  هناك.  املوؤ�ص�صني 

عمليات ناجحة انطالقًا من قلقيلية، مما دفع العدو اإىل اجتياحها وهدم 

اآبار املياه، كما دمر املركز والعديد من من�صاآتها. وظل يعمل يف القطاع 

الغربي حتى ما بعد معركة الكرامة انتقل بعدها اإىل لبنان وكان اأول من اأدخل �صيارة اأ�صلحة اإىل جنوب 

لبنان بداية عام 1968م.

انتقل اإىل لبنان بعد معارك اأيلول 1970م وبتكليف من اأبي علي اإياد �صكل قطاعًا ع�صكريًا بحريًا 

القوي  البحري  املوقع  هذا  خالل  ومن  �صوريا  يف  البحر  جل  وخميم  �رصفند  قرية  يف  �صيدا  جنوب 

العدو التخاذ قرار يف �صهر  املنطقة، مما دفع  اأهايل  العمليات وحاز على حمبة ودعم  بالعديد من  قام 

الع�صكري. وكانت تلك  الكايد وقطاعه  اأبي يو�صف  للق�صاء على  1971/10م باجتياح قرية �رصفند 

املعركة هي الثانية بعد معركة الكرامة حيث تكبد العدو خ�صائر فادحة حيث قتل وجرح اأكرث من 50 

جنديًا اإ�رصائيليًا، بينما ا�صت�صهد ثالثة من الفدائيني وجرح اأبو يو�صف الكايد.

التمرد الع�سكري:

�صهدت هذه الفرتة ا�صتباكات متوا�صلة بني قوات العا�صفة واجلي�س االإ�رصائيلي الذي كثف غاراته 

على املنطقة بهدف منع قوات العا�صفة من موا�صلة خططها لتعزيز اخلاليا االأوىل املتواجدة هناك يف 

اأعقاب اتفاق القاهرة الذي �صمح لقوات الثورة الفل�صطينية باالنتقال اإىل جنوب لبنان. وعلى الرغم من 

�صخونة االأو�صاع امليدانية يف جنوب لبنان نتيجة املواجهات مع القوات االإ�رصائيلية اإال اأن هناك توترًا 

داخليا يف حركة فتح بني اأبو يو�صف الكايد الذي اأراد اإخراج قواته �صمن الوحدة 302 من حتت قيادة 

اأبو الزعيم قائد قوات الق�صطل يف حينه، مطالبًا اأن تعود مرجعيته اإىل القيادة العامة لقوات العا�صفة 

مبا�رصة كما كانت يف مرحلة القائد اأبي علي اإياد الذي كانت جتمعه به عالقات وثيقة. 

توجه اأبو عمار اإىل "بلدة بكا" يف �صفح جبل ال�صيخ يف جنوب لبنان ملتابعة تطورات ما اعتربه مترد 

الوحدة 302 بقيادة اأبي يو�صف الكايد وح�رص مع اأبو عمار االأخ اأبو جهاد واأبو �صالح واأبو ماهر 

غنيم ثم حلق بهم كل من اأبو املعت�صم وقائد قوات الق�صطل اأبو الزعيم، وقد ح�رص �صعيد مراغه )اأبو 

مو�صى( بناًء على طلب االأخ اأبو عمار.

وف�صلت كافة حماوالت القيادة لالت�صال مع اأبي يو�صف الكايد لت�صوية االأزمة.. ورغم ذلك ا�صتمر 

م�سطفى يو�سف كايد
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احلوار معه على االأجهزة الال�صلكية طيلة اليوم الثاين 1972/10/11م. وا�صتدعى اأبو عمار احلج 

ن�رص �صقيق اأبو علي اإياد للتو�صط مع اأبي يو�صف دون جدوى. واتخذت القيادة العامة لقوات العا�صفة 

متردًا  يجري  الذي  وكون  املمكنة  الو�صائل  بكل  امل�صكلة  لهذه  حل  باإيجاد  االإ�رصاع  ب�رصورة  قرارًا 

فيه  الو�صائل مبا  بكل  التمرد  هذا  تقرر مواجهة  لذلك  الثورة وم�صتقبلها  على  ي�صكل خطرًا  ع�صكريًا 

العا�صفة(  القرار )قوات  لتنفيذ هذا  بيده)307( وكلف  اأبو عمار  القرار  القوة، ولقد كتب  ا�صتعمال 

ولي�س )قوات الق�صطل فقط(. 

ويقول �صعيد مراغه )اأبو مو�صى( اأنه مت تقدير العدد الالزم لتنفيذ هذا القرار بحدود )300 مقاتل( 

وبناًء على هذا القرار �صاركت الكتيبة االأوىل ب�رصية م�صاة بحدود مائة مقاتل وكتيبة �صهداء اأيلول مبائة 

مقاتل بقيادة عارف خطاب ومت ا�صتح�صار الباقي من مواقع خمتلفة وكانت اخلطة االأولية هي عمل 

ح�صار حول مواقع الوحدة 302. ومت ت�صديد احل�صار على الوحدة 302 من 11– 1972/10/14م 

وكادت االأمور اأن تنتهي ب�صالم اإال اأنه يف 1972/10/15م قام اأبو جهاد واأبو اللطف بالنزول اإىل 

مقر قيادة الوحدة 302 يف خربة روحة رغم حتذير اأبو يو�صف الكايد بعدم ح�صور اأي اأحد من اأع�صاء 

قام  الكايد  اأن  اإال  امل�صكلة،  هذه  اإنهاء  اأخالقيًا  عليه  يفر�صا  اأن  توقعا  االأخوين  هذين  اأن  اإال  القيادة، 

بحجزهما.

ح�رص من بريوت �صفري اجلزائر حممد يزيد بعد ظهر 1972/10/15م، والذي يعترب �صديقًا 

للثورة و�صديقا لالأخ "اأبو جهاد" منذ عام 1964م، وقام بو�صاطة حلل امل�صكلة وقدم اقرتاحًا وافقت 

اإىل  الكايد وانتقاله  اأبو يو�صف  اإنهاء مترد  اللطف ومت  اأبو جهاد واأبو  االإفراج عن  القيادة عليه ومت 

اجلزائر مع بع�س اأفراد جمموعته وعدم مالحقته من قبل القيادة. واأ�صدرت اللجنة املركزية قرارًا 

بتاريخ 1972/10/30م، بف�صل اأبو يو�صف الكايد من حركة فتح، الذي انتقل اإىل اجلزائر حيث اأقام 

فيها فرتة طويلة ثم انتقل اإىل بلغاريا للعالج حتى توفاه اهلل يف االأردن يف عام 2000م. 

واعترب الكثري اأن ان�صقاق اأبو يو�صف الكايد مل يكن من املمكن اعتباره ان�صقاقًا باملفهوم التقليدي 

واإمنا ميكن اعتباره متردًا ع�صكريًا الأ�صباب تتعلق باالن�صباط الع�صكري ومل يكن له اأية اأبعاد �صيا�صية 

وهو االأمر الذي �صاعد على �رصعة تطويقه واإنهائه يف خطوة عك�صت قوة قيادة قوات العا�صفة يف ذلك 

من  اخلروج  بعد  ما  مرحلة  يف  الع�صكرية  الوحدات  كافة  على  ال�صيطرة  يف  رغبتها  اإىل  اإ�صافة  الوقت 

االأردن ل�صبط املمار�صات الع�صكرية التي اأ�رصت مب�صالح الثورة الفل�صطينية ب�صورة كبرية.

307    القرار بخط يد يا�سر عرفات بتاريخ 1972/10/13م: ن�ش القرار: )بناء على املمار�سات اخلاطئة واخلطرية التي مار�سها اأبو يو�سف 
م�سطفى الكايد، وطبقا لقرار اللجنة املركزية بف�سله من احلركة ب�سبب هذه املمار�سات ونظرا لكونه قد متادى يف خطاياه وت�سرفاته مما ي�سكل خطرا 
على احلركة والثورة ومبا اأنه قد قام باإيواء عنا�سر هاربة ومتمردة، ووجه ر�سالة اإلى القيادة يعلن فيها ت�سكيل قوات وهمية ل علم للقيادة بها واإعالنه 
التمرد عليها، ونظرًا لكونه مل ي�ستجب لكل الإجراءات ال�سلمية التي ا�ستخدمتها معه القيادة ملنعه من ال�سرت�سال يف اأعماله املنحرفة واإ�سراره على 
ال�ستمرار يف ذلك، وبعد درا�سة جميع النواحي والأخطار التي قد ترتتب على ت�سرفاته وممار�ساته هذه والتي تهدد اأمن احلركة والثورة وامل�سرية 
املوؤامرات  الثورة من  ال�سبل حلماية  كافة  التمرد وا�ستخدام  لإنهاء حالة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ جميع  تقرر  العا�سفة  لقوات  العامة  القيادة  فاإن 
واملتاآمرين، مبا فيها ا�ستخدام القوة مع تكليف قوات العا�سفة بهذا القرار، اأما كايد يو�سف فيقول اأن التكليف كان كالآتي: 1- الكتيبة الأولى يف قوات 
اأيلول بقيادة عارف خطاب. وي�سيف: اأن القوة  3- كتيبة �سهداء  الريموك بقيادة اأبي مو�سى. 2- جزء من الكتيبة الثالثة بقيادة اأبي خالد العملة. 

الوحيدة من قوات العا�سفة كانت يف منطقة عني عرب بقيادة نعيم واأنها مل ت�سارك يف ال�ستباكات على ذمته.
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ان�سقاق �سربي البنا "اأبو ن�سال" 1974م

اخلطر املحدق بال�سرعية الثورية الفل�سطينية 

والكويت  وال�صودان  وليبيا  ولبنان  و�صوريا  العراق  بني  �صنة  وثالثني  تنقل طوال خم�س  اأن  بعد 

وم�رص وال�صعودية واإيران كان لديه يف كل بلد اأ�صدقاء واأعداء.

البنا ان�صقاقات يف تنظيمه مل تكن دوافعها ذات �صلة باملبادئ بل كانت دائمًا ذات  واجه �صربي 

�صلة باالأموال التي يح�صل عليها حتى انقلب عليه اأقاربه ورفاق دربه القدامى وك�صفوا بع�س اأ�رصاره. 

وطوال ثالثة عقود ون�صف العقد اكت�صف العامل اأن �صربي البنا ين�صط �صد اجلميع ما عدا اإ�رصائيل، 

فقد اأ�صبح اأ�صهر بندقية م�صتاأجرة، لكنه لن يكون اآخرها.

فحياة اأبو ن�صال تعك�س �صفة االبتزاز التي طغت على مرحلة ال�صبعينيات من القرن املا�صي فقد 

كان ي�صتهدف �صخ�صيات وحكومات، اإما ا�صتجابة لعطاء قدم اإليه اأو اأتاوات يريد اأخذها، كان يعمل 

لغم  فانفجر  األغامها..  مع  بالتعاي�س  نف�صه  واأقنع  االأر�س احلرام  الوحيد. دخل  الناجي  نظرية  وفق 

موقوت يف حلظة ارتياح خفي يف جميع العوا�صم العربية من رحيل )اأبي ن�صال(، ذلك ال�صخ�س الذي 

وملفاتها  الفل�صطينية  للمنظمات  ال�رصية  املفاتيح  على  وهيمنته  و�صطوته  باأهميته  كثريين  عربًا  اأوهم 

املتداخلة ذات الطابع ال�صخ�صي واملخابراتي وال�صفقاتي. حتى غدا ا�صمه حلقة بني �صل�صلة من حلقات 

امل�صوؤول من دون  ال�صخ�س  التي متو�صع فيها، فاأ�صبح  اأ�صكااًل خمتلفة ومتلونة تبعًا لالأماكن  تاأخذ 

م�صوؤولية والقائد من دون رعية واحلامل ل�صعارات اأكرب من حجمه دون اأن يكون لها �صند يف اأر�س 

الواقع. ووظف جميع ما ح�صل عليه من �صداقات وعداوات فل�صطينية، عربية، اإقليمية ودولية يف اإدامة 

عجلة ال�صفقات التي ظلت ت�صتعل بكثافة طوال �صنوات مظلمة مّر بها العرب يف رحالت �رصاعاتهم 

�سربي البنا )اأبو ن�سال( قبل مقتله ب�ستة �سهور�سربي البنا )اأبو ن�سال( يف �سبابه
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الداخلية واأزماتهم اخلارجية.

�صعى اأبو ن�صال اأن يكون الناجي الوحيد حني تنقلب املراكب باأحمالها يف البحار وظل ي�صّوق نف�صه 

يف الكوالي�س على اأنه املنقذ يف �صاعة االأزمات واملن�صق ال�رصي يف حالة اال�صطراب العلني لالأمور.. عاماًل 

يف الوقت ذاته على تغطية غايته االأ�صا�صية يف كل املغامرات وال�صفقات واالألعاب التي ا�صرتك فيها.. 

�صيجدون  اآخرين  الأنا�س  باأنهم �صحايا  الغرقى  واإيهام  اإغراق اجلميع  وت�صهيل  منفردًا  النجاة  وهي 

اأنف�صهم اأي�صًا �صحايا موؤكدين.. لكنه كان �صحية �صهلة منذ اأن �صاقت االأر�س به، واأ�صبح يف كل �صرب 

منها هناك من يرتب�س له لي�صفي �صفحة �صّودها )اأبو ن�صال( ذات يوم ب�صهام بندقيته املوؤجرة.. 

دخل اأبو ن�صال االأر�س احلرام وبقي يف مربع القتل زمنًا طوياًل.. حتى جاء موعد اإعالن مقتله. ومن 

مفارقات التاريخ اأن ال�صخ�س الذي اأعلن عن انتحار )اأبو ن�صال( كان طاهر جليل حبو�س التكريتي، 

رئي�س املخابرات العراقي لقد نحره رفاقه العراقيون القدامى.. اأو اأنهم دفعوه اإىل االنتحار بعد اأن 

اكت�صفوا اأن البندقية التي طاملا ا�صتاأجروها وا�صتخدموها للعمل �صد خ�صومهم ميكن اأن ت�صتاأجر من 

خ�صومهم للعمل �صدهم. 

البداية:

ولد �صربي خليل البنا يف �صهر 1937/5م يف مدينة يافا، وكان اأبوه ميتلك بيارات الربتقال ومي�صور 

احلال، وقد تزوج خليل البنا مرتني واأجنب اأحد ع�رص طفاًل )�صبعة اأبناء واأربعة بنات( وخالل رحالته 

للت�صييف يف �صوريا مبدينة الالذقية، تعرف على فتاة �صورية من الطائفة العلوية)308(، ثم ا�صطحبها 

معه اإىل يافا وعقد قرانه عليها واأجنب منها ولدًا واحدًا هو "�صربي" وبعد وفاة والده عام 1945م، 

عادت اأمه اإىل اأهلها، وكان �صربي يف الثامنة من عمره وعا�س بني اإخوته)309(.

نزحت عائلة البنا وطفلها اليتيم �صربي اإىل املجدل بعد �صقوط يافا عام 1948م، لت�صقط االأخرية 

يف يد الع�صابات ال�صهيونية، نازحني هذه املرة اإىل خميم الربيج لالجئني الفل�صطينيني يف قطاع غزة، 

فيها عا�صت العائلة يف فقر مدقع معتمدين على م�صاعدات االأونروا، بعدها انتقلت العائلة اإىل نابل�س التي 

كانت واقعة حتت ال�صيطرة االأردنية ليق�صي اأبو ن�صال مراهقته فيها حتى تخرج من املدر�صة الثانوية 

عام 1955م، وعند بلوغه �صن 18 عامًا تنقل �صربي يف عدد من املهن املوؤقتة والب�صيطة، ثم در�س )فني 

كهربائي( وعمل كم�صاعد كهربائي و�صافر اإىل ال�صعودية وافتتح حماًل ب�رصاكة مع اأحد ال�صعوديني، 

ثم انتهت ملكية املحل له وحده، ويف عام 1962م عاد اإىل نابل�س ليلتقي زوجته هيام البيطار)310( التي 

308  باتريك �سيل، بندقية لالإيجار، ر�سائل اأبو ن�سال للرئي�ش حافظ الأ�سد.

309    كان �سربي خليل عبد احلميد البنا يحمل العديد من جوازات ال�سفر، ويتنقل بجواز �سفر ميني وجواز �سفر جزائري، اأما الأ�سماء املزورة 
اإبراهيم خليل  �سعيد فرج اخلوالدة، �سادق  فالح  النور،  �سليمان  �سليم خليل عبد احلميد خليل، بوزيدي ح�سني، مهاب علي  التي كان يحملها فهي: 

حوامدة.

310    هي هيام علي ح�سني البيطار مواليد نابل�ش عام 1948م، كانت تقيم يف القاهرة �سارع رم�سي�ش املتفرع من �سارع بغداد مبنطقة الكوربة 
الواقعة يف م�سر اجلديدة، يذكر اأن اأبا ن�سال قتل �سقيقها ح�سني البيطار وابنه ذي ال�سنوات اخلم�سة يف الأردن، واتهمه اأنه عميل واأنه �سلم خمزن �سالح 
ببيان علني، هربت زوجته لبيت اأبي نزار واأبلغته اأنه كاذب، وان امل�ساألة تتعلق مبليون دينار وبناية من ثالثة طوابق م�سجلة با�سمها واأراد تغيري 

امللكية با�سمه فرف�ست فكان جوابه قتل اأخيها. توفيت يف القاهرة عام 2010م بعد �سراع طويل مع مر�ش ال�سرطان.
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اأجنبت له فيما بعد ابنه ن�صال)311( وابنتيه بي�صان)312( وبادية)313(.

التحق بحزب البعث فرع االأردن، الذي كان �رصيًا يف تلك الفرتة، واأثناء العمل يف ال�صعودية قام 

بتاأ�صي�س "منظمة فل�صطني ال�رصية" مع جمموعة من ال�صباب الفل�صطيني، والتي التحقت بحركة فتح 

فيما بعد، ثم غادر ال�صعودية متوجها اإىل االأردن واأ�ص�س �رصكة جتارية تدعى "امبك�س" اتخذها مقرًا 

لن�صاطاته التنظيمية خالل الفرتة 1968 – 1970م. 

كان �صربي البنا يعمل يف مكتب التنظيم حلركة فتح مع اأبي ماهر غنيم وا�صتطاع التدرج اإىل اأن 

ت�صلم مهمة التنظيم الطالبي يف االأردن.. تعرف عليه �صالح خلف خالل وجوده يف عمان وراأى فيه �صابا 

متحم�صا فاحت�صنه، مثل الكثري من ال�صباب الذين كانوا يتظللون باأبي اإياد من جهة واأبي اللطف من 

جهة اأخرى وهو مظهر كان مييز حركة فتح يف ذلك الوقت االنتماء اإىل اأ�صخا�س ولي�س االنتماء اإىل لون 

اأو توجه �صيا�صي )ما اأ�صبح الحقا يطلق عليه ظاهرة اال�صتزالم يف حركة فتح والثورة الفل�صطينية(.. 

بع�س  يتغا�صى عن  اإياد  اأبو  واأ�صبح  قيادة احلركة  قريبًا من  اأ�صبح  اإياد  اأبي  مع  من خالل عالقاته 

اأخطائه.

كان معروفًا بتقلب اآرائه ومواقفه، فهو �صديد احلما�س اإىل املوقف الذي يتبناه اإىل درجة التطرف 

ثم �رصعان ما ينقلب اإىل تبني مواقف مغايرة وبنف�س القوة ما جعل لديه غرابة فكرية فاأبو ن�صال كان 

تعقيدات طفولته  ناجت عن  االأمر  �صيا�صية وهذا  توجهات  نتيجة  ولي�س  تراكمات  نتيجة  مواقفه  يتخذ 

التي عززت لديه النزعة اإىل البقاء فاأ�صبح بدون راأي اأو موقف حمدد ووا�صح واإمنا تتحكم مزاجيته 

واأهواوؤه يف حتديد توجهاته ومواقفه ال�صيا�صية وكذلك عالقاته ال�صخ�صية. اأ�صف اإىل ذلك ما عرف عنه 

من انعزالية وُجنب رغم دمويته.

اأبو ن�سال يف العراق:

تعيينه  اإياد  اأبو  دعم  الفرتة  تلك  يف  فتح  حركة  قيادات  مع  وعالقاته  التنظيمية  لن�صاطاته  نظرًا 

فتح يف  تعيينه ممثاًل حلركة  نهاية 1968م. ويف 1970/9/1م مت  ال�صودان يف  فتح يف  ممثاًل حلركة 

العراق)314(، وبذلك اأ�صبح اأبو ن�صال ثاين ممثل حلركة فتح يف العراق، حيث اعتربت قيادة حركة 

فتح اأن عالقات اأبو ن�صال مع حزب البعث باإمكانها اأن تلعب دورًا يف تطوير العالقات بني حركة فتح 

والنظام البعثي يف العراق برئا�صة الرئي�س اأحمد ح�صن البكر.

ويف اأعقاب اأحداث االأردن مت توجيه اتهامات للنظام العراقي بعدم الوفاء بوعوده بدعم الفل�صطينيني 

يف تلك االأحداث وهو االأمر الذي تطور اإىل جفاء يف العالقات بني اجلانبني. ويف عام 1972م توجه وفد 

"اأبو  مازن" وحممد عودة  "اأبو  عبا�س  اإياد" وحممود  "اأبو  فتح �صم �صالح خلف  قيادة حركة  من 

داوود" اإىل بغداد لالجتماع مع الرئي�س العراقي اأحمد ح�صن البكر يف حماولة لتجاوز االأزمة القائمة 

311    ن�سال هو البن البكر ل�سربي البنا وهو من مواليد ال�سعودية بتاريخ 1964/12/22م، متزوج وله ولدان وبنت.

312    بي�سان �سربي البنا من مواليد العراق 1978/1/24م انت�سبت اإلى كلية الآداب يف جامعة القاهرة عام 1996م وتخرجت منها عام 2000م.

313  )( بادية �سربي البنا متزوجة من عدنان حممد وحتمل جواز �سفر بو�سني اإحلاقاً بزوجها البو�سني اجلن�سية.

314  عاطف اأبو بكر، مقابلة مع قناة احلوار برنامج مراجعات حاوره الدكتور عزام التميمي، 2011م.
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بني اجلانبني. وخالل املقابلة مت ا�صتقبال وفد حركة فتح ب�صورة غري الئقة لدرجة اأن الرئي�س البكر مل 

يغادر الكر�صي للرتحيب بوفد حركة فتح، ويف خطوة هجومية قام البكر بتوجيه اللوم ال�صديد حلركة 

ال�صابقة، بعدم  اأيلول حماواًل تربير عدم تدخله يف االأحداث، على الرغم من الوعود  اأحداث  فتح على 

الرغبة يف التورط يف مغامرات غري حم�صوبة العواقب. وكانت املفاجاأة االأخطر اأن تدخل اأبو ن�صال يف 

املناق�صات مدافعًا وبقوة عن موقف النظام العراقي يف خطوة اأ�صابت اأبا اإياد واأبا مازن بال�صاعقة. 

للعراقيني وخذالن  بالعمالة  اأبو ن�صال  اأبو مازن واتهم  انفعل  اأبي ن�صال  اإىل بيت  وعندما عادوا 

حركة فتح واأنه مندوب العراق ووبخه ب�صورة مل ي�صهدها من قبل ب�صورة حتى اأ�صيب بكريزة خفيفة 

قلبية فنقل اإىل امل�صفى)315(، اأثارت حقد اأبو ن�صال جتاه حركة فتح ب�صورة عامة واأبو مازن ب�صورة 

خا�صة. وتعترب هذه احلادثة موؤ�رصًا على حتوالت يف موقف اأبي ن�صال لالندفاع باجتاه النظام العراقي 

ال�صاأن  يف  ونفوذهم  تدخالتهم  تو�صيع  يف  العراقيني  رغبة  م�صتغاًل  �صخ�صية  مكا�صب  حتقيق  يف  رغبة 

الفل�صطيني)316(. 

اأثر هذه الزيارة �صاورته ال�صكوك يف  اأنه وعلى  اإياد يف مذكراته مالحظة هامة مفادها  اأبو  واأورد 

اأن املخابرات العراقية ا�صتطاعت جتنيد �صربي البنا منذ وجوده يف ال�صودان وهو االأمر الذي دفعه 

للمطالبة باإحلاح بنقله من بغداد. واأ�صاف اأنه توافرت لديه معلومات ت�صري اإىل اأن اأبا ن�صال على عالقة 

خا�صة مع �صعدون �صاكر مدير املخابرات العراقية يف ذلك الوقت)317(.

االأو�صط على  ال�رصق  االأول 1973م تطورات هامة يف  اأعقبت حرب ت�رصين  التي  الفرتة  و�صهدت 

ب�صورة  احلرب  نتائج  ا�صتغالل  العربية  الدول  بع�س  حماوالت  �صوء  يف  خا�صة  ال�صيا�صي  ال�صعيد 

تتواءم مع تعزيز دورها االإقليمي، وكان النظام العراقي على راأ�س قائمة تلك الدول. ف�صعى نظام حزب 

البعث العراقي اإىل االإم�صاك بالورقة الفل�صطينية ب�صورة حمكمة معتربًا اأنها املدخل الطبيعي لتحقيق 

طموحاتها االإقليمية ومواجهة النفوذ املتزايد حلزب البعث يف �صورية والذي جنح يف ا�صتغالل االنت�صار 

الذي حققه يف حرب 1973م لتعزيز دوره االإقليمي.

عمار  اأبي  اإىل  الدعوة  بتوجيه  1974م  العام  بداية  يف  البكر  ح�صن  اأحمد  العراقي  الرئي�س  وقام 

الزيارة عر�س  والتوتر بني اجلانبني. وخالل  البحث يف جتاوز مرحلة اجلفاء  العراق بحجة  لزيارة 

الدعم املايل والع�صكري وال�صيا�صي بدون حدود وا�صتعداد العراق ال�صتقبال املزيد من قوات الثورة 

العراق  بالتحالف مع  التزام حركة فتح  الفل�صطينية ومنحهم قواعد ع�صكرية وت�صليح متطور مقابل 

واالبتعاد عن النظام ال�صوري خا�صة واأن النظام العراقي كان يعترب اأن حركة فتح مقربة من النظام 

ال�صوري والتحالف بينهما يقف عائقًا اأمام الطموحات االإقليمية لنظام حزب البعث العراقي.

العراقي جتاه  الغ�صب  اأ�صعل  الذي  االأمر  البكر وهو  الرئي�س  املقدم من  العر�س  اأبو عمار  رف�س 

اأبو  البديل هو  فتح. وكان  بدائل الخرتاق حركة  للبحث عن  ي�صعى  العراقي  النظام  وبداأ  فتح  حركة 

توجهات  مع  تتنا�صب  ب�صورة  يعر�س خدماته  اأن  يف  الذي جنح  العراق  يف  فتح  معتمد حركة  ن�صال 

النظام العراقي.

315  امل�سدر: عاطف اأبو بكر.
316  عاطف اأبو بكر، مقابلة مع قناة احلوار برنامج مراجعات حاوره الدكتور عزام التميمي، 2011م.

317  �سالح خلف، فل�سطيني بال هوية.
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اأحمد  اإليه جمموعة بقيادة  اأن ان�صمت  اأبو ن�صال يتواءم مع توجهات النظام العراقي بعد  وبداأ 

عبد الغفور "اأبو حممود" القريب من ليبيا، وبداأ االثنان )اأبو ن�صال واأبو حممود( يقومون بعمليات 

خارجية كانت اأولها يف �صهر)1973/9م( حني مت احتجاز 13 رهينة يف ال�صفارة ال�صعودية يف باري�س، 

وهي العملية التي تزامنت مع انعقاد موؤمتر عدم االنحياز يف اجلزائر حيث ميز امل�صهد العربي يف ذلك 

الوقت التحالف بني امللك في�صل والرئي�س بومدين، ويف املقابل كان النظام العراقي ي�صعى اأن يلعب دور 

القطر العربي القائد وكان يواجهه عقبة املحور اجلزائري – ال�صعودي ال�صاعي اإىل دور اإقليمي مناف�س 

للدور العراقي، وهو ما اأكدته جمريات العملية التي انتهت بعد اأربعة اأيام باإطالق �رصاح الرهائن.

كانوا  اأنهم  العراقي  والنظام  ن�صال  اأبي  اإدعاءات  تدح�س  العملية  هذه  فاإن  بالذكر  اجلدير  ومن 

يعار�صون برنامج النقاط الع�رصة الذي اأقرته منظمة التحرير الفل�صطينية ذلك اأن العملية �صبقت اإقرار 

الربنامج باأ�صهر عديدة.

العربية(  الثورية  االألوية  )منظمة  ا�صم  حتت  الغفور)318(  عبد  الأحمد  تابعة  جمموعة  وقامت 

مبطار  اأمريكان  بان  ل�رصكة  التابعة   707 البوينج  طائرة  على  بالهجوم  البنا  �صربي  مع  وبالتن�صيق 

)فيومي�صينو( يف روما يف 1973/12/17م، بينما كانت الطائرة على و�صـك االإقالع يف رحلة اإىل بريوت 

وطهران، األقي بالقنابل بداخل الطائرة فقتلوا ت�صعة وع�رصين �صخ�صًا مبا فيهم موظفون من اأرامكو 

واأربعة من كبار م�صوؤويل احلكومة املغربية الذين كانوا يف طريقهم الإيران.

وخالل تلك الفرتة مت الك�صف عن قيام اأبي ن�صال بخطوات خطرية جنح من خاللها بتنظيم فتح 

يف العراق باجتاه خمططاته بعيدًا عن القيادة املركزية حلركة فتح فقام باال�صتيالء على م�صاعدات من 

على  باال�صتيالء  قام  كما  العراق.  يف  بتخزينها  وقام  املحروقات  من  كبرية  كميات  عن  عبارة  الكويت 

�صفقة اأ�صلحة بـ 15 مليون دوالر من ال�صني كانت مر�صلة حلركة فتح وقام الحقـًا ببيع جزء منها وبعد 

اأن ات�صعت الهوة بني العراق وحركة فتح اأ�صبح جزء من الدعم اللوج�صتي واملايل الذي كان موجها من 

النظام العراقي حلركة فتح يوجه اإىل اأبي ن�صال. ومع ت�صاعد ال�صغوط داخل اللجنة املركزية مطالبة 

بطرد اأبي ن�صال وهو ما اأدى اإىل اتخاذ قرار يف 1974/7/26م باإزاحة اأبي ن�صال عن من�صبه كممثل 

حلركة فتح يف بغداد.

"اأبو نزار" مبحاولة  اأبو ن�صال بتكليف جمموعة بقيادة م�صطفى مراد  انتقامية قام  ويف خطوة 

يف  ن�صال  اأبي  من  رغبة  العملية  هذه  دم�صق. وجاءت  يف  منزله  مازن" يف  "اأبو  عبا�س  اغتيال حممود 

االنتقام من اأبي مازن الأ�صباب �صخ�صية تتعلق باالإهانة التي تلقاها منه يف منزله يف بغداد قبل �صنوات 

اأبا مازن يقف وراء قرار طرده من  اأن  اأبو ن�صال  اأمام الرئي�س البكر، كما اعترب  عدة ب�صبب موقفه 

حركة فتح. وجاءت العملية بالتن�صيق مع النظام العراقي بهدف توجيه �رصبة اإىل العالقات الفل�صطينية 

ال�صورية خا�صة واأنه كان من املقرر اأن يتم تنفيذ العملية يف دم�صق بهدف اإحراج ال�صلطات ال�صورية 

1973 يف طرابل�ش �سمال لبنان بقيادة الالجئ  318    اأحمد عبد الغفور )اأبو حممود( هو موؤ�س�ش منظمة الألوية الثورية العربية، ن�ساأت عام 
الفل�سطيني واأبو م�سطفى قدورة، اللذين غادرا �سفوف حركة فتح، وتبنت خط العمليات اخلارجية، ونفذت هذه املنظمة عملية الهجوم املوجع على 
هدف اإ�سرائيلي يف مطار )فيوم�سينو( الإيطايل يف روما )مطار ليوناردو دافن�سي( الأمر الذي اأدى اإلى مقتل وجرح الع�سرات، وانتهى وجودها عمليا مع 
اغتيال احمد عبد الغفور يف بريوت عام 1974، وهناك تنظيم اآخر حمل الأم�ش ذاته وقاده اللبناين جورج ابراهيم عبد اهلل كان يعمل يف مالية حركة فتح 
وبعد ان�سقاقه ذهب اإلى ليبيا ليقيم فيها، وقد كلفته ال�سلطات الليبية ت�سكيل ما ي�سمى الألوية الثورية العربية، وقد ان�سم اإلى جماعة اأبو ن�سال وبداأ 

الثنان ينفذان عمليات قتل م�سرتكة، اغتيل اأحمد عبد الغفور يف بريوت اأواخر �سهر 1974/11م، �سوء الأخبار، اخلمي�ش 2006/11/23م.
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التي كانت عالقاتها طيبة مع قيادة حركة فتح يف ذلك الوقت.

وجنحت اأجهزة االأمن يف حركة فتح باعتقال اأفراد املجموعة ومنهم خ�رص اللحام )اأبو خالد( الذين 

اأداة  اعرتفوا باأن اأبا ن�صال كلفهم بتلك العملية، وقام قائد املجموعة م�صطفى مراد "اأبو نزار" بت�صليم 

اجلرمية وهي امل�صد�س املزود بكامت لل�صوت، كما قدم خرائط تف�صيلية ملنزل االأخ اأبي مازن، وت�صكلت 

اأنه اعتذر عن موا�صلة التحقيقات  اإال  اأبو احلكم الرو�صان قا�صي الثورة  حمكمة للمجموعة برئا�صة 

ب�صبب التهديدات التي تلقاها من جماعة اأبي ن�صال، وانعقدت املحكمة برئا�صة القا�صي ناه�س الري�س، 

وع�صوية اأبو هاجم وحممود دعا�س، حيث �صدر احلكم على م�صطفى مراد بال�صجن ملدة 18 �صهرًا اإال 

اأ�صدرت املحكمة حكمًا غيابيًا  اأطلقت �رصاحه فيما بعد هو واأفراد املجموعة، يف حني  اأن حركة فتح 

باإعدام اأبي ن�صال، ومت تاأكيد حكم االإعدام يف اجتماع املجل�س الثوري.

واأعلن اأبو ن�صال نف�صه "فتح - اخلط ال�صحيح" واأنه متم�صك مبقررات املوؤمتر الثالث حلركة فتح 

واأ�صدر جملة "فل�صطني الثورة - املقاومة" يف اأواخر 1974م، ثم اأعلن نف�صه "فتح - املجل�س الثوري" 

بحجة اأن اللجنة املركزية خرجت عن اخلط االأ�صلي حلركة فتح وادعى اأن اأع�صاء املجل�س الثوري معه، 

وهذا كان غري �صحيح ذلك اأن من ان�صم اإليه من اأع�صاء املجل�س الثوري حلركة فتح كان ناجي علو�س 

واأبو داوود فقط. 

ومقرات  وت�صليح  متويل  مبنحه  قام  الذي  العراقي  النظام  من  دعم  على  ن�صال  اأبو  وح�صل 

ومع�صكرات للتدريب يف الرمادي، ومزرعة كربى وجوازات �صفر عراقية ومنحًا درا�صية وحمطة اإذاعة، 

و�صحيفة، وخمزنا لالأ�صلحة اإ�صافة اإىل م�صاعدة مالية منتظمة بقيمة خم�صني األف دينار �صهريًا، اأي ما 

يعادل يف تلك االأيام 150 األف دوالر اأمريكي، اإ�صافة اإىل خم�صة ماليني دوالر كمنحة مالية من النظام 

العراق  يف  الفل�صطينيني  اأو�صاع  كافة  على  ي�صيطر  ن�صال  اأبو  اأ�صبح  وجيزة  فرتة  وخالل  العراقي. 

العراقية �صعدون  اال�صتخبارات  البكر وبالتن�صيق مع رئي�س  اأحمد ح�صن  الرئي�س  وبدعم مبا�رص من 

�صاكر ونائبه برزان التكريتي.

و�رصع اأبو ن�صال يف االإعداد الدقيق لعمليات تنظيمية ثم اأقام جلنة ع�صكرية بالغة ال�رصية من اأجل 

"العمل اخلارجي" اأكرث من اهتمامه بغارات عرب احلدود اإىل داخل اإ�رصائيل بحجة اأن العراق بعيد عن 
اإ�رصائيل، واإن يا�رص عرفات لن ي�صمح له بحرية العمل يف مناطق احلدود اللبنانية - االإ�رصائيلية، وهذه 

احلجة كانت �صعيفة خا�صة واأن احلدود يف دول الطوق كانت مفتوحة اأمامه اإذا اأراد العمل.. غري اأن 

ذلك مل يكن اأهم اأولوياته.

اأبو ن�صال  ا�صتخدم  الغر�س  االأوروبية ولهذا  البلدان  اإىل  االأ�صلحة  ن�صال على تهريب  اأبو  وركز 

احلقائب الدبلوما�صية العراقية وكان �رصاء ال�صالح يتم حمليًا من منظمات متطرفة، وكانت م�صتودعات 

االأ�صلحة الرئي�صة يف اليونان وتركيا وقرب�س واإيطاليا وفرن�صا. ويف هذه املرحلة كانت جلنة اأبو ن�صال 

الع�صكرية تبدو كلها امتدادًا للمخابرات العراقية.
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عمليات اأبو ن�سال �سد �سورية: 

اندالع  وا�صتغلت  عام 1976م،  بحلول  اأكرث طموحًا  لعمليات  ن�صال جاهزة  اأبو  منظمة  اأ�صبحت 

هناك،  الفل�صطينية  املخيمات  �صد  ارتكبت  التي  املجازر  يف  ال�صوري  والدور  اللبنانية  االأهلية  احلرب 

والتي اأثارت احتجاجات وا�صعة يف العامل العربي وبتحري�س من النظام العراقي، قام بتنفيذ �صل�صلة 

عمليات �صد �صوريا حتت ا�صم "حزيران االأ�صود" وهو ال�صهر الذي دخلت فيه القوات ال�صورية لبنان، 

ففي 1976/7م فجر قنابل يف مكتب اخلطوط اجلوية ال�صورية يف الكويت وروما، ثم بعد �صهرين يف 

1976/9/26م اقتحم اأربعة م�صلحني من تنظيم اأبي ن�صال فندق �صمريامي�س و�صط دم�صق واأخذوا 

ت�صعني �صخ�صًا رهائن، وهاجمت القوات ال�صورية الفندق فقتلت م�صلحًا واأربعة رهائن وجرحت اأربعة 

وع�رصين اآخرين، ويف اليوم التايل اأعدم امل�صلحون الثالثة الباقون عالنية. 

اأباد وروما يف �صهر1976/11م، ويف  اإ�صالم  اأبو ن�صال هجمات على ال�صفارات ال�صورية يف  �صن 

كانون االأول على ال�صفارة ال�صورية يف اأنقرة والقن�صلية ال�صورية يف ا�صتانبول، واأدت القنابل املو�صوعة 

يف �صناديق القمامة يف دم�صق اإىل اإثارة الفزع وجنمت عنها اإ�صابات ب�صعة، وقد األقى البولي�س االإيطايل 

القب�س على واحد من تنظيم اأبي ن�صال وا�صمه علي زيدان، وكان قد ا�صرتك يف عمليتي روما يف متوز 

وت�رصين االأول فاأم�صى خم�صة اأعوام يف �صجن اإيطايل. 

ويف 1977/11/25م جنا عبد احلليم خدام وزير خارجية �صوريا اآنذاك من املوت باأعجوبة يف مطار 

اأبو ظبي عندما اأطلق م�صلح عليه النار فاأخطاأته الر�صا�صة لكنها قتلت �صيف غبا�س وزير اخلارجية 

"عمر  ال�صفاريني  فوؤاد  هو  �صمريامي�س  فندق  على  وللهجوم  العملية  لهذه  املخطط  وكان  االإماراتي. 

حمدي" الذي عمل مديرا ملكتب اأبو ن�صال يف بغداد، وع�صو يف اللجنة الع�صكرية وقام بعملية االغتيال 

عبد القادر جمال )اأبو غليون( وا�صمه احلركي ابن �صينا وقد اأعدمه اأبو ن�صال فيما بعد)319(.

وك�صفت تلك العمليات، التي نفذها اأبو ن�صال �صد ال�صوريني، عن حقيقة الدور الذي برع يف تنفيذه 

خلدمة النظام العراقي الذي كان يهتم يف تلك املرحلة مبحا�رصة الدور ال�صوري ومنع جتاوزه للحدود 

االإقليمية التي تتعار�س مع الطموحات االإقليمية التي كان يحملها النظام العراقي. 

 عمليات الغتيال املاأجورة: 

ا�صتملت على  املمكنة  الو�صائل  الفل�صطينية بكل  التحرير  لتدمري منظمة  اإ�رصائيل  ا�صرتاتيجية  اإن 

مع  اإ�رصائيل  فيه  ت�صاوت  الذي  االأمر  وهو  الفل�صطينيني  قادة  الغتيال  جيدا  مدربة  وحدات  اإر�صال 

تنظيم اأبو ن�صال، ومل يكن م�صتبعدًا اأن تقوم اإ�رصائيل با�صتخدام منظمة اأبو ن�صال اإذا ما اأمكنها ذلك، 

الغتيال الزعماء الرئي�صيني يف مع�صكر عرفات وعلى هذا فاإن قيام حتالف بني اجلانبني مل يكن بعيدًا عن 

الت�صور. فمثلما اعتربت اإ�رصائيل "عرفات" "تهديدًا ينبغي اقتالعه" فاإن اأبو ن�صال كان يعترب اأي�صًا 

"خطر ينبغي التخل�س منه")320(.  "عرفات" باأنه 

319  عاطف اأبو بكر.
320  يقول ال�سحفي اإح�سان بكر اأن �سربي البنا هو جزء من املو�ساد فلو ا�ستعر�سنا اأعماله لوجدنا باأنه مل يقم باأي عمل يف الأر�ش املحتلة ومل 
يقتل يهودياً، فكل اأعماله لتخريب املوقف الفل�سطيني ف�سواء حماولة اغتيال ال�سفري الإ�سرائيلي يف لندن وعملياته �سد عز الدين القلق و�سعيد حمامي 

واأبو داوود وع�سام ال�سرطاوي ويو�سف ال�سباعي ومنا�سلني اآخرين توؤكد اأنه جزء من املو�ساد. )حدث يف قرطاج، القاهرة 1992م، �ش59-58(.
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وعلى الرغم من النجاح الن�صبي الذي ميز عمليات اأبو ن�صال، وخا�صة تلك التي ت�صتهدف قيادات 

اأبو  تنظيم  بو�صاطة  تنفيذها  جرى  التي  العمليات  من  العديد  اأن  لوحظ  املقابل  يف  اأنه  اإال  فل�صطينية، 

ن�صال �صد اأهداف اإ�رصائيلية يف مدن اأوروبية، مل تكن على تلك الدرجة من النجاعة، يف اإ�صارة ت�صع 

اأجه�صت  فقد  وراءها.  تقف  التي  واجلهة  ن�صال  اأبو  عمليات  اأهداف  حقيقة  حول  ا�صتفهام  عالمات 

اأفرامي  اغتيال  حماولة  اأخفقت  1979/11/13م  ففي  ناجحة،  تكن  مل  اأنها  اأو  الهجمات  هذه  اأكرث 

اإيلدار �صفري اإ�رصائيل لدى الربتغال والتي قام بها جمال اأبو زيد )علي في�صل( وغ�صان اأحمد �صعيد 

القد�س  عن  معر�س  على  قنابل  الإلقاء  حماولة  اأخفقت  نف�صه  ال�صهر  من   20 ويف  )معت�صم()321(، 

اأقامته اجلالية اليهودية يف �صالزبورغ باأحد فنادق املدينة، كما اأن حماولة يف 1980/3/3م الغتيال 

ماك�س مازان اأحد البارزين من اجلالية اليهودية يف مدريد مل تنجح الأن القاتل اأطلق النار على الرجل 

ي�صكن فيه  الذي  ذاته  املبنى  الذي كان يقطن يف  "ادولفو كويتللو  اإ�صبانياَ هو  اخلطاأ و�رصع حماميًا 

مازان، ويف 1980/7/27م األقيت قنبلتان على حافلة مدر�صة اآغودات اإ�رصائيل لالأطفال يف انتويرب 

اآخرين، ويف  اأحمد عربيات )نا�رص ال�صعيد( فقتل فتى وجرح واحدًا وع�رصين  ببلجيكا والتي نفذها 

ال�صداقة  جمعية  ورئي�س  كراي�صكي  برونو  �صديق  وهو  هاينزنيتال  فيينا  يف  اغتيل  1981/5/1م 

اأبو ن�صال  – االإ�رصائيلية والتي نفذها ح�صام راجح املا�صي )ه�صام(. كما قامت جماعة  النم�صاوية 

باغتيال الكاتب امل�رصي يو�صف ال�صباعي. 

 

321  عاطف اأبو بكر.
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اغتيال �سعيد حمامي)322(:

اأبو  تنظيم  عنا�رص  من  خالد(  )زهري  البياري  جماهد  املدعو  قام 

وكان  1978/1/4م،  بتاريخ  لندن  يف  حمامي  �صعيد  باغتيال  ن�صال 

امل�رصف واملخطط والذي �صلم ال�صالح له �صهري حممد العبا�صي )اأجمد 

عطا( )323(وكانت احلادثة متثل اإيذانا بحملة اإرهابية اأودت على مدى 

الغرب  يف  الفل�صطينية  االأ�صوات  اأكرث  بحياة  التالية  اخلم�س  ال�صنوات 

حتليا بالفكر العميق وبالقدرة على االإقناع واإي�صال ال�صوت الفل�صطيني 

اإىل الراأي العام االأوروبي. 

عمار  اأبي  على  �صغوطًا  ميار�س  اأن  حاول  الذي  العراقي  النظام  من  بتعليمات  العملية  وجاءت 

لاللتحاق بال�صيا�صة العراقية وهو االأمر الذي اعرتف به �صخ�صيًا الرئي�س اأحمد ح�صن البكر اأمام اأبو 

عمار خالل لقائهما على هام�س القمة العربية التي عقدت يف بغداد عام 1978م.

1941م  عام  يافا  يف  ُولد  الفل�سطينية.  التحرير  ملنظمة  ممثاًل  يعمل  كان  فل�سطيني  ومفكر  و�سيا�سي  منا�سل  حمامي:  �سعيد      322
اجلامعية  درا�سته  ملتابعة  دم�سق  اإلى  انتقل  ثم  عّمان  يف  والثانوي  البتدائي  تعليمه  تلّقى  1948م.  عام  الأردن  اإلى  اأ�سرته  مع  وهاجر 
لل�سعودية حيث  انتقل  اأثناء درا�سته، وبعد تخرجه  العربي  البعث  اإن�سّم حلزب  الإجنليزي.  الأدب  اللي�سان�ش يف  �سهادة  وح�سل على 
عمل مدر�ساً، اإل اأنه مل ُيطق الُبعد طوياًل عن العمل الوطني والكفاح من اأجل حترير فل�سطني؛ فعاد لدم�سق وعمل يف ال�سحافة وتراأ�ش 
حترير اإحدى املطبوعات ال�سادرة هناك، لكنه �سرعان ما انتقل للعمل التنظيمي الفل�سطيني، حيث ان�سم حلركة فتح عام 1967م، وبداأ 
جنمه بال�سعود �سريعاً ب�سبب ما حتلى به من جراأة وطالقة تعبري وتخطيط ا�سرتاتيجي. اأ�سبح ع�سوًا يف املجل�ش الوطني الفل�سطيني 
وهو يف بداية الثالثينات من عمره. ثم وقع عليه الختيار لرتوؤ�ش اأول مكتب ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف لندن، والذي اأحدث اإن�ساوؤه، 
بالإ�سافة لب�سعة مكاتب مماثلة يف عوا�سم اأوروبية اأخرى، نقلة نوعية يف العمل الوطني الفل�سطيني، اإذ اأتاح وجود تلك املكاتب التوا�سل 
الغربية. وقد ن�سط �سعيد حّمامي يف لندن مبقالته  ال�سيا�سية  ال�سعبية واملوؤ�س�سات  الفل�سطيني املبا�سر مع و�سائل الإعالم والفعاليات 
ال�سحفية ومقابالته الإعالمية وال�سيا�سية، وا�ستهر بخطاباته العامة يف خمتلف املنابر، مبا فيها حديقة هايد بارك ال�سهرية. كان لأن�سطته 
وقع موؤثر يف الراأي العام الربيطاين والدويل، ب�سبب طروحاته الداعية للتعاي�ش ال�سلمي بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني امل�سروط باإعادة 
احلقوق امل�سلوبة لل�سعب الفل�سطيني. وقد كان لطروحاته اجلريئة اأكرب الأثر يف الإ�سهام يف و�سع الق�سية ال�سيا�سية على ال�ساحة الدولية 
مبنظار جديد، اأربك اخلطط الدبلوما�سية واآلة الدعاية ال�سيا�سية الإ�سرائيلية القائمة على ت�سوير العرب والفل�سطينيني على اأنهم دعاة 
هو ابن عم  حرب ودمار راف�سون لل�سالم، اأّلف عنه داعية ال�سالم الإ�سرائيلي املعروف "اأوري اأفنريي" كتاباً اأ�سماه "�سديقي العدو". 
ال�سفري الأردين الأ�سبق لدى وا�سنطن ح�سني حمامي، والكاتبة والأكادميية العربية الأمريكية رميا حمامي، وخال الدبلوما�سي الأردين 
عزام علم الدين الذي عمل من�سقاً حلركة عدم النحياز من اأجل عدم الت�سلح. اغتيل يف مكتبه بلندن بتاريخ 1978/1/14م ونقل جثمانه 

اإلى عمان حيث دفن فيها.
323  عاطف اأبو بكر.

�سعيد حمامي
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اغتيال علي يا�سني)324(:

عدم  مقابل  االأديب(  )اأبو  الزعنون  �صليم  االأخ  من  طلب  ن�صال  اأبو 

مبا�رصة  تربعات  بدفع  الكويت  تقوم  اأن  الكويت  �صد  بعمليات  القيام 

للمع�صكر الزراعي الذي اأن�صاأه.

اأجمع  اأن  عهدا  علي  خذ  ولكن  مقبول  غري  هذا  االأديب  اأبو  عليه  رد 

اأبو  واأخذ  اتفقنا،  ن�صال:  اأبو  املع�صكر)325(،  تكفي حاجة  تربعات  لك 

االأديب ير�صل للمع�صكر كل احتياجاته من موازنة حركة فتح يف الكويت، 

مدير  اأن  لدرجة  االأديب  واأبو  ن�صال  اأبو  بني  املتبادلة  الزيارات  تعددت 

مقر)مكتب( حركة فتح بالكويت زهري الدويك )اأبوخلوي()326( اأ�صبح 

معظم عمله اأن ي�صرتي وينقل املعدات والتموين ملع�صكر فتح التابع الأبي ن�صال.

تقديري اأن اأبو ن�صال زاد طمعه يف احل�صول على املال فاأخذ قرار ابتزاز القيادة يف الكويت، فقام 

باإر�صال جمموعة الغتيال واحد من الثالثة: �صليم الزعنون )اأبو االأديب( ع�صو اللجنة املركزية ومعتمد 

بالكويت، وهو  فتح حينها  التنظيم يف حركة  )م�صوؤول  علي احل�صن  اأو  بالكويت واخلليج  فتح  حركة 

�صقيق كل من خالد وهاين ع�صوي اللجنة املركزية( اأو علي يا�صني )مدير مكتب "م.ت.ف"(.

االأول لديه اأربعة مرافقني والثاين لديه مرافق واحد واأما علي يا�صني فيقود �صيارته بنف�صه ولي�س 

لديه حماية، اإذ املجموعة التي ح�رصت لالغتيال وجدت اأن الو�صول االأ�صهل لعلي يا�صني لعدم وجود 

حرا�صة عليه.

بعد درا�صة املوقف اأخذ زيد عبد اللطيف ال�صفاريني )عبا�س( املجرم القاتل قرارا اأن يقتله وهو 

يهم بقيادة ال�صيارة، حيث متنعه حالة اجللو�س خلف املقود من اإمكانية الدفاع عن نف�صه، ولكن علي 

يا�صني مل يخرج يوم اخلمي�س اإىل املكتب، وخرجت زوجته قبله ما جعل القاتل ي�صك يف االأمر؛ الأن عدم 

خروجه �صيفقده الفر�صة لتنفيذ جرمية القتل، فاقرتب من باب منزل ال�صهيد علي يا�صني وقرع اجلر�س 

324    علي نا�سر يا�سني من بلدة عالر من عائلة فالحية ن�سالية، ع�سق حب الوطن عن والده ال�سيخ نا�سر واأكمل درا�سته البتدائية 
والثانوية يف نابل�ش واجلامعية يف بريوت، �سافر اإلى الكويت بداية عام 1960م كان اأول مدير ملكتب )م.ت.ف( يف الكويت من حركة فتح، 
بعد خريي اأبو اجلبني الذي كان اأحمد ال�سقريي قد عينه مديرا للمكتب يف الكويت، ل يختلف �سخ�سان على اأنه من اأخل�ش الفل�سطينيني 
ن�سال واإ�سالحا وفكرا �سيا�سيا ح�سن النية كرمي اخللق يبالغ كثريا باحرتام كل �سخ�ش يظهر ع�سق فل�سطني وحب اخلري وامل�ساعدة، 
�ساحب ذاكرة غريبة وا�سع ال�سدر بالنقا�ش، قليل الغ�سب، كرمي يعامل كل �سخ�ش ح�سب ثقافته، جل اهتمامه فل�سطني و�سبل حترير 
فل�سطني، قامت يد الغدر املاأجور باغتياله عن طريق �سربي البنا )اأبو ن�سال( بالكويت مبنزله عام 1978/6/15م، �سيع جثمان ال�سهيد 

اإلى مقربة "�سليبخات" يف الكويت ودفن فيها بعد حفل ت�سييع �ساركت فيه جموع اجلماهري والفعاليات الر�سمية وال�سعبية.
325    اأود الإ�سارة اإلى اأن الدعم الذي قدمته لبي ن�سال كان لتقاء �سره الواقع على احلركة، وقد توقف هذا الدعم مبجرد ح�سول 

اغتيال ال�سهيد علي يا�سني على يد جماعته. امل�سدر: �سليم الزعنون، كتاب ال�سرية وامل�سرية، �ش154.
326  زهري خلوي الدويك من قيادات حركة فتح بالكويت، ت�سلم اإدارة مكتب احلركة يف مقراته املتعددة واآخرها يف اجلابرية، وقام 
بدور متميز بعالقاته مع الكويتيني واجلالية، ان�سم لالن�سقاق على حركة فتح عام 1983م، ف�سحبت �سالحياته و مت ت�سليم مكتبه للتنظيم 
عام  فل�سطني  ودخل  للحركة  اأبوخلوي  وعاد  حاليا،  الثوري  املجل�ش  وع�سو  حينها  الطالب  م�سوؤول  اأبوبكر  بكر  ليد  الكويت  يف  الطالبي 
اأبوغربية مهمة م�سوؤوليته كمفو�ش �سيا�سي عام، وتويف اأبوخلوي عام  1996مديرا ملقر التوجيه ال�سيا�سي والوطني الذي �سغل عثمان 

2002م، متيز بقدراته الإدارية وبناء العالقات العامة واخلارجية ومتيز بح�سور هام وقدرات جماهريية لفتة.

علي يا�سني
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وخرج له علي يا�صني وفتح الباب قليال وقال له: اأنا اليوم مري�س ولن اأذهب للمكتب، تعال يوم ال�صبت 

�صباحا، فراآه م�صمما على فتح الباب، وحاول علي يا�صني اإغالق الباب فقوبل مبقاومة القاتل القوي 

ج�صمانيا الذي وجه له �صت ر�صا�صات خر على اأثرها �رصيعا على االأر�س وتكومت جثته بالقرب من 

الباب، وم�صت �صاعتان قبل اكت�صاف اجلرمية.

ومن املوؤ�صف اأن حكومة الكويت خ�صعت لتهديد اأبي ن�صال وبدال من ت�صليم امل�صتبه بهم للحركة، 

كما وعدنا ال�صيخ �صعد العبداهلل، قامت باإي�صالهم اإىل العبديل، نقطة احلدود مع العراق، فت�صلمهم ممثلو 

جبهة الرف�س. وعندما �صئل ال�صيخ �صباح االأحمد عن هذا االأمر قال: "اأنه رف�س ت�صليمهم جلماعة اأبي 

عمار حتى ال يعدموا دون حماكمة". ويف كل �صباح كان يرن الهاتف يف منزيل-كما يورد اأبو االأديب- 

.)You are the second one( :الأ�صمع �صوت يقول باالإجنليزية

وجاء يف االعرتاف امل�صجل ملنعم )اأمني �صحادة اأحمد �صحادة( –وهو م�صوؤول اأمن لدى اأبو ن�صال- 

اأن قاتل علي يا�صني مرافق خا�س ل�صربي البنا ال يفارقه ومن املوؤ�صف اأن منعم الذي اأف�صى �رص مقتل 

علي يا�صني جرى خطفه ببغداد هو واملهند�س اأحمد جمعة عام 1979م وخطفت خطيبة اأحمد واأعدموا 

ودفنوا بالكرادة مبكتب للجماعة ب�صبب تقدميه هذه املعلومات)327(.

اجتياح  قبل  الكويت  عن  ن�صال  اأبي  يد  لكف  الفل�صطينية  القيادة  على  يعتمدون  الكويتيون  كان 

الكويت واحتاللها من قبل نظام �صدام ح�صني غري اأنه ن�صاأت لدى اأجهزة االأمن الكويتية قناعة بفتح 

خط مبا�رص مع اأبي ن�صال، فاأ�صبح اأبو ن�صال يح�صل على اأموال طائلة من الدولة الكويتية ف�صال عن 

تي�صري ال�صبل الأفراد جماعته باالإقامة يف الكويت مقابل اأن يكف ال�رص عنهم، واأن يتعاون مع االأجهزة 

االأمنية الكويتية التي ا�صتثمرت خالف اأبي ن�صال مع املخابرات العراقية.

الذي  اأبا ن�صال  اأعدم موؤخرا ي�صرت�صي  الذي  اإبراهيم، �صقيق �صدام ح�صني،  اأخذ �صبعاوي  وقد 

تظاهر باال�صتجابة ال�صرت�صاء العراقيني قبل اأ�صهر قليلة من غزو الكويت، غري اأن اأبا ن�صال مار�س 

دور العميل املزدوج بعد دخول القوات العراقية اإىل الكويت فكان يخدم الكويتيني يف ال�رص، ومل يف 

بااللتزامات التي قطعها مع ال�صبعاوي اإبراهيم بل خدم املقاومة الكويتية. ومن االأ�صياء التي طلبت منه 

القيام بتفجريات يف الكويت وال�صعودية، اإذ قام بعمليات مفتعلة وبعلم املخابرات الكويتية التي اأمنت له 

الدعم املايل. وقد فعل ذلك نكاية بالقيادة العراقية التي قامت بطرده من العراق)328(.

327  امل�سدر عاطف اأبو بكر.
328  �سليم الزعنون، كتاب ال�سرية وامل�سرية �ش 159-158.
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اغتيال الدكتور عز الدين القلق: 

قام املدعو حامت عبد القادر كتانة )زهدي( وكايد زهران )لوؤي( من 

بالعا�صمة  مكتبه  يف  القلق)329(  الدين  عز  باغتيال  ن�صال  اأبو  جماعة 

املت�صاعدة  احلملة  اإطار  يف  وذلك  1978/8/3م  يوم  باري�س  الفرن�صية 

بالتوازي  وذلك  اأوروبا  يف  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  رموز  ل�رصب 

التحرير يف موؤ�رص على  االإ�رصائيلية الغتيال قادة منظمة  التوجهات  مع 

قنوات  فتح  على  ن�صال  اأبو  قدرة  يعك�س  والذي  اجلانبني  بني  التن�صيق 

ات�صال مع العديد من اجلهات املعادية ملنظمة التحرير والتي ا�صتطاع من 

خاللها حتقيق م�صاحله ال�صخ�صية)330(.

329  عاطف اأبو بكر.

330    الدكتور عز الدين القلق ولد يف مدينة �سفد �سنة 1936م وقد اأطلقت عليه اأ�سرته ا�سم عز الدين تيمناً بال�سيخ عز الدين الق�سام، عام 1948م 
هاجر مع اأ�سرته اإلى دم�سق وفيها اأكمل درا�سته الثانوية. تعاطف يف �سبابه مع احلركة ال�سيوعية مما قاده اإلى ال�سجون حيث ق�سى عامني من 1959 
- 1961م نال �سهادة اللي�سان�ش يف الكيمياء من جامعة دم�سق عام 1964م، ح�سل على الدكتوراه يف الكيمياء من جامعة مدينة بواتيه الفرن�سية. ان�سم 
يف اأثناء درا�سته اإلى حركة فتح، ونا�سل يف �سفوفها وقد انتخب رئي�ساً لحتاد طلبة فل�سطني يف فرن�سا من 1969 -1970م وهي الفرتة التي كان فيها 
التعاطف الي�ساري مع الثورة الفل�سطينية قد اأخذ يتبلور ويتعمق يف الأو�ساط الفرن�سية. وبعد اغتيال املنا�سل حممود الهم�سري عام 1973م على اأيدي 
املخابرات الإ�سرائيلية يف باري�ش اأ�سبح عز الدين القلق املندوب غري الر�سمي ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف فرن�سا. ويف عام 1975م منحت احلكومة 
الفرن�سية م.ت.ف حركة فتح مكتب اإعالمي يف باري�ش فتم تعيني عز الدين القلق مديرًا ر�سمياً له. وقد �سغل عز الدين القلق هذا املن�سب بجدية وانفتاح 
ومتكن من بناء �سبكة وا�سعة من العالقات مع كافة احلركات ال�سيا�سية الفرن�سية كما متكن من ك�سب بع�ش القطاعات اليهودية املعادية لل�سهيونية اإلى 
جانب الثورة الفل�سطينية وعلى الأخ�ش بني املثقفني والفنانني. متيزت �سخ�سية عز الدين القلق ب�سعة الثقافة وبقوة الإقناع وبالتزامه القوي باملواقف 
الر�سمية ملنظمة التحرير الفل�سطينية اغتيل القلق يف مكتبه يف باري�ش بتاريخ 1978/8/2م. �سدر للقلق بعد ا�ست�سهاده جمموعة ق�س�سية وجمموعتان 

فنيتان من املل�سقات الثورية الفل�سطينية ومن البطاقات الربيدية القدمية عن فل�سطني.

عز الدين القلق
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اغتيال املقدم ماأمون مري�س:

اأبو  اأعقبت االن�صقاق الذي قاده  اأثناء معارك البقاع وطرابل�س التي 

مو�صى عام 1983م، ا�صتطاعت جماعة �صربي البنا اغتيال ماأمون مري�س 

)الزغري( اأحد م�صاعدي خليل الوزير "اأبو جهاد" يف اأثينا باليونان يوم 

ال�صبت 1983/8/20م بو�صاطة املدعو عبد احلميد غزال )كفاح خالد( 

م�صوؤول ال�صاحة اليونانية لتنظيم اأبو ن�صال والقاتالن هما ماهر �صعيد 

ووليد عبد الرحمن ابو زيد )�صهيل عثمان(..

وجاءت عملية اغتيال ماأمون مري�س لتعترب اإحدى اأهم العمليات 

ماأمون  واأن  خا�صة  ن�صال  اأبو  العميل  بتنفيذها  قام  التي  امل�صبوهة 

مري�س كان من قيادات جهاز االأر�س املحتلة والذي يقوم باالإ�رصاف 

ب�صورة مبا�رصة على عمليات حركة فتح املوجهة �صد اإ�رصائيل ومل يكن له اأية عالقة بالعمليات 

التي  امل�صرتكة  امل�صالح  طبيعة  تتاأكد  وهنا  ن�صال  اأبو  جماعة  �صد  املوجهة  فتح  حلركة  االأمنية 

هدفًا  مري�س  ماأمون  االأخ  جعلت  والتي  االإ�رصائيلية  املخابرات  مع  ن�صال  اأبو  تنظيم  ربطت 

م�صرتكًا)331(.

فقد توافرت معلومات اأن ا�صتهداف مري�س جاء يف اإطار �رصاع احلرب الباردة بني الواليات املتحدة 

واالحتاد ال�صوفياتي.. فقد قام ماأمون مري�س مب�صاعدة جهاز املخابرات ال�صوفياتي يف احل�صول على 

اأ�صلحة �صناعة غربية وهو ما جعله هدفًا اأي�صًا للمخابرات االأمريكية. وهنا تكتمل ال�صورة التي تو�صح 

تقاطع امل�صالح االإ�رصائيلية واالأمريكية للتخل�س من ماأمون مري�س.

كما اأكدت هذه احلادثة اأن اأبو ن�صال كان اأداة م�صبوهة لتنفيذ عمليات حل�صاب املخابرات االإ�رصائيلية 

يف بع�س االأحيان عندما تلتقي م�صالح الطرفني. وجاءت �صهادة عاطف اأبو بكر اأحد كوادر تنظيم اأبو 

ن�صال يف احللقة العا�رصة �صمن برنامج مراجعات لقناة احلوار الف�صائية كا�صفا حقيقة اإغتيال املقدم 

ماأمون مري�س: كنت يف دم�صق عام 1986م وكانت تربطني عالقة ب�صفارات البلدان اال�صرتاكية بحكم 

اإحدى  ال�صوفيتية، ويف  ال�صفارة  مع  وكانت يل عالقة خا�صة  البلدان،  تلك  يف  ك�صفري  ال�صابق  و�صعي 

الأوائل يف مدر�سة احل�سني  الطلبة  والثانوية وكان من  البتدائية  فيها  �سكري مري�ش ولد يف اخلليل يف 1948/3/24م، ودر�ش  ماأمون      331
اإلى �سوريا يف  اإلى الأردن، توجه  اإلى القد�ش ومنها توجه  1967م، وتعر�ش للمطاردة فغادر  الثانوية، عا�ش يف بيت وطني وان�سم حلركة فتح عام 
1967/12 م حيث تلقى دورة ع�سكرية يف مع�سكر الهامة، ومت تر�سيحه لدورة ع�سكرية عالية امل�ستوى، وقد اجتاز كل الختبارات الالزمة لذلك، وذهب 
بنف�سه، خا�ش ع�سرات  اختارها  التي  ال�ساقة  الن�سالية  للحياة  نف�سه  ال�ساق معدا  التدريب  اأ�سهر من  ت�سعة  اأم�سى هناك  ال�سعبية حيث  ال�سني  اإلى 
املعارك �سد العدو ال�سهيوين ول �سيما يف منطقة البحر امليت، كما كان وراء الكثري من العمليات الع�سكرية اجلريئة يف عمق الأر�ش املحتلة، وفور بدء 
حرب ال�سنتني يف لبنان توجه ماأمون اإلى بريوت وت�سلم موقعه كقائد ع�سكري يف خميم �سبية، وخالل فرتة قيادته لهذه املنطقة اأقام عالقات وا�سعة مع 
اجلماهري، وبتاريخ 1976/1/1م بداأت قوات الكتائب الهجوم الوا�سع على املخيم وارتكبت اب�سع املجازر واعتقلت مري�ش، وبعد اإطالق �سراحه قررت 
قيادة "فتح" اإر�ساله يف دورة دروع اإلى الباك�ستان وكالعادة كان ترتيبه الأول، وقد اأثنى املدربون على كفاءته وعاد من الدورة ليت�سلم م�سوؤولياته يف 
مركز )عمليات 3( يف منطقة برج اأبو حيدر حيث كان ميار�ش ن�ساطه ال�سري �سواء على �سعيد اإعداد املنا�سلني لدخول الأر�ش املحتلة برا اأو بحرا، اأو 
على �سعيد احل�سول على ال�سالح والعتاد الالزم للثورة. ويف عام 1982م تعر�ش اأثناء وجوده يف مهمة خا�سة يف اإيطاليا ملحاولة اغتيال حيث قامت 
اأثناء الغزو الإ�سرائيلي للبنان وح�سار بريوت عام  اإ�سابة ماأمون باإ�سابة خطرية. قاتل  اإلى  اأدى احلادث  �ساحنة �سخمة ب�سدم �سيارته عمدا وقد 
1982م، وبعد رحيل املقاومة انتقل اإلى دم�سق ومنها اإلى اأثينا حيث وا�سل ن�ساله وقام بتنفيذ املهام املوكلة اإليه. وجرى اغتياله �سباح يوم الأحد 
اإحدى الإ�سارات ال�سوئية تقدمت دراجة نارية واأطلق القتلة  اأمام  1983/3/20م عند مغادرته منزله، وكان القتلة بانتظاره، وفور توقف �سيارته 

خم�ش ر�سا�سات على ماأمون اأ�سابته يف راأ�سه وعنقه، كما اأ�سيب �سائقه وطفله ب�سار، و�سقط �سهيدًا اأمام اأطفاله نهيل وب�سار وب�سري.

ماأمون مري�ش
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املرات قال يل ال�صكرتري االأول: يا رفيق جاءين من مو�صكو �صوؤال حمدد وهو اأننا نريد اأن ن�صاأل اأبا 

اأن املو�صاد االإ�رصائيلي وراء اغتياله،  ن�صال ملاذا قتل ماأمون مري�س؟؟ فاأنا ا�صتغربت ذلك العتقادي 

فذهبت اإىل م�صطفى مراد )اأبو نزار( نائب اأبو ن�صال واأخربته عن ا�صتف�صار ال�صوفييت ولكنه رف�س 

االإجابة. وعندما التقيت مع اأبي ن�صال �صاألته ولكنه مل يرد. 

ت�صري رواية عاطف اأبو بكر اإىل وجود عالقة بني اأبي ن�صال واملخابرات االأمريكية واالإ�رصائيلية 

اللتني لهما م�صلحة يف اغتياله.. ففي بع�س احلاالت تن�صب كثري من الف�صائل الفل�صطينية ورمبا حتى 

االإ�رصائيليون اإىل نف�صها )الف�صل( يف اأعمال اإرهابية مل يرتكبوها يف حقيقة االأمر، ومن منطلق املبداأ 

بث  االإرهاب هو  الهدف احلقيقي من  كان  فاإذا  االأمر معقواًل،  يبدو  مائة(  )اقتل واحد يخاف  القائل 

الرعب يف قلب اخل�صم فيمكن حتقيق ذلك عن طريق �رصقة )الف�صل( بنف�س �صهولة اكت�صابه)332(.

العامة لال�ستعالمات، كتب مرتجمة، )789(،  الهيئة  اإ�سرائيل امل�سادة لالإرهاب،  الق�سة احلقيقية ملهمة  332  جورج جونا�ش، كتاب النتقام، 
�ش291.
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كلف عام 1979م من قبل م�صطفى مراد مع املدعو اإ�صماعيل عبد اللطيف يو�صف )حمدي اأبو يو�صف( 

مبهمة اغتيال ناجي علو�س يف بلغاريا، ثم األغيت املهمة.

ع�صام  الغتيال  الربتغال  اإىل  بالقطار  ومنها  اإ�صبانيا  اإىل  بال�صفر  نوفمرب1979م  �صهر  يف  كلف 

ال�رصطاوي اأثناء موؤمتر ال�صلم، وكان معه اأربعة اأفراد واألغيت املهمة اإال اأنه يدعي باأنه نفذ مهمة اإطالق 

النار على ال�صفري االإ�رصائيلي هناك، رغم اعرتا�س التنظيم على العملية و�صاركه يف التنفيذ �صخ�س اآخر 

بقي معه. كما كلف باغتيال االأخ اإبراهيم اخلطيب يف يوغ�صالفيا اإال اأنه تراجع واألغيت املهمة.

وطلب منه االإقامة يف مالطا لثالثة اأ�صهر عام 1981م اإىل اأن و�صل اأمر له من املدعو ع�صام مرقة 

)�صليم اأحمد( بت�صفية االأخ �صليمان ال�رصفا )اأبو طارق(، اإال اأنه اأخطاأ هدفه وقتل �صخ�صا اآخر غريه 

ي�صبهه. غادر مالطا برفقة �صليم وزوجته اإىل اإيطاليا دون اأن يكت�صف اأمره. وكلف بالتوجه اإىل بلجيكا 

لت�صفية االأخ خالد احل�صن "اأبو ال�صعيد" اإال اأنه مل يجده.

ويف عام 1981م كلف مبهمة ت�صفية االأخ اأبو داوود عودة، وذلك بتكليف من )اأبو ن�صال – م�صطفى 

مراد – عاطف ح�صن حمودة )عاطف اأبو �صهام(، وقام املذكور باإطالق النار على اأبي داوود مب�صد�س 

�صتار 9ملم واأ�صابه، وعاد بعدها اإىل بغداد واختلف مع التنظيم ال�صتنكارهم العملية واتهام املو�صاد 

بالوقوف وراءها.

اأنه ي�صهم بك�صف عنا�رص املجل�س  كلف بت�صفية االأخ �صمري بكر يف الباك�صتان يف 1982م، بحجة 

هناك اإال اأنه يدعي باأنه عندما تعرف على �صمري وجده ن�صط يف خدمة الطلبة وغري ما �صوره له فرف�س 

�صهري  مب�صاعدة  ال�رصطاوي  ع�صام  لت�صفية  الربتغال  اإىل  بالتوجه  كلف  1983م  عام  ويف  التنفيذ. 

العبا�صي )اأجمد عطا( من اإ�صبانيا ملعرفته اللغة وغادر قبل التنفيذ بعد اأن تعرف املذكور على �صخ�صية 

ال�رصطاوي ونفذ مهمته واحتجز ملدة ثالث �صنوات حيث مل تثبت اإدانته ولعدم تعرف ال�صهود عليه مبا 

يف ذلك اأنور اأبو عي�صه.

اأر�صل اإىل لبنان للعمل اجلماهريي بعد خروجه من ال�صجن يف الربتغال اإىل اأن تزوج يف عني احللوة 

من ابنة فتح اهلل عزام و�صقيقة من�صور عزام قائد كتيبة عني احللوة. وتعرف على االأخ اأبو االأمني، الذي 

عمل على اإقناعه برتك جماعة اأبو ن�صال بعد اأن اختلف معهم و�صعر باأنهم يعملون على ت�صفيته. واتفق 

مع االأخ اأبو االأمني ال�صفر اإىل قرب�س ومنها اإىل تون�س بعد اأن جهز له وثيقة �صفر لبنانية.

دخل تون�س 1990/11/22م وقدم تقريرًا من 29 �صفحة الأبي اياد، وادعى اأنه قدم تقريرا يف 

لبنان لالأخ اأبو عمار بو�صاطة عبد املعطي ال�صبعاوي وبعد انتهاء التحقيق معه مت حتويل ملف التحقيق 

للق�صاء الثوري حيث حكمت عليه حمكمة اأمن الثورة باالإعدام ونفذ احلكم بال�صودان.
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حنا مقبل

اإغتيال الأمني العام لحتاد ال�سحفيني العرب حنا مقبل:

بتاريخ  اخلمي�س  يوم  �صباح  نقو�صيا  يف  مقبل)334(  حنا  اغتيل 

متوجها  كان  بينما  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  1984/5/13م 

االثنان  فاأ�صيب  فران  ال�صيدة رميوندا  املكتب  مديرة  ترافقه  مكتبه  اإىل 

واملنفذ  امل�رصف  وكان  النار)  عليهما  اأطلق  الذي  املجهول  بر�صا�صات 

�رصيتح  اهلل  وعبد  دروي�س(،  )�صمري  البطمة  علي  هما:  العملية  هذه  على 

)طارق مو�صى()335((، ويف امل�صت�صفى ا�صت�صهد حنا مقبل فيما عوجلت 

�صكرتريته من جراحها البليغة. وكان االأديب الفل�صطيني حنا مقبل "اأبو 

اأبو  ثائر" من رجال الفكر واالإعالم يف الثورة الفل�صطينية، ويقول نزيه 

الذي  "حنا مقبل  اأوراق مغدورة �س147:  ن�صال يف كتابه مذكرات من 

جرى اغتياله يف قرب�س بتاريخ 1984/5/13م على يد جماعة من تنظيم اأبو ن�صال البنا، بدعوة ملكية 

دار )القد�س بر�س( ال�صحفية، وكنت قبلها و�صيطا بينهما لت�صوية االأمر بحكم عالقتي بحنا و�صربي 

البنا، ولكن من دون جدوى".

اغتيال يون�س عواد:

يف هذه الفرتة تعر�صت )م.ت.ف( وحركة فتح يف لبنان لعمليات اغتيال دموية نفذتها عنا�رص من 

اأبو ن�صال لتنفيذ  اأبو ن�صال بتعليمات وا�صحة من املخابرات ال�صورية التي جلاأت اإىل جماعة  تنظيم 

منهم  لبنان  يف  فتح  حركة  قادة  من  عددا  اغتيال  �صهدت  التي  املرحلة  تلك  يف  الدموية  املخططات  تلك 

اللواء يون�س عواد والعقيد الركن علي عبد الرحمن اأحمد )اأبو �رصغام( واملقدم اأحمد املنت�رص. كما 

جرى اغتيال الدكتور اإبراهيم تركية املفو�س ال�صيا�صي لـ)م.ت.ف( يف �صيدا الطبيب يف الهالل االأحمر 

الفل�صطيني كان اآخر هدف طالته جماعة اأبو ن�صال، فالحقته اإىل م�صتودع اأدوية واردته قتيال مثلما 

حدث يف بريوت وعني احللوة والقا�صمية. 

حر�س يون�س عواد على اأن يكون يف بريوت مثال الدهاء واملهارة التي متيزت بها االأجهزة ال�رصية 

الفل�صطينية، فمظاهره ت�صلل حتى معارفه وال ي�صتطيع اأحد اأن ي�صك باأن له عالقة بالعمل ال�صيا�صي 

واالأمني. ويف املقابل كانت جماعة اأبو ن�صال تعرف اأن العميد يون�س عواد "اأبو حممد" هو اأحد ال�صالت 

الرئي�صية بني )م.ت.ف( والدولة اللبنانية والقوى ال�صيا�صية اللبنانية، كما يعرفون اأن �صقته يف �صارع 

الفاكهاين قرب مركز االإعالم املوحد �صابقًا يتوافد اإليها �صيل من ال�صباب الفل�صطيني. 

وتوفرت لدى جماعة اأبو ن�صال معلومات عن موعد عودة يون�س عواد من زيارة اإىل تون�س اجتمع 

334    حنا مقبل من مواليد قرية "الطيبة" ق�ساء القد�ش عام 1939م، كان الأمني العام لحتاد الكتاب وال�سحفيني العرب، ومديرا عاما لوكالتي 
القد�ش بر�ش وال�سرق بر�ش للخدمات ال�سحفية يف نيقو�سيا. اأ�سهم ب�سكل فعال يف تاأ�سي�ش واإ�سدار اأولى الدوريات الفل�سطينية املنا�سلة "فتح" التي 
كانت ت�سدر من العا�سمة الأردنية عمان. دفن ال�سهيد الأديب واملفكر حنا مقبل "اأبو ثائر" يف مقربة اأم احلريان بالأردن، وال�سهيد حنا مقبل متزوج 

وله ولد هو ثائر وبنت هي �سالم.
335  عاطف اأبو بكر.
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خاللها مع يا�رص عرفات، فاأ�صدر اأبو ن�صال قرارا بت�صفيته. وبالفعل حترك ثالثة من عنا�رصهم اإىل 

– مرا�صل �صحافة  اأيوب  التالية: ناجي  اإىل املطار حتت االأ�صماء  منطقة مطار بريوت الدويل، دخلوا 

– موظف يف ال�صفارة الليبية، باالإ�صافة اإىل  – م�صور �صحايف، ن�رصي عودة  اإ�صكندر  اأجنبية، فايز 

عبويني  يو�صف  هي:  لالأ�صخا�س  احلقيقية  االأ�صماء  اأمن.  ل�صابط  �صديقة  اأنها  ذكرت  �صقراء  امراأة 

)�صليم مهبوب(، يو�صف �صعبان، وجمال فطاير، وزوجة اأبو حممد زعرورة)336(. و�صوهد عواد يف 

مطار بريوت وهو يخرج من الطائرة، وما اأن نزل اأر�س املطار حتى حمل حقيبته الوحيدة وا�صتقل 

�صيارة تاك�صي واختفى.

منطقة  اإىل  ن�صال  اأبو  جماعة  من  اأفراد   10 و�صل  مراقبته  ا�صتكمال  وبعد  املحددة  اللحظة  ويف 

لبنان  تلفزيون  ملبنى  املقابل  ال�صارع  ال�صقراء، وا�صتاأجروا �صقة معزولة يف  املراأة  بقيادة  تلة اخلياط 

اأفراد جمموعة االغتيال  ال�صاعة 8،45 �صباحا كان  بها. ويف يوم اخلمي�س 1993/4/1م  ليختبئوا 

بانتظار خروج يون�س عواد من املبنى الذي كان يق�صي الليل فيه، وبعد �صاعة من الزمن �صوهد يغادر 

متابعة  قبل  �صيجارة  الإ�صعال  توقفوا  وفجاأة  ببطء.  ي�صريون  الثالثة  كان  املبنى،  اآخرين  رجلني  مع 

�صيارة  يف  ينتظران  رجالن  كان  اخلياط  تلة  حلديقة  مقابلة  زاوية  ويف  اليا�س  مار  منطقة  اإىل  الطريق 

مر�صيد�س بدون لوحات على مقربة من املكان.

ويف �صاعة ال�صفر حلقت املراأة بيون�س عواد وقالت: �صباح اخلري ب�صوت يدعوه الأن ينحو معها جانبا 

وعندما ا�صتدار يون�س عواد راأى رجلني قطعا اأمامه فورا الطريق معرت�صني �صبيله فابتعد الرجالن 

اللذان رافقا يون�س واأخرج خليل ال�رصاج و�صديقه ح�صني كادو�س ال�صالح املزود بكامت ال�صوت واأطلقا 

النار على يون�س عواد ف�صقط قتيال.. واأكمل املهاجمان طريقهما �صريا على االأقدام واختفوا عند اأول 

منعطف يوؤدي اإىل خميم مار اليا�س. نقل يون�س عواد اإىل م�صت�صفى عني احللوة جثة هامدة ويف �صباح 

اليوم التايل نقل جثمانه عرب مطار بريوت اإىل عمان)337(.

336  ممكن اأن تكون بع�ش الأ�سماء غري حقيقية وذلك لأنهم كانوا يدخلون حتت اأ�سماء وجوازات �سفر مزورة.
337    ال�سهيد يون�ش عواد، مواليد قرية تلفيت ق�ساء نابل�ش �سنة 1947، اكمل درا�سته البتدائية يف قريته وانتقل اإلى عمان وتابع تعليمه الثانوي 
يف مدر�سة كلية احل�سني. بعد نكبة حزيران 1967 وبداية عام 1968م  كان من اأوائل ال�سباب امللتحقني اإلى قوات العا�سفة يف دورة تدريبية قتالية 
على ا�ستخدام الأ�سلحة واملواد النا�سفة يف مع�سكر الهامة، عاد من مع�سكره التدريبي اإلى اأحد قواعد فتح الرئي�سية يف اربد قاعدة الطيبة، عمل يف قواعد 
الداخل ال�سرية وبقي هناك حتى �سدور اأمر عودته اإلى قاعدته بعد جناح مهمته بتدريب وتاأهيل مقاتلني. نفذ عملية قتالية يف عمق الأرا�سي املحتلة 
عام 1968م، واختري يف دورة تاأهيل �سباط اإلى كلية ا�سكيده الع�سكرية يف اجلزائر يف 1968م، �سابط عمليات يف الوحدة اجلنوبية من القطاع ال�سمايل، 
خدم يف قاعدة 16 يف الوحدة الو�سطى من قطاع ال�سمال، كلفه اأبو علي اإياد الإ�سراف على قطاع ال�سمال وخميم مدينة اربد، وعمل حتت قيادته، كلفه 
اأبو علي ال�سفر لل�سام، خدم يف قطاع اجلولن فرتة اأيام ثم نقل اإلى لبنان قائد قاعدة ن�سور العرقوب يف اجلنوب، عمل نائب لقائد قوات اأجنادين حتت 

قيادة حممد جهاد، اغتيل يف بريوت 1993/4/6.
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اأبو ن�صال البنا حكمت عليهم املحكمة باالإعدام. وبعد النطق باحلكم طلب علي �صامل مقابلتي  وتن�صيقهم مع جمموعات 

وفعال ذهبت اإليه ووجدته يطلب مني اأنه ينعاه اأبو عمار ك�صهيد واأن يتوىل رعاية اأبنائه، قلت اأال ير�صيك يا علي هذا، قال: 

هذا اأنا اأدفع ثمن غلطتي. وفعال بعد اأن مت تنفيذ حكم املحكمة ذهبت اإىل اأبو عمار ونقلت له طلب علي �صامل فاأمرين اأن اأنفذ 

ما طلب وقمنا بعمل جنازة له ونعيه ك�صهيد وتوىل اأبو عمار اأ�رصته حتى �صقيقته جئت بها لتعمل كطابعة لنا يف الثكنة ومت 

تفريغ �صقيقه، وكان يعمل مرافقًا يل يف ليبيا.

النتقال اإىل �سورية:

مع و�صول الرئي�س �صدام ح�صني اإىل رئا�صة العراق خلفا للرئي�س البكر عام 1979م بداأ ي�صعى لال�صتحواذ على زعامة 

االأمة العربية م�صتغاًل توقيع الرئي�س ال�صادات اتفاقية ال�صالم مع اإ�رصائيل. اإال اأن العقبة الرئي�صة اأمام طموحاته متثلت يف 

االتهامات املوجهة اإىل النظام العراقي برعاية االإرهاب وهو ما جعل تنظيم اأبو ن�صال م�صدر حرج للرئي�س �صدام ح�صني 

الذي اأبدى توجهات للم�صاحلة مع يا�رص عرفات وفتح �صفحة جديدة من العالقات بني اجلانبني.

اأدرك اأبو ن�صال اأن اأيام منظمته يف بغداد باتت معدودة وبداأ يتقرب من �صوريا وليبيا �رصا بات�صاالت متهيدية، لكن 

ا�صتغاللها فقام  اأبو ن�صال  ا�صتطاع  التي  اأيلول 1980م  – العراقية يف  االإيرانية  تاأجيله بف�صل احلرب  الطرد مت  قرار 

اإىل ذراع خارجية،  اأ�صلحة ومعلومات �رصية، وكانوا يحتاجون  اإىل  الذين كانوا بحاجة  العراقيني  بعر�س خدماته على 

فعر�س عليهم اغتيال بع�س اأع�صاء املعار�صة العراقية يف اخلارج، وقدم نف�صه كقناة �رصية لالت�صال مع �صوريا، اأما يف 

الداخل فقد عكف على مراقبة االأعداء، ثم اأدخل نف�صه كو�صيط يف جتارة االأ�صلحة التي اأمل اأن يحقق منها اأرباحا �صخ�صية.

بداأ التغيري يظهر على العالقة مع ال�صلطات العراقية يف عام 1981م التي اتخذت قرارًا بعدم اإ�صدار جوازات �صفر 

عراقية جلماعة اأبو ن�صال وبداأت املخابرات العراقية تراقب املحادثات يف مكاتبه ببغداد.. فقام بنقل مقر اإقامته ب�صورة 

موؤقتة اإىل العا�صمة البولندية وار�صو حيث عمل يف جتارة االأ�صلحة.. وافتتح �رصكة لهذا الغر�س با�صم )SAS( واأطلق 

على نف�صه ا�صم الدكتور �صعيد. وبداأ ي�صتطلع موقف ال�صوريني اإزاء اإمكانية نقل مقر ن�صاطه اإىل دم�صق خا�صة واأنه كان 

ياأمل اأن يطور عالقاته مع �صوريا، لكن الرئي�س االأ�صد كان �صديد احلر�س على عدم مقابلته رغم العديد من ر�صائل االإعجاب 

اأن والدته علوية ومن عائلة االأ�صد، وبقي ات�صال  اأقرباء حيث  اأنهما  اإحداها  اأبو ن�صال له وادعى يف  التي كان ير�صلها 

الرئي�س االأ�صد به عن طريق حممد اخلويل رئي�س خمابرات القوات اجلوية.

يف املقابل فاإن �صوريا كانت تعترب اأبو ن�صال حليفًا حمتماًل يف احلرب �صد االإخوان امل�صلمني الذين كانوا قد حتالفوا 

مع العراق واالأردن. وبداأ اأبو ن�صال يعر�س اإمكانية امل�صاعدة يف تزويد النظام ال�صوري باملعلومات عن ن�صطاء االإخوان 

يف عمان وبغداد اإ�صافة اإىل ا�صتهداف قادتهم يف اأوروبا. كما اعتربت �صورية اأن هناك اإمكانية لال�صتفادة من اأبي ن�صال 

ملواجهة حتركات يا�رص عرفات ال�صاعية للو�صول اإىل �صالم مع اإ�رصائيل مما ي�صع �صورية يف ماأزق اإ�صرتاتيجي يعزلها 

ويعر�س اأمنها للتهديد. 

يف �صوء ذلك مت افتتاح عدة مكاتب للمجل�س الثوري بال�رص و�رصيطة عدم الظهور العلني وانتقلت بع�س قيادات اأبو 

ن�صال اإىل دم�صق ومنهم عبد الرحمن عي�صى الذي �صاعده ال�صوريون على مراقبة ات�صاالت حركة فتح الال�صلكية و�صمح 

الأع�صاء منظمته بحمل اأ�صلحة خفيفة، كما مت احل�صول على مبان و�صيارات اأخرى، وجيء باأع�صاء اآخرين، وكان هنالك 

املخيمات  العربية واالأجنبية، ون�رص اخلرب يف  بال�صفارات  الداخلية واالت�صال  االإدارة  يتعني عمله يف ميادين  الكثري مما 

الفل�صطينية ومت االت�صال مع اأع�صاء املنظمة يف لبنان واالأردن للبدء بالعمل اال�صتخباري، وفتح مكتب فرعي يف درعا قرب 

احلدود ال�صورية – االأردنية لت�صغيل العمالء وتهريب االأ�صلحة من خالله اإىل داخل االأردن، واأر�صلت جمموعة من املجندين 

الثاين 1981م  للتدريب، ويف ت�رصين  العراق  اإىل  اأعمارهم بني اخلام�صة ع�رصة وال�صابعة ع�رصة  الذين ترتاوح  ال�صغار 
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�صاحنتني  ا�صرتت  االأول  كانون  ويف  منا�صبة،  ومكاتب  �صقق  على  للح�صول  كغطاء  بدم�صق  عقارية  وكالة  املنظمة  فتحت 

ثقيلتني للعمل على طريق بغداد – دم�صق، و�صيارة �صحن مربدة للعمل على طريق عمان – دم�صق كا�صتثمارات جتارية 

ميكن عند احلاجة ا�صتعمالها الأغرا�س اأخرى، وعند نهاية 1981م كان لدى اأبو ن�صال 120 �صخ�صًا متفرغًا تفرغًا كاماًل 

للعمل يف �صوريا ولبنان. 

وعلى الرغم من اأن العراقيني مل يعجبهم تنامي ارتباط اأبو ن�صال مع �صوريا، فقد ظلت عالقتهم به م�صتمرة حتى 

1983م، تزايدت عملياته التي تعار�صت مع م�صالح العراق حيث خطط الأحداث تفجريات املقاهي ال�صعبية يف دولة الكويت 

الوقت،  ذلك  يف  العراق  اأكرب حلفاء  االإمارات،  دولة  ابتزاز  قام مبحاولة  كما  املجرم زهري خالد  عن طريق  1985م  عام 

اإماراتية  بتفجري طائرة  فقام  االإمارات  رف�صته  الذي  االأمر  تنظيمه وهو  الدوالرات حل�صاب  دفع ماليني  على  الإرغامها 

ومت  والهند  الكويت  يف  اإماراتيني  دبلوما�صيني  اغتيال  جرى  كما  راكبا   111 فيها  وقتل  1983م  يف  كرات�صي  من  قادمة 

اغتيال االإماراتي حممد ال�صويدي يف روما واغتال ال�صفري عبد العزيز خليفة املبارك �صنة 1984 يف باري�س وكان له اموال 

يف بنك االعتماد االماراتي يف بريطانيا وعندما انهار البنك قام ب�صغوط وتهديدات اىل ان ا�صتطاع ان يح�صل على بع�س 

التعوي�س. فتعر�س العراق لل�صغط كي يقطع �صلته باأبي ن�صال وهو ما حدث بالفعل حيث �صهدت نهاية 1983م انتهاء 

العالقة ب�صكل كامل بني النظام العراقي وجماعة اأبو ن�صال، بعد اأن مت اإبالغ قيادتهم يف اجتماع �صم الطرفني، مثل فيه 

مغادرتهم "القطر العراقي"، واإبقاء مكتب خا�س ملتابعة ال�صوؤون االإن�صانية  ب�رصورة  العراقية،  عزيز" القيادة  "طارق 
واأ�رص ال�صهداء على اأن يتم تعوي�صهم عن كافة االأ�صلحة واملمتلكات والعقارات يف ال�صاحة العراقية والتي قدرت بـ)50( 

مليون دوالر.

يف �صوء ذلك مت توجه اأغلبية كادر جماعة اأبو ن�صال اإىل ال�صاحتني ال�صورية واللبنانية ووفق بروتوكول مكتوب ينظم 

العالقة بني الطرفني وذلك بعد مفاو�صات طويلة مع وفود عن جماعة اأبو ن�صال تراأ�صها "م�صطفى مراد – اأبو نزار" 

"حممد اخلويل" قناة ملتابعة  "عبد احلليم خدام" ومت حتديد املخابرات اجلوية  اأبو ن�صال ووفد �صوري برئا�صة  نائب 

وال�صابطية  الع�صكري  االأمن  مع  عالقتها  كانت  التي  الفل�صطينية  الف�صائل  كافة  مع  به  معموال  كان  ملا  خالفا  العالقة، 

الفدائية ال�صورية. وقد ت�صكلت القيادة املركزية من كل من: 

اأبو ن�صال – اأمني ال�رص. 1

م�صطفى مراد )اأبو نزار( – نائبًا الأمني ال�رص . 2

عبد الرحمن عي�صى – اأمني �رص دائرة املعلومات يعاونه م�صطفى فرا�س.. 3

و�صفي حنون – اأمني �رص دائرة جي�س ال�صعب ومقرها يف ال�صاحة اللبنانية ويعاونه كل من: اأبو عمر – عاي�س . 4

بدران، واملقدم جا�رص "اأبو املاأمون" 

ع�صام عودة – جلنة الذاتية والع�صوية. 5

�صوقي يو�صف – دائرة التنظيم. 6

�صليمان �صمرين )غ�صان العلي( املهمات اخلا�صة ينوب عنه ع�صام مرقة. 7

من�صور حمدان – )ع�صو ل.م( اأمني �رص الدائرة ال�صيا�صية وناطقا ر�صميا.. 8

عامر القيق )ل.م م�صوؤوال للجنة العلمية(. 9

م�صطفى عو�س )ل.م نائبا لعبد الرحمن(. 10

عبد اهلل ح�صن – اأمني �رص اإطار املجل�س الثوري. 11

�صليم اأحمد – اأمني �رص جلنة املهمات . 12

منري اأحمد – اأمني �رص التنظيم، يعاونه زيدان عبد الكرمي.. 13

غ�صان العلي – �صكرتري للجنة املركزية.. 14
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الإرهاب �سد الأردن: 

بت�صجيع من ال�صوريني خا�س اأبو ن�صال حربا اإرهابية �صد االأردن، ا�صتغرقت ما يقرب من . 1

عامني من ت�رصين االأول 1983م اإىل �صيف 1985م كانت تلك هي اخلدمة احلقيقية الكربى 

واعتربوه  ذاك  حني  االأردين  الفل�صطيني  التقارب  من  تخوفوا  الذين  لل�صوريني  قدمها  التي 

مناه�صا ل�صيا�صاتهم. واأطلق اأبو ن�صال �صل�صلة عمليات اإرهابية ل�صالح التوجهات ال�صورية. 

ميكن ح�رصها على النحو االآتي:

مبنى . 2 اأمام  خورما  حممد  نيودلهي  يف  االأردين  ال�صفري  اغتيال  حماولة  1983/10/29م 

ال�صفارة)338(.

1983/10/26م اأ�صيب ال�صفري تي�صري طوقان يف روما بجروح اإثر حماولة اغتيال)339(.. 3

1983/11م قتل م�صوؤول اأردين واأ�صيب اآخر يف اأثينا وعرث على 3 عبوات نا�صفة يف عمان.. 4

1983/12م قتل وليد بلقز وهو م�صوؤول قن�صلي اأردين وجرح اآخر يف مدريد.. 5

1984/3م انفجرت قنبلة خارج فندق انرتكونتننتال يف عمان.. 6

1984/11م جنا القائم باالأعمال االأردين يف اأثينا عا�صم قطي�صات من املوت باأعجوبة عندما . 7

تعطل م�صد�س امل�صلح الذي هاجمه.

1984/12م قتل امل�صت�صار االأردين عزمي املفتي يف بوخار�صت.. 8

1985/4م وقع هجومان على ال�صفارة االأردنية يف روما وعلى طائرة اأردنية يف مطار اأثينا.. 9

قتل . 10 اأنقرة  ويف  مدريد،  يف  االأردنية  اخلطوط  �رصكة  مكتب  على  الر�صا�س  اأطلق  1985/7م 

بالر�صا�س ال�صكرتري االأول يف ال�صفارة االأردنية زياد ال�صاطي، وقد دفع اأبو ن�صال ثمنًا فادحًا 

يف  �صبكاته  فحطموا  معًا  خمابراتهم  وجمعوا  واالأردنيون  االأتراك  التقى  فقد  العملية،  لهذه 

البلدين، واأبعدت تركيا �صتة ع�رص فل�صطينيًا معظمهم اأع�صاء يف منظمته.

قرر امللك ح�صني يف 1985/12م اأن الوقت حان لكف االأذى ال�صوري، فقام بزيارة الرئي�س االأ�صد 

بعد انقطاع منذ عام 1979م، ومت�صيًا مع هذه امل�صاحلة اأو�صح ال�صوريون الأبي ن�صال اأن االأهداف 

االأردنية اأ�صبحت حمرمة، وهكذا مت ر�صم خط اأحمر مينع جتاوزه، اإال اأن جماعة اأبو ن�صال قامت يف 

1994/1/29م باغتيال ال�صكرتري االأول يف ال�صفارة االأردنية يف بريوت نائب عمران املعايطة. وقام 

�صنار" وجمال  "اأبو  �صالمة  اأحمد  حممد  يا�رص  من  كل  �صمت  التنظيم  من  جمموعة  االغتيال  بعملية 

دروي�س وم�صطفى فطاير ""را�صد اأحمد عطيه"" وعقاب منر �صليمان الفقهاء واإح�صان �صادق و�صالح 

الر�صوان. وغادر يا�رص �صالمة "اأبو �صنار" لبنان بعد احلادث اإىل ال�صودان ثم تركيا وهناك األقي القب�س 

عليه حيث قامت ال�صلطات الرتكية بت�صليمه اإىل االأردن التي اأ�صدرت حكمها بتاريخ 2001/12/3م 

باإعدام يا�رص حممد �صالمه )اأبو �صنار( الإدانته باغتيال الدبلوما�صي االأردين نائب عمران املعايطة. 

338    تعر�ش ال�سفري حممد خورما يف 1983/10/29م اإلى حماولة اإغتيال يف نيودلهي وهو يهم بدخول منزله من قبل �سخ�ش يركب دراجة نارية 
اأطلق عليه النار عن قرب. ومل يغادر اجلاين املكان اإل بعد اأن تاأكد اأن ال�سفري قد فارق احلياة ولكن العناية الإلهية كانت اأقوى من توقعاته، َف�ُسِفَي من 

جراحاته، واأعلنت منظمة األوية الثورة العربية م�سوؤوليتها عن احلادثة.

339    تعر�ش ال�سفري تي�سري طوقان يف روما يف 1983/10/26م اإلى حماولة اإغتيال اأ�سابته بجروح بليغة تعافى منها، ثم فارق احلياة فيما بعد، 
اأعلنت منظمة "األوية الثورة العربية م�سوؤوليتها عن احلادث.
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نهاية العالقة مع دم�سق: 

نزار  بحادثة  عرفت  والتي  هيرثو،  مطار  يف  االإ�رصائيلية  الطائرة  تفجري  حماولة  حادثة  اأطاحت 

التحقيقات عن  الذي ك�صفت  ال�صورية  القوات اجلوية  باللواء حممد اخلويل قائد خمابرات  هنداوي، 

اإنهاء  يف  االأول  احلجر  مبثابة  احلادثة  هذه  وكانت  العملية.  لهذه  املو�صاد  واخرتاق  باحلادثة  عالقته 

ا�صتقرار تنظيم اأبو ن�صال يف دم�صق خا�صة واأن اللواء اخلويل كان الراعي االأول يف النظام ال�صوري 

لتنظيم اأبو ن�صال.

اإال اأن احلادثة االأهم التي اأطاحت بهذا اال�صتقرار نهائيًا كانت حادثة اختطاف طائرة بان اأمريكان 

الذين  اخلاطفني  اعتقال  ومت  اأهدافها  حتقيق  يف  ف�صلت  والتي  1986م  اأيلول   5 يف  كرات�صي  مطار  يف 

ات�صح عالقاتهم مع تنظيم اأبو ن�صال مما اأدى اإىل و�صع النظام ال�صوري يف حرج اأمام املجتمع الدويل. 

ويف اأعقاب زيارة الرئي�س االأمريكي االأ�صبق جيمي كارتر اإىل دم�صق والتي نقل خاللها اإىل ال�صلطات 

ال�صورية معلومات املخابرات االأمريكية وقدم فيديوهات ووثائق تثبت وجود جمموعات كبرية الأبو 

ن�صال يف �صوريا، كما قدم ك�صف بعمليات اأبو ن�صال التي جرت يف روما وفيينا ويف كرات�صي وخطف 

كرات�صي،  يف   1986 اأيلول  يف  امرييكان  بان  طائرة  خطف  حماولة  وعملية  ملالطا،  امل�رصية  الطائرة 

وتفجري نادي ليلي نادي برلني وعملية مطار هيرثو الذي كانت وجهة لتفجري طائرة اإ�رصائيلية باجلو 

على يد �صديقه نزار هنداوي وهو ما اأدى اإىل اإ�رصاع الرئي�س االأ�صد باإ�صدار قرار يف 1987/4/1م 

بطرد جميع اأع�صاء تنظيم اأبو ن�صال من االأرا�صي ال�صورية، وت�صفية وجوده على ال�صاحة ال�صورية 

وقام االأمن الع�صكري مبداهمة املكاتب الرئي�صة وختمتها بال�صمع االأحمر وت�صوير ذلك ب�رصيط فيديو 

اإىل ال�صفري االأمريكي يف دم�صق للتاأكيد باأن النظام ال�صوري ال يقبل اأي عالقة مع املنظمات  واإر�صاله 

االإرهابية.

اأبو ن�سال يف ليبيا: 

حني بداأت العالقات بني اأبو ن�صال مع اأحمد عبد الغفور "اأبو حممود" املدعوم من النظام الليبي، 

اأبو ن�صال وعبد الغفور  التن�صيق بني  اإىل دمج كال املجموعتني يف تنظيم واحد. وجرى  �صعى كالهما 

يف  فتح  حلركة  التابعة  االأمن  اأجهزة  وجنحت  فتح..  حركة  قيادة  �صفوف  يف  اغتيال  عمليات  لتنفيذ 

"اأبو مازن" وقام  اإحباط تلك العمليات التي �صعى من خاللها اأبو ن�صال الغتيال االأخ حممود عبا�س 

باإر�صال نائبه اأبو نزار لتنفيذ العملية يف دم�صق يف �صهر حزيران 1974م.. وقام عبد الغفور بالتوجه 

�صخ�صيًا اإىل بريوت ال�رصقية قادمًا من ليبيا بهدف تنفيذ �صل�صلة اغتياالت �صد قيادات حركة فتح يف 

بريوت اعتمادا على عنا�رص تابعة له يف خميمات الالجئني يف لبنان ومت اإحباط خمططات املذكور وجرت 

ت�صفيته يف منطقة االأ�رصفية �رصق بريوت يف اأواخر العام 1974م.

قام اأبو ن�صال وردًا على اغتيال اأحمد عبد الغفور وبتوجهات ليبية بتنفيذ عملية اختطاف الطائرة 

الربيطانية يف دبي واأرغموا الطائرة على التوجه اإىل تون�س ومت قتل طبيب اأملاين كان من �صمن الرهائن 

وطالب اخلاطفون باإطالق �رصاح املجموعة التي هاجمت طائرة البان اأمريكان يف روما يف كانون االأول 
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1973م والذين كانوا حمتجزين يف ذلك الوقت يف ال�صجون امل�رصية.

وك�صفت العملية عن عالقة مبا�رصة للعقيد القذايف وخا�صة من جهة قيامه بخداع �صالح خلف "اأبو 

اأزمة الطائرة املختطفة بالتعاون  اإياد" الذي اأجرى مفاو�صات مع كافة االأطراف ذات ال�صلة الإنهاء 

مع الرئي�س ال�صادات الذي وافق على اإطالق �رصاح املحتجزين اخلم�صة لديه ونقلهم اإىل تون�س متهيدا 

لالنتقال اإىل ليبيا على اأن يلتزم القذايف بت�صليمهم الحقًا اإىل منظمة التحرير وهو االأمر الذي مل يحدث 

حيث قام القذايف بت�صهيل خروجهم من ليبيا خمالفًا لالتفاق امل�صبق. وهو ما اأكد اأن القذايف كان ي�صعى 

ومن خالل العملية التي قام بتن�صيقها مع اأبي ن�صال الإحراج منظمة التحرير واإي�صال ر�صالة �صديدة 

اللهجة الإمكانياته ردا على اغتيال اأحد اأهم حلفائه يف ذلك الوقت وهو اأحمد عبد الغفور "اأبو حممود". 

م�صتعينًا وللمرة االأوىل باأبي ن�صال الذي بداأ يغرد بعيدًا عن ال�رصب الفتحاوي.

ويف 1978م وعندما بداأ الرئي�س ال�صادات بخطواته باجتاه الت�صوية ال�صلمية مع اإ�رصائيل انعقدت يف 

العا�صمة العراقية بغداد القمة العربية التا�صعة من 2 – 1978/11/5م التي اأكدت رف�صها التفاقية 

كامب ديفيد وطالبت م�رص بالرتاجع عنها، واأظهرت هذه القمة حتالفًا عراقيًا �صوريًا وليبيًا يف هدف 

معلن هو ال�صيطرة على منظمة التحرير الفل�صطينية لتكون ورقة م�صاومة لهذه االأنظمة اأمام االإدارة 

االأمريكية واإ�رصائيل وكانت ليبيا اأول الدول ال�صاغطة على )م.ت.ف( ممثلة برئي�صها يا�رص عرفات 

الذي رف�س عر�صًا ليبيًا بتدمري قناة ال�صوي�س والعمل على اإغالق م�صيق هرمز)340(.

و�صهدت املنطقة ا�صطفافات خطرية ت�صعى جميعها ل�صغل الفراغ الذي تركته م�رص بتوقع اتفاقية 

ال�صالم منفردة مع اإ�رصائيل.. فقد مت ت�صكيل حتالف �صوري عراقي بدعم ليبيا تبلور من خالل امليثاق 

القومي بني البلدين يف 1978/10/26م والذي ركز اجلهد لل�صيطرة على الورقة الفل�صطينية فقاموا 

يف  ع�رصة  الرابعة  دورته  يف  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  الجتماعات  للتح�صري  مكثفة  با�صتعدادات 

دم�صق بتاريخ 1979/1/15م للح�صول على اأغلبية يف قيادة منظمة التحرير، من خالل حلفائهم يف 

يطرحون �رصورة  وبداأوا  العامة.  القيادة  ال�صاعقة،  ال�صعبية  الدميقراطية،  الفل�صطينية،  التنظيمات 

ت�صكيل قيادة جديدة الإنهاء �صيطرة حركة فتح وتفرد يا�رص عرفات. وكان طارق عزيز وعبد احلليم 

خدام داخل اجتماعات املجل�س الوطني الفل�صطيني، لكن الرئي�س اأبو عمار متكن من اإحباط املوؤامرة 

واإف�صالها)341(. 

الوطني  املجل�س  اجتماعات  يف  والعراق  وليبيا  �صوريا  ممثلي  حتالف  موؤامرة  ف�صل  �صوء  وعلى 

الفل�صطينية فقام با�صتدعاء  ال�صاحة  التاأثري يف  القذايف حماوالته الإظهار قدرته على  يف دم�صق وا�صل 

اأبو ن�صال اإىل ليبيا وعر�س عليه التعاون ملواجهة خمططات يا�رص عرفات وتوجهاته املهادنة للرئي�س 

ال�صادات يف ذلك الوقت وقدم له الكثري من الدعم املادي واللوج�صتي وقام بافتتاح مكاتب لتنظيمه يف 

ليبيا مبديًا دعمه للعمليات التي نفذها �صد القيادات الفل�صطينية املقربة من يا�رص عرفات.

وت�صاعدت االأزمة بني )م.ت.ف( والنظام الليبي الذي بداأ يف القيام ببع�س االإجراءات للت�صييق 

340  فريد اأبو �سهال: اجلمهور – 1979/12/20م.
341  يقول يا�سر عبد ربه يف احللقة ال�سابعة من حواره مع �سحيفة احلياة يوم 2008/11/27م: نحن يف اجلبهة الدميقراطية يف تلك املرحلة 

دخلنا يف هذا التواطوؤ معتقدين اأنه بهذه الو�سيلة ن�ستطيع اإ�سالح املنظمة.
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على مكتب املنظمة يف طرابل�س واأخذت متار�س �صغطًا على الطلبة الفل�صطينيني يف ليبيا الإرغامهم على 

ت�صكيل جلان �صعبية على غرار اللجان ال�صعبية الطالبية الليبية. واأعلنت ليبيا عن وقف كل م�صاعدة 

ال�صيا�صي، ورد �صالح  العمل  اإىل  اأن حتولت  امل�صلح بعد  الكفاح  اأنها تخلت عن  حلركة فتح على زعم 

خلف "اأبو اإياد" يف مهرجان ح�رصه اأبو عمار يف بريوت قائاًل )اإن القذايف مل يدفع قر�صًا واحدًا منذ عام 

1975م الأنه يريد اأن تكون ثورتنا باالأجرة ونحن نرف�س ذلك(.

ويف يوم 1979/8/9م قامت احلكومة الليبية بطرد ممثل املنظمة يف ليبيا �صليمان ال�رصفا "اأبو 

طارق" مع اأفراد عائلته واالأمر الذي فجر االأزمة اإطالق العقيد معمر القذايف لت�رصيح هاجم فيه حركة 

على  العدو  مع  التحالف  اللبنانيني  تف�صيل  يفهم  بداأ  فتح  مع  تعامله  وبعد  االآن  "اأنه  قال:  فتح حيث 

التحالف مع فتح، واتهم يا�رص عرفات بالتاآمر على الثورة الفل�صطينية". وجاء رد ال�صفري الفل�صطيني 

�صليمان ال�رصفا على ت�رصيح القذايف قويًا حيث قال: "اإن القذايف عدو ال�صعب الفل�صطيني رقم واحد"، 

مو�صى  االإمام  اغتيال  م�صوؤولية  القذايف  لتحمل  نف�صه  الوقت  يف  الثورة  فل�صطني  جريدة  �صدرت  كما 

ال�صدر.

واتخذ اخلالف بني القذايف وعدد من القيادات الفل�صطينية �صكاًل اآخر، ال �صيما مع �صالح خلف "اأبو 

اإياد" الذي انتقد الكتاب االأخ�رص بطريقة مل تعجب القذايف، وقد عرب عبد الرحمن �صلقم ممثل ليبيا 

ال�صابق يف االأمم املتحدة يف حديث نقلته �صحيفة النهار اللبنانية يوم 2011/4/10م عن هذا اخلالف 

بالقول: "يف فرتة ما ح�صلت م�صاكل وتبادل لل�صتائم بني اأبي عمار والقذايف، اأما �صالح خلف "اأبو اإياد" 

فلم توجد كيمياء اإن�صانية اأو �صيا�صية اإطالقًا بينه وبني القذايف مثلما هي احلال بني القذايف والرئي�س 

الفل�صطيني حممود عبا�س". 

لقد برهن القذايف على خ�صومته حلركة فتح مقابل ف�صله يف امتالك الورقة الفل�صطينية كي ي�صاوم 

بها وكي يحول م�صار الن�صال الوطني الفل�صطيني من القرار امل�صتقل اإىل تبعية نظامه. 

تلك  وخالل  �صوفيا.  يف  م�صاري)342(  واإبراهيم  ن�صال  اأبو  بني  لقاء  اأول  1984م  العام  و�صهد 

املقابل  اأوروبا. ويف  يف  ليبية معار�صة  عنا�رص  لت�صفية  ن�صال  اأبو  ا�صتغالل  اإىل  القذايف  �صعى  املرحلة 

فاإن تنظيم اأبو ن�صال كان بحاجة ما�صة اإىل جهة متويل لن�صاطاته التي ات�صعت ب�صورة كبرية يف تلك 

الفرتة. وبداأ اجلانبان يوؤ�ص�صان لعالقة م�صالح متبادلة ا�صتمرت ل�صنوات طويلة قام خاللها النظام 

الليبي بتقدمي ت�صهيالت لوج�صتية ومالية حل�صاب تنظيم اأبو ن�صال الذي بداأ يتعامل مع ليبيا كقاعدة 

لن�صاطاته.

الفرتة  خالل  ن�صال  اأبو  لن�صاطات  الرئي�س  املركز  ليبيا  اأ�صبحت  �صوريا  من  ر�صميًا  طرده  وبعد 

املع�صكرات  خالل  من  وا�صحة  واأ�صبحت  كبرية  ب�صورة  ن�صاطاته  وات�صعت  1990م..   –  1985

واملكاتب واملزارع واملنازل التي مت منحها لقيادات وعنا�رص تنظيم اأبو ن�صال الذي انتقل اإىل مرحلة 

جديدة وفرت له هوام�س مالية غري م�صبوقة. وكانت قنوات ات�صال التنظيم مع النظام الليبي مقت�رصة 

فقط على العقيد القذايف �صخ�صيًا واملخابرات الليبية بقيادة عبد اهلل ال�صنو�صي.

اأن يت�سلم مو�سى كو�سا ذلك، وبعد تفجري الطائرة  اإبراهيم م�ساري يف تلك الفرتة كان وزيرًا خلارجية ليبيا وت�سلم م�سوؤوًل لالأمن قبل      342
الفرن�سية وح�سب قائمة املطلوبني وعلى راأ�سهم عبد اهلل ال�سنو�سي مل يذكر ا�سم اإبراهيم م�ساري فيها، عند ذلك اعتقد معمر القذايف اأن م�ساري كان يعمل 

ل�سالح املخابرات الفرن�سية فقام بالتخطيط لغتياله عن طريق حادث �سري وهكذا قتل اإبراهيم م�ساري وهو قادم من تون�ش اإلى طرابل�ش.
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هجمات اأبو ن�سال الإرهابية تتوا�سل:

قام تنظيم اأبو ن�صال بالهجوم على �صفينة يونانية "�صيتي من بورو�س" يف 1988/7/11م؛ مما 

اأدى اإىل مقتل ت�صعة من ركابها وجرح ثمانني اآخرين، وكانت هذه العملية باإ�رصاف خبري املتفجرات 

�صميح خ�رص واأوقعت احلادثة �رصرًا بالغًا ب�صمعة الفل�صطينيني الذين كانوا يخو�صون ذروة ن�صالهم 

ال�صلمي �صد اإ�رصائيل من خالل فعاليات االنتفا�صة ال�صعبية يف االأرا�صي الفل�صطينية والتي اأك�صبتهم 

�صعبية وا�صعة يف اأو�صاط الراأي العام العاملي و�صكلت اإحراجًا الإ�رصائيل وموؤيديها..

كما نفذت جماعة اأبو ن�صال الهجوم الثنائي �صد فندق االأوكروبول والنادي الربيطاين يف ال�صودان 

يوم 1988/6/6م وامل�صافة بني الهدفني ال تزيد عن مئتي مرت فقط، واأ�صفر الهجوم يف العمليتني عن 

مقتل �صبعة اأ�صخا�س وجرح 21 اآخرين ومن بني القتلى واجلرحى اثنان من ال�صودانيني بينهم عميد 

يف اجلي�س ال�صوداين، اأما املنفذون فهم)343(:

عبد احلميد اأحمد قا�صم )عدنان الرا�صدي( وقد ا�صتعمل يف ال�صودان جواز �صفر مزور با�صم . 1

اإبراهيم ف�صاعي )هو م�صوؤول املجموعتني(.

اكرم عد�س )حممود ابراهيم( م�صطفى الرفاعي وقد ا�صتعمل يف ال�صودان جواز �صفر مزور . 2

با�صم )وهو حلقة الو�صل بني املجموعتني وهو �صوري(.

عماد حويلو.. 3

تي�صري متيم حممود يا�صني )عدنان( وقد ا�صتعمل يف ال�صودان جواز �صفر مزور با�صم �رصيف . 4

عطوة.

عبد الرزاق اأبو زهرة )ح�صن النمر(.. 5

كان للجماعة ممثل يف ال�صودان �رصي هو نا�رص را�صد �صعيد امل�صمى )فرا�س من�صور( وكان ي�صمي 

نف�صه هناك حممد عبد اهلل وهو الذي جند املجرم حمزة ابو زيد مع التنظيم، ويذكر اأن املنفذين جميعا 

كانوا يحملون جوازات �صفر لبنانية مزورة كما كانت تاأ�صريات الدخول لل�صودان �صحيحة و�صادرة 

املنفذين وح�صلت  مع  التي حققت  ال�صودانية  ال�رصطة  اإفادة  بدم�صق ح�صب  ال�صودانية  ال�صفارة  عن 

الثورية  االألوية  تنظيم  يف  اأع�صاء  االأ�صل  يف  وكانوا  ن�صال  اأبو  تنظيم  من  باأنهم  اعرتافات  على  منهم 

العربية الذي اندمج يف تنظيم اأبو ن�صال وات�صح اأن هذه العملية كانت ل�صالح ليبيا وبدعم منها الإ�صقاط 

حكومة الوحدة الوطنية ال�صودانية التي �صكلها ال�صادق املهدي كما هي يف الوقت نف�صه ل�صالح تنظيم 

اأبو ن�صال يف حماولة لل�صغط على حكومة بريطانيا لالإفراج عن جمموعة منفذي عملية حماولة اغتيال 

ال�صفري االإ�رصائيلي يف لندن �صلومو اأرغوف يف 1982/6/3م)344(.

العملية  يوم  نف�س  م�صاء  التا�صعة  اأخبار  ن�رصة  يف  ال�صودانية  والتلفزة  االإذاعة  بثت  جهتها  من 

1988/6/6م البيان االآتي: اأفادت الدوائر االأمنية باأن املتهمني قد تدربوا يف منطقة البقاع اللبنانية 

ويحملون جوازات �صفر لبنانية ومت �صبط جميع االأ�صلحة التي بحوزتهم وكذلك املخباأة ومن نتائج 

التحقيق تبني اأنه لي�س هناك اأيد عربية اأو اإفريقية �صديقة لها عالقة بحادث التفجري واأن املتهمني قاموا 

343  امل�سدر: عاطف اأبو بكر.
344    املجموعة التي قامت مبحاولة اغتيال ال�سفري الإ�سرائيلي �سمت: ح�سني غ�سان �سعيد، مروان البنا، نواف الرو�سان.
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بهذه االأعمال مل�صلحة جهة اأجنبية واإ�رصارًا بالن�صال العربي واأنهم �صيقدمون للمحاكمة وقد عملت 

ال�صلطات االأمنية على مراقبة امل�صبوهني االأجانب لطردهم من البالد خوفا من اأعمال �رصيرة اأخرى.

ونفذت جمموعة تابعة الأبي ن�صال عملية تفجري يف مدينة برتا باليونان يوم 1991/4/19م اأ�صفرت 

عن مقتل 6 من املواطنني واألقي القب�س على املنفذين واأعلنت ال�صحف اليونانية اأن حماكمتهم �صتكون 

يوم 1992/3/16م، وتبني من اأ�صماء املنفذين اأنهم طالب يدر�صون يف اليونان قام تنظيم اأبو ن�صال 

بتجنيدهم وهم: اإبراهيم ح�صن، اأ�صعد حممود، خليل نا�رص، جهاد اأبو العز، اإ�صماعيل عبد الفتاح، هيثم 

االأ�رصم، عماد بداح. وبذلك ارتكب تنظيم اأبو ن�صال جرمية كربى بحق الطلبة الفل�صطينيني الدار�صني 

خ�رصت  كما  تعليمهم  موا�صلة  من  وحرموا  واالعتقال  للم�صاءلة  عر�صة  اأ�صبحوا  والذين  اخلارج  يف 

منظمة التحرير الفل�صطينية عدد من املنح الدرا�صية التي كانت حت�صل عليها من الدول ال�صديقة.

دوال  ا�صتهدفت  اأنها  وخا�صة  كبرية  ب�صورة  الفل�صطيني  اجلهد  لتحبط  العمليات  تلك  جاءت  كما 

الدول  اأو  وقرب�س،  اليونان  اأوروبا،  �صعيد  على  �صواء  العادلة  وق�صيته  الفل�صطيني  لل�صعب  داعمة 

ن�صال  اأبو  توجهات  حقيقة  حول  كبرية  ا�صتفهام  عالمات  و�صع  مما  ال�صودان..  يف  متمثلة  العربية 

وامل�رصوع الذي يعمل من اأجله.. تلك الت�صاوؤالت عززت االتهامات املوجهة الأبي ن�صال بعالقات �رصية 

اأوروبا  يف  بتنفيذها  قام  التي  العمليات  اأي�صا جناح  ك�صفه  الذي  االأمر  االإ�رصائيلي. وهو  املو�صاد  مع 

وا�صتهدفت مراكز دينية يهودية اأثارت الراأي العام العاملي �صد ال�صعب الفل�صطيني واأحبطت اجلهود 

الكبرية التي بذلتها اأطر منظمة التحرير لك�صب املوؤيدين اإىل جانب عدالة الق�صية الفل�صطينية.

عالقات اأبو ن�سال مع ليبيا تدخل مرحلة اجلمود: 

بداأت ال�صلطات الليبية ت�صيق اخلناق على اأبي ن�صال مع بدء االأزمة العراقية واحتالل الكويت من 

قبل النظام العراقي وبدء قوات التحالف الدولية بقيادة الواليات املتحدة يف التمو�صع يف املنطقة بحجة 

حترير الكويت وهو االأمر الذي �صكل اإ�صارة حتذير لكافة اأنظمة املنطقة التي كانت تتبنى خطًا معاديًا 

للواليات املتحدة االأمريكية.

حماولة  يف  والغرب  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  ات�صال  قنوات  فتح  يف  القذايف  العقيد  نظام  وبداأ 

التنظيمات  مع�صكرات  اإغالق  اأي�صا  ا�صتوجب  الذي  االأمر  وهو  باالإرهاب  ليبيا  تتهم  التي  امللفات  الإغالق 

الفل�صطينية وعلى راأ�صها تنظيم اأبي ن�صال الذي كان قد دخل يف حملة ت�صفيات داخلية اأعقبها ان�صقاقات 

اأبي  من  طلبت  التي  الليبية  اجلماهريية  عن  بديل  مقر  عن  للبحث  دفعته  كبرية  ب�صورة  التنظيم  اأ�صعفت 

ن�صال مغادرة االأرا�صي الليبية خا�صة مع�صكره يف منطقة الغريان غرب طرابل�س باأوامر مو�صى كو�صا مدير 

املخابرات الليبية اآنذاك. مما ا�صطره للمغادرة يف حالة نف�صية وج�صدية �صيئة للغاية متوجهًا اإىل م�رص.



292
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

فرق الغتيالت يف تنظيم اأبو ن�سال)345(: 

ه�صام حرب )حممود خ�رص العدرا( من اأوائل القاتلني.. 1

اإح�صان �صالح ر�صوان )نا�رص( رئي�س جلنة التحقيق يف لبنان.. 2

ع�صام مرقة )�صليم اأحمد( وهو متزوج من �صناء ابنة �صقيق اأبو ن�صال.. 3

من . 4 متزوج  وهو  �صيدا  يف  الثوري  املجل�س  قيادات  من  )خلدون()346(  �صندوقة  م�صطفى 

اإميان ابنة �صقيق اأبو ن�صال وت�صلم رئي�س املحكمة يف التنظيم �صابقا.

ح�صن عزيز عبد اخلالق)عواد خلف( م�صوؤول جلنة الذاتية والع�صوية.. 5

�صهري عبا�صي )اأجمد عطا( وهو متزوج من �صلمى ابنة �صقيق اأبو ن�صال.. 6

�صليمان �صمرين )غ�صان العلي( املهمات اخلا�صة ينوب عنه ع�صام مرقة.. 7

و�صفي عبد الرحيم حنون الدائرة الع�صكرية.. 8

يو�صف جارو�صي.. 9

عي�صى جرادات )مو�صى اأو �صليمان(.. 10

عز الدين الهربوك )فدا عزت( هو قاتل ال�صهيد العقيد ح�صني �صليم )ابو �صليم(.. 11

ونفذت جمموعة لبنان باإ�رصاف اإح�صان �صالح ر�صوان العديد من االإعدامات واالغتياالت منها: 

هاين عبيدات وهو اأحد كوادر تنظيم اأبو ن�صال.. 1

�صيخة �صامل احلايك والدة نا�رص احلايك.. 2

ي�رصى اأحمد احلايك �صقيقة نا�رص احلايك.. 3

باحلبال . 4 ربطه  مت  حيث  لبنان  يف  االإرهابية  املجموعة  يف  قيادي  ع�صو  وهو  غ�صان  الدكتور 

واأوقفوه يف �صاحة االإعدام واأدخلوا اإطارات �صيارات حوله حتى عنقه و�صكبوا عليه البنزين 

واأ�صعلوا فيه النار.

اأبو ن�صال . 5 اإىل جماعة  لكنه تركهم وان�صم  )اأبو مو�صى(  العالونة وهو من جماعة  اأبو عبري 

اأعدم �صابقًا بتهمة  الذي  ل�صقيقه  اعتقله بتهمة االلتحاق بهم بغر�س االنتقام  التنظيم  اأن  اإال 

اخرتاق التنظيم ونفذ فيه حكم االإعدام يف �صجن اأبو ن�صال مبنطقة عيتا عام 1986م.

�صليم اأحمد.. 6

القا�صي ح�صني �صليم "اأبو �صليم" م�صوؤول قوات ال17 يف لبنان والذي اغتالته ع�صابة اأبو . 7

ن�صال على يد املدعو عطا الزيات.

كما قامت هذه املجموعة باختطاف �صحفي بريطاين يعمل بوكالة الغوث بلبنان وجرت م�صاومة 

مارغريت تات�رص رئي�صة الوزراء الربيطانية ملبادلته باملجموعة االإرهابية التي اأطلقت الر�صا�س على 

امل�صاومة  رف�صت  تات�رص  اأن  اإال  1982/6/3م  يوم  اأرغوف  �صلومو  لندن  يف  االإ�رصائيلي  ال�صفري 

باإ�رصار فقامت جمموعة اأبو ن�صال بت�صفية ال�صحفي.

345  امل�سدر عاطف ابو بكر.

346  ويلقب اأي�سا باليوغ�ساليف رمبا لعيونه اخل�سراء و�سكله الغربي، وله اعرتافات على جماعته وا�سحة يف كتاب )اأبون�سال بندقية لاليجار( 
للموؤلف ال�سهري باتريك �سيل
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اخلالفات الداخلية.. بداية النهاية: 

توجه اأبو ن�صال اإىل ال�صويد يف 1979م الإجراء عملية قلب مفتوح ون�صبت خالفات يف التنظيم ب�صبب 

اإىل  اأدى  مما  اخلارجية  والعمليات  العراقي  النظام  مع  والعالقات  والع�صكري  املايل  القرار  يف  تفرده 

اإىل بريوت وعندما ت�صاعد  الذي توجه  التنظيم منهم ر�صاد عبد احلافظ  الكثري من قيادات  ان�صحاب 

من خالل  ا�صتطاع  ن�صال  اأبو  اأن  اإال  التنظيمي  الو�صع  على  باالإ�صتيالء  االأمر  اأرادوا ح�صم  اخلالف 

ان�صقاق يف  اأول  العام حدث  هذا  معه ويف  االأغلبية  على  يحافظ  اأن  املالية  واالإمكانات  العراقي  النظام 

التنظيم وهو احلركة ال�صعبية العربية بقيادة ناجي علو�س "اأبو اإبراهيم")347( كما ان�صحب حممد 

عودة "اأبو داوود" ليعود اإىل حركة فتح واأ�صبح هدفا الأبي ن�صال الذي حاول اغتياله عدة مرات كان 

اأخطرها يف بولندا عام 1981م.

ومع اندالع احلرب العراقية االإيرانية بداأ اأبو ن�صال يتو�صل اإىل قناعة اأن اأيامه يف العراق باتت 

معدودة ولذلك قام بنقل اإقامته اإىل بولندا مع عائلته يف منطقة قرب وار�صو على بعد 60 كلم يف بلدة 

ت�صمى بابيانيت�صي وكان يتنقل بني بولندا وبغداد واأقام حتى العام من 1981 – 1986م حيث كان 

يدير اأمور التنظيم من هناك، وخالل تلك الفرتة اأي�صا كان يرتدد على ليبيا.

وت�صاعدت اخلالفات يف داخل تنظيم اأبو ن�صال خالل الفرتة من العام 1985 -1987م حول النفوذ 

واملنا�صب وطبيعة العمليات وتوجهات التنظيم وعالقاته وكان التخوف االأبرز الأبي ن�صال خالل تلك 

الفرتة من نائبه م�صطفى مراد "اأبو نزار" الذي كان يقيم يف �صورية ويتمتع بعالقات قوية مع اللواء 

حممد اخلويل مدير املخابرات اجلوية، حيث تبني من ف�صل عملية تفجري طائرة الركاب االإ�رصائيلية 

عام 1986م وجود اخرتاق للمو�صاد االإ�رصائيلي، وكانت هذه العالقة تثري الريبة لدى اأبو ن�صال من 

اإمكانية قيامهما بعزله عن قيادة التنظيم. 

ويف اآب 1986م طرح اأبو ن�صال �رصورة اإجراء اجتماعات داخلية للتنظيم وانتخاب اإطار قيادي 

النظام  مع  العالقة  اإليه  اآلت  ما  م�صوؤولية  نزار" يتحمل  "اأبو  مراد  م�صطفى  اأن  اإىل  اإ�صارة  يف  جديد 

ال�رص ومت  الأمني  كنائب  مهمته  نزار" من  "اأبو  نتيجتها  اأعفي  قيادية  تغيريات  اإجراء  ومت  ال�صوري. 

تعيينه رئي�صا ملديرية التنظيم ومت انتخاب "�صليم اأحمد" نائبًا الأمني ال�رص، كما ا�صتبعد عبد الرحمن 

عي�صى من رئي�س مديرية املخابرات وتعيني م�صطفى عو�س يف لبنان وعلي الفرا يف ليبيا. ومت اتخاذ 

قرار باإخالء ال�صاحة ال�صورية وتوزيع االإطار القيادي بني ال�صاحة اللبنانية وليبيا واجلزائر على اأن 

يبقى الثقل القيادي يف ال�صاحة اللبنانية. وقام مبنح اأقاربه �صالحية التوقيع على احل�صابات امل�رصفية 

للتنظيم بدال من م�صطفى مراد وعبد الرحمن عي�صى. 

347   احلركة ال�سرتاكية ال�سعبية العربية: اأ�س�سها ع�سو املجل�ش الثوري حلركة فتح والأمني العام لحتاد الكتاب وال�سحفيني الفل�سطينيني 
ناجي علو�ش، الذي غادر �سفوف حركة فتح عام 1977، وان�سم اإلى تنظيم فتح / املجل�ش الثوري )جمموعة اأبو ن�سال( لكنه ما لبث ان غادر �سفوف 
التنظيم الأخري معلنا ت�سكيل حزب احلركة ال�سرتاكية ال�سعبية العربية، ويعترب ناجي علو�ش من املفكرين القوميني يف �سفوف حركة فتح ومن ذوي 
اأن�ساأه حمدودا يف انت�ساره  اجلذور البعثية،  وميتلك روؤية خا�سة وموقف متما�سك يف حتليل الواقع العربي الفل�سطيني ، وعمليا بقي التنظيم الذي 

ونفوذه ال�سعبي .
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قام بت�صفية عدد كبري من �صباط اجلي�س ال�صعبي التابع للتنظيم يف عام 1987م، كما قام بت�صفية 

نائبه م�صطفى مراد "اأبو نزار" بحجة التاآمر مع �صورية �صده)348(. واأثارت حادثة مقتل اأبو نزار 

هزة عنيفة يف داخل التنظيم من قبل عدد من القيادات العليا الذين اعتربوا اأن اأبا ن�صال قد بداأ حملة 

لت�صفيتهم جميعًا.

يقول عاطف اأبو بكر اأنه حينما هرب من ليبيا اإىل تون�س كان على عالقة باأ�صدقائه من حزب العمال 

التون�صي ويكمل: "والتقيت باأ�صحاب توان�صة من حزب العمال ال�صيوعي، وهم اأخطر تنظيم حمذور 

وقتها، ونقلوين للعا�صمة لبيت اأحدهم، ومن هناك ات�صلت باالأخ وال�صديق �صخر ب�صي�صو، واأخربته 

اأنني مر�صل له ر�صاله مع �صديق، فاأين يلتقيه ؟ قال باب م�صفى التوافيق اأو التوفيق، وبعد ربع �صاعه 

فوجئ اأنني اأمامه، وذهبت لبيته، وهناك التقيت االأخوة اأبو اإياد واأبو اللطف واأبو الهول وغريهم، ثم 

التقيت ال�صيد عرفات بح�صور �صخر وعاطف ب�صي�صو، وقلت للكل، اأريد اإنهاء هذه الظاهرة الدموية، 

فاإن دعمتم فمرحبا واإال فاأنا اأعرف الطريق، وللتاريخ، كلهم كانوا اإيجابيني، اإال واحد نا�صبني العداء.

 ويف 28 اآب 1989م ا�صتطاع عاطف اأبو بكر الهروب اإىل اجلزائر موجها �رصبة قوية الأبي ن�صال 

الذي بذل جهودا كبرية الإنهاء االأزمة وقام باإر�صال وفد رفيع امل�صتوى اإىل اأبي بكر حماوال ثنيه عن 

موقفه اإال اأن املفاجاأة جاءت يف جناح عاطف اأبو بكر يف ا�صتقطاب اأحد قيادات التنظيم اإىل جانبه وهو 

عبد الرحمن عي�صى. واأ�صدر االثنان بيانًا اأعلنا فيه �صجب االغتياالت الع�صوائية التي نفذها اأبو ن�صال 

على  ن�صال  اأبو  �صيطرة  اإنهاء  بهدف  الطوارئ  قيادة  ت�صكيل  واأعلنا  نزار  اأبو  قيادات وخا�صة  بحق 

التنظيم ب�صورة نهائية.

و�صورية واجلزائر  لبنان  يف  التنظيم  عنا�رص  الع�رصات من  ا�صتقطاب  يف  بكر وعي�صى  اأبو  وجنح 

وقاموا بحملة ت�صفية الأن�صار اأبي ن�صال يف خميمات لبنان، وخا�صة يف خميم الر�صيدية جنوب لبنان، 

التنظيم من املخيم كما مت  اأبو ن�صال.. حيث مت طرد عنا�رص  لتنظيم  الرئي�س  املعقل  الذي كان يعترب 

ثالثة  ا�صتمرت  معركة  بعد  لبنان  جنوب  يف  �صيدا  من  القريب  احللوة  عني  خميم  من  اأي�صا  طردهم 

اآخرين من اجلانبني. ويف 25-4-1990م قامت جمموعة من  اأيام قتل فيها 80 مقاتاًل وجرح 250 

امل�صلحني مبحاولة اغتيال عبد الرحمن عي�صى يف اجلزائر اإال اأنه ا�صتطاع اأن يقاوم املهاجمني مما حال 

348  كانت عالقة م�سطفى مراد مع ال�سوريني ب�سفته )املعتمد لديهم( وتربطه بهم عالقات جيدة، يف حني كانت العالقة ال�سورية مع اأبي ن�سال 
�سيئة رغم الر�سائل العديدة التي وجهها للرئي�ش الأ�سد الذي ظل م�سرا على عدم ا�ستقباله اأو انتقاله للعمل فوق الأرا�سي ال�سورية. "كان ال�سوريون 
وعندما متكن املو�ساد من اخرتاق املخابرات اجلوية ال�سورية حيث ات�سح ذلك من تداعيات ف�سل عملية تفجري  يقولون له تنظيمك م�سموح واأنت ل". 
طائرة الركاب الإ�سرائيلية عام 1986م التي اأدارها املدعو نزار هنداوي وخطيبته )اآن موريف( اليرلندية اجلن�سية وا�ستثمرها املو�ساد بهدف اإرغام 
بريطانيا على قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع �سورية واإغالق ال�سفارة ال�سورية يف لندن قام اللواء اخلويل قبل افت�ساح الأمر بالطلب من م�سطفى مراد 
اأن يعلن م�سوؤولية تنظيم اأبو ن�سال عن العملية حتى ل تل�سق التهمة بالنظام ال�سوري، ومل ميانع م�سطفى بذلك اإل اأن اأبا ن�سال وانتقاما من املوقف 
ال�سوري منه رف�ش املوافقة على الطلب ال�سوري وعلى اأثر ذلك دفع اللواء حممد اخلويل ثمن هذه الف�سيحة حيث اأقاله الرئي�ش الأ�سد من من�سبه يف 
حني اتخذها اأبو ن�سال فيما بعد و�سيلة للتخل�ش من نائبه م�سطفى مراد واإعدامه بحجة خيانته ل�سالح ال�سوريني، ويف حديث اأجرته جملة )تامي( مع 
الرئي�ش الأ�سد بتاريخ 1986/10/20م قال: اإن املخابرات الإ�سرائيلية هي التي خططت لعملية هنداوي، وقد اأخربين ر�سميون �سوريون كبار اأنهم بعد 
اأن حققوا يف احلادث بعد وقوعه وجدوا اأن خمابراتهم كانت قد �سقطت يف فخ، وقد األقي القب�ش على العقيد مفيد عكور �سابط خمابرات القوى اجلوية 
الذي اأ�سار اإليه هنداوي يف املحكمة لل�سك باأنه يعمل ل�سالح اإ�سرائيل، اأما رئي�سه العقيد ه�سام �سعيد فقد اختفى عن الأنظار كما فقد اللواء حممد اخلويل 
من�سبه الهام كونه كان يرعى تنظيم اأبو ن�سال )انظر: باتريك �سيل، اأبو ن�سال الألغاز والأ�سرار( وطبقا ملعلوماتنا فقد ثبت اأن املو�ساد الإ�سرائيلي 
جند كل من خالد حممد م�سطفى امللقب )توتاجني( وهو من مواليد حلب وامل�سوؤول عن ال�سبكة، وعدنان حمفوظ، واملرا�سل اآغوب كندرجيان، وكانت 
والدة زوجة خالد حممد م�سطفى تربطها عالقة قوية مع �سربي البنا وتبني من خالل التحقيقات اأن هذه ال�سبكة قد اخرتقت التنظيم، وجرى اعتقال 

اأفراد ال�سبكة واأعدموا جميعا. واأ�سارت �سحيفة )هاآرت�ش( يوم 1986/11/12م اإلى اعتقال �سابط كبري يف دم�سق كان يتج�س�ش ل�سالح اإ�سرائيل.
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دون اختطافه ولكنه اأ�صيب اإ�صابات بالغة يف الراأ�س ومت ا�صتئ�صال اإحدى كليتيه.

يف 1991/1/14م قام اأحد عنا�رص اأبو ن�صال املدعو حمزة اأبو زيد بتنفيذ العملية االأجراأ واالأخطر 

يف تاريخ االغتياالت الداخلية. حيث مت اإغتيال �صالح خلف "اأبو اإياد" وهايل عبد احلميد "اأبو الهول" 

اأبي  "اأبو حممد"، يف عملية اعتربت مبثابة رد فعل قوي من  العمري  القياديني وامل�صوؤولني وفخري 

ن�صال �صد حركة فتح وقياداتها وخا�صة اأبو اإياد الذي خا�س ن�صاال مريرا على مدى �صنوات طويلة 

وراء  من  ن�صال  اأبو  و�صعى  الفل�صطينية.  بالق�صية  اأ�رصت  التي  االإرهابية  وعملياته  ن�صال  اأبو  �صد 

اأبو بكر  اإياد الذي اتهمه بالوقوف وراء االن�صقاقات التي قادها عاطف  اأبي  اإىل االنتقام من  العملية 

عندما ان�صق عن التنظيم، لذلك كلف اأبو ن�صال جمموعة الغتيال عاطف اأبو بكر وعبد الرحمن عي�صى يف 

اجلزائر حيث كانا يقيمان هناك، اإال اأن حماولة االغتيال ف�صلت ولكنها اأ�صفرت عن اإ�صابة عبد الرحمن 

عي�صى باإ�صابات متو�صطة.

اأبو ن�سال وغزو الكويت:

اإىل العراق بناء على دعوة  البنا  قبل خم�صة ع�رص يوما من الغزو العراقي للكويت، ذهب �صربي 

تلقاها من الرئي�س العراقي �صدام ح�صني، وخالل الزيارة اتفق اأبو ن�صال مع الرئي�س العراقي على 

تنفيذ عمليات تخريبية �صد دول اخلليج، وبينما كان اأبو ن�صال يح�رص ويخطط للعمليات التخريبية 

فوجئ باأن الرئي�س �صدام ح�صني قد اأمر جي�صه باحتالل دولة الكويت دون اإ�صعاره بذلك، االأمر الذي 

اأثار غ�صبه ودفعه اإىل فتح قناة ات�صال مع ال�صعودية وامل�صوؤولني الكويتيني املوجودين على اأرا�صيها، 

اتفاقه مع  والكويتيني على فحوى  ال�صعوديني  امل�صوؤولني  واأطلع  ال�صعودية  اإىل  �صافر  ذلك  ومبوجب 

الرئي�س �صدام ح�صني، واأنه بعد الغزو العراقي لدولة الكويت اأبدى ا�صتعداده للتعاون والعمل �صد 

العراق، فالتزمت ال�صعودية بدفع مبلغ مليون دوالر �صهريا لتنظيمه يف حني قدرت له الكويت موقفه 

ودفعت له مبلغ )65 مليون دوالر( اأودعتها يف بنك االعتماد االإماراتي، كما تو�صطت له مع م�رص التي 

�صمحت له بدخول اأرا�صيها.

النتقال اإىل القاهرة: 

تعود جذور عالقات تنظيم اأبو ن�صال مع ال�صلطات امل�رصية اإىل 1984م عندما قام وزير الداخلية 

امل�رصي يف ذلك الوقت اللواء ح�صن اأبو با�صا بفتح قناة ات�صال مع التنظيم بحجة منع عمليات اإرهابية 

فهمي(  )جمال  الفرا  علي  يو�صف  وقام  امل�رصية..  االأرا�صي  داخل  يف  لتنفيذها  التنظيم  يخطط  كان 

م�صوؤول جلنة املعلومات )العمليات اخلارجية( يف التنظيم بالتوجه اإىل القاهرة وقام بعقد لقاء مع وفد 

من قيادات الداخلية امل�رصية �صم كل من حبيب العاديل وهاين فوؤاد وكامل داوود وطارق املوجي من 

االأرا�صي امل�رصية.  االإرهابية يف داخل  العمليات  التعاون بني اجلانبني على منع  الدولة. وتركز  اأمن 

ب�صبب  1987م،  عام  املغادرة  اإىل  بعدها  ا�صطروا  �صنوات  ثالث  ملدة  م�رص  يف  التنظيم  بقاء  وا�صتمر 

الفرا طلب عام 1988م من  اأبو ن�صال يو�صف علي  اأن ع�صو مركزية تنظيم  اإال  اجلفاء بني الطرفني 
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ال�صيخ فهد الفهد رئي�س اأمن الدولة الكويتي مفاحتة رئي�س املخابرات العامة امل�رصية معاودة االت�صال 

مع التنظيم وقد وافقت املخابرات امل�رصية، حيث قام يو�صف علي الفرا بزيارة اإىل القاهرة واجتمع مع 

رئي�س املخابرات امل�رصية اأمني حممود مّنر بح�صور نائبه حممد عبد ال�صالم املحجوب ومبوجب ذلك 

اأعيد فتح مكتب التنظيم يف �صارع ج�رص ال�صوي�س بناية )اأ( م�صكن رقم )76( مب�رص اجلديدة يف االأول 

من �صهر )1991/1م( وتوىل اإدارته جميل حممد وزوجته، وتركز التعاون بني اجلانبني على متابعة 

ن�صاطات عنا�رص متطرفة م�رصية يف اخلارج وانتقل البحث اإىل التعاون يف جمال العمليات اعتبارات من 

العام 1997م من خالل اأحمد خ�رص احللبي.

دعا اأبو ن�صال الجتماع للجنة املركزية يف القاهرة 1998/6م، التي كان يقيم فيها منذ عام 1996م، 

لياأخذ االجتماع منحى اآخر يف حياة وم�صتقبل هذا التنظيم حيث طرح اأبو ن�صال على هام�س االجتماع 

ق�صية اإعدام اأحد اأع�صاء اللجنة املركزية امل�صمى ه�صام حرب )حممود خ�رص العدرا( وطرد ع�صوين 

اآخرين منهم يو�صف الفرا )جمال فهمي( لكن اأع�صاء اللجنة املركزية مل يوافقوا على ما تقدم وطالبوا 

ودار  االأخرية  ال�صنوات  اأو�صاع احلركة يف  اإليه  اآلت  ما  كل  االأعمال  على جدول  يكون  اأن  ن�صال  اأبو 

�صجال حاد حول هذا املو�صوع ومل يخرج املجتمعون بنتيجة، خا�صة اأنه طرح مو�صوع الثمانية ماليني 

دوالر التي اأفرج عنها اأحد البنوك ال�صوي�رصية بعد تهديد ووعيد من اأبي ن�صال لل�صلطات ال�صوي�رصية 

وكان هذا املبلغ م�صجاًل با�صم زوجته هيام البيطار واإحدى بناته املتزوجة من رجل يدعى عدنان بوزار 

يحمل اجلن�صية البو�صنية وح�صل خالف حول تق�صيم هذا املبلغ الذي اأ�رص اأبو ن�صال اأن ياأخذ الن�صف 

واأع�صاء التنظيم الن�صف االآخر فوافق االأع�صاء على الق�صمة.

وتفاقم االأمر عندما قام ع�صوان من اأع�صاء اللجنة املركزية ب�رصقة االأ�صلحة املوجودة يف مقر اأبو 

ن�صال ليت�صنى لهم حماورته واإجباره علي النقا�س الدميقراطي دون ا�صتخدام العنف وكان �صعارهم يف 

النقا�س )كفانا دماء( اإال اأن املعركة كانت اأو�صع من اخلالفات الدائرة بينهم والنيات املبيتة من الطرفني. 

وكل كان يطرح ق�صيته اخلا�صة بعيدة عن اأي التزام عقائدي اأو مهني. ومل تكن اخلالفات التي وقعت يف 

القاهرة اإال الق�صة التي ق�صمت ظهر البعري فهذه اخلالفات كانت مرتاكمة منذ اأن بداأ العد العك�صي يف هذا 

التنظيم الذي اأخذ يتحول بعد عام 1992 اإىل جهاز عاطل عن العمل واأ�صبح اأع�صاوؤه يت�صاءلون التنظيم 

اإىل اأين؟ وما هو الدور الفعلي لهذا التنظيم بعد تقل�س دوره يف العديد من االأقطار اأو العوا�صم العربية 

وحلفاء االأم�س حتولوا اإىل اأعداء والعك�س �صحيح، وعلى اأثر ذلك ذهب خ�صوم اأبو ن�صال اإىل املخابرات 

امل�رصية وو�صعوها بال�صورة حيث اأبلغوهم ب�رصقة ال�صالح واأنهم االآن ب�صدد قتل اأبو ن�صال، واأثناء 

خروج اأبو ن�صال من املنزل برفقة زوجته قامت املخابرات امل�رصية باعتقاله واقتادوه اإىل مقر املخابرات 

العامة واأبلغوه اأنهم جاوؤوا به حفاظًا على حياته واأبلغوه باأن عليه مغادرة م�رص.

كما قامت ال�صلطات امل�رصية بالتحفظ على بع�س قيادات التنظيم يف القاهرة ومنهم: و�صفي حنون، 

�صهر  ويف  �صندوقة.  م�صطفى  دوا�س،  الدين  عز  املالية(،  )خالد  املا�صي  وخالد  الفرا،  علي  يو�صف 

1999/3م غادر اأبو ن�صال القاهرة، بعد تعر�صه الأزمة �صحية، ومت االتفاق على قيام عنا�رص التنظيم 

اأيلول  يف  القاهرة  وغادرا  املهمة  ا�صتكمال  حتى  القاهرة  يف  التنظيم  ممتلكات  بت�صفية  و�صاري  جميل 

1999م، ومن هناك �صافر اأبو ن�صال بالطائرة من القاهرة اإىل اإيران ومنها دخل اإىل العراق.
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بغداد كانت البداية والنهاية: 

اأنهى اأبو ن�صال وجوده يف م�رص وتوجه ب�صورة مفاجئة اإىل العراق وذلك لتنفيذ مهام حمددة �صد 

النظام العراقي.. حيث قام بالتن�صيق مع املخابرات الكويتية بحجة البحث عن االأ�رصى الكويتيني يف 

معرفة  على  واأنه  بهذا اخل�صو�س  معلومات  لديه  اأن  الكويتيني  اأمام  ن�صال  اأبو  ادعى  العراق، حيث 

مبكان احتجازهم يف مع�صكر هيت الذي كان خم�ص�صا لن�صاطات تنظيمه يف العراق. ولهذه املهام �صافر 

اأبو ن�صال بفيزا اأخذت من �صفارة ايران بال�صودان ودخل عرب حدود املنذرية )االإيرانية- العراقية( 

وا�صتقبله خليل �صالحات )معن ادهم( والعراقيون وباقي االأفراد �صبقوه اإىل بغداد الإعداد منزل بعيد 

عن ال�صبهات يليق به. 

و�صلت معلومات اإىل اال�صتخبارات العراقية عن املهام التي ي�صعى اأبو ن�صال لتنفيذها وكان م�صدر 

املعلومات موثوقًا به للغاية وهو عبد الكرمي البنا "ح�صام" ابن �صقيق اأبو ن�صال الذي عار�س العالقات 

التي اأقامها اأبو ن�صال مع اخلليجيني و�صبق اأن ان�صق وتوىل م�صوؤولية التنظيم يف العراق)349(، بدعم 

من ال�صلطات العراقية. ووفق بع�س امل�صادر فاإن عبد الكرمي البنا ك�صف لل�صلطات العراقية خمططات 

اأبو ن�صال واتفاقه مع بع�س دول اخلليج وك�صف عن خمبئه داخل العراق التي دخلها �رصًا وبا�صم 

م�صتعار)ابو علي تاجر اردين(.

قوة  قامت  2002/8/16م  ويف  املذكور..  بت�صفية  نهائيًا  قرارًا  العراقية  ال�صلطات  واأ�صدرت 

م�صلحة عراقية مبحا�رصة منزل اختباأ فيه اأبو ن�صال يف بغداد ومت قتله رميًا بالر�صا�س، والذي اأطلق 

ال�صعدي،  نادر ن�صار، �صمري  ر�صا�صة املوت �صابط عراقي يدعى �صاجي وقتل معه ثالثة مرافقني: 

�صليمان الدربي، يف حلظة تاريخية فا�صلة اأنهت ق�صة طويلة من االإرهاب كان بطلها يدعى �صربي البنا 

ن�صال")350(.  "اأبو 
العا�صمة بغداد ودفن حتت ا�صم )�صعيد  اأبو ن�صال)351( مت دفنه يف منطقة الكرخ يف  بعد مقتل 

العتيبي( حيث اأنه كان يحمل جواز �صفر بهذا اال�صم، وحني مقتله بعث امل�صوؤولون العراقيون بر�صالة 

اإىل عزام االأحمد-�صفرينا يف بغداد حينها- يطلبون فيها ا�صتالم جثة  مكتوبة على ورقة بخط عادي 

املواطن الفل�صطيني فرد عزام االأحمد بناًء على تعليمات من اأبي عمار بر�صالة على ورقة عادية اأنه لي�س 

لنا عالقة بهذا املجرم)352(.

اأبرز امل�ستهدفني عبد الكرمي البنا ابن �سقيق اأبو ن�سال رئي�ش  349  ذكر القرار الذي اأ�سدره قا�سي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ش طليع اأن 
املجل�ش الثوري ملحاولته الن�سقاق عن املجل�ش على خلفية عدم م�ساندة العراق يف احتالل الكويت.

350  يقول عاطف اأبو بكر: لو مل تقبل تلك البلدان اأن تبتز ولو مل تقدم بلدان اأخرى نف�سها كحوا�سن لأبو ن�سال ملا عا�ش يومني عندما اأفقدناه 
الدعم واأفقدناه احلوا�سن، انتهى امل�سدر: مقابلة عاطف اأبو بكر مع قناة احلوار برنامج مراجعات- الدكتور عزام التميمي.

351  ت�سرذم التنظيم بعد وفاته وهداأت اجلبهة التابعة لأبي ن�سال اإلى الدرجة التي طلب فيها العديد من قيادات التنظيم العودة اإلى الوطن 
مع طالئع قوات الثورة الفل�سطينية التي دخلت الوطن عام 1994 بعد اتفاقيات اأو�سلو، فوافق لهم الرئي�ش اأبو عمار واأدجمهم بالأجهزة الفل�سطينية.

352  مقابلة عاطف اأبو بكر مع قناة احلوار يف برنامج مراجعات – الدكتور عزام التميمي.
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ال�سراع الدامي املفتوح داخل ما ي�سمى 

املجل�س الثوري �سربي البنا )اأبو ن�سال(

قيادة اجلماعة – 1974 – 1979م 

منري �صفيق )كان اأول اأمني عام للجماعة عام 1974م وترك بعد �صهور قليلة(.. 1

ناجي علو�س )حل حمل منري �صفيق كاأمني عام �رصا، حيث كان ال يزال يف املجل�س الثوري لفتح . 2

البنا وحده ومن معه، و�صكل احلركة  القيادة، وبقي  البنا عام 1979م هو وكل  وافرتق مع 

ال�صعبية العربية(.

�صربي البنا )كان اأمني ال�رص ومتحكما مبقدرات اجلماعة(.. 3

ناجي علو�س ومن ترك معه:

• حممد داوود عوده )اأبو داوود( ترك مع ناجي علو�س.	

• عماد لطفي ملح�س)عمر فهمي( ترك مع ناجي علو�س.	

• بو�صوح 	 فاأذله  فرتة  بعد  للجماعة  وعاد  علو�س  مع  ترك  حازم(  )اأبو  ال�صامي  عدنان  حممد 

واأنزله لكادر باالإعالم، وعند جميئي اإليهم اأعيد للجنة املركزية ولكنه ظل م�رصا على كرهه واأن 

ال يراه، وتويف بلبنان، وهناك �صكوك قوية اأنه �صمم بال�صاي ومات. 

•  حنا مقبل خرج مع علو�س وقتلته الع�صابة بعد ذلك يف قرب�س عام 1984م بدعوى ملكية دار 	

)القد�س بر�س( ال�صحفية، وتو�صط بينهما نزيه اأبو ن�صال قبلها لت�صوية االأمر، بحكم عالقته 

بحنا و�صربي البنا، ولكن من دون جدوى..

• جورج طعمه )عادل( خرج مع علو�س 	

•  فرج اأبو الرائد– خرج مع علو�س.	

ر�صاد حممد عبد احلافظ – ترك عام 1976م )قتل يف منطقة الطيونة( خالل مرافقته ل�صحفيني . 4

يف منطقة ال�صياح يف بريوت، حيث تعر�صوا لق�صف من الكتائب(.

ح�صن حماده )اأبو فالح( )ترك ببغداد وان�صم حلزب البعث وهو فل�صطيني من العراق(. . 5

توفيق الهندي خرج من اجلماعة وكان وقتها قياديا �رصيا، والحقا اأ�صبح م�صت�صارًا ل�صمري . 6

جعجع و�صجن بتهمة العمالة الإ�رصائيل بلبنان.

م�صطفى اجلالد )اأبو زكي( ترك وقتها كل �صيء.. 7
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قيادة اجلماعة - 1979 – 1985م 

حممد الزعبي )نبيل عبد الفتاح( – هرب لعمان ثم ا�صتدرج اإىل لبنان وقتل عام 1983م.. 1

ع�صام مرقه )�صليم اأحمد( ترك عام 1986م.. 2

م�صطفى مراد )اأبو نزار( كان نائب اأبو ن�صال ل�صنوات عدة غدر به وقتله يف ليبيا 1988م . 3

فوؤاد ال�صفاريني ) عمر حمدي( ترك 1996 . 4

عبد اهلل عي�صى )جرب( ترك 1990م . 5

�صليمان �صمرين )غ�صان العلي( قتلته اجلماعة يف ليبيا عام 1993 . 6

باج�س حمدان )من�صور حمدان( – ترك اأواخر 1992 ) بعد قتل نائبه م�صطفى مراد عني . 7

املذكور نائبا له لفرتة ق�صرية(.

�صهري حممد العبا�صي )اأجمد عطا( ترك 1997م.. 8

ح�صن عزيز عبد اخلالق )عواد خلف( بقي �صمن حظرية البنا.. 9

ح�صن حمودة )�صاكر فرحان( بقي �صمن التنظيم. 10

علي يو�صف الفرا )كمال( ترك اأواخر 1998م.. 11

و�صفي حنون )و�صفي عبد الرحيم(– ترك اأواخر 1998م)االآن بال�صفة(. 12

عامر القيق )ناجي اأبو الفوار�س( – ترك 1999م.. 13

�صوقي حممد يو�صف )منري( ترك اأواخر 1998م )االآن بال�صفة(.. 14

ع�صام عفيف عوده )زكريا( ترك اأواخر 1998م )االآن بال�صفة(.. 15

عي�صى جرادات )�صليمان اأحمد( تويف بال�رصطان عام 2000م.. 16

عبد الرحمن عي�صى )اأبو �صامر( – ترك يف عام 1989م وقتله الليبيون يف ليبيا 2002م.. 17

علي البطمة )�صمري دروي�س( – قتل يف ليبيا – 2002م.. 18

اأبو ن�صال قتل يف بغداد 2002م.. 19

م�صطفى عثمان عو�س )عالء( – قتلته اجلماعة اأوائل عام 2003م.. 20
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فا�سيون بال �سمائر

 

عندما اأبلغ ال�صيد طارق عزيز، يف ت�رصين الثاين عام 1983م جماعة البنا مبهلة اأ�صبوع للم اأمتعتهم 

وت�صفية اأمورهم ومغادرة العراق، كان يف �صجنهم مبع�صكر هيت،26�صجينا، ذلك املع�صكر الذي اأ�صموه 

بقاعدة ال�صهيد اأبو علي اإياد، وكانت تلك الت�صمية لالإجتار واإل�صاق اأنف�صهم بقامة ال ميتون لها ب�صله، 

مل يرتددوا وقتها بالتخل�س من ال�صجناء، مت قتلهم جميعا، ودفنهم بعجالة حتت ق�رصة لي�صت عميقة 

من الرتاب.

 وعند دخول اجلانب العراقي للمع�صكر، ونتيجة للروائح املنبعثة من اجلثث، اكت�صفوها، واأدركوا 

اأن ميار�صوا  القتل، واأن من فعل ذلك، فعله على عجل، حتى وهم يطردون، مل يرتددوا،  اأنها حديثة 

يف  1987م  ني�صان  يف  االأمر  نف�س  وتكرر  الوداع،،،  من  بدال  القتل  واأفعال  كلمات  ويلقوا  هوايتهم، 

البقاع، فعندما طلبت ال�صلطات ال�صورية من اجلماعة مغادرة �صوريا، وكان لهم وجود وعدة �صجون 

امل�صاجني،  اأما  وال�صمال،  واجلنوب  لبريوت  اأو�صاعهم  فنقلوا  تداهم،  اأن  حت�صبوا  اللبناين،  بالبقاع 

بتلك ال�صجون، فكانوا كما علمت من م�صادر دقيقه، اأنهم كانوا 47�صجينا، فلم يكلفوا اأنف�صهم االإفراج 

عنهم اأو حتى نقلهم، بل اآثروا قتلهم جميعا بال رحمة اأو وازع �صمري، وكان اآنذاك اأبطال تلك اجلرائم 

والقرار: ع�صام مرقه وغ�صان �صمرين وو�صفي حنون وعبد اهلل ح�صن، و�صعد عمر واأبو ح�صن الدجاين 

واأبو العبد حمرو�س وح�صني بن علي، واأدوات اأدنى من ذلك.

جرائم �سد الن�ساء على يد الع�سابة 

نزهه بكر فل�صطينية من العراق، اأعدموها يف ليبيا.. 1

 زينات)اال�صم احلركي �صناء( من الربج، كانت تعمل بالال�صلكي مبكتب املرحوم كفاح خالد، . 2

اأرادت خطبة واحد من اأوالد اأع�صائهم القتلى فرف�صوا بحجج عدة، واعتقلوا والدها مبتور 

زوجها  اعتقلوا  طفلة،  واأجنبت  منهم  اآخر  �صخ�س  من  تزوجت  الهرب،  وا�صتطاع  الرجل، 

املرعب، وحلزنها  الق�صاء  واأعدموه، واعتقلوها و�صحبوا منها طفلتها، وو�صعوها يف �صجن 

وحرقتها على ابنتها، منت احلبوب بوجهها وت�صوه ت�صوها �صديدا.

مرقه،،وهي . 3 ع�صام  املجرم  مرافق  ع�صام،  وحيد  زوجة  هي  �صوريف،  من  )فاطمه(  اآمنه 

وزوجها من �صوريف، كغريها من املغدورات، اتهمت واعتقلت مرة اأوىل وثانية حيث اأعدموها.

وقتلوا الأ�صباب اأخرى مزعومة �صقيقه ب�صري، مما �صبب له نوعًا من الالتوازن وال�صدمة.. 4

علي . 5 ل�صقيقة  تهما  (وجهوا  )اإن�صانيتهم  في�س  من  عواد(  العايدي)غازي  �صعيد  علي  اأخت   

العايدي، وهو اأحد القتلة لديهم، واالآن مبخيم ماراليا�س، وا�صتدرجوها ثم اعتقلت، واأمروا 

�صقيقها باإطالق الر�صا�س عليها، لتكون جرمية مركبة.

هال رم�صان، من خميم الر�صيدية، ومن ال�صهيدات اللواتي وقفن �صدهم وانحازت خل�صومهم، . 6

فقتلوها مبتفجرة حتت ال�رصير، مزقتها اإربا مبخيم الر�صيدية.
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اأبو �صالح، كانت باملعلومات باجلبل، اأعدمت مع والدها، بتهم اأخالقية، وهما من دير . 7  ابنة 

احلطب بال�صفة الغربية.

 زوجة املرحوم ح�صن الكرد )اأبو طه(، قتل زوجها عندهم ب�صدمة كهربائية، فذهبت لت�صفي . 8

اأموره املالية باجلزائر حيث كان �صابقا مدر�صا هناك، وعند عودتها، اأخذت من املطار لل�صجن، 

وقتلت حتت التعذيب، و�صلمت الأوالدها واأثر التعذيب على ج�صدها، وادعوا اأنها توفيت عاديا.

�سحايا بيد اجلماعة وجّراء عبثها

اإبراهيم اأبو �صلج، من بلدة �صيلة الظهر، متعلم ومثقف، اأعدموه بلبنان.. 1

زوجة . 2 وله  بليبيا،  املخيم  من  قتلوا  ممن  اأخيه  عن  ي�صاأل  الأنه  بالر�صيدية  قتلوه  دراز  اأحمد   

وطفالن، وقام بقتله املجرم ع�صام حمود، حممد دراز �صقيق ال�صابق قتلوه بليبيا، وهو من 

الر�صيدية.

 جميد ح�صون، ك�صابقه.. 3

 اأحمد دياب، ك�صابقه.. 4

خليل معروف ك�صابقه.. 5

�صامي بدر جعفر حالوي لبناين، ك�صابقه.. 6

 حممد وح�س رم�صان اغتالته الع�صابة ب�صيدا حيث كان بزيارة الأخيه حممد هويدي اأبو علي، . 7

اأمني ال�صفدي، وح�صني احلامد، وقدما  البحر، وقاتاله هما، حممد  اأوالده بجل  اأمام  اغتيل 

تقريرهما ملاجد عكاوي، والتكليف من املجرم و�صفي حنون املوجود يف عنبتا االآن.

كليتيه، . 8 على  بوك�صات  ب�رصبه  بالبقاع،  املهمات  مبكتب  1986م،  عام  قتلوه  لبناين،،  و�صام 

فمات على الفور.

من جرائم الع�سابة 

من . 1 وهو  1988م،  عام  للجماعة  ان�صم  ثم  الدميوقراطية،  باجلبهة  ع�صوا  كان  قطان  حممد 

الفرقة ال�صاذلية، �صجنوه واأخ�صعوه للتحقيق عرب ماجد عكاوي، وفيما بعد اختفى متاما.

عائلة حوري، خ�صع . 2 العني من  لبنانيه من  بلبنان، متزوج  ال�صمال  �صامل، كان مبنطقة  كفاح 

ذلك،  اأجل  من  م�صد�صا  و�صلمه  ال�صجناء،  اأحد  بقتل  حنون  و�صفي  كلفه  مرات،  لالعتقال 

معه  حنون  و�صفي  فاأخذه  راأ�صه،  عن  امل�صد�س  فاأبعد  القتل،  نف�صه  تطاوعه  مل  التنفيذ  وعند 

من مع�صكر عزالدين الق�صام بحلبا،، والذي يحوي �صجنا به اثنتا ع�رصة زنزانة، اأخذه معه 

بجيب ع�صكري، وقال له كي تتعود الق�صوة، ومعه طبعا اأع�صاء اآخرون، و�صجينان اأعينهما 

م�صدودة  واأطراف احلبال  اأعناقهما،  تلف  معلقني، واحلبال  ب�صجرة،  ربطهما  ثم  مع�صوبة، 

باأق�صى  فعليا  ذلك  �صنقًا، ومت  يتم موتهما  لكي  بتحريك اجليب،  �صنقا  اإعدامهما  للجيب، ومت 

طريقة واأب�صعها.  واأعتقد، اأن فنون التعذيب التي ابتكرتها تلك الع�صابة، �صت�صجل كو�صمة 
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عار يف تاريخها واإىل اأبد االآبدين.

جلماعة . 3 ان�صم  ثم  فتح،  يف  �صابطا  والدهم  كان  لينا،  رامي،  حممد،  التميمي،،  عو�س  اأبناء   

العقيد اأبو مو�صى، وبعدها للجماعة مو�صوع احلديث، واأعدمته اجلماعة هو وزوجته وفاء، 

باجلبل �صمن حملة الت�صفيات الدموية عامي 87-88م، ووزعوا اأوالدهما على اأ�رص اجلماعة، 

وعندما كربوا، �صكنوا مع بع�صهم يف خميم مار اليا�س، وقد تويف رامي، وح�رص عمهما من رام 

اهلل واأخذ حممد ولينا لهناك، ليفتكا من بني اأنياب الع�صابة بعد معاناة طويلة، 

الثورة . 4 معارك  يف  ب�رصف  �صاركوا  الذين  الفتحاويني  قدامى  من  اجلمل،  اأحمد  عماد  اأبو 

�صمن  واأعدم  للجماعة،  الع�صكرية  باالإدارة  وعمل  85م،  عام  باجلماعة  التحق  الفل�صطينية، 

احلملة الدموية التي طالت املئات من املنا�صلني.

جنيب حممود اإ�صماعيل، رجب ال�صلواين، من الفتحاويني القدامى، �صارك ب�رصف يف معركة . 5

الكرامة عام 68م، وعا�س فرتة يف اأملانيا،، والتحق بفرتة الحقة باجلماعة، تزوج لبنانية و�صكن 

يف اجلية، وكما ح�صل مع اأبطال قلعة ال�صقيف، الذين �صهد العدو قبل ال�صديق على بطولتهم، 

فاأعدمت الع�صابة من التحق منهم بها.

 كذلك وقع للمنا�صل جنيب، والذي مل ت�صفع له معركة الكرامة اأو تزكيه لدى الع�صابة، فقتلته، . 6

وادعت اأنه ا�صت�صهد مبهمة خارجية.

 ب�صري العيار تون�صي من اجلماعة، اأعدموه يف �صجن حلبا بلبنان، عام 1986م، وكان خاطبا . 7

لفل�صطينية تدعى نظميه من خميم اجلليل قرب بعلبك.

 ملا كانت عربدته تعالت وا�صتد �رصره، وانت�رصت جرائمه حتى اأ�صاء اأميا اإ�صاءة ل�صعبنا وق�صيتنا، 

وعليه وعلى فلوله اأن ال يتغطوا بربنامج الت�صوية ونقاطه الع�رص، ليربروا ما فعلوه، فكيف تربر تلك 

البدايات والتي قادت اإىل ما قادت اإليه، لقد ولد يف ح�صن االأجهزة وانتهى على يدها، عندما ا�صتهلك 

كورق احلمام، فاألقي يف �صلة القمامة، غري ماأ�صوف عليه353.

353   حتدثنا عن اأبي ن�سال وان�سقاقه عن حركة فتح وممار�ساته الب�سعة ب�سيء من التو�سع ، رغم اأننا اأوردنا ذلك يف كتاب اآخر �سدر لنا وذلك لأنه 
�سكل تنظيما ما يت�سق مع عنوان كتابنا هذا، ولأن العديد من القراء طلبوا عدم اإغفال �سريته هنا ثانيا ، واأي�سا لعظم ما ارتكب من جرائم، ي�سار ملثلها 
اليوم مما ترتكبه بع�ش التنظيمات املتطرفة التي تدعي ال�سالم وهو منها بريء ، لنوؤكد اأن التطرف والت�سدد والإرهاب ل مذهب اأوطائفة ول قومية له، 

بل ولدين، ولنعطي عربة لكل من ت�سول له نف�سه النخداع بال�سعارات اجلذابة �سواء الوطنية اأو الدينية على مدى الدهر.
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فتح حيث جتمع "الي�صاريون": منر �صالح "اأبو �صالح"، اأبو خالد العملة و�صعيد مراغه "اأبو مو�صى" 

وحممد البدارين "اأبو جمدي" واآخرون. اإال اأن �صالح خلف جنح يف اإنهاء التوتر بني تلك املجموعة 

ويا�رص عرفات ومت ا�صتيعاب جميع هوؤالء على اعتبار اأن حركة فتح متثل جميع االأطياف ال�صيا�صية، 

وانتهت االأزمة واأعيد اأبو �صالح اإىل اجتماعات اللجنة املركزية.

ويف 1980/5م مت عقد املوؤمتر الرابع حلركة فتح يف منطقة عدرا �صواحي دم�صق، واأثناء التح�صري 

ال�صيا�صية  التيارات  خمتلف  بني  والتحالفات  واللقاءات  امل�صاورات  جتري  بداأت  املوؤمتر  النعقاد 

القرار،  مواقع �صنع  يف  اأجل جناح من ميثلها  ومن  امل�صتقبلية،  �صيا�صتها  ر�صم  اأجل  من  يف احلركة، 

وتبلورت خالل تلك املرحلة بداية حتركات املن�صقني ال�صاعية لل�صيطرة على قيادة حركة فتح. 

حت�سريات ان�سقاق 1983م:

تركت حرب لبنان 1982م اآثارا عميقة على جممل م�صرية الثورة الفل�صطينية وكانت اأوىل نتائجها 

املبا�رصة تبعرث قوات الثورة يف عدة دول عربية، ومتركز القيادة يف تون�س بعيدًا عن خطوط املواجهة 

مع العدو، وبداأت ترتفع نداءات مطالبة بتقومي �صامل ومراجعة نقدية عميقة مل�صرية الثورة، وهو االأمر 

الذي �صجع الكثري من القوى على التحرك لال�صتحواذ على القرار الفل�صطيني م�صتغلني حالة ال�صعف 

التي باتت تعي�صها الثورة الفل�صطينية. 

اأدت  م�صرتكة  م�صالح  جمعتهما  فل�صطينية  واأطراف  واإقليمية  عربية  قوى  بني  املطامع  وتوزعت 

بقيادة جديدة  وا�صتبدالها  فتح  التاريخية حلركة  القيادة  اإق�صاء  بهدف  االن�صقاق  نوازع  اإىل حتريك 

اأكرث قربا من تلك القوى االإقليمية وخا�صة �صورية وليبيا ال�صاعيتني، ومن خالل ال�صيطرة على القرار 

غاية يف  انتقالية  يواجه مرحلة  كان  الذي  الر�صمي  العربي  النظام  تعظيم دورهما يف  اإىل  الفل�صطيني، 

اخلطورة. 

بتاريخ  عدن  يف  الثوري  املجل�س  جل�صة  يف  مو�صى")356(  "اأبو  مو�صى  �صعيد  العقيد  وحاول 

1983/1/27م اأن يعرب عن مواقف مل تكن دقيقة حيث ت�صطدم بعدم القدرة على حتقيق االأهداف 

واإخراج الثورة من "الزاوية احلرجة" التي �صيقت اإليها، وثبت اأن روؤية القيادة الفل�صطينية يف التعاطي 

مع االأطروحات ال�صيا�صية مبا ال ينتق�س من احلقوق امل�رصوعة لل�صعب الفل�صطيني ويحافظ على الذات 

التي  املرحلة  تلك  روؤية فر�صتها ظروف  االأ�صح وهي  الع�صكري هي  العمل  الفل�صطينية وا�صتمرارية 

لتنظيم فتح وهو ل يزال يف اجلي�ش يف  انتمى  انت�سب للجي�ش الأردين عام 1953،  356    �سعيد مو�سى مراغة من مواليد �سلوان عام 1927م، 
)1968/5م(، وان�سم ر�سميا حلركة فتح يوم 1970/9/20م وكان حينها برتبة رائد، وغادر الأردن اإلى �سورية ب�سحبة م�سوؤول اإقليم لبنان يف حركة 
فتح يحيى عا�سور )حمدان( وبتاريخ 1970/10/15م مت ت�سكيل قوات الريموك بقيادة العقيد �سعد �سايل )اأبو الوليد( ومت تكليف اأبو مو�سى بت�سكيل 
الكتيبة الأولى، وقد مت تعيني مع�سكر حمورية يف غوطة دم�سق موقعا لتواجد قوات الريموك، وانتقلت كتيبته اإلى اجلنوب اللبناين على �سوء اأحداث 
مترد كتيبة اأبو يو�سف الكايد بتاريخ 1972/10/10م و�سدر قرار بتاريخ 1972/10/13م بتعيني اأبو مو�سى قائدا لقوات الق�سطل، ويف مطلع عام 
1976م �سارك يف معركة الدامور، وانتخب ع�سوًا يف املجل�ش الثوري يف املوؤمتر الرابع حلركة "فتح" عام 1980م، وعلى اأثر ال�ستباك الذي دار يف 
اجلنوب مع القوات ال�سورية عام 1976م تعر�ش اأبو مو�سى ملحاولة اغتيال اأ�سيب خاللها و�سافر اإلى اأملانيا والنم�سا وت�سيكو�سلوفاكيا للعالج، وقد 
عمل يف غرفة العمليات املركزية حتت قيادة اللواء �سعد �سايل، ويف 1982/9/1م غادر بريوت بحرًا باجتاه مرفاأ طرطو�ش ال�سوري لتبداأ بعدها ق�سة 
1983/5/9م بقيادته، كان اأبو مو�سى مع اأبي �سالح و اأبي خالد العملة، من اأبرز  التح�سري لالن�سقاق عن حركة فتح والتي ا�ستكملت ف�سولها يوم 
املن�سقني الذين اأ�س�سوا فتح النتفا�سة. يف نوفمرب 2006م قام بف�سل اأبو خالد العملة من احلركة على خلفية اتهامه بالرتباط مبجموعة فتح الإ�سالم. 

ما اأدى اإلى مترد اأهم كوادر املن�سقني واتهام اأبو مو�سى اأنه جمرد اأداة للتاآمر مع اأطراف خارجية لت�سفية احلركة.
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كانت تقت�صي اخلروج من عنق الزجاجة واجتياز ما يحاك �صد الثورة الفل�صطينية باأقل اخل�صائر. 

"فتح هي التنظيم القائد ولي�س تنظيم القائد" وطالبوا بتطبيق املركزية  وخرج املن�صقون ب�صعار 

والتقدير  االحرتام  ومنح  اجلماعية  القيادة  مبداأ  وخا�صة  ال�صيا�صي،  النظام  ح�صب  الدميقراطية 

والتطبيق لقرارات املوؤمتر العام. ويف ال�صاأن الع�صكري حتدثوا عن عدم �رصوع قيادة احلركة يف اإجراء 

االن�صقاق  التي �صدرت بحق رموز  التنقالت  �صل�صلة  واأبدوا اعرتا�صاتهم على  تقومي ملعركة بريوت، 

اإ�صماعيل جرب ويف البقاع لغازي عطا اهلل  وكذلك رف�صهم ت�صليم قيادة القوات يف �صمال لبنان للحاج 

"اأبو هاجم"، ووجهوا لوما للقائد العام اأبو عمار لقبوله توزيع القوات الفل�صطينية على عدد من الدول 
العربية، واعتربوا ذلك اإخالء لل�صاحة اللبنانية وا�صتجابة ملطالب اأمريكية غايتها اإمتام االتفاق االأردين 

الفل�صطيني واأعلن هوؤالء مت�صكهم بوجود قوات العا�صفة راف�صني اإحلاقها بجي�س التحرير الوطني 

"اأبو هاجم". وطالب املن�صقون بالرجوع  الفل�صطيني الذي و�صع يف لبنان حتت قيادة غازي عطا اهلل 

عن تلك القرارات، و�رصورة اإجراء حتقيق ملعرفة اأ�صباب ان�صحاب القوات من اجلنوب اأثناء االجتياح 

االإ�رصائيلي للبنان عام 1982م، وطالبوا ب�رصورة تعزيز وجود قوات الثورة يف لبنان للت�صدي لالتفاق 

االإ�رصائيلي اللبناين)357(.

وتو�صيحا حلقائق االأمور فاإنه ينبغي االإ�صارة اإىل اأن خروج قوات منظمة التحرير من بريوت قد 

خ�صع ملوافقة كافة الف�صائل التي مل تعرت�س على اخلروج من بريوت من حيث املبداأ واإمنا اعرت�صت 

القوات  هذه  ا�صتقبال  على  وافقت  قد  كان  �صورية  اأن  بحجة  العربية  الدول  على  القوات  توزيع  على 

ب�صورة كاملة. واأننا ويف هذا ال�صدد نوؤكد عدم �صحة تلك االدعاءات فاملوقف ال�صوري الر�صمي والذي 

ال�صلطات  موافقة  يف  متثل  البداية  يف  ر�صمية  ب�صورة  حبيب  فيليب  االأمريكي  الو�صيط  اإىل  اإبالغه  مت 

ال�صورية على ا�صتقبال قيادة منظمة التحرير الفل�صطينية ولي�س قواتها. وبعد تدخل ال�صعودية لدى 

الرئي�س االأ�صد مت اإعالن قبول ال�صلطات ال�صورية على ا�صتقبال 5 - 6 اآالف مقاتل فل�صطيني فقط واأنه 

كان يف�صل اأن تتوجه غالبية القوات الفل�صطينية اإىل دول عربية اأخرى. اإ�صافة اإىل اأن الرئي�س حافظ 

االأ�صد كان ي�صع �صمن ح�صاباته ا�صتقبال القيادات والقوات املقربة من النظام ال�صوري ومنها قوات 

"اجلبهة ال�صعبية- القيادة العامة" واجلبهة ال�صعبية واجلبهة الدميقراطية اإ�صافة اإىل بع�س القيادات 
والوحدات الع�صكرية التابعة حلركة فتح واملقربة من النظام ال�صوري)358(. 

وعززت ال�صلطات ال�صورية �صيطرتها على القوات الفل�صطينية التي توجهت اإىل اأرا�صيها واأجربتهم 

على البقاء يف مع�صكراتهم، حيث حلق بالكثريين منهم �صائقة مالية اأعجزتهم عن دفع اإيجار منازلهم 

اأو االإنفاق على اأ�رصهم؛ مما اأدى اإىل ال�صعور باالإحباط يف �صفوف القاعدتني التنظيمية والع�صكرية. 

وهو االأمر الذي دفع الكثريين منهم اإىل االلتحاق بدعاوي االن�صقاق التي بداأت ب�صورة مبكرة جدًا.

فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  قررت  للقرارات  ان�صياعهم  وعدم  املعار�صة  رموز  منهج  على  وردًا 

جتميد ع�صوية منر �صالح "اأبو �صالح" و�صميح اأبو كويك "قدري" من ع�صويتها، واأ�صقطت ع�صوية 

بداًل من  تقرر عقده يف اجلزائر  الذي  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  اإىل  اأبو �صالح من وفد حركة فتح 

357  ق�سة حماولت النقالب على اأبي عمار – �سحفي فل�سطيني – �سحيفة القب�ش الكويتية عدد )4481( تاريخ 1984/11/4م.
358  ال�سرق الأو�سط – 2013/1/28م – وثائق اخلارجية الربيطانية.
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دم�صق بتاريخ 1983/2/21م.

واأثناء انعقاد املجل�س الوطني الفل�صطيني يف اجلزائر )1983/2م( حاول املن�صقون ت�صعيد املوقف 

م�صتغلني قرارات �صيا�صية تبناها املجل�س الوطني حيث حاولوا اإعطاء ان�صقاقهم طابع االأحقية �صيا�صيا 

وتنظيميا وع�صكريا وماليا، ففي اجلانب ال�صيا�صي اأعلنوا معار�صتهم لقبول قيادة فتح مل�رصوع قمة 

فا�س والتعاطي مع مبادرتي االأمري فهد والرئي�س ريغان لل�صالم، والتي اأعقبها انخراط قيادة منظمة 

التحرير الفل�صطينية يف مفاو�صات مع االأردن للو�صول اإىل �صيغة )احتاد تعاهدي =كونفدرالية( بينه 

وبني الدولة الفل�صطينية اجلاري البحث ب�صاأنها وفق مبادرة الرئي�س االأمريكي ريغان وقرار جمل�س 

االأمن الدويل رقم 242. وقد عرب املن�صقون عن مواقفهم مبدئيا من خالل الت�صكيك يف �صحة انت�صاب 

البيان ال�صيا�صي للمجل�س الوطني الفل�صطيني يف دورته ال�صاد�صة ع�رصة اإىل اأع�صاء املجل�س، واأ�صاعوا 

اأجواء من الرف�س لتوجهات القيادة معتربينها خطوة باجتاه االعرتاف باإ�رصائيل)359(.

الدور ال�سوري يف ان�سقاق 1983م:

اإىل احلديث عن  اإن احلديث عن الدور ال�صوري يف ان�صقاق 1983م قد يجذب بع�س ال�صخ�صيات 

مفهوم امل�صالح وهو املفهوم الوحيد الذي كان يفكر فيه النظام ال�صوري وتك�صف هذه النوايا طبيعة 

على عقب من عالقة  راأ�صا  انقلبت  والتي  االن�صقاق  نهاية  بعد  اأنف�صهم  واملن�صقني  �صوريا  العالقة بني 

�صداقة وود اإىل عالقة كره وعداء وهذا يو�صح ما نريد الو�صول اإليه وهو اأن الهدف االأول واالأخري 

للتدخل ال�صوري هو ال�صيطرة على الورقة الفل�صطينية لتحقيق م�صالح �صوريا االإقليمية بغ�س النظر 

يكون  اأن  عرفات  يا�رص  جعلت  االأ�صد  الرئي�س  لنظام  التوجهات  هذه  ولعل  الفل�صطينية.  الق�صية  عن 

حذرًا دومًا يف العالقات مع النظام ال�صوري ما جعل العالقة بني اجلانبني متر بالكثري من االنتكا�صات 

يا�رص  من  التخل�س  اإىل  ال�صوري  النظام  خاللها  �صعى  معارك  اإىل  حتولت  والتي  العنيفة  والتوترات 

عرفات و�صواًل اإىل حتقيق اأهدافه اال�صرتاتيجية باال�صتعانة بحلفائه يف داخل ال�صف الفل�صطيني.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن حالة العداء بني الرئي�س حافظ االأ�صد والرئي�س عرفات انعك�صت اأي�صًا على 

عالقة النظام ال�صوري بحركة فتح. وهو االأمر الذي ك�صفته االإجراءات التي اتخذها النظام ال�صوري 

باجتاه املن�صقني بعد انتهاء مهمتهم وخروج قوات يا�رص عرفات من طرابل�س.. حيث ات�صح اأن النظام 

ال�صوري ي�صعى لفر�س هيمنة حلفائه يف اجلبهة ال�صعبية القيادة العامة بزعامة اأحمد جربيل على القرار 

الفل�صطيني بدال من املن�صقني وهو االأمر الذي القى اعرتا�صات من بع�س قياداتهم الذين ف�صلوا العودة 

اإىل حركة فتح خالل ال�صنوات التي اأعقبت االن�صقاق وهو ما يعك�س حقيقة التوجهات ال�صورية وراء 

الف�صائل  اأمام  املجال  يفتح  الرئي�س عرفات وحركة فتح مبا  اإ�صعاف  يتمثل يف  االن�صقاق والذي كان 

الفل�صطينية املوالية ل�صورية لل�صيطرة على القرار الفل�صطيني ومنظمة التحرير الفل�صطينية مبا يخدم 

امل�صالح االإ�صرتاتيجية ال�صورية.

359  وردت هذه الطروحات ال�سيا�سية يف عدد من امل�سادر واملراجع منها "فتح – القيادة العامة لقوات العا�سفة" تعميم اإلى جميع الوحدات 
والأجهزة والأقاليم رقم )1( بتاريخ 1983/5/14م وحتى التعميم ال�ساد�ش، كما اأ�سار اإليها اأبو ميزر يف كتابه "الأزمة واحلل" �ش21-20.
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للعداء خلفية تاريخية: 

بتهمة  عرفات،  يا�رص  باعتقال  1964م  عام  ال�صورية  الع�صكرية  املخابرات  قيام  التاريخ  ي�صجل 

اأ�صابع  علي  فيها  والعثور  �صيارته  �صندوق  تفتي�س  بعد  بالتخريبية،  حينها  و�صفت  الأعمال  التح�صري 

ديناميت. وقد اأطلق �رصاحه بعد �صاعات، لكّن احلادثة بدت غريبة ؛الأّن عرفات كان ينقل الديناميت بعلم 

اأن  اإال  اآنذاك.  االأركان  رئي�س  �صويداين،  اأحمد  اللواء  ر�صمية من  ال�صورية، ومبوافقة  القيادة  وت�صهيل 

املعلومات اأ�صارت اإىل اأن اأمر االعتقال املبا�رص كان قد �صدر عن رئي�س �صعبة فل�صطني التابعة للمخابرات 

الع�صكرية، بتوجيهات من الرجل القوّي يف اجلي�س، قائد القوات اجلوية، اللواء حافظ االأ�صد.

م�صار  م�صت  التي  االإ�صكاليات  من  جمموعة  فتح  حركة  انطالقة  من  التالية  ال�صنوات  و�صهدت 

ال�صعالن يف دم�صق يف منت�صف �صنة 1966م  اأبرزها حادثة حي  امل�صرتكة مع �صوريا، كان  العالقات 

والتي ا�صت�صهد فيها النقيب يو�صف عرابي واملالزم اأول حممد ح�صمة. 

كان  مهمان  تطوران  حدث  اأيلول  اأحداث  بعد  االأردن  من  الفل�صطينية  املقاومة  خرجت  اأن  وبعد 

العامل  النا�رص حيث دخل  الرئي�س عبد  املنطقة وهما وفاة  ال�صيا�صي يف  امل�رصح  تاأثري كبري على  لهما 

االأ�صد  فهو و�صول حافظ  االآخر  اأما احلدث  تركه،  الذي  للفراغ  نتيجة  التوازن  عدم  العربي مرحلة 

البعث  الي�صاري احلاكم واإنهاء فرتة من ال�رصاع داخل حزب  الطاقم  اإىل احلكم يف �صورية واإق�صاء 

العربي اال�صرتاكي احلاكم بني االأمني العام امل�صاعد للحزب �صالح جديد ووزير الدفاع حافظ االأ�صد 

يف �صاأن ال�صيا�صات الرئي�صة يف جمال الدفاع والعالقات اخلارجية واالقت�صاد والتحالفات االجتماعية، 

حيث كان �صالح جديد يتمتع بنفوذ كبري يف اأو�صاط القوات امل�صلحة وبدعم خا�س من رئي�س االأركان 

اأحمد �صويداين عالوة على حتالفه مع م�صوؤولني مدنيني رئي�صيني من �صمنهم م�صوؤول االأمن القومي 

عبد الكرمي اجلندي، ورئي�س احلكومة يو�صف زعني، ووزير اخلارجية اإبراهيم ماخو�س. وكانت هذه 

املجموعة تنادي بـ"التحول اال�صرتاكي" وترف�س التعاون مع من اعتربتها دوال عربية رجعية موالية 

للغرب، وتدعو اإىل اإقامة عالقات اأوثق باالحتاد ال�صوفييتي وبالدول اال�صرتاكية االأخرى، وكان االأ�صد 

له روؤية خمتلفة عنهم)360(.

قرارات  جمموعة  �صوريا  اأ�صدرت  ال�صورية  للجمهورية  كرئي�س  من�صبه  االأ�صد  ت�صلم  اأن  ومنذ 

مت�صددة بحجة تنظيم العمل الفدائي على االأرا�صي ال�صورية وهي)361(:

الرقابة على جميع املطبوعات التي ت�صدرها الف�صائل الفل�صطينية.. 1

خارج . 2 تقام  التي  تلك  خا�صة  ال�صيا�صية  املهرجانات  الإقامة  م�صبقة  تراخي�س  على  احل�صول 

املخيمات.

عدم جتنيد املواطنني ال�صوريني اإال بعد موافقة اال�صتخبارات الع�صكرية ال�صورية.. 3

اإعطاء احلق لال�صتخبارات الع�صكرية ال�صورية بدخول خميمات الالجئني ومن�صاآت الفدائيني . 4

متى ت�صاء.

360  يزيد ال�سايغ: الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة، �ش 233.

361  املرجع نف�سه، �ش424.
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التبليغ م�صبقًا عن العمليات التي �صتنفذ �صد اإ�رصائيل واإعطاء اأ�صماء منفذيها.. 5

عدم الدخول اأو اخلروج من �صوريا اإال بجوازات �صفر �صاحلة.. 6

احل�صول على ت�صاريح �صفر من املكتب لل�صابطة الفدائية التابعة لال�صتخبارات الع�صكرية.. 7

واأدركت قيادة حركة فتح اأن الرئي�س االأ�صد منذ توليه مقاليد احلكم يف �صوريا ي�صعى لتو�صيع جمال 

نفوذ �صوريا االإقليمي يف املنطقة، ويطمح اإىل تغيري ال�صورة التقليدية ل�صوريا يف العامل العربي جلعلها 

كان ي�صعى اإىل مد و�صاية �صوريا بالقدر عينه اإىل االأردن  نف�صه  الوقت  ويف  وقيادة".  ا�صتقطاب  "دولة 
ولبنان، وهذا ما اأعلنه الرئي�س االأ�صد يوم 1974/3/8م قائاًل)362(: "اإن فل�صطني لي�صت جزءًا فقط 

من العامل العربي بل متثل الق�صم االأ�صا�س من �صوريا اجلنوبية، و�صتبقى كذلك جزءا من بلدنا �صوريا 

العربية". االأمر الذي يوؤكد اأنه كان يعمل الإعادة اإحياء م�رصوع �صوريا الكربى حتت قيادته و�صلطته 

بحيث ت�صم كل بالد ال�صام اأي االأردن وفل�صطني ولبنان و�صوريا.

"بدعة  الرئي�س حافظ االأ�صد يرى يف ت�صميم يا�رص عرفات على اال�صتقاللية  اإ�صافة لكل ذلك كان 

�صيا�صية وانحرافًا قوميًا واأمرًا غري جائز يف كل االأحوال"، لذلك اأ�رص الرئي�س االأ�صد على حماوالته 

الإبقاء املنظمة حتت الهيمنة والو�صاية وذلك بخالف م�رص التي اعتربها دومًا يا�رص عرفات "حامية" 

للم�رصوع الوطني الفل�صطيني يف مواجهة الو�صاية ال�صورية.

وبعد خروج املقاومة الفل�صطينية من االأردن وتوجهها اإىل �صورية ولبنان �صعر الرئي�س االأ�صد اأن 

التي  اإىل االإجناز وخا�صة يف ظل حالة ال�صعف  الفل�صطينية تتجه  الورقة  ال�صيطرة على  طموحاته يف 

باتت تعي�صها حركة فتح متاأثرة باأحداث اأيلول.. وبدا التحالف قويا يف تلك الفرتة التي ان�صغل فيها 

الرئي�س االأ�صد بالتح�صري حلرب 1973م واأبدى دعمًا ملمو�صًا جلهود حركة فتح واملنظمات الفل�صطينية 

االأخرى للت�صدي للقوى )االنعزالية( اللبنانية التي ت�صكل خطرًا على م�رصوع �صورية الكربى التي 

كان يطمح اإليها الرئي�س االأ�صد والتي كانت مدعومة يف ذلك الوقت من اإ�رصائيل وقوى غربية اأخرى. 

اإال اأن جناح حركة فتح يف اإقامة مناطق نفوذ ع�صكري بعيدًا عن �صيطرة الرئي�س االأ�صد اأقلقه ودق 

ناقو�س اخلطر اأمام م�رصوعه الذي اعترب اأنه قريب من االإجناز فتغريت التحالفات بهدف تطويق قوات 

الثورة الفل�صطينية يف لبنان، فاتخذ الرئي�س ال�صوري خطوة م�صادة يوم 1975/1/7م حني اجتمع 

�صيا�صي  تن�صيق  قيام  البحث  تناول  "�صتورة" حيث  منطقة  يف  فرجنية  �صليمان  اللبناين  الرئي�س  اإىل 

وع�صكري واأمني بينهما، و�صدر بيان عقب االجتماع اأكد ا�صتعداد �صورية لدعم لبنان ومت االتفاق على 

اللبنانية. ال�صاحة  اإىل  للدخول  ال�صوري  للرئي�س  االأمثل  الفر�صة  قدمت  بنود "اتفاقية �صتورة" التي 

ومل تكد مت�صي عدة اأ�صابيع على هذه االتفاقية حتى انقلبت االأو�صاع راأ�صًا على عقب يف لبنان، ففي 

اإ�صابة  اإىل  اأدى  الذي  ال�صيادين يف �صيدا  النار على تظاهرة  اللبناين  اأطلق اجلي�س  1975/2/26م 

الزعيم الوطني اللبناين معروف �صعد حيث ف�صلت كل جهود اإنقاذه طبيًا وا�صت�صهد يوم 1975/3/6م 

وعلى اأثر هذه اجلرمية ا�صتقبل الرئي�س �صليمان فرجنية يف ق�رص بعبدا يوم 1975/3/14م يا�رص 

عرفات وفاروق القدومي وبحث معهما اأحداث �صيدا والرغبة ال�صورية باإن�صاء قيادة �صورية فل�صطينية 

االأ�صد وفرجنية بهدف  الرئي�صني  �صتورة بني  اتفاق  لتطبيق  اأول موؤ�رص  الرغبة  تلك  موحدة، وكانت 

362  امل�سدر: خطاب الرئي�ش ال�سوري حافظ الأ�سد يف موؤمتر حزب البعث املنعقد بتاريخ 1974/3/8م.
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حتجيم منظمة التحرير الفل�صطينية وفر�س الهيمنة ال�صورية عليها من خالل فكرة القيادة ال�صورية 

الفل�صطينية املوحدة.

واأدى دخول القوات ال�صورية اإىل لبنان يف حزيران 1976م اإىل �صدامات م�صلحة بني حركة فتح 

ومعها بع�س القوى الفل�صطينية واللبنانية من جهة والقوات ال�صورية من جهة ثانية وذلك يف جبل لبنان 

ومداخل مدينة �صيدا. وترافق معها حدوث ا�صتباكات دموية يف مناطق خمتلفة من لبنان بني خمتلف 

الف�صائل واالأحزاب، وترتب عليها اإنهاء وجود منظمة ال�صاعقة يف بريوت و�صيدا واجلنوب، وانق�صام 

جي�س التحرير الفل�صطيني. 

وا�صتطاعت حركة فتح خالل ال�صنوات التالية تطوير قدراتها الع�صكرية االأمر الذي عزز من مكانتها 

ودورها املحوري يف املنطقة، ب�صورة اأثارت تخوفات الكثري من االأطراف االإقليمية والدولية وهو االأمر 

الذي مهد الطريق اأمام االجتياح االإ�رصائيلي جلنوب لبنان يف اآذار 1978م يف "عملية الليطاين" التي 

اأدت اإىل اإقامة ال�رصيط احلدودي االأمني يف جنوب لبنان، وعلى العك�س جاءت نتائج العملية -بف�صل 

�صمود املقاتلني الفل�صطينيني- لتعزز الدور االإقليمي والدويل ملنظمة التحرير الفل�صطينية ب�صورة اأكرب 

مما كانت عليه يف ال�صابق.

وهو االأمر الذي اأدى اإىل اعتبار اأن ا�صتمرار تعاظم هذا الدور كان ال�صبب احلقيقي وراء اجتياح 

اإ�رصائيل لالأرا�صي اللبنانية يف حزيران 1982م بهدف الق�صاء على منظمة التحرير الفل�صطينية. اإال 

اأن ال�صمود االأ�صطوري لقوات منظمة التحرير الفل�صطينية كان له اأثره الكبري يف االعرتاف بها عربيًا 

املنظمة يف  اإ�رصاك  الفل�صطينية" وتقرر  التحرير  "�صطب منظمة  �صقطت مقولة  واإقليميًا ودوليًا حيث 

تقرير م�صتقبل الفل�صطينيني واالأخذ مبقولتها الإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة يف اأية اتفاقات لل�صالم، 

اإال اأن هذا االنت�صار ال�صيا�صي الفل�صطيني اأثار "التخوف" ال�صوري من جديد ولذلك تقرر العمل على 

اإ�صعاف املنظمة و�صقها اأو احتوائها، اأو ت�صكيل منظمة بديلة بو�صاية �صورية.

جتدد طموحات الأ�سد يف لبنان:

اعترب حافظ االأ�صد اأن خروج قوات الثورة الفل�صطينية من بريوت يف العام 1982م �صكل فر�صة 

مواتية لتحقيق طموحاته يف ال�صيطرة على الورقة الفل�صطينية وكذلك اللبنانية التي كانت ت�صكل هي 

االأخرى جزءا ال يتجزاأ من م�رصوع �صورية الكربى التي لطاملا �صعى الرئي�س االأ�صد اإىل حتقيقه.

اإىل بريوت، ال �صيما بعد اطالعه من  البدء بالعودة  االأ�صد بعد مذبحة �صربا و�صاتيال  ولذلك قرر 

قبل القيادة ال�صوفييتية باأن اإ�رصائيل �صوف تن�صحب من بريوت واأن هناك توجه ال�صتبدالها بالقوات 

وليد  الوطني" ت�صم  االإنقاذ  "جبهة  با�صم  ميدانية  لبنانية  قيادة  ت�صكيل  االأ�صد  قرر  ولذلك  املارونية. 

جنبالط ونبيه بري و�صليمان فرجنية )اجلد( و�صعى الأن تكون قيادة هذه اجلبهة "�صنية"، ومن بريوت 

حتديدا االأخ اإبراهيم قليالت "اأبو �صاكر" رئي�س تنظيم "املرابطني" ؛ الأنه ميثل اأكرب قوة �صنية �صاربة 

"الرببري" اإثر  م�صت�صفى  يف  نزيال  حينذاك  �صاكر  اأبو  وكان  ال�صنية،  االأغلبية  ذات  الغربية  بريوت  يف 

وعكة اأملت به، فات�صل به الرئي�س االأ�صد يوم 1982/9/23م ومتنى له ال�صفاء ودعاه لزيارة دم�صق، 
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اإال اأن اأبا �صاكر رف�س تلبية الدعوة فانتدبت القيادة ال�صورية منر �صالح للذهاب اإىل بريوت الإقناعه 

باحل�صور اإىل دم�صق نظرًا للعالقة اجليدة التي تربطهما ومل تفلح الزيارة يف اإقناع اأبو �صاكر بالذهاب 

"ال�صنة" يف  اأن  االأ�صد  الرئي�س  اأدرك  اإىل اخلارج، حينها  اإىل دم�صق، حيث ف�صل اخلروج من بريوت 

ال�صنية  بالقوة  لالإطاحة  وتقويتها  اللبنانية  االإنقاذ  جبهة  دعم  فقرر  معه،  التعاون  يرف�صون  بريوت 

يف بريوت، وهنا برز دور الرئي�س ر�صيد كرامي بدياًل عن اإبراهيم قليالت يف حماولة لك�صب ال�صنة يف 

طرابل�س كمحاولة الحتواء اجلماعات االإ�صالمية بال�صمال اللبناين الذي كان على الدوام م�صدر قلق 

لقيادات �صورية خا�صة واأن االنقالبات وحماوالت التمرد على �صوريا كانت تدبر يف طرابل�س.

فتح  حركة  يف  االن�صقاق  دعم  �رصورة  على  الفرتة  تلك  يف  االأ�صد  الرئي�س  اإ�صرتاتيجية  قامت  كما 

الفتعال معارك دامية مع قوات يا�رص عرفات متهيدا لطردها من البقاع وطرابل�س و�صمال لبنان ومن 

املتحالفة مع �صورية واملن�صقني عن حركة فتح واحلزب  الفل�صطينية  املنظمات  ثم ت�صكيل حتالف من 

التقدمي بزعامة وليد جنبالط وحركة اأمل بزعامة نبيه بري ليتوىل هذا التحالف اأي�صًا مهام طرد قوات 

اخلا�صعة  اجلغرافية  الرقعة  بزيادة  ي�صمح  مبا  واجلبل  بريوت  من  معها  املتحالفة  والقوى  الكتائب 

لل�صيطرة ال�صورية يف لبنان.

وادعى منر �صالح اأنه اأم�صى نحو 18 �صاعة من املباحثات مع الرئي�س االأ�صد يف �صهر )1983/5م( 

وذكرت و�صائل االإعالم ال�صورية اأن اأبا �صالح يعترب نف�صه احلليف الفل�صطيني الرئي�س ل�صوريا، واأن 

احلليف  هو  حم�صن  علي  ها�صم  العام  اأمينه  بزعامة  العربي  اال�صرتاكي  العمل  حلزب  العام  االأمني 

اللبناين ل�صوريا، ويف الفرتة نف�صها رافقت رموز االن�صقاق االأمني العام للجبهة ال�صعبية القيادة العامة 

اأحمد جربيل يف زيارته ال�رصية اإىل ليبيا حيث ح�صلوا على تعهد بدعم �صهري قدره )5 مليون دوالر(

)363( ومبوجب ذلك اتفق كل من �صميح اأبو كويك و�صعيد مراغه واأبو خالد العملة من فتح �رصا مع 

االأمناء العامني والقادة الع�صكريني جلي�س التحرير الفل�صطيني املوايل ل�صوريا وجبهة الن�صال ال�صعبي 

ومنظمة ال�صاعقة على ما �صمي "ت�صحيح م�صار الثورة" واأن�صاأوا مقرا لقيادة م�صرتكة وثالثة قطاعات 

ع�صكرية يف لبنان يقود كل منها �صابط معار�س من فتح وممثلون عن التنظيمات االأخرى، ومل ي�صارك 

جماعة اأبو ن�صال يف تلك القيادة لكنها قامت بالتن�صيق على ِحدة مع املن�صقني عن فتح.

363  مازن عز الدين، الطريق اإلى طرابل�ش.



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

311الفل�سطينية وان�سقاقاتها

الحتكاكات الع�سكرية و�سرارة الن�سقاق:

عن  الرحيل  بعد  الفل�صطينية  لل�رصعية  القوي  الذراع  هي  البقاع  يف  الريموك)364(  قوات  كانت 

بريوت، وقد اأ�صندت قيادة هذه القوات اإىل اللواء ن�رص يو�صف، وعني نائبًا له الرائد عمر اأبو ليلى، 

ال�صيطرة عليها �صينهي تواجد  اأن  اأ�صبحت هدفا جلماعة االن�صقاق على اعتبار  و�صمت ثالث كتائب 

قوات ال�رصعية الفل�صطينية يف البقاع، وت�صبح جميع القوات حتت اإمرة املن�صقني بدعم �صوري وت�صبح 

اأبو عمار عن رئا�صة منظمة التحرير الفل�صطينية التي �صتكون بعد ذلك  اإزاحة  اأمام  الطريق مفتوحة 

ورقة يف يد القيادة ال�صورية من خالل املن�صقني والتنظيمات الفل�صطينية االأخرى املوالية ل�صوريا.

وتنفيذا ملخطط الهيمنة واالن�صقاق فوجئت الكتيبة الثانية من قوات الريموك بتمركز �رصية معززة 

من قبل قوات �صربي البنا يف التالل املحيطة بالكتيبة يف وادي ال�صاعقة املطل على بلدة "ينطا" وقد 

اأبو ن�صال واجلبهة  ك�صفت هذه التحركات عن وجود تن�صيق م�صبق بني جمموعة االن�صقاق وجماعة 

ال�صعبية - القيادة العامة، مبوافقة �صورية.

اأبو مو�صى حماطا مبجموعات م�صلحة يوم 1983/5/9م واقتحم الكتيبة الثانية  ح�رص العقيد 

اأبو مو�صى اأن  لقوات الريموك، برتتيب م�صبق مع قائد الكتيبة الرائد حممود عي�صى، واأعلن العقيد 

مقر  اإىل  انتقل  ثم  العا�صفة،  لقوات  العامة  بالقيادة  وال  الريموك  بقوات  لها  عالقة  ال  الثانية  الكتيبة 

الكتيبة االأوىل التي كانت بقيادة العميد يون�س العا�س، واأزاحه من القيادة وعني بداًل منه الرائد اأبو 

عو�س واأعلن ان�صمام الكتيبة االأوىل لقوات الريموك ل�صيطرته، وحترك اأبو مو�صى بعدها نحو قيادة 

القوات و�رصية الدفاع يف بلدة عيتا الفخار مطلقا على حركته ا�صم )فتح االإنتفا�صة( التي بداأت ت�صتقبل 

الكتيبة  وقائد  الكرامة  قوات  نائب  العملة ومن  واأبو خالد  كويك  اأبو  و�صميح  التاأييد من منر �صالح 

حممود عي�صى.

وجاءت اأول الردود من قيادة حركة فتح من قبل خليل الوزير الذي اأ�صدر مذكرة داخلية اإىل جميع 

وحدات فتح يوم 1983/5/10م، وهو اليوم الذي و�صل فيه يا�رص عرفات اإىل دم�صق، وعد فيها باأن 

فتح لن ت�صكت عن اتخاذ كل اخلطوات التي حتفظ وحدتها وقوتها.

اأن قيادة قوات  اأبو عمار بال�صدام مع املن�صقني، حتى  اأي قرار من االأخ  وحدث ذلك دون وجود 

امل�رصف  املثلث  يف  والتمركز  مواقعها  من  بالتحرك  قرارًا  اأخذت  الدماء  ل�صفك  وحتا�صيًا  الريموك، 

واملتحكم مبحور عنجر، امل�صنع، ال�صويري، وجمدل عنجر، وهو حمور يتحكم بطريق بريوت دم�صق. 

وقام يا�رص عرفات وخليل الوزير بزيارة مقر الكتيبة لتدارك املوقف واإيجاد حل �صلمي الإنهاء التمرد، 

ال �صيما اأن عددًا من االإخوة بداأوا جوالت من احلوار مع اأبو مو�صى وقيادة التمرد واالن�صقاق.

وبقي اأبو عمار متنقال بني دم�صق وبني البقاع لالطالع على اأو�صاع القوات هناك على مدار اأربعة 

اأيام ثم توجه اإىل طرابل�س يوم 1983/5/14م. 

التحقوا  الذين  الأردين  اجلي�ش  وجنود  �سباط  و�سف  �سباطا  �سملت  حيث   ،1971 عام  العا�سفة  لقوات  التابعة  الريموك  قوات  ت�سكلت     364
بالقوات الفل�سطينية اأثناء معارك الأردن بني املقاومة الفل�سطينية والنظام الأردين، وقاد القوات اأثناء تاأ�سي�سها ال�سهيد اللواء �سعد �سايل اإلى جانب 

اأحمد عفانة )اأبو املعت�سم( والعقيد اأبو مو�سى )�سعيد مو�سى مراغه واآخرين..(



312
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

يف تلك الفرتة كنت متواجدًا يف تون�س، فقررت اللحاق باالأخ اأبو عمار، فدعوت جميع �صباط قوات 

ال17 اإىل اجتماع يف مقر القيادة مبنطقة حمام ال�صط القريبة من تون�س العا�صمة، واتفقت معهم على 

خطة لنقل القوات اإىل طرابل�س، ثم عينت جمدي االأن�صاري )علي الزيبق( م�صوؤواًل عن القوات املوجودة 

يف املقرات بتون�س، وعبد الفتاح اأبو عم�صة م�صوؤواًل عن قواتنا يف مع�صكر وادي الزرقا، وكلفت القا�صي 

ح�صني �صليم "اأبو �صليم" باالنتقال الفوري اإىل قرب�س ليكون م�صوؤواًل عن حمطتنا هناك.

ويف اليوم التايل لالجتماع، مت حجز تذاكر ال�صفر يل ولالأخوة الذين برفقتي من ال�صباط وهم علي 

من  املتجهة  الطائرة  منت  على  الرحمي.  وح�صام  ح�صني(  )اأبو  ح�صني  وحممد  بغداد(  )اأ�صد  بديوي 

تون�س اإىل روما ومنها اإىل قرب�س ملوا�صلة رحلتنا بحرًا من قرب�س اإىل طرابل�س بعد اأن اأبلغنا اأبو �صليم 

اأنه حجز لنا مقاعد على اإحدى البواخر بعد و�صوله اإىل قرب�س مبا�رصة. وعند و�صولنا اإىل مطار روما، 

فوجئنا اأن التذاكر املحجوزة لنا اإىل قرب�س كانت على على قائمة االنتظار )Waiting list( وال 

ميكن اأن ن�صعد اإىل الطائرة اإال يف حال تخلف بع�س الركاب عن احل�صور، عند ذلك بداأت بيني وبني 

موظفة املطار م�صادة كالمية ا�صطرت على اأثرها ال�صتدعاء بولي�س املطار حيث قام ال�صابط امل�صوؤول 

باعتقالنا ور�صم خطًا بالطبا�صري على اأر�صية املكان طالبًا منا عدم جتاوزه ثم قفل راجعًا من حيث اأتى 

وال ندري ملاذا ذهب، فانتهزت فر�صة ذهابه وتوجهت اإىل موظفة املطار و�صاألتها اإن كان هناك مقاعد 

�صاغرة على الدرجة االأوىل يف الطائرة، فردت باالإيجاب، فقمت ب�رصاء تذاكر جديدة ومت اإعادة احلجز 

لنا على الدرجة االأوىل، واأ�رصعت مع ال�صباط املرافقني اإىل البوابة املوؤدية للطائرة، وهكذا متكنا من 

االإقالع اإىل قرب�س حيث ينتظرنا اأبو �صليم الذي نقلنا فور و�صولنا ب�صيارته اإىل الباخرة التي حتركت 

نحو طرابل�س بعد ثالث �صاعات من و�صولنا لقرب�س.

الر�صمية(  احلدودية  و�صوريا  لبنان  )بوابة  امل�صنع  طريق  احتالل  على  حري�صني  املن�صقون  كان 

هي  اأيلول  �صهداء  كتيبة  وكانت  قوات،  من  تبقى  ملا  واالإياب  الذهاب  من  عمار  اأبو  االأخ  مينعوا  حتى 

الـ17  اإىل طرابل�س جميع �صباط  الليلة نف�صها من و�صويل  الكتيبة التي حتمي هذا اخلط، فدعوت يف 

واتفقنا اأن نذهب �صباحا اإىل البقاع حيث يوجد لنا قوات ال باأ�س بها يف هذه املنطقة تركزت يف جمدل 

عنجر، ال�صويري عنجر، ثعلبايا، �صعد نايل، �صتورا، ق�رص الغربي، قب اإليا�س، الرو�صة، وكان حممد 

ح�صن عبد اهلل �صبيح )اأبو �صفيان( م�صوؤوال عن قواتنا هناك، وبعد ن�صف �صاعة من االجتماع ا�صتدعاين 

اأعلن  الـ48 �صاعة  اأبو عمار و�رصحت له املوقف فقال يل متهل بالذهاب، فاألغيت القرار، وخالل  االأخ 

يل  عمار  اأبو  االأخ  �صماح  لعدم  غا�صبًا  كنت  وكم  اأتوقعه،  كنت  ما  وهذا  اأيلول،  �صهداء  كتيبة  ان�صقاق 

بالتوجه اإىل البقاع. 

اأنا  حتركنا اإىل البقاع يف 1983/5/16برفقة االأخ اأبو عمار الذي جل�س باملقعد االأمامي وركبت 

كان  ع�رصًا  البقاع  اإىل  و�صلنا  وحني  اخللفي.  املقعد  يف  الرحيم  عبد  الطيب  واالأخ  الزعيم  اأبو  واالأخ 

موجودًا االأخ خليل الوزير واالأخ اأحمد عفانة وبعد اأن عقد االأخ اأبو عمار اجتماعًا معنا اكمل طريقه 

اإىل دم�صق كونه دعا النعقاد اجتماع الأع�صاء املجل�س الثوري املتواجدين هناك، وبقيت اأنا ومن معي 

من ال�صباط الذين قدموا من طرابل�س وكان جمموعهم يزيد عن 15 �صابطًا. ودعوت الجتماع عاجل 

جلميع �صباطنا املتواجدين يف البقاع، وبعد اأن اأبلغتهم بقرار االأخ خليل الوزير باقتحام كتيبة �صهداء 
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اأيلول مب�صاعدة قوات فتح املوجودة يف تلك املنطقة و�صعت خطة ملهاجمة كتيبة �صهداء اأيلول التي كان 

يقودها النقيب اأبو نا�رص، ح�صدنا قواتنا وق�صمت اإىل ثالث جمموعات كانت جمموعة يقودها النقيب 

علي �صلبية وجمموعة كان يقودها مالزم اأول مفيد امل�رصي، واملجموعة الثالثة كان يقودها مالزم اأول 

�صالح ال�صهلي، وبداأ الهجوم بناء على تعليمات من االأخ خليل الوزير على ثالثة حماور للكتيبة، وبعد 

ا�صتباك ملدة 3 �صاعات هرب من هرب من اأفراد الكتيبة، قمنا باعتقال 20 فردًا من اأفرادها من �صمنهم 

كان النقيب اأبو عماد الزيون، واأبو �صمري موعد و�صقط من طرفنا ثالثة �صهداء، وجرح حوايل �صبعة 

وبعد  اأفراد،  ع�رصة  من  اأكرث  منهم  وجرح  اأيلول،  �صهداء  كتيبة  من  قتلى  خم�صة  �صقط  كذلك  اأفراد، 

املعركة ذهبت ملقر االأخ اأحمد عفانة وكان اأبو جهاد موجودًا يف مقر القيادة وبينما كنت اأ�صلك الدرج واإذ 

ب�صيارتني تهاجمان مقر القيادة وتطلقان النار علينا وقد قام حرا�س البناية باال�صتباك مع املهاجمني.

مكثنا يومني بعد هذه املعركة وبعدها توجهت برفقة االأخ اأبو جهاد واالأخ اأبو املعت�صم اإىل دم�صق 

حل�صور اجتماع املجل�س الثوري، وبعد انتهاء اجتماع املجل�س الثوري الذي انعقد جلل�صة واحدة فقط 

كلفني االأخ اأبو عمار مبهمة خارجية وحملني ر�صالة اإىل االأخ حممود عبا�س "اأبو مازن".

هناك  كانت  توجهي  وقبل  طرابل�س،  من  رافقوين  الذين  ال17  قوات  �صباط  من  معي  ومن  عدت 

تعليمات من االأخ اأبو عمار باأن يتم جتميع قواتنا و�صحبها من البقاع اإىل طرابل�س؛ الأن املعركة الكربى 

مع املن�صقني كان يعد لها يف طرابل�س، وبداأنا باإعطاء التعليمات لقواتنا بالتجمع واالن�صحاب حيث مت 

اأبو جهاد، حيث  االأخ  تعليمات  تتبع  باأن جميع قواتنا  اأمري  اأبو جهاد، واأ�صدرت  االأخ  التن�صيق مع 

بداأ جتمعها ومن هناك رافقت االأخ اأبو جهاد بان�صحابه من البقاع اإىل جباب احلمر وبعد ذلك توجهت 

بالباخرة اإىل قرب�س وكان برفقتي الرائد حممد ح�صني )اأبو ح�صني( والرائد ح�صام الرحمي.

بعد اأن اأجنزت املهمة التي كلفني بها االأخ اأبو عمار واإبالغي له بذلك، طلب مني العودة اإىل عمان 

لبنان  معارك  بعد  االأردن  اإىل  املقاتلني ح�رصوا  من  الكثري  اأن  ذلك  املقاتلني،  من  عدد  اأكرب  له  الأر�صل 

1982م وبعد خروجنا من بريوت خا�صة كل من كان يحمل جن�صية اأردنية التجاأ اإىل االأردن. وما اأن 

عمار  اأبي  باالأخ  لاللتحاق  طرابل�س  اإىل  ال�صفر  اأجل  من  علينا  التدفق  بداأ  للمقاتلني حتى  اخلرب  نقلت 

وا�صتطعنا اأن نقوم بتاأمني اأكرث من 250 مقاتاًل.

له  اأكد  الذي  1983/5/23م  يوم  االأ�صد  الرئي�س  مع  مبقابلة  االأمر  ح�صم  عمار  اأبو  االأخ  حاول 

حيادية �صوريا، لكن اأفراد اال�صتخبارات ال�صورية �صاعدوا املن�صقني باال�صتيالء على عدة م�صتودعات 

الرئي�س  نائب  ت�رصيح  كان  وقد  دم�صق.  يف  لفتح  التابعة  النقل  وو�صائل  الور�س  من  وعدد  للذخرية 

ال�صوري ووزير اخلارجية عبد حلليم خدام اأكرب برهان على تلقي املن�صقني للدعم ال�صوري قائاًل: "اإذا 

كنتم ترغبون يف حل م�صاكلكم فيجب اأن تتقيدوا ب�صيا�صتنا، ت�صادقون اأ�صدقاءنا وتعادون اأعداءنا".

وبعد انتهاء االجتماع قام يا�رص عرفات با�صتدعاء جميع قادة وحدات حركة فتح يف البقاع ثم توجه 

قوات  قيادة  مقر  زنون  دير  منطقة  انعقد يف  الذي  االجتماع  عفانة حل�صور  واأحمد  الوزير  مع خليل 

الريموك وبعد االجتماع عاد االأخ اأبو عمار لدم�صق وظل يتابع التطورات.

ويف 1983/6/1م اأعلن املعتمد ال�صابق الإقليم حركة فتح يف لبنان اأبو اأكرم ان�صمامه اإىل املن�صقني، 
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ودعا "اأبو مو�صى" اإىل اجتماع يف بلدة املنارة ح�رصه اأبو خالد العملة)365( وعدد من �صباط جي�س 

التحرير الفل�صطيني املوايل ل�صوريا، ومت االتفاق على التمرد.

تزامنت هذه التحركات مع حالة من التحري�س العلني �صد ال�رصعية الفل�صطينية من قبل جماعة 

اأبو ن�صال واجلبهة ال�صعبية - القيادة العامة، وجزء من �صباط جي�س التحرير الفل�صطيني وال�صاعقة 

ال�صورية وجماعة م�رص العروبة )التي كانت مناه�صة لل�صادات ويتواجد مقاتلوها يف البقاع(، اإ�صافة 

اإىل قوات ليبية، حيث ا�صتثمر هوؤالء حادثة اعتقال خم�صة عنا�رص من جماعة اأبي ن�صال من قبل مقاتلي 

االأمن املركزي الفل�صطيني يف البقاع، وقد وجد هوؤالء فيما بعد مقتولني على اإثر ا�صتباك م�صلح وجثثهم 

ملقاة يف ال�صارع العام مبنطقة ثعلبايا.

ورغم حالة التحري�س العلنية، جتددت جوالت احلوار لثني اأبو مو�صى وقادة االن�صقاق االآخرين، 

اإال اأن اأبو مو�صى اأ�رص على موقفه مطالبا بتحقيق عدد من ال�رصوط التعجيزية، ومن الذين �صاركوا 

يف تلك اجلوالت عبا�س زكي وجميل �صحادة ومنذر الدجاين والعقيد مروان كيايل وعبد الكرمي العكلوك 

ومعني الطاهر ومازن عز الدين وممدوح نوفل.

ومن اجلدير بالذكر اأن التنظيمات الفل�صطينية بهدف وقف االقتتال حتت �صعارات الوحدة الوطنية 

فوؤاد  اأحمد  اأبو  املفاو�صات  تلك  وقاد  حتركت،  الطرفني  من  للمعتقلني  املتبادل  االإفراج  يف  والبدء 

ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة ال�صعبية. وكان من اأبرز نتائج هذا التحرك ظهور احلر�س اجلماعي 

الفل�صطيني على وحدة حركة فتح الأنها العمود الفقري للمنظمة، واأن ان�صقاقها بدعم تيار �صوري قد 

يوؤدي اإىل ان�صقاقات اأخرى يف املنظمات مبجملها ح�صب املوقف ال�صيا�صي ال�صوري الذي اأظهر متيزًا 

" اأحمد جربيل" املنحاز لالن�صقاق وجبهة الن�صال ال�صعبي وجزء من  وا�صحًا ملوقف القيادة العامة 

جبهة التحرير الفل�صطينية اإىل جانب قوات ال�صاعقة وم�صاركة قوات اأ�صا�صية لهذه التنظيمات يف القتال 

اإىل جانب االن�صقاق. وقد كان للجبهة الدميقراطية وجزء اأ�صا�صي من جبهة التحرير الفل�صطينية )اأبو 

العبا�س( دور يتميز بو�صوح الروؤية ال�صيا�صية، فقد كانوا االأكرث و�صوحًا يف موقفهم �صد االن�صقاق، 

اإىل جانب  اأو الدعم املادي، ومتيز يف ذلك ممدوح نوفل  الت�صليح  لنا دعمًا حقيقيًا على �صعيد  وقدموا 

املوقف ال�صيا�صي املميز حيث اعتربوا اأن امل�صا�س بقوة فتح واإ�صعافها يعني �رصب م.ت.ف. واإ�صعاف 

دورها ال�صيا�صي، وطرح �صوؤال مل�صلحة من يحدث ذلك؟؟.

واأمام هذا الرف�س للحوار من قبل املن�صقني وت�رصب معلومات حول زيارة قام بها اللواء علي دوبا 

رئي�س املخابرات ال�صورية ملقر املن�صقني للتعبري عن الدعم والت�صامن مع املن�صقني، دعا االأخ اأبو عمار 

الوزير،  اإىل اجتماع يف مقر قيادة قوات الريموك اجلديد يف منطقة دير زنون ح�رصه كل من: خليل 

عام  الفل�سطينية  الثورة  لقوات  ان�سم  1930م،  �سنة  ولد  اخلليل  غرب  �سمال  اأول  بيت  من  العملة(  خالد  )اأبو  العملة  حممود  مو�سى      365
1970م مع امللتحقني بها من اجلي�ش الأردين، وتولى قيادة الكتيبة الثالثة يف قوات الريموك حيث انتخب ع�سوًا يف املجل�ش الثوري يف املوؤمتر الرابع 
كان  العملة  خالد  اأبو  اأن  النتفا�سة  فتح  حركة  عن  ان�سق  الذي  الدميقراطي  الوطني  التيار  عن  �سادر  بيان  يف  وجاء  1980م،  عام  "فتح"  حلركة 
الذي انخرط  التيار  لهذا  التاأ�سي�سية(  اللجنة  )اأمني �سر  الدميقراطي داخل حركة فتح عام 1972م وت�سلم حينذاك من�سب  الوطني  للتيار  موؤ�س�سا 
فيما بعد يف اأحداث الن�سقاق عن حركة فتح عام 1983م ليطلق على نف�سه )فتح النتفا�سة( بزعامة اأبو مو�سى حيث ت�سلم اأبو خالد العملة من�سب 
الأمني العام امل�ساعد له، وكان له دور بارز يف معارك اجلبل يف املنت ال�سمايل لكن اأبو مو�سى اأ�سدر قرارا يف �سهر )2006/11م( بف�سله من احلركة 
على خلفية اتهامه بال�سلوع يف ت�سكيل فتح الإ�سالم بقيادة �ساكر العب�سي يف خميم نهر البارد يف طرابل�ش، وهو التنظيم الذي خا�ش حربا �سارية 

مع اجلي�ش اللبناين يف العام نف�سه، وبعد ف�سله من احلركة اعتقلته ال�سلطات ال�سورية يف �سجن املزة ثم اأفرجت عنه.
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اأبو  علي  الرحيم،  عبد  الطيب  االأطر�س،  زياد  يو�صف،  ن�رص  �صعادة،  يا�صني  هاجم،  اأبو  عفانة،  اأحمد 

طوق، احلاج اإ�صماعيل جرب، عمر اأبو ليلى، عالء ح�صني، كمال ال�صيخ، �رصغام االأ�صود، �صميح ن�رص، 

نبيل اأبو ردينه، الدكتور حممد حمزة، �صا�صرتي، حممد اإبراهيم خليل عبود، اإ�صماعيل عنبه، مازن عز 

الدين، اأبو حلمي، اأبو ح�صن، واأبو العبد من قوات الـ17، واأبو االأمني رئي�س اال�صتخبارات الع�صكرية 

يف البقاع واالأخ ح�صني الهيبة وطاقم خدمات الهالل االأحمر الفل�صطيني واخلدمات الع�صكرية الطبية 

وقادة الوحدات وال�رصايا وكادر من قيادة تنظيم فتح يف منطقة البقاع، حيث تقرر يف االجتماع �رصورة 

املن�صقني بداخلها،  اأيلول وطرد  البداية بتعزيز �صمود كتيبة �صهداء  الت�صدي لالن�صقاق، واأن تكون 

وحتجيم دور قوات اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني/القيادة العامة التي ت�صاند االن�صقاق وت�صفية 

مواقع اأبو ن�صال والدفاع عن ال�رصعية الفل�صطينية مهما كان الثمن.

املوالية  الفل�صطيني  التحرير  جي�س  من  جمموعات  حتركت  ال�رصعية  القيادة  الأوامر  وا�صتجابة 

لل�رصعية، ومن الكتيبة الثالثة لقوات الريموك ومن قوات اجلرمق ومن قوات امللي�صيا وقوات الـ17 يف 

البقاع وكانت اآنذاك بقيادة ح�صني الهيبة، وحترك جمموع هذه القوات باإمرة اللواء �صميح ن�رص ومتت 

حما�رصة قوات االن�صقاق داخل كتيبة �صهداء اأيلول، وباأمر من القيادة مت ال�صماح للمن�صقني باملغادرة 

وتاأمني �صالمة و�صولهم اإىل مقر قيادة االن�صقاق يف بلدة "املنارة" حتت اإ�رصاف االأخ ح�صني الهيبة.

ولكن قيادة قوات اجلبهة ال�صعبية - القيادة العامة اأمرت قواتها املدرعة بقطع الطريق على قوات 

ال�رصعية وزجت بعدد من املدرعات ملعركة قا�صية على مثلث مزارع عبود م�صنع الزجاج، واعتقل خالد 

"اأبو هاين" وخالل املعركة تقدمت قوات االن�صقاق واحتلت  �صلطان ومن قبله جمعة م�صباح اجلمل 

موقعني ي�رصفان على مواقع قوات ال�رصعية املوقع االأول يف التالل املطلة على جمدل عنجر من جهة 

اليا�س وكذلك  بر  امل�صنع  لبلدة عنجر وبقطع طريق  ال�رصقية  التالل  الثاين على  ال�صويري، واملوقع 

طريق امل�صنع – املنارة، كما لوحظ انت�صار حواجز �صورية على نف�س الطريق وعلى الطرق املوؤدية اإىل 

جمدل عنجر مما يعني تطويقا كامال ملواقع الكتيبة الثالثة التي اأ�صبحت حما�رصة من قوات املن�صقني 

وقوات اجلبهة ال�صعبية - القيادة العامة واحلواجز ال�صورية والقوات الليبية املوجودة يف البقاع.

عنجر،  جمدل  �صهل  تق�صف  املدافع  بداأت  الريموك  لقوات  الثالثة  الكتيبة  ح�صار  اكتمل  وحني 

والر�صا�صات الرباعية من طراز "�صيلكا" ت�صب نريانها يف جميع االجتاهات وانهالت على الكتيبة كافة 

اأنواع القذائف، وظلت الكتيبة �صامدة حتى ال�صاعة العا�رصة من �صباح اليوم التايل للهجوم متكنت 

القوات املن�صقة يقودها اأبو مو�صى واملتحالفة معها من دخول الكتيبة واحتالل قيادتها بعد اأن تراجعت 

القوات اإىل موقع الرو�صة ودير زنون.

وب�صقوط قيادة الكتيبة الثالثة "و�صلت الر�صالة" ال�صورية باأن وجود القوات املوالية لل�رصعية غري 

مرغوب فيه يف البقاع، وقد اأبلت قوات الـ17 يف هذه املعركة بالء ح�صنا حيث �صاركت ال�رصية امل�صاركة 

يف القتال يف وقف تقدم قوات االن�صقاق.
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�سورية تتدخل بقوة:

اإىل  دم�صق  �صيغادر  اأنه  يوم 1983/6/22م  واأ�صيع  دم�صق  يف  يزال  ال  عمار  اأبو  كان  الفرتة  تلك  يف 

طرابل�س، وبالفعل بداأ موكبه يتحرك، وخالل الطريق تعر�س املوكب الإطالق نار كثيف حيث تعطلت بع�س 

ال�صيارات لكن تبني اأن اأبو عمار مل يكن موجودا يف املوكب واأنه بقي يف دم�صق حل�صور موؤمتر االأدباء العرب 

حيث األقى خطابا حما�صيا الهبا اأزعج القيادة ال�صورية وبعد انتهاء املوؤمتر اختفى اأبو عمار ليتبني خالل 

ذلك اأنه عقد اجتماعا مع رفعت االأ�صد �صقيق الرئي�س ال�صوري الذي تربطه معه عالقة قوية وهو �صاحب 

النفوذ القوي يف �صورية اآنذاك والذي اأبلغ عرفات اأن االأمور خرجت من يده ومل يعد با�صتطاعته عمل �صيء.

من  عرفات  طرد  اأي  اأمامه،  املتبقية  الوحيدة  اخلطوة  اتخاذ  من  مفّرًا  االأ�صد  الرئي�س  يجد  مل  وهكذا 

العا�صمة ال�صورية بو�صفه �صخ�صًا غري مرغوب به. وبالفعل، يف يوم 24 حزيران 1983م، جرى تاأخري 

موعد اإقالع رحلة اخلطوط اجلوية التون�صية املعتادة، لكي ي�صتقلها عرفات ومرافقوه.

الرئي�س  وقدم  عرفات  الرئي�س  من  املت�صدد  موقفها  �صوريا  اأو�صحت  العربية  الو�صاطات  جتدد  ومع 

االأ�صد �رصوطه وهي:

يعتذر اأبو عمار عن كل ما قاله عن �صوريا وعن تدخلها يف ال�صوؤون الفل�صطينية وينكر بت�رصيحات . 1

علنية اأي دور ل�صوريا اأو عالقة بحركة التمرد.

يتم ت�صكيل جلنة مركزية جديدة يف فتح ح�صة املتمردين فيها 50% من عدد االأع�صاء وينطبق هذا . 2

على املجل�س الثوري لفتح واملجل�س الوطني وكذلك على التمثيل يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

حيث تقت�صم املنا�صب كلها منا�صفة.

يلتزم اأبو عمار بطرد االأ�صخا�س الذين ال ير�صى عنهم املتمردون وال ي�صتطيعون التعامل معهم.. 3

يعلن عن االلتزام باخلط ال�صوري يف ال�صيا�صة اخلارجية وعلى ال�صعيدين العربي والدويل مبا يف . 4

ذلك رف�س االتفاق اللبناين االإ�رصائيلي والعمل بكل ال�صبل ملحاربة وقطع اأي ات�صال �صيا�صي مع 

م�رص واالأردن وااللتزام مبقررات قمة فا�س.

كانت �رصوط �صوريا تعني اأن ال التقاء مع اأبي عمار واأنه ال بد من احل�صم الع�صكري الإنهاء االأزمة ل�صالح 

املن�صقني، ويف خطوة ت�صعيدية اأعلنت القوات ال�صورية يوم 1983/7/31م عن بدء تدخلها املبا�رص اإىل 

جانب حتالف )املن�صقون – ال�صاعقة – القيادة العامة( حيث حا�رصت القوات ال�صورية قوات الريموك يف 

البقاع وطلبت اإخالء املنطقة، بعد اأن ف�صلت قوى املتمردين يف طردها طيلة املعارك ال�صابقة.

ويعرتف نائب الرئي�س ال�صوري عبد احلليم خدام بدور بالده يف دعم االن�صقاق ويقول)366(: عندما 

�صارت م�صكلة بني االأردن وحركة حما�س وكان هناك توترات بني �صورية ويا�رص عرفات متت ا�صت�صافة 

حركة حما�س يف دم�صق، الف�صائل الفل�صطينية كانت تراعي االأمور الداخلية ال�صورية، ومل يكونوا يزجون 

باأنف�صهم يف امل�صائل الداخلية ال�صورية ويف الق�صايا ال�صيا�صية هناك هام�س، و�رصط هذا الهام�س اأال يتناق�س 

مع منظومة ال�صيا�صة ال�صورية فمثال: عندما حدث خالف �صيا�صي بيننا وبني اأبو عمار �صاعدنا يف حتقيق 

االن�صقاق يف حركة فتح، وخرجت فتح االنتفا�صة عام 1983م، فتح االنتفا�صة كانت كتلة متذمرة يف فتح، 

ونحن وظفنا هذا التذمر يف ت�رصيع عملية االن�صقاق، هي اإذا اإنتاج �صوري ملواجهة اأبو عمار.

366  امل�سدر: جريدة ال�سرق الأو�سط – الثنني 2008/5/19م- العدد 10765.
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مبادرة خالد احل�سن: 

الفل�صطينية يف تون�س وقرر وقف  التحرير  املركزي ملنظمة  املجل�س  انعقد  ويف 3-1983/8/7م 

االقتتال وت�صكيل وفد حلل االأزمة داخل فتح �صم الوفد )18 �صخ�صية( اأطلق عليهم ا�صم )جلنة الـ18( 

وجلنة الوفاق التي قيل اأن عملها االإعداد والتحقيق لعقد املوؤمتر اخلام�س حلركة فتح، وفور انتخاب 

اأع�صاء جلنة مركزية جديدة يف املوؤمتر ينتهي عمل اللجنة، وقد ن�صطت اللجنة يف االت�صال واحلوار مع 

كال اجلانبني. وبتاريخ 1983/9/4م ت�صلمت موافقة كتابية من اللجنة املركزية حلركة فتح بتوقيع 

يا�رص عرفات ويف 1983/9/13م ت�صلمت رد املن�صقني كتابيا. 

كما  الو�صاطة.  لنجاح  اإمكانية  اأية  اأغلقت  الع�صكرية  التح�صدات  ب�صبب  االأر�س  على  الوقائع  لكن 

عن  انبثقت  التي  الثورية  الكوادر  جلنة  به  قامت  ما  غرار  على  داخلية  و�صاطة  اأية  املن�صقون  رف�س 

اجتماع مو�صع لكوادر فتح على ال�صاحة ال�صورية، وحماولة رئي�س املجل�س الوطني الفل�صطيني خالد 

ال�صدا�صية". كما رف�صوا و�صاطة اجلبهة  "اللجنة  �صمي  فيما  التنفيذية  اللجنة  واأع�صاء من  الفاهوم 

الدميقراطية التي قام بها ع�صو املكتب ال�صيا�صي وامل�صوؤول الع�صكري ممدوح نوفل، وبنف�س التطرف 

رف�س املن�صقون و�صاطة رئي�س اليمن اجلنوبي على نا�رص حممد حيث رف�س "اأبو مو�صى" اأية ت�صوية 

مع يا�رص عرفات.

اللجنة  ع�صو  تقدم  واملن�صقني  ال�رصعية  قوات  بني  والع�صكري  ال�صيا�صي  التجاذب  غ�صون  يف 

املركزية حلركة فتح خالد احل�صن "اأبو ال�صعيد" باقرتاحات حلل االأزمة عرب فيها عن موقف اللجنة 

الدميقراطي" يف  "الطالق  فكرة  اقرتح  ولكنه  الـ18  على جلنة  الرد  يف  ورد  كما  فتح  املركزية حلركة 

حال عدم التو�صل اإىل اتفاق)367(. و�رصعان ما اأعلن املن�صقون رف�صهم للمقرتحات)368(، واأكدوا 

اأبو ال�صعيد مبذكرة ثانية حتدث فيها عن  اإىل حل لالأزمة، فتقدم  اأية اقرتاحات اأخرى لن تو�صل  اأن 

�صبل معاجلة االأزمة داخليا و�رصورة حتديد االأهداف ونهج العمل لتنفيذها، وكرر دعوته للمن�صقني 

اإىل موقف اللجنة املركزية وفهمها لطبيعة اللجنة امل�صرتكة التي اقرتحتها بدياًل من اللجنة االنتقالية 

املوؤقتة )جلنة الـ18( لكن املن�صقني كرروا رف�صهم للمذكرة، مما اأثار حفيظة خالد احل�صن فقدم مذكرة 

ثالثة بتاريخ 1983/10/28م كرر فيها حديثه حول فهمه وفهم اللجنة املركزية لفتح لطبيعة اللجنة 

فتح  املركزية حلركة  للجنة  اأو جتميدا  بدياًل  لي�صت  واأنها  اإ�صالح  اأنها جلنة  موؤكدًا  املوؤقتة  االنتقالية 

بتاريخ 1983/10/12م، وقد رف�س  الوفاق  رئي�س جلنة  بكر  اإبراهيم  ما �رصحه  ذلك  اأن  مو�صحًا 

حملهم  1983/10/30م  يوم  رابعة  مذكرة  لهم  وجه  احل�صن  خالد  لكن  الثالثة،  املذكرة  املن�صقون 

م�صوؤولية اإغالق احلوار واأنهم اأغلقوا كل املنافذ التي فتحت واتهمهم �رصاحة بال�صعي لال�صتيالء على 

احلركة ولي�س اإ�صالحها.

اللجنة  االأقاليم حلركة فتح يف تون�س، واأو�صى  انعقد موؤمتر  الفرتة من 7-1983/11/8م  ويف 

املركزية بدعوة االأقاليم للتحرك جماهرييا واإعالميا لف�صح موؤامرة املن�صقني وطرد رموزهم من حركة 

فتح ومعاقبة من خرج معهم.

367  فتح، مكتب الإعالم/الكويت – 1983/10/22م.

368    حاولت القيادة ال�سورية ا�ستمالة خالد احل�سن )اأبو ال�سعيد( ليكون بديال عن اأبو عمار لكنه رف�ش، وله مقولته ال�سهرية: اأنا اليوم قائد يف 
ال�سعب الفل�سطيني واإذا قبلت عر�سهم ي�ستطيع اأي �سابط �سوري برتبة نقيب اأن يكون م�سوؤول عني... وهذا ما ح�سل مع قيادة الن�سقاق.
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وعقب املوؤمتر عقدت اللجنة املركزية اجتماعا قررت فيه الطرد من فتح واحلرمان من الع�صوية 

�صوفاين، مو�صى  اإليا�س  العملة،  �صعيد مو�صى، مو�صى  اأبو كويك،  �صميح  لكل من: منر �صالح،  فيها 

عو�س، مهدي ب�صي�صو، زياد ال�صغري، ووا�صف عريقات)369(.

الن�سحاب من البقاع:

�صن املن�صقون هجوما �صامال باجتاه جديتا حيث تتواجد القوة التي يقودها اإ�صماعيل عنبة، وباجتاه 

حمور كتيبة �صهداء اأيلول التي يقودها �صميح ن�رص وباجتاه حمور مزارع عبود التي يقودها العقيد 

مروان كيايل والعقيد علي اأبو طوق، وخا�س االأخوة يف القطاع الغربي معركة م�صرتكة ناجحة بقيادة 

اأثبتت  نقل دفاعات مبحاور هامة  الدفاع حيث متكنوا من  اأ�صاليب  فيها  االأطر�س طوروا  زياد  اللواء 

القيادة  املن�صقني، مما و�صع  العديد من  اأ�رص  املعركة يف كل حماورها ومتكنوا من  جناعتها وك�صبوا 

ال�صورية يف حرج �صديد وعزز من قوة مت�صكنا بنقاط االرتكاز املتحركة بطريق بريوت دم�صق. 

فانحازت جميع  يعد حمايدًا  باأنه مل  ال�رصاع  التحرير يف  الرو�صة موقع جي�س  وح�صمت معركة 

القوى فيه اإىل جانب االن�صقاق با�صتثناء العقيد م�صباح اجلمل )اأبو هاين(، اللواء خالد �صلطان، العميد 

عبد الرحيم اأبو عون، العميد اأحمد عبد الكرمي. وكانت اخل�صارة االأكرب يف معركة الرو�صة متمثلة يف 

اعتقال ن�رص يو�صف من قبل املن�صقني عندما كان يتفقد مواقع جي�س التحرير. وجرت حماولة لت�صفية 

اللواء ن�رص يو�صف اإال اأن بع�س عنا�رص قوات ال�صاعقة قاموا بالت�صدي للمن�صقني ومنعوا ت�صفيته 

ج�صديًا. 

وبداأت  دم�صق،   – بريوت  بطريق  يتحكم  ا�صرتاتيجي  موقع  فقدان  هي  التالية  اخل�صارة  كانت 

بعلبك  طريق  بقطع  جربيل  اأحمد  قوات  قامت  كما  واحلواجز،  التح�صينات  تراكم  ال�صورية  القوات 

التحرك  الفاعور من  الريموك يف قاطع كو�صايا - عرب  اأعاق قدرة قوات  ما  دبابات )ت 55(  بثالث 

مل�صاندتنا)370(.

ال�صورية  القوات  من  املدعومة  املن�صقني  لقوات  الت�صدي  من  )م.ت.ف(  قوات  متكنت  اأن  وبعد 

واملنظمات الفل�صطينية املوالية لدم�صق، واإحلاق هزمية بتلك القوات جمتمعة يف معظم معارك البقاع، 

يف  – كو�صايا  الفاعور  عرب  ومعركة  الغربي،  القاطع  يف  معركتي جديثا  بعد  وعلى وجه اخل�صو�س 

القاطع ال�رصقي، ات�صح متاما اأن القوات ال�صورية لديها اأوامر ب�صحق القوات املوالية للرئي�س عرفات 

وحرمان القيادة الفل�صطينية من تعزيز اأو�صاعها يف طرابل�س.

الثاين  اليوم  يف  انتظرته  التي  املفاجاأة  وكانت  �صتورا،  بلدة  يف  لقيادته  مقرا  كنعان  غازي  واتخذ 

لو�صوله اإىل مقر القيادة هي و�صول قوات الريموك اإىل القاطع الغربي يف �صعد نايل – تعلبايا – �صتورا، 

حيث ت�صكلت مع قوات ال�رصعية املتواجدة هناك جبهة قوية يف مواجهة املن�صقني من جهة، وم�صاندة 

369  فتح، مكتب الإعالم/الكويت تاريخ 1983/11/12م. اإل اأنه ي�سار من م�سادر لنا يف اللجنة املركزية للحركة اأن اللجنة مل تقم بف�سل اأي 
ع�سو من املن�سقني وفق النظام الأ�سا�سي حلركة فتح، �سواء من املن�سقني يف اللجنة املركزية "وهما �سميح اأبو كويك ومنر �سالح" اأو من خارجها، واإمنا 

بعد ظهور الن�سقاق كت�سكيل منف�سل مت اإ�سدار بيان يثّبت خروجهم من احلركة.

370  نف�ش امل�سدر: علي بدوان –املوقع الإلكرتوين )احلوار املتمدن(/ مقال بعنوان: حركة فتح ودم�سق.
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معارك  تخو�س  وبداأت  وعاليه  وال�صوف  اجلبل  مناطق  اخرتقت  التي  الفل�صطينية  ال�رصعية  قوات 

بطولية �صد القوات االإ�رصائيلية، االأمر الذي �صكل مفاجاأة اأي�صا للقوات ال�صورية، وقد اأبدى مقاتلونا 

من قوات اجلرمق واأبو يو�صف النجار و�صهداء اأيلول وامللي�صيا والتنظيم بطوالت اأحرجت املن�صقني 

متاما، واأوجدت تنازعا يف �صفوفهم حيث التحق عدد كبري منهم بقوات ال�رصعية الفل�صطينية)371(.

"حاجز" من القوات ال�صورية ملنع  كانت ردة فعل غازي كنعان اأي�صا قوية للغاية، فاأمر بت�صكيل 

قواتنا من موا�صلة القتال �صد القوات االإ�رصائيلية خ�صو�صا بعد اأن متكنت من الو�صول اإىل �صاحل 

الدامور واأ�صهمت بفاعلية كبرية يف معارك بحمدون، وقرب �صمون، وخلده وب�صامون حيث اأ�صيب يف تلك 

املعارك العقيد مروان كيايل، ورغم احلاجز الذي اأقامه غازي كنعان، فقد متكنت القيادة الفل�صطينية من 

�صحب جميع القوات واإعادتها اإىل البقاع يف حمور تعلبايا – �صتورا – �صعد نايل.

يذكر اأنه فور تعيني غازي كنعان خلفا للواء حممد غامن حاولت القيادات الع�صكرية لقوات ال�رصعية 

الفل�صطينية يف البقاع القيام بخطوة لتحييد خمططه لتكري�س االن�صقاق، فقام وفد بقيادة زياد االأطر�س 

اأبو  الطاهر و�صميح ن�رص والعقيد علي  البقاع منهم معني  الع�صكري يف  املجل�س  االأخوة يف  وعدد من 

طوق، والعقيد مروان كيايل والعميد ماجد ال�صغري والعميد اإ�صماعيل عنبه والعميد ح�صني الهيبة، قام 

الوفد بزيارة كنعان يف مقر قيادته للتهنئة والتعرف على نواياه وحماولة التو�صل اإىل تهدئة االأمور 

يقدر  اأن كنعان مل  اإال  املن�صقني،  اإىل جانب  العمليات  املبا�رص يف  التدخل  ال�صورية عن  القوات  وحتييد 

فاأنتم وطنيون، واإال  اأن تكونوا مع �صوريا  "اإما  للوفد ذلك املوقف وا�صتقبلهم بجفاء وغلظة مهددا: 

فاأنتم ل�صتم وطنيني.

عاد اأع�صاء الوفد وهم على يقني باأن غازي كنعان ينفذ اأوامر قيادته بطرد قوات منظمة التحرير 

الفل�صطينية من البقاع، وهذا ما مت بالفعل، حيث بعث بر�صالة مع قائد الدبابات ال�صورية يف حمور قب 

اليا�س – �صتورا، كان م�صمونها �رصورة رحيل قوات منظمة التحرير الفل�صطينية بالكامل من ي�صار 

الطريق الدويل )بريوت – دم�صق( اإىل داخل املربع الذي تتواجد فيه قوات ال�رصعية الفل�صطينية على 

ميني الطريق، وين�س االأمر على �رصورة تنفيذ القرار حتى ال�صاعة العا�رصة من �صباح اليوم التايل.

بدوره اأبلغ �صميح ن�رص الطلب ال�صوري لقائد القوات يف البقاع اللواء زياد االأطر�س الذي توجه 

برف�س  واأبلغوه  عنبه،  اإ�صماعيل  والعميد  كيايل  مروان  العقيد  من  كل  برفقة  كنعان  اللواء  مقر  اإىل 

الطلب)372( فكان رد اللواء كنعان باعتقال االأخوة الثالثة وبعث بثالثة من �صباطه اإىل مقر اللواء 

اأحمد عفانة يحملون ر�صالة �صفوية تقول: "اإن اأخوانكم بطرف غازي كنعان ياأمرونكم بالرحيل الفوري 

يف  الذين بطرفه  اإخواننا  اأن  كنعان  لغازي  "قولوا  عليهم  الرد  فكان  ال�صمال"،  اإىل  املنطقة  عن جميع 

و�صع ال ي�صمح لهم باإ�صدار االأوامر"، واأن القرار �صيكون بعد االإفراج عنهم، وهكذا و�صلت االأمور 

اإىل اأق�صى درجات التوتر اإىل اأن مت التو�صل اإىل تفاهم حول اإخالء املنطقة بكاملها من قوات منظمة 

يتم  قد  قواتنا  هزمية  اإىل  توؤدي  قد  ال�صوري  اجلي�س  مع  كربى  معركة  لتفادي  الفل�صطينية  التحرير 

ا�صتثمارها بالهجوم على القيادة يف طرابل�س.

باالإ�صافة  وت�صمل  ن�رص  �صميح  لقيادة  اخلا�صع  باملحور  البدء  على  تن�س  االن�صحاب  خطة  كانت 

لكتيبة �صهداء اأيلول بقيادته كل من جزء من كتيبة اأبو يو�صف النجار بقيادة ماجد ال�صغري، وجزء من 

371  مازن عز الدين.. م�ساهدات �سخ�سية.
372  اإ�سماعيل عنبه.. مقابلة �سخ�سية.



320
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

قوات الـ17 بقيادة ح�صني الهيبة ولكنها تتحرك بقيادة مفيد امل�رصي، وكذلك قوة من االأمن املركزي 

بقيادة �صالح م�صلح وقوة من القطاع الغربي وقوات اأخرى، حيث حتركت هذه القوات يف قطار من 

املحملة  ال�صيارات  من  العديد  جانب  اإىل  واالأ�صلحة  والتموين  بالذخائر  املحملة  املقطورة  ال�صيارات 

ال�صاعة احلادية  الثنائية والرباعية، وكان االنطالق متام  الكاتيو�صا والغراد والر�صا�صات  ب�صواريخ 

ع�رص ليال من موقع �صليب كمنورت باجتاه طرابل�س وكانت �صيارة �صميح ن�رص يف مقدمة القافلة.

بينما كانت القافلة بني دير زنون وعرب الفاعور على طريق بعلبك واإذ بكمني من القوات ال�صورية 

اللواء �صميح ن�رص رف�س ذلك، وفتح  اأن  اإال  الثقيلة،  االأ�صلحة  القافلة مطالبا بتجريدهم من  يعرت�س 

ال�صوريني  اأن  مبلغا  القيادة  مع  وحتدث  ال�صورية  الوحدات  قائد  من  م�صمع  على  الال�صلكي  جهاز 

للحفاظ على  الثقيلة)373(، واأنه �صوف يخو�س معركة دفاعية  االأ�صلحة  يحاولون جتريد قواته من 

اأ�صلحته مهما كان الثمن، وعلى الفور تراجع قائد الوحدات ال�صورية و�صمح للقافلة للمرور من و�صط 

ارغم  بالدبابات  معزز  �صوري  اعرت�صها حاجز  الهرمل، حيث  اإىل  اأن و�صلت  اإىل  ال�صورية  الوحدات 

للدفاع عن  قتالية  اآخذين مواقع  املقاتلون  امل�صري، وانت�رص  الي�صار، فتوقفت عن  اإىل  بالتوجه  القافلة 

القافلة، واأمام هذه احلالة �صمحت القوات ال�صورية للقافلة بالتحرك، ولكن عرب طريق جبلي وعر يف 

منطقة "جباب احلمر" وفور و�صول القافلة لتلك املنطقة الوعرة اأر�صل �صميح ن�رص مبوفدين اإىل مقر 

خليل الوزير الذي اأعطاهما اأمرا اإىل �صميح ن�رص بعدم الر�صوخ لالأوامر ال�صورية وعدم التنازل مطلقا.

قام �صميح ن�رص با�صتطالع موقع "جباب احلمر"، فوجدوا طريقا وحيدا ي�صل اإىل قمة اجلبل الذي 

يعرت�صهم ومن القمة تتفرع الطريق اإىل عدة اجتاهات يف طرق ترابية وعرة، فاأبقى جزءا من معداته 

االأخرى  بال�صيارات  اجلبل  وت�صلق  املقطورة يف حفرة جباب احلمر،  ال�صيارات  مع  للتمويه  واأفراده 

ون�رص قواته التي اأ�صبحت دون علم ال�صوريني يف و�صع ميكنها من حماية نف�صها. وكانت بقية القوات 

اإىل  الو�صول  من  ن�رص  �صميح  لقافلة  تتيح  حتى  وال�صالح  املعدات  لنقل  �صيارات  وجود  بعدم  تتذرع 

ملقر قواتنا  واإر�صالها  املقطورة  اللبنانية  ال�صيارات  باحتجاز  اأمر  كنعان  لكن غازي  ب�صالم،  طرابل�س 

نايل  �صعد  اطراف  من  انطالقا  التحرك  عملية  بداأت  وعليه  فورا،  الرحيل  ب�رصورة  باأوامره  مرفقة 

خمرتقة �صتورا اإىل طرف دير زنون باجتاه بعلبك.

مطالبينهم  زنون  دير  مثلث  عند  ال�صورية  القوات  اعرت�صتها  الثانية  القافلة  حترك  بداية  ومع 

بالتخلي عن ال�صالح الثقيل، اإال اأن العنا�رص القافلة انت�رصت ا�صتعدادا ملواجهة مع القوات ال�صورية 

التي تراجعت فيما وا�صلت القافلة حتركها حتى و�صلت اإىل مثلث عرب الفاعور حيث حاولت القوات 

ال�صورية املدرعة اعرتا�س القافلة جمددا، وبعد مفاو�صات لثالث �صاعات وافق قائد الوحدات ال�صورية 

يف منطقة مثلث عرب الفاعور على ال�صماح للقافلة بالعبور، وعند الو�صول اإىل منطقة "جباب احلمر" 

بناء على اأمر القوات ال�صورية املرابطة يف الهرمل واجهت نف�س امل�صاعب التي مرت بها القافلة االأوىل 

بقيادة �صميح ن�رص.

وبينما كانت القافلة ت�صارع من اأجل اإخراج املعدات الع�صكرية واالأ�صلحة الثقيلة من حفرة "جباب 

احلمر" كان خليل الوزير على راأ�س قوات اإ�صافية من "قوات الـ17" باأمرة العقيد عبد الرحمن يا�صني 

)اأبو فوؤاد( وقوات الدفاع اجلوي باأمرة العميد اأبو خالد ها�صم، وبرفقته اأي�صا حممود العالول وطراد 

373  اإ�سماعيل عنبه.. مقابلة �سخ�سية.



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

321الفل�سطينية وان�سقاقاتها

حماده -)قام وع�صرية اآل حماده مب�صاعدة قوات )م.ت.ف( اأثناء معارك البقاع وقاموا بحماية قواتنا 

قامت  اأن  بعد  مناطقهم  فرعية من خالل  بفتح طرق  وقاموا  اإىل طرابل�س  البقاع  من  ان�صحابها  اأثناء 

التي  اإىل طرابل�س(-، حيث مت االتفاق على الطرق  القوات ال�صورية باإغالق الطرق الرئي�صية املوؤدية 

�صوف ت�صلكها القوات يف طريقها اإىل طرابل�س.

ثم غادر خليل الوزير اإىل طرابل�س، وبعد مغادرته مت البدء بتنفيذ خطة التقدم نحو طرابل�س عرب 

الثالثة باجتاه طرابل�س عرب  الكتيبة  اأبو حلية على راأ�س  العميد راجح  حمورين: املحور االأول: بقياد 

فنيدق العبده مبحاذاة حركة القوات ال�صورية للتمويه من اأجل حماية امل�صري. املحور الثاين: عرب حمور 

�صري ال�صنينه بالتعاون مع جي�س لبنان العربي وقد لعب العميد راجي النجمي دورا مهما يف اإي�صال 

البقاع  ان�صحاب قواتنا من  العا�صفة دورا بطوليا يف  القوات)374(، كما لعب عدد من �صباط قوات 

منهم: عبد اهلل جرار، فوزي و�صاح، حممد اإ�صماعيل ال�صبل، حممد منر، ح�صن �صالح، حممود �صبيح 

والرائد عبد الكرمي تركي والرائد ر�صمي م�صلح.

ومن اجلدير بالذكر اأن قوات الـ 17 لعبت دورًا مميزًا يف الدفاع عن القرار الفل�صطيني امل�صتقل يف 

البقاع، حيث كان على راأ�س القوة ح�صني الهيبة، والعديد من كوادر الـ 17 االأ�صا�صيني منهم ح�صني 

�صليم "اأبو �صليم"، وعلي �صلبية واأبو �صفيان، واأبو علي تركي، ومفيد امل�رصي وعنرت �صالمه، ومفيد 

اليا�س جديتا.  قب  معركة  �صهيدا يف  �صقط  الهيبة  ابن ح�صني  الهيبة  اأن ح�صن  بالذكر  ويجدر  تلوى. 

ومتيزت قواتنا بتحكمها يف العديد من مفا�صل احلركة كذلك املوقع املتميز على طريق �صتورا ثعلبايا - 

ق�رص الغربي والذي كان يقوده مفيد امل�رصي، ولعبت دورًا هامًا يف قيامها بدورها اأثناء االن�صحاب من 

البقاع اإىل جباب احلمر، وال ميكن اأن نن�صى تلك ال�رصية التي جاءت مع خليل الوزير )اأبو جهاد( اإىل 

جباب احلمر، ومتركزت على التالل املحيطة وو�صعت القوات ال�صورية يف تلك املنطقة يف موقف �صعب، 

واأمنت القدرة على االن�صحاب املنظم من منطقة جباب احلمر اإىل طرابل�س، وقد كانت تلك ال�رصية بقيادة 

العقيد/ اأبو عبد اهلل.

النتقال اإىل طرابل�س �سمال لبنان:

مواجهة  يف  واحت�صانها  فتح  حركة  ال�صتقبال  جيدة  ب�صورة  مهياأ  طرابل�س  يف  الو�صع  كان  لقد 

الهيمنة  وترف�س  الفل�صطينية  الثورة  تع�صق  اأ�صيلة  عربية  مدينة  واأنها  خا�صة  ال�صورية  الهجمة 

ال�صورية وي�صيطر عليها و�صٌع اإ�صالمٌي مميز يف عالقته مع حركة فتح، وقد كانت ال�صيطرة ال�صيا�صية 

والع�صكرية يف املدينة حم�صومة ل�صالح حزب التوحيد االإ�صالمي بقيادة ال�صيخ املجاهد �صعيد �صعبان 

والدكتور ع�صمت واأخوة اآخرين موؤمنني بعدالة ق�صية الثورة اإىل جانب اأنهم يرون اأن اأبو عمار ومن 

معه يخدم م�صاحلهم املتعار�صة مع ال�صوريني الذين يدعمون علي عيد زعيم العلويني يف جبال طرابل�س. 

وطيلة اأحداث االن�صقاق يف البقاع كان ال�رصاع حمتدما يف املدينة بني جبل العلويني ومنطقة التبانة 

املدينة  داخل  توجد  كانت  نف�صه  الوقت  ولكن يف  ب�صكل كبري..  ال�صوري  النظام  واجلو م�صحون �صد 

وعلى اأطرافها قوات �صورية اأ�صا�صية ال ي�صتهان بها لكنها جممدة بف�صل وجود قوة حتيط بها من كل 

جانب. فكانت طرابل�س القاعدة االرتكازية االأخرية للثورة الفل�صطينية يف لبنان.
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الفل�صطيني والتي  التحرير  تبقى من قوات جي�س  ما  تنظيم  واإعادة  وجنحت حركة فتح يف ح�صد 

ال�صمال  امليلي�صيا والتنظيم يف منطقة  �صاملة يف �صفوف  بتعبئة  الفل�صطينية وقامت  لل�رصعية  ان�صمت 

وبو�صول قوات العا�صفة اإىل منطقة طرابل�س اكتمل احل�صد الع�صكري الذي ميكنها من اإدارة ال�رصاع 

ب�صكل اأف�صل بكثري من اأي وقت م�صى.

وخالل هذه الفرتة تولت قوات الكرامة، والتي كانت ال تزال حتتل مواقعها يف بعلبك والهرمل مهمة 

َخْو�س معارك تاأخري واإعاقة واإرباك مع قوات املن�صقني املدعومني من القوات ال�صورية، حتى تتمكن 

القيادة من اال�صتمرار يف ا�صتثمار الوقت الكايف لر�صم خططها الدفاعية، وتثبيت حماور القتال وتنظيم 

التعاون، وكذلك ال�صوؤون االإدارية والت�صليحية ملعركة طويلة بل يجب اأن تكون طويلة يف مدتها الزمنية 

الثورة  ال�صوري �صد  املخطط  لك�صف  والدويل،  العربي  الو�صع  مع  املحلي  الو�صع  يتم حتريك  حتى 

الفل�صطينية يف اآخر مواقعها يف لبنان. 

الثالثة مبا  الكتيبة  االأطر�س بعد حترك  البقاع بالتحرك بقيادة زياد  املن�صحبة من  القوات  وبداأت 

يزيد عن �صاعة من الزمن، باجتاه طرابل�س عرب طريق وعر ال ي�صلح ل�صري العربات ب�رصعة تزيد عن 

20 مرتًا يف بع�س املناطق، وكما هي رحلة البداية من البقاع اإىل جباب احلمر حتفها املخاطر، حيث 

حتيط بها القوات ال�صورية، وكانت ت�صري عرب طريق مل نكن نتوقع امل�صري فيه وكذلك القوات ال�صورية 

كان  ولكن احلذر  ال�صورية معدومًا،  الوحدات  مع  اللقاء  احتمال  كان  وبذلك  اأحد  ي�صلكه  اأن  ت�صتبعد 

�صديق للجميع يف هذه الرحلة، وللحق فاإن اأبو جهاد واالأخوة من تنظيم فتح يف منطقة الهرمل كان لهم 

الدور االأ�صا�صي يف اأن ت�صلك القوات هذا الطريق، واتخذ زياد االأطر�س قرارًا من البداية بعدم التحدث 

على االأجهزة مطلقًا حتى ن�صل اإىل منطقة قريبة من طرابل�س، والو�صع الطبيعي للو�صول اإليها من 

مكان انطالقنا على طريق طبيعي قد ي�صتغرق ثالث �صاعات، اإال اأن هذا الطريق ا�صتغرق مدة تزيد عن 

اأربع ع�رصة �صاعة. 

مت ترك العديد من العربات على الطريق وعند مراجعة خط �صري تلك القافلة من الناحية الع�صكرية 

التي اأ�رصفت على تنفيذها والتحرك بها، و�صط هذا املمر غري ال�صالح واملعقد جدًا، قيادة ع�صكرية ذات 

خربة عالية يف اجلمع بني جتربة حرب الع�صابات واحلرب الكال�صيكية، ومت تنفيذ خطط احلركة مبا 

يزيد عن لواءين واأقل من فرقة بال�رصوط الع�صكرية الحتماالت خو�س معركة من خالل امل�صري، فتم 

حتديد امل�صافات وتوزيع االأ�صلحة الحتمال وقوع معركة مفاجئة ويف نف�س الوقت كانت القيادة ت�صع 

يف االعتبار احتمال الوقوع يف كمائن حمدودة، فكانت تزرع جمموعات ا�صتطالع متقدمة على امتداد 

حركة القوات. وعند و�صولها اإىل م�صارف طرابل�س مت توزيع القوات اإىل جبل تربل، وهو اأعلى جبل يف 

منطقة طرابل�س يطل على جميع القرى واملدن يف �صمال لبنان، واجلزء االآخر حول خميمي نهر البارد، 

والبداوي، ومنطقة امليناء، وم�صفاة طرابل�س، ودير عمار. ومتركزت القوة التي كان يقودها راجح اأبو 

حلية يف حمور ميتد من منطقة املنية غربًا وحتى ال�صفوح ال�صمالية ال�رصقية جلبل تربل و�صط غابات 

من الزيتون.
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يا�سر عرفات يتوجه اإىل طرابل�س للمرة الثانية �سراً:

بعد اأن اأو�صلت اأبو عمار يف �صاعات ال�صباح االأوىل اإىل مقر اإقامته يف منطقة قرطاج يف تون�س قال 

اإىل طرابل�س،  اإىل قرب�س ومنها  غد  بعد  م�صافر  "اأنا  اأذين  يف  مني وهم�س  اقرتب  ثم  الباب،  اأغلق  يل: 

�صوف ت�صل طائرة جزائرية بعد غد لتنقلنا اإىل قرب�س ومنها �صوف نتوجه بحرا اإىل طرابل�س". قلت 

له اإذا اأجهز نف�صي لل�صفر.. قال: ال عايزك اأن تبقى هنا، واأن تذهب ب�صيارتك كالعادة من اأجل التمويه، 

حاول قدر امل�صتطاع اأن ت�صعر النا�س اأين ما زلت موجودًا بتون�س. قلت يا ختيار اأنت ذاهب راأ�صًا اإىل 

طرابل�س واأنت تعلم اأنك �صوف تكون حما�رصًا من الثالث جهات، البحر من االإ�رصائيليني، ومن ال�رصق 

ال�صوريني واجلنوب من االنعزاليني، هذا باالإ�صافة اإىل التنظيمات الفل�صطينية املعادية التي تتبع اخلط 

ال�صوري واملن�صقني عن فتح. قال اإين اأعلم كل هذا واأعرف اأن مهمتي �صعبة جدًا، واأعرف اأين �صوف 

اأكون حما�رصًا، لكن يجب اأن تعرف اأنني ذاهب فقط الأمنع االنهيار الذي بداأ يف حركتنا بعد االن�صقاق. 

فقط ابق على ات�صال معي با�صتمرار، واإذا احتجت لك �صوف اأر�صل لك.. وادعي لنا.. اقرتحت على 

اأبي عمار اأن يرافقه ثالثة من قوات ال17 هم ح�صني �صليم )اأبو �صليم( وجهاد الغول ونبيل حمدي، 

واأ�صاف هو مرافقه كا�صرتو ويو�صف عبد الرحيم امللحق الع�صكري يف االحتاد ال�صوفييتي.

كان اأبو عمار قد اتخذ قرار التوجه اإىل طرابل�س وهو يعلم اأن اإ�رصائيل تريد ت�صفيته، واأن ال�صلطات 

ال�صورية ال ترغب بوجوده يف تلك املنطقة، واأن طرابل�س ال�صمال مطوقة من كل اجلهات. كان قرارًا 

اأن ال  اأن يقول لل�صلطات ال�صورية  اأنه يريد  اأنه كان وا�صحًا  اإال  خطريًا ي�صبه قرار االنتحار)375(. 

اأحد ي�صتطيع الهيمنة على القرار الفل�صطيني، واأن من ان�صق وانحاز لهم ال ميثل حركة فتح اأو منظمة 

التحرير الفل�صطينية واأنه م�صتعد لال�صت�صهاد دفاعًا عن ا�صتقاللية القرار الفل�صطيني. 

لقد �صاقت االأر�س على اأبي عمار مبا رحبت لكنه كان �صديد االإميان بالق�صاء والقدر وباأن اهلل ين�رص 

عباده املجاهدين وكان يردد االآية القراآنية: {الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّا�ُس اإِنَّ النَّا�َس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخ�َصْوُهْم 

َفَزاَدُهْم اإِمَيانًا َوَقاُلوْا َح�ْصُبَنا اهلّلُ َوِنْعَم اْلَوِكيل} اآل عمران: 173.

كان اأبو عمار ي�صتح�رص خالل تلك الفرتة رموز احلركة الوطنية والعربية من القادة ال�صهداء الذين 

�صقطوا يف �صبيل حرية وا�صتقالل �صعوبهم ومقاومة اال�صتعمار الع�صكري واال�صتيطاين للبلدان العربية 

وعلى وجه اخل�صو�س يف فل�صطني حيث كان ي�صتمد عزميته يف موا�صلة م�صريته الكفاحية من اإميانه 

بتحرير القد�س التي ال يعتربها عا�صمة لفل�صطني فقط واإمنا هي الهام مقد�س لكل املوؤمنني.

وعندما قرر التوجه اإىل طرابل�س كان يدرك حجم الت�صحية التي �صيقدمها، لكنها ت�صحية �صامية من 

اأجل الوفاء لقافلة ال�صهداء الذين �صقطوا دفاعًا عن ال�رصعية الفل�صطينية يف البقاع على اأيدي املن�صقني 

اأنقذت جراأته م�سريتنا من منزلقات كثرية، لعل من  375  يقول يا�سر عبد ربه وا�سفا جراأة يا�سر عرفات خالل ت�سديه لالن�سقاق ما يلي: لقد 
بينها ورطة الن�سقاق على فتح الذي وقع يف �سوريا عام 1983م، كان يا�سر عرفات ي�سعى جهده لإخراج الالعب الرئي�ش الذي يقف وراء الن�سقاق 
اإلى امل�سرح الأمامي بدل من ت�سرته وراء واجهة فل�سطينية تدعو اإلى الإ�سالح �سد "فردية يا�سر عرفات وخروجه على كثري من الثوابت وعلى وحدة 
املوقف القومي فيا�سر عرفات مل تنطل عليه يوما دعوات "امل�سري القومي الواحد" رمبا لأنه بداأ التعامل مع الواقع العربي من اأعلى، ويف مرحلة مبكرة 
من توليه قيادة احلركة الفل�سطينية بعد عام 1967م، ولكن هذا مو�سوع اآخر، املهم اأنه وبعد اإبعاده عن �سوريا عاد بجراأة جنونية اإلى طرابل�ش متحدياً 
وم�ستنفرا حتى اأرغم الالعب الرئي�ش على اخلروج بدبابات ومدفعية اإلى اخل�سبة الأمامية، وغاب "ال�سطالحيون" بعدها بال رجعة. امل�سدر: جملة 

اآفاق ال�سادرة عن هيئة التوجيه ال�سيا�سي والوطني.
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الوفاء  اأجل  الفل�صطيني، ومن  الوطني  القرار  ا�صتقاللية  وحلفائهم من منظمات مل تعرف يومًا قيمة 

لقافلة ال�صهداء الذين �صبقوهم و�صقطوا يف معارك البطولة �صد قوات العدو االإ�رصائيلي.

اتخذ اأبو عمار قرار العودة اإىل طرابل�س متحديًا كل املخاطر عن طيب خاطر، وعن قناعة اأكيدة باأن 

النتيجة ت�صتحق هذه الت�صحية كيف ال وهو عندما كان حتت الق�صف االإ�رصائيلي املتوا�صل يف بريوت 

ال�صتهدافه مل ي�صتكن وظل راأ�صه مرفوعًا وهو يردد �صعار )هبت رياح اجلنة(.

باالأفالم  اأ�صبه  �رصًا  طرابل�س  اإىل  بالنزول  عمار  اأبو  عليها  اأقدم  التي  املجازفة  ق�صة  بدت  لقد 

البولي�صية، وقد ال يتخيل اإن�صان اأن الرئي�س اتخذ قرارًا باملجازفة كان من ال�صهل اأن يكون �صحيتها، 

ولكن هذه هي اإحدى ميزات �صخ�صية اأبو عمار، فهو ال ياأبه للمخاطر عندما يريد الو�صول اإىل هدفه، 

لكنه يعمل كل ما ميكن لتخفيف تلك املخاطر قدر االإمكان، ويح�صب ح�صاب كل �صغرية وكبرية، وي�صع 

اأمامه كل العوامل املتغرية التي يحتمل اأن تفاجئه.

مت ترتيب رحلة اأبو عمار يف البداية دون ا�صتخدام الهاتف اأو )املَِثالة=الفاك�س( اأو الربيد حتا�صيًا 

الأي خطاأ اأو اخرتاق اأمني وكانت املرة االأوىل التي يتخلى فيها الرئي�س عن بزته الع�صكرية وم�صد�صه 

واحلطة الفل�صطينية وكان �رص الرحلة عند فتحي البحرية الذي �صبقه اإىل قرب�س ولديه جميع التعليمات.

االأ�صحى(بال�صفري  عيد  يومني من  )قبل  تون�س �صباح 1983/9/16م  الرئي�س يف  مكتب  ات�صل 

فوؤاد البيطار �صفري فل�صطني يف قرب�س، هاتفيًا. اأبلغه اأحد م�صاعدي الرئي�س، اأن جمموعة من اأ�صدقاء 

الرئي�س �صت�صل اإىل الرنكا عن طريق اجلزائر، واأن الرئي�س يطلب منه االهتمام بهم وترتيب و�صولهم 

اإىل طرابل�س، ملقابلة خليل الوزير، الذي كان موجودا يف طرابل�س، اأدرك ال�صفري اأن االأمر لي�س تو�صية 

الالزمة  بالرتتيبات  البيطار  ال�صفري  االأ�صدقاء هي مهمة خا�صة ولذلك قام  اأن مهمة هوؤالء  بل  عادية 

وا�صتاأجر زورقًا �رصيعا قادرا على قطع امل�صافة بني الرنكا وطرابل�س خالل ثالث �صاعات.

تلقى ال�صفري فوؤاد البيطار ات�صااًل هاتفيًا من مكتب الرئي�س لال�صتف�صار عما اإذا اأجرى الرتتيبات 

الالزمة لركاب الطائرة اخلا�صة التي �صت�صله غدًا وعلى متنها رجال االأعمال اأ�صدقاء الرئي�س، وبعد 

�صاعة من هذا االت�صال تلقى ال�صفري ات�صااًل اآخر وكان املتحدث هذه املرة الرئي�س نف�صه واأكد لل�صفري 

�رصورة االهتمام ال�صخ�صي باالأ�صدقاء املتوجهني اإىل الرنكا، واأنه يعتمد عليه يف ذلك الأنه �صيتوجه اإىل 

اجلزائر ثم لليمن لق�صاء العيد مع القوات الفل�صطينية املتواجدة يف هذين البلدين.

يف اليوم املتفق عليه و�صلت طائرة جزائرية وطلب اأبو عمار من كل واحد من مرافقيه عدم ا�صطحاب 

اأي �صالح اإىل الطائرة، وعندما كانت الطائرة حتلق فوق االأجواء اليونانية �صاأل اأبو عمار امل�صيفة وهي 

يونانية من اأ�صل جزائري كم بقى من الوقت حتى ن�صل قرب�س؟ وبعد اأن اأجابته نه�س اأبو عمار وقام 

ما هي �رصوط دخول  ثانية  امل�صيفة  �صاأل  ثم  الع�صكرية مبالب�س مدنية  ذقنه وتبديل مالب�صه  بحالقة 

القادمني اإىل قرب�س؟ فاأجابت امل�صيفة يجب اأن يكون بحوزة كل �صخ�س 1000 دوالر عندها طلب اأبو 

عمار من مرافقه كا�صرتو اإح�صار ال�صنطة التي حتوي الفلو�س وقام بتوزيع مبلغ 1000 دوالر لكل من 

املرافقني حتى يتمكنوا من الدخول اإىل قرب�س ب�صالم.

الطائرة  على  القادم  الوفد  لي�صتقبل  الرنكا  مطار  اإىل  املحدد  الوقت  يف  البيطار  ال�صفري  توجه 

الطائرة وكان حليق  اأبي عمار على منت  الطائرة فوجئ بوجود  اإىل  اجلزائرية، وعندما و�صل �صعد 
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الذقن اإال من �صارب كثيف ويلب�س ثيابًا مدنية، ا�صطحبهم ال�صفري اإىل قاعة الت�رصيفات وت�صلم جوازات 

ال�صفر وذهب خلتمها بختم الدخول وا�صطحب اجلميع ب�رصعة اإىل منزله ليح�صل اأبو عمار على ق�صط 

من الراحة ثم االنطالق اإىل طرابل�س. اإال اأنه يف اللحظة االأخرية، ح�صل ما مل يكن متوقعًا فقد اعتذر 

االأثناء وبعد  تلك  الأ�صباب طارئة، يف  الرحلة  بتلك  القيام  يتمكن من  لن  باأنه  ال�رصيع  الزورق  �صاحب 

و�صولهم قرب�س بقي املرافقون من قوات ال17 على ات�صال معي ح�صب ال�صيفرة واأبلغوين اأنهم ال 

ميلكون اأ�صلحة، ا�صتجابة الأمر اأبو عمار عند ال�صعود اإىل الطائرة بعدم اأخذ اأي �صالح، فاأوعزت اإىل اأبو 

خالد االأبطح الذي كان يعمل مندوب االأمن بال�صفارة فقام بتاأمني خم�صة م�صد�صات للمجموعة وتوىل 

جهاد الغول اإبالغ اأبو عمار بذلك فقال: ح�صنًا فعلت.

اآخر ومت ذلك ولكن الزورق هذه املرة كان زورقًا  لتاأمني زورق  اأجرى ال�صفري البيطار ات�صاالت 

اأن  التي ميكن  املخاطر  من  بكثري  اأكرث  ملخاطر  يعر�صه  �صاعات مما  ت�صع  الرحلة  و�صت�صتغرق  بطيئًا 

يتعر�س لها الزورق ال�رصيع. فال�صاعات الت�صع �صت�صع الزورق حتت رحمة اأية دورية خفر �صواحل 

اأو زوارق حربية اإ�رصائيلية. لكن قرار الرئي�س كان قاطعًا: على بركة اهلل، لنتوجه فورًا اإىل امليناء حيث 

مت اإيقاف ال�صيارة قرب امليناء وهبط فوؤاد البيطار ليكمل االتفاق مع �صاحب الزورق، واأعطى الرئي�س 

�صحيفة يونانية، وطلب منه ت�صفحها متويها. وخالل دقائق مت كل �صيء وكانت ال�صاعة ت�صري للحادية 

نحو  ال�صغرية  الباخرة  واأبحرت  للزورق.  ومرافقوه  الرئي�س  عندما �صعد  �صباحا  والن�صف  ع�رصة 

�صواطئ لبنان. وعاد فوؤاد لل�صفارة بعد اأن ودع الرئي�س دامعًا ووعده باإبالغه عند الو�صول، وا�صتدعى 

كل من اأ�صهم يف الرتتيبات وطلب منهم اجللو�س يف مكتبه، واأبلغهم اأنه �صيغلق عليهم الباب، و�صيقطع 

خطوط الهاتف عنه اإىل اأن ي�صل الرئي�س، وبعدها �صيكونون اأحرارًا. وقبل خروجه من املكتب نظر 

اإليهم قائاًل: هذا االإجراء حماية لكم يف حال حدوث اأي خطاأ. 

زاد بطء القارب الرحلة رتابة فيما تن�صد قلوب واأع�صاب املجموعة نحو الو�صول لل�صاطئ باأ�رصع 

وقت ممكن. وبعد م�صي عدة �صاعات اأراد اأبو عمار اأن ي�صعد اإىل �صطح املركب لريى �صواطئ لبنان 

وفل�صطني. حاول املرافقون ثنيه عن ذلك لكنه اأ�رص. الحظ القبطان اأن �صيئًا غريبًا يكتنف هذه املجموعة. 

كان القبطان �صوري االأ�صل من اأرواد. وعندما �صعد الرئي�س ل�صطح الزورق عرف القبطان اأنه يحمل 

يف زورقه يا�رص عرفات فهجم عليه معانقًا ويقول: يا رئي�س اأنت قائدنا ورمزنا، اأنت اأمانة يف عنقي.

للر�صو، واأن  القارب يحتاج ملياه عميقة  اأن  الرئي�س  اأبلغ  اللبنانية  االإقليمية  للمياه  وعند الو�صول 

ال�صاطئ القريب من نهر البارد لي�س عميقًا. اأعطى قبطان الباخرة اإ�صارات لقوارب ال�صيد املنت�رصة يف 

تلك املياه فاقرتب واحد منها واتفق على نقل املجموعة لل�صاطئ مقابل اأجر كبري. ويف البداية مت اإنزال 

نبيل حمدي واملرافق كا�صرتو لي�صتبقوا املجموعة الإبالغ خليل الوزير ومنذر اأبو غزالة، وخالل نقل 

املجموعة ا�صطر قارب ال�صيد اأن يتوقف على بعد اأمتار عديدة من ال�صاطئ وقام اأحد املرافقني بحمل 

الرئيـ�س على كتفه وعرب ب�صع االأمتار املعدودة من البحر. كانت املياه ت�صل اإىل و�صطه، فتقدم حتى 

و�صل ال�صاطئ واأنزل الرئي�س من على كتفه وحلق االآخرون بهما اأ�رصعوا نحو ال�صارع العام واأوقف 

اأحد االأخوة �صيارة اأجرة وطلب من ال�صائق اأن يقلهم ملدخل املخيم انتبه ال�صائق فراح ينظر عرب مراآة 

اأبو عمار كلنا فداك  ال�صباب، ثم راح ي�رصخ فجاأة:  للراكب الذي جل�س يف اخللف يحيط به  ال�صيارة 
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�صالح الدين هنا.. �صالح الدين هنا، واأراد اأن يوقف ال�صيارة ليعانق الرئي�س، لكن الرئي�س طلب منه 

اأن يوا�صل �صريه ب�رصعة، وعند مدخل املخيم اأوقف ال�صائق ال�صيارة وهرع نحو الباب اخللفي ليعانقه. 

وكانت الراحة تبدو على وجه الرئي�س، واأع�صابه هادئة، ف�صار يحث اخلطى نحو مقر القيادة حيث كان 

خليل الوزير بانتظاره.

اأبو عمار اأثناء ذهابه متخفيا من قرب�س اإىل طرابل�س والأول مرة يلب�س لبا�س مدين ومعه 

جهاد الغول، اأبو �صليم، ويو�صف عبد الرحيم

اأبو عمار مع نبيل حمدي
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اإىل  و�صلت  املرحلة:  تلك  وا�صفًا  اللبنانية  الوطنية  للحركة  العام  االأمني  اإبراهيم  حم�صن  ويقول 

باري�س قادما من بريوت يف 1983/9/17م، وكنت تواعدت مع اأبو عمار على الهاتف وب�صورة علنية 

اأبا عمار ا�صتخدم هذا املوعد  اأن  اأعلم يف حينه  اأكن  اأن التقيه يف تون�س يف 1983/9/20م، ومل  على 

باري�س  اإىل  و�صلت  اأن  وما  طرابل�س.  اإىل  ذهابه  تغطية  اأجل  من  تون�س  يف  للقاء  معي  علنًا  امل�رصوب 

"اخلتيار م�صي" "م�صي لوين.؟" قلت ملن  اأتاين اجلواب  اأبي عمار حتى  وات�صلت بتون�س �صائاًل عن 

اأجابني، فاأعطاين املتحدث رقم الهاتف طالبًا مني االت�صال بـ"اخلتيار" عليه، وحني اأمعنت النظر يف 

الرقم وجدته يف طرابل�س لبنان، وات�صلت باأبي عمار من باري�س وقلت له: "اأهكذا تخلف املوعد واأنا 

منذ �صنة مل اأرك وكنت اأمني النف�س باالجتماع معك يف تون�س؟ فاأجابني مازحًا: "وما له، ت�صتطيع اأن 

تاأتي اإىل هنا يف طرابل�س".

يا�رص عرفات
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ا�صتقبلوين  من  قال يل  دم�صق  اإىل مطار  دم�صق يف 1983/9/25م، وفور و�صويل  اإىل  ذهبت  ثم 

وقد  ت�صيق،  بداأت  االأجواء  واأن  عمار  واأبو  ال�صورية  القيادة  بني  وقعت  الوقيعة  اأن  اللبنانيني  من 

جرى ا�صتدعاء هايل عبد احلميد "اأبو الهول" وطلب اإليه اإغالق مكتبه واالمتناع عن اأية ن�صاطات اأو 

ات�صاالت)376( وكان جوابي ملحدثي يف مطار دم�صق اآنذاك: "ما دام االأمر هكذا فاإن هايل عبد احلميد 

�صيكون اأول �صخ�س ات�صل به يف دم�صق فور و�صويل اإىل الفندق، ومن فندق ال�صام ات�صلت باأبي الهول 

وبعد ن�صف �صاعة كنا جمتمعني يف غرفتي يف الفندق و�صعرت مبدى التمزق واالأمل اللذين كان يعاين 

منهما الإدراكه ج�صامة املخاطر القادمة.

ومل يكن هناك اأي �صك يف اأن التزام اأبو الهول �صيقوده اإىل طرابل�س، �صيعود اإىل خو�س معركة الدفاع 

عن موقع الثورة الفل�صطينية بخ�صائ�صه مبيزاته وبا�صتقالليته ولكنه كان مهمومًا جدًا ورغبته حارقة 

جدًا يف اأن يجري اجتناب هذه املحنة وناق�صني طوياًل يف �رصورة طرق كل االأبواب و�صلوك كل ال�صبل 

املمكنة من اأجل جتنيب ال�صاحة العربية م�صاعفات هذا ال�رصاع بني �صوريا والثورة الفل�صطينية.

وتواعدت معه على اأن نبذل كل جهودنا، وقلت له بعد الفراغ من مقابلتي �صنلتقي ونناق�س واأعتقد 

بعد  اكت�صفت  ولكنني  الزاحف،  ملواجهة اخلطر  ون�صتخدمها  اإال  متاحة  و�صيلة  نرتك  لن  باأننا جميعًا 

لقائنا  عند  الهول  اأبو  �صاألني  وحني  حتمية،  اأ�صبحت  طرابل�س  يف  املواجهة  اأن  للم�صوؤولني  مقابالتي 

جمددًا: "ماذا كانت ح�صيلة ات�صاالتك" قلت له: "لن يغني حذر عن قدر" الأن الو�صع كان قد جتاوز 

حدود ال�صبط واأذكر جيدًا االآن تلك االأيام احلالكة التي ع�صناها مع االأخوة يف دم�صق، اأبو الهول، اأبو 

اللطف، اأبو ماهر، وكان اجلميع يحاول اأن يدفع هذا الزلزال الزاحف على ال�صاحة. 

وبعد اأن ودعت اأبو الهول عائدًا من دم�صق اإىل بريوت عن طريق اأوروبا، وجدت اأن وداعي له كان 

اأق�صى من وداعنا عند اخلروج من بريوت. بعدها ا�صتمرت �صلتي به �صمن اإطار �صلتي مع اأبي عمار 

اليومي من بريوت، ثم كان ما كان من وقائع معركة طرابل�س ونتائجها مما  الهاتف  بطرابل�س عرب 

ي�صتحق اأن نفرد له م�صتقباًل جهدًا تاريخيًا خا�صًا.

376    بعد اأن و�سل الرئي�ش اأبو عمار اإلى طرابل�ش �سرًا جاء قرار ال�سلطات ال�سورية مبنع بقاء اأبو الهول على الأرا�سي ال�سورية بحجة ن�ساطاته 
اإلى طرابل�ش ملوا�سلة جهوده يف  اأبو الهول ينتقل  اإلى �سفوف حركة فتح.. وهي اخلطوة التي جعلت  اإعادة ا�ستقطابهم  يف اأو�ساط املن�سقني ل�سالح 
ترتيب الأو�ساع وال�ستعداد للمعركة الكربى.. واأ�سبحت مهمته الأ�سا�سية ت�سهيل التحاق املقاتلني اإلى طرابل�ش حيث لعب هاين زهدي دورًا هاماً يف 

ذلك.
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قوات الـ17 يف طرابل�س: 

بناء على قرار اأبو عمار بداأنا بتحريك قواتنا من اأماكن وجودها يف ال�صاحات اخلارجية اإىل طرابل�س، 

حيث مت حتريك قوات وادي الزرقة – تون�س، وكان تعداد الكتيبة 200 مقاتل، حيث بداأت بالتحرك 

على دفعات اإىل قرب�س ومن ثم اإىل طرابل�س، وكان على راأ�س هذه الكتيبة العقيد عبد الفتاح اأبو عم�صه 

)اأبو �صالح( الذي يقول: حينما مت جتميع الكتيبة يف طرابل�س اأوكلت مهمة توزيعها لغازي عطا اهلل )اأبو 

هاجم( الذي قام بتوزيعها على ثالثة مواقع، املوقع االأول- بالقرب من جبل تربل واملوقع الثاين كان 

�رصق نهر البارد واملوقع الثالث حول خميم نهر البارد.

ال�صجن  حرا�صة  على  تعمل  كانت  حيث  ال�صط  حمام  يف  موجودة  كانت  التي  قواتنا  باإر�صال  قمنا 

وتقوم بحرا�صة بع�س املقرات وبع�س القيادات، وكان تعدادها حوايل 76 مقاتاًل، و�صلت هي االأخرى 

لطرابل�س وو�صعت حتت اإمرة عبد املعطي ال�صبعاوي. كما و�صلت باقي قواتنا التي كانت موجودة يف 

اليمن وكان على راأ�س هذه القوات كل من الرائد اأبو عبد اهلل واأبو ح�صن الكمايل واأبو علي ح�صن.

كذلك و�صلت اآخر جمموعة من تون�س وكانت بقيادة حممد دروي�س قنن "اأبو النور" وكان يوجد 

اأبو  واملالزم  ب�صي�صو  اأمني  والنقيب  اجلاجة  ر�صوان  النقيب  راأ�صهم  على  ال�صباط  من  معه جمموعة 

�صالح الطوبا�صي والنقيب اأبو حديد. ويقول خلدون حجو: ما اإن و�صلنا حتى قام في�صل اأبو �رصخ 

باإحلاقنا بالقوة املحمولة التي كان يقودها اأبو عو�س، وكانت هذه القوة مكلفة بحرا�صة امليناء، كذلك 

كانت تقوم بدوريات على طول ال�صاحل وكان ت�صليح هذه القوة ت�صليحا جيدا مزودة بر�صا�صات ثقيلة 

حممولة على ال�صيارات، وو�صلت اإلينا �صواريخ )الو 60( ومل يكن يعرف عليها �صوى العميد اأبو خالد 

ها�صم قائد وحدات الدفاع اجلوي، ومت ا�صتدعائي ومت تدريبي على هذه ال�صواريخ ومت ا�صتدعاء �صباط 

من الـ17 وكان من بينهم علي �صلبية. وبعد فرتة ق�صرية و�صلت اإلينا كمية من االألغام ومت ا�صتدعائي 

اإىل  باالإ�صافة  بداأنا،  املواقع، وهكذا  بتوزيعها على  النقيب منر حيث قمنا  اأخرى وكان برفقتي  مرة 

تخندقنا يف مواقعنا واال�صتباك امل�صتمر مع املن�صقني، فقد مت تكليفنا باإح�صار ال�صالح وتوزيعه على 

جميع القوات ح�صب قرار االأخ يا�رص عرفات. كذلك اأن�صاأ االأخ اأبو الطيب حمطتني، حمطة يف قرب�س 

وكانت مهمة هذه املحطة ا�صتقبال القادمني من البحر والتاأكد من �صالمة الطريق، كذلك حمطة ثانية يف 

بريوت �صمن املطار حيث ما زالت هناك عالقة قوية لالأخ اأبو الطيب مع بع�س االأ�صدقاء، وكانت ت�صلنا 

االإمدادات الب�رصية عن هذين الطريقني.
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معركة طرابل�س: 

قوات  �صنت  1983/11/3م  املوافق  اخلمي�س  يوم  �صباح  من  والثلث  اخلام�صة  ال�صاعة  يف متام 

املن�صقني هجومًا عنيفًا على مواقع قوات ال�رصعية الفل�صطينية يف ال�صمال با�صتخدام املدافع وراجمات 

ال�صواريخ والر�صا�صات الثقيلة، ورّدت قوات ال�رصعية على النريان باملثل من قواعدها يف جبل تربل 

املواجه لزغرتا، وطالت قذائف املن�صقني اإذاعة "�صوت الثورة الفل�صطينية". 

وكان هذا الق�صف العنيف متهيدًا لتقدم قوات املن�صقني باجتاه املواقع الحتاللها، وقد بداأ التقدم 

بالفعل متام ال�صاعة الثامنة �صباحًا على ثالثة حماور هي: 

حمور املحمرة – ببنني – العبدة باجتاه خميم نهر البارد.. 1

حمور متقدم من جبل تربل ال�صمايل من مركز جتمع قوات اأبو مو�صى باال�صرتاك مع قوات . 2

حليفة له يف بلدة عدوي باجتاه املنية لقطع الطريق بني خميمي نهر البارد والبداوي.

حمور من املراكز جنوب طريق طرابل�س- �صري وطريق القبة – زغرتا.. 3

ال�صاعة  حتى  ملواقعنا  املدفعي  الق�صف  يف  املن�صقون  وا�صتمر  للهجوم  ال�رصعية  قوات  وت�صدت 

الرابعة والن�صف من �صباح 1983/11/4م و�صمل املحمرة، �صهور ببنني، مركبتا وجبل تربل ثم 

امتد لي�صمل منطقة املنية وليطال املناطق ال�صكنية يف طرابل�س وتوا�صل الق�صف طيلة النهار والليل، 

واأهم ما ميز العمليات الع�صكرية يف هذا اليوم الهجوم بالدبابات الذي ا�صتهدف قواتنا يف الفوار وعلما 

ويف �صفح جبل تربل وقد ا�صت�صهد يف املعارك �صعد اأبو القناين)377(. 

377    ولد اأحمد ح�سني عبد اهلل امللقب "�سعد اأبو القناين" يف بلدة اأم الر�سا�ش من قرى مدينة ماأدبا عام 1946م وارحتل مع ذوبه اإلى اأغوار 
�سمال الأردن واأقام يف بلدة تل الأربعني. وحني لحت تبا�سري انطالقة حركة فتح عندها وجد �سالته املفقودة فعمل �سرًا مع جيل الثورة الأول بالإعداد 
والتنظيم وال�ستطالع مع الأوائل، وبعد عملية فتح الأولى وتدمري نفق عيلبون يف 1965/1/1م ن�سطت خاليا فتح بعمليات ر�سد وا�ستطالع لالأرا�سي 
الأقدام  على  م�سياً  وال�سفر  �سريعة  القناين، وبجولت  اأبو  �سعد  امللقب  "اأحمد ح�سني عبد اهلل جدوع"  املزارع  ال�ساب اجلريء  الفدائي  املحتلة منهم 
مرورًا بوادي ال�ساللة حتى مزيريب اأو عن طريق احلمة ال�سورية اإلى درعا. يف مع�سكر درعا لتدريب الفدائيني امل�ستجدين تدرب على مهارات الأ�سلحة 
وحرب الع�سابات نال �سعد دورة تدريبية �سريعة اأهلته للم�ساركة باأعمال فدائية �سريعة. عاد اإلى بلدته تل الأربعني واجتاز نهر الأردن مرات كثرية 
ل�ستطالع مواقع العدو وكمائنه والتزم باأمر قيادة فتح حتا�سي الت�سادم بدوريات العدو حفاظا على �سرية العمل حتى يكتمل جاهزية الثورة لبدء 
عملياتها الفدائية. ت�سلم �سعد اأبو القناين قاعدة تل الأربعني وكانت هذه املنطقة اجلنوبية متتد من وادي الياب�ش اإلى بلدة الكرمية، ومن اأبرز كوادر 
هذه القاعدة من فدائيني: ح�سني طبطاب، عواد باكري، عبود اأبو جواد، عاطف اأبو ال�سعود، نايف اأبو عماره، عارف اأبو ال�سعود، اأحمد �سعد الدين، 
حممد راتب، خليل اجلمل )لبناين(، �سالح التميمي، ح�سن جويعد، خالد انغيم�ش. كانت هذه القاعدة تقوم بعمليات ع�سكرية يومياً وكانت تنزل خ�سائر 
كبرية بالعدو، ونتيجة هذه اخل�سائر ر�سد العدو موقعها جوًا من طائرات ال�ستطالع. ق�سد العدو مفاجاأة القاعدة بعنا�سرها بعملية كوماندوز ليلية 
لتدمريها بهجوم من قوات مظلية اإ�سرائيلية عربت من بيارة اأبو فاروق �سبول، لكن يقظة حرا�ش القاعدة فوت على العدو جناحه، فقد �ساهد ف�سيل 
حر�ش القاعدة لياًل اقرتاب م�سلحني اثنني بني مزارع الذرة ليلة 1968/4/10م حاولوا ا�ستطالع موقع القاعدة الفدائية ثم تراجعوا زحفاً للوراء وبعد 
اإ�سرائيليني كان عنا�سر القاعدة على جاهزية القتال. الف�سيل املتقدم املكون من اأحمد �سعد الدين وخليل عز الدين اجلمل  دقائق تقدم �سبعة جنود 
وحممد راتب فحماوي ا�ستبك فورًا مع جنود العدو و�ساندهم املقاتلون املوجودون يف القاعدة، وقد متكن جنود العدو يف حماولة لتدمري القاعدة ودارت 
معركة حتى بزوغ الفجر ا�سطر العدو بعدها لالن�سحاب باجتاه النهر، وقدرت خ�سائره بحوايل 15 بني قتيل وجريح. خ�سائر الفدائيني من قاعدة تل 
– جريح، 4-�سالح متيمي لقب املخردق- اأ�سيب  3-عاطف اأبو �سعود  – �سهيد،  الأربعني: خليل عز الدين اجلمل- �سهيد 2-حممد راتب فحماوي 
اإلى  1971 اعتقل بالأردن ونقل  1970م قاطع �سرق مدينة اربد، يف عام  اأيلول عام  اأثناء اأحداث  بع�سرات الر�سا�سات، عولج ومتاثل لل�سفاء. ت�سلم 
معتقل اجلفر ال�سحراوي، حيث حكم عليه بال�سجن مدة 10 �سنوات مع الأ�سغال ال�ساقة، يف عام 1973م  جاء عفو عام عن جميع املعتقلني باإرادة من 
امللك ح�سني. خرج اأبو القناين اإلى لبنان والتحق بقوات ال17 حيث �سارك يف جميع معارك الثورة، وغادر لبنان اإلى تون�ش عام 1982م، وعندما بداأنا يف 

اإعادة قواتنا اإلى لبنان كان من اأوائل ال�سباط الذين ذهبوا اإلى لبنان ومن هناك ذهب اإلى طرابل�ش وا�ست�سهد هناك.
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املدفعي  العنيف  ق�صفهم  املن�صقون  عاود  1983/11/5م  ال�صبت  يوم  �صم�س  تبزغ  اأن  وقبل 

وال�صاروخي من املرب�س يف الكورة وقرى جنوب طريق طرابل�س – �صري يف حماولة للتقدم انطالقا من 

بلدة عدوى باجتاه مركبتا واملنية ملنع طريق االإمدادات اإىل خميم البداوي وت�صكيل "كما�صة" على خميم 

نهر البارد من ثالثة اجتاهات لل�صيطرة على مواقع قوات ال�رصعية واحتاللها ثم التقدم نحو خميم 

البداوي حيث يوجد مقر يا�رص عرفات.

الثقيلة،  االأ�صلحة  اأنواع  بكل  املن�صقني حيث دارت معارك عنيفة  ال�رصعية لهجوم  وت�صدت قوات 

– ببنني  الفوار وعلما وحول املحمرة  االأبي�س خ�صو�صًا يف منطقتي  بال�صالح  اإىل خندق  ومن خندق 

وظلت هذه القوات م�صيطرة على الو�صع متامًا حتى ال�صاعة  البارد،  نهر  خميم  مواجهة  يف  – العبده 
ال�صعبية  بناًء على دعوة اجلبهة  النار  اإطالق  اتفاق على وقف  اإىل  التو�صل  اأمكن  الثامنة م�صاًء حيث 

لتحرير فل�صطني لكن قوات املن�صقني �رصعان ما اخرتقت االتفاق �صباح يوم االأحد 1983/11/6م 

و�صنت هجوم على قوات ال�رصعية متام ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحًا تركز ب�صكل عنيف على حمور املحمرة 

– خميم نهر البارد – املنية – النبي يو�صع – دير عمار – حريق�س – برج اليهودية، ثم بداأت قوات 
املن�صقني بالتقدم على ثالثة حماور هي: 

ال�صاعة . 1 متام  يف  املخيم  اإىل  الو�صول  وا�صتطاعت  املحمرة  بلدة  من  البارد  نهر  خميم  حمور 

اخلام�صة والربع بعد الع�رص. 

حمور املنية – النبي يو�صع – دير عمار ومتكن املن�صقون من حتقيق اخرتاق على هذا املحور.. 2

حمور حريق�س – برج اليهودية – دير عمار، واأقام املن�صقون حاجز على مثلث دير عمار.. 3

ورغم ادعاء املن�صقني اأنهم �صيطروا على خميم نهر البارد اإال اأن قوات ال�رصعية وا�صلت �صن هجمات 

مرتدة على قوات املن�صقني واأحلقت بها خ�صائر ج�صيمة يف االأرواح واملعدات، ويف م�صاء هذا اليوم غادر 

اأبو عمار مركز القيادة يف خميم البداوي وتوجه اإىل مقر القيادة يف حي الزاهرية يف طرابل�س. وبعد اأن 

ا�صتجمع املن�صقون فلولهم عاودوا �صباح يوم االإثنني 1983/11/7م الق�صف املدفعي وال�صاروخي 

الفوار  مواقع  بني  �رص�صة  مواجهات  ودارت  احلمم،  من  باأطنان  املتقدمة  مواقعنا  واأمطروا  العنيف 

والعريونية وتالل خميم البداوي ا�صتمرت اإىل اليوم التايل.

ويف متام العا�رصة من �صباح الثالثاء 1983/11/8م �صنت قوات ال�رصعية هجومًا معاك�صًا على 

قوات املن�صقني وردتهم من حماور طريق �صري – الفوار وطريق القبه – جمدليا عرب منطقة امل�صاكن 

ال�صعبية ومن قمة جبل تربل باجتاه بالط علما والك�صارات، ومتكنت قواتنا من عزل مواقع املن�صقني، 

ورد املن�صقون بق�صف مدفعي ا�صتمر )5 �صاعات(. يف حني كان اأبو عمار يتفقد اأحياء طرابل�س القدمية 

ومواقع القوات هناك ا�صتعدادًا ملوا�صلة ودعم الهجوم امل�صاد على قوات املن�صقني.

ويف 1983/11/9م عقد اجتماع يف دار البلدية بطرابل�س ح�رصه اأبو عمار واأمري حركة التوحيد 

الدين  القادر علم  الدايه وعبد  بلديتي طرابل�س واملينا ع�صري  �صعبان ورئي�س  �صعيد  ال�صيخ  االإ�صالمي 

واأمني التجمع الوطني النقيب عدنان اجل�رص قائد جي�س لبنان العربي ومندوبون عن بع�س االأحزاب 

واالأندية والنقابات باالإ�صافة اإىل رجلي االأعمال طارق فخر الدين ووا�صف الفتال، وانتهى االجتماع 

باالتفاق على وقف اإطالق النار فورًا على اأن يكون �صاماًل لكافة املواقع القتالية ويف ذات الوقت كان 
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الرئي�س كرامي يجري ات�صاالته يف دم�صق لتعزيز وقف اإطالق النار ال �صيما بعد اأن طلب من �صقيقيه 

معن وعمر اإبالغ عرفات �رصورة �صحب االأ�صلحة الثقيلة وامل�صلحني من طرابل�س ومل ي�صهد هذا اليوم 

�صوى ا�صتباكات متقطعة.

الفوار  مناطق  يف  فجرًا  اخلام�صة  منذ  الهجمات  1983/11/10م  يوم  املن�صقني  قوات  وا�صلت 

خميم  وتالل  املنكوبني  ومنطقة  القبه  يف  اجلي�س  وثكنة  احلكومي  امل�صت�صفى  وبجوار  والعريونية 

البداوي امل�رصفة على م�صفاة النفط وتعمد املن�صقون ق�صف مناطق داخل طرابل�س حيث اأ�صيبت اأحياء 

القبة وامليناء والتبانة والزاهرية وامللولة وبعل ح�صن وال�صقي. ورغم هذا اخلرق الوا�صح لقرار وقف 

اإطالق النار الذي مت التو�صل اإليه يوم 11/9 اإال اأن اأبا عمار واأبا جهاد اأعلنا التقيد باالتفاق ب�صورة 

منفردة، واأن املطلوب هو اأن تتقيد به قوات املن�صقني. 

لذلك توجه وفد ميثل الهيئات الطرابل�صية والتقى مع اأحمد جربيل والعقيد اأبو مو�صى يف جبل تربل 

وح�صل الوفد على وعد بااللتزام بعدم اخرتاق قرار وقف النار، اإال اأن هذا الوعد مل ي�صمد طوياًل حيث 

عاود املن�صقون وحلفائهم يوم 1983/11/11م ق�صف خميم البداوي ومنطقة التبانة وحملة �صوق 

اخل�صار اجلديد قرب امل�صتو�صف ال�صعبي االأمر الذي عرقل جهود الفنيني الإ�صالح اأعطال الكهرباء 

يف الزاهرية والتبانة وبعل حم�صن والقبه التي تعطلت من خم�صة اأيام �صابقة لت�صيف معاناة جديدة 

لل�صكان بعد اأن انقطعت عنهم املياه اأي�صا.

املطالبات  حيث  الع�صكرية  املعارك  جانب  اإىل  جديدة  �صيا�صية  معركة  بداأت  1983/11/12م  يف 

املعركة  هذه  بداأ  قد  كرامي  ر�صيد  وكان  تون�س،  يف  مقره  اإىل  وعودته  من طرابل�س  عمار  اأبو  بخروج 

ال�صيا�صية من دم�صق فرد عليه ال�صيخ �صعيد �صعبان بالقول: "اأنه لي�س من حق كرامي اأن يطلب خروج 

عرفات من طرابل�س، وعرب عن وقوفه الكامل اإىل جانب ال�رصعية الفل�صطينية".

تفقد  وحلفائهم  املن�صقني  قيادات  من  وفد  لكن  1983/11/13م  يوم  النار  اإطالق  وقف  �صمد 

واأبو  العملة،  خالد  اأبو  الوفد  مدينة طرابل�س، و�صم  واأطراف  البداوي  املن�صقني حول خميم  مواقع 

اكرم، واأحمد جربيل، والدكتور �صمري غو�صة، وزياد ال�صغري "اأبو حازم" الذي تبجح باأن قواته قد 

اأحكمت الطوق حول خميم البداوي، ومل تدخله حتى االآن بهدف حتييد مدينة طرابل�س. وخالل اجلولة 

عقد الوفد اجتماعًا مع قادة املن�صقني يف املنطقة وهم من اأع�صاء املجل�س الع�صكري العقيد اأبو جمدي 

واملقدم زياد ال�صغري واأبو حديد واأبو زهرة وال�صيخ علي وعدد اآخر من ال�صباط. و�صدر بيان اإدعى 

فيه هوؤالء مت�صكهم بوقف اإطالق النار، ويف املقابل قام اأبو عمار بتفقد خميم البداوي ومواقع قواتنا 

هناك واجتمع اإىل ال�صباط واملقاتلني، فيما تفقد هايل عبد احلميد اجلرحى يف امل�صت�صفيات. 
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ا�صتاأنف املن�صقون هجومهم يوم الثالثاء 1983/11/15م يف حميط خميم البداوي ومدينة طرابل�س 

اإىل جحيم،  واأحياء عدة يف طرابل�س  البداوي  متتالية حيث حتول حميط خميم  �صاعة(  وا�صتمر )12 

وكان الهدف هو "اإ�صقاط خميم البداوي" وا�صتمر القتال حتى �صباح يوم االأربعاء 1983/11/16م 

بق�صف عنيف ملواقع قوات ال�رصعية التي متكنت من ال�صيطرة على املوقف ورد الهجوم ودمرت )15 

دبابة( واأ�رصت )�صتني مقاتاًل من املن�صقني( كما دحرت قوات ال�رصعية هجومًا اآخر للمن�صقني من جهة 

امل�صفاة. وخا�صت قوات الـ17 معركة �رص�صة عندما متكنت قوات املن�صقني من الو�صول اإىل اطراف 

ملعب الكره، ودارت مواجهة عنيفة انتهت بردهم اإىل خمفر الدعتور وانتهى قتال هذا اليوم ب�صيطرة 

قوات اأحمد جربيل على خميم البداوي وقام جربيل بتفقد املخيم وعقد موؤمترًا �صحفيًا.

اأبو عمار و�صمل  الزاهرية حيث مقر  املن�صقني ملنطقة  ويف �صباح 1983/11/17م تركز ق�صف 

اأن  فيه  اأعلن  �صحفي  موؤمتر  يف  1983/11/18م  �صباح  عمار  اأبو  وظهر  طرابل�س  مناطق  خمتلف 

املن�صقني باتوا ي�صيطرون على معظم اأنحاء خميم البداوي واأن هذا املخيم لن يكون قلعته االأخرية واأنه 

ال اأحد ي�صتطيع ت�صفية منظمة التحرير الفل�صطينية واأو�صح اأن لواءين �صوريني وكتيبة ليبية �صاركت 

البداوي هو  �صقوط خميم  بعد  اليوم  هذا  ميز  ما  واأهم  البداوي،  الهجوم على خميم  واإ�صناد  دعم  يف 

)اإبعاد( العقيد �صعيد مراغه )اأبو مو�صى( عن الواجهة ليظهر بداًل منه اأحمد جربيل الذي هدد باجتياح 

طرابل�س يف الوقت الذي دعا فيه امللك ال�صعودي فهد بن عبد العزيز اإىل وقف �صفك الدماء واالحتكام 

اإىل العقل واحلوار وتوجيه القوة الفل�صطينية اإىل اإ�رصائيل لتحرير االأرا�صي العربية املحتلة، ويف ذات 

اأنف�صهم للهجوم املعاك�س ال�صتعادة  اأن يجهزوا  اأبو عمار يف زيارته ملواقع ال17 وغريها  اليوم طلب 

املخيم وقال للجميع اأنه �صوف ي�صلي معهم الفجر يف املخيم واأ�صاف اأريد مقاتلني يذهبون برغبتهم 

ف�صاح اجلميع نحن معك يا اأبا عمار وقد �صارك اجلميع من قوات ال17 يف هذه املعركة التي يتذكرها 

القتال �رص�صًا ومريرًا من �صارع ل�صارع ومن منزل ملنزل ال تعرف هل  "لقد كان  جزار الغول قائاًل: 

اأو عليك واجلميع يطلق النار والقذائف تتناثر بعيدة وقريبة وقد برتت يد حممد العزة  القذيفة منك 

وكان بجواري فقمت باإح�صارها ونقلته اإىل مكان اآمن وكذلك اأ�صيب الرائد كمال مدحت بجوار مبنى 

الهالل االأحمر وجنحنا يف حترير البداوي وي�صيف بانفعال �صديد: "اأنه وقف يوؤذن ويكرب يف امل�صجد 

الأول مرة يف حياته".

طرابل�س  عن  املن�صقني  قوات  اإبعاد  من  ال�رصعية  قوات  لتتمكن  1983/11/19م  �صباح  وجاء 

ورد املن�صقون بق�صف املدينة ب�صكل عنيف لـ10 �صاعات متوا�صلة، فيما �رصح اأبو عمار اأنه �صيقاتل 

حتى النهاية واأن لي�س اأمامه من خيار �صوى اال�صتمرار، يف ذات الوقت جدد ر�صيد كرامي الدعوة اإىل 

على  1983/11/20م  �صباح  واملن�صقني  �صوريا  الت�رصيح  هذا  و�صجع  عمار،  اأبو  مغادرة  �رصورة 

املطالبة بخروج عرفات وبداأ ق�صف عنيف للمدينة حيث اأحرقت  اأهلها على  "اإحراق طرابل�س" الإجبار 
املن�صقون من  امل�صفاة كما متكن  تدمري  االإطفاء ومت  �صيارات  بواخر وعدد من  املرفاأ و�صتة  القذائف 

ا�صتعادة ال�صيطرة على خميم البداوي وا�صتمر الق�صف حتى اليوم التايل 1983/11/21م لي�صتهدف 

مقر الرئي�س يف الزاهرية و�صاحبه تقدم للمن�صقني و�رصح الرئي�س عرفات اأثناءه اأن القوات ال�صورية 

والليبية ت�صارك يف القتال، وامتدت �صاعات القتال حتى �صباح يوم الثالثاء 1983/11/22م حيث 

دارت معارك عنيفة عند مداخل طرابل�س.
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رحيل عرفات عن طرابل�س بقرار عربي:

يف اإطار التحرك العربي الإيجاد حل بعد اأن اأجرى وزير اخلارجية ال�صعودي �صعود الفي�صل يف دم�صق مباحثات مع 

وزير اخلارجية ال�صوري عبد احلليم خدام، وات�صحت مالمح هذا احلل يوم االأربعاء 1983/11/23م حني اأ�صار ع�صو 

اللجنة املركزية حلركة فتح وممثلها يف ال�صعودية رفيق النت�صة اإىل اأن اللجنة املركزية لفتح وافقت يف اجتماع عقدته يف 

تون�س على: 

احلفاظ على طرابل�س باإنهاء املعارك وخروج املقاتلني من املدينة و�صواحيها.. 1

احلفاظ على وحدة منظمة التحرير الفل�صطينية باإنهاء النزاع امل�صلح داخلها وبدء حوار �صيا�صي)378(.. 2

ويف 1983/11/26م جرت مباحثات بني خمتلف االأطراف اللبنانية يف طرابل�س من اأجل ترجمة االتفاق ال�صعودي 

القرار )542( اخلا�س بوقف اإطالق النار يف طرابل�س، وهو  الدويل  االأمن  اليوم �صدر عن جمل�س  هذا  ويف  – ال�صوري، 
االأربعاء  يوم  حتقق  جماعيًا  مطلبًا  عرفات  الرئي�س  بخروج  الطرابل�صية  واالأحزاب  القوى  مطلب  جعل  الذي  القرار 

1983/12/21م برحيل القائد اأبو عمار وبرفقته املقاتلون. 

لتبداأ حلقة جديدة من حلقات التهجري التي عا�صها الفل�صطينيون، كان يومًا طوياًل، حافاًل وحزينًا، حملوا متاعهم- كل 

ما تبقى لهم- واأ�صلحتهم واأعالمًا فل�صطينية رحلوا ومعهم يا�رص عرفات وخليل الوزير وم�صوؤولون اأمنيون وع�صكريون 

واآالف املقاتلني.

بناية  يف  االت�صاالت  مركز  يف  وكان  �صباحًا،  ال�صاد�صة  ال�صاعة  منذ  و�صولها  وموعد  ال�صفن  عمار" يتابع  "اأبو  بداأ 

عودة، وكان حوله "اأبو جهاد" وزوجته وعدد من املقربني، بداأ حزينًا جدًا وهو يتحدث عن الرحيل، دمعت عيناه مرارًا 

وبعد  وهو يقول: "كل الذي ح�صل يف بريوت واملنطقة مل يوؤثر بي مثل الذي ح�صل هنا يف طرابل�س، �صيء موؤ�صف جدا". 

قليل �صعر باجلوع فقال: جاي على بايل كنافة بالق�صطة والع�صل من طرابل�س". واأ�رصع اأحد املوجودين يح�رص كعكات 

اأبو عمار مع رفاقه وهو يتابع االت�صاالت. وخالل وجوده يف غرفة االت�صاالت حلقت طائرتان فوق  الكنافة، ليتناولها 

طرابل�س و�صمعت قذائف امل�صاد، وبعد ات�صاالت تبني اأنها فرن�صية.

خرج اأبو عمار من املبنى قرابة ال�صاعة الثامنة، و كان ينتظر اأمامه ع�رصات امل�صورين وال�صحافيني االأجانب، حتدث 

اإليهم باالإنكليزية خمرتقا ح�صودهم يردد: "اإن �صاء اهلل خري، كل �صيء خري، اإن �صاء اهلل نلتقي يف القد�س، جميعًا.. جميعًا". 

ورفع عالمة الن�رص، وتابع طريقه يف موكب من ال�صيارات يف جولة على جتمعات مقاتليه يف الزهرية وم�صتديرة عزمي 

والفرير ومدر�صة الن�رص ومدر�صة االأمريكان، ويف مقره الع�صكري تلقى ات�صاالت هاتفية من م�صوؤولني عرب واأجانب.

جتمعات الفل�صطينيني بداأت منذ الثالثة فجرا، توزعوا ح�صب املناطق التي اأتوا منها، ويف يد كل منهم بطاقة عليها رقمه 

وا�صم الباخرة التي �صيعتليها. ومع خيوط النهار االأوىل، غ�صت �صوارع طرابل�س بالراحلني واملودعني، حقائب واأكيا�س 

االأغرا�س وتعداد  بتو�صيب  ان�صغل اجلميع  �صمله.  �صيت�صتت  و�صناديق وعائالت هنا وهناك، بع�صها م�صافر وبع�صها 

االأفراد والعائالت، وكثريون تناولوا ترويقة م�صتعجلة من بائعني متجولني: الكعك واملناقي�س والكنافة وغريها، وكذلك 

ارت�صفوا القهوة على االأر�صفة وجوانب الطرق، �صاركهم فيها طرابل�صيون كرث جاوؤوا يودعون من تعاي�صوا واإياهم فرتة 

طويلة وعرفوا معهم "احللو واملر". مراد عبد الروؤوف امل�صور ال�صخ�صي ليا�رص عرفات )امل�رصي اجلن�صية( كان يتنقل 

بني اجلميع، بكى وهو يتحدث اإىل جريدة "النهار" اللبنانية قائاًل تعز علي االأرا�صي اللبنانية وال�صعب اللبناين، اليوم اأنا 

حزين جدا الأين خارج بقرار عربي. وعن اأ�صعب مرحلة عا�صها مع "اأبو عمار" قال اإنها كانت يف طرابل�س، "يف حربنا مع 

اإ�رصائيل مل نكن خائفني، اإمنا يف طرابل�س كان ي�صعب على "اأبو عمار" اإعطاء االأوامر باإطالق النار".

378    لقد بذل اأع�ساء اللجنة املركزية حلركة فتح جهودا متوا�سلة يف حماولت لفك احل�سار عن الإخوة اأبو عمار واأبو جهاد و�سمان خروج 
قوات ال�سرعية الفل�سطينية �ساملة، ويف هذا ال�سدد كان الإخوة رفيق النت�سة وخالد احل�سن يف توا�سل مع القيادة ال�سعودية لبلورة اتفاق مع ال�سلطات 

ال�سورية لتثبيت وقف اإطالق النار واإخراج اأبي عمار واأبي جهاد وباقي قواتنا من ح�سار طرابل�ش.
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الدكتور علي حممد عابد تواجد بني اجلموع اأي�صًا، وهو طبيب املنظمة منذ العام 1971م قال هاجرت كثريًا، لكن هذا 

اليوم هو اأ�صعب يوم يف حياتي، واأنا ال اأ�صتطيع اأن اأ�صف �صعوري، اأنه اأ�صعب من ماأ�صاة 1948م، يف طرابل�س عاجلت 

جرحى كثريين وراأيت قتلى، واأكرث ما كان ميزقني ويوؤملني من الداخل هو اأن القتلى واجلرحى مل ي�صقطوا على يد عدو 

بل على يد �صديق". كثريون من املغادرين حتدثوا عن حزنهم للرحيل وحبهم للبنان ومتنياتهم له اأن يتجاوز حمنته ويعود 

�صليمًا معافى.

ويف املرفاأ بداأ انتظار ال�صحافيني وامل�صوؤولني االأمنيني عن البواخر اليونانية اخلم�س التي كانت اأقلعت ليل االثنني 

من ميناء الرنكا. ويف مركز اإر�صاد ال�صفن رابط منذ ال�صاد�صة �صباحًا ال�صفري اليوناين وامللحق الع�صكري الفرن�صي للتاأكد 

من م�صار ال�صفن اليونانية وحاملة الطائرات الفرن�صية "كليمن�صو" �صامنة �صالمة الرحلة، وكان االثنان يف ات�صال دائم 

مع عرفات، وكان يف مركز اإر�صاد ال�صفن قائد �رصية درك ال�صمال ومدير مرفاأ طرابل�س. التا�صعة والن�صف اأطلت اأول 

باخرة يف حو�س املرفاأ وهي زرقاء ا�صمها "ايونيان غلوري" بعد ربع �صاعة اأطلت الباخرة الثانية وهي برتقالية ا�صمها 

رمادية  وخام�صة  ثم باخرة ثالثة بي�صاء هي "�صانتوريني"، ومثلها رابعة ا�صمها "اودي�صيا�س اليتي�س"،  "ناك�صو�س"، 
اأبوابها  بالطول والعر�س وفتحت  الكبري، ولب�صت  البواخر اخلم�س يف احلو�س  اكتمل عقد  "فرجينيا"، وبذلك  ا�صمها 

يف انتظار املقاتلني.

ح�رص اأبو جهاد ليتاأكد من و�صول البواخر، فتحلق حوله ال�صحافيون االأجانب و�صاألوه عن ال�صالح الثقيل فاأجاب: 

الثقيل، ونريد اأن ن�صلمه اإىل اجلي�س اللبناين". و�صاأله مرا�صل ياباين: "كيف ي�صعر رئي�س املنظمة  ال�صالح  بع�س  "لدينا 
حيال ما ح�صل"؟ اأجاب: "نحن ثورة فل�صطينية" واأمامنا مرحلة طويلة من ال�رصاع قبل اأن ت�صل اإىل ال�صاطئ عرب العودة 

اإىل فل�صطني علينا اأن نواجه م�صاعب كثرية ونواجه همومًا كثرية، اإن �رصاعنا �صيا�صي و�رصاعنا ع�صكري امل�صكلة التي 

واجهناها هنا �صببها اأننا من دون وطن، عندما يعود اإلينا وطننا حتل كل امل�صاكل، �صنوا�صل كفاحنا الع�صكري وكفاحنا 

ال�صيا�صي وهذه طريقنا، نحن ثورة واإذا خ�رصنا معركة ال يعني ذلك اأننا خ�رصنا احلرب" اأمامنا طريق وحيد هو الكفاح.

وحتدث اإىل �صحافيني لبنانيني قال: نحن ال نن�صى �صعب لبنان العظيم الذي اأعطى الكثري مع ال�صعب الفل�صطيني، ومن 

اأجل ثورته، وهذه الدماء الزكية التي �صالت واختلطت على االأر�س اللبنانية ال ين�صاها ال�صعب الفل�صطيني لذلك نحن نغادر 

ويف قلوبنا الوفاء واملحبة واالعتزاز واالحرتام لن�صال هذا ال�صعب، وتبقى املعركة م�صتمرة حتى تتحرر االأر�س اللبنانية 

من العدو ال�صهيوين الذي احتل جزءًا من اأر�صه، وهذا ال�صعب له االآن ق�صية مع العدو االإ�رصائيلي.

ابتداء من العا�رصة بداأت �صاحنات اجلي�س اللبناين ت�صل ناقلة املقاتلني الفل�صطينيني الذين رفعوا �صور يا�رص عرفات 

حقائب  حتمل  �صاحنات  االأر�صفة.  بهم  غ�صت  امل�صاة  من  واآالف  والناقالت  ال�صيارات  هجوم  وبداأ  فل�صطينية،  واأعالمًا 

كانت تدخل البواخر اأوال وتفرغ حمولتها وتذهب لتعود حمملة بغريها، كثريون جروا اأمتعتهم، ن�صاء فل�صطينيات حملن 

اأطفالهن ورافقن رجالهن يف الرحيل، �صيارة نقل "بيك اب" اأفرغت يف اإحدى ال�صفن حمولتها من علب حلويات اجلالب 

الطرابل�صية. 

كان الرحيل من مرفاأ طرابل�س مهرجانًا �صعبيًا مل يعرف مثله الفل�صطينيون يف مرفاأ بريوت حيث كانوا وحدهم وحولهم 

بنادق االإ�رصائيليني، اأما يف طرابل�س فالبنادق التي اأخرجتهم كانت بعيدة جدا، ومل يحرموا من الوداع اجلماهريي الذي 

االإ�صالمية  واجلماعة  االإ�صالمية"  التوحيد  "حركة  تنتقل �صيارات  االأبد. وبني اجلموع كانت  اإىل  اأذهانهم  �صيبقى عالقا يف 

"التوحيد"  عنا�رص  نزل  الظهر  �صالة  ووقت  الواحد  اخلندق  رفاق  مودعة  ا�صتعرا�صية  ع�صكرية  حركات  يف  واإيابًا  ذهابًا 

و�صلوا اإىل جانب الر�صيف. وتوا�صل نقل املقاتلني يف ال�صاحنات ال�صخمة التي و�صعها اجلي�س اللبناين يف ت�رصفهم، ومعهم 

كانت ت�صل �صيارات ع�صكرية �صغرية و�صيارات اإ�صعاف و�صيارات مدنية خا�صة تدخل حظائر البواخر وت�صتقر فيها.

ال�صفري اليوناين ايفاجنيلو�س جورجيو ح�رص اإىل املرفاأ مع قن�صل اليونان يف طرابل�س اأر�صطو كاركا�س و�صعدًا اإىل 

البواخر لالطمئنان اإىل م�صار الرحيل وقبل اأن يغادر ال�صفري املرفاأ قال اأنه مطمئن اإىل عملية الرتحيل، وكل �صيء ي�صري 

على ما يرام.
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"النهار" هل �صيكون لكم مكتب  اإىل املرفاأ و�صاألته  اأحمد عبد الرحمن  اأبي عمار االأخ  ح�رص الناطق الر�صمي با�صم 

ع�صكري اأو �صيا�صي رمزي يف طرابل�س..؟ اأجاب: ال، �صوريا رف�صت ذلك، رف�صت اأن يكون هناك اأي مكتب حلركة فتح 

اأي�صا  اإنها  وتهجريهم  الفل�صطينيني  خروج  تفر�س  اإ�رصائيل  فقط  لي�س  �صعبنا،  تاريخ  يف  حزين  يوم  هذا  و)م.ت.ف(، 

االأنظمة العربية.

واملفككة..  املحمولة  وبال�صواريخ  الكامل  بال�صالح  ي�صلون  كانوا  لها،  نهاية  ال  اأن  بدا  املرفاأ  اإىل  الوا�صلني  قوافل 

وقرابة الثانية بداأ اإطالق الر�صا�س الوداعي فا�صتعل امليناء بالر�صقات من كل �صوب، ومل تتوقف حتى الثالثة والن�صف 

عندما بداأ حترك البواخر للرحيل. يف الثالثة والثلث و�صل موكب الرئي�س عرفات اإىل املرفاأ ومع و�صوله انطلقت املدفعية 

بالقذائف الوداعية. اخرتقت �صيارة عرفات ح�صود اجلماهري و�صوال اإىل الباخرة الرابعة اودي�صيا�س ودخلت به ال�صيارة 

اإىل قلب الباخرة ومل يتوقف ليتحدث مع اأحد وحتا�صى امل�صورين فلم يوفقوا ب�صورة له وهو يدخل الباخرة، وكان اآخر 

املغادرين.

يف الثالثة والن�صف اأغلقت البواخر اأبوابها وبداأت حتركها خارج احلو�س يف اجتاه "املجهول" طبقا لقول القائد اأبو 

عمار الأحد ال�صحفيني عندما �صاأله قائاًل: عندما خرجت من بريوت قلت اأنكم ذاهبون اإىل النفق املظلم واليوم اإىل اأين اأنتم 

ذاهبون؟ فرد اأبو عمار نحن ذاهبون يف اجتاه "املجهول"؟

انك�ساف املوؤامرة:

منذ اأن اأ�صبح االن�صقاق عن االإطار ال�رصعي اأمرًا حم�صومًا م�صبقًا وحقيقة واقعة الحمالة بدليل 

ت�صارع اأحداثه ورف�س قياداته لت�صوية اخلالف داخل التنظيم وما تبع ذلك من ال�صيطرة على مقرات 

حركة فتح ومنظمة التحرير يف دم�صق واعتقال من ظل على تاأييده لل�رصعية، اأ�صبح جليًا اأن املق�صود 

من هذه الدعوات هو االن�صقاق نف�صه بعيدًا عن ادعاءات االإ�صالح والت�صحيح، و�رصعان ما فقد ال�صعار 

جاذبيته بوترية اأ�رصع مما توقعوه حني ا�صطدم ال�صعار مع املمار�صات وامل�صلكية الالثورية واالنتهازية 

واالإف�صاح عن تبعيته لهذا النظام بعيدًا عن طرح فتح واأدبياتها التي حافظت على ا�صتقاللية القرار 

الوطني الفل�صطيني بعيدًا عن التدخالت اخلارجية وهو ما انعك�س على قدرة قادة االن�صقاق على اإجناح 

حركتهم لي�س فقط يف ال�صيطرة على قرار حركة فتح واإمنا اأي�صا يف اإيجاد �صاحات حركية يف الكثري من 

البلدان.

الليبي  ال�صوري والنظام  النظام  به قادة االن�صقاق من  الذي حظى  الكبري  الدعم  الرغم من  وعلى 

�صعيا الأهداف اإقليمية وجدت اأن�صارا يف �صفوف حركة فتح طمعا يف حتقيق اأهداف ومكا�صب �صخ�صية 

اإال اأن هذه املوؤامرة �رصعان ما انتهت خا�صة يف ظل حقائق االأمر الواقع وانك�صاف اأكاذيب ال�صعارات 

التي رفعها قادة االن�صقاق وال�رصاعات الداخلية التي مزقت م�رصوعهم التاآمري الذي اأ�رص حقيقة 

بامل�رصوع الوطني الفل�صطيني يف مرحلة غاية يف اخلطورة.

الثورة  م�صار  ت�صحيح  بهدف  جاء  م�رصوعهم  اأن  كاذبة  الدعاءات  الرتويج  املن�صقون  حاول 

الفل�صطينية التي حرفتها القيادة عن م�صارها وعدم مت�صك تلك القيادة بالثوابت الوطنية الفل�صطينية 

وهو االدعاء الذي تدح�صه احلقائق االآتية: 

تاريخ االن�صقاق بفرتة طويلة �صنة 1968م واأن  الوطني جرى قبل  اإىل  القومي  امليثاق  اإن تعديل 

برنامج الدولة املرحلية )اإقامة �صلطة على ما يتحرر من االأر�س( اأو برنامج النقاط الع�رص هو االآخر 
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البنا  اآنذاك قد افتعله �صربي  �صابق لتاريخ املن�صقني وجرى يف العام 1972م، واأن ان�صقاق 1974م 

"اأبو ن�صال" ورفع فيه �صعارات االن�صقاق التايل، مل توؤيده تلك القيادات املن�صقة واأن موؤمترا حركيا 
عاما هو الرابع يف دم�صق عام 1980م كان قد جرى واأكدت قراراته على الربنامج املرحلي ومل يعرت�س 

عليها اأولئك املن�صقون، واأن موقف قيادات االن�صقاق كان ملتزما طوال تلك الفرتة بقرارات ال�رصعية.

املوقف الر�صمي ال�صوري )ب�صفته املرجعية ال�صيا�صية لالن�صقاق( مل يتحدث يوما عن رف�صه . 1

للربنامج املرحلي اأو للتعاطي مع اأي ت�صوية �صلمية مع العدو، بل كان املوقف هو ما �رصح 

به الراحل الرئي�س االأ�صد الأنور ال�صادات يف اآخر زيارة له اإىل دم�صق قبل زيارته اإىل القد�س 

بقوله: �صيا�صتنا واحدة وتكتيكنا خمتلفة ويوؤكده مواقف النظام من التعاطي الحقًا مع مدريد 

قبل  �صالم  معاهدات  على  التوقيع  بعدم  الفل�صطيني  للطلب  ورف�صه  على مرجعيتها  وتاأكيده 

انتهاء مفاو�صات احلل النهائي يف اجلانب الفل�صطيني االإ�رصائيلي بقوله اأنه لن ينتظر ذلك اإذا 

تو�صل اإىل اتفاق )كاد اأن ي�صله مع رئي�س وزراء اإ�رصائيل ال�صابق يهود باراك يف بداية عهده 

خالل مفاو�صات �صيربدز تاون فرجينيا 3 اإىل 10 يناير 2000م لوال تن�صل باراك مما عرف 

بوديعة رابني التي يطالب ال�صوريون بها(.

وعبده . 2 الويل  م�صطفى  اأجراه  حوار  وهو  املتاح"  يف  "بوح  كتابه  يف  �صوفاين  اإليا�س  يعرتف 

االأ�صدي و�صدر يف دم�صق دار كنعان، العام 2001م ويف ال�صفحة 105 )اإن بع�س ممن كان 

ي�صمى معار�صًا ومنهم من ان�صم اإىل قيادة )االنتفا�صة !!( الحقا كانوا مع الربنامج املرحلي(.

رفع . 3 يف  تراوح  ظلت  التي  ممار�صاتهم  حقيقة  يبطله  فتح:  حركة  بثوابت  بالتم�صك  االدعاء 

الثوابت ك�صعارات عدمية دون ترجمة ذلك على اأر�س الواقع، فثابت العودة هو من الثوابت 

التي ت�رص عليها ال�رصعية، وهذا ما يبطل م�صوغ احلاجة اإىل االن�صقاق. واأما ثابت حترير كل 

فل�صطني، فيبقى �صعارا وم�صوغا باطال لالن�صقاق، اإذ اأن فتح ال�رصعية مل ت�صقطه ا�صرتاتيجيًا 

ومل ت�صقطه من اأدبياتها، واأن التعامل ال�صيا�صي يف اأي مرحلة كان ين�صجم مع حقيقة مرحلية 

)بعيدا  ال�صيا�صي واجلغرايف  الواقع  على  موؤثر  فعل  ذات  واقعية  باأ�صاليب عمالتية  التحرير 

عن البقاء يف اأ�رص ال�صعار اال�صرتاتيجي واالكتفاء برتديده دون ا�صتحقاقات مواجهة الواقع 

و�رصوراته( اأخذت �رصعية الت�صديق عليها عرب املوؤ�ص�صات التنظيمية والوطنية، و رفع هذه 

ال�رصعية مع هذه  اأبناء فتح  ال�رصعية الأن كل  اأبناء فتح  نوايا  ت�صكيك يف  اال�صرتاتيجية فيها 

يبطله  امل�صلح  الكفاح  و�صعار  تنفيذها.  يف  املرحلية  الأ�صاليب  اتباعهم  يف  وهم  اال�صرتاتيجية، 

حقيقة ا�صتمرار فتح ال�رصعية يف انتهاج هذا االأ�صلوب ويبطله �صعف االن�صقاقيني الوا�صح يف 

ممار�صتهم لهذا ال�صعار منذ ان�صقاقهم واإىل اليوم، ويبطله ر�صوخ املن�صقني كما يف الف�صائل 

الدم�صقية القرار اإىل االلتزام بتهدئة خطوط املواجهة املبا�رصة مع العدو !! 
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 قواعد حركة فتح ترف�س الن�سقاق:

اأقاليم  غالبية  اأن  مدعني  وتوجهاتهم  ان�صقاقهم  تدعم  فتح  اأبناء حركة  غالبية  اأن  املن�صقون  ادعى 

حركة فتح ت�صاندهم ب�صورة كاملة وهو االأمر الذي يتنافى ب�صورة تامة مع احلقائق على اأر�س الواقع.

اإقليم االأردن: على الرغم اأن �صميح كويك "قدري" كان اأمني �رص اإقليم االأردن يف حركة فتح . 1

اإال اأن اأغلبية عنا�رص ذلك االإقليم التزمت اإىل جانب ال�رصعية، اإذ اأن التواجد الفتحاوي هناك 

هدفًا  كان  بالداخل  االإقليم  ذلك  وارتباط  )=اجليوبوليتيك(  ال�صيا�صية  اجلغرافيا  وبحكم 

للمن�صقني، مل يتحقق.

اإقليم لبنان: مل يتمكن املن�صقون من فر�س �صيطرتهم على جماهري حركة فتح يف لبنان وذلك . 2

ثم  فريق  تقوية  على  لعب  الذي  ال�صوري  النفوذ  �صمن  تقع  ال�صاحة  تلك  اأن  من  الرغم  على 

اإ�صعافه اإ�صعافًا لكل الفرقاء يف احلرب اللبنانية والتي كان نتيجتها هيمنة مبا�رصة على لبنان 

الر�صمي، مباركا من الغرب نظري م�صاركته يف التحالف �صد العراق ال�صقيق ومن حلفاء الغرب 

من اأنظمة عربية خمتلفة.

اإقليم �صورية: ما جرى من ا�صتباكات مع املدافعني عن ال�رصعية واعتقالهم وت�صديد احل�صار . 3

على خميماتها، وطرد من تبقى من داعمي ال�رصعية اأو فرارهم من هناك، يعطي االإجابة عن 

طبيعة هذا االن�صقاق البعيد عن �صعاراته الت�صحيحية التي حاول ت�صويقها.

يف . 4 و�صوحا  اأ�صد  الفتحاوية  الفعل  ردة  كانت  الرئي�صة،  ال�رصاع  �صاحة  يف  املحتل:  الوطن 

املحتلة  االأر�س  جهاز  لقائد  قيادتها  وتاأكيد  بال�رصعية  والتزامها  لالن�صقاق  املطلق  رف�صها 

القطاع الغربي، رغم االحتالل البغي�س، ولعل اأكرب اإجنازات ال�رصعية �صيا�صيا يف تلك املرحلة 

متثل يف ما رف�صه املن�صقون �صابقًا يف مطالبهم باإعادة العالقة واحلوار مع االأردن الر�صمي، 

ت�صكلت  التي  وهي  االأهل  �صمود  لدعم  االأردنية  الفل�صطينية  العليا  اللجنة  من  االإفادة  يف  كما 

ر�صميا بقرار عربي راأ�صها اأبو جهاد ولي�س �صدفة اأن يكون اأبو جهاد هو املعني من اجلانب 

الفل�صطيني لتحمل م�صئولية اجلانب الفل�صطيني يف تلك اللجنة، ومن هنا ميكن فهم اإفرازات 

ذلك باإن�صاء موؤ�ص�صات تنظيمية داخل الوطن كحركة ال�صبيبة الفتحاوية وموؤ�ص�صات املجتمع 

املدين املختلفة حت�صريًا للمهمة الفتحاوية بنقل ال�رصاع اإىل اأر�س ال�رصاع الرئي�صة مع اإعادة 

ليحظى  اأهله  ما  ذلك  وكل  ف،  ت  م  يف  احلية  القوى  مع  بالتن�صيق  الفل�صطيني  البيت  ترتيب 

مب�صمى مهند�س االإنتفا�صة.

يف دولة الكويت ودول اخلليج العربي التي متثل قاعدة �صعبية فل�صطينية كبرية حينها بقيت . 5

للمن�صقني واأعداد حمدودة  الفل�صطينية وحركة فتح، رغم ظهور رموز  لل�رصعية  على والئها 

التفت حولهم، مل يكن لهم اأي تاأثري حقيقي �صواء �صيا�صي اأو تنظيمي، وكذلك االأمر يف اأقاليم 

حركة فتح االأخرى عرب العامل. 
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اأزمة الثقة بني املن�سقني والف�سائل الأخرى:

تاأ�صي�صها  جرى  اأن  منذ  ال�صوري  النظام  على  املح�صوبة  الف�صائل  مع  املن�صقني  حلف  ا�صتثنينا  اإذا 

ا�صتجابة لرغبات وم�صالح ذلك النظام، فقد �صابت العالقات بني املن�صقني واأهم ف�صيلني كبريين بعد فتح 

يف اإطار م ت ف، وهما ال�صعبية والدميقراطية، اأزمات كثرية. علمًا اأن املن�صقني رف�صوا و�صاطتهم لت�صوية 

اخلالف يف بدايته، و�رصعان ما اأعلن التنظيمان الكبريان ان�صحابهما من �صيغة التحالف التي جمعتهما 

معه، بل والتعامل مع فتح ال�رصعية عرب حوارات اأدت يف النهاية اإىل ت�صكيل هيئة التن�صيق يف الداخل والتي 

اأخذت �صكل القيادة الوطنية املوحدة )قاوم( يف االنتفا�صة االأوىل، مع حزب ال�صعب الفل�صطيني.

ومن اجلدير بالذكر فاإنه وعلى امتداد تاريخ الثورة الفل�صطينية فاإن كافة حتالفات التنظيمات املعار�صة 

)نهاية  العام  ال�صعبي  املوؤمتر  اإىل  ال�صبعينيات(  بداية  )يف  الرف�س  منذ جبهة  �صواء  الف�صل  كان م�صريها 

التاأثري على  اإىل ال�رصعية واال�صتجابة ال�صعبية وقدرة  الت�صعينيات( والتي ولدت جميعها ميتة الفتقارها 

جمريات الواقع ال�صيا�صي، ومل تلبث كل جتربة منها اأن اآلت اإىل التال�صي.

اأنه قد جرت حماوالت فا�صلة لتوحيد ان�صقاقات حركة فتح بقيادة �صربي البنا  ومن اجلدير بالذكر 

"اأبو ن�صال" واأبو مو�صى.. حيث قامت جلنة حوار ت�صكلت من اأبو مو�صى وقدري واإليا�س �صوفاين واأحمد 
اخلطيب للتفاهم مع تنظيم اأبو ن�صال، اإال اأن املنازعات بني الراغبني يف الوحدة من بع�س قيادات االن�صقاق 

مثل اأبو �صالح وقدري واأبو اأكرم �صد املعار�صني لها مثل مو�صى العملة اأبو خالد واإليا�س �صوفاين اأدت 

اإىل ف�صل تلك املحاولة. 

ويف هذا ال�صاأن ميكن القول اأن احلوار جاء من اأجل وحدة االن�صقاقني حينذاك كان ا�صتجابة اإىل رغبة 

ليبية مقابل ا�صتمرار الدعم املايل الليبي للمن�صقني، وملحا�رصة �رصاعات قيادات املن�صقني كما جرى مع 

املرحوم اأبو �صالح و�صميح كويك " قدري".

�سراعات قادة الن�سقاق.. بداأت �سريعًا:

�صكل خروج االن�صقاقيني عن قرارات ال�رصعية، التي مت الت�صويت عليها عرب االأ�صلوب الدميقراطي، 

اأ�صلوب االن�صقاق  اإىل  اأن هذا ال�صعار فارغ املحتوى، ويعزز عدم دميقراطيتهم احتكامهم  مما يوؤكد 

نف�صه، ثم اإىل ك�رص حرمة الدم الفل�صطيني، ثم اإىل اعرتافات اأحد كبار منظري هذا االن�صقاق "اإليا�س 

اإىل القيادة ولو بالتاآمر ولو جاء على ح�صاب ال�رصعية ومقابل  "اإن �صعي قادة املن�صقني  �صوفاين": 

االرمتاء يف اأح�صان اأنظمة عربية مل تبد اإبان الغزو اإال تاآمرًا مك�صوفًا على املنظمة وقيادتها ال�رصعية، 

كاالن�صحاب ال�صوري واإعالنهم الر�صمي اأنهم لن ي�صاركوا يف حرب مل يحددوا توقيتها وال مكانها، اأو 

كما يف ت�رصيحات القذايف اآنذاك الداعية اإىل االنتحار يف بريوت املحا�رصة ". وي�صيف اإليا�س �صوفاين 

يف كتابه يف ال�صفحة 118: "اأن اأبا �صالح كان حاول االنقالب داخل )االنتفا�صة!!( بعد انتهاء القتال 

يف لبنان". ويف ال�صفحة 91: "اإن التاآمر كان �صمة مالزمة لعملنا بعد اخلروج من بريوت، اأنا مل اأكن 

اأ�صع اأوراقي يف عملي ب�صكل مك�صوف ومل اأكن اأطرح كل ما لدي". وال حاجة اإىل القول اأن من يبتغي 

االإ�صالح ال يهدم املوؤ�ص�صة وال يخرج عنها، الأن االإ�صالح ال ميكن اأن يكون اإال عرب املوؤ�ص�صة ال�رصعية.

وك�صفت جمريات االأو�صاع على االأر�س �رصيعًا حقيقة املوؤامرة التي تعر�س لها الكثري من اأبناء 
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حركة فتح واخلدعة التي قام بها اأبو مو�صى واأبو خالد العملة بالتن�صيق مع النظام ال�صوري الإحداث 

االن�صقاق االأخطر يف �صفوف حركة فتح.. فقد بادر العديد من ال�صباط الذين التحقوا باملن�صقني يف 

بداية االأمر اإىل رف�س اال�صتمرار يف املوؤامرة ورف�س االقتتال الفل�صطيني وهو االأمر الذي اأكده عمر 

اأبو ليلى قائد قوات الكرامة والذي التحق باملن�صقني يف البداية اإال اأنه وعندما اكت�صف مثل الكثريين 

من اأبناء احلركة حقيقة نوايا قادة االن�صقاق �رصعان ما رف�صوا تنفيذ تعليماتهم وهو االأمر الذي اأدى 

اإىل اعتقال الكثري منهم يف ال�صجون ال�صورية. وورد يف �صهادة عمر اأبو ليلى اأن جمموعة من ال�صباط 

واأبلغتها  طرابل�س  يف  القيادة  مع  مبا�رص  ات�صال  على  كانت  �صالح(  )اأبو  �صالح  منر  مع  توا�صلت 

بالتعهد ال�رصي فيما بني اأع�صائها بعدم االلتزام مع قيادة املن�صقني، وت�صم املجموعة:

عمر اأبو ليلى قائد قوات الكرامة/ ع�صو جمل�س ثوري وع�صكري.. 1

كمال ال�صيخ قائد قوات الق�صطل/ ع�صو جمل�س ثوري وع�صكري.. 2

�صا�صرتي قائد قوات اأجنادين/ ع�صو جمل�س ثوري وع�صكري.. 3

اأبو ن�صال بانكوك/ مدير التنظيم واالإدارة ع�صو جمل�س ثوري.. 4

�صالح اإبراهيم/ نائب مدير الر�صد )اأبو علي مهدي( ع�صو جمل�س ثوري.. 5

عدنان ح�صن/ نائب قائد قوات الكرامة/ ع�صو جمل�س ثوري.. 6

عاي�س بدران )اأبو عمر(/ مفو�س �صيا�صي/ ع�صو جمل�س ثوري.. 7

�صخر دودين )قطاع اأو�صط( م�صوؤول اال�صتثمارات.. 8

داوود اأبو احلكم/ نائب اأبو مو�صى )م�صوؤول االإدارة( ع�صو جمل�س ثوري.. 9

اأبو نا�رص اأبو غربية/ مفو�س �صيا�صي ع�صو جمل�س ثوري.. 10

وقد كان التوا�صل مع اأبي �صالح الذي كان ير�صل لنا التعليمات مع داوود اأبو احلكم اأو اأبو ن�صال 

بانكوك وخالل اجتماع هام يف بيته يف منطقة املزة بدم�صق مت االإعالن عن اخلالف مع اأبو مو�صى واأبو 

احلليم خدام  عبد  مع  لقاء  رتب  اأنه  �صالح  اأبو  فقال  بذلك  ال�صوريني  اإبالغ  العملة، و�رصورة  خالد 

نائب الرئي�س حافظ االأ�صد الإبالغه بعدم الر�صا عن موقف اأبو مو�صى واأبو خالد العملة واأنه �صيقوم 

الذي  اأبو احلكم  داوود  مع  الرد  ولالأ�صف جاءنا  بالنتائج،  �صيبلغنا  واأنه  عليهم،  ت�صحيحية  بحركة 

"اأي حترك من قبلكم �صيدا�س  اأن ال�صوريني قالوا  اأبلغنا  اأبي �صالح حيث  اإىل  اأقرب اجلميع  اأ�صبح 

بالدبابات". ولدى تلقينا اخلرب تدار�صنا الو�صع وقررنا االآتي:

• عدم االلتزام بقيادة املن�صقني.	

• ا�صتمرار رف�س القتال.	

• احلفاظ على القوات املوجودة.	

• اال�صتعداد الأي طارئ.	

• �رصورة عمل توا�صل مع ال�رصعية يف طرابل�س.	

خالد  واأبو  مو�صى  الأبي  التابعة  املن�صقني  وحدات  واإحدى  اجلليل  كتيبة  بني  ا�صتباك  وح�صل 

العملة باالأ�صلحة الر�صا�صة على طريق بعلبك- الهرمل فذهبت واالإخوة عدنان ح�صن نائب قائد قوات 

على  للتمرد  �صالح  اأبي  من  تعليمات  ويحمل  دم�صق  من  قادمًا  وكان  بانكوك  ن�صال  واأبو  الكرامة، 

للهجوم  التي تعر�صت  الكتيبة  اإىل مقر  ب�صيارة واحدة ونحن م�صلحون  الثالثة  املن�صقني، وتوجهنا 
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ولدى و�صولنا عملنا اجتماع للكوادر والعنا�رص واأبلغناهم باال�صتنفار وبالرد على اأي اعتداء، ولدى 

خروجنا عائدين لقيادة القوات وعند حاجز البقاع- بعلبك ال�صوري، فوجئنا بوجود عقيد �صوري على 

احلاجز واأكرث من �صبعني عن�رصًا من املن�صقني هجموا على ال�صيارة و�صط اإطالق نار كثيف، وفتحوا 

موجودين  كانا  اللذين  العملة  خالد  واأبو  مو�صى  اأبو  وب�رص  �صمع  حتت  واقتادونا  ال�صيارة  اأبواب 

باملكان، ولدى �صعودنا اإىل الطابق العلوي حيث يوجد اأبو مو�صى واأبو خالد العملة و�صعنا يف غرفة 

حيث دخل علينا اأبو مو�صى واأبو خالد العملة وتكلموا معنا لدقائق قائلني: نحن كنا نتابع ونعرف كل 

خطواتكم منذ البداية وكنتم حتت املراقبة الدائمة واالآن عليكم اإعطاء تعليمات لقواتكم باالن�صمام لنا، 

فرف�صنا ذلك فقال اأبو خالد العملة: خذوهم.. حيث نقلنا اإىل �صجن ال�صويري وو�صع كل منا يف زنزانة 

منفردًا وكنا ن�صاهد داخل ال�صجن اأبو ح�صني احلجاوي واآخرين ممن اعتقلوا، وكان املحققون ياأتون 

اإلينا بعد ال�صاعة الواحدة لياًل وي�صتمروا يف التحقيق معنا حتى ال�صباح حتت �صعار "اأنتم متمردون 

ورمبا تعدمون"

خالل ذلك كان اأبو �صالح يف ال�صام يحاول معاجلة املو�صوع مع ال�صوريني فكانت �رصوطهم: عليك 

اإنهاء احلالة كي نفرج عن املعتقلني، واإعالن التخلي عن كل �صيء وت�صليم املن�صقني املكاتب وال�صالح 

وكل �صيء.. وبعد م�صي �صهرين بوجودنا يف ال�صجن نقلونا اإىل الرو�صة حيث مقر قيادة اأبو مو�صى 

الذي كان بانتظارنا واأبلغنا اأنه مت االإفراج عنا، وبالن�صبة يل كان اال�صرتاط عدم االلتحاق بقوات يا�رص 

عرفات وعدم مغادرة �صورية..

وينهي عمر اأبو ليلى �صهادته بالقول: ما اأريد ت�صجيله هنا اأن قيادة حركة فتح كانت عظيمة، فلم 

اأ�صعر ب�صيء من العتاب، واأول لقاء مع رمز احلركة يف عمان اأيام املجل�س الوطني )ال�صابع ع�رص(، ذلك 

ال�صامخ العظيم يا�رص عرفات، عانقني طوياًل، مرحبًا بي بكل �رصور وكذلك باقي اأع�صاء القيادة الذين 

قابلتهم القيادات احلركية.)379( اإن العديد من �صباط حركة فتح بذلوا كل ما يف و�صعهم من اأجل 

احلفاظ على وحدة ومتا�صك احلركة وعدم االجنرار وراء تبعية املن�صقني ل�صوريا ومت�صكوا مبواقفهم 

املواقف �صجنًا وتعذيبًا وقتاًل، وكان �صمودهم دليل  الفل�صطينية ودفعوا ثمن هذه  لل�رصعية  املوؤيدة 

اإخال�صهم حلركة فتح كونهم من �صلب تنظيمهم، وحتى اأولئك الذين اأجربتهم ال�صغوطات على اإعالن 

تاأييدهم لالن�صقاق �رصعان ما تراجعوا عن ذلك، وغالبية ما تبقى مع املن�صقني هم من الع�صكريني الذين 

التحقوا بقوات الثورة من اجلي�س االأردين ومل يكونوا اأ�صاًل من كوادر فتح.

379  كما هي عادة يا�سر عرفات وحركة فتح يف امتالكها القلب الكبري وف�سيلة املحبة والت�سامح وال�سفح، واأنها تعترب نف�سها دوما اأم الولد، فلقد 
مت العفو عن كثري من قيادات الن�سقاق، ومن املن�سقني عامة، ودخلوا يف اإطار اتفاق اأو�سلو لأر�ش الوطن وت�سلموا مواقع هامة يف ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية.
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اأبو �سالح واخلداع ال�سوري: 

�صكل اأبو �صالح ظاهرة فتحاوية اأ�صيلة بن�صاالته يف �صفوف حركة 

فتح وانتماءه االأ�صيل خلط ن�صايل لطاملا ر�صمه مع رفاقه يف الدرب من 

الذي  ال�صوري،  النظام  اأنه تعر�س خلداع من  اإال  فتح.  قيادات حركة 

اعتقد اأنه قد جنح يف ا�صتقطاب واحد من قيادات حركة فتح البارزين. 

النظام  رغبة  زاوية  من  اإال  االن�صقاق  اإىل  اأبو �صالح  ان�صمام  يكن  ومل 

واإنهاء  فتح  حركة  لتحطيم  الن�صايل  تاريخه  ا�صتخدام  يف  ال�صوري 

دورها التاريخي. ويف املقابل اإعتقد اأبو �صالح اأن ال�صوريني �صادقون يف 

رغبتهم يف دعم قوات الثورة الفل�صطينية وم�صاعدتها على اإعادة ترتيب 

جمريات  اأثبتت  الذي  االأمر  وهو  بريوت.  من  اخلروج  بعد  اأوراقها 

االأحداث عدم �صحته واإمنا كان الهدف هو تدمري حركة فتح وال�صيطرة على القرار الفل�صطيني من 

قبل النظام ال�صوري.

هو حممد منر" �صالح ح�صن من مواليد قرية "قوليا" ق�صاء الرملة عام 1935م، وقد ن�صاأ يف مرحلة 

ن�صالية فل�صطينية �صد اإ�رصائيل قبل عام 1948م حيث كان املجاهدون الفل�صطينيون ويف طليعتهم ال�صهيد 

عبد القادر احل�صيني، وتربى يف �صنواته االأوىل بني جيل من املنا�صلني بينهم �صقيقه االأكرب الذي ا�صت�صهد يف 

حرب 1948م، مع ال�صهيد ح�صن �صالمة وبعد ا�صت�صهاد �صقيقه قام هو بكفالة "�صالح" اإبن اأخيه ال�صهيد 

لذلك اأطلق عليه املجاهدون لقب" اأبو �صالح" كونه وبعد الزواج رزق باأربعة اأبناء وبنت واحدة.

بعد النكبة هاجر مع اأ�رصته اإىل بيت رميا ق�صاء رام اهلل حيث عا�س فيها حتى منت�صف اخلم�صينيات، 

ثم توجه اإىل االأردن ومنها اإىل الكويت للعمل هناك، وهناك تعرف على املوؤ�ص�صني االأوائل حلركة فتح عن 

طريق حممود م�صودة "اأبو عبيدة" ع�صو تنظيم قوات العا�صفة ال�رصي عام 1964م ويف ذلك العام اأر�صل 

اأبو �صالح اإىل ال�صفة الغربية يرافقه راتب العتيلي يف مهمة ا�صتطالعية للتاأكد باأن االأجواء مهياأة للعمل 

اأن احتالل  اإال  اأبو �صالح)380( تقريرًا باإمكانية اإطالق الكفاح امل�صلح،  الفدائي. ويف نهاية املهمة قدم 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م خلق و�صعًا جديدًا متامًا، واأن�صاأ م�صكالت اأجربت حركة فتح 

على االنتقال من مرحلة التاأ�صي�س وبناء القواعد ال�رصية اإىل بناء قواعد االإ�صناد الثابتة ال �صيما يف االأردن. 

وقاد يا�رص عرفات فريقًا من املوؤ�ص�صني وت�صللوا اإىل ال�صفة الغربية الإعادة تنظيم خاليا فتح يف الداخل 

و�صن عمليات ع�صكرية �صد االحتالل واتخذ من نابل�س مقرا لقيادته يف الداخل، وخالل تلك الفرتة كان 

اأبو  االأردن، وت�صلم  ال�رصية يف  االإ�صناد  االإمداد وقواعد  �صبكة  بتنظيم  "اأبو جهاد" مكلفًا  الوزير  خليل 

�صالح مهماته يف اإعداد وتنظيم امليلي�صيا يف قواعد االأردن.

منطقة  عمان  جبل  يف  اأقام  امللي�صيا،  وتنظيم  لتعبئة  االأردن  بعد اأن ا�صتقرت مهمات "اأبو �صالح" يف 

الدوار االأول عام1968م، وكان يرتدد على مكتب امللي�صيا يف �صارع خرفان، وامل�صوؤول عن املكتب حينذاك 

380  منر �سالح ) اأبو �سالح (، عامل فني يف الكويت، ولأنه ن�سيط بني العمال فقد حاز على �سعبية خا�سة بينهم، ولعل هذه ال�سعبية هي التي 
قادته اإلى تبني ق�سايا العمال والدفاع عنهم ومن ثم اعتناقه للمارك�سية حتى اأ�سبح اأحد اأكرب زعماء التيار املارك�سي داخل احلركة يف لبنان، كما اأنه 

كان على راأ�ش حركة الن�سقاق داخل احلركة �سنة 1983.

منر �صالح )ابو �صالح(
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"اأبو  عودة  داوود  وحممد  علو�س  ناجي  مع  قوية  بعالقات  وارتبط  الزيبق.  علي  ونائبه  البيطار  فوؤاد 

داوود" وفرج "اأبو الرائد" م�صوؤويل التنظيم اآنذاك.

ويف الفرتة التي تلت اخلروج من االأردن واالنتقال اإىل لبنان، اأبدى اإخال�صًا �صادقًا لالأخ اأبو عمار 

اأبو يو�صف الكايد.  اإقليم لبنان بقيادة يحيى عا�صور و�صانده يف ت�صديه لتمرد  ونا�رصه يف �رصاعه مع 

وارتبط بعالقة قوية مع ماجد اأبو �رصار وعدد من قادة ال�صف الثاين يف حركة فتح بعالقة اأيدولوجية 

حيث بداأوا يطلقون على اأنف�صهم تكتل "ي�صار فتح".

 وبعد انعقاد موؤمتر حركة فتح الثالث يف دم�صق اأوائل �صهر )1971/9م( وفيه التهبت النقا�صات 

حول اأ�صباب حوادث االأردن، حيث قدم تكتل الي�صار مذكرة عربت عن انتقادهم لدور االأجهزة على ح�صاب 

التنظيم ومت اإقرار النظام الداخلي للحركة كما مت انتخاب منر �صالح ع�صوًا يف اللجنة املركزية اجلديدة 

وع�صو قيادة عامة لقوات العا�صفة. وظل اأبو �صالح ينادي ب�رصورة تنظيف البيت الداخلي الفتحاوي 

خا�صة اأولئك الذين اأ�صاءوا للثورة يف االأردن اأو �صورية وحتى يف لبنان.

اأبو �صالح قد اتخذ له مقرًا يف �صيدا داخل م�صنع مالب�س قدمه له بع�س املواطنني واأ�صبح  وكان 

الالمع  الثوري والنجم  املجل�س  اأمينًا ل�رص  الذي كان  اأبو �رصار  مكانا يرتدد عليه �صخر حب�س وماجد 

اللبنانية  الوطنية  احلركة  مع  مميزة  عالقة  �صالح  اأبو  تربط  كانت  فتح.  حركة  ي�صار  تكتل  يف  حينذاك 

خا�صة كمال جنبالط، كما كان �صديقًا مقربًا اإىل اإبراهيم قليالت رئي�س تنظيم املرابطني، ومع حم�صن 

اإبراهيم وتوفيق �صلطان وجورج حاوي ومعروف �صعد.

ونظرًا لرف�س �صورية البيان ال�صادر عن قمة فا�س عام 1982م والتي �صبقها ا�صتقبال جميع القادة 

العرب لالأخ اأبو عمار يف املطار عدا الرئي�س ال�صوري حافظ االأ�صد فقد اأعلنت بع�س الف�صائل الفل�صطينية 

اإ�صطحبه  �صالح" الذي  "منر  �صمنهم  ومن  فتح  حركة  قيادات  من  بع�س  وكذلك  البيان  لذلك  رف�صها 

اإىل دم�صق. وهنا ا�صتطاع الرئي�س االأ�صد  الرئي�س ال�صوري على طائرته اخلا�صة عند العودة من فا�س 

قام  عمار  اأبا  اأن  له  موؤكدًا  عرفات  يا�رص  لتوجهات  املعار�س  اال�صرتاتيجي  مبوقفه  �صالح  اأبو  اإقناع 

بتوزيع قوات الثورة الفل�صطينية على الدول العربية بعد اخلروج من بريوت متهيدًا لتوجهات الت�صوية 

ال�صلمية التي بداأت تت�صح مالحمها يف قمة فا�س يف املغرب، وهذا ما نفته وثائق اخلارجية الربيطانية 

والتي ن�رصتها �صحيفة ال�رصق االأو�صط يف 2012/12/28م، واأبدى الرئي�س االأ�صد الرغبة من تقدمي 

اأبو عمار  واإحباط خمططات  الفل�صطينية  الثورة  الإعادة ت�صحيح م�صار  الأبي �صالح  الدعم  اأ�صكال  كافة 

وهنا انحاز اأبو �صالح اإىل موقف الرئي�س االأ�صد وكانت بداية االن�صقاق. وميكن القول اأن م�صاركة "اأبو 

االأخرية  ال�صمانة  �صورية هي  اأن  منه العتقاده  لتقديرات خاطئة  تعود  االن�صقاقية،  �صالح" يف احلركة 

اأبو مو�صى واأبو خالد، فهو �صاحب  اأهداف  اأبو �صالح وراء االن�صقاق تختلف عن  للمقاومة. فاأهداف 

نظرية عدم خروج قوات الثوار من لبنان حتت اأي مربر اإال باجتاه دول الطوق ال �صيما �صورية على اأمل 

العودة مرة اأخرى فيما بعد. 

وال�صيطرة  فتح  اأوراق حركة  بهدف بعرثة  ا�صتغلته  التي  �صورية  تعر�س خلديعة  قد  يكون  بذلك  وهو 

على القرار الفل�صطيني، فجميع االأطراف التزمت باتفاق اإخراج القوات الفل�صطينية وال�صورية من بريوت 

واملعروف باتفاق "فيليب حبيب" والذي كان يق�صي باإخراج القوات الفل�صطينية من بريوت وعدم ال�صماح 

بتواجد اأي قائد فل�صطيني يف االأرا�صي اللبنانية، وهو البند الذي اأدى اإىل اغتيال اللواء �صعد �صايل يف البقاع، 

وهو االتفاق نف�صه الذي اأدى اإىل قيام ال�صوريني با�صتغالل االن�صقاق الإنهاء وجود قوات الثورة الفل�صطينية 
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من البقاع و�صمال لبنان بالتن�صيق مع املن�صقني ثم قامت باإنهاء دور اأبي �صالح يف قيادة االن�صقاق بعد معركة 

اجلبل حيث قاموا باإبالغه ب�رصورة االلتزام يف عدم الوجود على االأرا�صي اللبنانية والعودة اإىل منزله يف 

دم�صق. وهو االتفاق نف�صه الذي التزمت به �صورية عندما قامت باإ�صعال حرب املخيمات بالتن�صيق مع حركة 

اأمل واحلزب التقدمي بهدف اإنهاء وجود قوات حركة فتح يف بريوت.

�صوء التقدير الذي وقع فيه اأبو �صالح جاء انعكا�صًا ملجريات احلرب الباردة على االأو�صاع يف املنطقة 

وخا�صة ما يتعلق بالق�صية الفل�صطينية، ومواقف الدول العربية التي كانت طرفًا يف حماور وا�صطفافات 

الإفرازات الدولتني العمالقتني املتناف�صتني خالل حقبة احلرب البادرة، وقد الزمه �صوء التقدير للمتغريات 

ب�صبب حتالفاته الي�صارية التي دفعته للوثوق ب�صورية ونظام الرئي�س حافظ االأ�صد املدعوم اآنذاك من االحتاد 

ال�صوفييتي الإحلاق الهزمية بالتحالف اال�صرتاتيجي بني اإ�رصائيل واالإدارة االأمريكية. 

اإىل  يتنبه  ومل  ال�صوري،  واملوقف  ال�صوفييتي  للموقف  التقدير"  "�صوء  فخ  يف  �صالح  اأبو  وقع  لقد 

"ال�صمت ال�صوفييتي" طيلة الهجوم االإ�رصائيلي على لبنان واأثناء ح�صار بريوت 1982م، واأمعن اأبو �صالح 
يف �صوء تقديره بعد لقاء رئي�س املكتب ال�صيا�صي ال�صوفييتي اآنذاك )اندروبوف( مع الرئي�س االأ�صد، وكان 

اندروبوف دعم دخول القوات ال�صورية اإىل بريوت، للحلول مكان قوات اجلي�س االإ�رصائيلي التي �صتن�صحب 

من لبنان، فقد كان ال�صوفييت يخ�صون اأن حتتل قوات الكتائب اللبنانية بريوت وتنهي نفوذ احلركة الوطنية 

اللبنانية املوالية لل�صوفييت، فكان تقدير اأبو �صالح اأن الفر�صة الدولية �صانحة الإعادة القوات الفل�صطينية 

اإىل لبنان. وهذا ما ات�صح عدم �صحته عام 1984م عندما جنح حتالف اأبو �صالح واحلزب التقدمي )وليد 

اأيار  اتفاق 17  اإ�صقاط  اللبناين يف  املن�صق عن اجلي�س  ال�صاد�س  اأمل )نبيه بري( واللواء  جنبالط( وحركة 

ال�صوريني  من  لها  تعر�س  التي  اأبو �صالح اخلديعة  اكت�صف  اللبنانية عن بريوت.. حيث  الكتائب  واإزاحة 

الذي ات�صح اأن هدفهم هو "�صطب الوجود الفل�صطيني" على ال�صاحة اللبنانية، فبداًل من اأن ي�صمحوا للقوات 

الفل�صطينية بالعودة اإىل لبنان بداأوا ب�صن حرب املخيمات الإنهاء الوجود الفل�صطيني يف بريوت.

ويف 1984/3/19م ح�صل لقاء بني اأبي �صالح وعبد ال�صالم جلود يف لقاء عا�صف جدًا ال �صيما بعد اأن 

طرح جلود فكرة اأن القرار الفل�صطيني ال يجوز اأن يكون بيد فتح وكان املق�صود نقله اإىل اأحمد جربيل، عند 

ذلك نه�س اأبو �صالح لينهي االجتماع حمتدا.. ليتدخل عبد احلليم خدام مذكرًا اأبا �صالح باأن الدعم املايل 

الليبي مرتبط مبا ينقله جلود للقيادة الليبية. 

تاأتي  اأربعني يومًا  الليبية كانت تدعم حركة االن�صقاق مببلغ خم�صة ماليني دوالر كل  القيادة  اأن  يذكر 

ي�صكل مطمعًا  املبلغ  هذا  العملة وكان  اأبو خالد  يديرها  التي  املركزية  املالية  اإىل  ليحولها  اأبو �صالح  با�صم 

لبع�س القيادات الفل�صطينية التي ا�صتعانت بعبد احلليم خدام لال�صتحواذ عليه وخا�صة اأحمد جربيل، لكن 

اأبو �صالح رف�س، فقال له عبد احلليم خدام: اأنتم �صيوفنا وعليكم العي�س كمواطنني �صاحلني بيننا. رد اأبو 

�صالح: نحن منا�صلون وم�صاريع �صهادة. قال خدام)381(: 

لن يكون لكم بعد اليوم احلق يف قاعدة ع�صكرية.. 1

لن يكون منرب اإعالمي لكم بعد اليوم.. 2

لن يكون لكم بعد اليوم ا�صم ت�صتظلون به ويكون عنوان لكم.. 3

لن يكون لكم بعد اليوم مقر للقيادة.. 4

381  موقع اأحمد عبد الرحمن قنديل- احللقة الثالثة بتاريخ 2010/8/21م.
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على اأثر ذلك دعى اأبو �صالح اإىل اجتماع جلبهة االإنقاذ واأبلغهم قرار عبد احلليم خدام وقدم ا�صتقالته، 

جتاهله  حيث  ذلك،  االأحداث  له  واأكدت  ملوقفه،  تقدير"  "�صوء  �صحية  كان  اأنه  واأدرك  منزله،  يف  وجل�س 

ال�صوريون، وتنكر له املن�صقون وتاآمروا عليه ما األزمه البيت حتى وفاته، اإال اأنه وقبل وفاته باأ�صابيع بعث 

مبذكرة اإىل يا�رص عرفات ي�رصح فيها مالب�صات واأ�رصار االن�صقاق ويف مذكرته "عاد اإىل جذوره الفتحاوية 

االأ�صيلة" معرتفًا ب�صوء التقدير)382(. وهذا ما يف�رصه عودة اأبي �صالح �رصيعا اإىل ال�صف بعد مغامرته يف 

االن�صقاق خ�صو�صا عندما اكت�صف اأن امل�رّصين على االن�صقاق وتوظيفه مزاجيا هم الفئة التي التحقت بفتح 

ومل ترتبى يف ح�صنها، وكذلك فعل كثريون من الذين ان�صقوا.

اأبو �صالح يف خريف  تويف 

عام 1991م يف دم�صق و�صيعت 

الريموك  خميم  يف  جنازته 

عن  �صادرة  الأقوال  وطبقًا 

منزله  يف  كانوا  اأ�صخا�س 

حلظة وفاته فاإنه تلقى ات�صااًل 

كلمات  فيه  ا�صتخدمت  هاتفيًا 

قا�صية جدًا من اأحد امل�صوؤولني 

فكانت  ا�صتفزه  اإذ  االأمنيني 

اآخر كلماته -غا�صبا حازما- 

"اأنا لن مينعني اليوم اأحدا من 
اخلروج من �صوريا" فاختاره 

ربه لي�صكن اإىل جواره �صهيدا 

حيث دفن يف مقربة ال�صهداء يف 

اجلدير  ومن  الريموك.  خميم 

وفاة  نباأ  ب�صماع  فاإنه  بالذكر 

عمار  اأبو  قال  �صالح  اأبي 

"مات الرجل اجل�صور" وكان 
اإىل  زيارة  يف  عمار  اأبو  حينها 

عائلة  لزيارة  فتوجه  دم�صق 

العزاء  لهم  وقدم  �صالح  اأبو 

مل�صاعدتهم  ا�صتعداده  واأبدى 

ب�صكل كامل.

382    يقول يا�سر عبد ربه: عاد اأبو �سالح اإلى بريوت بعد لقائه الرئي�ش الأ�سد وكاأنه �سخ�ش اآخر، ا�ستمرت عالقته بال�سوريني اإلى ما بعد خروج 
الفل�سطينيني من بريوت، اأبو �سالح هو الذي قاد النقالب الداخلي يف فتح مع اأبي مو�سى، اأنا كنت يف �سورية بني عامي 1984-1985م بعدما تورط 
اأبو �سالح يف احلرب على طرابل�ش، �سار يدعوين اإلى لقاءات �سرية يف بدم�سق، ويبحث معي �سبل تهريبه اإلى اخلارج، كان يعاين اأزمة حادة يف رئتيه، 
كان يريد اأن يخرج لتلقي العالج يف اأملانيا الدميقراطية لكنه مات يف دم�سق دون ال�سماح له باخلروج. اأبو �سالح كان نادماً على كل ما فعل، كنت اأذهب 
اإلى تون�ش واأعود وير�سل معي ر�سائل حمبة اإلى زمالئه يف حركة فتح مبن فيهم اأبو عمار الذي كان ل يحقد كثريًا )يا�سر عبد ربه يفتح دفاتر الثورة 

الفل�سطينية- احللقة ال�سابعة- غ�سان �سربل- جريدة احلياة- 2008/11/27م(.
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ال�سراعات املالية.. ونهاية الن�سقاق:

القرار  وبالتايل م�صادرة  للحركة  املايل  القرار  على  اال�صتيالء  ا�صتمرت حماوالت  االن�صقاق  اأثناء 

ال�صيا�صي وحتى يحدث ذلك، فقد كلف املن�صقون اأبا علي مهدي ب�صي�صو وهو �صديق �صخ�صي لالأخ/ 

اأبو اأ�صامة حممد با�صتدراجه.. وتوجه اأبو اأ�صامة اإىل تون�س الإبالغ االأخ/ اأبو عمار بذلك مما ترتب 

اأبو الزعيم ليعمم قرار التغيريات والتنقالت يف القوات الع�صكرية الإرباك  اإ�صدار تعليماته لالأخ  عليه 

اأ�صامة حممد فور عودته لدم�صق وقد  اأبو  خطط املن�صقني. واإزاء ذلك قررت قيادة االن�صقاق اعتقال 

قادة  منه  عليه حيث طلب  ت�صتد  ال�صغوطات  وبداأت  املزه.  �صجن  يف  و�صعه  فعاًل حيث مت  ذلك  حدث 

املن�صقني ت�صليمهم اأر�صدة حركة فتح وهو االأمر الذي رف�صه اأبو اأ�صامة فتم اعتقاله يف �صتورة. 

احلركة  ممتلكات  على  لال�صتيالء  املن�صقني  حماوالت  ا�صتمرت  الع�صكرية  العمليات  انتهاء  وبعد 

وا�صتثماراتها. وك�صف ال�رصاع بني قادة االن�صقاق حقيقة االأطماع املالية التي كانت حتركهم ورغبتهم 

يف اال�صتيالء على القرار املايل ووفق الوثائق املرفقة والتي تو�صح اأن اأبا خالد العملة قام باال�صتيالء 

على بع�س ممتلكات حركة فتح بالتزوير بالتن�صيق مع حمامي يدعى ظافر اخل�رصا وهو االأمر الذي 

مت ك�صفه مما ا�صتدعى �صدور قرار من ال�صلطات ال�صورية باإلغاء املعامالت كافة و�صدور قرار بطرد 

وجتاوزاته  مو�صى  اأبو  حقيقة  فيها  ك�صف  اإعالمية  بحملة  واجهه  الذي  االأمر  وهو  العملة  خالد  اأبي 

هذه  اأن  حيث  طويلة  �صنوات  بعد  االأمر  كان  واإن  لالن�صقاق  احلقيقي  الوجه  عك�صت  خطوة  يف  املالية 

االأزمة يف �صفوف املن�صقني جاءت عام 2006م ليكت�صف ال�صعب الفل�صطيني حقيقة من تاجروا بدماء 

اأبناءه)383(.

فبعد اأن تبني ف�صل االن�صقاق وم�صري قياداته بقي اأن نو�صح بالوثائق عدم م�صداقية هوؤالء فيما 

يتعلق باالأطماع املالية، فلم يكتف قادة االن�صقاق باالنخراط يف موؤامرة وخمطط وحماوالت ال�صيطرة 

على حركة فتح ومنظمة التحرير الفل�صطينية وال�صعي لعزل القيادة ال�رصعية اإ�صافة اإىل اإحلاق اخل�صائر 

املادية واملعنوية وال�صيا�صية والع�صكرية بالثورة الفل�صطينية بل ك�صفوا عن معدنهم الزائف واأنهم فئة 

اأحوج ما تكون اإىل )اإ�صالح النف�س( قبل االدعاء باأي اإ�صالح كاذب وذلك نتيجة الأطماعهم يف اال�صتيالء 

االأمالك  تقا�صم هذه  اإىل  �صعوا  لهم حيث  ال�صوري  بالدعم  واأموال حركة فتح م�صتقوين  على عقارات 

والعقارات واالأموال ب�صفاتهم ال�صخ�صية لكنهم اختلفوا فيما بينهم على الق�صمة، والوثائق التالية ال 

تدينهم وتوؤكد تورطهم فقط واإمنا �صترتك حما�صبتهم من قبل �صعبهم كاأمر واقع ولو بعد حني.

383   يقر اأمني �سر )حركة فتح النتفا�سة( العقيد �سعيد مو�سى )اأبو مو�سى( اأن ف�سل اأبو خالد العملة جرى ب�سبب قيامه بتغطية اأع�ساء غري 
معروفني بهويات حركته )يف اإ�سارة اإلى دور اأبو خالد العملة يف هذه الق�سية(، وقال �سلحوا من �سالحنا ودربوا عندنا وهناك م�سيبة ح�سلت اأمنيا 
وتنظيميا، تتمثل يف اأنه كيف يجرب هذا العمل الكبري من غري اأن يطرح هذا الأمر على الأطر امل�سوؤولة واإخفائه بطريقة اأخرى بالتوافق مع �سخ�ش اآخر 
ا�سمه يو�سف �سديد )اأبو العبد( جرى اعتقاله من قبل املخابرات الع�سكرية ال�سورية، ويروي اأبو مو�سى اأن )اأحد م�سوؤويل حزب اهلل طلب منه اأن يرى 
هذه احلالة، واأنها متثل ا�ستعدادا لبناء ميلي�سيا �سنية ملواجهة حزب اهلل وال�سيعة، واإيجاد نزاع �سني �سيعي من اأجل التق�سيم الطائفي( واأ�ساف اأبو 
مو�سى )قرارنا كما اأن يف�سل اأبو خالد من هذه احلركة، حماية ل�سمعتها وتاريخها وم�ستقبلها ورفع الأذى عنها، وقد عرفنا بهذه اجلماعة منذ ثمانية 

اأ�سهر، وجرت حماولت جادة للخال�ش منه و�سحب ال�سالح منهم واخلال�ش منهم، لكن العملة هو من كان يعطل كل هذه الإجراءات(.
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اجلمهورية العربية ال�سورية                                      اأمر عريف رقم/247/ 2/9

نائب احلاكم العريف

املت�سمن  1962/12/22م  تاريخ  رقم/51/  الت�سريعي  واملر�سوم  2006/6/13م  تاريخ  رقم/59/  املر�سوم  على  بناء 
املخابرات  �سعبة  وكتاب  الطوارئ  حالة  اإعالن  املت�سمن  1963/3/8م  تاريخ  رقم/2/  الع�سكري  والأمر  الطوارئ  قانون 

رقم/1/248/40225 وتاريخ 2006/12/17م و�سرورات الأمن
اأمـر مبا يلـي

املادة الأولى: 
ي�ستولى على العقارات املبينة اأدناه ل�سالح اأمني �سر حركة فتح اأبو مو�سى وهي:

كامل العقار رقم/1/4836 مزة فيالت، عبارة عن دار لل�سكن اأر�سي م�سجل با�سم املدعو ب�سار اأحمد طعمة احللبي . 1
وبيع اإلى املدعو مو�سى حممود العملة بتاريخ 2006/4/6م.

طعمه . 2 اأحمد  ب�سار  املدعو  با�سم  م�سجل  اأول  طابق  لل�سكن  دار  عن  عبارة  فيالت،  مزة  رقم/2/4836  العقار  كامل 
احللبي تولد 1976م حلب- اجلابرية، خانة/5/102/.

كامل العقار رقم/3/4836/ مزة فيالت، عبارة عن دار لل�سكن طابق اأول م�سجل با�سم املدعو ب�سار اأحمد طعمة احللبي.. 3
كامل العقار رقم 4/4836/ مزة فيالت، عبارة عن دار لل�سكن طابق ثاين م�سجل با�سم املدعو عماد الدين بن حممد . 4

�سعيد الفيومي، تولد 1975م عمارة- نحالوي، خانة/105/.
كامل العقار رقم/5/4836/ مزة فيالت، عبارة عن �سطح م�سجل با�سم املدعو عماد الدين حممد �سعيد الفيومي.. 5
كامل العقار رقم/1/4898/ مزة فيالت، عبارة عن دار لل�سكن اأر�سي م�سجل با�سم املدعو حممد ماهر حممد هيلمية . 6

تولد 1968م ميدان اأبو مايلة، خانة/1/15/.
13/3189/ جديدة عرطوز، عبارة عن دار لل�سكن طابق ثاين م�سجل با�سم املدعوة عزيزة اأحمد . 7 كامل العقار رقم 

حممد العملة والدتها خ�سرة تولد 1936م.
كامل العقار رقم/14/3189/ جديدة عرطوز، عبارة عن دار لل�سكن طابق ثاين م�سجل با�سم املدعو �سحدة حممود . 8

حممد العملة والدته ف�سة تولد 1931م 00/ 00/2
العملة . 9 املدعو حممد �سحدة حممود  با�سم  العقار رقم/15/3189/ جديدة عرطوز، عبارة عن �سطح م�سجل  كامل 

والدته عزيزة تولد 1975م.
 كامل العقار رقم/28/3364/ جديدة عرطوز، عبارة عن دار لل�سكن طابق ثاين م�سجل با�سم املدعوة عائ�سة حممود . 10

حممد العملة.
كامل العقار رقم/64/ ناجم من العقار رقم/142/ جديدة عرطوز، توزيع اإجباري كراجني م�سجل با�سم املدعوة . 11

ندى مو�سى حممود العملة.
�سحدة . 12 اأمل  املدعوة  با�سم  م�سجل  اأول  طابق  لل�سكن  دار  عن  عبارة  عرطوز،  جديدة  رقم/3/3187/  العقار  كامل 

حممود العملة.
كامل العقار رقم/1/3147/ اأبو جر�ش م�سجل با�سم املدعو عي�سى عبد املجيد العملة.. 13
كامل العقار رقم/1154/ عني ترما م�سجل با�سم املدعو عي�سى عبد املجيد العملة.. 14
كامل العقار رقم/151/ خيارة دنون- عبارة عن اأر�ش م�سجل با�سم املدعو حممد خليل املفعالين مباع للمدعو جميل . 15

حممد �سلمون مبوجب قرار احلكم رقم/2006/954/.
املادة الثانية: 

ل ين�سر هذا الأمر العريف، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دم�سق يف 1427/12/1هـ 2006/12/21م

املر�صل اإليهم:

- رئا�صة اجلمهورية/ االأمانة العامة/

- مكتب االأمن القومي.

- اإدارة املخابرات العامة الفرع )225(

- �صعبة املخابرات الفرع )248(

- املديرية العامة للم�صالح العقارية بدم�صق

- مديرية امل�صالح العقارية بدم�صق

- مديرية امل�صالح العقارية بريف دم�صق

- امل�صنف
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�سيادة اللواء رئي�ش �سعبة املخابرات حفظه اهلل
ع/ط �سيادة العميد رئي�ش فرع فل�سطني املحرتم

املو�سوع: ممتلكات حركة فتح واجلمعية يف �سورية العائدة لأ�سر �سهداء وجماهدي فل�سطني
حتية العروبة واحلق،

ظافر  املحامي  قبل  من  و�صاق  قدم  على  اجلارية  والتزوير  البيع  عمليات  بوقف  تف�صلتم  لو  ممتنني  نغدو   -

اخل�رصا وولده املحامي جميد بن خ�رصا- الوكالء القانونيني عن اأبو مو�صى مراغة وحممود جعفر )واالأخري حل 

حمل اأبو خالد العملة موؤخرا لدى فتح االنتفا�صة(.

- فعمليات البيع وتزوير امل�صتندات وا�صتخدام الوكاالت بطريقة غري قانونية اأتاحت لهم بيع كثري من عقارات 

حركة فتح بطريقة غري م�رصوعة، والتي ا�صرتيت باالأ�صل لتكون مدخرات وطنية لعملينا الن�صايل والأ�رص �صهداء 

اأو يزيد، ولي�س من  فل�صطني، ولي�س الأ�صخا�صنا؛ الأن ثمنها دفع من دم ال�صهداء على مدار االأربعني �صنة املا�صية 

جيوبنا اأو جيوب من مت ت�صجيلها باأ�صمائهم �صوريا بحكم م�صوؤولياتهم الوطنية يف حركة فتح، واأودعت اأمانة لدى 

املحامي اخل�رصا ليحافظ عليها اأو ينميها ل�صالح ا�رص ال�صهداء واالأ�رصى واجلرحى الذين ق�صوا على هذا الدرب 

الوطني والتحرري الطويل االأمد.. ولكن فيما بعد تبني اأن هذا املحامي غري اأمني، وت�رصف بهذه املمتلكات ت�رصف 

امللك مبلكه، ومل يتق اهلل اأو يخ�صى م�صاءلة له، بل كان تخطيطه لتعود له والأبنائه وملن ي�صاركونه يف هذه اجلرمية 

امل�صتمرة، والتي ال ي�صتطيع اأحد اأن يوقفها �صواكم بعد اهلل تعاىل.

- لقد قررمت حماية هذه املمتلكات واأمرمت مبنع الت�رصف بها يف العام 1994م باأمر من القائد اخلالد الرئي�س 

حافظ االأ�صد رحمه اهلل، ومرة اأخرى يف العام 2004م وباأمر من القائد املقدم ب�صار االأ�صد حفظه اهلل ورعاه، ونحن 

مرتاحون لهذه القرار التي حتفظ الأ�رص ال�صهداء حقوقهم يف اأموالهم ومدخراتهم.

- وحتى ال نطيل عليكم، فاملو�صوع معروف لديكم، وما قام به اأبو خالد العملة من بيع للممتلكات اإمنا عاد به 

لنف�صه والأبنائه وبناته واأ�صهاره ول�رصكائه اأي�صا، وخا�صة املحامي ظافر احل�رصا.. اإمنا هو دليل فائح على زيف 

نفو�صهم  �صغائر  بها  ليخفوا  منا�صبة  كل  يف  يلب�صونها  كاأثواب  ي�صتخدمونها  والتي  والثورية،  الوطنية  ادعاءاتهم 

ال�صعيفة والرعناء على مدى االأيام املا�صية.

العقارين 146-147/خيارة  القائمة على  االأبقار  بيع مزرعة  اليوم ما زالت جارية جرمية حماولة  - وحتى 

دنون، وم�صاحتها 550+626 دومن على التوايل.

- كذلك يجري بيع بيت االأخ يا�رص عرفات بدم�صق والقائم على العقارين 1648 و 684/ �صاحلية جادة ب�صارع 

الباك�صتان/ قرب ال�صبع بحرات- والذي ميثل رمزا لن�صالنا الوطني.

تعليماتكم  متجاهلني  دم�صق-  مبحاكم  رحاها  جتري  التي  البيوع  هذه  م�صتندات  بع�س  ل�صيادتكم  نرفق   -

ال�صادرة مبنع الت�رصف بها، واأهمها ما جاء يف الكتابني املرفقني: رقم 293/3196 �س تاريخ 1994/5/19م 

ورقم 1553 تاريخ 2004/4/21م ال�صادر عن �صعبة املخابرات- الفرع 6/291.

- اإن اأملنا كبري جدًا وال حدود له بحر�صكم وحمايتكم الدائمة ل�صعبنا الفل�صطيني وق�صيته العادلة- التي هي 

ق�صية �صورية منذ اأن �صار لنا ق�صية، وحتى حتقيق الن�رص املبني باإذن اهلل.

- نغتنم هذه املنا�صبة لنعرب للقائد املقدام الرئي�س ب�صار االأ�صد، والرجال الرجال من حوله احلافظني للعهد، 

عن فائق التقدير واالعتبار.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

املكلف بت�سيري اأمور اجلمعية
ال�سفري/ اإح�سان توفيق �ساحلة

اأمني �سر جلنة الإ�سراف العليا- املدير العام
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قرار

النتفا�سة/  فتح/  الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حركة  على  احلر�ش  منطلق  من 
ومتا�سكها و�سدقيتها و�سمان ا�ستمرارها وتاأكيدا على مواقفها الوطنية والقومية الثابتة 
وحتالفاتها املبدئية، وعلى حماربة التفرد والف�ساد والإف�ساد، وحفاظا على حقوق مقاتليها 
واأموال ا�سر �سهدائنا، فقد قرر املجل�ش الثوري للحركة ف�سل مو�سى حممود العملة )اأبو 

خالد العملة( من ع�سوية احلركة ومالحقته ماليا وذلك لالأ�سباب الآتية:
نظرا لت�سرفه الفردي امل�سيء ل�سمعة احلركة، باإدخاله يف قواعدها- دون علم القيادة 
ال�سيطرة  بال�سالح وبطاقات احلركة ومتكينهم من  تنظيمات تكفريية م�سبوهة واإمدادها 

على بع�ش مواقعها مما رتب نتائج �سيئة للحركة ومقاتليها وحتالفاتها.
�سرقته لأموال احلركة واأموال اأ�سر �سهدائها ومقاتليها، ويهمنا اأن نعلن للجميع اأنه مل 

تعد له اأية �سفة اعتبارية اأو متثيلية للحركة، مع التاأكيد على مالحقتها له ماليا.
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العقارات التي ا�سرتاها اأبو خالد العملة من بيعه عقارات فتح مع ظافر اخل�سرا
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اأزمة عطا اهلل حممد عطا اهلل 

الزعيم" 1986م "اأبو 
اأ�صعر باحلرج ال�صديد كلما تناولت �صرية اأخوة جمعني معهم رباط 

الراأي طاملا  ن�صايل طويل، احرتمهم واحرتم مبادئ اخلالف معهم يف 

اإبداء وجهات نظر خمتلفة الإظهار جوانب قد  اأن االأمر ال يعدو �صوى 

حتتمل التاأويل. فقد كان عطا اهلل عطا اهلل "اأبو الزعيم")384( قائدًا من 

واملوؤهلني بخربات ع�صكرية مرتاكمة من  الع�صكريني  فتح  قادة حركة 

خالل اخلدمة يف اجلي�س االأردين، قبل االن�صمام حلركة فتح، وقد اأثريت 

هذه اخلربات بنماذج من جتارب قتال الفدائيني، ومن خالل م�صاحبة 

يا�رص عرفات، وكان اأبو الزعيم رغم اأَنَفُته، التي ال تعيب الرجال، رجاًل 

يجمع بني املنهج الع�صكري يف الكفاح الوطني، واملنهج االأمني، لكونه ذا ح�س غاية يف الدقة، ي�صت�صعر 

املخاطر ويخطط ملواجهتها، وكما كان على قدر كبري من ال�صمود والتحدي كما عرف عنه يف معركة 

التي  الفل�صطينية  الع�صكرية  باال�صتخبارات  مهمته  يف  كفء  اأنه  اأثبت  فقد  الفدائية،  االأخ�رص  احلزام 

ت�صلم قيادتها يف عام 1973م.

به،  اأطاحت  التي  االأزمة  باأن  قناعة  على  "لكل جواد كبوة" فاإنني  ال�صعبي  املثل  يقولون يف  وكما 

واأوجدت لديه ردة فعل عك�صية هي "اأزمة االنحياز اجلهوي" التي ع�صفت ب�صربه واأثارت حفيظته، 

فلم يكن اأبو الزعيم يف ال�صنوات الطويلة التي عرفته فيها منحازًا جلهة، لكنه اأجرب على االنحياز بعد 

اأن عيل �صربه وهو يطالب باإق�صاء ثقافة اجلهوية والع�صبية التي اأخذت طابع "غزاوي و�صفاوي" اأو 

خليلي ونابل�صي. وباعتقادي اأن "االنحياز اجلهوي" مل يكن وحده ال�صاغط باجتاه انفجار اأزمة اأبو 

الزعيم، الذي ظل حتى بعد انف�صاله عن احلركة مناديًا بالوفاء ملبادئها واأهدافها ومطالبا بعقد املوؤمتر 

احلركي العام، ولالأ�صف فقد التف بع�صهم حوله وزينوا له فكرة التمرد كو�صيلة لالإ�صالح. وي�صجل 

الأبي الزعيم اأنه مل يرفع ال�صالح �صد ال�رصعية الفل�صطينية، واأنه عندما ا�صتعاد الروؤية ال�صائبة لنتائج 

االأزمة التي مر بها، اآثر اأن ين�صحب بهدوء ومل ي�صجل اأية اإ�صاءة حلركة فتح. وح�صب معرفتي باأبي 

الزعيم اأوؤكد اأن ثقته الزائدة بنف�صه كانت هي �صبب خالفه مع الكثريين يف حركة "فتح" حيث كانوا 

ينظرون اإليه اأنه متعال عليهم ويعتقد اأنه اأكرث فهما منهم �صواء على ال�صعيد ال�صيا�صي اأو على ال�صعيد 

الع�صكري)385(. 

 

384    عطا اهلل عطا اهلل من مواليد بلدة �سوريك ق�ساء رام اهلل عام 1936م، التحق باجلي�ش الأردين ثم تقاعد وهو برتبة نقيب ليلتحق بحركة فتح، 
وكانت اأولى مهماته ا�ستالم مع�سكر الر�سيد يف العراق، عمل نائباً لرئي�ش اأركان القوات الفل�سطينية ل�سوؤون العمليات احلربية ورئي�ش ال�ستخبارات 

والتدريب والتخطيط والتنظيم، وكذلك ع�سو يف املجل�ش الع�سكري الأعلى واملجل�ش الثوري واملجل�ش الوطني الفل�سطيني.

385    يقول عاطف اأبو بكر يف لقائه مع قناة احلوار الف�سائية يف برنامج مراجعات )احللقة الثالثة(.. ذهبت اإلى العراق لت�سلم التنظيم بال�ساحة 
اأ�ستاذيه لقيادة فتح  "اأنا قدمت لأعطي  اإليه مل�ست الغرور حيث قال:  اأبو الزعيم، وحني حتدثت  العراقية ويف اليوم نف�سه ت�سادف و�سويل مع قدوم 
الذين ل يعرفون الع�سكرية، وبداأ بالنقد للقيادة الع�سكرية اأمثال ال�سهيد اأبو علي اإياد وال�سهيد اأبو �سربي، واأخذ يتف�سخر اأمامي ومنذ اليوم الأول 

نفرت منه".

عطا اهلل عطا اهلل )ابو الزعيم(
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ال اأحد ينكر اأنه عمل على اإر�صال الدوريات لالأر�س املحتلة وقد حقق جناحا كبريا يف التخطيط للكثري 

اأبو الزعيم  من العمليات الكبرية ومنها عملية احلزام االأخ�رص)386(. وعند اخلروج من االأردن ت�صلم 

قيادة قطاع اجلنوب، وكان مقربًا من اأبي عمار حيث وقف اإىل جانبه يف معركته �صد مترد اأبو يو�صف 

الكايد وت�صلم اال�صتخبارات الع�صكرية وا�صتطاع اأن يبني جهازًا موازيًا لالأجهزة االأمنية االأخرى. 

مع  �صالمه  ح�صن  الهول" واأبو  "اأبو  احلميد  عبد  باالإ�صافة لعالقة �صالح خلف "اأبو اإياد" وهايل 

اللبنانية  ال�صيا�صية  الرموز  يبني عالقات جيدة مع  اأن  الزعيم  اأبو  ا�صتطاع  ال�صيا�صية  اللبنانية  الزعامة 

وكانت له عالقة مميزة مع النظام ال�صوري يف بادئ االأمر، وتوطدت عالقاته مع ال�صعودية وم�رص. ويف 

ظل تكتالت احلركة ا�صتطاع اأبو الزعيم اأن ي�صتقطب جمموعة من كبار ال�صباط اأذكر منهم بع�س اأع�صاء 

املجل�س الع�صكري االأعلى مثل يا�صني �صعادة، مطلق حمدان، اأبو هاجم، عارف خطاب.

بعد  وفيما  اللبنانية  بداية احلرب  يف  وذلك  لها  رئي�صًا  ليكون  عمليات  غرفة  باإن�صاء  الزعيم  اأبو  كلف 

ح�رص اللواء �صعد �صايل من دم�صق ليت�صلم قيادتها يف بريوت وكان مقرها يف الفاكهاين بالقرب من مكتب 

الـ17. وا�صتطاع اللواء �صعد �صايل اأن يو�صع �صالحيات هذه الغرفة لت�صمل جميع املنظمات الفل�صطينية 

واحلركة الوطنية اللبنانية واأ�صبحت هذه الغرفة هي املرجع الوحيد لكل اأجهزة احلركة خا�صة واأنه كان 

يحظى مبحبة واحرتام جميع القوى �صواء كانت فل�صطينية اأو حركة وطنية لبنانية.

يف  تتمركز  القوات  كانت  �صهر )1982/8م(  نهاية  يف  تون�س  اإىل  والذهاب  من بريوت  اخلروج  بعد 

مع�صكر وادي الزرقاء القريب من احلدود اجلزائرية، وبعد خروج اأبي عمار من لبنان والقدوم اإىل تون�س 

مت ا�صتئجار فندق �صلوى ليكون مقرًا عامًا للقيادة، ويف ذلك احلني كان اأبو الزعيم ل�صيقا باالأخ اأبو عمار 

فاختار جمموعة من املقاتلني بحدود )70 عن�رصًا( ليعيد ت�صكيل اال�صتخبارات الع�صكرية، كما قام بتعيني 

داوود اأبو احلكم م�صوؤواًل عن املقر العام واأبو الوليد طرمان م�صوؤواًل للمالية.

بعد اأزمة عام 1983م وا�صت�صهاد �صعد �صايل اأبو الوليد وخروج اأبو عمار من طرابل�س وح�صوره 

اإىل تون�س كان التح�صري الجتماع ع�صكري الأع�صاء املجل�س الع�صكري االأعلى، وقبل الذهاب اإىل �صنعاء 

حل�صور االجتماع بداأ اأبو الزعيم يف تعبئة الع�صكر من منطلق اإقليمي باأن ما اأطلقوا عليه م�صطلح اللوبي 

الغزاوي يتحكم مبقدرات احلركة. واتفق على اأن يتم طرح املو�صوع يف اجتماع املجل�س الع�صكري الذي 

اأنا �صخ�صيًا ن�صحت بعدم طرح مثل هذا املو�صوع، العتقادي  �صينعقد يف اليمن واأمام الرئي�س عرفات. 

اأن يتم تعيينه من  اأبو الوليد كان يطمح باأن يت�صلم هو هذا املوقع وانتظر  اأبا الزعيم بعد ا�صت�صهاد  اأن 

الرئي�س عرفات لكن مل يح�صل هذا. وفعاًل ذهبنا اإىل �صنعاء حل�صور اجتماعات املجل�س الع�صكري مطلع 

عام 1986م، ويف اليوم االأول تغيب اأخي و�صديقي حممد جهاد عن اأول جل�صة وكالعادة ا�صطررت للبقاء 

معه ومل اأح�رص اجلل�صة، وعلمت اأنه خالل اجلل�صة طرح اأبو الزعيم ومعه االأخوة الذين ذكرت اأ�صماءهم، 

كل ما كانوا يطرحونه بالن�صبة "للوبي الغزاوي"، وفهمت من خالل االأ�صدقاء الذين ح�رصوا اجلل�صة 

اأنني اأحرتم واأقدر فخري  اأن م�صادة كالمية ح�صلت بني اللواء فخري �صقورة واأبي الزعيم، مع العلم 

�صقورة ؛الأنه مل يكن يف يوم من االأيام ال هو وال �صائب العاجز والكثري من االأخوة ينظرون لالإقليمية باأي 

�صكل من االأ�صكال. 

386    معركة احلزام الأخ�سر جرت يوم 1969/8/8م و�ساركت فيها قوات العا�سفة وقوات التحرير ال�سعبية وقوات القاد�سية وقوات قاعدة ال�سيوخ 
وا�ستهدفت م�ستعمرات ياردينا، نيفي اور، بيت يو�سف، تل مو�سى، ودامت املعركة )3 �ساعات( وكان اأبو الزعيم من قادة هذه املعركة.
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بعد انتهاء االجتماع يف �صنعاء �صافر اأبو عمار اإىل عمان م�صطحبًا معه اأبو الزعيم وفخري �صقورة، 

واأنزل اأبو الزعيم يف العا�صمة االأردنية ليكلفه بالعمل يف ال�صاحة االأردنية وكانت هذه عملية معاقبة واإبعاد 

له من تون�س.. حتى ذلك احلني تقبل اأبو الزعيم االأمر وبداأ بالدوام يف مقر الـ17 يف مكتب النزهة، كنت 

اآنذاك برفقة اأبي عمار بزيارة اإىل تركيا واأثناء عودتنا اإىل تون�س اأحب اأبو عمار اأن يعرج اإىل املغرب يف 

يريد  اأنه  يت�صل وقال  الزعيم  باأبي  اإذ  واأثناء وجودنا هناك  اأيام،  الزيارة ثالثة  طريقه.. ومكثنا يف هذه 

التحدث مع اأبي عمار الإبالغه اأنه قام بتحديد موعد لالأخ خليل الوزير "اأبو جهاد" مع ال�رصيف زيد بن 

�صاكر )قائد اجلي�س االأردين ورئي�س لالأركان اآنذاك( ولالأ�صف مل ي�صتطع التكلم مع اأبي جهاد وجاء يطلب 

م�صاعدة اأبي عمار يف ذلك. ولكن اأبو عمار كان يتهرب منه ومل يتحدث معه.

وخالل  الزعيم،  اأبي  ان�صقاق  عن  تتوارد  االإ�صاعات  وبداأت  م�رص  اإىل  ذهبنا  1986/3/22م  ويف 

تواجدنا ح�رصت ابنة اأحمد عفانة حتمل ر�صالة من خليل الوزير �صد اأبو الزعيم. وكنت حزينًا على اأي اأخ 

ين�صق عن احلركة بغ�س النظر عن اختاليف اأو اتفاقي معه. هنا تدخلت لدى اأبو عمار الإعطاء بع�س الوقت 

لتدارك االأمور وطلبت من �صعيد كمال اأن يذهب اإىل عمان ملقابلة اأبي الزعيم وفعاًل ذهب �صعيد كمال وقابل 

اأبا الزعيم لكن دون فائدة، الظاهر اأن الر�صالة و�صلت الأبي الزعيم بعد اأن حزم اأمره.

واأعلن يف موؤمتر �صحفي بالعا�صمة االأردنية عمان ان�صقاقه عن حركة فتح بتاريخ 1986/4/8م)387(. 

والوقت نف�صه اأعلن عن "تاأ�صي�س املجل�س الع�صكري االأعلى حلركة فتح" وبلغ عدد الذين ان�صقوا معه 540 عن�رصا 

90% منهم من منطقة رام اهلل اأي حمافظة بلدة اأبو الزعيم والـ10% كانوا من خارجها، وحاول املن�صقون مع اأبي 

الزعيم اال�صتيالء على مكاتب املنظمة يف االأردن ومع�صكر الكرامة لكن حماولتهم باءت بالف�صل.

اإىل  ودعا  براغماتية،  �صيا�صة  انتهاج  فتح  قيادة  تعذر  اإزاء  اأمله  "خيبة  ان�صقاقه:  الزعيم  اأبو  وبرر 

اإ�رصائيل، كما اتهم قادة املنظمة ب�صوء الت�رصف باأموالها. فنحن نخبة من  ال�رصوع بحوار �صلمي مع 

القادة والكوادر وال�صباط يف حركة فتح ننادي بت�صحيح امل�صرية داخل اأطر احلركة باأ�صلوب دميقراطي 

داخل االأطر الر�صمية ولذلك فاإننا حر�صنا على اأن يعقد املوؤمتر العام حلركة فتح لكي نناق�س من داخل هذا 

االإطار كل ق�صايانا ال�صيا�صية والع�صكرية والتنظيمية واملالية لكي نخرج ب�صيغة قيادية وخطة تعالج كل 

خلل اأ�صاب موؤ�ص�صاتنا احلركية ال �صيما بعد اخلروج من بريوت. كما انتقد القيادة النتهاجها �صيا�صة اأدت 

اإىل انهيار احلوار مع االأردن الذي اعتربه �رصيكًا ال غنى عنه يف التقدم نحو حل للق�صية الفل�صطينية)388(.

وانعقد املجل�س الع�صكري االأعلى يف بغداد الأخذ قرار ف�صل اأبو الزعيم و�صادقت القيادة الفل�صطينية 

برئا�صة اأبو عمار على القرار، كما �صادق اأي�صا املجل�س الثوري على القرار يف 1986/4/17م. 

اأما فيما يتعلق بانتهاء حركة اأبي الزعيم فاإنه بعد اأن متت امل�صاحلة بني االأردن ومنظمة التحرير قام 

االأردن بتجميد حركة اأبي الزعيم الذي غادر االأردن ليعي�س يف م�رص ثم عاد بعد فرتة اإىل االأردن.

ومن كل ما ا�صتعر�صناه من ان�صقاقات يف حركة فتح فاإن كل من املن�صقني )حركة فتح-االنتفا�صة( 

وجماعة اأبو ن�صال )حركة فتح-املجل�س الثوري( حتديدا �صكلتا تنظيمات موؤثرة بالغة اخلطورة، ولها 

مع  تتفق  التي  والهيكلية  والعملياتية  املختلفة  والفكرية  ال�صيا�صية  ال�صبغة  امتلكت  اأنها  بحيث  امتداد 

تعريفنا للتنظيم.

387  يزيد �سايغ، الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة، �ش823.

388  مقابلة مع جريدة ر�سائل ال�سيا�سة مع ال�سحفي توفيق عابد يف حوار اأجري يف منزل اأبو الزعيم يف عمان بتاريخ 1986/4/16م



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

355الفل�سطينية وان�سقاقاتها

روافد وان�سقاقات حركة فتح)389(

البع�ش من  اأ�س�سها  التي  ال�سغرية  الفل�سطينية  اإ�سافة عن عدد من املجموعات  العربية عام 1972   389   واجلزء الأكرب من منظمة فل�سطني 
 : الكرمي  عبد  عادل  العام 1959، )جمموعة  وبعد  قبل  الأولى  التاأ�سي�ش  بواكري  منذ  فتح  اندجمت مع حركة  والتي  �سوريا  الفل�سطينيني يف  الن�سطاء 
العا�سفة، جمموعة خالد احل�سن: هيئة حترير فل�سطني ، جمموعة هايل عبد احلميد: منظمة عرب فل�سطني يف خميم الريموك ، جمموعة هاين احل�سن: 
�سباب الأق�سى، وجمموعة حممود عبا�ش: طلبة فل�سطني يف جامعة دم�سق التي �سمت اإ�سافة اإلى حممود عبا�ش: نامق اأبو عابد، عبد اهلل الدنان، عمر 
احلوراين، يحيى البنا، ظافر اخل�سراء، وحممود املغربي ، وتعترب املجموعة امل�سار اإليها اأول تنظيم فل�سطيني بعد نكبة 1948، امل�سدر: علي بدوان.
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خو�س نقا�صات دميقراطية«. وكانت النقطة املركزية يف النقا�صات الدائرة التي اعتمدت اأدوات التحليل 

م�رص  يف  التقدمية  احلكومات  »ال  االآتي:  النحو  على  عليها  وعلق  »الكبي�صي«  خل�صها  قد  املارك�صية 

و�صورية والعراق واجلزائر وال »حزب البعث« و »حركة القوميني العرب« وال االأحزاب ال�صيوعية متثل 

م�صلحة اجلماهري. فهوؤالء ميثلون م�صالح الطبقة الربجوازية ال�صغرية التي هزم برناجمها ال�صيا�صي 

يف حرب حزيران«، كما اأ�صارت النقا�صات »اإىل احلكومات الربجوازية ال�صغرية التي كانت لها م�صلحة 

يف تقلي�س االإقطاعيات الكبرية والراأ�صمالية والتي لي�صت لها م�صلحة يف حكم البالد ب�صورة دميقراطية 

االمتيازات قد جعلت  اأن هذه  للخطر.. ف�صاًل عن  اكت�صبتها  التي  االمتيازات اجلديدة  خ�صية تعر�س 

اأنظمة الربجوازية ال�صغرية غري قادرة على ا�صتمرار احلرب �صد اإ�رصائيل حتى النهاية«. وي�صتنتج 

»الكبي�صي«: »اأن تاريخ اأنظمة الع�صكر يف االأقطار العربية ال يدعم الفر�صية التي ترى اأنها متثل م�صالح 

الطبقة الربجوازية ال�صغرية. وعلى العك�س من ذلك فاإن هنالك �صبب لالعتقاد باأن هذه االأنظمة تعمل 

�صد م�صلحة قطاعات كبرية من ال�رصائح الدنيا للطبقة الو�صطى«390. 

 وقد توجت النقا�صات باإ�صدار اللجنة التنفيذية حلركة القوميني العرب البيان ال�صيا�صي ال�صهري يف 

�صهر متوز/ يوليو �صنة 1967، وفيه نلحظ، للمرة االأوىل، التمييز بني منطني من اال�صتعمار، االأول: 

هو اال�صتعمار التقليدي الذي يتدخل عرب قواته الع�صكرية ب�صكل مبا�رص والثاين: الذي ي�صتعمل لتحقيق 

اأهدافه قوى اأخرى تابعة اأو حليفة دون اأن يلجاأ اإىل ا�صتخدام قواته اإال اإذا عجزت اأدواته املحلية. هذا 

القيادة مو�صع م�صاءلة  التمييز، ودون تخوينها، يجعل من الربجوازية ال�صغرية التي حتملت عبء 

وتقييم جلهة دورها القيادي قبل الهزمية ومدى قدرتها على اإجناز املهمات التي ا�صطلعت بها. ومبا اأن 

الهزمية اأثبتت ف�صلها يف اال�صطالع بالدور القيادي فهذا يعني اأنها غري موؤهلة ال�صتمرار دورها الطليعي. 

لهذا فاإن امل�صاألة االآن »تتطلب انتقال مقاليد القيادة اإىل الطبقات والفئات االجتماعية الكادحة« الأنها 

»االأكرث جذرية يف مقاومة اال�صتعمار وحلفائه املحليني بحكم م�صاحلها وطبيعة اأيديولوجيتها، وحتت 

هذه القيادة �صوف يكون على الربجوازية ال�صغرية وكل العنا�رص والقوى الوطنية والتقدمية اأن ت�صهم 

بدورها يف معركة التحرر الوطني«391. ولهذا طالب البيان حركة التحرر العربية اأن »حتدث تغيريًا 

اأ�صا�صيًا يف م�صتوى جذرية تفكريها العلمي وجماهريية تكوينها االجتماعي و�صالبة بنيتها التنظيمية 

وا�صرتاتيجيتها واأ�صاليب ن�صالها«. وجنح �صعار »الكفاح امل�صلح«، بطابعه القومي، يف ا�صتيطان البيان 

القومي للحركة، فجاء فيه: »اأن العنف الثوري ما هو اإال التعبري احلقيقي املعا�رص عن ا�صرتاتيجية 

املجابهة الكاملة واحلا�صمة لال�صتعمار ب�صفته اآخر مراحل االإمربيالية«392. 

اإطار جبهة ت�صم  الفدائية يف  للقاء املنظمات  التهيوؤ  اإىل  البيان نف�صه �صعت احلركة   وانطالقًا من 

خمتلف الف�صائل الفل�صطينية ل�صببني االأول: الأن وجود هذه اجلبهة عامل اأ�صا�صي من عوامل االنت�صار. 

390   با�سل الكبي�سي، حركة القوميني العرب - مرجع �سابق - �ش 73. واأو�سع حتليل فيما يخ�ش اأنظمة الع�سكر يف ال�سرق العربي ميكن الطالع 
عليه لدى: خلدون ح�سن النقيب.- الدولة الفل�سطينية … - مرجع �سابق.

391   جورج �سامل حجار: اأدبيات اجلبهة ال�سعبية … - الثقافة - عدد 9 - مرجع �سابق - �ش 52.

392   نف�ش املرجع.- �ش 54.
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والثاين: الأن منظمة التحرير الفل�صطينية. بطابعها الر�صمي، ال ت�صلح لت�صكيل هذا االإطار393. وعلى 

خلفية »ثبوت �صحة املواقف والتحليالت التي قدمتها العنا�رص الي�صارية، وخطاأ املواقف التي طرحتها 

العنا�رص اليمينية، من خالل التجربة« قامت احلركة با�صتبدال هيئات حركة القوميني العرب املركزية، 

مبكتب »تن�صيق بني اأقاليم احلركة وفروعها على امتداد املنطقة العربية«394، وعلى اأر�صية الكفاح 

امل�صلح ووحدة العمل اأعلن عن ت�صكيل اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني، و�صدر البيان ال�صيا�صي االأول 

للجبهة يف 1967/12/11. واأكد اأن: »الظروف املو�صوعية ن�صجت اإىل احلد الذي يف�صح املجال لرفع 

�صعار الكفاح ال�صعبي امل�صلح وممار�صته حتى اآخر مدى له يف معركة طويلة وقا�صية البد اأن تتحقق يف 

ال�صيا�صي للجبهة ذا  البيان  البيان القومي جاء  اإرادة اجلماهري واأمانيها«. ولكن على عك�س  نهايتها 

حمتوى قطري �صارخ للمرة االأوىل يف تاريخ حركة القوميني العرب: »اأيها املنا�صلون يف كل مكان على 

اأيها  املثقفون،  الطالب  اأيها  ونازحيه،  �صعبنا  فقراء  يا  والفالحون،  العمال  اأيها  الفل�صطينية.  االأر�س 

املوظفون والتجار هذه هي البداية ترفع فيها جبهتكم رايات الفداء وال�صمود والتحدي«395. وقد 

عقدت اجلبهة ال�صعبية موؤمترها االأول يف �صهر اآب/ اأغ�صط�س �صنة 1968.

 وبعد نقا�صات حممومة قبل املوؤمتر وبعده جنح التيار املارك�صي يف �صبغ التقرير ال�صيا�صي396 

الوطني  املجل�س  وتركيبة  ال�صغرية  والربجوازية  والربجوازية  االإقطاعية  الطبقة  فاأدان  ب�صبغته. 

وا�صتبعاد  ال�صعبية  اجلبهة  فيها  مبا  املقاومة  حركة  واأيديولوجيات  التقدمية  واالأنظمة  الفل�صطيني 

اأن  التقرير  اأو حتى امل�صاركة فيها. واعترب  الطبقات االأكرث ثورية وجذرية يف املجتمع عن امل�صوؤولية 

اأزمة املقاومة طوال اخلم�صة ع�رص �صهرًا )حزيران/ يونيو1967- اآب/اغ�صط�س 1968( باأنها نتاج 

»اأزمة التكوين االأيديولوجي والطبقي وال�صيا�صي لكافة ف�صائل املقاومة«، وقد وافق املوؤمتر باالإجماع 

على التقرير الذي من بني ما اأو�صى االعتماد على: »اأيديولوجية ثورية علمية اأيديولوجية الربوليتاريا 

على  باالأ�صا�س  بها اجلماهري وتعتمد  تت�صلح  والتخلف...  والرجعية  وال�صهيونية  لال�صتعمار  معادية 

اإذ  العام،  نهاية  حتى  يدم  مل  االإجماع  هذا  ولكن   .397 املجتمع«  يف  وثورية  جذرية  االأكرث  الطبقات 

اأحمد  ثم جماعة  الفل�صطينية،  التحرير  واإطارات جبهة  اأحمد جربيل وكافة عنا�رص  ان�صحبت جماعة 

زعرور. واأخريًا اجلناح املارك�صي يف اجلبهة م�صكاًل تنظيمًا م�صتقاًل. وعلى الفور انعقد املوؤمتر الثاين 

النظرية  بتبني  اجلبهة جماهرتها  اأعلنت  وفيه  �صنة 1969  �صباط/ فرباير  �صهر  يف  ال�صعبية  للجبهة 

املارك�صية اللينينية واأقرت وثيقة »اال�صرتاتيجية ال�صيا�صية والتنظيمية«398، وقبل ذلك كانت اجلبهة 

393   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- املجلد الثاين - م�سدر �سابق - �ش 14.

394   املو�سوعة الفل�سطينية.- ناجي علو�ش: فكر حركة املقاومة الفل�سطينية … - م�سدر �سابق - �ش 934.

395   جورج �سامل حجار: اأدبيات اجلبهة ال�سعبية…- مرجع �سابق - �ش 55.

396   ن�ش التقرير ال�سيا�سي ال�سادر يف ختام املوؤمتر الأول للجبهة ال�سعبية موجود بالكامل لدى: طارق اإ�سماعيل.- الي�سار العربي - مرجع 
�سابق - ملحق د / �ش 182-215.

397   املو�سوعة الفل�سطينية.- ناجي علو�ش: فكر حركة املقاومة الفل�سطينية … - م�سدر �سابق - �ش 943.

"التقرير  الدكتور جورج حب�ش مب�ساعدة غ�سان كنفاين. وكذلك  ال�سعبية. وقد �ساغها  التي تعرب عن فكر اجلبهة  الأ�سا�سية  الوثيقة  398   هي 
ال�سيا�سي" الذي تن�سب �سياغته اإلى نايف حوامتة. وقد رف�سه حب�ش لدى خروجه من ال�سجن. وبعد الن�سقاق وحلاق "ال�سعبية" باملارك�سية وقع 

تبنيه كاأحد الوثائق الأ�سا�سية للجبهة ال�سعبية.
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يف اإطار حركة القوميني العرب، ت�صرت�صد مبناهج التحليل املارك�صي اأما االآن فقد اأ�صبحت تنظيمًا حمدد 

املعامل، ويف حقل املارك�صية، ولكن اأية مارك�صية؟ 

ال�صعبية  �صتختارها اجلبهة  التي  املارك�صية  نوع  اأن  لل�صك،  يدع جمااًل  ال  القول، مبا  االأهمية  من 

�صتوؤدي اإىل متيزها عن �صائر املنظمات الفل�صطينية واالأحزاب ال�صيوعية العربية ذات النهج املارك�صي 

اللينيني، فاجلبهة تتوخى احلذر من ال�صقوط يف مارك�صية م�صوهة اأو من�صوخة فت�صبح مثل »الطفوليني 

ال�صيا�صية  »اال�صرتاتيجية  التقطت  فقد  لهذا  فن�صخوها.  النظرية  ي�صتوعبوا  مل  الذين  الي�صاريني« 

والتنظيمية« حقيقة املارك�صية اللينينية »كدليل للعمل ولي�صت عقيدة ثابتة وجامدة«399. ولي�صت هذه 

االنطالقة اإال الأن »ا�صرتاتيجية وتكتيك واأ�صكال ن�صال الربوليتاريا الطبقي متنوعة للغاية، فهي تتحدد 

بالظروف التاريخية العيانية الداخلية والدولية، وبدرجة ن�صج الطبقة العاملة وحلفائها« 400. ومبا 

اأن الواقع الفل�صطيني مير مبرحلة حترر وطني فقد �صئلت اجلبهة ال�صعبية عن نوع املارك�صية التي 

تتالءم مع الواقع، فاأجاب جورج حب�س: »اإين اأفكر يف مارك�صية املارك�صية االآ�صيوية، مارك�صية االأحزاب 

ال�صينية والفيتنامية، كما اأفكر يف مارك�صية احلزب ال�صيوعي الكوبي، حيث االإ�رصار على اأولوية الكفاح 

امل�صلح، الأن اجلماهري ميكن اأن تعباأ فقط حول ق�صية القتال من اأجل التحرير«401. ومن املالحظ اأن 

ال�صيا�صي والع�صكري واحلزبي،  تاأطري ن�صاطها  اللينينية يف  املارك�صية-  ال�صعبية تعتمد على  اجلبهة 

ولكن يف �صوء التجارب الثورية االآ�صيوية والالتينية وبالذات التجربة ال�صينية اأو الفكر املاوي. فعلى 

يف  وتدخالن  االأوىل  املرتبة  احلزب  وبناء  امل�صلح  الكفاح  مو�صوعتا  حتتل  للجبهة  التنظيمي  امل�صتوى 

عالقة جدلية على اأ�صا�س اأن »كل ع�صو �صيا�صي يف اجلبهة مقاتل، وكل مقاتل �صيا�صي«402. اأما على 

امل�صتوى ال�صيا�صي فاالإ�صرتاتيجيا تقوم على طرح ال�صوؤال املاوي ال�صهري: »من هم اأ�صدقاوؤنا ؟ ومن 

هم اأعداوؤنا؟«. »اإن �رصطًا اأ�صا�صيًا من �رصوط النجاح هو الروؤية الوا�صحة لالأمور، والروؤية الوا�صحة 

للعدو، والروؤية الوا�صحة لقوى الثورة، وعلى �صوء هذه الروؤية تتحدد ا�صرتاتيجية املعركة، وبدونها 

يكون العمل الوطني عفويًا ومرجتاًل...« 403. 

املوؤمتر  حدد  فقد  ذلك  من  العك�س  وعلى  هويتها.  يلغي  فال  عملي  كنهج  »املاوية«  لـ  اختيارها  اأما 

اآذار/ مار�س �صنة 1972 هويتها يف النظام الداخلي م�صريًا باأنها:  الثالث للجبهة الذي عقد يف �صهر 

املت�صارعة  وقواها  املعركة  روؤية  يف  علمي  كنهج  اللينينية   - باملارك�صية  يلتزم  مقاتل  �صيا�صي  »حزب 

وحتديد اأ�صلوب التعبئة واملواجهة. ومتثل طليعة الطبقة العاملة الفل�صطينية وحزبها ال�صيا�صي املقاتل 

ال�صعب،  نف�صها وحترير جماهري  التاريخي يف حترير  دورها  لتاأدية  ويهيئها  الطبقة  هذه  يعبئ  الذي 

ومتثل ال�صيغة التنظيمية لتعبئة العنا�رص الطليعية من طبقة الفالحني والربجوازية ال�صغرية واملثقفني 

وا�صتعدادًا  ت�صميمًا  واأكرث  تقدمية  االأكرث  العنا�رص  احلر  االختيار  اأ�صا�س  على  وت�صم  واجلنود، 

للت�صحية« 404. 

399   توفيق �سلوم، ترجمة.- املعجم الفل�سطيني املخت�سر- دار التقدم - مو�سكو، الحتاد ال�سوفياتي - 1986 - �ش 420.
400   نف�ش امل�سدر.- �ش 422.

401   جورج �سامل حجار، اأدبيات اجلبهة ال�سعبية … - مرجع �سابق - �ش 84.
402   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية- املجلد الثاين - م�سدر �سابق - �ش 15.

403   نف�ش امل�سدر.- نف�ش ال�سفحة.
404   جورج �سامل حجار، اأدبيات اجلبهة ال�سعبية …، الق�سم الثاين- الثقافة - عدد10 -ت�سرين اأول/اكتوبر1978 -مرجع �سابق- �ش56.
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ظاهـرة الن�سقـاق يف اجلبهـة ال�سعبيـة

يف التا�صع ع�رص من �صهر اآذار/ مار�س �صنة 1968، بعد اأربعة اأ�صهر على ت�صكيل اجلبهة ال�صعبية، 

توجه جورج حب�س اإىل دم�صق بناًء على دعوة الإجراء حمادثات �صيا�صية تتعلق، على االأرجح، بالتفاو�س 

حول فتح احلدود ال�صورية ال�صمالية )ه�صبة اجلوالن املحتلة( اأمام املنظمات الفدائية ل�صن هجمات 

اإىل  اأدى  اأمني  كمني  اإىل  �صيا�صيًا  ا�صتدرج  اأنه  يدري  يكن  مل  )احلكيم(  ولعله  اإ�رصائيل.  على  حربية 

احتجازه باأمر من عبد الكرمي اجلندي رئي�س املخابرات ال�صورية الذي اأودعه ال�صجن طيلة �صبعة اأ�صهر 

ون�صف ال�صهر، ومل يتمكن من االإفالت اإال يوم 11/14/ 1968 عرب كمني حمكم اأعده الدكتور وديع 

حداد اأحد م�صاعديه املخ�رصمني �صيا�صيًا وع�صكريًا وزميله يف الدرا�صة. وال �صك اأن ف�صل الو�صاطات 

يف االإفراج عن احلكيم اأدى اإىل ح�صم املوقف داخل اجلبهة ال�صعبية لو�صع حد الحتجازه، وال �صك اأن 

اختيار »حداد« اأكرب االأعمدة الع�صكرية اجلبارة يف اجلبهة لتحرير احلكيم ال ميكن اأن يف�رص اإال يف �صوء 

التطورات التنظيمية وال�صيا�صية اخلطرة جدًا التي مرت بها اجلبهة ومنها ق�صايا االن�صقاق. فما الذي 

ترتب على غيبة احلكيم؟ 

• انف�صال جبهة التحرير الفل�صطينية. وح�صب رواية اأحمد جربيل فاإن القيادة العامة للجبهة ال�صعبية 	

اجتمعت وقررت ف�صل »�صباب الثاأر«405 بدعوى العمل احلزبي وا�صتعداء بع�س االأنظمة العربية 

)�صوريا(. واإذا كانت اجلبهة ال�صعبية هي التي �صعت اإىل الوحدة مع املنظمات الفدائية اإثر حرب 

تتخذ  اأن  غريبًا  لي�س  لذا  املنظمات،  للقاء  الدعوة  وجهت  التي  هي  التحرير  جبهة  فاإن  حزيران 

اأحمد جربيل ت�صمية لها تظهرها باأنها االأ�صل ولي�صت من�صقة وحتتكر القيادة م�صتبعدة  جماعة 

يف ذلك باقي االئتالف يف اجلبهة ال�صعبية. فهي »اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني« وهي »القيادة 

العامة« لها. بيد اأن الوقت مل يطل بها حتى ا�صتقلت يف �صيغة تنظيم حمدد. 

• انف�صال اآخر قامت به جماعة اأحمد زعرور الذي �صكل، يف االأردن، »منظمة فل�صطني العربية«.	

  وي�صار اإىل خروج هاتني اجلماعتني ب�صغط مار�صه التيار املارك�صي- اللينيني يف اجلبهة )جمموعة 

نايف حوامته(، كما مت بتدخالت »فتحاوية« )ن�صبة اإىل حركة »فتح«( واأردنية406. ومن الوا�صح، 

التي  املارك�صية  للتيارات  ملحوظة  هيمنة  حتت  التفاعل  جمال  بات  احلكيم  وغيبة  االن�صقاقات  ظل  يف 

يت�صدرها نايف حوامته. 

• 	 17  -10 بني  ما  الفرتة  يف  القاهرة  يف  الفل�صطيني  الوطني  للمجل�س  الرابعة  الدورة  انعقاد 

متوز/ يوليو �صنة 1968 وت�صليم قيادة املنظمة حلركة »فتح« بعد ا�صتقالة ال�صقريي. 

• متل�س �صوريا من �صغوط اجلبهة ال�صعبية لفتح احلدود اأمام العمل الفدائي الذي ي�صكل اأكرب 	

الذي  والقوي  الكبري  االندفاع  اإزاء  خا�صة  الفل�صطينية  الفدائية  للمنظمات  اآنذاك  امل�صكالت 

متخ�س عن ظهور اجلبهة ال�صعبية وقدرتها على توحيد املنظمات الفل�صطينية امل�صلحة يف اإطار 

جبهة تتجاوز موؤ�ص�صة منظمة التحرير. 

• من جهة 	 االأردين  واجلي�س  الفل�صطينيني  الفدائيني  بني  االأردن  الكرامة جنوب  معركة  وقوع 

من  يومني  بعد  اأي  �صنة 1968.  مار�س  اآذار/   21 يف  اأخرى  من جهة  االإ�رصائيلية  والقوات 

اأول هزمية ع�صكرية قا�صية  اإ�رصائيل على االن�صحاب بعد  اأجربت  اعتقال جورج حب�س، وقد 

يومني  قبل  املعركة  بوقوع  علم  على  �صوريا  تكون  اأال  فيه  امل�صكوك  قيامها. ومن  منذ  تلقتها 

اإخراج منظمة �سباب الثاأر من  "بيان القيادة القومية للجبهة ال�سعبية حول  10 بعنوان:   / 10  / 1968 405   �سدر بيان بهذا اخل�سو�ش يف 
اجلبهة ".

406   في�سل جلول،- حركة القوميني العرب … - مرجع �سابق - �ش 191. 



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

361الفل�سطينية وان�سقاقاتها

ال�صيما واأن االأردن علم بها واأبلغ ما لديه من معلومات للفدائيني. واأكرث ما يلفت االنتباه يف 

نتائج معركة الكرامة هو التاأييد ال�صعبي ال�صاحق الذي حظي به الفدائيون والربوز الكا�صح 

للمنظمات. 

بـ  كل هذه التحوالت حدثت يف فرتة احتجاز الدكتور جورج حب�س. ومن املتعذر تربير احتجازه 

»�صدفة �صيئة« 407 اإال اإذا كان في�صل جلول يف كتابه يعني بها »خدعة« ق�صد منها حتييد احلكيم بكل 

ما ميثله من تراث ن�صايل وخربة يف القيادة والعمل ال�صيا�صي. الإ�صعاف اجلبهة ال�صعبية املناف�س القوي 

املنظمة بو�صفها �صاحبة  قيادة  »فتح«  ولت�صليم  �صوري وجزائري.  بدعم  التي حتظى  »فتح«  حلركة 

امل�صلح  والكفاح  املنظمة  بقيادة  االأحق  فهي  وبالتايل  التاريخية«،  و»ال�رصعية  االأوىل«  »الر�صا�صة 

ال�صعبية على متا�صكها ووحدتها؟ هل  ؟ وحافظت اجلبهة  لو ظل »احلكيم« طليقًا  الفل�صطيني. فماذا 

كان من املمكن اأن تنعقد الدورة الرابعة للمجل�س الوطني؟ وهل �صتنجح »فتح« يف ت�صلم قيادة املنظمة 

التكتم وغياب املعلومات الدقيقة تبقى  اأ�صئلة يف ظل  يف ظل م�صاركة وح�صور قوي للجبهة ال�صعبية؟ 

عر�صة لالإثارة با�صتمرار. ومع ذلك ميكن تربير ت�صلم »فتح« للمنظمة من خالل التمييز االأيديولوجي 

بني املنظمات وعالقتها باالأنظمة ال�صيا�صية العربية، اأو من خالل االأيديولوجيا والرتكيب االجتماعي 

للمنظمة، اأما ال�صوؤال الذي نطرحه االآن، فهو: ماذا فعل احلكيم بعد خروجه من ال�صجن؟ 

االأول  املوؤمتر  عن  الذي �صدر  ال�صيا�صي  التقرير  على خلفية  االأوىل يف اجلبهة  االن�صقاقات  وقعت 

حب�س  جورج  رف�س  اخلالف  اأ�صباب  واإزالة  اجلبهة  توحيد  اإعادة  اإىل  �صعيه  ويف   .)1968( للجبهة 

التقرير وبادر باالت�صال باملن�صقني، وما كان لهذه املبادرة اأن تنجح ال�صيما واأن القوى ال�صيا�صية التي 

دعمت االن�صقاق باتت فاعاًل ا�صرتاتيجيا يف ا�صتمراره. وملا ثبت لـ »احلكيم« عجزه عن اإعادة البناء اأدرك 

اأنه بانتظار مواجهة اأخرى حا�صمة »مل تطل« مع التيار املارك�صي الذي يتزعمه »حوامتة« مب�صاعدة 

حم�صن اإبراهيم ال�صخ�صية االأقوى يف فرع حركة القوميني العرب يف لبنان، ف�صاًل عن اأنه الفرع العربي 

االأقوى من بني فروع احلركة العربية. واإزاء اإ�رصار التيار املارك�صي على خو�س ال�رصاع حتى النهاية 

)عدم الرتاجع عن املارك�صية- اللينينية( خ�صي »احلكيم« على هيبة اجلبهة ال�صعبية فدخل يف �رصاع 

م�صلح قتل فيه اأحد املن�صقني408. واأدى هذا احلادث اإىل انفجار االتهامات التي وجهت اإىل احلركة 

ال�رصاع بال »طالق دميقراطي«409،  »االإرهابية«. وانتهى  »الفا�صية« و  بـ  واجلبهة والتي و�صفتها 

القوميني  م�صتقل ووريثة �رصعية حلركة  تنظيمي  واقع  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  واأ�صبحت اجلبهة 

العرب التي �صكل ان�صقاق »حوامتة« عنها �رصبة قا�صمة لها، فيما عدا لبنان حيث تقا�صمتها اجلبهتان 

يف �صكل بنى حزبية:

احلزب  ومّثل  اللبنانيني،  اال�صرتاكيني  منظمة  عن  ان�صق  الذي  العربي  اال�صرتاكي  العمل  حزب 

املارك�صي - اللينيني للجبهة ال�صعبية برئا�صة جورج حب�س ورعاية اجلبهة ال�صعبية. 

منظمة اال�صرتاكيني اللبنانيني التي اندرج ما تبقى منها مع تنظيم لبناين مارك�صي هو منظمة العمل 

ال�صيوعي برئا�صة نايف حوامته ورعاية اجلبهة الدميقراطية. 

407   نف�ش املرجع.- نف�ش ال�سفحة. 

408   يعلق نايف حوامته على هذا ال�سراع يف الذكرى ال�ساد�سة لنطالقة اجلبهة الدميقراطية )1975( م�سريا اأنه : " يف بداية الطريق كان هناك 
حملة لت�سفية الي�سار يف املهد … ولكنها حتطمت و�سقط العديد من ال�سهداء دفاعا عن ا�ستقالل الي�سار وتعميدا له بالدم الطهور ". لدى: جورج �سامل 
حجار.- اأدبيات اجلبهة الدميقراطية : من القومية والأممية اإلى القطرية - القومية، الق�سم الثاين - الثقافة - عدد 8 - اآب )اأغ�سط�ش( 1978 - مرجع 

�سابق - �ش 42.

نايف حوامته.- حوامته يتحدث  فيها. راجع:  املارك�سي  ال�سعبية والتيار  �سلميا بني اجلبهة  نايف حوامته حلل اخلالف  اأطلقها  409   عبارة 
 .55 �ش   - �سابق  مرجع   -…
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ان�سقاقــات اأخـرى: 

ان�سقاق اجلبهة الثورية لتحرير فل�سطني 

تعود اأ�صولها اإىل جمموعة قيادية يف اجلبهة ال�صعبية. وقد ظهرت بهذا اال�صم ع�صية انعقاد 

اآذار/ مار�س �صنة 1972.  الثالث للجبهة والذي انعقد يف الفرتة ما بني 9-6  املوؤمتر الوطني 

وتبني اأنها نتاج الن�صقاق قائده اأحمد فرحان املكّنى بـ »اأبو �صهاب« وهو عراقي االأ�صل. ولتربير 

االن�صقاق ا�صتعمل اأبو �صهاب عبارات »اليمني والي�صار« اإ�صارة اإىل و�صف االأغلبية يف اجلبهة بـ 

»اليمني« فيما اعترب جماعته »الي�صار«، وامل�صكلة االأ�صا�صية تتلخ�س يف روؤية املجموعة املن�صقة 

با�صتحالة »حتول اجلبهة ال�صعبية من تنظيم برجوازي راديكايل �صغري اإىل تنظيم ي�صاري ثوري 

دون االن�صقاق للتخل�س من اليمني«، وبخالف ذلك فاإن »حجم التنازالت التي يطمح اليمني اإىل 

حتقيقها لكي ي�صتمر يف التعاي�س مع الي�صار هو اأن تكون هناك اأو�صاع تنظيمية تكر�س ا�صتمرار 

هيمنته على اأو�صاع اجلبهة« 410. ومن امللفت لالنتباه اأن هذه املربرات هي ذاتها التي عربت 

عنها اجلبهة الدميقراطية حني ان�صقاقها كما جاء يف بيان االن�صقاق411. اإال اأن االن�صقاق اجلديد 

مل يعمر طوياًل، وانتهت اجلبهة الثورية اإىل طريق م�صدود خالل فرتة ق�صرية، وتوزع اأع�صاوؤها 

على منظمات املقاومة فيما عاد ق�صم منهم اإىل اجلبهة االأم412.

ويف ختام املوؤمتر الثالث للجبهة علق »احلكيم« على ظاهرة االن�صقاقات املتكررة داخل اجلبهة 

الوا�صحة  »الروؤية  نابع من  تفهم »احلكيم«  اأن  لها« ويبدو  واأمله وفهمه  »اأ�صفه  مبديًا  ال�صعبية 

بـ »اأن اجلبهة  اإقرارًا بواقع معني يف�رص فيه االن�صقاق  لالأمور«، لي�س دفاعًا وال تربيرًا، ولكن 

حزب  اإىل  حتوله  عملية  تكتمل  مل  راديكاليًا  ي�صاريًا  تنظيمًا  وكونها  املرحلة  هذه  يف  ال�صعبية 

مارك�صي لينيني هو عامل ذاتي اأول ما يوؤدي اإىل مثل هذه الظواهر، ي�صاف اإىل ذلك عامل النزق 

والنف�س الق�صري واملزايدة التي تتحكم عادة بت�رصفات البع�س حتت �صتار الي�صار واملارك�صية – 

اللينينية، كذلك فاإن االأزمة التي تعي�صها حركة املقاومة، وحماوالت �رصب منظمات املقاومة من 

الداخل التي تقوم بها بع�س الدول العربية هي عوامل مو�صوعية اأخرى ت�صابكت مع العوامل 

الذاتية الداخلية«413. ومن جهته ي�صري ناجي علو�س اإىل ان�صقاقني اآخرين هما: 

االأول: ان�صقاق جمموعة وليد قدورة �صنة 1976، وهذه متثل، كما تقول اجلبهة ال�صعبية، »تيارًا 

الذي  قدورة  وليد  راأ�صها  وعلى  وف�صلتها،  املجموعة  لهذه  ت�صدت  اجلبهة  اأن  اإال  انتهازيًا«.  ي�صاريًا 

مار�س »دورًا تخريبيًا داخل اجلبهة ولفرتة طويلة«. والثاين: ف�صل وديع حداد اأحد موؤ�ص�صي حركة 

410   جورج �سامل حجار، اأدبيات اجلبهة ال�سعبية … - عدد 9 – مرجع �سابق - �ش 36. وكذلك: املو�سوعة الفل�سطينية.- ناجي علو�ش: فكر 
حركة املقاومة الفل�سطينية … - م�سدر �سابق - �ش 935. 

411   املو�سوعة الفل�سطينية.- نف�ش امل�سدر اأعاله - �ش 943. 

412   في�سل جلول،- حركة القوميني العرب … - مرجع �سابق - �ش 191. 

413   جورج �سامل حجار، اأدبيات اجلبهة ال�سعبية … عدد 10 - مرجع �سابق - �ش 55. وكذلك: املو�سوعة الفل�سطينية.- ناجي علو�ش: فكر 
حركة املقاومة الفل�سطينية... - م�سدر �سابق - �ش 935. 
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القوميني العرب واجلبهة ال�صعبية، الذي »اأخذت مو�صوعاته وقتًا وجهدًا كبريين من هيئات اجلبهة 

املركزية«، حتى اأمكن ف�صله، بعد اأن خي�س ال�رصاع »على اأ�ص�س مبدئية ومو�صوعية، واالبتعاد عن 

الت�صنج، واأخذ الواقع بعني االعتبار والتعاطي بنف�س بروليتاري طويل، مع متردات الرفيق ال�صهيد 

وديع حداد414وعدم ان�صباطيته وفو�صويته«، واأدى هذا اإىل التخل�س »من رجل مييني معرقل مل�صرية 

التحول«415. 

والناطق  ال�صعبية  للجبهة  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  �رصيف  اأبو  ب�صام  ف�صل  مت   1983 �صنة  ويف 

الر�صمي با�صم اللجنة القيادية امل�صرتكة التي ت�صكلت من اجلبهتني ال�صعبية والدميقراطية على خلفية 

لزيارة  تاأييده  ب�صبب  الف�صل  قرار  واتخذ  الفل�صطينية.  التحرير  ومنظمة  »فتح«  حركة  يف  االن�صقاق 

الرئي�س الفل�صطيني يا�رص عرفات للقاهرة، بعد رحيل حركة »فتح« عن لبنان، والتقائه الرئي�س امل�رصي 

حممد ح�صني مبارك للمرة االأوىل بعد توقيع م�رص التفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة ال�صلح مع اإ�رصائيل 

�صنة 1979. 

التي تواجدت  العربية  االأقطار  العرب يف  القوميني  املتتابعة يف فروع حركة  يف �صياق االنعطافات 

فيها، وبروز البدايات العملية للمقاومة الفل�صطينية على يد قوى اأو اأطر اأو جمموعات بع�صها مناف�س 

الع�صكري  اجلناح  النطالقة  والتاأ�صي�س  بريوت،  يف   1963 ني�صان/اإبريل  موؤمتر  عقد  مت  للحركة، 

الفل�صطيني من رحم احلركة مب�صاركة بع�س املجموعات الفل�صطينية، فقد كانت قيادة حركة القوميني 

)اإقليم فل�صطني( حيث  با�صم  العرب قد اتخذت قرارها 1960 بتكوين جهاز فل�صطيني خا�س عرف 

جرى االأمر عام 1964 من خالل فرز كادرات هذا االإقليم من الفل�صطينيني املنتمني للحركة من خمتلف 

مناطق وجودهم، وجرى بعد ذلك عقد موؤمتر الإقليم فل�صطني يف منطقة غور اجلفتلك، وكان من اأبرز 

ح�صوره كل من ال�صهيدين الدكتور وديع حداد واأبو علي م�صطفى، ومت البدء العملي باتخاذ خطوات 

حلركة  الفل�صطيني  الع�صكري  للجناح  الفدائية  العمليات  اأوىل  ونفذت  امل�صلح،  الفدائي  للعمل  االإعداد 

القوميني العرب �صمال فل�صطني يف اجلليل االأعلى 1966/10/21، و�صقط اأربعة �صهداء: خالد احلاج 

اأبو عي�صة، حممد ح�صني اليماين)416(، رفيق حممد ع�صاف، �صعيد العبد �صعيد و�صكلت احلركة يف 

خميمات لبنان نوى ع�صكرية فدائية مقاتلة من كوادر واإطارات احلركة والالجئني املقيمني يف �صوريا 

ولبنان، كما ت�صكلت وحدات �صباب الثاأر بقيادة ال�صهيد الدكتور وديع حداد )اأبو هاين()417(.

القوميني  حركة  يف  فل�صطني  اإقليم  لتنظيم  القوي  الدخول  مفاعيل  فيه  ت�صارعت  الذي  الوقت  ويف 

العرب يف التوجه نحو العمل الفدائي املقاوم بعد حرب 1967 ونتائجها الكارثية، اأعلن الدكتور جورج 

حب�س قيام اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني يف 1967/12/7 عرب بيانها التاأ�صي�صي املوجه لل�صعب 

املو�ساد  قبل  من  اغتياله  عن  اأخرى  روايات  تتحدث  فيما  ع�سال  مر�ش  اإثر   28/3/1978 يف  ال�سرقية  اأملانيا  جمهورية  يف  تويف  اأنه  قيل     414
الإ�سرائيلي بوا�سطة ال�سم.

415   املو�سوعة الفل�سطينية.- ناجي علو�ش: فكر حركة املقاومة الفل�سطينية … - م�سدر �سابق - �ش 935. 
416   ال�سهيد حممد ح�سني اليماين، �سقيق املنا�سل الفل�سطيني اأحمد اليماين )اأبو ماهر( ومن بلدة �سحماتا ق�ساء عكا يف اجلليل الفل�سطيني.

– عدد يوم 1998/8/15، احللقة العا�سرة من درا�سة حملت عنوان: وديع حداد.. اجلراح الذي قب�ش على  417   �سحيفة الديار البريوتية 
مطارات العامل ذات مرة.
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الفل�صطيني واالأمة العربية، والداعي )الإعالن الكفاح امل�صلح واال�صتمرار فيه بالرغم من كل ال�صعاب( 

واإىل اعتماد )لغة العنف الثوري �صد االحتالل( مركزا على اأهمية العمل يف الداخل الفل�صطيني، وعلى 

تكري�س "منوت وال نهاجر" وموؤكدا على �رصورة م�صارحة اجلماهري، فطرحت اجلبهة ال�صعبية �صعار 

)كل احلقيقة للجماهري()418(. 

وهكذا كانت اجلبهة ال�صعبية عرب انطالقتها امل�صلحة 1967/12/9، من ائتالف: حركة القوميني 

الدكتور  بقيادة  الثاأر(  �صباب  )منظمة  فل�صطني  لتحرير  القومية  اجلبهة  الع�صكري  وجناحها  العرب 

ال�صهيد وديع حداد، واأحمد اليماين، وعبد الكرمي حمد)419(..

• زعرور.. 	 اأحمد  االأردين  اجلي�س  يف  النقيب  بقيادة  )نا�رصيني(  االأحرار  ال�صباط  جمموعة 

 :1970 اآب/اأغ�صط�س  يف  ال�صعبية  اجلبهة  ائتالف  من  خروجها  بعد  املجموعة  هذه  و�صكلت 

منظمة فل�صطني العربية وان�صمت بعد ذلك اإىل حركة فتح، واجلبهة ال�صعبية/القيادة العامة.

• تنظيم جبهة التحرير الفل�صطينية )فرقة ال�صهيد عبد القادر احل�صيني، فرقة ال�صهيد عز الدين 	

الق�صام، فرقة ال�صهيد عبد اللطيف �رصورو( – بقيادة اأحمد جربيل وهو التنظيم الذي حمل 

ا�صم )اجلبهة ال�صعبية/القيادة العامة( بعد خروجه من ائتالف اجلبهة ال�صعبية عام 1968.

•  جمموعة اأبطال العودة – بقيادة كل من: فايز جابر )اأبو نافذ( )420(، و�صبحي التميمي 	

منظمة  قيادة  من  والع�صكري  املايل  بالدعم  امل�صنودة  العودة  اأبطال  ومنظمة  جربيل(،  )اأبو 

التحرير بزعامة اأحمد ال�صقريي وجي�س التحرير الفل�صطيني بقيادة قائد اجلي�س اللواء وجيه 

املدين.

418   البيان التاأ�سي�سي لنطالقة اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني.

419  اأعلن نايف حوامتة ان�سقاقه يف عام 1968م عن اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني لي�سكل ما ا�سماها اجلبهة ال�سعبية الدميقراطية لتحرير 
ي�سارية يف  "الأكرث"  العنا�سر  ان�سقاق  لتحرير فل�سطني ومتثل هذه اجلبهة  الدميقراطية  لي�سبح ال�سم اجلديد اجلبهة  ال�سعبية  فل�سطني، ثم حذف 

مع�سكر الي�سار الفل�سطيني الذي كانت متثله اجلبهة ال�سعبية.

420   ا�ست�سهد لحقا يف عملية مطار عنتيبي يف اأوغندا يوم 1976/6/4 اأثناء ال�ستباك مع وحدة الكوماندوز الإ�سرائيلية التي ح�سرت لإنقاذ 
الطائرة الفرن�سية املختطفة وعلى متنها ركاب اإ�سرائيليني.
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وت�صكلت قيادة موحدة الئتالف اجلبهة ال�صعبية من: 

ال�صهيد جورج حب�س، ال�صهيد الدكتور وديع حداد، حممد كتمتو، فايز قدوره، اأحمد جربيل، ف�صل 

�رصورو، علي ب�صناق، �صبحي التميمي، فايز جابر.

داخلها،  االن�صقاق  وقوع  قبل   1968 اآب/اأغ�صط�س  يف  االأول  موؤمترها  ال�صعبية  اجلبهة  وعقدت   

بـ)اال�صرتاتيجية  املعنونة  الوثيقة  عنه  و�صدر   ،1969 �صباط/فرباير  يف  الثاين  موؤمترها  وعقدت 

ال�صيا�صية والتنظيمية(.

 التي �صكلت حمطة هامة يف حتول اجلبهة ال�صعبية اإىل حزب مارك�صي لينيني، وانعقد املوؤمتر الثالث 

يف اآذار/مار�س 1972، وقد اأقر وثيقة )مهمات املرحلة( والنظام الداخلي اجلديد، وفيه التاأكيد على 

الداخلي،  والنقد  النقد  احلزب،  وحدة  اجلماعية،  القيادة  الدميقراطية،  املركزية  االأ�صا�صية:  املبادئ 

باأن كل )ع�صو �صيا�صي يف اجلبهة مقاتل، وكل �صيا�صي مقاتل(.. ويف  التنظيم، والتاأكيد  وجماهريية 

ني�صان/اإبريل 1981 عقدت اجلبهة ال�صعبية موؤمترها الرابع حتت �صعار )ا�صتكمال عملية التحول اإىل 

حزب مارك�صي لينيني، واجلبهة الوطنية املتحدة، وت�صعيد العمل امل�صلح وحماية وجود الثورة وتعزيز 

مواقعها..(.

وعقدت اجلبهة ال�صعبية موؤمترها العام اخلام�س عام 1991 حيث اأ�صارت اأعمال املوؤمتر ووثائقه 

اإىل املرتكزات ال�صيا�صية للجبهة من خالل: اأهمية الفكر و�صالمة اخلط ال�صيا�صي ودوره يف االنت�صار، 

مع  تعاي�س  )ال  �صعار  اجلبهة  رفعت  حيث  ال�صهيوين،  للكيان  االإمربيالية  الوظيفة  اإىل  والتطرق 

ال�صهيونية(.

الطبقية  الثورة  مادة  باعتبارهم  والفالحني  العمال  اإىل  املوؤمتر  وثائق  تطرقت  اآخر  �صياق  ويف   

االأ�صا�صية، و�رصورة الربط اجلديل بني الوطني والقومي وعقد اجلبهة ال�صعبية موؤمتر العام ال�صاد�س 

الدكتور جورج حب�س ا�صتقالته فاحتا املجال للجيل  يف خميم الريموك بدم�صق عام 2000 وفيه قدم 

اجلديد من الدماء ال�صابة يف خمتلف هيئات اجلبهة ال�صعبية مع ا�صتمراره يف موقعه املعنوي كموؤ�ص�س 

للجبهة ال�صعبية.

اأداء اجلبهة، ويرجع تق�صريا يف  اأ�صلوب وطريقة  اإىل  اإليه  امل�صار  اأ�صباب اخللل  البع�س   ويرجع 

ح�صد نتائج فعلها على االأر�س اإىل املبالغة، واإىل ال�صالبة يف التعبري عن تيار االلتزام والتم�صك بالثوابت 

واحلقوق الوطنية كما يقول البع�س االآخر، وعليه فان العديد من املراقبني يرى اأن اجلبهة ال�صعبية يف 

جتربتها التاريخية يف حركة الكفاح التحرري الفل�صطيني )كانت تزرع البذور وال حت�صد منها اإال النزر 

القليل( وي�صيف اآخرون اأن )امل�صوؤولية التاريخية باتت تلح على اجلبهة ال�صعبية اخلروج فورا وبال 

تلكوؤ اإىل حيز احلوار مع ال�صم�س احلارقة()421(.

421   انظر موقع اأمني الإلكرتوين مقال خالد الغول)حوار مع اجلبهة ال�سعبية حول التاريخ املهدور وامل�سوؤولية التاريخية( 2006/6/2.
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 اإن اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني وبفعل تراكم تاأثريها منذ حلظات تاأ�صي�صها اأ�صحت ت�صكيال 

رئي�صيا يف �صفوف ال�صعب الفل�صطيني يف الداخل وال�صتات، ويف اإطار منظمة التحرير الفل�صطينية)422(، 

حيث تناوب على متثيلها يف اللجنة التنفيذية كل من تي�صري قبعة، اأحمد اليماين، اأبو علي م�صطفى، عبد 

الرحيم ملوح.

اإىل  اإ�صافة  ال�صعبية  اجلبهة  م�صار  يف  ب�صماتها  تركت  التي  التاريخية  ال�صخ�صيات  من  ونذكر   

اليماين، حممد امل�صلمي )اأبو ن�صال(،  اأحمد  اأبو علي م�صطفى، وديع حداد،  الدكتور جورج حب�س، 

زكريا اأبو �صنينة، عبد الرحيم ملوح، اأبو طلعت العجرمي، فهيم اأبو غزالة، �صالح �صالح، اأبو اأحمد 

عزمي  خالد،  ليلى  قطي�س،  عمر  يون�س،  العبد  اأبو  ب�صام(،  )اأبو  قدورة  فايز  كنفاين،  غ�صان  فوؤاد، 

اخلواجا، حمدي مطر، اأبو اأحمد الزعرت )عدنان عقله( عبد رجا �رصحان )اأبو نزار(، اأحمد حممود 

ابراهيم )اأبو عي�صى(، تي�صري قبعة، عبد اهلل حمودة، اأمينة دحبور، اأ�صعد عبد الرحمن، اآمنة غزاوي، 

االأ�صود )جيفارا  اأحمد قطام�س، حممود  الغول، جميل جمدالوي،  اأحمد �صعدات، كايد  اأحمد خليفة، 

غزة( الهيثم االأيوبي، اأبو همام، ب�صام اأبو �رصيف.. ويعد من جيل ما بعد فرتة التاأ�صي�س االأوىل كل من: 

الدكتور ماهر الطاهر، اأبو علي ح�صن، رباح مهنا، الدكتور ح�صني اأبو النمل، فوز خليفة )اأبو جابر( 

الفاهوم، ب�صري خريي، عبد  املالكي، مروان  الطيب، ريا�س  الوهاب  الدكتور عبد  ح�صن عبد اجلواد، 

الرحيم جابر، حممود هنط�س، حممد غ�صية، مرمي اأبو دقة، ويف مرحلة االنتفا�صة �صعد اجليل اجلديد 

ومنه كل من: خالدة جرار، نا�رص كفارنة، مروان عبد العال، عمر مراد. املفكر الي�صاري القومي ترك 

ذاته  وبالقدر  املعا�رصة،  الفل�صطينية وثورتها  الوطنية  تاريخ احلركة  الب�صمات يف  الكثري من  وراءه 

واإن�صاين  اأخالقي  ببعد  ال�صمريية  ال�صخ�صية  هذه  ات�صمت  فقد  والكربياء  ال�صجاعة  فيه  ج�صد  الذي 

لي�صبح املعادل املوازن للم�صهد الوطني الفل�صطيني الذي يحمي الوحدة الوطنية الفل�صطينية وثوابتها 

من  اأحد  ي�صتطيع  مل  �صعبيا  فل�صطينيا  موقفا  فاأنتج  الن�رص(،  حتى  وحدة..  (وحدة..  �صيحة  حتت 

الر�صميني الفل�صطينيني اأن يعاندوه، موقفا اأكد مقولة وحدة اأدوات الكفاح امل�صلح يف اجتاه البو�صلة، 

احلكيم  باأن  اجلميع  اأدرك  حينها  ومن  الوطنية،  الوحدة  معادلة  اإطار  يف  الداخلية  التناق�صات  وحل 

�صمام اأمان الوحدة الوطنية، ويوم االنق�صام الفل�صطيني بعد حرب العام 1982 هتف باأعلى �صوته: 

االقتتال الداخلي حرام.. حرام.. حرام.

 جورج حب�س الرجل الوحدوي امل�صي�س �صاحب مقولة )كل البنادق نحو العدو( و�صاحب مقولة 

)وحدة حتى الن�رص( مت�صك بالبعد القومي لل�رصاع مع ال�صهيونية مع حتوله اإىل املارك�صية مازجا 

عبد  الراحل جمال  الرئي�س  مع  قومي حميمي  ذات طابع  بعالقة خا�صة  ارتبط  والعام،  بني اخلا�س 

النا�رص، خطيب مفوه، ميتلك ح�صورا وكاريزما متميزة بني النا�س، منظر �صيا�صي واأيدولوجي، قادر 

على جذب االهتمام وحت�صيد النا�س، وعرف عنه وحدويته ونزاهته العالية، ونقاوؤه الوطني، ورف�صه 

422   ملزيد من الطالع ميكن العودة اإلى العديد من املراجع، منها: كتاب الدكتور يزيد �سايغ: رف�ش الهزمية – بدايات العمل امل�سلح – ال�سادر 
– موؤ�س�سة  – تعريب نادرة اخل�سريي الكبي�سي  – بريوت 1992، كتاب با�سل كبي�سي: حركة القوميني العرب  عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 
الأبحاث العربية – بريوت – الطبعة الرابعة، 1985، كتاب: حب�ش يف حوار �سامل مع حممود �سويد – موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية/ بريوت /
ني�سان 1998، كتاب: امل�سار ال�سعب – املقاومة الفل�سطينية – ريا�ش جنيب الري�ش – دنيا حبيب نحا�ش – دار النهار – بريوت 1976، كتاب: حكيم 

الثورة – ق�سة حياة جورج حب�ش – فوؤاد مطر – دار هاي ليت – لندن – طبعة اأولى – 1983.
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امل�صاومات اإىل حد التطرف وفقدان ال�صيا�صة، كما يف قامته الكبرية التي ابتعد من خاللها عن �صغائر 

ومكائد االآخرين، ففاز يف ميدان ال�صبق نحو ال�صارع والنا�س، وانغر�س يف الوعي ال�صعبي الفل�صطيني، 

روؤيته  تكري�س  دوما  فيها  حاول  التي  املقوالت  من  العديد  له  الثورة(  وحكيم  )�صمري  لقب  فاكت�صب 

ومفاهيمه الكفاحية فهو من قال)423(:

• )ت�صتطيع طائرات العدو اأن تق�صف مدننا وخميماتنا وتقتل االأطفال وال�صيوخ والن�صاء ولكن 	

ال ت�صتطيع قتل اإرادة القتال فينا(.

• )ال ت�صتوح�صوا طريق احلق لقلة ال�صائرين فيه(.	

• )اأنا م�صيحي الديانة، اإ�صالمي الرتبية، ا�صرتاكي الفكر(.	

• )ال عذر ملن اأدرك الفكرة وتخلى عنها(.	

 تخلى طواعية عن موقعه كاأمني للجبهة عاّدا خطوته باأنها تاأتي )اإميانا مني باإف�صاح املجال لقادة 

غر�صوا يف الن�صار، وقناعة مني باأن اجلبهة ال�صعبية لديها القدرة على خلق القيادات، اإ�صافة للجانب 

الدميقراطي()424(.

 وبا�صتقالته من االأمانة العامة للجبهة )425(�صلم دفة القيادة الأبو علي م�صطفى الذي يعد بدوره 

الفل�صطينية  اأبرز ال�صخ�صيات التي لعبت دورا هاما يف تاريخ اجلبهة ال�صعبية واحلركة الوطنية  من 

املعا�رصة، التحق اأبو علي م�صطفى بالعمل الفدائي مبكرا حيث �صاهم يف تاأ�صي�س اجلبهة ال�صعبية وفق 

قيادة اجلناح الع�صكري، انت�صب اإىل حركة القوميني العرب عام 1955 وتعرف اإىل بع�س اأع�صائها من 

خالل ع�صويته يف النادي القومي العربي يف عمان )ناد ريا�صي ثقايف اجتماعي(.

االإن�صان  يختار  اأن  جميل  هو  وكم  املوت،  ب�صع  هو  "كم  يقول غ�صان كنفاين يف ق�صة "املدفع": 

اأن يكون حيث يوؤمن  اأبو علي م�صطفى قدره عندما اختار طريق الن�صال،  القدر الذي يريد"، اختار 

فقد  قدره  اختار  علي  اأبو  والأن  حياته.  ذلك  كلفه  لو  حتى  الن�صال،  ومتطلبات  اللهب  حيث  ويقتنع، 

اختاره القدر ليكون قائدا قدوة يف الن�صال والت�صحية. اإذا كان االإن�صان هو جمموع �صفاته، فيمكن 

القول عن ال�صهيد القائد اأبو علي م�صطفى اأنه حتلى بال�صفات التالية: ال�صدق، الب�صاطة والتوا�صع 

والتق�صف واالبتعاد عن اال�صتعرا�س، املواجهة، ال�صجاعة، املبدئية والدفاع عن القناعات واملواقف... 

بال�صهادة،  الن�صال والعطاء والت�صحية تكللت  اأبو على م�صطفى م�صرية و�صرية، م�صرية طويلة من 

و�صرية نبيلة وعطرة جعلته يتبواأ مكانة كبرية يف التاريخ الوطني الفل�صطيني ويف قلوب الفل�صطينيني، 

423   انظر: مقال الدكتور �سالح عودة اهلل، �سحيفة الجتاه الدميقراطي الإلكرتونية، قطاع غزة، عدد يوم 2007/12/17.

424   انظر: حب�ش يف حوار مع جملة العودة )ل يحق لأحد يف العامل اأن يعبث بحق العودة( ت�سرين الأول 2007، �ش19.

425   الدكتور جورج نقول رزق حب�ش، ولد يف مدينة اللد 1925م در�ش يف فل�سطني، ثم انتقل اإلى بريوت عام 1944م لالإلتحاق بكلية الطب يف 
اجلامعة الأمريكية وتخرج منها عام 1951م، وتزوج من ابنة عمه هيلدا حب�ش عام 1961م، واأجنب منها ابنتان هما: مي�ساء وملى، وحمل لقب "حكيم" 
اأنه كان ما يزال طالبا يف كلية الطب وم�ساعدا للطبيب  اإليها يف حزيران 1948م، رغم  اأبناء �سعبه يف م�ستو�سف مدينة اللد عندما عاد  اأثناء معاجلة 
م�سطفى زحالن، قام د.جورج حب�ش مع جمموعة من رفاقه هم وديع حداد، هاين الهندي، اأحمد اخلطيب، �سالح �سبل، حامد جبوري واآخرين بتاأ�سي�ش 
حركة القوميني العرب عام 1951م التي عقدت موؤمترها الأول يف عمان عام 1956م بعد العدوان الثالثي على م�سر، وبداأت احلركة ممار�سة الكفاح 
امل�سلح و�سقط اأول �سهيد لها وهو "خالد احلاج اأبو عي�سه" عام 1964م، بعد هزمية حزيران 1967م اأ�س�ش مع رفاقه اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني.. 
العرب واجلبهة  القوميني  تاريخ  لكتابة  تفرغ  املر�ش، حيث  ب�سبب  امل�سوؤولية  من  اإعفاءه  للحركة  ال�ساد�ش  العام  املوؤمتر  من  2000م طلب  عام  ويف 
ال�سعبية وجتربته الن�سالية، كما اأ�س�ش مركزا للدرا�سات، ون�سط يف جمال مقاومة التطبيع وتفعيل جلان حق العودة، تويف الدكتور جورج حب�ش يوم 

2008/1/26م ودفن يف عمان بعد معاناة طويلة مع املر�ش.
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ويكون عالمة بارزة يف العطاء والفداء. لقد مت اغتيال اأبو علي م�صطفى وهو يف مكتبه يف مدينة البرية 

امل�صتويات  اأعلى  من  وبقرار  ال�صنع،  االأمريكية  االأبات�صي  طائرات  من  موجهة  �صواريخ  بوا�صطة 

ال�صيا�صية واالأمنية والع�صكرية ال�صهيونية. اأبو علي م�صطفى، منذ طفولته اإىل �صبابه اإىل كهولته، منذ 

اإن�صان طلع من قلب ال�صعب، كان �صعبيًا ال نخبويًا، يجمع بني اللطافة يف التعامل  والدته اإىل مماته، 

اإزاء الظلم والعوج واالنتهاكات. در�س املرحلة  واحلزم يف املواقف، �صاحب نكتة لكنه قابل للغ�صب 

التعليمية االأوىل، لكنه تعلم على نف�صه وكان قارئًا ممتازًا ومثابرًا، ما جعله ميتلك ثقافة وا�صعة وعميقة 

ومتنوعة. وعندما كان نائبًا لالأمني العام للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني ثم اأمينًا عامًا لها، كان ذلك 

القادة  القليلة من  القلة  اأبو علي م�صطفى هو من  عن جدارة وا�صتحقاق، ن�صاليًا وتنظيميًا وثقافيًا. 

الذين يت�صفون باملحبة واالحرتام والهيبة. وعندما ُولد يف عرابة عام 1938 ودفن يف ترابها عام 2001، 

الوطن.. يف  املنا�صلني، يف  ال�صعب ويف �صفوف  الكدح والكفاح والعطاء، يف �صفوف  بعد 63 عامًا من 

املنايف.. ثم يف الوطن، فاإنه مل يفعل �صوى اأن خا�س رحلة اإن�صاين حقيقي، غاية يف الب�صاطة واالن�صجام: 

من اجلذور.. اإىل اجلذور!

من  ال�صعبية  اجلبهة  فدائيو  متكن  م�صطفى  علي  اأبو  باغتيال  ال�صهيونية  القوات  قامت  اأن  بعد 

الرد بعملية انتقامية بعد فرتة ق�صرية مل تتجاوز ال�صهرين بقتل الوزير ال�صهيوين املتطرف رحبعام 

زئيفي  يف يوم االأربعاء املوافق 17\10\2001 يف فندق حياة ريجن�صي يف القد�س ال�رصقية.

واإثر االغتيال قام اجلي�س االإ�رصائيلي واأجهزة االأمن االإ�رصائيلية بعملية وا�صعة يف ال�صفة الغربية 

للقب�س على منفذي عملية االغتيال ولكنهم ف�صلوا يف القب�س على قتلة زئيفي ويف يناير 2002 قامت 

القرعان وبا�صل االأ�صمر(  ال�صلطة باعتقال منفذي عملية االغتيال )جمدي الرمياوي وحمدي  اأجهزة 

واأمني عام اجلبهة ال�صعبية )اأحمد �صعدات( والقائد العام لكتائب اأبو علي م�صطفى )عاهد اأبو غلمة( 

قبل  من  العتقالهم  منعا  اهلل،  رام  يف  الرئا�صي  املقر  يف  �صجنهم  وقررت  مبحاكمتهم  ال�صلطة  وقامت 

ال�صهيد  مقر  بح�صار  االإ�رصائيلي  اجلي�س  قام  مار�س 2002  ويف  اأو�صلو،  اتفاق  االإ�رصائيليني ح�صب 

الراحل  يا�رص عرفات املوجود فيه قتلة زئيفي ومت توقيع اتفاق بني ال�صلطة الفل�صطينية واإ�رصائيل يتم 

مبوجب هذا االتفاق نقلهم اإىل �صجن اأريحا وفعال يف مايو 2002 نقل قتلة زئيفي واأحمد �صعدات وعاهد 

اأبو غلمة اإىل �صجن اأريحا بحرا�صة من قبل قوات خا�صة اأمريكية-بريطانية ويف 14 مار�س 2006 قامت 

اإ�رصائيل بعملية �صد �صجن اأريحا اأطلقت عليها ا�صم )عملية جلب الب�صائع( ومت حماكمة املجموعة من 

قبل الق�صاء االإ�رصائيلي "جمدي الرمياوي 106 �صنوات وحمدي القرعان 125 �صنة وبا�صل االأ�صمر 

60 �صنة واأحمد �صعدات بال�صجن ملدة 30 �صنة بتهمة رئا�صة تنظيم �صيا�صي حمظور وعاهد اأبو غلمة 

بال�صجن 31 �صنة بتهمة قيادة منظمة ع�صكرية".
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املجال )فرع العمليات اخلارجية(

 اإطار فاعل خا�س بالعمليات النوعية، اأن�صاأه عام 1967 املوؤ�ص�س يف اجلبهة 

ال�صعبية لتحرير فل�صطني الدكتور وديع حداد من بني كوادر منتقاه من اجلبهة 

ح�صور  الإعادة  تهدف  الفدائية  العمليات  من  �صل�صلة  تنفيذ  بغر�س  ال�صعبية 

الق�صية الفل�صطينية على جدول اأعمال املجتمع الدويل بعد التغييب الق�رصي لها، 

ويوؤكد الدكتور جورج حب�س يف حديثه عن ال�صهيد وديع حداد بالقول: )اتفقت 

مع وديع على تنفيذ عمليات خارجية ت�صد اأب�صار العامل()426(، وبالفعل جنح 

الدكتور وديع حداد يف تنفيذ اأوىل عمليات خطف الطائرات عام 1968، وا�صتطاع 

اأن يدير �صبكة حتالفات وا�صعة بني املجال اخلارجي واحلركات الراديكالية يف 

العامل، مثل: جمموعة اجلي�س االأحمر الياباين، جمموعة بار ماينهوف االأملانية، 

االألوية احلمراء االإيطالية، ومنظمة العمل املبا�رص الفرن�صية، حيث نفذت العديد 

من العمليات النوعية، اأهمها عملية مطار اللد.

من قبل جمموعة اجلي�س االأحمر الياباين التي كانت تعمل حتت اإمرة ال�صهيد 

وديع حداد)427( وبرز من بني املتطوعني االأمميني جمموعات املجال اخلارجي 

با�صم )كارلو�س(  املعروف  �صان�صيز  ايليت�س  بارغواي)428( والفنزويلي  باتريك اورغويلو من جمهورية  ال�صهيد 

اأو )ابن اوى( الذي ان�صم اإىل �صفوف اجلبهة ال�صعبية عن طريق الي�صاري اجلزائري حممد بو�صيا اأثناء درا�صة 

االثنني يف جامعة ال�صداقة يف مو�صكو )جامعة باتر�س لومومبا(، وقد اأ�صند اإليه وديع حداد مهمات العمل يف اأوروبا، 

حيث نفذ عدد من العمليات اخلارجية التي ا�صتهدفت م�صالح اإ�رصائيل والغرب، واأبرزها احتجاز وزراء النفط لدول 

الوبك يف فيينا عام 1975، وبعد اختفائه يف ال�صودان قادما من لبنان بعلم �صلطات اخلرطوم قامت االأخرية بت�صليمه 

لفرن�صا يف اآب/1994 يف عملية ما زال يعرتيها الغمو�س، وت�صري اإىل �صفقة �صودانية فرن�صية، ولكن مازال كارلو�س 

قابعا يف ال�صجن الفرن�صي.

 وبعد اخلروج الفل�صطيني امل�صلح من االأردن، اتخذت قيادة اجلبهة ال�صعبية قرارا بوقف العمليات اخلارجية 

باعتبارها ا�صتنفذت االأغرا�س املطلوبة منها، اإال اأن اإ�رصار جمموعة املجال اخلارجي على موا�صلة العمليات اإياها 

عنتيبي يف  اإىل مطار  واقتيادها  اإ�رصائيليني  تقل  كانت  التي  الفرن�صية  الطائرة  واآخرها  الطائرات  وموا�صلة خطف 

اأوغندا)429( وقبلها اختطاف طائرة )لوفتهانزا( االأملانية اإىل مطار مقدي�صو دفع بقيادة اجلبهة ال�صعبية لف�صل 

426   ملزيد من املعلومات ميكن العودة اإلى كتاب التجربة الن�سالية/حوار مع جورج حب�ش، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية/ بريوت، اجرى 
احلوار حممد �سويد.

427   نفذها ثالثة من اأع�ساء اجلي�ش الأحمر يف مطار تل اأبيب عام 1973 ف�سقط اثنان ووقع الثالث يف الأ�سر ويدعى كوزو اكوموتو اإلى اأن جرى 
حتريره من الأ�سر الإ�سرائيلية عام 1985.

428   ا�ست�سهد يف حماولة اختطاف طائرة العال الإ�سرائيلية يف اأيلول/1970 اأثناء توجهها من مطار هيرثو يف بريطانيا اإلى تل اأبيب بينما اأ�سيبت 
رفيقته يف العملية ليلى خالد.

429   وقعت عملية عنتيبي يف حزيران/1976 حيث ا�ستطاعت وحدة اإ�سرائيلية ت�سللت اإلى مطار عنتيبي عرب كينيا النق�سا�ش على اخلاطفني 
الذين كانوا قد اأنزلوا الركاب يف احدى قاعات املطار اأثناء املفاو�سات، فقتل عدد منهم، من بينهم بع�ش املهاجمني الإ�سرائيليني ومنهم �سقيق نتنياهو 
النقيب افنان نتنياهو، اإ�سافة اإلى اأع�ساء جمموعة املجال اخلارجي الأربعة ومعهم فايز جابر احد موؤ�س�سي اجلبهة ال�سعبية والذي ذهب اإلى هناك 

للتفاو�ش مع الطرف الإ�سرائيلي يف عنتيبي.

وديع حداد
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كل عنا�رص وكوادر الفرع اخلارجي، الذين اتخذوا من بغداد وعدن نقطتي ارتكاز يف اال�صتقرار القيادي وموا�صلة 

التدريب يف مع�صكرات خا�صة جرى اإن�صاوؤها هناك، ويف العام 1990 اأعادت اجلبهة ال�صعبية عرب موؤمترها اخلام�س 

الذي عقد يف خميم الريموك االعتبار لل�صهيد وديع حداد الذي اأعطى ق�صية �صعبه كل طاقته وحياته، ورفع من �صعبية 

وح�صور اجلبهة ال�صعبية، خ�صو�صا مع املناقبية العالية التي ميزت �صخ�صيته الوطنية)430(.

اإىل  اأ�رصته  وجلاأت  الفل�صطيني  اجلليل  عا�صمة  �صفد  مدينة  يف  حداد  وديع  الدكتور  ال�صهيد  ولد   

لبنان عام النكبة، در�س الطب الب�رصي يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت، ورافق الدكتور جورج حب�س 

يف تاأ�صي�س حركة القوميني العرب واجلناح الع�صكري للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني ومنظمة �صباب 

الثاأر، كما لعب دورا متميزا يف تاأ�صي�س منظمة التحرير الفل�صطينية، فقد كان ع�صوا يف رئا�صة املجل�س 

اأمامه  االإ�رصائيلي من فر�صة  العدو  املبا�رص �صد  بالعمل  ان�صغاله  الفل�صطيني، ولكن مل يدع  الوطني 

توفري  يف  الظل  حتت  العمل  فف�صل  الفل�صطينية،  القيادية  االأطر  يف  املبا�رص  ال�صيا�صي  العمل  ملمار�صة 

م�صتلزمات اال�صتمرار للجبهة ال�صعبية ويف ا�صتهداف العدو االإ�رصائيلي بعمليات خا�صة، كما عرف 

خدماته  لقاء  اأجور  يتقا�صى  اأن  دون  الفل�صطينية  املخيمات  يف  الطبية  عيادته  وافتتاحه  ب�صاطته  عنه 

لعامة النا�س، كما متيز حداد مبجموعة من ال�صفات الفريدة التي جعلت منه قائدا ميدانيا، ميلك ح�صا 

عاليا، كما ميلك حا�صة اأمنية متقدمة، ومنها مثال يف اإنقاذه للطائرة املدنية العراقية التي قام �صالح اجلو 

الدكتور  باأن  بغداد ظنا  اإىل  اإقالعها من مطار بريوت عام 1973 متجهة  بعد  باختطافها  االإ�رصائيلي 

جورج حب�س على متنها، فقد قام ال�صهيد حداد يف اللحظات االأخرية بالقدوم اإىل مطار بريوت واإنزال 

الدكتور حب�س من الطائرة، قبل اإقالعها بناء على حد�صه االأمني واإنقاذه يف اآخر حلظة.

 وقد ا�صت�صهد الدكتور حداد يف حادث مدبر بعد ت�صميم تعر�س له، ودفن يف بغداد يف ت�صييع ر�صمي 

حمموال على عربة مدفع يف اآذار/1978 ونعته قيادة اجلبهة ال�صعبية ومنظمة التحرير الفل�صطينية، 

املجال  لفرع  النقدية  املمتلكات  حا�صل  ال�صعبية  اجلبهة  قيادة  �صلم  احت�صاره  واأثناء  وفاته  وقبيل 

اخلارجي، فا�صت�صهد نظيف الكف/طيب ال�رصيرة.

ال�صوء  من  مزيدا  كالين  اأهارون  ال�صحفي  تاأليف  من  اإ�رصائيل  يف  �صدر  جديد  كتاب  األقى  وموؤخرا   

�صبعينيات  منذ  )املو�صاد(  االإ�رصائيلية  اخلارجية  اال�صتخبارات  جهاز  عمالء  نفذها  التي  االغتياالت  على 

العامل، فو�صفته غولدا مائري  اأرجاء  بارزين يف  فل�صطينيني  قياديني ونا�صطني  املا�صي، وا�صتهدفت  القرن 

باأنه )اجلراح الذي قب�س مبب�صعه على مطارات العامل ذات يوم( وعليه اأعطت االإ�صارة ب�رصورة ت�صفيته، 

يف  القيادي  بت�صفية  قام  الذي  هو  )املو�صاد(  اخلارجية  االإ�رصائيلية  املخابرات  جهاز  اأن  املوؤلف  وك�صف 

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني الدكتور وديع حداد العام 1978 بو�صاطة �صوكوالم�صمومة)431( وهي 

430   اطلق جورج حب�ش جملته ال�سهرية اإبان احتدام اخلالف مع وديع حداد ب�ساأن ال�ستمرار بالعمليات اخلارجية من عدمه: )اأما وديع، واأما 
الن�سباط( وذلك يف اأعقاب قرار اجلبهة اإيقاف اختطاف الطائرات والعمل الع�سكري اخلارجي لأنه ا�ستنفذ اأغرا�سه، ولكن وديع حداد رف�ش ذلك واتخذ 
قرار بف�سله رغم عدالة موقفه الكفاحي من وجهة نظر غالبية كوادر اجلبهة ال�سعبية فلم يخرج تيار )وديعي( ومل ت�ستل ال�سيوف لتمزيق اجلبهة كما 
ح�سل ويح�سل يف تنظيمات وحركات اأخرى، بل اأعيد العتبار اإليه كبطل من اأبطال فل�سطني واجلبهة ال�سعبية، انظر: مقال الدكتور �سالح عودة اهلل، 

�سحيفة الجتاه الدميقراطي الإلكرتونية، قطاع غزة، عدد يوم 2007/12/17.
431   بينما ت�سري م�سادر فل�سطينية باأن وديع حداد �سعر بالأمل يف معدته م�ستكيا يف مقره يف منطقة امل�سبح و�سط بغداد بعد عودته من اجتماع 
ليلي له مع �سعدون �ساكر مدير املخابرات العراقية، حيث قال للح�سور �سراحة انه �سعر بالأمل فور �سربه فنجان القهوة يف منزل �سعدون �ساكر، ثم 

�سافر اإلى اجلزائر ومنها اإلى اأملانيا الدميقراطية للعالج، حيث تويف هناك بعد اأن عجز الأطباء الأملان عن ت�سخي�ش مر�سه.
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الراحل هواري بومدين  الرئي�س اجلزائري  يبدو كل من  ما  التي راح �صحيتها على  البيولوجية  الت�صفية 

كما تقول بع�س امل�صادر على �صوء مواقفه القومية، والرئي�س الراحل يا�رص عرفات بينما جنا خالد م�صعل 

منها)432(.

 وح�صب امل�صدر االإ�رصائيلي ال�صابق فقد علم املو�صاد ب�صغف وديع حداد بال�صوكوال البلجيكية، 

فاأدخل خرباء املو�صاد مادة �صامة بيولوجية تعمل ببطء اإىل كمية من ال�صوكوال البلجيكية اأر�صلوها اإىل 

وديع حداد بطريقة معقدة من اأوروبا اإىل العراق، وبعدما تناول حداد هذه ال�صوكوال تدهورت حالته 

ال�صحية ب�صورة خطرية وعانى كثريا يف م�صت�صفى يف املانيا ال�رصقية اإىل اأن تويف العام 1978، وبعدما 

اأ�صار كالين اإىل اأن عملية الت�صفية هذه )كانت اأول عملية ت�صفية بيولوجية( تنفذها اإ�رصائيل، وقال اأن 

الدولة العربية التي ت�صف وديع حداد بـ)االإرهابي املتمر�س واملتعدد املواهب( اتهمته باأنه كان اأول من 

خطف طائرة تابعة ل�رصكة الطريان االإ�رصائيلية )العال( العام 1968 التي جرى االإفراج عن ركابها 

الرهائن فقط بعد خ�صوع احلكومة االإ�رصائيلية ل�رصطة االإفراج عن اأ�رصى )433( فل�صطينيني.

 وبغ�س النظر عن تقييمنا اأو موقفنا من العمليات اخلارجية اإال اأن ما قام به الدكتور وديع حداد 

االإ�رصائيلية  الدولة  اأركان  هز  ال�صعبية  للجبهة  اخلارجي  املجال  نفذها  التي  اخلارجية  العمليات  يف 

ال�صهيونية ولفت انتباه العامل اإىل ق�صية فل�صطني بعد اأن اأهملها العامل ل�صنوات طويلة، وبعد اأن نامت 

يف اأدراج االأمم املتحدة.

432   اأكد حممد داود عوده )اأبو داوود( ع�سو املجل�ش الثوري حلركة فتح اأن )اأبو عمار( مات م�سموما واأن اغتياله جرى بتمرير ال�سم بالدواء 
لأنه كان جمربا على اأخذ بع�ش الأدوية حيث ا�ستخدموا معه ال�سم القاتل البطيء، واأعرب عن اعتقاده باأن الفرن�سيني اكت�سفوا نوع ال�سم وطريقة اأخذه 
وطريقة الوقاية منه، اإل اأن حالة عرفات كانت متاأخرة م�سريا اإلى اأن نوع ال�سم ما زال �سرا، ويروي اأبو داوود رواية ثانية عن اغتيال ال�سهيد وديع 

حداد قائال اأنه مل ميت بال�سوكول بل و�سعت له حبة ال�سم يف فنجان القهوة )الراية القطرية عدد يوم 2007/12/15(.

433   �سحيفة احلياة اللندنية، عدد يوم 2005/5/5.
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اجلبهـة الدميقراطيـة 

لتـحريــر فـل�سطيـــــــن 

اجلبهة  عن  املن�صقة  املنظمات  اأول  هي 

الع�صكري  الذراع  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية 

القوي حلركة القوميني العرب. اإذ اأن القوى 

اجلبهة  يف  احلركة  مع  ائتلفت  التي  االأخرى 

ال�صعبية هي يف واقع االأمر تنظيمات م�صتقلة 

العودة«  »اأبطال  و  الثاأر«  »�صباب  عدا  فيما 

عن  اأعلن  وقد  الفل�صطيني«.  »التنظيم  و 

حتمل  وظلت   ،1969/2/22 يف  تاأ�صي�صها 

ا�صم »اجلبهة ال�صعبية الدميقراطية لتحرير فل�صطني« حتى �صنة 

حوامته  نايف  وتزعمها  »ال�صعبية«،  لفظة  اأ�صقطت  حيث   1975

اأ�صفر عن تفكك حركة  اأن ان�صقاقها  االأمني العام لها، واملعروف 

اأول  منازع،  بال  الدميقراطية،  اجلبهة  وتعترب  العرب.  القوميني 

-اللينينية  باملارك�صية  ال�رصيح  التزامها  تعلن  فل�صطينية  منظمة 

يرتبط  والعربي،  الفل�صطيني  اجلديد،  الي�صار  ن�صاأة  اأن  وترى 

يغزو  بداأ  التيار  هذا  اأن  اإىل  االإ�صارة  �صبقت  ولقد  هي.  بن�صاأتها 

حركة القوميني العرب منذ �صنة 1961 متاأثرًا بالتحوالت الطبقية 

واجلمهورية  م�رص  �صهدتها  التي  االجتماعية  امل�صاألة  وتطورات 

العربية املتحدة وما بعد االنف�صال. ويف �صهر اآب/ اأغ�صط�س �صنة 

املارك�صيون  ا�صتطاع  لها  موؤمترًا  ال�صعبية  اجلبهة  عقدت   1968

التقرير  يف  املوؤمتر  ودعا  االأيديولوجية،  اأطروحاتهم  فر�س  فيه 

ال�صيا�صي اإىل »تبني املارك�صية كنهج عمل الأن اأيديولوجيا الربجوازية ال�صغرية اأظهرت اأنها غري قادرة 

على حل املع�صالت التي يطرحها التحرر الوطني. وال بد من االنحياز اإىل جبهة الكفاح الطويل االأمد 

الذي يبداأ بالت�صلح ب�صالح االأفكار الثورية؛ اأفكار الطبقات الثورية يف اأي جمتمع االأكرث ثورية وجذرية، 

والتي ال م�صلحة لها يف املهادنة وال يف الرتاجع. الأنها �صتك�صب كل �صيء: الوطن واالأر�س واال�صتقالل 

ال�صيا�صي واالقت�صادي احلقيقي«. 

بنت  الذي  وال�صيا�صي  الفكري  »االأ�صا�س  هو  ال�صيا�صي  التقرير  اأن  اعتربت  ان�صقاقها  وحني 

�صنة  اأوائل  ويف  والتنظيمي«434.  وال�صيا�صي  االأيديولوجي  ا�صتقاللها  الدميقراطية..  اجلبهة  عليه 

434   نف�ش امل�سدر.- �ش 941. وكذلك : هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- املجلد الثاين - م�سدر �سابق - �ش 11. و نايف حوامته.- حوامته 
يتحدث …- مرجع �سابق - �ش 314، حيث التاأكيد يف احلا�سية املنجمة على ما ورد يف املو�سوعة الهجائية اأعاله.

نايف حوامتة
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1972 حددت اجلبهة هويتها ونهجها يف النظام الداخلي ال�صادر عن اجتماع املجل�س الوطني العام 

)الكونفرن�س( يف �صهر ت�رصين ثاين/ نوفمرب �صنة 1971. وح�صب اأرقام النظام ورد ما يلي: 

اجلبهة ال�صعبية الدميقراطية لتحرير فل�صطني، هي جبهة ي�صارية موحدة فل�صطينية- اأردنية . 1

ت�صم الف�صائل املتقدمة من ال�صعب الكادح... الخ 

الواقع . 2 على  بحيوية  لتطبيقها  وتعمل  عمل  كدليل  باملارك�صية  ت�صرت�صد  القائدة  النواة  اإن 

االأردين- الفل�صطيني من اأجل بناء حزب مارك�صي لينيني يقود اجلبهة والتحالف الدميقراطي 

للثورة. 

الربوليتارية... . 3 االأممية  اأ�صا�س  تلتزم على  القائدة  الدميقراطية ونواتها  ال�صعبية  اإن اجلبهة 

نطاق  على  الثورية  القوى  وكافة  الفل�صطينية  الثورة  وتعزيزه بني  التحالف  توثيق  اأجل  من 

العامل... ك�رصورة واقعية وتاريخية... ولبناء جبهة �صدام وا�صعة �صد االإمربيالية على نطاق 

العامل«)435(. 

 )1968 اآب  )بيان  على  وافقت  قد  ال�صعبية  اجلبهة  كانت  اإذا  االن�صقاق  اأ�صباب  هي  ما  واالآن 

باالإجماع كما ي�صري اإىل ذلك ناجي علو�س؟ اإن بيان االن�صقاق ينطلق من اأنه: »ال ميكن حتويل موؤ�ص�صة 

برجوازية ميينية اأو برجوازية �صغرية اإىل موقع ي�صاري ثوري بكاملها«. كما ي�صري البيان اإىل م�صاكل 

ال�صجون  يف  )اأي   1966 عام  كليًا  انهارت  التي  واملتخلفة  املهرتئة  القيادات  »بفر�س  متثلت  تنظيمية 

االأردنية( وبذلك كر�صت االإطارات الفا�صلة تاريخيًا واملنهارة عام 1966 على راأ�س تنظيمات اجلبهة«. 

وحاربت »القيادة اليمينية«، »دخول اأية رياح ثورية للتغيري الثوري.. وعملت على تدعيم مراكز القوى 

واالإقطاعات اخلا�صة وال�صلل وعبادة الفرد.. وفر�صت بقوة ال�صالح قيادة توفيقية.. وجلاأت اإىل العنف 

بداًل من عقد موؤمتر دميقراطي اأو القبول بالطالق الدميقراطي«436. ولقد قابل ال�صحايف اللبناين طالل 

�صلمان كال من »حوامتة« و »حب�س« للتن�صت على اأ�ص�س اخلالف بينهما، ون�رص حتقيقاته �صنة 1969 

يف كتاب بعنوان: »مع فتح والفدائيني«. فجاء تعليق »حب�س« على اأطروحات املارك�صية قبل االن�صقاق 

ين�صون  اإنهم  اجلميع،  اآذان  على  وغريبة  "االإخوان" جديدة  ي�صتخدمها  التي  اللغة  »اإن  من:  حمذرًا 

الواقع متامًا. فريكزون اأحاديثهم وعملهم على �رصورة تغيري ال�رصاع الطبقي، بينما نحن نريد اأن 

جنر املزيد من قطاعات ال�صعب اإىل �صاحة القتال. ماذا ميكننا اأن نقدم للق�صية اإذا كنا حما�رصين؟! اإن 

منطق االإخوان �صيعزلنا عن اجلميع، حتى عن ذوي امل�صلحة احلقيقية يف الثورة، هل تعتقد اأن اأبناء 

املخيمات �صيلبون نداء الثورة الربوليتارية ؟ اأبدًا«. 

 اأما نايف حوامته فال يرى اإال العك�س متامًا: ».. كنا نريد تفجري ثورة كفيلة بتحرير فل�صطني، علينا 

اأن نبني حزبنا الثوري املارك�صي اللينيني. ففي غياب مثل هذا احلزب ال ميكن حتويل حركة املقاومة 

اإىل ثورة حقيقية، اإن نوعية املقاتل هي التي حتدد قدرته على اإحراز الن�رص، ويف فيتنام ينت�رص الثوار 

اأو ال  اإما اأن تكون طليعة ثورية عربية حتريرية �صاملة  الأن ن�صالهم يرتكز اإىل قاعدة فكرية ثورية.. 

تكون �صيئًا«437. 

435   جورج �سامل حجار، اأدبيات اجلبهة الدميقراطية … - عدد 8 - مرجع �سابق - �ش 38. 
436   املو�سوعة الفل�سطينية.- ناجي علو�ش: فكر حركة املقاومة الفل�سطينية … - م�سدر �سابق - �ش 943. 

437   في�سل جلول.- حركة القوميني العرب … - مرجع �سابق - �ش 193. 
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ولعله يق�صد ذاته عندما ي�صري في�صل جلول، مِلَن عرف حركة القوميني العرب يف اآخر حياتها، اأن: 

اإليها يف تاأ�صي�س جبهته  اأن االإمكانات التي ا�صتند  »الذين عا�رصوا ظروف ان�صقاق حوامته يعرفون 

كانت يف حدود ال�صفر تقريبا« 438، وهذا »ال�صفر« ي�صاوي عند »ممدوح«، القائد الع�صكري للجبهة، 

اأن جمموعة حوامته  االأيام االأوىل«439! وهذا �صحيح من حيث الواقع. بيد  »�صتة ع�رص �صخ�صًا يف 

يتزعمها حم�صن  التي  اللبنانيني  حظيت بدعم خارجي متثل يف حركة »فتح« ويف منظمة اال�صرتاكيني 

اإبراهيم وبقوى عربية ر�صمية وحزبية، ولهذا ت�صخم »�صفر جلول« اإىل احلد الذي جعله يفاخر بلقب 

»الي�صار الفل�صطيني اأو العربي اجلديد«، و واأد حركة القوميني العرب. 

اندماج منظمات اأخرى 

يف  للجبهة  منظمتان  ان�صمت  ال�صيا�صي  للتقرير  وتبنيها  الدميقراطية  ان�صقاق اجلبهة  على خلفية 

�صهر حزيران/ يونيو �صنة 1969 هما ع�صبة الي�صار الثوري الفل�صطيني واملنظمة ال�صعبية لتحرير 

�صمري  والعقيد  ع�صكري  وي�صار  الربقاوي  وحمزة  جبارة  اأبو  اللطيف  عبد  قادتها  واأبرز  فل�صطني 

اخلطيب والعقيد عبد العزيز الوجيه رئي�س اأركان جي�س التحرير440. وعن »االأخرية« ي�صار اإىل اأنها 

تاأ�ص�صت �رصًا ع�صية انعقاد الدورة االأوىل للمجل�س الوطني الفل�صطيني )اأيار/ مايو 1964( وا�صتملت 

االأردين وي�صاريني فل�صطينيني  ال�صيوعي  اأع�صاء �صابقني يف احلزب  على ثالث جمموعات تكونت من 

يف �صورية ووطنيني فل�صطينيني يف �صورية. وقد ظهرت املنظمة اإىل العلن يف اأعقاب املوؤمتر الثاين لها 

)1968( اإثر خالفات جذرية حمورها االندماج باملنظمات الي�صارية الفل�صطينية اأو عدمه. وقد اعتنقت 

املنظمة املارك�صية اللينينية نهج عمل. وهي اأقرب اإىل اجلبهة ال�صعبية من قربها للجبهة الدميقراطية. 

ومع ذلك فقد ان�صم اأغلبية اأع�صائها اإىل االأخرية يف 6/5/ 1969 فا�صطر بقية االأع�صاء اإىل اإ�صدار 

بيان ي�صقط �صفة االأغلبية، اإال اأن ن�صاط املنظمة توقف منذ اأواخر العام 1970)441(. 

اأعلن نايف حوامتة ان�صقاقه يف عام 1968 عن اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني لي�صكل ما اأ�صماها 

اجلبهة  اجلديد  اال�صم  لي�صبح  ال�صعبية  حذف  ثم  فل�صطني،  لتحرير  الدميقراطية  ال�صعبية  اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير فل�صطني.

ومتثل هذه اجلبهة ان�صقاق العنا�رص االأكرث ي�صارية يف مع�صكر الي�صار الفل�صطيني الذي كانت متثله 

اجلبهة ال�صعبية. وقد اتهم موؤ�ص�صو هذه اجلبهة رفاقهم يف اجلبهة ال�صعبية باأنهم ميينيون!! وح�صب 

438   نف�ش املرجع.- �ش 192.

439   جورج �سامل حجار،- اأدبيات اجلبهة الدميقراطية … - عدد 8 - مرجع �سابق - �ش 37، ا�ستنادا اإلى احلا�سية رقم 7 يف ال�سفحة رقم 
61. ومن جهته يذكر " حوامته "، خالفا لذلك، اأن النواة الأولى كانت تعد باملئات كما هي انطالقة الف�سائل الأخرى. هذه املالحظة وردت يف: نايف 

حوامته.- نايف حوامته يتحدث … - مرجع �سابق - �ش 57. 

440   نايف حوامته.- نايف حوامته يتحدث … - مرجع �سابق - �ش 57. 

441   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- املجلد الرابع - م�سدر �سابق - �ش 327. 
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نايف حوامتة فاإنه ورفاقه جنحوا يف فر�س برنامج ي�صاري وا�صح يف موؤمتر اجلبهة ال�صعبية املنعقد يف 

اآب/اأغ�صط�س 1968 )يف اأثناء وجود جورج حب�س يف ال�صجن يف �صوريا(، حيث ا�صتغل حوامتة وجود 

حب�س يف املعتقل الإحداث االن�صقاق يف اجلبهة ال�صعبية باإ�صناد ع�صكري ومايل من منظمة ال�صاعقة بهدف 

اإ�صعاف اجلبهة، حيث لل�صاعقة اأ�صبابها يف ذلك الوقت. وانتخب املوؤمتر جلنة تنفيذية جديدة بن�صبة 

اأربعة اإىل اأربعة، وهم:

علي  اأبو  )ال�صهيد  مواجهة  يف  راأفت(  و�صالح  حمد  الكرمي  عبد  ربه،  عبد  يا�رص  حوامتة،  )نايف 

م�صطفى، ال�صهيد وديع حداد، اأحمد حممود اإبراهيم/اأبو عي�صى وحمدي مطر، وانتخب �صمري �صهاب 

الدين اأمينا عاما للجبهة والذي ا�صتقال على الفور، اإ�صافة الحرتامه وتقديره للدكتور حب�س املوجود 

يف املعتقل.

 وقد اأدى غياب حب�س وتاآمر حوامتة وكول�صاته امل�صبقة للعملية االنتخابية داخل املوؤمتر، اإىل هذه 

النتيجة التي اأعطت رفاق حوامتة ن�صف مقاعد القيادة.

 واأطلق رفاق حوامتة اتهامات �صد رفاق حب�س مبحاولة ا�صتخدام القوة الإجبارهم على التخلي عن 

النتيجة، وقبول قيادة جديدة غالبيتها ال�صاحقة من اجلناح اليميني)442(.

وقد احتدم اخلالف بني الطرفني لعدة اأ�صهر مما اأدى يف النهاية الن�صقاق العنا�رص االأكرث ي�صارية 

بقيادة نايف حوامتة )وهو اأردين من مواليد ال�صلط �صنة 1935 لعائلة م�صيحية اإجنيلية( ومعه عبد 

الكرمي حمد )اأبو عدنان(، يا�رص عبد ربه، �صالح راأفت، وان�صم اإليهم من خارج اأع�صاء املوؤمتر كل من، 

ع�صام عبد اللطيف، بالل احل�صن، عمر نوفل )ممدوح( واآخرين.

وحاولت   ،1969 �صباط/فرباير   22 يف  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  الدميقراطية  اجلبهة  واأعلنت 

اجلبهة ال�صعبية ت�صفيتها، ومل تنجح. وقد حذفت كلمة ال�صعبية من ا�صمها �صنة 1975.

اجلبهة  تبنتها  التي  االأيديولوجية  والعقيدة  ال�صيا�صي  الربنامج  نف�س  الدميقراطية  اجلبهة  تبنت 

ت  ال�صعبية يف اآب/اأغ�صط�س 1968، غري اأنها كانت اأكرث»تطرفا« يف تبني املارك�صية – اللينينية وقد عربَّ

عن نف�صها من خالل جملة احلرية. ويتهمها العديد من املراقبني باأنها �صبب رئي�س وراء جرِّ الثورة 

الفل�صطينية اإىل ال�صدامات مع ال�صلطات االأردنية.

اإذ رفعت �صعار )كل ال�صلطة للمقاومة( قبل معارك اأيلول/�صبتمرب 1970 باأ�صابيع. 

واإذا كانت اجلبهة الدميقراطية ب�صبب حجمها املحدود )تاأتي ثالثا بعد فتح وال�صعبية يف ف�صائل 

منظمة التحرير الفل�صطينية( مل ت�صتطع فر�س �صيطرتها، فاإنها على االأقل اأ�صهمت يف حتريك املبادرة 

ال�صيا�صية الفل�صطينية باجتاه يقرتب من اأطروحاتها الواقعية اإذ دعت �صنة 1973 اإىل برنامج مرحلي 

لتحرير فل�صطني، والذي كان اأ�صا�صا ملا تبنته املنظمة ر�صميا بعد ذلك، فيما عرف بربنامج النقاط الع�رص 

يف املجل�س الوطني الـ12.)443(

 من جعله اأ�صلوبا رئي�صا. 
ً
انتقدت اجلبهة جعل الكفاح امل�صلح اأ�صلوبا وحيدا للن�صال الوطني، بدال 

واأكدت �رصورة توازي االأ�صلوب الدبلوما�صي والعمل الع�صكري. وهكذا، تكون قد وافقت حركة فتح، 

442  ريا�ش الري�ش، �ش 61.

443  املو�سوعة الفل�سطينية، ج 2، �ش13-12.
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ومنظمة التحرير الفل�صطينية، يف الربنامج ال�صيا�صي املرحلي، الذي طرح يف عقب حرب اأكتوبر 1973، 

ا�صرتاتيجية �صيا�صية، ت�صعى اإىل اإن�صاء الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة، على اأي جزء من تراب فل�صطني، 

بعد حتريره.

ل جمل�س وطني ملنظمة التحرير يعقد بعد تاأ�صي�صها )املجل�س  وقد �صاركت اجلبهة الدميقراطية يف اأوَّ

الوطني ال�صاد�س 1969( وظلت على ع�صويتها يف املنظمة، وحافظت على عالقات اأوثق مع فتح، لكنها 

رف�صت امل�صاركة يف املجل�س الوطني ال�صابع ع�رص الذي عقد يف عمان �صنة 1984 حيث كانت ال�صاحة 

متوج بتداعيات اخلروج الفدائي الفل�صطيني من لبنان، ويف املجل�س الوطني ال 19 قبلت الدميقراطية 

اإعالن الدولة الفل�صطينية واأيدت تطبيق القرارات الدولية مبا فيها قرار 242. وقد اعرت�صت اجلبهة 

الدميقراطية على موؤمتر مدريد، وعلقت ع�صويتها يف اللجنة التنفيذية للمنظمة ب�صبب اتفاقات اأو�صلو 

�صيا�صات  من  الكثري  خالفت  لكنها  الع�رص،  الف�صائل  حتالف  يف  و�صاركت   ،)1993 )اأيلول/�صبتمرب 

التوفيق  عقدة  من  عانت  اأنها  ويبدو   .1996 �صنة  اأواخر  التحالف  هذا  عن  انف�صلت  اأن  اإىل  حما�س 

ال�صغري  التاريخي، وبني حجمها  دوره  على خلفية  والتوجيه  بالزعامة  قيادتها )حوامتة(  رغبة  بني 

واأيديولوجيتها الي�صارية التي فقدت بريقها، وانح�رصت عن ال�صاحة اجلماهريية.

تعر�صت اجلبهة الدميقراطية لالن�صقاق عندما خرج عنها يا�رص عبد ربه )اأحد القياديني البارزين( 

وموؤيدوه يف اأواخر الثمانينات حيث حظي بدعم وتاأييد يا�رص عرفات، وقد اأ�صبح تنظيمه اجلديد الذي 

احتفظ با�صم اجلبهة الدميقراطية مقربا من فتح ثم من ال�صلطة الفل�صطينية. والحقا حمل هذا التنظيم 

ا�صم »فدا« بعد اتفاقات اأو�صلو، والتي اأيدها اإىل جانب فتح. 
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حزب الحتاد الدميقراطي 

الفل�سطيني )فدا( 

 ن�صاأ حزب )فدا( على خلفية االن�صقاق 

التنظيمي وال�صيا�صي الذي وقع يف �صفوف 

داخل   ،1988 عام  الدميقراطية  اجلبهة 

ف�صيل من الف�صائل التي تعمل يف ال�صاحة 

و�صيا�صية  تنظيمية  الأ�صباب  الفل�صطينية 

حادة،  وذاتية  �صخ�صية  تباينات  رافقتها 

التنظيم  يف  اأفقيا  عموديا  انق�صاما  فاأحدثت 

امل�صار اإليه، واأعلن احلزب عن نف�صه يف العام 

1990 بقيادة يا�رص عبد ربه، �صالح راأفت، 

اللطيف، جميل هالل، غازي اخلليلي،  ممدوح نوفل، ع�صام عبد 

غازي �صالمه، �صهام الربغوثي، زهرية كمال.. واآخرون.

التحرير  منظمة  اإىل  تاأ�صي�صه  عن  االإعالن  فور  وان�صم   

ب�صخ�س  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�صوية  واإىل  الفل�صطينية 

يا�رص عبد ربه، ويف املوؤمتر االأخري للحزب مت انتخاب �صالح راأفت 

كاأمني عام، بينما غادر يا�رص عبد ربه �صفوف احلزب كما اأكدت 

م�صادر فل�صطينية خمتلفة، ومن اأبرز قيادات احلزب احلالية اإىل 

�صمعان  برغوثي،  �صهام  عامر،  علي  كل من:  راأفت  جانب �صالح 

وائل  الدكتور  العاروري،  ال�صبعات، حممد  اأبو  خوري، خمي�س 

اخلطيب  حنفي  ر�صوان،  اأبو  من�صور  ذياب،  رائف  التكروري، 

�صامي  زقوت،  جمال  كمال،  زهرية  عابد،  اأبو  �صعدي  )خالد(، 

دردونة،  �صامل  هالل،  جميل  الدكتور  ال�صعيبي،  عزمي  الدكتور  عودة،  عاي�صة  احلول،  نعمة  كيالين، 

الدكتورة فيحاء عبد الهادي، جمال اأبو نحل.

يا�رص عبد ربه
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اجلبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطني- القيادة العامة- 

تكونت �صنة 1959 و�صمت نحو ثالثني 

الدكتور جورج �صامل  تنظيمًا ح�صب رواية 

»جبهة  با�صم  حينه  يف  وعرفت  حجار. 

مع  احتادها  وقبل  الفل�صطينية«.  التحرير 

ال�صعبية »طلبت الوحدة مع حركة  اجلبهة 

اأحمد  ال�صيد  رف�س  متت  اأن  وبعد  فتح، 

جربيل قرار املرحوم علي ب�صناق )اأن يكون 

الع�صكري  املجل�س  يف  ع�صوًا  جربيل  اأحمد 

املركزية  اللجنة  يف  ع�صوًا  ب�صناق  وعلي 

حلركة فتح( واألغى الوحدة مع فتح«. هكذا يروي خالد احل�صن 

اأحد قادة حركة »فتح«444. 

فيما  كانت عقدية  التحرير  ن�صاأة جبهة  اأن  االنتباه  يلفت  وما 

يت�صل بدعوتها اإىل »الكفاح امل�صلح«، غري اأنها عجزت عن مبا�رصته 

يف منت�صف العام 1966 واإال لكانت �صاحبة »الر�صا�صة االأوىل« 

عو�صًا عن حركة »فتح«. اأما �صعيها للوحدة مع هذه االأخرية فتبدو 

مربرة للغاية، اإذ اأن »املبادئ االئتالفية« ال�صتة التي طرحتها �صنة 

»فتح«  حركة  اأطروحات  مع  تتطابق  تكاد  عمل  كربنامج   1959

الفل�صطيني  العربي  »ال�صعب  اأن  يعترب  الذي  »االأول«  يف  خا�صة 

ال�صعوب العربية« يف  هو امل�صوؤول االأول عن ق�صيته، ومن خلفه 

حني يوؤكد »الثالث« على »حترمي التكتل والن�صاط احلزبي �صمن 

�صفوف اجلبهة« 445. 

ال�صعبية  العامة« عن اجلبهة  »القيادة  ان�صقاق  ال�صبب يف  اأنه  اأحمد جربيل  يزعم  الذي  املبداأ  وهو 

»القيادة  ان�صقاق  واإثر  )�صوريا( 446.  العربية  االأنظمة  بع�س  ا�صتعداء  عن  ف�صاًل  فل�صطني  لتحرير 

444   توفيق اأبو بكر.- قادة فل�سطينيون … - مرجع �سابق - �ش 162. 

445   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- املجلد الثاين - م�سدر �سابق - �ش 19. 

446   جورج �سامل حجار، اأدبيات اجلبهة ال�سعبية..- عدد 9 - مرجع �سابق - �ش 35. وينقل " ال�سامرائي " عن "جورج حب�ش" حول اأ�سباب 
"جاء نتيجة خالفات يف وجهات النظر حول ق�سايا �سيا�سية وتنظيمية وع�سكرية. وعلى �سبيل املثال كنا  "القيادة العامة" اأنه  لـ  الن�سقاق بالن�سبة 
…" اأما بالن�سبة جلماعة اأحمد زعرور  نرى اأن التنظيم الع�سكري يبنى بطريقة معينة فريد جربيل باأن الطريقة التي يرتئيها هي الأف�سل.. وهكذا 
الذي نعتربه جزء من املع�سكر املعادي، وهكذا.. فالن�سقاق حدث لأن  النظام الأردين  اإلى  الراأي يف نظرتنا  "اإنهم يخالفوننا   : )امل�ستقلني( فقد قالوا 
كل فريق كان يحاول ت�سخري اجلبهة �سيا�سيا وتنظيميا وع�سكريا وفق وجهات نظره واأفكاره من دون مراعاة طبيعة العمل اجلبهوي". لدى: عبد اهلل 
�سلوم ال�سامرائي.- حركة القوميني العرب.. - مرجع �سابق - �ش 181. مقتب�ش عن: فوؤاد مطر.- حكيم الثورة … - مرجع �سابق / �ش120-119.

احمد جربيل
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واأقرت  العام  ذات  يف  للجبهة  االأول  املوؤمتر  عقد   1968 �صنة  اأكتوبر  اأول/  ت�رصين  �صهر  يف  العامة« 

باأنها: »تنظيم جماهريي م�صتقل  اأطلق عليه ا�صم »امليثاق«. وعرفت اجلبهة نف�صها  برناجمًا �صيا�صيًا 

يرتكز )اأواًل( على انفتاحه الكامل لكل تلك العنا�رص ال�رصيفة العربية املنا�صلة، ولي�س تنظيمًا مغلقًا 

متقوقعًا على نف�صه و)ثانيًا( على عدم ارتباطه باأي حزب اأو حركة �صيا�صية اأخرى، وال يقبل يف ع�صويته 

اأي ع�صو اأو عن�رص ملتزم مع اأي حزب اأو حركة اأو تنظيم اآخر، ولكنه يقبل ان�صمام اأي عن�رص يلتزم 

فقط مببادئ اجلبهة«. 

ومثل غريها من املنظمات الفل�صطينية كانت الوثائق االأوىل لها تعرب عن احلاجة اإىل و�صوح يف املواقف 

ُتَخطُّ بـ »عفوية وارجتال«. وانعقد املوؤمتر الرابع )اآب/اأغ�صط�س1973(  ال�صيا�صية العاجلة. فكانت 

اأول  يف  اأكد  متكاماًل«  �صيا�صيًا  »برناجمًا  فاأقرت  اأيديولوجي خانق.  بفراغ  ت�صعر  كانت اجلبهة  بينما 

بنوده على قيمة النهج الفكري والربنامج ال�صيا�صي يف تاريخ الثورات الوطنية »فال ثورة بدون نظرية 

ثورية« الأن »النهج الفكري ي�صلح الثورة با�صرتاتيجية وا�صحة«، والأن »ثورة ترتبط مب�صلحة االإن�صان 

التي هي كل ال يتجزاأ يف كل مكان من العامل« فال بد من اأن تنتهج »خطًا ي�صاريًا ثورياُ يعتمد اأيديولوجيا 

الطبقة العاملة، نظرية ال�صعوب املقهورة وامل�صتغّلة للتخل�س من قهرها القومي وظلمها االجتماعي«. 

اأن اجلبهة كانت قد تبنت »اال�صرتاكية العلمية«  ومما يلفت االنتباه، رمبا ب�صبب العفوية واالرجتال، 

منذ املوؤمتر الثاين)447(. كما اأنها ان�صقت ب�صبب العمل احلزبي ثم عادت واآمنت »بقيادة فكر الطبقة 

العاملة وحزبها الطليعي املتميز تنظيميًا واأيديولوجيًا«! 

حيث  حزيران/1967  منذ  ل�صوريا  التاريخي  احلليف  هي  العامة  ال�صعبية/القيادة  اجلبهة  تعد 

التاريخ  الفل�صطيني قبل ذلك  التحالف  بينما كان  العام 1970،  بعد  امل�صرتك  التحالف  تطورت عالقة 

ال�صيا�صي  واالنت�صار  والت�صكل  الن�صوء  طور  تعرب  كانت  التي  فتح  وحركة  �صوريا  بني  يتمحور 

والع�صكري، وبعد توطيد اأركان العالقات التي ميزت القيادة العامة و�صوريا على اأ�صا�س من االن�صجام 

العام يف اخلطوط ال�صيا�صية العري�صة.

نواته  ت�صكلت  فل�صطيني  تنظيم  العامة  ال�صعبية/القيادة  اجلبهة  اأن  القول  ميكن  التفا�صيل  ويف   

ا�صم  ال�صوري عام 1959 حتت  العربي  الفل�صطينيني يف اجلي�س  ال�صباط  االأوىل على يد جمموعة من 

جبهة التحرير الفل�صطينية، ويف االأردن ت�صكلت جبهة حترير فل�صطينية انطالقة من العقبة بداية �صهر 

واأحمد  حمفوظ  اأبو  نايف  منهم  فل�صطينية  وقيادات  فعاليات  للقاء  االأمني  خالد  و�صلها  1967م  اآب 

عب�صي وها�صم ال�صابط واأبو علي الدلقموين، فتفرغ اأبو علي الإعداد كوادر اجلبهة يف ال�صمال واالأغوار 

الن�رص  اأبو ح�صون وعلي علوة واأبو  ال�صخنة( بقيادة املدرب  اإىل دم�صق )مع�صكر  واإر�صال املتدربني 

قاعدة  وهي  باالأردن  قواعدها  ت�صكيل  على  ال�صعبية  اجلبهة  وعملت  بكر،  اأبو  وحفظي  قا�صم  وحافظ 

الغرندل)وادي عربة( بقيادة اأبو علي االأخ�رص وثمانية فدائيني، ثم قاعدة اخليمة )جبال اأبو �صيدو( 

وعمر  �رصيف  اأبو  زكريا  بقيادة  الفل�صطينية  التحرير  وجبهة  العرب  للقوميني  م�صرتكة  قاعدة  وهي 

القا�صم)مانديال فل�صطني( الذي اأ�رص يف معركة بيت فوريك الثانية، وفايز دلقموين، وقاعدة مركزية 

ني�سان/  �سهر  يف  والثالث  �سنة1969،  �سبتمرب  اأيلول/  �سهر  يف  والثاين   ،1968 العام  نهاية  يف  الأول  " موؤمترها  العامة  عقدت" القيادة     447
اأبريل1971، والرابع يف �سهر اآب/اأغ�سط�ش �سنة 1973 واخلام�ش يف �سنة1981 وال�ساد�ش يف �سهر اأيار/ مايو �سنة 1986.
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للت�صليح والتموين يف قرية زبدة )اربد(، وقاعدة ام اخلروع )يف بيارة راجي ال�صمايلة(، وقاعدة الدير 

الكفارات بقيادة  النعيمي، وقاعدة �صحم  ، واأبو �صالح  العي�صاوي  اأبو دمر  العد�صية( بقيادة  )بقرية 

الدكتور احمد طوالبة قومي عربي، وبعد فك االرتباط بني القوميني العرب وجبهة التحرير الفل�صطينية 

يف �صهر 1968/10م �صدر بيان عن جمموعة االن�صقاق وهم موؤلفة من احمد جربيل واحمد زعرور 

وعدنان القا�صم واحمد جرب )اأبو �صاطي( وعفيف العفيفي وابو علي دلقموين واأعلنت اأنها اأ�صبحت 

حاليا حتت ا�صم اجلبهة ال�صعبية بتحرير فل�صطني – القيادة العامة)448(، وطرحت �صعارها يف حترير 

فكرية  نظرية  حينها  يف  اجلبهة  تطرح  ومل  الع�صابات،  حرب  اأو  ال�صعبية  احلرب  باأ�صلوب  فل�صطني 

متكاملة، فكان برناجمها يقوم على الدعوة اإىل حتالف طبقات ال�صعب يف معركة التحرر الوطني، وراأت 

اأن ال�صعب الفل�صطيني هو امل�صوؤول االأول عن ق�صيته ومن خلفه ال�صعوب العربية.

فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  ائتالف اجلبهة  تكوين  �صاهمت اجلبهة يف  وبعد حرب حزيران 1967 

بقيادة جورج حب�س وبامل�صوؤولية الع�صكرية الأحمد جربيل يف 1967/12/11، لكن التحالف مل يدم 

الأ�صباب لها عالقة مبا كان يجري داخل اجلبهة ال�صعبية وامتدادها يف حركة القوميني العرب وامتداداتها 

يف اجلبهة ال�صعبية، فخرجت جمموعة جبهة التحرير الفل�صطينية اأحمد جربيل من االئتالف نهاية العام 

1968، وحملت الحقا ا�صم )اجلبهة ال�صعبية – القيادة العامة()449( بعد خروجها من اإطار اجلبهة 

ال�صعبية لتحرير فل�صطني.

 عقدت اجلبهة موؤمترها العام االأول نهاية العام 1968 بالتحالف مع جمموعة ال�صهيد اأحمد زعرور 

قبل خروجه وت�صكيله منظمة فل�صطني العربية.

يف عام 1969، تعر�صت اجلبهة النتكا�صة متثلت بانف�صال النقيب اأحمد زعرور وجمموعته وت�صكيل 

منظمة فل�صطني العربية، وذلك بعد عامني من دخول هذه املجموعة يف اإطار ائتاليف مع اجلبهة، وبعد 

اأع�صائها  العربية والتحق معظم  فل�صطني  انفرط عقد منظمة  االأردن  امل�صلح من  الفل�صطيني  اخلروج 

اخلا�س  امليثاق  املوؤمتر  واأقر  العامة  القيادة  ال�صعبية/  اجلبهة  اإىل  اآخرون  عاد  فيما  فتح  بحركة 

التنظيمية  االأو�صاع  لدرا�صة  وخ�ص�س   ،1969 اأيلول  يف  الثاين  موؤمترها  اجلبهة  وعقدت  باجلبهة، 

موؤمترها  اجلبهة  وعقدت  العلمية،  واال�صرتاكية  الفكرية  النظرية  خالله  من  تبنى  عام  بتقييم  وخرج 

الثالث يف ني�صان/1971، حيث اأقر املوؤمتر برناجما �صيا�صيا وتنظيميا مطلقا من النظرية اال�صرتاكية 

العلمية، عدَّت اجلبهة نف�صها تنظيما، ال ينتمي اإال اإىل الق�صية العربية الفل�صطينية، التي ت�صتمد طاقاتها 

من اجلماهري العربية; وتنظيما جماهرييا م�صتقال، ولي�س مرتبطا باأيِّ حزب اأو حركة �صيا�صية اأخرى. 

كانت اجلبهة

حترتم القوانني واالأنظمة املو�صوعة، يف كلِّ بلد عربي تكون فيه، ما دامت تلك القوانني ال تتعار�س 

ودورها يف الكفاح امل�صلح. وترى اأيَّ حكم اأو نظام، يحاول احلد من قدرتها اأو منعها من اأداء مهمتها، 

448  امل�سدر: م�سطفى ال�سعد.

449  ملزيد من التو�سيح ميكن العودة اإلى كتاب طالل ناجي، يف اخليمة الأخرى – بريوت – 2001، وكتاب الدكتور يزيد �سايغ: رف�ش الهزمية 
امل�سلح – ال�سادر عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية – بريوت 1992. العمل  – بدايات 
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يعد يف م�صاف اأعداء الثورة)450(.

عقدت اجلبهة موؤمترها الرابع يف 1973/3/20، حيث برزت داخل اأعمال املوؤمتر التكتالت وبوادر 

االن�صقاق الالحق الذي قادة حممد عبا�س )اأبو العبا�س( وتفاقم التكتل امل�صار اإليه يف ظل التباينات التي 

اإىل لبنان واخلالف ب�صاأن تقييم الدور ال�صوري يف ملف الو�صع  ات�صعت مع دخول القوات ال�صورية 

ال�صيا�صي واللجنة  املكتب  الثالثي اجلديد يف  بقيام  الفل�صطينية، وتوج االفرتاق  اللبناين وانعكا�صاته 

املركزية: حممد عبا�س )اأبو العبا�س(، طلعت يعقوب.. مبهاجمة مقر االأمانة العام للجبهة يف بريوت يف 

1976/10/7 وحما�رصة االأمني العام اأحمد جربيل ومهاجمة مقر قيادة اجلبهة يف طرابل�س)451( 

حيث قتل )12( عن�رصا من اأع�صاء اجلبهة وعلى راأ�صهم ع�صو اللجنة املركزية حمد حممد اأحمد حامد 

)اأبو حميد(، واأبو اإ�صماعيل حديد)452(، وعقدت اجلبهة موؤمترها العام اخلام�س عام 1977، وعقدت 

موؤمترها ال�صاد�س عام 1979 حيث جرى الرتكيز على تقييم مرحلة ما بعد اجتياح 1982، واالن�صقاق 

الذي �رصب �صفوف حركة فتح ومنظمة التحرير الفل�صطينية اإ�صافة اإىل مرحلة االقتتال الفل�صطيني يف 

بعلبك وطرابل�س 1983 ومعارك املخيمات مع حركة امل، وعقدت موؤمترها ال�صابع �صيف العام 2005 

وانتخبت جلنة مركزية مو�صعة بغالبية جديدة من ال�صباب.

 ويف 1974 �صارك طالل ناجي يف اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف مندوبا عنها، وقد اعرت�صت على برنامج 

النقاط الع�رص، وان�صمت اإىل جبهة الرف�س ولكنها مل جتمد ع�صويتها يف قيادة م.ت.ف. ويف �صنة 1983 

دعمت االن�صقاق داخل حركة فتح الذي تزعمه العقيد اأبو مو�صى، ثم قاطعت املجل�س الوطني ال 17 

− جبهة االإنقاذ الوطني  −مع اجلبهة ال�صعبية وال�صاعقة  لت  الذي عقد يف عمان �صنة 1984 ، و�صكَّ

الأردنية  – اململكة  2013/3/907م(  الإيداع  – رقم  ال�سر  واأعمدة  والنفط  الثورة  )بني  كتابه  امل�سحال يف  �سعيد خليل  املهند�ش  يقول     450
الها�سمية(، بداأت انطالقة فتح الأولى من ال�سفة الغربية وكان ن�ساطنا يف الأردن �سريا ومل يخرج اإلى العلن اإل بعد نك�سة حزيران 1967، اأما وجودنا يف 
دم�سق فكان ن�سف علني اإذ كان ال�سوريون ي�سمحون لنا ببناء قواعد ومواقع تدريب وتخزين لكنهم كانوا مينعوننا من القيام بعمليات ع�سكرية انطالقا 

من احلدود ال�سورية، وقد ر�سينا بذلك حتى ن�سمن ا�ستمرار تعاون �سوريا معنا.
فعندما قال اأحمد جربيل اأن اجلبهة حترتم القوانني والأنظمة املو�سوعة، يف كلِّ بلد عربي تكون فيه، ما دامت تلك القوانني ل تتعار�ش ودورها 
يف الكفاح امل�سلح. وترى اأيَّ حكم اأو نظام، يحاول احلد من قدرتها اأو منعها من اأداء مهمتها، يعد يف اأعداء الثورة ومبا اأن ال�سوريني كانوا مينعون 

العمليات الع�سكرية يف اأر�سها فلما �سكت عن ذلك.

451   يف 1965م اأ�س�ش اأحمد جربيل جبهة التحرير الفل�سطينية، وبعد عامني اأ�سبحت جزءًا من اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، وعندما اختلف 
جربيل مع حب�ش عام 1969م و�سكل اجلبهة ال�سعبية - القيادة العامة، ذهب حممد عبا�ش معه، ويف 1976/7/30م اختلف اأحمد جربيل مع جمموعة 
من امل�سوؤولني يف قيادة اجلبهة ووقع ا�ستباك م�سلح حيث متكنت جمموعة اأبو العبا�ش من تطويق مقر جربيل يف الفاكهاين واأو�سكت على ت�سفيته، وهنا 
طلبني اأبو عمار وقال يل: اإنني اأحملك امل�سوؤولية يف حال ح�سل اأي �سيء لأحمد جربيل وحتركت على راأ�ش قوة وما اأن و�سلت حتى �ساهدت رماة الآر. 
بي. جي وجميع امل�سلحني التابعني لأبي العبا�ش يحا�سرون جربيل وهنا �سرعت يف عملية اإنقاذه وبعد اأن قمت بتطويق املنطقة وفتحت ثغرة لتخلي�ش 
اأحمد جربيل طلبت من مفيد امل�سري اأن يذهب ويعرف على نف�سه باأنه جاء من طرف العمليات املركزية وي�سرخ ب�سوت عال مع جمموعة من قواتنا 
ويقول باأن اأحمد جربيل و�سل اإلى غرفة العمليات بطرف اللواء �سعد �سايل وبالفعل ان�سحب اجلميع اإلى العمليات املركزية، وهنا متكنت من اإخراج 
اأحمد جربيل من احل�سار وبداأنا واإياه بالرك�ش حتى و�سلنا ال�سفارة العراقية ودخلناها �سوياً ومن هناك ا�سطحبته اإلى مقر قواتنا يف الفاكهاين وكان 
يوجد منزل �سيافة مال�سق ملبنى قوات ال17 فو�سعنا به اأحمد جربيل حتت احلرا�سة امل�سددة وبعد فرتة ح�سر اأبو عمار وحتدث مع اأحمد جربيل 
ومت التفاق معه اأن يبقى ب�سيافتنا حتى تهداأ الأمور وبعد ثالثة اأيام طلب مني جربيل اأن اأح�سر له جهاز ل�سلكي من قواته يف حارة الناعمة فقمت 
باإح�سار اجلهاز وبقى جربيل يف �سيافتنا نحو 15 يوماً، وبعد �سهرين قام اأحمد جربيل بو�سع عبوة نا�سفة يف البناية املكونة من خم�سة طوابق التي 
يقيم فيها اأبو العبا�ش والتي تبعد عن ثكنة قوات ال17 بحدود 150مرتًا وعن مكان اإقامتي 180مرتًا وبعد اأن فجر جربيل العبوة تهدمت البناية بالكامل 
ومن ح�سن حظ اأبو العبا�ش اأنه كان قد غادر البناية قبل تفجريها ومن �سوء حظ �سكانها اأنهم جميعا �سقطوا �سحايا حتت البناية. وعندما ان�سق اأبو 
العبا�ش ان�سم اإليه طلعت يعقوب، علي اإ�سحق، اأحمد جنم، عمر �سبلي )اأبو اأحمد حلب( وع�سرات غريهم، بعد كل الذي فعلناه لإنقاذ جربيل اأقول له 

األ ي�ستحق اأن ترد اجلميل ليا�سر عرفات وهل هذا اجلميل يكمن بق�سف خميم البداوي لقتل اأبي عمار واأبي جهاد.
452   امل�سرية التاريخية للجبهة ال�سعبية/القيادة العامة، اإعداد الأمني العام امل�ساعد دون تاريخ.
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الفل�صطيني، وظلت منذ ذلك احلني على معار�صتها القوية لقيادة م.ت.ف ومقاطعتها للمجل�س الوطني. 

وال تزال تعار�س الت�صوية ال�صلمية وم�صاريعها و�صاركت �صمن حتالف الف�صائل الفل�صطينية الع�رص 

الذي ت�صكل ملعار�صة اتفاق اأو�صلو �صنة 1993 وال تزال ع�صوا يف هذا التحالف. ولها عالقات ح�صنة 

بحما�س واجلهاد االإ�صالمي.

 واجلبهة ع�صو يف منظمة التحرير الفل�صطينية منذ خروجها من ائتالف اجلبهة ال�صعبية عام 1968، 

واأ�صبحت ممثلة يف اللجنة التنفيذية للمنظمة منذ العام 1974، ب�صخ�س طالل ناجي، وبعد موؤمترها 

االأخري الذي عقدته يف ني�صان/ اإبريل 2005 جرى تو�صيع جلنتها املركزية ومكتبها ال�صيا�صي بكادر 

�صبابي، فبلغت ع�صوية اللجنة املركزية �صبعني ع�صوا. وقد حظيت هذه اجلبهة ب�صكل عام بدعم �صوريا 

وليبيا.

ومن اأبرز القيادات التاريخية املوؤ�ص�صة جلبهة التحرير الفل�صطينية التي حملت الحقا ا�صم اجلبهة 

اأول وثاٍن وثالث ورابع، ومن  القول بوجود رعيل  العامة، ميكن  لتحرير فل�صطني/القيادة  ال�صعبية 

الرعيل االأول نذكر: ال�صابط الفل�صطيني يف اجلي�س العربي ال�صوري اأحمد جربيل، العقيد علي بو�صناق، 

طالل ناجي، ف�صل �رصورو، كايد �صليماين، زكي الزين، يو�صف طوبال، اأبو خالد اجلوالن، اأبو طارق 

قا�صم، حفظي  ال�صهابي، حافظ  علي اجلربوين، عمر  اأبو  علي،  دروي�س، ف�صيل طاهر  �صمري  عبا�س، 

قا�صم )اأبو بكر(، فوؤاد زيدان )اأبو العمرين(، ريا�س �صعيد، العقيد عثمان جعفر حداد، العقيد عثمان 

اأبو عرب �صالمه، حت�صني احللبي،  اأبو كفاح التعمري،  اأنور رجا،  خريجي، العميد ماأمون حيفاوي، 

م�صطفى ر�صوان، اإ�صماعيل دمج، جمعة العبد اهلل، رامز م�صطفى، اأبو قب�صي، حممد اأبو ح�صان، جهاد 

جربيل)453(، اأبو العمرين جربيل..

ولد احمد جربيل يف بلدة يازور املجاورة ملدينة يافا عام 1938، عائلة والدته تعود اإىل اأ�رصة �صورية 

من عائلة الغزي، يحمل جذورا �رصك�صية، جلاأت اأ�رصته اإىل �صوريا، واأقامت يف مدينة القنيطرة، تاأثر مبا 

جرى ل�صعبه عام النكبة فالتحق بالكلية الع�صكرية اأمال يف امل�صاهمة يف كفاح ال�صعب الفل�صطيني من اأجل 

العودة، فتخرج �صابطا حمرتفا يف �صالح الهند�صة، وعندما اأ�ص�س تنظيم جبهة التحرير الفل�صطينية عام 

1959 ظل بعيدا عن االأ�صواء ب�صكل كامل حتى العام 1978،عرف عنه ال�صدة والباأ�س، ورف�س احللول 

الو�صط بالن�صبة للحق الفل�صطيني، مزاجه ال�صيا�صي قريب من �صوريا، لكنه اأهمل ال�صيا�صة واالإعالم 

ل�صالح االنغرا�س يف العمل الع�صكري املبا�رص.

اجلليل  عا�صمة  النا�رصة  مدينة  مواليد  من  الجئ  فل�صطيني  االآخر  فهو  ناجي  طالل  نائبه  اأما   

الفل�صطيني عام 1946، جلاأت اأ�رصته اإىل لبنان ثم �صوريا عام النكبة، وان�صم اإىل اجلبهة بتاأثري مبا�رص 

العمل  اإىل ميدان  الفور  املعلمني، وانتقل على  دار  ناجي، در�س يف  املهند�س كمال  الدكتور  �صقيقه  من 

جماهريي  ودود،  االأخالق،  دمث  ال�صيا�صية،  وح�صاباته  قراءته  يف  دقيق  واجلماهريي،  ال�صيا�صي 

ا�صتقطابي، متحدث، متوازن، خطيب قادر على قيادة املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية، وعلى الربط بني ال�صيا�صة 

453   جهاد اأحمد جربيل من مواليد 1963، النجل الأكرب خلم�سة اأبناء لأمني عام اجلبهة ال�سعبية – القيادة العامة، متزوج وله ولدان: اأحمد 
وعلي. ح�سل على دورة بالكلية الع�سكرية يف ليبيا عام 1981، وتخرج عام 1983 برتبة �سابط. وترقى يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة 
العامة اإلى رتبة مقدم، وح�سل على دورتي ا�ستطالع ومظليني، وكان يدر�ش احلقوق يف اإحدى اجلامعات اللبنانية. نائب م�سوؤول القيادة امليدانية يف 

لبنان. ا�ست�سهد جهاد يف 2002/05/20اإثر انفجار عبوة نا�سفة زرعت يف �سيارته.
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والتحالفات والثوابت بطريقة ناجحة، برز ا�صمه يف اأكرث املحطات �صخونة يف االأو�صاع الفل�صطينية يف 

ال�صتات، ويعد الدكتور طالل ناجي من املراجع الفل�صطينية امل�صوؤولة يف �صوريا، نظرا لدوره ال�صخ�صي 

يف معاجلة ومتابعة الق�صايا املتعلقة بالفل�صطينيني والقوى الفل�صطينية ب�صكل عام.

اجلبهة ال�صعبية )القيادة العامة( تبنت باالإجماع اال�صرتاكية العلمية )املارك�صية( وتبنت برناجما 

ت عن نف�صها من خالل جملة »اإىل االأمام«، كما ال تزال متتلك »اإذاعة القد�س« �صيا�صيا منطلقا منها. وعربَّ

نحو  اأكرث  تتجه  واأخذت  املارك�صية،  نبذ  يف  اجلبهة  اأخذت  الت�صعينات  ومنذ  لبنان.  من  تبث  التي 

اخلطاب القومي االإ�صالمي ولعب الدكتور حممود �صيام دورا يف تغيري فكر اأحمد جربيل اإىل اخلطاب 

االإ�صالمي)454(، كما لوحظ ذلك يف خطاباته واإذاعة القد�س.

منذ بروز اأحمد جربيل على ال�صاحة التنظيمية كان على عداوة مع حركة فتح خا�صة مع االأخوة اأبو 

عمار واأبو جهاد منذ ت�صكيل جلنة الطوارئ عمل على حتري�س اللجنة املركزية �صد اأبو عمار وكان له 

دور يف التحري�س على قيادة فتح حني مت اعتقالها من قبل النظام ال�صوري على اثر ا�صت�صهاد يو�صف 

عرابي وحممد ح�صمة �صاهم وا�صرتك مع املن�صقني )االنتفا�صة( اأبو مو�صى واأبو خالد العملة ابتداء 

من معارك البقاع اإىل حرب طرابل�س وعلى اثر ا�صرتاكه باملعارك بطرابل�س ان�صق عنه كل من ع�صو 

احتجاجا  ان�صقاقهم  وكان  را�صد  اأبو  وعمر  )اأبو جابر(  العامة حممد جابر  للقيادة  املركزية  اللجنة 

انق�صاء معارك طرابل�س واالقتتال  االن�صقاق مع  وانتهى هذا  ا�صرتاك جربيل مبعارك طرابل�س  على 

الفل�صطيني امل�صوؤوم �صمال لبنان.

جاء عبد احلليم خدام وعبد ال�صالم جلود ليطلبوا من اأبو �صالح اأن يحل اأحمد جربيل)455( بدال 

منه يف قيادة العمل الفدائي )وكانت حجة خدام اأن ليبيا التي تدفع للمن�صقني 5 ماليني دوالر �صهريا 

�صوف تتوقف اإن مل يوافق اأبو �صالح مما كان من اأبو �صالح اأن رف�س الطلب وقدم ا�صتقالته بعد اأن 

اأبلغ جبهة ما ي�صمى االإنقاذ بقرار خدام وترك موقعه وجل�س يف املنزل اإىل اأن توفى، كان الأحمد جربيل 

دور كبري يف حرب عودة كوادر فتح اإىل خميمات جنوب لبنان حيث كان م�صرتك مع جماعة �صربي البنا 

)اأبو ن�صال يف ت�صفية العديد من كوادر و�صباط حركة فتح وللحديث بقية..

454   الدكتور حممود �سيام، هو اأحد كبار قادة » الإخوان امل�سلمني« يف غزة ورئي�ش اجلامعة الإ�سالمية فيها، عمل يف ال�سعودية م�سوؤول عن 
اأن امل�ساريع التي تقام يف الأر�ش املحتلة تناَق�ش مع الدكتور �سيام  ق�سم قبول الطلبة يف جامعة امللك خالد. وي�ستفاد من اإحدى الدرا�سات اخلا�سة 
�ساحب القرار يف ذلك. وقد لعب الدكتور حممود �سيام دورا حيويا يف رعاية العالقة بني حركة حما�ش واجلبهة ال�سعبية – القيادة العامة �سيا�سيا 
واأيديولوجيا وتنظيميا واإعالميا. ومتخ�ش عن ذلك حتول فعلي يف اجلبهة التي انتقلت من املارك�سية اإلى الإ�سالم. اأما اأحمد جربيل، زعيم اجلبهة، فقد 
اأ�سدر تعليماته اإلى جميع اأفراد اجلبهة بالتوجه اإلى امل�ساجد لل�سالة واإقامة عالقات مع رجال الدين ومع حركة حما�ش وتنظيم اجلماهري على اأ�س�ش 
دينية. كما طلب جربيل من قيادة التنظيم يف الداخل اأن تعرف حما�ش بهذا الدور اجلديد للمنظمة وتقدمي م�ساعدات مالية اإلى املحتاجني وم�ساعدات 

اأخرى عن طريق حما�ش ورجال الدين.
455  موقع احمد عبد الرحمن قنديل، احللقة الثالثة بتاريخ 2010/8/21م.
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الفل�صطينية  التحرير  الذي تعر�صت له حركة »فتح« �صنة 1983 ومن خلفها منظمة  واإثر االن�صقاق 

الوطني  للمجل�س   1984 �صنة  ع�رصة  ال�صابعة  الدورة  انعقاد  مع  الفل�صطينية  التحرير  جبهة  ان�صقت 

الفل�صطيني458، وخرج حممد عبا�س )اأبو العبا�س( على قيادة طلعت يعقوب، واحتفظ كال القائدين با�صم 

اجلبهة نف�صه دون تغيري، غري اأن قائد اجلناح االأول اتخذ من �صوريا مقرًا له فيما اتخذ )اأبو العبا�س( من 

تون�س مقرًا له وعني ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية خالل دورة املجل�س الوطني 

عقد جناح  وعندها  �صنة 1984،  عمان  االأردنية -  العا�صمة  يف  انعقدت  التي  ال�صابعة ع�رصة  الفل�صطيني 

)اأبو العبا�س( موؤمترا عاما جديدا للجبهة �صنة 1985 يف تون�س، وانتخبت جلنة مركزية موؤلفة من: )اأبو 

العبا�س(، علي ا�صحق، اأحمد جنم، خليل عبد الرحمن، مو�صى الغزي، عبد املنعم حياتله، عمر �صلبي )اأبو 

اليو�صف،  العمر، فايزة  العراق(، زياد  العز )مفقود يف  اأبو  العابد،  الي�صار، ح�صني  اأبو  اأحمد احللبي(، 

ناظم اليو�صف، مروان باكري، بالل قا�صم، جميل حفته، تي�صري اأبو بكر، حممود الزايد، اأبو الرائد.

)اجلبهة  �صفوف  داخل  وقع  عمودي(   / )اأفقي  حتول  اإثر   1976 العام  اآذار/مار�س  يف  تاأ�ص�صت   

ال�صعبية /القيادة العامة( بقيادة حممد عبا�س )اأبو العبا�س(، طلعت يعقوب)اأبو يعقوب(، يف ال�صاحتني 

اللبنانية وال�صورية، وذلك على خلفية التباينات التي وقعت يف �صفوف اجلبهة ال�صعبية /القيادة العامة 

يف �صياق البحث عن الهوية الفكرية للتنظيم، ويعود ال�صبب املبا�رص اأي�صا اإىل املوقف من دخول القوات 

ال�صورية اإىل لبنان عام 1976.

القادر  عبد  وهم  اجلبهة  مقاتلي  من  اثنان  ا�صت�صهد  لبنان  جنوب  على  ال�صهيوين  العدوان  واإثر   

العري�س و�صعيد النمر وكان هما االأوالن بعد العودة اإىل ا�صم جبهة التحرير الفل�صطينية وكان ذلك يوم 

1977/4/27، فعّد ذلك اليوم الوطني للجبهة واأ�صبح اليوم التي حتتفل به اجلبهة بذكرى انطالقتها، 

اأ�صهر قليلة متكنت اجلبهة من عقد املوؤمتر يف  وعلى الفور �رصعت باال�صتعداد لعقد املوؤمتر العام، وبعد 

بريوت، ومتخ�س املوؤمتر عن انتخاب قيادة مركزية قامت بدورها بتعيني جمل�س مركزي، وذلك كاإجراء 

موؤقت، على اأن تعقد اجلبهة موؤمترها القادم خالل عام واحد، بحيث تكون اجلبهة قد ا�صتكملت وثائقها 

ور�صمت معامل وجودها ال�صيا�صي والن�صايل على ال�صاحة الفل�صطينية والعربية والعاملية، وكانت اللجنة 

املركزية املنتخبة تت�صكل من: طلعت يعقوب، حممد عبا�س، �صعيد اليو�صف، علي ا�صحق، اأحمد جنم، عبد 

املنعم حياتله، حممد املقدح، اأبو اجلا�صم اجلوالين، �صعيد ال�صعدي )اأبو اإ�صالم(، خليل عبد الرحمن، علي 

عزيز، مو�صى الغزي، يو�صف �صتات)اأبو املاأمون(، يا�صني معتوق، عمر �صبلي )اأبو اأحمد حلب( ر�صاد 

اأبو �صاور، حممد غامن، عبد الهادي الن�صا�س، فهد الويل )اأبو مروان(، اأبو علي �صخ�صيات، اأبو �صاجي. 

فل�صطني،  داخل  ومن  فل�صطني،  نحو  اخلارج  من  انطالقا  امل�صلح  الفدائي  العمل  اجلبهة  ومار�صت 

و�صجلت قيامها بعدد من العمليات النوعية.

 كما حاولت وحدات فدائية من اجلبهة تنفيذ عملية بحرية على �صواطئ تل اأبيب يف اأيار/1990 وذلك 

من انزال لـ16 مقاتال على �صواطئ فل�صطني، بعدد من القوارب اإال اأنها مل تنجز اأهدافها كاملة وعلى اأثر 

العملية امل�صار اإليها اأوقفت االإدارة االأمريكية احلوار بينها وبني منظمة التحرير الفل�صطينية بعد اأقل من 

عام واحد من انطالقه يف تون�س)459(.

458   نف�ش امل�سدر.- نف�ش ال�سفحة. 

459   جاء القبول الأمريكي للحوار مع منظمة التحرير الفل�سطينية بعد اإلقاء يا�سر عرفات خطابه ال�سهري يف جل�سات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
التي جرى نقلها من نيويورك اإلى مقر املنظمة الدولية يف جنيف يوم 1989/12/16، وبعد املوؤمتر ال�سحفي الذي تلى اإلقاء كلمته وفيه اأعلن اأبو عمار 
اعرتافه باإ�سرائيل والقرارات الدولية ونبذ العنف، وبداأت جل�سات احلوار يف تون�ش، حيث تراأ�ش الوفد الفل�سطيني يا�سر عبد ربه و�سم حكم بلعاوي 

وعبد اللطيف اأبو حجلة )اأبو جعفر( اأما الوفد الأمريكي فكان برئا�سة روبرت بيللرتو.
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ال�صفينة  اختطاف  عملية  مثل  الفل�صطينية  القوى  غالبية  فيها  انتقدها  اأعماال  اأي�صا  مار�صت  اأنها  اإال 

منظمة  مقرات  على  ال�صهيونية  للغارة  انتقاما  اجلبهة  نفذتها  التي  1985م،  عام  الرو  اأكيلي  االإيطالية 

التحرير الفل�صطينية يف منطقة حمام ال�صط يف تون�س يوم 1985/10/1، حيث ت�صري امل�صادر املختلفة 

اإىل اأن هدف العملية كان تاأمني نزول الفدائيني من ال�صفينة يف ميناء تل اأبيب وتنفيذ عملية فدائية �صخمة 

هناك.

 وكان مقرها يف منطقة الفاكهاين يف بريوت الذي تعر�س لعملية ن�صف وتدمري كامل عام 1979 قتل 

على اثر ذلك الع�رصات من اأع�صاء اجلبهة ومن ال�صكان املدنيني يف البناء الذي تهاوى بطوابقه الثمانية، 

قد  كانت  التي  املركزية  جلنتها  على  الق�صاء  ي�صتهدف  كان  التفجري  باأن  التحرير  جبهة  م�صادر  وتقول 

حددت موعدا الجتماع مو�صع لها يف املبنى، لكن االجتماع تاأجل يف �صاعاته االأخرية بطلب من ع�صو املكتب 

ال�صيا�صي علي ا�صحق)460(.

وكان االنفجار بفعل )اأحمد جربيل( ردا على االن�صقاق عنه.

العربية،  االأقطار  الفل�صطينية من بريوت وتوزعها يف  الثورة  االأكرب من قوات   وعقب خروج اجلزء 

واجهت جبهة التحرير الفل�صطينية ب�صكل عام اأزمة من نوع اآخر، متثلت يف حماولة حتميل منظمة التحرير 

الفل�صطينية وقيادتها حتديدا م�صوؤولية خ�صارة لبنان، فراأت قيادة اجلبهة يف ذلك حماولة لالإجهاز على 

الثورة الفل�صطينية وعلى منظمة التحرير الفل�صطينية بغ�س النظر عن ال�صعارات التي طرحت والتربيرات 

التي �صيقت لتغطية ذلك، ا�صطرت وفق ما ذكره العديد من قيادييها اإىل )اأخذ موقف ين�صجم مع منطلقاتها 

الوجود،  يف  الفل�صطينية  التحرير  ومنظمة  امل�صتقل  الوطني  القرار  حق  عن  للدفاع  فانحازت  الوطنية، 

اأن هذا املوقف مل يكن �صهال على االإطالق فلم ي�صتطع  اإذ  يف هذا الواقع تباينت املواقف داخل اجلبهة، 

البع�س حتمل �صغوطات جديدة وانتقاالت جديدة وت�رصد جديد، مف�صال اتخاذ موقف حمايد، لكن اجل�صم 

املركزي للجبهة انتقل اإىل جانب منظمة التحرير الفل�صطينية()461(.

وتعر�صت اجلبهة اإىل ان�صقاق مثلث عام 1984 حولها اإىل ثالث كتل متفاوتة يف حجمها وح�صورها بني 

حممد عبا�س )اأبو العبا�س( واالإطار ال�رصعي بقيادة طلعت يعقوب، حممد املقدح )اأبو ن�صال االأ�صقر(.. 

وجمموعة �صغرية من�صقة باأمرة عبد الفتاح غامن، مل تلبث اأن تال�صت الحقا..

 حيث عقد االجتاه ال�رصعي موؤمترا عاما يف دم�صق عام 1983، بعد اأن غادر اأبو العبا�س دم�صق مع 

اإبعاد الراحل يا�رص عرفات من العا�صمة  اإقدام ال�صلطات ال�صورية على  اإثر  جمموعة من كوادر اجلبهة 

يا�صني،  حممد  ال�صيخ،  ع�صام  اأبو  حافظ،  جمدي  من:  موؤلفة  مركزية  جلنة  املوؤمتر  وانتخب  ال�صورية، 

ذيب حوراين،  توفيق،  اأبو  را�صد  يعقوب،  الفوار�س  اأبو  فرحات،  ر�صيد  احللبي،  القنطار، جنيب  �صمري 

اأبو القا�صم، اأبو �صالح، طلعت يعقوب، علي عزيز، حممد املقدح، اأبو اجلا�صم اجلوالين، �صعيد ال�صعدي، 

يو�صف �صتات، ر�صاد اأبو �صاور، يا�صني معتوق، وجنحت بعدها اجلهود التي بذلها ال�صهيد خليل الوزير 

يف راأب ال�صدع داخل �صفوف اجلبهة، ومتكنت اجلبهة من عقد املوؤمتر العام مرة جديدة يف اأيلول/1985 

اأكرث من 125 مندوبا ميثلون ال�صاحات واالأقاليم واالأق�صام املركزية، وانتخب املوؤمتر: حممد  بح�صور 

ال�صيا�صي  املكتب  انعقادها  فور  انتخبت  التي  املركزية  واللجنة  للجبهة  عاما  اأمينا  العبا�س(  )اأبو  عبا�س 

اإذ  الالحق،  املوؤمتر ب�صماته على تطور اجلبهة  القيادية، وقد ترك هذا  ت�صكيل هيئاتها  واأعادت  للجبهة 

460   ت�سري م�سادر متعددة باأن انفجار مقر اجلبهة نتج عن وجود م�ستودع للذخرية يف قبو البناء، بينما يقول قيادي �سابق يف جبهة التحرير 
املواد  ت�سريب  املكان جرى عرب  تلغيم  وان  فل�سطينية معروفة،  به جهة  قامت  مدبر  ناجت عن عمل  النفجار  باأن  ا�سمه(  ذكر  الفل�سطينية )طلب عدم 

املتفجرة تباعا وعلى مدى فرتة زمنية ا�سفل البناء وجتهيزها فنيا.

 .http:/www.pif1961.jeeran.com/index_files/page384.htm 461   انظر املوقع الإلكرتوين جلبهة التحرير الفل�سطينية
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خرج بربنامج �صيا�صي بنظرة جديدة متاما، واأقر لوائح واأنظمة تنظيمية تراعي التوزيع اجلغرايف اجلديد 

اأعمال املجل�س الوطني الفل�صطيني التوحيدي  مبا يفعل وجود اجلبهة، �صاركت اجلبهة موحدة يف دورة 

عام 1988 يف تون�س وخالل هذا املجل�س تكاتفت اأيادي )اأبو العبا�س( و)طلعت يعقوب( وا�صتعادت جبهة 

التحرير الفل�صطينية حلمتها الداخلية التي انعك�صت على االأزمة داخل م.ت.ف ولكن بعد يومني من انعقاد 

هذا املجل�س تويف )طلعت يعقوب( بعد اأزمة قلبية حادة يف اجلزائر.

 ويف هذا ال�صياق فان تيار ال�رصعية بقيادة حممد املقدح الذي حل مكان طلعت يعقوب بعد وفاته، تقدم 

خطوات يف حواره مع الطرف االآخر من اأجل اإجناز اإعادة توحيد التنظيم، فقدم روؤية �صيا�صية وتنظيمية 

بهذا اجلانب، لكن املعلومات ت�صري اإىل اأن التيار االآخر يف غزة بقيادة عمر �صبلي)اأبو اأحمد احللبي( الذي 

حل مكان اأبو العبا�س بعد وفاته، كان قد رف�س موقف االجتاه االآخر، وعّد نف�صه الطرف ال�رصعي، حيث 

�صاند عمر �صبلي)اأبو اأحمد احللبي( يف املوقف اإياه كل من: بالل القا�صم، تي�صري اأبو بكر، ناظم اليو�صف، 

اأبو �صالح ها�صم، وا�صل اأبو يو�صف، وبعد وفاة عمر �صبلي عام 2007 جرى تعيني الدكتور وا�صف اأبو 

يو�صف كاأمني عام للجبهة من قبل التيار امل�صار اإليه.

 واجلبهة ع�صو يف منظمة التحرير الفل�صطينية منذ العام 1979، حيث تناوب على متثيلها يف اللجنة 

التنفيذية حممد عبا�س )اأبو العبا�س( وعلي ا�صحق، وبعد وفاة اأبو العبا�س عام 2003 اأ�صبحت االأمانة 

بقيادة  التنظيمية  ال�رصعية  اأحمد حلب( وتيار  )اأبو  العبا�س حتت قيادة عمر �صبلي  اأبو  العامة ملجموعة 

حممد املقدح )اأبو ن�صال االأ�صقر(.

 وموؤخرا بداأت جبهة التحرير الفل�صطينية ت�صرتد عافيتها، وميكن اأن نلحظ موؤ�رصات العافية التي 

بداأت تطل بنف�صها يف �صفوف جبهة التحرير الفل�صطينية، من خالل دعوات الوحدة الداخلية اجلدية من 

اأجل مللمة �صفوفها، ومن بني االقرتاحات جاء اقرتاح اختيار ال�صيد علي ا�صحق ابن خميم الريموك واملقيم 

يف فل�صطني وع�صو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية كاأمني عام للجبهة، وال�صيد يو�صف املقدح 

)اأبو ن�صال االأ�صقر( ابن خميم عني احللوة، واملقيم بني �صوريا ولبنان كنائب له، وا�صتمرار احلوار مع 

الطرف االآخر الذي ميثله ال�صيد وا�صل اأبو يو�صف.. املقيم يف الداخل الفل�صطيني، وذلك بهدف ا�صتعادة 

الوحدة الداخلية التنظيمية التامة للجبهة، كما يف عودة انطالق اجلبهة يف العمل التنظيمي واإعادة جتميع 

�صفوفها يف املخيمات الفل�صطينية يف �صوريا ولبنان، بعد مرحلة من املراوحة نتيجة ال�صعاب واملاآالت التي 

اأ�صابتها منذ العام 1985.

 ويف اجلانب اخلا�س بالقيادة املوؤثرة التي لعبت دورا يف تاأ�صي�س جبهة التحرير الفل�صطينية كان طلعت 

العامة قبل االن�صقاق عنها، الجئا  ال�صعبية/القيادة  للجبهة  ال�صيا�صي  املكتب  ال�صابق يف  الع�صو  يعقوب 

فل�صطينيا من منطقة اخلليل ومن �صكان خميم العروب، اأ�ص�س كتائب العودة يف خميمه والتحق باجلبهة 

عن  ا�صمه  غاب  درجة  اإىل  وب�صاطته،  وتوا�صعه  طيبته  عنه  1968، عرف  عام  العامة  ال�صعبية /القيادة 

اجلبهة التي طغى عليها لقب )جماعة اأبو العبا�س( �صاع يف جلة تفتت اجلبهة وانق�صاماتها فرحل بهدوء 

يف كانون االأول عام 1988.

 بينما كان حممد عبا�س )اأبو العبا�س( ال�صخ�صية االأكرث ح�صورا ونفوذا يف اجلبهة، من مواليد 1948 

وهو الجئ فل�صطيني من بلدة طرية حيفا، جلاأت اأ�رصته اإىل �صوريا عام النكبة، در�س يف معهد اإعداد املعلمني 

يف دم�صق فعمل يف حقل التعليم يف العا�صمة ال�صورية، تفرغ للعمل ال�صيا�صي مبكرا، اتخذ مواقف م�صاندة 

اإىل  وليعود  له  مقرا  وتون�س  بغداد  من  ليتخذ   1983 عام  �صوريا  فغادر  عرفات،  يا�رص  الراحل  للرئي�س 

�صوريا �صهيدا بعد اأن ق�صى يف �صجون االحتالل االأمريكي يف العراق عام 2004.
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اأجنح  من  لهي  ودليل،  كمر�صد ومنهج  اللينينية   - املارك�صية  ا�صتلهمت  التي  املعا�رصة  الثورات  »اأن 

الثورات... كالثورة الرو�صية وال�صينية والفيتنامية« 465.

جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني تاأ�ص�صت يف مدينة القد�س بعد احتاللها الكامل، على يد رعيل من 

العرب  القوميني  العربية، خ�صو�صا بع�س قادة حركة  القومية  التيارات  الفل�صطينيني من  املنا�صلني 

يف القد�س وال�صفة الغربية واالأردن، ويف املقدمة منهم: الدكتور �صبحي غو�صه، �صفيان خليل �صفيان 

)اأبو احلكم(، م�صطفى وزوز، ابراهيم الفتياين )اأبو النايف(، خالد اخلروف.. ومن اأع�صاء قياديني 

كاملنا�صل  انطالقتها  من  ق�صري  وقت  بعد  اإليها  ان�صموا  اال�صرتاكي  العربي  البعث  �صابقني يف حزب 

بهجت اأبو غربية.. و�صدر بيان تاأ�صي�صها االأول يف مدينة القد�س يف متوز/يوليو 1967، حيث دعت اإىل 

املقاومة ال�صعبية العارمة يف وجه االحتالل.

 وبحكم انتماء غالبية موؤ�ص�صيها يف الداخل الفل�صطيني اإىل حركة القوميني العرب جرى التوا�صل 

مع قيادات احلركة يف االأردن، وحتديدا مع: الدكتور �صمري غو�صة، خالد عبد املجيد، العميد الركن اأبو 

جمال ع�صكر، وال�صهيد الرائد فايز حممود حمدان الذي ا�صت�صهد يف غارات الق�صف االإ�رصائيلي التي 

ا�صتهدفت مواقع حركة فتح يف مناطق ال�صلط االأردنية يف اآب/اأغ�صط�س 1968، علما باأن الرائد فايز 

حمدان كان قائدا يف قوات العا�صفة التابعة حلركة فتح بحكم رتبته الع�صكرية وعالقته مع حركة فتح، 

وعدم وجود قوات ع�صكرية جلبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني اآنذاك، �صوى وجود مع�صكرات تدريب 

يف ال�صاحة االأردنية)466(. 

البعث  حزب  يف  القومية  القيادة  ع�صو  �صامي(  )اأبو  غربية  اأبو  بهجت  انتمى   1968 العام  ويف    

العربي اال�صرتاكي اإىل جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني، بعد اأن كان قد غادر �صفوف حزب البعث 

عام 1963، اإثر ت�صكل املحاور واال�صتقطابات داخل احلزب، وعمل بحكم موقعه يف اللجنة التنفيذية 

ال�صقريي على  اأحمد  تاأ�صي�صها، وبحكم عالقته مع رئي�صها املرحوم  الفل�صطينية منذ  التحرير  ملنظمة 

اإنهاء عالقة جبهة الن�صال بحركة فتح، اأ�صبح بهجت اأبو غربية العنوان االأول جلبهة الن�صال ال�صعبي 

حلركة  املركزية  اللجنة  وع�صو  الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وع�صو  الفل�صطيني، 

املقاومة يف االأردن.

 ومبقدار ما وجدت جبهة الن�صال من ح�صور وفره لها قياداتها التاريخية خ�صو�صا بهجت اأبو 

غربية باعتباره من موؤ�ص�صي منظمة التحرير الفل�صطينية، فاإنها واجهت باملقابل م�صاعب فل�صطينية 

داخلية من نوع اآخر منها حماولة حركة فتح احتواءها داخل موؤ�ص�صات احلركة وحل �صيغتها، فوقعت 

يف لبنان ا�صتباكات م�صلحة بني جبهة الن�صال وحركة فتح منذ العام 1969، فعمل بهجت اأبو غربية 

قرارا  فتح  من حركة  التحرير مببادرة  منظمة  اتخذت  اإىل حني  فتح،  مع حركة  االإ�صكاالت  على حل 

بتجميد عمل جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني على ال�صاحة اللبنانية، لكنه بقي حربا على ورق.

 وبحكم عالقاتها اجليدة مع الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص متكنت اجلبهة من اإيفاد دفعتني 

من فدائييها اإىل م�رص، حيث اأجنزت اإحداها دورة ع�صكرية خا�صة يف مع�صكر حلمية الزيتون، بينما 

465   نف�ش امل�سدر.- نف�ش ال�سفحة.
466   حوار مع الأمني العام جلبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني خالد عبد املجيد يف مكتبه بدم�سق )2006/6/26(.
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اأجنزت دورة �صاعقة ثانية حتت اإ�رصاف وتدريب اجلي�س امل�رصي الأربعني ع�صوا من اأع�صاء اجلبهة 

ليبيا  العالقة اخلا�صة بني اجلبهة وكل من  العام 1975 توطدت  اأن�صا�س يف م�رص، وبعد  يف مع�صكر 

والعراق، فح�صلت على دعم مايل وت�صليحي متميز ومعها ف�صائل قوى الرف�س الفل�صطينية، ويف اإطار 

عالقاتها الدولية، بداأت جبهة الن�صال بفتح دائرة االت�صاالت مع الدول اال�صرتاكية منذ العام 1975 

االأمر الذي �صهل اأمامها �صبل احل�صول على منح التدريب الع�صكري واملنح الدرا�صية.

 واأغلقت مقرات ومواقع اجلبهة يف �صوريا عام 1974 بعد ان�صمام جبهة الن�صال لتحالف قوى 

الرف�س، وال�صكوك ال�صورية ب�صاأن عالقات جبهة الرف�س مع النظام العراقي، وقيام اجلبهة من خالل 

اإىل دائرة  هويات الأع�صائها بت�صهيل حركة كوادر اجلبهة ال�صعبية يف �صوريا، وعادت جبهة الن�صال 

افتتاح مقراتها ومع�صكراتها والعمل العلني يف �صوريا عام 1978)467(.

النا�رص  عبد  جمال  الراحل  الرئي�س  قيادة  مع  الفل�صطيني  ال�صعبي  الن�صال  جبهة  عالقة  متيزت   

الكرك،  مدينة  قرب  االأردنية  ال�صوبك  منطقة  يف  امل�رصي  الرادار  على حماية  منها  وعملت جمموعات 

وهو الرادار الذي كان يوؤمن تغطية للطريان امل�رصي اأثناء عملياته فوق �صمال �رصق �صيناء وجنوب 

فل�صطني، حيث �صكلت اجلبهة ال�صعبية بقيادة اأبو طلعت العجرمي وجبهة الن�صال بقيادة اأبو جمال 

ع�صكر طوقا من احلماية االأر�صية املحيطة بالرادار حت�صبا من اإنزاالت اإ�رصائيلية متوقعة، وعرب عالقة 

التن�صيق بني اجلبهة والطرف امل�رصي ممثال بـ"ابراهيم دخاخنة )�صامي(" ال�صفري امل�رصي يف عمان، 

و�صابط االرتباط امل�رصي مع القوى الفل�صطينية احلليفة مل�رص عبد النا�رص، لعبت جبهة الن�صال دورا 

فاعال يف تنفيذ عملية تدمري ال�صفينة االإ�رصائيلية اإيالت عام 1969 عندما عملت بقيادة اأبو جمال ع�صكر 

على توفري عمليات اال�صتطالع الدائم عرب جمموعات تابعة لها، ويف تاأمني االإقامة ملجموعة ال�صفادع 

الب�رصية امل�رصية يف اإحدى قواعدها جنوب االأردن، ويف املرحلة التالية باإي�صال اأع�صاء املجموعة حتى 

�صاطئ االزدالف يف خليج العقبة، بقيادة الفدائي اأحمد اأبو لنب من جبهة الن�صال)468(.

الرف�س  انتهاء �صيغة جبهة  الفل�صطينية عام 1974 وحتى  الرف�س  اإطارات جبهة  دخلت اجلبهة 

عام 1979 وتعر�صت لهزات داخلية بعد اجتياح عام 1982 على خلفية االنق�صام الذي وقع يف �صفوف 

منظمة التحرير الفل�صطينية واندالع االقتتال الفل�صطيني يف طرابل�س، فتمحورت مع عدد من القوى 

يف اإطار ما عرف با�صم التحالف الوطني ثم جبهة االإنقاذ، حيث برز تيار داخلي فيها بقيادة خالد عبد 

املجيد، رف�س عمليات االقتتال وطالب بالتم�صك مبنظمة التحرير واإطاراتها ال�رصعية، واأعيدت العالقة 

مع منظمة التحرير وتعززت باالنتفا�صة االأوىل نهاية العام 1987.

 ويف العام 1993 وقع االفرتاق داخل جبهة الن�صال بني تياري خالد عبد املجيد و�صمري غو�صة بعد 

توقيع اتفاق اأو�صلو االأول، وهو االفرتاق الذي بداأ يطفو على ال�صطح منذ املجل�س الوطني الـ21 الذي عقد 

467   وت�سيف بع�ش امل�سادر اأن من اأ�سباب قيام �سوريا باإنهاء وجود جبهة الن�سال ال�سعبي فوق اأرا�سيها اآنذاك يعود لقيام �سبحي جابر )اأبو 
خالد ال�سمال( ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة بتزويد اأع�ساء منظمة متطرفة ن�ساأت يف �سوريا اآنذاك وتدعى بـ)املنظمة ال�سيوعية العربية( بهويات جبهة 
الن�سال الع�سكرية لت�سهيل حركتهم بني �سوريا ولبنان، واثر ذلك اعتقل خالد عبد املجيد لدى املخابرات الع�سكرية ال�سورية ملدة ت�سعة �سهور لدى 

قدومه اإلى دم�سق من اأجل حل الأ�سكال مع ال�سلطات ال�سورية.

468   حوار مع العميد الركن اأبو جمال ع�سكر، م�سدر �سبق ذكره.
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يف اجلزائر، وفيه اأ�رص الدكتور �صمري غو�صة على اال�صتحواذ مبقعد جبهة الن�صال يف اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفل�صطينية، بعد اأن قطع �صوطا يف االفرتاق عن جبهة االإنقاذ والتطابق مع ال�صيا�صة 

الر�صمية الفل�صطينية التي كان قد قاتلها يف طرابل�س عام 1983، اإال اأن حماوالت اإعادة توحيد اجلبهة 

مل تتوقف، وجرت احلوارات االأخرية منها عام 2005 يف دم�صق، ومل يتم التو�صل اإىل حل امل�صكلة، 

عمل   2005 حزيران/يونيو  ويف  القريبة،  املرحلة  يف  والعالج  النقا�س  قيد  امل�صاألة  تبقى  اأن  ويتوقع 

اجلناح الذي يقوده خالد عبد املجيد يف جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني على متييز نف�صه، بتغيري ا�صم 

التنظيم كحل مقبول مل�صكلة جناحي جبهة الن�صال ال�صعبي الفل�صطيني، ومت تقدمي ر�صالة باخل�صو�س 

اإىل قيادة منظمة التحرير الفل�صطينية العتماد ا�صما جديدا هو جبهة الن�صال الوطني الفل�صطيني، ولكن 

حتى االآن مل يتم ح�صم املو�صوع، ون�صح غالبية القيادات الفل�صطينية بوحدة التنظيم.
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يف  ومندوبها  الفل�صطيني  ال�صعبي  الن�صال  جلبهة  عام  اأمني  اأول  غربية)469(  اأبو  بهجت  ويعد   

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطيني حتى العام 1972، حني ا�صتقال من االأمانة العامة طالبا 

من قيادة اجلبهة ال�صماح له بالعودة اإىل االأردن باعتبار اأن ال�صاحة االأردنية تبقى ال�صاحة االأهم للعمل 

غو�صة)470(،  �صمري  الدكتور  بعده  من  العامة  االأمانة  وت�صلم  �صتى،  العتبارات  الفل�صطيني  الوطني 

املجل�س  اأما ع�صويتها يف  العام 1991،  للمنظمة منذ  التنفيذية  اللجنة  اأ�صبح بدوره مندوبها يف  الذي 

املركزي الفل�صطيني فكانت وال زالت اأربع مقاعد �صغلها كل من: الدكتور �صبحي غو�صة االأب الروحي 

للجبهة، بهجت اأبو غربية، خالد عبد املجيد، ابراهيم فتياين )اأبو النايف(.

469   بهجت عليان عبد العزيز عليان اأبو غربية )1916 - 26 يناير 2012( ولد يف بلدة خان يون�ش عام 1916، ينتمي اإلى عائلة عريقة من مدينة 
اخلليل، اأم�سى معظم حياته يف القد�ش. يلقب ب�سيخ املنا�سلني الفل�سطينيني، فقد ا�سرتك يف جميع مراحل الن�سال الفل�سطيني امل�سلح، خ�سو�سا ثورة 
اأحد قادة جي�ش اجلهاد املقد�ش وخا�ش معارك كثرية منها معركة الق�سطل التي ا�ست�سهد فيها  )1936-1939( وحرب )1947-1949(، حيث كان 

القائد عبد القادر احل�سيني، كما جرح عدة مرات، ودخل ال�سجون واملعتقالت. تويف يف عمان يوم اخلمي�ش 26 كانون الثاين 2012.

عام 1949 ان�سم اإلى حزب البعث العربي ال�سرتاكي يف الأردن، وانتخب ع�سوًا يف القيادة القطرية )1951-1959( وقاد الن�سال ال�سري للحزب 
)1957-1960(. �سارك بدور اأ�سا�سي يف تاأ�سي�ش منظمة التحرير الفل�سطينية مع الرئي�ش اأحمد ال�سقريي، كما �سارك بدور اأ�سا�سي اأي�سا يف تاأ�سي�ش 
جي�ش التحرير الفل�سطيني وقوات التحرير ال�سعبية. انتخب ع�سوًا يف اللجنة التنفيذية للمنظمة ثالث مرت قبل اأن يتخلى عن ع�سوية اللجنة التنفيذية، 
1991، حني ا�ستقال  وكان ع�سوًا يف املجل�ش الوطني الفل�سطيني، واملجل�ش املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية منذ تاأ�سي�سها عام 1964 حتى عام 
احتجاجا على قبول املنظمة بقرار جمل�ش الأمن رقم 242 والعرتاف بدولة العدو. �سدر له عام 1993 الق�سم الأول من مذكراته "يف خ�سم الن�سال 

العربي الفل�سطيني" ويف عام 2004 �سدر له اجلزء الثاين من مذكراته "من النكبة اإلى النتفا�سة"،

470   الدكتور �سمري غو�سة )ولد �سنة 1940 يف مدينة القد�ش - 3 اأغ�سط�ش 2009(، �سيا�سي فل�سطيني �سغل من�سب وزير العمل يف جمل�ش وزراء 
ال�سلطة الفل�سطينية، وهو الأمني العام جلبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني. التحق يف ال�ستينات بحركة القومني العرب، قبل اأن يكون من اأول املن�سمني 
اإلى اجلبهة امل�سكلة �سنة 1967. �سنة 1974 انتخب اأمينا عاما لها، وقادها لالن�سمام جلبهة الرف�ش. �سنة 1989 انتخب ع�سوا يف اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفل�سطينية. اأيد اإتفاقية اأو�سلو مما اأدى حلدوت ان�سقاق يف اجلبهة قاده خالد عبد املجيد. يف يناير 2007 عينه الرئي�ش حممود عبا�ش 

كرئي�ش لدائرة �سوؤون القد�ش يف منظمة التحرير.
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روافد وان�سقاقات اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني
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• اأن تتوفر يف الكيان الفل�صطيني املقومات االأ�صا�صية لكل كيان وهي االأر�س وال�صعب 	 » يجب 

وال�صلطة. 

• الكيان لي�س غاية بذاته واإمنا هو و�صيلة تقت�صيها معركة حترير الوطن ال�صليب. 	

• القيادة 	 يف  ممثلون  وله  لها  ويخ�صع  للكيان  العليا  بال�صلطة  يرتبط  م�صتقل  فل�صطيني  جي�س 

العربية املوحدة. 

• هيئات الكيان: جمل�س وطني منتخب وجلنة تنفيذية عليا. 	

•      ومن التزامات الدول العربية، ورد ما يلي: 	

• احلرية 	 لهم  وتوفر  الفل�صطينيني  تنقالت  على  املفرو�صة  القيود  برفع  العربية  الدول  تلتزم 

الالزمة. 

• كل اعتداء على الكيان الفل�صطيني يعترب اعتداء على الدول العربية جمتمعة ومنفردة. 	

• تلتزم الدول العربية وتتعهد بتجنيب الكيان الفل�صطيني اأي خالف قد ين�صاأ بينها«473. 	

املوؤمتر  منذ  البعثيون  يقودها  فدائية  منظمة  باإن�صاء  يفكرون  البعثيون  كان  الوثيقة  �صدور  وقبل 

القومية،  القيادة  ع�صو  الي�رصطي  خالد  بقيادة  االأوىل  طالئعها  وتاأ�ص�صت   .)1962( للحزب  اخلام�س 

وف�صلت املحاولة اإثر انقالبني ع�صكريني، وقعا يف الثلث االأول من عام 1963 يف كل من �صوريا والعراق، 

االلتحاق474  اأفراده  على  احلزب  عمم   1965 �صنة  »فتح«  حركة  ظهور  وبعد  البعث.  حزب  قادهما 

باحلركة. وكان اأبرزهم جالل كعو�س الذي قتل �صنة 1966 حتت التعذيب يف ال�صجون اللبنانية. وكان 

ال�صيا�صية  القوى  مواقف  االأ�صد حما�صة من بني  الفدائي )1965(  العمل  انطالق  من  »البعث«  موقف 

قاطبة، وقد هاجم » البعثيون« حمالت االتهام والت�صكيك التي اأثريت حول العمليات احلربية التي نفذتها  

العمليات  تن�رص بالغات  ال�صورية  االإذاعة  »فتح«. وكانت  الع�صكري يف حركة  العا�صفة« اجلناح  »قوات 

يف ظل تعتيم اإعالمي مطبق. ويف حزيران/ يونيو 1965 كتب عبد الوهاب الكيايل مدافعا عن الفدائيني 

الفل�صطينيني، يقول: »اإن طبيعة العمل الذي يقوم به الفدائيون يف االأر�س املحتلة يجعلهم اأ�صحاب مقدرة 

خارقة على حتمل جميع األوان االأذى والتنكيل.. وهم الذين نذروا حياتهم من اأجل فل�صطني وارت�صوا 

املوت يف �صبيلها« على الرغم من اأنه: »ال العا�صفة وال اأي خمل�س يف العرب يّدعي اأن العمل الفدائي يف 

نطاقه املحدود ميكن اأن ي�صتعيد فل�صطني ويعيدها، ولكن حروب التحرير الكربى يف التاريخ البد لها من 

البداية الطبيعية واملنطقية لتحرير فل�صطني«. ويف تقرير حلزب البعث بعد  بداية واأعمال العا�صفة هي 

ب�صعة �صهور على االنطالقة تبنى احلزب املطالبة بدعم كل عمل كفاحي م�صلح تقوم به فئات فل�صطينية ال 

تقوم حولها ال�صبهات. ويف هذا ال�صياق طالب »بت�صكيل جلنة �رصية تبحث حركة حترير فل�صطني »فتح« 

وموقف احلزب منها«، ويف نف�س الوقت اأكد على: »اأن العمل الفدائي الذي اأقدمت عليه »العا�صفة« عمل 

جبار ك�رص اجلدار املعنوي الذي كان يحيط بالعمل التحرري داخل االأر�س املحتلة رغم �صاآلة ما فعلته 

العا�صفة، ورغم �صعف االإمكانيات الب�رصية واحلربية واملادية« 475. 

473   الوثيقة ن�ش امل�سروع كامال لدى، عي�سى ال�سعيبي.- نف�ش املرجع / ملحق رقم 3 / �ش 257 - 264. 
474   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- م�سدر �سابق - املجلد الأول - �ش 515. 

475   اإبراهيم اأبرا�ش.- البعد القومي… - مرجع �سابق / 161 - 162. 
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وال ريب اأن تبني احلزب للعمل الفدائي اآنذاك يت�صل ات�صااًل وثيقًا ب�صيا�صة » البعث « يف �صوريا 

التي كانت تدفع باجتاه توتري االأو�صاع مع اإ�رصائيل. وتنادي مببا�رصة ال�صدام معها خالفًا ملا يراه 

عبد النا�رص ويحذر منه. اأي عدم التوريط. تلك ال�صيا�صة ال�صائعة قبل احلرب )1967(. اأما يف العراق 

حيث نظام احلكم الذي يقوده الرئي�س عبد ال�صالم عارف مل يكن مواكبا النطالقة العمل الفدائي، ورمبا 

اإذ يروي خالد احل�صن ع�صو  الفدائي.  العمل  ، فقد عجز عن تبني هوية  » فتح«  ب�صبب �رصية حركة 

اللجنة املركزية للحركة اأن وفدا فل�صطينيًا زار بغداد واجتمع مع الرئي�س العراقي الطالعه والقيادة 

العراقية على مبادئ واأهداف احلركة فعلق الرئي�س بت�صاوؤل: » ملاذا ال تتحد فتح مع قوات العا�صفة« 

476 ؟

على كل حال فاإن تبني حزب البعث ال�صرتاتيجية الكفاح امل�صلح مل يكن ناجمًا عن توافق اأيديولوجي 

مع فكر املقاومة الفل�صطينية، وفيما بدا طرحًا قطريًا فل�صطينيًا وما قد يتمخ�س عنه من اإ�صاءة للفهم 

رمبا يوؤدي اإىل حتول الق�صية الفل�صطينية عن م�صارها القومي راأى حزب البعث اأنه: »البد من وجود 

الق�صية  وا�صرتاتيجيته جتاه  للحزب  املبدئية  املواقف  يرتجم  الفل�صطينية  ال�صاحة  على  فدائي  تنظيم 

حزب  يف  امل�صبقة  االنق�صامات  عك�صتا  بعثيتني  فدائيتني  منظمتني  وجود  اأن  غري  الفل�صطينية«477، 

البعث. وبالذات بني فرعي احلزب يف العراق و�صوريا. واملهم يف االأمر اأن روؤية حزب البعث للمنظمة 

ويحتفظ مبن�صبه  اختيارية  عزلة  »عفلق« يف  كان  بينما  البداية«  نقطة   « يف  قد جتلت  العتيدة  الفدائية 

بو�صفه اأمينًا عامًا للحزب، ولي�س موؤيدًا لفرع )العراق( ومعار�صًا الآخر )�صوريا(. ويبدو اأن: »عفلق« 

مل يكن يرى يف منظمة ال�صاعقة ذات املن�صاأ البعثي ال�صوري �صالة احلزب املن�صودة. 

476   توفيق اأبو بكر.- قادة فل�سطينيون… - مرجع �سابق - �ش 160. 
477   املو�سوعة الفل�سطينية.- م�سدر �سابق - املجلد الأول - �ش 515. 
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»فهي احلزب حتى يتجدد واإذا جتدد احلزب جتددت الثورة العربية« 482. ولكن هذا ال يعني اأن تكون 

امل�صلح  الكفاح  تعتنق  اأي  فدائية.  منظمة  كانت  لو  حتى  احلزب  اأيديولوجيا  غري  اجلبهة  اأيديولوجيا 

كعقيدة عمل، وعلى العك�س من ذلك فعلى ال�صعيد النظري، ولي�س العملي، »لي�س للجبهة اأية اأيديولوجيا 

منف�صلة عن اأيديولوجيا احلزب، اإذ اأن فكرها نابع من العقيدة العربية الثورية التي رفع رايتها حزبنا 

ونا�صل من اأجلها منذ اأكرث من ربع قرن. والرتاث الفكري الذي تنتجه اجلبهة ما هو اإال تف�صيل لفكر 

احلزب بق�صية فل�صطني«483. اإذن، كيف تفاعلت اجلبهة مع �صعار احلزب »وحدة، حرية، ا�صرتاكية«؟ 

اأنها منظمة فدائية ذات طابع جبهوي وتركيب قومي وفكر ثوري. ولتحديد  ُتَعّرف اجلبهة على 

هويتها االأيديولوجية نكتفي باالنطالق من العبارة االأخرية. فماذا يعني اأن اجلبهة ذات فكر ثوري؟ اإذا 

كانت اجلبهة بعثية املن�صاأ فهي بال �صك �صرتبط بني �صكلني من الن�صال. ال�صكل التقليدي الذي يربط 

تبناه  الذي  امل�صلح  الن�صال  تاريخيًا وبني  الذي قام عليه احلزب  ال�صيا�صي واالجتماعي  الن�صال  بني 

بعد الهزمية، مع االأخذ بعني االعتبار اأن »الكفاح امل�صلح« بات اآلية )=امليكانيزم( الذي يتحرك بتاأثريه 

�صعار احلزب »وحدة، حرية، ا�صرتاكية«. فاأي معنى اكت�صبته املفاهيم الثالثة؟ 

قومية الكفاح امل�سلح 

اإن �صيغة  » جبهة« يف ع�رص الكفاح امل�صلح الزمة الأن االأمة يف حاجة  » اإىل تكتيل �صفوفها وجتميع 

مبتطلبات  القيام  عن  »مبفردها  عاجزة   فئة  كل  اأن  الهزمية  اأثبتت  اأن  بعد  طاقاتها«  وحتريك  قواها 

املواجهة اجلدية مع العدو«484. لذا فهي جبهة »عربية« لي�س الأن الفل�صطينيني عرب، بل الأن » تركيبًا 

اأر�س  على  العربي  الن�صال  وحدة  ويوؤكد  املعركة  يف  العربية  اجلماهري  ا�صرتاك  ي�صمن  قوميًا  عربيًا 

فل�صطني، فاملعركة هي معركة قومية ويجب اأن تكون اأداتها عربية... وحترير فل�صطني يرتبط ارتباطًا 

دقيقًا بالوحدة العربية«485. وعلى هذا االأ�صا�س فاإن الكفاح ال�صعبي امل�صلح هو اأداة قومية من �صاأنها 

اأن » توؤمن امتداد الوعي باخلطر ال�صهيوين واال�صتعماري... اإىل جميع اأجزاء هذه االأمة« 486. وهذا 

الوعي القومي يجد اأ�صفى تعبرياته يف العالقة اجلدلية ما بني الوحدة والتحرير. ويف هذا ال�صدد يقرر 

البيان ال�صيا�صي للجبهة اأن » توجه العرب نحو فل�صطني ي�صنع الوحدة ويحرر فل�صطني، وبقدر ما 

الوحدة  فل�صطني هي طريق  اإن  للعرب وحدتهم.  تعيد  فل�صطني  فاإن  لفل�صطني حريتها،  الوحدة  تعيد 

الواحد يف وجه االآخر هي  ال�صعارين وو�صع  للف�صل بني  والوحدة هي طريق فل�صطني وكل حماولة 

اإ�صعاف ملعركة التحرير واإ�صاءة اإليها مثلما هي اإ�صعاف للوحدة واإ�صاءة اإليها« 487.

482   نف�ش املرجع.- �ش 144. 
483   نف�ش املرجع.- الطبعة الثانية – �ش 118. 

484   املو�سوعة الفل�سطينية .- ناجي علو�ش: فكر حركة املقاومة الفل�سطينية… - م�سدر �سابق - �ش 955. 
485   نف�ش املرجع.- �ش 957. 

486   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- م�سدر �سابق - املجلد الأول - �ش 5 15. 
487   اإبراهيم اأبرا�ش.- البعد القومي … - مرجع �سابق - �ش 1 65. 
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حرية الكفاح امل�سلح 

تعترب جبهة التحرير العربية اأن معظم االأ�صكال التنظيمية لف�صائل الثورة الفل�صطينية ذات منحى 

الفدائي الذي كانت ت�صكو منه جميع  قطري، واأن مهمتها تتمثل يف �صّد » النق�س القومي« يف العمل 

التاأكيد  اأما  قومية.  اأم  املن�صاأ  فل�صطينية  ي�صارية،  اأم  ميينية  كانت  �صواء  الفل�صطينية  الثورة  ف�صائل 

على الهوية الفل�صطينية عند اجلبهة فهو موجه باالأ�صا�س اإىل حماوالت اإلغاء الوجود القومي لل�صعب 

الفل�صطيني ولي�س للناأي بالق�صية اإىل هوة القطرية. وتعتقد اجلبهة اأن هذا النق�س �صكل مدخاًل للقوى 

املعادية للثورة ت�صبب باإثارة النعرات القطرية واالإقليمية االأمر الذي �صعت اجلبهة ل�صده حتى تكون 

ج�رصًا يربط بني الن�صال العربي والن�صال الفل�صطيني ويزيد من تالحم الثورتني العربية والفل�صطينية، 

العربية.  الق�صية  قلب  وتفاعالتها  طبيعتها  يف  هي  بل  عربي  قطر  ق�صية  لي�صت جمرد  فل�صطني  والأن 

وبكلمات مي�صيل عفلق »ق�صية فل�صطني لي�س لها حل خا�س، اإنها خال�صة الق�صية العربية يف حمنته 

احلا�رصة مع اال�صتعمار وال�صهيونية والرجعية..«488. لذلك ترف�س اجلبهة اأي ف�صل بني الق�صيتني 

العربية والفل�صطينية كما ترف�س كل م�صاريع الت�صوية التي توؤدي اإىل تثبيت وجود الكيان ال�صهيوين. 

ج. ا�سرتاكية الكفاح امل�سلح 

يتالزم طرح »اال�صرتاكية« مع »الدميقراطية« يف فكر اجلبهة. فبالن�صبة لال�صرتاكية فاإنها تطرح يف �صبيل التعبئة 

العامة التي توظف » لال�صتفادة من جميع طاقات االأمة باإف�صاح املجال اأمام كل مواطن للم�صاركة اجلدية يف الكفاح«. 

غري اأنها لي�صت معيارية يف ظل الكفاح امل�صلح اإذ ال تقوم، كما كانت يف املا�صي، على مبداأ تكافوؤ الفر�س. مبعنى اأن 

اخلطاب مل يعد موجهًا اإىل كل املواطنني بل اإىل: » جماهري ال�صعب العربي الكادحة لرفع م�صتوى وعيها وتنظيمها 

وكفاءاتها.. وعزل جميع الطبقات واملوؤ�ص�صات واالأنظمة املرتبطة تاريخيًا مب�صالح اال�صتعمار ووجوده ال�صيا�صي 

بقاء  فاال�صرتاكية هي �صمان  فل�صطني..  امل�صلح يف  الكفاح  يولده  الذي  الثوري  واملت�رصرة من اجلو  واالقت�صادي 

القيادة يف يد اجلماهري �صاحبة النف�س االأطول وامل�صلحة االأبقى يف اإي�صال الكفاح اإىل م�صتوى احلرب ال�صعبية«489. 

اأما دميقراطية الكفاح امل�صلح فهي التي �صتوؤمن تكافوؤ الفر�س لقوى الثورة وحتكم العالقة بني القيادة والقاعدة 

بحيث: »تخلق لكل فرد مكانًا يف املعركة. وجتعل من الكفاح امل�صلح وثيق ال�صلة بعقل ال�صعب وبروحه وحتميه من 

اأمرا�س الو�صاية والتحلل من املبادئ والقيم الثورية ومتده بروح ال�صالمة وال�رصاحة« 490. 

الفدائي  التنظيم  لتاأ�صي�س  االإ�صافية  الدوافع  والعراق  �صوريا  يف  البعث  جناحي  بني  التناف�س  حالة  وّلدت    

"تيار  با�صم  يعرف  الذي  اجلناح  اال�صرتاكي  العربي  البعث  من حزب  االآخر  اجلناح  املن�صوي حتت  الفل�صطيني 

القيادة القومية"، فتم تاأ�صي�س جبهة التحرير العربية يف 1969/4/7 كجناح فدائي للتنظيم الفل�صطيني حلزب 

البعث يف العراق، واأعلن عن قيامها ر�صميا يف اآب 1969، عندما مت تخريج دفعة من 300 مقاتل من اأع�صاءها بعد 

اأن خ�صعوا لدورات تدريبية على يد اجلي�س العراقي، ومن حينها انت�رصت قواتها يف اأغوار االأردن ومن ثم على 

جبهة جنوب لبنان، وحملت اأ�صماء: قوات حممد جابر نبهان، قوات اأبو ذر الغفاري، وان�صوت يف اإطار منظمة 

التحرير الفل�صطينية وجميع موؤ�ص�صاتها.

488   هجائية املو�سوعة الفل�سطينية.- م�سدر �سابق - املجلد الأول - �ش 5 1 6.
489   نف�ش امل�سدر .- �ش 515، 516. 

490   نف�ش امل�سدر .- �ش 116. 
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 وتناوب على اأمانة �رصها اأع�صاء يف القيادة القومية حلزب البعث يف العراق هم بالرتتيب: اللبناين الدكتور زيد 

اأحمد)494(،  الرحيم  املهند�س عبد  الكيايل)493(،  الوهاب  الدكتور عبد  اأحمد املرع�صلي)492(،  حيدر)491(، 

ن�صيف عواد، ركاد �صامل)495(، ون�صط يف �صفوفها القيادية على ال�صاحة اللبنانية، العديد من الرموز البعثية 

التي كانت يف عداد ان�صار تيار )القيادة القومية( مثل: معن ب�صور، ب�صارة مرهج، عبد املجيد الرافعي، مو�صى 

�صعيب، حممد طي، نقوال الفرزيل.. وقد غادر معظمهم حزب البعث يف �صنوات الحقة مع ا�صتمرار ن�صاطهم يف اإطار 

املنتدى القومي العربي يف بريوت، واقت�رص ن�صاطها الفاعل الأ�صهر معدودة بني الالجئني الفل�صطينيني يف �صوريا 

حيث انحاز لها وعمل يف �صفوفها العديد من القيادات البعثية يف اأو�صاط الالجئني الفل�صطينيني يف �صوريا، ثم حظر 

ن�صاطها ب�صكل كامل مع القطيعة التي تكر�صت بني طريف البعث يف اأواخر العام 1969)496(.

التنفيذية  اللجنة  يف  على متثيلها  تناوب  تاأ�صي�صها، حيث  منذ  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  واجلبهة ع�صو يف 

للمنظمة كل من: اأحمد املرع�صلي، الدكتور عبد الوهاب الكيايل، املهند�س عبد الرحيم اأحمد، حممود اإ�صماعيل )اأبو 

اإ�صماعيل(، وبعد حرب اخلليج الثانية ودخول ال�صلطة الفل�صطينية اإىل قطاع غزة خرج من اجلبهة ع�صو قيادتها 

جميل �صحادة الذي �صكل بدوره اجلبهة العربية الفل�صطينية.

 ويف ظل االنتفا�صة الثانية اعتقل االأمني العام جلبهة التحرير العربية ركاد �صامل من قبل �صلطات االحتالل، 

وما زال حتى االآن نزيل ال�صجون االإ�رصائيلية، بتهمة توزيع هبات من الرئي�س العراقي �صدام ح�صني اإىل عائالت 

بال�صجن ثماين �صنوات وبدفع غرامة  اإ�رصائيلية  العمليات اال�صت�صهادية، فحكمت عليه حمكمة ع�صكرية  منفذي 

قدرها خم�صة ماليني �صيكل )مليون دوالر()497(.

 وبعد �صقوط نظام حزب البعث و�صدام ح�صني يف العراق ت�صع�صعت اأو�صاع جبهة التحرير العربية والتنظيم 

وجبهة  احلزب  با�صم  م�صتمر  ب�صكل  احلزب  بيانات  �صدور  تواتر  اأن  اإال  العراقي،  البعث  حزب  يف  الفل�صطيني 

التحرير العربية، وقوات القد�س يف فل�صطني، م�صرية اإىل اأن حزب البعث لن ينهزم ومل ينهزم ولن تتاأثر ر�صالته 

�صدة  رغم  التحررية  القومية  اأهدافه  حتقيق  نحو  الكفاحية  م�صريته  عن  اأبدا  ينحرف  ولن  واالإن�صانية  الفكرية 

اأعداء  املوؤامرات واال�صتهداف العاملي �صده وما ح�صل من عدوان واحتالل يوؤكد على مدى قلق وخوف ورعب 

االأمة من فكر ومبادئ البعث)498(.

1966، لبناين  اإلى خط القيادة القومية برئا�سة مي�سيل عفلق عام  491   من قدامى اأع�ساء حزب البعث العربي ال�سرتاكي من الذين انحازوا 
اجلن�سية من منطقة بعلبك.

492   ع�سو يف القيادة القومية �سابقا، ومن منا�سري تيار مي�سيل عفلق، فل�سطيني �سوري من مدينة �سفد، ع�سو �سابق يف اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفل�سطينية، كان رئي�سا لهيئة املو�سوعة الفل�سطينية قبل وفاته.

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سابق يف  التاريخ، وع�سو  يف  دكتوراه  عفلق،  مي�سيل  منا�سري  �سابقا، ومن  القومية  القيادة  يف  493   ع�سو 
الفل�سطينية، فل�سطيني اردين من اللد.

494   من منا�سري مي�سيل عفلق، فل�سطيني اردين من العبا�سية ق�ساء يافا، خريج كلية الزراعة/جامعة دم�سق، كان ع�سوا يف اللجنة التنفيذية 
للمنظمة قبل وفاته.

495   الأمني العام احلايل جلبهة التحرير العربية، معتقل يف �سجون الحتالل منذ العام 2001، فل�سطيني لبناين.
للجبهة  الأول  ال�سهيد  الغوري، كذلك  ال�سهيد ن�سر  �سوريا  الريموك يف  فل�سطيني من خميم  العربية لجئ  التحرير  الأول جلبهة  ال�سهيد     496

ال�سعبية خالد احلاج اأبو عي�سه، وال�سهيد الأول للجبهة ال�سعبية / القيادة العامة خالد الأمني.
497   فل�سطيني لبنان من خميم �ساتيال، وجهت له �سلطات الحتالل )تهمة( توزيع اأموال من الرئي�ش �سدام ح�سني لعائالت ال�ست�سهاديني يف 

فل�سطني بواقع ع�سرين الف دولر كم�ساعدة عاجلة لأ�سرة كل ا�ست�سهادي.
498   بداية النتفا�سة الثانية �سكلت جبهة التحرير العربية جناحا ع�سكريا يف الداخل الفل�سطيني حمل ا�سم قوات القد�ش التي تعد من وجهة نظر 
حزب البعث يف العراق امتدادا جلي�ش القد�ش الذي �سكله العراق بواقع 6 ماليني مقاتل، اإل اأن ظروف ح�سار العراق والن�سقاق الذي وقع يف �سفوف 

اجلبهة يف فل�سطني عطل من فاعلية قوات القد�ش يف فل�سطني وفق م�سادر خمتلفة يف جبهة التحرير العربية.
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بني الثورة االجتماعية والثورة التحررية، وطالبت باأن تلتزم الثورة الفل�صطينية مب�صالح اجلماهري 

الكادحة واأهدافها الطبقية انطالقًا من روؤية �صمولية تقرن حترير االأر�س بتحرير االإن�صان501. وترى 

»الطالئع«  اأن دور العمل الفدائي: »يف كل الظروف واالأحوال يجب اأن يكون ملتحمًا بالعمليات النظامية 

للجيو�س العربية لبلدان املواجهة مل�صاندة القوات العربية«. ويرى بالل احل�صن اأن هذا املوقف من �صاأنه 

اأن: »يلغي مفهوم حرب التحرير ال�صعبية ويحول العمل الفدائي اإىل فرق كوماندوز ملحقة باجليو�س 

العربية من املوؤكد اأن الفرق املماثلة التي تن�صئها اجليو�س نف�صها اأكرث قدرة وخربة فنية منها« 502 . 

    وعن الرتكيب االجتماعي لـ »الطالئع« ال يرد �صيء يذكر مثلما هو احلال عند جبهة التحرير، بيد اأن 

احل�صور االجتماعي العربي يف املنظمتني ظاهرة ملمو�صة. ففي جبهة التحرير العربية يطغى العن�رص 

العراقي والفل�صطيني العراقي مثلما يطغى احل�صور ال�صوري والفل�صطيني ال�صوري يف »الطالئع«. اأما 

العالقات بني املنظمتني وجتاه املنظمات واالأحزاب االأخرى فقد ظلت على الدوام ظاًل للعالقة ال�صائدة 

بني جناحي احلزب يف �صوريا والعراق وعالقات احلزبني جتاه القوى االأخرى. 

تعود جذور الوجود الفل�صطيني يف حزب البعث اإىل ال�صنوات االأوىل التي تلت نكبة فل�صطني، وهي 

اأمال يف  القومية  اأنف�صهم داخل بوتقة االأحزاب  الفل�صطينيون  التي وجد فيها  الزمنية ال�صعبة  الفرتة 

الفل�صطينيون يف �صفوف حزب  فان�صوى  فل�صطني،  لتحرير  الطريق  العربية وفتح  باحلالة  النهو�س 

البعث حتى غدا التنظيم الفل�صطيني حلزب البعث العربي اال�صرتاكي من اأكرب واأو�صع منظمات حزب 

البعث القومية بعد التنظيم احلزبي ال�صوري)503(، حيث لعب العديد من ال�صخ�صيات الفل�صطينية 

املعروفة �صابقا دورا كبريا يف تاأ�صي�س بدايات احلزب يف اأو�صاط الالجئني الفل�صطينيني يف االأردن ولبنان 

و�صوريا، وذلك على يد بع�س القيادات الفل�صطينية التاريخية يف �صفوف البعث: عبد اهلل الرمياوي الذي 

اأ�صدر جريدة البعث يف القد�س عام 1949، عبد اهلل نعوا�س، خالد الي�رصطي، كمال نا�رص، بهجت اأبو 

غربية، ب�صام ال�صكعة، حمدي عبد املجيد)504(، وليد عبد الهادي، �صليمان احلديدي، روحي الزمر، 

بهجت ال�صاكت، اأحمد املرع�صلي، يو�صف الربجي، فريد غنام، ح�صني اخلف�س، زهري حم�صن، عبد اهلل 

حوارين، في�صل حوارين، حممد اأبو ميزر، كمال كعو�س، �صميح اأبو كويك )قدري( عبد املح�صن اأبو 

ميزر، اإ�صافة اإىل فاروق القدومي )اأبو اللطف()505(.

 ووفقا لقرارات املوؤمتر القومي التا�صع حلزب البعث يف �صوريا عام 1966 ودعوته لتبني حرب 

حزيران  حرب  اأثناء  الطالئع  منظمة  تاأ�ص�صت  االإ�رصائيلي،  العدو  مع  ال�رصاع  يف  ال�صعبية  التحرير 

اال�صرتاكي يف  العربي  البعث  الفل�صطيني حلزب  للتنظيم  تابع  فدائي م�صلح  /يونيو 1967، كف�صيل 

�صوريا "جت�صيدا لال�صرتاتيجية التي اأقرها املوؤمتر القومي التا�صع للحزب املنعقد يف اأيلول/�صبتمرب 

501   اإبراهيم اأبرا�ش.- البعد القومي … - مرجع �سابق / �ش 164 -163. 
 .12 �ش   - �سابق  مرجع  502   بالل احل�سن: الفهم الفل�سطيني… - 

503   التنظيمات الأ�سا�سية حلزب البعث العربي ال�سرتاكي التي ا�ستطاعت اأن ت�سكل ح�سورا ملمو�سا هي منظمات احلزب يف كل من: �سوريا، 
العراق، فل�سطني، الأردن، لبنان، اليمن، ال�سودان.

504   ت�سري العديد من امل�سادر اإلى الرئي�ش الراحل حافظ الأ�سد ا�ستقبل بعد قيام حركة 11/16 يف �سوريا حمدي عبد املجيد وعر�ش عليه اإمكانية 
طرحه على القيادة القومية كاأمني عام م�ساعد للحزب، اإل اأن الأخري اعتذر عن القيام باملهمة امل�سار اإليها.

505   الذي غادر حزب البعث العربي ال�سرتاكي عام 1964 والتحق بحركة فتح واأ�سبح من قياداتها الأولى.
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1966)506(، تنهج طريق حرب ال�صعب، وبداأت مرحلة التاأ�صي�س منذ 1966/12/10 بعد عام فقط 

من انطالقة الر�صا�صات االأوىل للثورة الفل�صطينية بقيادة حركة فتح... وت�صكيل منظمة فدائية خا�صة 

بحزب البعث العربي اال�صرتاكي)507(.

البعثيني  اللتحاق  يدعو  البعث  حلزب  فل�صطني  �صعبة  من  تعميم  وجه   1967/4/15 وبتاريخ 

مبنظمة  ت�صمى   1967/5/1 �صباح  من  بدءا  فدائية  منظمة  لت�صكيل  تدريبية  بدورة  الفل�صطينيني 

التحرير  حرب  "طالئع  ا�صم  حتمل  املنظمة  واأ�صبحت  "اجلمجمة")508(،  و�صعارها  الطالئع 

حب�س)509(،  مروان  للحزب  القطرية  القيادة  ال�صابق/ع�صو  الوزير  عليها  اأطلقه  الذي  ال�صعبية" 

الأن  لالحتجاج  بالبع�س  حدى  مما  بينما اأ�صماها ال�صهيد �صالح خلف)اأبو اإياد( "منظمة ال�صاعقة"، 

ا�صم ال�صاعقة متت ا�صتعارته من ا�صم منظمة الباملاخ ال�صهيونية، فكان جواب ال�صهيد �صالح خلف 

باأن العا�صفة حتمل اأي�صا ا�صم الوحدات اخلا�صة النازية)510(.

التنظيم  عدادها  ويف  الفل�صطيني  للتنظيم  القطرية  القيادة  اأ�صبحت   1968/2/15 تاريخ  ومنذ   

االأردين للحزب ف�صال عن حزب البعث يف لبنان م�صوؤولة عن منظمة ال�صاعقة م�صوؤولية كاملة)511(، 

وباتت حتمل بعد �صباط/فرباير 1968 ا�صم منظمة ال�صاعقة )طالئع حرب التحرير ال�صعبية( بعد اأن 

�صمت اإليها جمموعتني فل�صطينيتني �صغريتني: جبهة ثوار فل�صطني بقيادة حممد اأبو �صخيلة، وجبهة 

التحرير ال�صعبية الفل�صطينية بقيادة العقيد طاهر دبالن، اإ�صافة اإىل جمموعة "منظمة اجلليل االأعلى" 

الفدائية بقيادة داوود اأبو ال�صكر، وذلك اأثناء انعقاد موؤمتر القاهرة للف�صائل الفل�صطينية يف التاريخ 

املذكور)512(.

منظمة  ائتالف  تاأ�صي�س  بداية  ففي  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  يف  التمثيل  �صعيد  على  اأما   

التحرير الفل�صطينية حظيت حركة فتح بع�صوية اأربعة مقاعد يف اللجنة التنفيذية للمنظمة، وال�صاعقة 

مبقعدين، ومقعد واحد لكل ف�صيل من قوى االئتالف ف�صال عن امل�صتقلني.

506   انظر: كرا�ش حول الكيان الفل�سطيني/من التقرير املقدم للموؤمتر القطري الثالث التنظيم الفل�سطيني املوحد حلزب البعث العربي ال�سرتاكي 
احلزب – �ش27 – 1976. والإعداد  والدرا�سات  الثقافة  – مكتب 

507   يف التتايل الزمني فاإن ال�ساعقة جاءت مبا�سرة بعد تاأ�سي�ش كل من حركة فتح واجلبهة ال�سعبية – القيادة العامة التي كانت حتمل ا�سم 
جبهة التحرير الفل�سطينية بقيادة ال�سابط الفل�سطيني يف اجلي�ش العربي ال�سوري اأحمد جربيل، بينما تاأ�س�ست اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني من 

ائتالف عدة قوى بتاريخ 1967/7/17، بعد اأن �سكلت جمموعة �سباب الثاأر/ اجلناح الفدائي حلركة القوميني العرب العمود الفقري للجبهة.
508   كان �سعار اجلمجمة هو ال�سعار املوؤقت ملنظمة ال�ساعقة، حيث ا�ستعارته من الوحدات اخلا�سة ال�سورية، وما لبثت اأن تبنت ال�سعار احلايل 

الذي ير�سم الوطن العربي وفل�سطني تخرج منه حاملة راية م�ستعلة.
509   لقاء خا�ش مع مروان حب�ش الوزير ال�سابق وع�سو القيادة القطرية للحزب ورئي�ش مكتب التنظيم/جمموعة �سالح جديد – دم�سق /مكتبة 

الأ�سد – 2003/9/28.
510   الباملاخ تعني بالعربية ال�ساعقة، وهو ا�سم منظمة �سهيونية يف فل�سطني قبل نكبة 1948.

511   انظر: كرا�ش البعث عنوان املنطقة الذي ل يقهر – اإ�سدار ال�ساعقة – �ش111 – �ش112 – 1979.
512  مت ت�سكيل طالئع حزب التحرير ال�سعبية )قوات ال�ساعقة( بقرار من القيادة القطرية حلزب البعث العربي ال�سرتاكي ال�سوري بعد توافق 
مع مكتب التنظيم الفل�سطيني الأردين املوحد على اأن تكون ال�ساعقة ال�سورية من ناحية العمل الفدائي خمولة باتخاذ القرارات جميعها التي تتعلق 
ب�سري العمل الفدائي دون الرجوع اإلى القيادة القطرية اإل مبا يخ�ش النتماء التنظيمي حلزب البعث العربي ال�سرتاكي على اأن يتمتع كافة منت�سبيه 
قوات ال�ساعقة ال�سورية )الفل�سطينية( مبا يتمتع به اجلي�ش ال�سوري، اأي يح�سب لأي �سابط �سف اأو جمند خدمته يف قوات ال�ساعقة الفل�سطينية 
ال�سورية خدمة فعلية بالأقدمية والرتتيب الإداري للجي�ش ال�سوري �سواء يف جي�ش التحرير الفل�سطيني العامل بالقطر العربي ال�سوري )قوات حطني( 

اأو خدمة فعلية حمت�سبة يف اجلي�ش ال�سوري.
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ومن بني اأع�صاء ال�صاعقة يف اللجنة التنفيذية باأزمنة متعاقبة كان كل من: اأحمد ال�صهابي، يو�صف 

الربجي، يا�رص عمرو، اإبراهيم الربغوثي، زهري حم�صن، �صامي عطاري، حممد خليفة.

من جانب اآخر ويف خ�صم االأزمات الفل�صطينية الداخلية التي اندلعت بعد العام 1982 ورغم االفرتاق 

ال�صيا�صي فاإن منظمة ال�صاعقة والتنظيم الفل�صطيني حلزب البعث انحازت للتنظيمات التي عملت �صد 

حركة فتح، حيث كانت حركة فتح متثل الثقل ال�صيا�صي يف خميمات اجلنوب اللبناين، خا�صة خميمي 

عني احللوة والر�صيدية يف ظل حراك هائل وانفالت �صيا�صي ودموي �صهدته املخيمات الفل�صطينية يف 

اجلنوب اللبناين، وما زالت طوال العقدين االأخريين)513(، تارة بني حركة فتح من جهة وحركة فتح/

االنتفا�صة )املن�صقني على فتح( من جانب اآخر، وتارة بني حركة فتح، وجمموعة فتح املجل�س الثوري 

)جمموعات اأبو ن�صال(، وبني جمموعات فتح / املجل�س الثوري ذاتها )املجل�س الثوري + جمموعة 

الطوارئ املن�صقة عنها( ومن ثم بني حركة فتح واملجموعات االأ�صولية التي جرى تفريخ معظمها من 

البيت الفتحاوي وبع�س التنظيمات الفل�صطينية واللبنانية مبا يف ذلك رحم التنظيمات الي�صارية.

كانت منظمة )ال�صاعقة( ت�صهد ن�صاطا حثيثا يف جمال العمليات اخلارجية حيث ا�صتحدثت فرع من 

ال�صاعقة با�صم )ن�صور الثورة( وقامت بعمليات يف بيان �صدر عنها يف بريوت)514(، وبالن�صبة لزهري 

حم�صن م�صوؤول الدائرة الع�صكرية يف منظمة التحرير الفل�صطينية وع�صو القيادة القومية ومكتب االأمن 

القومي يف �صوريا، فقد ا�صت�صهد اغتياال يف مدينة كان الفرن�صية اأوائل 1979/7/24 بعد عودته من 

هناك،  عقدت  التي  االإفريقية  الوحدة  موؤمتر  اإىل  فل�صطني  وفد  تراأ�س  ليبرييا، حيث  عا�صمة  مرنوفيا 

الزعيم(  )اأبو  اهلل  اهلل عطا  العميد عطا  ت�صكيله جلنة حتقيق �صمت كال من  بعد  يا�رص عرفات  واأ�صار 

وماجد حم�صن، والعقيد حممد دغمان ، وقد �صيع جثمان زهري حم�صن يف دم�صق اإىل )مقربة ال�صهداء( 

يف خميم الريموك، وكان الرئي�صان يا�رص عرفات وحافظ االأ�صد يف مقدمة امل�صيعني)515(.

تفاقمت االأحوال بني منظمة التحرير و�صوريا يوم 1976/2/22م حني �رصح زهري حم�صن اأنه 

حان الوقت لدماء جديدة يف )م.ت.ف(، وظهرت مل�صقات يف �صوارع بريوت تظهره مرتديا الكوفية 

وهو يجل�س خلف مكتب والقلم بيده ت�صبيها بيا�رص عرفات، ويف خطوة توؤكد قرار فتح يف حتدي الرغبة 

ال�صورية مت اإر�صال خالد احل�صن لعقد مباحثات مع الرئي�س ال�صادات يوم 1976/2/28م، حيث رد 

زهري حم�صن على تلك الزيارة بت�رصيحات ندد فيها ببع�س الفل�صطينيني الذين يرددون �صعارات )رف�س 

واال�صت�صالم،  التخاذل  خط  يقود  اأنه  مدعيًا  ال�صادات  الرئي�س  وهاجم  التحجيم(  رف�س  الو�صاية.. 

منوها باأن اإ�رصار )م.ت.ف( على القرار الوطني امل�صتقل واحلر�س على قرارات موؤمتر الرباط التي 

تعرتف ب)م.ت.ف( ممثال �رصعيا وحيدا لل�صعب الفل�صطيني هو حماولة للتغطية على احلوار اخلفي 

مع ال�صادات. وتزامنت هذه الت�رصيحات مع ن�رص �صوريا لكتيبة جلي�س التحرير يف طرابل�س، وحركت 

خارج  من  احللوة  عني  خميم  اإلى  القادمة  الفل�سطينية  غري  القوى  وانت�سار  الداخلي،  القتتال  عمليات  اإليه  امل�سار  النفالت  مظاهر  من     513
املخيم مثل املجموعات املناوئة جلماعة الأحبا�ش الأ�سولية اللبنانية، وجمموعة )ال�سنية( الأ�سولية التي تالحقها الدولة اللبنانية، اإ�سافة اإلى تكاثر 

املجموعات الأ�سولية الفل�سطينية ال�سغرية وهي جميعها جمموعات م�سلحة.
514   نقلته وكالة )رويرت( لالأنباء يف 1979/4/20.

515  الذي قام بعملية اغتيال الأخ زهري حم�سن هو تنظيم �سربي البنا )اأبو ن�سال( عن طريق املجرم املدعو زهري خالد والذي �سبق اأن قام بعملية 
تفجري املقاهي ال�سعبية يف دولة الكويت عام 1985م.
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اأي  �صت�رصب  �صوريا  باأن  الدفاع طال�س  البقاع، وحذر وزير  �صهل  اإىل  �صوريتني  اإ�صافيتني  كتيبتني 

جماعة تعار�س الت�صوية اجلديدة يف لبنان.

ولتطويق املوقف دعت �صوريا كل من يا�رص عرفات ونايف حوامتة لزيارة دم�صق ملقابلة االأ�صد يوم 

1976/3/16م وردت امللي�صيات االنعزالية بفتح جبهة قتال يف �صمال لبنان واأعادت فر�س ح�صار 

كامل على تل الزعرت والنبعة يف بريوت ال�رصقية، ف�صدرت اأوامر �صورية معاك�صة اإىل مراب�س مدفعية 

ل�صوريا جانبًا  املوؤيدة  القوى  تنحت  كما  الرئا�صي،  الق�رص  �صاركوا يف ق�صف  ال�صاعقة حيث  منظمة 

عندما قادت وحدات من فتح ومن احلركة الوطنية اللبنانية الهجوم الذي اأخرج القوات االنعزالية من 

الذي  اأحمد جربيل  اأقوال  يوم 1976/3/18م. وح�صب  والقماطية وعيتات  العبادية و�صويت  قرى 

اأ�صتدعي لدم�صق فجاأة يوم 1976/3/19 م فاإن �صوريا كانت تهدف اإىل توجيه �رصبة كبرية ومن 

ثم الدعوة اإىل موؤمتر طاولة م�صتديرة لو�صع معادلة ال غالب وال مغلوب، ولذلك فاإنه عند عودة اأحمد 

جربيل من دم�صق يوم 1976/3/21م �صنت قواته هجومًا على القوات الكتائبية يف منطقة الفنادق 

و�صاندته يف الهجوم قوات احلركة الوطنية اللبنانية واندفعت القوات امل�صرتكة نحو ميناء بريوت من 

خالل قتال �صوارع مرير.

اإىل فك احل�صار عن خميم تل الزعرت، فحاولت  يف تلك االأيام من القتال كان يا�رص عرفات ي�صعى 

بريوت  نهر  وادي  عرب  1976/3/23م  يوم  طريقها  ت�صق  اأن  لفتح  التابعة  العرقوب  ن�صور  كتيبة 

ومونتيفردي من دون جدوى. وا�صتولت قوة من احلركة الوطنية وجي�س لبنان العربي على تر�صي�س 

وجمدل تر�صي�س واعترب عرفات اأن هذا التو�صع غري مرغوب فيه كونه يتعدى "اخلط االأحمر ال�صوري"، 

النار، وحاول يا�رص عرفات  اإطالق  الدعوات االنعزالية وال�صورية لوقف  اأن كمال جنبالط رف�س  اإال 

�صاعات  ت�صع  دام  بينهما يوم 1976/3/27م  لقاء  االأ�صد ورتب  الرئي�س  اإقناعه بحل اخلالفات مع 

كانت نتيجته القطيعة الكاملة ب�صبب طلب جنبالط ال�صماح له مبوا�صلة الهجوم �صد مناطق االنعزاليني 

الأ�صبوعني اآخرين.

امل�صرتكة  القوات  وبني  )الكتائب(  االنعزاليني  بني  حقيقية  معارك  دارت  املرحلة  هذه  وخالل 

)الفل�صطينية واللبنانية( ا�صتطاعت فيها القوات امل�صرتكة من حتقيق انت�صارات باهرة، اإال اأن املعارك 

احلقيقية التي اأعطت احلرب �رصا�صتها وحددت معامل م�صارها فكانت يف االأ�صا�س بني القوات ال�صورية 

من  امل�صرتكة  القوات  فيها  وا�صتطاعت  االآخر،  الطرف  يف  امل�صرتكة  والقوات  طرف  من  والكتائبية 

حتقيق الن�رص مما جعل القوات ال�صورية الكتائبية تعو�س هزائمها بطريق غري اأخالقية باإبادة خميم 

تل الزعرت وقبله خميم )�صبية( وهو املخيم املعروف باأغلبية امل�صيحيني وكانت ملحمة �صمود اأذهلت 

جميع االأطراف.

مت ت�صكيل "القيادة امل�صرتكة لقوات احلركة الوطنية واملقاومة الفل�صطينية وجي�س لبنان العربي"، 

الف   12( اإىل  تعدادها  و�صل  حتى  1976/6/6م  يوم  لبنان  اإىل  جديدة  بقوات  ال�صوريون  دفع  ثم 

قرر  وعندما  امل�صرتكة،  والقوات  ال�صوريني  بني  اال�صتباكات  اأوىل  الغربي  البقاع  يف  ون�صبت  جندي( 

اإىل قواته يف بريوت وال�صاعقة وامليلي�صيا لال�صتيالء  اأن يغزو لبنان اأ�صدر تعليماته  النظام ال�صوري 
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على مكاتب )م.ت.ف( واحلركة الوطنية اللبنانية)516(. تهياأت احلركة الوطنية اللبنانية واملقاومة 

الفل�صطينية لالأمر عرب حملة مل ت�صتمر اأكرث من يومني للتخل�س من امليلي�صيات املوالية للنظام ال�صوري. 

القاعدة  ؛الأن  التنفيذ  �صهل  االأمر  كان  كم  اأذكر  احلملة،  هذه  �صايل  �صعد  والعميد  خلف  �صالح  وقاد 

ال�صعبية للنظام ال�صوري كانت قد تركزت يف بريوت ال�رصقية حيث كان ينظر اإليه اأنه املنقذ.

العميد/  الع�صكري  امل�صوؤول  راأ�صها  وعلى  ل�صوريا  املوالية  ال�صاعقة  قوات  من  عنا�رص  ان�صقت 

حممد دغمان، وحنا بطحي�س، والعميد حممود اأبو مرزوق نائب قائد قوات حطني  التي كانت متواجدة 

يف بريوت وبداأت الدفاعات املوالية ل�صورية تنهار ومتكن زهري حم�صن من الهرب اإىل دم�صق عرب املنطقة 

ال�رصقية، اأما قائد جي�س التحرير م�صباح البديري فقد وقع يف اأ�رص قواتنا وقمنا بنقله فورًا اإىل مكتب 

االأمن واملعلومات  اإىل مقر  به، ونقل  امل�صا�س  القدومي عدم  فاروق  واأمر  لدينا،  ال17 وظل حمجوزًا 

)اأبو الهول(، وبناًء على تعليمات االأخوة يف القيادة مت اإطالق �رصاحه. وخالل هذه العملية ا�صتولت 

القوات اخلا�صة  العملية قامت  لل�صاعقة. وردًا على هذه  اأ�صلحة هائلة  امل�صرتكة على خمازن  القوات 

اإدخال  ومنعت  انتقامًا  الالجئني  وخميمات  العا�صمة  بق�صف  خلدة  ويف  باملطار  املتمركزة  ال�صورية 

�صهيدا  عن وقوع 290  وامل�صت�صفيات  ال�رصطة  دوائر  واأوردت  الغربية،  اإىل بريوت  والوقود  الطعام 

بينهم قائد ملي�صيا "حركة فتح" "جواد اأبو ال�صعر" وم�صوؤول اجلبهة الدميقراطية يف اجلنوب)517(.

منظمة ال�صاعقة عربت ب�صكل عام عن التوجهات الر�صمية للحكومة ال�صورية فوقفت مع ان�صقاق 

)فتح االنتفا�صة( بقيادة اأبي مو�صى يف اأيار/ مايو 1983م ومع طرد يا�رص عرفات من �صوريا ب42 

حزيران/يونيو 1983م ومع ح�صار خميمات �صمال لبنان واإرغام عرفات وموؤيديه على االن�صحاب من 

طرابل�س يف كانون االأول/دي�صمرب 1983م.

االأوىل  للمرة  فيه  �صاركت  الذي  الفل�صطيني،  الوطني  للمجل�س  الرابعة  الدورة  ال�صاعقة  ح�رصت 

منظمتان فدائيتان هما فتح وال�صاعقة)518(.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن ال�صاعقة مل تعد متواجدة يف االأر�س املحتلة، وكذلك فاإن عملياتها يف االأر�س 

املحتلة كانت حمدودة جدا حتى يف زمن قوتها وهي االآن ال تاأثري لها على ال�صاحة الفل�صطينية نهائيا.

516  حديث للم�سوؤول الع�سكري ملنظمة ال�ساعقة يف لبنان حنا بطحي�ش، اإلى جريدة ال�سفري اللبنانية 1976/6/26م. 
517    قوات جي�ش التحرير الفل�سطيني يف �سورية )حطني(، ويف العراق )القاد�سية( ويف م�سر )عني جالوت( ويف الأردن )بدر(.

518  يقول �سالح خلف: علمت من اأحد قادة ال�ساعقة اأنهم �سيقومون يف 1976/6/6م با�ستفزاز يهدف اإلى �سل الت�سكيالت الفدائية يف بريوت، 
بني  الف�سل  بحجة  بالتحرك  الريا�سية  املدينة  يف  ترابط  �سورية  وحدة  تقوم  حني  يف  الرف�ش،  جبهة  ومغاوير  الي�سار  اأحزاب  مكاتب  على  لل�سيطرة 
1976/6/3م فكان بو�سعي ا�ستغالل مهلة الثالثة  امل�ستبكني ثم تقوم بال�سيطرة على جهاز فتح الع�سكري وال�سيا�سي. و�سلتني هذه املعلومات يوم 
اأيام الباقية لتخاذ تدابري دفاعية، وبالفعل، فاإن ال�ساعقة بداأت قبيل ظهر يوم 1976/6/6م هجومها، فما لبث مغاويرنا اأن احتلوا قواعد ومكاتب 
املنظمات املوالية ل�سورية وينزعون �سالح ملي�سيات ويوقفون روؤ�سائها، وانتهت العملية التي دامت �ست �ساعات بعد اأن تكللت بالنجاح، وال�سحيح هو 

اأن خ�سومنا مل يبدوا مقاومة حقيقية بحيث اأن كثري منهم �سلموا اأ�سلحتهم طواعية.)�سالح خلف، فل�سطيني بال هوية، �ش283(.
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منهم ، ك�صواهم من العرب، يف حرب فل�صطني 1948 برتتيب مع امللك فاروق اآنذاك.

واإذ يختلف الكثريون يف تو�صيف منهاج العمل لدى ح�صن البنا ما بني االإ�صالحي اأو االنقالبي العنفي، 

اإذا كان ميثل امتدادا جليل النه�صة العربية  اأو النه�صوي االإ�صالمي، وفيما  ال�صلفي  وما بني املا�صوي 

االإ�صالمية اأو نكو�صا عليها وردة، تلك التي بداأت تبا�صريها منذ اأواخر القرن 19 ، ومهما كان االأمر فلقد 

عانت اجلماعة اأزمات داخلية كثرية كان منها  ظهور نبتة العنف والتطرف والت�صدد وال�صعي لها يف حياة 

املر�صد االأول ثم فيمن تاله، مما دعي الحقا حتى اليوم با�صم تيار �صيد قطب داخل اجلماعة.

كما ظهرت  نهج جديد)521(،  البنا عن  اغتيال ح�صن  اإثر  باجلماعة  التحاقه  بعد  �صيد قطب  عرّب 

جماعة امل�صلمني »التكفري والهجرة« وظهر ال�صلفيون وتنظيمات اجلهاد522.

واالآن، كيف ا�صتعيد بناء التنظيم الدويل للجماعة؟ وباأية �صيغة؟

     انتهز املر�صد العام )الثاين( ح�صن اله�صيبي فر�صة اأداء فري�صة احلج �صنة1973 وعقد اجتماعا 

ت�صكيل جمل�س  الإعادة  العام1954 يف حماولة  بعد  نوعه  االأول من  هو  مّكة  مدينة  للجماعة يف  مو�صعا 

ال�صورى ليمثل جميع العاملني، و�صبط الع�صوية بعد �صياع ال�صجالت. وتكونت جلان للغر�س يف دول 

اخلليج واأُعدت الرتتيبات الإر�صاء اجلماعة على اأ�ص�س قانونية. اإال اأن »اله�صيبي« تويف يف نف�س ال�صنة 

)1973/8/11(. وعا�صت اجلماعة فراغا قياديا ثانيا ا�صتمر حتى 1976/12/30 ملا ُعني ال�صيخ 

عمر التلم�صاين مر�صدا عاما. وقد اأدرك، هذا، فيما بعد اأنه لي�س �صوى واجهة لـ »النظام اخلا�س« الذي 

عار�س اإجراءات »اله�صيبي« وجتاهل مقررات موؤمتر مكة بعد وفاته523. وبعد وفاة »التلم�صاين« 

خلفه حامد اأبو الن�رص �صنة 1986. وقد اأثار اأ�صلوب التعيني للمر�صد العام اإ�صكالية د�صتورية جعلت 

دوال مثل ال�صودان وتون�س تتحفظان على »البيعة«. فاملادة11 من »النظام االأ�صا�صي لهيئة االإخوان 

اجتماع  يف  التاأ�صي�صية  الهيئة  اأع�صاء  بني  من  العام  املر�صد  »ُينتخب  اأن  على  تن�س  العامة«  امل�صلمني 

اأ�صوات  اأرباع  لثالثة  حائزا  يكون  اأن  ويجب  الهيئة  هذه  اأع�صاء  اأخما�س  اأربعة  االأقل  على  يح�رصه 

قيد احلياة نحو30 منهم524. ويبدي  على  بقي  الهيئة  اأ�صل 164 ع�صوا يف  احلا�رصين…«. ومن 

»النفي�صي« ا�صتهجانه من ت�رصيح حامد اأبو الن�رص ملا �صئل عن اجتماع الهيئة التاأ�صي�صية باعتبارها 

اجلهة امل�صوؤولة عن اختيار املر�صد العام، وكيف �صيتم اجتماعها للبت يف االأمر، فاأجاب: »من غري املمكن 

اجتماع الهيئة بحكم القانون يف ظل قوانني البالد ال�صائدة حاليا، ويف ظل قرار حل اجلماعة«525. 

لهذا والأ�صباب اأخرى ينزع »النفي�صي« االأهلية وال�رصعية عن اجلماعة ويت�صاءل: »كيف ميكن للجماعة 

521   تقول املو�سوعة احلرة  نقال عن موؤرخهم الخواين جمعة اأمني: )رف�ش ح�سن البنا رف�سا باتا احلزبية واأعلن عدائه لالأحزاب ال�سيا�سية اإذ 
اعتربها ما هي اإل نتاج اأنظمة م�ستوردة ول تتالءم مع البيئة امل�سرية وو�سفت جريدة )النذير( الأحزاب امل�سرية باأنها اأحزاب ال�سيطان موؤكدة على 
ثم اجته لل�سيا�سة يف مرحلة لحقة باحثا عن دور يف النتخابات وان  اأنه ل حزبية يف الإ�سالم يف حني اأعلنوا ولءهم واأملهم يف "ملك م�سر امل�سلم" (، 

مل ميار�سها حتى اغتيل عام 1949م.
60% ويعترب قتايل  522   اجلماعة ال�سلفية داخل حركة حما�ش ت�سري يف خطني متوازيني خا�سة بالع�سكر والأمن الأول خط �سيد قطب وميثل 
ويعتمد على فكر �سيد قطب وعلى كتابه ال�سهري: معامل يف الطريق، اأما اخلط الآخر فكان خط فكر ح�سن البنا الذي يعتمد على الدعوة ولذلك كانت همزة 

الو�سل بني ال�سلفيني وحركة حما�ش.
523   حممد اأحمد خلف اهلل: ال�سحوة الإ�سالمية يف م�سر - نف�ش املرجع/ �ش65 -67.

524   عبد اهلل النفي�سي: الإخوان امل�سلمون يف م�سر... - مرجع �سابق / 237 - 233.
525   نف�ش املرجع.- �ش 242.
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اإعادة ترتيب الو�صع االإداري والقانوين وا�صتئناف ن�صاطها على ال�صعيدين املحلي والدويل وال ميكن 

اأن جتتمع هيئة ال يزيد عدد اأفرادها عن الثالثني؟«.

وال�صعب  اجلماعة  اأمان  �صمام  كان  اأنه  التلم�صاين  عمر  �صعدة  ابراهيم  الكبري  ال�صحفي  ي�صف 

"بع�س االأ�صباح" -ح�صب م�صطلح ثروت اخلرباوي  اإىل التنظيم  اأنه قبيل وفاته ت�صلل  اإال  والوطن، 

االخواين ال�صابق- التي اأخذت مكانا ومكانة وهي التي كانت ت�صري يف ركاب احلاج م�صطفى م�صهور 

وخريت  مر�صي  حممد  ومعه   1985 عام  م�رص  خارج  من  عاد  منذ  االإخوان(  مر�صد  الحقا  )اأ�صبح 

املمثل احلقيقي  باعتباره  به احلاج م�صطفى م�صهور  قام  بديع، وما  ال�صاطر وحممود عزت وحممد 

للتنظيم اخلا�س اأو تنظيم �صيد قطب بتنمية تياره واإحداث تغيريات اأعطى فيها االأدوار داخل اجلماعة 

للمذكورين دون وجه حق ، وذلك يف حقبة اأبو الن�رص اإىل اأن اأ�صبح مر�صدا عام 2002 ، ومن تاله كانوا 

من نف�س التيار و�صوال ملحمد بديع الذي يقبع يف ال�صجن حاليا مع املذكورين اأي�صا.526

لالإخوان  االأ�صا�صي  النظام  يحدده  والفروع  الدويل  التنظيم  بني  والروابط  العالقات  م�صتوى  اإن 

امل�صلمني. وهذا النظام يف اإطار اأ�صلوب التعيني املتبع يجعل من املر�صد العام م�رصيا من ناحية عملية 

ولالأبد من ناحية قانونية. اأما مكتب االإر�صاد العام فمدة واليته اأربع �صنوات هجرية، وعدد اأع�صائه 13 

ع�صوا بينهم ثمانية اأع�صاء ينتخبهم جمل�س ال�صورى من بني اأع�صائه من االإقليم الذي يقيم فيه املر�صد 

اأن يراعى يف اختيارهم  ال�صورى على  اأع�صاء جمل�س  فُينتخبون من بني  الباقون  اأما اخلم�صة  العام. 

د�صتوريا  ق�صورا  ومتثل  االإقليمي  الطابع  اجلماعة  على  ت�صفي  �صيغة  وهذه  االإقليمي527.  التمثيل 

كبريا. وبالتايل فاإن العالقة املحتملة بني التنظيم الدويل والفروع هي عالقة نفعية اأكرث مما هي عالقة 

متثيلية. اإذ لي�س من املعقول اأن يقت�رص متثيل اجلماعة دوليا على خم�صة اأع�صاء هم، على وجه التحديد، 

اأما »االإخوان امل�صلمون« الفل�صطينيون فلي�س من املتاح  االأردن و�صوريا ولبنان واجلزائر والكويت. 

من  وال  البيعة،  على  التحفظ  واالأردن  غزة  يف  اجلماعتني  م�صلحة  من  ولي�س  االأردن.  �صوى  اأمامهم 

اأن نتفهم  اأي�صا، ويف هذا ال�صياق ن�صتطيع  اأن تتحفظ  م�صلحة اجلماعة يف �صوريا التي تقاوم النظام 

التحاق اجلماعة يف غزة يف املركز )االأردن( منذ منت�صف ال�صبعينات. اأي يف الفرتة التي كان يجري فيها 

اأن التنظيم الدويل يوجه اختيارات الفروع  اأن هذا ال يعني البتة  اإحياء التنظيم الدويل للجماعة. بيد 

اإليه  يذهب  ما  ولعل  واملنا�رصة.  ال�رصعية  اإىل مزيد من  العك�س؛ فهو بحاجة  على  بل  بها.  يتحكم  اأو 

»النفي�صي« ال يخلو من �صحة فيما يتعلق با�صرتاط التنظيم الدويل احل�صول على املبايعة لقاء الدعم اإزاء 

كل جماعة اإ�صالمية يف اأي مكان من العامل528. لذا فهو بحاجة اإىل ال�رصعية اأكرث من حاجته للتدخل يف 

التوجهات واالختيارات الداخلية للفروع اأو اجلماعات.

ان�صقوا  اأو من  اأ�صياعها  من  �صواء  كتب عن اجلماعة  الكثري مما  نريد اخلو�س يف جدل حول  وال 

عنها وهم كرث اأو من مناوئيها فلي�س هذا املجال هنا، نرتكه للباحثني املتنورين وهم كرثن واإمنا قدمنا 

باالإخوان الرتباطهم بالفل�صطينيني يف بالدنا يف الفرتة التي �صبقت ت�صكيل حما�س.

526   نف�ش املرجع.- �ش 239. نقال عن: " الدعوة ".- جملة " الإخوان امل�سلمون " - العدد 115 - اأيلول/ �سبتمرب 1986 / �ش 15-12.
527   يراجع كتاب ثروت اخلرباوي، �سر املعبد، الأ�سرار اخلفية جلماعة الخوان امل�سلمني، دار نه�سة م�سر، القاهرة طبعة 2013

528   " النظام العام لالإخوان امل�سلمني، مادة 19. 
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جماعة »الإخوان امل�سلمني«

وحركة املقاومة الإ�سالمية »حما�س«

علنية  �صيا�صية  اإ�صالمية529  كحركة  »حما�س«  ن�صاأة   اأن  �صك  من  ما 

�صنة  املحتلة  فل�صطني  يف  ال�صعبية  االنتفا�صة  باندالع  تاريخيا«   « ارتبطت 

قد  احلا�صمة  فعالياتها  قبلها وعرب  »ال�رصايا«  كانت جمموعات  واإذا   .1987

بحيث فاجاأت يف �رصعة انت�صارها، كافة القوى املعنية بال�رصاع يف منطقة » ال�رصق االأو�صط« 

تباينت ردود الفعل على نحو َبنّي من الرتحيب اإىل احلذر والالمباالة وحتى الرف�س واال�صتنكار، فاإن 

ظهور » حما�س« ال يقل هو االآخر عن ذلك. بل اأنه اأربك القوى الوطنية الدميقراطية والي�صارية اأميا 

اإرباك ال�صيما القيادة املركزية امل�صيطرة يف منظمة التحرير التي ي�صيطر عليها تاريخيا �صبح » القيادة 

البديلة« مبا يعنيه هذا الظهور من تعطيل لل�صيا�صات واالإ�صرتاتيجيات املتبعة ورمبا االإق�صاء التام. 

ن يف ال�رصعية التاريخية  لذا �صككت القيادة املركزية للمنظمة مب�رصوعية احلركة اجلديدة عرب التح�صُّ

وت�صخيمها لت�صتحوذ بذلك الق�صية الفل�صطينية برمتها، ولتحتكر حق الت�رصف فيها، م�صتفيدة من 

الغياب التاريخي للقوى االإ�صالمية )اال�صالموية( عن جماالت الكفاح الوطني خا�صة جماعة »االإخوان 

امل�صلمني«. وهو ذات الغياب الذي و�صمت به » حما�س« على اأ�صا�س اأن القيادة املركزية الفل�صطينية 

كانت تتحمل »وحدها عبء الكفاح الفل�صطيني«530. 

باخت�سار، اأين كانوا؟

    هذا هو » الت�صاوؤل املّر« الذي ينطوي على اتهام تاريخي لالإخوان امل�صلمني. هو » ُمّر« الأنه �صدر 

عن القوى الوطنية والي�صارية، خا�صة حركة التحرير الوطني الفل�صطيني- »فتح«، التي تعرف اأنها 

ما خرجت اإال من رحم ال�صجرة البا�صقة. ويزداد مرارة الأنه �صدر عن القوى الدينية التي �صبق واأن 

غادرت اجلماعة خلو�س اجلهاد وخرجت عن البيعة … وكل هوؤالء يت�صاءلون االآن: اأين كانوا؟

منها  الفل�صطينيون  امل�صلمون  االإخوان  يتذوق  ال  الت�صاوؤالت  هذه  اأب�صبب  اأي�صا:  نت�صاءل  ونحن 

�صوى طعم املرارة؟

مبدئيا، فاإننا نقرر اأن »اجلهاد« على �ُصعِبه الكثرية يف الفقه االإ�صالمي هو م�صطلح يعني فيما يعني 

الكفاح   « م�صطلح  يوازي  فهو  وبالتايل  العدو.  �صد  امل�صلحة  القوة  ا�صتخدام  البحث  هذا  �صياق  ويف 

امل�صلح « اأو » املنازلة« يف املقالة االإ�صالمية اجلدلية. اأما االإعداد ملمار�صة اجلهاد اأو الكفاح امل�صلح فال 

اأو  املقاومة اجلماهريية  امل�صاركة يف  باأن  نثبت  امل�صلحة، كما  للقوة  الفعلي  اال�صتخدام  اإطار  يدخل يف 

املدنية اأو ال�صلبية توؤدي اإىل معنى واحد يقع خارج ا�صتخدام ال�صالح الناري. ويف �صوء هذه املحددات 

يالحظ وجود ارتباك يف اأطروحات » االإخوان امل�صلمني« ملا ُي�صاألوا عن موقفهم من م�صاألة اجلهاد منذ 

االرتباك  وجه  اأما  حما�س«،   « حركة  تاأ�صي�س  بعد  ما  وحتى  م�رص)1954(،  يف  االأم  اجلماعة  ب  �رَصْ

فيتجلى يف تبني االأطروحات التالية: 

529   عبد اهلل النفي�سي.- الإخوان امل�سلمون يف م�سر …- مرجع �سابق - �ش 252. 
530   نحن يف هذه الدرا�سة ل نقر م�سطلح "اإ�سالمية" اأو "اإ�سالمي" وقفا على جماعة اأو حزب اأو �سخ�ش اأو موقف ما، معتربين اأن كل م�سلم فهو 

اإ�سالمي مهما كان حجم اقرتابه من الدين، ومهما كان راأيه ال�سيا�سي، اأما ال�سالموي فهو احتكار الدين واحلقيقة واإق�ساء الآخر عنها.
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الأطروحة الأوىل: الفاعلية الدائمة

لديها فقط يف كون اجلماعة هي  الزعم يجد مربراته  اأن اجلماعة مل تغب عن اجلهاد، وهذا  تزعم 

ال�صجرة البا�صقة التي خرجت منها كل الفروع، وبالتايل فاجلماعة تتبنى كل الفعاليات اجلهادية التي 

مار�صها اأفراد اأو جماعات، �صواء كانوا اأع�صاء يف اجلماعة اأو خارجها حني وقوعها. لذا فاجلماعة هي 

التي اأجنبت حركة » فتح« -هذا كما تدعي وهي خاطئة كليا الأن بع�س املوؤ�ص�صني حلركة فتح خرجوا 

�صئيلة  وباأعداد  واالأثر  الفعل  حمدودة  كانت  االأردن-وهي  يف   )1968( ال�صيوخ  ومع�صكرات  عنها- 

جدا وال تكاد تذكر مقارنة بحركات املقاومة حينها- واأ�رصة اجلهاد يف فل�صطني املحتلة )1948( التي 

اكت�صفت �صنة 1979 وحركة اجلهاد االإ�صالمي-وهو تنظيم يف احلقيقة من�صق على االخوان ولقي يف 

بداياته دعم حركة فتح وحرب من االخوان-  واأخريا » كتائب عز الدين الق�صام « باعتبارها الذراع 

الع�صكري حلما�س، وهكذا فاإن اجلماعة حا�رصة عرب هذه املنظمات االإ�صالمية امل�صلحة �صواء ن�صاأت 

اأو عدمها اأو حتى قرار الن�صاأة  مببادرة منها اأو مببادرة من موؤ�ص�صيها، بقطع النظر عن م�صاركتها 

واأ�صباب اخلروج من اجلماعة فيما يت�صل ببع�صها.

الأطروحة الثانية: املحنة التاريخية

احلكومات  من  متالحقة  ل�رصبات  تعر�صت  فاجلماعة  االأوىل،  االأطروحة  من  النقي�س  على  وتقع 

د الكثري منهم وطوردوا يف  امل�رصية املتعاقبة ابتداًء من العام 1954 واعتقل اأع�صاءها وقادتها و�رُصِّ

كل الدول العربية حتى اأنهم ا�صطروا يف مرحلة من املراحل اإىل احلفاظ على الذات. ثم ظهرت حركة 

الفكر  اأنفا�صهم �صاع  يلتقطوا  اأن  الثانية لهم. وقبل  ال�صدمة  اإطاراتهم لتكون  لت�صتحوذ على  » فتح« 

املارك�صي ومنظماته وحتولت  » فتح« اإىل حركة علمانية-على حد تعبريهم-، فلم يعد لهم مت�صع للجهاد 

يف بيئة اأيديولوجية معادية، فكيف ميكن جلماعة مل تعد موجودة اأ�صال اأن ُيطلب منها ممار�صة اجلهاد 

اأو ُت�صاأل اأين كنتم؟

الأطروحة الثالثة: التمكني قبل التحرير

متثل حال و�صطا بني االأوىل والثانية، فحتى اندالع االنتفا�صة االأوىل عام 1987م )اأي اأكرث من 30 

عاما من املوات اأو ال�صبات يف حقيقة االأمر( تربر اجلماعة غيابها اىل درجة املوات عن ممار�صة اجلهاد، 

باالنكفاء نحو االإ�صالح اأو البناء والتكوين واالإعداد على اأ�ص�س �صليمة ومتينة، خللق اجليل القادر على 

التحرير، الأن العمل باأ�صاليب املنظمات العلمانية )كما تطلق عليها حما�س( واأيديولوجياتها وا�صتعمال 

نف�صها  النتيجة  اإىل  �صيوؤدي  الدميقراطية،  الوطنية واملفاهيم  اأ�صا�س  القائمة على  نف�صها  الثورة  مواد 

التي و�صلت اإليها هذه املنظمات. اإذن ال بد من » بعث ح�صاري �صامل لالأمة« اأو »تغيري اجتماعي ي�صبق 

التغيري ال�صيا�صي«.

والأننا نبحث يف تاريخية الظاهرة "اجلهادية" يف فل�صطني والتعرف على جماعاتها، فاإننا نت�صاءل 

اإْن كانت هذه االأطروحات تعرب عن حقائق مو�صوعية؟ اأم اأنها مربرات مفتعلة، ا�صُتعملت للتمل�س من 

ال�صوؤال  اأو  ال�صواء؟  الوطنية والي�صارية واالإ�صالمية على  التاريخية وللرد على اجلماعات  امل�صوؤولية 
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ب�صيغة اأخرى: اإىل اأي حد تبدو فيه هذه االأطروحات مالئمة اإذا ما اخُتربت يف �صياق حمنة اجلماعة 

 « االإ�صالحية وخمرجاتها؟ واإذا كانت حركة   الفل�صفة  اأو يف �صياق مدخالت  لديها  وتاريخية اجلهاد 

االأجنحة  الفل�صطينيني«. فمن هي  امل�صلمني«  االإخوان   « اأجنحة  كـ » جناح من  نف�صها  ف  ُتعرِّ حما�س« 

املق�صودة؟ واأي جناح منهم تكون » حما�س« ؟ وما هي عالقتها باالأجنحة االأخرى وباجلماعة االأم يف 

االأردن اأو يف م�رص؟

اأول: هوية »الإخوان امل�سلمون« الفل�سطينيون

يفهم من ن�صني مرجعيني مقت�صبني يحددان هوية »حما�س« على النحو التايل:

الن�س الأول:

امل�صلمني  االإخوان  اأجنحة  من  »جناح  اإىل  وين�صبها  متميزة«  فل�صطينية  »حركة  باأنها  يعرفها   

الفل�صطينيني«. اأما عن �صلتها التنظيمية العامة باجلماعة فلي�س ثمة اأي حتديد اإال عرب جملة معطوفة 

ت�صري اإىل اأن »حركة االإخوان امل�صلمني تنظيم عاملي، وهي كربى احلركات االإ�صالمية يف الع�رص احلديث 

�صتى  يف  االإ�صالمية  املفاهيم  لكل  التامة  وال�صمولية  الدقيق،  والت�صور  العميق،  بالفهم  متتاز  التي 

– حما�س- حركة عاملية بحكم انت�صار امل�صلمني الذين ينهجون منهجها يف كل  املجاالت… «. وهي 

بقاع العامل ويعملون على منا�رصتها وتبني مواقفها وتعزيز جهادها «531.

الن�س الثاين:

 يعرفها باأنها » فل�صطينية الوجه اإذ اأنها فل�صطينية الن�صاأة والتوجيه وفل�صطني ق�صيتها املركزية، 

فل�صطني  دولة  اإقامة  وغايتها  اليهودي،  االحتالل  من  واالإن�صان  االأر�س  فل�صطني  حترير  وهدفها 

االإ�صالمية«، وقبل ذلك هي » احلركة اجلهادية لالإخوان امل�صلمني«532.

الن�صبي  الغمو�س  يالحظ  بينما  ال�صيا�صية،  الهوية  يف  التام  الو�صوح  يالحظ  اأعاله  الن�صني  ويف 

»االإخوان  بني  التنظيمية  الهوية  تعومي  اأن  اإذ  املركزية.  االإ�صكالية  مو�صع  وهنا  التنظيمية  الهوية  يف 

امل�صلمني الفل�صطينيني« )اخلا�س( و»االإخوان امل�صلمني« )العام( اأو بني اخل�صو�صية القطرية والعاملية 

اإطار جماعة »االإخوان  التي ت�صغلها »حما�س« يف  التنظيمية  الت�صاوؤل عن املنزلة  االإ�صالمية، ي�صتدعي 

ن تنت�صب تارة اإىل اأحد اأجنحة »االإخوان 
َ
امل�صلمني« كتنظيم عاملي، وعن االأ�صباب التي تدفع باحلركة الأ

»حما�س«  ماهية  من  نتثبت  ولكي  امل�صلمني«؟  »االإخوان  اإىل  اأخرى  وتارة  الفل�صطينيني  امل�صلمني« 

اجلماعة  بني  التنظيمية  العالقة  ا�صتك�صاف  خاللها  ومن  قانونية،  تاريخية  مقاربة  نقرتح  التنظيمية، 

بال�صلطة امل�رصية )1954( وبعده. الأن ذلك �صي�صاعدنا على  التاريخي  االأم والفروع قبل اال�صطدام 

التعرف على عالقة الفرع الفل�صطيني باجلماعة االأم قبل النكبة )1948( وعن م�صريه بعدها. وكذلك 

"ردنا على  " لكي ل ت�سيع احلقيقة:  لـ م.ت.ف بعنوان  "املجلة املركزية  الثورة -  " فل�سطني  " ورد يف:  "حما�ش  اأعنف رد على حركة     531
احلما�سيني" – العدد 804 – 8 متوز/ يوليو 1990 . وجاء يف الرد: " م.ت.ف هي الدولة ولي�ست حزبا يف الدولة … اأي افتعال خل�سام مع املنظمة 

افتعال خل�سام مع الوطن…املنظمة هي الوطن، متنح الفل�سطيني اأينما كان حق النتماء وحق الهوية الوطنية ".
532   ميثاق حركة املقاومة الإ�سالمية " حما�ش " - م�سدر �سابق - املادتني 76.
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التعرف على »اجلناح« امل�صوؤول عن تاأ�صي�س حركة  »حما�س« وعالقته باالأجنحة االأخرى اأو بالفروع 

وباجلماعة االأم.

�صنية  )ا�صالموية(،   دينية  حركة  هي  االإ�صالمية  املقاومة  "حركة  ا�صم  حتمل  التي  حما�س   اإن 

اأ�صولية، تتطلع اإىل اإن�صاء دولة فل�صطينية حتكمها ال�رصيعة االإ�صالمية، بداًل من ال�صلطة الفل�صطينية 

دي�صمرب  �صهر  يف  ن�صاطها  وبداأت  غزة  قطاع  يف  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  احلركة  اأ�ص�س  وقد  واإ�رصائيل، 

كانون االأول 1987، عقب فرتة من بدء االنتفا�صة االأوىل وتعّرف حما�س نف�صها ح�صب ميثاقها الذي 

ُن�رص يف اأغ�صط�س اآب 1988، باأنها "اجلناح الفل�صطيني حلركة االإخوان امل�صلمني.

تعار�س حما�س ب�صدة االعرتاف باإ�رصائيل واحلوار معها، وتقد�س اجلهاد ب�صفته اأ�صلوب العمل 

الوحيد حلل الق�صية الفل�صطينية هذا نظريا، ولكن يف الواقع هي مار�صت ال�صيا�صة وال�صلطة والتفاو�س 

اإىل جانب املقاومة وتبعًا مليثاق حما�س، فاإن فري�صة "اجلهاد" لهي فر�س عني ينطبق على كل م�صلم 

حيث كان.

ثالثا: هوية حركة »حما�س« التنظيمية

اجلناح املوؤ�س�س)533(

�صالح  ال�صيخ  التقيت   ،1987 دي�صمرب   / الثاين  كانون  يف  االنتفا�صة  انطالقة  من  �صهرين  قبل   

للعمل  اإن�صاء حركة يف غزة  قد قررت  كنت  املجدل،  �صجن  االأوىل يف  للمرة  عليه  تعرفت  الذي  �صحادة 

يف  امل�صاركة  على  الفل�صطينيني  ولت�صجيع  االحتالل  وملقاومة  اال�رصائيلية  اال�صتيطان  �صيا�صة  �صد 

جهود املقاومة )�صد اإ�رصائيل(، ويتابع ال�صيخ يا�صني روايته: اأثناء اجتماعنا اتفقنا على اإقامة جناح 

م�صلح وجناح اأمني لهذه احلركة االإ�صالمية اجلديدة، على اأن يتوىل اجلناح الع�صكري حماربة اجلي�س 

اال�رصائيلي املحتل.

 بنى �صالح �صحادة هذا اجلناح، وكان الهدف جمع اأ�صلحة ال�صتخدامها باجلهاد، وكلف اجلناح 

الهوى ومنع بيع و�رصب  الفل�صطينيني وجتار املخدرات وبائعات  االأمني مبراقبة وتوقيف املخربين 

الكحول يف االأرا�صي الفل�صطينية.)534(

يف ال�صاعة الواحدة بعد منت�صف الليل املوافق للتا�صع من �صهر كانون االأول/دي�صمرب �صنة1987، 

عقد اجتماع يف منزل ال�صيخ اأحمد يا�صني )53 عاما حينها( الكائن يف حي جورة ال�صم�س مبدينة غزة، 

املكتب  من  اأو  ال�صورى  جمل�س  من  اأو  االإ�صالمي  املجمع  قادة  من  �صخ�صيات  �صت  االجتماع  و�صم 

533   "حركة املقاومة الإ�سالمية - حما�ش بني اآلم الواقع واآمال امل�ستقبل" - كتيب يحتوي على 20 �سفحة من القطع ال�سغري وزعته حركة 
1990 - �ش 5. يوليو  متوز/  يف  املحتلة  الأرا�سي  " يف  "حما�ش 

534    كان حادث العتداء الذي نفذه �سائق �ساحنة �سهيوين يف 6 كانون الأول/دي�سمرب 1987 �سد �سيارة �سغرية ي�ستقلها عمال عرب واأدى 
الفل�سطيني،  �سعبنا  اإعالنا بدخول مرحلة جديدة من جهاد  الفل�سطينيني  الفل�سطيني يف خميم جباليا لالجئني  ال�سعب  اأبناء  اأربعة من  ا�ست�سهاد  الى 
فكان الرد بالإعالن النفري العام، و�سدر البيان الأول عن حركة املقاومة الإ�سالمية "حما�ش" يوم اخلام�ش ع�سر من دي�سمرب 1987 اإيذانا ببدء مرحلة 
جديدة يف جهاد ال�سعب الفل�سطيني �سد الحتالل ال�سهيوين الغا�سم، وهي مرحلة ميثل التيار الإ�سالمي فيها راأ�ش احلربة يف املقاومة، وقد اأثار بروز 
حركة حما�ش قلق العدو ال�سهيوين، وا�ستنفرت اأجهزة ال�ستخبارات ال�سهيونية كل قواها لر�سد احلركة وقياداتها، وما ان لحظت �سلطات الحتالل 
ا�ستجابة اجلماهري لالإ�سرابات وبقية فعاليات املقاومة التي دعت لها احلركة منفردة منذ انطالقتها، و�سدور ميثاق احلركة، حتى توالت العتقالت 

التي ا�ستهدفت كوادر احلركة واأن�سارها منذ ذلك التاريخ.
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االإداري لالإخوان امل�صلمني يف غزة. وهم:

عبد العزيز الرنتي�صي، 40 عاما، من �صكان مدينة خانيون�س، ويعمل طبيب اأ�صنان وحما�رص . 1

يف اجلامعة االإ�صالمية.

اإبراهيم اليازوري، 45 عاما، من �صكان مدينة غزة، ويعمل �صيدليا، وي�صاع باأنه توىل رئا�صة . 2

»املجمع« بعد اعتقال ال�صيخ اأحمد يا�صني �صنة1983. 

�صالح �صحادة، 40 عاما، من �صكان قرية بيت حانون، ويعمل موظفا يف اجلامعة االإ�صالمية . 3

بغزة. 

عي�صى الن�صار، 35 عاما، من �صكان رفح جنوب قطاع غزة، ويعمل مهند�صا ومدر�صا يف مركز . 4

التدريب املهني.

اإ�صالمية . 5 �صخ�صية  وهو  مدر�صا،  ويعمل  ال�صاطئ،  �صكان خميم  من  عاما،   50 �صمعة،  حممد 

نافذة.

عبد الفتاح دخان، 50 عاما، من �صكان خميم الن�صريات، ويعمل مديرا ملدر�صة، وهو �صخ�صية . 6

اإ�صالمية نافذة.

باالإ�صافة اإىل:

االإ�صالمي . 7 للمجمع  مدر�صا وخطيبا، وموؤ�ص�صا ورئي�صا  عاما، عمل  يا�صني، 53  اأحمد  ال�صيخ 

والزعيم الروحي لالإخوان امل�صلمني يف غزة و�صخ�صية اإ�صالمية واجتماعية نافذة.

حلركة  االأوىل  اللبنات  بناء  يف  عام  ب�صكل  غزة  يف  االإ�صالمية  احلركة  اإطار  يف  القدمي  اجليل  �صاهم 

اإليه، ومنهم اإ�صافة لالأع�صاء ال�صبعة  حما�س، اإ�صافة اإىل االأ�صماء التي ح�رصت اجتماع غزة امل�صار 

يف االجتماع التاأ�صي�صي كل من: ال�صيخ احمد يا�صني وعبد الفتاح دخان، وحممد ح�صن �صمعه، وعبد 

اأبو ها�صم، حممد حم�صن، ثم جاء  الرحمن متراز، حممد طه، حممد بارود، حماد احل�صنات، جمال 

الن�صار،  عي�صى  املهند�س  املقادمة،  اإبراهيم  الدكتور  واأبرزهم  )حما�س(  حركة  يف  له  الالحق  اجليل 

الدكتور اأحمد امللح، املهند�س اإ�صماعيل اأبو �صنب، الدكتور مو�صى اأبو مرزوق، الدكتور حممود الزهار، 

املهند�س عماد العلمي، ال�صيخ اأحمد منر، ال�صيخ �صيد اأبو م�صامح، االأ�صتاذ اإ�صماعيل هنية، واالأ�صتاذ 

عطا اهلل اأبو ال�صبح.

قرر املجتمعون �رصورة االنخراط عمليا يف مواجهة االحتالل، واعتبار املقاومة يف مقدمة االأولويات، 

ويعد االجتماع امل�صار اإليه مبثابة االجتماع التاأ�صي�صي االأول حلركة حما�س.

االإ�صالمية  عدد من رجاالت احلركة  الغربية  ال�صفة  يف  تاأ�صي�س وتوطيد حركة حما�س  يف  و�صاهم 

النت�صة،  االأ�صتاذ ها�صم  ال�صيخ يو�صف نوفل،  واأريافها،  الغربية ومدنها  ال�صفة  املختلفة يف  باأجيالها 

االأ�صتاذ  الكرد،  عبا�س  االأ�صتاذ  العريان،  حممود  االأ�صتاذ  بركات،  طاهر  احلاج  االإمام،  اأ�صعد  ال�صيخ 

الدكتور  فتحي عمرو،  االأ�صتاذ  م�صك،  عيد  االأ�صتاذ حممد  م�صوده،  عدنان  الدكتور  حممد منر وهبه، 

عزام �صلهب، ال�صيخ حممد جمال النت�صة، ال�صيخ عبد اخلالق النت�صة، االأ�صتاذ م�صطفى �صاور، ال�صيخ 

ماهر بدر، ال�صيخ نايف الرجوب، ال�صيخ حممد مطلق، ال�صيخ حت�صني �صاور، االأ�صتاذ نبيل الب�صتاوي، 

اأحمد احلاج علي، الدكتور ناجي �صبحه، ال�صيخ حامد البيتاوي، وال�صيخ �صعيد بالل، ال�صيخ ح�صن 
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دروزه،  �صالح  عمران،  تي�صري  وال�صيخ  ال�رصكجي،  يو�صف  من�صور،  جمال  �صليم،  جمال  البوريني، 

�صامل،  اأبو  اإبراهيم  ال�صيخ  م�صلح،  حممود  االأ�صتاذ  ع�صفور،  عدنان  االأ�صتاذ  غزال،  حممد  الدكتور 

ال�صيخ ف�صل �صالح، ال�صيخ ح�صن يو�صف، ح�صني اأبو كويك، االأ�صتاذ جمال الطويل، االأ�صتاذ جميل 

قوا�س، االأ�صتاذ طالل الباز، غ�صان هرما�س، االأ�صتاذ خالد طاف�س، ال�صيخ حممد فوؤاد اأبو زيد، االأ�صتاذ 

االأ�صتاذ  ال�صيد،  عبا�س  االأ�صتاذ  ن�رص جرار،  ال�صهيد  ال�صيخ  الهيجا،  اأبو  ال�صيخ جمال  احلاج،  خالد 

راأفت نا�صيف، ال�صيخ جميل حمامي، وال�صيخ حممد اأبو طري، وا�صت�صهد من ال�صف االأول من قيادات 

احلركة كل من ال�صيخ �صالح �صحاده، الدكتور اإبراهيم مقادمه، املهند�س اإ�صماعيل اأبو �صنب، والدكتور 

عبد العزيز الرنتي�صي وال�صيخ جمال �صليم، ال�صيخ جمال من�صور، ال�صيخ يو�صف ال�رصكجي.

اأما بالن�صبة للخارج فقد تاأ�ص�صت النوى واللبنات االأوىل حلركة حما�س يف اخلارج، �صمن ظروف 

وقطر  وال�صعودية  وم�رص  اخلليج  دول  يف  املنت�رصة  االإ�صالمية  واالأندية  التجمعات  فكانت  منا�صبة، 

ففي  الفل�صطيني..  الن�صال  �صاحة  يف  الفل�صطينيني  من  الأع�صائها  دورا  تتلم�س  واالأردن،  واالإمارات 

جامعة  يف  فل�صطني  طلبة  احتاد  قوائم  كاإحدى  االإ�صالمية(  احلق  )قائمة  ت�صكيل  جرى   1977 العام 

الكويت، وكان خالد م�صعل اأول رئي�س لها، وبعد مواجهة عوائق حالت دون م�صاركتها يف االنتخابات 

جرى االإعالن عن حتويل القائمة اإىل )الرابطة االإ�صالمية لطلبة فل�صطني( يف جامعة الكويت وذلك عام 

وتاأ�ص�س يف  الفل�صطيني(  امل�صلم  ال�صباب  )رابطة  العام 1979  بريطانيا  يف  ن�صاأت  كما   ،)535(1980

اأمريكا ال�صمالية وكندا )االحتاد االإ�صالمي لفل�صطني( عام 1981، و�صارك مو�صى اأبو مرزوق يف هذا 

االحتاد العام 1983، ومل ت�صكل هذه الروابط يف ذلك الوقت ف�صيال واحدا، ومل تنتم جميعها اإىل حركة 

)االإخوان امل�صلمني()536(.

535   زكي �سهاب، حما�ش من الداخل،�ش43.

536   يف احلقيقة اأنه ح�سل بذلك اأول ان�سقاق يف ج�سد الثورة الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها، اإذ خرج طلبة الخوان امل�سلمني الفل�سطينيني من ج�سد 
الحتاد العام لطلبة فل�سطني-فرع الكويت، معلنني الن�سقاق العلني عليه، وتولى املهند�ش جواد احلمد رئا�سة الرابطة )رئي�ش مركز درا�سات ال�سرق 
الأو�سط يف عمان اليوم(، تاله ماجد الزير )املقيم يف بريطانيا اليوم( مقابل رئا�سة بكر اأبوبكر ع�سو املجل�ش الثوري حلركة فتح حاليا لالحتاد العام 

لطلبة فل�سطني بالكويت. وقبل انف�سالهم عن احتاد الطالب قاموا بدعم القائمة الي�سارية املعار�سة حلركة فتح يف النتخابات.  
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وح�صب امل�صادر املتابعة، يقود حركة حما�س جمل�س �صورى يتكون من 50 – 70 ع�صوا، ميثلون 

فاإن  ال�صورى،  ملجل�س  اآمنة  منتظمة  اجتماعات  عقد  ل�صعوبة  ولكن  اخلارج،  ويف  فل�صطني  يف  احلركة 

القيادة الفعلية التنفيذية بيد املكتب ال�صيا�صي للحركة الذي هو اأعلى �صلطة تنظيمية يف احلركة، وتتمثل 

فيه قطاعات العمل يف اخلارج والداخل.

وياأتي يف قطاعات العمل: الداخل املكون من غزة وال�صفة الغربية والقد�س واالأع�صاء املعتقلني يف 

�صجون االحتالل، ويف ال�صتات املكون من �صاحات العمل مثل: االأردن ولبنان واإيران واأوروبا واأمريكا، 

واجلهاز الع�صكري الذي واإن كان م�صتقال يف حتركه ومعلوماته، فاإن له ارتباطا موؤكدا بال�صيا�صات 

ع�صويته  يف  املكتب  وي�صم  م�صعل،  خالد  ال�صيا�صي  املكتب  ويراأ�س  احلركة،  من  جزء  الأنه  والتمويل 

مو�صى اأبو مرزوق موؤ�ص�س املكتب واأول رئي�س له، وعددا اآخر من الرموز املعروفة وغري املعروفة.

ويرجع تاأ�صي�س املكتب ال�صيا�صي للحركة اإىل مبادرة الدكتور مو�صى اأبو مرزوق عام 1989، عندما 

اأعاد بناء تنظيم حما�س بعد ال�رصبة ال�صاملة التي تلقتها احلركة يف ذلك العام، والتي اأدت اإىل اعتقال 

ال�صيخ اأحمد يا�صني وكثري من قادة احلركة ون�صطائها، وتفكيك اأجهزة احلركة الع�صكرية واالأمنية، 

اإىل اأجهزة احلركة واأعمالها جلان جديدة تعمل يف اخلارج، مثل املكتب ال�صيا�صي الذي  وقد اأ�صيفت 

حددت م�صوؤولياته، بر�صم �صيا�صة احلركة ومتثيلها يف العالقات اخلارجية والتفاو�س با�صم احلركة مع 

منظمة التحرير، واحلكومات واحلركات االإ�صالمية واجلهات الر�صمية وال�صعبية، و�صكلت اأي�صا جلان 

للعمل يف �صاحات االأقطار والدول املختلفة.

اإن مالحظة �رصيعة على ال�صمات االجتماعية للم�صاركني يف االجتماع االأول يف غزة توؤ�رص اإىل معدل 

ن�صفهم  اأن  غري  ال�صابة،  القيادة  فئة  اإىل  ينتمون  اأنهم  مبدئيا  يعني  مما  عاما،   45 يبلغ  لالأعمار  عام 

يبلغ معدل  اأع�صاء(  االآخر )ثالثة  العمر عندهم عن40 عاما والن�صف  اأع�صاء( ال يزيد معدل  )اأربعة 

العمر عنده51 عاما، وهذا يعني اأن ثمة فئتني من القيادات هما الفئة ال�صابة ذات العدد االأكرب والفئة 

عن  انقطع  الذي  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ماعدا  عال،  ثقايف جامعي  يتمتع مب�صتوى  التقليدية، وجميعهم 

الدرا�صة اجلامعية، ومهنيا فقد مار�صوا مهنا خمتلفة قبل ذلك بحيث ميكن اعتبارهم اإجماال، من �رصائح 

الطبقة الو�صطى، وممن عملوا يف االأو�صاط احل�رصية، وتنحدر غالبيتهم ال�صاحقة، اإن مل يكن جميعهم، 

من اأو�صاط ريفية من الالجئني القادمني من فل�صطني وغزة اأثناء احلرب االأوىل، اإال اأنهم يغطون معظم 

مناطق قطاع غزة من حيث االإقامة.

اإحدى  تعقده  فوري  اجتماع  اأول  اأنه  مالحظة  اأوال  فيمكن  باالجتماع،  اخلا�صة  ال�صمات  وعن 

اجلماعات ال�صيا�صية )الوطنية( اأو االإ�صالمية ودون تردد لالإجابة على �صوؤال حمدد: كيف ميكن التعامل 

مع االأحداث اجلارية يف غزة والتي متتاز بتوتر �صديد وغ�صب �صعبي �صامل خا�صة بعد حادثة ال�صاحنة 

االإ�رصائيلية التي اأودت ع�رص اليوم ال�صابق لالجتماع بحياة اأربعة من العمال الفل�صطينيني واأ�صابت 

يف  امل�صلمني«  »االإخوان  جماعة  عقدته  االجتماع  اأن  فهي  الثانية  املالحظة  اأما  بجراح؟  اآخرين  ت�صعة 

لت بعد، ومل يكن قد ُخّطط لت�صكيلها قبل ذلك، واملالحظة الثالثة اأن  غزة حيث مل تكن »حما�س« قد �ُصكِّ

االجتماع عقد يف خ�صم ا�صتمرار الفل�صفة االإ�صالحية حيث مل يكن االأوان قد حان خلو�س مواجهة مع 

االحتالل واإعالن اجلهاد عليه537.

537   انظر : خالد م�سعل مع غ�سان �سربل، �سحيفة احلياة اللندنية 2003/12/5.
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وقرر املجتمعون امل�صاركة الفورية يف االحتجاجات ال�صعبية عرب االإيعاز الأع�صاء اجلماعة وطلبتها يف 

ر املواجهة. وهذا يعني  اجلامعة االإ�صالمية بغزة يف حتريك اجلماهري يف املدن والقرى واملخيمات وت�َصدُّ

امل�صاجد بوؤرة تخطيط  التنظيمية والّزج بها يف عالقات ن�صالية مع اجلمهور واتخاذ  البنية  ا�صتنفار 

وحتري�س وجتميع وانطالق يف مواجهة قوات االحتالل. واأعقب امل�صاركة توزيع اأول بيان للجماعة يف 

غزة يومي 11 و 1987/12/12، ثم ُوزع يف ال�صفة الغربية يومي 14و15 من ال�صهر نف�صه، موقعا 

با�صم »حركة املقاومة االإ�صالمية«، وورد يف البيان ت�صمية »انتفا�صة« تعبريا عن االحتجاجات اجلارية 

م�صريا اإىل اأنها جاءت رف�صا لكل االحتالل و�صغوطاته، ولكنه خ�س بالذكر �صيا�صة انتزاع االأرا�صي 

واال�صتيطان و�صيا�صة القهر والت�صويات ال�صيا�صية.

و�صغوطاته...  االحتالل  لكل  رف�صا  املحتلة  االأر�س  يف  املرابط  �صعبنا  انتفا�صة  جاءت  »… لقد 

رف�صا ل�صيا�صة انتزاع االأرا�صي وغر�س امل�صتوطنات... رف�صا ل�صيا�صة القهر من ال�صهاينة... جاءت 

لتوقظ �صمائر الالهثني وراء ال�صالم الهزيل... وراء املوؤمترات الدولية الفارغة... وراء م�صاحلات 

جانبية خائنة على طريق كامب ديفيد... واأن يتيقنوا اأن االإ�صالم هو احلل وهو البديل«538.

والثابت اأن بع�س القوى الفل�صطينية الوطنية �صككت يف �صحة التاريخ الذي �صدر به البيان، ونحن 

نرجح �صحته ل�صببني، )االأول( الأن الت�صكيك ان�صحب على االجتماع، وهذا االأخري ال يرقى اإليه �صك. 

)ثانيا( الأن البيان �صدر فوريا مثلما عقد االجتماع، ومل يحمل ا�صم حركة »حما�س« كما هي البيانات 

اإليه كلمة »حما�س« وملا اقت�رص على الت�صمية  اأ�صيفت  باأثر رجعي لرمبا  الالحقة، ولو كان قد �صدر 

الذي  الرابع  البيان  ابتداء من  اإال  ا�صم »حما�س«  االإ�صالمية« فقط، ومل يظهر  املقاومة  االأوىل »حركة 

ماألوفة  البيان  بها  ُوّقع  التي  الت�صمية  اأن  �صنة 1988. كما  يناير  كانون ثاين/  �صهر  اأوائل  �صدر يف 

لدى اجلماعة. اإذ �صبق واأن اأ�صدرت بيانا بنف�س اال�صم بتاريخ 1987/11/2، يتحدث عن »االأ�صاليب 

االإجرامية لالإ�صقاط االأخالقي التي يتبعها العدو ال�صهيوين �صد ال�صعب الفل�صطيني«539.

538   زياد اأبو عمرو: حما�ش، خلفية تاريخية… - الدرا�سات الفل�سطينية - مرجع �سابق - �ش 88.

539   البيان الأول حلركة املقاومة الإ�سالمية - 11 و 1987/12/12 يف غزة و 13 و 1987/12/14 يف ال�سفة الغربية.
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المتدادات التنظيمية

اأول تواجد حلما�س يف ال�سفة الغربية:

يت�صح لنا اأننا اأمام حركة �صيا�صية فل�صطينية الن�صاأة، واأن اجلماعة يف غزة هي اجلناح االأول امل�صوؤول 

عن اإن�صائها، وبطبيعة احلال كان االمتداد االأول للحركة باجتاه ال�صفة الغربية. وقد ح�صل االقرتان بني 

اجلماعتني يف �صهر كانون الثاين/يناير 1988 عن طريق ال�صيخ جميل حمامي اأحد اخلطباء ال�صبان يف 

لل�رصيعة، كان يتمتع ب�صعبية  اأبو دي�س  القد�س، كان حمامي يعمل ويدر�س يف معهد  االأق�صى يف  امل�صجد 

كبرية على م�صتوى القاعدة، حيث قام جميل حمامي الع�صو يف حركة االإخوان امل�صلمني يف ال�صفة الغربية 

الغربية..؟  بال�صفة  االنتفا�صة  يف  ن�صاهم  ال  ملاذا  يا�صني:  ال�صيخ  ف�صاأله  غزة،  يف  منزله  يف  يا�صني  بزيارة 

فوافق على اإن�صاء فرع للحركة يف ال�صفة على اأن يكون »حمامي« حلقة و�صل مزدوجة بني ال�صيخ يا�صني 

ال�صيخ يا�صني وقيادة اجلماعة يف االأردن. ووعد يا�صني مب�صاعدته من  وقيادة »حما�س« يف ال�صفة وبني 

خالل اإر�صاله منا�صري يحملها اإليه روحي م�صتهى وفايز عبد العال)540(.

وال�صوؤال: ملاذا مل ت�صارك اجلماعة يف غزة باالنتفا�صة با�صم »االإخوان امل�صلمني« وف�صلت ا�صتعمال 

»حركة املقاومة االإ�صالمية« ثم »حما�س« ؟ وملاذا ظهر ميثاق »حما�س« بعد ثمانية اأ�صهر من ظهورها؟

عندما مت تاأ�صي�س احلركة يف ال�صفة الغربية، داأب جميل على طباعة كميات كبرية من املنا�صري وتوزيعها 

على اأع�صاء حما�س هناك، اأر�صل اأي�صا بع�س هذه املنا�صري اإىل االأردن، كانت االت�صاالت بني يا�صني واأع�صاء 

كبار اآخرين يف احلركة متر عرب جميل اأو من خالل اأ�صخا�س يف امل�صاجد، �رصح يا�صني كيف كانت احلركة 

يف غزة تنجح يف زيادة حجم مداخيلها عندما ت�صّح. 

  كنت اأقول جلميل الذي يت�صل بنا�صطني يف االأردن، اأو يت�صل نا�صط يف لندن يدعى منري الع�صي باالأردن 

نا�صطينا �صيفرة عادة ما تتمثل برقم عو�صا عن  اأعطي كل واحد من كبار  ويطلعهم على حاجاتنا، كنت 

االإ�صارة اإليهم با�صم، حتى ال يتمكن اأحد من االإف�صاح عن اأية تفا�صيل تتعلق باأع�صاء اآخرين من املجموعة 

يف حال توقيفه.

 خالد م�صعل الذي ا�صبح يلعب دورا اأ�صا�صيا على م�صتوى القيادة ال�صيا�صية يف حما�س، يتذكر اأن اأول 

اجتماع بني قادة حما�س يف ال�صفة الغربية وغزة واأولئك املقيمني يف الدول العربية املجاورة عقد يف العام 

1983 قبل توقيف ال�صيخ يا�صني، مل يتمكن يا�صني من احل�صور ب�صبب حظر التنقل الذي كان خا�صعا 

له اآنذاك، ذكر م�صعل يف ذلك االجتماع اأن العمل جار على و�صع ا�صرتاتيجية حمددة، بغية اإطالق حركة 

فل�صطينية اإ�صالمية جديدة، كان م�صعل بالتاأكيد على علم بتفا�صيل تلك اال�صرتاتيجية، لكن ال�صيخ يا�صني 

مل ي�رص اأبدا اإىل دوره حني كان يتحدث عن كيفية اإطالق موؤ�ص�صي حما�س لهذه احلركة، بالتايل فاإنه من غري 

املوؤكد اأن يكون م�صعل قد اأدى دورا اأ�صا�صيا يف تلك املرحلة.

فيما يتعلق بال�صق االأول من ال�صوؤال ثمة من يربط بني اجلماعة وتاريخها ال�صلبي اإزاء م�صاألة اجلهاد  و 

»قربها من االأنظمة ال�صيا�صية العربية، مما يجعل اال�صم »االإخوان امل�صلمون« ممجوجا بني ال�صكان«541. 

غري اأن هذا التف�صري اأ�صعف من اأن ي�صمد، مبا اأن اجلماعة غالبا ما �صاركت يف املواجهة مع اإ�رصائيل يف 

540   ح�سام النا�سر، حما�ش حركة املقاومة الإ�سالمية… - مرجع �سابق - �ش 5. 

541   زكي �سهاب، حما�ش من الدخل، �ش50-49.
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منا�صبات �صابقة باأ�صماء اأخرى ومن بينها ا�صم »حركة املقاومة االإ�صالمية«. كما اأن م�صاركة االإخوان اأيا 

كانت الت�صمية مل تكن خافية على اأحد، وال ميكن اإخفاوؤها خا�صة يف منطقة �صغرية جدا مثل غزة وتتمتع 

بكثافة �صكانية عالية جدًا. واالأمر املوؤكد اأن ت�صكيل » حما�س« م�صاألة �صائكة مبا اأنها �صكلت خطوة حمرجة 

للجماعة يف االأردن، اإزاء متددها نحو ال�صفة الغربية، وحمرجة حتى للجماعة االأم يف م�رص. بيد اأنها مل 

تكن كذلك قط بالن�صبة لالإخوان امل�صلمني املنت�رصين يف دول اخلليج العربي، خا�صة يف الكويت، والذين 

ا�صتجابوا دون تلكوؤ لوالدة »حما�س«، هذا اإن مل يكونوا، على االأرجح، م�صاركني يف ذلك542.

يالحظ يف �صوء الدرا�صات املبكرة التي تناولت حركة »حما�س«، اأن ن�صاأة االأخرية متاثل ن�صاأة حركة 

»فتح« بدرجة ت�صل اإىل حد التطابق. وكانت درا�صة زياد اأبو عمرو اأول من اأ�صارت اإىل حاجة اجلماعة يف 

غزة اإىل ت�صمية متيز بينها وبني تنظيم ميار�س اجلهاد خا�صة واأنها ما زالت يف مرحلة االإعداد، لهذا جاء ا�صم 

»حما�س« معرّبا عن احلاجة، بيد اأن االأهم يف الدرا�صة هو ما ُن�صب اإىل » اأحد املراقبني «، ودون االإ�صارة اإىل 

اأي مرجع اأو م�صدر، موؤداه: »اأن تاأ�صي�س حما�س« جاء لي�صكل اإطارا يتحمل م�صوؤولية مثل هذا التغيري يف 

املواقف. فاإذا ما انتهت االنتفا�صة اإىل ف�صل ميكن لالإخوان التن�صل من امل�صوؤولية وحتميلها لـ »حما�س«، 

اأما اإذا ا�صتمرت  ف�صيكون من ال�صهل على »االإخوان« جتيري اإجنازات »حما�س« ل�صالح اجلماعة. وهذا 

ما جرى بالفعل عندما اأعلن ميثاق »حما�س« باأنها جناح من اأجنحة االإخوان امل�صلمني«543. وهذا طبق 

االأ�صل ملا فعلته حركة التحرير الوطني الفل�صطيني-فتح عندما انطلقت عام 1965 حتت ا�صم العا�صفة 

للعا�صفة  فتن�صب  االنطالقة  ف�صل  حال  فتح  ا�صم  ت�رصر  من  وجتنبا  حتوطا  ع�صكرية،  �صاربة  كقوات 

وت�صتمر حركة فتح.

هذه الفر�صية تبناها باحثون فل�صطينيون واإ�رصائيليون544على ال�صواء ومل تنفها اجلماعة اأو حركة 

امليثاق فرتة  تاأ�صي�س »حما�س« و�صدور  �صهور بني  ثمانية  اأن  اإذ  يرجح �صحتها.  الذي  االأمر  »حما�س« 

كافية الختبار مدى ا�صتمرارية االنتفا�صة ومدى فعالية »حما�س«. ومن الوا�صح اأن الظرف ال�صيا�صي، 

ولي�صت القناعات االأيديولوجية، هي التي اأجربت االأجنحة االأخرى على اإعطاء الفر�صة حلركة »حما�س« 

واإال فقدت اجلماعة يف االأردن اأو ال�صفة كل مربر لوجودها. اأما اجلماعة يف م�رص فلم يكن با�صتطاعتها 

ال�صواء.  الدولية واملحلية على  ال�رصعية  اإىل  �صلبيا من اجلماعة يف غزة وهي بحاجة  اأن تقف موقفا  قط 

ومن جهتها ما كانت »حما�س« م�صطرة الإقامة عالقات مع اجلماعة يف اخلارج لوال حاجتها اإىل الدعم املايل 

وال�صيا�صي واالإعالمي، والأنها بطبيعة احلال جزء من »االإخوان امل�صلمني«. ولهذا ت�صخمت »حما�س« عرب 

امتداداتها التنظيمية يف اخلارج. ولكن، وكما يقول خالد م�صعل رئي�س مكتبها ال�صيا�صي، فاإن »حما�س«: 

»توؤكد على ا�صتقاللها ال�صيا�صي بعيدا عما يفر�صه البعد العاملي للحركة االإ�صالمية العاملية«545.

542   "واقع التنظيمات الدينية الإ�سالمية يف الأرا�سي املحتلة - درا�سة مرقونة يف 22 �سفحة من القطع الكبري، وجمهولة امل�سدر، وموؤرخة بـ 
1991/12/4. ومن املرجح اأن م�سدرها الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.  

543   ومن الطريف اأن البيان الرابع وبع�ش البيانات الالحقة حلركة حما�ش كانت توقع با�سم "حما�ش" اإلى الي�سار. واإلى اليمني اأ�سماء بع�ش 
اإ�سدار  جمرد  رف�سوا  املوؤ�س�سات مبا يف ذلك جامعة الكويت وتعلق "املركزية الفل�سطينية" على موقف الإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني بالقول: " اأنهم 
"احلما�سيني" … - مرجع  ": ردنا على  " فل�سطني الثورة  "الإخوان امل�سلمني" يف الكويت". راجع:  بيان يوؤيد النتفا�سة يف بدايتها اإل بعد تو�سط 

�سابق - �ش 6.

544   زياد اأبو عمرو.- احلركة الإ�سالمية يف ال�سفة وقطاع غزة … - مرجع �سابق - �ش 33.

545   روؤوبني باز.- امليثاق الإ�سالمي وغزاه - مركز دايان لدرا�سات ال�سرق الأو�سط واأفريقيا التابع ملعهد " �سيلواح " بجامعة تل اأبيب - تل 
اأبيب، فل�سطني املحتلة - اأيلول/ �سبتمرب 1988 - ترجمة الدار العربية للن�سر والرتجمة - القد�ش املحتلة / �ش 15،16.
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هكذا ميكن اإثبات اأن حما�س هي:

امل�صلمني  االإخوان  اأن  نفعي مبا  تو�صيف وظيفي  وهذا  عامة،  امل�صلمني  االإخوان  لـ  ذراع جهادي 

جماعة دينية ذات بعد عاملي ولي�صت حركة �صيا�صية اإقليمية، وتاأييدها اأو تقدمي العون وامل�صاندة لها، 

يقع يف �صياق احلفاظ على متا�صك اجلماعة وتعزيز م�صداقيتها و�رصعيتها �صواء كانت فرعا اأو مركزا.

»جناح« من اأجنحة »االإخوان امل�صلمني« الفل�صطينيني. ويف هذا التو�صيف جانبني، اأحدهما يحدد 

الهوية االإقليمية للجهة املوؤ�ص�صة ويحملها م�صوؤولية كل النتائج االآنية وامل�صتقبلية دون اأن مي�س ذلك 

من املركز اأو الفروع، واالآخر اأيديولوجي يقت�رص على اأولئك الذين خرجوا عن اإطار اال�صرتاتيجيات 

التقليدية واالأيديولوجيا االإ�صالحية، اأو مبعنى اآخر اأولئك الذين ميكن و�صفهم بالتيار اجلهادي �صواء 

كانوا داخل االأر�س املحتلة اأو خارجها.

ت�سكيل املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س الأخري:

هناك اقرتاح لدى املكتب ال�صيا�صي اأن يتم ت�صمية جلنة تنفيذية حلركة حما�س مكونة من 18 ع�صوا 

مبدئيا وتكون الت�صمية كما يلي:

اخلارج:

خالد م�صعل رئي�س اللجنة التنفيذية لهذا املكتب.. 1

مو�صى اأبو مرزوق نائب الرئي�س.. 2

اأ�صامة حمدان ال�صاحة اللبنانية.. 3

عزت الر�صق ال�صاحة ال�صورية.. 4

عماد العلي من�صق العالقات االإيرانية وامل�صوؤول الع�صكري يف اخلارج.. 5

حممد ن�رص من�صق ما بني التنظيمات الفل�صطينية.. 6

غزة:

اإ�صماعيل هنية.. 7

حممود الزهار.. 8

خليل احلية.. 9

 يحيى الن�صار.. 10

اأحمد اجلعربي عن الع�صكر يف قطاع غزة ومن�صق ما بني الداخل واخلارج و�صيتم تعيني معه:. 11

اأحمد غندور.

ومروان يحيى و�صيتم تعيني معه من معتقلني غزة واملرجح يحيى ال�صنوار.

اإ�صماعيل االأ�صقر.. 12

يون�س االأ�صطل.. 13
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ال�سفة:

ح�صن يو�صف، رام اهلل.. 1

حممد غزال، نابل�س.. 2

حممد النت�صة، اخلليل. 3

يحيى . 4 بعد  الكتائب  و�صكل  بال�صفة  الكتائب  م�صوؤول  وكان  ال�صجن  يف  معتقل  حماد  ابراهيم 

عيا�س ومعه عبا�س ال�صيد وموجود يف ال�صجن وكذلك معهم عبد اهلل الربغوثي.

عدنان ع�صفور، نابل�س.. 5

ملجل�س  كذلك  م�صغر  ومكتب  لل�صورى  مو�صع  مكتب  ت�صكيل  اأجل  من  مكثفة  م�صاورات  وهناك 

ال�صورى.

هيكلية حما�س يف قطاع غزة

م�صادر  اأ�صا�س  هي  الرتكيبات  هذه  تركيبات،  على  التنظيمي  الهيكلي  تق�صيمها  يف  حما�س  تعتمد 

قوتها وا�صتمرارها يف العمل :

)1( جهاز الدعوة:

)2( رابطة علماء فل�صطني.

)3( اللجان االجتماعية.

)4( اللجان االأمنية.

)5( عنا�رص الر�صد "الزنانات".

)6( جهاز ال�صبط احلركي.

)7( اللجنة الريا�صية.

)8( اللجنة الثقافية.

يبقى االآن ما هو اأهم واأقرب اإىل احلركة وتوا�صلها مع عنا�رصها وهي:

)9( جلان االأ�رص يف امل�صاجد:

)10( الدائرة ال�صيا�صية:

وهي عبارة عن درا�صة االأو�صاع ال�صيا�صية واإبداء الراأي ال�صيا�صي..

)11( اأع�صاء املكتب ال�صيا�صي:

يق�صم يف غزة اإىل عدة اأع�صاء، يتم انتخابهم يف كل موعد ويق�صمون على دوائر الوطن جميعًا، يف 

ال�صفة 7 اأ�صخا�س، ويف غزة 11 �صخ�س، ويف ال�صجون 5، اأي اأن عددهم 23 �صخ�صًا.

)12( كتائب الق�صام:

وهي جي�س حما�س و�صنده وقد اأن�صاأت عام 1988 يف منطقة الو�صطى من غزة على يد )طارق دخان( و 

)حممد قنديل( والذي اأ�ص�صها هو ال�صيخ اأحمد يا�صني وبعدها اعتقل،، ولكن بداياتها كانت يف منطقة الو�صطى،، 

ومل تعمل �صد اجلي�س االإ�رصائيلي اآنذاك ولكنها عملت على قتل وت�صفية من كانت ت�صفهم بالعمالء.
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ى كتائب عز الدين الق�صام قد اأُطلق عليه ا�صم ال�صيخ الق�صام  اإن اجلناح الع�صكري حلما�س، امل�صمَّ

ا�صت�صهد  باأنه  علمًا  الع�رص احلديث،  الفل�صطينية يف  املقاومة  اإطار  املنظم يف  العمل  ُيعّد موؤ�ص�س  الذي 

على اأيدي الربيطانيني عام 1935 ، وال يوجد اأي �صلة تنظيمية ما مطلقا بني تنظيم ال�صهيد ال�صيخ عز 

الدين الق�صام واالإخوان امل�صلمني، وكتائب عزالدين الق�صام التي ا�صتعارت ا�صم الق�صام تربكا بالتاريخ 

الفل�صطيني الن�صايل، هي تنظيم ع�صكري ميتلك قدرات ع�صكرية وقتالية كبرية، ي�صكل جزءًا ال يتجزاأ 

من احلركة، ويتم متويل الق�صام باأموال احلركة التي تاأتي جزئيًا من اأموال الزكاة من اخلليج العربي 

قبل طهران وحزب  واالإ�صالمي، ومن  العربي  العامل  اأنحاء  امل�صلمني يف جميع  االأخوان  ومن جماعة 

اهلل، ثم من اأموال احلكومة وا�صتثمارات احلركة يف غزة وخارجها بعد االنقالب الع�صكري يف غزة عام 

2007،ومن جتارة االأنفاق.

وي�صم  حما�س،  اأن�صاأته  "الدعوة" الذي  جهاز  على  القائمة  احلركة  �صعبية  من  ي�صتفيد  اأنه  كما   

هذا اجلهاز �صبكة وا�صعة من الهيئات اخلريية التي تقدم معونات اقت�صادية وخدمات تربوية ودينية، 

باالإ�صافة اإىل درو�س عقائدية للتقّرب من الدين وا�صتمالة القلوب، بحيث ت�صتخدم حما�س هذا اجلهاز 

اإطارًا مدنيًا لتنمية ن�صطائها واأتباعها منذ ال�صغر.

اإطالق القذائف ال�صاروخية من القطاع باجتاه  ويف ظل حكم حما�س للقطاع فقد �صجلت عمليات 

اإ�رصائيل تراجعا ملمو�صا ، خا�صة مع حترمي حما�س لذلك واعتبارها اطالق ال�صواريخ جرمية وعمل 

خياين، بعد اأن كان يردد قادتها اأيام يا�رص عرفات ان ال�صواريخ لن تتوقف اال على حدود تل اأبيب، 

فيما تكثفت امل�صاعي لتهريب الو�صائل القتالية اإىل القطاع ولبناء القوة وحت�صني القدرات الع�صكرية 

والعملياتية حلما�س ا�صتعدادًا ملواجهة م�صتقبلية مع اإ�رصائيل. 

والقتل اجلماعي  االنتحارية  العمليات  لتنفيذ  الق�صام ب�صورة وا�صعة  ا�صتخدام عنا�رص  برز  وقد 

االنتفا�صة  من  االأوىل  ال�صنوات  خالل  ذروتها  بلغت  ب�صورة   1993 عام  من  اعتبارًا  لالإ�رصائيليني، 

�صهداء  كتائب  نفذتها  التي  العمليات  هذه  اأ�صفرت  وقد   .2000 اأيلول  �صبتمرب  منذ  وحتديدًا  الثانية 

االأق�صى التابعة حلركة فتح، و�رصايا اجلهاد التابعة للجهاد االإ�صالمي وكتائب الق�صام  داخل االأرا�صي 

االإ�رصائيلية يف احلافالت اأو اأماكن اللهو االإ�رصائيلية املكتظة عن مقتل مئات االأ�صخا�س واإ�صابة االآالف 

بجراح من االإ�رصائيليني.

نا�صفة  اإ�رصائيليني وعمليات و�صع عبوات  بعمليات اختطاف  الع�صكري حلما�س  قام اجلناح  كما 

واإطالق النار من �صيارات مارة، و�صب الق�صام جل اهتمامه خالل العقد االأخري على تطوير قدراته على 

اإطالق النريان وال�صواريخ خمتلفة املدى واالأحجام حملية ال�صنع على �صكل قذائف الهاون والقذائف 

ال�صاروخية التي اأُطلق عليها ا�صم الق�صام  اأو من الن�صخ االأ�صلية التي مت تهريها اإىل قطاع غزة منذ 

تطبيق خطة االنف�صال وخروج اإ�رصائيل من القطاع يف �صبتمرب اأيلول 2005.
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اأ�سباب الإبعاد اإىل مرج الزهور 

 قام اجلهاز الع�صكري )كتائب الق�صام( التابع حلركة حما�س بعملية اختطاف اجلندي االإ�رصائيلي 

احلكومة  الق�صام  كتائب  طالبت  اإثره  على  الغربية،  ال�صفة  يف   1992/12/13 يف  توليدانو(  )ن�صيم 

االإ�رصائيلية باإطالق �رصاح معتقلني من حركة حما�س وعلى راأ�صهم موؤ�ص�س احلركة ال�صيخ اأحمد يا�صني 

قبل ال�صاعة التا�صعة من اليوم التايل واإال فاإن كتائب الق�صام �صتقوم بقتل اجلندي االإ�رصائيلي، وفعال يف 

م�صاء اليوم التايل اأعلنت كتائب الق�صام عن قتل اجلندي االإ�رصائيلي لعدم ان�صياع اإ�رصائيل ملطالبهم. 

اتخذت احلكومة االإ�رصائيلية قرارا فوريا يف 1992/12/17، باعتقال  413 من ن�صطاء وقادة 

الزهور  مرج  قرية  اإىل  واأبعدتهم  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  االإ�صالمي  واجلهاد  حما�س  حركتي 

الواقعة على خط احلدود مع جنوب لبنان.

بيان احلكومة الإ�سرائيلية يف �ساأن الإبعاد

تاريخ ال�سدور: 1992/12/17 

االإ�رصار  اإىل  تهدف  التي  االإجرامية  االإرهاب  اأعمال  اإزاء  اأنه  اأم�س،  جل�صتها  يف  احلكومة  قررت 

واالإرهاب  القتل  منظمات  �صد  خطوات  اتخاذ  يجب  ال�صالم،  عملية  وتخريب  اإ�رصائيل  دولة  ب�صكان 

االإ�صالمية ـ االأ�صولية، عدوة ال�صالم. 

تقرر اأن يحدد القادة الع�صكريني فرتة االإبعاد املوؤقت، واأال تكون هذه الفرتة اأكرث من عامني.

يحق ملن ي�صمله هذا االإبعاد اأن يعرت�س خالل 60 يوما على اإبعاده اأمام جلنة خا�صة، عن طريق اأحد 

اأفراد عائلته اأو حماميه، على اأ�صا�س القواعد التي �صتحدد يف االأوامر. 



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

425الفل�سطينية وان�سقاقاتها

موقف جمل�س الأمن الدويل من الإبعاد 

ا املوقف الدويل فتمثل بقرار جمل�س االأمن رقم 799 ال�صادر يف يوم اجلمعة 1992/12/18،   اأمَّ

حيث اأدان املجل�س "اإ�رصائيل" على فعلتها واعترب االإبعاد انتهاًكا التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، 

وطالب االحتالل باإعادة املبعدين اإىل ديارهم فوًرا وبدون قيد اأو �رصط.  كما وجه االأمني العام لالأمم 

املتحدة ر�صالة اإىل رئي�س جمل�س االأمن الدويل يف 1993/1/4 اأبلغه فيها اأن االإبعاد هو انتهاك حلقوق 

االإن�صان، اأما الدول الفاعلة على ال�صاحة الدولية، فكان رد فعلها فاتًرا با�صتثناء الواليات املتحدة التي 

اأقدمت على طرح بع�س احللول واملبادرات حلل الق�صية. 

ر�سالة من املبعدين الفل�سطينيني اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة ي�سرحون فيها ماأ�ساة 

اإبعادهم اإىل مرج الزهور )لبنان(، 1992/12/29: 

ح�رصة ال�صكرتري العام لالأمم املتحدة الدكتور بطر�س غايل املحرتم: 

حتية طيبة وبعد: 

نحن الفل�صطينيون الذين اأبعدتهم ال�صلطات االإ�رصائيلية يوم اخلمي�س 1992/12/17، وعددنا 

413، نخاطبكم والراأي العام الدويل وال�صمري العاملي وكل املوؤ�ص�صات االإن�صانية، وا�صعني ماأ�صاتنا يف 

ما يلي من ال�صطور: 

• بدعوى قتل جندي اإ�رصائيلي كانت م�صاألة االإبعاد اجلماعي العقوبة التي �صملتنا واأهلنا قرابة 	

3000 فرد �صغري وكبري، وبالعقوبات اجلماعية مرفو�صة دوليا وقانونيا واإن�صانيا.

• لدينا من االأطباء 12، واملهند�صني 14، واأ�صاتذة اجلامعات 17، والعلماء 100، وال�صحافيني 	

4، وحملة الدبلوم 71، والتجار 36، املمر�صني 5، واملحامني 1، فهل يت�صور اأن هوؤالء جميعا 

وراء قتل اجلندي االإ�رصائيلي. 

• اأعلنت ال�صلطات االإ�رصائيلية عن خطاأ يف اأ�صماء املبعدين، واأن بع�صهم اأبعد ومل يكن يف القائمة، 	

مما يجعل القرار باطال من اأ�صا�صه. 

اإننا من و�صط معاناتنا ومر�صانا وجرحانا، وبا�صم اأ�رصانا و�صعبنا، نطالبكم بالتايل: 

 كان يراأ�س الق�صام �صابقًا )اأحمد اجلعربي( و)حممد �صيف( ولكن بعد ذلك كلف الزهار بقيادة 

اإثر ذلك ا�صتدت اخلالفات وامل�صاكل فيما بينهم،، وعاد  القطاع ع�صكريًا و�صيا�صيًا، وعلى  احلركة يف 

هنية ليكون الرجل االأول واأعاد اجلعربي اإىل من�صبه )قبل ا�صت�صهاده بق�صف اإ�رصائيلي على �صيارته 

وذلك يف يوم االأربعاء 2012/11/14(، وعني كل امل�صئولني يف جميع املجاالت من خميم ال�صاطئ..

ت�سكيلــة احلكومــة

رئا�صة الوزراء - اإ�صماعيل هنية/ال�صاطئ.. 1

اأمانة جمل�س الوزراء- د. حممد املدهون/ال�صاطئ.. 2

املجل�س الت�رصيعي-  اأحمد بحر-  ال�صاطئ �صابقًا اأما االآن  ال�صفطاوي.. 3
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ال�رصطة التنفيذية - جمال اجلراح )اأبو عبيدة( / جباليا.. 4

وزارة الداخلية - فتحي حماد/ جباليا.. 5

االأمن واحلماية - منار احلداد/ الزيتون.   . 6

االأمن الداخلي - راأفت اأبو �رصخ / ال�صاطئ �صابقًا االآن خان يون�س.. 7

االأمن الطبي "املوؤ�ص�صات" - عبد الفتاح عمر/ ال�صاطئ.. 8

املباحث العامة - ح�صن اجلما�صي  التفاح �صابقًا،، ومطارد لفتح،، انقلب على ال�رصعية. . 9

الق�صاء العام - ح�صن اله�صي من /خميم ال�صاطئ.. 10

االأمن  لقيادة  مرجعها  ويرجع  العام،  القانون  ب�صط  عملية  على  واالأجهزة  الوزارات  هذه  تعتمد 

الداخلي التابع كليا حلما�س الذي بدوره خمول كجهاز املخابرات العامة بك�صف العمالء واأبناء فتح..

هذا اجلهاز �صيء ال�صمعة ومركزه الرئي�صي مقر الرئي�س عرفات �صابقًا، اأما االآن فاملقر هو منزل 

الرئي�س حممود عبا�س،، وعدة �صقق وبنايات �رصية وامل�صتل)546(..

ومعظم منت�صبيه من الذين يقولون اأنهم عذبوا يف ال�صلطة القدمية،، ويعد االأمن الداخلي من اأكرث 

املدنية  املالب�س  ويرتدون  عن�رصًا   1500 من  اأكرث  عنا�رصه  عدد  اأن  حيث  واإنتاجا..  عماًل  االأجهزة 

ومعروفون جيدًا.

يق�صم اإىل تق�صيمات رئي�صية اأكربها غزة، ويعترب اجلهاز تابعًا لقيادة الق�صام وال اأحد حتى هنية 

ي�صتطيع التدخل يف عمله وهذا معروف للجميع.

اإن حما�س كحركة وتنظيم مل تف�صل احلركة عن احلكومة وال الق�صام ولكن مكانة الق�صام خمتلفة 

نوعًا ما ل�رصية عملها.

 

546   جواد احلمد، حترير.- درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة حما�ش… - مرجع �سابق - �ش 288.
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خمالفات و�سلبيات حما�س

الأول مرة منذ زمن بعيد اأجد نف�صي عاجزا عن اختيار الفكرة التي �صاأكتب لهذا الف�صل، خا�صة اأن 

الكتابة تخ�س ف�صياًل كنت اأعتقد اأنهم يف خندق االأ�صدقاء، رغم اجلراح التي بدت منذ 7 �صنوات وكنت 

باحلركة  اأخوة يل  لكنني كنت خمطئا جدا ووجدت  الوطنية..  والوحدة  الت�صامح  اأ�صحاب  دائما من 

)حركة فتح( واأ�صدقاء مقربني كان لديهم روؤية اأ�صوب من روؤيتي..

اأو  االنق�صام  اأطراف  الكتاب مثلي احلديث بعموميات وا�صتعمال م�صطلح  الكثري من  رمبا حاول 

طريف االنق�صام يف حماولة الدعاء املو�صوعية التي خلت غالبا من املو�صوعية وخوفا من اتهام حركة 

حما�س دون التدقيق مبا ح�صل، منذ اأن جلاأت احلركة للعنف امل�صلح يف حل اخلالفات مع حركة فتح، 

لت�صيطر على قطاع غزة وتت�صبب وحدها باالنق�صام الذي وجه ال�رصبة االأكرب للق�صية منذ انطالقتها.

على  وقا�صية  �صعبها  مع  رحيمة  ال�صيا�صة  لعبة  دخولها  قبل  قليلة  ل�صنوات  كانت  التي  فاحلركة 

ما  بهدنة جمانية وحدود هادئة.. وذلك  يهناأ  فيما عدوها  �صعبها  على  الق�صوة  بتلك  اأ�صبحت  عدوها، 

يدعو لل�صفقة حني يتحول اأولئك الذين كانوا باالأم�س اأبطال اأبناء �صعبهم اإىل حملة هراوات ينزلون بها 

على روؤو�س االآالف من ال�صباب الذي ارتكب جرم الدعوة للوحدة.

مل تكتف حركة حما�س ب�صيطرتها على قطاع غزة بل قتلت من قتلت و�رصدت من �رصدت، واحتلت 

بيوتًا حتى منزل ال�صهيد يا�رص عرفات ومنزل الرئي�س اأبو مازن، ومل تكتف بهذا اإمنا ا�صبح �صيفها 

يقوم  بغزة  لها وال قوة بحماية منت�صبيها  اأ�صبحت ال حول  اأبناء حركة فتح، والأن فتح  م�صلطًا على 

املدعو/م اأول �صادي عوي�صة مدير اإدارة املحاكم "غزة" هذا الرجل يقوم باعتقال كوادر وعنا�رص فتح 

وما �صمعته من تعذيب واإهانة للمعتقلني من �صبابنا يفوق الو�صف.

يقوم املدعو �صادي عوي�صة باعتقال اأوالد فتح بحجة االت�صال برام اهلل!!.. املو�صوع لي�س رام اهلل 

ال.. املو�صوع م�رص الأن �صادي متخ�ص�س يف متابعة ن�صيطي املنظمات الفل�صطينية خا�صة )حركة فتح 

وكوادرها( �صواء قادتها اأو كوادرها باالإ�صافة ملو�صوع م�رص اأي اأنه كل �صخ�س يذهب اإىل م�رص واأية 

جمموعة تهرب من م�رص اإىل غزة تكون حتت م�صوؤولياته، كنت وجهت كلمة للمدعو �صادي عوي�صة 

اأجهزة االأمن  اأنت غلطان، الأن  اأنهم خمربون للم�رصيني  اإذا كنت تتهم بع�س املوقوفني عندك  قائال: 

امل�رصية عندها اخلربات يف جمع املعلومات واأنها لي�صت بحاجة الأي خمرب. من الوا�صح اأنك مل تتفرج 

على االإعالم املرئي )الف�صائيات(، فلو �صاهدت د. حممد حمزة م�صوؤول مركز الدرا�صات، لتاأكدت اأن 

د. حمزة ومن خالل مركز درا�صاته، مل يرتك اأي حتليل اأو معلومة عن دور �صيادتك بالعمل �صد م�رص، 

فامل�رصيون لي�صوا بحاجة اإىل خمربين.

فاإذا كانت حما�س تعتقل عددا من �صباب فتح للتغطية على اأفعالها اخل�صي�صة، وكان خمربوها غري 

�صادقني فاإن اأجهزة االأمن امل�رصية تعرف حق املعرفة كل ما يجري ويدور يف قطاع غزة.

"احل�صم الع�صكري" حزيران  اأريد التطرق طويال ملعركتنا مع حما�س يف انقالبها الذي اأ�صمته  ال 

2007، ولكن بعد اأ�صبوع من االقتتال الداخلي بني فتح وحما�س فاإن هذه االأخرية ا�صتولت على ال�صلطة 

بقطاع غزة، لكنني �صاأحتدث عن هذه املعركة باخت�صار:
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اأوال: مل يدر يف خلد حركة فتح دخول اأي معركة مع حركة حما�س، وهذا عك�س ما ي�رصح به رئي�صها 

خالد م�صعل يف عدة مقابالت اأنهم يف حما�س ا�صطروا للدخول يف هذه املعركة.

ثانيا: لعلم اجلميع مل يكن هناك اأي م�صوؤول ذو رتبة عالية من حركة فتح يف قطاع غزة، فلو كانت 

فتح تخطط فعال للدخول باأي معركة مع حما�س، لتواجد عدد كبري من قادتها ال�صيا�صيني والع�صكريني 

يف غزة، والأعلنت حالة اال�صتنفار يف كل اأجهزة ال�صلطة، هو على العك�س مل تكن احلالة يف القطاع تدل 

على اأي بوادر لال�صتنفار، وهذا �صاعد حما�س يف االنت�صار يف معركتها.

ثالثا: كما يعلم اجلميع فاإن قرار التقاعد الذي �صدر قد جاء وكاأنه عقاب لكافة قادة و�صباط فتح 

الع�صكريني القدامى، مما اأتاح الفر�صة لتويل �صغار ال�صباط املواقع الع�صكرية واالأمنية، وعلى �صبيل 

املثال كان قد كلف جمال كايد وهو من �صباط ال17 يف جنوب لبنان، مب�صوؤولية قيادة االأمن الوطني 

بها،  كلف  التي  الكبرية  امل�صوؤولية  هذه  م�صتوى  على  يكن  فاإنه مل  ال�صابط  لهذا  احرتامنا  بغزة، مع 

فم�صوؤوليته هي بحدود قيادة �رصية اأو كتيبة.

رابعا: اإن قيادة فتح اأو ال�صلطة مل تظن اأن تتمادى حركة حما�س يف معركتها التي اأ�صمتها معركة 

احل�صم.. ولهذا مل ت�صدر االأوامر لقواتها باإطالق النار والت�صدي حلما�س، وكانت االأوامر يف معظمها 

فردية للدفاع عن النف�س، مما اأدى لعدم وجود خطة مركزية القتحام مواقع ومراكز حما�س.

خام�صا: لذلك كله جاء حتميل امل�صوؤولية عن التق�صري يف الت�صدي حلما�س ل�صباط �صغار ومثال على 

ذلك ال�صابط م�صباح البحي�صي الذي كان يعمل مرافقا �صابقا لل�صهيد القائد اأبو عمار، وهو االأعلى 

رتبة بني ال�صباط املوجودين يف قطاع غزة.
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على  املقاتل  موقع  يف  موجودة  وهي  اإ�رصائيل  م�صدرها  لكن  عندي  من  لي�صت  مقارنة  هذه  نعم 

االأنرتنت، ولو نظرنا نظرة ب�صيطة لعرفنا كيف تكون فتح يف مقاومتها الأعدائها وكيف تكون حما�س 

كذلك.. نعم اإنني اأوؤكد اأنه مل يكن اأي نية للت�صادم مع حما�س عام 2007، لكن حما�س، ا�صتغلت الو�صع 

وقامت بعمليتها الدنيئة لالأ�صف.

يف  فل�صطني  �صعب  منع  على  حما�س  حركة  تقدم  اأن  بتاتا  اأتوقع  اأكن  ومل  خلدي  يف  يدور  يكن  مل 

قطاع غزة من ا�صتح�صار الذكرى اخلام�صة لرحيل الرئي�س يا�رص عرفات، العتبارات عديدة لعل اأهمها 

يد  اأ�صت�صهد م�صموما على  واأنه  الفل�صطيني،  لل�صعب  ال�رصعية  التمثيلية  الهيئات  لكل  رئي�صا  اأنه كان 

اإحياء  فاإن  وعليه  عليها.  امل�صاومة  اأو  الفل�صطينية  الثوابت  عن  التنازل  رف�صه  بعد  االأر�س  مغت�صبي 

هذه الذكرى لي�س حم�صورا بحركة فتح، واإمنا لكل �صعب فل�صطني دون ا�صتثناء يف الوطن واملهاجر 

وال�صتات على حٍد �صواء، فيا�رص عرفات مل يعد رئي�صا حلركة فتح، فذكراه باتت تخ�س �صعب فل�صطني، 

وقد اأثبت يف كافة املحطات اأنه فعال كذلك. فهو اأول من زار م�صفى مدينة احل�صني الطبية لالطمئنان 

تبعات  ي�صاأل حينها عن  االأ�رص، ومل  اإطالق �رصاحه من  بعد  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  ال�صهيد  على �صحة 

كل  عن  امل�صوؤولة  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  رئي�صا  كونه  من  انطالقا  ذلك  فعل   ، له  زيارته  ونتائج 

ا�صت�صهد  وحينما  ومعتقداته.  وال�صيا�صي  احلزبي  انتمائه  عن  النظر  بغ�س  فل�صطي،ن  �صعب  اأبناء 

ال�صيخ يا�صني كان اأول املعزين، ولوال قيود االحتالل لكان اأول امل�صاركني يف وداعه اإىل مثواه االأخري. 

وهذا لي�س من باب التخمني والتقدير، فالتجارب العديدة ال�صابقة الغتيال القادة وهي كثرية جدا يف 

م�صرية الثورة اأكدت واأثبتت ذلك. ومن املفيد هنا اأن نذكر باأن خطاأ حركة حما�س مل يكن يف منعها من 

اإحياء الذكرى فح�صب، فهذه على خطورتها لي�صت اأكرث من خطاأِ �صيا�صي �صتكون له تبعات �صلبية على 

اأقول القاتل- فكان يف  اأما خطاأ حما�س اال�صرتاتيجي - واأكاد  حركة حما�س يف االنتخابات القادمة، 

اأن  التنفيذية عقب جناحها يف االنتخابات الت�رصيعية، دون  اإدارة ال�صلطة  اإ�رصارها على ا�صتالم دفة 

توازن وباالأدق تدر�س جيدا النتائج املرتتبة على ا�صتعجالها بتبواأ قيادة ال�صلطة التنفيذية يف مرحلة 

دقيقة للغاية وخطرية، فكل فل�صطيني كان يعلم ويدرك باأن القوى الدولية واالإقليمية وخا�صة الواليات 

املتحدة االأمريكية واإ�رصائيل لن ت�صمح حلركة حما�س با�صتالم ال�صلطة، ولن متكنها من اإدارة �صوؤون 

احلكم الذاتي العتبارات لي�س لها عالقة بال�صاأن الفل�صطيني واإمنا بالتوازنات االإقليمية. فحركة حما�س 

وفوقهما  احلالية  والعربية  الفل�صطينية  والقدرات  االإمكانيات  بان  اليقني  علم  تعلم  زالت  وما  كانت 

االإ�صالموية547، عاجزة متاما عن تغيري املعادلة. اأ�صف اإىل ذلك اأن حركة حما�س كانت �صاهدة اأي�صا 

على االأحداث الدولية واالإقليمية التي بداأت مع انهيار االحتاد ال�صوفياتي وما حدث منذ 17 يناير – 

كانون الثاين – 1991 وما تبعه من احتالل ع�صكري اأمريكي مبا�رص، ما زال حتى اأالآن قائما يف العراق 

الفل�صطيني  الوطني  امل�رصوع  حماية  اأجل  ومن  حما�س  حركة  على  كان  كثري.  وغريهما  واأفغان�صتان 

وعدم اإعطاء االحتالل ذرائع للت�صويف واملماطلة، اأن تكتفي با�صتالم ال�صلطة الت�رصيعية وترتك ال�صلطة 

التنفيذية لغريها، حلماية امل�صلحة الفل�صطينية العليا. لقد وقعت حركة حما�س يف الفخ الذي ن�صب لها، 

فال�صلطة الت�رصيعية هي االأ�صا�س، لكونها تتحكم بال�صلطة التنفيذية ومبن يكون رئي�صا حلكومة احلكم 

547  امل�سدر: ويكيبيديا املو�سوعة احلرة.
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الذاتي املحدود جدا. وقد جنم عن هذا اخلطاأ اال�صرتاتيجي �صبه القاتل نتائج �صلبية على حركة حما�س 

واالإخوان امل�صلمني يف عدة جماالت واأماكن.

اأولها: اأنها فتحت عيون العامل كله عليها وعلى حركة االإخوان امل�صلمني خا�صة يف الدول املجاورة 

كم�رص واالأردن وغريهما، وك�صفت عن رغبتها يف احلكم وال�صلطة وعدم االكتفاء مبا كانت متار�صه يف 

ال�صابق كقوة �صيا�صية بدون امل�صاركة يف احلكم كقاعدة عامة مل تخُل من اال�صتثناء)548(.

ال�صلطة  عن  االبتعاد  يف  زهدها  واأعلنت  فح�صب  الت�رصيعية  بال�صلطة  اكتفت  اأن حركة حما�س  فلو 

التنفيذية ال�صكلية والوهمية –وهي تعلم اأنها كذلك– ل�صهلت اأو ملكنت حلركتي االإخوان امل�صلمني يف 

م�رص واالأردن من حتقيق جناحات يعتد بها يف االنتخابات الت�رصيعية التي جرت بكال الدولتني.

فاإ�رصار حركة حما�س على االإم�صاك بال�صلطة التنفيذية دفع بكل الدول العربية، اإىل اتخاذ �صل�صلة 

اإجراءات تقييدية �صد حركة االإخوان امل�صلمني فيها. لقد قاي�صت حما�س م�صلحتها الذاتية با�صتالم 

ال�صلطة التنفيذية ال�صكلية مب�صلحة االإخوان امل�صلمني وم�صتقبلهم يف العامل العربي فخ�رصت االثنتني 

االنتخابات فخ�رصوا  ذا معنى يف  امل�صلمني حققوا فوزا  االإخوان  معا. فال هي متكنت من احلكم وال 

وندموا على ما فعلوه.

– من تنفيذ برامج التغيري واالإ�صالح التي جاءت بها  – �صيان  اأف�صلت  اأو  اأنها ف�صلت   ثانيهما: 

وحازت على ثقة وتاأييد ال�صارع الفل�صطيني على اأ�صا�صه وخا�صة حماربة الف�صاد والفا�صدين. وعلى 

�صوء فرتة حكمها الق�صري جدا مل تفتح اأي ملف للف�صاد ومل تطلب من النائب العام البدء بالتحقيق 

وبذلك بقَي �صعارها حربا على ورق كغريها من االأحزاب.

 وثالثها: اأنها �رًصعت يف زيادة حدة التوتر وبالتايل اال�صطدام املبكر مع حركة فتح ب�صبب اندفاعها 

باأكرث من الالزم با�صتالم ال�صلطة التنفيذية، والذي �صعت له بقوة حتى قبل دخولها االنتخابات وهذا 

ظهر جليا يف ت�رصيحات قياداتها ،549 حيث كانت االأخرية ت�صتاأثر بها، ودون التقليل مما كان يخطط 

�صد حما�س من قبل اإ�رصائيل، فاإن قرارها املت�رصع وغري املدرو�س للحلول حمل حركة فتح يف ال�صلطة، 

دفع باالأخرية اإىل الت�صدي لها. فقد �صعرت كوادر حركة فتح بان جناح حما�س يف االنتخابات وا�صتالمها 

اإىل فقدان مراكزهم ومواقعهم وتاأثريهم وامتيازاتهم  الت�رصيعية والتنفيذية �صيوؤدي بهم  ال�صلطتني 

التي كانوا ي�صغلونها منذ العام 1994، بل وطريقة معي�صتهم املت�صاحمة ب�صبب التهديدات احلم�صاوية 

مبا اأ�صمته اأ�صلمة املجتمع، وكاأن املجتمع الفل�صطيني جمتمعا مرتدا اأو كافرا. وعليه مل يكن م�صتغربا 

حدوث املواجهات املبكرة بني احلركتني والتي اأدت اإىل االنقالب يف قطاع غزة يف العام 2007م.

مقولة  ثّبتت  القطاع  يف  الراحل  الرئي�س  ذكرى  باإحياء  حما�س  حركة  �صماح  عدم  اإن  ورابعها:   

حماربتها للراأي االآخر وحلرية التعبري واالنتماء. فهي تخ�صى وتتخوف من وجهات النظر املخالفة 

لها. فاإحياء الذكرى من �صاأنه خروج ع�رصات االآالف من الفل�صطينيني اإىل ال�صاحات العامة والهتاف 

لطمة  ي�صكل  ذاته  بحد  وهذا  القطاع،  يف  فتح  به  حتظى  الذي  التاأييد  حجم  يك�صف  مما  فتح،  حلركة 

حلما�س ولتجربتها الق�صرية الفا�صلة.

واأتباعه  بالإ�سالم مبعنى ح�سره واحتكاره يف نطاق احلزب  املت�سرتة  التنظيمات  به  الأ�سل، ونحن نعني  ال�سالموية م�سطلح مغاربي    548
واإق�ساء الآخرين، بينما الإ�سالمية تخ�ش كل م�سلم حيث اأن كل م�سلم فهو اإ�سالمي مهما كان حجم اقرتابه من الدين اأو راأيه ال�سيا�سي.

549  امل�سدر: حممد خ�سر قر�ش، حركة حما�ش اأخطاأت كثريا القد�ش 2009/11/15.
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�صعب  �صق وحدة  اإىل  اأدى عمليا  انقالب ع�صكري دموي  القطاع من  ما ح�صل يف  اأن   وخام�صها: 

فل�صطني واىل ت�صكيل كيانني معزولني، كالهما يرزح حتت االحتالل، وعليه فقد ارتبط ف�صل قطاع غزة 

عن ال�صفة بانقالب حركة حما�س وبات من امل�صتحيل ترباأتها منه، كما اأنه �صيبقى حمفورا يف الذاكرة 

الفل�صطينية اأي�صا.

و�صاد�صها: اأن رف�س حركة حما�س ا�صتقبال اأو تعويق عمل جلنة االنتخابات املركزية –الأكرث من 

مرة- ي�صكل �صابقة �صلبية وخطرية وموقفا �صيرتتب عليه تعميق االنق�صام بني جناحَي الوطن. فلجنة 

االنتخابات مهنية وفنية وم�صتقلة، لي�س لها عالقة باخلالفات بني الف�صائل، وهي اللجنة نف�صها التي 

اأعلنت فوز حركة حما�س يف االنتخابات املا�صية، لذلك فاإن عدم ا�صتقبالها يعني عدم رغبتها يف اإجراء 

االنتخابات.

اال�صتقالل  عطلة  باإلغاء  حما�س  حركة  حكومة  قيام  حول  حدث  الذي  والتخبط  اللغط  و�صابعها: 

الوطني امل�صادف يوم 15 ت�رصين الثاين، والذي مت االإعالن عنه يف اجلزائر عام 1988بقرار من املجل�س 

الوطني الفل�صطيني. فما هو مغزى هذا الت�رصف وال�صلوك الغريب، وكيف ميكن تف�صريه!؟ فهل تريد 

تن�صئ يوم  اأن  لذكرى االنقالب؟ هل تريد  امل�صادف  ت�صتبدله بيوم 2007/6/16  اأن  حركة حما�س 

ا�صتقالل وطني جديد ل�صعب فل�صطني بدون العودة اإىل الهيئات التمثيلية؟ اأخطاء وتخبط حركة حما�س، 

اإحياء ذكرى رحيل  فاإلغاء  اأفقيا وعموديا ومل تعد مرتبطة باملناكفة مع حركة فتح.  ات�صعت وامتدت 

الرئي�س يا�رص عرفات ورف�س حما�س ا�صتقبال جلنة االنتخابات املركزية، واإلغاء ثم تراجع حما�س عن 

االحتفال باليوم الوطني الفل�صطيني، لي�س له عالقة بحركة فتح.

�صالفة  االأخطاء  �صل�صلة  حول  فل�صطني  ل�صعب  مقبوال  تف�صريا  تقدم  اأن  حما�س  حلركة  بد  ال  لذلك 

الذكر، واإذا اأ�صفنا اإليها االأخطاء التي قامت بها �صابقا مثل ا�صتبدالها العلم الفل�صطيني بعلمها ورفعه 

على املوؤ�ص�صات الر�صمية عقب انقالبها، وهدم متثال اجلندي املجهول وجره... الخ الت�صح لنا جليا 

ماذا كانت تخطط له حركة حما�س.. عليها اأن تدرك باأن بقاء احلال من املحال، واأنها مقبلة قريبا على 

�صناديق االقرتاع وعندها �صوف تفرز ال�صناديق نتائج غري �صارة لها وخا�صة يف قطاع غزة حتديدا. 

لقد ك�صفت �صلوكيات حركة حما�س واأخطاوؤها العديدة، اأنها متعط�صة اإىل ممار�صة ال�صلطة واال�صتئثار 

كثرية،  اأمثلة  يف  اخلو�س  550وبدون  اال�صتقالل.  وحتقيق  االحتالل  مبواجهة  رغبتها  من  باأكرث  بها 

فيكفي اأن نقدم مثاال واحدا لتدعيم وتاأكيد ما �صبق، فقد كانت تتهم ال�صلطة الوطنية وبالذات االأجهزة 

اأالأمنية مبنعها من اإطالق �صواريخ الق�صام على امل�صتوطنات واملواقع الع�صكرية االإ�رصائيلية، وقد تغري 

الو�صع متاما بعد انقالبها. وها هي االآن متنع، بل وتالحق كل من يطلق ر�صا�صة على االحتالل مبا يف 

ذلك حليفتها اجلهاد االإ�صالمي –وما بني كل حرب ت�صن على غزة اأي�صا-.

 مل ي�صهد قطاع غزة هدوء منقطع النظري وملفتا للنظر كما هو االآن لدرجة ا�صتحقت تقديرا عليه من 

اأكرث من م�صوؤول اإ�رصائيلي ب�صبب التزامها بالهدوء يف كل مرة، وكان اآخرهم غابي اأ�صكنازي – رئي�س 

االأركان ال�صابق الذي خلفه غانت�س- كما دفع ب�صاوؤول موفاز باأن يعلن بت�رصيح ر�صمي عن ا�صتعداده 

ملفاو�صة حركة حما�س. فرتددها يف التوقيع على ورقة امل�صاحلة امل�رصية يعك�س خ�صيتها من النتائج 

550   يراجع بكر اأبوبكر يف كتابه: حركة حما�ش �سيوف ومنابر، دار عناة للن�سر 2008



تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

433الفل�سطينية وان�سقاقاتها

املرتتبة على و�صعها مو�صع التنفيذ وخا�صة جلهة حتديد موعد االنتخابات الت�رصيعية اإىل اأن وافقت 

نظريا عام 2014 العتبارات داخلية واقليمية. على حركة حما�س اأن تدرك باأن الرجوع عن االأخطاء 

اإىل �صناديق  الفل�صطيني حينما ذهب  املنافع. فال�صعب  اأوىل من جلب  املفا�صد  ف�صيلة على قاعدة درء 

و�صلوكا وممار�صة جديدة  اأداًء  يرى  اأن  يريد  كان  اإمنا  وانتخب حركة حما�س،  عام 2006  االقرتاع 

تختلف عن تلك التي كانت قائمة �صابقا، فاإذا به اأمام ت�رصفات و�صلوكيات كان من نتائجها �صق وحدة 

الوطن وتكري�س الف�صاد، وتغييب امل�صاءلة وال�صفافية والنزاهة وتدمري البنية واملرافق التحتية يف قطاع 

غزة جراء العدوان االإ�رصائيلي على غزة. فهي مطالبة االآن قبل الغد باإعادة ت�صحيح م�صارها كله من 

اأجل حماية امل�رصوع الوطني الفل�صطيني القائم على التخل�س من االحتالل واإقامة الدولة الفل�صطينية 

امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س. ومن املفيد تذكري حما�س باأن ال�صرب والرتوي وعدم الت�رصع لي�س مفتاح 

الفرج فح�صب، واإمنا طريق اإنقاذ الوطن ودحر االحتالل وحتقيق الن�رص. على حركة حما�س اأن تقوم 

مبراجعة نقدية �صاملة مل�صريتها الن�صالية لتجديد عافيتها اأوال والتخل�س من االأخطاء ثانيا، واإعادة ثقة 

�صعبها بها ثالثا، ففعل ذلك ما زال متاحا ومتوفرا بدون متزيق اإ�صايف لوحدة ال�صعب الفل�صطيني. مل 

ينكر اأحد قط حقها يف العمل فهي ف�صيل اأ�صا�صي لها اأن�صارها وموؤيدوها وعليها اأن متار�س هذا احلق، 

مبا ي�صمن وحدة اجلغرافيا الفل�صطينية. 

اإن م�صتقبل دولة فل�صطني لن يكون رهنا مبا تقرره حركة حما�س، فهذا ما يجب اأن تدركه جيدا 

قبل فوات االأوان، واالأكيد اأنها لن تبقى م�صتاأثرة بال�صلطة يف القطاع اإىل ما ال نهاية، حتى بعد االتفاق 

االأخري اإثر حرب 2014 وت�صكيلها فعليا حلكومة موازية حتت االأر�س، وعليها الت�رصف وفقا لذلك. 

فهي كاأي ف�صيل اأو حزب )وهنا اإ�صكالية اخللط املرير بني مفهوم احلزب ال�صيا�صي واجلماعة الدعوية( 

ال�صدق والرتاجع  املليء باحليل والوعود والغ�س وعدم  ال�صيا�صي  العمل  تخطيء وت�صيب ومتار�س 

لتطور ظروف كل مرحلة،  املواقف وفقا  االلتزامات وتغيري  والتن�صل من  والت�صليل  والدمياغوجية 

وهذا جميعه يتعار�س مع ال�رصيعة االإ�صالمية التي تقول اأنها تعمل وفقا لها.
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تغري موقف حما�س بالدلئل والرباهني 

فتبداأ عمليا بتنفيذ امل�سروع الإ�سرائيلي -الدولة املوؤقتة- الهدنة طويلة الأجل

اأكد حملل �صيا�صي م�رصي اأن حما�س �رصعت عمليا بتنفيذ امل�رصوع االإ�رصائيلي القدمي / احلديث، 

والذي يقول بدولة فل�صطينية ذات حدود موؤقتة...

 فمنذ وثيقة م�صت�صار هنية اأحمد يو�صف والذي اأعلن فيها �رصاحة موافقة حما�س على فكرة الدولة 

عن  حما�س  تتوقف  مل  امل�صتويات،  كافة  وعلى  مدويا  وا�صتهجانا  رف�صا  وقتها  القت  والتي  املوؤقتة، 

اإر�صال اإ�صارات ور�صائل لالإ�رصائيليني تفيد مبوافقتها على فكرة الدولة ذات احلدود املوؤقتة )الهدنة 

طويلة االأجل( .

 وي�صيف املحلل ال�صيا�صي اأن اإ�رصائيل وعدت حما�س مب�صاعدتها يف ال�صيطرة على ال�صفة الغربية 

اإذا جنحت يف فر�س االأمن بقطاع غزة )ح�صب املفهوم االإ�رصائيلي(.

احلدود  من  باالقرتاب  حتى  يفكر  من  ومالحقة  القطاع،  يف  املقاومة  قمع  يف  حما�س  تفانت  لذلك   

االإ�رصائيلية، اإىل اأن ح�صل اال�صتدراج والعدوان على غزة عام 2014 ورغم ذلك فمازال املخطط �صاري 

املفعول وناأمل اأال تكون حما�س مازالت بعد كل هذه احلروب تاأمل خريا مب�رصوع الهدنة والالدولة....

 عندما قال الزهار - ويف اأكرث من منا�صبة - باأن قطاع غزة اأ�صبح حمررا !!، فت�رصيحه هذا مل 

يكن اعتباطا، بل هو جزء من اتفاق ملزم بني حما�س واإ�رصائيل..

 وعندما اأعلن اإ�صماعيل هنية يوم االأربعاء املوافق 2010/12/1 جمددا موافقة حما�س على قيام 

بالعك�س،  اأو  م�صعل  كرره خالد  ما  عام 1967،  اإ�رصائيل  احتلتها  التي  االأرا�س  على  فل�صطينية  دولة 

اتفاقات حتى واإن 'خالفت'  اأي  ا�صتفتاء �صعبي على  نتائج  للموافقة على  اأن حركته م�صتعدة  م�صددا 

�صيا�صتها. �رصح يومها هنية القيادي الكبري يف حركة املقاومة )حما�س( يف لقاء مع ممثلي ال�صحافة 

االأجنبية يف مكتبه بغزة 'نقبل بدولة فل�صطينية كاملة ال�صيادة على االأرا�صي التي احتلت عام 1967 

مع  التحرير  منظمة  اإليه  )تتو�صل  اتفاق  اأي  وعر�س  الالجئني..  ق�صية  وحل  القد�س  وعا�صمتها 

اإ�رصائيل( على ا�صتفتاء �صعبي وفق وثيقة الوفاق الوطني'. واأكد هنية اأن حركته '�صوف حترتم نتائج 

اال�صتفتاء ال�صعبي الأي اتفاقات حتى لو تعار�صت هذه النتائج مع قناعات حما�س ال�صيا�صية،'.

الذين  الفل�صطيني-  ال�صعب  اأبناء   ت�رصيحات هنية مل تكن �صوى ر�صالة قوية لالإ�رصائيليني قبل 

هم يف العادة خارج ح�صابات حما�س- مفادها اأننا �رصعنا بتنفيذ ما علينا من التزامات جتاهكم، وقمنا 

بتنفيذ ما مت االتفاق عليه على طريق اإجناز م�رصوع الهدنة طويلة االأجل )الدولة ذات احلدود املوؤقتة(

.)551(

551   من ت�سريحات قادة حما�ش قبل انتخابات عام 2006 يظهر مدى تعط�سهم و�سعيهم احلثيث ل�ستالم ال�سلطة قول وفعال، وهي ال�سلطة التي 
اأو�سلو. حيث عملت حما�ش كما ين�سب كتاب: حركة حما�ش �سيوف ومنابر  1996 معتربينها حتت مظلة اتفاق  عار�سوا النخراط فيها يف انتخابات 
لأقوالهم على التحري�ش والتوتري والتاأزمي �سد ال�سلطة حتى قبل قرارها بخو�ش النتخابات، وخا�سة منذ العام 2005 ، وانتقلت قيادات حما�ش من 
التحري�ش اللفظي الذي بداأ يكرب اإثر فوزها يف النتخابات عام 2006 ليتحول ملمار�سة جمموعة من ال�سدامات والإعدامات لكوادر حركة فتح وال�سلطة 
كما فعلوا مع العميد راجح اأبو حلية ثم لحقا مع العميد جاد التايه، ومع العميد حممد غريب الذي خاطب العامل  عرب كل التلفزات من جواله يف منزله 
املحا�سر، ومل ينفعه ذلك اإذ دخلوا عليه يف بيته وقتلوه بب�ساعة رغم وعود اإ�سماعيل هنية وقتها ب�سالمته، اما ما ح�سل لحقا بالنقالب )والتمكني ح�سب 
امل�سطلح ال�سالموي ملا اأ�سموه "احل�سم الع�سكري" يف غزة( من �سقوط ع�سرات ال�سهداء، واجلرحى واملعاقني امل�سوهني فمازالوا �ساهدين على عنف 

امل�سعى لفتكاك ال�سلطة- يراجع بكر اأبوبكر يف كتابه: حركة حما�ش �سيوف ومنابر، دار عناة للن�سر 2008.
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 بعد ت�رصيحات هنية هذه �صارع الكثري من قادة حما�س اإىل نفيها وعلى راأ�صهم الزهار الذي يريد 

- هذا االإجناز - من خالله !!!

 وقال الزهار يف كلمته يوم اخلمي�س املوافق 2010/12/9 مبنا�صبة التح�صري النطالقة حما�س 

خا�صعة  لي�صت  الفل�صطينية  ثوابتنا  واأن  بينا،  له  م�صتقبل  وال  زوال  اإىل  االإ�رصائيلي  االحتالل  'اإن 

لالجتهاد الب�رصي، واأن االإن�صان عندنا قيمة مقد�صة، واأن اأر�صنا مقد�صة لي�صت خا�صعة ال لالنتخاب 

وال لال�صتفتاء وال للم�صاومة وال لل�رصاء وال للبيع'.

انطالقتها ال23 يف جنوب  للحركة مبنا�صبة ذكرى  االإ�رصائيلي خالل فعالية  العلم  الزهار  وحرق 

مدينة غزة.

 ت�رصيح الزهار هذا مل يكن �صوى ر�صالة موجهة الإ�صماعيل هنية ولي�س لالإ�رصائيليني، بدليل تاأكيد 

القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار يف مقابلة له مع وكالة ال�صحافة الفرن�صية يف غزة على مت�صك 

اأنها  احلركة بالتهدئة مع اإ�رصائيل وعدم نيتها �صن هجمات جديدة على االأرا�صي االإ�رصائيلية قائال 

تركز جهودها حاليا على تعزيز املوؤ�ص�صات احلكومية يف قطاع غزة.!!!!

 وتعود االأ�صطوانة للتكرار بعد كل حرب على غزة )عدوان 2008-2009 وعدوان 2012 و 2014( 

حيث يعلن الن�رص ثم املوافقة من حما�س على ما كانت ترف�صه دون ثمن اإال البقاء حلما�س و�صلب غزة، 

وهكذا دواليك.

 اأال يثبت كل ذلك اأن حما�س بالفعل بداأت يف تنفيذ خطة اإ�رصائيل )حلم �صارون( الدولة املوؤقتة، - 

الهدنة طويلة االأمد)552(؟.

552  هذا الذي تريده حما�ش اإقامة دولتها يف غزة.
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وثيقة: تفا�سيل اجتماع قيادة حما�س يف غزة 

م�ساء الثنني 2013/8/26 يف منزل هنية 

-  حتليل الو�صع 

-  �صعور باالإحباط

-  تباين يف االآراء

-  اقرتاحات للخروج من املاأزق

-  دعوة ال�صتخال�س التجارب مبا يف ذلك ترك ال�صلطة.

 يف يوم االثنني م�صاء وبتاريخ 2013/8/26 مت عقد اجتماع مو�صع لقيادة حما�س يف قطاع غزة، 

يف منزل هنية بناء على طلبه وب�صورة طارئة وعاجلة، كون هنية هو امل�صوؤول االأول يف حركة حما�س يف 

غزة، وا�صتمر االجتماع ل�صاعات طويلة بح�صور اأع�صاء املكتب التنفيذي، اأع�صاء املكتب ال�صيا�صي، 

اأع�صاء مكتب ال�صورى، م�صوؤويل احلركة يف كافة املحافظات واملناطق، يف حني اقت�رص ح�صور كتائب 

الق�صام من خالل اأحد قيادييها وهو الغندور.

 هنية بداأ االجتماع قائال اأنا دعوت لهذا االجتماع بهذه ال�صيغة وهذه الت�صكيلة الأول مرة ملا لهذا 

االجتماع من اأهمية، وال اأخفيكم والكثري منكم يعرف ماذا �صوف اأقول، الأن الهيئات املركزية للحركة 

اأ�صبحت معطلة بالكامل، لي�س من خالل االجتماعات فقط، واأي�صا من خالل التوا�صل واالت�صال فنحن 

االآن يف حالة ح�صار �صامل، حتى االت�صال الهاتفي اأ�صبح من ال�صعوبة، فكل �صيء مراقب ونحن االآن 

م�صتهدفون من قبل قوى عديدة، وقادتنا يف اخلارج مراقبون وم�صتهدفون وهم �صمن معادلة اخلطر 

احلقيقي، وكوادر كثرية لنا يف االعتقال ويف اأماكن خمتلفة.

 اأخوكم اأبو الوليد مل يتمكن حتى االآن من اإيجاد بلد ي�صت�صيفه، تقدم بت�صعة طلبات من اأجل زيارة 

م�رص ولكن ال جواب، حاول الذهاب اإىل لبنان ولكن مل يتمكن، طلب زيارة االأردن وعرب و�صاطات عدة، 

اآخرها كان من قبل جماعة االإخوان امل�صلمني يف االأردن ومع امللك عبد اهلل مبا�رصة، اإال اأن االأمن االأردين 

رف�س.

 وكذلك ال اأخفيكم اأن قيادة احلركة قررت اأن يغادر خالد م�صعل موقعيه املتوفرين حاليا )قطر، 

تركيا( الأن بقاءه فيهما هو عنوان موقف �صيا�صي ال نقدر كحركة على كلفته يف هذه املرحلة، حاولنا نقله 

اإىل ال�صودان، لكن لالأ�صف حتى القيادة ال�صودانية مل تعط جوابا نهائيا حتى اللحظة.

 دعوتي لكم جاءت الأ�صعكم يف �صورة ما يجري والأطلب منكم مزيدا من التم�صك والوحدة حمذرا 

وكاأن  وع�صائر  كقبائل  ونظهر  وتبايننا  خالفاتنا  لن�رص  االإعالم،  و�صائل  عرب  منا  البع�س  اجنرار  من 

الرابط بيننا قد انهار.

قد يقول البع�س منكم اأن ما و�صلنا اإليه، يجب تقييمه ودرا�صته واخلروج بنتائج وا�صتخال�صات، 

اأنا اأتفق مع وجهة النظر هذه ولكني اختلف بالتوقيت، اأنا اأقول ب�صدق وبحر�س لي�س هذا هو الوقت 

الفرتة  يف  احلركة  مواقف  من  كثري  على  واملاآخذ  املواقف  من  الكثري  عندي  �صخ�صيا  فاأنا  املنا�صب، 

قيادة  بذلك  واأق�صد  ال نحن وال غرينا  زلزال حقيقي،  ما ح�صل يف م�رص هو  اأن  اأخفيكم  ال  املا�صية، 
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االإخوان امل�صلمني يف م�رص كنا نتوقع ذلك، توقعنا الكثري من امل�صاعب واملتاعب اأمام امل�صرية وتوقعنا 

اأبدا مل يكن يف ح�صاباتنا وال بح�صابات  املوؤامرات، ولكن هذا االنهيار ال�رصيع واالنقالب  الكثري من 

غرينا.

 هذا االجتماع لي�س هدفه جلد الذات وت�صفية ح�صابات بني بع�صنا البع�س، �صيكون لهذا مكانه 

وزمانه ومن اأخطاأ وت�رصع وراهن �صوف يحا�صب.

 اأردت يف هذا االجتماع اأن اأ�صعكم ب�صورة الو�صع احلقيقي للحركة، نحن نقف االآن على اأرجل 

من خ�صب وميكن اأن تقع هذه االأرجل باأي حلظة، ولكن ال ت�صاهموا يف وقوعها، و�صعنا املايل �صيء جدا 

نحن حما�رصون للغاية، 15 مليون دوالر لنا يف القاهرة ومنذ حوايل ال�صهر ونحن نحاول اإح�صارها، 

ومل نتمكن من ذلك ونخ�صى اأن ي�صادر املبلغ باأي حلظة.

 االأنفاق انتهت اأو يف طريقها لالنتهاء، عبئنا كبري، م�صوؤوليتنا ج�صيمة، يف ظل املتوفر اأمامنا �صنكون 

عاجزين عن تلبيتها.

اأحد  اأتت من هذا الواقع وال نريد مزايدة من  اإدارة قطاع غزة،  اإن دعوتي مل�صاركة االآخرين يف   

اإعالن هزمية وهو  اأرد على االأخ فتحي حماد الذي انتقد دعوتي هذه واعتربها بداية  اأنا  وبالتحديد، 

لي�س بعيدا عما يجري.

 التحركات يف قطاع غزة عديدة وكبرية، واإذا دخلنا االآن يف اأي مواجهة مع اأي كان داخل القطاع، 

هذا لن يكون يف م�صلحتنا، عليكم اأن تكونوا متعالني وم�صتوعبني، ال ت�صمحوا الأحد اأيا كان باأن يجرنا 

اإىل املواجهة، هناك خمططات كبرية تعد من اأجل قطاع غزة، يجب اأن نفوت الفر�صة على اأ�صحاب هذه 

الغرف املظلمة، يجب اأن ن�صتوعب النا�س، ن�صتمع اإىل مالحظاتهم، نحاول م�صاعدتهم قدر املمكن، ال 

جتعلوا النا�س ينف�صوا من حولكم، احت�صنوهم ليحت�صنوكم، م�صتقبلنا غام�س ال نراهن على اأي �صيء.

 االأحداث يف م�رص �صوف تطول و�صيبقى واقعنا على ما هو عليه، اإن كان ما وقع يف م�رص زلزال، 

فاإن بركانا اآخر �صيعرب اإىل منطقتنا، فاالأمريكان يعدون االآن ل�رصب �صوريا، ونحن اأمام خيار �صعب 

حيث ال ميكن اأن نكون اإىل جانب اأمريكا، ولكن يف نف�س الوقت نحن على خالف مع حمور �صوريا ومن 

اإيران وحزب اهلل هو كالم غري ر�صمي موقف غري ر�صمي،  معها، وكل ما يقال عن تقارب بيننا وبني 

بع�س االأ�صخا�س والقادة من طرفنا من حركة حما�س بادروا باالت�صال بالقيادة االإيرانية وقيادة حزب 

اأعرف  االآن،  �صيء عملي حتى  اأي  يتبلور  ال�صخ�صية ومل  ب�صفاتهم  والتوا�صل مت  االت�صال  هذا  اهلل، 

وتعرفون اأن عالقات احلد االأدنى مع حزب اهلل واإيران ما زالت من خالل كتائب الق�صام، ولكن كقيادة 

ر�صمية للحركة مل نتلّق اأي جتاوب ر�صمي من ايران، ف�رصوط اإيران اأكرب من اأن نتحملها، وحزب اهلل 

مل يكن مت�صجعا الأي لقاء معنا �صوى املجامالت، ولنا كثري من الكوادر معتقلني عند حزب اهلل.

قطر خرجت من املعادلة بالكامل وانزوت، تركيا وهي م�صتهدفة عربيا واإ�صالميا، يف م�رص نحن 

متهمون وم�صتهدفون، اخلليج مغلق اأمامنا بالكامل، حتى �صمعنا اأن قرارا قد �صدر من حكومة الكويت 

اإىل جمعيات خريية كويتية بوقف تقدمي الدعم حلما�س وباالأحرى وقف تقدمي امل�صاعدات لقطاع غزة، 

نحن موجودون يف هذا الواقع، وعلينا اأن نفكر جميعا باخلروج باأقل اخل�صائر يف هذه الفرتة الع�صيبة 

ولن�صتمع لبع�صنا ولكن ب�صدر املوؤمن الرحب.
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عماد العلمي

)وهو الرجل الثاين حلركة حما�س يف قطاع غزة(

بداأ حديثه مثمنا ومتفقا مع ما قاله اأبو العبد )هنية( واأ�صاف: 

امل�صتقبل  اإىل  للو�صول  املا�صي  لنا جتاوز  يريد  العبد  اأبو  فاالأخ  العبد،  اأبو  اأختلف مع  اأنا  لكنني   

واأ�صابنا  وتعالينا  م�رص،  ثورة  بانت�صار  والتباهي  الغرور  اأ�صابنا  احلركة  يف  نحن  ذلك،  يتم  فكيف 

الغرور، وبداأنا ن�صعر باأننا نحكم م�رص، منذ البداية حذرت من هذا ال�صلوك الذي �صوف يكلفنا غاليا 

طيلة الفرتة املا�صية، ومن اأيام حكم مبارك وحكم املجل�س الع�صكري يف م�رص، كانت املخابرات امل�رصية 

هي القناة التي نتعامل معها، ولالأمانة اأن املخابرات امل�رصية تعاونت معنا ب�صكل اإيجابي ومل ميار�صوا 

احل�صار والت�صييق علينا، ويف اأي من م�صاكلنا التي كنا نواجهها كنا جندهم ال�صند والدعم.

تنا�صينا  ب�صدق،  معنا  تعاملت  التي  القناة  هذه  مع  مطلقة  بفوقية  تعاملنا  مر�صي  فرتة  وخالل   

وجودها، وقفزنا من فوقها لذلك خ�رصنا، و�صنخ�رص يف امل�صتقبل كثريا، نحن ن�صمع يوميا عن اعتقاالت 

وماذا  اأتوا  اأين  ومن  اأر�صلهم  ومن  هوؤالء  ومن  يجري  ماذا  نعرف  وال  م�رص،  يف  احلركة  �صفوف  يف 

يعملون.؟

فح�صب  امل�رصي،  اجلانب  رواية  تثبت  ذلك  وبعد  يقال،  ما  لكل  احلركة  قبل  من  تكذيبا  ن�صمع   

املعلومات املتوفرة لدّي وبالتوثيق، هناك اأكرث من 168 معتقال يف �صفوف احلركة يف م�رص.

يعملون يف اخلارج  اأبناء احلركة ممن  اأنهم من  يقول  هنا وغريه،  العبد )هنية(  اأبو  ن�صاأل   عندما 

لنكت�صف فيما بعد اأن اجلزء الكبري منهم خرج من قطاع غزة.

اهلل  العالقات مع حزب  الو�صع وت�صحيح  اإىل �رصعة ت�صويب  االجتماع  اأدعو من خالل هذا  اأنا   

وايران ورمبا �صوريا اإن اأمكن، الأننا �صن�صع اأنف�صنا يف عزلة عن ال�صعوب العربية واالإ�صالمية، فاملعركة 

اأمريكا  مع  هو  االآن  �صوريا  مع  لي�س  فمن  وال�رصيح،  الوا�صح  موقفها  لل�صعوب  �صيكون  القادمة 

واإ�رصائيل، فمعركة �صوريا االآن لي�صت معركة دميقراطية وحريات، هي معركة حقيقية لتدمري �صوريا، 

اأين نحن من تلك املعركة.؟ ماذا ننتظر.؟ اأرى اأن نبادر نحن يف غزة باإر�صال مذكرة وتعميم موقف لكل 

اإىل ح�صن املقاومة واإىل موقع حما�س ال�صحيح، واهلل من  العودة  اأينما كانت ب�رصورة  اأطر احلركة 

وراء الق�صد.

حممود الزهار

بداأ حديثه مبت�سما ورمبا �سامتا فقال: 

يقر  اأن  فعليه  اأخطاأ  فمن  منا،  البع�س  واأ�صاب  منا  البع�س  اخطاأ  لكم  الأقول  بينكم،  اليوم  اأقف   

باأخطائه، وعلى اجلميع حما�صبة من اأخطاأ، لقد تنا�صى البع�س منا اأننا حتت احتالل واأن اإ�رصائيل هي 

�صيدة املوقف، البع�س تنا�صى االحتالل وحّيده واأ�صبح م�رصوعه مع ال�رصق وال�صمال وَحِلَم باجلنوب، 

اأنا اأقف واأدعم كل ما قاله اأخي عماد العلمي، واأطالب اأن تكون املبادرة من هنا، واأن ال يفتح املو�صوع 

لال�صتجابة مع اخلارج، فقد ثبتت �صحة موقفنا ومن ف�صل اإن مل يتنّح فليقف جانبا.
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 معركة �صوريا القادمة يجب اأن نكون يف طليعتها وال ننتظر اإذنا من اأحد، هذا املوقف ميكن اأن يعيد 

للحركة بع�س نفوذها املفقود، واأوجها وحيويتها، األي�س عيبا اأن نقف مع قوات الناتو.

 اأنا اأريد اأن اأحتدث االآن يف مو�صوع �صبق اأن ناق�صه االأخ عماد العلمي �صابقا، وال اأعرف ملاذا ن�صيه 

اأن نح�صم موقف احلركة  اإىل خندق املقاومة، يجب  هذه املرة، هو مو�صوع مغادرة ال�صلطة والعودة 

من ال�صلطة، وهل ما زلنا متم�صكني بهذه ال�صلطة امليتة، ليحكم من يحكم ولنعد اإىل موقعنا الطبيعي، 

واللبيب باالإ�صارة.

خليل احلية و�سالح الربدويل

 بعد ذلك كانت مداخلة احلية ومداخلة الربدويل .

 كانت املداخلتان ت�صبان يف م�صلحة خالد م�صعل، وقوطعا اأكرث من مرة وامت�س هنية الغ�صب الذي 

�صاد وحاول تهدئة اجلل�صة بعد اأن هدد البع�س باالن�صحاب.

يحيى مو�سى

وكانت املداخلة النهائية ليحيى مو�صى الذي قال اأنه مع الزهار، وعماد العلمي له ر�صيده يف جمهور 

حما�س وال�صعب الفل�صطيني، واأ�صاف يجب اأن نغادر ال�صلطة ويجب اأن نعترب اأن ما ح�صل يف م�رص 

ح�صن  اإىل  والعودة  ال�صلطة  ترك  اإىل  يدعو  كبريا  تيارا  اأقود  طويلة  فرتة  منذ  واأنا  لنا،  عظيما  در�صا 

ال�صعب، الأن ال�صلطة عزلت ما بني احلركة وال�صعب، اأنا ال اأعرف كيف تعار�س احلركة اتفاق اأو�صلو 

وهي اأ�صبحت جزءا اأ�صا�صيا منه.

اإر�صال مذكرة تف�صيلية، تر�صل لكل مواقع حما�س يف الداخل   يف ختام االجتماع مت االتفاق على 

واخلارج تو�صح ما حدث يف هذا االجتماع مطالبني احلركة يف مواقعها املختلفة بعقد حلقات مماثلة 

والتو�صل اإىل خال�صات.

لقيادة  تقرير  اأرفق  فقط  للذكرى  نداء(  )اأبو  االأحمد  عزام  اأخي  قائال:  الوثيقة  م�صدر  وي�صيف 

حما�س لت�صتنتج اأن جميع املجتمعني، مل يتطرقوا للم�صاحلة وال التقارب كان من ال�صلطة اأو املنظمة اأو 

فتح، بل بالعك�س كما اأثبتت االأيام قبلتهم ايران. 

مواقف الفتة ولقاءات معلنة وغري معلنة حلركة حما�س مع قيادات ودول حمور املمانعة، واخلبري 

اال�صرتاتيجي اأمري املو�صوي يعترب اأن "احلركة وعت ف�صل خياراتها ال�صابقة، ووجدت اأن من م�صلحتها 

اال�صطفاف اإىل جانب اإيران وحلفائها". 

حركة املقاومة االإ�صالمية "حما�س" تعيد تقييم عالقتها مع اإيران وحمور املمانعة. رئي�س املكتب 

ملواجهة  الوحدة  عن  ويتحدث  و�صاندها  املقاومة  دعم  من  كّل  ي�صكر  م�صعل  خالد  للحركة  ال�صيا�صي 

التحديات. تغرّيَ موقف حما�س عما كان عليه يف اأوج االأزمة ال�صورية، وهو املوقف الذي قررت احلركة 

على اأ�صا�صه االن�صحاب من �صورية، تعبريا عن معار�صة النظام فيها. تغري من مع�صكر اإىل اآخر ال يوحي 

باأنه ح�صل فجاأة من دون درا�صة واإعادة تقييم للمواقف واملتغريات.

معلومات امليادين ك�صفت اأن الزيارة التي قام بها وفد من قيادات حما�س اإىل طهران جرت يومي 
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االأربعاء واخلمي�س املا�صيني، بالتزامن مع لقاء خالد م�صعل رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلما�س وم�صاعد 

وزير اخلارجية االإيراين ح�صني اأمري عبد اللهيان يف الدوحة.

مدير مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية والعالقات الدولية اأمري مو�صوي، ي�صجل عددًا من النقاط التي 

االأوىل  بالدرجة  اأنه  اال�صرتاتيجي  يعترب اخلبري  املقاومة.  التقارب بني حما�س وجبهة  م�صهد  تو�صح 

على �صوء ما ح�صل من تراجع يف ال�صنوات  حما�س  حلركة  اخلارجية  لل�صيا�صات  مراجعة  "ح�صلت 
املا�صية عن خط املمانعة واملقاومة يف املنطقة، اأ�صف اإىل ذلك املمار�صات الدولية واخلليجية التي �صعت 

للحيلولة دون اإبقاء احلركة �صمن خط املمانعة ونقلها اإىل مكان اآخر، مما اأجرب احلركة اإىل مراجعة 

موقفها الداخلي واخلارجي".

اأعطيت الفر�صة الكافية لها من قبل  بعدما  امل�صتويات  اأعلى  على  احلركة  لدى  ح�صمت  "املراجعة 
اإيران ملراجعة مواقفها، وثبت لدى قيادتها اأن من كان يريد اإبعادها عن اإيران هو من �صيخذلها مرة 

اأخرى.

يقول مو�صوي "موؤمتر حركة حما�س مل يعد بعيدًا، �صتقرر احلركة بقاء م�صعل من عدمه، لكن يبدو 

بح�صب اأو�صاط مطلعة اأن م�صعل يحتاج اإىل الراحة والتفرغ لالإ�رصاف املعنوي، وهناك جيل من ال�صباب 

ال�صاعد يف احلركة توؤيده قيادة التنظيم و�صتكون لديه فر�صة االرتقاء اإىل مواقع امل�صوؤولية")553(.

عالقاته  ودائرة  بها،  يتمتع  التي  والكاريزما  واملعتدلة،  الو�صطية  م�صعل  خالد  �صخ�صية  ولعبت 

الوا�صعة، دورا مهما يف متكني حركة حما�س من عبور املطبات واحتواء الكثري من االإ�صكاليات ذات 

الطابع الفل�صطيني، وذات الطابع الداخلي يف حركة حما�س، ومنها ما له عالقة بامل�صاحلة الفل�صطينية، 

اإليها، اإميانا منه باأنه ال بد منها ملواجهة املرحلة التالية من  حيث دفع خالد م�صعل باجتاه الو�صول 

احلراك ال�صيا�صي الكبري الذي يعتمل يف املنطقة باأ�رصها، وتداعياته املوؤثرة على م�صار ال�رصاع مع 

اإ�رصائيل. كما دفعته تلك الو�صطية لالإ�صادة برباغماتية االأحزاب االإ�صالمية، حركات االإخوان امل�صلمني 

خ�صو�صا يف م�رص واملغرب وتون�س)554(.

 

553   بالدلئل والرباهني حما�ش تبداأ عمليا بتنفيذ امل�سروع الإ�سرائيلي - الدولة املوؤقتة - الهدنة طويلة الأجل، غزة - العهد – 2010/12/18.
554   علي فواز - امل�سدر: امليادين نت – 2014/5/27، متغريات املنطقة واإعادة متو�سع حما�ش مبناأى عن لعبة املحاور، خا�ش / تقارير 

خا�سة.
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ميثاق حركة املقاومة الفل�سطينية )حما�س(

تاأ�ص�صت حركة املقاومة االإ�صالمية )حما�س( يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، بعد اندالع االنتفا�صة 

اأول/دي�صمرب 1987( وهي، طبقا للمادة الثانية من ميثاقها، تعد جناحا  الفل�صطينية االأوىل )كانون 

من اأجنحة االإخوان امل�صلمني يف فل�صطني; وتوؤكد ذلك مادته الثامنة، بتبّنيها �صعار االإخوان نف�صه: )اهلل 

غايتها. والر�صول قدوتها. والقراآن د�صتورها. واجلهاد �صبيلها. واملوت يف �صبيل اهلل، اأ�صمى اأمانيها(.

الت�صل�صل  امل�صلمني، من حيث  االإخوان  تنظيمات  لبْنية  تنظيمية، مطابقة  بْنية  انطلقت حما�س من 

القيادي واجلماعات اأو الوحدات التنظيمية االبتدائية، واملعروفة لدى االإخوان با�صم االأُ�رص. 

الأهداف

تتلخ�س اأهداف حما�س اال�صرتاتيجية يف:

1. حترير كل فل�صطني من نهرها اإىل بحرها من العدو ال�صهيوين.

2. اإقامة الدولة االإ�صالمية على اأر�س فل�صطني.

 لالأهداف االإ�صرتاتيجية:
ً
وحلما�س اأهداف مرحلية، ت�صعى لتحقيقها و�صوال 

1. حترير ال�صفة الغربية وقطاع غزة اأي االأر�س املحتلة �صنة 1967

االإ�صالمي،  وااللتزام  والوعي  االإ�صالمية،  واملثل  االأخالق  ون�رص  الفل�صطيني،  املجتمع  اأ�صلمة   .2

باعتبارها اأدوات اأ�صا�صية ل�صمود ال�صعب وبدء م�رصوع التحرير.

3. احلفاظ على جذوة اجلهاد وخيار الكفاح امل�صلح يف وجه م�رصوع الت�صوية.

4. تفعيل العمق العربي واالإ�صالمي باجتاه دعم ق�صية فل�صطني.

5. حماربة التطبيع مع الكيان ال�صهيوين، واإيقاف م�رصوع االخرتاق ال�صهيوين للمنطقة.

التع�صفية، وك�صف الظلم الذي  اأمنيا واقت�صاديا، وف�صح ممار�صاته  اإنهاك الكيان ال�صهيوين   .6

يحيق بال�صعب الفل�صطيني.

7. حتقيق وحدة وطنية فل�صطينية جتتمع على برنامج املقاومة والتحرير.

ويرتكز الطرح، ال�صيا�صي واالأيديولوجي، حلركة حما�س، على فكرة التحرير »من البحر اإىل النهر« 

اأي كل فل�صطني املحتلة. وكان لن�صاطها الفدائي اأثره يف لفت االنتباه اإليها، وااللتفاف ال�صعبي حولها. 

وكذلك مالحقتها لعمالء �صلطات االحتالل، وا�صطالعها باملقاومة ال�صلمية، من اإ�رصابات وم�صريات 

ومهرجانات واعت�صامات.

ي�صري ميثاق حما�س بالتقدير، اإىل املنظمة، يف مادته ال�صابعة:  منظمة التحرير الفل�صطينية من اأقرب 

املقربني اإىل حركة املقاومة االإ�صالمية، اإال اأنه ينتقد فكرة » الدولة العلمانية « بل يرف�صها: ويوم تتبنى 

االأعداء  التي حترق  نارها،  االإ�صالم، منهج حياة، فنحن جنودها ووقود  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 

وطالبت احلركة، يف اأحد بياناتها، بتعديل امليثاق الوطني، مبا يوافق عقيدة ال�صعب الفل�صطيني امل�صلم 

وتراثه االأ�صيل.
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واأنها  الفل�صطيني  ال�صعب  كيان  بْنية  على  حافظت  املنظمة  اأن  اإىل  حما�س  بيانات  اأحد  وي�صري 

د،  ا�صتطاعت، مبقاومتها البا�صلة للعدو ال�صهيوين، حتويل ال�صعب الفل�صطيني، من �صعب الجئ، م�رصَّ

اإىل �صعب متمر�س بالقتال واملواجهة; ما اأك�صبها تعاطفا عامليا كبريا، اأوجد مناخا جهاديا، تفاعلت من 

خالله كل الف�صائل الفل�صطينية.

واأجرت املنظمة حوارات مع حما�س، كان اأبرزها قبيل انعقاد الدورة الع�رصين للمجل�س الوطني، 

عام 1991، بهدف م�صاركتها يف الدورة.

وحدد اإبراهيم غو�صة، الناطق الر�صمي با�صم احلركة اآنذاك، مواقفها من املجل�س الوطني، بثالثة 

خيارات، هي:

ت�صكيل املجل�س الوطني، باالنتخاب احلر، جلميع ال�صعب الفل�صطيني، ويف كل اأماكن انت�صاره، . 1

وااللتزام الكامل باإرادته يف اختيار ممثليه يف املجل�س.

ك احلركة، اإذا تعذر اإجراء االنتخابات، بتقديرها لثقلها وحجمها يف ال�صاحة الفل�صطينية; . 2 مت�صُّ

املجل�س  الأع�صاء  الكلي  املجموع  من  االأقل،  على   ،%40 بن�صبة  بتمثيلها  تطالب  فهي  ولهذا، 

 ا، يف اآخر دورة(.
ً
الوطني )480 ع�صو 

ا�صتعداد احلركة لالتفاق مع املنظمة، على برنامج، �صيا�صي و جهادي حمدد; يحكم التحرك . 3

الفل�صطيني، املرحلي واالإ�صرتاتيجي; ويراعي رف�س القرارات االأرقام 181 و 242 و 338 

، ال�صادرة عن هيئة االأمم املتحدة وجمل�س االأمن الدويل، ورف�س االعرتاف بدولة االحتالل، 

الن�صبة  يف  النظر  اإعادة  ميكن  الفل�صطيني; حتى  الرتاب  كامل  لتحرير  باجلهاد،  التم�صك  مع 

املذكورة. واتفق اجلانبان على اإبقاء الباب مفتوحا، ال�صتكمال احلوار والت�صاور.

واملطالبة  الوطني،  املجل�س  يف  احل�ص�س  م�صاألة  رف�س  على  املنظمة،  جتاه  حما�س  روؤية  وترتكز 

الدورة  يف  حما�س  ت�صارك  ومل  الفل�صطينية.  للق�صية  ال�صلمية  الت�صوية  م�صاريع  ورف�س  بتعديلها، 

الع�رصين للمجل�س الوطني، وال يف اأي دورة اأخرى وجتنبت حما�س ب�صكل اأ�صا�صي اأي مواجهة �رصيحة 

مع جميع املناف�صني ال�صيا�صيني حتى اأ�صبحت على قدر من القوة يكفي الأن تظهر نف�صها كبديل �رصعي 

املوقف من الت�سوية

ترتكز حما�س على االأ�ص�س ال�رصعية يف رف�س الت�صوية ال�صلمية ح�صب موقف العلماء املوثوقني.

التي  اإال �صمن احلدود  للمناورة،   
ً
باملبدئية والعقائدية وال يرتك جماال  يت�صم  فاإن موقفها  ولذلك 

تقبل بها اجتهادات العلماء وترى حما�س اأن الت�صوية ال�صلمية يف كل �صيغها احلالية )فل�صطينيا وعربيا 

ودوليا واإ�رصائيليا( تنطوي على التفريط مبعظم اأر�س فل�صطني، كما �صتنطوي يف النهاية على التفريط 

بحق ماليني الالجئني الفل�صطينيني يف العودة اإىل اأر�صهم املحتلة، اإذ ي�صتحيل على الكيان االإ�رصائيلي 

قبول هذا ال�رصط الأنه �صُيفقده طابعه اليهودي، الذي ن�صاأ امل�رصوع ال�صهيوين الأجله.

وال متانع حما�س فكرة عقد الهدنة لزمن حمدود مع الكيان ال�صهيوين، مقابل االن�صحاب من ال�صفة 

الغربية وقطاع غزة، ب�رصط عدم اإعطاء ال�رصعية لهذا الكيان على االأر�س املغت�صبة �صنة 1948. وهذا 
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ما يكاد يكون قبوله م�صتحيال من الطرف االإ�رصائيلي اإال مبزيد من العمل اجلهادي املوؤثر الذي ي�صطر 

االأمر يف  لبنان، واإن كان  الربح واخل�صارة−كما حدث يف جنوب  −وفق ح�صابات  الكيان لالن�صحاب 

ال�صفة والقطاع اأ�صد �صعوبة.

واإحياء  والعربي  الفل�صطيني  الو�صط  يف  تدعي-  –كما  الت�صوية  خط  اإ�صقاط  اإىل  حما�س  وت�صعى 

وتفعيل اخلط اجلهادي.

الفل�صطينيني،  حقوق  معظم  واأ�صاع  الفل�صطينية،  الق�صية  لت�صفية  جاء  اأو�صلو  اتفاق  اأن  وترى 

ويوفر االأمن لل�صهاينة، ويقمع العمل اجلهادي الفل�صطيني.

وقد واجهت احلركة يف البداية م�صاعب كبرية يف التعامل مع حركة فتح التي كانت تقاوم النفوذ 

املتزايد حلما�س على ح�صابها، ولكن حدثت عدة لقاءات بني الطرفني وجرى اأكرث من اتفاق لتجاوز 

احل�صا�صيات ولتحقيق التن�صيق امليداين، ولكن االأمر مل يكن يخلو من حاالت احتقان متبادلة كانعكا�س 

االأق�صى  انتفا�صة  اندالع  مع  العالقات  وحت�صنت  فل�صطينيني.  ف�صيلني  اأكرب  بني  للتناف�س  طبيعي 

عامة  وال�صعب  االنتفا�صة  اأ�صعلت  التي  فتح  �صيا�صات حركة  اقرتبت  )اأيلول/�صبتمرب 2000( حيث 

اأكرث من �صيا�صات حما�س يف عمليات املقاومة وتفعيل االنتفا�صة.

وتعاونت حما�س مع الف�صائل الوطنية االأخرى وخ�صو�صا املعار�صة التفاق اأو�صلو، حيث كانت 

العمود الفقري لتحالف الف�صائل الفل�صطينية الع�رص الذي ت�صكل يف اأواخر �صنة 1993 ملواجهة اتفاق 

اأو�صلو.

وحلما�س عالقة اأكرث متيزا مع حركة اجلهاد االإ�صالمي، بو�صفها االأقرب من الناحية االأيديولوجية، 

تنفيذ  الطالبية، وتعاونا يف  االنتخابات  ال�صيا�صية ويتحالفان يف  الطرفان مواقفهما  ق  ين�صِّ ما  وكثريا 

العمليات الع�صكرية، ويف �صد العدوان على غزة.

اإن القوة التي اكت�صبتها حما�س حني الربط بني الديني وال�صيا�صي قد تال�صت مع ممار�صة احلكم، 

االإخوان  وقاتل  وال�صيعي  )العلمانية  واملمانعة  املقاومة  مبحور  نف�صها  بربط  حققتها  التي  والقوة 

امل�صلمني( قد تبددت يف اأخطر قرار اتخذته ا�صتجابة لو�صول االإخوان امل�صلمني يف م�رص ل�صدة احلكم 

"التمكني" فكان خروج حما�س من حلف )ايران، �صوريا، وحزب  وانطالقاتهم حديثا لتحقيق خطة 

اهلل( وباال عليها، ال �صيما واإ�صقاط امل�رصيني عام 2013 حلكم الرئي�س مر�صي فاأ�صبحوا عراة يف فالة.

يقول الكاتب ابراهيم عبد املجيد يف مقال له يف موقع حميط: )اأن كل هجمات حما�س علي "اإ�رصائيل" 

ترفع �صعارات ا�صرتجاع فل�صطني واحلقيقة هدفها اإ�صكات )اإ�رصائيل( عنها حتى تن�صئ والية اإ�صالمية 

يف غزة. وجاءتها الفر�صة مع جناح االإخوان يف م�رص، فدخلت حما�س مع )اإ�رصائيل( يف تهدئة طويلة 

لتتفرغ الإقامة الوالية املن�صودة(.

واإليكم جمموعة من الت�رصيحات لقيادات حما�س حول املقاومة و"التهدئة"، نرتكها حتت نظركم 

ويف عقولكم للتاأمل حيث املقاومة ت�صتغل يف مناكفة االآخر وكما هي التهدئة اأي�صا ملا فيه م�صلحة القادة:

خالد م�صعل جلريدة االأخبار اللبنانية يف 2006/6 يقول: )اإن ال�صواريخ العبثية هي التي حتقق 

توازن الردع بيننا وبني العدو ال�صهيوين وهي التي اأرعبت العدو وق�ّصت م�صاجعه(.

الذاتية  وبجهودها  الفل�صطينية  املقاومة  )اإن  يقول  بريوت  يف  املقاومة  لدعم  الرابع  املوؤمتر  ويف 
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ا�صتطاعت تطوير �صواريخ وعبوات وهذه ال�صواريخ هي التي حررت غزة واأجربت العدو ال�صهيوين 

على اخلروج منها هاربًا(.

اإطالق ال�صواريخ يف  اإيل وقف  اأما حممود الزهار لقناة اجلزيرة عام 2005 فيقول: )اإن الدعوة 

مقابل هدنة مع االحتالل هي دعوة م�صبوهة وُينظر لها بعني الريبة واحلذر(.

ولن  القالع  ت�صقط  )لن  بالقول  �صائحا   2006 عام  الريموك  مهرجان  يف  هنية  اإ�صماعيل  ويوؤيده 

تخرتق احل�صون ولن ينزعوا منا املواقف �صنعي�س على الزيت والزيتون والزعرت و�صت�صتمر املقاومة 

الأنها خيارنا الوحيد( م�صيفا )لن نلقي �صالحنا ولن نهادن العدو ال�صهيوين ولن نعرتف به.(

اأما الناطق با�صم حما�س �صامي اأبو زهري على قناة اجلزيرة 2006 فيقول: )اإن و�صف ال�صواريخ 

بالعبثية هو ا�صتهتار بن�صاالت ال�صعب الفل�صطيني واإهانة ل�صهدائه وجرحاه.(

واإليكم اإ�صماعيل ر�صوان من قيادات حما�س اأي�صا حيث يقول لف�صائية العامل يف عام 2006 )اإن 

ال�صعب الفل�صطيني اختار حما�س الأنها حركة مقاومة وتطلق النار وال�صواريخ على "اإ�رصائيل"، فاإذا 

اأوقفنا اإطالق ال�صواريخ نكون قد اأخلينا باالأمانة التي َحّملنا اإياها �صعبنا.(

ويلحقه املفتي يون�س االأ�صطل جلريدة الر�صالة عام 2007 بالقول )املقاومة الفل�صطينية يف ت�صاعد 

م�صتمر و�صتطال االحتالل يف كل مكان واالأحاديث املطالبة بالتهدئة اإمنا تهدف لتقدمي خدمة جمانية 

للعدو ال�صهيوين(

ثم يوؤكد فوزي برهوم على قناة املنار يف عام 2007 )اإن �صواريخ املقاومة هي التي قلبت موازين 

اأ�صبحنا نكيل لهم  اأن تتلقى ال�رصبات  اليد الطوىل، وبداًل من  القوى يف املنطقة وجعلت املقاومة لها 

ال�صاع �صاعني.(

حما�س  ل�صالح   " الع�صكري  "احل�صم  بعد  النقي�س  اإىل  القاطع  العرمرمي  اخلطاب  هذا  وينقلب 

بتاريخ  يوم اجلمعة  اإ�صماعيل هنية يف خطبة  ليقول  االإ�رصائيليني  عام 2007 و"التهدئة" مع  يف غزة 

2008/6/27 )اأطالب جميع الف�صائل بالعمل على تثبيت التهدئة وااللتزام مبا مت االتفاق عليه الأن 

بامل�صلحة  العبث  )نرف�س  قائال   2008/6/21 بتاريخ  النونو  طاهر  ويلحقه  وطنية.(  م�صلحة  ذلك 

الوطنية وكل من يخالف االإجماع �صيواجه بالقانون و�صنتخذ اإجراءاتنا بحق كل من يعبث اأو من يطلق 

ال�صواريخ لك�رص التهدئة(.

اأما حممود الزهار على قناة اجلزيرة يف 2008/6/20 فيقول بو�صوح: )التهدئة التي تو�صلنا 

لها يف القاهرة هي م�صلحة وطنية ويجب تثبيتها وااللتزام بها لرفع املعاناة واحل�صار عن �صعبنا.( 

ويوؤكد كالمه �صامي اأبو زهري 2008/6/23 بالت�رصيح اأن )التهدئة هي انت�صار عظيم حققه ال�صعب 

الفل�صطيني ويجب املحافظة عليه وااللتزام بها.( ويقول اإيهاب الغ�صني متهددا متوعدا )نحذر كتائب 

االأق�صى من اأن اإطالق ال�صواريخ �صيواجه باحلزم والقوة اإن لزم االأمر ونحمل قيادات فتح م�صئولية 

اإف�صال التهدئة.(

اأما �صعيد �صيام من قيادات حما�س يف2008/6/25 في�صتد يف الو�صف اأكرث من اأن ال�صواريخ 

م�صبوهة  �صواريخ  هي  االآن  تطلق  التي  ال�صواريخ  هذه  )اإن  ليقول  "خيانية"  حد  اإىل  "عبثية" 
بال�صواريخ  ليفتي  متر  الفر�صة  االأ�صطل  يون�س  املفتي  يدع  وال  لالحتالل.(  عمالء  يطلقونها  ومن 
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ومب�صطلحات اإ�صالمية حيث يقول مناق�صا ما �رصح به وغريه �صابقا وعلى �صبكة املركز الفل�صطيني 

لالإعالم 2008/6/25 التابعة حلما�س: )اإن هذه التهدئة هي اأول القطر يف ك�رص احل�صار و�صيتبعها 

الغيث املنهمر، وال�صواريخ التي تطلق هي �صواريخ �رصار وم�صومة بالنفاق.( ويعود الزهار للتاأكيد 

فعال...(  عديدين  واعتقلنا  التهدئة  يخرق  من  كل  �صالح  وننزع  )�صنعتقل  قائال:   2008/6/28 يف 

م�صريا اإىل اأن )بندقية اجلهاد االإ�صالمي 'ال فائدة منها'(

مفاو�صات  رف�س  على  وموؤكدا  عامة  املفاو�صات  يدين   2013/10/19 يوم  خطابه  يف  وهنية 

مقابل  االأ�رصى  �رصاح  الإطالق  حما�س  بها  قامت  التي  املفاو�صات  وينزه  االإ�رصائيليني،  مع  ال�صلطة 

اجلندي ال�صهيوين �صاليط، ويف ذات اخلطاب يدعو النتفا�صة عارمة يف ال�صفة دون اأن يذكر اأن تكون 

مثيال لها يف غزة اأبدا، رغم اأن رجال املقاومة )ينتظرون حلظة اللقاء مع العدو( الذي ي�صفه )باله�س(، 

العمل  من  اأهمية  اأقل  يكن  ال�صيا�صي مل  العمل  )ان  الع�صكري  بالعمل  ليقرنه  ال�صيا�صي  العمل  ويقبل 

الع�صكري املقاوم فاأحدهما يكمل االآخر( ولكنه ي�صرتط تواجد حما�س يف القرار الإعطاء ال�رصعية لكل 

ذلك. )ملراجعة خطاب هنية يوم 2013/10/19 يف موقع حما�س، وعلى اليوتيوب(

 بدا التنظيم االإخواين )احلديدي( عبارة عن ركام تنظيم غري قوي، اإذ �صقطت خدعة اأن التنظيم 

االإخواين تنظيم متما�صك فكريا و�صيا�صيا، ومبا يطرحه من م�صاريع قابلة للتحقيق، وب�صبطه الأع�صائه 

الُكرث، وبالتايل اأنه التنظيم املر�صح لقيادة املنطقة.

�صقطت قوة االإخوان من خالل 3 مناهج االأول: باال�صتيالء بالقوة على ال�صلطة التي �صبقتها فلحقت 

بهذه ال�صلطة م�رصعة، كما ح�صل من "حما�س" التي رحمها يف عيون اجلماهري حينها دعوتها للمقاومة 

ما تبخرت الحقا بالدعوات للتهدئة والعقاب ملطلقي ال�صواريخ ثم بتفريطها باحللفاء.

�صقط وهم قوة االإخوان بلجوئهم للقوة يف افتكاك ال�صلطة يف غزة ويف ال�صودان قبلها، ثم يف ردة 

الفعل يف م�رص على �صقوط الرئي�س مر�صي، كما �صقط وهم القوة من خالل التظاهرات العديدة التي 

الر�صول  بنزول  باالأوهام  النا�س  عقول  لتبتلع  والعقل  الر�صد  عنها  وغاب  )ال�صلمية(  موقف  اأ�صقطت 

وجربيل واالأمريكان لدعمهم يف ميدان رابعة العدوية.

اإن التخبط احلا�صل قد اأثبت افتقاد الروؤية املتزنة من جهة، وانعدام اخلطة اأو امل�صاريع من جهة 

اأخرى اإ�صافة الفتقاد تنظيم االإخوان و"حما�س" للكادر املفكر اأو اجلاذب اأو املتفقه مقارنة مع كوادر 

التيارات االإ�صالموية االأخرى اأو من خرجوا من االإخوان اأنف�صهم.

مل يظهر لدى "االإخوان" يف م�رص اأو لدى حما�س قيادات دولة جاهزة النت�صال البالد من اأزمتها، 

�صد  البي�صاء  املحّجة  على  وهم  الربانيون،  فهم  الدين  بعباءة  غزة  يف  حكومتها  تغطت  حما�س  ففي 

االآخرين الكفار اأو العلمانيني )كّفر كل من يون�س االأ�صطل ومروان اأبو را�س ونزار ريان من قيادات 

حما�س يف غزة خمالفيهم علنا اأثناء االنقالب عام 2007، اأو ما ت�صميه حما�س "احل�صم الع�صكري"(. 

وكانت العباءة الثانية عباءة املقاومة التي دخلت دهاليز ال�صيا�صة، ففي يوم يتم احل�س عليها ويف اآخر 

يعاقب من ميار�صها باإطالق النار عليه اأو ال�صجن.

عموما مل ت�صتطع هاتان العباءتان اأن تغطيا على ف�صل اإدارة الدولة )االإمارة( �صيا�صيا واقت�صاديا 

وتنمويا ما اأظهر �صعفا وعجزا يف االإدارة واأبرز افتقادا لرجاالت الدولة.
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"االإخوان" و"حما�س"  اأكتاف  على  من  انك�صفتا  الدين  وعباءة  املقاومة  عباءة  اأي  العباءتني  فان 

والتفرد وتوطني  وال�صيطرة  الهيمنة  عوامل  عليها  التي طغت  اليومية يف غزة وم�رص،  املمار�صات  يف 

االأن�صار يف الوزارات واملوؤ�ص�صات والتفرقة بني اأع�صاء اجلماعة والنا�س وا�صتغالل املتاح، فعلى �صبيل 

ال�صيا�صي يف  ال�صيطرة واال�صتئثار ومناكفة اخل�صم  ال�صيا�صة وامل�صلحة احلزبية مبنطق  املثال لعبت 

ال�صلطة الفل�صطينية ومقرها رام اهلل دورًا بارزًا، اإذ كلما تقدم ال�صيا�صيون يف ال�صلطة لّوحت "حما�س" 

باملقاومة يف ال�صفة، وكلما �صعرت بال�صغط يف غزة مار�صت االعتقال واإطالق النار على خارقي التهدئة 

مع االإ�رصائيليني، وتوزعت الت�رصيحات احلم�صاوية لتثبت هذا التكتيك )اأو التناق�س( ال�صيا�صي فيما 

يتعلق باملقاومة بحيث ظهر جليا اأن العنوان اأي )املقاومة( ما هو اإال �صتار للحزب للتمكن واال�صتئثار، 

ومل تكن ا�صرتاتيجية حتررية طويلة النف�س.

اأما القول بالت�صرت بعباءة الدين فلقد �صقطت من على كتف االإخوان وحما�س مبا يحدثك به الغزيون 

من ممار�صات يومية تخالف القيم الدينية من بع�س قيادات حما�س ما يعني اأن التغني باالإ�صالم ما كان 

اإال تغطية على اأهداف �صيا�صية �صلطوية �رصفة.

التعامل  اأن ينجحوا يف  "حما�س" واإخوان م�رص مل ي�صتطيعوا  اأن منظمة  اأي�صا  ون�صتطيع القول 

مع االإعالميني املخالفني وال مع الق�صاء اإال باالنقالب عليهم كما وقفوا �صد الفنانني، وف�صلوا يف اإدارة 

م�صالح النا�س والتعامل مع الد�صتور ويف االقت�صاد ليثبت القول انهم طالب �رصيعة الكر�صي ال �رصيعة 

اهلل.

كان اللجوء للقوة �صواء يف افتكاك احلكم ما اأ�صمته حما�س احل�صم الع�صكري املوؤيد بفتاوى القتل 

عام 2007م، اأو ما قام به تنظيم االإخوان بعد انهيار اعت�صام رابعة العدوية و�صقوط حكمهم مل�رص من 

عمليات عنف يف القاهرة اأو ما جاورها اأو يف �صيناء منهم ب�صكل مبا�رص اأو عرب اجلماعات "اجلهادية" 

والقاعدة كان طامة عليهم ك�صفت ما ميكن ت�صميته من تبادل اأدوار اأو ا�صتغالل متبادل لكال الطرفني ما 

اأ�صقط كليا �صماحة الدعوة والداعية لتربز اأنياب الليث فقط.

اأ�صاعت حما�س كما االإخوان امل�صلمني الهالة التي اأحيطت بهم �صابقا، وفقدوا ال�صمعة الطيبة التي 

كانت تربط بني "االإ�صالمي" الذي حاولوا احتكاره عليهم، من حيث هو دعوي وموؤمن عقائديا وبالتايل 

هو اخلايل من ال�صوائب خلقيا دون غريه، وعليه ت�صبح اآراوؤه لدى العامة م�صدقة اأكرث من غريه، بل 

قد تكاد تكون هي االآراء الوحيدة ال�صحيحة دون غريها، وفق املتتالية التي ذكرناها التي تقرن بني 

االإ�صالم والتنظيم واالأع�صاء يف رباط حمكم.

لقد تلوثت ال�صمعة و�صقطت االفرتا�صات اأو االإيهامات واالإيحاءات، كما �صقطت االآراء التي اكت�صبت 

لديهم قدا�صة فدا�صتها اجلماهري باالأقدام، اإذ تبني لها اأن الكل م�صلم وال يختلف عن غريه اإال مبقدار 

اقرتابه من ربه ما هو �صاأنه، وتبني له اأن الكل على الكر�صي �صواء، واأن كل من عليها فان، فال يبقى 

اإال وجه ربك ذو اجلالل واالإكرام. يف التفكري ال�صيا�صي لالإخوان امل�صلمني عامة، والتفكري ال�صيا�صي 

حلركة "حما�س" على حاله كما اأكدته االأيام، وما ظنته "حما�س" كما ظنه "االإخوان امل�صلمني" عامل 

)بناء( اأو )متا�صك( للتنظيم، واإن هو كان كذلك اأحيانا، فانه ظهر كعامل )هدم( وعامل )نفور( بعد 

اإم�صاكهم بال�صلطة، ونق�صد ا�صتيالء حما�س عرب ما اأ�صمته )احل�صم الع�صكري( يف غزة عام 2007 على 
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ال�صلطة وت�صلم االإخوان امل�صلمني لل�صلطة يف م�رص ملدة عام يتيم يف 2012.

اجلماهري انف�صت عن الوهج الذي كان يغلف )مطاطية( الفكر االإخواين امللب�س بالدين والذي ن�رص 

بال�صلطة عام  اأم�صاك حما�س  العامل امتالكه مل�رصوع )جهادي( يف فل�صطني �رصعان ما تهاوى مع  يف 

2007 بالقوة ثم مطاردة )املقاومني( من خالل االتفاقيات مع االإ�رصائيليني على �صيانة حدود غزة 

خا�صة بعد العدوان ال�صهيوين عام 2012.

انف�صت اجلماهري عن اإخوان م�رص يف نف�س العام الذي حكمت فيه، الأن عباءة االإ�صالم الف�صفا�صة 

مل  كما  الكثرية،  و�صلبياتها  العملي  و�صعفها  اجلماعة  ترهل  على  تغطي  اأن  تنجح  مل  لب�صوها،  التي 

ت�صتطع )التعبئة( التي دامت لـ 80 عاما اأن تفرز تنظيما حديديا ال تلني له قناة، اأو اأن تغطي على اأوهام 

ما اأ�صموه "م�رصوع النه�صة" يف دعايتهم االنتخابية اأو )امل�رصوع االإ�صالمي( يف م�رص )كانت الدعاية 

االنتخابية حلما�س يف فل�صطني عام 2006 حتت قوانني اتفاق "اأو�صلو" وا�صحة ومتناق�صة مع عنوان 

قائمتها التي اأ�صميت التغيري واالإ�صالح( الذي طرحوه ومل يظهر يف اأي من ممار�صاتهم التي �رصعان ما 

ك�صفت تعط�صا مذهال لل�صلطة، وكاأن "التمكني" اأو ما اأ�صماه املعار�صون يف م�رص "االأخونة".

يف النهاية –مع ذلك- قدمت حما�س كوكبة من ال�صهداء نذكر منهم:

ال�صهيد �صالح �صحادة، القائد العام لــ"كتائب ال�صهيد عز الدين الق�صام"، تاريخ اال�صت�صهاد: . 1

.2002/7/22

ال�صهيد الدكتور اإبراهيم املقادمة، اأحد قياديي حركة "حما�س" ومفّكر احلركة االإ�صالمية يف . 2

فل�صطني، تاريخ اال�صت�صهاد: 2003/3/8.

ال�صهيد املهند�س اإ�صماعيل اأبو �صنب، من اأبرز قياديي حركة "حما�س" ونقيب املهند�صني يف . 3

قطاع غزة. تاريخ اال�صت�صهاد: 2003/8/21.
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اجلماعات الإ�سالمية ال�سلفية

على  الثمانينيات  نهاية  منذ  اأُطلق  م�صطلح  هو  اجلهادية  ال�صلفية  فل�صطني:  يف  اجلهادية  ال�صلفية 

بع�س جماعات االإ�صالم ال�صيا�صي والتي تتبنى العمل امل�صلح منهًجا للتغيري  وبرزت كتيار فكري مميز 

يف" عهد ال�صادات ".

اأركانه، واأن اجلهاد الذي يجب  اأحد  اأنه يتبع منهج �صلف امل�صلمني واأن اجلهاد  التيار  يعلن هذا 

لل�رصيعة  "املبّدل  احلاكم  النظام  و�صد  املحتل  العدو  �صد  تطبيقه  يتم  امل�صلمني  على  عينًيا  وجوًبا 

االإ�صالمية" ويحكم بالقوانني الو�صعية اأو النظام املبالغ يف الظلم والقهر.

فهي اجلماعات اأو االأفراد الذين حملوا فكرة العمل امل�صلح �صد احلكومات القائمة يف بالد العامل 

االإ�صالمي اأو �صد االأعداء اخلارجيني وحملوا فكًرا حمدًدا يقوم على مبادئ "احلاكمية" وقواعد "الوالء 

والرباء" واأ�صا�صيات الفكر اجلهادي ال�صيا�صي ال�رصعي املعا�رص كما هو مف�صل ومعروف يف اأدبياتهم.

القراآن  امل�صتقى من  ال�صحيح  االإ�صالمي  للمنطق  تياًرا مطبًقا  نف�صه  ال�صلفية اجلهادية  تيار  يعترب 

ال�رصعية يف احلكم والتعامل مع  ال�صيا�صة  العقيدة وفقه اجلهاد، وفقه  وال�صنة واالإجماع، متمثاًل يف 

وحتكيم  للتحرر  الو�صائل  واأ�صح  اأن�صب  هو  بالقوة  التغيري  اأن  يرى  فهو  لل�رصيعة،  واملبّدل  املحتل 

ال�رصيعة وت�صحيح البنية االأ�صا�صية الدينية واالجتماعية وال�صيا�صية.

ال�صلفية اجلهادية التي توؤمن بالقواعد الفكرية ال�صابقة متلك اأي�ًصا نظرتها اخلا�صة اإىل ال�رصاع 

يف فل�صطني؛ وكما نقلت وكالة ال�صحافة الفرن�صية عن "ال�صلفي اأبي حممد املقد�صي"�صبتمرب/اأيلول 

املا�صي، فاإن الق�صية الفل�صطينية ت�صتوجب �صّد الرحال لفل�صطني واجلهاد باملال والنف�س والل�صان الأن 

اإقبال ال�صباب على ال�صلفية اإىل كونها  اليهود يحتلون بيت املقد�س التي �صتعود منها اخلالفة، معيًدا 

متثل براأيهم ال�رصيعة وال�صلف ال�صالح.

والقيادي  النا�صط  قدمها  الفل�صطيني  ال�صياق  يف  اجلهادية  ال�صلفية  الروؤية  عن  اأو�صح  �صورة 

ال�صلفي الفل�صطيني"حممود طالب"  )17اإبريل/ني�صان2011( الذي قال: "نحن نوؤمن باأن اجلماعات 

االإ�صالمية التي تدخل االنتخابات واملجال�س الت�رصيعية هي جماعات بدعية، نرباأ اإىل اهلل من اأفعالها، كما 

نوؤمن اأن العلمانية على اختالف راياتها وم�صمياتها واأحزابها هي كفر بواح خمرج من امللة، ونوؤمن اأن 

احلاكم بغري ما اأنزل اهلل وطائفته املبدلني لل�رصيعة هم كفار مرتدون، واخلروج عليهم بال�صالح والقوة 

فر�س عني على كل م�صلم، ونوؤمن اأن الدميقراطية فتنة الع�رص تكر�س األوهية املخلوق وحاكميته، وترد 

له خا�صية احلكم والت�رصيع من دون اهلل  فهي كفر اأكرب خمرج من امللة، فمن اعتقدها مبفهومها هذا 

اأو دعا اإليها اأو نا�رصها اأو حكم بها فهو مرتد، مهما انت�صب اإىل االإ�صالم، وزعم اأنه من امل�صلمني " 

وبالتايل فاإن اإقامة االإمارة االإ�صالمية وعد �صيتحقق".

فل�صطني  لل�صلفية اجلهادية يف  االأ�صا�س  الهدف  على  فاأكد من جهته  املهاجر:  اهلل  عبد  اأبو  ال�صلفي  اأما 

فر�س  وهذا  االأر�س،  يف  اهلل  �رصع  الإقامة  نخطط  دوًما  "نحن  قائاًل:  االإ�صالمية  االإمارة  باإقامة  واملتمثل 

وواجب على كل م�صلم، وم�رصوعنا قائم باإذن اهلل، و�صياأتي اليوم الذي يحقق فيه املجاهدون م�رصوعهم".
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اإال من خم�س �صنوات تقريًبا،  العهد يف فل�صطني، ومل تظهر  ال�صلفية اجلهادية تعد حديثة  جماعة 

وترتكز بالكامل يف قطاع غزة وال يكاد يكون لها وجود يف ال�صفة الغربية نتيجة القب�صة االأمنية القوية 

لل�صلطة الفل�صطينية  كما لالحتالل االإ�رصائيلي.

 ومن اأبرز تنظيماتها، جي�س االإ�صالم، وجي�س االأمة، وجماعة التوحيد، واجلهاد، واأن�صار اهلل. علًما 

باأن هذه اجلماعات توحدت منذ عام تقريًبا يف اإطار ف�صفا�س �ُصمي جمل�س �صورى املجاهدين يف بيت 

املقد�س.

ميكن االإ�صارة اإىل اأربعة اأ�صباب رئي�صية �صاعدت على ظهور ال�صلفية اجلهادية يف غزة:

ال�صيا�صية  املنظومة  يف  لالنخراط  و�صعيها  الت�رصيعية  االنتخابات  يف  حما�س  م�صاركة  اأولها: 

وتبنًيا  علمانية،  لو�صائل  اتباًعا  ال�صلفيني  براأي  اعُترب  ما  التحرير  منظمة  ذلك  يف  مبا  الفل�صطينية، 

لالأ�صلوب الدميوقراطي يف الو�صول لل�صلطة، ما يتعار�س مع االأ�ص�س ال�رصعية والفكرية التي ت�صتند 

اإليها ال�صلفية اجلهادية.

الثاين: يتمثل يف التهدئة التي �صادت قطاع غزة ب�صكل �صبه متوا�صل ، مع فرتات ت�صعيد متقطعة- 

منذ و�صول حما�س اإىل ال�صلطة يف يناير/كانون الثاين 2006، وهو ما و�صعه ال�صلفيون اجلهاديون 

يف �صياق تخلي حما�س عن خيار املقاومة وتكرارها لتجربة حركة فتح، وتقاع�صها عن واجب اجلهاد 

يف مواجهة املمار�صات االإ�رصائيلية وحتديًدا اال�صتيطانية والتهويدية يف القد�س ب�صكل خا�س وال�صفة 

الغربية ب�صكل عام.

الثالث: يتعلق بحالة االنق�صام الفل�صطيني باعتباره اأحد اأ�صباب منو احلركات ال�صلفية اجلهادية، 

خا�صة اأن البع�س و�صعه يف �صياق ال�رصاع على ال�صلطة  والذي اأدى اإىل تف�صي التطرف يف �صفوف 

فئة من ال�صباب �صعرت بالغنب والظلم وهو ما يف�رص وجود اأع�صاء �صابقني من حما�س وفتح يف �صفوف 

اجلماعات ال�صلفية اجلهادية املختلفة.

ب�صكل  ولو  اأفكاره  وانت�صار  املا�صية  الع�رص  ال�صنوات  يف  القاعدة  تنظيم  ب�صعود  يتمثل  الرابع: 

متفاوت يف العامل العربي، وميل �رصيحة -ولو حمدودة  من ال�صباب الأ�صلوب القاعدة بو�صفه النموذج 

املنا�صب ملواجهة الهيمنة االأمريكية والغربية وا�صتطراًدا االإ�رصائيلية على املنطقة.

�صادر  تقرير  عن  االإ�رصائيلي  بالتلفزيون  ال�صابعة  والقناة  االإ�رصائيلية  هاآرت�س  �صحيفة  ك�صفت 

ملركز املعلومات حول اال�صتخبارات واالإرهاب �صدر عنه قبل ثالثة اأ�صابيع، اأن حركة حما�س وذراعها 

قواعد  اختبار  اأجل  من  وجراأتهم  عملياتهم  حجم  من  زادوا  االأخرى،  املقاومة  ومنظمات  الع�صكرية 

اللعبة مع اإ�رصائيل، يف حماولة لتو�صيع مدى ما هو م�صموح به وما هو حمظور بالن�صبة لهم.

واأ�صاف التقرير اأن حركة حما�س مازالت تقوم بن�صاطها امليداين، وهي اأحيانا ما تزيد من م�صاحة 

احلرية املعطاة يف جمال العمل امليداين للف�صائل االأخرى، واأحيانا وعلى فرتات متباعدة ما تقوم به 

حما�س من عمليات بالقرب من اجلدار احلدودي)555(.

اإ�رصائيل من  العام 2005 بعد ان�صحاب  مبدئيا يف  املحلية  اجلهادية  ال�صلفية  اجلماعات  "ظهرت 
قطاع غزة وو�صعت اأن�صطتها اأثناء القتال الحقا بني حما�س وفتح".

555  علي بدوان، مقال حما�ش من دون خالد م�سعل؟، 2012/2/9.
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حتولت عالقة حما�س معها من التعاون اإىل العداء: فمنذ �صيطرة احلركة على غزة  الوقت  "مبرور 
فاإنها حدت من حرية هذه اجلماعات على املناورة، واأدت اال�صتباكات مع قوات االأمن التابعة حلما�س 

مل  التي  القطاع  اإىل مقتل الع�رصات ويف اإحدى املرات، حمت فعليا واحدة من اأكرب هذه املجموعات" يف 

تلتزم ب�صيا�صتها.

واأ�صار التقرير اإىل اأن "تاأثري ال�صلفية اجلهادية لي�س راجحا، ولكن اأي�صا ال ميكن اإنكاره، على الرغم 

من اأن اأعدادهم قليلة، فاإنهم م�صوؤولون عن ن�صبة كبرية من ال�صواريخ التي تطلق على اإ�رصائيل. 

اإنها  غزة،  يف  جدد  اإ�صالميني  مناف�صني  حما�س  واجهت  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  "يف  اأنه  وذكر 

لل�رصيعة  مت�صدد  تف�صري  تتبنى  التي  اجلهادية،  ال�صلفية  با�صم  واملعروفة  امل�صلحني،  من  جمموعات 

االإ�صالمية وترى يف نف�صها لي�س املحرر لفل�صطني، واإمنا كجزء من احلركة العاملية للدفاع عن املقاتلني 

وعلمانيني  �صيعة  ت�صمل  منها  كثرية  فئة  اأن  يعتقد  امل�صلمني،  غري  االأعداء  �صد  امل�صلمني  امل�صلحني 

فل�صطينيني". 

ولفت التقرير اإىل اأنه "على الرغم من اأن قوتها احلالية منخف�صة، فاإن هذه اجلماعات التي تعترب 

م�صوؤولة عن ن�صبة كبرية من الهجمات ال�صاروخية من غزة جتاه اإ�رصائيل، قد تدفع اإىل ت�صعيد قد 

يكون له عواقب وخيمة على قطاع غزة واإ�رصائيل واملنطقة ككل". 

بديل حما�س لي�س فقط فتح واإمنا جماعات اأكرث ت�صددًا: نوهت منظمة دولية اإىل اأن املجتمع الدويل، 

اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية على وجه اخل�صو�س مل يفهموا اأن البديل حلركة حما�س يف غزة 

لي�س فقط اأو بال�رصورة فتح واإمنا اأي�صا جماعات اإ�صالمية اأكرث ت�صددا منها، وهذه ورقة كانت تلوح 

بها حما�س الإ�رصائيل باأن بديل حما�س هم اجلماعات متعددة الروؤو�س.

اأثبتت حما�س اأنها متتلك الو�صائل الإعاقة حمادثات ال�صالم عرب �صن هجمات بال�صواريخ وقذائف 

الهاون واإطالق نار على جنود ومزارعني اإ�رصائيليني بالقرب من حدود غزة.

وادعاء  غزة  يف  بالعمل  االأخرى  امل�صلحة  للمجموعات  ال�صماح  حما�س  ت�صتطيع  ال�صياق،  هذا  يف 

ال�صعف اأو اجلهل، كذلك تقدر على تعطيل املحادثات �صيا�صيا)556(.

'حما�س'  لعزل  احل�صار  حتت  غزة  الدويل  واملجتمع  وم�رص،  اإ�رصائيل،  و�صعت  عينه،  الوقت  يف 

اإ�رصائيل حاولت ممار�صة  لكن  انهيارها،  اأو  انهزامها  اإىل  يوؤدي  اأن  ُيفرت�س  الذي  االأمر  واإ�صعافها، 

اأن  من  فبالرغم  �صعب.  توازن  وهو  جماعية،  مبجاعة  الت�صبب  دون  من  حما�س  على  ال�صغوط 

ال�صيا�صات االإ�رصائيلية تبقي غزة عند حافة الهاوية، لكن حما�س تعلم باأن اإ�رصائيل لن ت�صمح للقطاع 

بال�صقوط)557(.

كانت عقدة حما�س منظمة اجلهاد االإ�صالمي التي كانت دائما ما تقوم بعمليات �صد العدو االإ�رصائيلي، 

�صواء بق�صف ال�صواريخ اأو حماولة الت�صلل لالأرا�صي املحتلة، ومل ت�صتطع حما�س الت�صادم مع حركة 

اجلهاد االإ�صالمي، وكانت حت�صل بع�س املناو�صات يف بع�س االأحيان.

556   تقرير اإ�سرائيلي- حما�ش تخترب قواعد اللعبة مع تل اأبيب، �سحافة - تقارير - �سظايا الإخباري – 2011/3/26.

557   بديل حما�ش لي�ش فقط فتح واإمنا جماعات اأكرث ت�سددًا، القد�ش املحتلة –2011/4/1.
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ذهبت حما�س اأبعد من ذلك، حني عر�صت حركة حما�س الدمج مع حركة اجلهاد االإ�صالمي، وملن 

بالكامل  االإ�رصائيلي؛ لكون جهدها من�صبًا  للقلق  اإثارة  االأكرث  اإن حركة اجلهاد هي احلركة  يعلم،  ال 

وتقنية  مالية  م�صاعدات  منها  تتلقى  لكونها  اإيران؛  اإىل  االأقرب  وهي  بال�صلطة،  تعباأ  وال  القتال،  على 

اإن  وبالتايل،  العام.  واملال  وال�صلطة  وال�صيا�صة  القتال  ما بني  تتوزع  بينما حما�س  وا�صعة،  وخربات 

اإذا ما مّثلت عائقًا يف يوم من  عر�س االندماج ميكن فهمه، بب�صاطة، باأنه عر�س الإذابة حركة اجلهاد 

االأيام اأمام ان�صمام حما�س اإىل ال�صياق العام حلركة االإخوان يف املنطقة العربية.

وراأى تقرير جمموعة االأزمات اأن "النتيجة كانت �صيا�صة متعرجة تعلن فيها قرارات االأ�صلمة، يف 

ال�صكان، ويتم تطبيقها حينما تواجه بالالمباالة". ولفت  يتم الرتاجع عندما يعرت�س  بع�س االأحيان 

"االأمر املقلق اأكرث كان �صل�صلة من التفجريات واإطالق النار واحلرق والنهب التي ا�صتهدفت  اأن  اإىل 

مواقع تبدو غري اإ�صالمية، والتي مل يجر حماكمة اأي �صخ�س عليها علنا. يف كثري من احلاالت، فاإنه ال 

يزال غري وا�صح من الذي يقف خلفها. البع�س ي�صتبه بجماعات ال�صلفية اجلهادية، واآخرون ي�صتبهون 

اأن من ال�صعب توجيه اللوم يف الوقت  بالعنا�رص االأكرث ت�صددا من م�صلحي حما�س، الذين يعتقدون 

الذي تواجه فيه احلكومة انتقادات لفر�س وقف الإطالق النار، الذي مل يقنع اإ�رصائيل برفع اإغالقها 

حلدود غزة ومل ينه العزلة ال�صيا�صية حلركة حما�س" يف القطاع.

اجلماعات ال�سلفية اجلهادية والوطنية 

العاملة يف قطاع غزة/ جلان املقاومة ال�سعبية

الإعالن  ال�صعبية  املقاومة  جلان  عنا�رص  ت�صتخدمها  التي  الت�صمية  الدين:  �صالح  النا�رص  األوية 

م�صوؤوليتها عن العمليات التي تقوم بها جلان املقاومة ال�صعبية وُتعّد "منظمة مظلية" ملجموعات تابعة 

لتنظيمات خمتلفة. وتعود بدايته اإىل جلان دفاع حملية كانت قد ُنظمت مطلع االنتفا�صة الثانية �صبتمرب 

اأيلول 2000 حلماية املواطنني الفل�صطينيني من احتمال اجتياح اإ�رصائيلي للمدن الفل�صطينية الرئي�صية. 

ويف مدينة رفح تراأ�س اللجان الدفاعية هذه الراحل جمال اأبو �صمهدانة الذي اغتالته اإ�رصائيل يف وقت 

�صابق وعمل جمال اأبو �صمهدانة يف حركة فتح ويف ال�صابق يف حركة اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني حيث 

اإنه عمل على حتويل هذه اللجان اإىل ميلي�صيا مقاتلة اأطلق عليها ا�صم جلان املقاومة ال�صعبية.

وقد اأعلن اأبو �صمهدانة مطلع عام 2001 ان�صحابه من حركة فتح ب�صبب موقفها املعتدل من اإ�رصائيل 

على حد رايه، كما اأنه عمل مبوازاة ذلك على ربط جلان املقاومة ال�صعبية بعنا�رص يف لبنان، مبا فيها 

حزب اهلل واإيران وتلقى منها الدعم لتمويل الن�صاط لتنظيم جلان املقاومة ال�صعبية".

وقد ا�صتقطبت جلان املقاومة عنا�رص من الف�صائل الفل�صطينية االأخرى، مبا فيها حما�س واجلهاد 

االإ�صالمي بف�صل عدة جناحات �صجلها عنا�رص اللجان يف عمليات و�صع عبوات نا�صفة ا�صتهدفت دبابات 

اإ�رصائيلية يف جنوب قطاع غزة. 

وامتدت ن�صاطات جلان املقاومة ال�صعبية تدريجيًا اإىل مناطق اأخرى خارج رفح ومنها و�صط القطاع 

و�صماله، باالإ�صافة اإىل م�صاركتهم يف عمليات اإطالق النريان والقذائف ال�صاروخية وقذائف الهاون 
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لغر�س  االأخرى  الفل�صطينية  الف�صائل  من  نظرائهم  مع  اللجان  ن�صطاء  تعاون  كما  اإ�رصائيل.  باجتاه 

القيام بعمليات م�صرتكة �صد اإ�رصائيل.

 وحاول جمال اأبو �صمهدانة تو�صيع ن�صاط جلان املقاومة ال�صعبية اإىل ال�صفة الغربية اأي�صًا لكنه مل 

يحقق الكثري من النجاح يف هذا امل�صمار.

ومع مرور ال�صنني وخا�صة بعد ا�صت�صهاد اأبو �صمهدانة يف يونيو حزيران 2006، وا�صت�صهاد نائبه 

بع�صها  ان�صحبت  ع�صكرية  واأذرع  اأجنحة  عدة  اإىل  اللجان  انق�صمت  فقد  عو�س(  )اأبو  النمريي  كمال 

وحتولت اإىل اأطر م�صتقلة مثل "جي�س االإ�صالم".

يف الوقت احلا�رص يوجد ف�صيالن يحمالن ا�صم جلان املقاومة ال�صعبية يعمالن حتت هذا اال�صم، 

والعمليات  القتالية  القدرات  ونطاق  عنا�رصه  عدد  حيث  من  االأكرب  اجلنوبي  الرئي�صي  اجلناح  وهما 

النوعية التي اأ�صتهر وقام بها، وي�صمى هذا اجلناح بلجان املقاومة ال�صعبية جناح جمال اأبو �صمهدانة، 

باأ�صلوب خطري، عالقته مت�صعبة على  القي�صي ويعمل  اإبراهيم  اأبو  القائد اجلديد  ويراأ�س هذا اجلناح 

اكرث من خط وله عالقات مع اجلماعات االإ�صالمية املتطرفة ويوجد لديهم عدد من اجلماعات ال�صلفية 

التكفريية التي دخلت اإىل قطاع غزة من خمتلف اجلن�صيات.

الع�صكرية  االأجنحة  اأكرب  من  واالأفراد  والعتاد  العدة  ناحية  من  ال�صعبية  املقاومة  جلان  وتعترب 

العاملة يف قطاع غزة.

والف�صيل االأ�صغر حجما للجان املقاومة ال�صعبية الذي يراأ�صه املدعو "زكريا دغم�س" والذي يعتمد 

متامًا على حما�س ويعمل بتوجيه ومتويل منها.

جي�س الإ�سالم

يف  م�صتقل  كتنظيم  كر�س وجوده  ثم  ال�صعبية،  املقاومة  عن جلان  عام 2006  مطلع  ان�صق  ف�صيل 

قطاع غزة يتبع تنظيم القاعدة العاملي ويقوده املدعو ممتاز دغم�س من غزة، ان�صق مع اأتباعه عن جلان 

املقاومة عقب اخلالف الذي ن�صاأ بينه وبني قادتها واأ�ص�س جي�س االإ�صالم. 

التكفريية  ال�صلفية  اجلماعات  اأخطر  من  تعترب  دغم�س  ممتاز  يقودها  التي  االإ�صالم  جي�س  جماعة 

العاملة يف قطاع غزة ت�صم يف �صفوفها جن�صيات هاربة تكفريية من خمتلف اجلن�صيات.

ويوجد بينهم عنا�رص م�رصية هاربة من ال�صجون باأ�صماء وهمية ينطبق عليها ما ينطبق على باقية 

اجلماعات التكفريية الفل�صطينية والتي حتمل فكر ونهج القاعدة بالقول والعمل والفعل ونهج ال�صيد 

قطب .

قواعد وت�صكيل جي�س االإ�صالم منت�رص يف قلب مدينة غزة وخا�صة مناطق ال�صربة والزيتون وال�صيخ 

عجلني ويف �صمال القطاع وجنوبه خا�صة يف رفح .

يوؤمن جي�س االإ�صالم بتغيري حال االأمة بالعنف والو�صائل الع�صكرية مثل باقي التنظيمات اجلهادية 

التكفريية وله مواقع ومراكز تدريب عدة يف جميع اأنحاء القطاع كما اأ�رصنا، �صارك يف خمتلف اأعمال 

العنف واالإرهاب والتخريب التي وقعت فوق االأرا�صي امل�رصية خالل الفرتة ال�صابقة.
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 املوارد املالية لهذا التنظيم تاأتي عن طريق �صناديق الزكاة واأي�صا عن طريق عدة جهات خارجية 

اأخرى منها اجلماعات اجلهادية امل�رصية.

     لهم العديد من االأنفاق على احلدود امل�رصية الفل�صطينية، تعمل بكل طاقتها لتغطية وتاأمني املوارد 

املالية املطلوبة لهم وت�صمل كافة اأنواع االأ�صلحة والب�صائع واملواد املمنوعة على خمتلف اأ�صكالها.

كتائب �سهداء الأق�سى

يف  �رُصع  فتح  الفل�صطيني-  الوطني  التحرير  حلركة  املقاتل  امليداين  اأو  الع�صكري  اجلناح  هي 

اعتمادها عند بدء االنتفا�صة الثانية، اعتبارًا من اأواخر �صبتمرب اأيلول 2000( اإ�صارًة اإىل املجموعات 

املح�صوبة على حركة فتح ومن كادر التنظيم وقيادات االنتفا�صة االأوىل وقد جرى ا�صتخدام هذا اال�صم 

حتديدًا عند اإعالن امل�صوؤولية عن العمليات القوية التي نفذتها حركة فتح وكانت االنتفا�صة قد �صجلت 

ح�صورها من خالل عمليات حركة فتح، وبالتايل كان الهدف من اعتماد هذا اال�صم  لعدم  تعقيد و�صعية 

حركة فتح على ال�صاحة الدولية، وا�صتمر عمل الكتائب يف مد وجزر داخل حركة فتح حيث ح�صا�صية 

العمل الع�صكري اليوم يف ظل اعتماد املقاومة الوطنية ال�صعبية يف مواجهة االحتالل )�صيا�صة للحركة(. 

ودرجت جمموعات عديدة على اإ�صافة اأ�صماء اأخرى ل"كتائب �صهداء االأق�صى" لتاأكيد خ�صو�صيتها 

ومن االأ�صماء االأكرث �صيوعًا: ف�صيل اأمين جودة ، كتائب جهاد عمارين، جي�س املوؤمنني بقيادة ع�صام 

البط�س..الخ.

وي�صار اإىل اأن كتائب �صهداء االأق�صى تتاألف من �صل�صلة جمموعات م�صتقلة مبعظمها، حتافظ على 

ارتباط ما بحركة فتح، وقد �صعف هذا االرتباط خالل توا�صل االنتفا�صة وتعمق االنف�صال بني قيادات 

احلركة وكوادرها امليدانيني ب�صبب تفّتت االأطر املوؤ�ص�صاتية "للتنظيم" و�صلها. 

كانت  الذي  "للتنظيم"  االأول  ال�صف  قيادات  ت�صفية  اأو  اعتقال  عمليات  اأخرى  اأمور  بني  ومن 

عنا�رصه يف بداية االنتفا�صة، اأن�صط اجلهات الفل�صطينية العاملة يف مقاومة االحتالل من خالل الكتائب 

اأو من خارجها.

لي�صت  جديدة  عنا�رص  �صفوفها  يف  �صمت  م�صتقلة  حملية  جمموعات  امليدان  يف  بقيت  وبالتايل 

اأخرى. واأ�صبحت يف  اأو حتى عنا�رص من ف�صائل فل�صطينية  التنظيمي  بال�رصورة من ذوي االنتماء 

مرحلة متقدمة اأواخر االنتفا�صة الثانية جهات معنية بت�صغيل العمليات من اخلارج.

ومل تعمل املجموعات امل�صتقلة ل"كتائب �صهداء االأق�صى" بالتعاون مع عنا�رص فل�صطينية اأخرى 

فح�صب، بل اإنها اعتمدت اأي�صًا اأ�صاليب العمل التي كانت بداية حكرًا على التنظيمات االإ�صالموية مبا يف 

ذلك العمليات التفجريية )االنتحارية(. 

م�صتقلة  ب�صورة  بع�صها  اإ�رصائيل  داخل  يف  العمليات  دائرة  اإىل  "الكتائب"  عنا�رص  وان�صمت 

وبع�صها االآخر بالتعاون مع تنظيمات مثل "اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني" وحتى حما�س.

وقد قامت قيادة ال�صلطة الفل�صطينية وحركة فتح خالل االنتفا�صة الثانية بعدة حماوالت لفر�س 

الفل�صطينية.  االأمنية  االأجهزة  اأفراد  من  منهم  الكثري  كان  هيمنتها على ن�صطاء "الكتائب" الذين 
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غري اأن حماوالت "احتواء" هوؤالء الن�صطاء وجلمهم واإخراجهم من دائرة العمليات الع�صكرية، مل 

حتقق اإال جناحًا جزئيًا. وي�صار هنا اإىل تطبيق "اتفاق املطلوبني" بني اإ�رصائيل وال�صلطة الفل�صطينية 

التزامهم  بعد  الع�صكرية  العمليات  دائرة  االأفراد من  املئات من   اأوا�صط عام 2008 خروج  اأتاح منذ 

الفل�صطينية  االأمنية  االأجهزة  اإىل  اأ�صلحتهم  ن�صاط يف هذا اخل�صو�س وت�صليم  اأي  بالكف عن ممار�صة 

مقابل امتناع اإ�رصائيل عن اتخاذ اإجراءات �صدهم.

كل ف�صيل فل�صطيني يف قطاع غزة له جناح ع�صكري خا�س به، فباالإ�صافة اإىل كتائب ال�صهيد عز 

الدين الق�صام، التي تعد اجلناح الع�صكري حلركة املقاومة االإ�صالمية "حما�س"، هناك �رصايا القد�س 

التابعة حلركة اجلهاد االإ�صالمي، وكتائب االأق�صى التابعة حلركة فتح، واألوية النا�رص �صالح الدين، 

التابعة للجان املقاومة ال�صعبية، وكتائب اأبو علي م�صطفى التابعة للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني، 

وكتائب املقاومة الوطنية التابعة للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني، وكتائب اأحمد جربيل، التابعة 

للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني-القيادة العامة، وغريها.

اإال اأن كتائب الق�صام تعد االأكرث عددًا واالأف�صل جتهيزًا من بني تلك املنظمات الع�صكرية. 

اإن الق�صام اأ�صبحت ال تعتمد يف عملها اخلارجي على عنا�رصها، فقد وجدت بدياًل من عدة جمموعات 

وم�صميات تقوم حما�س باإمدادها وتنفيذ ما هي تريد �صيا�صيًا وميدانيًا وهذه املجموعات558:

_ كتائب عمـاد مغنيـة

�صامل ثابت من جباليا فتح �صابقًا ،، قام بت�صكيل هذه املجموعات بعد اغتيال مغنية يف �صوريا بتكليف 

من حزب اهلل.

_ األويـة النا�سـر �سـالح الديـن 

1- زكريا دغم�س 45 عامًا.

2- حممد عبد العال )اأبو عبري( 40 عامًا، وكان ينفق عليها ح�صب املعلومات 22 األف دوالر �صهريًا 

،، وهي اأكرث املجموعات التي تعتمد عليها حما�س يف مواجهة ال�صلطة �صابقًا، وتنفذ االغتياالت كحادث 

طارق اأبو رجب نائب مدير املخابرات الفل�صطينية ،، واغتيال العميد جاد تايه بالقرب من منزل هنية.. 

_ كتيبـة املجاهدين عائلـة اأبـو �سريعـة  

 تتقا�صى من حزب اهلل ولها منظور اإ�صالمي ،، وعدة مواقف ح�صنة ولكنها لي�صت على خالف مع 

حما�س ،، ويرتاأ�صها 

1- اأحمد اأبو �رصيعة، منطقة ال�صربة ومنطقة غزة نائل اأبو عودة 38 عامًا، ال�صاطئ..

558  حتى ت�ستطيع حما�ش ال�سيطرة على هذه املنظمات تقوم بت�سفية كل من يخرج عن �سيا�ستها، كما ح�سل مع اجلماعة ال�سلفية حيث جتمع 
امل�سلمون يف م�سجد ابن تيمية يف رفح، وهو امل�سجد الذي اأعلن منه زعيم "جند اأن�سار اهلل" ال�سيخ عبد اللطيف مو�سى عن قيام اإمارته الإ�سالمية حيث 
ح�سلت جمزرة وقتل مع ال�سيخ كل من كان من اأتباعه بامل�سجد، كذلك متت ت�سفية خالد بنات الذي ا�ستقدمته حما�ش اإلى غزة من �سوريا، لتدريب 
عنا�سرها كما تدعي حما�ش اأن املذكور ا�ستغل فر�سة تدريبه لكتائب الق�سام يف ن�سر فكرة التمرد وح�سد املوؤيدين له وتاأ�سي�ش جماعة "جند ان�سار اهلل" 
واإقامة ت�سكيالت م�سلحة يف قطاع غزة وتزويدها مبخازن الأ�سلحة ومئات الأحزمة النا�سفة كما طلب خالد بنات ال�سماح له بالعمل با�ستقالل عن كتائب 

الق�سام.. ح�سلت اأحداث رفح وكان �سحيتها املذكور مع جماعته.
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_ كتائب اأحمد اأبو الري�س 

1- اأمني اله�صي 40 عامًا من ال�صاطئ موظف.

_ حـزب الأحـرار

1- خالد اأبو هالل، خان يون�س �صابقًا واالآن ال�صيخ ر�صوان ،، 43 عامًا.

2- اإياد احل�صني ،، حممد اأبو �صخيلة ،، ه�صام �صامل ،، وهم اخلط ال�صيعي املف�صول من اجلهاد 

الدين  لتعليم  يجل�س يف احلوزة  ولكنه  اإيران  يعمل مع حكومة  ال  اإىل حما�س،  ذهب  والذي  االإ�صالمي 

و�صخ�س يدعى ال�صيخ علي ها�صم املو�صوي.

_ ال�سلفيـة اجلهاديـة و جلجلـت و جي�س الأمـة

1- حممود طالب 28 عامًا من ال�صاطئ اأمري لعدة جماعات �صلفية يف غزة.

_ جيـ�س الأمــة

اإ�صماعيل اأحمد حميد ،، مالزم �صابق يف ال�رصطة وعمل يف االألوية 35 عامًا من حي الن�رص.

 مرجعيات احلاالت التي تعمل حتت جنـاح حمـا�س يف غـزة عنـد )اأبو جعفر( اإ�صماعيل لبد 35 عامًا 

من ال�صاطئ ،، اعتقل لدى م�رص لفرتة طويلة..

حتاول قيادة حما�س االبتعاد عن االحتكاك مع اجلمهور وذلك من فرتة لي�صت طويلة وجتعل ممن 

هم تابعني لها يقومون بتنفيذ اأوامرها..

 بعد كل موازنة �صهرية يرفع كل م�صئول للحالة التي بايعت حما�س تقريرًا ماليًا ،، يف اأين ذهبت 

الفلو�س واأين مت ا�صتخدامها ،، وال�صخ�س امل�صئول عن التفتي�س وال�صوؤال هو )اأحمد الغندور( 42 عامًا 

من منطقة التواأم..

يف  الدين(  �صالح  النا�رص  )األوية  هي:  والق�صام  حما�س  منها  ا�صتفادت  التي  اجلماعات  اأكرث  اإن 

وممتاز  العال  عبد  حممد  عبري  واأبو  دغم�س  زكريا  وعهد   ،، العام  اأمينها  القوقا(  يو�صف  )اأبو  عهد 

دغم�س)559(..

اتفقت حما�س مع قيادة هذه املجموعات التي مت ذكرها على اأن ال مانع عند حما�س والق�صام بق�صف 

املدن االإ�رصائيلية املحاذية لغزة، ولكن بدون و�صع اأي مواد متفجرة يف روؤو�س ال�صواريخ وذلك تخوفا 

اإىل حما�س وتتفق معها بدال عن  اإ�صابات املواطنني االإ�رصائيليني وتهديدا الإ�رصائيل حتى تذهب  من 

عبا�س.

اأثناء تغيبها،  البديل حلركة حما�س  ال�صلفية يف غزة وال�صفة �صتكون  اأن القوى  اإن حما�س تعترب 

اأو التفاو�س معه فهناك عدة روؤو�س  اذا كانت حما�س مبفهوم االإرهاب راأ�س واحد ممكن التحكم به 

من التنظيمات ال�صلفية التي ال يوجد لها راأ�س، و�صيكون من ال�صعب على اإ�رصائيل الق�صاء عليها اأو 

التفاو�س معها لهذا حما�س تعترب هذه املنظمات ورقة يف يدها وتقوم بني احلني واالآخر بدعمها.

" اأحد االأ�ص�س الفكرية املهمة  " الربيع العربي  ال�صلفية اجلهادية )اخلال�صة(: دح�س ما ي�صمى 

559   املعلومات املذكورة اأدناه املتعلقة بالتنظيمات ال�سلفية والأرقام عامة حتى العام 2012 ح�سب م�سادر البحث وعدد من اللقاءات اخلا�سة
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و�صناديق  ال�صلمية  الو�صائل  عرب  لل�صلطة  والو�صول  التغيري  اإمكانية  واأثبتت  اجلهادية،  لل�صلفية 

االقرتاع، كما اأن انخراط اجلماعات ال�صلفية يف احلياة ال�صيا�صية يف دول الربيع العربي �صينال حتًما 

من جماهريية القاعدة والتنظيمات املتماثلة فكرًيا معها.

اأما حرب غزة عام 2012م، فخرجت حما�س منها بتفاهمات مع اإ�رصائيل على وقف اإطالق النار، 

حيث ت�صمن اتفاقية التهدئة املكتوبة والذي جرى التو�صل اإليها برعاية م�رصية اإىل تفاهمات �صيا�صية، 

جميع  وقف  حما�س" على  تعمل" حركة  اأن  �رصاحة  ن�ّصت  حما�س" والتي  ملزمة" حلركة  واأمنية 

اأ�صكال العمليات الع�صكرية التي ت�صتهدف الع�صكريني واملدنيني االإ�رصائيليني ومالحقة كافة اجلهات 

الفل�صطينية الن�صطة، التي تقوم باإطالق ال�صواريخ وحماية حدود قطاع غزة من تلك الهجمات املختلفة 

�صد اإ�رصائيل.

على اأن تقوم اإ�رصائيل الحقا باملقابل بتخفيف احل�صار ولي�س رفعه واأن تعيد فتح املعابر وت�صهيل 

حرية احلركة للمواطنني والب�صائع.

وانطالق عملية اإعادة االإعمار القطرية �صتوؤدي اإىل حت�صني الو�صع االقت�صادي االجتماعي ن�صبيا 

وتراجع معدالت الفقر والبطالة ما يعنى جتفيف ينابيع اأ�صا�صية. )ومل تكن االتفاقية خمتلفة عنها كثريا 

عام 2014 بقيادة الوفد الفل�صطيني املوحد الذي �صم حما�س واجلهاد وغريهما، باإمرة عزام االأحمد 

من قيادة حركة فتح(

اإىل حني  الوقت  لك�صب  الوقت احلا�رص  اأو هناك يف  القيام بعملية هنا  ال�صلفية اجلهادية  ت�صتطيع 

و�صوح املوقف ال�صلفي اجلهادي العام يف املنطقة كلها، وخا�صة يف كل من �صوريا والعراق ليبيا تون�س 

ومايل وال�صحراء الكربى وبقية الدول واملناطق التي تقاتل بها تلك اجلماعات االإرهابية التكفريية.

اأي  التكفريية وعدم متكينها من حتقيق  اأمام تلك اجلماعات  يجب العمل اجلاد على قطع الطريق 

اأماكن عملياتها  لي�س بفل�صطني فح�صب، واإمنا بجميع  اأي انت�صار يذكر  اأو حتقيق  اإرهابية  اإجنازات 

وتواجدها على م�صتوى املنطقة.

اأن امل�صتقبل القريب كفيل بانح�صار مد ما ي�صمى االإ�صالم ال�صيا�صي على امل�صتوى االإقليمي وخا�صة 

جماعة االإخوان امل�صلمني الذين بداأوا بالتخبط من اأجل احلفاظ على احلكم اأو باالأحرى احلفاظ على 

الدول  من   العديد  من  لهم  يقدم  الذي  امل�صبوه  الدعم  اأنواع  كل  من  بالرغم  عنه،  ف�صقطوا  الكر�صي 

املعروفة للجميع.

حركة اجلهاد الإ�سالمي – بيت املقد�س

 ، عرفات  يا�رص  الزعيم  من  ومتويل  بتن�صيق   ،  1980 عام  التميمي  بيو�س  اأ�صعد  ال�صيخ  اأ�ص�صها 

واأ�صاف موؤ�ص�صها عبارة بيت املقد�س على ا�صمها عام 1989 لتمييزها عن احلركة التي ان�صقت عنها 

بدعم ومتويل اإيراين بقيادة فتحي ال�صقاقي.

وقامت احلركة باأعمال ع�صكرية �صد االحتالل اال�رصائيلي داخل فل�صطني ، وحاليا مل يعد للحركة 

اأي تواجد يذكر با�صتثناء ع�صويتها يف هيئات منظمة التحرير الفل�صطينية.

وقامت حركة اجلهاد التي ا�صبح قائدها فتحي ال�صقاقي ثم رم�صان �صلح ب�صياغة التاريخ املكتوب 

واملن�صور حلركة اجلهاد متجاهلة موؤ�ص�صها احلقيقي ال�صيخ اأ�صعد بيو�س التميمي رحمه اهلل.
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لع�صوية اجلهاد اأثناء وجودهم يف ال�صجون االإ�رصائيلية، كما ا�صتقطبت حركة اجلهاد االإ�صالمي عددا 

من ال�صبان اجلدد من ذوي النزعات الوطنية الدينية، وقد اأ�صهمت جدية مواقف وممار�صات اجلهاد 

االإ�صالمي يف جعلها حمط اأنظار هذا النوع من ال�صبان.

فاحلركة تبلورت عمليا منذ عام 1980 اإىل 1981، وقد نبعت دوافع الن�صاأة والتكوين وفق موؤ�ص�صي 

احلركة من رافدين)561( :

بعدها . 1 يف  الفل�صطينية  للم�صاألة  واإهمالها  االإ�صالمية  احلركة  بواقع  ويتعلق  االأول  الرافد 

الكفاحي، وطرح اأولويات بديلة عن اجلهاد واملقاومة، فكان اجلهاد يف نظر املجموعة املوؤ�ص�صة 

للحركة هو الفري�صة الغائبة عن فل�صطني والتي تبحث عمن ي�صتح�رصها.

والرافد الثاين يتمثل بواقع احلركة الوطنية بقيادة منظمة التحرير بف�صائلها العلمانية، التي . 2

مار�صت الكفاح امل�صلح، واأغفلت بل غيبت دور االإ�صالم يف ال�رصاع مع امل�رصوع ال�صهيوين، 

فل�صطني  بال  االإ�صالم  راية  يرفعون  اإ�صالميني  اأمام  )كنا  �صلح  رم�صان  الدكتور  يقول  حيث 

راية  يرفعون  ووطنيني  ال�صبب،  عن  النظر  بغ�س  مقاومة،  اأو  جهاد  وبال  كفاحية  كق�صية 

من  والكفاح  الق�صية  فل�صطني  حتمي  اإ�صالمية  هوية  اأو  عقيدة  بال  امل�صلح  والكفاح  فل�صطني 

التفريط والتنازل(.

 وبناء عليه رفعت حركة اجلهاد االإ�صالمي �صعار )فل�صطني ق�صية مركزية للحركة االإ�صالمية( . 3

ا�صتنادا اإىل روؤية متكاملة ت�صتند اإىل ثالثة اأبعاد يف ت�صخي�س ال�رصاع على فل�صطني كما اأكد 

الدكتور رم�صان �صلح يف اأكرث من منا�صبة)562(:

بن�س  مباركة  كاأر�س  االإ�صالم  يف  فل�صطني  موقع  يبني  والذي  وال�رصعي،  العقائدي  البعد  االأول: 

القراآن، وهي قبلة امل�صلمني االأوىل، واحلكم ال�رصعي باأن اجلهاد يف فل�صطني فر�س عني.

الثاين: هو البعد التاريخي الذي ي�صع الهجمة ال�صهيونية يف �صياق الرد والعداء املفتوح من جانبها 

فل�صطني  االأمة،  قلب  ال�صهيوين يف  الكيان  اإىل غر�س  االإ�صالمي، و�صوال  امل�رصوع  الغرب �صد  ومعها 

كراأ�س حربة للم�رصوع الغربي، وكتتويج لهجمته احلديثة على ال�رصق االإ�صالمي.

وثالثا البعد الواقعي: الذي يظهر ما متثله )اإ�رصائيل( يف الواقع الراهن كقاعدة ا�صتعمارية وثكنة 

ع�صكرية حلرا�صة امل�صالح الغربية واالأمريكية يف املنطقة وما يرتتب على وجودها ودورها يف املنطقة من 

خطر واقعي ال يتهدد فل�صطني وحدها بل يطال االأمة كلها.

– �سباط/فرباير 1968 ،  561   تاأ�س�ست كف�سيل فدائي مقاتل تابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف اطار وحدات جي�ش التحرير الفل�سطيني يف 
مببادرة من قبل رئي�ش اللجنة التنفيذية املرحوم احمد ال�سقريي يف الدورة الرابعة للمجل�ش الوطني الفل�سطيني التي عقدت يف العا�سمة الأردنية عمان، 
يف اطار �سعي ال�سقريي لتفعيل منظمة التحرير ع�سكريا وانتهاج العمل امل�سلح يف �سياق التناف�ش الذي كر�سته الف�سائل الفدائية امل�سلحة خ�سو�سا 
حركة فتح، وبرزت كقوة ع�سكرية فاعلة ، فركزت عملياتها الفدائية على طول ال�سريط املمتد من غور الأردن وجبهة اجلولن فبنت )قوات التحرير 
بقيادة يحيى مرجتى، مع نقطة  ال�سمالية  بقيادة احمد �سر�سور، واملنطقة  الأو�سط  بقيادة منر حجاج، والقطاع  الكرامة  ال�سعبية( ثالث قواعد يف 
�سغرية يف الكرك، وافتتحت مركز تدريب يف جر�ش، وتولى قيادته وليد اأبو �سعبان، ثم فايز جراد فاأحمد �سر�سور واأخريا حممد رزق اأبو عبده، وتولى 
قيادة التحرير لحقا فايز الرتك ثم بهجت الأمني وعبد العزيز الوجيه، ثم بهجت الأمني من جديد، ويف قطاع غزة بقيادة ال�سهداء النقيب زياد احل�سيني 
والنقيب عبد القادر اأبو الفحم ، وجرب عمار، وانفرط عقدها بعد اخلروج الفل�سطيني امل�سلح من الأردن عام 1971 ، بينما ا�ستمرت فعالياتها يف قطاع 
غزة حتى العام 1972، ولعبت دورا مميزا يف معركة الكرامة التي وقعت يوم 1968/3/21 يف موقع خميم الكرامة لالجئني الفل�سطينيني الواقع يف 

غور الأردن ال�سمايل.
562  كتاب يف عني العا�سفة ، حوار مع رم�سان �سلح ، بي�سان للن�سر والتوزيع ، بريوت 2003 �ش75 .
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وعليه تقدمت حركة اجلهاد االإ�صالمي كفكرة وكم�رصوع يف اأوائل الثمانينيات وبعد عودة الدكتور 

التنظيمية حلركة  القاعدة  اإىل فل�صطني، حيث جرى بناء  اأ�صدقائه  ال�صقاقي وعدد من  ال�صهيد فتحي 

اجلهاد االإ�صالمي، وبداأ التنظيم يعمل خلو�س غمار التعبئة ال�صعبية وال�صيا�صية يف ال�صارع الفل�صطيني 

بجانب العمل امل�صلح بدعم مبا�رص من ال�صهيد خليل الوزير قائد القطاع الغربي يف حركة فتح، وعليه 

ا�صتقت  ثم  ال�صجاعية يف قطاع غزة عام 1983، ومن  الفدائية يف منطقة  اأوىل عملياتها  نفذت احلركة 

على  موؤثرة  كقوة  الداخل  يف  الفل�صطينية  ال�صاحة  على  فربزت  ال�صاملة،  الع�صكرية  املواجهة  طريق 

االأر�س بغ�س النظر عن التقييم العام مل�صار العمل الع�صكري يف �صياق االنتفا�صة.

ويف املمار�صة كان حلركة اجلهاد االإ�صالمي ال�صبق يف اإطالق �رصارة اجلهاد حتت راية االإ�صالم يف 

الثورة الفل�صطينية املعا�رصة، وكان لها وفق موؤ�ص�صها )الدور االأبرز يف تهيئة املناخ اجلهادي، ومن 

حينها اأطلقت االآية القراآنية الكرمية التالية على �صعارها املعروف )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم �صبلنا 

والطهارة  الهداية  طريق  هو  اجلهاد  اأن  اإىل  �رصاحة  ت�صري  التي  االآية  وهي  املح�صنني(،  ملع  اهلل  وان 

وال�صفاء اإىل حد بلوغ درجة االإح�صان كما تفيد كلمة )املح�صنني( واأن الهداية بدورها اأي�صا ال بد اأن 

تقود اإىل اجلهاد)563(.

ترتبط احلركة بعالقة مميزة مع ايران �صمن اآلية داخلية لي�س لها عالقة باأي عمل خارجي مطلقا، 

كما توؤكد حركة اجلهاد االإ�صالمي يف اأدبياتها، حيث تعد اإيران من وجهة نظر احلركة دولة اإ�صالمية 

االإ�صالم  املوقف من  هما:  اأ�صا�صيني  اعتبارين  على  بناء  منها  �صديقة وحليفة حددت احلركة موقفها 

كحكم و�رصيعة ومن الوحدة االإ�صالمية بعيدا عن الطرح االإقليمي اأو العرقي اأوال.. وموقف ايران من 

الق�صية الفل�صطينية ثانيا.

اأما بالن�صبة ملوؤ�ص�صها ال�صهيد فتحي ال�صقاقي فتعود جذوره اإىل بلدة )زرنوقة( بالقرب من مدينة يافا 

يف فل�صطني املحتلة عام 1948 �رصدت عائلته من بلدته بعد تاأ�صي�س الكيان ال�صهيوين عام 1948 وهاجرت 

اإىل قطاع غزة حيث ا�صتقرت يف مدينة غزة وحتديدا يف خميم رفح لالجئني، حيث ولد فتحي ال�صقاقي عام 

الريا�صيات، وعمل الحقا يف �صلك  دائرة  الغربية وتخرج من  ال�صفة  1951، در�س يف جامعة بريزيت يف 

التدري�س يف القد�س يف املدر�صة النظامية، ثم توجه لدرا�صة الطب يف جامعة الزقازيق يف م�رص، وعاد اإىل 

االأرا�صي املحتلة ليعمل طبيبا يف م�صفى املطلع يف القد�س وبعد ذلك عمل طبيبا يف قطاع غزة.

تاأثريا  اأثرت  العام 1967  ذا ميول نا�رصية، ولكن هزمية  العام 1967  ال�صقاقي قبل  كان فتحي 

بارزا على توجهاته، حيث قام باالنخراط يف �صنة 1968 باحلركة االإ�صالمية االإخوانية يف فل�صطني، 

اإال اأنه اختلف مع االإخوان امل�صلمني حول مو�صوعية الدعوة الإطالق الكفاح امل�صلح ب�صكل فوري �صد 

العدو ال�صهيوين، وبرز هذا اخلالف بعد �صفره لدرا�صة الطب يف م�رص عام 1974 فاأ�ص�س وجمموعة 

من اأ�صدقائه حركة اجلهاد االإ�صالمي يف اأواخر ال�صبعينيات من القرن املا�صي، لكنه اعتقل يف م�رص 

يف 1979 ب�صبب تاأليفه لكتابه )اخلميني، احلل االإ�صالمي والبديل( وفيه يبدي تاأثره الكبري بانت�صار 

القلعة  ب�صجن   1979/7/20 يف  اعتقاله  اأعيد  ثم  ال�صاه،  حكم  ونهاية  اإيران  يف  االإ�صالمية  الثورة 

يف  فل�صطني  اإىل  وغادر م�رص  اأ�صهر،  اأربعة  ملدة  واالإ�صالمي  ال�صيا�صي  ن�صاطه  على خلفية  القاهرة  يف 

563  كتاب يف عني العا�سفة ، حوار مع رم�سان �سلح ، بي�سان للن�سر والتوزيع ، بريوت 2003 �ش76 .
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1981/11/1 �رصا بعد اأن كان مطلوبا لقوى االأمن امل�رصية.

قاد حركة اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني و�صجن يف غزة عام 1983 ملدة 11 �صهرا، ثم اأعيد اعتقاله 

التنفيذ،  وقف  مع  �صنوات  و5  �صنوات   4 ملدة  الفعلي  بال�صجن  عليه  وحكم   1986 عام  اأخرى  مرة 

وحينما  القطاع،  اإىل  اأ�صلحة  ونقل  ال�صهيوين  االحتالل  �صد  والتحري�س  ع�صكرية  باأن�صطة  الرتباطه 

اأن ال�صجن ال يحّد من ن�صاط ال�صقاقي وقبل انق�صاء فرتة �صجنه قامت ال�صلطات الع�صكرية  اأدركوا 

االإ�رصائيلية باإبعاده من ال�صجن مبا�رصة اإىل خارج فل�صطني بتاريخ 1اآب/اأغ�صط�س 1988 بعد اندالع 

االنتفا�صة الفل�صطينية، تنقل بعدها فتحي ال�صقاقي بني العوا�صم العربية واالإ�صالمية ملوا�صلة جهاده 

�صد االحتالل ال�صهيوين)564(.

در�س ال�صقاقي ورفاقه التاريخ جيًِّدا، واأدركوا اأن احلركات االإ�صالمية �صت�صري يف طريق م�صدود اإذا 

ا�صتمرت يف االهتمام ببناء التنظيم على ح�صاب الفكرة واملوقف )مبعنى اأن املحافظة على التنظيم لديهم 

اأهم من اتخاذ املوقف ال�صحيح(؛ ولذلك انعزلت تلك احلركات -يف راأيهم- عن اجلماهري ورغباتها، 

ر ال�صقاقي اأن تكون حركته خمرية للنه�صة وقاطرة لتغيري االأمة مب�صاركة اجلماهري، كذلك اأدرك  فقرَّ

ال�صقاقي ورفاقه االأهمية اخلا�صة لق�صية فل�صطني باعتبار اأنها البوابة الرئي�صة للهيمنة الغربية على 

العامل العربي.

البع�ش،  يزعم  كما  لها  خططت  اأو  النتفا�سة  فجرت  التي  هي  اجلهاد  حركة  اأن  نزعم  ل  )فنحن  معه  حوار  يف  ي�سيف  �سلح  الدكتور  لكن    564
فالنتفا�سة كحدث معجز ومبدع كانت من �سنع ال�سعب الفل�سطيني، بكامل فئاته و�سرائحه وقواه، ول ميكن اأن تن�سب اإلى طرف بعينه مهما كانت 

قوته اأو اأ�سبقية دوره(.
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مالطا.. م�سرح الغتيال

تفا�سيل عملية الإغتيال

عند ال�صاعة العا�رصة �صباحًا من يوم اخلمي�س 26 ت�رصين اأول 1995م و�صل الدكتور فتحي ال�صقاقي 

يف �صفينة ليبية اإىل مالطا باعتبارها حمطة ا�صطرارية لل�صفر اإىل دم�صق، يف ظل احل�صار اجلوي املفرو�س 

الفاليتا  العا�صمة  من  مقربة  على  �صليما  مدينة  »دبلومات« يف  فندق  اإىل  توجه  ليبيا، وحال و�صوله  على 

م�صتعار هو  با�صم  ليبيًا  �صفر  دقيقة وكان يحمل جواز  ال�صاعة 10.20  عند  الفندق  ذلك  وحجز غرفة يف 

مكتب  اإىل  متوجهًا  الفندق  ال�صقاقي  الدكتور  غادر  �صباحًا   11.00 ال�صاعة  وعند  ال�صاوي�س..  اإبراهيم 

املو�صاد  من  �صبكة  كانت  ذلك،  غ�صون  ويف  التايل  اليوم  يف  دم�صق  اإىل  لل�صفر  تذكرة  قطع  حيث  للطريان 

ترتب�س بالقائد ال�صهيد، لتختار الفر�صة املنا�صبة لتنفيذ جرمية االغتيال.

فندق  من  مقربة  وعلى  عائدًا  ال�صقاقي  الدكتور  كان  وبينما  دقيقة،  الواحدة وع�رصين  ال�صاعة  وعند 

�صهر  بجانبه  اأ�صبح  وحني  ال�صهيوين،  املو�صاد  عنا�رص  اأحد  منه  اقرتب  »تاور«،  جادة  يف  »دبلومات« 

م�صد�صه واأطلق عدة ر�صا�صات من م�صافة قريبة جدًا فاخرتقت طلقتان جانب االأي�رص من راأ�صه ومل يكتف 

القاتل بذلك وتابع اإطالق ثالث ر�صا�صات على موؤخرة راأ�س القائد املجاهد الدكتور فتحي ال�صقاقي بعد 

اأن �صقط �صهيدًا م�رصجًا بدمه الزكي.

والحقًا مت العثور على الدراجة النارية مرتوكة على بعد مئات االأمتار من الفندق، وحتت ج�رص بالقرب 

من ميناء �صغري خم�ص�س لليخوت، وقال املحققون اإن القتلة اأبحروا على منت يخت كان يف انتظارهم.

واأعلن م�صدر اأمني يف الفاليتا اأن ال�رصطة املالطية، ك�صفت عن اأن الدراجة التي ا�صتخدمت يف عملية 

االغتيال مت ا�صتقدامها اإىل جزيرة مالطا عرب مواطن يحمل جواز �صفر فرن�صي، وقال قائد �رصطة مالطا اإن 

ذلك ال�صخ�س اأح�رص الدراجة النارية من اإيطاليا على عبَّارة قبل عدة اأ�صهر بعد اأن ا�صرتاها من فرن�صا، 

وحملت الدراجة لوحة ت�صجيل م�رصوقة، واأ�صاف اإن االغتيال »عمل حمرتفني«.

بارد”.  “جرمية نفذت بدم  باأنها  االإغتيال  اأدامي عملية  ادوارد فيني�س  وو�صف رئي�س وزراء مالطا 

وقال اأدامي يف بيان: “الظروف التي قتل فيها ال�صقاقي تظهر اأنها كانت عملية اغتيال �صيا�صي”.

فيما مل يك�صف اأدامي تفا�صيل عما تو�صل اليه التحقيق الذي جتريه ال�صلطات املالطية حول اجلرىمة، 

قائال: “اإن احلكومة تتخذ اجراءات ل�صمان عدم تكرار اأمر كهذا”.

اأن  »دبلومات«  فندق  وعمال  عيان  �صهود  ا�صتجواب  وبعد  اأي�صًا،  اأكدت  املالطية  ال�رصطة  معلومات 

�صخ�صًا يبدو اأنه كان يتابع الدكتور ال�صقاقي قد طلب من عامل اال�صتقبال يف الفندق اأن يخربه فيما اإذا 

كان )الليبي اإبراهيم ال�صاوي�س( قد حجز يف الفندق اأم ال، مما يوؤكد اأن اال�صتخبارات ال�صهيونية كانت 

تر�صد حتركات القائد ال�صهيد الدكتور فتحي ال�صقاقي قبيل تنفيذ جرمية اغتياله.

وكان رئي�س رئي�س جهاز “املو�صاد” يف هذا الوقت ي�رصف على العملية من �صفينة يف البحر املتو�صط 

كانت تنقل، كتغطية، اإ�صمنتًا من حيفا اإىل اإيطاليا.

وتولت الوحدة حيط )ح( من املو�صاد توفري الذخرية وال�صالح يف مالطا، اأما وحدة كيدون )احلربة( 

املتخ�ص�صة يف االإغتياالت فقد ا�صتخدمت رجالها مع الدراجة النارية يف العملية، يف حني حافظت الوحدة 

كوف )ق( على ال�صلة بني الباخرة والعمالء يف املنطقة.

ال�صابق  اليوم  يف  النار  اأطلق  م�صلحًا  اأن   )1995/10/27( اجلمعة  يوم  املالطية  ال�رصطة  اأعلنت 
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اخلمي�س )26-10(، على مواطن ليبي يدعى اإبراهيم �صاوي�س )43 عاما( فاأرداه قتيال، ونقل عن ال�رصطة 

املالطية و�صفها للعملية باأنها من عمل قاتل حمرتف.

ونقلت و�صائل االإعالم املالطية )عن م�صادر ال�رصطة املحلية( بع�س التفا�صيل حول احلادث من بينها 

اأن رجال يرتدي مالب�س �صوداء اأطلق النار من م�صد�س كامت لل�صوت ومن م�صافة ق�صرية على “�صاوي�س” 

فاأرداه قتياًل يف احلال. واأن �صهود عيان راأوا �صاوي�س ي�صري خارج الفندق الذي يقيم به عندما اأطلق امل�صلح 

النار عليه وفر هاربًا على دراجة نارية يقودها �صخ�س اآخر واأن احلادث وقع يف و�صح النهار يف مدينة 

“�صليما” بعد �صاعات من و�صول �صاوي�س اإىل مالطا. وعلى الرغم من اأن القتيل يحمل جواز �صفر ليبي اإال 
اأن امل�صادر الليبية يف فاليتا رف�صت التعليق على احلادث.

ويوم ال�صبت )1995/10/28( ك�صفت خمتلف و�صائل االإعالم العربية والعاملية عن الهوية احلقيقية 

حلامل جواز ال�صفر الليبي الذي اغتيل يف مدينة “�صليما” املالطية واأنه “فتحي ال�صقاقي” موؤ�ص�س حركة 

اجلهاد االإ�صالمي واأمينها العام. واأنه كان يف طريقه عائدًا من ليبيا اإىل دم�صق عرب مالطا بعد اأن اأجرى 

حمادثات مع القذايف، يف حماولة الإقناعه بالرجوع عن قراره بطرد الفل�صطينيني من ليبيا. ونقلت وكالة 

“رويرت” عن م�صادر يف حركة اجلهاد بغّزة )م�صقط راأ�س ال�صقاقي( باأن املخابرات االإ�رصائيلية )املو�صاد( 
ومب�صاعدة املخابرات املركزية االأمريكية، هي التي نفذت عملية اغتيال اأمينها العام.

م�سوؤولية املو�ساد

حتى وقت متاأخر من م�صاء يوم اخلمي�س )26-10-1995(، مل يكن نباأ ا�صت�صهاد الدكتور ال�صقاقي 

قد تاأّكد بعد، اإاّل اأن اإذاعة الكيان ال�صهيوين نقلت حينذاك عن م�صدر م�صوؤول ع�صكري �صهيوين كبري 

تاأكيده اأن اإبراهيم ال�صاوي�س الذي مت اغتياله يف مالطا هو ح�صب معلومات اال�صتخبارات ال�صهيونية، 

لي�س �صوى الدكتور فتحي ال�صقاقي االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني، م�صريًا اإىل اأن 

ال�صقاقي على الئحة امل�صتهدفني من قبل املو�صاد، كما �صدرت عن الكيان ال�صهيوين وقادته اإ�صارات 

خمتلفة توؤكد قيام املو�صاد باقرتاف جرمية االغتيال اجلبانة.

�سرية حرب  من  جزء  الغتيال  “هاآرت�س”: 
يف اأعقاب اجلرمية التي نفذتها اأجهزة اال�صتخبارات )االإ�رصائيلية( باغتيال القائد الدكتور فتحي 

بقوله  �صيف  زئيف  )االإ�رصائيلية(  »هاآرت�س«  �صحيفة  يف  الع�صكرية  ال�صوؤون  حمرر  تبجح  ال�صقاقي، 

لوكالة »فران�س بر�س« اإن )اإ�رصائيل( »حر�صت دائمًا على اإظهار قدرتها على اأن حتل م�صاكلها االأمنية 

ب�رصية«.

�صيا�صة  من  �صنة   20 من  »ي�صتدل  قولها:  )االإ�رصائيلية(  ال�صحيفة  عن  بر�س”  “قد�س  ونقلت 

فل�صطينية  ع�صكرية  �صخ�صيات  �صد  )االإ�رصائيلية(  لال�صتخبارات  ال�صنوية  والت�صفيات  االغتياالت 

وعربية اأن هنالك ثالثة مناذج عمل رئي�صية« اتبعتها )اإ�رصائيل( يف هذا املجال:

1 ـ ا�صتخدام و�صائل �رصية مب�صاركة عمالء )اإ�رصائيليني( يف اغتيال قادة وكوادر ف�صائل املقاومة.

2 ـ اللجوء لعمليات كوماندوز تنفذها وحدات منتخبة من اجلي�س )االإ�رصائيلي( من خالل اجتياح 

دول عربية والقيام بعمليات اغتيال وت�صفية.

3 ـ اال�صتعانة بعرب واأجانب يعملون حل�صاب )اإ�رصائيل(.
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واأ�صافت اأن االأ�صلوب االأول ا�صتخدم يف اغتيال الدكتور ال�صقاقي، فقد كلف اأفراد وحدة الت�صفيات 

اخلا�صة يف املو�صاد باملهمة وكانوا يركبون دراجات نارية، ويحملون م�صد�صات مزودة بكامتات لل�صوت.

»�صبكة  م�صاركة  عن  �صيف  زئيف  »هاآرت�س«  �صحيفة  يف  )االإ�رصائيلي(  الع�صكري  املعلق  وك�صف 

كاملة« من عنا�رص املو�صاد، يف جرمية اغتيال الدكتور فتحي ال�صقاقي.

وقال �صيف يف لقاء بثه التلفزيون )االإ�رصائيلي( يف )1995/10/29(، »اإنني ال اأ�صدق اأن اأمرًا 

كهذا ميكن اأن يحدث فقط بوجود �صخ�صني« واأ�صاف اإن اأولئك الذين يقومون بال�صغط على الزناد 

لي�صوا وحدهم واإمنا يقف وراءهم الكثري من عمالء املو�صاد)565(.

رحل ال�صقاقي اإىل رفيقه االأعلى، وهو يف الثالثة واالأربعني من عمره خملًفا وراءه ثمرة زواج دام 

خم�صة ع�رص عاًما، وهم ثالثة اأطفال وزوجته ال�صيدة »فتحية ال�صقاقي« وجنينها.

يف فجر 1995/10/31 ا�صتقبل ال�صوريون مع ح�صد كبري من ال�صعب الفل�صطيني جثة ال�صهيد 

التي و�صلت اأخرًيا على منت طائرة انطلقت من مطار »جربا« يف تون�س، على اأن يتم الت�صييع يف اليوم 

التايل 1995/11/1، وبالفعل مت دفن اجلثة يف مقربة ال�صهداء يف خميم الريموك.

نق�صوا  قد  القتلة  »اإن  بقوله:  ال�صقاقي  باغتيال  �صعادته  رابني«  »اإ�صحاق  اأعلن  الوقت  نف�س  يف 

اأُطلقت  ال�صقاقي  اغتيال  تقريًبا من  اأيام  فبعد ع�رصة  كثرًيا،  ليفرح  ال�صماء  واحدا«، ومل متهله عدالة 

النار على رابني بيد يهودي من بني جلدته هو »اإيجال عمري«، وكاأن االأر�س مل تطق فراق ال�صقاقي عنها 

بالرغم من �صمها له، فانتقمت له ال�صماء مبقتل قاتله.

واإثر اغتيال االأمني العام للجهاد فتحي ال�صقاقي علي يد القوات االإ�رصائيلية، عقد جمل�س ال�صوري 

اأمينا  �صلح  رم�صان  الدكتور  انتخاب  خاللها  جرى   ،1995/10/28 بتاريخ  طارئة  جل�صة  للحركة 

عاما، وا�صتطاع اأن يبلور هوية احلركة وتو�صيع دائرة حتالفاتها االإقليمية، وتطوير قاعدتها التنظيمية 

بحيث ال يحدث فراغ يف حالة اعتقال اأو غياب القائد، وتزعم قيادة احلركة بعد رحيل ال�صهيد ال�صقاقي 

رم�صان �صلح، ويعد نائبه احلايل زياد نخالة )اأبو طارق( من اأبرز القادة امليدانيني واال�صرتاتيجيني 

يف احلركة.

وقد اأثار انتخابه ده�صة اإ�رصائيل، اإال اأن تقارير املخابرات االأوروبية اأكدت اأن حركة اجلهاد حققت 

نقلة نوعية علي يد �صلح علي م�صتوي اإعداد جناحها الع�صكري والعملياتي ال�رصي لهجمات انتحارية 

نوعية، وهي بهذا قد تكون يف الظرف الراهن راأ�س احلربة املعادل لـ حما�س التي جتتاز مرحلة اإعادة 

هيكلة كتائبها بعد اإع�صار االغتياالت التي تعر�صت لها، وانهكت ج�صمها التنظيمي)566(.

- االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�صالمي الدكتور رم�صان �صلح من مواليد ال�صجاعية، وحتديدا من 

ال�صكة و�رصقًا يف غزة، التحق باكرا بـ اجلهاد وا�صطر اإىل مغادرة القطاع، عام 1986، بعد تدري�صه 

الدكتور رودين  يد  الربيطانية علي  ــ ودر�س يف جامعة درهام  ــ ق�صم االقت�صاد  االإ�صالمية  يف اجلامعة 

ويل�صون، وح�صل علي الدكتوراه يف االقت�صاد نهاية عام 1989، واأ�رصف علي اإ�صدار ف�صلية قرارات 

�صيا�صية يف تامبا يف والية فلوريدا االأمريكية، وواجه ان�صقاق العديد من رفاقه، اأمثال ال�صيخ عبد العزيز 

اإيل  اأبو مر، ومل ينتم �صلح قط  اأحمد مهنا، واإبراهيم  عودة، و�صيد بركة، وتي�صري اخلطيب، وال�صيخ 

تنظيم االإخوان امل�صلمني.

 رواية اإغتيال د. فتحي ال�سقاقي، هيثم اأبو الغزلن:4102/4/6.

566  بعد اختياره اأمينا عاما حلركة اجلهاد الإ�سالمي اثر اغتيال ال�سهيد ال�سقاقي قال الدكتور رم�سان �سلح باأنه تذكر على الفور ما قاله اأبو بكر 
ال�سديق )وليت عليكم ول�ست بخريكم( انظر : كتاب يف عني العا�سفة، حوار مع رم�سان �سلح، بي�سان للن�سر والتوزيع، بريوت 2003، �ش78.
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اأما عبد العزيز عوده الذي يلقبه البع�س باملر�صد الروحي للحركة فقد هاجرت اأ�رصته اإىل قطاع غزة 

من منطقة وادي احل�صا يف ق�صاء بئر ال�صبع يف فل�صطني عام 1948، واأقامت يف خميم جباليا لالجئني 

حيث ولد ال�صيخ عوده، وعندما عاد عوده اإىل القطاع عام 1981 عمل حما�رصا يف اجلامعة االإ�صالمية يف 

غزة، واإماما مل�صجد ال�صهيد عز الدين الق�صام، ويف عام 1984 قامت ال�صلطات االإ�رصائيلية باعتقال عبد 

العزيز عوده بتهمة التحري�س وحكمت عليه بال�صجن ملدة 11 �صهرا.

ويف �صهر ت�رصين الثاين /نوفمرب عام 1987 اأ�صدرت �صلطات االحتالل ال�صهيوين اأمرا باإبعاده 

عن وطنه اإىل حني عودته بعد �صنوات من االإبعاد اإىل قطاع غزة 

اإال اأن تطورات داخلية وخالفات )االن�صقاق( وقعت يف احلركة غادر اأثرها ال�صيخ عبد العزيز عوده 

تي�صري اخلطيب،  بركه،  �صيد  مثل:  بتاأ�صي�س احلركة  �صاهم  من  بع�س  االإ�صالمي ومعه  حركة اجلهاد 

وال�صيخ اأحمد مهنا، واإبراهيم اأبو مر كما ذكرنا �صابقا)567(..

567  اإ�سالم اأون لين.
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اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي

كتائـب �ســرايا القــد�س 

اجلناح الفدائي املقاوم حلركة اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني، ن�صاأت كا�صتمرار للمجموعات الفدائية 

ال�صابقة حلركة اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني، والتي حملت اأ�صماء ق�صم، وكتائب �صيف االإ�صالم.

ومن الناحية العملية تاأتي يف املرتبة الثالثة من حيث احل�صور والفعالية بعد كتائب �صهداء االأق�صى 

وكتائب الق�صام، يتكثف وجودها يف قطاع غزة وبع�س مناطق ال�صفة الغربية ب�صكل علني يف منطقة 

جنني واىل حد ما يف نابل�س وبيت حلم، وتعر�صت �رصايا القد�س حلملة �صعواء على يد جي�س االحتالل 

واأجهزته االأمنية.

بداأت نواة العمل الع�صكري حلركة اجلهاد االإ�صالمي عام 1983 وتطورت بهدوء حتت االأر�س، 

لتبلغ نقطة انعطاف اأوىل فيما عرف بـ"معركة ال�صجاعية" يف 1987/10/6، حيث وقع ا�صتباك م�صلح 

بني قوات االحتالل وبني عدد من اأع�صاء اجلهاد االإ�صالمي، الذين كان بع�صهم قد متكن من الهروب من 

�صجن غزة املركزي املحاط باإجراءات اأمنية اإ�رصائيلية م�صددة، والقيام بعمليات ع�صكرية نوعية �صد 

اأهداف �صهيونية)568(، قبل معركة ال�صجاعية وبعدها، وكان اأهمها اغتيال قائد ال�رصطة الع�صكرية 

ال�صهيونية يف قطاع غزة )رون طال( يف 2 اآب /اأغ�صط�س 1987، وقد كانت هذه املعركة وغريها من 

العمليات الع�صكرية التي قام بها اأع�صاء اجلهاد االإ�صالمي ال �صيما من الفارين من �صجون االحتالل 

االإ�رصائيلي، �صببا مبا�رصا ومقدمة األهبت ال�صارع الفل�صطيني ودحرجة �صخرتها)569(.

ويف الواقع العملي فاإن بدايات العمل امل�صلح �صد االحتالل لالأنوية الفدائية حلركة اجلهاد بداأت 

ا�صم  وتعمل حتت  فتح،  تتبع حركة  كانت  ثانية  مراحلها مع جمموعة  من  والتقت يف مرحلة  منفردة 

)اأبو  الوزير  خليل  ال�صهيد  قبل  من  مبا�رص  توجيه  باإ�رصاف  فل�صطني  يف  االإ�صالمي(  اجلهاد  )�رصايا 

جهاد(، حيث اأ�صهما معا يف تنفيذ بع�س العمليات الع�صكرية مثل عملية باب املغاربة التي نفذها كل من 

طارق وعبد النا�رص احللي�صي، تالها عملية ثانية جرى التخطيط فيها لن�صف جممع رئا�صة الوزراء 

اأن تقوم  اأيلول/�صبتمرب 1987 عرب عملية ا�صت�صهادية كان مقررا  الغربية يف  القد�س  االإ�رصائيلية يف 

بها عطاف عليان، اإال اأن العملية ف�صلت واألقي القب�س على عطاف عليان وعلى مهند�س العملية �صليمان 

الزهريي، وانتهت العالقة بينهما مع االتهامات التي بداأ البع�س بتوجيهها حلركة اجلهاد االإ�صالمي، 

من منط تذيلها لتنظيم علماين يف اإ�صارة حلركة فتح التي تقف وراء )�رصايا اجلهاد االإ�صالمي()570(.

اأ�صماء  واتخذت  �صبقتها  فدائية  جمموعات  من  ولدت  فقد  القد�س  ل�رصايا  املوؤ�ص�صة  االنوية  اأما 

اأثناء وجودهم يف الإبعاد الق�سري خارج فل�سطني يف  568   عمل بع�سهم على تاأ�سي�ش �سيغة تنظيمية جديدة حتت ا�سم )حزب اهلل فل�سطني( 
�سوريا ولبنان، وعادوا اإلى الداخل بعاد العام 1996، اإل ان �سيغة )حزب اهلل فل�سطني( التنظيمية راوحت مكانها، ومل ي�ستطع اأي منهم اأن ي�سكل بديال 

عن احلركة الأم.
ال�سيخ خليل، احمد  �سامي  ال�سهداء :حممد اجلمل،  فيها  ارجوان، وا�ست�سهد  فكتور  الإ�سرائيلي  ال�ساباك  ال�سجاعية �سابط  قتل يف معركة   569

حل�ش، زهدي قريقع.

570   ذهب املحلل الع�سكري ال�سهيوين ال�سهري زئيف �سيف يف كتابه امل�سرتك مع ايهود ايعاري عن النتفا�سة، ويف ال�سفحة 51 منه للقول باأن اأعمال املجموعات 
الفدائية الأولى للجهاد الإ�سالمي حتولت اإلى عود ثقاب اأ�سعلت النار يف كومة اله�سيم.. )اذ انطلق رجال اجلهاد الإ�سالمي بفعل قوة العا�سفة النف�سية للعائدين اإلى اهلل 

رويدا رويدا فتمكنوا من تهيئة العا�سفة(.
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خمتلفة مثل: )ع�صاق ال�صهادة( و)جمموعة �صهداء ال�صجاعية( و)�صهداء فل�صطني( و)�صهداء كربالء( 

و)�صهداء االأق�صى( و)كتائب �صيف االإ�صالم( و)كتائب ق�صم(، وقد اأ�ص�صها يف قطاع غزة ال�صهيدان 

حممود  طحاينه،  نعمان  حميد،  مقلد  ال�صامي،  عزيز  مثل:  وغريهم  العابد  وهاين  اخلواجه  حممود 

اإياد حردان، وائل ع�صاف، خالد  اإياد �صواحله،  الزطمة،  اأنور حمران، حممد �صدر، حممود  جوده، 

اأبو دقة، ريا�س  ا�صعد  ب�صارات، امين �رصاغمة،  العنايني، حممد  ا�صعد خليل، حممد  اأحمد  زكارنة، 

بدير)571(.. بتوجيه من ال�صهيد الدكتور فتحي ال�صقاقي)572(، فتميزت يف دورها واأدائها الفدائي 

يف العمل املقاوم، كما متيزت بتنفيذ عملية نوعية جدا وفريدة نفذها اثنان من اأع�صاء اجلناح الع�صكري 

ال�صفة  يف  ليد/طولكرم  بيت  مفرق  قرب  املزدوج  التفجري  يف   ،1995 عام  االإ�صالمي  اجلهاد  حلركة 

الغربية حيث قتل 18 ع�صكريا اإ�رصائيليا على الفور)573(.

571   ت�سكلت جمموعة )�سرايا اجلهاد( يف فل�سطني بعد فرتة من اخلروج الفل�سطيني امل�سلح من بريوت اأواخر العام 1982، وكان ت�سكيلها ح�سيلة نقا�ش �ساهم 
فيه منري �سفيق من بع�ش قياديي القطاع الغربي يف حركة فتح )قطاع الأر�ش املحتلة( مثل حممد �سلطان التميمي )حمدي( وحممد البحي�سي، ومروان الكيايل، ومع 
ا�ست�سهادهم يف ميناء ليما�سول يف نيقو�سيا يف �سباط/فرباير انطوت �سرية )�سرايا اجلهاد الإ�سالمي(، )انظر: جملد الأحزاب واحلركات واجلماعات الإ�سالمية، املركز 

العربي للدرا�سات ال�سرتاتيجية، اجلزء الثاين، الطبعة الرابعة 2006، �ش75(.
يتحدث حممد بحي�ش )اأبو ح�سن( اآنذاك: منذ �سنوات ونحن نبحث عن خط اجلماهري وهو اأمام اأعيننا ولكن ما كنا نراه. انظروا األي�ش الإ�سالم هو خط اجلماهري يف 
بالدنا؟ فباأي منطق نبحث عن �سمات الثورة بالقول اأنها وطنية دميقراطية )مبعنى اأنها برجوازية من النمط الغربي املعدل ماويا( اأو اأنها ا�سرتاكية بينما هي هنا اإ�سالمية. 
اأردنا اأو مل نرد؛ فاإن هذه الأح�ساء هي التي �ستلد الثورة يف بالدنا. اأي هذه املجتمعات، هي جمتمعات اإ�سالمية حتمل املخزون التاريخي الإ�سالمي، وحتمل الأماين والتطلعات 
ذات الطبيعة الإ�سالمية. و�سواء اأعجبنا ذلك اأم مل يعجبنا يجب اأن نقر بهذه احلقيقة اإذا ما كنا نريد اأن من�سك بخط اجلماهري، اأو نك�سف �سمة الثورة يف بالدنا، )امل�سدر: 

اكرم حجازي، بعد ن�سف قرن: احلركة الوطنية الفل�سطينية الراهنة من الداخل، بحث �سو�سيولوجي يف تاريخية املنظمات الفدائية واجلماعات الإ�سالمية(.

572   ال�سهيد ريا�ش بدير من النواة املوؤ�س�سة حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف ال�سفة الغربية، ا�ست�سهد يف معركة خميم جنني يف ني�سان/اإبريل 2002 ويعد كل من الأ�سرى 
ثابت املرداوي، احلاج علي ال�سفوري، ال�سيخ �سعيد نخلة، طارق عز الدين، ال�سيخ حممد بروي�ش، عبد النا�سر �سوي�ش.. من النواة املوؤ�س�سة حلركة اجلهاد يف ال�سفة الغربية.

573  جتليات اخلالفات: هذه هي الق�سايا اخلالفية الأربعة التي مثلت الأ�سا�ش املو�سوعي يف التفكك اجلزئي يف بنية »ال�سرايا« اجلماعية. فقد ان�سحب الأفراد واملجموعات 
منها تباعا مثل جمموعة الدكتور فتحي ال�سقاقي التي ا�ستقلت ا�ستقالل تاما تنظيميا و�سيا�سيا وع�سكريا وماليا يف اإطار حركة اجلهاد الإ�سالمي. واتخذت من �سوريا مقرا لقيادتها 
ال�سيا�سية. اأما ال�سيخ اأ�سعد بيو�ش التميمي فقد تبني ان�سحابه خالل انعقاد الدورة التا�سعة ع�سرة للمجل�ش الوطني الفل�سطيني يف اجلزائر يف �سهر ت�سرين الثاين/نوفمرب �سنة 
1988. اإذ جرى خالل الدورة توزيع وثيقة )كتيب( ت�سمنت الفكر والأهداف والتاأ�سي�ش ملا عرف يف حينه بـ »حركة اجلهاد الإ�سالمي– بيت املقد�ش«. ويف الوثيقة طالب ال�سيخ 
التميمي بـ »البيعة« باعتباره املوؤ�س�ش الأول واحلقيقي حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ولي�ش الدكتور فتحي ال�سقاقي. وَي�ستدل على ذلك بر�سالة بعث بها »ال�سقاقي« اإليه 
يبايعه فيها على » الإمارة« ملَّا كان يف ال�سجن. وا�ستملت الوثيقة على ن�ش الر�سالة املخطوطة بيد »ال�سقاقي«. وخالل تتبعنا للمتغريات داخل »ال�سرايا« مل نعرث على ما يدل على 
ان�سحابات اأخرى ولكن دون اأن ن�ستبعد ذلك. ومع ذلك فالراجح اأن الن�سحابات املذكورة مل توؤد اإلى امل�ش املبا�سر يف البنية املركزية لل�سرايا. اإذ وا�سلت ن�سرية »الإ�سالم وفل�سطني« 
الناطقة با�سم »ال�سرايا« ال�سدور كاملعتاد. بل اأن ن�سرية اأخرى �سدرت با�سم »ال�سبيل«. وعلى الرغم اأننا ل نلحظ فوارق كربى يف حمتوى الن�سريتني اإل اأن »ال�سبيل« بدت وكاأنها 

تعرب عن منحنى التحولت داخل »ال�سرايا«، امل�سدر: اكرم حجازي، احلركة الوطنية الفل�سطينية الراهنة من الداخل.
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يا�رص عرفات وال�صيخ ا�صعد بيو�س التميمي)574(

القد�س  �رصايا  كوادر  طالت  اغتياالت  �صل�صلة  بتنفيذ  االحتالل  قوات  �رصعت  ما  �رصعان  وبعدها 

وعموم القوى الفل�صطينية، فتم اغتيال ال�صهيد هاين العابد، ثم اغتيال ال�صهيد حممود اخلواجا يف قطاع 

غزة، وهما من اأهم القادة الع�صكريني املوؤ�ص�صني ل�رصايا القد�س، واتخذ ا�صحق رابني وجمل�س وزرائه 

االأمني امل�صغر قرارهم بت�صفية ال�صهيد الدكتور فتحي ال�صقاقي موؤ�ص�س حركة اجلهاد االإ�صالمي يف 

فل�صطني، ورغم كل التحديات وال�صعوبات ا�صتطاعت احلركة اأن تعيد ترتيب اأو�صاعها و�صفوفها بعد 

اأقدامها متجاوزة مرحلة اخلطر، بل ا�صتطاعت خالل فرتة  ال�صقاقي، واأن تقف على  الدكتور  رحيل 

574  كانت عالقة ال�سيخ ا�سعد بيو�ش التميمي عالقة مميزة مع يا�سر عرفات منذ بداية فتح ويف احدى اللقاءات بني ال�سيخ ا�سعد التميمي ويا�سر 
عرفات طلب ال�سيخ التميمي من يا�سر عرفات حتويل فتح الى حركة اإ�سالمية تتبنى اجلهاد ولكن اأبو عمار قال له ل ن�ستطيع ب�سبب الظروف الإقليمية 
له عن خلفية بع�ش  الإ�سالم وكثري من كوادر ومقاتلي احلركة متدينون وحتدث  اإن فعلنا ونحن ل نعادي  الدنيا على روؤو�سنا  والعاملية و�ستنقلب 
اأع�ساء اللجنة املركزية لفتح باأنهم كانوا من الأخوان وبع�سهم من حزب التحرير  وقال اأبو عمار اأي�سا نحن نتهم من الي�سار الفل�سطيني باأننا اليمني 
اأنت موؤ�س�ش حلركة جهادية فل�سطينية  تتبنى الإ�سالم ونحن �سنقف معها دون ان نعلن  الرجعي املتدين ،ولكن نحن ل منانع بل ونرحب باأن تكون 
و�سندعمها بكل الإمكانيات املطلوبة ولكن ال�سيخ ا�سعد قال له يعني �ستكونون اأو�سياء عليها فقال له يا�سر عرفات لن يكون حلركة فتح اأية و�ساية عليها 
ولكم حرية احلركة والتحرك واإعالن املواقف التي تريدونها حتى لو كانت مناق�سة ملواقفنا بالكامل فقال له ال�سيخ اذا كانت هذه نيتكم فعلى بركة اهلل 
ومن ثم مت ا�ستدعاء اأبو جهاد خليل الوزير الى الجتماع ومت التفاق على كيفية توفري الدعم الالزم حلركة اجلهاد ومت التفاق على ا�سم حركي لل�سيخ 
ليكون هو ال�سم املعتمد يف التوا�سل معه وكان هذا ال�سم )جماهد اأكرب( وبالفعل بداأ ال�سيخ ا�سعد بالت�سال ببع�ش ال�سباب يف غزة ويف ال�سفة الغربية 
ويف اخلارج وكان من من �سمن من ات�سل بهم بعد �سنوات من التاأ�سي�ش يف عام 1984  الدكتور فتحي ال�سقاقي وعبد العزيز عودة والدكتور ب�سري نافع 
من غزة، وكان يعلق اأبو عمار على تطرف ال�سيخ ا�سعد قائال اليهود عندهم ا�سد النا�ش تطرفا فلماذا ل يكون عندنا متطرفني يجابهونهم . ويف عام 1990 
تعر�ست احلركة الى �سربة خطرية وجهتها ايران لها حيث  قامت بالتاآمر على)حركة اجلهاد الإ�سالمي(عندما  قامت بالت�سال مع  فتحي ال�سقاقي  
وعبد العزيز عودة ود. ب�سري نافع  و�سجعتهم على الن�سقاق وقدمت لهم الدعم املادي املُغري وذلك انتقاماً من وقوف ال�سيخ ا�سعد بيو�ش التميمي الى 
جانب �سدام ح�سني  يف عام  1990     فان�سقت احلركة الى ق�سمني ق�سم يتبع ايران تبنته �سوريا وحزب اهلل وقدمت لهم جميع الت�سهيالت  واأما الق�سم 

الذي بقي مع ال�سيخ ا�سعد مت ت�سييق اخلناق عليه يف الدول العربية حتى �سلت حركته  فتحول الى  العمل ال�سيا�سي والفكري والدرا�سات والأبحاث
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ال�صهيد  انتقاما الغتيال  الع�صكرية وتقوم بعمليات ع�صكرية نوعية  املبادرة  ت�صتعيد زمام  اأن  ق�صرية 

ال�صقاقي)575(.

ت�صفية  عمليات  ال�صهيوين  االإجرام  قوات  نفذت  وت�صاعدها،  الفدائية  العمليات  ا�صتمرار  واإزاء 

حردان،  اإياد  العال،  عبد  حممد  حمران،  اأنور  منهم:  القد�س،  �رصايا  وكوادر  قادة  من  عدد  واغتيال 

يا�صني، وائل مطلق ع�صاف، معت�صم حممد  �صليمان  اأ�صعد دقه، حممد �صالح  ب�صارات،  اأحمد  حممد 

خملوف، وخالد حممود داود زكارنة قائد عمليات �رصايا القد�س �صمال ال�صفة الغربية، وبرز من بني 

كما  عام 2002)577(،  معركة خميم جنني  يف  )النور�صي()576(  ال�صهيد حممود طوالبه  �صفوفها 

متيزت بعملياتها النوعية التي ا�صتهدفت ت�صفية كبار �صباط االحتالل كعملية )ثقب يف القلب(.

ويف م�صريتها منذ ن�صاأتها اإىل االآن اأظهرت �رصايا القد�س قدرة متميزة على ال�صمود اأمام �رصبات 

االحتالل واحل�صار املفرو�س عليها، واأنها رقم �صعب وفعال يف معادلة القوى الفل�صطينية ومتيزت يف 

عمليات اإطالق ال�صواريخ على امل�صتعمرات االإ�رصائيلية املتاخمة لقطاع غزة وغرب القطاع كم�صتعمرة 

�صديروت، حيث واجهت �رصايا القد�س ردود الفعل االإ�رصائيلية ب�صالبة عالية، خ�صو�صا بعد ال�رصبة 

الكبرية التي وجهت لها عند �صن الطريان احلربي ال�صهيوين �صل�صلة غارات دموية على مناطق خمتلفة 

يف قطاع غزة وال�صفة الغربية ليلة )عيد االأ�صحى املبارك( يف 17-2007/12/18، فا�صت�صهد اثنا 

ع�رص �صهيدا من �رصايا القد�س، بينهم قائد �رصايا القد�س يف قطاع غزة ال�صهيد ماجد يو�صف احلرازين 

القد�س �صمال  ليلى، وقائد �رصايا  اأبو  الدحدوح، حممد  )اأبو موؤمن( وم�صاعده جهاد �صاهر، وكرمي 

ال�صفة الغربية طارق اأبو غايل، والقائد العام ل�رصايا القد�س يف املنطقة الو�صطى من قطاع غزة حممد 

عبد اهلل )اأبو مر�صد()578(.

575   ولد ال�سيخ ا�سعد بيو�ش التميمي يف مدينة خليل الرحمن يف فل�سطني عام 1924، وقد تخرج من الأزهر عام 1949  حا�سال على ال�سهادة 
العاملية يف كلية ال�سريعة والعاملية مع الإجازة العليا يف الق�ساء. ا�ستغل يف ال�سيا�سة منذ ن�سوجه الفكري املبكر حيث كان اأحد من اأ�س�سوا حزب التحرير 
الإ�سالمي ووا�سل الدعوة الى اهلل واجلهاد يف القد�ش وفل�سطني والأردن وبالد الإ�سالم الأخرى متحمال لأجل ذلك �سنوف العنت والع�سف، اأ�س�ش حركة 
اجلهاد الإ�سالمي �سنة 1980 واأ�ساف اإليها عبارة بيت املقد�ش �سنة 1989 ولل�سيخ عدة موؤلفات اأهمها كتاب زوال ا�سرائيل حتمية قرانية وقد ترجم الى 
الفار�سية والرتكية وكتاب الغيب يف املعركة وكتاب اأ�سواء كا�سفة وكتاب احلقيقة كما ع�ستها وهي عبارة عن مذكرات ت�سلط الأ�سواء على ال�سراع 

الفكري وال�سيا�سي يف املنطقة.

576   عمليا وقعت اأولى العمليات الفدائية اخلا�سة التي يطلق عليها الفل�سطينيون ا�سم )العمليات ال�ست�سهادية( يف ني�سان/1948 يف مدينة حيفا 
عندما فجر ال�ست�سهادي الفل�سطيني �سرور برهم نف�سه و�سط جتمع لع�سابات الهاغاناه قبل اأيام قليلة من �سقوط املدينة، ويف الفرتة املعا�سرة فاإن اأول 
العمليات امل�سار اإليها وقعت يف ني�سان/1974 يف قلب م�ستعمرة كريات �سمونة املقامة على انقا�ش بلدة اخلال�سة الفل�سطينية �سمال فل�سطني املحتلة 
ي�سميها  التي  العمليات اخلا�سة  تنفيذ  فاقت�سر  الأق�سى  انتفا�سة  الأول من  العام  اأما يف  العامة،  ال�سعبية/القيادة  يد ثالثة فدائيني من اجلبهة  على 
الفل�سطينيون بال�ست�سهادية داخل فل�سطني املحتلة عام 1948 على كتائب ال�سهيد عز الدين الق�سام/حركة حما�ش، و�سرايا القد�ش/اجلهاد الإ�سالمي، 
اأن ا�ستمرار الغتيالت الإ�سرائيلية عاد وفتح الباب  اإل  2001/12/10 على وقف العمليات املذكورة،  واتفقت القوى الفل�سطينية يف بيان ن�سر يوم 
الكرمي قائد كتائب  لل�سهيد رائد  العمليات )ال�ست�سهادية( بعد الغتيال الإ�سرائيلي  جمددا لنطالقها، ودخلت كتائب الأق�سى/حركة فتح على خط 
الأق�سى يف جنني يوم 2002/1/6، ويف الواقع العملي فاإن كتائب الأق�سى نفذت من حينه وحتى نهاية اأيار 80% من العمليات ال�ست�سهادية، ودخلت 
كتائب ال�سهيد اأبو علي م�سطفى اجلناح الع�سكري للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف فل�سطني على اخلط ذاته يوم 2002/11/17 بالعملية التي نفذها 
ال�سهيد خ�سر اأبو �سرية قرب ناتال عوز/غزة، ويف العملية الثانية التي نفذها ال�سهيد �سادق عاهد عبد احلافظ يف م�ستعمرة كارين �سمرون يف ال�سفة 

الغربية )امل�سدر: حممد التميمي، من . موقع ال�سيخ ا�سعد بيو�ش التميمي يف اأر�سيفه(.

577   برز ا�سمه ودوره يف معركة �سمود خميم جنني اآذار/مار�ش 2002، اإلى جانب ال�سهيد حازم كبها الذي حمل ال�سم احلركي )اأبو جندل( 
النقيب يف قوات الأمن الوطني الفل�سطيني، وقائد قوات ميلي�سيا املقاومة يف املخيم حيث جرى اإعدامه بعد وقوعه يف الأ�سر جريحا، ومت اإعدام 33 من 

الأ�سرى.
578   هنا ن�سري ونتذكر الذين ل زالوا مطاردين بعد معركة خميم جنني: جمال حويل، حممود ال�سعدي، يحيى الزبيدي، ثابت مرداوي، رائد اأمني، 
علي ال�سفوري، عبد الكرمي عوي�ش، عمر ال�سريف، ابراهيم جرب، رجا قريني، ن�سال نغنغية، مهدي ب�سناق، زكريا الزبيدي، اأ�سامة الطوبا�سي، عبد اهلل 

الوح�ش، حممد الزلفة، اكرم اأبو ال�سباع، وائل اأبو ال�سباع، جمعة اأبو خليفة، عبد ال�سالم اأبو الهيجا، عالء فريحات، وحممود اأبو جلده.
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يومي  بق�صف  اإليها  امل�صار  اجلرائم  م�صل�صل  على  ردت  الع�صكرية  واأجنحتها  املقاومة  قوى  لكن 

مل�صتعمرات �صمال القطاع والنقب الغربي، وبتنفيذ عملية فدائية جريئة جنحت يف قتل اثنني من جنود 

النخبة ي�صتوطنان ال�صفة الغربية)579(.

من اأبرز قيادات حركة اجلهاد الإ�سالمي:

د. رم�صان �صلح االأمني العام. 1

زياد نخالة نائب االأمني العام. 2

حممد الهندي)580(. 3

عبد العزيز عودة. 4

نافذ عزام. 5

خالد البط�س. 6

خ�رص حبيب. 7

احمد املدلل. 8

اأنور اأبو طه. 9

ابراهيم النجار. 10

عبد اهلل ال�صامي. 11

جميل يو�صف. 12

اكرم العجوري. 13

خ�رص عدنان. 14

اأحمد بركة "ممثل احلركة يف اليمن". 15

اأبو عماد الرفاعي "ممثل احلركة يف لبنان". 16

نا�رص اأبو ال�رصيف "ممثل احلركة يف ايران". 17

حممد البزور. 18

ب�صام ال�صعدي.. 19

للتوغالت  بالت�سدي  ال�سرايا  بدت  فقد  القد�ش،  �سرايا  ا�ستهدفت  التي  الإ�سرائيلية  الغتيالت  عمليات  تكثفت  اإليها  امل�سار  الفرتة  يف     579
والجتياحات الإ�سرائيلية يف قطاع غزة، وحتولت اإلى عنوان للمقاومة ورمز لإطالق ال�سواريخ.

وديفيد  عاما،  امي�ساي-20  )احيخام  هما  القتيالن  الإ�سرائيليان  واجلنديان   2007/12/27 يوم  اإليها  امل�سار  الفدائية  العملية  جرت     580
روبني-21 عاما( ويقطنان م�ستوطنة كريات اربع قرب مدينة اخلليل، حيث ا�ست�سهد منفذها با�سل النت�سة.
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وميكن القول اأن قدرة فتح على ا�صتيعاب عديد ال�رصبات والكبوات واالأزمات الداخلية واخلارجية 

التي مرت بها انطلقت من فكرها املرن القادر على تفهم الواقع واإدراكه بوعي، والراغب بتحقيق الهدف 

وهو حترير فل�صطني يف ظل حتديد وا�صح للمع�صكرات والقوى املتحكمة يف ال�صيا�صات االإقليمية. 

وميكننا اأن نقول اأن فكر الوطنية واال�صتقاللية والوحدة الوطنية والكيانية والتحرير والو�صطية 

الفكرية املعتدلة التي تعتمد العقل واحلوار يف املحيط االإقليمي باعتبار فل�صطني اأوال املرتبط برباغماتية 

وح�صن نظر يف املتغريات هو الذي جعلها تكابد الويالت واالتهامات وتكافح وتر�صم طريقا ثابتا مثل 

العدالة  لتحقيق  الناهد  العاملي  والثوري  بل  العروبي  البعد  عن  ينف�صل  مامل  ال�صعب،  تطلعات  حقيقة 

والكرامة والتقدم. 

ويجدر بنا االإ�صارة اإىل اأن تنوع خلفيات موؤ�ص�صي احلركة وروادها ما بني اإخوان م�صلمني وحزب 

حترير وقوميني و�صيوعيني وم�صتقلني )�صابقني( واعتمادها الفكر الوطني الوحدوي اجلامع امل�صار 

اإليه رابطا جامعا بعد التجرد من رداء احلزبية قد جعلها بحق ممثلة لفر�صان العقل يف اإطار الرتاث 

العربية  وح�صارتنا  ثقافتنا  من  بال�رصورة  نابع  اأنه  يف  احلركة  جتادل  مل  الذي  الفل�صطيني  العربي 

االإ�صالمية تلك الرحبة واملنفتحة على جتارب ال�صعوب الثورية التي ا�صتفادت منها يف كل من االحتاد 

ال�صوفيتي وال�صني وفيتنام وكوريا وكوبا واجلزائر وم�رص.





474
تاأ�سيـ�س التنـظـيـمــــــات

الفل�سطينية وان�سقاقاتها

ثانيا: الوثائق العربية املن�سورة 

قرار جمل�س االأمن الدويل 242 - 1967/11/22م.. 1

امليثاق الوطني االأردين.. 2

الكتاب ال�صنوي للق�صية الفل�صطينية لعام 1968، ارتباط دبالن، من�صورات موؤ�ص�صة الدرا�صات . 3

الفل�صطينية، بريوت.

الكتاب ال�صنوي للق�صية الفل�صطينية لعام 1970م، من�صورات موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، . 4

بريوت.

الكتاب ال�صنوي للق�صية الفل�صطينية لعام 1972م، من�صورات موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، . 5

بريوت.

الكتاب ال�صنوي للق�صية الفل�صطينية لعام 1971م، من�صورات موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، . 6

بريوت.

الرابع، . 7 العدد  فل�صطينية،  �صوؤون  انظر:  اأين،  اإىل  الفل�صطينية  الثورة  اخلطيب،  ح�صام 

)1971/9م(.

منري �صفيق، معركة العرقوب ع�صكريًا، انظر: �صوؤون فل�صطينية العدد 9 )1972/5م(. . 8

هيثم االأيوبي، النظرية والتطبيق، انظر: �صوؤون فل�صطينية العدد 19 )1973/3م(.. 9

الوثائق الفل�صطينية لعام 1968م، موؤ�ص�صة الدرا�صات، الطبعة االأوىل بريوت – 1970م.. 10

اليوميات الفل�صطينية، املجلد 16، اأبو ن�صال وتاريخ االأزمة يف فتح.. 11

العامة، . 12 االأمانة  فل�صطني،)د.م:  بق�صية  ال�صيا�صية اخلا�صة  القرارات  العربية،  الدول  جامعة 

االإدارة العامة ل�صئون فل�صطني،198(

الق�صم . 13 الفل�صطينية،  املو�صوعة   ،1948 عام  قبل  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  الفكر  حمافظة،  علي 

الثاين، جملد3، )بريوت: موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية 1990م (.

يو�صف �صايغ: ا�صتنزاف اإ�رصائيل نتيجة ال�رصاع الع�صكري- �صئون فل�صطينية عدد4 اأيلول . 14

.1971

مو�صوعة اأعالم فل�صطني يف القرن الع�رصين، حممد عمر حمادة، �صوريا،2000م. 15

الهيثم االأيوبي، م�صرية الكفاح امل�صلح الفل�صطيني خالل 15 عامًا، �صئون فل�صطينية، عدد 98 . 16

يناير 1980م.

الوثائق الفل�صطينية العربية لعام 1969م، )وثيقة رقم 526 (.. 17

الوثائق االأردنية لعام 1967م.. 18
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املراجع العربية واملعربة

اأوري افنريي، �صديقي العدو، لوران�س هيل، 1986م.. 1

ب�صام اأبو �رصيف، بريوت مدينتي، ريا�س الرّي�س للكتب والن�رص، بريوت 2010م.. 2
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