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إهداء

التحرير،  ك�أ�سلوب يف حركه  بنهجه  واآمن  اأب� جه�د  لكل من احب  الكت�ب  اأهدي هذا 
وهذا الإهداء اإلى زوجته التي ع��ست معه ا�سعب اللحظ�ت وهي حلظ�ت ا�ست�سه�ده بر�س��ص 
العدو ام�م ن�ظريه�، واإلى افراد ع�ئلة ابي جه�د جميع� واولده وبن�ته، فقد حملوا ا�سم رمز 

من رموز فل�سطني يبقيهم على �سلة بهذا الوطن الذي ي�سحي ابو جه�د من اجله.

والإهداء املقدم هو ل�سي�دة الرئي�ص حممود عب��ص الذي وّجه الى و�سع هذا الكت�ب عن 
اأبي جه�د ووافق على اأن يوؤلف وان ين�سر، فقد ك�ن الرئي�ص اأبو م�زن وفي� لأ�سدق�ئه ورف�قه 
من املن��سلني الفل�سطينيني، حيث وّجه اإلى و�سع كتب عن احمد ال�سقريي وعن ي��سر عرف�ت 
وعن ال�سهيد �سالح خلف واخريا عن خليل الوزير ليكون ذلك من تراث هذه امل�سرية اخلرية 
التي قدمت الكثري ولكن م� زال الرئي�ص عب��ص يقوده� لتكون فيه� هذه النم�ذج قدوة وبو�سلة 

ب�جت�ه الو�سول اإلى اأهدافه�.

والإهداء الى ال�سعب الفل�سطيني الذي اأحب اأب� جه�د واأطلق ا�سمه يف اأم�كن كثرية من 
مدار�ص و�سوارع وحم�ل، وحتى ت�سمية البن�ء ليظل هذا ال�سم علمً� و�س�هدًا على بطولة اأبي 

جه�د ودوره الكبري الذي ظل ميثل حتدي� حقيقي� لأعداء ال�سعب الفل�سطيني.

اإن �سرية اأبي جه�د وعمله �سّكال مدر�سة م� زالت ق�ئمة. انه اول الر�س��ص واحلج�رة 
اأمري اجله�د ابو جه�د.

امل�ؤلف
 �سلطان احلطاب
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اأن  يف  الفكرة  �س�حب  فهو  م�زن"،  "ابو  عب��ص  حممود  الرئي�ص  ل�سي�دة  مو�سول  ال�سكر 
يجري ت�أليف كت�ب عن اأبي جه�د خليل الوزير ومن قبل عن اأبي اإي�د �سالح خلف وحتى عن 
ا�سم�ء  بهم  احتفظ  الذين  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�دة  انهم  ال�سقريي..  واحمد  عرف�ت  ي��سر 

واجن�زات يف ذاكرته ووجدانه ويف تراثه..

ينجز،  ان  اإلى  الرئي�ص  �سي�دة  توجيه  لول  والقراء  للنور  يخرج  ان  الكت�ب  لهذا  ك�ن  م�   
لذا ف�إنني واأن� اأنهي العمل فيه، اأتقدم ب�ل�سكر والمتن�ن للرئي�ص عب��ص الذي تعهد رع�ية هذا 

الكت�ب واأمر ب�نف�ذ ت�أليفه وطب�عته..

اأ�سهموا يف  او  الكت�ب  هذا  بت�أليف  اهتموا  الفل�سطينيني ممن  املن��سلني  من  فريق  ثمة   
تقدمي افك�رهم او معرفتهم ب�لراحل الكبري وقد ا�ستحقوا ال�سكر دون اأن اأدخل يف تف��سيل �سرد 
اأ�سم�ئهم، فهم الن متعددو املواقع واملواقف، لكنهم ظلوا يجمعون على دور اأبي جه�د الري�دي 
وهو �سخ�مة ت�سحي�ته التي و�سلت الى درجة ال�ست�سه�د بطريقة درامية ل بد اأن حتول الى 
ع��سه�  التي  واملع�ن�ة  الت�سحي�ت  حجم  الفل�سطينية  الأجي�ل  لتدرك  الي�م،  من  يوم  يف  فيلم 
الق�ده الفل�سطينيون لتظل هذه الق�سية حية وتظل البو�سلة ت�سري اإلى ا�ستمرار الن�س�ل والكف�ح 

الى يوم التحرير.

ان الرئي�ص حممود عب��ص الذي نعى اأب� جه�د وق�ل فيه اإن ت�ريخ فتح و�سعبن� الفل�سطيني 
غريهم  واآلف  النج�ر  يو�سف  واأبي  اي�د  واأبي  عم�ر  اأبي  الكب�ر  ب�سهدائه  م�ستمرة  وت�سحي�ته 

الذين �سنعوا جمدا وت�ريخ� ومن�رة، وح�فظوا على الهوية الفل�سطينية بدم�ئهم.

 ان العهد الذي قطعه الق�دة يوم انطالقة الثوره يف 1965/1/1 �سيبقى حتى رفع اأعالم 
فل�سطني يف القد�ص وفوق مقد�س�ته�.

القد�ص  نحو  الوطنية  امل�سرية  قي�دة  يوا�سل  ال�سكر  اأجزل  اأ�سكره  الذي  عب��ص  الرئي�ص   
لقوة  الداعمة  ال�سعبية  املق�ومة  على  ب�لعتم�د  العظ�م  الق�دة  اخوانه  لنهج  وفقً�  ال�سريف 
الفل�سطيني يف املح�فل الدولية لنه�ء الحتالل واق�مة دوله فل�سطني ع��سمته� القد�ص ال�سريف.

شكر وتقدير

 �سلطان احلطاب
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مقدمة
ي�أتي اأبو جه�د خليل الوزير من الوجع �س�بً� وهو يقول :"اإن القي�دة الفل�سطينية 
هن�  العربي،  للقرار  بر�سوخه�  متثل  مميت�  ف�دح�  خط�أ  ارتكبت   1948 ع�م  بعد 

ك�نت اخلطيئة الأولى..".

الكي�ن  اإح��ي���ء  خ��ي���رات  على  ت�سر  اأن  ال��ق��ي���دة  تلك  على  ك���ن  اأن���ه  وي���رى 
والكي�ن  احلكومة  راية  حتمل  واأن  بوحدته�  تتم�سك  اأن  عليه�  وك�ن  الفل�سطيني.. 
ه�ّسة  قي�دة  ويقول:"ك�نت  ذلك  ابتعدت عن  لأنه�  له�  نقده  ويوا�سل  الفل�سطيني. 
اإلى الدرجة التي اندارت من ح�كم عربي جعله� ترتاجع 180 درجة عم� ارادت"..

لق�ئد  عربي  ح�كم  يقول  اأن  يف  ويقول:"ك�نت  اخلطيئة  جه�د  اأبو  ويلخ�ص 
فل�سطيني ارحل عن وطنك فريحل ويلبي".

اإذن يرى اأبو جه�د اأن امل�سكلة بداية يف غي�ب القرار الفل�سطيني ويف ال�سم�ح 
مب�س�درته، وهو م� دفعه لالنطالق يف عمله وفل�سفة عمله من هذه النقطة حني 
مل يت�سعه بداية العمل من خالل تنظيم الخوان امل�سلمني، وب�لت�يل جرى اأنه اأكد 
يف كت�ب�ته الأولى واآرائه املكتوبة الأولى على مبداأ عدم الن�سي�ع للقرار العربي.. 
به   التفريط  اإنه ل ميكن  عنه  ق�ل  اأمر  وهو  الفل�سطيني  ال�ستقالل  والأخذ مببداأ 

اأبدًا..
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ويتكلم اأبو جه�د عن البداي�ت .. بداي�ت زرع نواة العمل الفل�سطيني امل�ستقل 
ملواجهة حتدي طم�ص ق�سية ال�سعب الفل�سطيني وت�سفيته� بعد ع�م 1948 دون اأن 
يف�سل حلق�ت ال�سراع والكف�ح والن�س�ل الفل�سطيني الذي مل يتوقف، وان ك�ن بداأ 
يفتح �سفحة جديدة بعد النكبة التي غطت ب�سواده� �س�ح�ت وا�سعة اأ�س�بت ارادة 
ال�سعب الفل�سطيني، ومكنت اأطرافً� عديدة من احلديث ب��سمه وني�بة عنه ليظل 

غ�ئب�..

وهو  �سب�به،  مقتبل  يف  وهو  يعي�سه  ظل  ه�ج�ص  روؤيته  ويف  جه�د  اأبو  ينطلق 
من  جمموعة  جمع  ال��ذي  اله�ج�ص  وهو  الفل�سطيني..  القرار  م�س�درة  ه�ج�ص 
ال�سب�ب الفل�سطيني ك�نوا اأح�سوا بنف�ص الإح�س��ص، واأدركوا نف�ص امل�سكلة ف�ن�سلخوا 
من تنظيم�ت غري فل�سطينية بداأوا به� عله� تقربهم من فل�سطني، ليبلوروا موقفً� 

ي�أخذ ب��ستقاللية القرار لينطلقوا منه..

مل يكن يروق لأبي جه�د ومن ج�ء معه يف نف�ص اللحظة اأو تبعه فيه� اأن يكون 
الأمني الع�م للج�معة العربية هو من ينطق ب��سم فل�سطني، يف اللحظة التي عملت 
اأطراف عربية يف اجل�معة العربية على جتريد الفل�سطينيني من �سالحهم وامك�نية 
تنظيمهم، بل حتى التط�ول للو�سول اإلى حلمهم حني ك�نوا يع�قبون اإذا م� �سموا 
�سيئ� يف حي�تهم لفل�سطني اأو ب��سم فل�سطني، اإذ ك�ن اخلط�ب العربي اآنذاك والذي 
يت�سدر امل�سهد بعد النكبة هو اأن يركن الفل�سطينيون )عرب فل�سطني( اإلى ح�سن 

نواي� ال�سديقة بريط�ني� من اأجل نيل حقوقهم..

اأم�م هذا املوقف ي�سخ�ص اأبو جه�د ح�لة ال�س�حة الفل�سطينية يف كت�به املفقود 
"البداي�ت" والذي ن�سره وقبل توزيعه ط�لب ب�سحبه من النت�س�ر وقد ح�سلت على 
اإن هن�ك اجت�ه�ت عدة، اأحده� ك�ن ينتظر املخل�ص العربي  ن�سخة منه.. ليقول 
فل�سطني،  لتحرير  لديه  خطة  ل  اأن  الن��سر  عبد  بقول  �سقط  ال��ذي  الجت���ه  وهو 
واجت�ه اآخر يرى �سرورة اإع�دة بن�ء املجتمع�ت العربية على اأ�س�ص حزبية، واجت�ه 
ث�لث ك�ن ينتظر اأن حت�سم ال�سراع�ت الدولية اأو ن�سوب حرب ع�ملية ث�لثة وامك�نية 

حترير فل�سطني..

لذا غ�بت فل�سطني مت�م� حتى عن نق��س�ت اجل�معة العربية يف تلك الفرتة 
كيف  الت�ريخي:  �سوؤاله  جه�د  ابو  طرح  ذلك  واأم�م  اجل�معة..  ان�س�ء  من  املبكرة 

ميكن ك�سر احللقة ل�ستع�دة القرار الفل�سطيني امل�س�در واملغيب ؟!
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ك�ن اأبو جه�د قد ا�ستدل اإلى ت�س�وؤل م� العمل؟ وكيف نبداأ للخروج من وحل 
اخلي�رات التي غ�بت عنه� فل�سطني .. ك�ن اأم�مه يف الكتب ويف جتلي�ت التجربة 
الن�س�نية جت�رب الثورة ال�سينية )ثورة م�وت�سي تونغ(  والثورة الكوبية، مل تكن 
هذه اخلي�رات مطروحة على ف�س�ء فل�سطيني طليق بل على فل�سطينيني مهمومني 
مط�ردين ومعتقلني وم�سردين اأو حمجوزين يف معتقالت جم�عية، اأو يف مدن وقرى 
حت��سره� اأجهزة املخ�برات يجري التحفظ فيه� على اي حركة فل�سطينية مهم� 
ك�نت حتى لو ك�نت ثق�فية اأو اجتم�عية، ف�لذي �سمم تلك احلرب امل�ستمرة على 

الفل�سطينيني بعد النكبة ك�ن ي�ستهدف اأن ين�سيهم ا�سم فل�سطني.

يخدم  ك�ن  عربي  م�سدر  ذي  وبع�سه�  النف�سية  احل��رب  من  موجة  وب��داأت 
خطط احلركة ال�سهيونية يف الدع�ء ب�أن الفل�سطينيني ب�عوا اأر�سهم وانهم هم 

من ت�سبب يف النكبة و�س�عد عليه�..

العربية  القط�ر  جميع  �سملت  القمع  حمالت  من  �سديدة  موجة  وا�ستمرت   
بدرج�ت متف�وتة فحرم الفل�سطينيون من العمل  ومن التنقل ومن حق التنظيم او 
التجمع، و�سهدت خميم�ت الفل�سطينيني الن��سئة من النكبة انته�ك�ت وا�سعة وقمعً� 
�سديدًا وحتولت اإلى معتقالت ارتكبت فيه� جرائم ومظ�مل و�سلت اإلى حد ارتك�ب 
اجلرائم الخالقية التي ف�قت كل اجلرائم التي ارتكبت يف جنوب افريقي� ويتحول 
املخيم الى جيتو مغلق حت�ك فيه دعوى اأن الفل�سطيني خطر على النظ�م الع�م، 

لأنه يريد النقالب على النظ�م الع�م و�سلطة احل�كم..

لقد و�سل الأمر اإلى �سحل �سب�ب فل�سطني يف ال�س�رع داخل املخيم وخ�رجه 
ملجرد اأن �سمى اأحدهم حمال جت�ري� ب��سم فل�سطني، اإذ ك�ن رج�ل ال�سلطة يدو�سون 
ب�أقذع عب�رات   يتوا�سل �سربهم و�ستمهم  الذين  ال�سب�ب املقيدين  ب�أقدامهم على 
تلك  ع��سوا  من  ت�سخي�ص  ذلك  ك�ن  التعذيب..  منهم حتت  كثري  ال�سب�ب وميوت 
الفرتة التي التقط مع�ن�ته� ابو جه�د، ليحول املع�ن�ة اإلى حتدٍّ ويحول التحدي الى 

فر�سة حتمل �سوؤال الى متى وم� العمل؟!

ع�تقه�  على  �ست�أخذ  التي  الفل�سطينية  الطالئع  تت�سكل  اأن  بد  ل  ك�ن  اذن 
حم�ولة الج�بة عن ال�سوؤال: م� العمل؟

ك�ن العدوان على غزة قد علق اجلر�ص وقرع جدران اخلزان، وك�ن ع�م 1954 
البداية العملية ليكون العدوان مراآة راأى الفل�سطيني نف�سه لي�سكل املنظر املفجع يف 

الق�ئد م�وت�سي تونغ
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جم�زر غزة اآنذاك املف�سل الت�ريخي يف اإع�دة الوعي اإلى الذات الفل�سطينية كم� 
يقول ابو جه�د..

يف تلك اللحظة الف�رقة من عودة الوعي هب ال�سعب الفل�سطيني ليق�وم ويزيل 
ال�سكني عن العنق، وقد رف�ص قرار الو�س�ية الأممية بو�سع قط�ع غزة حتته� وجرى 

حرق العلم الدويل...

يف خ�سم ذلك كله ولدت خالي� اخلال�ص والن�س�ل املطلبي، فبداأت جمموعة 
طليعية يف ع�م 1954 ب�لتجمع لتكوين حلق�ت نق��ص الواقع وجت�سيد رد الفعل عليه 
ب�لرد على الطغي�ن الذي ك�نت متثله الدارة يف قط�ع غزة ومواجهة الف�س�د، ومع 
نوّي�ت  تكوين  بداأ  املطلبي  الن�س�ل  ابو جه�د  �سم�ه  الذي  الن�س�ل  ال�سكل من  هذا 
املق�ومة وبداأ التدريب ملجموع�ت ال�سب�ب على ال�سالح وبداأ تنفيذ عملي�ت خلف 

خطوط الهدنة التي قامت بعد نكبة 1948  التي ق�سمت فل�سطني .

بزرع  تقوم  جمموع�ت  له�  ار�سلت  التي  النقب  هي  الأق��رب  املنطقة  ك�نت 
اللغ�م ون�سف ان�بيب مي�ه امل�ستعمرات، وك�نت املجموع�ت كم� يقول ابو جه�د قد 

و�سلت اإلى منطقة ي�زور قرب ي�ف�.

ك�نت املجموع�ت امل�سلحة تقوم بن�سف  انبوب مي�ه او تدمري اآلية زراعية، وقد 
جرى ن�سف خزان مي�ه كبري "زوهر" وك�نت ردود الفعل الإ�سرائيلية تقوم ب�سرب 
القوات امل�سرية املوجودة يف القط�ع، فتقوم ح�لة من الهي�ج  وغ�سب اجلم�هري 
ال�سهداء  ت�س�قط  ت��رى  وه��ي  خ��سة  وال��رد  ب�ملق�ومة  مط�لب�ته�  �سقف  وارت��ف���ع 

واجلرحى يف �س�حة التك�سي�ت يف غزة .

ويتحدث ابو جه�د عن �سكل املق�ومة وبداي�ته� انذاك ويذكر ال�سهيد عبداهلل 
�سي�م الذي ك�ن يقود احدى تلك املجموع�ت.. والذي ك�ن ي�أتي من الق�هرة حيث 

يدر�ص يف اج�زة لأهله يف غزة ليقوم بفعل املق�ومة وي�ست�سهد..

وك�ن  واملدنيني.  املن�س�آت  وت�ستهدف  ق��سية  الإ�سرائيلية  الفعل  ردود  ك�نت 
الفل�سطينيون قد �سكلوا كتيبة من متطوعيهم تبعت اجلي�ص امل�سري يف غزة وحني 
اراد ق�ئده� ار�س�له� لنجدة موقع بئر ال�سف� وقعت يف كمني ا�سرائيلي عند وادي 

غزة فقتل منه� 28 جمندا..

ال�سهيد عبداهلل �سي�م
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وانطلقت  ب�لدم  مبللة  من�ديل  برفع  قمن�  علمن� ذلك  : حني  ابو جه�د  يقول 
يف مظ�هرة ع�رمة مل ت�سهد غزة مثله� من قبل " جندون� ..جندون�.. جندون� .. 
ال�سب�ب  من  واعتقلت عديدًا  امل�سرية  الدارة  �سلحون�" عنده� حتركت  دربون�.. 

الغزيني..

اخوانن�  فيه�  حترك  التي  الق�هرة  من  الفعل  ردود  ج���ءت  الثن�ء  تلك  يف 
بلع�وي  فتحي  والأخ  عم�ر  ابو  الأخ  طليعتهم  ويف  الفل�سطينيني  الطلبة  رابطة  يف 
ب�نتداب  الن��سر  عبد  الرئي�ص  ق�م  العربية، عنده�  الدول  ب�لعت�س�م يف ج�معة 
ابي عم�ر وبلع�وي اإلى غزة ملواف�ته بتقرير عن الو�س�ع فيه�، ويف �سوء تقرير ابي 

عم�ر ار�سل عبد الن��سر قوات من احلر�ص الوطني..

اذن بداأ تفجري العمل امل�سلح �سد العدو ال�سهيوين، وهذا م� كن� نريده وم� 
ك�ن ي�سغلن� طوال الوقت .. وبداأن� ن�سعر اأن مثل هذا التوجه يتطلب بن�ء التنظيم 
الق�در على ا�ستيع�ب هذه احلركة املق�ومة اجلديدة واع�دة �سي�غته� .. و�سكلت 

هذه احلركة در�س� لن�  يف التفكري بت�سكيل حركة فتح!!

وبداأ التفكري بنقل التطبيق   لي�ص عندن� وامن� يف مواقع عديدة فظهرت العديد 
من البوؤر التي تلتقي بنف�ص التفكري والتوجه والروؤي� امل�سرتكة للواقع الفل�سطيني.. 
النواة  هن�  من  وك�نت  وقطر..  والكويت  وم�سر  والردن  ال�سعودية  يف  ذلك  وك�ن 

الأولى حلركة فتح.

 ويقول ابو جه�د اإن كم�ل عدوان ك�ن ي�سرتك معه يف هذا التوجه خالل فرتة 
قد  الق�هرة  يف  جمموعة  هن�ك  وك�نت  غ��زة..  يف  ال�سرائيلي  الحتالل  مق�ومة 
التوزيع اجلغرايف ينطلق من  اوروب�.. وكل هذا  بداأت وجمموع�ت يف اخلليج ويف 
"م� حك جلدك  �سي��سة  اإلى  ا�ستن�دا  الذات  العتم�د على  ب�سرورة  تقول  حقيقة 

مثل ظفرك"..

التفكري  من  ا�سك�ل  هن�ك  ك���ن  "البداي�ت" اأن��ه  كت�به  يف  جه�د  اب��و  وي��رى 
يقود  حمدد   اط�ر  لت�سكيل  الدعوة  ك�نت  الق�هرة  يف  ال�سب�ب  تي�ر  ففي  املختلف 
حكومة  لع��الن  �سرورة  هن�ك  ان  راأى  اخ��ر  تي�ر  تعرث  وق��د  الفل�سطيني  �سعبن� 
فل�سطينية يف املنفى تقوم على انق��ص حكومة عموم فل�سطني ف��سطدمت ب�لواقع 
.. وتي�ر ث�لث يرى بوجوب  العربية  الر�سمي وعراقيل الجهزة والقي�دات  العربي 
النزول حتت الر�ص واعتم�د ال�سرية املطلقة  وك�ن هذا التي�ر الخري املمكن .. وهو 

الرئي�ص ي��سر عرف�ت وفتحي البلع�وي

كم�ل عدوان
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التغيري احلقيقي عن طموح�ت وجتربة الغلبية وك�ن هذا الطرف ن��سح� لعالن 
التنظيم وولدة فتح..

بداأت  ابو جه�د وقد  يراه�  "فتح" والتي  تنظيم  لبن�ء  البداية  وك�نت حلظة 
اللق�ءات  تكررت  قبل ع�م 1957 حيث  ابي عم�ر  الخ  لق�ء جمعه مع  منذ حلظة 

فك�نت جمموعة اخلم�سة.

اإنه�  جه�د  ابو  فيقول  "فتح"  وولدة  للحركة  الت�أ�سي�سي  الجتم�ع  عن  اأم��� 
ولدت يف بيت احد االخوة يف الكويت حيث و�ضعت اخلطوط العري�ضة االولى للعمل 
التنظيمي.. ويف الجتم�ع الث�ين تخلف احد الع�س�ء اخلم�سة عن احل�سور وبقي 
الربعة وبداأن� دون اللتف�ت الى ال�سم .. وبقين� نعمل طيلة ثم�نية ع�سر �سهرًا دون 
ان يحمل التنظيم عمليً� ا�سم� اذ مل يكن يف اعتب�رن�  غري الهدف وهو العمل من 
اجل فل�سطني.. وجرى اختي�ر ان تكون حركة حترير فل�سطني اي حركة التحرير 

الفل�سطيني ورمزن� له� بكلمة " فتح".  

سلطان الحطاب



الفصل األول

طفولته.. مدينة الرملة .. والبدايات
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الرملة عشية احتاللها
حني وقعت نكبة فل�سطني ع�م 1948 والتي اأ�س�بت الرملة ب�لتدمري والتهجري 
ك�ن خليل الوزير م� زال فتى �سغريا ي�فع� مل يتج�وز الث�لثة ع�سرة من عمره، وقد 
ك�ن معني� ب�ل�سوؤون الع�مة ي�ستمع اليه� من والده الذي يدير حم�م� يق�سده الكثري 
من ال�سخ�سي�ت الع�دية والع�مة، وك�ن يرى اعتداءات اليهود بني احلني والخر..

او  اليهود  من  ب�لرملة  مي��رون  ك�نوا  ممن  العربية  بع�ص  يتكلم  ك���ن  كم�   
يتحدثون يف �سوقه� او يزورونه�، مل يكن الفتى ال�سغري الذي يهوى اخليل والذي 
قطع امل�س�فة م� بني الرملة وي�ف� على ظهر ح�س�ن وقع عنه حينم� جفل احل�س�ن 
الذي قر�سته ح�سرة يف الطريق، ك�ن خليل يذهب لزي�رة اق�ربه يف ي�ف� ويرى يف 
هذه الرحلة متعة متكنه من ان يركب احل�س�ن وان ي�سعر انه يقوم بدور الف�ر�ص 
وق�س�سه  الت�ريخ  من  وحقيقية  يربط ذلك يف ذهنه مب�س�هد خي�لية  ك�ن  حيث 
وجمد  الول��ى  العرب  فرتات  وعن  وم�سلمني،  عرب  ابط�ل  عن  يقراأه�  ك�ن  التي 

ح�س�رتهم..

ك�نت الرملة مزدهرة قبل النكبة وك�ن جواره� يتدفقون على �سوقه� وعلى 
الرملة  ك�نت  فقد  عليه،  ويح�سدونه�  اجلمعة  اي���م  ال�سهري  البي�ص  م�سجده� 
ع��سمة فل�سطني لربعم�ئة �سنة، وقد اتخذه� المويون كذلك، كم� انهم ار�سلوا 
�سوؤون  وادارة  حلكمه�  امللك  عبد  بن  الوليد  �سقيق  امللك  عبد  بن  �سليم�ن  اليه� 

فل�سطني فيه� ..
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ك�ن خليل الوزير الفتى يعرف ذلك وي�سبب له ذلك العتزاز ب�لرملة وت�ريخه�، 
فقد اهتم المويون بفل�سطني منذ اخذ اخلليفة الموي الول مع�وية بن ابي �سفي�ن 
البيعة للخالفة يف القد�ص، ومنذ ج�ء الى اريح� ه�س�م بن عبد امللك وبنى فيه� 
ي�ستمر  التليد مل  الت�ريخ  الرملة يف عهدهم.. لكن كل هذا  ق�سره..  لقد متيزت 
فقد ج�ءت النكبة حني احتلت اله�ج�ن�ه والقوات الإ�سرائيلية املعتدية الرملة واللد 
وارتكبت جم�زر واقتلعت اله�يل وطردتهم ليهيموا على وجوههم مل�س�ف�ت طويلة 

ب�جت�ه مدن اخرى وخ��سة رام اهلل..

الع�س�ب�ت  ا�ستب�حت  وكيف  الرملة  ق�سفت  كيف  جيدا  جه�د  ابو  يتذكر   
ال�ضهيونية املدينة، وقد جاء ذلك بعد �ضقوط مدينة يافا التي هب �ضكان الرملة 
ي�ف�  لنجدة  البي�ص  ال�سالح  خ��سة  �سالح  من  لهم  تي�سر  م�  وبكل  ون�س�ء  رج�ل 

والعتق�د بحم�يته�..

احتلت  ع�مً�   13 عمري  ك�ن  حني  الوزير:  خليل  يقول  اللحظ�ت  تلك  وعن   
الرملة من اليهود و�سعدت الى الط�بق العلوي من كني�سة مهجورة راأيتهم يذبحون 
الن�س�ء والطف�ل، وك�ن الن��ص وجدوا ملج�أهم  يف الكني�سة واخذوا يرددون: دير 

ي��سني دير ي��سني لن تن�سى..

لقد امتالأت الرملة ممن ج�ء واأمن ي�ف� وجواره� هروب� من الحتالل، مل يجر 
الدف�ع عن الرملة وتركت ت�سقط  حني مل حترك القوات الع�سكرية العربية �س�كن�، 
ومل يقدم جي�ص النق�ذ او غريه ردا على ا�سرائيل.. وكل م� يتذكره ابو جه�د الطفل  
ان الرملة و�سلته� قوات من املج�هدين املتطوعني العرب بقي�دة املالزم الول عبد 
القوى  هذه  ا�سبحت  حيث  امل�سريني،  املتطوعني  من  وجمموعه  العراقي  اجلب�ر 
قبل  من  املعني  الو�سط  لقط�ع  الع�سكري  الق�ئد  �سالمة  ح�سن  ال�سيخ  اإمرة  حتت 
املفتي احل�ج امني احل�سيني، وقد ا�ست�سهد ال�سيخ ح�سن يف معركة را�ص العني التي 
وقعت بني قوات اله�ج�ن�ه ومن��سلي اجله�د املقد�ص يف 1948/5/29 حيث ا�سيب 

يف املعركة وف�رق احلي�ة يف اليوم الت�يل ...

بلغوا )300( منهم )50( من  الذين  املن��سلني  الي�فع  الفتى  ابو جه�د  راأى 
اجله�د املقد�ص و250 من رج�ل احلر�ص البلدي، وك�نوا جميع� لديهم 400 بندقية 
اجنليزية وامل�نية وب�سعة ر�س��س�ت من نوع برن ومدفع ر�س��ص من نوع فيكرز وثالثه 

مدافع من نوع هو�سك�ص ومدفع م�س�د للط�ئرات واربع م�سفح�ت.
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 وقد و�سلت القوات الردنية يف �سرية يقوده� �س�بط اجنليزي قوامه� ثالث 
الرئي�ص  بقي�دة  ب� 125 جندي�  الهدنة  ا�ستبدلت خالل  م�سفح�ت و40 مق�تال ثم 
اديب الق��سم الذي زرع ال�سرية بني مدينتي اللد والرملة، فو�سع يف اللد 50 ويف 
الرملة 75 وب�ل�س�فة لهذه القوة املكونة من اربعة مدافع من نوع في�ت، وبن�دق من 
بيت  اردنية متركزت يف مع�سكر  قوة اخرى  ف�إن  ر�س��سة  و�سني ومدافع  تومي  نوع 

نب�ل يف ال�سم�ل الغربي من اللد.

منذ  والرملة  اللد  ب�حتالل  ب�لتفكري  ال�سهيونية  الع�سكرية  القي�دة  ابتداأت 
الأي�م الأولى للهدنة الأولى، حيث و�سعت خطة ع�سكرية من اأجل "فتح" الطريق 
اإلى القد�ص، عرب احتالل املدينتني، و�سميت احلملة املقرتحة حملة "لودر" )من ّلد 
اأو لود ب�لعربية ورملة(، وك�ن ذلك يف 20 حزيران 1948. بعده� بعدة اأّي�م وبت�ريخ 
26 من نف�ص ال�سهر، تقرر اأن ت�سمل احلملة منطقة اللطرون ومدينة رام اهلل، من 
اأجل توجيه �سربة ق��سمة للجي�ص الأردين، ولذلك تغري ا�سم احلملة اإلى "لرلر"، 
وهذا ال�سم مكون من الأحرف الأولى لأهداف احلملة ّلد-رملة-لطرون-رام اهلل. 
ولكن ال�سم تغري فيم� بعد على يد ق�ئد احلملة املعني، يچئ�ل األون، والذي �سم�ه� 
حملة "داين" على ا�سم ق�ئد ق�فلة اإمدادات اإلى "چو�ص عت�سيون"، والتي تعر�ص 
له�، اأي الق�فلة، املن��سلون العرب، واأب�دوا جميع من ك�ن فيه� من جنود "البلم�ح".

اأن  اأمل  ك�ن التخطيط يق�سي ب�لهجوم فورا بعد انته�ء الهدنة الأولى، على 
ت�ستمر فرتة القت�ل اإلى اأكرث من ثالثة اأ�س�بيع من اأجل اإمت�م كل اأهداف احلملة.

ق�ن(، ب�به الوا�سع يبداأ  ك�نت منطقة احلملة املخططة على �سكل قمع )حمحُ
من منطقة ال�ضاحل يف الغرب، ي�ضيق على �ضكل خمروط كلما اقرتب من �ضفوح 

جب�ل القد�ص، وهن�ك ي�سبح ك�أنبوب خرطومي �سيق حتى ي�سل مدينة القد�ص.

ومي�سي خليل الوزير ي�سرد ذكري�ته والتي ك�أنه مل يغ�دره�، فم� زالت الرحلة 
يتذكر  �سغريا  فيه  ي�سبح  ك�ن  الذي  و�س�طئه�  وبحره�  ي�ف�  زالت  وم�  ذاكرته  يف 
لنف�ذ  مق�تلني  ير�سل  ك�ن  حينم�  ي�سرتجعه�  ك�ن  التي  التف��سيل  وهي  تف��سيله، 

عملي�ت عرب البحر ..

اإلى داخل احلقيبة  "مددت يدي   : يقول خليل الوزير عن طفولته يف الرملة 
يهوديً�  جنديً�  اأمي  وراأت  اجلديدة...  وبيج�متي  واجلبنة  اخلبز  على  للح�سول 

ي�سّوب �سالحه يف اجت�هي، ويطلق عدة ر�س��س�ت. ك�ن عمري 12 ع�مً�"..
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ويقول: اأذكر يوم ه�جمت القوات ال�سهيونية مدينة ي�ف� ك�أنه الب�رحة. لقد 
اأر�سل عرب املدينة اإلين� يف الرملة بع�ص ال�سي�رات وال�س�حن�ت.  واأذكر اأن رج�ل 
)النجدة  وي�سرخون  وال�س�حن�ت،  ال�سي�رات  تلك  يركبون  ك�نوا  ون�س�ءه�  الرملة 
�سك�كني  وب�سعة  ج��دًا،  قدمي  م�سد�ص  اأحدهم  لدى  وك���ن  لي�ف�(.  النجدة  لي�ف�، 

ي. وِع�سِ

وكّن� اآنذاك ي�س�عد بع�سن� بع�سً�، اإذ كّن� نعلم اأن اليهود �سي�ستهدفون الرملة 
واللد اإذا ا�ستولوا على ي�ف�. وهذا م� حدث مت�مً�. فقد ح��سروا الرملة واللّد يف 
اأن يفعلوا ذلك ب�سهولة، لأن الأردنيني ان�سحبوا من دون  ليلة واحدة، وا�ستط�عوا 

رين ووحيدين . قت�ل، واأ�سبحن� حم��سَ

ي�ستطع اأهلن� القت�ل، اإذ مل يكن لديهم م� يق�تلون به. وق�م رئي�ص بلدية  "مل 
املدينة ووفد من البلدية بزي�رة الق�دة الع�سكريني اليهود. وخ�طبهم رئي�ص البلدية 
واأّل  الن��ص  ت��وؤذوا  اأّل  لكم  ينبغي  لكن  املدينة،  تدخلوا  اأن  ميكنكم  اأج��ل،   : ق�ئال 
ت�أخذوا اأ�سرى، كم� يجب اأن ت�سمحوا للن��ص ب�لبق�ء يف بيوتهم، ومبزاولة حي�تهم 

الطبيعية" .

اأج�ب اليهود:  كال. فقد اأرادوا اأن نرتك بيوتن�، اأن نرتك مدينتن� .

نريان  واللد  الرملة  مدينتي  على  اليهود  �سّب  املغ�درة،  عدم  قّررن�  "وحني   
مدفعيتهم. ول اأ�ستطيع اأن اأن�سى م� جرى. اأ�سيب اجلزء العلوي من بيتن�، ف�أقمن� 
ر النفج�ر ب�ب  يف اجلزء ال�سفلي منه. ثم انفجرت قذيفة اأحُخرى يف ال�س�رع، ودَمّ

بيتن�".

البلدية  رئي�ص  وطلب  كله�،  الرملة  اأنح�ء  يف  تت�س�قط  القذائف  "وك�نت 
من ال�سك�ن جميع� اأن يلج�أوا اإلى امل�س�جد والكن�ئ�ص. وكّن� نعي�ص يف جزء م�سيحي 
من املدينة، فلج�أن� اإلى كني�سة الروم الك�ثوليك. و�سقط بع�ص جريانن� قتلى على 

الطريق جّراء الق�سف".

"بقين� يف الكني�سة يومني قبل اأن يدخل اليهود املدينة. وك�ن الرج�ل والن�س�ء 
والأطف�ل ين�مون جنبً� اإلى جنب. ومل يكن هن�ك موطئ قدم بني اأج�س�دهم. فك�ن 
علين� اأن ن�سع اأرجلن� على اأج�س�د الآخرين. وحني و�سل اليهود، �سعدت اإلى الطبقة 
اليهود  ب�أِمّ عيني اجلنود  فراأيت  النوافذ،  ونظرت من خالل م�س�ريع  اخل�م�سة، 
ل  ال�س�رع.  يف  زال��وا  م�  ك�نوا  والأطف�ل  الن�س�ء  من  ع��ددًا  ويقتلون  الن�ر  يطلقون 
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اأن�سى ذلك! ثم راقبت اجلنود وهم يدخلون بيوتن�، يرف�سون الأبواب  اأن  اأ�ستطيع 
ويخلعونه�، ويطلقون الن�ر. ويف بع�ص الأحي�ن، اقت�دوا اأن��سً� اإلى ال�س�رع وقتلوهم".

"ك�ن الن��ص يف الكني�سة يبكون، وك�نوا يقولون: )دير ي��سني، دير ي��سني(. 
به� ملالق�ة اجلنود  بي�س�ء، وخرج  راية  الك�هن  اأعّد  ذبح.  �سنحُ اأنن�  مت�أكدين  وبتن� 
الكني�سة  فدخلوا  اجلنود،  ومعه  ع�د  ثم  الكني�سة.  �س�رع  اإلى  و�سلوا  حني  اليهود 
وق�لوا جلميع الن��ص فيه�: )اإرفعوا اأيديكم(، فرفع كل واحد منهم يديه. ثم بداأ 
اليهود تفريقن�، وق�لوا اإنهم يريدون جميع ال�سّب�ن والرج�ل من �سّن الرابعة ع�سرة 
اإلى �سّن اخل�م�سة والأربعني. واقت�دوهم جميعً� اإلى ال�سجن ومع�سكرات العتق�ل. 

ومل يرتكوا وراءهم �سوى الأطف�ل والن�س�ء وامل�سّنني" .

"يف اليوم الت�يل، �سمح لن� اليهود ب�لعودة اإلى بيوتن�. وهن� اأي�سً� ل ميكنني 
يقل  ل  م�  الليلة  تلك  يف  بيتن�  اإلى  اليهود  اجلنود  ح�سر  فقد  جرى.  م�  اأن�سى  اأن 
عن ع�سر مرات. اقتحموا البيت، وقلبوا كل �سيء فيه راأ�سً� على عقب. ق�لوا اإنهم 
الرامية  �سي��ستهم  الواقع جزءًا من  لكّن ذلك ك�ن يف  اأ�سلحة،  يبحثون عن  ك�نوا 
اإلى جعلن� ن�سعر ب�خلوف وعدم الطم�أنينة. وك�ن هدفهم اإرغ�من� على الفرار من 
بيوتن� وبلدن�. وك�نت جدتي يف ذلك احلني م�سّنة ومري�سة جدًا. ويف كل مرة ح�سر 
�سريره�. وحني  الأغطية عن  ينزعون  ك�نوا  الليلة،  تلك  بيتن� يف  اإلى  فيه�  اليهود 

اأدرك اليهود اأنن� ل ننوي ترك بيوتن�، اأ�سبحوا اأكرث ف�أكرث غ�سبً�" .
فيه  اأمرون�  ال�سوت،  ات  مكرِبّ عرب  بي�نً�  اليهود  اأذاع  بيومني،  ذلك  "بعد 
مبغادرة بيوتنا،والتجّمع عند نقاط معينة على الطريق. وقالوا اإنهم يجهزون عددًا 
من احل�فالت لنقلن� اإلى مدينة رام اهلل. واأم�سين� ثالثة اأي�م على ج�نب الطريق. 
قد  احل�فالت  تكن  مل  الث�ين،  اليوم  ويف  لياًل.  روؤو�سن�  فوق  الن�ر  يطلقون  وك�نوا 
و�سلت. ف�أمروا الرج�ل امل�سِنّني ب�ل�سري اإلى رام اهلل. وبقيت مع ثالثة من اإخوتي � 

تي، وعمتي". ك�ن اأحدهم ل يزال ر�سيعً� � واأخواتي الثالث، واأمي، وجَدّ
ويف  احلق�ئب،  من  ع��دد  معن�  وك���ن  احل���ف��الت.  و�سلت  الث�لث  اليوم  "يف 
اإحداه� بع�ص اخلبز واجلبنة، وبيج�مة جديدة كنت اأعتز به� كثريًا. وحني اأخربن� 
على  للح�سول  مبح�ولة  قمت  احل�فلة،  اإلى  حق�ئبن�  نقل  ن�ستطيع  ل  اأنن�  اليهود 
اخلبز واجلبنة وبيج�متي اجلديدة. حتدثت اإلى اأحد ال�س�ئقني، بلهجة بريئة لطفل 
�سغري، وقلت له ب�لعربية واأ�سرت اإلى واحدة من حق�ئبن� )ي� �سيد، ي� �سيد، اأريد 
اإح�س�ر بع�ص الطع�م. وم� اإن مددت يدي اإلى داخل احلقيبة حتى �سمعت �سراخً� 



17

�سدره�،  اإلى  اأمي  �سمتني  اللحظة،  تلك  ويف  ح�سنً�(.  ح�سن�،  ب�لعربية:  غ��سب� 
لو مل  راأت جنديً� يهوديً� ي�سّوب �سالحه يف اجت�هي، ويطلق عدة ر�س��س�ت.  اإذ 
الر�س��س�ت  اأخط�أتني  لقد  تلت.  قحُ ورمب���  اأحُ�سبت،  لكنت  يجري،  ك�ن  م�  اأم��ي  تر 
واإذا ذهبت  اليوم يعي�ص يف  عّم�ن.  اأحد جريانن�، وهو  ب�أعجوبة، واخرتقت �س�ق 
لروؤيته، �سيخربك اأن الر�س��س�ت التي ا�ستقرت ب�س�قه، هي الت�سحية التي قّدمه� 

من اأجل اأن يعي�ص خليل الوزير".
واأطف�له� يف ح�فالت، واأحُر�سلوا اإلى رام  الرملة  ن�س�ء  و�سع  النه�ية، مت  "ويف 

اهلل. لكّن م�أ�س�تهم ك�نت بعيدة عن نه�يته�. ف�لأ�سواأ ك�ن يف انتظ�رهم".
من ع�سرة اأمي�ل من رام اهلل، اأوقف اليهود احل�فالت،  اأكرث  م�س�فة  "على 
واأ�س�روا ق�ئلني: تلك مدينة رام  اأن ننزل منه� ومن�سي بقية الطريق.  وطلبوا من� 
اهلل، وعليكم اأن جتت�زوا تلك املرتفع�ت والأودية. بداأن� من�سي. وك�ن علين� اأن ن�سري 
ب�سع  كل  يتوقفن  اأن  عليهن  وك�ن  ومري�س�ت،  كن عج�ئز  الن�س�ء  فبع�ص  ببطء.  
دق�ئق كي يلتقطن اأنف��سهن ويرحتن. وبع�سهن الآخر، ممن هن اأكرث قدرة على 

امل�سي، اأنهكهن حمل اأطف�لهن".

وبقذائف اله�ون. ف�ختب�أن� يف  اليهود مبدفعيتهم  ق�سفن�  الت�لية،  الليلة  "يف 
البداية خلف بع�ص ال�سخور. اإّل اإنه حني توا�سل الق�سف، بداأ اجلميع ي�سرخون 
ول  اهلل.  رام  اإلى  الطريق  طوال  ونرك�ص  ونرك�ص،  نرك�ص،  ورحن�  مذعورين... 
يعدن  مل  لأنهن  اأطف�لهن،  الأمه�ت  بع�ص  ترك  فقد  جرى.  م�  اأن�سى  اأن  ميكنني 
ق�درات على حملهم. حتى اإن عمتي طلبت من اأمي اأن ترتك بع�ص اأطف�له� وراءه�. 
اأن  لك  ينبغي  �ستحُقتلني.  اإنك  له�:  فق�لت عمتي  اأطف�ل،  اأمي  حتمل ثالثة  وك�نت 
ترتكي طفلني منهم، و�سرن�سل اإليهم� من ي�س�عدهم� حني ن�سل اإلى رام اهلل لكن 
اأمي رف�ست، والتفتت اإيّل ق�ئلة: ي� خليل، اأنت يف الث�نية ع�سرة فقط، ول�ست قويً� 
مب� فيه الكف�ية � هل تظن اأنك ت�ستطيع اأن حتمل اإحدى اأخواتك ( وترك�ص به�؟ 
ف�أجبت: نعم، وحملته�. وبقي بع�ص الأطف�ل لأنه مل يكن هن�ك من يحملهم، وبقي 

تلن. وحتى الآن، ل اأ�ستطيع اأن اأن�سى ذلك". بع�سهم الآخر، لأن اأمه�تهم قحُ

� مل  متطوعني  ول  نظ�مية  قوات  ل   � قوات عربية  اأية  املنطقة  يف  يكن  "مل 
كن�.  واأي��ن  نحن،  َمْن  يعرفون  اليهود  وك�ن  نوع.  اأي  من  عربية  قوات  هن�ك  يكن 
طً�، وذا هدف واحدفقط. فقد اأرادوا الت�أكد  دًا وخمَطّ وك�ن اعتداوؤهم علين� متعَمّ
من اأنن� �سن�سل اإلى رام اهلل يف ح�لة وا�سحة من الذعر واحلزن. وك�نوا ي�أملون 
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اأن تبث ح�لتن� واحلك�ي�ت التي �سرنويه� الذعر يف قلوب الآخرين، وتدفعهم اإلى 
الفرار من بيوتهم. وك�ن ذلك كله جزءًا من ا�سرتاتيجية �سهيونية ذكية ون�جحة 

جدًا، لإخ�فتن� واإرغ�من� على ترك وطنن�".
حرب  خالل  ال�سهيونية  للقوات  ا�سرتاتيجيً�  هدفً�  والرملة  اللد  مّثلت  لقد 
بني  املوا�ضالت  ملتقى خطوط  اأبيب عند  تل  بالقرب من  وقوعهما  ب�ضبب   ،1948
ال�سم�ل واجلنوب وال�س�حل والداخل، وب�سبب وجود مط�ر ع�سكري �سغري يف الرملة 
فل�سطني  الرئي�سة يف  اله�تف  وجود حمطة  اإلى ج�نب  اللد،  كبري يف  واآخر مدين 

ومع�سكر �سرفند ب�لقرب  منهم�.
اأطلق الإ�سرائيليون على عملية اللد والرملة ال�سم الرمزي "داين" وخ�س�سوا 
بن�قالت  األوية ومزودة  املوؤلفة من 6500 رجل، منظمة يف ثالثة  البلم�خ  قوة  له� 

اجلنود املدرعة املجنزرة واملدرع�ت واملدفعية والإر�س�د اجلوي.
بداأ الهجوم الإ�سرائيلي يوم 9 متوز 1948، مب�سعى لعزل املدينتني ومت احتالل 
قرية عن�بة، وقرية جمزو، ثم مط�ر اللد، فعزلت �سرية اجلي�ص الأردين يف الرملة 
ومدفعي  جوي  لق�سف  لتتعر�س�  وعزلهم�،  املدينتني  تطويق  واكتمل  والعب��سية، 

�سمل الأحي�ء الآهلة ب�ل�سك�ن.
من  ع�سر  الث�لث  ال��ي��وم  ويف  الرملة،  مدينة  �سقطت   ،1948 مت��وز   11 يف 
ال�سري  على  واأج��ربوه��م  عنوة،  املدينة  �سك�ن  الإ�سرائيليون  رّح��ل  نف�سه،  ال�سهر 
دموية  جم��زرة  فت  اقرتحُ اأن  بعد  اأي���م،  ثالثة  ا�ستمرت  عملية  يف  اأقدامهم،  على 
ب�س�أنه� يف  معلوم�ت كثرية  وردت  وقد  قّلم� مت احلديث عنه�،  اللد،  خ�سو�سً� يف 
 كت�ب رج�ئي ب�سيلة ال�س�در عن موؤ�س�سة الدرا�س�ت الفل�سطينية ب�للغة النكليزية

.)In the Land of My Birth: A Palestinian Boyhood(
 كم� حتدث الي��ص خوري عن م�سرية العط�ص واملوت التي ع��سه� �سك�ن املدينتني، 

كم� حتدثت الفن�نة الت�سكيلية الفل�سطينية من�ل ديب، عن لوحته� "دير طريف".
وت�سم الرملة العديد من املواقع الأثرية املهمة، منه� بق�ي� ق�سر �سليم�ن بن 
عبد امللك، واجل�مع الكبري. كم� ت�ستهر بربكة العنزية املوجودة �سم�ل غرب الرملة 
الف�سل بن  الأبي�ص ومئذنته، وقرب  اإلى اجل�مع  ب�لإ�س�فة  بحوايل كيلومرت واحد، 

العب��ص، ومق�م النبي �س�لح عليه ال�سالم، مم� يجعله� قبلة لل�سي�ح.
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امل�سجد البي�ص- الرملة



الفصل الثاني

عمل ثوري لم يتوقف

من البداية .. إلى االنتفاضة





22

تجمع البؤر الثورية

يقول اأبو جه�د: حني انطلقن� مل تكن الأر�ص ممهدة اأم�م عملن� التنظيمي،  
الت�سميم على  لكنن� مبزيد من  املواقع ك�نت �سعبة،   الظروف يف كل  اإن كل  اإذ 
ب�إجراء الت�س�لت  الفل�سطينية كن� نوا�سل امل�سرية،  ونقوم  الثورية  خلق احل�لة 
ب�ملواقع املختلفة لتجمع�ت �سعبن�،  ونتحرك للق�ء مع تلك املجموع�ت التي تلتقي 
معن� والتي �سبق لن� التعرف اإليه�،  فتتحرك يف كل اجت�ه �سواء يف املن�طق املحيطة 

ب�أر�سن� املحتلة يف املخيم�ت واملدن والقرى او يف جتمع�ت الغربة  .

   وك�ن الو�سع الع�م يف الكويت ي�سمح لن� ب�لتحرك وي�سمح ب�ت�س�ع حركتن� 
اأن  فك�ن  والأردن،   و�سوري�  وال�سعودية  قطر  يف  اإخوتن�  مع  اللق�ءات  وتك�ثرت 
تك�ثرت حركتن� وات�سعت وتقدمت بعد اأن تبلورت بنيته� ومنهجه� من خالل العمل 
يف الواقع ال�سعب املرير لإحداث التغيري فيه بل وتفجريه حلمل الراية احلقيقية 

اإلى الوعد الفل�سطيني.
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الراية األولى: نداء الحياة.. "فلسطيننا" 

يف فرتة حمدودة قطعت حركة "فتح" خطوات ه�مة الى الأم�م، وقد حدث 
هذا التقدم عرب رايتني رئي�سيتني ارتفعت� خالل عمله� التنظيمي فك�أنه� بذلك قد 
اخت�رت املف�تيح املن��سبة مت�م� واملتالئمة مع جممل الظرف الفل�سطيني والعربي، 

من اأجل فتح الأبواب املغلقة ام�م احلركة وام�م ال�سعب.

الأول 1959  ت�سرين  بريوت يف  �سدرت يف  التي  املجلة  الأول��ى  الراية  ك�نت   
والتي حملت ا�سم  نداء احلي�ة - فل�سطينن�. 

وقد لعبت هذه املجلة دور ال�سمعة يف ظالم النكبة وك�نت تتجه اليه� عيون 
احلي�رى فت�سري عليه�، وذلك حينم� ارتفع �سوت املجلة ين�دي من  اجل كي�ن ثوري 
فل�سطيني يواجه م� ك�ن ين�دى به يف ذلك الوقت من كي�ن �سي��سي برع�ية الأنظمة 

العربية. 

و�سكل هذا  ال�سرائيلي  الكي�ن  امل�سلحة لجتث�ث  ب�لثورة  تن�دي  املجلة  ك�نت 
ال�سع�ر  ام�  والتنظيمية.  ال�سي��سية  روؤيته�  خالله  من  تت�سكل  له�  اأ�س��سي�  �سع�را 
ال�س��سي الآخر الذي اعتربته هدف� مركزي� فهو الدعوة الدائمة واملفتوحة الى بن�ء 
جميع  عن  بعيدا  كله  ال�سعب  وحدة  الفل�سطينية،  الوطنية  الوحدة  و�سن�عة  وخلق 
التي�رات احلزبية وبعيدا عن جميع ال�سراع�ت اجل�نبية وك�نت الدعوة : فلتجتمع 
قوان� يف جبهة وطنية مرتا�سة او حركة ن�س�لية واحدة تتجه ا�س��س� نحو فل�سطني 

لتحريره� ..

واقول الآن اإن مثل هذه الدعوة متكنت من جمع وتوحيد ك�فة الطالئع التي 
�سبق له� اأن ان�سمت اإلى الأحزاب والتج�رب احلزبية الف��سلة ف�حبطت، فج�ءت 
الدعوة لت�ضكل انقاذا لها من حالة االحباط هذه وتبث فيها روحًا معنوية جديدة 

ق�درة على �سن�عة الطريق الى فل�سطني .

ب�سكل  له  واأخل�ست  "فل�سطينن�"  رفعته  الذي  الث�لث  الأ�س��سي  ال�سع�ر  ام� 
مطلق اي�س� فهو التعبري عن الدراك الفل�سطيني ال�سعبي العميق برف�ص الو�س�ية 
يتلخ�ص  والتي  املحبطة  الو�س�ية  هذه  طبيعة  ادراك  الى  الدعوة  فك�نت  العربية 
هدفه� مب�س�درة الإرادة والقرار الفل�سطيني امل�ستقل، ومنع الكي�ن الفل�سطيني من 

الن�سوء اإلى  ج�نب �سقيق�ته العربي�ت .
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م�سريته�  "فل�سطينن�" يف  اليه�  ا�ستندت  التي  والأ�س�ص  ال�سع�رات  هي  هذه 
اخلالقه بحيث مل مي�ص وقت على �سدوره� واذا به� ت�سبح حمج� ملختلف املواقع 

والتجمع�ت الفل�سطينية 

ان نداء املجلة الدائم والذي ك�ن مبث�بة الدعوة الى النقالب الب�سري اله�ئل، 
والى اع�دة �سن�عة  الب�سر، و�سي�غة العقل واجل�سد الفل�سطينيني هو ان يفتح كل 
نف�سه من ح�لة  ينت�سل  وان  مراراته  بكل  والواقع  ويرى احلقيقة  عينيه  فل�سطيني 
العدم التي يعي�ضها  واالنخراط يف الفعل الثوري وااللتحام املطلق بحركة التحرير 

الوطني الفل�سطيني.

وك�ن فرحن� عظيم� حني كن� نرى هذا ال�سدى اله�ئل العظيم لندائن�، هذا 
ال�سدى اله�ئل العظيم لروؤيتن� الف�علة، فت�سلن� الر�س�ئل املتوالية ت�س�أل وت�ستف�سر 
ثورية  جمموعة  ن�سكل  "نحن   : تقول  ر�س�ئل  ت�سلن�  فك�نت  لت�س�رك،  تعرف  كي 
ود�ستورن�،  الداخلي  نظ�من�  ولن�  التنظيمي،  اط�رن�  �سكل  تنظيمي  بعمل  ارتبطن� 
به  متتلىء  م�  هو  تقولونه  والذي  �سوتن�،  هو  �سوتكم  اأن  ونرى  اأهدافن�،  وحددن� 

�سدورن� اين انتم وكيف.

البدء بهذا احلوار،  الى  ن�س�رع  وبينكم، وكن�  بينن�  للبدء بحوار  نلتقي بكم، 
فيم� ا�سرع م� ين�سوي هوؤلء الإخوة حتت راية "فتح" .

"فتح" �سكلت نهرًا ت�سب فيه وتلتقي كل  اإن حركة  وب�سبب ذلك مت�م� قلن� 
جداول العمل التنظيمي الثوري احلقيقي التي تعددت ف��سبح النهر زاخرًا ب�حلي�ة 

واملي�ه، وا�سبح نهر حركة "فتح" بكف�حه� ون�س�له� العظيم اخلالق .

الراية الثانية: مكتبنا األول في الجزائر 

راية اخرى لزمت عودة الكي�ن ال�سي��سي الفل�سطيني الى احلي�ة، اذ حدث 
اأن ق�م الخ ابو عم�ر، وبعد ات�س�لت م�سبقة اجرين�ه� مع الثورة اجلزائرية قبل 
انت�س�ره�، بزي�رة اإلى اجلزائر للم�س�ركة يف الحتف�ل بعيد ال�ستقالل اجلزائري، 
وهن�ك مت التف�ق على اأن يتم "فتح" مكتب لفل�سطني يف اجلزائر تتولى م�سوؤوليته 
ا�ستقيل من عملي يف  اأن  تقرر  الكويت  الى  ابو عم�ر  الخ  فتح، وحني رجع  حركة 
التدري�ص ب�لكويت كي ا�س�فر الى اجلزائر لت�سلم م�سوؤولية املكتب. وهكذا مت "فتح" 
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مكتب اجلزائر الذي قدر له اأن يلعب دورا رئي�سي� يف العمل العالمي وال�سي��سي 
الفل�سطيني لكي يتحول اإلى معلم من مع�مل حركة "فتح" .

وحني بداأن� يف العمل هن�ك مل يكن يف اجلزائر غري اربعة ع�سر فل�سطينيً�، 
لذا ف�ن املهمة الأولى التي و�سعه� املكتب على ع�تقه هي تو�سيع التجمع الفل�سطيني 
هن�ك، فقمن� اأول بفتح الأبواب ام�م مئ�ت الطلبة لاللتح�ق ب�جل�مع�ت اجلزائرية  
يف  ب�لتدري�ص  ليقوموا  الفل�سطينيني  املعلمني  من  مئ�ت  اإم���م  "فتح" الب��واب  ثم 
بعد  له�  م��سة  بح�جة  اجلزائر  ك�نت  عديدة  اأخرى  اأعم�ل  عن  ف�سال  اجلزائر، 

ال�ستقالل.

جميع هوؤالء االإخوة كانوا على ارتباط وثيق باملكتب الذي كان يقوم بتقدمي 
ك�فة الت�سهيالت لهم، كم� يقيم اللق�ءات والندوات، ثم الن�س�ط�ت التنظيمية .

جديدة  روح��ا  هناك  الفل�ضطينيني  بني  خلقا  والن�ضاط  احلركة  هذه  ومثل 
اع�دت خلق ال�سب�ب الفل�سطيني املتواجد هن�ك، والذين ا�سبحوا فيم� بعد جزءا 
رئي�سي� من النوي�ت واخلالي� املق�تلة التي �س�ركت م�س�ركة عظيمة فيم� بعد . اذ 
ق�م املكتب بعد ذلك ب�ن�س�ء مع�سكر للتدريب وترتيب الدورات التدريبية الع�سكرية 

اخل��سة يف الكلية الع�سكرية يف "�سر�س�ل" ليتخرجوا منه� �سب�ط� .

هوؤلء  من  كبرية  اعداد  التحقت  الأول��ى  الر�س��سة  اطالق  ففي حلظة  لذا   
�سديد  منهل  ك�ل�سهيد  عظم�ء  ابط�ل  منهم  وا�ست�سهد  امل�سلح،  ب�لكف�ح  الإخ��وة 
وال�سهيد وديع عبد اللطيف. كذلك ك�ن من بينهم الخوان الق�ئدان: ال�سهيد ابو 

علي اي�د، وال�سهيد ابو �سربي وغريهم.

اأم� على �سعيد العمل ال�سي��سي فك�نت هي املرة الأولى التي يربز فيه� ال�سوت  
الفل�سطيني على ال�سعيدين العربي والدويل اذ مل يحدث اأن زار اجلزائر يف تلك 
ب�ستى  به  الت�س�ل  على  اجلزائر  مكتب  وعمل  ال  رئي�ص  اأو  �سي��سي  ق�ئد  الفرتة 

الو�ضائل مما جعل للمكتب وجودا حيا وفاعال يف االأو�ضاط العربية والدولية.
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من الجزائر .. االنطالق إلى العالم

يف مثل تلك الظروف ال�سعبة التي ك�نت متر به� ق�سية فل�سطني، وبعد �سعي 
حثيث ذهبت لزي�رة كل من ال�سني وكوري� ال�سم�لية وفيتن�م ويوغ�سالفي� وامل�ني� 

الدميقراطية، بهدف خلق ا�س�ص للعالق�ت بني فل�سطني وهذه الدول.

من  العديد  بتح�سري  يتمثل  للمكتب  ال�س�غل  ال�سغل  ك���ن  فقد  ذل��ك  اإل��ى 
الوث�ئق واملذكرات التي تلقي ا�سواء على الق�سية الفل�سطينية كي تر�سل الى ك�فة 
ب�ر�س�له�  التي ق�م املكتب  الجتم�ع�ت واملوؤمترات، وقد ك�ن منه� تلك املذكرات 

اإلى موؤمتر القمة العربي الول كي ت�سبح جزءًا من وث�ئقه.
كل هذا جعل من مكتب اجلزائر يف هذه الفرتة املبكرة من عمل حركة "فتح" 
معلمً� من املع�مل ي�س�ف الى اجلهد اخلالق الذي ن�سرته جملة "فل�سطينن�" لتخلق 

من "فتح" ا�سم� ب�رزًا يف �س�حة العمل ال�سي��سي القليمي والدويل .
ت�ريخية  دورة  ك�ن  اجلزائر  مكتب  لعبه  ال��ذي  ال��دور  اأن  هن�  اوؤك��د  ان  واود 
ب�لفعل تكفلت بخلق نوع من الثقة لدى ابن�ء �سعبن� يف كل مك�ن مب�سرية حركتن� 

وبخي�راته� وب�لطريق الذي انتهجته من اجل حتقيق اهداف �سعبن�.

االمتداد البشري والجغرافي

فرتة  يف  "فتح"  حركة  ميزا  اللذين  ال�س�بقني  املعلمني  هذين  ال��ى  ا�س�فة 
ن�سوئه� الأولى ك�نت هن�ك �سمت�ن ب�رزت�ن تكفلت� بت�سكيل مدخل الى قلب وعقل 

الفل�سطيني اينم� ك�ن تواجده .
ومتثلت الأولى بهذا الزخم الب�سري من الطالئع ال�سب�بية الفل�سطينية الذي 
وجد لدى "فتح"، اجوبة حقيقية عن ا�سئلته فك�ن اأن ان�سوى حتت رايته�  ب�ختي�ر 
حر ومفتوح دومن� انغالق على الذات بل ع�مل مفتوح ي�سنعه اجلميع وي�سنعه على 
دون  لي�س�هموا  اجلميع  ام�م  "فتح" الآف���ق  فيتم  وعن�سر،  ك�در  كل  الفعل  اأر�ص 

حدود يف تعبيد الطريق الى فل�سطني .
ام� ال�سمة الث�نية فتمثلت بهذا المتداد اجلغرايف ال�سخم الذي ن�سر نف�سه 
دفعة واحدة من الكويت الى قطر وال�سعودية والأردن وال�سفة الغربية وخميم�ت 
التنظيمي  واأمريك�. ف�سكل مثل هذا المتداد  اوروب�  الى  ولبن�ن وغزة، ثم  �سوري� 
رافدًا ا�س��سيً� من روافد القوة مم� اعطى احلركة امتدادا جعله� ق�درا على حتمل 
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كل الهب�ت الع�ر�سة التي ح�ولت منذ البدء اأن حتتويه� وان تكون و�سية عليه� وعلى 
حركة �سعبن�. ومثل هذا الرافد ك�ن خالقً� الى حد كبري فيم� بعد اإلى الدرجة التي 
تقدمت  التي  املبدعة  الكوادر  فتنتج  الأق�ليم  تن�س�أ يف هذه  التنظيم�ت  فيه�  راأين� 
لت�سبح يف املواقع العلي� من القي�دة كم� يف تنظيم اوروب� الذي انتج الخوة ه�ين 

احل�سن وحمدان واأبو الهول..
هذا كله جعل من حركة "فتح" موجودة را�سخة يف وجدان �سعبن� ي�سعب على 
احد جت�وزه بنف�ص الوقت الذي ي�سنع فيه فع�لية حقيقية منت�سرة على بقعة وا�سعة 

من الع�مل.

راية الكفاح المسلح

يف ال�سي�ق نف�سه حيث اعتربن� اأن كل م� �سبق من عملن� التنظيمي وال�سي��سي 
اإلى تهيئة املن�خ وبن�ء ال�س��ص ال�سلب لعالن  والديبلوم��سي ك�ن يهدف ا�س��س� 
الكف�ح  بدء  عن  الع��الن  وهو  الن�س�ل  يف  الرئي�سي  وطريقن�  الأ�س��سي  اجت�هن� 
الفل�سطيني امل�سلح واطالق الر�س��سة الأولى يف 1965/1/1 لذلك فكل م� جتمع 
لدين� من امك�ني�ت يف تلك الفرتة وكل م� جمعن�ه من تربع�ت وو�سلن� من دعم  
هن�  من  امل�سلحة.  النطالقة  وا�ستمرار  وتعزيز  لبدء  وحم��ص  ثقة  بكل  يتجه  ك�ن 
ف�ن �س�غلن� الأ�س��سي يف تلك الفرتة تركز على تنظيم وتدريب وجتهيز الوحدات 
القت�لية، وخ��سة تلك الوحدات التي متلك خربة ومعرفة بطبيعة الأر�ص ومداخله�، 
ثم ك�ن �س�غلن� املالزم لهذا التنظيم والتدريب هو العمل احلثيث على جمع كل م� 

ميكن جمعه من الو�س�ئل القت�لية من �سالح ومواد وجتهيزات . 

االستمرارية والمسؤولية عن الشعب

ا�سرتاتيجية  اهمية  ذو  رئي�سي  �س�غل  هن�ك  ك�ن  ال�ستعداد  هذا  غمرة  يف 
�سعبن�  جت�ه  يحكم تفكرين� وم�س�رن� منذ البدء، وهو م�سوؤولية "فتح" الجتم�عية 
الفل�سطيني. اذ منذ اللحظة الأولى كن� ندرك احل�س��سية املطلقة ملثل هذه امل�س�ألة، 
فتجربة �سعبن� ك�نت ح�فلة ب�ملرارات من خالل امل�سري املر الذي ع��سته ع�ئالت 
�سهداء 1948 .. وك�ن ال�سوؤال املطروح يف ال�س�رع الفل�سطيني : هل اذا ان�سويت 

حتت هذه الراية �سيكون م�سري ع�ئلتي م�س�به� مل�سري هذه الع�ئالت التي اأراه�؟
اخذن� من هذا الواقع عربة، فكن� كلم� جنمع دين�را نحتفظ بن�سفه لتحقيق 
الرع�ية الجتم�عية لع�ئالت ال�سهداء والأ�سرى واملت�سررين. وعلى املدى حتولت 
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عن�وينه�  ب�رز من  هذه الرع�ية الى �سمة م�سرقة من �سم�ت حركة "فتح" وعنوان 
ال�سهداء  اأ�سر  ورع�ية  الجتم�عية  ال�سوؤون  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  حيث  العظيمة، 
والأ�سرى احد املع�مل الب�رزة يف �سي�ق تعزيز انطالقة ثوارن� بثقة واطمئن�ن دون 

الن�سغ�ل على م�سري من وراءهم.

 القواعد األولى للعمل الثوري 
ا�ضتنباط  الرئي�ضية  �ضواغلنا  احد  كان  االأولى  اللحظة  ومنذ  م�ضريتنا  خالل 
قوانني وقواعد العمل الثوري يف �س�حتن� انطالق� من الظروف اخل��سة بن� والظروف 
املحيطة وطبيعة ال�سراع، ذلك اأنه رغم درا�ستن� ملجمل التج�رب الثورية الق�ئمة، 
ورغم مع�ي�ستن� ومعرفتن� امللمو�سة للعديد من هذه التج�رب، ال اأن حر�سن� ك�ن 

ع�ليً� منذ البدء على و�سع قواعد العمل اخل��سة بن�.
هي  ا�س��سه�  على  والنظري  ال�سي��سي  وعين�  اأر�سين�  التي  الأول��ى  الق�عدة   -1
اعتب�ر م�س�ألة الوحدة الوطنية احدى ال�سرورات املطلقة التي ل ميكن الته�ون 
حي�له� فيكون ات�س�ع ال�سدر ورح�بة الأفق ميزة اولى من ميزات "فتح" بهدف 

ا�ستيع�ب كل الط�ق�ت اخلرية من اأبن�ء �سعبن�..
الق�عدة الث�نية التي ار�سين� ثوابته� هي توظيف كل الط�ق�ت من اأجل تفجري   - 2
الكف�ح امل�سلح من حيث كونه ركيزة ث�بتة ت�سعى اإلى حتقيق احلرب ال�سعبية 
طويلة الأمد التي حتت�ج اإلى �سرب ونف�ص طويل بحيث تتم �سن�عة القدرة على 

حتمل العمل ال�س�ق واملع�ن�ة الطويلة .
الق�عدة الث�لثة انه خالل م�س�رن� الطويل ل بد من العمل احلثيث على تفتيت جبهة   -3
العداء �سواء عن طريق �سن الن�س�لت الع�سكرية الثورية اأو عن طريق العمل على 
تفتيت البنية الداخلية للخ�سم من خالل اإحداث ال�سروخ يف هذه البنية وتعميق 

ال�سراع�ت داخله� بو�س�ئل حتدده� الثورة وتن��سل من اجل تر�سيخه�.
ام� الق�عدة الرابعة والتي ت�سكل احدى ال�سرورات كذلك فهي ان نكون دوم�   -4
الرادة  منع  والعمل على  بن�،  التي حتيط  العربية  ب�لظروف  ك�مل  وعي  على 
العربية من احتالل ارادتن� الثورية ومنع فر�ص الو�س�ية على قرارن� ال�سي��سي.

على  الدائم  الت�أكيد  هو  و�سيبقى  ك�ن  �سواغلن�  من  رئي�سي�  �س�غال  ف�ن  لذا 
ا�ستقاللية الوطن الفل�سطيني  وهو  توجه اأو �سرورة ل تنبع من قطرية �سيقة اأو 
اإقليمية مغلقة بل تنبع من منطلق�ته� ذات البع�د القومية ا�ستن�دا اإلى اأن �س�حب 
اأن  بد  ل  لذا  املع�ن�ة،  اح�س��س� بحجم  والكرث  ب�لمل،  اح�س��س�  الأكرث  هو  اجلرح 

يكون الأكرث تف�عال واندف�عة ملع�جلة جرحه .
وبعد و�سع كل هذه الأ�س�ص والقواعد والقوانني ك�نت "فتح" قد ن�س�أت وك�نت 
الن�سر.  الى  لتتولى قي�دة �سعبه�  والتطور  قد و�سعت قدمه� على طريق الرتق�ء 

وك�ن �سع�ره� الدائم "ثورة حتى الن�سر". 
الشهيد البطل أبو جهاد
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الشهيد البطل أبو جهاد
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لحظة البدء
 االجتماع التأسيسي ووالدة "فتح"

اأحد الإخوة يف الكويت وو�سعن� يف هذا  عقدن� اجتم�عن� الت�أ�سي�سي يف بيت 
االجتماع اخلطوط العري�ضة االأولى لعملنا التنظيمي.  اإما يف االجتماع الثاين فقد 
تخلف اأحد اخلم�سة عن احل�سور ممتنع� عن موا�سلة الطريق،  فبقين� اأربعة اإخوة، 
بداأن� بو�سع اللبن�ت الأولى حلركة فتح.  وهن� اأريد اأن اأو�سح اأن هدفن� ك�ن بن�ء 
تنظيم من اأجل فل�سطني. على مثل هذا الأ�س��ص العري�ص اتفقن�،  فال يكون تنظيمً� 
فئة اأو �سريحة اأو طبقة،  كم� ل يكون من اأجل اأهداف غري حترير فل�سطني،  ولذلك 
مل تبداأ احلركة ب��سم م�،  ولكن ك�ن اتف�قن� اأن الأهم البدء ب�لعمل دون اللتف�ت  
اإلى ال�سم،  ف�ل�س�حة الفل�سطينية تعج ب�لأ�سم�ء،  وبقين� نعمل طيلة ثم�نية ع�سر 
�سهرًا دون اأن يحمل عملن� اأي ا�سم،  لأنه مل يكن يف اعتب�رن� غري الهدف،  وهو 

العمل من اأجل فل�سطني.

اأ�سم�ء  وطرحت  ال�سم،   م�س�ألة  نن�ق�ص  اأخذن�  �سديد  وبتمهل  بعد  وفيم�    
العمل  اإط�رن� الذي اخرتن�  اإن  اأن ر�سون� على ق�عدة م�سرتكة تقول  اإلى  عديدة،  
حتمل  م�  بكل  حركة  بل  رابطة،   اأو  تنظيمً�  اأو  حزبً�  ولي�ص  حركة  هو  خالله  من 
من مف�هيم ودين�ميكية واآف�ق مفتوحة.  وهي حركة لتحرير فل�سطني، اأي حركة 
من  الكثري  حتمل  التي  "فتح"  بكلمة  له�  ورمزن�  الفل�سطيني  الوطني  التحرير 
الدللت واملع�ين يف الوجدان ال�سعبي الفل�سطيني والعربي،  والكلمة تعد اختي�رًا 

معكو�سً� للحروف.

وهكذا ولدت "فتح" بعد م�سرية طويلة من العمل مم� يو�سح اأن حركة "فتح" 
العمل،  وهي بذلك  او تعريف بقدر م� ك�ن يهمه�  ا�سم  مل يكن يهمه� يوم ولدت 
و�سعت نف�سه� وب�سكل تلق�ئي يف اإط�ر قومي يو�سل اإلى الهدف، وهذه ك�نت حقيقة 

اأولى رافقت م�سريتن�.
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مصادرة القرار الفلسطيني هاجس مستمر

عليه،   ك�نت  كم�  الفل�سطينيني  نحو  العربية  التوجه�ت  ا�ستمرت  النكبة  بعد 
وقد ات�سمت هذه التوجه�ت بجملة من الظواهر ك�ن اأبرزه� ا�ستمرار العمل على 
اإق�مة ع�زل كثيف بني الفل�سطينيني وبني ق�سيتهم وقد مت ذلك مب�س�درة قرارهم 
حلقت  التي  الولى  ال�سنوات  يف  الفل�سطينيني  ب��سم  الن�طق  ك�ن  حيث  ال�سي��سي 
النكبة هو الأمني الع�م جل�معة الدول العربية ال�سيد عبد الرحمن عزام.  وقد مت 
العمل دون انقط�ع على جتريد الفل�سطينيني من �سالحهم ومن اإمك�نية ا�ستخدام 
يتم خلق و�سع فل�سطيني  التنظيم بحيث  و�س�ئل  ال�سالح،  وكذلك جتريدهم من 

ع�جز عن مم�ر�سة اأي �سكل من اأ�سك�ل قي�دة العمل ال�سي��سي والتنظيمي.

لكن مثل هذا الو�سع مل ي�ستمر،  بل من امل�ستحيل ا�ستمراره لأنه ق�م اأ�س��سً� 
على عجز مطلق وخ�سوع مطلق وعلى ك�رثة.

لبن�ن ومت طرد  و�سقط احلكم يف  �سوري�  الثورة يف م�سر ويف  وهكذا ق�مت 
العربية  ف�جلم�هري  حتمي�  التغيري  ك�ن  الأردين.  اجلي�ص  قي�دة  عن  ب��س�  غلوب 
يف كل مك�ن اأخذت تبحث عن كرامته� وعن ط�ق�ته� وعن روحه� التي هدرت يف 

فل�سطني ع�م 1948.

اتجاهات الساحة بعد النكبة

يف ال�س�حة الفل�سطينية ك�نت هن�ك اجت�ه�ت خمتلفة:

بجي�سه  الق�دم  الدين  �سالح  او  العربي  املخل�ص  ينتظر  ك�ن  الذي  الأول:  
اجلرار لتحرير فل�سطني. وقد انتع�ص مثل هذا الجت�ه بعد التغيريات التي طراأت 
هذه  ك�نت  حني  اأخ��رى  م��رة  �سدم  لكنه  عديدة،  عربية  اقط�ر  يف  ال�سلطة  على 

ال�سلط�ت تردد:  " ل خطة لدين� يف الوقت احل��سر من اأجل فل�سطني".

اأ�س�ص جديدة  اإع�دة بن�ء املجتمع�ت العربية على  الث�ين:  ك�ن يرى �سرورة 
وببنية خمتلفة.. ف�جته اأ�سح�ب هذا الجت�ه نحو العمل احلزبي القومي، فتوزعت 
قط�ع�ت خمتلفة من �سعبن� الفل�سطيني على هذه الأحزاب ظن� منه� اأنه� اإذا م� 
�سيطر اأحد هذه الأحزاب على ال�سلطة يف الأقط�ر املحيطة بفل�سطني ف�سوف يعني 

عبد الرحمن عزام 
المني الع�م جل�معة الدول العربية

غلوب ب��س� ق�ئد اجلي�ص العربي
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اأنهم ملكوا زم�م جمتمع عربي قوي و�سليم ميكنه ان يكون لبنة اأ�س��سية يف مواجهة 
اخلطر ال�سهيوين وحترير فل�سطني.

وقد خ��ص �سب�بن� جميع املع�رك التي خ��سته� هذه الأح��زاب،  بحيث ك�ن 
الفل�سطيني يف حزب معني ي�س�رع �سقيقه الفل�سطيني يف حزب اآخر لكن الوق�ئع 
اأعطت نت�ئج تختلف عن الآم�ل التي بني عليه� هذا الجت�ه،  اإذ ثبت اأن الأحزاب 
التي و�سلت اإلى ال�سلطة يف بع�ص الأقط�ر العربية،  ك�نت اأبعد الن��ص عن طريق 
الوحدة  بدل  والن�سق�ق�ت  اخلالف�ت  �س�عفت  اأنه�  به  ق�مت  م�  وكل  التحرير،  

والت�س�من.

الث�لث:  ك�ن ال�س�غل الرئي�سي ملثل هذا الجت�ه انتظ�ر �سراع دويل او حرب 
ع�ملية ث�لثة تن�س�أ يف غم�ره� اإمك�نية حترير فل�سطني.

هذه هي الجت�ه�ت التي ك�نت �س�ئدة بعد نكبة فل�سطني والتي مالأت ال�س�حة 
الفل�سطينية خ�س�م� واقتت�ًل و�سراع� دون ان يكون ممكنً� الو�سول اإلى نتيجة م�.  

ويف مثل هذا الظرف جرى الزج بطالئع فل�سطينية يف مع�رك ل ط�ئل من 
ورائه� لعبت دور راأ�ص احلربة يف مع�رك ال�سراع الداخلي واملحلي.

تساؤالت قبل النشوء

ك�ن ال�سوؤال الرئي�سي الذي يعج به ال�س�رع الفل�سطيني هو:  كيف نبداأ؟  وك�نت 
للتج�رب  الفل�سطيني  ال�س�رع  تختزن  ك�نت  التي  النهمة  املت�بعة  تلك  دائمً�  تعززه 
الثورية يف الع�مل،  ك�لثورة اجلزائرية وم� حملته من �سورة م�سرقة �سنعت اأخدودًا 
والتجربة  ال�سينية  الثورية  التجربة  هن�ك  وك�نت  الع�م،   الفل�سطيني  الوعي  يف 
الثورية الكوبية.  وك�ن �سعبن� يف مواقع ال�ست�ت العربية ويف الع�مل تطحنه الهموم 
على  والتحفظ  املغلقة  املع�سكرات  يف  احلجز  ك�ن  اإذ  تنتهي،  ل  التي  والعذاب�ت 
ات�سع  وقد   .. املريرة  العذاب�ت  تلك  اأ�سك�ل  �سكاًل من  اإل  لي�ص  فيه�  الفل�سطينيني 
ال�ست�ئم  اإلى الق�عدة، حيث توجه  انت�سر من القمة  التجني والظلم العربي الذي 
الفل�سطيني  وبداأ  عربي،   موقع  كل  يف  فل�سطيني  كل  اإلى  والأك�ذيب  والدع���ءات 
ب�ع  الذي  هو  ب�أنه  يط�ق،   ل  حد  اإلى  وظ�ملً�  ب�طاًل  اته�مً�  يواجه  املواقع  هذه  يف 
اأر�سه،  واأنه هو الذي ت�سبب يف النكبة التي حلت به مع اأنه معروف مت�مً� وب�لوث�ئق 
مور�ست  فقد  ذلك  وف�ساًل عن  �سلمه�،   الذي  ومن  فل�سطني  اأر�ص  ب�ع  الذي  من 
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حدود  ل  قمعية  مم�ر�س�ت  العربية  الأقط�ر  جميع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  على 
العمل  حق  من  واحلرم�ن  والتجمع،   التالقي  من  طالئعه  ومنع  منعه  بهدف  له� 
ال�سي��سي بكل اأ�سك�له، ولعل املظ�مل التي مور�ست يف خميم�ت �سعبن� مل ت�سهده� 
الغيتوات العن�سرية يف اأفريقي�،  ف�س�بط �سغري يف قوى الأمن او اجلي�ص يف دولة 
ما كان يتحكم باالآالف من اأبناء �ضعبنا ويلهب ظهورهم بال�ضياط بحجة ان فردا 
على  الت�آمر  مبح�ولة  يتهم  اأي  تخريبً�،  ي�سمونه  بعمل  يقوم  ك�ن  املخيم  هذا  من 
ال�س�بط يدو�ص على رق�ب  املن�طق ك�ن  او ذاك. ويف بع�ص  �سلط�ن هذا احل�كم 
املن��سلني ملجرد اأن واحدًا منهم ك�ن يقراأ كت�بً� عن فل�سطني، وك�ن يجمع ال�سب�ب 
الفل�سطيني يف مربع�ت  توجه له� حمالت ال�ست�ئم والوعيد،  ثم ينتقون جمموعة 
من ال�ضباب والفتيات وينقلونهم اإلى مراكز املخابرات ليلهبوا ظهورهم بال�ضياط 
فيموت بع�سهم حتت التعذيب ويطلقون من تبقى منهم ليخربوا اإخوانهم كي يكونوا 
ك�نت تطرح  املرعب  كله. يف مثل هذا اجلو  املخيم  الرعب يف  يثريوا  مثال وحتى 

الت�س�وؤلت: اإلى متى؟ وم� العمل؟ وكيف نبداأ؟

كانت الطالئع تت�ضكل رويدا.. رويدا وتتجمع لت�ضع اخلطوط االأولى لت�ضكيل 
اخلالي� اجلديدة التي �ست�أخذ على ع�تقه� البدء ب�لعمل احلقيقي من اأجل حترير 

فل�سطني.

لحظة بناء التنظيم

يف  لن�  الرئي�سي  ال�س�غل  ال�سهيوين  العدو  �سد  امل�سلح  العمل  تفجري  ك�ن 
مثل هذه التجربة الأولى.. ك�ن ي�سغلن� اأن نزرع يف الوعي الفل�سطيني الع�م فكرة 
العمل الع�سكري وا�ستخدام ال�سالح �سد العدو وبعد اأن ازدحم هذا الوعي برك�م 
ه�ئل من التنظري والعمل الع�سكري والدوغم� النظرية.  لكن بعد حدوث التفجري، 
وبعد اأن حتول كف�حن� امل�سلح اإلى حقيقة عملية تك�د ت�ستقطب ال�س�رع الفل�سطيني 
برمته،  �سعرن� اأن مثل هذه احل�لة تتطلب بن�ء التنظيم الق�در على ا�ستيع�به� وعلى 
اإلى عمل م�ستمر، بحيث يكون  واإنت�جه� يف قنوات واطر تبلوره�  اإع�دة �سي�غته� 
هذا التنظيم الن�طق ب��سم هذه احل�لة اجلم�هريية او املعرب عنه� او ممثله� يف 
ال�سراع الن��سب.  وقد �سكلت لن� هذه التجربة در�س� ثمين� من اأجل بدء التفكري 

بت�سكيل حركة فتح.
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بت�أ�سي�ص  التفكري  ك�ن  اخلم�سيني�ت-  منت�سف  -اأي  ب�لذات  الفرتة  هذه  يف 
واقعً� ملمو�سً�،   الفعل كي ي�سبح  اإلى  ينتقل تدريجيً�  اأخذ  "فتح" قد  وبن�ء حركة 
واملده�ص يف الأمر اأن مثل هذا التفكري او مثل هذا التوجه ك�ن قد اأخذ يتحول يف 
اإلى واقع يف العديد من مواقع التجمع الفل�سطيني،  فظهرت العديد  نف�ص الوقت 
الفل�سطيني  للواقع  امل�سرتكة  والروؤي�  والتوجه  التفكري  بنف�ص  تلتقي  التي  البوؤر  من 
والعربي،  يف كل من ال�سعودية، الأردن، م�سر، الكويت وقطر.  وك�ن ذلك ي�سكل يف 

الواقع النوي�ت الأولى حلركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح(. 

الأخ ال�سهيد كم�ل عدوان ك�ن ي�سرتك معي يف هذا التوجه بعد اأن عملن� مع� 
خالل فرتة مق�ومة الحتالل الإ�سرائيلي لغزة. وك�نت هن�ك جمموعة من الإخوة يف 
الق�هرة قد بداأت ب�لتفكري يف بن�ء التنظيم، كذلك ك�نت هن�ك جمموعة اخلليج،  
وجمموعة اأوروب�.  ك�ن هذا التفكري رغم التوزيع اجلغرايف ينطلق من حقيقة تقول 

ب�سرورة العتم�د على الذات ا�ستن�دا ل�سي��سة "م� حك جلدك غري ظفرك".

التوسع وعملية خزان زوهر

من اأبرز عملي�تن� يف تلك املرحلة ك�نت العملية املهمة التي نفذته� جمموعتن� 
لدين�  توفرت  وقد  طري،   القحُ املي�ه  امل�سروع  من  وهو جزء  زوه��ر،   لتفجري خزان 
املعلوم�ت عن هذا امل�سروع من م�سدر وحيد يتمثل بعملي�ت ال�ستطالع التي ك�نت 
تقوم به� جمموعتن� يف الأرا�سي املحتلة.  وقد ق�مت جمموعة لن� بزرع عدد من 
"التنك�ت" املليئة مب�دة )T.N.T(،  بت�ريخ 25 �ضباط 1955، وقد جنحت عمليتن� 
هذه ب�سكل ب�هر،  اإذ حني انفجر اخلزان انطلقت منه املي�ه ب�سكل ه�ئل،  واأذكر 
اأنني كنت يف طريقي اإلى "بيت ح�نون" وحني ا�سرفت على الوادي وجدته ممتلئً� 
مبي�ه اخلزان التي خرجت فيم� بعد لتغطي م�س�ح�ت ه�ئلة من الأر�ص املزروعة 
البحر  يف  لهي�" لت�سب  "بيت  و�سلت  اأن  اإلى  ب�لتدفق  املي�ه  وا�ستمرت  ب�لذرة،  

الأبي�ص املتو�سط.
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ك�نت ردة الفعل الإ�سرائيلية على هذه العمليه اأن ق�م دافيد بن غوريون وزير 
الدف�ع يف حكومة مو�سي �س�ريت بعملية ردة فعل مب��سر،  ف�أر�سل قواته اإلى "بئر 
القوات  ت�سكل ف�سيال،  فق�مت  ال�سف�" لته�جم احلم�ية امل�سرية هن�ك وك�نت 
الإ�سرائيلية بن�سف اخلزان الذي يزود غزة ب�ملي�ه وجرح م� يقرب من 12 �سخ�سً� 

من املدنيني وجنود احلم�ية امل�سرية.

ت�بعة  كتيبة  ي�سكل  فل�سطيني  ع�سكري  ت�سكيل  هن�ك  ك�ن  الوقت  ذلك  ويف 
الكتيبة  ق�ئد هذه  من  ك�ن  فم�  رفح،  تواجده� يف  مك�ن  وك�ن  امل�سري،   للجي�ص 
ب�ل�سبط عند الطريق  .. ويف  املنطقة  "بئر �سف�" لتدافع عن  اإلى  اأر�سله�  اأن   اإل 

فتحت  حيث  اإ�سرائيلي  كمني  يف  الكتيبة  حتمل  التي  ال�سي�رة  غزة" وقعت  "وادي 
عليهم النريان فقتل منهم 28 ع�سكريً�.

 وك�نت عملية  الغدر هذه قد متت يف الليل،  وحني علمن� مب� حدث يف �سب�ح 
اليوم الت�يل،  قمن� ب�إغراق املن�ديل ب�لدم�ء وانطلقن� مبظ�هرة ع�رمة يف مدر�سة 
اإلى  لتن�سم  تتوافد  ك�نت اجلم�هري  الطريق  البلد،  ويف  ب�جت�ه  الث�نوية  فل�سطني 
ال�سع�رات  وك�نت  ت�ريخه�،  ت�سهده� يف  ت�سهد غزة مظ�هرة مل  كي  املتظ�هرين، 
  " الرئي�سية التي اأطلقن�ه� يف تلك املظ�هرة:  "جندون� تنقذون�" "دربون� ت�سعفون� 

ج�نب �سع�رات رف�ص التوطني و" فل�سطني عربية" . " اإلى  تنجدون�  "�سلحون� 
وب�ت وا�سحً� اأن انفج�رًا جم�هرييً� اأخذ ي�سمل غزة بحيث يكون من ال�سعب 
فيم� بعد �سبط الو�سع هن�ك، حينذاك حتركت الإدارة امل�سرية فق�مت ب�عتق�ل 

عدد من املواطنني.
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االنطالقة  
السنوات الصعبة وأزمة عام 1964

كل ع�م ك�ن مير يف حي�ة اأبي جه�د وحركة "فتح" كن� نعتربه مك�سب� كبريا، لأن 
جمرد "البق�ء" على قيد احلي�ة يف حد ذاته حتدٍّ حقيقي لعدو له قوة وغطر�سة هو 
العدو الإ�سرائيلي.لذلك ك�ن كل ع�م مير يحمل معه املزيد من املت�عب وامل�س�عب 
يكن  مل  جه�د  ف�أبو  يت�س�عف،  ك�ن  والتحدي  تكرب  ك�نت  امل�سوؤولية  لأن  واملخ�طر 
بق�ء  تهديد  على  يعمل  اأي�س�  بداأ  واإمن�  بق�ئه،  على  احلف�ظ  فح�سب يف  قد جنح 
خ�سمه وعدوه.ومن بني الأعوام اخلم�سة والثالثني الأخرية يف عمر اأبي جه�د ك�ن 
الع�م  هذا  ففي  وخم�طر،  وم�آ�ص  م�س�ق  من  به  حفل  م�  بكل  متميزا   1966 ع�م 
ب�لذات فقد اأبو جه�د ابنه ن�س�ل وهو مل يزل يف عمر الرباعم املتفتحة، وتعر�ص 
املوت املحقق ملرتني يف  و�س�رف على  الث�نية يف حي�ته،  للمرة  �سخ�سي� لالعتق�ل 
ع�م واحد، بينم� تعر�ست حركة "فتح" نف�سه�، ويف الع�م 1966 ذاته لواحدة من 

اخطر امل�س�كل واعقد الأزم�ت التي ا�ستهدفته� وك�دت تع�سف به�.

ك�نت �سوري� امل�سرح الذي �سهد ف�سول كل هذه الأحداث ال�س�خبة التي مرت 
ب�أبي جه�د والثورة الفل�سطينية على مدار ع�م 1966 وخ��سة بعد اأن انتقلت اغلب 
قي�دة حركة "فتح" وكوادره� الأ�س��سية اإلى �سوري� منذ نه�ية ع�م 1964 لالإعداد 

لتفجري الثورة الفل�سطينية امل�سلحة التي انطلقت يف 1965/1/1.

ك�نت قي�دة "فتح" منذ ت�أ�سي�سه� م�سغولة �س�أنه� يف ذلك �س�أن اأي ثورة وكل 
ثورة يف ال�سعي لت�أمني ق�عدة ارتك�زية لنطالقة عمله� الع�سكري ون�س�له� امل�سلح، 
تكون  كاأن  القاعدة،  هذه  يف  ال�ضرورية  ال�ضروط  من  عدد  توافر  من  بد  ال  وكان 
الن�حية  من  ث�ني�  تكون  وك�أن  �سديقة،  اأو  حليفة  ق�عدة  املعنوية  الن�حية  من  اأول 
اجلغرافية على مت��ص مب��سر وم�سرتك مع حدود العدو، واأن تكون ث�لث� من الن�حية 
الع�سكرية ق�درة على ت�أمني متطلب�ت العمل الفدائي وم�ستلزم�ته، وق�درة يف الوقت 
جت�هه�.  والنتق�مية  العدوانية  العدو  فعل  ردود  وحتمل  نف�سه�  حم�ية  على  ذاته 
وان تكون رابع� من الن�حية ال�سي��سية من�سجمة فعال مع ال�سع�رات القومية التي 
ترفعه�، وان حترتم ا�ستقاللية العمل الفل�سطيني وتلتزم بعدم التدخل يف �سوؤونه 
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الداخلية.وك�ن �سعب� منذ البداية، ول يزال �سعب� حتى يومن� هذا ت�أمني مثل هذه 
الق�عدة الرتك�زية وتكون له� كل هذه املوا�سف�ت اأو احلد الأدنى منه�.

اأقط�ر عربية مر�سحة لن تلعب دور هذه  اأربعة  الن�حية النظرية هن�ك  من 
الق�عدة الرتك�زية وهي م�سر و�سورية والأردن ولبن�ن.

يف ع�م 1964 مل يكن هذا اخلي�ر مت�ح� اإل يف �سوري� وحده�، ك�نت القي�دة 
اجلديدة هن�ك حري�سة على التم�يز مع نظ�م عبد الن��سر يف م�سر بل والدخول 

معه يف تن�ف�ص مت�س�عد و�سل اإلى حد اإحراجه والبع�ص يقول "توريطه".

كم� لعب التن�ف�ص الداخلي بني اأجنحة القي�دة ال�سورية نف�سه� دورا مهم� يف 
اإت�حة الفر�سة اأم�م حركة "فتح" اأن تبداأ انطالقته� الأولى من الأرا�سي ال�سورية 

ب�لذات.

وهكذا بداأت العملي�ت الع�سكرية الأولى حلركة "فتح" مبوافقة �سمنية �سوري� 
ب�أي  نف�سه�  الفرتة  يف  ولبن�ن  الأردن  من  انطلقت  التي  العملي�ت  تتمتع  مل  بينم� 

موافقة ل علنية ول �سمنية.

�سوري�  يف  النظ�م  قدمه�  التي  الت�سهيالت  من  الوا�سع  اله�م�ص  هذا  ورغم 
للعمل الفدائي الفل�سطيني يف بداي�ته، والذي مل ينكره اأبو جه�د اأبدا ومل يتنكر له. 
اإل اأن حركة اأبي جه�د وحركة قي�دة "فتح" على ال�س�حة ال�سورية ك�نت� ت�سبه�ن اإلى 

حد كبري امل�سي ليال يف حقل كبري من الألغ�م املوقوتة واملتفجرة.

راأ�ص جمموعة من  اإلى �سوري� على  الكويت  انتقل من  ي��سر عرف�ت قد  ك�ن 
راأ���ص جمموعة  انتقل على  قد  ب��دوره  اأبو جه�د  وك�ن  فتح،  وك��وادر حركة  قي�دات 
اأخرى من قي�دات وكوادر "فتح" من اجلزائر اإلى �سوري�، وك�ن طبيعي� اأن ينتقل 

مركز ثقل الفعل والعمل والقي�دة اإلى حيث ك�ن ي��سر عرف�ت وخليل الوزير.

من  انطالق�  الع�سكري  العمل  بت�سعيد  الأي���م  تلك  يف  القي�دة  هذه  ان�سغلت 
�سوري�، وبن�ء قواعد ارتك�زية �سرية اأخرى خ�رج �سوري� وخ��سة يف الأردن ولبن�ن 
وداخل قط�ع غزة وال�سفة الفل�سطينية، وبداأت كل هذه املواقع جتتذب املزيد من 

كوادر واأع�س�ء حركة "فتح" من جميع ال�س�ح�ت الأخرى العربية  والأوروبية.
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اأبو جه�د انه ب�سعود حزب البعث  وب�سدد بداي�ت العالقة مع �سوري� يذكر 
اإق�مة �سلة وعالقة مع جمموعة من  "فتح" على  اإلى ال�سلطة هن�ك عملت قي�دة 
دور  لهم  كان  الذين  العروبية  والتوجهات  القومية  امليول  ذوي  ال�ضوريني  ال�ضباط 

كبري يف ت�سيري الأحداث هن�ك.

ويقول اأبو جه�د "ال�سالت بينن� وبينهم تعمقت لدرجة اأنن� كن� على اطالع 
م�ستمر وتف�سيلي بكل م� يحدث يف �سوري� وك�نوا بدورهم على اطالع ب�أنن� نقوم 

بت�سكيل احلركة". 

وي�سيف اأبو جه�د "عندم� ق�م النقالب الع�سكري على النف�س�ل يف ع�مي 
1963 و1964 عززنا عالقتنا مع ال�ضباط الذين و�ضلوا هناك اإلى ال�ضلطة، وعملنا 
على ترتيب ا�ستقب�ل ال�سالح الق�دم لن� من اجلزائر، وك�ن زي�د احلريري حينذاك 
اإلى  ال�سالح  اإر�س�ل  على  بيال  بن  الرئي�ص  وبني  بينه  التف�ق  ومت  لالأرك�ن،  رئي�س� 
حركة فتح، ولكن حدث وهو يف طريق العودة اأن منعت طائرته من الهبوط يف مطار 

دم�سق، اإذ اأن انقالب� ك�ن قد حدث �سد احلكم الق�ئم اأي�مه�".

على  جديد  من  وحثه�  اجلزائرية  ب�لقي�دة  ات�س�له  جمددا  جه�د  اأبو  ع�ود 
حركة  وجنحت  �سوري�،  يف  البعث  حلزب  والقطرية  القومية  ب�لقي�دتني  الت�س�ل 
"فتح" يف ع�م 1965 يف ا�ستقب�ل اأول �سحنة اأ�سلحة قدمت اإلى �سوري� من اجلزائر.
التي  ال�سورية  اأ�سم�ء القي�دة  اأبي جه�د ق�ئمة طويلة من  وحتت�سد يف ذاكرة 
ع�ي�ست هذه الفرتة وعرفه� وعرفته ومنه� : نور الدين الت��سي واإبراهيم م�خو�ص 
اللذان عمال طبيبني يف اجلزائر مع قوات الثورة هن�ك قبل اأن ي�سعدا اإلى �سدة 
القي�دة واحلكم يف �سوري�، والرئي�ص ح�فظ الأ�سد الذي ك�ن رئي�س� لهيئة الأرك�ن 
ال�سورية واحمد ال�سويداين الذي خلفه يف رئ��سة الأرك�ن، وم�سطفى طال�ص وزير 
الدف�ع ال�سوري الذي ك�ن ق�ئدا للمنطقة الع�سكرية الو�سطى ومنيب املجذوب ق�ئد 
ال�سرطة الع�سكرية وحكمت ال�سه�بي ون�جي جميل الذي ك�ن ق�ئدا لق�عدة ال�سمري 
اأخرى من الأ�سم�ء التي ملع بع�سه� يف  اجلوية واملح�مي منري العبداهلل وع�سرات 
ال�سورية بينم� هوى بع�سه� الآخر بفعل ق�نون اجل�ذبية الأر�سية  �سم�ء ال�سي��سة 

وبحكم غريه من القوانني.

منه�  ب�رز  مك�ن  ويف  ذاكرته  يف  احتفظ  جه�د  اأب�  ف�إن  ال�سنني  رك�م  ورغم 
ب�أ�سم�ء اثنني من الذين عرفهم وعرفوه يف �سوري� يف تلك الفرتة : "اأبو ندى" اأو 

الرئي�ص ح�فظ ال�سد
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اإبراهيم العلي ك�ن ا�سم الرجل الأول الذي ك�ن ق�ئدا للحر�ص القومي يف  حممد 
�سوري�، وحدثن� عنه اأبو جه�د ب�إ�سه�ب وعن الدور الذي لعبه بكل اإخال�ص يف تقدمي 
الت�سليح  جم�يل  يف  وخ��سة  الع�سكري  العمل  جم�لت  يف  الت�سهيالت  من  العديد 
والتدريب، وك�ن امل�س�عد "اأبو املجد" اأو حممد عبد ربه ال�س�عد الأمين لأبي ندى 
الذي اأ�سهم عملي� وبكل اجلدية والإخال�ص يف تقدمي كل عون ممكن للعمل الفدائي 

الفل�سطيني على الأرا�سي ال�سورية.

ك�ن اأبو جه�د يف ع�م 1965 قد و�سع اأ�سرته ال�سغرية يف بريوت بينم� ك�ن 
يعي�ص ب�سكل دائم يف �سوري�، ويرتدد كل اأ�سبوعني على بريوت لزي�رة اأ�سرته ح�مال 
معه بع�ص احللوى لولديه جه�د ون�س�ل وم� تي�سر حمله من الأ�سلحة واملتفجرات 

والبي�ن�ت واملن�سورات اإلى الفدائيني يف جنوب لبن�ن.

بزي�رة  بداأه�  مهمة طويلة  بريوت يف  اأبو جه�د  غ�در   1965 ع�م  نه�ية  قبل 
اأوروب���  اإل��ى  هن�ك  من  انتقل  ثم  بومدين،  ه��واري  ب�لرئي�ص  لاللتق�ء  اجل��زائ��ر 
اأبو جه�د بني  "فتح" هن�ك، وتنقل  ال�سري حلركة  التنظيم  لالإ�سراف على و�سع 
النم�س� واأمل�ني� الغربية ويوغ�سالفي� والربتغ�ل قبل اأن يعود من جديد اإلى بريوت 
اعتق�ل  اأعق�ب  دم�سق يف  اإلى  وولديه  اأم جه�د  بنقل  ي��سر عرف�ت  بقرار  ليف�ج�أ 
دم�سق،  اإلى  واأ�سرته  جه�د  اأبو  انتقل  وهكذا  ب��ريوت،  يف  الأطر�ص  احمد  ال�سهيد 
وحتديدا اإلى املنزل الك�ئن يف منطقة ركن الدين، الذي ت�سهد حج�رته اإن نطقت 
على اأهم الأحداث الت�ريخية التي ع��سه� اأبو جه�د، وكل قي�دات حركة "فتح" يف 

تلك الفرتة الع�سيبة وال�سعبة من عمر الثورة الفل�سطينية.

بيت الحركة ومقرها الدائم

اإلى بيت  اأبو جه�د يقيم فيه ك�ن منزله يتحول على الفور  يف كل مك�ن ك�ن 
ثم  الكويت  يف  ذلك  وعمله�.حدث  القي�دة  لإق�مة  رئي�سي  ومقر  "فتح"  حلركة 

اجلزائر وبريوت قبل اأن تنتقل اأ�سرة اأبي جه�د اإلى دم�سق يف اأواخر ع�م 1965.

مل تكن هن�ك مك�تب اأو مقرات علنية حلركة "فتح" يف تلك الأي�م، وك�نت 
كل من�زل اأع�س�ء احلركة مبث�بة مك�تب ومقرات له�، وك�ن اأهم مركزين للقي�دة 
يف دم�سق امل�سكن الذي ك�ن يقيم فيه ي��سر عرف�ت وال�سهيد اأبو �سربي يف منطقة 
املزرعة يف قلب دم�سق، وك�ن املركز الث�ين امل�سكن الذي اأق�م فيه الأخ ال�سهيد اأبو 

ال�سهيد احمد الطر�ص
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علي مع مو�سى عرف�ت ووليد اأبو �سعب�ن يف منطقة حي زق�ق ال�سقر، وك�ن هذا 
ونقطة  والذخ�ئر  لالأ�سلحة  خمزنً�  خ��ص  ب�سكل  ي�ستخدم  قبو  عن  عب�رة  امل�سكن 

للتوزيع اإلى اخلالي� الفدائية ال�سرية حلركة فتح.

وعندم� انتقلت اأ�سرة اأبي جه�د اإلى منزله� الك�ئن مبنطقة ركن الدين حتول 
املنزل  هذا  وا�ستقبل  للقي�دة.  جديد  ومركز  للحركة  بيت  اإلى  بدوره  املنزل  هذا 
ب�لذات اجلزء الأكرب من اأول �سحنة اأ�سلحة قدمت للثورة الفل�سطينية من اجلزائر، 

وانتقلت �سن�ديق الر�س��س�ت والذخرية اإلى م�ستودع كبري لالأ�سلحة.

لط�مل� حدثن� اأبو جه�د بحميمية وحرارة ل ميكن و�سفهم� الآن عن تلك الأي�م 
العالق�ت  تلك  �س�دت  التي  والتك�مل  والتك�فل  الأخوية  العالقة  الأولى وعن حلمة 
فجعلت من "فتح" كله� اأ�سرة واحدة كبرية ت�ستظل بذلك الق�نون الذي اأحب اأبو 

جه�د دائم� اأن يطلق عليه ا�سم ق�نون املحبة.

ك�ن بيت اأبي جه�د بهذا املعنى فهو بيت احلركة ومركز اللق�ء ونقطة التجمع 
ومل يكن غريب� اأن يلتئم يف هذا البيت ب�لذات اأول موؤمتر ع�م حلركة "فتح" والذي 
هو اأعلى �سلطة يف هذه احلركة وح�سره اأي�مه� حوايل ثالثني ع�سوا قي�دي� فح�سب 
توافدوا اإلى هذا املوؤمتر من اغلب الأقط�ر التي ك�نت "فتح" قد اأق�مت فيه� تنظيم� 

�سري� له�.

ويف عب�رة موجزة ميكن القول اإن بيت اأبي جه�د ك�ن جت�سيدا للبيت الفتح�وي 
املحبة وعلى  اأجي�ل متع�قبة حتت �سقف ق�نون  الذي تربت داخله  الكبري  الواحد 
اأر�سية الأ�س�ص واملب�دئ واملنطلق�ت نف�سه� التي ح�فظت على جوهره�  واأ�س�لته�.

التح�مه� مبنظمة  "فتح" هي  الت�لية من م�سرية حركة  اله�مة  القفزة  ولعل 
ك�ن  الذي  العربي  القرار  عن  م�ستقال  املنظمة  قرار  وجعل  الفل�سطينية  التحرير 
ويلغي توجه�ته� ال�س��سية يف ان تت�سرف على �سوء مط�مح  ي�س�در املنظمة بل 
قمة اخلرطوم ع�م 1967  املنظمة يف  �سهدته  م�  ف�ن  ولذلك  الفل�سطيني  ال�سعب 
الفل�سطيني  القرار  فقدان  على  ت�أكيدًا  ك�ن  الثالثة  ال��الءات  قمة  �سميت  والتي 
امل�ستقل حني اأع�دت النظمة العربية م�س�درة اله�م�ص املغطى للمنظمة ف�أخذت 
منه� ذلك اله�م�ص الذي اعطته له� منذ انتجت ب�لق�هرة وجرى حتميل املنظمة يف 
قمة اخلرطوم م�سوؤولي�ت ل تتحمله� وافرغ النظ�م العربي املهزوم �سلبي�ته عليه�، 
فقد ك�ن يرهن جي�ص التحرير الفل�سطيني واإتب�عه لهيئ�ت الرك�ن يف كل بلد وجد 
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فيه جي�ص التحرير ولذا جرى اتب�ع قوات الق�د�سية للقرار العراقي وقوات جي�ص 
الذي ك�ن يف غزة فقد ك�ن  ال�سورية، حتى  الع�سكرية  للقي�دة  �سوري�  التحرير يف 
ي�أمتر ب�لأوامر امل�سرية ولهذا ك�نت املنظمة بال ا�سن�ن  اإذ ج�ز التعبري بل ك�نت 
تتن�ق�ص احي�ن� يف بنيته� مع م� تطلع اليه موؤ�س�سو "فتح" الذين ك�نت تطلع�تهم 
حتى   1967 حرب  انتهت  اإن  وم�  امل�ستقل  الفل�سطيني  القرار  بن�ء  البداية  منذ 
ا�سبحت املنظمة يف ح�لة جمود واإلغ�ء وك�نت "فتح" املنقذ منذ دخلت اإلى التمثيل 

يف املنظمة ع�م 1964. 

يوم عقد املجل�ص الوطني الفل�سطيني الول يف القد�ص وك�ن اأبو جه�د واحدًا 
من اأع�س�ء  "فتح" املمثلني له� يف املنظمة التي م� لبثت بعد ع�م 1967 ان ا�سبحت 
قي�دته� من "فتح" فك�ن الرئي�ص عرف�ت قد ا�سبح رئي�س� للمنظمة. ويف هذا ال�سي�ق 
يقول ابو جه�د : "ل يخفى على احد القول انه منذ اللحظة الولى لن�سوء منظمة 
التحرير الفل�سطينية على يد الطراف العربية احل�كمة كن� نعتربه� حم�ولة لقطع 
�سكون  بعد  الفل�سطيني  ال�س�رع  به�  يحلم  التي   الثورية  الره��س�ت  على  الطريق 
و�سم واإحل�ق زاد على �ستة ع�سر ع�م� ول يخفى على احد القول انه رغم تقييمن� 
لهذه املنظمة ولدوره� اخلفي اإل انن� اعتربن� انه� اط�ر ر�سمي يحوز �سرعية عربية 

ول بد لن� من الحتف�ظ به مع احلر�ص على اقتح�مه وال�سيطرة عليه...

ويعرتف ابو جه�د ان "فتح" و�سعت خطة حددت فيه� كيفية ال�سيطرة على 
املنظمة واعتربت ان املنظمة مرحلة من مراحل العمل الوطني ولي�ست بديال للثورة 
الفل�سطينية وقد ا�سدرت حركة "فتح" وثيقة خ��سة مبن��سبة ت�أ�سي�ص املنظمة ج�ء 

يف مقدمته�:

 لقد ثبت لن� بعد بحث ودرا�سة اأن الكي�ن الفل�سطيني م.ت.ف ان هذا الكي�ن 
بفكرته واقع لبد من الت�سليم به وعدم مق�ومته واعتب�ره مرحلة من مراحل العمل 
اأو موجه� على  الكي�ن خ��سع�  يكون  ان  بد  المر كذلك فال  دام  وم�  الفل�سطيني 
ان يكون له الهيئة الع�سكرية امل�ستقلة وب�لطبع فقد تغري موقف حركة "فتح" من 
املنظمة بعد اأن ق�مت ب�ل�سيطرة عليه� مع بقية ف�س�ئل حركة املق�ومة الفل�سطينية 

ع�م 1968.

 يف �سوري� ك�ن العداد لنطالقة "فتح" وعملي�ته� الع�سكرية الولى و�سدور 
اجلزائر  من  الولى  ال�سالح  �سحن�ت  تتلقى  ك�نت  وفيه�  الأول...  الع��سفة  بي�ن 
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واجلدل حول البدء يف العملية الع�سكرية او ت�أجيله� وك�ن احل�سم ل�س�لح موقف 
اأبي جه�د يف التعجيل ب�لنطالقة الع�سكرية وهي انطالقة "فتح" يف 1/1/ 1965 
"فتح" الى مرحلة الثورة امل�سلحة التي اخذ فيه� خليل الوزير مك�ن  وبذا انتقلت 

ال�سدارة بني رف�قة املوؤ�س�سني...

اع�س�ء  اربعة من  مع  تفرغ  قد  ابو جه�د  ك�ن  بداأت  التي  الثورة  م�سرية   يف 
توريط  نحو  "فتح"  توجه�ت  مع  من�سجمة  الع��سفة  عملي�ت  ج�ءت  وقد  القي�دة 

احلكوم�ت العربية يف ال�سراع مع ا�سرائيل. 

"فتح" ام�م حم�ولة احتوائه�  يف �سوري� دافع ابو جه�د عن ا�ستقالل حركة 
بقي�دة  وقعت  التي    1966/5/9 ح�دثة  يف  ال�سوريني  البعثيني  ج�نب  من  مبكرًا 

النقيب يو�سف عرابي وا�ست�سه�د القي�دي الفتح�وي حممد ح�سمة. 

ومت�سي امل�سرية وتقع حرب حزيران  1967 وك�ن ابو جه�د  يف اأمل�ني� الغربية 
ت�سكيل  خالل  من  او�سع  ب�سكل  ال�سراع  الى  الدخول  اف�ق  لفتح  احلرب  وفتحت 
اخلالي� داخل الر�ص املحتلة ع�م 1967 حيث ك�ن الرئي�ص عرف�ت قد ت�سلل اإلى 
فل�سطني واق�م يف رام اهلل ب��سم م�ستع�ر وق�د جمموعة دربه� اأبو جه�د يف �سوري� 
وقد تو�سعت العملي�ت خ��سة بعد معركة الكرامة ع�م 1968 التي ك�نت فيه� اأول 
اجلماهري  انخراط  تبعها  وقد  واالإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني  املتقاتلني  بني  مواجهة 

الفل�سطينية وحتى العربية يف حركة املق�ومة ...

ب�سكل ملحوظ عمل ابو جه�د على ت�أ�سي�ص قواعد تدريبية لتنظيم "فتح" يف 
مواقع عديدة من ال�سفة الغربية..

 ويرى ابو جه�د ان �سدام الكرامة القوي اتخذ ل�سب�ب �سي��سية هدفت الى 
ف�دحة  ك�نت اخل�س�ئر  لذا  العربية،  الذهنية  الفل�سطينيني يف  �سورة  ر�سم  اع�دة 

فمن ا�سل 350 مق�تال لفتح �سقط 99 مق�تال �سهيدا..

�ضكل انخراط اأبي جهاد يف العمل الع�ضكري والتنظيمي على ح�ضاب ال�ضيا�ضي 
اي�د"  "اأبو  وان �سالح خلف  قوية خ��سة  "فتح" لتبقى  ا�س��سية حلركة  �سم�ن�ت 
يعتقد ان دخول "فتح" الى منظمة التحرير الفل�سطينية اف�سد فيه� ط�بعه� الثوري..

 ك�ن اهتم�م اأبي جه�د يرتكز حتى ع�م 1970 على الكف�ح امل�سلح يف الر�ص 
املحتلة وعرب احلدود معه�، فك�ن التنظيم ي�س�رك بك�مله يف العمل امل�سلح ..وظل 
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الوزير مي�ر�ص عمله يف الردن الى حني تفجرت ازمة ايلول 1970 وبقي يف عم�ن 
حتى بعد غ�دره� عرف�ت الى الق�هرة.

هن�ك  من  ليقود  لبن�ن  ال��ى  ومنه�  �سوري�  ال��ى  جه�د  اب��و  توجه  عم�ن  من   
القوات امل�سرتكة امل�سكلة من  القط�ع الغربي حتى ع�م 1971، كم� ق�د بعد ذلك 
الفل�سطينيني واللبن�نيني يف مع�رك اجلبل �سد قوات الكت�ئب، ثم ع�د بعد ذلك 

ليهتم ب�لر�ص املحتلة/ القط�ع الغربي الذي حمل هذا ال�سم ع�م 1980 ..

فل�سطني،  لتحرير  ال�س��ص  الطريق  امل�سلح  الكف�ح  ان  يوؤمن  جه�د  ابو  ظل 
 .. عليه�  اطلع  التي  الت�ريخية  والتج�رب  جتربته  من  القن�ع�ت  هذه  ا�ستمد  وقد 
وعي  على  يكون  ان  اإلى  �سعى  لذا  املحتلة،  الرا�سي  يف  امل�سلح  الكف�ح  هذا  واراد 
ت�م ب�لر�ص املحتلة يف كل جوانبه�، حتى عندم� تعرث الكف�ح امل�سلح ك��سرتاتيجية 
املنطقة  التغيري يف  �سيحدث  انه  يعتقد  بل ظل  الواقع  ي�ست�سلم لالمر  للتحرير مل 

العربية يزيل هذه العقب�ت..

ونت�جً� لتعرث اإمك�نية مم�ر�سة الكف�ح امل�سلح اعتمد خليل الوزير  على اجراء 
عملي�ت نوعية داخل الرا�سي املحتلة ي�ستمر فيه� بتعبئة اجلم�هري وحفزه� واحي�ء 
فيه�  العدو  ب�سبب حجم خ�س�ئر  اله�مة جدا  املغربي  دلل  فك�نت عملية  ق�سيته� 
وب�سبب املوقف ال�سي��سي الذي ا�ستهدفته وهي العملية التي رد عليه� ال�سرائيليون 

ب�حتي�ج جنوب لبن�ن ع�م 1978 ..

ك�ن هدف الوزير من هذه العملي�ت النوعية نقل املعركة الى فل�سطني املحتلة، 
كم� ج�ءت عملية �س�فوي املهمة اي�س� لرت�سل ر�س�ئل �سي��سية يف وقت ك�ن البع�ص 
يزور ال�سرق الو�سط ويعمل على ف�سل القوات واإجراء ت�سوية �سي��سية ظ�ملة تتج�وز 
املنظمة.. وقد خل�ص الوزير هدف العملية بقوله: ان ل ندع ك�رتر وبيجن وال�س�دات 
يدبرون �سلم� مزعوم� ي�س�در م�ستقبل ال�سعب الفل�سطيني واأن نذكر ال�سرائيليني 
ان ل ط�ئل من وراء ا�ستبع�دن� من الت�سوية وان نذكر العرب اأن الأخطر الت�سحية 

لنزع م�س�حلهم الن�نية...

 يف لبن�ن واثن�ء الجتي�ح توجه خليل الوزير ملالق�ة اجلنود ال�سرائيليني يف مط�ر 
بريوت، ومل اعلم بقدومه على راأ�ص قوات م�سرتكة فل�سطينية لبن�نية، ونتيجة لذلك 
�سحب الإ�سرائيليون قواتهم من مدرج�ت املط�ر.. وك�ن قد امر ب�سرب امل�ستوطن�ت 

الإ�سرائيلية عرب احلدود ردا على ق�سف ا�سرائيل ل�ست�د بريوت الري��سي..
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بعد خروج القوات الفل�سطينية من بريوت توجه الوزير الى �سوري� حيث و�سل 
مين�ء طرطو�ص قريب� يف البق�ع اللبن�ين ويف طرابل�ص، وبعد �سوري� وخروجه من 
لبنان اح�س الوزير باالإحباط الن قواته خ�ضرت معاقلها، ولذا فكر يف �ضرورة ان 
يعرب عن ام�له التي تعرثت وخ��سة اإزاء ال�سرى يف املعتقالت الإ�سرائيلية، ومتكنت 
املق�ومة من اعتق�ل ثم�نية جنود ا�سرائيليني بدون تخطيط م�سبق ، مم� وفر فر�سة 

لتب�دل ال�سرى مع العدو لحق�...

"فتح" ق�ده  داخل حركة  ان�سق�قً�  ابو جه�د  واجه  بريوت  بعد اخلروج من   
العقيد ابو مو�سى اثر اتخ�ذ الرئي�ص عرف�ت جملة من التغيريات، لتق�سريهم اثن�ء 
الغزو ال�سرائيلي للبن�ن ومل يكن الوزير على علم ب�لأ�سب�ب املتذرع به� حيث ك�ن 
القرار  يق�تلهم دف�ع� عن  وان  املن�سقني  يرد على  ان  وك�ن جمربا على  يف عم�ن 

الفل�سطيني امل�ستقل بعد ان ادرك ان �سوري� وراء الن�سق�ق...

 وحني وقع الن�سق�ق ابلى الوزير بالء ح�سنً� يف انه�ء الن�سق�ق واع�دة حتقيق 
الوحدة الوطنية وجرى التوا�سل بني الطراف لتحقيق الوحدة الوطنية فك�ن اتف�ق 

عدن وانعق�د الدورة 17 للمجل�ص الوطني الفل�سطيني ع�م 1986...

ك�ن اأبو جه�د نف�سه كثريا م� يداعب اأم جه�د بقوله "هل كنت تعتقدين اأنني 
الثنتني  تلك  نف�سه  على  ي�ستكرث  ك�ن  وك�أمن�  العمر؟!"،  هذا  كل  معكم  �س�أعي�ص 

واخلم�سني �سنة التي ع��سه� بينن�.

دائم�  ك�ن  بل  منه،  خ�ئف�  يكن  مل  لكنه  ب�ملوت  م�ستخف�  جه�د  اأب��و  يكن  مل 
م�ستعدا دائم� للق�ئه دومن� تردد اأو جزع اأو وجل.

عرفن�ه م�سروع� دائم� لل�سه�دة يحر�ص على الوقوف يف املوقع الأم�مي لي�سفي 
على مق�تليه هدوءه وحنكته ورب�طة ج�أ�سه، وكم من مرة يف معركة بريوت اخل�لدة 
ح�ول املق�تلون رده عن مواقعهم الأم�مية ف�أبى اإل اأن يكون بينهم يف اللحظ�ت التي 

بلغ اخلطر الداهم فيه� ذروته.

يف 1982/8/1 و�سل اأبو جه�د مع اثنني فقط من مرافقيه اإلى تلة "الكوكودي" 
اأمت�ر  ب�سعه  �سوى  امله�جمة  الإ�سرائيلية  القوات  موقع  عن  يف�سله  يكن  مل  حيث 
فقط، ويف يوم 1982/8/4 و�سل اأبو جه�د اإلى �سور ميدان �سب�ق اخليل لي�سرف 
من هن�ك على املعركة البطولية التي ق�ده� املق�تل الفل�سطيني البطل املقدم عطية 
الكثيفة لخرتاق  الإ�سرائيلية  الفل�سطينيني وي�سد املح�ولت  الفدائيني  عو�ص مع 
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حمور بوابة املتحف، واأم�م �سرا�سة هذه املعركة ا�سطر العدو الإ�سرائيلي لأول مرة 
"جنحت   : الواحد  ب�حلرف  فيه  يقول  ع�سكري�  بي�ن�  يذيع  اأن  اإلى  ت�ريخه  كل  يف 

القوات الإ�سرائيلية يف التقدم على حمور بوابة املتحف م�س�فة ع�سرة اأمت�ر".

ويذكر اجلميع انه مع ا�ستداد املع�رك وت�س�رب املعلوم�ت حول نت�ئجه� ج�ء 
�سوت اأبي جه�د الذي حتفظه اآذان كل املق�تلني ليح�سم �سورة املوقف الع�سكري 

ملعركة املتحف ومن قلب املعركة نف�سه�.

كم من مرة ط�رد املوت اأب� جه�د بل كم من مرة ط�رد اأبو اجله�د املوت وك�ن 
يف احل�لتني يبدو م�سرق� كعري�ص متهلل يف ليلة حن�ئه.

يف كل ع�م ك�ن ميكن لن� اأن نح�سي عدد املرات التي �س�رف فيه� اأبو جه�د 
الذي  نف�سه ول ترجل من على �سهوة جواد اخلطر  املحقق ومل جتزع  املوت  على 

اعتاله كف�ر�ص عربي اأ�سيل ونبيل.

"ك�ن   : الأول��ى منه�  اأبو جه�د عن  ق�ل  املوت مرتني،  يف ع�م 1966 ط���رده 
ومل  "فتح"  حركة  يف  للع�ضوية  االأ�ضا�ضية  ال�ضروط  اح��د  ال�ضالح  على  التدريب 
يكن هناك من ي�ضتثنى من هذا ال�ضرط، ويف مطلع عام 1966، وردت اإلى الثورة 
الفل�سطينية �سحنة جديدة من القن�بل اليدوية فقرر اأبو جه�د اأن ي�سطحب معه 
النوع اجلديد من  للتدريب على ا�ستخدام هذا  اأب� �سربي واملخت�ر بعب�ع  ال�سهيد 
القن�بل . وك�ن على الثالثة اأن يقذفوا على التوايل بهذه القنبلة اجلديدة من داخل 
"اأبو املجد"  امل�س�عد  الع�سكرية وك�ن  الرم�ية  اأعدت يف احد حقول  حفرة خ��سة 

ي�سرف على هذه احل�سة التدريبية.

اأن زلت قدمه  القنبلة ت�س�دف  اأبي �سربي لإلق�ء  ال�سهيد  وعندم� ج�ء دور 
ف�ختل توازنه و�سقطت القنبلة من يده داخل احلفرة نف�سه� بعد اأن جذب اأم�نه�.
اأن  فيه�  واحد  ينتظر كل  التي ك�ن  الع�سيبة  الثواين  تلك  اأبو جه�د عن  لن�  حكى 
املك�ن. على  اأطبق  الذي  الثقيل  ال�سمت  وهذا  القنبلة ج�سده  انفج�ر  دوي  ميزق 
لكن اإرادة اهلل �س�ءت يومه� اأن تنح�سر القنبلة بني حجرين فتعطل انفج�ره� لعدة 
حلظ�ت ك�نت ك�فية خلروج الثالثة من احلفرة وجن�تهم من املوت قبل اأن تنفجر 

القنبلة وتتن�ثر �سظ�ي�ه� الق�تلة يف حميط حفرة التدريب ".
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�سحك اأبو جه�د طويال وهو يروي لن� احل�دثة الث�نية التي �س�رف فيه� للمرة 
الث�نية على املوت املحقق يف ع�م 1966 نف�سه فقد ك�ن م�سحوب� يف هذه املرة اأي�س� 
ب�ل�سهيد اأبي �سربي وقد خرج� مع� من دم�سق يف �سي�رة �سغرية من طراز "فولك�ص 
امل�ستودع�ت  اإلى  والألغ�م  واملتفجرات  والذخ�ئر  الأ�سلحة  من  كمية  ف�جن" لنقل 
بهذا  تنوء  ال�سغرية  ال�سي�رة  ك�نت  درع���،  حم�فظة  يف  "فتح"  حلركة  ال�سرية 
احلمل الكبري، وحدث ان انقلبت ب�لفعل على ج�سر يف منطقة تدعى ال�سيخ م�سكني، 
واأطل من جديد �سبح املوت، وتدخلت اإرادة اهلل مرة اأخرى لتعطل ب�أعجوبة انفج�ر 
�سحنة الأ�سلحة يف ال�سي�رة املقلوبة واقت�سر الأمر يومه� على �سج طويل وعميق يف 
راأ�ص اأبي جه�د وا�سطر معه الطبيب الذي ع�جله لإجراء �سبع قطب يف راأ�سه للئم 

اجلرح ووقف النزيف.

لكن املوت الذي ط�رد اأب� جه�د وافلت منه مرتني، جنح يف املرة الث�لثة  يف 
اقتن��ص  يف  اأخ��رى  �سنوات  ثالث  وبعد  ن�س�ل  ابنه  اقتن��ص  يف  نف�سه   1966 ع�م 
وكل  عمره  ورحيق  �سب�به  زهرة  الثورة  اأعطى  اأن  بعد  �سربي  اأبي  الق�ئد  ال�سهيد 

جهده وفكره وعقله، وك�ن ق�ئدا ت�ريخي� من قي�دات "فتح" وقوات الع��سفة.
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الطريق إلى األزمة العاصفة

�سهد ع�م 1966 واحدة من اخطر الأزم�ت التي ك�دت تع�سف بحركة "فتح" 
ك�فة  عن  للك�سف  بعد  يحن  مل  الوقت  ف�إن  تقديرن�  ويف  الع��سفة،  بقوات  وتفتك 
اأ�سرار ودق�ئق اأزمة 1966/5/9 ورغم ت�س�بك وتعقيدات هذه الأزمة ف�إن جذوره� 
احلقيقية تكمن يف ال�سراع م� بني اخلط الوطني امل�ستقل وبني القوى الأخرى التي 

ل تقبل ب�لتع�ي�ص مع هذا اخلط.

ك�نت م�س�لح واأهداف حركة "فتح" قد تق�طعت مع القي�دة اجلديدة حلزب 
اإلى  التق�طع هذه  اأدت ح�لة  وقد   1967 – م� بني ع�مي 1965  الفرتة  البعث يف 
دخول عدد من الكوادر ذات النتم�ء البعثي اإلى ج�سم "فتح".. اإلى داخل هيكله� 
الفل�سطينية  مب�س�عره  مدفوع�  منه�  البع�ص  ك�ن  الع�سكري.  وجن�حه�  ال�سي��سي 
الوطنية املخل�سة، بينم� ك�ن البع�ص الآخر منه� مدفوع� من قبل الأجهزة والأجنحة 
البعثية التي مل تكن تقبل التع�ي�ص مع فكرة ا�ستقاللية العمل الوطني الفل�سطيني.

دروب  على  الثورة  "م�س�عل  كت�ب  ت�سمنه�  التي  ال�س�فية  املعلوم�ت  ك�نت 
الع��سفة  قوات  اأن  توؤكد   1965 ع�م  يف  الفل�سطيني  الن�س�ل  ح�س�د  العودة" عن 
نفذت يف ع�م 1965 "146" عملية فدائية وك�نت تب��سري ع�م 1966 تنبئ بت�س�عف 
هذه العملي�ت وت�س�عده� وتطوره� كمي� ونوعي�. وك�ن ذلك من ابرز الأ�سب�ب التي 

حركت دوافع اأزمة 1966/5/9.

على �سعيد اآخر �سهد العمل التنظيمي حلركة "فتح" تطورا مهم� بعد اأن تراأ�ص 
اأبو جه�د اأول جلنة تنظيمية حلركة "فتح" يف اإقليم �سوري�، وك�نت ت�سم يف مطلع 
ع�م 1966 الإخوة : ال�سهيد اأبو �سربي، وعبد الكرمي العكلوك، وجه�د القرا�سويل، 
وعلى الكردي، وعدن�ن اأبو عم�سه، وزكري� عبد الرحيم، و�سالح الزواوي، ف�سال 
عن الإخوة حممود اخل�لدي وحممود فالحة وح�س�م اخلطيب الذين ك�نوا اأع�س�ء 

يف ت�سكيل اللجنة املركزية حلركة "فتح" يف تلك الفرتة حتى اأزمة 1966/5/9.

ك�ن اجلهد ال�سي��سي والتنظيمي الذي بذله اأبو جه�د وكوادر هذه اللجنة قد 
اأحرز العديد من النج�ح�ت الب�هرة يف �سفوف اجلم�هري الفل�سطينية يف خميم�ت 
�سوري�، كم� اكت�سب العديد من املن��سرين والأ�سدق�ء حلركة "فتح" من بني �سفوف 
حزب البعث احل�كم نف�سه، وك�ن ذلك �سبب� اآخر يف حتريك دوافع الأزمة. وهكذا 

عبد الكرمي العكلوك
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اأدى ت�س�عد العمل الفدائي الفل�سطيني وات�س�عه اإلى ردود فعل عدوانية انتق�مية 
ال�سي��سي  العمل  ات�س�ع  واأدى  �سوري�،  على  الإ�سرائيلي  العدو  قبل  من  مت�س�عدة 
اأن مركز ثقل احلركة  "فتح" جم�هريي� وبدا  اإلى تثبيت رك�ئز حركة  والتنظيمي 

ال�سورية. ال�س�حة  وقي�دته� ب�سدد النتق�ل اإلى قي�دة حركة "فتح" على 

حدث يف تلك الفرتة اأن تق�طعت يف مواجهه ذلك كله بع�ص الني�ت الوطنية 
لتلقي  �سوري�  يف  البعثية  الأجنحة  بع�ص  وم�س�لح  دوافع  مع  احل�سنة  الفل�سطينية 

مزيدا من احلطب يف مرجل الأزمة فيت�أجج جمره� وت�سخن حرارته�.

ك�ن النمو املت�س�عد حلركة "فتح" ع�سكري� وتنظيمي� و�سي��سي� قد دفع بع�ص 
يد عدد من  فل�سطيني خرج من عب�ءته� على  تنظيم  لت�سكيل  �سوري�  الأجهزة يف 
اأبرزهم احمد جربيل وجرى  ال�ضوري كان من  الفل�ضطينيني يف اجلي�س  ال�ضباط 
دفع الأمور ب�جت�ه توحيد هذه اجلبهة التي اأطلق عليه� اأي�مه� ا�سم جبهة التحرير 

ال�سعبية مع حركة "فتح" بهدف احتوائه� اأو اخرتاقه�.

وت�سكلت لبحث م�س�ئل هذه الوحدة ثالث جل�ن : ع�سكرية وتنظيمية و�سي��سية، 
ال�س�بط احمد  اتف�ق جرى مبقت�س�ه �سم كل من  النه�ية عن  الأمر يف  ومتخ�ص 
جربيل وعلي بو�سن�ق اإلى قي�دة حركة "فتح" غري اأن هذا التف�ق مل ي�سمد طويال 

وجرى تفكيك هذه الوحدة اله�سة يف ني�س�ن 1966.

اإلى حد اإقدام جمموعات من  لكن ال�ضغوط مل تكن قد انتهت وو�ضل االأمر 
جبهة احمد جربيل وبدعم من اأجنحة يف املخ�برات ال�سورية على اعتق�ل الفدائيني 
اأهداف  �سد  ينفذونه�  التي  الع�سكرية  العملي�ت  من  عودتهم  اأثن�ء  الفل�سطينيني 

العدو الإ�سرائيلي داخل فل�سطني املحتلة.

يف 1966/4/11 اأقدمت هذه اجلم�ع�ت على اختط�ف ال�سهيد حممد ح�سمة 
"اأبو الق��سم" وهو ع�ئد على راأ�ص جمموعته الفدائية من تنفيذ عملية ع�سكرية 
�سد الأهداف الإ�سرائيلية يف منطقة احلمة الفل�سطينية املحتلة ومل ي�سفع له عند 

خ�طفيه انه ك�ن جمروح� يف �س�قه بر�س��ص العدو الإ�سرائيلي.

عن  فورا  لالإفراج  مكثفة  ات�س�لت  الفل�سطينية  والقي�دة  جه�د  اأبو  اأج��رى 
يف  يحمل  وهو  عنه  واأف��رج  اأخ��ريا  امل�س�عي  هذه  واأفلحت  ح�سمة،  حممد  ال�سهيد 

ج�سده اآث�ر ال�سرب من تعذيب "الإخوة" واآلم اجلرح من ر�س��ص الأعداء.

احمد جربيل

ال�سهيد حممد ح�سمة
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و�سهدت الفرتة نف�سه� حم�ولة اأخرى لتوحيد اجلبهة الثورية لتحرير فل�سطني 
مع حركة "فتح" ونتيجة للحوارات عني النقيب يو�سف عرابي وهو �س�بط فل�سطيني 
يف اجلي�ص ال�سوري يف املكتب الع�سكري املوحد حلركة فتح واجلبهة وعني حممد 

زهدي الن�س��سيبي يف القي�دة ال�سي��سية.

لكن الأمور مع ذلك مل تهداأ فقد ك�نت هن�ك اأطراف عديدة تعمل ج�هدة 
على ت�سخني حرارة الأزمة ودفع الأمور ب�سكل مت�س�رع ب�جت�ه التفجري والنفج�ر، 

وهكذا و�سلت الأزمة ذروته� ودخلت املوؤامرة اإلى اخطر مراحله�.

االنفجار واالعتقال

ك�ن اخطر مظ�هر الأزمة التي �سهدته� حركة "فتح" يف 1966/5/9 حم�ولة 
البع�ص نقل مر�ص النقالب�ت الع�سكرية اإلى ج�سم حركة "فتح" وك�ن ذلك يعني 
تكري�ص الحتك�م لل�سالح والقتت�ل حل�سم التع�ر�س�ت واخلالف�ت يف الجت�ه�ت 

والتوجه�ت الفل�سطينية الداخلية.

وك�ن ذلك يعني اأي�س� توجيه �سربة ق��سمة للتجربة الدميقراطية الفل�سطينية 
وح�فظت  اأر�سته�  التي  ب�لتق�ليد  تزهو  اأن  الفل�سطينية  واملق�ومة  لفتح  يحق  التي 

عليه� يف هذا املج�ل.

"فتح"  حلركة  امل�ستقل  الفل�سطيني  املوقف  بجوهر  امل�ص  اأخ��ريا  يعني  وك�ن 
واأهوائه  ل�سي��س�ته  وت�بعه  م�  عربي  بنظ�م  ملحقة  جم�ع�ت  جمرد  اإلى  وحتويله� 

وخ��سعة لأجهزته وخم�براته.

بداأ انفج�ر الأزمة عندم� حت�لفت عدة قوى لدفعه� اإلى نقطة الغلي�ن و�سهد 
عرابي  يو�سف  النقيب  مبح�ولة  ب��داأت  مروعة،  درامية  اأحداث�   1966/5/9 يوم 
م�ستندة  ال�سالح  بقوة  دم�سق  الع��سفة يف  قوات  قي�دة  على  ال�سيطرة  وجمموعته 

الكويت. اإلى قرار �س�در عن جمموعة يف قي�دة حركة "فتح" يف 

النفج�ر  فتيل  نزع  على  حثيث  ب�سكل  يعمالن  جه�د  اأب��ي  مع  عم�ر  اأب��و  ك�ن 
وتهدئة الأمور وحث الأطراف ال�سورية اخلرية على التدخل ومنع الأطراف الأخرى 

من دفع الأزمة اإلى ح�فة اله�وية ونقطة الالعودة.

اجلبل  �سفح  على  املتدحرجة  الثلج  ككرة  وتكرب  تتحرك  ك�نت  الأزم��ة  لكن 
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ال�سهيد  بني  الدامية  املواجهة   1966/5/9 م�س�ء  من  الأخرية  ال�س�ع�ت  و�سهدت 
الكرمي  اأبرزهم عبد  "فتح" من  حممد ح�سمة ويف ح�سور عدد من كوادر حركة 
العامل  املجيد زعموط وعدنان  بعباع وعبد  الرحيم وخمتار  العكلوك وزكريا عبد 
اإلى مب�رزة م�سلحة  ب�لكلم�ت  الرتا�سق احل�د  وب�سرعة ف�ئقة حتول  وعدن�ن دبور 

ب�لر�س��ص.

م�سرج�  �سقط  عندم�  الأول��ى  ال�سحية  ح�سمة  حممد  البطل  ال�سهيد  ك�ن 
ف�أ�سيب  عرابي  يو�سف  النقيب  على  بعده�  النريان  اأطلقت  ثم  الط�هرة،  بدم�ئه 

اإ�ضابة قاتلة واتهم بعدها عبد املجيد زغموط باإطالق الر�ضا�س عليه وقتله.

ك�نت هذه احل�دثة الدموية قد و�سعت كل م�سري حركة "فتح" بل والق�سية 
نواي�  انك�سفت  م�  �سرع�ن  اإذ  الإع�س�ر  مهب  ويف  اخلطر  دائ��رة  يف  الفل�سطينية 
القوى التي دفعت ب�جت�ه تفجري الأزمة ومل ت�س�أ اأن تغلق هذا امللف عند حدود الدم 
الربيء الذي اهرق يف تلك الليلة بل دفعت ب�جت�ه م�س�عفة ال�سغوط�ت وموا�سلة 

الت�سعيد.

وهكذا �سدر قرار ب�عتق�ل قي�دة "فتح" يف �سوري� و�سمل هذا القرار : ي��سر 
الكرمي  وعبد  اإي���د  علي  اأبو  وال�سهيد  �سربي  اأبو  وال�سهيد  الوزير  وخليل  عرف�ت 

العكلوك وزكريا عبد الرحيم وخمتار بعباع وعبد املجيد زغموط.

يقول اأبو جه�د : "رغم اأن حزب البعث العربي يف �سوري� ا�ستقبل انطالقتن� 
ولكن  احلمالت  �سدن�  اأث�ر  احلزب  يف  الفل�سطيني  الفرع  اأن  اإل  ملمو�سة  بحف�وة 
ح�دثة  بعد  تغري  م�  �سرع�ن  اإذ  هو  كم�  ي�ستمر  مل  ال�سوري  البعث  حزب  موقف 
حملة  حينذاك  �سدن�  �سنت  وقد  ح�سمة،  حممد  وال�سهيد  عرابي  يو�سف  ال�سهيد 
مليئة ب�حلقد وقد مت اعتق�لن� يف الع�م 1966 ومل يكن هذا كله اإل ب�سبب اأنن� حققن� 
بع�ص اخلطوات على طريق الكف�ح امل�سلح يف حني اأنهم ك�نوا يريدون احتك�ر الكف�ح 

لأنف�سهم ومع الأ�سف ف�إنهم مل يفعلوا".

اأن تعتقل القي�دة الفل�سطينية يف 1966/5/9 وهو  ومن امل�س�دف�ت الغريبة 
حم�كمة  حول  الع��سفة  لقوات  الع�مة  القي�دة  بالغ  فيه  �سدر  الذي  نف�سه  اليوم 
اإ�سرائيلية  ع�سكرية  حمكمة  اأم�م  حج�زي  بكر  حممود  الأول  الفل�سطيني  الأ�سري 

ق�ست ب�سجنه ملدة ثالثني ع�م�.

ال�سهيد ابو �سربي

الأ�سري حممود بكر حج�زي
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من  مق�طع  البي�ن  هذا  �سمنت  قد  الع��سفة  لقوات  الع�مة  القي�دة  وك�نت 
ق�سيدة حم��سية تقول اأبي�ته� :

ل ال�سجن يرهبني ول ال�سج�ن

م� دام يغلي يف دمي الإمي�ن      

ل القيد يثني همتي عن ق�سده�

              ال ال�ضوط ال التعذيب ال الطغيان

�س�أثور ع��سفة تهب عتي�����������������ة

            فيه� املن�ي� ال�س���������ود والنريان

ومل يكد هذا البي�ن قد يوزع وينت�سر حتى جرى اعتق�ل القي�دة الفل�سطينية 
اأبو  ويذكر  ال�سورية  الع�سكرية  ال�سرطة  مقر  يف  ال�سجن  اإلى  اأول  واأر�سلت  نف�سه� 
جه�د اأن الذي تولى التحقيق املبدئي معهم اأي�مه� ك�ن مالزم اأول حقوقي ا�سمه 

علي نداف.

والقي�دة  عم�ر  لأب��ي  الت��ه���م  اأ�س�بع  لتوجيه  ت�سعى  اأج��ه��زة  هن�ك  وك�نت 
بينما  يو�ضف عرابي  النقيب  قتل  املجيد زغموط على  بتحري�س عبد  الفل�ضطينية 
ال�سي��سي  والط�بع  ح�سمة  حممد  ال�سهيد  اغتي�ل  م�س�ألة  عمد  عن  التحقيق  اغفل 

لالزمة برمته�.

بعد اأ�سبوعني جرى نقل القي�دة الفل�سطينية املعتقلة اإلى ال�سجن املوجود يف 
قلب ق�عدة ال�سمري اجلوية الع�سكرية التي ك�ن ي�سرف عليه� يف ذلك الوقت "ن�جي 
جميل". ومن ثم اأعيدوا مرة اأخرى اإلى ال�سرطة الع�سكرية ومنه� اإلى �سجن املزة 
ال�سهري حيث جرى توزيعهم على زن�زين انفرادية ومنعت عنهم الزي�رات وقراءة 
املعتقلة  الفل�سطينية  القي�دة  دفعت  التي  الدرجة  اإلى  مع�ملتهم  و�س�ءت  ال�سحف 

للدخول يف اإ�سراب طويل عن الطع�م.

يف بداية فرتة العتق�ل ك�نت ال�سلط�ت ال�سورية قد �سمحت لم جه�د بزي�رة 
لنقل  �س�نحة  فر�سة  الزي�رة  وك�نت  الفل�سطينية  القي�دة  يف  واإخوانه  جه�د  اأبي 
توجيه�ت القي�دة للخ�رج وب�لفعل تولت جلنة القي�دة اجلديدة امل�سكلة من اأم جه�د 
وال�سهيد اأبو علي اإي�د الذي اعتقل لحق� وال�سهيد احمد الأطر�ص العمل يف اجت�هني: 

انت�س�ر الوزير
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الأول ي�سعى لتكثيف الت�س�لت بهدف الإفراج عن القي�دة املعتقلة والث�ين ي�سعى 
الع�سكري وك�ن لالجت�هني مع� دور  العمل  "فتح" وموا�سلة  اأو�س�ع حركة  لتثبيت 

ب�رز يف تغيري م�س�ر هذه الق�سية.

يزال  ل  جه�د  اأبو  ك�ن   1966/5/9 ح�دثة  على  ال�سهرين  قرابة  مرور  بعد 
معتقال وك�نت ظروف العتق�ل تزداد ق�سوة و�سوءا وك�أمن� ك�ن ن�س�ل البن الأ�سغر 
لأبي جه�د يفت�ص عن وجه اأبيه الذي افتقده دون اأن يعي لذلك �سبب�، فت�سلق �سريره 
وانحنى بج�سده ال�سغري من الن�فذة ب�حث� عن وجه اأبيه الذي ط�ل انتظ�ره وغيبه 
العتق�ل وعبث� فت�ص ومل يجده فم�ل بج�سده اأكرث ثم اأكرث اإلى اأن هوى كنجمة �سبح 
بريئة من الط�بق الث�ين لريتطم راأ�ص هذا احلمل الوديع ب�لأر�ص الق��سية ال�سلبة 
ويلفظ اأنف��سه ليفتدي بهذه الرباءة املالئكية اأب� جه�د ومن ثم القي�دة الفل�سطينية 

وحركة فتح.

يف اأعق�ب وف�ة ن�س�ل �سمحت ال�سلط�ت ال�سورية ح�سب تقليد ل يزال معموًلً 
به حتى الآن، بخروج اأبي جه�د من املعتقل لإمت�م اإجراءات دفن ابنه املتوفى.وم� 
اإن جرت مرا�سيم الدفن حتى م�سح اأبو جه�د تلك الدمعة التي ترقرقت يف مقلتيه 
وحترير  الق�سية  م�س�ر  لتغيري  الزمن  مع  �سب�ق  يف  املعهودة  حيويته  بكل  واندفع 

زمالئه املعتقلني.

وزيرا  اأي�مه�  ك�ن  الذي  الأ�سد  ح�فظ  ب�لرئي�ص  جمعه  بلق�ء  جه�د  اأبو  بداأ 
للدف�ع واأف��ص يف �سرح اأبع�د الق�سية ومالب�س�ته� وح�سل بنه�ية هذا اللق�ء على 
متديد مهلة بق�ئه خ�رج املعتقل لثالثة اأي�م، ويف اليوم الت�يل التقى اأبو جه�د احمد 
ال�سويداين الذي ك�ن رئي�س� لأرك�ن اجلي�ص ال�سوري ومتكن من احل�سول على ثالثة 
اأي�م اأخرى ومل ي�سع اأبو جه�د كع�دته حلظة واحدة فيم� ل يجب عمله فوزع ج�سده 
ووقته وجهده يف تزامن وتواٍز على ثالثة حم�ور اأ�س��سية بداأ ببذل ق�س�رى جهده 
لك�سر حدة الهجمة املع�ك�سة وحت�سيد القوى اخلرية يف �سوري� وراء احلق الفل�سطيني 
وعمل على وقف احتم�لت الت�سرذم والرتدد والتدهور التي ك�دت تتف�سى يف خالي� 
اجل�سم الفل�سطيني فثبت اأو�س�ع التنظيم وا�ستنه�ص قواه وا�سرتجع حيويته واأطلق 

من جديد قدراته ومب�دراته.
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ركز اأبو جه�د على ت�سعيد العملي�ت الفدائية لقوات الع��سفة ت�أكيدا للنهج 
الذي التزمت به حركة "فتح" وك�سف� لعجز وق�سور الآخرين.

يذكر اأبو جه�د واقعه مهمة جرت يف 1966/7/22 عندم� ا�سطدمت جمموعة 
فدائية من قوات الع��سفة ك�نت يف طريق عودته� من تنفيذ عملية ع�سكرية داخل 
يف  املجموعة  تعقبت  الأردنية  املخ�برات  اأجهزة  من  وحدات  مع  املحتلة  فل�سطني 
عبداهلل  تركي  ال�سهيد  قتلت  ثم  ومن  عرابي  جبل  يف  وح��سرته�  القليع�ت  قرية 
واعرتفت  املحتلة  فل�سطني  داخل  يو�سف  بيت  م�ستعمرة  معركة  ق�د  الذي  كنع�ن 
فيه� �سلط�ت الحتالل بعنف املعركة وفداحة خ�س�ئره� فيه�. كم� جرح الفدائيون 
الثالثة الآخرون : ح�سن خليل اأبو جويد، وحممد حي�ن كنع�ن وحممود اأبو الهيج�ء 

ثم جرى اعتق�لهم.

الأي�م  – الأردنية يف تلك  ال�سورية  التوتر ل يزال يخيم على العالق�ت  ك�ن 
لقوات  الع�سكرية  العملي�ت  يف  احل��سل  الت�سعيد  ج�نب  اإلى  احل�دث  لهذا  وك�ن 
"فتح" وعلى ق�سية  ال�سي��سي حلركة  الع��سفة دوره وت�أثريه امللمو�ص على الو�سع 

القي�دة املعتقلة يف ال�سجون ال�سورية.

اإرادة التحدي  ك�ن تكثيف التحرك يف اخل�رج يجري يف تزامن مع ت�سعيد 
قرار  ق�طع  ب�سكل  رف�ص  قد  �سربي  اأبو  ال�سهيد  ك�ن  ال�سجن،  داخل  لل�سغوط�ت 

اإدارة ال�سجن بفر�ص حالقة �سعر الراأ�ص على نحو مهني وب�سكل مذل.
وك�ن ي��سر عرف�ت قد اأ�سر على موا�سله اإ�سرابه الطويل عن الطع�م متحدي� 
قرارات اإدارة ال�سجن و�سغوطه� ف�س�ء و�سعه ال�سحي بعد اأن جت�وز الع�سرين يوم� 
ك�ملة وهو م�سر على اإ�سرابه عن الطع�م ويف اليوم الث�لث والع�سرين لالإ�سراب 
فرط  من  عليه  مغ�ضيا  ف�ضقط  ال�ضالة  فري�ضة  ي��وؤدي  عمار  اأبو  كان  الطعام  عن 
الإعي�ء ونقل اإلى امل�ست�سفى الع�سكري حيث جرت تغذيته هن�ك بطريقة طبية عن 
طريق املح�ليل واحلقن. وحرر من هن�ك ر�س�لة �سي��سية ح�دة و�س�ملة وجهه� اإلى 
ح�فظ الأ�سد الذي ك�ن وزيرًا للدف�ع وق�ئدا للقوات اجلوية ال�سورية يف تلك الفرتة.
انعك�ص  الذي  النفراج  بداية  كله�  الأزمة  �سهدت  الأح��داث  تلك  اأعق�ب  ويف 
القي�دة  اأو�س�ع  وعلى  ال�سورية  ال�س�حة  على  "فتح"  حركة  اأو�س�ع  على  ايج�بي� 

الفل�سطينية املعتقلة يف زن�زين �سجن املزة.
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�سراح  اإط��الق  ج��رى  العتق�ل  ت�ريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  ح��وايل  انق�س�ء  بعد 
الإخوة ي��سر عرف�ت وال�سهيدين اأبو �سربي واأبو علي اإي�د وخمت�ر بعب�ع بينم� ابقي 
قيد  املجيد زغموط  وعبد  الرحيم  وزكريا عبد  العكلوك  الكرمي  االإخوة عبد  على 
العتق�ل وبعد مرور خم�سة �سهور �سدرت لئحة اته�م خطية ن�سبت لهوؤلء الإخوة 
حمكمة  الفرتة  تلك  يف  وت�سكلت  الإ�سرار.  �سبق  مع  القتل  على  التحري�ص  تهمة 
ع�سكرية عرفية خ��سة تراأ�سه� يف ذلك الوقت العميد م�سطفى طال�ص و�سمت يف 

ع�سويته�: العقيد حممد عزام والعقيد رئيف علواين واملقدم ن�جي جميل.

وقدم  نفي  ك�س�هد  املحكمة  اأم�م  الأول��ى  اجلل�سة  انه ح�سر  اأبو جه�د  يذكر 
اأم�م تلك املحكمة مرافعته ودف�عه ال�سي��سي لي�ص عن الإخوة الثالثة فقط ولكن 
عن حركة "فتح" نف�سه� وعن خطه� ونهجه� ال�سي��سي والع�سكري وك�نت "فتح" قد 

كلفت املح�مي ال�سوري منري العبدهلل الدف�ع الق�نوين اأم�م هذه املحكمة.

الذي  املحكمة حكمه� يف 1966/11/29  اأ�سدرت  اأ�سبوع من اجلل�س�ت  بعد 
عبد  املتهمني  برباءة  املحكمة  حكمت  ال�سوري  العربي  ال�سعب  "ب��سم   : فيه  ج�ء 
الكرمي العكلوك وزكري� عبد الرحيم لعبد ثبوت الأدلة والقرائن". بينم� اأ�سدرت 
عبد  يف  ينفذ  مل  االإع��دام  حكم  لكن  زغموط.  املجيد  عبد  على  باالإعدام  حكمها 
املجيد زغموط وهو ال يزال معتقال منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا وحت�ضل وهو 
يف �سجنه على �سه�دة ج�معية ول يزال يوا�سل درا�سته العلي� رمب� ليعزز بعمله اأمله 

يف اخلال�ص واحلرية.

وهكذا اأغلق ملف اأزمة 1966 وخرجت منه� حركة "فتح" متع�فية وعفية بعد 
اختب�ر ق��ص لإرادته� و�سالبته� ولقدرته� على التحدي واملواجهة وال�ستمرار.ومن 
من  م�ستفيدة  اخل�رجية  وتوجه�ته�  الداخلية  اأو�س�عه�  ترتيب  القي�دة  بداأت  ثم 
درو�ص الأزمة وعربه�.ك�ن ع�م 1966 يك�د ين�سرم ب�أحداثه املروعة خملي� الطريق 
اأم�م ت�س�رع وترية الأحداث على امل�سرح ال�سي��سي لل�سرق الأو�سط ا�ستعدادًا لرفع 

ال�ست�ر عن مرحلة الهزمية العربية حزيران 1967.

ال�سهيد خمت�ر بعب�ع



55

أمير الشهداء خليل الوزير
مقدمات االنتفاضة

أ- مرحلة العودة للداخل )1981- 1987(

ذاع على ل�س�ن الرئي�ص الفل�سطيني الراحل بعد خروج املق�ومة الفل�سطينية 
من لبن�ن ع�مي 1982و1983، مقولة اإّنه ع�ئد للداخل، واإّنه ع�ئد للقد�ص، وبغ�ص 
النظر عن املعنى واجلدية التي ك�ن يتحدث به� الرئي�ص الراحل عندم� بداأ ب�إطالق 
العمل  على  الرتكيز  اإع�دة  لعملية  ت�سري لحق�  اأ�سبحت  ف�إّنه�  املقولت،  مثل هذه 
الفل�سطيني داخل الأرا�سي املحتلة، بدل الرتكيز على القواعد الع�سكرية والعمل يف 

دول الطوق وحول الع�مل، خ�رج فل�سطني.

فتح، يف  ن��سطني يف �سفوف حركة  ك�نوا  البع�ص ممن  ق�ل يل  م�  وبح�سب 
التي  التعليم�ت  اأّن  الثم�نيني�ت  من  الأول  الن�سف  يف  عربية  دول  يف  اجل�مع�ت 
جه�د(  )اأب��و  الوزير  خليل  الراحل  الق�ئد  عليه�  وي�سرف  اآن��ذاك،  يتلقونه�  ك�نوا 
م�سوؤول القط�ع الغربي اآنذاك )م�سوؤول الداخل الفل�سطيني(، هي �سرورة اللتق�ء 
ب�لطالب الق�دمني من الأرا�سي الفل�سطينية للدرا�سة، والعمل معهم وفق برن�مج 
يف  التخرج  بعد  فل�سطني  خ�رج  البق�ء  رف�ص  فكرة  برت�سيخ  اأول  يق�سي  متدرج، 
اجل�معة، لأغرا�ص العمل والإق�مة، بل �سرورة العودة للداخل، ثم بعد ذلك حم�ولة 
تقييم هوؤلء الأ�سخ��ص ومدى مالءمتهم للتجنيد يف �سفوف حركة فتح، ونوعية 
الع�سوية، من حيث ان يكون الواحد منهم جمرد ن�سري، اأو ع�سو ف�عل، �سي��سي�، 
التي  للمه�م  منهم  املن��سبني  وتدريب  اإع��داد  ثم  ومن  ع�سكري�،  اأو  جم�هريي�،  اأو 

يتوقع اأن يتولوه� عند عودتهم للداخل.

هذه الروؤية ك�نت متثل جزءا من عملية ت�سحيح خط�أ ت�ريخي وقعت به الثورة 
الفل�سطينية، ب�أن ركزت على التواجد خ�رج الوطن، يف دول الطوق وبنت املع�سكرات 
والقواعد الع�سكرية النظ�مية، وعملي� �سعت لإق�مة دول داخل الدول وتورطت يف 
حقيقية  بن�ء  عملية  ب��داأت   1982 الع�م  ورائه�.وبعد  من  ط�ئل  ل  ج�نبية  مع�رك 
لبنية ثورية �سعبية مدرو�سة داخل فل�سطني رمب� ك�نت غري م�سبوقة )وغري متبوعة 
حتى الآن(. وكم� يقول الك�تب�ن الأمريكي�ن "نيل ليفنج�ستون"، و"ديفيد هيلفي": 

ال�سفري زهري الوزير
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"ح�ول الإ�سرائيليون تدمري منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبن�ن ولكنهم ف�سلوا. 
اأكرث ا�ستغ�ل ب�ل�سي��سة  وبدل ذلك دفعوا املنظمة لإع�دة ت�سكيل نف�سه� على نحو 

و�سمن بنية اأكرث ف�علية".

الداخل  يف  ع��ّدة  وجم�هريية  �سعبية  اأط��ر  بن�ء  على  ال��وزي��ر  خليل  اأ���س��رف 
اجلامعات  يف  الن�ضاط  ومت  ال�ضبيبة،  بحركة  يعرف  ما  اأبرزها  من  الفل�ضطيني، 

والنق�ب�ت والأندية ال�سب�بية.

ويخربين اأحد النق�بيني الفل�سطينيني، الذي يقول اإّنه مل يكن ع�سوا فعلي� يف 
حركة فتح واإن ك�ن يتع�طف معه�، اأّنه اأ�سبح يخرج يف اأوا�سط الثم�نيني�ت لدورات 
نق�بية لدول الطوق، وهن�ك ك�ن يلتقي بكوادر من منظمة التحرير الفل�سطينية، 
ويقول اإّنه فوجئ يف احدى املرات ب��ستدع�ئه للق�ء �سخ�ص م�، دون اأن يعرف من 
هو، ويقول فوجئت بخليل الوزير يجل�ص معي ومي�سي فرتة طويلة يحدثني عن اأهمية 
احلجر  اأهمية  عن  ويحدثني  امل�سلح،  غري  واجلم�هريي  ال�سعبي  الن�س�يل  العمل 
اأعوام من انتف��سة ع�م 1987 التي عرفت ب�نتف��سة  يف الن�س�ل وك�ن ذلك قبل 

احلج�رة.

ب- جيل متحرر ومجتمع مختلف

الذي ق�د انتف��سة ع�م 1987 هم جيل ن�س�أ اأثن�ء الحتالل الإ�سرائيلي لل�سفة 
الغربية وقط�ع غزة ع�م 1967. ك�نت يف كل منطقة فل�سطينية جمموع�ت وكوادر 
ن�بل�ص )مواليد ع�م  املث�ل ح�س�م خ�سر يف  من��سلة �س�بة، ك�ن منهم على �سبيل 
1961(، واأحمد الديك يف �سلفيت )مواليد 1960(، واملرحوم ب�سري ن�فع يف رام 
اهلل )مواليد 1960(، وغريهم يف غزة، وك�ن مروان الربغوثي )مواليد 1959(، 
قد اأبعد من الأرا�سي الفل�سطينية قبل اأ�سهر من اندلع النتف��سة من موقعه على 
لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  ومن  زيت.  بري  ج�معة  يف  الطالبية  احلركة  راأ���ص 
فل�سطني، ك�ن هن�ك ال�سقيق�ن حممد وم�جد اللبدي، يف منطقة القد�ص، ويقّدر 

اأّنهم� من مواليد 1954 و1959.

ول �سك اأّن هن�ك ظلم� واقع� ل حم�لة يف حم�ولتي هذه ت�سمية بع�ص كوادر 
الأ�سم�ء ل زالت جمهولة، مل تظهر  اأّن كثريا من  القي�ديني، فال �سك  النتف��سة 
وبحث  لفح�ص  بح�جة  الكثريين  دور  اأن  كم�  املت�حة،  الدرا�س�ت  اأو  الإع��الم  يف 
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ويف  ال�سب�بية  والأط��ر  اجل�مع�ت  يف  ت�أهيال  تلقوا  قد  ك�نوا  وه��وؤلء  ومتحي�ص، 
الذين  �سن�،  الأكرب  الكوادر  من  اأ�سغر  عدد  يقودهم  ك�ن  طبع�  وهوؤلء  ال�سجون، 

يرتبطون بقي�دة الف�س�ئل الفل�سطينية يف اخل�رج.

الفعل  ردة  ا�ستفزاز  يف  رئي�سي�  ع�مال  الح��ت��الل  مم�ر�س�ت  ك�نت  عملّي� 
�س�ملة.  ثورّية  املالئمة حلركة جم�هريية  ال�سعبية  البنية  ت�سكل  الفل�سطينية، ويف 
ففي الع�م 1981 اأق�لت ال�سلط�ت الإ�سرائيلية روؤ�س�ء البلدي�ت الفل�سطينيني، ممن 
حملّية،  قي�دة  فر�ص  اإ�سرائيل  وح�ولت  الوطنية،  القي�دة  من  نوع�  ي�سكلون  ك�نوا 
من خالل �سيغة م� عرف اآنذاك ب��سم "روابط القرى"، لتكون قي�دة بديلة، وهو 
م� رف�سته القي�دات ال�س�بة وبداأت تفر�ص �سلطته�، وك�ن خروج ف�س�ئل املق�ومة 
الفل�سطينية، من لبن�ن بعد الغزو الإ�سرائيلي، وجم�زر �سربا و�س�تيال، اإره��س�ت 

لعودة ثقل العمل الفل�سطيني للداخل.

ي�س�ف لذلك ظهور التي�ر الإ�سالمي ب�عتب�ره جزءا من املق�ومة، وهو م� متثل 
حتديدا، بظهور تنظيم "اجله�د الإ�سالمي"، اأوا�سط الثم�نيني�ت، على يد موؤ�س�سه 

فتحي ال�سق�قي، والذي ركز ن�س�طه ون�س�له داخل فل�سطني.

القت�س�دية،  الفل�سطينية  املجتمعية  للموؤ�س�س�ت  الح��ت��الل  حتطيم  اأدى 
وال�سي��سية، وتراجع املوؤ�س�سة الدينية ب�سبب اختف�ء مواقع دينية ر�سمية �سي��سية 
اقت�س�دية، كموؤ�س�س�ت الوقف والإفت�ء، وب�سبب �سعف التي�ر ال�سي��سي الإ�سالمي 
اإلى ظهور جيل  املنظم الذي ا�ستنكف عن امل�س�همة يف الن�س�ل الوطني املب��سر، 
جديد يف النتف��سة ل ينتمي للمجتمع الأبوي العربي التقليدي، فلم يعد للع�ئالت 
و�سلطته جواز  الأب  ومن��سب  الع�ئلة  تعد  اإذ مل  تذكر،  اأهمية  املحليني  والوجه�ء 
ال�سفر للعمل والدرا�سة واملك�نة الجتم�عية، كم� يف املجتمع العربي عموم�، وظهر 
جيل جديد من ال�سب�ب غري املنتمي لتلك العقلية التقليدية، وامل�سقول عرب جت�رب 

ذاتية طورته و�سنعت منه قي�دة حملية جديدة.

وبح�سب رواية زئيف �سيف واإيهود يع�ري، يف كت�بهم� "انتف��سة"، لولدة حركة 
للحركة  الفقري  والعمود  فتح،  حلركة  اجلم�هريية  الذراع  مثلت  "ال�سبيبة" التي 
الوطنية الفل�سطينية يف مرحلة معينة، ف�إّن احلركة وا�سمه� الك�مل "جلنة ال�سبيبة 
للعمل الجتم�عي"، اأقيمت يف خميم بالطة قرب ن�بل�ص، يف الع�م 1982، بعد اأن 
اأغلق اجلي�ص الإ�سرائيلي ن�دي� لل�سب�ب يف املخيم لأنه ك�ن ي�سكل مركزا للدع�ية 
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ال�سفة  اأنح�ء  �س�ئر  للحركة يف  ت�سكلت جل�ن  والتجنيد حلركة فتح. و�سرع�ن م� 
الغربية، واأ�سبحت اللج�ن تدير العديد من الأندية واجلمعي�ت ال�سب�بية واخلريية 
واملجتمع  ال�سب�ب  وا�ستيع�ب  التن�سئة  اأعب�ء  حمل  بني  متزج  وك�نت  والتع�ونية، 
والقي�م بنوع من التنظيم وامله�م الأمنية والجتم�عية، وبني اإعداد ال�سب�ب ملواجهة 
ال�سلوك الأخالقي القومي، وحم�ربة الكحول، واملخدرات،  الحتالل، فك�ن فر�ص 
والإعداد  الري��سي  التدريب  اللج�ن، كم� ك�ن  اإلى ذلك من مه�م  والدع�رة، وم� 
والدخول يف مواجه�ت مع جنود الحتالل  اجل�سم�ين، ومت�بعة عمالء الحتالل، 

ب�لزج�ج�ت احل�رقة، واحلج�رة، جزءا من ظ�هرة مت�سعة ب�طراد.

يف غزة ك�نت هن�ك عملية �سبيهة، وك�نت جم�عة الإخوان امل�سلمني، ب�متداده� 
ال�سعبي الن�سبي الوا�سع، اأي�س� تعي�ص حتول مهم�، فعقب خروج ال�سيخ اأحمد ي��سني، 
من ال�سجن ع�م 1985 بداأ يوجه عن��سر من اجلم�عة جلمع معلوم�ت عن العمالء، 
يقول  وهو ح�سبم�  اأخالقية،  بق�س�ي� غري  ويت�جر  يتع�طى  ومن  املخدرات،  وجت�ر 
ال�سح�يف مهيب النواتي، يف كت�به "حم��ص من الداخل"، مقدمة لت�أ�سي�ص جه�ز 
اأمني عرف ب��سم منظمة )اجله�د والدعوة– جمد(، ليكون جه�زا "اأمني� داخلي� 
يبني اأمن� للمواطن الفل�سطيني ولبن احلركة"،وذلك بح�سب تعبري ال�سيخ اأحمد 

ي��سني.

غري  جديد  جمتمع  اإنت�ج  الحتالل  من  ع�م�   20 حم�سلة  ك�نت  وب�ملح�سلة 
وال�سي��سية  الجتم�عية  وتكوين�ته  التقليدي  العربي  املجتمع  عن  منقطع  رع��وي، 

والقت�س�دية.

ال�سيخ احمد ي��سني
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اندالع وإنجازات االنتفاضة
جمموعة  مبقتل  فيه�،  ال�سرارة  ب��داأت  معروفة،  النتف��سة،  ان��دلع  ق�سة 
فل�سطينيني يف ح�دث �سري ت�سبب به �س�ئق �س�حنة، يف قط�ع غزة يوم 1987/12/8، 

وب�لحتج�ج�ت التي اأعقبت احل�دث.

وحققت النتف��سة اإجن�زات ت�ريخية مهمة، اأوله�، حتطيم مقولة الحتالل 
واليمني،  الي�س�ر  يف  اإ�سرائيل  ق�دة  اأح��الم  النتف��سة  حطمت  فقد  املكلف،  غري 
م�ستقبال  �سمه�  حتى  اأو  غزة،  وقط�ع  الغربية  ال�سفة  احتالل  ا�ستمرار  ب�إمك�نية 

لإ�سرائيل، دون ثمن م�دي اأو معنوي يذكر. 

لبن�ن  يف  املق�ومة  على  الق�س�ء  ب�أّن  الإ�سرائيلي  الوهم  النتف��سة  واأب��رزت 
�سيوقف الن�س�ل الفل�سطيني، واأدت النتف��سة وو�س�ئله� غري الدموية اإلى انقالب 
املجتمع  واإلى فر�ص حترك  الفل�سطينية،  الدويل ل�س�لح احلقوق  الع�م  الراأي  يف 
عليه  ك�ن  كم�  اإهم�له�  بدل  الفل�سطينية،  للق�سية  �سلمية  لت�سوية  للتو�سل  الدويل 

الو�سع يف ال�سنوات التي �سبقته�.

للت�سريع  اخل�رج  الفل�سطينية يف  القي�دة  على  ال�سغط  اإلى  النتف��سة  واأدت 
يف تطوير مواقفه� ال�سي��سية ب�س�أن احلل ال�سي��سي. واأدت النتف��سة اإلى اإجه��ص 
خمطط�ت اإ�سرائيل �سم القد�ص ال�سرقية واإظه�ره� جزءا من الغربية، فبعد هذه 
النتف��سة اأ�سبح الإ�سرائيليون يخ�سون اإلى حد كبري حتى التجول احلر يف القد�ص 

ال�سرقية.

وهن�ك الكثري من الكت�ب�ت التي وثقت اإجن�زات النتف��سة ول داعي للتوقف 
واأدت  ح�سلت  التي  الأخط�ء  يف  للنظر  الآن  احل�جة  هن�ك  ورمب�  كثريا،  عنده� 

للتدهور الذي اأعقب النتف��سة.
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األزمات في االنتفاضة

أ- افتقاد المركزية

ل بد من الإ�س�رة اإلى اأّنه فيم� ظهرت اأثن�ء النتف��سة قدرة فل�سطينية ف�ئقة 
لذاته�،  النتف��سة  اإنت�ج  اإع�دة  وعلى  الأمنية،  الإ�سرائيلية  ال�سرب�ت  جت�وز  على 
ب�أّن  اأو على الأقل تبني فر�سية ملزيد من البحث،  ف�إّنه ل بد من العرتاف الآن، 
ق�سرية  الإنت�ج  ف�إع�دة  مدمرة،  املدى  طويلة  لنت�ئج  اأدت  الإ�سرائيلية  ال�سرب�ت 
تعبريا  ك�نت  القي�دات،  واإبع�د  واعتق�ل  ا�ست�سه�د  بعد  املحلية  للقي�دات  امل��دى 
عن حيوية جمتمع النتف��سة وعن ح�لة فريدة من ال�سج�عة واجلراأة واللتف�ف 

اجلم�هريي حول النتف��سة وحركته الوطنية.

الفل�سطيني،  الداخل  من  متعددة  قي�دات  واإبع�د  الوزير،  خليل  اغتي�ل  لكن 
يف  خللخلة  ادت  عوامل  مبث�بة  ك�نت  "الإ�سالمي"  "الوطني"–  التف�هم  وع��دم 
مل  مثال،  الوزير،  خليل  اغتي�ل  وبعد  عالجه،  يتم  مل  لالنتف��سة  القي�دي  الهيكل 
يربز ق�ئد مركزي اآخر لالنتف��سة، وتعددت قنوات الت�س�ل بني الأنوية واخلالي� 
ال�سلبة داخل فل�سطني وبني قي�دات اخل�رج، ومن �سمن الإفرازات التي نتجت عن 
اإبع�د اإ�سرائيل قي�دات ميدانية قبل واأثن�ء النتف��سة اأّن كثريا من هذه القي�دات 
عرف�ت،  ي��سر  الراحل  الرئي�ص  وبني  الداخل  بني  الت�س�ل  قن�ة  لت�سبح  حتولت 
وذلك �سبب اأكرث من نوع من اخللل: اأوله�، اأّن كثريا من القي�دات الأكرب �سن� �سواء 
داخل اأو خ�رج فل�سطني فقدت كثريا من اأهميته� ودوره�، وتلك القي�دات ك�نت له� 

عالق�ت وامتدادات يف اأنح�ء خمتلفة من فل�سطني.

املن�طق  يف  ن�س�ط�ته�  ك�نت  منه�  جزء  ففي  املبعدة  امليدانية  القي�دات  اأّم� 
التي ج�ءت منه�، وحدث نوع من التن�ف�ص بني القي�دات الأكرب �سن� وتلك الأ�سغر، 
نف�سه�  التي وجدت  املبعدة،  ال�س�بة  القي�دات  اأي�س� بني  تن�ف�ص  اأّنه حدث  والأهم 
فج�أة يف دائرة ال�سوء، ووجدت نف�سه� تقرتب من ال�سف القي�دي الت�ريخي الأول، 
م� اأدى ل�سعود �سريع لهوؤلء ت�سمن حرق املراحل ب�سعودهم ملواقع دون ا�ستعداد 
ك�ف، وهذا اأي�س� عّمق "املن�طقية" والنف�س�ل بني جمموع�ت واأجنحة النتف��سة، 
التي اأ�سبحت تت�سكل وتنق�سم وفق قن�ة ات�س�له� اخل�رجية مع القي�دة الفل�سطينية.



61

هذه النق�س�م�ت واحل�لة املن�طقّية، �ستت�سح وتتعمق اأكرث لحق� عند عودة 
القي�دات  بني  املدمر  ال�سراع  و�سي�ستد  للداخل،  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
املتن�ف�سة، و�ستربز يف بع�ص احل�لت مم�ر�س�ت تدور حوله� �سبه�ت الف�س�د. كم� 
اأدى اغتي�ل اأبي جه�د اإلى نوع من الفراغ املعلوم�تي، مبعنى اأّنه يبدو اأن كثريا من 
العالق�ت واملعلوم�ت ك�ن اأبوجه�د يتع�مل معه� ب�سرية ل يعلمه� م�س�عدوه، اأو على 
امليداين،  الق�ئد  ذلك  هن�ك  يعد  مل  وبذلك  منه�،  ب�أجزاء  �سوى  يعلمون  ل  الأقل 

املركزي، اخلبري، الذي يقود النتف��سة. 

"اأحدث  النتف��سة:  الديك يف كت�به �سو�سيولوجي�  اأحمد  وبح�سب كلم�ت د. 
ن�حية  من  خ��سة  الفل�سطيني  الو�سع  يف  وتخبط�  اإرب�ك�  الوزير  خليل  ا�ست�سه�د 

مت��سكه املعلوم�تي يف التع�مل مع الداخل املنتف�ص".

ب- االنقسام اإلسالمي الوطني

ح�ول خليل الوزير التع�مل مع الع�مل اجلديد الذي برز يف �سي�ق النتف��سة، 
وهو ن�ضاط قوتني اإ�ضالميتني، فاعلتني ومنظمتني، هما جماعة االإخوان امل�ضلمني، 

التي اأ�س�ست حركة املق�ومة الإ�سالمية "حم��ص"، ومنظمة اجله�د الإ�سالمي. 

وت�سري م�س�در اإعالمية واأبح�ث اإلى اأّن الوزير ك�ن ي�ستعد للق�ء قي�دات من 
زئيف  وي�سري  اغتي�له،  مت  عندم�  حديث�،  اأبعدته�  قد  اإ�سرائيل  ك�نت  املنظمتني، 
يعرف  ك�ن  م�  بع�ص عن��سر  كّلف  قد  ك�ن  اأب� جه�د  اأّن  اإلى  واإيهود مع�ري  �سيف 
ب�لتي�ر الإ�سالمي يف فتح، ب�لت�س�ل ب�جله�د الإ�سالمي للتن�سيق معهم، ومن هوؤلء 

حممد �سلط�ن التميمي املعروف ب��سم "حمدي".

الكي�يل وحممد  اأّن دور وهوية كل من حمدي، ومعه كل من مروان  والواقع 
اإبحي�ص، من الق�س�ي� التي ي�سعب على الب�حثني اأن ي�سلوا فيه� لت�سور وا�سح يف 
ظل امل�س�در املوجودة، فهوؤلء الثالثة مت اغتي�لهم يف قرب�ص بت�ريخ 1988/2/14، 
من قبل املو�س�د، عندم� ا�ستقل الثالثة �سي�رة مروان الكي�يل، فتم تفجري ال�سي�رة 

عن بعد.
وتت�س�رب امل�س�در بني من يعتربهم م�س�عدين رئي�سيني لأبي جه�د يف اإدارة 
النتف��سة، مم� يو�سح اأ�سب�ب تتبع اإ�سرائيل لهم لقرب�ص لغتي�لهم، فيم� تذهب 
بع�ص الكت�ب�ت، اإلى اأّنهم ك�نوا تنظيم� �سبه منف�سل – كم� ج�ء يف مق�ل للك�تب 

زيف �سيف –�سحفي ا�سرائيلي
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مت  الذين  فتح،  حركة  عن  انبثق  اجله�د"،  "�سراي�  ب��سم  عرف  �سح�دة-  مروان 
اغتي�لهم من قبل املو�س�د الإ�سرائيلي يف مدينة "ليم��سول" يف قرب�ص ع�م 1988، 
اأّنهم من �سمن اجلن�ح الع�سكري حلركة اجله�د  اإلى  فيم� تذهب م�س�در اأخرى 

الإ�سالمي. )تت�س�رب امل�س�در حتى يف حتديد اأ�سم�ئهم الدقيقة(.
عموم� ل يبدو اأّن عملي�ت التن�سيق بني ف�س�ئل منظمة التحرير الفل�سطينية، 
والف�س�ئل اجلديدة )الإ�سالمية(، جنحت، بل �س�ء الأمر مع الوقت وانتقل الأمر 
امل�ستوى  وعلى  اإعالمية،  وحل��رب  ال�سجون،  يف  خ��سة  الطرفني  بني  ل�سدام�ت 
امليداين مل تتوحد بل انق�سمت قوى النتف��سة لثالثة اأق�س�م، اأحده� ائتاليف يجمع 
ف�س�ئل منظمة التحرير، وث�نيه� اجله�د الإ�سالمي، وث�لث�، حركة "حم��ص" التي 
ون�س�ط�ته�  بي�ن�ته�  منه�  لكل  وك�ن  النتف��سة.  عقب  امل�سلمون  الإخ��وان  اأ�س�سه� 
املنف�سلة، وبدءا من اآب 1988 اأي ب�لتزامن مع اإعالن ميث�ق حركة "حم��ص"، بداأت 
الوطنية  القي�دة  تعلنه�  التي  تختلف عن  منف�سلة  اإ�سراب  لأي�م  "حم��ص" تدعو 
الإ�سراب�ت  اأّي�م  خلفية  على  ال�سدام  وك�ن  اآخر،  يوم  للجه�د  ك�ن  كم�  املوحدة، 
من اأول مع�مل ال�سدام بني "فتح" و"حم��ص"، بخ��سة مع رف�ص ن�سط�ء يف الأولى 
ب�لقوة  الإ���س��راب  فر�ص  الأخ��رية  ن�سط�ء  وحم�ولة  "حم��ص"  بدعوات  اللتزام 

والتهديد.
دمج  حم���ولت  و�ستف�سل  النتف��سة.  بعد  طبع�،  �سي�ستمر،  النق�س�م  هذا 
ال�سلطة  ت�ستطيع  ولن  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  و"اجله�د"،  "حم��ص" 
بوقف  الق�نون  فر�ص  ت�ستطيع  ولن  "حم��ص"،  مع  التف�هم  الفل�سطينية،  الوطنية 
عملي�ت "حم��ص" اأو نزع �سالحه�، لأّن عملية فر�ص الق�نون مبجمله� ف�سلت، و�سط 
حت�سم  مل  الفل�سطينية  القي�دة  ولأّن  وامل�ستفزة،  املتت�لية  الإ�سرائيلية  العتداءات 

خي�راته� ب�س�أن اإق�مة �سلطة وموؤ�س�س�ت دولة ب�لفعل.
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ج – عسكرة االنتفاضة

اأحد املظ�هر التي بداأت يف مرحلة مت�أخرة من النتف��سة الأولى، هي اللجوء 
وقي�دات خ�رجية  الداخل،  �سي��سية يف  قي�دات  اأّن  رغم  امل�سلح،  وللعمل  للبندقية 
ك�نت قد حذرت علن� من "ع�سكرة النتف��سة"، لأ�سب�ب اأهمه�، اأّن طبيعة البيئة 
اجلغرافية الفل�سطينية ل ت�س�عد على خو�ص حرب ع�س�ب�ت م�سلحة، حيث ل توجد 
جب�ل وغ�ب�ت لالختف�ء فيه�، وحيث اإّن التع�طف الع�ملي مع النتف��سة �سيرتاجع، 

وهذا �سي�س�عد اإ�سرائيل على اتخ�ذ ردود فعل انتق�مية ق��سية.

بعد  الن��سئ  الو�سع  على  الثورة" علق  "فل�سطني  جملة  كّت�ب  اأحد  اأّن  اأذكر 
�سعبي�  "فعال  تراجعت من كونه�  النتف��سة  اإّن  ب�لقول  الث�لثة لالنتف��سة،  ال�سنة 
ع�م�"، لكونه� ن�س�ط� تقوم به جمموع�ت من ال�سب�ب يلتف حولهم ال�سعب. وكم� هو 
حمتمل يف اأي ثورة، ف�إّن ظهور م�سلحني واأ�سخ��ص لهم �سلطة ن�جتة عن املق�ومة، 
ميكن اأن يوؤدي لظهور عن��سر قليلة التجربة، اأو انته�زية، ت�ستغل الظ�هرة لتحقيق 
كتبته  م�  تلك،  النحراف  ظ�هرة  وثقت  التي  الأعم�ل  من  ولعل  خ��سة،  م���آرب 
الروائية الفل�سطينية �سحر خليفة يف روايته� "املرياث" ال�س�درة ع�م 1997، التي 

تن�ولت ظهور ملي�سي�ت تنفذ عملي�ت م�سبوهة مل�س�لح خ��سة.

وبعيدا عن الرواية ف�إّن ظ�هرة امللثمني يف نه�ية النتف��سة اأ�سبحت م�سدر 
رعب حملي� بعد اأن ك�نت ترمز للمواجهة مع العدو. وهذه املجموع�ت من امل�سلحني 
�سعب،  املجموع�ت  ه��ذه  على  واحلكم  الآن،  حتى  والظهور  العمل  يف  �ست�ستمر 
ف�أن�س�ره� يعتربون اأع�س�ءه� اأبط�ًل وقفوا يف وجه الحتالل ويف وجه الظ�ملني)من 
خمتلفة،  مراحل  يف  ال�سلطة  قّدمتهم  وكم�  اآخ���رون،  يعتربهم  فيم�  ال�سلطة(، 
خ�رجني عن الق�نون، ين�سرون الفو�سى والنفالت، ومن احل�لت امل�سهورة ح�لة 
يقود  ب�أّنه  اآن��ذاك  ق�سته  تقدمي  مت  الذي   ،1995 ع�م  ن�بل�ص،  يف  الطبوق،  اأحمد 

جمموعة مت�ر�ص القوة مل�س�لح خ��سة، ولفر�ص �سيطرته� ومك�نته�.

الت�ئه،  "الفل�سطيني  كت�به�  يف  ب��وك���ي،  ليت�سي�  الفرن�سية  الك�تبة  وت��وّث��ق 
الطبوق،  جتربة  اإلي��ص،  م���ري  د.  ترجمته  اأبن�ءه�؟!"،الذي  ت�أكل  النتف��سة 
اأن جن�سد فكرة حكم  ال�سعب نف�سه.فنحن نح�ول  "اإن مرجعيتي هي  وتنقل قوله 
ال�سعب ب�ل�سعب، وتنبع قراراتن� من الأعم�ق ال�سعبية يف غي�ب �سلطة فل�سطينية". 
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ح بوك�ي اأمثلة مهمة مف�سلة حل�لت �سب�ن بدوؤوا حي�تهم من��سلني اأ�سداء،  وتو�سّ
ثم انخرطوا يف خالفات ذات بعد اجتماعي وتنظيمي، وكيف تورط بع�ضهم بعد 
النتف��سة وجميء ال�سلطة يف عملي�ت غري ق�نونية وغري م�سروعة، �سرقة ال�سي�رات 
من اإ�سرائيل اأحد من�ذجه�. وكيف حتول بع�ص هوؤلء لالنحراف الأخالقي، بينم� 

ذهب البع�ص الآخر للتطرف الديني.

وعلى �سعيد "حم��ص" فاإّن احلركة كانت بال ن�ضاط ع�ضكري كبري حتى عام 
1991، وكم� يذكر الك�تب مهيب �سليم�ن النواتي، مل تنفذ احلركة �سوى 16 عملية 
خطف  تلك  عملي�ته�  �سملت  واإن  طعن،  عملي�ت   9 منه�   ،1991 ع�م  نه�ية  حتى 

جنديني اإ�سرائيليني. ويف ع�مي 1992 و1993 مت تنفيذ70 عملية.

ع�م2000،  الأق�سى  انتف��سة  اندلع  حتى  حتديدا،  حم��ص  عملي�ت  م�سكلة 
توحيد  على  الفل�سطيني،  ال�سعب  قدرة  وعدم  الفل�سطيني،  النق�س�م  عك�ست  اأّنه� 
حركة  بها  �ضتتورط  االإ�ضكالية  وهذه  ال�ضيا�ضية،  حركته  خدمة  يف  وجعله  �ضالحه 
توظيف  يف  املختلفة  الأخ��ط���ء  و�ستوؤدي  الأق�سى،  انتف��سة  يف  اأي�س�  "فتح" 
املعركة  حتول  منه�  نت�ئج  اإل��ى  الآن،  لنق��سه�  جم�ل  ل  والتي  امل�سلحة،  املق�ومة 
بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني، اإلى املج�ل الع�سكري الذي تتفوق فيه اإ�سرائيل، 
واإلى حتول ال�سالح الفل�سطيني ل�سالح �سراع داخلي، واإلى تراجع الت�أييد الع�ملي 
بتوظيفه�  جرائمه�  من  الكثري  ت�سويق  على  اإ�سرائيل  الفل�سطيني،وقدرة  للن�س�ل 

اأنواع� معينة من العملي�ت الع�سكرية.

د- اآلثار االجتماعية واالقتصادية لالنتفاضة

ميكن مالحظة الفرق الكبري بني ن�سط�ء انتف��سة ع�م 1987، وبني ن�سط�ء 
امل�سلحني احل�لية،  الأق�سى، وجمموع�ت  انتف��سة  اأبرزه�  النتف��س�ت الالحقة، 
ن�سط�ء  من  الأك�دميية،  املوؤ�س�س�ت  داخل  من  ج���وؤوا  الأول��ى  النتف��سة  فن�سط�ء 
على  حر�س�  بع�سهم  الت�سيي�ص،واأبدى  من  ع�لية  درجة  وعلى  الطلبة،  احت���دات 
ا�ستيف�ء تعليمه الع�يل، ب�ملق�بل ف�إّن كثريا من القي�دات امليدانية امل�سلحة ح�لي�، 
انخرطت يف الن�س�ط�ت امل�سلحة، مبكرا، دون ا�ستيف�ء التعليم.وفيم� ك�نت نخبة 
انتف��سة 1987 تتحدث من واقع فكر �سي��سي وا�سح، ومن منطلق�ت حمددة، وفهم 
على  ق�درة  وك�نت  ال�سعبي،  والن�س�ل  امل�سلح  والن�س�ل  ال�سلمية  للعملية  متك�مل 
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خم�طبة فئ�ت ال�سعب املختلفة بوعي كبري، وق�درة على حتويل ال�سع�رات ال�سي��سية 
العقالنية ل�سع�رات �سعبية، ف�إّن الق�دة امليدانيني احل�ليني، م�سلحون يف كثري من 

احل�لت دون ت�أهيل علمي اأو فكر �سي��سي حقيقي، ودون مرجعي�ت �سي��سية.

وعلى الرغم من حقيقة اأّن ن�سب الت�سرب من املدار�ص الفل�سطينية كبرية منذ 
م� قبل انتف��سة 1987، ف�إّن املالحظ اأّن النتف��سة ك�ن له� اأثر مدمر على التعليم، 
فرغم كل املح�ولت للتعليم ال�سعبي الق�ئم على التعليم يف املن�زل والأم�كن الع�مة، 
احلم��سة  ورغم  التعليمية،  للموؤ�س�س�ت  اإ�سرائيل  واإغالق  الأولى  النتف��سة  خالل 
التي حتاط بها هذه التجربة عادة، اإال اأّن م�ضتوى التعليم تاأثر كثريا، وكان التعليم 
تف�سل  ومل  للمجتمع،  تطميني�"  "�سع�را  الديك  اأحمد  د.  و�سف  بح�سب  ال�سعبي 
القي�دة الفل�سطينية يف مع�جلة الرتاجع التعليمي اإب�ن النتف��سة وح�سب، بل ا�ستمر 
تراجع املوؤ�س�س�ت التعليمية لحق�، وف�سلت عملي�ت بن�ء موؤ�س�س�ت الدولة والتنمية، 
دون  االأول��ى،  االنتفا�ضة  ن�ضاط  واحتواء  لتوظيف  ملكان  املوؤ�ض�ضات  تلك  بعد حتول 

النظر لقدراتهم وت�أهيلهم.

العملية  يف  وغريهم  الطلبة  من  التنظيم�ت  عن��سر  تدخل  �س�ئع�  وب���ت 
الفل�سطينية  ال�سلطة  اأمثلة على دور قي�دات من  التعليمية، ونقل يل بع�ص الطلبة 
به�  الت�أثري  وتوجيهه� وحم�ولة  الطالبية  النتخ�ب�ت  مت�بعة  الأمنية يف  والأجهزة 
ب�مل�ل، رغم اأّن تلك القي�دات يف بع�ص احل�لت مل تكن يوم� على مق�عد الدرا�سة 

اجل�معية.

ك�ن طبيعي� يف هذه احل�لة اأّن نرى يف ال�سنتني الأخريتني اأّن قيمة التعليم يف 
املجتمع الفل�سطيني رمب� قد تكون تراجعت، ف�سهدن� القي�دات النق�بية التعليمية 
تقود اإ�سراب� عن التدري�ص لأ�س�بيع طويلة، يف ظل عجز حكومة حركة حم��ص عن 

ت�أمني الرواتب، دون اهتم�م يذكر مب�سري الطلبة.

النتف��سة الفل�سطينية، ك�نت يف جزء منه� مرحلة اإعج�زية، وجتربة ت�ريخية 
اإن�س�نية وعن  التي تعرّب عن روح  الن�س�لية  غنية بكثري من الإجن�زات والتجلي�ت 
ت�سميم واإ�سرار على التحرر، هذا كله يجب األ يلغي حقيقة اأّن اأخط�ء ف�دحة قد 
ح�سلت ويجب درا�سته�، فق�دة تلك النتف��سة، بكل القيم الع�لية والإجن�ز الن�در 
الذي ق�موا به، هم يف جزء كبري منهم، الآن، عنوان الأزمة احل�لية التي يعي�سه� 
ال�سعب الفل�سطيني، ف�ل�سراع�ت بني تلك القي�دات اأمر ل ينتهي،والفو�سى وعدم 

الدكتور احمد الديك
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امل�سوؤولية يف الأداء واملواقف ال�سي��سية وحتى ال�سخ�سية، تتن�ق�ص، يف ح�لة بع�سهم 
الن�فذ على الأقل، كلي� مع م� بدوؤوا فيه يف تلك النتف��سة.

الكف�ح امل�سلح والهدف  الوزير الر�ص املحتلة لتكون ح��سنة  لقد اعد خليل 
ال�س��سي لالنطالقة اجلديدة يف املواجهة خ��سة بعد خروج املق�ومة من بريوت 
ع�م 1982 اذا انه اراد لبن�ن لالنطالق يف �سن الغ�رات ومل يرد ان تكون الثورة 

الفل�سطينية جزءًا من املق�ومة اللبن�نية الداخلية...

 وك�ن قد اعترب من مع�رك اجلبل يف و�سع تفكريه للبحث عن �س�حة ل يجري 
فيه� ان�سغ�ل املق�ومة الفل�سطينية يف مع�رك ج�نبية  وقد بداأ يفكر يف بن�ء التنظيم 
املوؤ�س�س�ت  بن�ء  واأي�س�  املحتلة  الأر���ص  يف  له  وامل�س�ندة  به  املرتبطة  والأط��راف 

والتو�سع يف متكني البنية التحتية للمجتمع الفل�سطيني ودعمه� ...

بهذا اجلهد بداأت نواة اخللية الولى لتعليم "فتح" يف الأر�ص املحتلة يف ت�سرين 
الول ع�م 1982 وانطلقت بعده� موؤ�س�س�ت املجتمع املدين وتنظيم�ته العديدة بقوة 
وخ��سة احلركة الطالبية ويف خ�سم التنظيم والتدريب والت�سليح لكوادر للعمل يف 
ابو  للداخل ط�لب  قي�دة مفروزة  ابو جه�د من خالل  التي �سنعه�  املحتلة  الر�ص 
جه�د مبوازاة ذلك التنظيم ب�لعمل يف مي�دين اخرى اجتم�عية وتطوعية وثق�فية 
بعني  اخذا  الالحقة  لالنتف��سة  التحتية  البنية  مبث�بة  لحق�  كله�  ك�نت  وان�س�نية 
العتب�ر تركيزه على الوحدة الوطنية وتدعيمه� وحم�يته� اإذ   ك�ن يوؤمن ب�سرورة 
الق�ئد  والتع�ون معهم وك�ن هو  التف�هم  ا�س�ص من  واق�مة  احلوار مع ال�سالميني 
الفتح�وي الب�رز الذي ي�ستطيع ذلك ويظل مقبول وك�ن حري�س� قبل اغتي�له على 
ان يعزز ذلك ويوطد ارك�نه وقد ابدى ليونة يف التع�مل مع احلركة الإ�سالمية ليقطع 

حم�ولت العدو يف توظيف اخلالف�ت التي ك�ن العدو ي�ستمر فيه�....

 وقد ك�ن حري�س� على ان ميتد جهده يف تعزيز الوحدة الوطنية الى املعتقالت 
معتقلي  ك�فة  بني  العالق�ت  حلمة  زي�دة  يف  ه�دفة  وطنية  ح��وارات  لإدارة  وال�سجون 
بف�سل  ال�سجون  حتولت  وقد  ف�س�ئله�  اختالف  على  الفل�سطينية  ال�سرية  احلركة 
ال�سك�وى من ال�سجون ويبت به�  للتعليم والعمل وك�ن يتلقى  اأك�دميي�ت  توجه�ته الى 

وي�سعى لال�سالح ومتكني التنظيم والتوجه�ت ال�سي��سية ومواقف الثورة مم� يحدث 
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العمل  يف  الأول  الثقل  مركز  تكون  ان  املحتلة  الر����ص  ل�س�حة  يريد  ك���ن 
يوم يف حي�ته فقد  اخر  الى  اجله�  فيه� ومن  الفل�سطيني فقد راهن عليه� وعمل 
ا�ست�سهد وهو ي�سطر له� اخر كلم�ته ويف خ�سم ان�سغ�له ب�لداخل مل ين�َص الهتم�م 
اإذ ظل يعتقد انهم امتداد ل�سعبهم لهم معه  ب�لفل�سطينيني خلف اخلط الخ�سر 
ميثلونه�  التي  ال�سرتاتيجية  الهمية  ي��درك  وك���ن  اختلفت  وان  اخ��رى  مهم�ت 
فدر�ص او�س�عهم درا�سة م�ستفي�سة ومن اهتم�مه بذلك ك�ن تقريره الذي قدمه 
الى املجل�ص املركزي للمنظمة يف دورته املنعقدة يف تون�ص ع�م 1987 حيث عر�ص 
لو�س�ع الفل�سطينيني خلف اخلط الأخ�سر بنف�ص الطريقة التي ع�لج فيه� او�س�ع 
الفل�سطينيني يف ال�سفة والقط�ع واملن�طق التي احتلت ع�م 1967 وبنف�ص النظرة 
فل�سطني وقد قدم  الردنية لقرتابه� ومت��سه� مع  ال�س�حة  الى اهمية  ينظر   ظل 
نقدا للمم�ر�س�ت الفل�سطينية التي ارتكبته� الف�س�ئل قبل ع�م 1970 على ال�س�حة 
الردنية وك�ن وا�سح� ومن�سف� وجريئ� ومل ت�سنح الفر�سة لع�دة انتظ�م العمل يف 
ال�س�حة الردنية الى بعد ع�م 1980 حني جرى ت�أ�سي�ص اللجنة الردنية الفل�سطينية 
امل�سرتكة يف اعق�ب موؤمتر بغداد ع�م 1979 وهي اللجنة التي راأ�سه� الرئي�ص حممود 
عب��ص اكرث القي�دات الفل�سطينية تقديرا لل�س�حة الردنية وقي�دته� واكرث نقدا ع�م 
مع  العالقة  انتظ�م  على  للعمل  ع�د  من  اول  ك�ن  وقد  الف�س�ئل  بع�ص  من   1970

النظ�م الأردين بعد القطيعة.

والعمل  املحتلة  الأر���ص  ب�سوؤون  لهتم�مه  غط�ء  اللجنة  من  جه�د  ابو  عمل   
لهذا  املن��سرة  زهري  وهو  له  امل�س�عدة  القي�دات  احد  افرز  حني  فيه�  التنظيمي 
الن�سق�ق  ب�سبب   1983 ع�م  عنه�  غ�ب  ولكنة  عم�ن  يف  جه�د  ابو  وبقي  الغر�ص 
"فتح" واحداث طرابل�ص وع�د الى عم�ن ليقيم فيه� ع�م 1986 الى ان جرى  يف 
املحتلة  الرا�سي  يف  املق�ومة  اأو�س�ع  يدير  ك�ن  اق�مته  اثن�ء  ويف  منه�  اخراجه  
ويوا�سل بن�ء اخلالي� التنظيمية والع�سكرية ومل ينقطع  عن زي�رة عم�ن وقد لفت 
انتباه املرافقني  موقف خليل الوزير من اتفاق عمان االردين الفل�ضطيني يف �ضباط 

وب�سبب اعرتا�سه على هذا التف�ق طلب منه مغ�درة عم�ن. 

زهري املن��سرة
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الفل�سطينية  الردنية  اللجنة  بعمل  يتعلق  فيم�  براجم�تي�  الوزير  خليل  ك�ن 
امل�سرتكة لت�سريف امواله� يف ال�سفة الغربية وك�ن يرى ان على راأ�ص وجود اللجنة 

توفر عط�ء العمل التنظيمي والع�سكري يف فل�سطني....

 وقد ك�نت له مالحظ�ت على عمل اللجنة التي مل يكن هو مطلق ال�سالحي�ت 
يكونوا  مل  وان  حتى  الكثريين  من  ال�ستف�دة  ميكن  ان��ه  يوؤمن  وظ��ل  اعم�له�  يف 
خمل�سني لنف�ص نهجه اإلى ان قويت �سوكة تنظيم روابط القرى فك�ن رده ح��سم� 
اإم�م النهج الذي تبن�ه  حتى اجل��سو�ص هو مو�سع �سراع  بينن� وبني  وك�ن يقول 

عدون�.

 ك�ن الوزير يف زي�راته املتقطعة الى عم�ن بعد اخراجه منه� يح�ول اأن يجعل 
اجتم�ع�ت اللجنة الفل�سطينية الأردنية متب�عدة ليك�سب وقتً� اطول يف الق�مة يف 

عم�ن ليت�سنى له الت�س�ل التنظيمي مع الرا�سي املحتلة وترتيب الأو�س�ع.

بعد  وخ��سة  الإ�سرائيلية  ال�سلط�ت  يقلق  عم�ن  يف  الوزير  خليل  وجود  ك�ن   
ن�سوب النتف��سة الفل�سطينية وبعد اأن فك الردن ارتب�طه ب�ل�سفة الغربية.
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خليل الوزير واالنتفاضة 
النتف��سة دائم� ك�نت يف ب�له وه�ج�سه اليومي.

ك�ن يح�ص به� قبل وقوعه� ويتحدث عنه� بنبوءة وقد حتدث عن ذلك مع عدة 
العلي�  اللجنة  ب��سم  الذي قدمه  التقرير  فل�سطينية وج�ء على ذكره� يف  ف�س�ئل 
ل�سوؤون الوطن املحتل يف 1987/10/3  وقد ذكره� ب�ل�سم قبل وقوعه� ب�سهرين 
وقد ذكر يف التقرير دوافع قي�مه�، م�سريا الى ال�سي��س�ت الإ�سرائيلية التي �سكلت 

املقدمة املو�سوعية لتفجريه�... 

"فتح" يف الرا�سي املحتلة يف ذكرى وعد  واي�س�  م� ج�ء يف بي�ن ا�سدرته 
بلفور ع�م 1987 وقبل وقوع النتف��سة بخم�سة ا�س�بيع،  وي�س�ر الى ان هذا البي�ن 
من �سي�غة خليل الوزير وقد ج�ء يف البي�ن: "تلثم جيدا.... ا�سرب هدفك الذي 
ف�هلل  ا�سرب،  القتلة.  الغزاة  امل�ستوطنني  ا�سرب  او  الع�سكرية  الدورية  اخرتته.. 
بقذارته  �سعبك  اأثقل  ق��ذرًا  خ�ئنً�  ف�خرت  بعيدة  خربة  يف  كنت  وان  وتوكل  معك 

وخي�نته. ت�أكد جيدا انه خ�ئن ثم ه�جمه.

الوزير،  خليل  ووج��دان  عقل  يف  منزرعتني  "النتف��سة"  وفكرة  كلمة  ك�نت 
وك�نت ت�سكل ه�ج�سه الأكرب، وهي التي كلفته حي�ته يف النه�ية. ويروي املقربون 
التي ميكن من  الكيفية  �سوؤال يحريه حول  يردد  دائم�   ك�ن  اأنه  الوزير  من خليل 
القي�م ب�نتف��سة �سعبية داخل الأر�ص املحتلة �سد الحتالل الإ�سرائيلي،  خالله� 
ويبدو اأن خليل الوزير اكت�سف اأن انتف��سة �سعبية ع�رمة يف الأر�ص املحتلة تتطلب 
ال��دوؤوب والإع��داد املدرو�ص. فوجود الحتالل يف حد ذاته  العمل  قدرا كبريا من 

ك�أ�س��ص مو�سوعي   لالنتف��سة والثورة، ل يكفي لتفجر النتف��سة فعلي�.

ك��سرتاتيجية  امل�سلح  العمل  تعرث  اإدراك  وبعد  �سنوات  م��دى  وعلى  لذلك   
والن�س�ل  العمل  من  اخ��رى  اأ�سك�ل  ب�عتم�د  الوزير  خليل  ب��داأ  فل�سطني،  لتحرير 
عدة  الوزير  خليل  اعتمد  فقد  لذلك  املكملة.  اأو  املوازية  ال�سرتاتيجي�ت  لو�سع 
اآلي�ت لتج�سيد ه�ج�ص النتف��سة، ف�سعى اإلى اإن�س�ء الأطر التنظيمية واجلم�هريية 

واملوؤ�س�س�ت والبنى التحتية.
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�سبقت  التي  الأ�س�بيع  يف  وك�ن  النتف��سة،  وقوع  ي�ست�سعر  الوزير  خليل  ك�ن 
خالل  من  ذل��ك  على  ال�ستدلل  وميكن  �سريح.  ب�سكل  عنه�  يتحدث  اندلعه� 
التعر�ص لأربع من��سب�ت. ك�نت املن��سبة الأولى يف حزيران  1987 عندم� التقت " 
املكونة من الق�ئمني على �سئون الوطن املحتل يف الف�س�ئل  جلنة التن�سيق العلي�"، 
الوزير )فتح(، وحممد  كاًل من خليل  والتي �سمت  الأربعة يف م.ت.ف  الرئي�سية 
و�سليم�ن  الدميقراطية(  )اجلبهة  راأف��ت  و�س�لح  ال�سعبية(،  )اجلبهة  امل�سلمي 
قوات  مع  املواجهة  م�ستوى  لت�سعيد  وو�سعت خطة  ال�سيوعي(،  النج�ب )احلزب 
التي  بتنفيذ هذه اخلطة،  يبداأ  اأن  الغربية وقط�ع غزة، على  ال�سفة  الحتالل يف 
جم�هريية(  )هبة  النط�ق  وا�سع  النط�ق  وا�سع  جم�هريي  حترك  بقي�م  تق�سي 
"جلنة  اأيلول"،  "جمزرة  ذك��رى  يف   1987 اأيلول   17 يوم  ك�مال  اأ�سبوع�  ي�ستمر 
الوطنية  القي�دة   " �سخو�سه�،  وبنف�ص  اأ�سبحت  التي  هي  هذه  العلي�"  التن�سيق 

املوحدة لالنتف��سة يف اخل�رج".

واملن��سبة الث�نية التي حتدث فيه� خليل الوزير عن النتف��سة �سراحة ج�ءت 
ب��سم  املحتل"  " الوطن  الذي قدمه عن  التقرير  الأول��ى يف  املن��سبة  على خلفية 
التن�سيق  جلنة  اأطراف  نف�ص  من  تكونت  التي  املحتل  الوطن  ل�سئون  العلي�  اللجنة 
العلي�" اإلى دورة املجل�ص املركزي املنعقدة يف تون�ص يف 3-5 ت�سرين الأول 1987. 

يف هذا التقرير حتدث خليل الوزير عن النتف��سة ب�ل�سم قبل تفجره� 
اجلميع، مبن يف  ف�ج�أ  الذي  ال�سمولى  �سكله�  ت�أخذ  اأن  وقبل  تقريب�  ب�سهرين 
ذلك خليل الوزير نف�سه. حتدث التقرير عن النتف��سة وعن جوانبه� املختلفة 
الكبري يف 8  الفعلي وحدوث النفج�ر  اندلعه�  واقع ق�ئم، وذلك قبل  وك�أنه� 
ك�نون الأول ع�م 1987 . ومم� ج�ء يف هذا التقرير ويعك�ص ذلك ب�سكل جلي 

م� يلي:

تعترب  التي  النتف��سة  ا�ستمرارية  ع�من�  �سهد  امل��سية  املجل�ص  دورة  ومنذ 
بحق اأعنف واأطول النتف��س�ت التي �سهده� الوطن املحتل يف اأعوامن� ال�س�بقة... 
يواجهون  وهم  واجلرحى  ال�سهداء  طلبتن�  دفع  واملع�هد  واجل�مع�ت  املدار�ص  يف 
ومدار�سن�  جل�مع�تن�  املتوا�سلة  القتح�م  لعملي�ت  ويت�سدون  الحتالل  بط�ص 
والنج�ح  بريزيت  ج�مع�ت  وك�نت  للدموع،  امل�سيل  والغ�ز  والر�س��ص  ب�لقن�بل 
جلي�ص  دائم  حتد  قواعد  ومع�هده�  بكلي�ته�  والقد�ص  وغزة  واخلليل  حلم  وبيت 
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الحتالل واإره�به ور�س��سه وقن�بله، مثلم� ك�نت خميم�ت فل�سطني هن�ك مواقع 
مواجهة م�ستمرة ج�سدته� بطولت يف اهلن� يف خميم�ت بالطة والدهي�سة وجب�لي� 
وقن�بله،  بر�س��سة  العدو  يقتحمه�  الفل�سطينية،  خميم�تن�  من  وغريه�  وقلندي� 
والعتق�ل  التجول  يفر�ص منع  فيه�،  املتوا�سل  والتم�سيط  التفتي�ص  بعملي�ت  يقوم 
اأ�سوارا من الإ�سمنت  اجلم�عي، يعتقل املئ�ت ويفر�ص الإق�مة اجلربية، ثم يبني 
امل�سلح  حوله� معتقدا اأنه يخمد �سوت اأهلن�، ف�إذا به حلظة انته�ء احل�س�ر ومنع 

التجول يجد التظ�هر والت�سدي �سد عملي�ت القمع الوح�سى.

ويف نف�ص التقرير ي�سري خليل الوزير اإلى ال�سي��س�ت الإ�سرائيلية التي �سكلت 
املقدمة املو�سوعية لتفجر النتف��سة. فهذه ال�سي��س�ت مل تكر�ص احلرم�ن الوطني 
بل  فح�سب،  الزم�ن  من  عقود  م��دى  على  الفل�سطيني  ال�سعب  له  تعر�ص  ال��ذي 
اأي�س� هددت الوجود امل�دي لل�سعب الفل�سطيني على اأر�ص وطنه التي هي بدوره� 
الفل�سطيني  ال�سعب  لدى  املتميز  الوطني  الوعي  وا�سطدم  ب�لبتالع.  م�ستهدفة 
مقوم�ت  معه�  وحملت  النتف��سة  تفجرت  اأن  فك�ن  الإ�سرائيلية  ال�سي��س�ت  بهذه 
اآلي�ت  وتوفر  املو�سوعي  التن�ق�ص  هذا  قي�م  ا�ستمرار  من  امل�ستمدة  ا�ستمراره� 

التعبري عنه.

 وتتوالى �سي��سة القب�سة احلديدية كم� ت�سمى، وهي �سي��سة العدو ال�سهيوين 
التي جت�سد عقيدته العدوانية، �سواء ك�ن �س�رون �س�حب جمزرة �سربا و�س�تيال، 
وقلندي�  وبالطة  الدهي�سة  ملخيم�ت  العدواين  القتح�م  جم�زر  �س�حب  رابني  اأو 
وغزة وجب�لي�. وترت�سخ �سرا�سة املحتل ال�سهيوين فيم� يعي�ص �سعبن� رغم عملي�ت 
منع التجول والإق�مة اجلربية والإبع�د ون�سف املن�زل والعتق�ل اجلم�عي، بج�نب 
�سي��سة ال�ستيط�ن وم�س�درة الأرا�سي والعتداء على املقد�س�ت وزرع امل�ستوطن�ت 
يومي�  الوك�لت  تتن�قله  مم�  ذلك  غري  اإلى  ب�لطرد،  والتلويح  التهجري  وحم�ولت 

وتت�بعون تف��سيله ول �سك.

وقد مير اخلرب اأم�مك ي� اأخي ج�مد احلروف، ب�هت الكلم�ت، ولكنن� واثقون 
اأنك تقراأ مع تلك احلروف م�س�عر الأهل يف الوطن ال�سليب وهم يفتحون عيونهم 
يف قرية اأو مزرعة على جراف�ت وهي ت�سحق ال�سجر والثمر، وت�س�در اأر�ص الفالح 
املواطن ب�ستى الأ�سب�ب، اأمنية ك�نت اأو ل�س�لح م�ستوطنة قريبة، اأو ادع�ء ملكية، 
اأو تزييف اأوراق، اأو مل� ي�سمونه النفع الع�م، واإلى غري ذلك، ومعه ت�سرد ع�ئالت، 
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وتدمر بيوت، وحترتق قلوب، وتتمزق اأكب�د. ولقد مرت الذكرى الع�سرون و�سعبن� 
يعي�ص ليله ونه�ره يف قلق دائم ومف�ج�آت متوا�سلة للعدوان على حقه واأر�سه وحي�ته.

بع�ص  عن  وتعرب  النتف��سة  اقرتاب  اإلى  ت�سري  ك�نت  التي  الث�لثة  واملن��سبة 
الذي  املحتلة  الأر�ص  تنظيم حركة فتح يف  اأ�سدره  بي�ن  جتلي�ته� ك�ن م� ج�ء يف 
قبل  اأي  الث�ين  1987،  ت�سرين   2 بلفور  وعد  الوزير يف ذكرى  عليه خليل  ي�سرف 

تفجر النتف��سة بخم�سة اأ�س�بيع .

ول ي�ستبعد اأن يكون هذا البي�ن من �سي�غة خليل الوزير نف�سه، ومم� ج�ء يف 
البي�ن م� يلي:

"لقد اأراد امل�ستعمرون اأن يكون 11/2 وعدا م�سوؤوم� ي�ستهدف �سعب واأر�ص 
اأم� �سعب البطولت..  وح�س�رة وتراث فل�سطني.. وك�ن ذالك وعد بلفور القذر.. 
�سعب ال�سهداء .. �سعب الثورة الب��سل ف�أراد من هذه الذكرى اأن تكون ن�رًا تلهب 
ولندافع  وال�سعب..  الثورة  وعد  تنفيذ  على  فلنعمل  كلهم..  الأع��داء  وتدمي  وتقتل 
عن اأر�ص الإ�سراء واملعراج.. ولنحِم  فل�سطني ب�لدم والن�ر والب�رود .. نعم اأخي 
الث�ئر.. فكر جيدا.. ثم اخرت املك�ن املن��سب والزم�ن املن��سب وتلثم جيدا واحمل 
لهيبك الغ��سب.. قنبلتك امل�سنوعة من جلد عظمك.. دم قلبك.. وا�سرب هدفك 
الغزاة  امل�ستوطنني  �سي�رة  ا�سرب  اأو  الع�سكرية  الدورية  ا�سرب،  اخرتته..  الذي 
.. وان كنت يف خربة بعيدة.. ف�خرت  القتلة.. ا�سرب ف�هلل معك وتوكل على اهلل 
ثم ه�جمه..  اأنه خ�ئن،  ت�أكد جيدا  وخي�نته،  بقذارته  �سعبك  اأثقل  قذرا،   خ�ئن� 

احرقه.. فهو ل ي�ستحق النت�س�ب ل�سعبن� العظيم.

واملن��سبة الرابعة التي حتدث فيه� خليل الوزير عن النتف��سة �سراحة ك�نت 
قبيل اندلع النتف��سة بفرتة وجيزة حني اأ�سدر قراره  ب�أن تبداأ انتف��سة يف خميم 
"فتح".  الأول 1987 مبن��سبة ذكرى انطالقة حركة  بن�بل�ص يف 23 ك�نون  بالطة 
"حركة  اآلف من  تعبئة ب�سعة  املقرر  ب�لفعل، وك�ن من  الإع��داد لذلك  وقد جرى 
ك�مال.  اأ�سبوع�  ت�ستمر  بهبة  للقي�م  ال�سعبية،  اللج�ن  املخيم  وجم�هري  ال�سبيبة" 
ورمب� ف�سر ذلك انتق�ل النتف��سة بعد تفجره� يف 8  ك�نون الأول ب�سكل عفوي ودون 
قرار م�سبق من خميم جب�لي� اإلى خميم بالطة مب��سرة قبل انتق�له� اإلى اأي موقع 

اآخر يف ال�سفة الغربية.
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فقد  وا�ستمراره�.  تفجره�  لالنتف��سة مقوم�ت  اأ�س�ص  قد  الوزير  ك�ن خليل 
اأ�سرف منذ ع�م 1982 على ت�أ�سي�ص تنظيم حركة  فتح يف الأر�ص املحتلة وعدد من 
الأطر اجلم�هريية كتنظيم حركة ال�سبيبة. كم� ق�م بدعم بن�ء املوؤ�س�س�ت وتعزيز 

م� هو ق�ئم منه�. 

اأدرك خليل الوزير بعد ع�م 1982 على وجه اخل�سو�ص اأن التوجه نحو الأر�ص 
املحتلة والرتكيز عليه� اإجب�ري ب�سبب  فقدان �س�ح�ت العمل الرئي�سية الأخرى.

 وواقع الأمر هو اأن ك�فة الأذرع التي برز دوره� يف النتف��سة ك�ن قد �سرع 
يف ت�سكيله� قبل  النتف��سة ب�سنة على الأقل، و�سملت هذه الأذرع كاًل من "جل�ن 
ال�س�رية"،  "الفرق  ب��سم  البداية  يف  عرفت  التي  ال�س�ربة"  و"القوات  ال�سبيبة 
و"جل�ن  املخيم�ت"  عن  الدف�ع  و"جل�ن  احلديدية"،  القب�سة  مواجهة  و"جل�ن 
جم�ل�ص  من  ذل��ك  وغ��ري  ال�سحية"،  اخلدم�ت  و"جل�ن  الزراعية"،  اخلدم�ت 

الطلبة والحت�دات والنوادي واجلمعي�ت واملوؤ�س�س�ت.

الفل�سطيني والو�سول  ال�سعب  ت�أطري  لقد تبني ان الهدف من وراء ذلك كله 
به اإلى درجة ع�لية من التعبئة والتنظيم ت�سكل اأر�سية �س�حلة لالنطالق ب�جت�ه 
راقية  �س�أن ح�لة  . وك�ن من  اأم عمال م�سلح�  �سعبية  اأك�ن ذلك هبة  عمل جدي، 
من التعبئة والتنظيم اأن توفر، من وجهة نظر خليل الوزير، فر�ص انتق�ء العن��سر 
اللوج�ستية يف ح�لة  والت�سهيالت  ال�سري  العمل  الالزمة حلم�ية  اجليدة واخلربة 

ال�سروع يف مم�ر�سة عمل م�سلح.

الف�س�ئل  به  وتقوم  ق�مت  م�  اأي�س�  ي��درك  ك�ن  الوزير  خليل  ف���إن  وب�لطبع 
الوطنية الأخرى يف جم�ل بن�ء الأطر التنظيمية واجلم�هريية يف الأر�ص املحتلة. 
ولذلك فعندم� اندلعت النتف��سة ك�ن خليل الوزير على علم ب�أ�س��سه� املو�سوعي. 
وان ك�ن حجم وزخم و�سمولية النتف��سة قد ف�ج�أه ف�إن فكرته� مل تكن مف�جئة له: 
"اإن هذه النتف��سة مل ت�أت من فراغ، واإمن� اأتت كحلقة من حلق�ت ن�س�ل ال�سعب 
الفل�سطيني داخل الوطن املحتل، ومل تكن هبة ع�طفية لأنه� ج�ءت نتيجة تراكم�ت 

ن�س�لية ونتيجة تف�عل وحركة منظمة".

الن�سوة  النتف��سة يف ح�لة من  اندلع  الوزير ك�ن منذ  ف�إن خليل  ومع ذلك 
املمزوجة ب�لقلق والرتقب. ف�لنتف��سة ب�لن�سبة له ك�نت الكفيلة ب�إخراج م.ت.ف 
له�  ك�ن  املحتل  الوطن  الأهل يف  :"انتف��سة  تعي�سه�  ك�نت  التي  الرتدي  من ح�لة 
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اأثره� الذي اأحي� هذه الق�سية من جموده� ومواته�، وهو الذي جدد حيويته� وبعث 
ب�لأر�ص  والوثيق  الدائم  الوزير حري�س� على الت�س�ل  وظل خليل  احلي�ة فيه�". 
املحتلة مت�بعة م� يجري فيه� من تطورات. فقد ك�نت هذه النتف��سة ت�سيطر على 

عقله ووجدانه، وك�ن م�سدر قلقه انه يريد اأن ي�سمن له� الت�س�ع وال�ستمرار.

ج�ء يف كت�ب لل�سحفيني الإ�سرائيليني زئيف �سيف وايهود يع�ري م� يلي:

الأر���ص  )داخ��ل  الت�س�لت  �سبكة  يف  املحورية  ال�سخ�سية  جه�د  اأب��و  "ك�ن 
املحتلة(، وك�ن كمن�سق لن�س�ط�ت "فتح" يف االأرا�ضي املحتلة، مي�ضك مبعظم خطوط 
الت�س�ل حتت �سيطرته. وك�ن هدفه الأوحد يف الأ�س�بيع الأولى من املظ�هرات حث 

اأتب�ع "فتح" يف ال�سفة الغربية وغزة على القي�م ب�أعم�ل العنف وزي�دة لهيبه".

 ومل ي�سعر خليل الوزير، رغم ثقته ب�سعبه ومب� فعلت يداه على مدى �سنوات 
اأخذت هذه  النتف��سة عندم�  اندلع  �سهر من  بعد حوايل  اإل  ب�لطمئن�ن  طوال، 
النتف��سة تتجدد وتت�أ�س�ص ب�أ�سك�ل ن�س�له� املختلفة. وبداأ حلم خليل الوزير يكرب 
وبداأ عقله يخطط وط�ق�ته تتفجر ليجعل من هذه النتف��سة بداية طريق اخلال�ص. 
بداأ ي�سع اخلطط يف الجت�ه�ت املختلفة وي�سعى اإلى تطوير النتف��سة كم� وكيف�.

اأول عمل ق�م به خليل الوزير يف الأي�م الأخرية من ك�نون الأول 1987  ك�ن 
اعط�ء التوجيه�ت احل�زمة لقي�دة تنظيم حركة "فتح" يف الر�ص املحتلة ب�سرورة 
قي�م قي�دة موحدة، لقي�دة النتف��سة  وج�ءت الرتجمة الفعلية وت�أ�سي�ص القي�دة 
قي�دات  بني  امل�سئول  والتن�سيق  النق��ص  من  جلل�س�ت  نتيجة  امل��وح��دة  الوطنية 
الف�س�ئل داخل الأر�ص املحتلة، ومل يكن لأي ف�سيل يف هذا ال�س�أن اأي دور متميز 
اإلى حيز الوجود ك�ن جهدا  عن الف�س�ئل الأخرى، ف�إبراز فكرة القي�دة املوحدة 
جم�عي�. وبعد اأن اندلعت النتف��سة اأ�سبح خليل الوزير رجل النتف��سة يف القي�دة 

الفل�سطينية بدون من�زع.

ك�ن خليل الوزير يريد لالنتف��سة، كثورة �سعبية، اأن تكون ميدان ن�س�ل واإبداع 
لل�سعب الفل�سطيني بك�فة تي�راته. واأراد تطبيق هذا املبداأ على امل�ستوي�ت القي�دية 
واجلم�هريية، ومن هن� قن�عته ب�سرورة حتقيق مبداأ القي�دة اجلم�عية لالنتف��سة 
وامل�س�ركة ال�س�ملة فيه�، وعلى الرغم من اإدراك خليل الوزير اأن حركة فتح التي 
وجم�هريية،  ف�علية  واأكرثه�  املحتلة  الأر���ص  يف  الف�س�ئل  اأكرب  هي  اإليه�  ينتمي 
اإل اأنه ك�ن يبتعد عن مواقف التب�هي والدع�ء، ففي الوقت الذي ح�ول فيه اأكرث 
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من اجت�ه الدع�ء مب�سئوليته عن اندلع النتف��سة، ك�ن موقف خليل الوزير يت�سم 
ب�حلكمة والرتق�ء فوق الهتم�م�ت ال�سيقة:  "ن�سمع.. من يح�ول ادع�ء اأو اإبراز 
دور تي�ر م� يف �سنع النتف��سة. الأهداف يراد منه� �سرف النظر عن ال�سورة التي 
ج�سدته� هذه النتف��سة وهي اأن جم�هري �سعبن� بك�فة قواه� وتي�راته� وقط�ع�ته� 
تقرير  يف  وحقه�  الحتالل  ب�إنه�ء  مط�لبة  ف"  "م.ت.  راي��ة  حتت  موحدة  تقف 

امل�سري وبن�ء الدول امل�ستقلة.

يف التقرير الذي قدمه حول النتف��سة  الثورية ل�سعبن� يف فل�سطني الى الدورة 
اخل��سة للمجل�ص املنعقد ة يف بغداد يف 2-7 ك�نون الث�ين 1988،  اي بعد �سهر 
دائم  "قرار  النتف��سة  اأن  الوزير  خليل  يذكر  النتف��سة،  اندلع  من  فقط  واحد 
لالحتالل  م�ستمرة  ومواجهة  فل�سطني  يف  �سعبن�  جم�هري  لدى  يومية  ومم�ر�سة 
واأن النتف��سة ت�سكل توا�سال ت�ريخي� متجددا لن�س�لت  الإ�سرائيلي لن تتوقف"، 
ال�سعب الفل�سطيني وت�سحي�ته املتوا�سلة وخرباته املرتاكمة وتعك�ص اأ�س�لته الثورية 
وقدرته الفذة على "موا�سلة العط�ء وبذل الت�سحي�ت دون كلل اأو وهن اأو اإره�ق"، 
بكل  الداخل  يف  املتوا�سل  الوطني  الن�س�ل  ملجمل  تتويج�  ج�ت  النتف��سة  واأن 

تراكم�ته الن�س�لية ودرو�سه وعربه وجت�ربه .

مراحل  وك�نت  مراحل.  على  تتطور  اأن  لالنتف��سة  يريد  الوزير  خليل  ك�ن 
اأراد خليل الوزير  اأ�سد الو�سوح. ففي املرحلة الأولى  النتف��سة يف ذهنه وا�سحة 
ال�سعب  ط�ق�ت  وا�ستخدام  بتعبئة  تقوم  ع�رمة  �سعبية  ثورة  النتف��سة  تكون  اأن 
الفل�سطيني وخرباته الن�س�لية، وتقوم يف نف�ص الوقت بك�سب الراأي الع�م الع�ملي 

اإلى ج�نب ال�سعب الفل�سطيني واإلى ج�نب حقه يف مق�ومة الحتالل.

يف هذه املرحلة ب�لذات مل ير خليل الوزير ح�جة للعمل امل�سلح: ل �سك يف اأن 
المتن�ع عن ا�ستخدام ال�سالح يف املرحلة الأولى لالنتف��سة اأدى اإلى ك�سب قط�ع�ت 
وا�سعة جدا من الراأي الع�ملي ويف قلب التي�رات والأحزاب والقوى ال�سي��سية العربية 
والأجنبية التي ك�نت قبل النتف��سة تنح�ز ب�سورة عمي�ء اإلى املوقف الإ�سرائيلي. 
وبط�ص  وعن�د  و�سموليته� من جهة  وات�س�عه�  وت�س�عده�  النتف��سة  ا�ستمرار  اإن 
قوات الحتالل الإ�سرائيلي من جهة اأخرى من �س�أنه� اأن تك�سب املزيد من املواقف 
ال�سي��سية والعملية التي تدين �سي��سة العدو الإ�سرائيلي والتي تتع�طف مع ق�سية 
�سعبن�. ومن ال�سروري تطوير هذه املواقف عملي� حتى نقف اإلى ج�نب حق �سعبن� 
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وثورتن� يف الدف�ع امل�سروع عن النف�ص بكل الو�س�ئل ويف مقدمته� الكف�ح امل�سلح ردا 
على الإره�ب الإ�سرائيلي ال�سر�ص واملت�س�عد �سد اجلم�هري الفل�سطينية العزلء.

وقد  امل�سلح.  ب�لعمل  اإ�سن�ده�  مرحلة  هي  النتف��سة  يف  الث�نية  واملرحلة 
اإ�سن�د النتف��سة لأن هذا العمل ال�سكل  اأهمية العمل امل�سلح يف  اأكد خليل الوزير 
وذي  ع�سكري  كرجل  الوزير  خلليل  يكن  ومل  الحتالل.  ملواجهة  الآخر  الأ�س��سي 
ت�ريخ طويل اأن ي�سقط من ح�س�ب�ته دور العمل امل�سلح يف معركة التحرر الوطني: 
"اإن العلمي�ت الع�سكرية الفدائية املخت�رة �سد الأهداف الع�سكرية الإ�سرائيلية له� 
العملي�ت  مثل هذه  لأن  وذلك  املحتل،  الوطن  اأهلن� يف  معنوي�ت  على دعم  اأثره� 
توجه اإلى هوؤلء الذين ي�سكلون اأدوات القمع وحتطيم الأج�س�د وانته�ك كل املن�طق 

بوح�سيتهم التي ل حد له�".

هذه  الوزير:  خليل  ي�سيف  النتف��سة  على  امل�سلح  العمل  واأث��ر  اأهمية  وعن 
العملي�ت الع�سكرية له� دوره� مثل اخلنجر يف ج�سم هذا الفيل، العدو ال�سهيوين، 
وله� دوره� التعبوي اأي�س� ب�لن�سبة الأهلن� يف داخل الوطن املحتل، يف نفو�ص ال�سب�ب 
�سحذت  ال�سراعية  الط�ئرة  عملية  هن�ك  ك�نت  وعندم�  عزميتهم.  ت�سحذ  لأنه� 
الهمم يف الوطن املحتل واأو�سحت م�ذا ميكن اأن يفعل من��سل واحد، ك�نت هذه 
العملي�ت ع�مال يلهب الن�س�ل يف حلظة من اللحظ�ت.. هذه العملي�ت تتواكب مع 

ن�س�ل جم�هرين� وتعطي دفع� وزخم� قوي� لأهلن�.

بتنفيذه�،  الوزير  خليل  اأمر  التي  "دميون�"  عملية  ج�ءت  املنطلق  هذا  من 
الذي  الوقت  "يف  الوزير  خليل  يقول  النتف��سة  اإ�سن�د  يف  العملية  هذه  دور  وعن 
ي�سقط  الإ�سرائيلي  القمع  �سي��سة  مواجهة  يف  واجبهم  وي��وؤدون  اأهلن�  فيه  ين��سل 
ال�سهداء وي�سقط اجلرحى... وعندم� يكون هوؤلء يوؤدون واجبهم ف�إنهم ينتظرون 
من اإخوانهم اأي�س� اأن يواكبوهم بن�س�ل متواز مع ن�س�لهم حتى يخففوا عنهم هذا 
العبء... نريد اأن نوؤدي دورن�، لذلك نقوم مبثل هذه العملي�ت يف اأم�كن بعيدة عن 
من�طق حترك �سعبن�، وهي عملي�ت ن�س�لية على هدف ع�سكري، غري مق�سود اأبدا 
اإ�سرتاتيجية وهدفً� ع�سكريً� من  اأكرث  اأن يكون  ... م�ذا ميكن  اأهداف مدنية  اأية 
اأولئك اخلرباء الذاهبني اإلى الفرن الذري يف دميون� ؟ م�ذا ميكن اأن يكون يف كل 
املجتمع اأخطر من ذلك؟ .. نحن مق�تلون من اأجل احلرية ومن حقن� اأن نق�تل من 

اأجل اخلال�ص من الحتالل بكل الو�س�ئل التي ن�ستطيع".
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التي  التعبئة اجلم�هريية  وفرت ح�لة من  النتف��سة  اأن  الوزير  اأدرك خليل 
ركيزة  والتنظيم  التعبئة  ح�لة  وتعترب  التنظيمية.  الق�عدة  يف  ات�س�ع  �س�حبه� 
امل�سلح  الكف�ح  لتجربة  املطلوب  ب�ل�سكل  تتوفر  مل  وهي  م�سلح،  عمل  لأي  اأ�س��سية 
داخل الأر�ص املحتلة بعد ع�م 1967، ج�ءت النتف��سة لت�سكل تتويج� لن�سج احل�لة 

اجلم�هريية التي ميكن اأن ت�سكل اأ�س��سني لنطالق الثورة امل�سلحة من جديد .

مم�ر�سة  يف  الرتكيز  يجري  اأن  اأراد  الوزير  خليل  اأن  املقربني  اأح��د  ويذكر 
اأراد اأن حت�فظ  العمل الع�سكري يف بداية النتف��سة داخل اإ�سرائيل نف�سه�. فقد 
النتف��سة داخل الأر�ص املحتلة على ط�بعه� اجلم�هريي ليت�سنى له� اإن�س�ج عملية 

التعبئة والتنظيم يف �سفوف اجلم�هري الفل�سطينية.

الن�سوج  مرحلة  بعد  فقط  والقط�ع  ال�سفة  يف  يبداأ  اأن  امل�سلح  للعمل  واراد   
الك�مل حتى يكون مبقدور اجلم�هري املق�ومة الدف�ع عن نف�سه�. ويذكر امل�سدر اأن 
خليل الوزير اأراد ال�سروع العمل امل�سلح يف الأر�ص املحتلة ب�سكل منتظم بعد انق�س�ء 
ع�م واحد على تفجر النتف��سة وب�لتحديد يف 1 ك�نون الث�ين 1989، واأن التح�سري 

ك�ن يجري على هذا الأ�س��ص.

وك�نت فل�سفة خليل الوزير "الهروب ب�لثورة اإلى موقعه� احلقيقي، واأن يلتحق 
اجلميع ب�لثورة على اأر�سه�"، وك�ن ي�أمل اأن تفرز الثورة القي�دات اجلديدة والق�درة 
على قي�دته�. ك�ن خليل الوزير ي�سعى اإلى تفجري الط�ق�ت وت�سعيد وترية الن�س�ل 
وتثبيت مبداأ الكف�ءة واجلدارة واأن يرتك الأمر يف النه�ية للجم�هري الفل�سطينية.

النتف��سة  اتخذت  وقد  حمدد.  مبنظور  النتف��سة  مع  الوزير  خليل  تع�مل 
"تعميم وتطوير  ال�سكل الأول على  اأ�سك�ل رئي�سية. اعتمد  من وجهة نظره، ثالثة 
خالل  من  الحتالل"  جنود  ملق�ومة  حملي�  املتوافرة  ال�سعبية  الو�س�ئل  ا�ستخدام 
وكرات  احل�رقة،  "القن�بل  وا�ستخدام  اإعداد  طرق  ت�سرح  التي  املن�سورات  توزيع 
والقو�ص  وال��زج���ج  الر�س��ص  وك��رات  امل�سننة،  احلديد  وقطع  امل�ستعلة  اللهب 
ال�سكل  واعتمد  نط�ق"،  اأو�سع  على  الحتالل  جنود  مق�ومة  يف  وغريه�  والن�س�ب 
ت�سكلت  حيث  لالنتف��سة"،  الذاتي  الع�سكري  اجله�ز  وبن�ء  "فرز  على  الث�ين 
النواة  ب�عتب�ره�  حي،  وكل  موقع  كل  يف  ال�ضاربة"،  اللجان  ال�ضبيبة  اأو�ضاط  يف 
الأ�س��سية ملرحلة الع�سي�ن ال�س�مل والنتف��سة الثورية امل�سلحة. اأم� ال�سكل الث�لث 
القت�لية  الدوري�ت  الأ�س��سي  قوامه�  ك�ن  التي  امل�سلحة  املق�ومة  على  اعتمد  فقد 
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التي ت�ستخدم الأ�سلحة الر�س��سة والقن�بل اليدوية �سد اأهداف ع�سكرية اإ�سرائيلية 
نوعية ومنتخبة خ�رج النط�ق اجلغرايف لالنتف��سة.

اأم� املرحلة الث�لثة من النتف��سة، ح�سب منظور خليل الوزير، فيمكن حتديد 
م�هيته� وا�ستخال�ص �سم�ته� مم� ق�له وكتبه خليل الوزير نف�سه. وهذه املرحلة هي 
النتف��سة. وهذا التطوير لالنتف��سة لبد اأن ي�أتي على م�ستويني، الأول فل�سطيني 
والث�ين عربي. وفيم� يتعلق ب�مل�ستوى الفل�سطيني لتطوير النتف��سة فقد ورد ذلك 
اإلى  وجهه�  قد  الوزير  خليل  ك�ن  الهجوم"  " لن�ستمر يف  بعنوان  ه�مة  ر�س�لة  يف 
الأر�ص املحتلة. يحدد خليل الوزير يف هذه الر�س�لة منظوره املرحلي ال�سراع مع 

اإ�سرائيل .

اأم� فيم� يتعلق ب�مل�ستوى العربي لتطوير النتف��سة فقد ورد احلديث عن ذلك 
الت�سريح�ت  هذه  يف   . اغتي�له  قبل  الوزير  خليل  به�  اأدلى  التي  الت�سريح�ت  يف 
اأو�سح خليل الوزير كيفية تك�مل الدورين الفل�سطيني والعربي يف تطوير النتف��سة 
به�  ت�ستمر  اأن  ميكن  التي  الكيفية  اأو�سح  كم�  اأهدافه�.  حتقيق  من  ومتكينه� 

النتف��سة ب�ل�سكل ال�سحيح واملجدي.

على  فر�سته  جديدًا  واقعً�  النتف��سة  خلقت  يقول:"لقد  ال�سي�ق  ه��ذا  يف 
الواقع  هذا  ت�ستثمر  اأن  العربية  اأمتن�  واجب  ومن  للمنطقة،  ال�سي��سية  اخلريطة 
اليج�بي الذي اأفرزته ت�سحي�ت ق�فلة ال�سهداء واجلرحى واملعتقلني. نحن هن� ل 
نتحدث عن ا�ستثم�ر �سي��سي م�ستعجل ولكن نق�سد التف�عل مع النتف��سة بثورة 
جديدة يف التفكري ويف املنهج ويف الروؤية العربية. ومن حق اأمتن� اليوم اأن ت�س�أل: 
اإلى متى تهدر الإمك�ن�ت اله�ئلة للمواجهة مع العدو؟ اإلى متى تبقى اأمتن� دون خي�ر 
نف�و�ص  ل  ومل�ذا  التف�و�ص..  العربية فقط عن  اأمتن�  تتحدث  ع�سكري عربي؟ مل 

ونحن نق�تل؟

وعن الدور العربي املطلوب لدعم النتف��سة ومتكينه� من ال�ستمرار لتحقيق 
اأهدافه� يف احلرية وال�ستقالل يقول خليل الوزير: املطلوب دعم �س�مل من موقع 
ال�سريك ولي�ص من موقع املراقب اأو ال�سديق. املطلوب موقف عربي �سي��سي موحد 
يتبنى برن�مج النتف��سة وروؤيته� ال�سي��سية ويدرك اأثره� على كي�ن العدو ومواجهته 

وارب�كه واإ�سغ�ل قواه وا�ستنزاف ط�ق�ته وقدراته.
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وعن تك�مل الدورين الفل�سطيني والعربي مع البعد الدويل يقول خليل الوزير: 
"نحن مع �سعبن� نن��سل من اأجل انتزاع وحتقيق برن�مج النتف��سة املرحلي الذي 
على  ترت�سخ  التي  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  ومنو  ولدة  يوم  بعد  يوم�  يج�سد 
مع�دلة  تركيب  على  تعمل  نف�سه  الوقت  ويف  الإ�سرائيلي،  الحتالل  �سلطة  اأنق��ص 
فل�ضطينية - عربية - دولية النتزاع �ضروط اأف�ضل ل�ضعبنا ليوا�ضل يف ظلها انتفا�ضته 
ون�س�له حتى يرغم الحتالل الإ�سرائيلي على ال�سري يف الطريق املحتوم للهزمية 

ورحيله النه�ئي عن بالدن�.

موقفه�  على  العربية  للدول  النقد  توجيه  يف  ي��رتدد  مل  ال��وزي��ر  خليل  لكن 
الق��سر من النتف��سة ودعمه�: "اإن اأهلن� ي�سعرون مبرارة، فهم يف �سهرهم الرابع 
العربية. هل  اأمتن�  اإلى جم�هري  انتف��ستهم اجلب�رة و�سرخة ير�سلونه�  يوا�سلون 
اأن يقدم  الف��سي؟ م�ذا ميكن  ال�سهيوين  العدو  اأم�م هذا  نبقى وحدن�  اأن  ميكن 

لأهلن� واإخوتن� من اأهلهم واإخوانهم يف اخل�رج؟".

وك�ن خليل الوزير قد وجه النقد الالذع وال�سديد لبع�ص الأنظمة العربية التي 
مل ي�سمه� ب�ل�سم: "اأكدت هذه النتف��سة الثورة خوف بع�ص الأنظمة العربية من 
ذاته،  الإ�سرائيلي  العدو  وهو خوف  العربية  النتف��سة على اجلم�هري  انعك��س�ت 
ولذلك  العدو،  لرق�بة  مم�ثلة  رق�بة  من  الإعالمي  ب�لتعتيم  معه�  تتع�مل  ولذلك 
واأنه حترك ذاتي،  حتر�ص على ت�سوير م� يجري يف فل�سطني بعيدا عن املنظمة 
ومن هذا املنطلق ل بد من اإخم�د ال�سوت الفل�سطيني وال�سعبي، ويريدون �سمت 
املنظمة عن احلديث عن النتف��سة... مل�ذا؟ لأنهم يخ�فون برك�نه� الق�دم اإليهم".

البعيد  امل�ستوى  على  ق���درة  النتف��سة  اأن  ج�زم�  يعتقد  الوزير  خليل  ك�ن 
مقوم�ت  له�  تهي�أت  م�  اإذا  خ��سة  الفل�سطينية،  الوطنية  الأه��داف  حتقيق  على 
اأوه�م حول  الوزير  لدى خليل  تكن  اأنه مل  الرغم من  وعلى  والتطوير،  ال�ستمرار 
قدرة النتف��سة الآنية على حتقيق ال�ستقالل، فهو اأراده� اأن تكون بداية الطريق 
نحو التحرر. ق�مت اإ�سرتاتيجية خليل الوزير جت�ه النتف��سة على انتزاع املك�سب 
تلو الآخر، كلم� �سنحت الفر�سة وب�أي �سكل من الأ�سك�ل، ولكن دون التن�زل عن حق 
ال�سعب الفل�سطيني الث�بت يف احلرية وال�ستقالل: نحن ب�لطبع لن نهدر اأي فر�سة 
مواتية للتخفيف من اآلم �سعبن� الفل�سطيني، واإزاحة وط�أة الحتالل الهمجي من 
ولذلك  كله.  لالحتالل  الك�ملة  ب�لت�سفية  مرتبطة  خطوة  ب�عتب�ره�  ك�هله،  على 
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ل نرهن هذا الهدف املرحلي ب�أهدافن� الإ�سرتاتيجية البعيدة، فكل مك�سب ينتزع 
التحرير  نحو  جديدة  خطوة  وهو  نع�سه،  يف  جديد  م�سم�ر  الحتالل  �سلط�ت  من 

واحلرية.

عوامله�  اأح��د  و�سكل  مو�سوعية  النتف��سة  لقي�م  الوزير  خليل  هي�أ  ومثلم� 
على  الأثر  عظيم  النتف��سة  لهذه  ك�ن  وال�ستمرار،  والتجذر  القي�دة  يف  الذاتية 
�سخ�سيته وتوجه�ته، ورمب� مل يكن لأي ع�مل اآخر يف حي�ة خليل الوزير الوطنية 
الطويلة نف�ص الأثر الذي ك�ن لالنتف��سة. ج�ءت النتف��سة نقطة ف��سلة يف حي�ة 
الثورة الفل�سطينية ويف حي�ة خليل الوزير وك�نت تتويج� حل�لة ن�سج يف حي�ة الثورة 
ا�ستج�ب�ت بنف�ص  اإن ع�مال عظيم� ك�لنتف��سة تطلب  اأي�س�.  الوزير  وحي�ة خليل 

امل�ستوى.

ك�ن خليل الوزير يعتقد اأن النتف��سة �ستخلق توجه�ت وحق�ئق جديدة على 
ال�س�ح�ت الفل�سطينية والعربية والدولية واأن هذه التوجه�ت واحلق�ئق بح�جة اإلى 
مواقف ومم�ر�س�ت وقي�دة ترتقي اإلى م�ستواه�. ف�إذا ك�نت النتف��سة تطورًا نوعيً� 
يف ت�ريخ الن�س�ل الوطني الفل�سطيني، فهي ب�لت�يل بح�جة اإلى مواقف ومم�ر�س�ت 

وقي�دة نوعية ق�درة على مواكبته� وال�ستج�بة له�. 

ومن ن�حية اأخرى ك�ن خليل الوزير ينوي طرح اأمور جدية على اجتم�ع اللجنة 
التغيري.  ب�إحداث  املط�لبة  ينوي  وك�ن  عقده،  مزمعً�  ك�ن  الذي  للحركة  املركزية 
اأعم�ل الجتم�ع مو�سوع�ت  اأن ي�سع على جدول  اأراد  الوزير  اأن خليل  اإلى  وي�س�ر 
ت�سمل عقد موؤمتر حركة فتح واإجراء انتخ�ب�ت جديدة للجنة املركزية، وت�سعيد 
الكف�ح امل�سلح، واإعط�ء اهتم�م اأكرب ل�س�ح�ت الطوق، وعمل حركة فتح يف التجمع�ت 
برامج  الوزير  لدى خليل  وك�نت  دول اخلليج.  ال�س�ح�ت ويف  الفل�سطينية يف هذه 
عمل حمددة يف هذا ال�سي�ق، اإذ ك�ن حمور هذه الربامج خدمة النتف��سة وت�سعيد 
الكف�ح امل�سلح. وي�س�ر اأي�س� اإلى اأن خليل الوزير ك�ن يريد نق��س� جدي� وتغيريات 
املركزية  اللجنة  عقدت  عندم�  ولكن  فتح.  حلركة  املركزية  اللجنة  داخل  جذرية 
اجتماعها يف �ضباط  1988 رفع �سع�ر " ل �سوت يعلو فوق �سوت النتف��سة"، فقبل 
خليل الوزير بتجميد الأفك�ر التي ك�ن على ا�ستعداد للدخول يف مواجهة م� يجري 

من اأجله�.
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وعن اأثر النتف��سة على خليل الوزير والتوجه اجلديد الذي خلقته لديه، يقول 
ف�روقى القدومي، ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح: "اأذكرك يوم اأن التقين� يف 
اآخر ليلة من حي�تك وقبل �س�ع�ت من احل�دث الغ�در وكنت حتكي بفخر عن عظمة 
انتف��سة �سعبن� واإ�سراره وقدرة اأطف�ل احلج�رة على حتقيق املعجزات، وتغم�ص 
بعد  املنظمة  البعيد لري�سم خريطة  امل�ستقبل  تقراأ �سحيفة  وك�أنك  اأحي�ن�  عينيك 

�سنوات ب�سكل يعيده� اإلى عروبته� ال�س�دقة ووحدته� الأكيدة..". 

اأم� احلديث عن  الوزير.  القدومي يعرف م� يدور يف خلد خليل  ك�ن ف�روق 
قن�عة  فيعك�ص  ال�س�دقة"  "عروبته�  اإلى  واإع�دته�  املنظمة  خريطة  ر�سم  اإع���دة 
الوزير  خليل  اأن  اإلى  ال�سي�ق  هذا  يف  وي�س�ر  الإ�سالح.  اإلى  ب�حل�جة  الوزير  لدى 
ذكر يف اآخر لق�ء له مع ف�روق القدومي ليلة اغتي�له اأن هن�ك القي�دة الفل�سطينية 

ب�لنتف��سة.

وعلى امل�ستوى العربي بداأ خليل الوزير جهده لالرتق�ء ب�لعمل لتلبية احتي�ج�ت 
النتف��سة ب�لتحرك لتوفري مقوم�ت الدعم وال�ستمرار والإ�سن�د له�، وخ��سة يف 
جم�ل العمل الع�سكري. بداأ خليل الوزير هذا التحرك ب�لزي�رة التي ق�م به� اإلى 
ليبي� يف 23  ك�نون الأول 1987، اأي بعد حوايل اأ�سبوعني من تفجر النتف��سة. وق�م 

بزي�رة اأخرى اإلى ليبي� يف الأ�سبوع الأول من ني�س�ن 1988.

ج�ءت زي�رة خليل الوزير لليبي� ا�ستكم�ل جلهد �س�بق ل�سم�ن وجتهيز اأكرب 
ال�سنوات  ففي  الفل�سطيني.  الن�س�ل  ملقت�سي�ت  الفعلي  العربي  الدعم  من  قدر 
كل  مع  الفل�سطينية  العالق�ت  الوزير  خليل  وطن  النتف��سة  �سبقت  التي  الأخرية 
من اجلزائر والعراق. وك�ن الهدف الأ�س��سي من ذلك اإق�مة مع�سكرات التدريب، 
وعند اغتي�ل خليل الوزير ك�نت مع�سكرات التدريب قد اأن�سئت يف كل من العراق 
العمل  على جوانب  تن�سب  العربية  الوزير  خليل  ك�نت عالق�ت  وليبي�،  واجلزائر 
الن�س�يل والع�سكري اأكرث مم� تن�سب على جوانب العمل ال�سي��سي اأو الدبلوم��سي، 
اإل م� تعلق  وك�ن الوزير قليل الهتم�م ب�لعمل ال�سي��سي والر�سمي والدبلوم��سي، 

بدعم العمل يف الأر�ص املحتلة. 

ك�ن ل�سعي خليل الوزير لإق�مة عالق�ت وطيدة مع دول عربية توؤمن بحتمية 
دللته  واجلزائر،  وليبي�  و�سوري�  ك�لعراق  اإ�سرائيل،  مع  ال�سرتاتيجي  ال�سراع 
الوا�سحة. من ن�حية اأخرى ك�نت هذه الدول ترى يف خليل الوزير اأحد اأرك�ن البعد 

ف�روق القدومي
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ال�سرتاتيجي لل�سراع مع اإ�سرائيل داخل حركة فتح واحلركة الوطنية الفل�سطينية 
�سهد  وقد  ال��دول.  هذه  لدى  خ��سة  مب�سداقية  الوزير  خليل  ومتتع  ع���م،  ب�سكل 
اجلميع له، مبن يف ذلك من اختلفوا معه، ب�أنه مدافع عنيد عن الثورة الفل�سطينية 

والعمل يف الأر�ص املحتلة ب�سكل خ��ص..

 ك�ن خليل الوزير يقف دائم� �سد توتري العالق�ت مع اأية دولة عربية، وك�ن 
االيجابية يف هذه  التغيريات  اإحداث  اإلى  وي�ضعى  االلتقاء  نقاط  البحث عن  دائم 
مع  الفل�سطينية  العالق�ت  ت�سحيح  اإلى  تواقً�  املنطلق  هذا  من  وك�ن  العالق�ت. 
ب�سبب  اغتي�له،  �سبقت  التي  اخلم�ص  ال�سنوات  يف  التعرث  من  ع�نت  التي  �سوري�، 
م�س�ر  على  الت�أثري  يف  تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  وال��دور  الإ�سرتاتيجية  �سوري�  مك�نة 

ال�سراع العربي - الإ�سرائيلي.

ومثلم� اأولى خليل الوزير العالقة الوطيدة بني "الداخل" و"اخل�رج" عن�ية 
خ��سة، لأهمية هذه العالقة وكونه� الركيزة الأ�س��سية للن�س�ل الوطني الفل�سطيني، 
النتف��سة  بعد  الوطيدة  العالقة  تلك  اأي خلل يف  يحدث  اأن  الوزير  خليل  ي�س�أ  مل 
األقى  لليبي�  الأخ��رية  زي�رته  ففي  املحتلة.  الأر���ص  اإلى  الثقل  مركز  انتق�ل  ب�سبب 
خليل الوزير حم��سرتني، الأولى يف كوادر تنتمي اإلى خمتلف ف�س�ئل "م.ت.ف"، 
بينم� األقيت الث�نية يف كوادر حركة فتح. جرى التعر�ص يف ه�تني املح��سرتني اإلى 
الن�س�ل  العالقة بني  ب�سكل خ��ص  اأكد  الوزير  الق�س�ي�، ولكن خليل  جمموعة من 
املو�سوع مبنظور �سمويل  الوزير هذا  الأر�ص املحتلة وخ�رجه�، ع�لج خليل  داخل 

ات�سم ب�حلكمة وبعد  النظر.

اجلم�هريية  لالنتف��سة  اأوله���  التي  الق�سوى  الأهمية  من  الرغم  وعلى   
فيه�،  الفل�سطيني  الوطني  الت�ريخ  اختزال  ب�سدد  الوزير  خليل  يكن  مل  الع�رمة، 
ومل ي�س�أ اأن يجري التنكر للدور الذي لعبه جيل ك�مل يف بعث الق�سية الفل�سطينية 
والدف�ع عنه� من خ�رج الأر�ص املحتلة اأو التقليل من �س�أن هذا الدور، ك�ن خليل 
ال�سعب  ن�س�ل  وح��دة  على  الت�أكيد  على  وحري�سً�  امل�س�ألة  لهذه  مدرك�  ال��وزي��ر 
الرد  اأ�س�ر، ويف �سي�ق  الزمنية املختلفة. لذلك فقد  ب�أ�سك�له وفرتاته  الفل�سطيني 
اأن  اإّل  البطولت،  �س�حة  "اخل�رج"  ولي�ص  "الداخل"  اإن  تقول  ترويج�ت  على 
واأن  امل�سلحة،  الثورة  فل�سطينيً� من خالل  ن�س�ليً�  وتراث�  ت�ريخ�  �سنع  "اخل�رج" 
فبعد اخلروج من بريوت  "اخل�رج" هي�أ لالنتف��سة مبقدار م� هي�أ له� "الداخل". 
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التي  اجلم�هريية  الأطر  ف�أن�سئت  املحتلة،  لالأر�ص  الهتم�م  كل  "اخل�رج"  اأولى 
انت�سرت يف املخيم�ت والقرى واملدن، وعلى مدى �سني الحتالل، جرى العمل على 
�سم�ن ا�ستمرار الن�س�ل يف الأر�ص املحتلة. والنتف��سة لذلك نت�ج ن�س�ل وتراكم 

عمل ثوري �سنعه "اخل�رج والداخل" على حد �سواء.

الع�مل  لي�ست  اجلغرافي�  ب���أن  املح��سرتني  ه�تني  يف  الوزير  خليل  واأو�سح 
"املهم  للن�س�ل  ذخر  اإلى  اجلغرافي�  حتول  اأن  ميكن  التي  الإرادة  بل  الأ�س��سي، 
من  اأهم  فهي  قلوبن�،  مت�أججة يف  الإرادة  هذه  تبقى  واأن  القت�ل  اإرادة  اأن منتلك 
اجلغرافي� على اأهميته�. اإن اجلزائر وبغداد على بعد اآلف الأمي�ل من فل�سطني. 
ولكن لأنن� منتلك اإرادة القت�ل كن� فيهم� اأقرب اإلى فل�سطني ممن هم مبح�ذاته�. 
لقد انطلق اإخوتكم، هوؤلء الرج�ل الأبط�ل، الذين �سقطوا قبل اأي�م يف "دميون�" 
وبغداد.  اجلزائر  من  العربية  اأمتن�  يهدد  الذي  ال�سهيوين  املعقل  قلب  واخرتقوا 

املهم اأن تبقى اإرادة القت�ل مت�أججة يف قلوبن�".

الوطني  للمجل�ص  ع�سرة  الت��سعة  ال��دورة  انعق�د  قبل  الوزير  خليل  اغتيل 
الفل�سطيني يف اجلزائر يف ت�سرين الث�ين  1988 التي مت فيه� اتخ�ذ وتبني قرارات 
والعرتاف ب�إ�سرائيل وقبول  "اإعالن ال�ستقالل"  ه�مة وخطرية ك�ن من اأبرزه� 
يثور الت�س�وؤل حول  قراري جمل�ص الأمن الدويل رقم 242 و 383 ونبذ "الإره�ب". 
املوقف الذي ك�ن �سيتخذه خليل الوزير من هذه الق�س�ي� لو انه ك�ن م� يزال حي� 

وقت انعق�د دورة املجل�ص الوطني املذكورة.

م�س�لة  اجلزائر  ق��رارات  جت�ه  املحتمل  الوزير  خليل  موقف  من  التحقق  اإن 
ي�سعب البت  فيه� ب�سكل ق�طع، لأنه� ل تخ�سع فقط ملواقف ومعتقدات خليل الوزير 
ال�س�بقة، بل اأي�س� مل�  ك�ن �سي�ستجد من مواقف وتطورات. ومع ذلك ميكن اعتم�د 
من  الوزير  خلليل  املحتمل  املوقف  يف  التقرير  مبوجبه�  ميكن  التي  الأ�س�ص  بع�ص 
ال�سرتاتيجي  الوزير  خليل  منظور  درا�سة  يف  الأ�س�ص  هذه  تكمن  القرارات.  هذه 
كت�ب�ته  اإلى  الرجوع  ويف  واملم�ر�سة،  التفكري  يف  ومنهجه  فل�سطني  من  لالقرتاب 
وت�سريح�ته يف مراحل حي�ته املختلفة وحتى يوم اغتي�له، وكذلك ال�ستع�نة ب�آراء 

من عرفوه عن كثب.
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كي�ن  اإن�س�ء  �سرورة  عن  يتحدث  الوزير  وخليل  اخلم�سيني�ت  اأواخ��ر  منذ 
اإلى  ينظر  يكن  ب�أنه مل  املوؤ�سرات  يكفي من  م�  ولكن هن�ك  للفل�سطينيني  م�ستقل 
هذا الكي�ن على اأنه نه�ية املط�ف ب�لن�سبة حلقوق ال�سعب الفل�سطيني يف فل�سطني 
و�سرورة ا�ستمرار الكف�ح من اأجله�. ظل هذا املوقف الذي ك�ن يعني القبول بحل 
مرحلي حتى تتوفر ال�ضروط املواتية لتحقيق احلل اال�ضرتاتيجي، مييز مواقف خليل 

الوزير، على الأقل يف ال�سر، اإن مل يكن يف العلن.

وردت الإ�س�رة الأولى لفكرة الكي�ن، الذي ي�سكل اخلطوة الأولى نحو حترير 
الوزير ي�سرف عليه�:"اإن� نحن  التي ك�ن خليل  فل�سطينن�"   " فل�سطني، يف جملة 
عرب فل�سطني ل تزال متلك جزءا من وطنن� املغت�سب، وهذا اجلزء �س�لح كق�عدة 
انطالق لن� لتحرير وطنن�... وامل�ستعمرون خ�لقو اإ�سرائيل ل يريدون اأن يكون لن� 
كي�ن، اإذ اأن ال�سعب الفل�سطيني املغلوب على اأمره ل ي�ستطيع اأن يثور على اليهود م� 
ولكن املجلة اأوردت يف نف�ص الوقت م� يلي: " نحن ل نقبل غري  دام لي�ص له كي�ن"، 
حرية وطنن� فل�سطني بتحريره� من اليهود الغ��سبني واإق�مة حكم وطني فيه�. اإم� 

اأر�سن� فل�سطني فلن نقبل بتقرير م�سريه� قبل اأن تتحرر".

يلي:  م�  ج�ء  "فتح"  ب��سم  وقعت  "فل�سطينن�"  ملجلة  اأخ��رى  افتت�حية  ويف 
"والكي�ن حق �سرعي لن�، فك�فة �سعوب الأر�ص ت�سعى للحرية ونحن لن نت�أخر يف 
طلب احلرية.. اإن هن�ك اأق�س�م� عربية من فل�سطني، وعلى هذه الأق�س�م ينبغي اأن 
العربية  الدول  ب�لتع�ون مع  يعمل  ثوري قي�دي  ن�سيد �سرح حكم وطني فل�سطيني 

لإنق�ذ فل�سطني من املجرمني اليهود".

اغتي�له،  من  يومني  قبل  معه  اأجريت  مق�بلة  يف  الوزير،  خليل  �سئل  وعندم� 
الأرا�سي  يف  �سيكون  الفل�سطينية  الدولة  اإن�س�ء  اإن  القول  ب�لإمك�ن  ك�ن  اإذا  عم� 
الفل�سطينية التي احتلت ع�م 1967 ق�ل: "نحن نن��سل من اأجل حترير الأرا�سي 
املحتلة واإق�مة دولتن�. وفيم� يتعلق بحقوقن� الأخرى  ف�إن الن�س�ل ال�سعبي �سي�ستمر، 
الآن هن�ك ق�س�ي� عديدة معلقة بح�جة اإلى حل. هذه الق�س�ي� يجب اأن تن�ق�ص يف 

موؤمتر دويل".

وعندم� �سئل خليل الوزير عم� اإذا ك�نت "م.ت.ف" توافق على امل�س�ركة يف 
موؤمتر دويل �سمن وفد اأردين - فل�سطيني م�سرتك اأج�ب: "حتدثن� مرة عن وفد 
اأردين م�سرتك �سمن موقف عربي موحد. هن�ك الآن جمموعة من  فل�سطيني - 



85

التطورات اجلديدة، وخ��سة النتف��سة، التي تقت�سي ب�أن نذهب اإلى املوؤمتر الدويل 
كوفد م�ستقل". ويعك�ص مثل هذا املوقف اإدراك خليل الوزير موازين القوة اجلديدة 
التي ج�ءت نتيجة لالنتف��سة وكيف اأن هذه املوازين تعزز املوقف الفل�سطيني الذي 

يتع�مل مع الواقع ب�سكل دين�ميكي.

عن  الوزير  خليل  �سئل  اغتي�له،  قبل  معه  اأجريت  �سحفية  مق�بلة  اآخر  ويف 
املوؤمتر الدويل وعم�  اإذا ك�نت النتف��سة �ستتوقف اإذا م� عقد فق�ل:" النتف��سة 
ل تن��سل من اأجل حجز مقعد للمنظمة على ط�ولة هذا املوؤمتر بقدر م� تن��سل 
اأ�س�بعه  وحرق  الحتالل،  كلفة  وزي�دة  العدو،  �سد  اإ�سرتاتيجية  ت�سعيد  اأجل  من 
لي�ست مرتبطة  الت�ريخية  املهمة  للرحيل. هذه  النه�ية  ي�سطر يف  واأع�س�به حتى 
ب�ملوؤمتر الدويل �سواء انعقد اأم مل ينعقد، فم�سري الحتالل يتقرر اأول من الأر�ص 

املحتلة نف�سه� ولي�ص على م�ئدة املف�و�س�ت.

ويف نف�ص املق�بلة املذكورة، ويف �سي�ق حتديد موقفه من املب�درات املطروحة 
يف ظل ظروف يرجح فيه� ميزان القوة ل�س�لح اخل�سم ع�د خليل الوزير ليوؤكد على 
املوقف ال�سرتاتيجي :" ل تراهن املنظمة على اأوه�م.. اأو �سفق�ت، ولكنه� تراهن 
على قدرة �سعبه� واإرادته املتجددة على املق�ومة واملواجهة لالحتالل الإ�سرائيلي 
وا�ستمرار الن�س�ل من اأجل حترير فل�سطني املحتلة. اإنه� تراهن على اإرادة القت�ل، 

واخلي�ر القت�يل الذي رفعت رايته عرب ال�سنوات امل��سية كله�".

وهن�ك وجه�ت نظر تقول اإنه لو ك�ن خليل الوزير حيً� مل� حدث م� حدث يف 
اجلزائر. يقول م�سدر مقرب من خليل الوزير:"اإن جمرد وجود اأبي جه�د يف دورة 
املجل�ص الوطني الت��سعة ع�سرة يف اجلزائر ك�ن �سيحول دون طرح بع�ص الق�س�ي�. 
املجل�ص  اإلى  الذه�ب  "فتح" قبل  تغيريا يف حركة  لأحدث  اأبو جه�د حي�  ك�ن  ولو 
�سعيد  على  وكذلك  ال�سي��سية  واملواقف  واملوؤ�س�س�ت  القي�دة  م�ستوى  على  الوطني 
الكف�ح امل�سلح. اإن ال�سوؤال الذي ك�ن ي�سغل اأب� جه�د هو: كيف حتول هذه النتف��سة 
اإلى حرب حترير، وكيف جنعل منه� مدخال حقيقي� لتحرير فل�سطني. لقد  تو�سل 

اأبو جه�د ل�ستنت�ج ب�سرورة ت�سعيد الكف�ح امل�سلح لإكم�ل عمل النتف��سة.

ويذكر م�سدر اآخر يتبنى وجهة النظر ال�س�بقة اأن خليل الوزير م� ك�ن ليقبل 
ب�لعرتاف ب�لقرار 242 يف ظل اأي ظرف من الظروف، واأنه لو ك�ن حي� لعمل على 
تطوير النتف��سة من خالل عمل ع�سكري متميز وق�م بنقله� اإلى م� وراء "اخلط 
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الأخ�سر". وذكر هذا امل�سدر اأن خليل الوزير ك�ن دائم� �سد فكرة اإق�مة حكومة 
منفى.

وي�سري م�سدر مقرب ث�لث اأن خليل الوزير اأكد اأكرث من مرة ب�أن " النتف��سة 
لن تكون حرب اأكتوبر ث�نية، ف�لنتف��سة للتحرير ولي�ص التحريك. ولكن علين� اأن 
ال�سهيوين.  الكي�ن  الع�سي يف عمق  ب�أغلظ  ن�سرب  واأن  الألف�ظ  ب�أ�سل�ص  نتحدث 
اإن النتف��سة لي�ست مرحلة هز الكي�ن فقط بل اأي�س� مرحلة حتطيمه". وي�سيف 
خدمة  اأجل  من  فقط  ولكن  التكتيكية،  املرونة  مع  ك�ن  الوزير  خليل  ب�أن  امل�سدر 

ال�سالبة الإ�سرتاتيجية الق�ئمة على ت�أكيد الثوابت الوطنية املبدئية .

ق�مت  اإن  الفل�سطينية  الدولة  اإن  قوله   الوزير  خليل  عن  رابع  م�سدر  ونقل 
)مركزا  كه�نوي  دول��ة  اأو  للدع�رة(  )مركزا  ك��وجن  ه��وجن  دول��ة  مثل  اإم���  �ستكون 
لالنطالق ب�جت�ه م� تبقى من فل�سطني( ويقول م�سدر مقرب اأن خليل الوزير ك�ن 

مع املرحلية، ولكن املرحلية املق�تلة ولي�ص امل�ست�سلمة.

وعندم� يكون اخلي�ر بني ال�سي�ع واملح�فظة على الق�سية، ف�إن اأب� جه�د لن 
يف  ووا�سحً�  �سلبً�  ك�ن  الوزير  خليل  اإن  القدومي  ف�روق  .يقول  ال�سي�ع  مع  يكون 
مواقفه وواعيً� لنهجه الثوري، واأنه ك�ن دائم� يردد "فل�سطني اأر�س� و�سعب� وبحرا 
و�سم�ء لن� نحن �سعب فل�سطني"، ولكنه مع ذلك ك�ن يتحدث عن العدل وامل�س�واة 

واحلرية يف اإط�ر دولة فل�سطينية دميقراطية م�ستقلة"..

اأراد التع�مل مع املب�درات ال�سي��سية من موقع  اأن خليل الوزير  من الوا�سح 
قوة. لذلك مل ير جدوى يف تعليق الآم�ل على هذه املب�درات دون اأن تتوفر املقوم�ت 
امل�دية التي ت�سمن عدم فر�ص ت�سوية غري ع�دلة على ال�سعب الفل�سطيني. كم� اأن 
خليل الوزير ت�سدى لبع�ص املب�درات واخلطط ودع� اإلى اإ�سق�طه� لقن�عته ب�أن مثل 
هذه املب�درات واخلطط لن يكون له� �سوى اآث�ر تدمريية على الق�سية الفل�سطينية 
الوطنية  الفل�سطيني حقوقه  لل�سعب  ول حتفظ  املقبول  الأدنى  تلبي احلد  ل  لأنه� 

والت�ريخية يف وطنه. 

و�سنورد يف هذا اجلزء، وب�سكل من التو�سع، موقف خليل الوزير من اتف�قي�ت 
ك�مب ديفيد وم�سروع احلكم الذاتي مل� لهذا املوقف من دللت، ولأن هذا  املوقف 
وخطط  مب�درات  من  الوزير  خليل  موقف  عليه  يكون  اأن  ميكن  مل�  �سورة  يعطي 

م�س�بهة من حيث امل�سمون التف�قي�ت ك�مب ديفيد، واحلكم الذاتي. 
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يقول خليل الوزير: ويف ك�مب ديفيد ك�ن الت�آمر على ق�سية ال�سعب الفل�سطيني 
التي  الق�سية  يقفزون عن جوهر  فهم  التجزئة،  اإلى  ب�مل�سكلة  والنحدار  وحقوقه 
عر�سه�،  جتميل  يح�ولون  بجزئي�ت  ليم�سكوا  ب�ملنطقة  التفجر  اأ�س��ص  �ستبقى 
والإكث�ر من احلديث حول اجلزء لنغرق يف بحره ونن�سى الأ�س��ص .. هذه احلقيقة 
يجب اأن ن�سعه� ن�سب اأعينن� قبل من�ق�سة هذه اجلزئي�ت التي ولدت نتيجة ك�مب 

ديفيد..

اإذا جئن� ملن�ق�سة هذه اجلزئي�ت نرى مدى خطورة اجلرمية ومداه�  وحتى 
البعيد، فق�سية م� ي�سمى خط�أ ب�حلكم الذاتي، وهو ح�سب التعبري الأ�سح الإدارة 
املحلية، اإمن� هو م�سروع �سهيوين �سبق اأن حتدث عن مثله وقدمه بع�ص ق�دة حزب 
العمل، وك�ن بيغن قد طرحه ك�أن�سب حل لالأهداف ال�سهيونية. ومن هن� ج�ءت 
الع�سكري  الحتالل  يبقى  جهة  من  فهو  ب�سروطه،  ك�مال  ت�سليم�  عليه  املوافقة 
ال�سهيوين لل�سفة الغربية وغزة والقد�ص بكل ثقة، ويحكم ال�سيطرة ال�سي��سية للعدو 
على هذه املن�طق، ويجعل للعدو فر�سة ال�ستمرار يف جني املك��سب القت�س�دية، 
اإذ اأنه حول ال�سفة الغربية وغزة اإلى م�سدرين لقوة العمل الرخي�سة، اإلى ج�نب 

ا�ستف�دته من العملة ال�سعبة عن طريق التحويالت امل�لية من اخل�رج.

الإداري��ة  الأعم�ل  عن  بتخليه  يك�سب  ال�سهيوين  العدو  ف�إن  اأخرى  جهة  من 
املحدودة واإلغ�ء تبعة اأي م�س�عب على ع�تق هذه الإدارة املحلية، فيبدو من حيث 
وامل�ستفيد.  وامل�سيطر  امل�سئول  وعملي�  احلقيقة  هو يف  بينم�  م�سئول  لي�ص  الظ�هر 
هذا هو م�سروع الإدارة املحلية املقرتح، وهو م�سروع يثبت الحتالل ويكر�سه، ويثبت 
والإحل�ق  ال�سم  ويثبت  ال�سغرية  الإدارية  الأعم�ل  وي�سركه� يف هذه  امل�ستوطن�ت 
لبقية فل�سطني. طرحهم لهذا امل�سروع ب�عتب�ره احلل املمكن للم�سكلة الفل�سطينية 
كل  فل�سطني يف  ق�سية  اإليه  و�سلت  الذي  الع�يل  امل�ستوى  لإجه��ص  منهم  حم�ولة 
يف  انق�س�م  اإح��داث  امل�سروع  هذا  من  اأهدافهم  اأحد  ك�ن  ولقد  الدولية.  املح�فل 

�سفوف �سعبن� الفل�سطيني. 

اأبن�ء  من  معهم  يتج�وب  من  يجدون  قد  اأنهم  على  التف�ق�ت  موقعو  راهن   
عليه.  ويوافق  له  �سيهلل  بع�سهم  واأن  املحتلة،  املن�طق  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
ولكن هذا الهدف ف�سل ف�سال ذريع� عندم� ج�ء رد �سعبن� يف الداخل ويف اخل�رج 
ب�لرف�ص الق�طع وبكل �سالبة، ورغم كل م� بذله  املبعوثون الأمريكيون ورج�لت 
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ال�سف�رة الأمريكية يف الأر�ص املحتلة الذين ق�موا بحمالت وا�سعة من الت�س�لت 
يف حم�ولة ف��سلة لتخدير مق�ومة اأبن�ء �سعبن� الذين ق�بلوهم اأو اجتمعوا بهم من 
خالل تف�سرياتهم التخديرية، اإل اأن كل ذلك مل يفلح، واإذا بهم جميع� ل ينجحون 
هذا  ج�نب  اإل��ى  الداخل  يف  اإن�س�ن  اأي  من  واح��د  �سوت  على  احل�سول  جمرد  يف 
واحد  على �سوت  يف�سلوا حتى يف احل�سول  اأن  األي�ست حقيقة مذهلة  امل�سروع... 
اإلى ج�نبهم. اإنه� حقيقة وعي �سعبن� ووحدته �سد هذه املوؤامرة.. نحن اإذا ترف�ص 
بت�سويره  العربية  اأمتن�  جم�هري  خداع  يح�ولون  والذين  املحلية  الإدارة  م�سروع 
كنوع من احلكم الذاتي وميكن اأن يتطور اإلى نوع اأرقى اإمن� هم يخدعون احلقيقة 

ويقلبونه� كلي�...

وحول اتف�قي�ت ك�مب ديفيد ي�سيف خليل الوزير: ك�أمن� ن�سي الذين يريدون 
وبالئه�  ال�سهيونية  جرائم  من  ك�ن  م�  اأمتن�  من  ديفيد  ك�مب  اتف�قي�ت  تنفيذ 
وعدوانه� على �سعبن� واأطراف وطنن� العربي! ك�أمن� يقفز الذين �س�روا يف طريق 
الذين  اأمتن�،  �سهداء  الألوف عن  ت�سحي�ت ع�سرات  الوطني على  النحراف  هذا 
�سحوا وبذلوا اأرواحهم ودم�ءهم يف �سبيل كرامة هذه الأمة وحم�ية عزته�، ومنهم 

�سهداء م�سر العروبة من اأبط�ل جي�سه� واأبن�ء �سعبه� ...

اإن جرمية اتف�قي�ت ك�مب ديفيد ت�سكل طعنة ح�دة لن�س�ل ال�سعب امل�سري 
البطل وخي�نة ملب�دئ الأمة العربية وت�ريخه�، تتج�سد يف هذا البتذال يف الركوع 
وال�ست�سالم لإرادة العدو ال�سهيوين والعرتاف به والنفت�ح عليه والتع�مل معه يف 
وقت يحتل فيه اأرا�سي عربية وفل�سطينية ف�سال عن اغت�س�به لفل�سطني وت�سريده 

�سعب فل�سطني.

ي�سعر  مل  لذلك  وهو  الأمريكية،  واملواقف  ب�لنواي�  يثق  الوزير  خليل  يكن  مل 
ب�لطمئن�ن للمب�درات واخلطط ال�سي��سية التي ك�نت تطلقه� الولي�ت املتحدة اأو 
حت�ول الرتويج له� اأو تبدي تقبله� له�، ومل يكن يخ�جله �سك يف النواي� احلقيقية 
لءاته�  عند  تعنته�  يف  زال��ت  ل  الأمريكية  الإدارة  اإن  الأمريكية:"  لل�سي��س�ت 
املعروفة، ل حلق تقرير امل�سري ل�سعبن�، ول اأي�س� حلقن� يف الدولة الفل�سطينية ول 
ملنظمة التحرير، ولذلك ل نتوقع ولن نتوقع من الإدارة الأمريكية اأية ب�درة ايج�بية 
بغ�ص النظر عم� احتوته بع�ص الكلم�ت يف ر�س�لة �سولتز من بع�ص الإ�س�رات، ولكن 
اأنه خمطط لإجه��ص ن�س�ل  العك�ص نرى  اأبدا بل على  امل�سروع  ل نرى جديدا يف 

�سعبن� يف كل مك�ن.
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وحذر خليل الوزير بعد اندلع النتف��سة من املح�ولت الأمريكية لإجه��سه�:" 
وهي  النتف��سة،  لإجه��ص  الآن  ت�سعى  الأمريكية  التحرك�ت  هذه  اأن  ندرك  نحن 
التحرير،  ال�سي��سي املوحد ل�سعبن� خلف منظمة  انق�س�م يف املوقف  ت�أمل يف خلق 
ونحن هن� نقول للجميع اإنن� مل نكن موحدين يف الراأي واملوقف والتوجه مثلم� نحن 
عليه جميع� يف منظمة التحرير ومعن� كل �سعبن� داخل وخ�رج املحتلة. ولذلك ل 
ن�ستبعد اأن مت�ر�ص الإدارة الأمريكية مزيدا من ال�سغوط�ت مب� يف ذلك حتري�سه� 
وم�س�عدته� للعدو ال�سهيوين على ال�ستمرار يف نهج البط�ص والقمع الوح�سي للت�أثري 

على معنوي�ت اجلم�هري وحم�ولة وقف امتداد وت�أثري النتف��سة على املنطقة. 



الفصل الثالث

سيرة حياة مناضل
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حياته
لد خليل اإبراهيم حممود الوزير يف مدينة الرملة اأثن�ء النتداب الربيط�ين  وحُ
على فل�سطني يف 10 ت�سرين الأول 1935 لأ�سرة م�سلمة. ك�ن والده اإبراهيم حممود 
منزل.  ربة  فك�نت  �سيخو  خليل  فوزية  والدته  اأم�  ب�ملدينة،  بق�لة  يف  يعمل  الوزير 
ب�حتالله�  ال�سهيونية  الع�س�ب�ت  قي�م  اإثر   1948 متوز  يف  املدينة  ع�ئلته  غ�درت 
اإلى قط�ع  الإ�سرائيلية يف ع�م 1948  العربية  وقتل وتهجري �سك�نه� خالل احلرب 

غزة مروًرا ب�للطرون ورام اهلل واخلليل. 

ا�ستقرت الع�ئلة يف خميم الربيج لالجئني الفل�سطينيني وهن�ك تلقى الوزير 
الالجئني  وت�سغيل  لإغ�ثة  املتحدة  الأم��م  وك�لة  مدار�ص  ب�إحدى  البتدائي  تعليمه 
الفل�سطينيني )الأونروا( يف مدينة غزة، واأنهى درا�سته الث�نوية يف مدر�سة فل�سطني 

الث�نوية �سنة 1954.

كلية  يف  ال�سح�فة  لدرا�سة   1955 �سنة  الإ�سكندرية  بج�معة  الوزير  التحق 
الآداب، لكنه مل يكمل درا�سته اجل�معية ب�سبب العدوان الثالثي على م�سر.
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سيرته
الإخ��وان  ب�"جم�عة  الث�نوية  ب�ملدر�سة  وهو   1952 �سنة  الوزير  خليل  التحق 
الطالب  مكتب  �سر  واأم��ني  ب�ملدر�سة  الطالبية  للحركة  ق�ئًدا  وك���ن  امل�سلمني"، 
حيث  اجلم�عة،  اإل��ى  لنتم�ئه  وجيزة  لفرتة  جن  �سحُ غ��زة،  يف  امل�سلمني  ل��الإخ��وان 
ك�نت حزًب� حمظوًرا يف م�سر، ولحًق� تركهم. بداأ بتنظيم جمموعة �سغرية من 
الفدائيني الفل�سطينيني لقت�ل اإ�سرائيل يف املواقع الع�سكرية ب�لقرب من قط�ع غزة 

و�سبه جزيرة �سين�ء.

زار ي��سر عرف�ت غزة �سنة 1954، وتعرف الوزير اإليه ك�سح�يف �س�ب، فقد 
ك�ن الوزير م�سوؤوًل عن حترير جملة "فل�سطينن�" الطالبية. وبنف�ص الع�م اعتقلته 

ال�سلط�ت امل�سرية.
و�سعيد  النج�ر،  يو�سف  واأبو  كم�ل عدوان،  برفقة  نفذ   ،1955 �ضباط  يف 25 
املزين، وعبد الفت�ح احلمود، وغ�لب الوزير، وعبد اهلل �سي�م، وحممد الإفرجني، 
وحمد الع�يدي عملية تفجري خزان مي�ه "زوهر" قرب بيت ح�نون. ويف 28 �ضباط 
1955 ردت القوات الإ�سرائيلية بقتل الع�سرات من الفل�سطينيني وامل�سريني. اأحُبعد 
من غزة اإلى م�سر، وبذلك احلني بداأ الدرا�سة يف ج�معة الإ�سكندرية، لكنه تركه� 
الق�هرة  يف  ع�سكرًي�  تدريًب�  وتلقى   1956 ع�م  م�سر  على  الثالثي  العدوان  بعد 

اأق�مته رابطة طالب فل�سطني.
الفدائيني  مق�ومة  ق��ي���دة  بتهمة   1957 ع���م  اأخ���رى  م��رة  ال��وزي��ر  اعتحُقل 
الفل�سطينيني �سد اإ�سرائيل ونحُفي اإلى ال�سعودية، حيث عمل مدر�ًس� ل�سهور قليلة يف 
مدينة القنفذة يف منطقة ع�سري. ثم وا�سل التدري�ص بعد انتق�له اإلى الكويت ع�م 

1959 وظل فيه� حتى ع�م 1963.

ج�معة ال�سكندرية زمن درا�سة اأبي جه�د
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تشكيل حركة فتح
من  وغريه  عرف�ت  بي��سر  عالقته  لتعزيز  الكويت  يف  وجوده  الوزير  ا�ستثمر 
الفل�سطينيني والذين التقى بهم يف م�سر، واتفقوا يف خريف 1957 على ت�أ�سي�ص 
تنظيم �سري بهدف حترير فل�سطني عرب الكف�ح امل�سلح. يف ت�سرين الث�ين 1959 
قد اجتم�ع يف الكويت �سم �سب�نً� فل�سطينيني قدموا من عدة دول عربية، اأحُعلن  عحُ
فيه عن ت�أ�سي�ص حركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح(، واختري الوزير ع�سًوا 
يف اللجنة املركزية الأولى للحركة، وا�ستمر ع�سًوا حتى اغتي�له ع�م 1988. انتقل 
ال�سهرية  املجلة  بتحرير  تكليفه  بعد   1959 الأول  ت�سرين  يف  ب��ريوت  اإل��ى  الوزير 

للحركة "فل�سطينن�–نداء احلي�ة"، حيث ك�ن الوحيد الذي عنده ميول للكت�بة.

�س�هم الوزير بني ع�مي 1960 و1962، يف ت�سكيل خالي� �سرّية حلركة "فتح" 
يف ال�سفة الغربية، و�س�هم يف �سراء وتخزين ال�سالح له�.

اإلى  القدومي  وف����روق  عرف�ت  ي��سر  برفقة  ال��وزي��ر  و�سل   ،1962 ع���م  يف 
اجلزائر بعد دعوة الرئي�ص اأحمد بن بلة لهم. ويف ع�م 1963، تولى الوزير م�سوؤولية 
العالق�ت  وعزز  الع�سكري  للتدريب  ومع�سكر  اجلزائر،  يف  لفل�سطني  مكتب  اأول 
الفل�سطينية اجلزائرية وا�ستط�ع ابتع�ث الآلف من الطلبة الفل�سطينيني للدرا�سة 

يف ج�مع�ت اجلزائر وتدريبهم يف الكلية احلربية اجلزائرية.

�س�رك برفقة ي��سر عرف�ت يف ع�م 1964 �سمن وفد جزائري–حركة فتح اإلى 
دمت اأفك�ر حركة فتح اإلى خمتلف  بكني، ع��سمة ال�سني. خالل زي�رته ال�سني، قحُ
ق�دة ال�سني مبن يف ذلك رئي�ص الوزراء ت�سوان لي، ومت افتت�ح مكتب لفل�سطني 
واأق�م عالق�ت مع كوري�  اآ�سي� الأخرى،  يف ال�سني. كم� ق�م بجولة يف دول �سرق 

ال�سم�لية وفيت كونغ. كم� زار بعد ذلك يوغو�سالفي� واأمل�ني� ال�سرقية.

يف ع�م 1962 ك�ن اللق�ء الأول الذي جمع الوزير بت�سي جيف�را يف فندق اليتيه 
مبدينة اجلزائر عندم� ك�ن يعمل جيف�را مرتجًم� لدى املكتب.

لف الوزير ب�سبب اعتم�ده للمق�تلني وات�س�لته مع الدول املوردة لالأ�سلحة  كحُ
فتح،  حلركة  الع�سكري  اجلن�ح  اإن�س�ء  وب�لت�يل  املق�تلني،  وتدريب  جتنيد  ب��دور 

الع��سفة.

جيف�را
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ق�دة  واأحد كب�ر  ن�ئبه  اأ�سبح  الذي  اإي�د  اأبو علي  الوزير وهو ب�جلزائر  جند 
الع��سفة يف �سوري� والأردن.

مدينة  يف  عقد  الذي  الفل�سطيني  الوطني  املوؤمتر  يف  �س�رك   ،1964 اأي�ر  يف 
يف  ع�سًوا  وك�ن  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  ت�أ�سي�ص  فيه  اأحُعلن  والذي  القد�ص، 

اللجنة ال�سي��سية للموؤمتر.

"فتح" عملية  مق�تلة من حركة  نفذت جمموعة   ،1964 الأول  ك�نون   31 يف 
نفق عيلبون فجروا فيه �سبكة مي�ه اإ�سرائيلية وجرحوا جنديني اإ�سرائيليني، وك�نت 

عملية رمزية اأعلن بعده� عن انطالقة حركة فتح.
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سوريا وما بعد حرب النكسة
ا�ستقر الوزير وقي�دة حركة "فتح" يف دم�سق ب�سوري� ع�م 1965؛ لال�ستف�دة 
مقر  اأق�م  الفل�سطيني هن�ك، حيث  التحرير  اأع�س�ء جي�ص  من  الكبري  العدد  من 
لف ب�لعالق�ت مع اخلالي� الفدائية  القي�دة الع�سكرية لقوات الثورة الفل�سطينية، وكحُ

داخل فل�سطني. 

مقتل  بعد  وعرف�ت  الوزير  ال�سورية  ال�سلط�ت  اعتقلت   ،1966 اأي���ر   9 يف 
 1966 م�يو   5 يف  عرابي  يو�سف  ال�سوري  اجلي�ص  يف  الفل�سطيني  البعثي  ال�س�بط 
يف  الدف�ع  وزير  من  مقرًب�  عرابي  ك�ن  الفل�سطينيني.  لالجئني  الريموك  مبخيم 
ذلك احلني ح�فظ الأ�سد. نحُقل عرف�ت والوزير اإلى �سجن املزة واأبقي� يف احلب�ص 
النفرادي. عني الأ�سد جلنة حتكيم من ثالثة اأ�سخ��ص للتحقيق يف الق�سية التي 
اأن عرف�ت مذنب وحكم عليه ب�لإعدام. ن�ئب الأمني الع�م لرئي�ص �سوري�  وجدت 

اآنذاك �سالح جديد عف� عنهم� واأغلق امللف.

ال��ق��وات  �سد  ع�سكرية  عملي�ت  بتنظيم   1967 ح��رب  يف  ال��وزي��ر  ���س���رك 
الإ�سرائيلية يف اجلليل الأعلى �سم�ل فل�سطني املحتلة.

بعد حرب 1967، فقدت حركة القوميني العرب بقي�دة جورج حب�ص وجي�ص 
التحرير الفل�سطيني بقي�دة اأحمد ال�سقريي نفوًذا كبرًيا بني الفل�سطينيني، وبذلك 
�س�رت حركة فتح الف�سيل املهيمن يف منظمة التحرير الفل�سطينية. ح�سلت "فتح" 

على 33 مقعًدا من اأ�سل 105 يف املجل�ص الوطني الفل�سطيني. 

مق�تلي  بني  مهمة  قي�دية  مواقع  خلف  و�سالح  الوزير  �سغل   ،1968 اآذار  يف 
حركة فتح �سد اجلي�ص الإ�سرائيلي يف معركة الكرامة. اأدى هذا اإلى توليه قي�دة 
واملجل�ص  الفل�سطيني،  الوطني  املجل�ص  يف  رئي�سية  من��سب  و�سغل  الع��سفة، 

الع�سكري الأعلى ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

لف خالل الفرتة 1976–1982 بقي�دة عملي�ت حركة فتح يف القط�ع الغربي  كحُ
والذي ي�سم الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ع�مي 1948 و1967.

جورج حب�ص
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أيلول األسود
الفل�سطينية  القوات  الوزير  زود  الأردن،  يف  الأ���س��ود  اأيلول  اأح��داث  خ��الل 
ل�س�لح  ك�ن  الو�سع  لكن  وامل�س�عدات،  ب�ل�سالح  وعجلون  جر�ص  يف  رة  املحُح��سَ
الأردن. بعد ان�سح�ب عرف�ت واآلف مق�تلي "فتح" اإلى لبن�ن، تف�و�ص الوزير على 
اأف�سل يف الأردن. ثم  اإلى �سلوك فل�سطيني  اتف�ق مع امللك ح�سني، حيث دع� فيه 

انتقل، اإلى ج�نب ق�دة منظمة التحرير الفل�سطينية الآخرين يف بريوت.

لبنان وما بعدها
مل يلعب الوزير دوًرا رئي�سًي� يف احلرب الأهلية اللبن�نية. حيث اقت�سر دوره 
التحرير  ملنظمة  الرئي�سي  احلليف  اللبن�نية،  الوطنية  احلركة  و�سع  تعزيز  على 

الفل�سطينية يف ال�سراع. 

امل�سيحية  الكت�ئب  ملي�سي�ت  بوا�سطة  الزعرت  تل  خميم  مذبحة  وق��وع  بعد 
واجلبهة اللبن�نية، اتهم الوزير نف�سه بعدم تنظيم جهود لإنق�ذ املخيم. 

خالل فرتة وجوده يف لبن�ن، ك�ن الوزير م�سوؤوًل عن تن�سيق العملي�ت الب�رزة. 
يحُزعم اأنه َخطط لعملية �س�فوي يف ع�م 1975، حيث داهم ثم�نية من مق�تلي "فتح" 
العملية عن مقتل ثالثة جنود  اأ�سفرت  واأخذوا ره�ئن،  اأبيب  تل  فندق �س�فوي يف 
اآذار  كم�ل عدوان يف  لعملية  الثم�نية. خطط  املق�تلني  اإلى  ب�لإ�س�فة  اإ�سرائيليني 
1978. يف هذه العملية اختطف �ستة من اأع�س�ء "فتح" ح�فلة وقتلوا 35 اإ�سرائيلًي�.

انتخب خليل الوزير ن�ئًب� للق�ئد الع�م، ي��سر عرف�ت، يف املوؤمتر الرابع حلركة 
عقد يف دم�سق يف اأي�ر 1980. "فتح" الذي 

عندم� ح��سرت اإ�سرائيل بريوت ع�م 1982، اختلف الوزير مع اأع�س�ء منظمة 
التحرير الفل�سطينية الي�س�ريني و�سالح خلف، حيث اقرتح ان�سح�ب منظمة التحرير 
الفل�سطينية من بريوت. ومع ذلك، خطط الوزير مب�س�عدة �سعد �س�يل للدف�ع عن 
بريوت و�س�عدا يف توجيه قوات منظمة التحرير الفل�سطينية �سد جي�ص الحتالل 
زمت قوات منظمة التحرير الفل�سطينية يف النه�ية ثم اأحُخرجت من  الإ�سرائيلي. هحُ

لبن�ن، وتوزعت على عدة دول عربية مع انتق�ل معظم القي�دة اإلى تون�ص.



98

مل يكن الوزير را�سًي� عن نتيجة حرب لبن�ن 1982، وم� حلقه� من ت�ستيت 
القوات الفل�سطينية؛ لذلك ركز على اإن�س�ء قواعد ع�سكرية قوية للحركة يف الأر�ص 
حيث  برع�يته�  فبداأ  الفتح�وية  ال�سبيبة  حركة  انطلقت   ،1982 ع�م  يف  املحتلة. 

�ستنمو وتبداأ النتف��سة الفل�سطينية الأولى.

�س�هم الوزير يف عملية اأ�سر ثم�نية جنود اإ�سرائيليني يف لبن�ن وعقد �سفقة 
تب�دل بنحو 4500 اأ�سري لبن�ين وفل�سطيني يف جنوب لبن�ن ونحو 100 من اأ�سرى 

الأر�ص املحتلة ع�م 1982.

الوزير من  حل  رحُ النتف��سة،  يف 7 حزيران 1986، قبل حوايل ع�م من بدء 
امل�سرتك  العمل  خطة  ف�سل  بعد  تون�ص  يف  املط�ف  به  وانتهى  بغداد،  اإل��ى  عم�ن 
�ضباط  يف  ب�ضاأنها  اأتفقا  قد  واحل�ضني  عرفات  كان  التي  االأردنية   - الفل�ضطينية 
1985. اأغلقت ال�سلط�ت الأردنية 25 مكتًب� من مك�تب املنظمة يف الأردن وَطلبت 
منه املغ�درة خالل 24 �س�عة. وا�سل عمله ن�ئًب� للق�ئد الع�م من بغداد. ق�د وفد 
دورة  عقد  اأت�ح  اتف�ق  اإلى  التو�سل  يف  وجنح  الوطني،  احلوار  جل�س�ت  "فتح" يف 

املجل�ص الوطني الفل�سطيني الث�منة ع�سرة يف اجلزائر ع�م 1987.

ثّم  الأول 1987 يف جب�لي� �سم�ل قط�ع غزة،  يوم 8 ك�نون  النتف��سة  بداأت 
انتقلت اإلى كل مدن وقرى وخمّيم�ت فل�سطني. نحُظمت النتف��سة بوا�سطة القي�دة 
دور ه�م يف  له  ك�ن  الفل�سطينية.  التحرير  الفل�سطينية ومنظمة  املوحدة  الوطنية 
قي�دة النتف��سة ال�سعبية يف الأر�ص املحتلة حيث قدم له� الدعم والإ�سن�د ب�لإ�س�فة 

اإلى تن�سيق فع�لي�ته�.
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بيته في تونس
اأبي جه�د يقع يف حي �سيدي بو�سعيد �سم�ل �سرق تون�ص الع��سمة  ك�ن بيت 
وهو قريب من ال�س�طئ. هذا الأمر دفع الوزير اإلى نقل البيت اإلى منطقة �سعبية يف 
املدينة لكن الأمن التون�سي مل ي�سمح له لكون املنطقة غري اآمنة. ك�ن ب�لقرب من 
بيت الوزير ق�سر قرط�ج اجلمهوري، وبيت حممود عب��ص، وبيت ه�يل عبد احلميد 
كذلك بيت ال�سفري الأمريكي وال�سفري العراقي وك�ن الأمن التون�سي يعتربه� منطقة 

اآمنة وهي مليئة بعن��سره.

كبيت  مم  �سحُ حيف�  يف  منزل  يف  �سهور  لعدة  للعملية  املنفذة  الفرقة  تدربت 
الوزير. كم� راقب عمالء املو�س�د البيت ل�سهور قبل الغتي�ل.

يف  الكهرب�ئي  التي�ر  اأن  الوزير  انت�س�ر  ذك��رت  بيوم،  الغتي�ل  تنفيذ  قبل 
�سيدي بو�سعيد انقطع لأول مرة منذ وجودهم هن�ك كم� اأن احلر�ص التون�سي على 
البيت ان�سحب قبل اأ�سبوع من موعد الغتي�ل، ومل تحُ�سري الدورية الأمنية التون�سية- 
لب من  الفل�سطينية امل�سرتكة يف تلك الفرتة لياًل. كم� ذكر �سرطي متق�عد اإنه طحُ

جميع رج�ل ال�سرطة مغ�درة احلي والذه�ب اإلى بيوتهم يف 15 ني�س�ن.

يف 14 �ضباط 1988، اغت�لت اإ�سرائيل يف قرب�ص ثالثة من م�س�عدي الوزير 
�سف عن جمموعة  وهم: حمدي �سلط�ن، ومروان الكي�يل وحممد ح�سن. لحًق� كحُ
لموا  تتدرب يف "مع�سكر الأر�ص املحتلة" يف بغداد ك�نت تخطط لغتي�ل الوزير و�سحُ

لالأمن العراقي.

يف ليلة  7/6 اآذار 1988، انطلقت جمموعة فدائية فل�سطينية مكونة من عبد 
اهلل كالب، وحممد احلنفي وحممد عي�سى لتنفيذ تفجري يف مف�عل دميون�. تزعم 
اإ�سرائيل اأن الوزير ق�م بتدريبهم ع�سكرًي� وتخطيط العملية. ا�ستولى املنفذون على 
النووي الإ�سرائيلي قدر  ح�فلة بداخله� علم�ء وفنيون وع�ملون يف مف�عل دميون� 
�، نتج عن العملية مقتل ثالثة منهم ب�لإ�س�فة اإلى املنفذين.  عددهم ب� 50 �سخ�سً

بعده� ب�أي�م �س�دق رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي اإ�سح�ق �س�مري على اغتي�ل الوزير.

انتقل الوزير يف مهمة اإلى تون�ص، وحني �س�ر هن�ك و�سلته ر�س�لة من املغربي 
حممد الب�سري تحُفيد بح�سوله على معلوم�ت اأمنية ح�س��سة. اأر�سل اأبو جه�د نبيل 
اغتي�ل  عملية  لتنفيذ  املو�س�د  تخطيط  عن  تتحدث  وك�نت  لإح�س�ره�  ردينة  اأبو 

ا�سحق �س�مري
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يف  وبقي  هو،  يكون  اأن  الوزير  ا�ستبعد  الفل�سطينية.  الب�رزة  ال�سخ�سي�ت  لإحدى 
تون�ص حيث ك�ن يحُح�سر لجتم�ع �سيرتاأ�سه يف بغداد لكوادر القوى الوطنية داخل 
يت�أجل  ك�ن  يوًم� حيث   14 لنحو  تون�ص  بقي يف  ع�دته  وعلى غري  املحتلة.  الأر���ص 

�سفره كل يوم.

اغتياله
اإ�سرائيل عملية اغتي�ل الوزير يف مت�م ال�س�عة 1:30 �سب�ًح� من يوم  بداأت 
الك�ئن يف حي �سيدي بو�سعيد �سم�ل �سرق  16 ني�س�ن 1988 حيث ك�ن يف منزله 
اإ�سرائيل الوزير ب�مل�سوؤولية  تون�ص الع��سمة. تويف عن عمر ين�هز 52 ع�ًم�. تتهم 
املحركني  ك�أحد  جنمه  برز  كم�  �سده�،  وفدائية  ع�سكرية  اأعم�ل  تخطيط  عن 

لالنتف��سة الفل�سطينية الأولى.

تفاصيل العملية
اأحرنوت، ت�سلل عرب البحر ب��ستخدام  وفق مق�بلة ن�سرته� �سحيفة يديعوت 
مراكب وزوارق نحو 26 فرًدا من وحدة ا�ستطالع هيئة الأرك�ن الع�مة الإ�سرائيلية 
واملعروفة ب��سم "�سريت متك�ل" اإلى الع��سمة التون�سية وك�ن من �سمنهم "مو�سي 
يع�لون"، كم� تراأ�ص املجموعة "ن�حوم ليف". اخرتقت املجموعة ك�مل الإجراءات 
تعود  �سخ�سية  هوي�ت  بط�ق�ت  ا�ستحُخدمت  �سعيد.  بو  �سيدي  �س�حية  يف  الأمنية 
اإلى �سي�دين لبن�نيني اختحُطفوا للو�سول اإلى جممع منظمة التحرير الفل�سطينية. 

عدة م�سبًق� قرب ال�س�طئ. ا�ستخدم اجلنود مركب�ت ودراج�ت ك�نت محُ

انق�سمت املجموعة اإلى جزءين، تولى الأول الذي تكون من 8 جنود م�سوؤولية 
ت�أمني دخول اجلزء الث�ين اإلى املنزل. ال�س�عة الث�نية �سب�ًح�، توجه جندي�ن تنكر 
عليه  الن�ر  واأطلق�  البيت  اأم���م  ح�ر�ص  بداخله�  �سي�رة  اإلى  ام��راأة  بزي  اأحدهم� 
اجلنود  وجد  لل�سوكولتة.  علبة  داخل  اأحُخفي  �سوت  بك�مت  مزوٍد  م�سد�ٍص  بوا�سطة 
� اآخر ك�ن يعمل ع�ماًل يف حديقة البيت ن�ئًم� يف �سرداب، فقتلوه ظًن� منهم  �سخ�سً

اأنه ح�ر�ٌص. دخل اجلزء الآخر من املجموعة املنزل و�سعدوا اإلى الط�بق العلوي.
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يف وث�ئقي ن�سرته قن�ة اجلزيرة ق�لت زوجة الوزير اإنه� �سمعت �سوت الب�ب 
ينك�سر و�سوت �سراخ، تن�ول الوزير �سالحه وخرج اإلى ردهة اأم�م غرفة مكتبه وبداأ 
ب�إطالق الن�ر نحوهم من م�س�فة قريبة. رد اجلنود ب�إطالق الن�ر وبعد وقوع الوزير 
� تقدم جندي واأفرغ خمزنه يف ج�سد الوزير، ثم كرر ثالثة جنود ذلك، حيث  اأر�سً
� قدوم �سخ�سية رفيعة يحُعتقد اأنه�  و�سل عدد الر�س��س�ت اإلى نحو 70. ذكرت اأي�سً
� يف غرفة ك�ن  يع�لون" واأطلقت الن�ر على راأ�سه. اأطلق اجلنود الن�ر اأي�سً "مو�سي 

يتواجد فيه� طفل الوزير ال�سغري "ن�س�ل" الذي مل ي�سب.
ق�د  ب���راك  اإيهود  اأن  الإ�سرائيلية  مع�ريف  �سحيفة  ذك��رت   ،1997 ع�م  يف 
ال�سحيفة،  وبح�سب  تون�ص.  �سواطئ  قب�لة  زورق  على منت  بحرًي�  الغتي�ل  عملية 
التخطيط  ن�ئب ق�ئد اجلي�ص،  ي�سغل من�سب  اآنذاك  الذي ك�ن  ب�راك،  ن�سق  فقد 
ووحدة  والبحرية  اجلوية  والقوات  وال�س�ب�ك،  املو�س�د،  و�سملت  الغتي�ل  لعملية 

�سريت متك�ل.
الث�لثة ع�سرة العربية تقريًرا م�سوًرا ك�سف عن  يف ع�م 2019، بثت القن�ة 
اإ�سرائيل. بني  به�  ق�مت  القن�ة  اغتي�ل" وفق  "اأكرب عملية  تف��سيل جديدة حول 
متك�ل،  �سريت  ووح��دة  وال�س�ب�ك،  املو�س�د،  من  الإ�سرائيلية  القوات  اأن  التقرير 
و�س�يطيت 13، والقوات اجلوية، والبحرية مكثت يف البحر نحو 48 �س�عة قبل بدء 
اإ�سرائيلية حربية على متنه� نحو 700  العملية التي �س�رك فيه� نحو 161 �سفينة 
اجلنود  اأن  التقرير  ذكر  البحر.  يف  العملية  م�سوؤولية  ب�راك  اإيهود  تولى  جندي. 
البيت.  يف  الهدف  وجود  من  الت�أكد  عليهم  ك�ن  حيث  العملية،  تنفيذ  يف  ت�أخروا 
لذلك اعتقل اجلي�ص الإ�سرائيلي اأحد مع�رف الوزير يحُدعى ف�يز اأبو رحمة من غزة 
وطلبوا منه الت�س�ل ب�لوزير حتت اإدارة املو�س�د، كم� اأجرى املو�س�د مك�ملًة اأخرى 
من تل اأبيب على اأن تظهر اأنه� من اأوروب� وعند ت�أكدهم من وجوده ب�لبيت بداأت 

العملية. 
ونورد تف��سيل اغتي�ل خليل الوزير يف �سفح�ت لحقة من هذا الكت�ب.

بيت  اإلى  الإ�سرائيليني  ال�سّي�ح  من  وفد  دخول  اأث���ر   ،2019 حزيران   15 يف 
الوزير يف تون�س غ�ضب االأو�ضاط ال�ضعبّية وال�ضيا�ضية التون�ضّية والفل�ضطينية خالل 
تقرير بّثته القن�ة الإ�سرائيلّية الث�نّية. وزارة الداخلية التون�سية نفت اأن يكونوا قد 
الذي  املنزل  كيلومرتات عن  يبعد 4  ر�ص  عحُ الذي  املنزل  اإّن  وق�لت  املنزل،  دخلوا 

اغتيل فيه اأبو جه�د.

ايهود ب�راك
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جنازته وردود األفعال
فن يف 21 ني�س�ن 1988 يف  اإلى مدينة دم�سق ب�سوري�، ودحُ نحُقل جثم�ن الوزير 
ع�سرات  �سيعه  اأن  بعد  الفل�سطينيني  لالجئني  الريموك  مبخيم  ال�سهداء  مقربة 

الآلف من الفل�سطينيني وال�سوريني.

يف  الوزير  قرَب  داع�ص  تنظيم  بتحطيم  تحُفيد  اأخب�ر  انت�سرت   ،2016 ع�م  يف 
اإ�سرائيل  اإلى  بطلب  الفل�سطينية  ال�سلطة  تقدمت  اإثر ذلك  الريموك. على  خميم 
وفق �سحيفة يديعوت اأحرنوت لنقل رف�ت الوزير اإلى ال�سفة الغربية لكن الأخرية 

رف�ست. بينم� نفى �سك�ن املخيم حتطيم القرب.

رثت الكثري من ال�سخ�سي�ت الوزير بعد اغتي�له، ومن هوؤلء: ي��سر عرف�ت، 
وك�ن كل من �سليم الزعنون وعبد اله�دي الق�دود قد األف� ق�سيدتني يف رث�ئه.

اأدانت وزارة اخل�رجية الأمريكية قتله ب�عتب�ره "فعل اغتي�ل �سي��سي"، كم� 
�سد  ارتكب  ال��ذي  "العدوان  ي�سجب  ال��ذي   611 القرار  على  الم��ن  جمل�ص  واف��ق 

ال�سي�دة و�سالمة الأرا�سي التون�سية"، دون اأن يخ�ص اإ�سرائيل ب�لذكر. 

ذكر جمعة ن�جي مدير مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية الأ�سبق يف تون�ص 
اإن تون�ص مل تقدم حتى الآن ملف اغتي�ل خليل الوزير.

 ،2012 الث�ين  ت�سرين   1 يف  ولكنه�  العملية.  عن  م�سوؤوليته�  اإ�سرائيل  نفت 
كم�  الغتي�ل  مب��سرة عن عملية  بطريقة غري  الأولى مب�سوؤوليته�  للمرة  اعرتفت 

ورد يف �سحيفة "يديعوت اأحرونوت".

أماكن ُسميت باسمه
اأطلقت عدة بلدي�ت فل�سطينية ا�سم الوزير على �سوارع ب�رزة فيه� مثل بلدية 
غزة، وبيت ح�نون، وجنني، و�سلفيت، ورام اهلل. كم� اأحُ�س�ست مب�ن وكلي�ت وموؤ�س�س�ت 
خليل  وموؤ�س�سة  املع�قني،  لت�أهيل  الوزير  جه�د  اأبي  ال�سهيد  موؤ�س�سة  مثل:  ب��سمه 
الوزير، وكلية ال�سهيد خليل الوزير للعلوم الإدارية والع�سكرية يف ج�معة ال�ستقالل، 

لية ال�سهيد اأبي جه�د للتدريب املهني الت�بعة جلمعية ن�دي الأ�سري الفل�سطيني. وكحُ

�سليم الزعنون
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هوامش

خرجت ال�سحف واملجالت وكل و�سائل الإعالم العربية تبكي اأبا جهاد، رمز الفدائية 
العظيم، وقالت فيه:

الرمز... القائد ال�سعب.  • القائد 
اجلهاد". "اأبو  النبيل  الفدائي  اجلهاد...  • اأمري 

الأجيال الثورية املت�ساعدة و�سهيد ال�سهداء. • اأبو 
الأبلغ من الكالم. ال�سامت  املوت...  من  الأجمل  • ال�سهيد 

ال�سر. كلمة  اإنه  ا�سماً...  جهاد" لي�س  • " اأبو 
• كان يف حياته �سعباً يف فرد.

يف الثورة الفل�سطينية لي�س فيه "اأبو جهاد". اإبرة  ثقب  يوجد  • ل 
واملنفذ وال�سانع لكثري من منجزات الثورة الفل�سطينية. املفكر  العقل  • اإنه 

امل�سلح. الكفاح  • قلعة 
• كان بطاًل منا�ساًل ثورياً ع�سق ال�سهادة فنالها.

تسمية االماكن باسمه

امل�ست�سفيات  ا�سمه على  اطللالق  به ومت  ابي جهاد لأنلله يعتز  الى  ال�سعب كله حتول 
واملدار�س واملراكز وال�سوارع وان ابو جهاد مل ميت بل باق فينا. ابو جهاد مهند�س الثورة 
العلم  �سريفع  الللذي  ال�سبل  ذلللك  احللفللاده  من  يكون  ان  امله  عن  معربا  الر�سا�س  واول 
الفل�سطيني فوق ا�سوار القد�س كما حيا عبد الرحيم يف كلمه املجل�س البلدي على ت�سمية 
اجل  النفي�س من  قدموا  والذين  وال�سعراء  واملنا�سلني  القادة  با�سماء  وامليادين  ال�سوارع 
واليوم  ال�سهداء  لوراح  واكبارا  اجللالل  اليوم  نقف  اننا  الوزير  انت�سار  فل�سطني.وقالت 
يتزامن مع  والللذي  ال�سارع  على  ا�سمه  باطالق  ابو جهاد  الراحل  القائد  بتكرمي  نحتفل 

احياء الذكرى ال�سنوية الل22 ل�ست�سهاده
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عمليات نوعية خطط لها أبو جهاد

عام 1955: عملية ن�سف خزان زوهر.

عام 1965: عملية ن�سف خط اأنابيب املياه )نفق عيلبون(.

عام 1975: عملية فندق )�سافوي( يف تل اأبيب وقتل 10 اإ�سرائيليني، وعملية انفجار 
ال�ساحنة املفخخة يف القد�س.

عام 1976: عملية قتل "الربت ليفي" كبري خرباء املتفجرات وم�ساعده يف نابل�س.

عام 1978: عملية ال�سهيدة دلل املغربي التي قتل فيها اأكرث من 37 اإ�سرائيلًيا.

عام 1979: عملية ق�سف ميناء اإيالت عام 1979.

عام 1981: ق�سف امل�ستوطنات ال�سمالية بالكاتيو�سا.

عام 1982: اأ�سر 8 جنود اإ�سرائيليني يف لبنان ومبادلتهم بخم�سة اآلف معتقل لبناين 
وفل�سطيني ومائة من معتقلي الأر�س املحتلة، وكذلك و�سع خطة اقتحام وتفجري مقر 
احلاكم الع�سكري الإ�سرائيلي يف �سور ما اأدى مل�سرع 76 �سابًطا وجندًيا بينهم 12 رتبهم 

رفيعة.

من 1982 اإلى 1984: اإدارة حرب ال�ستنزاف يف جنوب لبنان.

عام 1988: عملية مفاعل دميونة التي كانت ال�سبب الرئي�سي لغتياله.

حكاية خليل الوزير وعالل محمد

يف فرتة وجود خليل الوزير على راأ�س عمله يف اجلزائر، كان من الوجهة النظرية 
ليزال يعمل بالتدري�س يف الكويت. ورمبا كان ذلك احد الأ�سباب اإلى جانب اأ�سباب اأخرى 
"عالل حممد" ثم  ا�سم  اأولها  كللان  اأخللرى  اأ�سماء  للعمل يف اجلزائر حتت  اأيامها  دفعته 
اأ�سبح فيما بعد "حممد خليل"، ولكن ما اإن و�سعت انت�سار الوزير ابنهما البكر جهاد يف 

غزة حتى حمل خليل الوزير لقب "اأبوجهاد".

يف الفرتة الأولى لوجوده يف اجلزائر حر�س خليل الوزير على اأن يتحرك با�سم عالل 
حممد، وت�سادف اأن التقاه اأحد ال�سباب القادمني من غزة للعمل يف اجلزائر، وتعرف اإليه، 
وملا مل يكن اأبوجهاد يعرف ال�ساب اأ�سر اأمامه على اأنه عالل حممد ولي�س خليل الوزير، 
فاأر�سل هذا ال�ساب مكتوبا اإلى اأهله يف قطاع غزة واأعلمهم فيه اأن خليل الوزير موجود يف 

اجلزائر واأنه اأنكر نف�سه وحتول هناك اإلى �سخ�س جزائري يحمل ا�سم عالل حممد!!
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وملا واجهت اأ�سرته يف غزة انت�سار الوزير مبا جاء يف ر�سالة ابنهم �سحكت كثريا يف 
قلبها لكنها اأنكرت ذلك واأ�سرت على اأن زوجها خليل الوزير ليزال يعمل بالتدري�س يف 

الكويت واأن لعالقة له البتة بال�سخ�س املدعو عالل حممد.

وما اإن و�سلت انت�سار الوزير اإلى اجلزائر عن طريق القاهرة مع وليدها "جهاد" 
حتى و�سعت حدا لهذه الزدواجية وا�ستقر ا�سم خليل الوزير منذ ذلك التاريخ على لقب 

كان متطابقا مع دوره و�سفاته التي عرف بها كاأب حقيقي للجهاد. "اأبوجهاد" الذي 

جهاد خليل الوزير

�سغل  فل�سطيني،  اقت�سادي   )1963 متللوز   20 يف  )ُولللد  الوزير  اإبراهيم  خليل  جهاد 
من�سب حمافظ �ُسلطة النقد الفل�سطينية بني عامي 2008 و2015. عمل �سابًقا م�ساعًدا 
لوكيل وزارة التخطيط والتعاون الدويل، واأميًنا عاًما لوزارة املالية والتخطيط الدويل، 
ووكياًل لللوزارة املالية وقائًما باأعمال وزير املالية يف الفرتة ما بني ت�سرين الثاين 2005 

واآذار 2006.

جامعة  من  الكهربائية  الهند�سة  يف  البكالوريو�س  درجللة  على  الوزير  جهاد  ح�سل 
وي�سكون�سن–ملواكي يف الوليات املتحدة عام 1989، ودرجة املاج�ستري يف الإدارة الهند�سية 
العامة من جامعة  الإدارة  الدكتوراه يف  من جامعة ملواكي للهند�سة عام 1990، ودرجة 

لوفربا يف اململكة املتحدة عام 2001.

سياح اسرائيليون في منزل أبي جهاد

القيادي  منزل  اإلللى  "�سّياح" اإ�سرائيليني  زيللارة  حللول  عربية  قناة  بثته  تقرير  اأثللار 
الفل�سطيني خليل الوزير )اأبو جهاد( يف تون�س، جدل على مواقع التوا�سل الجتماعي، 

فيما مل تعّلق ال�سلطات التون�سية على هذا الأمر.

تون�س" اأعدته  اإلى  "العودة  بعنوان  تقريرا  وفل�سطينيون  تون�سيون  ن�سطاء  وتللداول 
للمنزل  اإ�سرائيلي  وفللد  زيلللارة  حللول  العربية،   12 القناة  وبثته  مت�سليح،  رينا  ال�سحافية 
الذي اغتيل فيه اأبو جهاد على يد قوة اإ�سرائيلية خا�سة، يف ال�ساحية ال�سمالية للعا�سمة 

التون�سية.

ودّون الباحث الفل�سطيني املتخ�س�س يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية، �سامي اأبو جلهوم، على 
"رينا مت�سليح )م�سلح( ال�سحافية العاملة يف القناة الثانية  �سفحته يف موقع في�سبوك 
الإ�سرائيلية، زارت تون�س �سمن وفد �سياحي ا�سرائيلي، وتنقلت يف عدة اأماكن، ومنها هذا 
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الللوزيللر(. ل يحتاج الأمللر خلربة  اأقللام فيه ال�سهيد القائد ابو جهاد )خليل  الللذي  البيت 
اأفرادها  بني  ت�سم  الإ�سرائيلية  وال�سياحية  ال�سحافية  البعثات  معظم  اأن  ملعرفة  وذكللاء 

عاملني يف اأجهزة الأمن ال�سهيوين".

ويظهر يف التقرير، الذي اأعادت و�سائل اإعالم بث اأجزاء منه، وزير ال�سياحة التون�سي، 
روين الطرابل�سي )من الديانة اليهودية(، الذي رّحب بال�سّياح الإ�سرائيليني، لكنه رف�س 

الإدلء بت�سريح للقناة الإ�سرائيلية، بعدما اكت�سف هويتها.

أحيط علما بمحاوالت اغتيال

بداأت اإ�سرائيل ُتعد جيًدا لغتيال الوزير، وانطلقت من تنفيذ عملية اغتيال بحق 
قرب�س،  ح�سن" يف  و"حممد  الكيايل"،  و"مروان  �سلطان"،  "حمدي  الثالثة  م�ساعديه 
وبعدها اأر�سلت جمموعة عمالء اإلى بغداد لكن مت الك�سف عنهم واعتقلوا على يد الأمن 
العراقي، وكانت هذه العملية خطوة حم�سوبة من املو�ساد الإ�سرائيلي حلمله على مغادرة 
حممد  من  ات�ساًل  تلقى  حتى  اإليها  و�سل  اإن  ما  التي  تون�س،  اإلللى  اأمنًيا  املُحكمة  بغداد 

الب�سري ُيوؤكد ح�سوله على معلومات اأمنية ح�سا�سة يتوجب عليه الطالع عليها.

املو�ساد الإ�سرائيلي لتنفيذ عملية اغتيال  اإلى تخطيط  ُت�سري  املعلومات  كانت تلك 
بقاوؤه يف تون�س  وا�ستمر  اأن يكون هو،  ا�ستبعد  اأبللا جهاد  اأن  الللبللارزة، غري  القيادات  لأحللد 
يف  �سيرتاأ�سه  الللذي  املحتلة  الأرا�للسللي  داخللل  الوطنية  القوى  كللوادر  لجتماع  والتح�سري 

بغداد، لكن يف كل يوم كان يحدث ما ُيوؤخره لعقد الجتماع املرتقب.

مجزرة تل الزعتر

اجلي�س  مللن  الفل�سطيني  الللزعللرت  تللل  بلللداأ ح�سار خميم   1976 حللزيللران  اأواخلللر  يف 
ال�سوري والقوات املارونية اللبنانية التي تتاألف من: حزب الكتائب بزعامة بيري اجلميل، 
وميلي�سيا النمور التابعة حلزب الوطنيني الأحرار بزعامة كميل �سمعون، وميلي�سيا جي�س 

حترير زغرتا بزعامة طوين فرجنيه، وميلي�سيا حرا�س الأرز.

األف فل�سطيني و)15(  اإبللادة جماعية متت يف حق �سكان املخيم الذي يقطنه )20( 
املخيم قبل  املللاء والكهرباء والطعام عن  اأن مت قطع  بعد  اإليه  الف لبناين م�سلم جلللوؤوا 
 55000( عنيف  لق�سف  الأهلللايل  خاللها  تعر�س  يللوًمللا،   )52( على  زادت  ومللللدة  املذبحة 
قذيفة(، ومنع ال�سليب الأحمر من دخوله، مما اأدى اإلى الق�ساء على املقاتلني املتح�سنني 
باملخيم واأهاليهم بالكامل حيث طالب الأهايل الناجون من املذبحة بفتوى تبيُح اأكَل جثِث 

ال�سهداء كي ل ميوتوا جوعاً!
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�سقط خميم تل الزعرت يف 1976/8/14، بعد اأن كان قلعًة ح�سينة اأنهكها احل�سار، 
اأفظع  فيه  وارتكبت  ال�سوري.  اجلي�س  حليفها  غطاء  حتت  اللبنانية،  الكتائب  فدخلته 
وال�سيوخ  والن�ساء  اجلرائم من هتٍك لالأعرا�س، وبقٍر لبطون احلوامل، وذبٍح لالأطفال 
واإبلللادة الأطللفللال و�سلب  البيوت  املللجللازر واجلللرائللم، مللن اغت�ساٍب وهللدم  ارتكبوا  وكللذلللك 
تل  قبل  الكتائب  بيد  �سقطا  البا�سا" و"الكارنتينا" اللذين  "ج�سر  خميمي  يف  الأملللوال، 

الزعرت.

انتهت املجازر يف 14 اآب 1976 بعد اأن خلفت ما يزيد على 3000 قتيل فل�سطيني و�سقط 
خميم تل الزعرت. يذكر عدة موؤرخني من بينهم اليهودي اإ�سرائيل �ساحاك واآخرون اأنه 

خالل احل�سار حظيت القوات امل�سيحية بدعم كامل من اإ�سرائيل واأمريكا.

الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني 

القرارات واملبادئ والأهداف  الفل�سطيني يف 1968/7/10 ليوؤكد  الوطني  امليثاق  ان 
املنعقد يف القد�س عام  1919  املوؤمتر الفل�سطيني الأول  العربية الفل�سطينية وبللدءاً من 
ويف الدورة الرابعة للمجل�س الوطني الفل�سطيني املنعقد يف القاهرة يف 1968/7/10 اأقرت 
ت�سميته امليثاق الوطني الفل�سطيني، وقد ح�سل على اإجماع الفل�سطينيني كافة ودون اأية 

معار�سة. وقد تعر�س امليثاق ال�سلي للتعديل..

المؤتمر الفلسطيني األول عام 1964 

التحرير  منظمة  اإنلل�للسللاء  ومت  الللقللد�للس،  يف  الأول  الفل�سطيني  الللوطللنللي  املللوؤمتللر  انللعللقللد   
الفل�سطينية )م ت ف( وفقاً لقرار موؤمتر القمة العربي الأول عام 1964 يف القاهرة وذلك لتمثيل 

الفل�سطينيني يف املحافل الدولية ولت�سم معظم الف�سائل والأحزاب الفل�سطينية حتت لوائها.

ح�سر املوؤمتر 422 مندوباً منهم حوايل 15 ينتمون حلركة فتح. �سادق املوؤمتر على 
يعترب  الذي  للمنظمة  التنفيذية  للجنة  رئي�ساً  ال�سقريي  اأحمد  وانتخب  القومي  امليثاق 

رئي�ساً لفل�سطني ولل�سعب الفل�سطيني يف الأرا�سي املحتلة وال�ستات.

باأ�سماء  بدورها قوائم  التي و�سعت  للموؤمتر  التح�سريية  اللجان  ال�سقريي  اختار 
وعرف   ،1964 عام  القد�س  يف  اأقيم  الللذي  الأول  الفل�سطيني  املوؤمتر  لع�سوية  املر�سحني 
املوؤمتر با�سم املجل�س الوطني الفل�سطيني الأول ملنظمة التحرير الفل�سطينية، وانتخب 
ال�سقريي رئي�سا له، واأعلن عن قيام منظمة التحرير، و�سادق على امليثاق القومي والنظام 
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باختيار  املوؤمتر  وكلفه  للمنظمة،  التنفيذية  للجنة  رئي�سا  وانتخب  للمنظمة،  الأ�سا�سي 
اأع�ساء اللجنة اخلم�سة ع�سر، كما قرر املوؤمتر اإعداد ال�سعب الفل�سطيني ع�سكريا واإن�ساء 

ال�سندوق القومي الفل�سطيني.

القنفذة

متيزت حمافظة القنفذة مبكانة �سياحية يف �سريط املدن ال�ساحلية ال�سعودية على 
�ساحل البحر الأحمر فموقعها املتميز و�سواحلها الرائعة و�سواطئها اجلميلة جعلت منها 
املكان املف�سل للكثري من اأبناء املناطق واملحافظات املجاورة، وتعد ثالث اأكرب حمافظات 
منطقة مكة املكرمة بعد حمافظتي جدة والطائف من حيث امل�ساحة والكثافة ال�سكانية 
والنه�سة العمرانية. وقد اأثبتت الدرا�سات الأخرية اأن حمافظة القنفذة تتميز مبا ن�سبته 

61% من الأرا�سي ال�ساحلة لال�ستثمار.

رابطة الطلبة الفلسطينيين

علنية  فل�سطينية  كيانية  جتربة  لأول  البكر  اجلنني  مبثابة  كانت  الرابطة  "هذه 
قياداتها  بني  �سادت  التي  الوطنية  الللروح  بف�سل  ال�ستقاللية  من  وا�سع  بهام�س  تتمتع 

والعديد من اأع�سائها".

وقد ظلت اهتمامات وخربات هذه الرابطة تنح�سر يف املجالني ال�سيا�سي والنقابي 
ن�سب  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سية  ي�سع  كللان  الللذي  عرفات  يا�سر  ولكن  الللوقللت،  ذلللك  يف 
عينيه ا�ستطاع اأن ي�ستفيد من حالة التعبئة امل�سرية العامة التي كانت �سائدة بني القوى 
الع�سكري،  التدريب  يف  دورات  تلقي  على  الرابطة  اأع�ساء  حلث  الوقت  ذلك  يف  الوطنية 
وجنح يا�سر عرفات بح�سه القيادي املبكر يف اأن يجعل هذه الرابطة تلعب دورا تاأ�سي�سياً 
هاماً على م�ستوى الوعي التنظيمي، خا�سة واأن يا�سر عرفات ا�ستطاع اأن يطور اآليات عمل 
هذه الرابطة وحولها اإلى "احتاد طلبة فل�سطني بالقاهرة"، وانتخب كاأول رئي�س لالحتاد 
التي تلقت الدعم واملباركة من رجال ثورة  الرابطة  ملدة خم�س �سنوات ومن خالل هذه 
يوليو اأقيمت ج�سور من الثقة والتعاون بني حركة الطلبة الفل�سطينيني وحكومة الثورة. 
وبداأت هذا اجل�سور بتقدمي وثيقة تاأييد للثورة من رابطة طالب فل�سطني بالقاهرة التي 
�سلمها وفد من الطلبة الفل�سطينيني اإلى الرئي�س امل�سري "حممد جنيب" . وكان على 
الفل�سطينيني  ال�سباط  بالتحاق  وانتهت  عرفات،  يا�سر  الرابطة  رئي�س  الوفد  هذا  راأ���س 

بالكلية احلربية امل�سرية.

"فلسطيننا" 

العلني  التعبري  وكللانللت  و1964   1959 عامي  بللني  بللريوت  يف  �للسللدرت  �سهرية  جملة 
حلركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح( ال�سرية يف مرحلة تاأ�سي�سها. و�سدرت املجلة 

علناً على الرغم من افتقارها اإلى ترخي�س حكومي.
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والثاين  احلياة"  "بداء  الأول  للمجلة:  ا�سمني  بللني  ترجحت  "فتح"  قلليللادة  ولأن 
"فل�سطيننا" فقد �سدرت املجلة حتمل ال�سمني معاً، وان �سبق ال�سم الثاين الأول وكان 

اأكرب منه حجماً.

�سدرت املجلة يف 32 �سفحة من القطع الكبري )20 × 30 �سم(. وت�سمنت الأعداد 
الأربعون التي �سدرت من "فل�سطيننا" مقالت واإح�ساءات وق�سائد وق�س�ساً وترجمات 
ل�سخ�سيات منا�سلة فل�سطينية، وكلها مو�سوعات ترمي اإلى حتري�س ال�سعب الفل�سطيني 

من اأجل بدء املعركة لتحرير بالده.

"فل�سطيننا"  اأعداد  "فل�سطيننا" يف 1959/10/1. وت�سمنت  العدد الأول من  �سدر 
زاوية ثابتة حملت توقيع "فتح" عنوانها "راأينا".

ويف "كلمة التحرير" املن�سورة يف العدد الأول اأ�سار الكاتب اإلى اأن هذه املجلة "اإمنا 
اأن نعدها  هي ع�سارة جمهودات �سخمة ظللنا جناهد كثرياً وكثرياً جداً حتى ا�ستطعنا 
لتكون منرباً ل�سعبنا ال�سريد، ولتكون �سوتاً داوياً لق�سيتنا العادلة احلقة، وكربهان قوي 
الوعر  ال�ساق  بل هو يف طريقه  ولن يخ�سع  ي�ست�سلم  لن  فل�سطني  �سعب  اأن  �ساطع على 
جماهد وينا�سل ل�ستعادة الوطن ال�سليب،  وحمو العار الذي ل�سق بيننا، وللثاأر لخواننا 
الذين �سقطوا فوق ثرى ترابنا". واأ�سارت الكلمة اإلى اأن ال�سعب الفل�سطيني ل �سوت له 

ول كيان. وتوقعت اأن تالقي املجلة "الكثري من املحاولت لإخماد �سوتها".

يف العدد الأول اأي�ساً جاء يف ركن "راأينا": "اآن لكم با �سباب النكبة اأن تقودوا �سعبكم 
لتكونوا طليعة ال�سعب العربي يف الكفاح من اأجل ا�سرتداد اأر�سنا املباركة … لقد وقعت 

النكبة وا�ستمرت لأننا مل نكن عن�سراً اأ�سا�سياً يف قيادة املعركة".

وعن الجتاه ال�سيا�سي جاء يف افتتاحية العدد الثالث من فل�سطيننا: "اإن هذه املجلة 
ل تخدم حزباً ول فئة ول جهة معينة ول غري معينة، ول زعيماً، بل تخدم اأ�سرف ق�سية 
يخدم من اأجلها اإن�سان، ق�سية �سعب يريد الثاأر لكرامته والعودة لوطنه. اإن هذه املجلة 
هي، فقط، �سوت �سعب فل�سطني … واإن ر�سالتها هي اأن تبلور اآلم الالجئني واآمالهم، 
احللول  باأ�سباه  الفل�سطينية  الق�سية  جتميد  يللريللدون  الذين  على  الطريق  تقطع  واأن 

واأن�سافها".

الر�سا�سة  انطالق  ع�سية   1964/11/1 "فل�سطيننا" يف  من  الأربعون  العدد  �سدر 
اإ�سدار  اأن الهدف من  اأعداد املجلة، ذلك  اآخر  الأولى للثورة الفل�سطينية الراهنة. وكان 

حتقق بانطالق الثورة. قد  "فل�سطيننا" كان 
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خزان زوهر

جمموعتنا  نفذتها  التي  املهمة  العملية  كانت  املرحلة  تلك  يف  عملياتنا  اأبللرز  من 
لتفجري خزان زوهر،  وهو جزء من امل�سروع املياه القطري،  وقد توفرت لدينا املعلومات عن 
هذا امل�سروع من م�سدر وحيد يتمثل بعمليات ال�ستطالع التي كانت تقوم بها جمموعتنا 
يف الأرا�سي املحتلة.  وقد قامت جمموعة لنا بزرع عدد من " التنكات" املليئة مبادة تي 
ان تي،  بتاريخ 25 �سباط 1955 .. وقد جنحت عمليتنا هذه ب�سكل باهر،  اإذ حني انفجر 
"بيت حانون"  اإلللى  اأنني كنت يف طريقي  اخلللزان انطلقت منه املياه ب�سكل هائل،  واأذكللر 
التي خرجت فيما بعد لتغظي  الللوادي وجدته ممتلئاً مبياه اخلللزان  ا�سرفت على  وحني 
م�ساحات هائلة من الأر�س املزروعة بالذرة،  وا�ستمرت املياه بالتدفق اإلى اأن و�سلت "بيت 

لهيا" لت�سب يف البحر الأبي�س املتو�سط.

كانت ردة الفعل الإ�سرائيلية على هذه العمليه اأن قام دافيد بن غوريون وزير الدفاع 
يف حكومة مو�سي �ساريت بعملية ردة فعل مبا�سر،  فاأر�سل قواته اإلى "بئر ال�سفا" لتهاجم 
احلماية امل�سرية هناك وكانت ت�سكل ف�سيال،  فقامت القوات الإ�سرائيلية بن�سف اخلزان 
الذي يزود غزة باملياه وجرح ما يقرب من 12 �سخ�ساً من املدنيني وجنود احلماية امل�سرية.

مخيم البريج
اأُن�سئ املخيم عام 1949 على م�ساحة قدرها 528 دومناً، تقل�ست بعد ذلك حتى و�سلت 
اإلى 478 دومناً. يقع اإلى اجلنوب من مدينة غزة، وهو اأحد املخيمات النائية يف القطاع. 
وادي غزة،  ال�سمال  الن�سريات، ومن  الغرب خميم  الهدنة، ومن  ال�سرق خط  يحده من 

ومن اجلنوب خميم املغازي. 

باإقامة  "الوكالة"  بلللداأت  حيث  احلللنللاجللرة  لقبيلة  تابعة  ارا�لللسٍ  على  املخيم  اأقلليللم 
ال�سكان،  النمو  ازديللاد  ومع  وال�سفيح.  القرميد،  الطوب،  من  الأولية  ال�سكنية  الوحدات 
الللذي يقع بجوار  الللربج،  اإلللى  ال�سم يرجع  ت�سميته بهذا  التو�سع، و�سبب  املخيم يف  اأخللذ 
املخيم. وبلغ عدد بال�سكان، وفق اإح�ساءات عام 1995، حوايل 23820 ن�سمة داخل املخيم، 
احلناجرة  قبيلة  من  ال�سبع  بئر  اإلللى  ال�سكان  اأ�سل  ويرجع  املخيم،  خللارج  ن�سمة  و14990 
اإعداديتان. امل�ستوى  ففي املخيم ثماين مدار�س، منها �ست مدار�س ابتدائية، ومدر�ستان 

ال�سحي متدٍن، كغريه من املخيمات.

يف عدوان عام 2014 الذي يعترب ال�سنع على وجه الب�سرية قامت القوات الإ�سرائيلية 
بالهجوم على قطاع غزة برا وجوا وبحرا، ولكن وقف اهايل القطاع باملر�ساد، حيث واجه 
مقاومو خميم الربيج جنود الحتالل من م�سافة �سفر، حيث ا�ست�سهد ال�سهيد حممد 
فايز ال�سريف و�سقيقه حممود فايز ال�سريف اللذان �سطرا اأكرب معنى للت�سحية يف �سبيل 
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ووالده  �سمالة  اأبو  اني�س  ال�سهيد  الربيج  بلدية  رئي�س  واغتيال  املخيم،  والدفاع عن  اهلل 
وابن اخيه يف ق�سف منزله . واغتيال عائلة زيادة يف بلوك 12 وا�ست�سهاد 7 من افراد العائلة 
ال�سهيد البطل عمر زيللادة، يو�سف زيللادة، جميل زيللادة، وزوجته وابنه �سعبان  من بينهم 

زيادة، وال�سهيد حممد املقادمة.

"إخوانية" أبي جهاد .. كيف ومتى؟

كيف ب���داأ اب��و ج��ه��اد م�����س��واره ال��ن�����س��ايل، ومل���اذا ان��خ��رط ب��داي��ة يف تنظيم االخ���وان 
امل�سلمني.. ومن كان وراء ذلك وملاذ توقف عن ال�ستمرار معهم؟

جمموعة من امل�سادر تقول ان كامل ال�سريف ورفاقه كانوا يتابعون خطني للعمل 
"النظام اخلا�س" يف  "الإخواين" املقاوم: الأول مرتبط باإن�ساء وتطوير عمل  الع�سكري 
القطاع من خالل �سباب الإخوان امل�سلمني، لياأخذ �سكاًل �سلباً م�ستقراً، واإن كان يحتاج وقتاً 
حتى تظهر ثماره، والثاين متابعة العمل الع�سكري من خالل �سبكة املجاهدين والعالقات 
نها ال�سريف يف حرب 1948، والتي تعتمد اأ�سا�ساً على عنا�سر من الإخوان الأكرب  التي َكوَّ
�سناً، وعنا�سر من غري الإخوان، امل�ستعدين للعمل حتت اإ�سرافهم اأو بالتعاون معهم. وهذه 
العنا�سر كانت يف غالبها من البدو اجلاهزين للقتال، واخلرباء مبناطق جنوب فل�سطني 
ذات الطبيعة ال�سحراوية. ونركز يف هذا املقال على "النظام اخلا�س"الذي اأن�ساأه الإخوان 

يف القطاع.

منظماً  �سرياً  عماًل  كللان  العمل  هللذا  اأن  اخلا�س  الع�سكري  التنظيم  اأع�ساء  يذكر 
جداً. ول�سمان جناح العمل، مل يكن هذا الن�ساط مو�سوعاً حتت اإ�سراف القيادة الر�سمية 
"التقليدية" لالإخوان يف غزة. ولكن كانت له �سلة و�سل بكامل ال�سريف يف العري�س، الذي 

كانت تتم متابعته تنظيمياً من ع�سو مكتب الإر�ساد ال�سيخ حممد فرغلي.

وكان من بني "الإخوان" الذين ن�سطوا حتت اإمرة ال�سريف يف قطاع غزة خليل الوزير 
)اأبو جهاد(، حيث اأ�سهمت �سمعة الإخوان الطيبة يف حرب 1948 يف ان�سمامه لالإخوان �سنة 
1951. ويذكر الوزير )يف املقابلة التي اأجرتها معه �سلوى العمد، ون�سرتها جريدة ال�سفري، 
لهم  يقولون  اأغلبهم  كان  النا�س،  َي�ساألون  كانوا  1949 عندما  �سنة  اأنهم يف   )1988/4/25
اإنهم قاتلوا يف �سفوف الإخوان امل�سلمني. وهذا مما قوى عالقة الإخوان بال�سباب يف قطاع 
غزة. وي�سيف: "لقد ا�ستهوتنا جتربة "الإخوان" كمجموعة �سباب، خا�سة واأنه مل تكن 
يف القطاع قوى �سيا�سية �سوى "الإخوان امل�سلمني" وال�سيوعيني. ال�سيوعيون كانوا قلة، 
وكانت لهم نظرة خا�سة لالأمور، ل تلتقي وم�ساعر النا�س… اأما الكرثة املنفتحة فكانت 

تن�سق مع �سباب الإخوان".
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ويف مقابلة، اأكد كامل ال�سريف وجود هذا العمل امل�سلح املنظم، واأنه كان له نقباوؤه 
اأبو  يف كافة مناطق القطاع. واأن الأ�سخا�س املعنيني بهذا العمل يف القطاع، مثل حممد 
�سيدو وخليل الوزير )اأبو جهاد( كانوا يزورونه ب�سكل منتظم، ل�ستالم الأوامر وملتابعة 
العمل. وقد اأ�سار عدد من اأع�ساء هذا اجلهاز الذين قابلهم الكاتب اإلى اأن الأوامر كانت 
تاأتي بالفعل من كامل ال�سريف، وكذلك من اأخيه حممود ال�سريف، بالإ�سافة اإلى عبا�س 

ال�سي�سي )من الإخوان امل�سريني( الذي كان يقيم اأي�ساً يف العري�س.

وكان اأبو �سيدو �سلة و�سٍل رئي�سية بني ال�سريف وبني القيادات يف القطاع، فقد كان 
اإلى غزة يف عطلة  العودة  على  العري�س، وكان معتاداً  امل�سري يف  �سباكاً يف اجلي�س  يعمل 
نهاية الأ�سبوع. وقد وفر له ذلك غطاء منا�سباً لتو�سيل املعلومات والتعليمات، ابتداء من 

رفح مروراً، بخان يون�س، وو�سوًل اإلى مكان اإقامته يف غزة.

من ناحية تنظيمية، مّت تق�سيم قطاع غزة اإلى ثالث مناطق:

1- غزة: ويتولى قيادتها خليل الوزير )اأبو جهاد(، وكان من بني م�ساعديه فوزي 
جرب، وحممد اخل�سري، ومعاذ عابد، وعبده اأبو مريحيل، وحمد العايدي.

2- الو�سطى )خان يون�س(: ويتولى قيادتها خريي الأغا.

مو�سى  ي�ساعده  وكللان  النجار،  يو�سف  حممد  قيادتها  ويتولى  )رفللح(:  3- اجلنوب 
ن�سار، وتولى اإبراهيم عا�سور يف وقت لحق القيادة مكان النجار.

ومن بني اأعداد كبرية من الطالب الإخوان، كان يتم انتقاء دقيق لالأفراد بناء على 
الكتومني، الذين ل يواجهون  الن�سطني،  امللتزمني،  اأولئك  موا�سفات حمددة، خ�سو�ساً 
م�ساكل اجتماعية. وكان عبا�س ال�سي�سي واأبو �سيدو يتنقالن بني �ُسعب الإخوان لتجنيد 

الأع�ساء، ولعب اأبو جهاد دوراً ن�سطاً يف جتنيد عدة جمموعات من الإخوان.

ق�سم  م�سوؤوًل عن  وكان  اخلا�س"،  "اجلهاز  يف  ن�سطاً  الزعنون ع�سواً  ريا�س  وكان 
الطالب يف املدار�س املتو�سطة والثانوية، وكان طالباً يف مدر�سة فل�سطني الثانوية، وكان 

من الأع�ساء النا�سطني ابراهيم عا�سور،وحممد الإفرجني، وعبد اهلل �سيام.

اأُ�سرة احلق:
وكللان يف ع�سويتها  اإليها كمجموعة غري من�سبطة،  ُينظر  وكانت هناك جمموعة 
على  تطلق  وكانت  ه�سام(.  )اأبللو  املزين  و�سعيد  اإيللاد(  )اأبللو  خلف  و�سالح  الزعنون  �سليم 
نف�سها ا�سم "اأُ�سرة احلق" اأو "كتيبة احلق". غري اأن خليل الوزير متكن من ا�ستيعابها يف 
الأحرار"  الثاأر  "�سباب  ا�سم  الع�سكري  الق�سم  ا�ستخدم  اخلا�س..وقد  الع�سكري  التنظيم 
لإ�سدار بيانات وت�سريحات يف الفرتة 1953-1956. وقد اأ�سار الباحث زياد اأبو عمرو اإلى 
هاتني املجموعتني يف درا�سته حول الإخوان امل�سلمني يف قطاع غزة، غري اأنه قدمهما على 



113

التنظيم  اأنهما كانتا �سمن  اإلى  ُي�سر  اأنهما جمموعتان تخططان لأعمال ع�سكرية؛ ومل 
الإخواين الع�سكري يف القطاع. وقد ذكر اأبو عمرو اأ�سماء اأخرى �سمن هاتني املجموعتني، 
وح�سن  النونو،  وحممد  �سويرجو،  واإ�سماعيل  اخلري،  اأبو  وعمر  ال�سفطاوي،  اأ�سعد  مثل 

عبد املاجد.

عمليات مقاومة:
كانت عملية التدريب متنا�سبة مع الإمكانات املحدودة للتنظيم، ومع البيئة ال�سرّية 
يف  االإخ���وان  ال�سباط  وم��ن  امل�سريني،  االإخ���وان  اإمكانات  من  ا�ستفادت  اأنها  غري  للعمل. 
املخيمات  ا�ستفادت من غطاء  كما  واملقاومة.  الإخللوان  واملتعاطفني مع  امل�سري،  اجلي�س 
الك�سفية يف التدريب اخل�سن و�سبه الع�سكري، لتوفري حدٍّ اأدنى مرتبط باللياقة البدنية 

واالن�سباط واال�ستعداد الرجويل للت�سحية.

ويذكر اأبو عزة اأن الهتمام بالتدريب الع�سكري كان اأمراً طبيعياً يف الو�سط الإخواين 
الفل�سطيني يف قطاع غزة، باعتبار اأن حركة الإخوان جهادية.

واإخوانه  قيامه  اإلى  العمد(  �سلوى  اأجرتها معه  التي  املقابلة  اأبو جهاد )يف  وي�سري 
بئر  غللزة-  غللزة، وعلى طريق  املنطار يف  املقابلة ملنطقة  املناطق  األغام، يف  زراعللة  بعمليات 
ال�سبع، ويف مكان متقدم من الطريق اإلى املجدل، ومن املجدل اإلى الفالوجة، كما كان يتم 
ن�سف اأنابيب املياه يف امل�ستعمرات. وبح�سب الوزير، فاإن العمليات تعددت وتو�سعت تدريجياً 

حتى و�سلت اإلى منطقة يازور قرب يافا.

اأما العملية الأبرز التي حتدث عنها اأبو جهاد فهي عملية تفجري خزان زوهر، وهو 
�سّد مياه قرب منطقة الفالوجة، وهو جزء من م�سروع املياه الُقطري الإ�سرائيلي. وبح�سب 
اأبي جهاد، فقد قامت اإحدى املجموعات بزرع عدد من "التنكات" املليئة مبادة "تي.اإن.تي" 
1955، فانفجر اخلزان ب�سكل هائل، وتدفقت املياه وغطت م�ساحات وا�سعة  يف 25 �سباط 
من الأر�س اإلى اأن و�سلت اإلى منطقة "بيت لهيا"، لت�سبُّ بعد ذلك يف البحر املتو�سط. 
وهي ح�سب راأي الوزير العمليُة التي ا�ستدعت العدوان النتقامي الإ�سرائيلي الكبري يف 
28 �سباط 1955؛ والتي �سكلت نقطة حتول يف ال�سيا�سة امل�سرية. فتحت �سغط املظاهرات 
اأهله وجتنيدهم للقتال، واملطالبة باإ�سقاط م�سروع  الوا�سعة يف القطاع املطالبة بت�سليح 
التوطني يف �سيناء، قام عبد النا�سر بتكليف م�سطفى حافظ بتنفيذ حرب ع�سابات �سّد 

الكيان الإ�سرائيلي، كما مّت اإلغاء م�سروع التوطني يف �سيناء.

وحمللاولت  احلللدوديللة  ال�ستباكات  حللول  ال�ساملة،  موري�س  بني  درا�سة  يف  جند  مل 
اإلى  العربية و"اإ�سرائيل" يف الفرتة 1949-1956، ما ي�سري  البلدان  اخرتاق احلدود بني 
عملية خزان زوهر التي حتدث عنها الوزير؛ كما مل جند يف الوثائق الربيطانية ما ي�سري 
اأ�سار يف  يوؤكدها، ح�سبما  ما  اأي�ساً  يزيد �سايغ  الباحث  الفرتة. ومل يجد  تلك  لذلك يف 
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كتابه "الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة"، واإن كان ذلك ل ينفي اأن العملية قد وقعت. 
وثمة اإ�سارات يف الوثائق الربيطانية اإلى عملية وقعت يف ليل 23 �سباط 1955 يف ري�سون 
اإ�سرائيلي يف منطقة القبيبة بعد  اأدت لقتل  اأخللرى  اأبيب، واإلللى عملية  لزيللون جنوب تل 
ذلك بيومني )25 �سباط 1955( على بعد 15 كيلومرتاً جنوب �سرق تل اأبيب )35 كيلو مرتاً 

�سمال قطاع غزة(.

العايدي عمليات من  نفذ عبد اهلل �سيام عمليات من �سمال غزة، بينما نفذ حمد 
اأولئك  اإبراهيم عا�سور عمليات من اجلنوب. وكان حممد �سيام من بني  ونفذ  الو�سط، 
الأع�ساء امل�سوؤولني عن تزويد عبد اهلل �سيام بال�سالح والذخرية، وكان من بني هجماتهم 
الهجوم على حمطة القطارات يف املجدل. وقد ركز عبد اهلل �سيام على منطقة املجدل، 
حيث نّفذ عمليتني اأو ثالثاً. وقد قب�ست ال�سلطات امل�سرية على عبد اهلل �سيام عندما كان 
يحاول اجتياز احلدود لتنفيذ اإحدى العمليات، كما اعتقل خليل الوزير على خلفية اتهامه 
باإعداد ُلغم، غري اأنه متت "لفلفة" الق�سية من خالل بع�س "الوا�سطات" والت�سالت، 

واأفرج عنه بكفالة مالية بعد اأ�سبوع من اعتقاله.

من  جمموعة  اأن  اإلللى  الإ�سرائيلية،  املللخللابللرات  تقارير  على  بناء  مللوريلل�للس،  واأ�للسللار 
"الإخوان امل�سلمني" كانت ن�سيطة على طول خطوط قطاع غزة يف الن�سف الثاين من �سنة 
1954، واأنها كانت تقوم ب�سكل متكرر بتدمري خطوط املياه املوؤدية اإلى م�ستعمرات النقب. 
وبداية   1954 عام  الثاين من  الن�سف  اأنه يف  الإ�سرائيلي   وقد لحظت خمابرات اجلي�س 
ت حوادث اخرتاق احلدود بعد الإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات امل�سرية،  عام 1955 خفَّ

ملنع الت�سلل، وبعد توجيهها �سربة قا�سية جلماعة الإخوان امل�سلمني.

مؤسسة خليل الوزير

يف  تاأ�س�ست  اهلل.  رام  يف  املللوؤقللت  ومقرها  القد�س،  مقرها  ربحية  غري  موؤ�س�سة  هي 
2013/1/14 و�سجلت حتت الرقم  )RA-22808-CU ( بهدف جمع وتوثيق ذاكرة الثورة 
تنموية  م�ساريع  خالل  من  الفل�سطيني  املواطن  �سمود  دعم  على  والعمل  الفل�سطينية 

وتربوية وثقافية هادفة.

وتتلخ�س ر�سالة املوؤ�س�سة يف اأن ال�سهيد خليل الوزير قد خلق قاعدة �سلبة للعمل 
الوطني مب�ستوياته املختلفة وعمل على دعم  وتنمية الأفراد واملوؤ�س�سات لتوفري قاعدة 
العطاء والبناء.  انطالق لدولة فل�سطينية حرة ودميقراطية وملجتمع متقدم قادر على 
وخالل م�سرية ن�ساله الطويلة عمد ال�سهيد ابو جهاد اإلى بناء وتطوير خمتلف املوؤ�س�سات 
الفل�سطينية بهدف حتقيق تكامل بني مهامها يف الن�سال الوطني ون�ساطاتها يف جمال 
تنمية املجتمع والرتقاء باأداء افراده وموؤ�س�ساته. ويف هذا ال�سياق عمل على متكني ال�سباب 
اينما  الفل�سطينيني  حياة  م�ستوى  وحت�سني  البناءة،  واملللبللادرات  املوؤ�س�سات  ودعللم  واملللراأة، 

كانوا، وخلق التوا�سل مع الوطن ومع العامل.
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الن�ساطات  خالل  من  وتطويرها  املفاهيم  هذه  على  لتبني  املوؤ�س�سة  ر�سالة  وتاأتي 
والربامج التي �ستقوم بها.

اأما روؤية املوؤ�س�سة، فتقوم على اأن تطوير الواقع الفل�سطيني يبداأ بتطوير الإن�سان 
وتوفري بيئة ايجابية متكنه من ال�سمود والعي�س الكرمي والتوا�سل والنفتاح على العامل 
املللوروث  مللن  ال�ستفادة  �للسللرورة  على  املوؤ�س�سة  روؤيلللة  تقوم  .كما  تللواجللده  امللاكللن  كافة  يف 
الن�سايل متعدد اجلوانب للثورة الفل�سطينية وموؤ�س�سيها وافرادها  للم�ساهمة يف م�سرية 
بناء جمتمع متقدم وع�سري وحر. ومن هنا تاأتي م�ساريع املوؤ�س�سة حلفظ تراث الثورة 

الفل�سطينية ب�سوره املتعددة ونقله الى الأجيال الفل�سطينية.

وقد حددت املوؤ�س�سة اهدافها يف : جمع وحفظ تراث الثورة الفل�سطينية  كجزء من 
املوروث الفل�سطيني، ودعم الدرا�سات والأبحاث وت�سجيع العمل اجلاد يف جمال نقل هذا 
الرتاث الى الأجيال القادمة. كما �ستعمل املوؤ�س�سة على دعم �سمود املواطن الفل�سطيني 
يف كافة اماكن تواجده من خالل بلورة ودعم املبادرات ذات ال�سلة. و�ستعمل موؤ�س�سة خليل 
على  تقوم  ا�سرتاتيجية  خالل  من  واأهدافها  روؤيتها  وحتقيق  ر�سالتها  ن�سر  على  الوزير 
العامة واخلا�سة، وال�سفافية  التكامل وال�سراكة مع املجتمع املحلي والدويل واملوؤ�س�سات 
من خالل اللتزام مببداأ الإدارة احلكيمة واحلديثة، وامل�سداقية، من خالل العمل الفاعل 
لتاأمني جناح امل�ساريع وقدرتها على اإحداث فرق يف الواقع الفل�سطيني. هذا ا�سافة الى  
والفاعلة من حيث هدفها  الع�سرية  والربامج  املللبللادرات   التميز من خالل  �سعيها نحو 

وم�سمونها،  والفئة امل�ستهدفة واليات العمل بها.

جنازته ودفنه في دمشق
اإن�سان واأكرث فمالأ هديرهم  اإلى ال�سوارع ن�سف مليون  قلب العروبة الناب�س �سخ 
اأم�س الذي جرى  اأن يجري  جنبات املدينة العريقة بالعافية، يف دم�سق فقط كان ميكن 
اإللللى احللليللاة �للسللورة كلللادت ت�سبح مللن املللا�للسللي.. �للسللورة احل�سد املللنللدفللع بعواطفه  مللعلليللداً 
وطموحاته وحما�سته وارادته ال�سلبة يف املجابهة ورد التحدي.. يف دم�سق اتخذ الرد على 
اغتيال اأبي جهاد بعده الكامل. ها هو ال�سعب كله يف ال�ساحة، هاهي االأمة كلها تنخرط يف 
النتفا�سة لتحمي فل�سطينها، كانوا اأكرث من ن�سف مليون، انت�سروا من م�ست�سفى املوا�ساة 
حتى الريموك، وجتمعوا هناك وحتولوا اإلى بحر ب�سري غطى املخيم وحميطه و�سكلوا 
اأكرب تظاهرة تاأييد لالنتفا�سة وهي يف م�ستوى اخر تذكر اإلى حد مب�سرية الت�سييع التي 
جرت يف القاهرة لوداع الرئي�س جمال عبد النا�سر. وكما كان ال�سهيد الراحل اأبو جهاد 
اإليها وهي  معطاء يف حياته هكذا كان يف حما�سته وكادت روحه ترتاح لأمنية طاملا �سعى 
ا�ستكمال الوحدة الوطنية وتطبيع عالقات الخوة مع �سوريا فتمت لقاءات بني م�سئولني 
ال�سوري حافظ  الرئي�س  الرئي�س عرفات مع  التقى  �سوريني كما  "فتح" وم�سئولني  من 
تلك  اأن  ات�سح  ولكن  بطي �سفحة اخلالفات  الآمللال  وتعلقت   1988 ني�سان   25 الأ�سد يف 

اأمنية ل تزال تنتظر فر�سة اخرى.
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غرينبالت يهاجم الشهيد خليل الوزير

هاجم املبعوث الأمريكي اخلا�س لل�سرق الأو�سط جي�سون غرينبالت، و�سع �سورة 
للقيادي يف حركة "فتح" ال�سهيد خليل الوزير "اأبو جهاد" يف مدر�سة فل�سطينية.

للعنف  حقري  "متجيد  قللائللال:  "تويرت"  موقع  على  تغريدة  يف  غرينبالت  وكتب 
والإرهاب من خالل عر�س ر�سم يف مدر�سة فل�سطينية لأبي جهاد )خليل الوزير(، ي�ستحق 

الطالب الفل�سطينيون معرفة الإجنازات املحرتمة ملجتمعهم، ولي�س هذا".

لت�سويق  غرينبالت  ينربي  "كعادته  بيان:  يف  اخلارجية،  وزارة  قالت  جانبها،  من 
الكامل  التبني الأمريكي  تاأكيد جديد على  روايللات الحتالل ومواقفه ويدافع عنها، يف 

لالحتالل وال�ستيطان وملنهج �سيا�سي معاد لل�سالم".

واأ�سارت اإلى اأن اتهام الفل�سطينيني بتعلم )الإرهاب( جراء رفع �سورة لل�سهيد القائد 
الرمز اأبي جهاد "يدعو لل�سخرية، وُيعرب عن حجم هذا النحياز الأمريكي وعقمه، كما 
اأنه يدل جمدداً على تبني غرينبالت ملواقف الحتالل يف اإنكار احلقوق الوطنية امل�سروعة 
لل�سعب الفل�سطيني التي كفلها ميثاق الأمم املتحدة، ويف مقدمتها حقه يف تقرير امل�سري 
ون�ساله امل�سروع والعادل من اأجل احلرية وال�ستقالل، هذا الن�سال الوطني الذي كان اأبو 

جهاد اأحد اأهم رموزه".

وقالت: "ي�سر غرينبالت على التواطوؤ والتغطية على الحتالل وجرائمه".
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القدس لنا



الفصل الرابع

عمليات خطط لها وكان وراءها

أو ربطت به



أطفال االنتفاضة
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أبو جهاد .. 

عمليات خطط لها وكان وراءها

عملية خزان زوهر.

عملية نفق عيلبون.

عملية جبل المكبر.

عملية سافوي.

عملية دالل المغربي.

عملية أسر الجنود االسرائيليين.

عملية وزارة الحرب اإلسرائيلية.

عملية ديمونا.
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 عملية خزان زوهر

يقول خليل الوزير ان من اأبرز عملي�تن� يف تلك املرحلة ك�نت العملية املهمة 
طري،   التي نفذته� جمموعتن� لتفجري خزان زوهر،  وهو جزء من امل�سروع املي�ه القحُ
بعملي�ت  يتمثل  وحيد  م�سدر  من  امل�سروع  هذا  عن  املعلوم�ت  لدين�  توفرت  وقد 
ال�ستطالع التي ك�نت تقوم به� جمموعتن� يف الأرا�سي املحتلة.  وقد ق�مت جمموعة 
لن� بزرع عدد من " التنك�ت" املليئة مب�دة التي ان تي،  بت�ريخ 25 �ضباط 1955.. 
وقد جنحت عمليتن� هذه ب�سكل ب�هر،  اإذ حني انفجر اخلزان انطلقت منه املي�ه 
"بيت ح�نون" وحني ا�سرفت على  اإلى  اأنني كنت يف طريقي  ب�سكل ه�ئل،  واأذكر 
الوادي وجدته ممتلئً� مبي�ه اخلزان التي خرجت فيم� بعد لتغظي م�س�ح�ت ه�ئلة 
من الأر�ص املزروعة ب�لذرة،  وا�ستمرت املي�ه ب�لتدفق اإلى اأن و�سلت "بيت لهي�" 

لت�سب يف البحر الأبي�ص املتو�سط.

ك�نت ردة الفعل الإ�سرائيلية على هذه العمليه اأن ق�م دافيد بن غوريون وزير 
الدف�ع يف حكومة مو�سي �س�ريت بعملية ردة فعل مب��سر،  ف�أر�سل قواته اإلى "بئر 
القوات  ت�سكل ف�سيال،  فق�مت  ال�سف�" لته�جم احلم�ية امل�سرية هن�ك وك�نت 
الإ�سرائيلية بن�سف اخلزان الذي يزود غزة ب�ملي�ه وجرح م� يقرب من 12 �سخ�سً� 

من املدنيني وجنود احلم�ية امل�سرية.
ت�بعة  كتيبة  ي�سكل  فل�سطيني  ع�سكري  ت�سكيل  هن�ك  ك�ن  الوقت  ذلك  ويف 
للجي�ص امل�سري،  وك�ن مك�ن تواجده� يف رفح، فم� ك�ن من ق�ئد هذه الكتيبة اإل 
اأر�سلوه� اإلى "بئر �سف�" لتدافع عن املنطقة .. ويف الطريق ب�ل�سبط عند "وادي 
عليهم  فتحت  حيث  اإ�سرائيلي  كمني  يف  الكتيبة  حتمل  التي  ال�سي�رة  غزة" وقعت 

النريان فقتل منهم 28 ع�سكريً�.
 وك�نت عملية  الغدر هذه قد متت يف الليل،  وحني علمن� مب� حدث يف �سب�ح 
اليوم الت�يل،  قمن� ب�إغراق املن�ديل ب�لدم�ء وانطلقن� مبظ�هرة ع�رمة يف مدر�سة 
اإلى  لتن�سم  تتوافد  ك�نت اجلم�هري  الطريق  البلد،  ويف  ب�جت�ه  الث�نوية  فل�سطني 
املتظ�هرين، كي ت�سهد غزة مظ�هرة مل ت�سهده� يف ت�ريخه�،   وك�نت ال�سع�رات 
الرئي�سية التي اأطلقن�ه� يف تلك املظ�هرة:  "جندون� تنقذون�" "دربون� ت�سعفون� " 

�سلحون� تنجدون� " وذلك اإلى ج�نب �سع�رات رف�ص التوطني و" فل�سطني عربية" .
وب�ت وا�سحً� اأن انفج�رًا جم�هرييً� اأخذ ي�سمل غزة بحيث يكون من ال�سعب 
فيم� بعد �سبط الو�سع هن�ك حينذاك حتركت الإدارة امل�سرية فق�مت ب�عتق�ل 

عدد من املواطنني.

مو�سي �س�ريت

وادي غزة
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عملية نفق عيلبون
الت�بعة  الع��سفة  قوات  نفذته�  ع�سكرية  عملية  اأول  هي  عيلبون  نفق  عملية 
تحُعد العملية يف  اإ�سرائيل م� بني 28 و 31 ك�نون الأول 1964.  "فتح" �سد  حلركة 

الأدبي�ت ال�سي��سية الفل�سطينية انطالقة الثورة الفل�سطينية املع��سرة.

ج�ءت رًدا على امل�س�ريع امل�ئية الإ�سرائيلية ل�سحب مي�ه نهر الأردن وا�ستهدفت 
"الع��سفة"  عن  و�سدر  فل�سطني،  �سم�ل  عيلبون  منطقة  يف  م�ئية  من�س�أة  تفجري 
بي�نه� الأول يوم 1 ك�نون الث�ين 1965 الذي اأعلن عن تنفيذ عملية ع�سكرية يف ليلة 
31 ك�نون الأول/1ك�نون الث�ين حققت اأهدافه� وع�د منفذوه� ب�سالم، وتبعه البي�ن 
الث�ين الذي اأعلن عن تف��سيل العملية حيث ق�مت قوة من الع��سفة مبه�جمة العدو 
ومن�س�آت حتويل نهر الأردن وا�ستط�عت اأن ت�سيب اأهدافه� يف كل من نفق عيلبون 
اأحمد مو�سى. ذكرت م�س�در  و�سهل البطوف، وعن ا�ست�سه�د مق�تل واحد ا�سمه 
فل�سطينية لحًق� اأَنّ اأحمد مو�سى قتلته وحدة من اجلي�ص اللبن�ين يف طريق عودته 

بعد تنفيذ العملية.

تذكر م�س�در اأخرى اأَنّ العملية التي جرت ليلة 31 ك�نون الأول/1ك�نون الث�ين 
مل تنجح، اإذ اأ�سر اجلي�ص اللبن�ين اأفراد املجموعة قبل متكنهم من دخول فل�سطني 
واعتحُقل ي��سر عرف�ت يف بريوت وهو يوزع بي�ن الع��سفة الأول على وك�لت الأنب�ء، 
فيم� ل تتوفر م�س�در اإ�سرائيلية تعرتف بخ�س�ئر يف موقع العملية. ولكن الواقع هو 
اأن الع��سفة نّفذت يف الأعوام 1956 – 1966 �سل�سلة من العملي�ت الع�سكرية رفعت 
من درجة الت�سعيد يف �سم�ل فل�سطني وجنحت بجعل الكف�ح امل�سلح الفل�سطيني يف 

�سلب اجلدل ال�سي��سي الدائر.

ح�سلت عملية عيلبون وم� تاله� يف جو من الأزم�ت ال�سي��سية بني املع�سكرين 
العربيني الي�س�ري القومي واملح�فظ، وبني عبد الن��سر وحزب البعث يف �سوري�، 
العربي  احلربي  املجهود  عن  امل�ستقل  امل�سلح  الفل�سطيني  الكف�ح  يكن  مل  وكذلك 
وتوقيته حمل اإجم�ع يف الو�سط ال�سي��سي الفل�سطيني نف�سه، فبينم� اأعلنت "فتح" 
عن ميالد الثورة الفل�سطينية امل�سلحة، اتخذت حركة القوميني العرب وكذلك عبد 
الن��سر موقف� متحفظ�، معتربين التوقيت غري مالئم واأن الت�سعيد املبكر م�سّر 
ال�سقريي  اأحمد  التحرير  وا�ستنكر رئي�ص منظمة  العربية،   املواجهة  ب��ستعدادات 
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العملي�ت، وانتقده� كذلك غ�س�ن كنف�ين يف مق�ل يف �سحيفة املحرر )اأنظر �سالح 
خلف، فل�سطيني بال هوية(. يف املق�بل اأكدت بي�ن�ت "فتح" ال�سي��سية الالحقة اأن 
خمطط�تن� يف امليدانني الع�سكري وال�سي��سي ل تتع�ر�ص مع املخطط الفل�سطيني 

والعربي الر�سميني:

العربية  الإ�سرتاتيجية  خدمة  ت�ستطيع  لن  امل��وح��دة  العربية  القي�دة  )اإن 
التن�سيقي  العمل  بقيت يف حدود  اإذا  الدف�عية  الع�سكرية  وحدته�  على  الإبق�ء  اأو 
للجهد الع�سكري العربي، وهن� يكمن دور ال�سعب الفل�سطيني بقي�دة حركته الثورية 

امل�سلحة يف اإخراج الإ�سرتاتيجي� العربية من هذا التحديد الظريف. 

- بي�ن حركة "فتح" - 28 ك�نون الث�ين 1965

على الرغم من اخلالف ال�سي��سي الذي جرى حول الدوافع والتوقيت، ومع 
عدم اإجم�ع امل�س�در على جمري�ت العملية نف�سه�، اإل اأَنّ انطالق العمل الفل�سطيني 
امل�سلح بعد حرب ع�م 1967 وحتول الكف�ح امل�سلح اإلى حمل اإجم�ع القوى ال�سي��سية 
الفل�سطينية  الوطنية  ال�سردية  يف  مهًم�  مركًزا  عيلبون  عملية  اأعطى  الفل�سطينية 

معترًبا اإي�ه� انطالقة الثورة الفل�سطينية املع��سرة.

عملية جبل المكبر
مع �سروق �سم�ص الرابع ع�سر من اأي�ر 1974، يف الذكرى ال�س�د�سة والع�سرين 
جة، ويف  لت�أ�سي�ص اإ�سرائيل، انطلق موكب م�سرًع� يف �سوارع القد�ص ال�سرقية املتعرِّ
وخلفه  وح�نًق�،  ليفي غ��سًب�  األربت  املتفجرات  تقلُّ خبري  �سرطة  �سي�رة  مقدمته 

�سي�رة اإ�سع�ف وجيب�ن ع�سكري�ن ت�بع�ن لل�س�ب�ك يف منطقة القد�ص.

املوكب انطلق فور تلّقي ات�س�ل من جمهول مبركز العملي�ت يف ال�سرطة.

ث عرب اخلط اله�تفي رجل مذعور يتو�سل امل�س�عدة بلكنة عربية: حتدَّ

اأ�سدق�ئي، اأرجوكم تع�لوا فوًرا اإلى جبل املكرب اأن� موجود بج�نب مبنى الأمم 
املتحدة، ويق�ل: اإن هن�ك قنبلة ويبدو اأن الأمر خطري؛ لأن هن�ك اأولدًا، الكثري من 

الأولد، يجب اأن ت�أتوا قبل اأن ي�سل الأولد اإلى املدر�سة.

غ�س�ن كنف�ين
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ال�س�بط ا�ستدعى الق�ئد امل�سوؤول عنه، وهذا بدوره طلب من األربت التوجه للمك�ن.

�سرطة الحتالل يف القد�ص ك�نت يف ح�لة ت�أهب بعد اأن تلّقت اأكرث من اإنذار 
حول نية منظم�ت فل�سطينية تنفيذ عملي�ت يف الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�ص اإ�سرائيل، 
هرني  المريكية  املتحدة  الولي�ت  خ�رجية  وزي��ر  اغتي�ل  على  يقدمون  رمب�  بل 

ك�سينجر الذي تواجد يف اليوم نف�سه يف فندق امللك داوود يف القد�ص.

املوكب الذي انطلق بجنون و�سل اإلى جبل املكرب ال�س�عة 6:45 �ضباًحا، خيوط 
ال�سم�ص الأولى �سبغت اأزقة القد�ص بلونه� الذهبي، اإلى ج�نب هذا امل�سهد ال�س�حر، 
به�  خ��سة  من�س�ت  على  من�سوبة  ك�تيو�س�  �سواريخ  ثالثة  وجود  الط�قم  لحظ 
"الرباق"  الغربي  احل�ئط  �سوب  )اأحده�  القد�ص  نحو  ووجهته�  للقذف،  ومعدة 

مت�ًم�(، والآخر نحو فندق امللك داوود، بينم� الأخري �سوب املدينة.

الأ�سالك الكهرب�ئية ربطت بني القذائف الثالث مًع� ب�س�عة ك�نت مع موؤقت 
ك�ن ي�سري اإلى ال�س�عة ال�س�بعة مت�ًم� كموعد لنفج�ره�.

ليفي ت�سبب عرًق� بينم� انبطح األربت بج�نب القذائف، وتن�ول معداته من 
األربت تعرف  ال�س�عة م�ستمرة،  العمل، بينم� تكتكة  التي ك�نت يف حقيبته وب��سر 
على منظومة الت�سغيل اخل��سة ب�لقذائف وا�ستط�ع اأن ينتزع الأ�سالك املربوطة يف 

ال�س�عة.

ال�س�عة ك�نت ق�ربت على ال�س�بعة عندم� ا�ستط�ع األربت ان ينقذ املدينة من 
بع�مني حني قتل من عبوة  بعده�  الأخ��رية، )مل يح�لفه احلظ  اللحظة  ك�رثة يف 

انفجرت يف يده(.

� اأوليًّ� لقذائف الك�تيو�س�، ليتبني اأنه�  اأجرى األربت مع رج�ل ال�س�ب�ك فح�سً
جديدة كليًّ�، واأنَّه� من اإنت�ج كوري� ال�سم�لية، قطره� 122 ملمرًتا، وزنته� اأربعون 

كيلوغراًم� لكل واحدة، ليبداأ البحث عمن ق�م بو�سعه� واأراد اإطالقه�؟

اأرًق� حقيقيًّ� يف  ال�س�ب�ك توّلى مهمة البحث عن ال�سخ�ص الذي ب�ت ي�سكل 
القد�ص.

بف�سل  اأ�سطورة  اإل��ى  حت��ّول  ال�س�ب�ك  يف  �سخ�ص  ا�سم  ملع  الأث��ن���ء  تلك  يف 
�سخ�سيته القوية وقدراته اخل�رقة، يدعى "يهودا اأربيل".

اأربيل كلف باملهمة التي بدت �ضبه م�ضتحيلة، وهي اإحباط العمليات يف القد�س 

هرني كي�سنجر
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اإليها،  الت�ضلل  عمليات  اإحباط  ا  واأي�ضً الفل�ضطينية،  للمنظمات  هدًفا  كانت  التي 
ووقف عملي�ت تهريب املتفجرات والأ�سلحة اإلى داخله�، وحتديًدا عرب نهر الأردن 
لبن�ن  مع  احل��دود  اإلى  ب�لإ�س�فة  الغربية،  ال�سفة  وبني  بينه�  املفتوحة  واجل�سور 

و�سوري�.

اإلخوة مالعبي

اأربيل اأر�سل رج�له اإلى احلدود ملط�ردة وا�سطي�د املت�سللني، وا�ستط�ع يف وقت 
ق�سري اأن يتعرف اإلى من و�سع قذائف الك�تيو�س� يف جبل املكرب.

لل�س�ب�ك روايت�ن حول هذه احل�دثة، الأولى تتحدث عن ح�دث اآخر حدث يف 
اأطلقت بعده�  املنفذين، حيث  ال�س�ب�ك من معرفة  اليوم نف�سه، مّكن  القد�ص يف 
الب�زوك�  الغربية،  القد�ص  ب�جت�ه  موؤقت  مع  �س�عة  من  ب�زوك�  قذيفة  ب�س�ع�ت 
ِدث اأ�سراًرا جدية، ولكن اأحد ال�سهود ا�ستط�ع اأن يتعرف  ا�سطدمت بجدار، ومل حتحُ
اإلى  و�سل  الذي  رقمه�  وق��راءة  املك�ن  من  فّرت  التي  �ستي�سن  البيجو  �سي�رة  على 
ال�س�ب�ك، والذي خالل �س�ع�ت ا�ستط�ع هو وال�سرطة التعرف اإلى م�لك ال�سي�رة 

من �ضعفاط من عائلة املالعبي.

ت  الفول، وعندم� مرَّ تل  بدويًّ� عجوًزا مرَّ من حّي  اإن  تقول:  الث�نية  الرواية 
اأ�سخ��ص  ق�م  �س�هد كيف  الأ�سج�ر، ومن هن�ك  اإحدى  اختب�أ خلف  �سي�رة  بقربه 
ب�إنزال حقيبة وو�سعه� بج�نب ال�س�رع، وكيف ذهب بعد مغ�درتهم وفتحه�، ليجد 

بداخله� اأ�سلحة ومتفجرات.

البدوي العجوز الذي ات�سل على الفور ب�ل�سرطة، وق�مت مب�س�درة احلقيبة، 
�: وهو ا�سم ال�سخ�ص الذي ق�م بو�سعه� والذي  � �سيًئ� مهمًّ وم� يف داخله� ق�ل اأي�سً

يعتقد اأنه من عائلة املالعبي يف �ضعفاط.

الروايت�ن على م� يبدو غري موثوقتني، واحلقيقة هي اأّن اأحد عمالء ال�س�ب�ك 
هو الذي قدم املعلومة.

ع�ئلة  الثالثة من  الإخوة  بهم،  م�ستبه  ق�ئمة  ال�س�ب�ك  و�سع  الأحوال  كلِّ  يف 
مالعبي "زكي، زهري، ري��ص" وهذه ك�نت �سدمة ب�لن�سبة اإلى ال�س�ب�ك الذي مل 
ب�"اليهود"؛ لأن اإحدى  اإن الفل�سطينيني ك�نوا يلقبونهم  اأن �سّك بهم، ل بل  ي�سبق 
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ب��سم  ا�سمه احلقيقي  وا�ستبدل  د،  تهوَّ اإخوتهم  واأحد  يهودية،  اأ�سول  جداتهم من 
يهودي.

لل�سغط  اأخذهم  اإل��ى  ا�سطر  وال�س�ب�ك  العبوات،  و�سع  تهمة  الإخ��وة  اأنكر 
عليهم، ف�أح�سر اإلى غرف التحقيق جدتهم اليهودية على اأمل اأن يت�سبب وجوده� 
 :� ب�نهي�رهم، لكنهم ق�لوا لهم: "ب�إمك�نكم اإعدامه�"، بينم� ق�ل اأحد الإخوة اأي�سً

ميكنن� م�س�عدتكم يف قتله�.

ال�س�ب�ك ك�ن على قن�عة اأن الإخوة املالعبي هم من و�سع العبوات ومن اأطلق 
القذيفة، لأن �س�عة املوؤقت يف احل�لتني �سبيهة وعملت ب�لآلية نف�سه�.

اأول املعرتفني ك�ن زكي  بعد حتقيق مطول وجمهد اعرتف الإخوة ب�لعملية، 
الذي اعرتف ب�رتب�طهم بحركة فتح، وقّدم اإج�بة للغز حري ال�س�ب�ك طوياًل، منذ 
اأن عرث على �سي�رة حمملة ب�ملواد املتفجرة والقذائف التي مل تنفجر ب�سبب خلل 
اأن  دون  املئ�ت من موت حمقق،  اأنقذ حي�ة  م�  وهو  املدينة،  دواوي��ر  اأحد  فني يف 

يتمكن ال�س�ب�ك من معرفة م�سدره� وكيف و�سلت اإلى القد�ص.

زكي اعرتف اأنه مع اإخونه هم من اأو�سلوا ال�سي�رة التي مل يكن لدى ال�س�ب�ك 
اأي م�ستبه بهم حوله�، واأنهم عملوا مع اأبي فرا�ص، اأو من يعرف مب�سطفى عي�سى 

اللفت�وي امل�سوؤول عن القط�ع الغربي يف حركة فتح.

ا   اأبو فرا�ص الذي ك�ن يظهر عليه اأنه �سخ�ص ل مب�ٍل وك�سول، وتبني اأنه ذكي جدًّ
م�كر ويعرف كيف يراوغ، عّلق على جدار مكتبه يف دم�سق �سع�ر "ثورة حتى الن�سر".

بتجنيد  واهتم  جه�د،  اأب��ي  اإم��رة  حتت  عمل  القد�ص  مواليد  من  فرا�ص  اأب��و 
من  لهم  واملتفجرات  الأ�سلحة  وتهريب  الداخل،  يف  وزرعهم  الفدائيني  وتدريب 
خالل �سيفرات خ��سة، مّت بثه� من خالل اإذاعة الثورة الفل�سطينية اخل��سة بفتح.

اأبو فرا�ص ك�ن خ�سًم� عنيًدا لل�س�ب�ك الذي خ��ص معه حرب اأدمغة مل تتوقف 
اإلى اأن ع�د بعد اتف�قية اأو�سلو، واأ�سبح حم�فظ رام اهلل والبرية يف ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية. 

اعرتف الإخوة من ع�ئلة املالعبي ب�لأعم�ل التي ق�موا به� يف ال�س�بق، ولكْن 
�سوؤال: كيف و�سلت اإليهم املواد املتفجرة والقذائف؟ بقي دون حّل لأنهم بب�س�طة 
مل يعلموا لأن التعليم�ت التي تلقوه� ب�ل�سيفرة طلبت منهم اأن يتجهوا يف ال�س�بع من 
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اأي�ر اإلى مدر�سة الفرير الك�ثوليكية يف بيت حنين�، واأخذ ثالث حق�ئب من هن�ك، 
وهي التي مت ت�سغيله� يف العمليتني يف اليوم نف�سه، اأم� حقيبة ال�سالح فقد اعرتفوا 
اأنهم وجدوها بقرب حمطة وقود قرب �ضعفاط، واأرادوا التخل�س منها؛ لذا األقوا 

به� قرب ال�س�رع.

اإن  بل  منه�،  التخل�ص  بهدف  به�  لَق  يحُ مل  احلقيبة  اأن  مقتنًع�  ك�ن  ال�س�ب�ك 
� م� ك�ن يفرت�ص اأن ي�أخذه� من النقطة امليتة التي و�سعت فيه�. �سخ�سً

التحقيق مع الإخوة املالعبي و�سل اإلى طريق م�سدود، حيث حوكموا ب�ملوؤبد 
تب�دل  �سفقة  يف  حتريرهم  مّت  حيث  م�ستوطن،  وقتل  والب�زوك�  الك�تيو�س�  على 

الأ�سرى ع�م 1985 التي اأجنزه� اأحمد جربيل.

اأم� �سوؤال: من اأح�سر العبوات وكيف دخلت اإلى القد�ص؟ فقد بقي من دون 
اإج�بة اإلى اأن ج�ءت الإج�بة من مك�ن مل يكن ليخطر بب�ل اأحد.

عملية سافوي
الوطني  التحرير  حلركة  ت�بعت�ن  فدائيت�ن  جمموعت�ن  به�  ق�مت  عملية 
اأبيب، يف 1975/3/6  تل  الإ�سرائيلي يف  الفل�سطيني )فتح( �سد قوات الحتالل 

انتق�م� ل�سهداء عملية فردان الذين قتلتهم قوات كوم�ندوز اإ�سرائيلية يف بريوت.

خلفت عملية �س�فوي مقتل وجرح نحو م�ئة م� بني ع�سكري ومدين.

تفاصيل العملية

ت�سلمت ال�سلطة الفل�سطينية اخلمي�ص 31 اأي�ر 2012 رف�ت �سبعة من ال�سهداء 
الذي ق�سوا يف عملية فندق �س�فوي يوم 6 اآذار 1975 لتختتم بذلك ف�سول العملية 
التي  اإلى اخل�س�ئر  ب�لنظر  الفل�سطينية  املق�ومة  ت�ريخ  التي ك�نت نقطة مهمة يف 
التح�سين�ت  متج�وزة  الإ�سرائيلي  العمق  اإلى  وو�سوله�  الحتالل  بقوات  اأحلقته� 

الأمنية الكبرية.
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وُنفذت العملية اآنذاك انتقاما ل�ضقوط عدد من قادة املقاومة يف عملية فردان 
ببريوت التي ا�ست�سهد فيه� الق�دة كم�ل ن��سر وكم�ل عدوان واأبو يو�سف النج�ر، 
والتي فجر الكوم�ندوز الإ�سرائيلي يف �سي�قه� مقر اجلبهة الدميقراطية لتحرير 

فل�سطني يف حي الف�كه�ين ببريوت �سنة 1973.

)اأبو  الوزير  خليل  الراحل  الفل�سطيني  القي�دي  �س�فوي  عملية  على  واأ�سرف 
البحر  اأبيب عن طريق  تل  اإلى  املق�ومة  قوة  اأفراد من  بو�سول  وانطلقت  جه�د(، 
ملواجهة  الحتالل  �سلط�ت  اتخذته�  التي  الأمنية  الحتي�ط�ت  جميع  خمرتقني 

عملي�ت املق�ومة.

وت�ألفت القوة املكونة من ثم�نية فدائيني من جمموعتني وهم� جمموعة ال�سهيد 
الفل�سطيني  الوطني  التحرير  ال�سهيد ج�د اهلل من حركة  �س�مر عيون وجمموعة 

)فتح(.

وبعد ف�سلهم يف بلوغ وزارة الدف�ع، جنح الفدائيون يف ال�سيطرة على فندق 
�س�فوي الواقع ب�لقرب من اأبنية ت�سغله� رئ��سة الأرك�ن الع�مة للجي�ص الإ�سرائيلي 

يف منطقة ه�كري�ه.

ب�إطالق  وط�لبوا  الره�ئن،  من  جمموعة  الفندق  داخل  الفدائيون  واحتجز 
جمموعة من املن��سلني املعتقلني يف ال�سجون الإ�سرائيلية وت�أمني ط�ئرة تنقلهم اإلى 

�سوري� مع ال�سفري الفرن�سي يف اإ�سرائيل والره�ئن، مق�بل حي�ة املحتجزين.

املك�ن  اإلى  فح�سر  الحتالل  �سلطة  هرم  اأعلى  يف  ل�ستنف�ر  العملية  ودفعت 
رئي�ص احلكومة اآنذاك اإ�سح�ق رابني، ووزير الدف�ع �سمعون برييز، ورئي�ص الأرك�ن 
مردخاي غور، اإ�ضافة اإلى عدد من كبار ال�ضباط االإ�ضرائيليني، والذين تو�ضلوا اإلى 

قرار مبه�جمة الفندق ورف�ص مط�لب الفدائيني.

واأخفقت القوات الإ�سرائيلية يف حم�ولتني لقتح�م الفندق ثم جنحت يف املرة 
الث�لثة بعد اإنزال قوات ب�ملروحي�ت على �سطح الفندق يف حني دخلت قوة اأخرى من 
اأحد الأبواب اخللفية وا�ستبكت قوة مع الفدائيني داخل غرف الفندق، فيم� اأطلقت 

الدب�ب�ت نريانه� على �سطح الفندق.

وبعد اأن نفدت الذخرية من الفدائيني فجروا الفندق على من فيه، وفوجئت 
القوات الإ�سرائيلية بعد �سيطرته� على املوقع بنريان كثيفة من فدائيني بقي� على 



129

قيد احلي�ة ومتكن� من اخلروج، وبعد معركة عنيفة ا�ست�سهد اأحدهم� واأ�سر الث�ين 
جريح�.

واأ�سفرت العملية عن تدمري الفندق واملنطقة املحيطة به ودار لل�سينم�، ومقتل 
وجرح اأكرث من خم�سني ع�سكري� وحوايل خم�سني مدني�، فيم� اعرتفت ال�سلط�ت 

الإ�سرائيلية مبقتل 11 �سخ�س� وجرح ع�سرين اآخرين.

اال�ضتخبارات  �ضباط  كبار  اأحد  يئريي  عوزي  العقيد  القتلى  بني  من  وكان 
الع�سكرية الإ�سرائيلية والذي ك�ن وراء تنفيذ عملية فردان يف بريوت يف 10 ني�س�ن 

.1973

بعد  الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  حققته  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج���ح  ب��ع��د 
ع���م  يف  ال��ع��رب��ي��ة  وال�����س��رع��ي��ة  ال����دويل  الع����رتاف  ع��ل��ى  وح�سوله�   1973 ع����م 
بعده�  1974 ع��ام  ال��رب��اط  قمة  يف  للفل�ضطينيني  �ضرعيا  ممثال   باعتبارها 

بداأ كي�سنجر وزير خ�رجية اأمريك� يف ذلك الوقت العمل ل�سطب منظمة التحرير 
الفل�سطينية وق�ل يف حينه� "وداع� ملنظمة التحرير الفل�سطينية" واعتمد كي�سنجر 
�سي��سة اخلطوة –خطوة لإع�دة ترتيب املنطقة وحلل النزاع بني العرب وا�سرائيل 
–ال�سورية ع�مي 1974- اأتف�قي�ت فك ال�ستب�ك على اجلبهتني امل�سرية  وك�نت 
1975 وك�ن يف اإ�سرائيل حكومة برئ��سة اإ�سحق رابني ووزير الدف�ع �سمعون بري�ص 
زي���دة  من  فر�سة  ال�سهيوين  الكي�ن  ق���دة  وج��د  الأرك����ن  رئي�ص  غ��ور  وم��ردخ���ي 
عدوانهم واعتداءاتهم برا وجوا �سد ال�سعب الفل�سطيني واللبن�ين داخل فل�سطني 
وخ�رجه� و�سهدت ال�س�حة اللبن�نية مع�رك يومية وق�سفً� يوميً� للمخيم�ت والقرى 

واملدن اللبن�نية وكذلك القتل اليومي ل�سعبن� الفل�سطيني يف الداخل .

ك�ن الرد من ق�ئد الثورة الفل�سطينية اأبي عم�ر  والق�ئد اأبي جه�د هو ت�سعيد 
ومق�ومة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  دور  وتعزيز  ال�سهيوين  العدو  �سد  املق�ومة 
م�سروع كي�سنجر ل�سطب منظمة التحرير الفل�سطينية ومق�ومة م�سروع احلكم الذاتي .

اأبو يو�سف  وك�نت املن��سبة للذكرى الأولى ل�ست�سه�د الق�دة الثالثة ال�سهيد 
النج�ر وكم�ل عدوان وكم�ل ن��سر.

وك�ن مك�ن العملية وزارة الدف�ع ال�سهيونية –�س�رع ه�كري�- تل اأبيب وقبل 
الو�سول الى وزارة الدف�ع جنح الفدائيون يف ال�سيطرة على فندق �س�فوي الواقع 

ب�لقرب من وزارة الدف�ع ال�سهيونية.

�سمعون بري�ص
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أهداف العملية :

حترير اأبط�لن� الأ�سرى من جميع ال�سجون الإ�سرائيلية .  -1

الث�أر لل�سهداء الق�دة الثالث .  -2

ن�سرب مثال ب�سج�عة وبطولة رج�ل الفتح لكل ثوار الع�مل .  -3

اأن نكون يدا واحدة يف عملية التنفيذ متحلني بروح التع�ون واملودة واملحبة بني   -4
اأفراد املجموعة .

الره�ئن  وتع�ملن� مع  تع�ونن�  لثورتن� من خالل  الوجه احل�س�ري  ينت�سر  اأن   -5
فال نقتل اأحدا منهم .

اذا ك�ن هن�ك ن�س�ء واأطف�ل يجب اأن نع�ملهم مع�ملة ح�سنة.  -6

اأر�ص  فوق  فل�سطني  علم  ورفع  الت�ريخية  اأر�سن�  الى  العودة  حق  من�ر�ص  اأن   -7
فل�سطني .

 . ب�سموخ جب�ل اجلليل  اأن يكون �س�خم�  العدو عليه  اأيدي  اأ�سريا يف  يقع  من   -8
خ�س�ئر العدو ال�سهيوين ك�نت اأكرث من 50 قتيال �سهيوني� ع�سكري� وك�ن من 
وا�ست�سه�د  فردان  عملية  يف  اأ�سرتك  الذي  ب�ئريي  عوزي  العميد  القتلى  بني 
الق�دة الثالث يف بريوت 10 ني�س�ن ع�م 1973 وك�ن ق�ئدا لحدى الوحدات 
الع�سكرية ال�سهيونية التي عربت قن�ة ال�سوي�ص يف حرب 1973 واأكرث من 150 

جريح� .

أسماء مجموعة سافوي الشهداء األبطال :

الرملة  مواليد  م��ن  املجموعة  ق�ئد  خ�سر(  )امل���الزم  ج��رام  اأح��م��د  خ�سر   -1
1947وي�سكن قط�ع غزة التحق بقوات الع��سفة يف حركة "فتح" ع�م 1969.

ن�يف منجد ا�سم�عيل ال�سغري )زي�د ط�رق( من مواليد اأذن� 1954 – اخلليل  -2

التحق بقوات الع��سفة يف حركة "فتح" ع�م 1972.

 1955 جنني  مواليد  من  الهندي(  الليل  )اب��و  ال�س�فعي  حممد  حممود  عمر   -3
التحق بقوات الع��سفة يف حركة "فتح" ع�م 1972.
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احمد حميد احمد اأبو قمر )ابو عبيدة اجلراح( من مواليد غزة 1948 التحق   -4
بقوات الع��سفة يف حركة "فتح" ع�م 1970.

عبد اهلل خليل عبداهلل كليب )م�س�حلة خليل الهزاع(من مواليد طولكرم1955  -5

التحق بقوات الع��سفة يف حركة "فتح" ع�م 1970.

حممد �سي�ء الدين احللواين )ع�س�م به�ء الدين ال�سيويف(مواليد ن�بل�ص1948  -6

التحق بقوات الع��سفة يف حركة "فتح" ع�م 1972.

مو�سى العبد اأبو ثري� )مو�سى عزمي( من مواليد غزة 1957.  -7

التحق بقوات الع��سفة يف حركة "فتح" ع�م 1969.

ال�سلط 1952 التحق  مو�سى جمعة ح�سن طاللقة )مو�سى احمد(من مواليد   - 8
بقوات الع��سفة يف حركة  فتح ع�م 1969. هو الوحيد الذي بقي من املجموعة 
على قيد احلي�ة ومت ا�سره ع�سر �سنوات وحرر يف عملية تب�دل الأ�سرى ع�م 

1983 "عملية حترير �سجن اأن�س�ر" وتويف يف الأردن .

و�سجن  العملية  بعد جن�ح  القليمية  املي�ه  اأ�سر يف  دروي�ص  احمد ندمي  ح�مد   -9
ع�سر �سنوات ومت حتريره يف عملية تب�دل الأ�سرى ع�م 1985وهو برتبة عقيد 

ومتق�عد على ال�س�حة الأردنية.

10-  ح�س�م البليدي – قلقيلية – رجع من البحر ليخرب اب� جه�د ان هن�ك عطاًل 
يف الب�خرة ولكن القبط�ن اأ�سلحه بعد عدة �س�ع�ت ومل ي�سرتك يف العملية، 

تويف اخريا يف قلقيلية مبر�ص ال�سرط�ن برتبة لواء.

11-  حممد عب��ص – م�سري اجلن�سية – وهو قبط�ن الب�خرة.

12-  حممد ح�سن م�سعد- م�سري اجلن�سية – م�س�عد القبط�ن.

املنفذين  جن���ح  بعد  اإ�سرائيليني  ب�حتج�ز  تق�سي  ك�نت  العملية،  ��ّط��ة  خحُ
بيل انت�س�ف الليل  ب�لت�سلل اإلى تل اأبيب، ملب�دلتهم لحًق�، ب�أ�سرى فل�سطينيني. وقحُ
اأبيب. اإلى �س�طئ تل   بنحو 45 دقيقة، و�سل الفدائيون على منت زورقني حربيني 

دورية ال�سرطة الإ�سرائيلية التي ك�نت يف املك�ن ا�ستبهت ب�ملجموعة وفتحت الن�ر 
ّماًل ب�لذخ�ئر واملتفجرات. �سوبهم، م� اأّدى لنفج�ر الزورق الذي ك�ن حمحُ
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ال�س�طئ،  ب�جت�ه  الت�سلل  من  املجموعة  اأف��راد  متّكن  الق�رب،  انفج�ر  بعد 
يف  ح�ولوا  اليدوية،  القن�بل  ويلقون  الن�ر  يطلقون  وهم  الرئي�ص  ال�س�رع  وقطعوا 
الب�ب ك�ن  لكّن  اأبيب،  تل  ال�سهرية يف  ال�سينم�  دور  اإحدى  ال�سيطرة على  البداية 
وتفجري  عليه  الر�س��ص  من  �سلي�ت  اإطالقهم  رغم  فتحه  يف  ينجحوا  ومل  غلًق�  محُ

قن�بل يدوية.

اقتحموا  ثم  الن�ر،  اأفراده�  يحُطلق  بينم�  ال�سري،  ملوا�سلة  املجموعة  ا�سطّرت 
بعد ذلك ح�ول  العلوي.  الط�بق  اإلى  الره�ئن  "�س�فوي" واأخذوا عدًدا من  فندق 
البوابة  وعلى  الره�ئن،  من  املزيد  لأخذ  الفندق  مغ�درة  املجموعة  من  عن�سران 

تبادال اإطالق النار مع جندي احتياط، كان منزله قريًبا من املكان، فقتاله.

متركز الفدائيون يف الط�بق العلوي من الفندق املكون من عدة طوابق، بعد 
فخخوا املبنى جّيًدا. وعند ال�س�عة الواحدة فجًرا، و�سلت اإلى منطقة الفندق وحدة 
النخبة يف جي�ص الحتالل "�سرييت متك�ل". هدد الفدائيون بقتل الره�ئن اإذا مل 
يف  كبوت�سي  هالريون  بينهم  من  وعربًي�  فل�سطينًي�  اأ�سرًيا   20 عن  اإ�سرائيل  تفرج 
رهينة  عرب  الحتالل  جي�ص  مع  املف�و�س�ت  الفدائيون  اأدار  �س�ع�ت.  اأربع  غ�سون 
ك�نت جتيد اللغة العربية، وا�ستمّرت املف�و�س�ت نحو ثالث �س�ع�ت، وافق خالله� 
بليغة برتت  اأ�سيب بجروح  وقد  اأمل�يّن )60 ع�ًم�(،  الفدائّيون على حترير عجوز 

على اإثره� رجله.

ويف ال�س�عة 5:15 فجًرا، اقتحمت وحدات القّوة الإ�سرائيلية "�سريت متك�ل" 
الفدائّيون  ومتّكن  ب�لفندق،  ه�ئل  دم�ر  وحلق  األغ�مهم،  الفدائيون  ففجر  املك�ن، 
من قتل ثالثة من عن��سر القّوة املحُه�جمة، واأ�س�بوا ثالثة اآخرين بينهم ق�ئد �س�بق 
ل�"�سريت متك�ل" هو العقيد عوزي يئريي، اإ�س�فة ملقتل ثم�نية مدنيني اإ�سرائيليني، 

وخبري �سالح اأمل�يّن اأّدى مقتله لعرقلة م�سروع تطوير دب�بة املريك�ف�.

كم على مو�سى جمعة،  انتهت العملّية ب��ست�سه�د �سبعة من الفدائيني، فيم� ححُ
ب�لإعدام، لكن جرى حتريره لحًق� يف عملية تب�دل اأ�سرى.

هالريون كبوت�سي
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مزيد من الروايات

حممد ح�سن �سعد وعي�سى ابراهيم الريدي م�سري�ن �س�رك� يف عملية �س�فوي 
الفدائية يف قلب تل اأبيب التي نفذته� املق�ومة الفل�سطينية يف ع�م 1975. ي�ستعيدان 

العملية بتف��سيله� ك�فة، ومعه� مرحلة يتمني�ن لو تعود.

اأع�دت م�س�دفة حت�ورت فيه� يف مدينة عزبة الربج ال�س�حلية ب�سم�ل م�سر 
مع بطلني �س�رك� يف عملية فندق �س�فوي الفدائية بقلب تل اأبيب يف م�ر�ص 1975، 
نفذته�  التي  والنوعية  اجلريئة  الفدائية  العملي�ت  من  �سل�سلة  ت�ريخ  ذهني  اإلى 
القرن امل��سي.  ب�أطي�فه� ك�فة خالل �سبعيني�ت وثم�نيني�ت  الفل�سطينية  املق�ومة 
ك�ن لعملية �س�فوي و�سع خ��ص لأنه� فريدة يف تخطيطه� وتنفيذه� ونت�ئجه� اأي�سً� 

ومثلت اخلرق الأمني الأكرب يف الت�ريخ الع�سكري الإ�سرائيلي.

قبل �سرد م� ق�له البطالن حول م�س�ركتهم� يف هذه العملية ل بد اأن نتعمق 
اخل��سة  القوات  تنفيذ  بعد  العملية.  لهذه  والتجهيز  التخطيط  مراحل  يف  قلياًل 
الإ�سرائيلية لعملية فردان بقلب الع��سمة اللبن�نية بريوت يف ني�س�ن 1974 والتي 
كم�ل  وهم  الفل�سطيني  الفدائي  العمل  ق�دة  اأب��رز  من  ثالثة  اغتي�ل  عن  اأ�سفرت 
عدوان، اأبو يو�سف النج�ر وكم�ل ن��سر وتفجري مقر اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
فل�سطني، بداأت قي�دة قوات الع��سفة الفل�سطينية الإعداد الفوري لعملية ك�ن هن�ك 
العدوان  على  املن��سب  الرد  لتمثل  اأبيب  تل  قلب  ويف  نوعية  تكون  اأن  على  حر�ص 

الإ�سرائيلي.

اأبو  يو�سف النج�ر" التي يقع مركزه� مبدينة �سور  "ال�سهيد  �سرعت كتيبة 
ثم  املهمة  لهذه  منهم  الأن�سب  لختي�ر  لعن��سره�  مكثفة  تدريب�ت  يف  اجلنوبية 
ثم مت  ومن  البحري  الأب��رار  �سواطئ �سيدا على طرق  لي�سبح يف  التدريب  تطور 
"جمموعة  �سميت  الأول��ى  مق�تلني  اأربعة  من  مكونة  منهم�  كل  جمموعتني  اختي�ر 
مت  اهلل".  ج�د  حممد  ال�سهيد  "جمموعة  �سميت  والث�نية  عيون"  �س�مر  ال�سهيد 
حتديد هدف رئي�سي وثالثة اأهداف فرعية يف تل اأبيب مله�جمته� ح�سب الأولوية 
وال�سينم�  الأوبرا  "ه�كري�" ثم  التي تقع يف �س�رع  الإ�سرائيلية  الدف�ع  وهي وزارة 

ودار ال�سبيبة وفندق �س�فوي ك�أهداف بديلة.
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العملية رد على "فردان"

عليه�  اأ�سرف  التي  للعملية  التخطيط  جمموعة  اأم�م  الث�نية  الأولوية  ك�نت 
الق�ئد الفل�سطيني الكبري خليل الوزير وع�ونه الق�ئدان "اأبو فرا�ص" و"اأبو ح�سن" 
ت�أمني و�سيلة النتق�ل البحرية للمجموع�ت املنفذة للعملية من لبن�ن اإلى �سواطئ 

فل�سطني املحتلة. 

الفكرة الأف�سل التي طرحت يف هذا ال�سدد هي حم�ولة التف�ق مع �سفينة 
�سحن ب�س�ئع من ال�سفن املتواجدة يف مين�ء بريوت لنقل املق�تلني اإلى قب�لة �سواحل 

فل�سطني املحتلة. 

يف  املقيمني  امل�سريني  احد  مع  العملية  قي�دة  توا�سلت  الفكرة  هذه  لتنفيذ 
لبن�ن ويدعى حممد جودة الذي بدوره ات�سل ب�أفراد ط�قم م�سري اجلن�سية ك�ن 
يعمل على منت �ضفينة �ضحن لبنانية و�ضلت يف اأواخر �ضباط 1975 اإلى مين�ء بريوت 
اللبن�ين  النواب  جمل�ص  يف  املوظفني  لأحد  مملوكة  الدين" وك�نت  "فخر  ت�سمى 

واأطلعهم على املهمة املطلوبة. 

وط�قمه  ا�ستعداده  ال��ري��دي  ابراهيم  عي�سى  ويدعى  ال�سفينة  رب���ن  اأب��دى 
اأم�كن  "فتح" يف  يف  قي�ديني  مع  عدة  م��رات  واجتمع  العملية  هذه  يف  للم�س�ركة 
خمتلفة يف بريوت منه� منزل ك�ن يقع ب�لقرب من ملعب كميل �سمعون يف منطقة 
بئر ح�سن عند اأطراف بريوت الإدارية. بعد عدة اجتم�ع�ت تق�بل رب�ن ال�سفينة 
مع الزعيم ي��سر عرف�ت واأبي جه�د يف مقر حلركة "فتح" يف بريوت واتفق معهم� 
على اخلطوط النهائية لدور طاقمه يف اخلطة والذي تلخ�س يف حترك ال�ضفينة من 
بريوت على اأ�س��ص اأنه� حتمل �سحنة وقود ل�س�لح �سركة اجنليزية يف قرب�ص. ثم 
تنتظر قب�لة �س�طئ �سيدا اإلى حني و�سول ق�ربني يحمالن جمموعة التنفيذ اإليه� 

ومن ثم تنقل ال�سفينة املجموعة اإلى �سواطئ فل�سطني املحتلة.

هن� تبداأ م�س�ركة البطلني حممد ح�سن �سعد وعي�سى ابراهيم الريدي اللذين 
ك�ن� �سمن ط�قم ال�سفينة الذي �سم اأي�سً� كاًل من م�هر ابراهيم الربيدي، حممد 
اإلى قب�لة  ال�سفينة  املنعم جودة. انطلق الط�قم مع  عب��ص احلليلي، وحممد عبد 
املجموعة  يحمالن  زورق���ن  اإليهم  وو�سل   1975 اآذار  من  الرابع  اليوم  يف  �سيدا 

املنفذة للعملية.
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للتن�سيق  اآخ��ران  ف��ردان  وبرفقته�  ال�سفينة  �سطح  على  املجموعة  �سعدت 
يف  ال�سفينة  حتركت  دروي�ص.  ندمي  اأحمد  وح�مد  البليدي  ح�س�م  وهم�  واملراقبة 
اأحد  فع�د  املحرك  لعطل يف  تعر�ست  الطريق  املحتلة ويف  فل�سطني  �سواحل  اجت�ه 
اأفراد املجموعة وهو عمر ال�س�فعي اإلى لبن�ن لتبليغ قي�دة العملية بهذا العطل اإل 
اأن ط�قم ال�سفينة متكن من اإ�سالحه وا�ستكم�ل الرحلة لي�سل اإلى قب�لة �س�حل تل 

اأبيب يف الث�منة من م�س�ء يوم اخل�م�ص من اأي�ر.

يقول حممد ح�سن �سعد عن الرحلة يف اجت�ه �سواطئ فل�سطني املحتلة "ك�نت 
معنوي�ت جمموعة التنفيذ ع�لية جدًا حيث ك�نوا يتب�دلون النك�ت وين�سدون اأه�زيج 
الثورة الفل�سطينية يف اأثن�ء جتهيز الأ�سلحة واملتفجرات على �سطح ال�سفينة". ك�نت 
بور�سعيد  نوع  من  وبندقيتني  رو�سية  كال�سينكوف  بن�دق  ب�ست  م�سلحة  املجموعة 
بج�نب قواذف اللهب والأنريغ� والقن�بل اليدوية وعدد من العبوات الن��سفة ك�ن 

اأكربه� زنة 50 كغم والب�قي عب�رة عن عبوات اأ�سغر".

ط�قم  فك�ن  خمتلفة  عربية  جن�سي�ت  من  ال�سفينة  �سطح  على  "كن�  يت�بع 
املنفذة  املجموعة  وك�نت  دروي�ص  ح�مد  وهو  �سوري  يوجد  وك�ن  م�سريً�  ال�سفينة 

للعملية فل�سطينية اجلن�سية ب�لك�مل عدا مو�سى ح�سن الذي ك�ن اأردنيً�". 

 ترجل الفدائيون من ال�سفينة على منت ق�ربني يف اجت�ه �س�حل تل اأبيب وو�سال 
الدوري�ت  اإح��دى  لحظت  الو�سول  مبجرد  م�س�ء.  ع�سرة  احل�دية  حدود  يف  اإليه 
والدورية  املجموعة  بني  ا�ستب�ك  فحدث  الق�ربني  اأحد  ال�س�حل  على  الإ�سرائيلية 
اإلى منطقة املالهي القريبة من  مم� اأجرب املجموعة على تعديل خطته� واللجوء 
ال�س�طئ. هن�ك مت التف�ق على التحرك يف اجت�ه الأهداف البديلة فتمت مه�جمة 
فيه�  املوجودين  على  بكث�فة  الن�ر  واأطلقت  ال�س�طئ  القريبة من  �سينم� مت�د  دار 
اإلى دار الأوبرا لكن مل يتمكنوا من اقتح�مه� ب�سبب بواب�ته�  ثم توجه الفدائيون 
�سخ�ص  اأي  التي وجدوه� خ�لية من  ال�سبيبة  دار  اإلى  فتوجهوا  الع�لية  اخل�رجية 
ب�سبب اأعم�ل جتديدات بداخله� فتم التحرك اإلى فندق �س�فوي الذي ك�ن معروفً� 

اأنه مق�سد لكب�ر ال�سخ�سي�ت الإ�سرائيلية ومعقل ل�سبيبة "جدن�ع" الع�سكرية. 

متكنت املجموعة من دخول الفندق بعد تفجري بوابته بقذيفة "اإيرنيغ�" ومن 
ال�سرطة  ح�ولت  رهينة.   14 ح��وايل  واحتجزت  الأرب��ع  طوابقه  على  �سيطرت  ثم 
واحلر�ص الوطني اقتح�م الفندق عدة مرات حتى الث�نية فجرًا لكنه� ف�سلت مت�مً� 
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خ�سر  ق�ئده�  ال�ستب�ك�ت  خالل  فقدت  التي  الفدائية  املجموعة  �سمود  ب�سبب 
الدف�ع  وزارة  اأجرب  ب�لغة مم�  اإ�س�بة  ال�سغري  ن�يف  اأفراده�  واأ�سيب احد  جرام 
متك�ل"  "�سريت  لديه�  الأب��رز  التكتيكية  النخبة  وحدة  اإر�س�ل  على  الإ�سرائيلية 

ملح�ولة اقتح�م الفندق. 

دارت مف�و�س�ت ا�ستمرت �س�عتني ون�سفً� طلب فيه� الفدائيون اإطالق �سراح 
واإر�س�لهم  كبو�سي  هيالريون  املطران  راأ�سهم  على  اإ�سرائيل  لدى  معتقلني  ع�سرة 
اإلى الق�هرة اأو دم�سق ومن ثم ي�أتي اإلى الفندق �سفريا فرن�س� والف�تيك�ن لإكم�ل 
التف�و�ص. اأعطى الفدائيون مهلة �سبع �س�ع�ت لتنفيذ م� طلبوه لكن قبل اخل�م�سة 
فجرًا بدق�ئق بداأ الهجوم الإ�سرائيلي على الفندق مدعومً� ب�لدب�ب�ت واملروحي�ت 
التي نفذت اإنزاًل فوقه. انتظر الفدائيون حتى دخلت القوة الإ�سرائيلية اإلى الط�بق 
اأرك�ن  يف  زرعه�  مت  التي  الن��سفة  العبوات  بتفجري  ال�سغري  ن�يف  وق�م  الأر�سي 
ع�سرات  واإ�س�به  ومقتل  ك�مل  ب�سكل  العلي�  طوابقه  انهي�ر  اإلى  اأدى  مم�  الفندق 

الإ�سرائيليني.
جروحه  برغم  ومتكن  الفندق  انهي�ر  بعد  حيً�  ح�سن  مو�سى  الفدائي  ظل 
الذين ق�موا بتم�سيط موقع النهي�ر ومتكن من  البليغة من ال�ستب�ك مع اجلنود 
اإ�س�بة عدد منهم قبل اأن يتم اعتق�له ونقله اإلى معتقل �سرفند الع�سكري. حتت 
التعذيب ال�سديد اأقر الفدائي بتف��سيل العملية وبكيفية و�سول املجموعة الفدائية 

اإلى ال�س�طئ، فتحركت البحرية الإ�سرائيلية بحثً� عن ال�سفينة اللبن�نية.
ال�سفينة  اإن��زال  بعد  ح�سل  م���ذا  الريدي  عي�سى  ال�سفينة  رب���ن  لن�  ي��روي 
دروي�ص  ح�مد  الفدائي  ال�سفينة  �سطح  على  معن�  "ظل  يقول  الفدائية.  املجموعة 
"فتح" يف بريوت ويتوا�سل معه� عن طريق  الذي ك�ن �س�بط الت�س�ل مع قي�دة 
جه�ز ل�سلكي. اأبحرن� مبتعدين يف اجت�ه قرب�ص لإي�س�ل �سحنة الوقود التي ك�نت 
معن� ويف الطريق �سمعن� بو�سوح اأ�سوات انفج�رات م�سدره� فل�سطني املحتلة. كن� 
يف غ�ية ال�سع�دة حني ا�ستمعن� اإلى الإذاعة يف ن�سرة ال�س�د�سة وعلمن� اأن العملية 

متت بنج�ح كبري".
لكن م� هي اإل �س�عة تقريبً�، ي�سيف "فوجئن� بط�ئرة اإ�سرائيلية تعرب فوقن� 
بن�  �س�عة حلق  ن�سف  بعد  وب�لفعل  ر�سدن�  اأنه مت  ف�أدركن�  منخف�ص  ارتف�ع  على 
زورق �سريع ت�بع للبحرية الإ�سرائيلية وق�م ب�إيق�فن� و�سعد على منت ال�سفينة عدد 
وعرثوا  ال�ضفينة  يف  جزء  لكل  دقيق  بتفتي�س  قاموا  الذين  واجلنود  ال�ضباط  من 
على جه�ز الال�سلكي الذي ك�ن ي�ستخدمه �س�بط الت�س�ل مع فتح. ق�مت القوة 
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الإ�سرائيلية ب�قتي�د كل الط�قم ب��ستثن�ئي على منت الزورق احلربي اإلى مين�ء حيف� 
واأجربين �س�بط الزورق على قي�دة �سفينتي يف الجت�ه نف�سه".

ال�سرفند  معتقل  اإل��ى  نقلن�  مت  حيف�  اإل��ى  الو�سول  "عقب  الريدي  ي�سيف 
ب�ملروحي�ت وبداأ التحقيق معن� ب�سكل فوري ملدة �ستة اأ�سهر متوا�سلة ثم مت نقلن� 
اإلى معتقل الرملة متهيدًا للمح�كمة الع�سكرية التي اأ�سدرت بعد جل�س�ت عدة حكمً� 
علي ب�ل�سجن 10 �سنوات وعلى كل من حممد عب��ص وعلي م�هر ب�ل�سجن 8 �سنوات. 
ق�سيت اأن� وم�هر �سنتني يف معتقل بئر ال�سبع ومت الإفراج عن� يف ني�س�ن 1977 
�سمن �سفقة ت�سمنت الإفراج عن 16 �سجينً� م�سريً� وظل حممد عب��ص معتقاًل 
ملدة خم�ص �سنوات يف حني اأفرج عن حممد �سعد وحممد عبد املنعم جودة بعد 9 
اأم� يف م� يتعلق ب�ل�سوري  اأ�سهر من العتق�ل يف �سفقة تب�دل مم�ثلة مع م�سر. 
وقبله   1985 ع�م  عنه  اأف��رج  لكن  املوؤبد  ب�ل�سجن  عليه  حكم  فقد  دروي�ص  ح�مد 
بع�مني مت الإفراج عن الن�جي الوحيد من املجموعة الفدائية مو�سى ح�سن �سمن 

�سفقة تب�دل اأخرى". 
�سعبة  التحقيق  �سهور  "ك�نت  �سعد  يتذكره� حممد ح�سن  العتق�ل  ظروف 
يف ظل تعذيب يومي كن� نتعر�ص له ملح�ولة معرفة كيفية اتف�قن� مع الراحل ي��سر 
اإ�سرائيلية مهمة مثل  اأثن�ء التحقيق معن� وجوهً�  "فتح" و�س�هدن�  عرف�ت وقي�دة 
�سيمون برييز واإيهود ب�راك. بعد انتق�لن� اإلى معتقل بئر ال�سبع كن� معروفني جدًا 
فيه لأنن� كن� امل�سريني الوحيدين يف ك�مل املعتقل املكون من اأربعة طوابق، ك�نت 
اأف�سل قلياًل مم� �س�هدن�ه يف ال�سرفند لكن ك�نت قوات  الظروف داخل املعتقل 
مك�فحة ال�سغب تقتحم املعتقل دوريً� ب�سبب اإ�سراب�ت ال�سجن�ء وحم�ولت اإ�سرام 

الن�ر داخله".
ط�لعت بع�ص اخلط�ب�ت التي ك�ن ير�سله� البطالن اإلى ذويهم� يف عزبة الربج 
امل�سرية عن طريق ال�سليب الأحمر و�سعرت يف اأثن�ء مط�لعته� ب�أمل وفخر يف اآن 
واحد فهذه قطع من ت�ريخ م�سرف ملئ�ت الأبط�ل الذين اأذاقوا اإ�سرائيل الهزمية 

تلو الهزمية.
الفل�سطينية؟" للق�سية  اأمني�تكم�  "م�  حديثي  نه�ية  يف  البطلني  �س�ألت    
اأعينن�  ب�أم  �س�هدن�  لأنن�  ع�سن�ه�  التي  الفرتة  تعود هذه  "اأن  واحد  نف�ص  ق�ل يف 
الغ�ضب واحل�ضرة التي كانت على وجوه ال�ضباط الذين كنا نراهم اأثناء التحقيق 

معن�، البندقية هي احلل يف نظرن� ول �سيء اآخر".
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دالل المغربي.. 

عملية كمال عدوان

عملية  ق�دت  ي�ف�"،  ب�"عرو�ص  تلقب  �س�بة  فل�سطينية  من��سلة  املغربي  دلل 
اأكرث من ثالثني  اإلى مقتل  اأدى  اإ�سرائيل ع�م 1978، مم�  خطف ح�فلة جنود يف 

اإ�سرائيلي�، وا�ست�سهدت يف العملية برفقة مق�ومني اآخرين.

ولدت دلل املغربي ع�م 1958 يف اأحد خميم�ت بريوت، وهي ابنة لأ�سرة من 
ي�ف� جل�أت اإلى لبن�ن يف اأعق�ب النكبة ع�م 1948. 

تلقت دلل درا�سته� البتدائية والإعدادية يف مدر�ستني ت�بعتني لوك�لة غوث 
الالجئني الفل�سطينيني يف بريوت.

ب�حلركة  والتحقت  والوطني،  الثوري  بحم��سه�  طفولته�  منذ  دلل  عرفت 
التحرير  حركة  اإل��ى  ان�سمت  الدرا�سة،  مق�عد  على  وهي  الفل�سطينية  الفدائية 
الوطني الفل�سطيني )فتح( و�س�ركت ع�م 1973 يف الدف�ع عن الثورة الفل�سطينية 

ببريوت.

وحرب  الأ�سلحة  اأن��واع  خمتلف  على  وتدربت  ع�سكرية  دورات  ع��دة  دخلت 
الع�س�ب�ت، كم� تطوعت ب�سفة ممر�سة يف الهالل الأحمر مثل والده�.

من  املكونة  ي��سني  دير  لفرقة  رئي�سة  دلل  اختريت  الع�سرين  �سن  يف  وهي 
وتق�سي  جه�د(،  )اأبو  الوزير  خليل  ال�سهيد  له�  خطط  بعملية  للقي�م  فدائي�،   12
مبنى  مله�جمة  اأبيب  تل  اإلى  والتوجه  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  ح�فلة  على  ب�ل�سيطرة 

الكني�ست لل�سغط على الحتالل لإطالق �سراح بع�ص الأ�سرى الفل�سطينيني.

ك�ن  ال��ذي  الفل�سطيني  الق�ئد  وه��و  ع���دوان،  كم�ل  ب��سم  العملية  وعرفت 
م�سوؤول عن جه�ز ي�سرف على املق�ومة يف بريوت، والذي اغت�لته -مع جمموعة من 
املق�ومني يف بيوتهم بحي الفرداين يف �س�رع ال�س�دات ببريوت ع�م 1977- فرقة 

ت�سللت اإلى بريوت برئ��سة وزير دف�ع الحتالل ال�س�بق اإيهود ب�راك.
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يف  تبدو  حتى  متو�سطة  حمولة  ذات  �سفينة  بتح�سري  جه�د  ابو  ال�سهيد  ق�م 
النزال  التي حتمل معدات  الولى  ال�سفينة  . وك�نت  البحر �سفينة جت�رية  عر�ص 
من الزوارق الى ج�نب املحرك�ت اخل��سة به� وهي من نوع زودي�ك على ان تنطلق 
ال�سفينة يف عر�ص البحر ومتر ي�جت�ه �س�حل فل�سطني ال�سم�يل ثم تنحرف ب�جت�ه 
بذلك  اخل��سة  وال��رادارات  الإ�سرائيلية  البحرية  الدوري�ت  انتب�ه  لتلفت  الغرب 
وحتركت يف اليوم الول وع�دت وك�نت الت�س�لت بني ال�سهيد )خ�سر( وهو حممد 
زيدان ابو قا�ضم وبني اأبي جهاد تتم على الهواء مبا�ضرة بق�ضد االلتقاط ومطاردة 
ال�سفينة لكن ذلك مل يحدث وع�دت ال�سفينة ملك�ن انطالقته� ويف اليوم الت�يل كرر 
ابو جه�د انطالقته� وك�ن على ال�س�طئ وبرفقته ق�ئد القوة البحرية الفل�سطينية 
ووا�سلت  ال�سهيد )خ�سر(  متنه�  وعلى  ال�سفينة  وو�سلت  امني،  اهلل  عبد  ال�سهيد 
تقدمه� ب�جت�ه مي�ه فل�سطني املحتلة يف جزئه� ال�سم�يل وتوا�سل احلديث بني اأبي 
جه�د وخ�سر واكت�سفت البحرية الإ�سرائيلية ال�سفينة الطعم وط�ردته� وهي ع�ئدة 
الى �س�طئ لبن�ن اجلنوبي ف�مر ابو جه�د )خ�سر( ان يتوجه ب�جت�ه خط جزيرة 
قرب�ص وفعال اأخذت ال�سفينة يف البتع�د عن �س�طئ لبن�ن والزوارق الإ�سرائيلية 
تالحقه� وابو جه�د ومن معه يراقبون امل�سهد الى ان اختفت عن النظ�ر يف هذه 

اللحظ�ت ج�ء دور ال�سفينة الم .
امر ابو جه�د ال�سفينة التي حتمل املجموعة ب�لتحرك ب�ل�سرعة املمكنة لأن 
الدوري�ت البحرية الإ�سرائيلية تط�رد ال�سفينة الطعم للت�أكد من انه� �سفينة جت�رية 
ب�جت�ه  اندف�عه�  يف  ال�سفينة  وا�ستمرت  اخلطة  وجنحت  ل،  ام  طبيعي  و�سع  يف 
هدفه� وك�نت املجموعة تردد ان��سيد الثورة الفل�سطينية وتدعو لرفيقهم ال�سهيد 
النطالق،  قبل  يت�بعونه�  ك�نوا  التي  رحلته  يف  ويوفقه  اهلل  يرع�ه  ب���أن  )خ�سر( 
ع�لية  ام��واج  و�سط  الهدف  مواجهة  يف  املحدد  املك�ن  الى  الم  ال�سفينة  وو�سلت 
وب�سرعة املحرك�ت الي�ب�نية ال�سريعة ك�نت زوارق الزودي�ك التي حتمل املجموعة 
قد و�سلت الى ال�س�طئ الفل�سطيني املحتل، وا�ستمرت ال�سفينة التي يقوده� به�ء 
وو�سلت  الليبية  ال�سواطئ  ب�جت�ه  الدولية  املي�ه  عمق  يف  البحري  �سريه�  خط  يف 
اأبيب واوقفت  ال�س�حلي وبداأت عمله� بقطع طريق ي�ف� تل  املجموعة الى الطريق 
املط�ردة  حم�ولت  كل  على  الن�ر  تطلق  املجموعة  وك�نت  والث�نية  الولى  احل�فلة 
الإ�سرائيلية التي ك�نت تقيم احلواجز بهدف ايق�ف احل�فالت ولكن دون جدوى 
الى ان و�سع على الطريق الع�م ح�جز امني جمهز بقوة نريان ع�لية حيث اخذ 
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قرار ا�سرائيلي بقتل املجموعة والت�سحية ب�لرك�ب ودارت معركة �سر�سة ك�نت فيه� 
جمموعة ال�سهيد كم�ل عدوان التي ا�ستهرت ب��سم دلل املغربي تق�تل وجهً� لوجه 
مع قوة ا�سرائيلية يقوده� اإيهود ب�راك وبعد قت�ل عرفه الع�مل اجمع وت�بعه حلظة 
بلحظة انتهت العملية مبقتل عدد كبري من اجلنود ال�سرائيلني وجرح اعداد كبرية 
من رك�ب احل�فالت وا�ست�سهد غ�لبية املجموعة وهم: دلل �سعيد املغربي ،حممود 
على اأبو منيف، اأبو الرمز، ح�سني مراد، حممد ح�سني ال�سمري، خ�لد عبد الفت�ح، 
حممد حممود م�س�مح، ع�مر احمد ع�مرية، حممد راعي ال�سرع�ن ومت اأ�سر ح�سني 

في��ص وخ�لد حممد ابراهيم.

�س�طئن�  على  مق�تلة  م�ستقلة  فل�سطينية  دول��ة  بن�ء  يف  املجموعة  وجنحت 
و�سمرين� وع�دت ال�سفينة الطعم وكذلك ال�سفينة الم وع�د معه� ك��سيت ي�سجل 
الن��سيد التي ك�نت تردده� املجموعة يف طريقه� الى فل�سطني مع اطيب التمني�ت 
على  قواتن�  حفز  قد  الي���م  تلك  يف  للمجموعة  النج�ح  وه��ذا  خ�سر  زميلهم  الى 
ال�ستعداد مل� هو ق�دم، حيث ك�نت العملية ت�سكل اعلى درج�ت ال�ستفزاز واله�نة 
والتي  اخل�م�سة  احلرب  وهو  كبري  فعل  رد  الى  مهدت  حيث  ال�سرائيلي،  للجي�ص 

عرفت بحرب الليط�ين.
ت�سلم  قد  وك�ن  الفل�سطينية  البحرية  القوة  ق�ئد  هو  امني  اهلل  عبد  ال�سهيد 
و�سكونه  البحر  ا�سهر ووقف ينظر ل�سف�ء  بب�سعة  العملية  قي�دته� قبل  مه�مه يف 
وفيه� دلل فخر  الع��سفة  انطلقت احدى موج�ت  وكيف  ب�لم�ص  يت�أمل م� حدث 
املراأة الفل�سطينية التي ن�سعه� او�سمة على �سدور الأبط�ل األي�ست هي ح�مية ن�رن� 
الفل�سطينية الدائمة ؟ . وك�ن عبد اهلل امني يقف على ال�س�طئ بني الفرح ب�لنج�ح 
واحلزن على ال�سهداء ومل يكن يعلم م�ذا ينتظره حتى ف�ج�أه الطريان ال�سرائيلي 
بغ�رة على املوقع جعلت دمه يغطي املك�ن لتع�نق روحه ارواح �سهداء عملية ال�سهيد 

كم�ل عدوان.
وب�لفعل ت�سللت دلل برفقة فرقته� يوم 11 اآذار 1978 من الأرا�سي اللبن�نية، 
ونزلت املجموعة من الب�خرة التي مرت اأم�م ال�س�حل الفل�سطيني بعد اأن قذفت 
الع�م  ال�س�رع  اإل��ى  الفدائيون  ون��زل  ال�س�طئ.  اإل��ى  ليو�ساله�  مط�طني  ق�ربني 
اآخره� �سي�رة رك�ب كبرية اجتهوا به� مع  ال�سي�رات ك�ن  وا�ستولوا على عدد من 

ره�ئن كرث نحو تل اأبيب.
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قتلكم، نحن نحتجزكم فقط كره�ئن  نريد  "نحن ل  للره�ئن  وق�لت دلل   
ثم  الأ�سر".  براثن  من  املزعومة  دولتكم  �سجون  يف  املعتقلني  اإخوانن�  لنخل�ص 
"بالدي..  تردد  وهي  احل�فلة  داخل  وعلقته  فل�سطني  علم  حقيبته�  من  اأخرجت 

بالدي لك حبي وفوؤادي، فل�سطني ي� اأر�ص اجلدود اإليك ل بد اأن نعود".
احلكومة  كلفت  اأب��ي��ب  ت��ل  م�س�رف  على  وفرقته�  دلل  اأ�سبحت  اأن  وبعد 
الإ�سرائيلية فرقة خ��سة من اجلي�ص يقوده� ب�راك ب�إيق�ف احل�فلة وقتل اأو اعتق�ل 
املروحية  والط�ئرات  الدب�ب�ت  من  كبرية  وحدات  وق�مت  الفدائيني،  من  رك�به� 

مبالحقة احل�فلة اإلى اأن مت توقيفه� وتعطيله� قرب م�ستعمرة هرت�سلي�.
وا�ستبكت الفرقة مع القوات الإ�سرائيلية ف��ست�سهدت دلل مع زمالئه�، واأ�سر 
واحد، و�سقط من العدو الإ�سرائيلي ع�سرات القتلى واجلرحى، واحرتقت �سي�رة 

الرك�ب مبن فيه�.
واعرتف رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي وقته� من�حيم بيغن يف اليوم الث�ين للعملية 
مبقتل 37 من الإ�سرائيليني  وجرح اأكرث من ثم�نني، لكنه مل يف�سح عن عدد القتلى 

يف �سفوف اجلي�ص.
وتركت دلل قبل ا�ست�سه�ده� و�سية مكتوبة بخط يده� للفل�سطينيني ج�ء فيه� 
الإخوة حملة البن�دق تبداأ بتجميد التن�ق�س�ت الث�نوية،  اأيه�  لكم جميع�  "و�سيتي 
وت�سعيد التن�ق�ص الرئي�سي �سد العدو ال�سهيوين وتوجيه البن�دق كل البن�دق نحو 
العدو ال�سهيوين، وا�ستقاللية القرار الفل�سطيني حتميه بن�دق الثوار امل�ستمرة لكل 
اأينم� تواجدوا: ال�ستمرار بنف�ص الطريق الذي  اأقوله� لإخواين جميع�  الف�س�ئل، 

�سلكن�ه".
و�سكلت دلل ح�لة خ��سة يف العمل الفل�سطيني املق�وم، وهي التي ق�ل عنه� 
ال�س�عر نزار قب�ين يف اآذار 1978 "اإن دلل اأق�مت اجلمهورية الفل�سطينية ورفعت 
العلم الفل�سطيني، لي�ص املهم كم عمر هذه اجلمهورية، املهم اأن العلم الفل�سطيني 
ارتفع يف عمق الأر�ص املحتلة على طريق طوله 95 كيلومرتا يف اخلط الرئي�سي يف 

فل�سطني".
الوزراء  رئي�ص  اأوعز  فقد  الحتالل،  تزعج  �سهيدة  وهي  دلل حتى  تزال  ول 
بني�مني نتني�هو يف اآذار 2016 اإلى �سفري بالده لدى الأمم املتحدة بتقدمي �سكوى 

�سد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لحتف�ئه� بذكرى ا�ست�سه�ده�.
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شهداء العملية 

ال�سي��سي  املفو�ص  ع�مً�،  مواليد بريوت،)20(  املغربي )جه�د(  �سعيد  دلل 
للمجموعة، اأ�سيبت بر�س��سة فوق عينه� الي�سرى وا�ست�سهدت.

املجموعة،  ق�ئد   ،1960 ن�بل�ص،  مواليد  هزاع(  )اأبو  منيف  اأبو  علي  حممود 
اأ�سيب يف جبهته وا�ست�سهد.

الأ�سري ح�سني في��ص ) اأبو جريحة( مواليد غزة – خ�ن يون�ص 1960، اأوكلت 
له قي�دة املجموعة بعد اإ�س�بة اأبي هزاع بدوار، وبقي الق�ئد حتى بعد حت�سن ح�لة 
اأبي هزاع، مت اعتق�له بعد العملية وحكم عليه ب�ملوؤبد وهو الن موجود يف اجلزائر .

اأب�و الرم��ز.. )18( ع�مً�، اأ�سجع اأفراد املجموعة، تظ�هر ب�ل�ست�سالم للقوات 
الإ�سرائيلية وعندم� اقرتبوا منه التقط الكال�سينكوف املعلق بكتفه وقتل جمموعة 

من القوات الإ�سرائيلية، اأ�سيب بعده� وا�ست�سهد

الأ�سري خ�لد حممد اأبراهيم )اأبو �سالح( مواليد الكويت )18( ع�م�، اأ�سيب 
يف يده، مت اعتق�له بعد العملية وحكم عليه ب�ملوؤبد.

الأ�سل،  لبن�ين  ع�مً�،   15،  1961 املن�سورة  مواليد  )اأ�س�مة(  مراد  ح�سني 
، اأ�سيب بطلقة يف راأ�سه وا�ست�سهد. ا�سغر اأفراد املجموعة �سنَ�َ

حممد ح�سني ال�سمري )اأبو ح�سن( مواليد �سمر – اليمن 1958 ،)18( ع�مً�، 
ال�سلوات  ك�ن مواظبً� على  الدم،  بو�س�ئج  الفل�سطينيني  ارتبط مع  الأ�سل،  ميني 
اخلم�ص، ك�ن يحب فت�ه فل�سطينية ا�سمه� ف�طمة ك�ن �سيتزوجه� بعد العملية، حتى 
يحقق اأمنيته ب�أن ي�سبح الفل�سطينيون اأخوال اأولده، اأ�سيب اأثن�ء العملية بك�سر يف 

قدمه اليمنى ثم اأ�سيب بر�س��سة اأدت اإلى ا�ست�سه�ده.

خ�لد عبد الفت�ح يو�سف ) عبد ال�سالم( مواليد طولكرم 1957، )18( ع�مً�، 
اأن انقلب الزورق الذي ك�ن ي�ستقله  اإلى هدفه� بعد  غرق قبل اأن ت�سل املجموعة 

ورف�قه فنج� بع�سهم وغرق وفدائي اآخ�ر وا�ست�سهدا.

عبد الروؤوف عبد ال�سالم علي ) اأبو اأحمد( مواليد �سنع�ء – اليمن 1956، 
ميني الأ�سل، غرق بعد اأن انقلب الزورق.
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حممد حممود عبد الرحيم م�س�مح ) ف�خر النح�ل( مواليد طولكرم 1959، 
فل�سطيني من مواليد الكويت، قن��ص من الدرجة الأولى اأ�سيب يف عينه بر�س��سة 

ق�تلة اأدت اإلى ا�ست�سه�ده.

 ،1953 – طرابل�ص  املنية  مواليد  زي���د(  بن  )ط���رق  ع�مً�رية  اأحمد  ع�مً�ر 
لبن�ين الأ�سل، ا�ست�سهد بعد اإ�س�بته بر�س��سة ق�تله.

حممد راجي ال�سرع�ن )وائل( مواليد �سيدا 1957، 17 ع�مً�، دائم البت�س�م 
حتى خالل العملية، اأ�سيب بر�س��سة يف بطنه اأدت اإلى ا�ست�سه�ده.

– طرابل�ص  املنية  مواليد  مواليد  جالل(لبن�ين،  )اأبو  �سك�ف  حممد  يحيى 
يف  حمتجزًا  ك�ن  انه  تقول  الحمر  ال�سليب  �سه�دات  العملية.  يف  ا�سيب   1959

�سجون ال�ستخب�رات الع�سكرية واإ�سرائيل مل تعرتف بوجوده يف �سجونه�.

حممد ح�سني ال�سمري )اأبو ح�سن( مواليد �سمر – اليمن 1958.
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دالل بطلة عملية الساحل

ال�س�بة  ال�سهيدة  به�  ق�مت  ال�س�حل" التي  "عملية  على  مرت  طويلة  اأع��وام 

ق�ئد  جه�د"،  "اأبو  الوزير  خليل  الفذ  ال�سهيد  من  وتفكري  بتخطيط  املغربي  دلل 
جه�ز الأر�ص املحتلة املعروف ب��سم جه�ز القط�ع الغربي اجلن�ح الع�سكري حلركة 

التحرير الوطني الفل�سطيني- فتح.

اجلي�ص الإ�سرائيلي مل يتوقع اأن ت�سل اجلراأة الفل�سطينية اإلى تلك الدرجة، 
لكن دلل املغربي ال�س�بة الفل�سطينية اجلريئة  فعلته�.

العملية

.ركبت جمموعة  الفدائية  فرقته�  مع  دلل  نزلت  اآذار 1978   11 �سب�ح   يف 
دير ي��سني �سفينة نقل جت�رية تقرر اأن تو�سلهم اإلى م�س�فة 12 مياًل عن ال�س�طئ 
الفل�سطيني ثم ا�ستقلت املجموعة زوارق مط�طية ت�سل بهم اإلى �س�طئ مدينة ي�ف� 
القريبة من تل اأبيب حيث مقر الربمل�ن الهدف الأول للعملية غري اأن ري�ح البحر 
ال�س�طئ يف  اإلى  ال��زوارق  و�سول  دون  اليوم فح�لت  قوية يف ذلك  ك�نت  املتو�سط 
الوقت املحدد له�، الأمر الذي دفع ب�لزورقني املط�طيني اإلى البق�ء يف عر�ص البحر 
ليلة ك�ملة تتق�ذفهم� الأمواج حتى لحت اأ�سواء تل اأبيب وو�سلوا اإلى ال�س�طئ يف 
يكت�سفه�  ال�س�طئ ومل  اإلى  والو�سول  الإنزال  م�أهولة وجنحت عملية  منطقة غري 
الإ�سرائيليون حيث مل تكن "اإ�سرائيل" تتوقع اأن ت�سل اجلراأة ب�لفل�سطينيني اإلى 

القي�م ب�إنزال على ال�س�طئ على هذا النحو.

 كم� جنحت دلل وفرقته� يف الو�سول اإلى ال�س�رع الع�م املتجه نحو تل اأبيب 
)معج�ن  م�ستعمرة  قرب  الع�م  الطريق  اإلى  ال�س�طئ  جمموعته�  مع  جت�وزت  ثم 
بلغ  كبرية  ح�فلة  اإيق�ف  من  وجمموعته�  املغربي  دلل  متكنت  حيث  ميخ�ئيل( 
الطريق  اأثن�ء  اأبيب. يف  تل  التوجه نحو  واأجربوه� على  راكب�  رك�به� ثالثني  عدد 
ا�ستط�عت املجموعة ال�سيطرة على ح�فلة ث�نية ونقل رك�به� اإلى احل�فلة الأولى ومت 

احتج�زهم كره�ئن لي�سل العدد اإلى 68 رهينة.

ك�ن الوجوم يخيم على وجوه الره�ئن اإذ مل يخطر بب�لهم روؤية فدائيني على 
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اأر�ص فل�سطني، وخ�طبتهم ق�ئلة: نحن ل نريد قتلكم نحن نحتجزكم فقط كره�ئن 
لنخل�ص اإخوانن� املعتقلني يف �سجون دولتكم املزعومة من براثن الأ�سر، واأردفت 
ب�سوت خط�بي نحن �سعب يط�لب بحقه بوطنه الذي �سرقتموه، م� الذي ج�ء بكم 

اإلى اأر�سن� ؟ 

وحني راأت دلل مالمح ال�ستغراب يف وجوه الره�ئن �س�ألتهم : هل تفهمون 
لغتي اأم اأنكم غرب�ء عن اللغة والوطن !!! 

هن� ظهر �سوت يرجتف من بني الره�ئن لفت�ة ق�لت اإنه� يهودية من املغرب 
تعرف العربية، فطلبت دلل من الفت�ة اأن ترتجم م� تقوله للره�ئن ثم اأردفت دلل 
عربية  فل�سطني  اأر�ص  اأن  جميع�  لتعلموا  القهر:  يعلوه�  بنربات  خط�به�  ت�ستكمل 
اأخرجت دلل من  ثم  اأر�سه�.  وبني�نكم على  اأ�سواتكم  و�ستظل كذلك مهم� علت 

حقيبته� علم فل�سطني وقبلته بكل خ�سوع ثم علقته داخل الب��ص وهي تردد:

بالدي ... بالدي ... بالدي

 لك حبي وفوؤادي

فل�سطني ي� اأر�ص اجلدود

 اإليك ل بد اأن نعود.

 عند هذه املرحلة اكت�سفت القوات الإ�سرائيلية العملية فجندت قطعً� كبرية من 
اجلي�ص وحر�ص احلدود ملواجهة الفدائيني و�سعت لو�سع احلواجز يف جميع الطرق 
املوؤدية اإلى تل اأبيب لكن الفدائيني متكنوا من جت�وز احل�جز الأول ومواجهة عربة 
من اجلنود وقتلهم جميع� الأمر الذي دفع بقوات الحتالل اإلى املزيد من تكثيف 
جت�وز  ا�ستط�عوا  الفدائيني  اأن  غري  اأبيب  تل  اإلى  املوؤدية  الطرق  حول  احلواجز 
ح�جز ث�ن وث�لث حتى اأطلوا على م�س�رف تل اأبيب ف�رتفعت روحهم املعنوية اأمال 
يف حتقيق الهدف لكن قوات الحتالل �سعدت من اإمك�ن�ته� الع�سكرية مبزيد من 
احل�سود ملواجهة ثالثة ع�سر فدائي� تقودهم فت�ة اأطلوا من خلف ال�ست�ت ب�أ�سلحة 
ن�د  قرب  املدرعة  الع�سكرية  الآلي�ت  فتمركزت  دب�ب�تهم  وجه  يف  �سمدت  خفيفة 
املواجه  اليوم  اجلي�ص  ب�راك" ق�ئد  "اإيهود  واأ�سدر  كلوب(  )ك�نرتي  ا�سمه  ريفي 
للعملية اآنذاك، اأوامره ب�إيق�ف الب��ص ب�أي ثمن. فعملت قوات الحتالل على تعطيل 

اإط�رات احل�فلة ومواجهته� مبدرعة ع�سكرية لإجب�ره� على الوقوف .. 

ايهود ب�راك
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األ  يف  واأم��ال  التف�و�ص  بهدف  اجلي�ص  خم�طبة  الفدائية  املجموعة  ح�ولت 
ي�س�ب اأحد من الره�ئن ب�أذى لكن جي�ص الحتالل رف�ص اأن ي�سغي ل�سوت الفت�ة 
اأعلن  اإن اجلي�ص  بل  ن�فذة احل�فلة  التي ح�ولت حم�دثتهم من  املغربية  اليهودية 
عرب مكربات ال�سوت اأن ل تف�و�ص مع جم�عة )املخربني( واأن عليهم ال�ست�سالم 

فقط.

اأوامره� للمجموعة مبواجهة قوى الحتالل وجرت معركة  اأ�سدرت دلل  ثم 
يف  واجل��راأة  ال�سمود  يف  من�ذج  وجمموعته�  املغربي  دلل  خالله�  �سربت  عنيفة 
الب�سيطة  ب�أ�سلحته�  ال�سعبة عندم� جنحت يف اخرتاق اجلي�ص ومق�تلته  الأوق�ت 

التي ا�ستخدمته� يف اآن واحد . 

اأ�سيبت دلل وا�ست�سهد �ستة من املجموعة وبداأ الو�سع ينقلب مل�سلحة اجلي�ص 
خ��سة واأن ذخرية املجموعة بداأت يف النف�د.

ب�ليهود  امل�سهد تطلق قذائفه� غري مب�لية  قوات الحتالل خالل هذا  ك�نت 
اأن  للمجموعة  وظهر  وجريح  قتيل  بني  ف�سقطوا  ب�لب��ص،  املحتجزين  الره�ئن 

الو�سع اأخذ يف الرتدي خ��سة واأن دلل اأ�سيبت اإ�س�بة ب�لغة .

ا�ست�سهدت دلل املغربي ومعه� اأحد ع�سر من الفدائيني بعد اأن كبدت جي�ص 
الحتالل حوايل )30 قتيال واأكرث من 80 جريح�( كرقم اأعلنته قوات الحتالل .

والآخر  الفرار  يف  اأحدهم�  جنح  انه  الرواي�ت  فتقول  الآخ��ران  الثن�ن  اأم�   
وقع اأ�سريا مت�أثرا بجراحه ف�أقبلت قوات الحتالل ب�سرا�سة وعنجهية على الأ�سري 
اجلريح ت�س�أله عن ق�ئد املجموعة ف�أ�س�ر بيده اإلى دلل وقد تخ�سبت بثوب عر�سه� 
الفل�سطيني، مل ي�سدق اإيهود براك ذلك ف�أع�د �سوؤاله على الأ�سري اجلريح مهددا 
ومتوعدا فكرر الأ�سري قوله ال�س�بق : اإنه� دلل املغربي. ف�قبل عليه� اإيهود ب�راك 

ي�سده� من �سعره� ويركله� بقدمه ب�سلف ظ�مل ل يقر بحرمة الأموات . 
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أبو إصبع رفيق دالل

 يروي تفاصيل عملية الساحل

يف ق�ع�ت فندق بيت حلم ك�ن اجلميع يبحث عن رفيق دلل املغربي، خ�لد 
�سفر،  حقيبة  املرة  هذه  يحمل  فل�سطني،  اإلى  ع�م�   20 بعد  ع�د  الذي  اإ�سبع،  اأبو 
لي�س�رك يف موؤمتر "فتح" ال�س�د�ص، بعدم� دخل اأول مرة اإلى وطنه، يحمل حقيبته 
 37 فيه�  تل  قحُ والتي  ال���13،  رف�قه  مع  ال�سهرية،  ال�س�حل  عملية  لينفذ  الع�سكرية، 

اإ�سرائيلي�، و11 فدائي� ينتمون لفتح.

ع�ئدون  التق�ه  يلقبوه،  اأن  لرف�قه  يحلو  كم�  احلي"،  "ال�سهيد  ذهب  اأينم� 
من فتح، يع�نقونه، يذكرونه ب�أي�م ق�سوه� مع� يف اأحد البلدان العربية، اأم� اأبن�ء 
احلركة من الداخل الذين مل يلتقوه يوم�، فك�نوا ي�س�ألون عنه، يهنئونه ب�ل�سالمة، 
كت�ئب  من  وم��ط���ردون  الأق�ليم،  يف  ومنتخبون  ت�سريعي،  جمل�ص  اأع�س�ء  ج���ءه 
وح��سر  ت�ريخ  ميثل  ب�أنه  اأخ��ربوه  كلهم  الأمنية،  الأجهزة  يف  وعن��سر  الأق�سى، 

وم�ستقبل و�سرف فتح.

ك�ن بحق "جنم املوؤمتر"، على الرغم من وجود اأ�سم�ء اأكرث �سهرة ونفوذا يف 
احلركة. حتى الإعالم الإ�سرائيلي ك�ن يبحث عن اأبو اإ�سبع، اأكرث مم� ك�ن يبحث 

عن رموز، تهوى بدوره� احلديث اإلى و�س�ئل الإعالم.

"لقتلة" بدخول ال�سفة الغربية.  ث�رت ث�ئرة وزراء اإ�سرائيليني على ال�سم�ح 
وكتبت �سحيفة "ه�آرت�ص" الإ�سرائيلية، اأن اإ�سرائيل بينم� منعت بع�ص "اإره�بيي" 

عملية ال�س�حل ب�لدخول". لإره�بي  "�سمحت  ال�سفة،  دخول  "فتح" من 
اأن  كبري،  عنوان  حتت  الإ�سرائيلي،  مركزية  ق�س�ي�  موقع  كتب  جهته،  من 
"نتني�هو ي�سمح بدخول املئ�ت من عن��سر "فتح" اإلى ال�سفة، من بينهم قتلة مثل 
اأبو اإ�سبع اأحد منفذي عملية ال�س�حل ال�سهرية". ون�سر املوقع �سورة كبرية  خ�لد 

تب اأ�سفله� "اأبو اإ�ضبع مب�ضوط يف بيت حلم". لأبو اإ�سبع وهو يبت�سم، وكحُ

انت�س�را،  الإ�سرائيلية  ال�سحف  كربى  اأحرونوت"،  "يديعوت  �سحيفة  اأم��� 
ف�أر�سلت اأحد اأهم �سح�فييه� للق�ء اأبو اإ�سبع، ون�سرت حوارا معه، ركزت فيه على 
لل�سحيفة  اإ�سبع  اأبو  وق�ل  ال�س�حل.  عملية  لقتلى  العتذار  يرف�ص  اإ�سبع  اأبو  اأن 
من  ال�سفح  لطلب  �سرورة  اأج��د  ول  اآ�سف�،  ول�ست  ن�دم�  ل�ست  "اأن�  الإ�سرائيلية 

ال�سري خ�لد ابو ا�سبع
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اأبن�ء ع�ئالت القتلى". واأ�س�ف "اإذا اعتذرت اإ�سرائيل لل�سعب الفل�سطيني عن كل 
�سخ�ص قتلته اأو مذبحة نفذته� �سد اأبن�ء �سعبن� �سنكون ج�هزين لدرا�سة مب�درة 

مم�ثلة".

"ومن  "حتى ل يوجد اعتذار؟" رد يقول  وحني �س�أله ال�سح�يف روين �سكيد 
�سيعتذر لأع�س�ء اخللية الذين قتلوا؟ مل�ذا علّي العتذار لالإ�سرائيليني؟ اإذا اأرادت 
وللجي�ص  ب���راك  لإيهود  التوجه  فعليه�  لل�سفح  طلب�  اأو  اعتذارا  القتلى  ع�ئالت 
الإ�سرائيلي )اتهم اجلي�ص ب�أنه هو الذي قتل الإ�سرائيليني(. وت�بع "قبل خروجن� 
للعملية �سدد اأبو جه�د )خليل الوزير الرجل الث�ين يف فتح( على عدم قتل الره�ئن 

واأن الهدف اإطالق �سراح الأ�سرى".

ولد اأبو اإ�سبع يف الكويت ع�م 1960، ويف ع�م 1975 التحق بحركة فتح، ويف 
ع�م 1978 نفذ عملية ال�س�حل، اأي اأن عمره ك�ن اآنذاك 18 ع�م�.

اخلدمة  ب��سم  معروفة  جمموعة  يف  يتدرب  اإ�سبع  اأب��و  ك�ن   1977 ع�م  ويف 
الع�سكري يف  اآنذاك )العقل  يقوده  الذي ك�ن  الغربي  القط�ع  تتبع  اخل��سة، وهي 

فتح( خليل الوزير )اأبو جه�د(.

التقى  عندم�  به�  �سعر  كم�  حي�ته  يف  برهبة  ي�سعر  مل  اإنه  اإ�سبع  اأبو  يقول   
اأنك كلم�  الرجل  "الغريب يف هذا  واأ�س�ف  الأولى ع�م 1977،  املرة  اأب� جه�د يف 
التقيت به ت�سعر بذات الرهبة". ويتذكر اأبو اإ�سبع "لقد ك�ن ق�ئدا فوق الع�دة، قليل 

الكالم، وعميق� جدا".

زار اأبو جه�د اخلدمة اخل��سة، واأخرب املجموعة ب�أن اأم�مهم عمال، من دون 
اأن يخ�سع  امل�س�ركة عليه  يريد  اإن من  لهم  وق�ل  التف��سيل،  اأن يعطي مزيدا من 

ملزيد من التدريب�ت القت�لية وتدريب�ت اأخرى يف البحر.

ك�نت اخلطة اأن تنفذ جمموعة اأبو اإ�سبع وجمموعة اأخرى فيه� دلل املغربي، 
مع� يف  لين�سم�  تغريت لحق�،  لكن اخلطة  اإ�سرائيل،  ذاته يف  الوقت  عمليتني يف 

عملية واحدة، عرفت فيم� بعد بعملية ال�س�حل، اأو "عملية ال�سهيد كم�ل عدوان".

يف مع�سكر الق��سمية يف لبن�ن تعرف اأبو اإ�سبع اإلى دلل، ك�ن من مع�ر�سي اأن 
ت�س�رك يف العملية، وق�ل اآنذاك "م� ظل زلم يف فتح"، فردوا عليه اأن هذه اأوامر 

اأبي جه�د.
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تعطلت عمليتهم مرتني، مرة ب�سبب اأن الب�خرة �سلت طريقه�، ومرة ب�سبب 
بتف��سيل  واأخربهم  اأبو جه�د اخلطة  الث�لثة، غري  املرة  اأن حمركه� احرتق، ويف 

نه�ئية مل يكونوا اطلعوا عليه� يف املرتني ال�س�بقتني.

اإلى  ع�سكرية  �سي�رات  و�سلت   ،1987 اآذار  من  الث�من  فجر  من  الرابعة  يف 
مواقع الفدائيني ال�13 الذي �سي�س�ركون يف العملية، بعدم� ا�ستثنى اأبو جه�د فدائي�، 

عرف اأنه يدر�ص الطب، فطلب منه اإنه�ء درا�سته، والتفرغ خلدمة �سعبه.

اأخربهم اأبو جه�د ب�أن اإ�سرائيل حت�سر لعميلة على اجلنوب، واأنه يريد لعملية 
ال�س�حل األ تكون مثل اإبرة ت�سبب وخزة يف ج�سد الفيل، بل مثل م�سلة تغ�سبه اإلى 

احلد الذي يك�سف فيه عن كل م� لديه من قوة.

وبح�سب اأبو اإ�سبع، ف�إن للعملية اأهداف� اأخرى، ومن بينه� اإر�س�ل ر�س�لة اإلى 
اجلميع، ب�أن للفل�سطينيني قي�دة تتكلم ب��سمهم، اأم� الهدف الرئي�سي فهو الإفراج 

عن معتقلني من الف�س�ئل الفل�سطينية وعلى راأ�سه� فتح.

اأعطيت الأوامر للفدائيني ب�أخذ ره�ئن اإ�سرائيليني واملف�و�سة عليهم، واأبلغوا 
ب�أنهم اإذا م� اعتقلوا ف�إن عليهم األ يتطرقوا اأبدا اإلى اأن ب�خرة اأجنبية هي التي 

اأقلتهم قبل اأن ينتقلوا اإلى زورقني و�سال بهم اإلى �سواطئ تل اأبيب.

لبن�ن  اإلى  ثم ع�دت  اإلى م�سر،  انطلقت من مين�ء �سور  الب�خرة قد  ك�نت 
قبل اأن تذهب اإلى اإ�سرائيل. �سل الفدائيون الطريق، اأو اأنه خيل اإليهم ذلك، وعلى 
مدار يومني ظلوا يف البحر، قبل اأن ي�سلوا اإلى الي�ب�سة، ك�نوا منهكني، اأم� دلل 

فك�نت تبكي رفيقني �سقط� يف البحر غرق� بفعل موج ع�ل.
�سرخت دلل ب�أنهم فعال و�سلوا فل�سطني، وك�نت لفت�ت ب�للغة العربية دليله� 
على ذلك، اأوقفوا �سي�رة فيه� فت�ة ات�سح فيم� بعد اأنه� اأمريكية، �س�ألته� دلل عدة 
اأ�سئلة ثم اأطلقت عليه� الن�ر، وغ�سب اأبو اإ�سبع لأنه مت ا�ستخدام الكال�سينكوف، 

بدل ك�مت ال�سوت، وهو م� اأحدث �سجة يف املك�ن.
اخذ الفدائيون الذين يلب�سون لب��س� مدني� يح�ولون اإيق�ف بع�ص ال�سي�رات 
اأبو  ق�ل  اأبيب،  تل  اإلى  تنقلهم  �سي�رة  لأخذ  يخططون  ك�نوا  الإ�س�رة،  طريق  عن 
اإ�سبع اإنه ورفيقه يحيى �سك�ف طلب� من �سي�رة ع�سكرية اإ�سرائيلية اأن تتوقف، لكن 
اجلنود ردوا عليهم ب�لتحية، ومل يتوقف اأحد. )يف اإ�سرائيل ل تقف �سي�رات الأجرة 

والب��س�ت اإل يف مواقف حمددة(.
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اأبو  "فخرج  روايته  يكمل  اإ�سبع  اأبو  واأخذ  اإ�سرائيلية،  اأطلت ح�فلة  قليل  بعد 
الرمز )اأحد الفدائيني( الذي ك�ن خمتبئ� وراء جدار، و�سرب الب��ص )ب�لر�س��ص( 
اللي ك�ن رايح من تل اأبيب ب�جت�ه حيف�، وقف الب��ص على بعد 150 مرتا عن�، وقف 

اأبو الرمز بني ال�س�رعني، وبل�ص ي�سرب ب�ل�سي�رات اللي رايحة واللي ج�ية".

بعد قليل اأوقف اأبو الرمز �سي�رة مر�سيد�ص 7 رك�ب، وترك �س�ئقه� ورك�به� 
يهربون، ا�ستقل الفدائيون ال�سي�رة، وذهبوا نحو الب��ص.

اأن  منه  طلبوا  الب��ص،  لقي�دة  يهودي  تطوع  ثم  مرتبك�،  الب��ص  �س�ئق  ك�ن 
يذهب ب�جت�ه تل اأبيب، وفعال انطلقت احل�فلة نحو تل اأبيب، واأخذ الفدائيون ال�11 

يطلقون الن�ر على كل ال�سي�رات يف الطريق.

يف   90 عددهم  اأ�سبح  الذين  الره�ئن  جميع  واحتجزوا  اآخر،  ب��س�  اأوقفوا 
ب��ص واحد. ك�ن من بني الرك�ب جندي اإ�سرائيلي، وق�ل اأبو اإ�سبع، "اأخذت منه 
رفيقه  ع�م�" وق�ل   16 عمره  ب�أن  ويرجتف  بيديه  ي�سري يل  وهو  الأحمر،  البرييه 
ح�سني في��ص اإنهم �سيهدون البرييه لي��سر عرف�ت. بداأ الإ�سرائيليون يف مالحقة 
وا�ستمرت  الن�ر،  ب�إطالق  ورف�قه  اإ�سبع  اأبو  فرد  كثيف،  ن�ر  اإطالق  و�سط  الب��ص 

ال�ستب�ك�ت طوال الطريق، حتى و�سل الب��ص اإلى مدخل تل اأبيب.

ل ميل اأبو اإ�سبع من تكرار التف��سيل، وي�سعر بفخر ل مثيل له وهو يرويه�، 
اإيق�ف  الإ�سرائيليني  حم���ولت  من  يهزاأ  اأخ��ذ  اجلميل".  "الزمن  يعي�ص  وك�أنه 
"عند تق�طع نت�ني� اخل�سرية ج�بوا ب��سني وو�سعوهم� يف الطريق  الب��ص، وق�ل 
ع�س�ن ي�سكروا ال�س�رع اللي اإحن� م��سيني فيه، ال�سوفري اليهودي اللي ك�ن ي�سوق، 

هداأ ال�سرعة وعمل wrong side، )اأخذ ي�سحك(، واهلل فكرن�ه بي�ستغل معن�".

رفعت دلل علم فل�سطني على مقدمة الب��ص، ك�نت تلك حلظة مل ين�سه� اأبو اإ�سبع، 
وعند مدخل تل اأبيب قرر الإ�سرائيليون اأنه ل ميكن اأن يدخل الفدائيون اإلى املدينة.

ا�ستخدم اجلي�ص الإ�سرائيلي كل الطرق لقتح�م احل�فلة، واأخذ يطلق قذائفه 
ب�جت�ه الب��ص، فجر الإ�سرائيليون مقدمة الب��ص، وك�ن بع�ص الفدائيني قد ق�سوا.

اأ�سيبت دلل واأ�سيب �سك�ف، واأخذ يتذكر اأبو اإ�سبع، وق�ل: "و�سلت الكر�سي 
ن�زل من  والدم  وم�سكرة عين�،  الأر�ص، ف�حتة عين�  الأم�مي، فوجدت دلل على 
كال�سيني  وهي  ارفعني،  �سالح،  اأب��و  ي�  اأخ��وي  ي�  يل  ق�لت  �س�فتني  فلم�  راأ�سه�، 
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قن�بل  الفدائيون  رمى  ونزلن�".  ف�أ�سندته�  فخذه.  الأر���ص،  على  )كال�سينكوف( 
يدوية، ووا�سلوا اإطالق الر�س��ص من اأم�كن خمتلفة اتخذوه� خ�رج الب��ص، وك�ن 

الإ�سرائيليون يردون بجنون.

تلو  "ي�ست�سهدون" واحدا  رف�قه  ك�ن  كيف  اإ�سبع  اأبو  روى  �سمت،  فرتة  بعد 
الآخر، ظل هو وفي��ص واأ�س�مة واأبو الرمز يطلقون الر�س��ص.

اأطلق الإ�سرائيليون نداءات اإلى الفدائيني لال�ست�سالم، وبعده� ق�ل اأبو الرمز 
اإنه يرغب يف ذلك، و�سط ذهول زمالئه، وات�سح بعده� اأن ك�ن يخطط لقتل اأكرب 

عدد ممكن من اجلنود.

وعندم� تقدمت جمموعة من اجلنود الإ�سرائيليني ب�جت�ه اأبو الرمز لعتق�له، 
اأمطروه  بعدم�  ق�سى  حتى  اجلنود  ب�جت�ه  الر�س��ص  يطلق  وهو  تدريجي�  وقف 

ب�لر�س��ص.

اأ�سيب اأبو اإ�سبع يف كتفه، واعتقل. هي حلظة ل ين�س�ه�، كم� هي كل حلظ�ت 
الب��ص،  ق��دام  وحطوين  اأربعة  حملني  ب�جت�هي،  اليهود  "تقدم  وق���ل  العملية، 
وال�ضرب �ضغال، ما كنت �ضايف اإال كامريات ت�ضوير، والتف حويل �ضباط ليمنعوا 

اجلنود من قتلي".

نقل اأبو اإ�سبع اإلى م�ست�سفى لتلقي العالج، وهن�ك اأخ�سع للتحقيق. واعرتف 
من   37 ب�ضقوط  للعملية  الثاين  اليوم  يف  بيغن  مناحم  االإ�ضرائيلي  ال��وزراء  رئي�س 

الإ�سرائيليني واأكرث من 100 جريح.

ملدة 25  ق��ص  اإلى حتقيق  تعر�ص  وهن�ك  �سجن اجللمة،  اإلى  اإ�سبع  اأبو  نقل 
يوم�. بعد ع�م ون�سف حوكم ب�12 موؤبدا و10 �سنوات، وظل ينتقل من �سجن اإلى 
�سجن، قبل اأن يخرج يف �سفقة التب�دل ال�سهرية يف ع�م 1985 التي نفذته� "اجلبهة 

ال�سعبية" )القي�دة الع�مة(، وعرفت اإعالمي� ب��سم �سفقة اأحمد جربيل.

خرج اأبو اإ�سبع اإلى مط�ر جنيف، ومن هن�ك ط�ر اإلى ليبي�، واأق�م يف مع�سكرات 
للجبهة �سهرا ون�سف ال�سهر قبل اأن ينتقل اإلى عم�ن، وهن�ك ك�ن ب�نتظ�ره خليل 

الوزير وي��سر عرف�ت. ع�نقه اأبو جه�د طويال، ثم اأخذ يبحث له عن عرو�ص.

ق�ل اأبو اإ�سبع "اأبو جه�د زوجني من فت�ة ك�نت اأمه� معتقلة لدى الإ�سرائيليني، 
)ي�سحك(،  العملية".  يف  عنهم  ب���لإف��راج  نط�لب  الذين  �سمن  من  ك�نت  وق��د 

احمد جربيل
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ويوا�سل، "م� كنت اأعرف مل� نفذت العملية اأنني اأ�سعى لالإفراج عن حم�تي".

اأخربته حم�ته فيم� بعد ب�أن اأب� جه�د ج�ء اإلى منزله� يف اجلزائر وق�ل له� 
اإنه يريد خطبة ابنته� لبنه خ�لد، وعندم� اأخربته ب�أن الفت�ة �سغرية، عمره� 17 

ع�م�، ق�ل له� الوزير، "17 م�ص 17..  بدي البنت للولد".

اأر�سل الوزير لأبو اإ�سبع من اأجل احل�سور للجزائر كي يرى خطيبته، وتكفل 
اأبو جه�د بكل تك�ليف العر�ص، ومن ثم ح�سرته زوجته اأم جه�د. 

مل يكن اأبو اإ�سبع، يرغب يف اأن يعود وهو يحمل �سنطة �سفر، ومنذ 20 ع�م� 
وهو يحلم ب�لعودة. ق�ل اإن زي�رته يف املرة الأولى ك�نت اأجمل واأحلى على الرغم من 

اأنه ودع 11 من رف�قه اإلى الأبد.

ك�ن �سعيدا يف املرتني، لكن �سع�دته يف املرة الأولى ك�نت ل تو�سف كم� يقول، 
اإمك�نية  يف  ومت�سكك  الق�سية،  له�  و�سلت  التي  احل�ل  من  غ��سب  ف�إنه  الآن  اأم� 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  على  يقول  كم�  يراهن  لكنه  حم��ص،  مع  حل  اإلى  الو�سول 

�سيف�سله�.

يخطط الآن ليبقى يف مدينته طولكرم، اإذ اإنه ينحدر من قرية عالر، وهو حلم 
يراوده، اأم� عم� اإذا م� ك�ن يخ�سى العتق�ل مرة اأخرى، ق�ل "خليهم يعتقلوين، �سو 
"فتح" الآن، بل  اأي ن�ضاط تنظيمي يف  اإ�ضبع  اأبو  بدهم ي�سووا يعني؟!". وال يزاول 

يعمل �س�ئق� ل�سي�رة اأجرة يف الأردن.
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مركز دالل المغربي في برقة 

يغضب النرويجيين!

 ق�لت �سحيفة "يديعوت اأحرنوت" اإن وزير اخل�رجية الرنويجي غ��سب من 
ال�سلطة الفل�سطينية بعد اإطالقه� ا�سم دلل املغربي على مركز ن�سوي بني ب�أموال 

نرويجية يف قرية برقة.

ال�سلطة  من  طلب  الرنويجي  اخل�رجية  وزير  اأن  العربية  ال�سحيفة  واإدع��ت 
الفل�سطينية اإزالة �سع�ر وزارة اخل�رجية الرنويجية عن املبني، واإع�دة الأموال التي 

ح�سلت عليه� ال�سلطة لت�أ�سيي�ص املركز.

وكتبت ال�سحيفة العربية، دلل املغربي  ق�دت خلية فل�سطينية نفذت عملية 
يف ح�فلة اإ�سرائيلية يف تل اأبيب يف الع�م 1978، يف تلك العملية قتل 35 اإ�سرائيليً�.

وت�بعت، املركز الن�سوي الذي �سمي على ا�سم دلل املغربي ح�سل على متويل 
لالأمم  الت�بعة  امل��راأة  وجلنة  الفل�سطينية،  النتخ�ب�ت  جلنة  طريق  عن  نرويجي 

املتحدة والتي تدعم م�س�ركة املراأة الفل�سطينية يف النتخ�ب�ت.

ونقلت ال�سحيفة العربية ت�سريح�ت لوزير اخل�رجية الرنويجي حول الق�سية 
ج�ء فيه�:

"الرنويج لن ت�سمح لنف�سه� ب�أن تظهر مبظهر  املوؤيدة ملوؤ�س�س�ت يطلق عليه� 
اأ�سم�ء اإره�بيني، ولن ن�سمح ب��ستخدام التمويل الرنويجي ملثل هذه الأغرا�ص".

�س�مي دغل�ص رئي�ص جمل�ص حملي برقة علق على م� ج�ء يف  �سحيفة "يديعوت 
اأحرنوت" العربية ب�لقول:

ت�أ�سي�ص املركز قبل حوايل 4 �سهور ب�ل�سراكة م� بني جمل�ص قروي  "لقد مت 
برقه وط�قم �سوؤون املراأة كمب�درة �سب�بية ن�س�ئية لدعم ع�سوات املج�ل�ص القروية 
والبلدية، وي�سم املركز جمموعة �سب�بية من كال اجلن�سني يقدر عدده� ب� 60 �س�بً� 
و�س�بة ويقومون ب�أن�سطة تطوعية وخريية وفنية وتدريبية يف جم�لت تثقيف ال�سب�ب 

والفتي�ت بحقوقهم ولتفعيل م�س�ركتهم يف احلي�ة الع�مة.
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التي ك�نت تق�وم  ال�س�بة  لل�سهيدة دلل املغربي  اختي�ر ال�سم  ك�ن  تكرمي� 
فخورون  دائم�  كفل�سطينيني  واأنن�  ل�سعبه�،  وال�ستقالل  احلرية  وتن�سد  الحتالل 

مبن �سحوا من اجل وطنهم �سواء ك�نوا �سهداء اأو ا�سرى اأو مبعدين وجرحى.

ان اعتب�ر رموز ال�سعب الفل�سطيني وق�دته اإره�بيني م� هو اإل ر�سوخ لالمالءات 
وال�ضغوط االإ�ضرائيلية، ونحن ندعو اأ�ضدقاءنا الرنويجيني اإلى االهتمام باجلوهر 
قدم  ك�سعب  م�س�عرن�  وان يحرتموا  ال�سب�ب ملجتمعهم  هوؤلء  يقدم  م�ذا  ومعرفة 
مئ�ت اآلف من ال�سهداء واجلرحى واملعتقلني، وان ي�س�ندوا ن�س�لن� التحرري �سد 

الحتالل الذي يقوم ب�إره�بن� وترويعن� وقتل الأطف�ل وال�سب�ب يومي� بدم ب�رد".
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عملية أسر الجنود اإلسرائيلين 
يف احل�دية ع�سرة من �سب�ح ال�سبت الرابع من اأيلول 1982 كم� يروي العملية 
ق�ئد عملية الأ�سر وهو عي�سى حجو من ق�س�ءطربية ه�جر والده اإلى منطقة اجلولن 
ال�سورية بعد النكبة وعمل يف وك�لة الغوث وت�بع درا�سته يف اجلزائر، التحق ق�ئد 
درا�سته  قطع   1982 حرب  اثر  على  م،   1968 ع�م  الفل�سطينية  ب�لثورة  املجموعة 
ع�سكرية  لثكنة  العدو  احتالل  ولكن  الثورة،  عن  دف�ع�  التطوع  يف  ب�لثوار  ليلتحق 
الفدائية  املجموع�ت  وبقي مع  اإيل بريوت  و�سوله  دون  �سه�ب ح�ل  تدعى  هرني 
الع�ملة يف منطقة اجلبل يف جنوب لبن�ن والقي�م مبه�م الر�سد وال�ستطالع وتنفيذ 

بع�ص العملي�ت.

ويقول ق�ئد العملية البطولية انه بعد خروج القوات لبن�ن �سدرت اأوامر من 
قي�دة حركة "فتح" ب�سرورة، اأ�سر عدد من اجلنود فق�مت املجموعة ب�إبالغ القي�دة 
من  حمدد  وقت  يف  املرور  على  اعت�دت  التي  املع�دية  الدوري�ت  اإحدى  وجود  عن 
اإلى منطقة حم�ن�  الوعورة  الأ�سج�ر و�سديد  ال�سم�ل من بحمدون عرب واد كثيف 
وهي قرية لبن�نية حتت ال�سيطرة ال�سورية، وب�سبب كث�فة الأ�سج�ر ووعورة الطريق 
اإلى  الدخول  الآلي�ت على  ب�سبب عدم قدرة  الإق��دام  ال�سري على  الدورية  اعت�دت 

نقطة قريبة معينة مت التوقف.

املتقدمة  ال�سرية  الق�عدة  من  جمموع�تن�  انطلقت  العملية:  ق�ئد  وي�سيف 
وكن� نرتدي بزات ع�سكرية مثل البزات التي يلب�سه� عن��سر حزب الكت�ئب ونحمل 
على  اتفقن�  الهدف  من  اقرتبن�  وعندم�  اأمل���ين،  كال�سينكوف  نوع  من  ر�س��س�ت 
عدم التحدث وان يتم التف�هم بينن� ب�لإ�س�رات، وهن�ك املجنزرة الإ�سرائيلية قد 
اأفرغت حمولته� ب�لك�مل من ثم�نية جنود مدججني ب�لأ�سلحة الفردية والذخ�ئر 
واملوؤن التي تكفيهم طوال اليوم، وب�سبب حرارة ال�سيف ووعورة الطريق اخذ التعب 
من اجلنود الإ�سرائيليني م� اإن و�سلوا اإلى الكمني حتى ا�ستلقوا على الأر�ص وكلفوا 

ثالثة منهم ب�حلرا�سة.

الفر�سة  انتظ�ر  يف  وتتعقبهم،  تر�سدهم  جمموعتن�  ك�نت  الثن�ء  هذا  يف 
املواتية لالنق�س��ص عليهم، ومت التف�ق يف النق�س��ص عليهم على اأن اأكون اأن� يف 
املقدمة ثم يتبعني عن�سر اآخر بعد خم�ص دق�ئق ثم يتقدم العن�سران الآخران بعد 
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دقيقتني ومن اجت�هني خمتلفني، ويف ح�لة مت ال�ستب�ك يقوم العن�سران الآخران 
املوقع  و�سط  اإل��ى  ودخلت  تقدمت  ال�سفر  �س�عة  يف  اجلميع،  على  الن�ر  ب�إطالق 
ب�ين  بل  الفدائيني  من  ب�ين  توحي  ل  و�سالحي  وهيئتي  لب��سي  ولكن  الإ�سرائيلي 
من عن��سر حزب الكت�ئب، ف�س�فحت احد اجلنود وحتدثت معه ب�لفرن�سية التي 
اأتقنته� يف درا�ستي وركزت حديثي اإلى احد اجلنود وك�أين اعرفه من مدة طويلة 
وك�ن ج�ل�س� على بندقيته من طراز جليل، مت تقدمت من ذلك اجلندي وو�سعت 
قدمي على كعب بندقيته، يف هذه اللحظة التي و�سل فيه� زميلي اإلى املوقع وطلبت 
من اجلندي الوقوف وا�سع� بندقيتي يف بطنه و�سحبت الأق�س�م ا�ستعدادا لإطالق 
الن�ر، ف�أ�سبت جنود املوقع ب�لذهول وح�ول احدهم اإطالق الن�ر ولكن احد زمالئي 
حتدث له ب�لعربية ق�ئال " ل تطلق الن�ر اإذا اأردت اأن تعود اإيل اأمك �س�مل� " ف�أيقن 

اجلنودالإ�سرائيليون اأنهم حم��سرون، ف�أمرهم ق�ئدهم بعدم املق�ومة.

ول  حم��سرون  اأنهم  اجلنود  ف�أدرك  الث�لث،  زميلن�  و�سل  اللحظة  هذه  ويف 
ي�ستطيعون القي�م ب�سيء، فطلبت من �سديقي الذي يتقن العربية اأن يقول له اإنن� 
فدائيون ول نرغب بقتلهم اأو اإيذائهم اإل اإذا ح�ولوا املق�ومة، وان املوقع حم��سر 
من جميع النواحي، ف�سعق اجلنود، ف��ست�سلم اجلنود جميع� ف�أمرتهم ب�لنزول اإلى 
املدرج الث�ين داخل املوقع فقد كن� نعرف اأن عدد اجلنود يف املوقع 8 ولكنن� مل جند 
اإل 5، ويف هذه اللحظة دخل جندي من بني الأ�سج�ر ف�أمره زميلي ب�لعربية برمي 
ال�سالح  برمي  فق�م  اجلنود  زمالءه  فراأى  �س�مل�،  اأمه  اإيل  يرجع  لن  واإل  �سالحه 
ورفع اليدين ثم تبعه اجلندي�ن الآخران، مت الأمر يف فرتة 5-7 دق�ئق، وك�ن الأمر 
اإن عملية الأ�سر انتهت  الع�سكرية الإ�سرائيلية مف�ج�أة، ومع  اإلى الدورية  ب�لن�سبة 
يوجد  الأ�سرى من منطقة  نقل  كيفية  الفدائيني، يف  اإلى جمموعة  ينته  انه مل  اإل 
فيه� احلواجز واملواقع الع�سكرية لتنظيم�ت خمتلفة، وم� اثر القلق لق�ئد املجموعة 

الفدائية ؟ م� العمل.. ثم�نية جنود اإ�سرائيليني لدى 4 فدائيني؟

املجموعة  ق�ئد  عمل  حيث  وال�س�قة  ال�سعبة  الإخ��الء  عملية  ب��داأت  وهكذا   
عملية  ج��رت  ان  بعد  بحمله�  وكلفوا  الثم�نية  اجلنود  اإل��ى  الأ�سلحة  اإع���دة  على 
نوع  من  ذخ��رية  اأي  اجلندي  يحمل  فال  �سالح  كال  يف  ال��ذخ��رية  خم���زن  تبديل 
اأ�سيب احد  نف�ص ال�سالح الذي يحمله حتى ل ي�سكلوا خطورة، ويف طريق العودة 
اجلنود الإ�سرائيليني بر�س��سة بكتفه اأثن�ء تعرث احد الفدائية ف�نطلقت ر�س��سة 
اأثن�ء  يف  لب�ص  يحدث  ل  وحتى  الإ�سرائيلي،  اجلندي  ب�جت�ه  الفدائي  بندقية  من 
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واأبلغتهم  للق�عدة  البداية  يف  لوجدي  ب�لتوجه  قمت  الع�سكرية،  للق�عدة  توجهن� 
البق�ع  منطقة  اإلى  الأ�سرى  نقل  على  التغلب  �سبيل  ويف  الأ�سر جنحت،  عملية  اإن 
موقع اجلبهة  مع  التف�ق  املنطقة مت  املنت�سرة يف  واملواقع  م�سكلة احلواجز  وعلى 
ال�سعبية–القي�دة الع�مة، للم�س�همة يف عملية نقل الأ�سرى، حيت تتمتع �سي�رات 
اجلبهة ال�سعبية بحرية اكرب للحركة على احلواجز واملواقع املنت�سرة على الطريق، 
ومت تق�سم الأ�سرى اإلى جمموعتني، املجموعة الأولى ت�سم اأ�سريين يف �سي�رة ت�بعة 
الث�نية �ستة ا�سرى يف �سي�رة  ال�سعبية وت�سري يف املقدمة وت�سم املجموعة  للجبهة 
على  واملواقع  احلواجز  اجتي�ز  مت  الأ�سلوب  وبهذا  املوؤخرة  يف  وت�سري  لفتح  ت�بعة 
الطريق اإلى مقر القي�دة يف البق�ع ولكن اجلبهة ال�سعبية – القي�دة الع�مة اأ�سرت 
على الحتف�ظ ب�لأ�سريين، وعند و�سول الفدائية اإلى املقر يف البق�ع عمت الفرحة 
ومت ت�سليم الأ�سرى اجلنود اإلى الأخ حممود الع�لول، ومت اإبالغ القي�دة يف دم�سق 
بداأت عملي�ت  فقدان جنودهم حتى  الإ�سرائيليون  اكت�سف  اإن  وم�  الأ�سر،  بعملية 
البحث ب�لط�ئرات واملجنزرات واجلنود، وبعد ذلك اأعلنت اإ�سرائيل فقدان 8 جنود 
حمذرة من امل�س��ص بهم، اإم� على ال�سعيد الداخلي لإ�سرائيل فقد اعتربت اإحدى 

النتك��س�ت التي مرت ب�إ�سرائيل .

مرحلة المفاوضات 

ا�ستمرت املف�و�س�ت مع العدو الإ�سرائيلي م� يق�رب الع�م والن�سف و�س�ركت 
م�ست�س�ره�  �سخ�ص  يف  والنم�س�  الأحمر،  ال�سليب  فيه�  مب�  دولية  جه�ت  فيه� 
كراي�سكي وغر�سن� يف مرحلة لحقة وتعر�ست هذه املح�دث�ت لأكرث من مرة ب�ل�سلل 
الفل�سطينية والعدو  الثورة  والت�س�رب يف الآراء ك�نت هن�ك اختالف�ت بني قي�دة 
الإ�سرائيلي حول عملية اإطالق �سراح ال�سرى، من اجل ذلك �سكلت قي�دة الثورة 
بقي�دة الراحل الرمز ي��سر عرف�ت الذي ك�ن حم��سرا اآنذاك يف طرابل�ص جلنة 
مت�بعة وموا�سلة الت�س�لت مع الطراف املعنية، وكذلك �سكل العدو الإ�سرائيلي 
جلنة مت�بعة تغريت اأكرث من مرة، حيت تعنت العدو الإ�سرائيلي اأكرث من مرة، ولكن 
م� اأرغم العدو الإ�سرائيلي على املوافقة على مط�لب حركة "فتح" ومنظمة التحرير 
انه خالل ال�ستب�ك�ت التي جرت يف طرابل�ص يف �سم�ل لبن�ن، اأح�ص الإ�سرائيليون 
الثورة  قي�دة  قبل  املوقف من  ب�سبب جدية  ال�سرى  اأبن�ئهم  ب�خلطورة على حي�ة 
فوافقت اإ�سرائيل على اإطالق العدد الذي حتدد من قبل قي�دة "فتح" والثورة حيث 
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�س�رك يف هذه املف�و�س�ت كل من ق�ئد الثورة ي��سر عرف�ت، وخليل الوزير ن�ئب 
اأزيز الر�س��ص  اأبوردينة، حيث اجتمعت القي�دة حتت  الق�ئد الع�م للثورة، ونبيل 
والنفج�رات يف طرابل�ص مع ممثل ال�سليب الأحمر جون هفيلكري وبداأت مرحلة 

املف�و�س�ت على النته�ء، حيث ك�نت مط�لب الق�ئد الع�م للثورة الفل�سطينية :

1. اإطالق �سراح ا�سرى معتقل اأن�س�ر والنبطية و�سيدا و�سور.

2. اإطالق �سراح مئة اأ�سري و�سجني من �سجون الداخل.

3. اإع�دة اأر�سيف مركز الأبح�ث الفل�سطيني.

4. الإفراج عن رك�ب الب�خرتني كورديال وحن�ن.

وقد نقل ال�سليب الأحمر وجهة نظر ومط�لب القي�دة ويف 1983/11/20 يف 
طرابل�ص–بلبن�ن عقد اجتم�ع مثله الق�ئد الع�م للثورة الفل�سطينية ي��سر عرف�ت 
ونبيل ابو ردينة وبح�سور ال�سليب الأحمر برئ��سة جون هفيليكر مت ا�ستعرا�ص نت�ئج 
الت�س�لت مع العدو الإ�سرائيلي من قبل ال�سليب الأحمر حيث اأبلغت "اإ�سرائيل" 
ال�سليب الأحمر اعرتا�سه� على اإطالق ك�فة الأ�سم�ء من معتقلي الداخل، وق�لت 
اإ�سرائيل اإنه� تريد اإن تخت�ر الأ�سم�ء بينم� اأ�سرت القي�دة الفل�سطينية للثورة على 
التم�ضك بكافة ال�ضروط امل�ضبقة، واأعيد االجتماع يف تاريخ 1983/11/22 املوافق 
الأحد ومثل الوفد الفل�سطيني اأبو عم�ر وال�سيد نبيل اأبو ردينة ونقل ال�سليب الأحمر 
 %50 مق�بل  الداخل  معتقلي  الأ�سم�ء  من   %50 ب�ختي�ر  اإ�سرائيلية  حم�ولة  عن 
للمنظمة ورف�س الوفد الفل�ضطيني، ومت�ضك ب�ضروط ومت عقد اجتماعات طوال يوم 
الثنني 1983/11/23م بجولة ث�نية بوجود اأبي عم�ر واأبو ردينة، ووافقت اإ�سرائيل 
موافقة  وكذلك  فتح،  وحركة  التحرير  منظمة  فر�سته�  التي  املط�لب  ك�فة  على 
اإ�سرائيل على اقرتاح ال�سليب الأحمر ب�إجراء عملية التب�دل يف عر�ص البحر ومت 
التف�ق على حتديد مك�ن اللق�ء �سم�ل غرب جزيرة رانكني ال�س�عة الث�نية ع�سرة 
ليلة 23-1983/11/24م، حيث وقع اأبوجه�د الن�ئب الع�م للثورة الفل�سطينية على 
وثيقة ال�سليب الأحمر بت�سليم 6 جنود يف نف�ص الوقت الذي يتم فيه حترير ال�سرى 
الفل�سطينيني واللبن�نيني وكذلك وقع على وثيقة ال�سليب وزير احلرب الإ�سرائيلي 

مو�سيه ارن�ص .

نبيل ابو ردينة
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ون�ست الوثيقة ان تكون عملية التب�دل على ثالث مراحل :

ب�إطالق �سراح رك�ب  اإ�سرائيل  اللبن�ين تقوم  ال�س�طئ  التحرك على  الأولى: 
الط�ئرة الأولى من مط�ر اللد ب�جت�ه اجلزائر.

الث�نية: يت�سلم ال�سليب الأحمر الأ�سرى اجلنود مق�بل �سم�ح اإ�سرائيل ب�إطالق 
الط�ئرة الث�نية لالأ�سرى اإلى اجلزائر.

الث�لثة: حلظة ت�سلم اجل�نب الفرن�سي ال�سرى اجلنود تقوم اإ�سرائيل ب�ل�سم�ح 
للط�ئرة الث�لثة ب�لإقالع ب�جت�ه اجلزائر على اإن يتم اإطالق �سراح معتقلي مع�سكر 
اأن�س�ر الذين اخت�روا البق�ء يف لبن�ن، حيت نقل ال�سرى الفل�سطينيون بط�ئرات 

جمبو  فرن�سية من مط�ر اللد الى اجلزائر.

بدء عملية التبادل

ليل م��ن  الع��سرة  ال�س�عة  يف  لبن�ن  �سم�ل  يف  طرابل�ص  مين�ء  يف   ب���داأت 
اخلمي�ص23 ت�سرين الث�ين 1983 حركة غري ع�دية، حيث ك�نت زوارق بخ�رية تقف 
على اأهبة ال�ستعداد وك�نت بداخله� حرا�سة م�سددة من قبل قوات حركة "فتح" 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  م�سئويل  وبع�ص  ي��سر عرف�ت  مع�وين  ب��ستثن�ء  احد  ول 
الأحمر، حيت مت نقل اجلنود ال�سرى اإلى املين�ء ثم من الزوارق اإلى �سفينة فرن�سية 
ق�م  حيث  طرابل�ص  �سواطئ  عن  كيلومرتات   8 تبعد  الأحمر  ال�سليب  علم  ترفع 

�سموئيل ت�مري رئي�ص وفد العدو ب��ستالم ال�سرى من مندوبي ال�سليب الأحمر .

وك�ن يتم يف جنوب لبن�ن عملية مم�ثلة حيث توجهت قي�دة اجلي�ص الإ�سرائيلي 
اإلى معتقلي اأن�س�ر فعر�ست عليهم البق�ء يف لبن�ن اأو نقلهم اإلى اجلزائر ف�خت�ر 
3600 نقلهم الى لبن�ن ومت نقلهم يف 120 ب��سً�، اإم� الذين مت اختي�رهم للجزائر 
فقد مت جمعهم يف جمموع�ت �سغرية يف معتقل اأن�س�ر وبداأ نقلهم حتت حرا�سة 

م�سددة اإلى مط�ر اللد، اإلى اأن ق�مت الط�ئرات الفرن�سية بنقلهم اإلى اجلزائر.

ردود الفعل اإلسرائيلية

ك�ن لظروف وقوع اجلنود ال�سرائيلني ال�ستة يف الأ�سر والثمن الب�هظ الذي 
اإ�سرائيل مق�بل الإفراج عنهم والن�سر الفل�سطيني الكبري يف هذه العملية  دفعته 

تف�عالت اأخرى.
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فمن ن�حيته ندد م� ي�سمى جمل�ص امل�ستوطن�ت اليهودية ب�ملن�طق املحتلة بقرار 
املعتقلني  من  الآلف  �سراح  واإط��الق  العملية  هذه  حول  الإ�سرائيلي  العدو  حكومة 
مق�بل �ستة جنود من ال�سرائيليني ويذهب احد اأع�س�ء الكني�ست اإلى حد املط�لبة 
ب�سن ق�نون ي�سمح بفر�ص عقوبة الإعدام على الفل�سطينيني الذي يقدمون للمح�كم 
الإ�سرائيلية بتهمة قتل جنود اأو مدنيني ا�سرائيليني وتثبت التهمة عليهم بحيث ل 
" اأ�سرى  " القتلة  اإطالق �سراح  اإطالق �سراحهم بعد ذلك بحيث ل ميكن  ميكن 

احلرب على حد تعبريه.

يف  وخ��سة  الإ�سرائيلي  اجلندي  نف�سية  على  اأث��رت  العملية  ه��ذه  اأن  كم� 
يف  منهم  ع���ددًا  رغ��ب  مم���   . الأ���س��ر  اث��ن���ء  تالقيه�  التي  احل�سنة  �سوءاملع�ملة 

ال�ست�سالم يف ح�ل وقوعه ب�لأ�سر .

من جهة ث�نية انتقدت جلنة اخل�رجية والأمن الت�بعة للكني�ست مو�سوع تب�دل 
الأ�سرى، فقد ط�لب اثن�ن من اأع�س�ء اللجنة املذكورة ببدء من�ق�سة حول املع�يري 
اأ�س��سه�  اإطالق �سراح املعتقلني الأمنيني واملع�يري التي على  التي يعتمد عليه� يف 
مب��سرة  نتيجة  وذل��ك  ال�سرائيليني،  الأ�سرى  �سراح  لإط��الق  احلكومة  تتف�و�ص 

لتف�قية التب�دل .

وقد و�سلت ردود الفعل اإلى ال�سجن�ء ال�سرائيليني املحكومني ب�لتهمة اجلن�ئية 
يف �سجون العدو ب�لعفو عنهم يف اأعق�ب عملي�ت تب�دل الأ�سرى مع منظمة التحرير. 

ردود الفعل الفلسطينية

على ال�سعيد الفل�سطيني عمت الفرحة ممزوجة ب�لأمل يف الإفراج عن ب�قي 
ال�سرى واملعتقلني، كم� اعتربت على امل�ستوى الر�سمي الفل�سطيني ملنظمة التحرير 

ن�سرا كبريا، حيث جنحت يف الإفراج عن اآلف ال�سرى واملعتقلني.

بيت، وعندم�  الفرحة كل  الداخل، فقد عمت  فل�سطني  اأهل  اأم� على �سعيد 
املواطنون يف خمتلف مدن وقرى  اأولى  ال�سرى  اآلف  الإف��راج عن  اأخب�ر  تواردت 
ال�سفة الغربية وقط�ع غزة اهتم�مً� ب�لغً� الأنب�ء املتعلقة بعملية التب�دل وجتمعت 

ع�سرات الع�ئالت منذ ال�سب�ح الب�كر يف مقر اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر.
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عملية وزارة الحرب اإلسرائيلية
وزارة  ا�ستهدفت  اأبيب،  تل  قلب  يف  لتنفيذه�  جه�د  اأب��و  خطط  عملية  هذه 
و�سفه�  م�  اإلى  ري��ربوت  عمري  التحقيق  معد  واأ�س�ر  نف�سه�.  الإ�سرائيلية  احلرب 
تف��سيل يتم الك�سف عنه� لأول مرة يف تلك العملية، التي اأحبطته� اإ�سرائيل يف اي�ر  
1985، وك�نت ال�سبب، على الأرجح الذي جعل اإ�سرائيل تخطط لغتي�ل اأبي جه�د، 
والذي مت بعد ثالثة اأعوام يف تون�ص الع��سمة، اثر ثالث حم�ولت اغتي�ل ف��سلة 

وفق�  ل�سحيفة مع�ريف العربية.

الذين �س�ركوا يف  اأحد  ال�سرق�وي،  العميد يو�سف  وعن هذا املو�سوع حتدث 
الإعداد للعملية، التي لو جنحت، ل�سكلت اخرتاق� فل�سطيني� هو الأكرب، يف ال�سراع 
الطويل مع اإ�سرائيل. وكذب ال�سرق�وي م� ن�سرته "مع�ريف" عن خرق ا�ستخب�ري 

اإ�سرائيلي يف م� يخ�ص العملية، مقدم� رواية خمتلفة مت�م�.

وم� ك�سف عنه ال�سرق�وي يختلف يف تف��سيل كثرية، عن م� ذكرته "مع�ريف"، 
ال�سحيفة  تقرير  بخالف  معروف،  م�سدر  ومن  مرة،  لأول  تن�سر  تف��سيل  وهي 

الإ�سرائيلية، الذي ا�سند اإلى م�س�در فل�سطينية واإ�سرائيلية جمهولة.

خالل  من  اإ�سرائيل،  داخل  تنفذ  لعملي�ت  كبرية  اأهمية  يويل  جه�د  اأبو  ك�ن 
البحر، مثلم� فعل يف عملية فندق �س�فوي يف تل اأبيب ع�م 1975، وعملية ال�سهيد 
كم�ل عدوان، املعروفة اإعالمي� ب��سم عملية ال�سهيدة دلل املغربي يف ع�م 1987، 
والتي متكنت خالله� جمموعة من الفدائيني من ال�سيطرة على ح�فلة ا�سرائيلية 

بعد و�سوله� الى تل ابيب عرب البحر البي�ص املتو�سط من لبن�ن.

ك�ن ابو جه�د قد خرب �س�طئ ي�ف� يف �سغره، وخطط لإر�س�ل جمموع�ت فدائية 
يف منطقة ك�ن ي�سبح فيه�، على �س�طئ ي�ف�، ي�سهل الت�سلل منه� اإلى تل ابيب، وهو 
م� حققه من خالل عملية دلل املغربي. يقول ال�سرق�وي، ان اأب� جه�د ك�ن رجال 
ه�ج�سه البحر، فهو الرجل الأول امل�سيطر على قوات البحرية الفل�سطينية، وبعد 
اأن قتل، يروي ال�سرق�وي اأنه زار منزله يف تون�ص، وراأى على احل�ئط �سورة جتمع 
بني اأبي جه�د واملن��سل الممي جيف�را، وعندم� ا�ستف�سر علم، ب�ن الثنني اجت�زا 

دورة �سبط بحري يف كلية ت�سر�س�ل يف اجلزائر، وك�ن ذلك قبل ع�م 1964.

العميد يو�سف ال�سرق�وي



162

وخالل ح�س�ر طرابل�ص يف ع�م 1983، فكر اأبو جه�د بتنفيذ عملية يف قلب تل 
اأبيب، الهدف منه� اإر�س�ل ر�س�لة قوية اإلى الع�مل والى ا�سرائيل ولل�سعب الفل�سطيني 
اي�س�، ب�ن منظمة التحرير التي تعر�ست اآنذاك اإلى احل�س�ر، م� زالت موجودة 
وقوية وم�ستمرة يف الكف�ح. وح�سب ال�سرق�وي، ف�ن اأب� جه�د ابلغ اثنني ب�لعملية، 
الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ص  يف  ن�ئب  اإلى  ب�لإ�س�فة  نف�سه  ال�سرق�وي  اأحدهم� 
وهو  فتح،  حركة  داخل  الغربي  القط�ع  ي�سمى  فيم�  م�سوؤولي�ت  يتولى  ك�ن  ح�لي�، 

الق�سم اخل��ص ب�لر�ص املحتلة.

اخلطة، انه يف اأثن�ء خروجن� من طرابل�ص، ب�ل�سفن، برع�ية فرن�سية  "ك�نت 
املحتلة،  الأرا���س��ي  �سواطئ  وتق�سد  له�،  املر�سوم  اخلط  عن  اإحداه�  جتنح  اأن 
احلزين  �سعبن�،  يف  املعنوية  الروح  وتبث  اإعالمي،  �سخب  له�  يكون  عملية  وتنفذ 
ملراأى مق�تليه وهم يغ�درون طرابل�ص". وك�ن اأبو جه�د متحم�س� لهذه اخلطة، لن 
ال�سواطئ الفل�سطينية ل تبعد عن طرابل�ص �سوى 80 ميال، وهو م� ي�سهل العملية 

اإلى حد كبري.

جديدة  لي�ست  �سعبة،  ظروف  ظل  يف  الحتالل،  �سد  عملية  تنفيذ  "م�س�ألة 
على حركة املق�ومة الفل�سطينية، مثاًل خالل ح�س�ر الفدائيني يف اأحرا�ص جر�ص 
وعجلون يف الردن ع�م 1971، خطط الق�ئد املح��سر اأبو علي اي�د لتنفيذ عملية 
يف الأرا�سي املحتلة، وهو م� مت بق�سف منطقة بيتح تكف� ب�سواريخ جراد من جب�ل 
"متكن  طمون". ولكن خطة اأبي جه�د مل تر النور، وال�سبب كم� يقول ال�سرق�وي 
ك�نت  واملدافع  ب�لدب�ب�ت  حمملة  فل�سطينية  ب�خرة  اعرتا�ص  من  الإ�سرائيليون 
متجهة اإلى اليمن، وال�ستيالء عليه�، مم� جعل اأب� جه�د يغ�ص النظر عن اخلطة 

ويوؤجله� اإلى ظروف مواتية".

تدريب في بحر الجزائر

و�سل املح��سرون الذين خرجوا من طرابل�ص، راكبني البحر، اإلى اجلزائر، 
وك�نت خطة اأبي جه�د م� زالت ط�زجة ب�لن�سبة له رغم اإدراكه، اأنه� ت�سكل جت�وزا 
للخطوط احلمراء، يف ال�ضراع مع ا�ضرائيل. وم�ضار اخلطة هو الو�ضول الى ال�ضاطئ 
الفل�سطيني، ثم ال�سيطرة على ح�فلة واقتح�م مقر وزارة الدف�ع الإ�سرائيلية، واخذ 
ره�ئن ملب�دلتهم ب��سرى فل�سطينيني وعرب يتم اطالق �سراحهم يف اجلزائر. ومت 
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اأفراد  وهم من  و30 ع�م�،   20 اأعم�رهم بني  ترتاوح  فل�سطيني�،  �س�ب�   28 اختي�ر 
النخبة امل�سم�ة اخلدمة اخل��سة، لينفذوا العملية التي خطط له� اأبو جه�د، ويقول 
ال�سرق�وي "كلفني اأبو جه�د مبهمة تدريب ال�سب�ن، وهو التدريب الذي ا�ستمر 14 

�سهرا".

ولكن على م�ذا تدرب هوؤلء ال�سب�ن واأين؟

هو م� يك�سف عنه ال�سرق�وي لأول مرة "اأقمن� مع�سكرن� التدريبي على �س�طئ 
البحر يف وهران، وك�ن الهدف ان يتعود املتدربون على التع�ي�ص مع البحر. ك�نوا 
لفرتات طويلة".  و�سطه  الأ�سبوع وميكثون يف  البحر خم�ص مرات يف  اإلى  ينزلون 
وك�سف انه خالل التدرب تويف اثن�ن من املتدربني، عندم� ك�ن اجلميع يف البحر، 
وفج�أة �س�ءت الأحوال اجلوية، وارتفع املوج، وح�ول الثن�ن اأن مي�سك� ب�لزوارق دون 
جدوى، وجن� 26 من املتدربني بينم� فقد الط�قم اثنني وهم� ح�سب ال�سرق�وي: اأبو 
ف�يز، و�سح�دة، وبعد ثالثة اأي�م عرث على جثتيهم� على بعد نحو 60 ميال من مك�ن 

التدريب.

 وف�ة اثنني من الط�قم األقت بظالله� على املع�سكر، خ�سو�س� وان احدهم� 
اأبيب، لنه يعرف هذه  تل  الدليل يف  اأن يكون  له مهمة  وهو �سح�دة، ك�نت موكلة 
املدينة جيدا وك�ن �سبق له اأن عمل فيه�. وب�لإ�س�فة اإلى التدريب يف البحر، ف�ن 
الط�قم تلقى تدريب� ي�سفه ال�سرق�وي ب�لق��سي، وهو خ��ص ب�قتح�م املدن، وعن 
ذلك ي�سرح ال�سرق�وي: "الإنزال البحري، تكون من ثالث مراحل، الأولى الإبح�ر، 
نف�ص  وهي  الزودي��ك،  ال��زوارق  يف  رك��وب  والث�لثة  البواخر،  من  النزول  والث�نية 
ي�أخذون  ال�س�طئ،  من  الق��رتاب  ولدى  الإ�سرائيليون،  ي�ستخدمه�  ك�ن  التي  تلك 
ب�لتجديف، ولدى و�سولهم ك�ن عليهم تخريب الزوارق ودفنه� حتى ل يتم ك�سفه�، 

وال�ستعداد خلو�ص اأية معركة حمتملة يف املدينة".

اأنواع القت�ل، بعد قت�ل ال�سحراء، لنه يعتمد  املدن من ا�سعب  يف  "القت�ل 
على احتالل موطئ قدم، ثم الت�سعيد خطوة.. خطوة، وخالل تدريب املجموعة، 
جمموعة  ج�نب  من  ن�ر  اإط��الق  اإلى  نعر�سهم  وكن�  بكث�فة،  الن�ر  اإط��الق  تعلموا 
اأخرى، وتعلموا اأي�س� اإطالق اكرث من 10 قذائف اآر بي جي مرة واحدة، وكنت افتح 

قنبلة وارميه� عليهم، وك�ن يتوجب على اأي منهم اإم�س�كه� ب�ليد ورده�".



164

وتدربت املجموعة على اقتح�م منطقة حت�كي م�ستوطنة اإ�سرائيلية، ومت ذلك 
املجموعة  وتدربت  ا�سمه�.  الك�سف عن  ال�سرق�وي  رف�ص  يف منطقة يف اجلزائر، 
اأي�س� على ال�سري مل�س�ف�ت طويلة، وح�سب ال�سرق�وي ف�نهم �س�روا يف احدى املرات 
التدريب،  هذا  من  الهدف  وك�ن  مرتا،  كيلو   94 فيه�  قطعوا  متوا�سلة  �س�عة   27
اختب�ر اإمك�نية �سريهم على الأقدام من ال�س�طئ الفل�سطيني اإلى الأردن، يف ح�لة 

اي ط�رئ.

يقول  وكم�  ولكنهم  بعيد،  من  يراقبون  اجلزائريون  ك�ن  التدريب  وخ��الل 
ال�سرق�وي مل يكونوا يعلمون الهدف الذي يتم من اجله التدريب. وخالل التدريب 
زارهم اأبو جه�د اأربع اإلى خم�ص مرات، وك�ن يقدم لهم تعبئة فكرية، واطلق على 
اأي منكم يف الأ�سر فليقل  اإذا وقع  العملية ا�سم )فتح مرت من هن�(، وق�ل لهم: 

لرابني ب�ن اأب� جه�د هو من بعثن� و�سيبعث غرين�.

اأبي جه�د م� حدث مع الفدائي ح�سني في��ص الذي ا�سر خالل  "ك�ن يف ذهن 
عملية دلل، وق�بله دي�ن مرتني، لذا ف�ن اأب� جه�د ك�ن يتوقع اأن يلتقي اأي من الق�دة 
الإ�سرائيليني ب�أفراد من املجموعة يف ح�لة اأ�سرهم، وك�ن معني� بتوجيه ر�س�لة قوية 

لالإ�سرائيليني، ب�أنه ل يخ�ف منهم".

)9( أيام في عنابة

يف وقت م� قبل التدريب اأو يف اأثن�ئه، وبينم� ك�ن ال�سرق�وي وفريقه يج�بهون 
ابت�ع  اأب� جه�د  ف�ن  الع�مل،  ق��ص منقطعني عن  تدريب  �سهرا يف  البحر، ملدة 14 
�سفينتني واطلق عليهم� ا�سمي )ايتربيو�ص( و)مون ليت(، وك�نت� جتوب�ن البحر، 
م� بني اجلزائر، وم�سر، ولبن�ن، وقرب�ص، لتعويد �سالح البحرية الإ�سرائيلية على 
ال�سفينة،  ظهر  اإلى  وفريقه  ال�سرق�وي  انتقل  التدريب،  انته�ء  مت  اأن  وبعد  الأمر. 
ومكثوا هن�ك يف عملي�ت ا�ستعدادية نحو 9 اأي�م، لتجهيز الط�قم وال�سالح، بوجود 
تلك  وبقي معهم طوال  للعملية،  االأخ��رية  ا�ضرف على اخلطوط  الذي  اأبي جهاد، 

الفرتة.

واعطى اأبو جه�د، املجموعة الأوامر الأخرية، وتدار�ص معهم كيفية اقتح�م 
وزارة الدف�ع الإ�سرائيلية، من خالل ال�سرح على جم�سم له� مت اإعداده، من خالل 

�ضور جوية، والطلب منهم العمل على ا�ضر اكرب عدد من ال�ضباط. 
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يقول ال�سرق�وي: "ك�ن اأبو جه�د واثق� من جن�ح العملية بن�سبة 90%، وب�لن�سبة 
لن� ف�ن اأهم م�س�ألة هي النزول اإلى ال�س�طئ، والب�قي تف��سيل، حتى لو ا�ستبكوا مع 

العدو بعد نزولهم".

ال�سيخ نبيل الهر�ص )30 ع�م�( ق�ئدا  التي عني  اأبو جه�د للمجموعة  وحدد 
له�، مك�ن النزول يف جنوب ي�ف�، يف مك�ن ك�ن ي�سبح فيه وهو �سغري، كم� اخربهم، 
ويتميز ب�لهدوء، وهو نف�ص املك�ن الذي ت�سللت منه جمموعة دلل. وك�ن اأبو جه�د 
يريد ا�ستخال�ص العرب من عملية دلل، ف�مل�س�ركون فيه�، نزلوا من الب�خرة على 
بعد 80 ميال عن ال�س�طئ الفل�سطيني، ومكثوا يف البحر ثالثة اأي�م، قبل اأن ي�سلوا 

اإلى ال�س�طئ اأخريا، ون�موا من التعب ملدة �سبع �س�ع�ت دون اأن يكت�سف اأمرهم.

الأول  وا�سمه  القبط�ن  بقي�دة  ني�س�ن 1985،  ال�سفينة يف منت�سف  وحتركت 
عبد الن��سر وهو من القد�ص، ون�در �سديد الذي ي�سفه ال�سرق�وي ب� "خرية �ضباط 
البحرية الفل�سطينية"، وك�نت الب�خرة على ات�س�ل قليل مع ابي جه�د فقط، وح�سب 
تقديرات ال�سرق�وي وا�ستخال�س�ته فيم� بعد، ف�إنه� و�سلت على بعد 30 مياًل من 
ال�سواطئ الفل�سطينية، عندم� تنبه �سالح البحرية الإ�سرائيلية، وطلب التعريف به� 
وبط�قمه�، رد هوؤلء ب�إطالق الن�ر، فم� ك�ن من الإ�سرائيليني اإل اإطالق 42 قذيفة 
اأدت اإلى اإغراقه�، وجن�ة خم�سة وقعوا اأ�سرى هم: اأبو العبد عف�نة الذي م�ت يف 
ظروف ي�سفه� ال�سرق�وي ب�لغ�م�سة يف الأردن يف ح�دث �سري، و�سرار، وح�س�م، 

واأبو حفيظ، و�سي�ء.
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عملية ديمونا
"ح�ييم وايزمن"  اإن�س�ء مف�عل نووي قدمية لدى  البداية ك�نت فكرة  يف 
قبل نكبة فل�سطني، لكن �س�همت عوامل اأخرى يف اإن�س�ء املف�عل النووي بعد اأقل 
من �سبع �سنوات على النكبة، ومتثلت تلك العوامل يف اكت�س�ف اليورانيوم بن�سب 
الع�مل  لكن  النقب؛  منطقة  يف  بوفرة  املوجودة  الفو�سف�ت  روا�سب  يف  �سغرية 
من  تو�سل  "دو�سرتوف�سكي"  اليهودي  الع�مل  �سجله  علمي  اكت�س�ف  هو  الأهم 
الثقيل بطريقة جديدة ورخي�سة  امل�ء  اإنت�ج  اإلى عملية  الكت�س�ف  خالل ذلك 
ل�سن�عة  ال�سرورية  الإ�سرتاتيجية  امل���دة  تلك  لإنت�ج  الرنويج  احكت�ر  ك�سرت 
القن�بل النووية، اأدى هذا الكت�س�ف اإلى حتول العالق�ت الفرن�سية الإ�سرائيلية 

اإلى م� هو اأكرب من الإعج�ب واأعمق من ال�سداقة.

وك�ن ل�سمعون برييز زعيم حزب العمل اآنذاك، دور يف عقد �سفقة ت�ريخية 
الإ�سرائيلي  الخ��رتاع  ب��راءة  على  مبوجبه�  ح�سلت  التي  فرن�س�  مع   1953 ع�م 
لطريقة اإنت�ج امل�ء الثقيل مق�بل اتف�ق تع�ون �سري يف حقل الذرة؛ وك�نت "دميون�" 

خمرج�ت هذه العالقة ال�سرية.

وقد جنحت ال�سبكة اليهودية الع�ملية ع�م 1968 يف تهريب 200 طن يورانيوم 
احلرب  دي�ن" وزي��ر  "مو�سيه  اأعطى  الع�م  نف�ص  ويف  دمي��ون���،  اإل��ى  اأوروب����  من 
الإ�سرائيلي اآنذاك اأوامر بف�سل البلوتينيوم من اأجل اإنت�ج قنبلة نووية دون الرجوع 

اإلى "ليفي اأ�سكول" رئي�ص "الدولة الإ�سرائيلية" اآنذاك.

النتف��سة  اإب���ن  املق�ومة  من  اأ�سك�ل  ثالثة  تعميم  على  جه�د  اأب��و  اعتمد 
مف�رز  اعتم�د  العفوية،  ال�سعبية  املق�ومة  دائ��رة  تو�سيع   :1987 ع���م  ال�سعبية 
ل�سرب  الفدائية  الدوري�ت  وتطوير  ال�س�ربة،  القوات  �سكلوا  اللذين  ال�سب�ب  من 
الأهداف الع�سكرية الإ�سرائيلية التي تقع خ�رج جغرافي� النتف��سة، ويف الأ�سلوب 
اأر�سيفه وو�سعه على مكتبه، واخت�ر من  اأبو جه�د ملف دميون� من  الأخري التقط 
بني ع�سرات الفدائيني والكوادر الذين يعملون معه �سرف الطيبي ليعهد له مبلف 
"دميون�" وهذا يعني حتول امللف )معلوم�ت وبي�ن�ت( اإلى هدف )خطة ع�سكرية 

ج�هزة للتطبيق(.

�سمعون برييز

ح�ييم وايزمن
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الذرة  بعلم  ا�ستغل  مراك�ص  من  عربي  )يهودي  فعنونو"  "مردخ�ي  اأف�سى 
اإ�سرائيل وا�ستقراره  يف دميون�( �سّر املف�عل النووي ع�م 1985 بعد خروجه من 
اإ�سرائيل و�سجن(. هذا الكت�س�ف  يف ا�سرتالي� )لحًق� خطفه املو�س�د وحكم يف 
اإلى  "دميون�" جعل ب�سرية �سرف الطيبي تهتدي  اأبي جه�د يف ملف  اأر�سيف  يف 
ال�سخ�ص الذي يحل لغز "دميون�" وهو حمد العزازمة "البدوي الأ�سمر النحيف 
الي�ب�ص ف�رع الطول ذو ال�سوت الأج�ص، الذي ك�ن يف�خر اجلميع ب�أ�سله البدوي 
العربي و�سرعته الف�ئقة يف امل�سي والعدو"، وقد ارحتل حمد من قرية كرنب بعد 
ع�م 1955 اإلى بئر ال�سبع، وتوطدت عالقتهم� من خالل ال�سهر يف لي�يل ال�سيف 

يف غزة لدى الطيبي، وات�سم حمد العزازمة بحبه للم�سي والهرولة والعدو.

ك�نت "دميون�" حم�سنة يف حميط دائرة قطره� 50 كم، وحم�سنة بكل اأنواع 
"دميون�"  اإلى  الطريق  اأن  اأي  واجلوية،  والأر�سية  والإلكرتونية  امل�دية  احلواجز 
معقد جًدا، لكن عرث حمد العزازمة على ح�س�ن طروادة/ الثغرة لدخول الفر�س�ن 
باإ�ضقاط كل االإجراءات االأمنية واالإلكرتونية االإ�ضرائيلية  اإلى قلب دميونا  الثالثة 
ك�ن ذلك احل�س�ن الأتوبي�ص "الفولفو" اأزرق اللون الذي يحمل كل �سب�ح اخلرباء 
"دميون�"،  اإلى  ال�سبع  بئر  من  اليومية  رحلتهم  يف  املف�عل  يف  الع�ملني  والفنيني 
راقب حمد العزازمة بعزم الأتوبي�ص ملدة اأ�سبوع ك�مل، وقد تيقن من ثب�ت مواعيد 
احلركة واملغ�درة دون تقدم اأو ت�أخر، وك�نت هن�ك �سي�رة جيب ع�سكرية اإ�سرائيلية 

ترافق الأتوبي�ص، ويت�أكد الأمن الإ�سرائيلي من هوية ال�سخ�سي�ت املوجودة فيه.

ك�نت خطة اأبي جه�د ب�سيطة وهي تتمثل يف قي�م جمموعة فدائية خ��سة تتكون 
منه�  ميكن  نقطة  اأق��رب  اإلى  بت�أمينهم  يقوم  واحد  خبري  ودليل/  مق�تلني،  ثالثة  من 
ال�سيطرة على اأتوبي�ص املف�عل النووي وال�سيطرة على ال�سي�رة يف ح�لة �س�حلة للحركة، 
والنطالق ب�سرعة ق�سوى اإلى قلب "دميون�" وعند تعدي احلواجز الأمنية ك�فة، وهي 
والفنيني(  )اخل��رباء  الره�ئن  مع  الأتوبي�ص  موقف  اإلى  الو�سول  وبعد  حواجز،  �ستة 
الع�ملني يف دميون� يبداأ على الفور عملية طلب مندوبي ال�سليب الأحمر لت�أمني الإفراج 

عن 9 اآلف اأ�سري فل�سطيني اعتقلتهم اإ�سرائيل منذ بداية النتف��سة يف حينه.

يف الإعداد للعملية، ترجل اأحد الفر�س�ن الثالثة نتيجة التوتر وقلة النوم، و�سّد 
مك�نه مدرب املجموعة وامل�سرف عليه� "عبد اهلل عبد املجيد حممد كالب" ق�ئد 
جمموعة "دميون�" واملحُهّجر من قرية ب�سيت ق�س�ء الرملة، وقد التقى اأب� جه�د يف 

مردخ�ي فعنونو

عبداهلل عبد املجيد كالب
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ال�ست�ت وح�سل على دورة ع�سكرية، وانطبعت �سورة اأبي جه�د ك�لو�سم يف ذاكرة 
قرية  ملهّجر من  عي�سى  الق�در حممد  عبد  هو  حممد  الفر�س�ن  وث�ين  اهلل،  عبد 
اأم�  اخل��سة،  املهم�ت  تنفيذ  لعبد اهلل كالب يف  الأمين  ال�س�عد  وك�ن  الف�لوجة، 
الف�ر�ص الث�لث حممد خليل �س�لح احلنفي، فهو لجئ من اأ�سدود و�س�عر املدر�سة 
واملخيم )خميم رفح(، وك�نت الإعدادات تقرتب من �س�عة ال�سفر وج�ء ر�سول اأبو 
جه�د بت�ريخ 1988/3/2 ليبلغهم حتي�ت �سرف الطيبي وق�ئدهم اأبي جه�د، وك�نت 
�س�عة ال�سفر منت�سف الليلة من ذلك اليوم/ الت�ريخ، ك�ن على الفر�س�ن الثالثة 
املجموعة  وك�نت  العزازمة  الدليل/ اخلبري حمد  اأثر  اقتف�ء  واملحمدين  عبد اهلل 

م�سلحة بثالث بن�دق ر�س��سة و30 قنبلة يدوية وحقيبة حتتوي على 450 ر�س��سة.

مع مغيب �سم�ص 6 اآذار 1988 حّطت املجموعة الفدائية يف نفحة، ووقف عبد 
اهلل واألقى التحية وروى كحكواتي ق�سة نفحة، ومع اإ�سراقة قر�ص ال�سم�ص اخلجول؛ 
راجع الفدائيون الثالثة اخلطة وقراأوا الف�حتة وتع�هدوا على الن�سر اأو ال�سه�دة، 
ويف اليوم الت�يل ه�جموا �سي�رة جيب ع�سكري اإ�سرائيلي بداخله� اأربعة جنود هربوا 
من اجليب، وق�د الفدائيون �سي�رة اجليب الع�سكرية )رينو-4( اإلى طريق عرعر- 
وك�نوا  "دميون�"،  اإلى  اخلرباء  يقل  الذي  الأزرق  الفولفو  اأتوبي�ص  ملالق�ة  دميون� 
ي�س�بقون الزمن من اأجل الو�سول يف الوقت املحدد، وقد تخّطوا ح�جًزا ع�سكرًي� 
قرب قرية تل الرحمة امل�سهينة ب��سم "يروح�م"، وترجلوا بعده� واقتحموا ح�جز 
عرعر، وجنوا من حم�ولة ده�سهم من قبل �س�ئق �س�حنة اإ�سرائيلي، ع�جله عبد 
اهلل ب�سلية من الر�س��ص، م� اأوقف ال�س�حنة وحجز الأتوبي�ص الأزرق خلفه�، ثم 
�سيطر الفدائيون على الأتوبي�ص، وانطلقوا وفق خطة اأبي جه�د اإلى دميون� الهدف.

اأفواج �سي�رات اجلي�ص وال�سرطة  حلقت املروحي�ت يف �سم�ء املنطقة وبداأت 
وحر�ص احلدود والإ�سع�ف ترتاك�ص خلف الأتوبي�ص الأزرق، وم� تبقى زم�نًي� ومك�نًي� 
اأطلق جنود املظلية  "دميون�"، لكن  اإلى  اأخرية  اإلى الهدف 7 كيلومرتات  للو�سول 
الإ�سرائيلية الذين هبطوا من املروحي�ت الر�س��ص على اإط�رات الأتوبي�ص الأزرق، 
 9 احتجزوا  الذين  الفدائيون  طلب  ك�سيحة،  فري�سة  اإلى  الزرق�ء  املهرة  وحتولت 
القوة  ق�ئد  لكن  التف�و�ص،  اأجل  من  الأحمر  ال�سليب  دميون�،  خرباء  من  ره�ئن 
امليدانية م�طل يف الأمر وا�ستغرق الوقت 45 دقيقة. مل تتوقف املروحي�ت وال�سي�رات 
الع�سكرية عن الو�سول للمك�ن واإفراغ حمولته� من اجلنود يف املوقع وب�لقرب من 
الهدف، وك�ن الفدائيون حتت عد�س�ت القن��سة الإ�سرائيليني يف الأتوبي�ص الأزرق، 
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وك�نت املم�طلة حتى ي�سل وزير الدف�ع الإ�سرائيلي "اإ�سح�ق رابني" ورئي�ص هيئة 
الأرك�ن "دان �سومرون" وق�ئد املنطقة اجلنوبية "يت�سح�ق مردخ�ي".

م�طل ق�ئد احلملة الإ�سرائيلية يف التف�و�ص ورف�ص اإح�س�ر مندوب ال�سليب 
الأحمر من القد�ص، وخ��سوا حرب ا�ستنزاف يف الوقت حتى انهمرت الر�س��س�ت 
على الفدائيني ك�ملطر، وارتقوا �سهداء يف الع��سرة والن�سف من �سب�ح 1988/3/7، 

وك�ن ثالثة قتلى اإ�سرائيليني داخل الأتوبي�ص.

عندم� انتهت مرا�سم دفن اجلثث الإ�سرائيلية ك�نت النتف��سة تختم يومه� 
الت�سعني، وق�ل �س�مري "اإن الذين يقفون وراء عملية دميون� هم اجلهة نف�سه� التي 
للعملية  التخطيط  اأبي جه�د يف  اإلى دور  اإ�س�رة  املن�طق"، يف  التحري�ص يف  تثري 
والإ�سراف على تنفيذه�. ويف منت�سف اآذار من نف�ص الع�م، جرت امل�س�دقة على 
اغتي�ل اأبي جه�د الذي ا�ست�سهد يف تون�ص بت�ريخ 16 ني�س�ن 1988، اأي بعد 40 يوًم� 

من عملية دميون�.

تفاصيل أخرى

يف ال�س�بع من اآذار 1988 انطلقت جمموعة فدائية ك�نت على موعد ب�أن تروى 
البطل  ال�سهيد  الثالثة:  الأبط�ل  هوؤلء  وبدم�ء  ال�س�متة  النقب  �سحراء  بدم�ئه� 
احل�سيني  الق�در حممد  عبد  البطل حممد  ال�سهيد  احلنفى،  �س�لح  خليل  حممد 

ق�ئد العملية، ال�سهيد البطل عبد اهلل عبد املجيد كالب .

هذه  على  �س�دق  اأن  بعد  ال��ذري  دميون�  مف�عل  اقتح�م  الأبط�ل  ه��وؤلء  قرر 
العملية ق�ئد "فتح" والرجل الث�ين فيه� ال�سهيد خليل الوزير .

بعد تخطيط واإعداد حمكم من قبل قي�دة الثورة الفل�سطينية ا�ستط�ع هوؤلء 
ملحمة  اأكرب  ت�سطري  النقب  اأر�ص  الزكية  بدم�ئهم  رووا  الذين  الثالثة  الفر�س�ن 
بطولية مل جتروؤ عليه� كربى دول الع�مل ل ب�لتنفيذ ول حتى ب�لتفكري وال�سبب يعود 
الذي قطره  النووي  التي حتيط هذا املف�عل  الأمنية املعقدة  يف ذلك لالإجراءات 
ب�50 كم ومعزز بحواجز ع�سكرية ث�بتة ومتحركة، وكلم� اقرتبن� من حدود املف�عل 
الذري ازدادت التعقيدات الأمنية لت�سل اإلى حد اأجهزة ال�ست�سع�ر احل�سي التي 

حت�سب كمية النف�ص لدى الإن�س�ن .
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املع�دية،  الخرتاق�ت  اأن��واع  من  نوع  لأي  حت�سبية  الأمنية  الإج���راءات  هذه 
كم� اأن املف�عل النووي نف�سه حم�سن بن�ئيً� ب�لبيتون امل�سلح �سد الق�سف اجلوي 
دميون�  �سم�ء  ك�ملة،  طوابق  ب�ستة  الأر�ص  حتت  مغمورة  احليوية  اأق�س�مه  وجميع 
�س�روخية،  ار�سية  دف�ع�ت  �سبكة  حديثة،  رادارات  ب�سبكة  دائم  ب�سكل  حمرو�سة 
العرتا�ص  ط�ئرات  من  اأ�سراب  عن  ف�ساًل  هذا  معدلة  هوك  �سواريخ  من�س�ت 
اجل�هزة ب��ستمرار للعمل انطالقً� من مط�ر دميون� امل�سرف على املف�عل، كم� اأن 
اإمكانيات االإنذار املبكر  دميونا تدخل �ضمن النقاط االأكرث حيوية التي تتوفر لها 

بعيد املدى بوا�سطة ط�ئرات رادارية .

هذه  يف  التفكري  جمرد  يكون  يك�د  معوق�ت  من  ذكرن�ه  الذي  هذا  كل  رغم 
العملية جمرد ملحة حلم عند البع�ص ولكنه� ك�نت عند خليل الوزير حقيقة وهدفً� 
هولء  قرر  العملية  ط�قم  على  اختي�ره  وقع  وعندم�  اليه  الو�سول  من  بد  ل  ث�بتً� 
الفر�س�ن تنفيذ الأمر الذي اأت�هم دون التفكري للحظة ب�أنهم �سيعودون، بل ا�ستعدوا 

لل�سه�دة التي طلبوه� عند تلبية النداء.

هذه هي قيم الثورة وقيم املن��سلني ال�سرف�ء الذين �سحوا ب�أرواحهم واأنف�سهم 
من اأجل فل�سطني، ل من اأجل رتب وهمية ومن��سب فخرية وكرا�سي حكومية، اإنهم 
اأبط�ل فل�سطني واأبن�وؤه� الأغرار ميرون على بلدة نفحه ويقراأون ال�سالم عليه�، 
نفحة التي ت�سم �سجن نفحة العن�سري وال�سطه�دي الذي د�سنته قوات الحتالل 
معتقلون�  يعي�سه�  التي  اجلحيم  بواب�ت  من  بوابة  ال�سجن  وهذا   1980 اأي���ر   2 يف 
البوا�سل اإل اأن معتقلين� الأبط�ل رف�سوا رف�س� ق�طع� ان تنك�سر اإرادتهم او تن�سحق 

روحهم اأم�م ا�س�ليب القمع والتعذيب التي مت�ر�سه� اآلة البط�ص ال�سهيونية.

لل�سرطة  ح�جزًا  اخرتقوا  اأن  بعد  عرعر  مثلث  الى  الثالثة  الفر�س�ن  وعرب 
بعد  الى اجلنوب على  تقع  الإ�سرائيلية واجلي�ص عند منطقة تدعى يروح�م وهي 
قرية  اأنق��ص  على  اقيمت  التي  املدينة  وهي  ال�سبع  بئر  مدينة  من  مرتًا  كليو   25
 فل�سطينية ا�سمه� تل رحمة بعد ان احتلته� افواج الع�س�ب�ت ال�سهيونية "اله�ج�ن�ه"

ع�م 1951 .



171

الهدف

مل يكن هن�ك خي�ر اآخر اأم�م اأبي جه�د اإل التخطيط لهذه العملية، واأعطى 
الأوامر لرف�قه للقي�م بهذه العملية البطولية التي ك�ن هدفه� مف�عل دميون� الذري.

املطلوب حترير 9 اآلف اأ�سري فل�سطيني اعتقلتهم �سلط�ت الحتالل ال�سهيونية 
يف انتف��سة احلج�رة الب��سلة ع�م 1986.

المني�ت لدى املق�ومني البط�ل احلج الى الرملة لإق�مة العر�ص يف ا�سدود 
بعد انق�س�ء مهمة دميون�.

ك�نت تف�سل ابط�ل عملية دميون� عن مك�ن املف�عل �سبعة كيلو مرتات لت�سل 
املجموعة الفدائية الى هدفه� بعد ان ا�ستولت على اتوبي�ص ينقل �سب�ط� وع�ملني 
وفنيني الى املف�عل كل يوم وبعد ان احكم هوؤلء البط�ل �سيطرتهم على الب��ص 
انطلقوا به م�سرعني ب�جت�ه الهدف الذي اتوا من اجله ولكن اعرتا�ص الط�ئرات 
احلربية املق�تلة للب��ص واطالق الن�ر عليه ادي� الى "فتح" املعركة قبل الو�سول الى 
الهدف وفتحت قوات الحتالل الن�ر على املق�ومني الذين خ��سوا اأ�سر�ص معركة 
بطولية مزودين بثالثة ر�س��س�ت متوا�سعة وعدد من القن�بل اليدوية و450 طلقه 
الثالثة  الفدائيني  اأ�سع�ف  اأ�سع�ف  تفوق  وقوات  ومدافع  حربية  ط�ئرات  مق�بل 
الذين متكنوا من قتل 3 �ضباط اإ�ضرائيليني وامراأة قبل ا�ضت�ضهادهم عند ال�ضاعة 
الع��سرة والن�سف من �سب�ح ال�س�بع من اذار 1988 ا�ست�سهد البط�ل الثالثة يف 
�سحراء النقب ال�س�متة دون اي �سجة اعالمية و�سجة بطولية م�سطنعة كم� نراه� 

اليوم على �س��س�ت التلفزة ودون عر�ص ع�سالت ل قيمة له يف حرب الع�س�ب�ت .

ك�نت القراءة ال�سي��سية لهذه العملية البطولية توؤكد ان الدللت ال�سي��سية 
ان قوات الحتالل منعت  ب�لرغم من  الع�سكرية  نت�ئجه�  بكثري من  اكرب  لدميون� 
الفدائيني من الو�سول الى املف�عل الذرى ال ان ن�قو�ص اخلطر قد دق ابوابه لدى 
دولة الكي�ن وجعله� تعقد اجتم�ع� ملجل�سه� الوزاري امل�سغر لتخ�ذ قرار الغتي�ل 

املتعلق ب�أبي جه�د لتقرر الرد ال�سريع الذي ك�ن يف تون�ص يف 1988/4/16 .



الفصل الخامس

رسائل ومقابالت صحفية
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رسائل ومقابالت صحفية

رسالة إلى عبداهلل االفرنجي- 1963/5/24

 مقالة في صحيفة الموقف العربي- 1952/2/6 

مقابلة صحيفة االنباء الكويتية- 1988/4/17

حوار صحيفة هآرتس مع خليل الوزير 2001/7/5

حنان الوزير تروي لصحيفة "هآرتس" العبرية تفاصيل يوم اغتيال أبيها

مقابلة انتصار الوزير مع مجلة لها - 2011/4/4

شريكة النضال.. أم جهاد-  2011/4/16 

مقابلة باسم الوزير معه وكالة وفا - 2019/4/16

مقابلة مع وكالة صدى / انتصار: كان يمكن ان يكون شاعرا -2020/4/15

عبد اهلل الإفرجني
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رسالة الشهيد خليل الوزير 

إلى األخ عبد اهلل اإلفرنجي في ألمانيا

اأخي العزيز عبد اهلل…

حتي�ت ..ح�رة ح�رة .. واأطيب التمني�ت راجي� اأن تكون بخري وبعد…

ان  لعنوانك من حممد غري  ترقب  بعد طول  ب�لكويت  ر�س�لتك  ت�سلمت  فقد 
و�سول ر�س�لتك ك�ن يف حلظ�ت اعد به� نف�سي لل�سفر اإلى اجلزائر ف�أجلت الكت�بة 
و�سويل  قبل  الأ�سدق�ء  بع�ص  وعلى  عليك  اأمر  اأن  اأود  وكنت  و�سويل  حلني  اإليك 
اجلزائر مع رف�ق لكن الظروف مل تتهي�أ لن� بذلك ولهذا اكتب اإليك ر�س�لتي هذه 

بعد و�سويل وتركي للكويت.
عزيزي: حديث طويل طويل هو م� بنف�سي اإليك لكني اأقول اإنن� نفهم م� يف 

قلوبن� �سوي�.
نعم ا�سمع نب�س�ت قلبك ونب�س�ت عواطفك فهي نف�ص عواطفي ودق�ت فوؤادي 
وهذه  وطن  بال  ب�حلي�ة   .. ب�ل�سق�ء   .. ب�حلرية  ب�ل�سي�ع..  ب���لأمل،  تنب�ص  اإنه� 
وحديثه� طويل اأي�س� له� اأي�س� يف نفو�سن� م� له� وهي ي� عزيزي التي تلهب الن�ر 

يف قلوبن�.
وانن�  ي�ستكني  ولن  مل  فل�سطني  �سعب  اأن  للدني�  نثبت  وان  نتحرك  ان  يجب 
نحن ثوار وان ق�ست علين� الظروف وان ج�ر علين� الخوة العرب فقيدون� وفر�سوا 

و�س�يتهم اجل�ئرة على �سعبن�.
الو�س�ية  و�سال�سل  ال�سمت  اغالل  و�سنحطم  اأحي�ء  اأنن�  لهم  �سنثبت  نعم 

لنتدفق اأمواج� من الدم�ر لأعدائن�.
اأخي: لقد انتهيت من عملي يف الكويت مع اأ�سح�بي وجئت اإلى هن� لنعمل يف 
اأطيل معك  اأن  اأريد  الثورة وهي معن� قلب� وق�لب� ول  هذا املكتب يف اجلزائر ار�ص 
احلديث ف�أنت بروحك معن� من زمن لكن الذي اأريده منك اأن تكون خلية ثورية جتمع 
تي�ر  كل  البعيد عن  والتجمع هو  املحتلة  اأر�سن�  لتحرير  الثورة  ال�سب�ب حول هدف 
حزبي اأو اإقليمي او اأي جهة ك�ئنة من ك�نت فلي�ص لن� ال راية واحدة نتجه له� بقلوبن� 
وهي راية الثورة التي يجب ان تنفجر على الأعداء لي�سمع الع�مل اأنن� اأحي�ء م� زلن�.
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اأرجو اأن ت�سلك اأعداد من جملة فل�سطينن� وان ت�سلك ن�سرات �سن�سدره� 
من املكتب �سرن�سله� لك من املكتب وهي اي�س� �سرخة فل�سطينن� واخب�ر فل�سطينن� 
ونحن مثلك ل نوؤمن ب�لن�سرات ولكنه� و�سيلة من و�س�ئل املعركة حتمل الراأي وت�سعل 

يف ظالم امل�أ�س�ة م�سعاًل للنور جتمع حوله �سعبن� الث�ئر يف �سح�رى الت�سرد.
اأخي .. نظم ال�سب�ب حولك ب�سمت وهدوء واخرت من العم�ل عند طالئع ثورية 
خالقة وكن اأنت ي� عبد اهلل كم� نعهدك وكم� نعرفك من قبل كن لولب� ك�لدين�مو 
الذي نريد وقريب� �سنكون بطرفك �سنلتقي معك ف�كتب يل عن موعد اخر امتح�ن 
وانتظر  نلتِق معك  اإن مل  للجزائر  للح�سور  ولقد ندعوك  لك وعن عنوان منزلك 
منك عن�وين اكرب عدد ممكن من الأ�سدق�ء حولك وثمة خدمة نريده� منك هي 
وذلك  الت�يل  املعنى  حتمل  عدة  ب�أ�سم�ء  الربقي�ت  بع�ص  اأنت  حيث  من  تربق  ان 

لالأهمية و�سندفع لك تك�ليفه� اإن �س�ء اهلل.
ومعن�ه� : الرئي�ص الث�ئر احمد بن بله اجلزائر.

ثقتكم بجم�ل عرفة واأ�سدق�ئه.
وموؤازرتكم لل�سعب الفل�سطيني يعزز الأمل بكم كثوار.

ن�سكركم ب��سم �سعب فل�سطني، ب�حلروف الالتينية وبحروف عربية وبتواقيع 
م�ستع�رة وان يكون موعده� من 06/02 ومثل هذه الربقي�ت التي �ست�سل له من كل 

اأنح�ء الع�مل بنف�ص املعنى ملثله� معنى نريده من بن بله.
و�سنجد منه املوؤازرة التي �سيبداأه� ب�لطبع هذا احلديث لك وحدك فقط ول 

لأحد �سواك وانك ول �سك اأهل للثقة.
اكتب يل او اأبرق يل ب�لعنوان الربقي.

وعنواين هو عنوان مكتب فل�سطني واكتب يل ب��سم عالل بن عم�ر ف�أت�سلمه�.
ثمة اأح�ديث اأخرى ل اأريد ان اأطيل الآن وذلك ملوعد لق�ء اآخر حتى ت�سلك 

هذه الر�س�لة �سريع� ان �س�ء اهلل والى اأن ي�سلني منك رد او خرب �سريع.

لك اأطيب التمني�ت من اأخيك.

خليل الوزير

1963/5/24

الرئي�ص احمد بن بله
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المراجعة العربية مطلوبة
بقدر المراجعة الفلسطينية

بقلم: ابو جهاد

من اين يبداأ هذا امللف؟

تتجه  اين  والى  الفل�سطينية  املق�ومة  تتجه  اين  الى  ب�سيط:  �سوؤال  من  يبداأ 
مقدرات الق�سية الفل�سطينية بعد بريوت ؟

وال�سوؤال على ب�س�طته ي�سمر الكثري من املكون�ت  التي ميكن تلخي�سه� يف م� 
يلي:

خروج املق�ومة الفل�سطينية من بريوت ي�سكل نقطة افرتاق وا�سحة وح��سمة 
تف�سل بني مرحلتني وان هذا اخلروج ك�ن ح�سيلة عوامل عديدة مركبة ومت�س�بكة 
املق�ومة  وو���س��ع  الفل�سطينية  اللبن�نية  والعالقه  لبن�ن،  و�سع  �سمنه�  يدخل 

الفل�سطينية وعالق�ته� العربية والدولية والو�سع العربي الع�م والو�سع الدويل.

 وضع لبنان 

ميكن اجم�له يف ان هذا البلد يع�ين منذ الع�م 1975 حرب� م�ستمرة متعددة 
املراحل متنوعة ال�سك�ل عديدة الطراف متحركة التح�لف�ت وهي حرب �سملت 
الطراف  من  العديد  ج�نب  الى  وا�سرائيل  و�سوري�  فل�سطينية  وقوى  لبن�نية  قوى 
العربية والدولية التي دخلت طرف� يف تلك احلرب عن طريق وكالء او "خم�لب" ل 
تف�سح �سراحة عن من يقف وراءه� وي�ستخدمه� وتخدمه وانه خالل هذا املجرى 
احلروب،  او  هذه احلرب  الع�دي عن  اللبن�ين  الغرتاب  تزايد  والدامي  الدموي 

وتزايد �سيقه به�.

 ويف العالقه اللبن�نية الفل�سطينية متيزت هذه العالقة مب�س�كل بني املق�ومة 
�سنة   12 مدى  على  تراكمت  م�س�كل  لبن�ن  يف  عديدة  اط��راف  وبني  الفل�سطينية 
من التجربة الفل�سطينية يف لبن�ن ومل تكن تلك الطراف مق�سورة على املع�دين 
امن�  العرب  وعلى  الفل�سطينيني  على  املتحفظني  على  ول  وللعرب  للفل�سطينيني 
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متتد الى احللف�ء يف احلركة الوطنية اللبن�نية واإلى اق�س�م من اجلم�هري الوطنية 
اللبن�نية.

�س�همت يف  وب�لطبع ل يجوز جت�هل اطراف ذات م�س�لح كبرية و�سغرية   
تعميق هذه امل�س�كل وتعقيده� بل ويف اختالقه� يف بع�ص الحي�ن.

 في وضع المقاومة الفلسطينية

وميكن ان يق�ل الكثري لكن الب�رز مم� له اثره ال�سي��سي انه يف ظل الو�سع 
العربي الراهن ك�ن لبن�ن الق�عدة املب��سرة الخرية للمق�ومة الفل�سطينية للعمل 

الع�سكري �سد ا�سرائيل.

الو�سع العربي نقل خالف�ته ومتزق�ته املربرة وغري املربرة بهذا القدر او ذاك 
الى �سفوف املق�ومة الفل�سطينية، ثقة املق�ومة الفل�سطينية بنف�سه� تخطت احلد 
ال�سحي والآمن وانعك�ص هذا على �سلوكه� ال�سي��سي. العالقة بني �سوري� واملق�ومة 
يف  املوجود  احلليف  لنه�  ب�لذات  �سوري�  ونذكر  يجب،  كم�  تكن  مل  الفل�سطينية 
لبن�ن، لكن الهم هو ان موقع �سوري� يف م� تبقى من الطوق العربي حول ا�سرائيل 
يجعله� "وا�سطة العقد" اي احلليف احلتمي او بتعبري ادق ان التح�لف بني الثنني 
حتمي بغ�ص النظر عن اي خالف�ت او م�س�كل لكن "احللف احلتمي ك�ن يع�ين من 

فجوة الثقة بني طرفيه".

 منظمة التحرير الفل�سطينية ك�نت تع�ين من العرتاف العربي الر�سمي به� 
1974 والذي اعتمد املنظمة  والذي عرب عنه قرار القمة العربية يف الرباط عام 
ايج�بي�ت  من  فيه  القرار مب�  فهذا  الفل�سطيني،  لل�سعب  والوحيد  ال�سرعي  املمثل 
حطمت م�س�ألة متثيل الفل�سطينيني و�س�عدته على تو�سيع نط�ق العرتاف يف دائرة 
العرتاف الدويل ب�ملنظمة، ال انه يف الوقت نف�سه ادخل املنظمة يف دائرة النظ�م 
الدويل العربي اي جعل املنظمة ملزمة معنوي� ب�ن تتحرك يف نط�ق الجم�ع العربي 
يكون  ان  الو�سع  �س�أن هذا  ومن  العربية  القمة  موؤمترات  قرارات  عنه  تعرب  الذي 
ايج�بي� عندم� يكون الو�سع العربي يف ح�لة �سعود وان يكون �سلبي� عندم� يكون 
يف ح�لة انح�س�ر وان يكون مربك� او حمرج� عندم� يتعذر حتقيق الجم�ع العربي.

غزو  ا�سرائيل  قرار  ح�س�ب  يف  دخل  مث�ل  وهو  الخ��رية  احل�لة  امثلة  ومن   
لبن�ن تعذر حتقيق اجم�ع عربي حول "مب�درة فهد" يف قمة ف��ص الولى يف ت�سرين 
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الث�ين 1981 ف�لقراءة الإ�سرائيلية لو�سع العالق�ت بني املنظمة والدول العربية بعد 
تلك القمة، هي ان املنظمة خرجت معزولة عن الق�بلني مبب�درة فهد ومعزولة عن 

الراف�سني له�، خ�سو�س� وان املنظمة ك�نت خمتلفة داخلي� حوله�.

ازمة يف  الفل�سطينية من  املق�ومة  تع�ين  وقت  وقع يف  للبن�ن  ا�سرائيل   غزو 
على  �سهرا   11 م�سى  قد  ك�ن  ن�حية  فمن  وجه،  من  اكرث  على  الدولية  عالق�ته� 
وقف اطالق ن�ر ملتب�ص بينه� وبني ا�سرائيل رتبة املبعوث المريكي فيليب حبيب 
وك�ن هذا الرتتيب قد اوقع املنظمة يف اكرث من �سوء فهم مع اكرث من قوة دولية، 
ان  ا�س��ص  العرب على  الغرب عموم� قراأه  الرتتيب  ار�سى هذا  بينم�  ن�حية  فمن 
الن�ر  اإطالق  بوقف  الرتحيب  مع  تن�زلية" وانه  "دين�ميكية  تدخل  بداأت  املنظمة 
ينفتح ال�سغط على املنظمة لتخفي�ص مط�لبه� فهذا هو منطق العالق�ت الدولية..

على  اخل��ص  تف�سريه�  تفر�ص  ان  حت�ول  ا�سرائيل  ك�نت  نف�سه  الوقت  ويف   
اقت�سرت  فبينم�  ذاته،  التن�زلية  الدين�ميكية  منطق  من  وانطالق�  الرتتيب  هذا 
ترتيب ال�سلي على العمل الع�سكري عرب حدود لبن�ن ف�سرته ا�سرائيل ب�نه ي�سمل 
جميع اجلبه�ت مب� فيه� العمل داخل الرا�سي املحتلة انطالق� من غري الرا�سي 
اللبن�نية، وب�نه ي�سمل حتى العملي�ت التي ل تتحمل املنظمة م�سوؤوليته�، ويف الوقت 
نف�سه ك�ن هذا الرتتيب قد اث�ر على القل ت�س�وؤل الكثري من القوى املوؤيدة للمنظمة 
واهدافه� وخ�رج الغرب، لنه� ف�سرته على انه يعني احتم�ل ان املنظمة بداأت تدخل 
لعبة احلل المريكي لزمة ال�سرق الو�سط، ويف الوقت نف�سه ك�نت عالق�ت املنظمة 
ب�لحت�د ال�سوفيتي تع�ين قدرا من الفتور غري املعلن لل�سبب ال�س�بق، ب�ل�س�فة الى 
انه مل يغب عن مو�سكو مغزى ان قرارات املجل�ص الوطني الفل�سطيني الخرية خلت 
من ال�س�رة الى حت�لف ا�سرتاتيجي بني ال�سوفي�ت واملنظمة وهي عب�رة ترددت يف 

دق�ئق �سبق ان �سدرت عن املنظمة..

 في الوضع العربي العام 

هن� ل ح�جة الى التف��سيل فب�ل�س�فة الى ان جممل النظ�م الدويل العربي 
ك�ن خمتلف� عن املنظمة بعد ف�سل قمة ف��ص الولى كم� �سبقت ال�س�رة ك�نت اطراف 
اخلليجي  التع�ون  جمل�ص  ودول  العراق  اخ��رى..  م�س�كل  يف  غ�رقة  عديدة  عربية 
العربي م�سغولة ب�خلالف حول  املغرب  اليرانية، دول  العراقية  م�سغولة ب�حلرب 
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ال�سودان  معروف�ن،  وحريته�  و�سعه�  م�سر  الفريقية،   والقمة  ال�سحراء  ق�سية 
ال�سمود  جبهة  وه��ك��ذا،  مب�رك  ح�سني  من  اك��رث  �س�داتية  وعم�ن  وال�سوم�ل 
القرارات  هذه  معظم  تنفيذ  عدم  بني  موؤمتراته�  ق��رارات  يف  موزعة  والت�سدي 

وامل�س�كل التي اع�قت ذلك التنفيذ..

 في الوضع الدولي 

وهن� اي�س� ل ح�جة الى التف��سيل فقد وقع غزو ا�سرائيل للبن�ن يف ظل ميزان 
دويل مرتبك ومربك اهم مع�مله ان املنطقة العربية امل�سم�ة دولي� منطقة ال�سرق 
الو�سط حتتل املركز الول يف اولوي�ت الولي�ت املتحدة المريكية، بينم� موقعه� 

من اولوي�ت الحت�د ال�سوفي�تي غري وا�سح وت�سعب قراءته.

هذا  امللف  لهذا  اإع���دادًا  ج��رت  التي  امل��ح���ورات  يف  النطالق  نقطة  ك�نت   
الت�سور لعملية خروج املق�ومة الفل�سطينية من بريوت ولل�سورة الجم�لية للو�سع 
م�س�ألتني  احلوار حول  انفتح  فقد  وب�لت�يل  للبن�ن،  ا�سرائيل  غزو  فيه  الذي جرى 
املق�ومة  حركة  لتجربة  مراجعة  وقفة  هذه  الفرتاق  نقطة  ت�ستحق  ال  رئي�ستني.. 
نتج عن اخلروج من  الذي  الو�سع  الفل�سطينية  املق�ومة  تع�لج  وكيف  الفل�سطينية 

بريوت انطالق� الى امل�ستقبل؟ واي م�ستقبل؟ م� مع�مله الع�مة..

 لقد قبل معظم من جرى معهم احلوار الو�سف ال�س�بق للخلفية التي جرى 
عليه� الغزو ال�سرائيلي للبن�ن، مع حتفظ على هذه النقطة او تلك، ولقد ان�سبت 
او ي�سري الى م�سوؤوليته� عن  الفل�سطينية  يتن�ول املق�ومة  اهم التحفظ�ت على م� 
على  ب�لت�يل  هذا  وانعك�ص  اخللفية،  هذه  �سكلت  التي  والظروف  الو�س�ع  بع�ص 
م�س�ألة مراجعة التجربة ال�س�بقة، مثال يوافق خليل الوزير "ابو جه�د" -فتح على 
الكل  ان  هو  وقتي  احدهم�  حتفظني  ي�سيف  لكنه  وحيوية  �سرورية  املراجعة  ان 
تفرق  ب��ريوت..   من  اخل��روج  نتجت عن  التي  املب��سرة  امل�س�كل  م�سغول مبع�جلة 
القوات، و�سع القوات املوجودة يف البق�ع و�سم�ل لبن�ن، م�س�كل املخيم�ت املوجودة 

يف لبن�ن، م�س�كل ع�ئالت املق�تلني... الخ.
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املق�ومة  لي�ص عن  واجبة،  املراجعة  ان  ت�أكيده على  فهو  الخر  التحفظ  ام�   
الفل�سطينية وحده� وامن� واجبة اي�س� وبنف�ص القدر على حرك�ت التحرر العربية 
والت�سدي  ال�سمود  جبهة  متثله�  والتي  منه�  ال�سعبية  واطرافه�  قواه�  بجميع 
وال�سعبية منه� والتي متثله� الحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية، ويف راأيه 
انه بينم� التزمت غ�لبية النظم العرب �سمت� يوحي ب�لتواطوؤ حي�ل غزو لبن�ن ف�ن 
دول جبهة ال�سمود والت�سدي مل تقم مب� تلزمه� به قرارات موؤمتراته�، بل ومل تقم 

بعمل يقرتب من مقت�سى تلك القرارات دون انك�ر مل� قدمته كل منه� على حدة.

 ويعزو ابو جه�د هذا الو�سع الى كون قرارات جبهة ال�سمود والت�سدي مل 
ينفذ معظمه� ومل يكن منتظرا ان تنفذ بني يوم وليلة عندم� بداأ الغزو ال�سرائيلي.

 ام� الحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية فقد بدت ام�م الغزو مرتبكة 
ل تعرف م�ذا تفعل، ففعلت م� امكنه� يف حدود اللحظة ال�سي��سية و�سغوطه�..

 من ن�حية اخرى يرى ابو جه�د اي�س� انه بينم� قد تتحمل املق�ومة الفل�سطينية 
بع�ص امل�سوؤولية الو�سع الذي �سكل خلفية ظرف غزو ا�سرائيل للبن�ن، ف�ن �سلوك 

الخرين اي�س� يحت�ج الى تف�سري املوقف ال�سوفيتي مثال.

ميكن  ل  لأنه  �ستحدث  الفل�سطينية  املق�ومة  ن�حية  من  املراجعة  ان  ويرى   
النطالق اإلى مرحلة جديدة دون هذه املراجعة، ويرى ان الدورة املقبلة للمجل�ص 
الوطني الفل�سطيني �ستحتل مراجعة التجربة امل��سية ق�سم� رئي�سي� منه� وان حركة 

يكون مو�سوع موؤمتره� الرئي�سي اي�س� املراجعة. ان  بد  "فتح" ل 

صحيفة الموقف العربي
1952/2/6
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الوزير لصحيفة األنباء الكويتية:

االنتفاضة خلقت واقعًا جديدًا على الخريطة السياسية 

اأجرت �سحيفة الأنب�ء الكويتية حديثً� مع الأخ اأبي جه�د قبل ا�ست�سه�ده ب�أي�م 
وقد ن�سرته يوم 1988/4/17 بعد يوم واحد من اغتي�له.

عالقة  حول  ت�س�وؤل  هن�ك  البطويل،  وا�ستمراره�  النتف��سة  ت�س�عد  مع 
منظمة التحرير الفل�سطينية مع احلركة الإ�سالمية يف الأر�ص املحتلة، خ��سة يف 

غزة، م� مدى هذه العالق�ت؟

اأبو جه�د: يجب الت�أكيد اأوًل اأن النتف��سة الوطنية الكربى يف الأرا�سي املحتلة 
هي انتف��سة كل ال�سعب الفل�سطيني بكل فئ�ته العمرية وبكل �سرائحه الجتم�عية 
يقدم  مل  املحتلة  فل�سطني  يف  واحد  بيت  يوجد  ل  اإذ  ال�سي��سية،  واجت�ه�ته  وقواه 
�سهيدًا اأو جريحً� اأو اأ�سريًا اأو معتقاًل، ور�س��ص جي�ص الحتالل يوجه اإلى �سدور 
اجلميع بال ا�ستثن�ء ول تفرقة ومتييز. ومن الطبيعي اأن ت�س�رك كل القوى يف هذه 

النتف��سة الكربى.

التي�ر الديني هو ب�لت�أكيد اجت�ه اأ�سيل يف �سعبن� الذي حفظ له الت�ريخ عدم 
جه�دية  حركة  ب�لأ�س��ص  الفل�سطينية  والثورة  املذهبية،  اأو  التع�سب  يف  �سقوطه 
من��سلة، وثورة م�ستمرة على الحتالل الذي هو الب�طل نف�سه، والثورة هي بهذا 

املعنى امل�سئولة عن كل الو�سع يف الأر�ص املحتلة.

ح�ولت �سلط�ت الحتالل يف بداية النتف��سة اأن تثري تن�ق�سً� بني قوى �سعبن� 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  متثيل  �سمولية  يف  للطعن  املك�سوفة  املح�ولة  بج�نب 
حم�ولة  اإل��ى  الحتالل  �سلط�ت  �سعت  كم�  الكربى،  لنتف��سته  وقي�دته�  ل�سعبن� 
التع�سب  موجة  اإث���رة  من  انطالق�  علىالنتف��سة  الغربي  الع�م  ال��راأي  ا�ستعداء 
ي�سمى ب�حلرك�ت  الإ�سالمية وبني م�  املزعوم بني الجت�ه�ت  ب�لربط  اأو  الديني، 
الإره�بية. لكن هذه املزاعم مل ت�سمد طوياًل وانه�رت مت�مً�، اإذ اكت�سف الع�مل كله 
مع ا�ستمرار النتف��سة وت�س�عده� اأن ال�سعب الفل�سطيني كله ين��سل حتت العلم 

الفل�سطيني وراية منظمة التحرير الفل�سطينية.
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يق�ل اإنه حتى الآن مل يتم ا�ستغالل النتف��سة الفل�سطينية على الوجه الأكمل 
ل فل�سطينيً� ول عربيً� رغم ق�فلة ال�سهداء التي تزداد يومً� بعد يوم، فم� خطط 

القي�دة الفل�سطينية يف هذا ال�س�أن؟

اأبو جه�د: النتف��سة الفل�سطينية تدخل �سهره� اخل�م�ص وهي ل تزال بك�مل 
اأكرث  يعرف  وهو  يتعب،  ومل  يكل  مل  و�سعبن�  وعنفوانه�  عط�ئه�  اأوج  ويف  ع�فيته� 
الإقليمي  الو�سع  مع  وتداخله�  وت�س�بكه�  الفل�سطينية  الق�سية  تعقيدات  غريه  من 
والدويل، ويعرف اأي�سً� اأن كل يوم جديد من اأي�م النتف��سة يزيد من �سرا�سة العدو 

لكنه يف الوقت نف�سه ي�ستنزفه، ويحرق اأع�س�به ويربك �سي��سته وتفكريه.

لقد خلقت النتف��سة واقعً� جديدًا فر�سته على اخلريطة ال�سي��سية لل�سراع 
يف املنطقة، ومن واجب اأمتن� العربية اأن ت�ستثمر هذا الواقع الإيج�بي الذي اأفرزته 

ت�سحي�ت ق�فلة ال�سهداء واجلرحى واملعتقلني.

نحن هن� ل نتحدث عن ا�ستثم�ر �سي��سي م�ستعجل، ولكن نق�سد التف�عل مع 
النتف��سة بثورة جديدة يف التفكري ويف املنهج ويف الروؤية العربية.

للمواجهة  اله�ئلة  الإمك�ن�ت  تهدر  متى  اإلى  ت�س�أل  اأن  اليوم  اأمتن�  حق  ومن 
فقط  تتحدث  مل���ذا  عربي؟  ع�سكري  خي�ر  دون  اأمتن�  تبقى  متى  اإل��ى  العدو؟  مع 
اأمتن� العربية عن التف�و�ص، ومل�ذا ل تف�و�ص ونحن نق�تل؟ اأمل ت�سقط النتف��سة 
اأوه�م  اأي�سً�  النتف��سة  ت�سقط  اأمل  التخ�ذلية؟  النظري�ت  من  كثريًا  الفل�سطينية 
البع�ص وره�نهم على اأوراق برييز-رابني؟ املطلوب الآن اأن نكون مب�ستوى النتف��سة 

اأو ل نكون.

نحن ب�لطبع لن نهدر اأي فر�سة مواتية للتخفيف من اآلم �سعبن� الفل�سطيني، 
مرتبطة  خطوة  ب�عتب�ره�  ك�هله،  على  م��ن  الهمجي  الح��ت��الل  وط����أة  واإزاح���ة 
ب�لت�سفية الك�ملة لالحتالل كله، ولذلك ل نرهن هذا الهدف املرحلي ب�أهدافن� 
الإ�سرتاتيجية البعيدة، فكل مك�سب ينتزع من �سلط�ت الحتالل م�سم�ر جديد يف 

نع�سه�، وخطوة جديدة نحو التحرير واحلرية.
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نحن مع �سعبن� نن��سل من اأجل حتقيق برن�مج النتف��سة املرحلي الذي يحُج�ّسد 
اأنق��ص  على  ترت�ّسخ  التي  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  ومنو  ولدة  يوم  بعد  يومً� 
�سلطة الحتالل الإ�سرائيلي، ويف الوقت نف�سه نعمل على تركيب مع�دلة فل�سطينية– 
عربية – دولية النتزاع �ضروط اأف�ضل ل�ضعبنا ليوا�ضل يف ظلها انتفا�ضته ون�ضاله 
حتى يرغم الحتالل الإ�سرائيلي على ال�سري يف الطريق املحتوم لهزميته ورحيله 

النه�ئي عن بالدن�. بنيتن� الع�سكرية ع�دت اإلى و�سعه� قبل ع�م 1982.

ما نوع ال�ضغوط التي تتعّر�س لها منظمة التحرير يف هذه املرحلة خا�ضة يف 
م� يتعلق ب�لتحرك�ت ال�سي��سية الأمريكية يف املنطقة؟

اأبو جه�د: ال�سغوط�ت التي نتعّر�ص له� لي�ست جديدة علين�، لقد واجهن� مع 
�سعبن� كل اأنواع ال�سغوط�ت من اأولى حم�ولت الغتي�ل والت�سفية اجل�سدية اإلى 
املوؤامرة الأمريكية – الإ�سرائيلية التي ا�ستهدفت اإب�دة املنظمة وت�سفيته� ع�سكريً� 

يف لبن�ن اإ�س�فة اإلى حمالت البط�ص �سد �سعبن� يف الوطن املحتل.

وه� هو وزير حرب العدو "رابني" ي�سطر لالعرتاف ب�أن البنية الع�سكرية – 
ال�سي��سية ملنظمة التحرير تك�د تكون قد ع�دت اإلى م� ك�نت عليه قبل حرب ع�م 

.1982

واجهن� موؤامرة الت�سفية ال�سي��سية، ومل تنجح كل اخلطط التي ح�ولت خلق 
اأطر موازية له�، ل داخل الأر�ص  اأو اختالق  الفل�سطينية،  التحرير  بدائل ملنظمة 
املحتلة ول خ�رجه� ومل يجد "�سولتز" يف كل الأر�ص املحتلة من هو م�ستعد للخروج 
عن الإجم�ع الوطني ال�س�مل ل�سعبن� يف التم�سك بوحدانية متثيل منظمة التحرير 

الفل�سطينية.

وهي  النتف��سة،  لإجه��ص  الآن  ت�سعى  الأمريكية  التحرك�ت  اأن  ندرك  نحن 
ت�أمل خلق انق�س�م املوقف ال�سي��سي املوّحد ل�سعبن� خلف منظمة التحرير. ونحن 
هن� نقول للجميع اإنن� مل نكن موّحدين يف الراأي واملوقف والتوجه مثلم� نحن عليه 
ل  لذا  املحتلة.  الأر�ص  وخ�رج  داخل  �سعبن�  كل  ومعن�  التحرير  منظمة  جميعً� يف 
ن�ستبعد اأن مت�ر�ص الإدارة الأمريكية مزيدًا من ال�سغوط�ت مب� يف ذلك حتري�سه� 
الوح�سي،  والقمع  البط�ص  نهج  يف  ال�ستمرار  على  ال�سهيوين،  للعدو  وم�س�عدته� 
على  النتف��سة  وت�أثريات  امتداد  وقف  وحم�ولة  اجلم�هري  معنوي�ت  على  للت�أثري 

املنطقة.
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حتدثت الأخب�ر موؤخرًا عن �سفقة �سوفي�تية – مع دولة عربية تتعّهد مبوجبه� 
مو�سكو ب�ل�سغط على املنظمة من اأجل القبول ب�لوفد امل�سرتك للمف�و�س�ت مق�بل 
و�س�طة هذا البلد مع ب�ك�ست�ن بخ�سو�ص الق�سية الأفغ�نية، م� �سحة هذه الأخب�ر؟

اأبو جه�د: حملة الت�سكيك يف املوقف ال�سوفي�تي هي اأي�سً� جزء من املخطط 
اإلى  دفعه�  وحم�ولة  للح�ئط  ظهره�  بو�سع  النتف��سة  اإجه��ص  ي�ستهدف  الذي 

طريق م�سدود يف كل الجت�ه�ت.

من جهتن� نحن نعرف اأن اخلالف ال�سوفي�تي – الأمريكي لي�ص ق�ئمً� فقط 
على م�س�ألة التمثيل الفل�سطيني يف املوؤمتر الدويل واإمن� ق�ئم ب�لأ�س��ص حول فهم 
كل منهم� للموؤمتر الدويل نف�سه، حتى الآن لي�ص هن�ك م� ي�سري اإلى وجود قوا�سم 
م�سرتكة يف املوقفني ال�سوفي�تي والأمريكي حول طبيعة و�سالحي�ت املوؤمتر الدويل.

الر�سمي واملعلن يط�لب مبوؤمتر دويل ك�مل ال�سالحي�ت  ال�سوفي�تي  املوقف 
وب��سرتاك منظمة التحرير مع جميع الأطراف املعنية ب�ل�سراع ب�عتب�ره� املمثل 

ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني.

ي�سفر  مل  و�سيف�رن�دزة  �سولتز  بني  الأخري  الإج�م�ع  اأن  معلوم�تن�  توؤكد  كم� 
عن اأي اتف�ق يف وجه�ت النظر حول مو�سوع املوؤمتر الدويل، ومعروف اأن الحت�د 
دويل  موؤمتر  عقد  لفكرة  ت�أييده  وجدد  �سولتز  مل�سروع  مع�ر�سته  اأعلن  ال�سوفي�تي 
ذي �سالحي�ت ك�ملة. خالفً� لذلك هن�ك العديد من التق�رير والأخب�ر واملعلوم�ت 
ال�سحفية،  التق�رير  معلوم�ت  على  �سي��ستن�  نر�سم  ل  التحرير  منظمة  يف  ونحن 
ويف  ن�س�به�،  الأم��ور يف  ون�سع  اجت�ه  كل  ويف  يدور مت�مً� حولن�  م�  بدقة  ونعرف 
اأو  امل�س�ركة  ول  الو�س�ية  ول  ال�سغط  نقبل  ل  نف�سه  الوقت  يف  الطبيعي.  حجمه� 
يبحث  اإط���ر  اأي  يف  ل�سعبن�  وامل�ستقل  الك�مل  التمثيل  يف  بحقن�  ونتم�ّسك  الإن�بة 

الق�سية الفل�سطينية.

�سيف�ر ب�درزه
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في حوار مع صحيفة هآرتس العبرية

جهاد الوزير: باراك لم يقتل والدي في 
ميدان المعركة بل في منزله

"اأبو جه�د" ويف مقدمتهم  اأ�سرة  اأفراد  "ه�آرت�ص" العربية  ح�ورت �سحيفة 
بعد   1994 ع���م  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  العمل  اإل��ى  ع���د  "جه�د" وال��ذي  ابنه 
املق�بلة يف  بريط�نية. جرت  الإدارة من ج�معة  الدكتوراه يف  ح�سوله على درجة 

2001/5/7م.

 اين كنت يوم اغتي�ل والدك؟ 

كنت اعمل يف �سركة امريكية ويومه� حدثت م�سكلة يف تليفون منزيل وف�سل 
الخب�ر  ن�سرة  من  ب�غتي�له  عرفت  لكني  تون�ص،  من  ب�خلرب  ابالغي  يف  اجلميع 
اول  وك�ن  قتلوه  الذين  هم  ال�سرائيليني  ان  يف  �سك  ي�س�ورين  يكن  ومل  ب�لراديو. 
م� فعلته بعد �سم�عي اخلرب ات�س�يل بوالدتي انت�س�ر وم� ان انهيت املك�ملة حتى 
�سرفتهم  حي�تي!!  على  ليطمئنوا  منزيل  ب���ب  يطرقون  �سرطة  برج�ل  فوجئت 

و�س�فرت لتون�ص. 

اإ�سرائيل حملت اأب�ك م�سئولية قتل ن�س�ء واطف�ل هل ميكنك ان تتفهم ا�سب�ب اغتي�له؟! 

ان  اقول  لكني  ا�سرائيل،  قتلتهم  الذين  الطف�ل  عدد  كم  اذكر  ان  اريد  ل   
والدي ك�ن عدو ا�سرائيل وح�رب من اجل �سعبه، وم� يغ�سبني هو ان ايهود ب�راك 
مل يقتله يف ميدان املعركة، بل يف منزله بعد ان انتهك حرمته وهو م� يتع�ر�ص مع 
القت�ل ب�سرف لذا ل اوافق على م�س�فحة يد "ايهود ب�راك" او "امنون �س�ح�ك" 
)رئي�ص الرك�ن ووزير ال�سي�حة ال�سبق(، لكن الهداف الإ�سرائيلية من الغتي�ل 
مل تتحقق فقد جي�ست ا�سرائيل اإمك�ني�ته� من ط�ئرات مق�تلة وهليكوبرت وغوا�سة 
لغتي�ل  جمندا  ال�سرائيلي  اجلي�ص  كل  ك���ن  اب��ي،  لغتي�ل  ميداين  وم�ست�سفى 
�سخ�ص واحد هو ابي لدرجة انهم ك�نوا على ا�ستعداد لحتالل تون�ص يف ح�لة ف�سل 
خططهم. ويف املق�بل اطلق ابي طلقة واحدة �سمعه� الع�مل العربي كله وحتول الى 

رمز للبطولة فتحققت احالمه واهدافه.
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 اإلى اأي حد ك�نت خم�وف ال�سرة من امك�نية اغتي�له ؟

كن� نعرف انه يتوجب علين� النتق�ل من مك�ن لخر لن والدي م�ستهدف وقد 
حدثت ب�لفعل حم�ولت كثرية لغتي�له بداأت يف ال�سبعيني�ت عن طريق عمالء او 
عبوات ن��سفة ومفخخة. يف ع�م 1982 كن� نقيم يف مبنى �سكني قريب من مكتبه 
ف�خلى عدد كبري من ال�سك�ن �سققهم خوف� من ق�سف ا�سرائيلي حمتمل وقمت اأن� 
ب�لدخول للمك�ن لعدام وث�ئق �سرية ثم غ�درت املبنى وب�لفعل مت ق�سف املبنى بعد 
ذلك بدق�ئق. كم� مت ق�سف منزل �سري لن� يف لبن�ن ول اعرف اذا ك�ن هذا من 
قبيل ال�سدفة ام ك�ن خمطط� له ويف املق�بل ك�ن ابي ل يحب ان حتيط به حرا�سة 

قوية.

 كيف ك�نت تربيتك واأنت تعي�ص بج�نب ا�سطورة فل�سطينية؟ 

املدار�ص  تغيري  ومع  فتون�ص  العراق  ثم  والردن  لبن�ن  �سوري�،  بني  نتنقل  كن� 
ان  بعد  لبن�ن  حرب  يف  مق�تال  نف�سي  اعترب  وكنت  متفوق�.  اظل  ان  اح���ول  كنت 
تدربت على حمل ال�سالح، وب�لفعل �س�ركت يف الدف�ع عن عدد من املواقع وتعر�ست 
لق�سف ب�لطريان، ك�ن ابي فخورا بي. لقد ك�ن منزل والدي دائم� طبيعي� برغم 
ان�سغ�له الطويل وح�سور القي�دة الفل�سطينية له فقد ك�ن يلعب معي ال�سطرجن وك�ن 
القراءة  �سجعني على  اهزمه، كم�  تركني  او مرتني  ب��ستثن�ء مرة  يهزمني  دائم� 

وخ�س�ص الكثري من وقته لريوي لن� ذكري�ت طفولته يف رام اهلل.

كنتم  "العملي�ت" ح�سبم�  اأو  الره�بية(  )الهجم�ت  تتحدثون عن  كنتم  هل 
ت�سفونه�؟

 ل، كن� ن�سمع عن ذلك يف ن�سرات الخب�ر، وك�نت المور ت�سري بطريقة الكر 
الدائرة  هذه  يف  نعي�ص  كن�  اغتي�ل،  يتبعه  بري  هجوم  يق�بله  جوي  هجوم  والفر: 
ب��ستمرار، ابي مل يقل لن� ابدا انه م�سئول عن عملية م�، وقد ن�سب لن� ال�سرائيليون 
الري��سيني  اغتي�ل  عملية  مثل  به�  عالقة  له  تكن  مل  التي  العملي�ت  من  كثريًا 

ال�سرائيليني يف ميونخ، ويف الواقع مل تكن له اأية عالقة به�.

 اجن�زات ابي احلقيقية ك�نت يف املج�ل ال�سي��سي والتنظيمي، وقد ك�نت له روؤى 
دولية لذا كل الدول العربية ترحب بي ب�سدة عندم� تعرف انني ابن اأبي جه�د، وقد 
التحرير، ومن المور  ال�سم�لية وفيتن�م وكل ق�دة حرك�ت  ابي بزعم�ء كوري�  التقى 
التي ل يعرفه� ال القليلون انه التقى ب� "�سي جيف�را" يف اجلزائر يف بداية ال�ستيني�ت. 
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هل ك�ن لوالدك وملنظمة التحرير ت�أثري حق� يف توجيه النتف��سة الولى؟

النتف��سة م� ك�نت لتندلع بدون جتهيز ال�س�حة له�، فلول ان�سطة ابي لدعم 
اجلمعي�ت واملنظم�ت املدنية والجتم�عية داخل فل�سطني مل� ا�ستط�عت النتف��سة 
اإلى ان والدي ك�ن على ات�س�ل طوال الربع وع�سرين �س�عة  ال�سمود، ب�ل�س�فة 
يومي� مع القي�دات التنفيذية داخل فل�سطني عرب التليفون�ت والف�ك�س�ت والو�سط�ء. 

وقد كنت اراه وهو يعد بي�ن�ت النتف��سة يف تون�ص قبل توزيعه� يف ال�سفة وغزة.

كيف ك�ن ال�سرق الو�سط �سيبدو لو بقي والدك على قيد احلي�ة ؟ 

ل اعرف م� اإذا ك�ن �سيوافق على او�سلو ام ل، لكني واثق من �سعبيته الط�غية 
داخل مدن وقرى فل�سطني.

رمز  انك  له  مق�لة  يف  ذكر  "توم��ص فريدم�ن"   الك�تب المريكي ال�سهري 
للعوملة فم� راأيك؟ 

اإنه ك�تب امريكي لأق�سى درجة ف�لمريكيون يتع�ملون مع المور ب�سطحية، 
وقد ق�بلني يف موؤمتر اقت�س�دي دويل وفهمت انه يق�سد ان يقول: حتى الفل�سطينيون 
اثرت فيهم العوملة، وه� هو ابن رجل ثوري ق�د ن�س�ل م�سلح� يتحول لع�مل العم�ل 
ندخل  الن  فنحن  تغريت  الظروف  "فريدم�ن" ان  جت�هل  الواقع  ويف  والتج�رة. 
مرحلة بن�ء دولة، ول يعنى وجود "م�كدون�لد" يف فيتن�م ورج�ل اعم�ل يف فل�سطني 

ان العوملة ت�سود الع�مل.

م� ان�سطتك يف جم�ل الكمبيوتر؟ 

ان  لحظت  ان  بعد  كربى  هندية  �سركة  مع  وتع�ون  �سراكة  اتف�قية  عقدت   
ال�سرك�ت الإ�سرائيلية ل تريد التع�ون احلقيقي معن� بل تدفعن� نحو ال�سوق ال�سوداء 
مك�تب  على  الإ�سرائيلية  الهجم�ت  ان  ح�لي�  امل�سكلة  لكن  امل�سبوهة.  والعملي�ت 

ال�سركة جعلت اجل�نب الهندي يخ�سى تنفيذ اغلب م� مت التف�ق عليه. 

والدك ولد يف رام اهلل. هل تريد العودة اليه�؟ 

رام اهلل ب�لن�سبة يل رمز ففيه� جدي، وهن�ك جذوري وحقي ان اعود لهن�ك 
ولو قررت ال اعود فمن حقي، وفق� للق�نون الدويل، ان اح�سل على تعوي�ص. هذا 

احلق الرمزي يهدد ويخيف ا�سرائيل. 

الك�تب الأمريكي توم��ص فريدم�ن



189

ارد  وان�  يهودية،  ا�سرائيل  ت�سبح  فلن  الالجئون  ع�د  لو  انه  تقول  ا�سرائيل 
على هذا بقويل ان امل�سكلة هي م�سكلتن� نحن ال�سح�ي� حيث مت طردن� من من�زلن� 

لنع�ين على مدى �سنوات طويلة. 

لكن اعرتافن� بحق العودة يعني قدوم مليوين فل�سطيني ل�سرائيل فكيف تكون 
الو�س�ع؟ 

 ل بد من العرتاف ب�خلط�أ والعالن عن حق العودة كجزء من اتف�ق الت�سوية 
النه�ئية.

زرت اإ�سرائيل ع�م 94 فم� راأيك فيم� �س�هدته؟ 

كنت اتخيله� ذات ايق�ع غربي اكرث مم� �س�هدته، لقد اكت�سفت ان الدع�ية 
الإ�سرائيلية ت�سخم ال�سي�ء داخل ا�سرائيل، فهي لي�ست جزًءا من اوروب�، كم� انكم 
ل تنتمون لل�سرق الو�سط،انتم تع�نون من ازمة هوية. ويف راأيي انه يتوجب عليكم 
اأم لل�سرق الو�سط وان� اعتقد انه من الف�سل لكم  الختي�ر هل تن�سمون لوروب� 

الندم�ج مع ال�سرق الو�سط. 

الن�زيني، ولنك�ر كثري من  اأ�سواأ من  ب�نن�  ب�س�ر ال�سد  كيف تنظر لت�سريح 
العرب لوقوع املذابح واملح�رق الن�زية؟ 

�سعدت ب�لغ�ء رئي�ص وزراء لبن�ن ملوؤمتر ينكر امل�س�ركون فيه الك�رثة الن�زية. 
فقد اعتدن� ان ن�ستخدم الك�رثة الن�زية لغ�س�بكم واملق�رنة بينكم وبني الن�زيني. 

 هل تعتزم العمل ك�سي��سي ؟وهل لديك ابن�ء؟

نعم اعتزم العمل ك�سي��سي ف�ن� انتمي ل�سرة �سي��سية. ولدي ابن�ء اكربهم 
"خليل"، رغم كونه مل يتج�وز ال�سنوات الثالث من عمره اإل انه ي�سب الط�ئرات 

الإ�سرائيلية ب�لعربية والجنليزية عندم� ي�سمع �سوته�.
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حنان خليل الوزير تروي لصحيفة هآرتس العبرية 
تفاصيل يوم اغتيال أبيها

يف  والقت�س�د  ال�سي��سة  در�ست  التي  جه�د"  "اأبو  ابنة  الوزير  خليل  حن�ن 
اأبيه� فق�لت: يف  "ه�آرت�ص" ولأول مرة تف��سيل يوم اغتي�ل  جنيف روت ل�سحيفة 
يوم 16 ني�س�ن ع�د اأبي واأمي يف احل�دية ع�سرة والن�سف م�س�ء ودخل والدي لغرفة 
بينم�  الت�يل،  اليوم  لل�سفر يف  نف�سه  اي�س� مكتبه وك�ن يعد  نومه حيث ك�ن يوجد 
ن�مت امي وكنت ان� بجواره اجت�ذب اطراف احلديث معه ويف منت�سف الليل رن 
جر�ص اله�تف ورفعت ال�سم�عة لكن مل يجب من على الطرف الآخر حتى بعد ان 

نقلت ال�سم�عة لوالدي واعتقدن� ان هن�ك م�سكلة يف خط اله�تف. 

كنت اروي لأبي حلم� �س�هدته يف الليلة ال�س�بقة حيث راأيت نف�سي ا�سلي يف 
امل�سجد الق�سى وخلفي جم�هري فل�سطينية غفرية وفج�أة بداأ اليهود يط�ردونني 
فهربت ملنزل �سيدة فل�سطينية عجوز ق�لت يل ان هن�ك �سخ�س� يف انتظ�ري وك�ن 
والدي هو هذا ال�سخ�ص. ف�س�ألته: ال تخ�ف؟ فرد: ل لدي ح�س�ن ابي�ص �س�أمتطيه. 
بعد ان انتهيت من روايتي ق�ل والدي: �سدقت �سي�أتي ح�س�ن ابي�ص لي�أخذين. 
البق�ء واكم�ل احلديث لكني ذهبت لن�م  بعد ذلك احت�سني وقبلني وطلب مني 
جلبة  �سوت  �سمعت  الليلة  هذه  ينت�بني  ك�ن  الذي  الداخلي  القلق  من  فرتة  وبعد 
لكني  التوقيت  هذا  مثل  يف  القم�مة  جتمع  التي  ال�سي�رة  انه�  واعتقدت  ب�لطريق 
�سمعت ا�سوات ا�سخ��ص داخل املنزل ورائحة دخ�ن ف�عتقدت ان احد احل�ر�سني 
قد ج�ء ليبلغ ابي �سيئ� م�، وبعد حلظ�ت تذكرت ان الب�ب اخل�رجي مغلق وعندئذ 
�سوب  فرك�ست  يت�س�عد  ودخ�نً�  ال�سخ��ص  من  عددًا  لجد  غرفتي  من  خرجت 
الإ�سرائيليني �سالحه نحوي و�سط �سراخ امي حتى  بينم� وجه احد  والدي  غرفة 
دخلت غرفة والدي فوجدته ممددًا على الر�ص بينم� ق�لت يل امي فلتحمدي اهلل 

انك ع�سِت بجوار ابيك �ستة ع�سر ع�م�، فهن�ك ابن�ء مل يروا اب�ءهم.

بعده� ح�ولت الت�س�ل ه�تفي� ب�ل�سرطة لكن اله�تف ك�ن معطال، فرك�ست 
�سرطي  املنزل  حتت  يوجد  وك�ن  والعون  امل�س�عدة  لنطلب  ال�سرفة  نحو  واأمي  ان� 
تون�سي لكنه مل يتحرك من مك�نه وقد رجحن� بعد ذلك انه ك�ن ا�سرائيليً� متنكرًا يف 
هيئة �سرطي. قتلت اإ�سرائيل والدي ليق�ف النتف��سة، لكنه� ف�سلت يف خمططه�، 

ف�لنتف��سة م�ستمرة حتى الآن ولن نن�سى ولن نغفر للقتلة.

حن�ن خليل الوزير
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أم جهاد تتحدث لمجلة "لها" عن الجانب اإلنساني 
في حياة السياسيات الفلسطينيات

مل يحدث العمر اأي تغيري يف روحه�، فلم تزل معط�ء حتمل احل�ّص الوطني 
ذاته، وحتب احلي�ة، وتعمل من اأجل اأبن�ء فل�سطني. تن��ست نف�سه� بعد ا�ست�سه�د 
وان  زوجه�،  م�سوار  تكمل  اأن  نف�سه� على  وع�هدت  الوزير،  املن��سل خليل  زوجه� 
رئي�سة  هي  والآن  مهمة،  عديدة  �سي��سية  من��سب  يف  فتدرجت  اأطف�له�،  تربي 

موؤ�س�سة رع�ية ا�سر ال�سهداء واجلرحى يف فل�سطني.

الآخر  اجل�نب  على  القراء  تطلع  لكي  الوزير  انت�س�ر  التقت  "له�"  جملة 
الإن�س�ين يف حي�ة ن�س�ء فل�سطني اللواتي ا�ستهرن ب�لعمل ال�سي��سي.

الطفولة والدراسة

الوزير عن نف�سه� وعن الطفولة املح��سرة  يف بداية لق�ئن� حتدثت انت�س�ر 
يف قط�ع غزة، فق�لت: ولدت يف حي الدرج يف قط�ع غزة. وع�ست يف غزة طفولة 
و�سقيق�ن. كنت  واحدة  �سقيقة  لدي  وك�ن  الأ�سرة،  ا�سغر طفل يف  وكنت  �سعيدة، 
طفلة مدّللة من الأب والأم  ومن اجلميع، وعندم� كربت ذهبت للعمل يف ال�سعودية 

ع�م 1961، وتزوجت  يف ع�م 1962.

وبعد �سنة رزقن� ابني جه�د، وا�ست�سهد اأبو جه�د يف الع�م 1988 يف تون�ص على 
اأيدي رج�ل املو�س�د الإ�سرائيلي الذين جّندوا له كل الأ�سلحة والطريان والبحرية 
وامل�س�ة، عندم� اغت�لوه يف تون�ص. ومل اعد منذ ذلك الوقت اإلى فل�سطني اإل ع�م 

1994 اأي عند قي�م ال�سلطة، وك�ن هذا �سيئً� مذهاًل ب�لن�سبة اإيّل.

خ�جلني  فل�سطني،  اإلى  العبور  طريق  يف  اجل�سر  على  قدمّي  و�سعت  عندم� 
�سعور غريب، مزيج من ال�سع�دة واحلزن، ال�سع�دة لأنني عدت اإلى وطني، واحلزن 

لن اأب� جه�د ك�ن يتمنى اأن يعود اإليه�، لكنه ن�ل ال�سه�دة.

وت�بعت: كنت قد اأنهيت درا�ستي الث�نوي يف قط�ع غزة، وتزوجت من ابن عمي 
ال�سهيد خليل الوزير "اأبو جه�د". 
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يف  بك�لوريو�ص  على  وح�سلت  دم�سق،  ج�معة  من  اجل�معية  درا�ستي  اأنهيت 
الت�ريخ، وكنت اأول امراأة تدخل حركة التحرير الوطني الفل�سطيني "فتح"، وذلك 
يف الع�م 1959. تدرجت يف احلركة، حتى و�سلت اإلى درجة ع�سو جلنة مركزية. 
ولبن�ن  الكويت واجلزائر  البلدان، ومنه�  الكثري من  وتنقلن� يف  وع�ست مع زوجي 

و�سورية، وذلك ح�سب ظروف الثورة الفل�سطينية. 

كنت اأول وزيرة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وتوليت حقيبة وزارة ال�سوؤون 
الجتم�عية ملدة اأحد ع�سر ع�مً�.

زواجها من خليل الوزير

وحدثتن� عن زواجه� من ال�سهيد خليل الوزير، فق�لت: عندم� انت�سبت اإلى حركة 
فتح، مل اأكن اأعلم اأن خليل الوزير اأحد موؤ�س�سي حركة فتح، وقد التقيته ب�ل�سدفة يف 
اأحد الجتم�ع�ت التنظيمية، وفوجئت ب�أن ابن عمي هو الق�ئد الذي اأتى ليلتقين�. يف 
البداية انزعجت لأنه مل يقل يل اإنه يف حركة فتح، وعندم� حتدثن� يف هذا املو�سوع 
تفهمت وجهة نظره، لأنه مل يكن يريد اأن اأدخل يف حركة "فتح" عن طريقه، وك�ن 
يريد اأن يت�أكد اأن انتم�ئي اإلى حركة "فتح" بدافع �سخ�سي ولي�ص لأجله، وبعد ذلك 

اأ�سبحت اأمينة �سره وم�ستودع اأ�سراره، ونقطة ات�س�ل بينه وبني القي�دة.

الآخر،  اأحب  وكالن�  الوزير  خليل  ال�سهيد  جت�ه  ع�طفية  م�س�عر  لدّي  ك�نت 
وبقين� نتب�دل الر�س�ئل ملدة ع�مني لأنه ك�ن موجودًا يف الكويت، واأن� يف غزة وك�ن 
الر�س�ئل  تب�دل  على  والدي  ووافق  بذلك،  والدي  اأخرب  وقد  نتزوج.  اأن  قبل  ذلك 
ك�نت  ووالدتي  ووال��دي  كثريًا،  يحبه  ك�ن  لأنه  مع�ر�سة  اأي  لديه  يكن  ومل  بينن�، 

لديهم� اأي�سً� الرغبة يف اأن اأتزوج من اإبن عمي خليل الوزير.

المعترك السياسي

وحول دخوله� معرتك ال�سي��سة وكونه� امراأة، وكيف تقبله� الأهل والآخرون، 
ق�لت: مل يعرف الأهل يف البداية ب�أمر انتم�ئي ال�سي��سي، ولكنني �س�رحت اأمي. 
املع�ن�ة  وع�ست  الع�م 1956،  اإ�سرائيل قط�ع غزة يف  اجت�حت  كنت طفلة عندم� 
اأدافع عن و�سعن�  اأن  ب�أنه يجب  واأ�سبح لدي �سعور  وا�ست�سهد رج�ل من املنطقة، 

وبلدن� وق�سيتن�، واأن نعمل �سيئً� لأجل فل�سطني. 
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 ع�ست نكبة الع�م 1948، وكنت اذهب مع اأولد عمي اإلى اخليم التي اأعدت 
لالجئني الذين هجروا من رام اهلل وحيف� وي�ف� اإلى غزة، وكن� نراهم وهم يدر�سون 
اأفكر يف  اأن  على  �س�عدت  العوامل  هذه  كل  واملدار�ص...  اجلوامع   ويف  اخليم  يف 

العمل الوطني.

واأ�س�فت اأم جه�د: يف تلك الآونة مل ت�س�رك الفت�ة يف التنظيم�ت. كنت الفت�ة 
الوحيدة التي دخلت احلركة، وع�ست كل املراحل التنظيمية من ع�سو خلية و�سعبة 
ومنطقة واإقليم وجمل�ص ثوري، حتى اللجنة املركزية. اأن� الوحيدة التي انطبق عليه� 
كل الهيكل الهرمي التنظيمي يف احلركة، لي�ص لأنني زوجة ال�سهيد اأبي جه�د، فقبل 
اأن اأكون زوجته كنت اأنتمي اإلى حركة فتح، لأنني موؤمنة بن�س�ل املراأة واأنه يجب 

على ال�سعب الفل�سطيني اأن ين��سل من اأجل ق�سيته.

وعن تع�مله� مع اخلطر ق�لت: يف القط�ع ك�ن العمل �سريً� ومل اأتعّر�ص لأية 
التي كنت  امل�س�كل  للكثري من  تعّر�ست  الطويلة  الن�س�ل  م�سكلة، ولكن يف �سنوات 
اأعرف كيف اأتع�مل معه�. واأذكر انه يف اإحدى املرات ج�ء الرئي�ص الراحل ال�سهيد 
اأجل  من  �سوري�،  اإل��ى  لبن�ن  من  ون�س�ل  جه�د  ول��دّي  مع  واأخ��ذين  عرف�ت  ي��سر 

حم�يتن�.

أبو جهاد الزوج واألب

وهل غّيب الن�س�ل زوجه� "اأبو جه�د" عن بيته اأثن�ء حي�ته؟ وكيف ك�ن كزوج 
خم�سة  ملدة  بع�سن�  مع  حي�تن�  وع�سن�  معي.  جدًا  رائعً�  زوجً�  ك�ن  اأج�بت:  واأب؟ 
فكريً�  وكن� من�سجمني  ومن��سل،  وق�ئد  واأب  رائعً� كزوج  ك�ن  وع�سرين ع�مً�. هو 
وع�طفيً� و�سي��سيً�. وك�ن اجل�نب الن�س�يل يغيبه عن البيت، ونحن تع�هدن� على اأن 

نن��سل معً�، ومل اأقف يف طريقه اإطالق�، وهو اأي�س� مل يقف يف طريقي. 

كنت اأ�س�فر كثريًا واتركه مع اأولدن�، وهو اأي�سً� ك�ن ي�س�فر كثريًا يف مهمته 
وعمله، وك�ن يغيب اأ�سهرًا طويلة. ويف اأول �سنة تزوجن� فيه�، افرتقن� عن بع�سن� 
ملدة ثم�نية اأ�سهر، عندم� كن� يف الكويت حيث ج�ء فج�أة من اجتم�ع للجنة املركزية، 
اأخذت  ثم  ومن  لبن�ن،  اإلى  واأو�سلني  املط�ر  اإلى  وذهبن�  �سن�س�فر.  انن�  يل  وق�ل 

الط�ئرة اإلى الق�هرة ثم ركبت القط�ر اإلى غزة، وهو اأكمل طريقه اإلى اجلزائر.
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وحول قي�مه� بدور الأب والأم بعد ا�ست�سه�د زوجه� وال�سع�ب التي واجهته�، 
ق�لت: نحن منذ اأن دخلن� احلركة كن� نعلم اأنن� م�س�ريع �سه�دة، هو ك�ن يقول يل 
ذلك. وهو يف البداية ك�ن يخفي �سعوره وعواطفه عني لأنه ل يريد فكرة الزواج 
اأخربين  يحبني،  انه  ق�ل يل  وعندم�  لفل�سطني.  نذر حي�ته  قد  وك�ن  اأ�سله�،  من 
اأحبه�  التي  الإن�س�نة  تتعر�ص  اأن  يريد  ل  لأنه  املو�سوع  عن  احلديث  يف  ت�أخر  اأنه 
اإلى م�سكلة، ف�أجبته: اأنه� لي�ست ق�سيتك وحدك، بل ق�سيتن� نحن الثنني وق�سية 

�سعبن�، واإذا مل يك�فح كل من الرجل واملراأة من اجل الق�سية فمن �سيك�فح؟

ق�ل يل: اأن� م�سروع �سهيد اأو جريح اأو اأ�سري فهل تقبلني اأن تعي�سي مع اإن�س�ن 
قد ي�ست�سهد يف اأي حلظة، وكيف �ستعي�سني من بعدي؟ فقلت له: هذه ق�سيتن� جميعً� 

ونحن معر�سون اأن نكون �سهداء اأو جرحى اأو اأ�سرى...

وكنت  التلفزيون،  اإلى  انظر  واأن���  �س�هدين  ب�أي�م،  ي�ست�سهد  اأن  قبل  ب�لفعل 
اأ�س�هد �سريطً� عن النتف��سة الأولى ج�ءه من الداخل وراأيت منظر �سهيد واأبوه 
واأمه يقبالنه ويودع�نه قبل مواراته الرثى، اأجه�ست ب�لبك�ء، ف�أم�سكني بيده وهزين 
وق�ل يل: انت�س�ر "اإ�سمعي اأوعي بكرا اإذا اأن� ا�ست�سهدت تنزل دموعك، لزم تكوين 

قوية".

حي�تي  اأت�بع  اأن  يجب  وك���ن  اأمت��سك.  جعلني  وه��ذا  ا�ست�سهد،  اأي���م  وبعد 
�سه�دات  على  اأبن�ئي  وح�سل  العمل،  عن  اأتوقف  ومل  ودرا�ستهم،  اأولدي  وحي�ة 
علمية واأك�دميية ع�لية، وتزوج اأربعة من اأولدي، واأ�سبح لدي اأحف�د وثالثة منهم 

�سمين�هم خليل على ا�سم جدهم.

حفيدًا،  ع�سر  لثني  وجدة  اأولد  خلم�سة  اأم  وهي  الوزير،  انت�س�ر  واختتمت 
لق�ءه� معن� ب�حلديث عن وعي املراأة جت�ه الن�س�ل يف فل�سطني، فق�لت: "ب�لت�أكيد، 
املراأة اأ�سبح لديه� وعي اأكرب، وهذا نتيجة ا�ستمرار الثورة، وو�سول ال�سلطة وقي�مه�. 
املراأة الفل�سطينية قدمت الكثري من الت�سحي�ت، فهي �سهيدة واأ�سرية. واملراأة دائمً� 
هي من تدفع الثمن. ومن ن�حية اأخرى، اخرتت رع�ية ع�ئالت ال�سهداء لأنه� الفئة 
اأبن�ئهم. ولدّي  التي قّدمت حي�ته� يف �سبيل الوطن، ونحن يجب اأن نح�فظ على 

حلم واحد اأريده اأن يتحقق وهو اأن اأرى وطني حرًا م�ستقاًل.
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شريكة النضال .. أم جهاد
ك�نت الط�لبة انت�س�ر الوزير قد انتمت اإلى حركة "فتح" قبل اأن تقرتن ب�بن 
عمه� خليل الوزير، ومل يكن هو الذي دع�ه� لالنتظ�م ب�حلركة رغم اأنه ابن عمه� 

والأخ الأكرب ل�سقيقه غ�لب الذي اقرتن ب�أخته�.

"فتح"  الذي ف�حته� يف احلديث عن حركة  ك�ن احد مدر�سيه� يف غزة هو 
بعد اأن اأعط�ه� اأحد اأعداد جملة "فل�سطينن�" وك�ن قد لحظ حم��سه� واندف�عه� 
الوطني رغم حداثة �سنه�، ويف احد الأي�م رتب له� املدر�ص لق�ء مع احد ق�دة حركة 

غزة. قط�ع  خ�رج  من  "فتح" الق�دمني 
وك�نت املف�ج�أة الكربى ب�لن�سبة له� اأن هذا الق�ئد مل يكن �سوى خليل الوزير 
نف�سه، وانت�بته� يف هذه اللحظة م�س�عر في��سة هي مزيج من الفرحة الع�رمة والعتب 

الرقيق على ابن عمه� الذي اأخفى عنه� حتى تلك اللحظة عالقته بحركة فتح.

ك�ن خليل الوزير م�سهورا بني زمالئه بعزوفه عن الزواج حتى اأن �سديقه اأب� 
ه�س�م امللقب بفتى الثورة ك�ن قد خلع عليه لقب "اأمري العزاب" لكن خليل الوزير 
�سرع�ن م� فقد هذه الإم�رة وف�سل عليه� الوقوع يف اأ�سر القف�ص الذهبي �سريك� 
لنت�س�ر الوزير التي لعبت دورا اأ�س��سي� يف حي�ته وم�سريته بل ويف م�سرية حركة 

"فتح" نف�سه�.
غري  "املقر" الأول  بيتهم�  وك�ن  اأول،  الكويت  اإلى  رافقته  قد  انت�س�ر  ك�نت 
الر�سمي حلركة فتح، وعندم� تقرر اأن يتفرغ خليل الوزير لقي�دة العمل يف اجلزائر 
�س�فرت اإلى غزة حيث و�سعت مولوده� الأول جه�د، وم� لبثت اأن قررت اللتح�ق 

جمددا ب�أبي جه�د يف اجلزائر.
ك�نت احلي�ة هن�ك اأكرث من �س�قة، اإذ مل تكن هن�ك اأية موارد خ�رجية �سوى 
التدري�ص. يف  عمله�  من  تتق��س�ه  ك�نت  الذي  نف�سه�  جه�د  لأم  املتوا�سع  الدخل 
وك�ن عدد من قي�دات حركة "فتح" يف هذه الفرتة دون عمل، ومل يكن بينهم من 
ميلك اأي دخل خ��ص يعني على حتمل النفق�ت املتزايدة لعمل املكتب ون�س�طه الذي 
تطلب تفرغ عدد من ال�سب�ب للقي�م به. وك�نت الأغلبية من ال�سب�ب يف هذه الفرتة 
ل تفتقد اإلى امل�ل فح�سب واإمن� اأي�س� للحي�ة الأ�سرية والجتم�عية، وهكذا لعبت 
احلي�ة  يف  م�سهودا  دورا  خ��ص  وجه  على  جه�د  واأم  ال�سغرية،  جه�د  اأبي  اأ�سرة 

ال�سي��سية والجتم�عية حلركة "فتح" يف اجلزائر يف تلك الفرتة.
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من  البع�ص  اأن  حتى  الكف�ف  حدود  اإلى  التق�سف  جت�وز  قد  هن�ك  الو�سع  ك�ن 
الكوادر ك�ن ل يغ�در غرفته يف ال�سب�ح يف الفن�دق ال�سغرية التي يعي�سون به� حتى ل 
يكون م�سطرا لتن�ول وجبة الإفط�ر وك�نت الغ�لبية من ال�سب�ب تكتفي بوجبة واحدة 
متوا�سعة جدا يف مطعم "اجلم�ل" الذي ك�ن يديره �سخ�ص جزائري من القب�ئل طيب 
تلك  "فتح" يف  ك��وادر  الوزير" واأغلب  خليل  "�سي  وبني  بينه  العالقة  توطدت  املع�سر 
الفرتة نتيجة ترددهم الطويل عليه والت�سهيالت التي ك�ن يوفره� لهم يف دفع احل�س�ب.

وك�نت الوجب�ت الفل�سطينية ال�س�خنة التي تعده� اأم جه�د بنف�سه� لل�سب�ب 
غذاء  ب�عتب�ره  والحتف�ل  ب�لحتف�ء  يق�بل  حقيقي  امتي�ز  مبث�بة  واآخر  وقت  بني 
املكتب،  املنزل ويف  املدر�سة ويف  تعمل يف  اأم جه�د  اأكرث منه م�ديً�. ك�نت  معنوي� 
وك�ن عليه� اأن تقوم ب�لطب�عة على الآلة الك�تبة، واإعداد "حريرة" الطب�عة وكثريا 

م� ق�مت بعملية ال�سحب على م�كين�ت "الرينو" البدائية.

و�ستبقى الرواية الإن�س�نية لهذه الفرتة اإحدى املالحم احلقيقية التي ت�سهد 
يتحلى  لهذا اجليل وهو  الإن�س�ين  الن�س�ل  اأبدعه�  التي  للروح اجلم�عية اخلالقة 
بنكران الذات والتوا�سع والت�سحية من اأجل الوطن وكل املثل التي يعليه� الإن�س�ن.

ولي�ص هن�ك من هو اأف�سل واأحق من انت�س�ر الوزير نف�سه� لكي ت�سع هذه امللحمة 
التجربة  من  ينفد  ل  زادا  ب�عتب�ره�  الط�لعة،  اجلديدة  الأجي�ل  عهدة  يف  الإن�س�نية 

الثورية والإن�س�نية جليل القي�دة الت�ريخية الأول للثورة الفل�سطينية وحلركة "فتح" .
اأية  "دون  ق�ل:  املرحلة عندم�  لهذه  و�سف� موجزا  اأعطى  قد  اأبو جه�د  ك�ن 
مب�لغة اأقول اإنن� جميع� اأع�س�ء "فتح" يف اجلزائر كن� نعي�ص عي�ص الكف�ف، فكنت 
مثال اأقيم مع اأم جه�د وجه�د يف غرفة على �سطح مكتبن�، واأقل م� يق�ل ب�س�أن هذه 
الغرفة اأنه� فعال مل تكن �س�حلة لل�سكن، وقد ولدت اأم جه�د ابنن� ن�س�ل ونحن يف 

هذه الغرفة، ف�أ�سبحن� اأربعة اأ�سخ��ص يف غرفة واحدة.
ثالث  فت�ستخدم  �سب�ح�  اخل�م�سة  يف  مدر�سته�  اإل��ى  تخرج  جه�د  اأم  ك�نت 
اإلى مك�ن عمله� وتفعل الأمر نف�سه ب�لعودة. وك�ن راتبه� هو  موا�سالت كي ت�سل 
م�سروفن� ال�سهري، وهو مل يكن ي�سرف علين� فقط بل رمب� على 12 �سخ�س� اآخر، 
فقد ك�ن هن�ك ال�سهيد اأبو�سربي، وال�سهيد اأبوعلي اإي�د، والأخ عبد الكرمي العكلوك 
يتع�ون اجلميع يف  الظهر  وايف وغريهم، وعند  واحمد  ووجيه ح�سن  واحمد عقل، 
اإط�ر جم�عي ت�س�مني متق�سف اإلى اأبعد احلدود. كن� مزدحمني ب�لعمل وب�حلوافز 

على الن�ضاط يف كل اجتاه من اجل تعبيد الطريق ال�ضعب واملرير اإلى فل�ضطني.
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باسم الوزير في لقاء مع وكالة وفا: 

أبو جهاد مسير دائم صوب فلسطين
هذا  ون�س�ل.  وحن�ن،  وامي�ن،  وب��سم،  اأبن�ء هم: جه�د،  لأبي جه�د خم�سة 

حوار مع  جنله ب��سم، حول �سخ�سية اأبي جه�د ومواقف من حي�ته وا�ست�سه�ده.

رزق  لك�سب  منه  ك�ن �سغريا يف حم�ولة  منذ  يعمل  والدي  ك�ن  ب��سم:  يقول 
ي�س�عد به والده البق�ل. وك�ن منذ طفولته حمبً� للخيل، ويف اإحدى املرات ذهب 
من الرملة اإلى ي�ف� على ظهر ح�س�ن لت�سليمه اإلى ت�جر خيول، وعند عودته تعر�ص 

احل�س�ن لل�سعة نحل، ف�سقط عن احل�س�ن، وك�سرت يده.

ك�ن اأبو جه�د حمب� لل�سعر، ومرهف� يف ال�ستم�ع للمو�سيقى، وك�ن ي�ستمع لعبد 
احلليم ح�فظ ومي�دة احلن�وي، وي�ستمتع ب�لقراءة ويحب امللوخية وال�سم�قية.

بعد  للتف�وؤل  دعوة  "ب��سم" يف  وال��دي  �سم�ين  �سوري�،  يف   1967 ع�م  ولدت 
النك�سة، حيث و�سلت يوم ولدتي �سحنة اأ�سلحة عرب ط�ئرة من ال�سني اإلى القي�دة 

الفل�سطينية يف دم�سق.

ك�ن اأبو جه�د حنونً�، رقيقً�، ويعطيك انطب�عً� اأنك �سخ�سية م�ستقلة و�س�حبة 
قرار، وي�سجعك على مم�ر�سة حقك وابداء راأيك ب�سكل دميقراطي. ك�ن مي�سي 
بقي�دات  يلتقي  املحتلة،  والر���ص  الوطن  حول  معلوم�ت  ا�ستالم  يف  وقته  معظم 
ون�سط�ء يعطيهم مب�درة اأو فكرة او يو�سل لهم معلومة ليو�سلوه� للداخل، طوال 
عمري اتذكر اأن كمً� ه�ئال من الن��ص ك�نت ت�أتي اإلى بيتن�. وهو بيت ت�ريخي وكل 

الذين ع��سوا يف تلك املرحلة عرفوه واأم�سوا لي�يل و�سنوات من عمرهم فيه.

الثورة انطلقت من بيتن� يف حي ركن الدين بدم�سق، البيت الذي دخلته معظم 
القي�دات الفل�سطينية، وك�ن مقرًا دائمً� للم�س�ورات احل��سمة والعملي�ت البطولية. 
مل تكن هن�ك م�س�حة �سخ�سية يف البيت، ف�جتم�ع�ت القي�دة واملن�سورات ال�سرية 
واحدًا  ك�ن  البيت،  على  ت��رددا  الأك��رث  عم�ر  اأبو  وك�ن  فيه،  ك�نت  الأ�سلحة  وحتى 
املرات  اإحدى  ويف  �سريري.  على  وين�م  والع�س�ء،  والغداء  الفط�ر  ي�س�ركن�  من�، 
ذهب والدي اإلى �س�ح�ت القت�ل وع�د بعد فرتة بذقن طويلة مل نتمكن خالله� من 

معرفته، فقلت لأمي: عمو ع الب�ب!

املطرب عبد احلليم ح�فظ
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فعندم�  بن�  العتن�ء  على  يتن�وبون  وك�نوا  الكلمة  مبعنى  اإخوة  اجلميع  ك�ن 
ب�سقيقي  العتن�ء  اي�د  ابوعلي  ال�سهيد  تولى  �سوري�،  يف  القي�دة  مع  والدي  �سجن 
جه�د ون�س�ل، ويف غفلة من المر �سقط اأخي ال�سغري ن�س�ل عن ال�سرفة، بينم� 
ك�ن اأبو علي اي�د يجتمع بفدائيني يف البيت وك�نت والدتي تقوم مبه�م وطنية يف 
اخل�رج، ومت منح والدي ثالثة اأي�م للخروج وامل�س�ركة يف الدفن الأمر الذي �س�هم 

يف الإفراج عن القي�دة من ال�سجون ال�سورية.

ك�نت  الفدائي  العمل  طبيعة  لأن  البيت،  اإل��ى  بيت  من  ننتقل  كن�  لبن�ن  يف 
بح�جة ل�سرية، رغم وجود مك�تب للمنظمة وفتح اإل اأن بيتن� ك�ن خلية عمل دائم 
واحليطة واحلذر ك�ن� �سم�ت تلك املرحلة خ��سة بعد عملية فردان التي ا�ست�سهد 

فيه� ال�سهداء كم�ل عدوان وكم�ل ن��سر وابو يو�سف وام يو�سف النج�ر.

ع��ص اأبو جه�د حي�ة ع�سكرية ك�ملة، فحتى �سهر الع�سل ك�ن مبث�بة جولت 
اأن�  اأرغ��ب   :1962 ع�م  زواج��ه  بعد  الأردنية  للقي�دة  كتب  الثوار،  خلالي�  تفقدية 
وزوجتي ب�لتجول يف �سهر الع�سل ب�ل�سفة الغربية، ووافقت له احلكومة الأردنية. 

فزار وق�بل اخلالي� التنظيمية حلركة "فتح" والفدائيني يف قرى ومدن ال�سفة

حتى يف الأعي�د مل يكن ي�سرتيح، وك�نت عيديتن� الذه�ب معه ملواقع القت�ل، 
ال�سي�رة  اإلى  ان� واخوتي  نت�س�بق  ويع�يدهم، وكن�  املق�تلني  والدي يزور  حيث ك�ن 

ونت�س�جر من يذهب معه.

"قبل عملية ال�س�حل، ج�ء للوالد �سريط فيديو لل�س�حل الفل�سطيني، ون�دان� 
وك�ن  والبحر،  والطبيعة  فل�سطني  وراأين� جم�ل  فل�سطني.  ون�س�هد  معه  لنح�سره 
بدلل  التقت  حن�ن  اختي  لفل�سطني.  وحبه  �سوقه  ومن  املوقف  من  يدمع  الوالد 
قلعة  يف  الطالبية  الكتيبة  مع  ك�ن  جه�د  واأخ��ي  العملية.  تنفيذه�  قبل  املغربي 

ال�سقيف". يقول ب��سم.

ك�ن ي�أخذن� اإلى راأ�ص الن�قورة يف اجلنوب اللبن�ين، وعلى احلدود الأردنية، 
على قمم جب�ل ال�سلط، واإلى اأي مطل على فل�سطني وي�سرح لن� عن البالد، وي�سري 

اإلى املدن واملن�طق.

 ك�ن ي�سجعن� على القراءة وعلى الري��سة وابداء الراأي يف الأحداث والأخب�ر 
املنطقة  يف  ت�سدر  ك�نت  التي  لل�سحف  مط�لعً�  وك�ن  ال�سحفية،  والت�سريح�ت 
معظم  ك�ن  البي�در،  وجملة  والبي�ن  الو�سط  ال�سرق  منه�  كبري  ب�سكل  حينذاك 

ال�سهيد ابو علي
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وقته يف مت�بعة ال�سحف. كم� ك�ن بيتن� عب�رة عن مكتبة �سخمة فيه� �ستى اأنواع 
الكتب وبخ��سة كتب الفكر وال�سي��سة واأدبي�ت الثورة الفل�سطينية وكتب عن العدو 

الإ�سرائيلي.

وليدة  تكن  مل  النتف��سة  ب��سم:  يقول   1987 ع�م  احلج�رة  انتف��سة  وعن 
لالنتف��سة  التح�سري  ولكن  �سعبن�،  واجهه�  التي  الرتاكم�ت  نتيجة  بل  اللحظة، 
اأدبي�ت ال�سهيد  اخذ وقت� كثريا، در�ست النتف��سة منذ الع�م 1972 ومذكورة يف 
منذ  النتف��سة  تن�ق�ص  الوالد  عند  التي  الوراق  كذلك   ،1972 منذ  كم�ل عدوان 
الع�م 1972 وبعده، ا�ستمر التفكري به� من تلك الي�م، فكرة نقل الثورة من اخل�رج 
الى الداخل وذلك تبلور بعد اخلروج من بريوت 1982، ف�تخذ القرار ب�لعودة اإلى 
الداخل والبدء ب�لثورة من الداخل. الن��ص اعتقدت ان النتف��سة عفوية، لكن ك�ن 

خمططً� له� وممنهجة.

دستور االنتفاضة

للمجل�ص  الفل�سطينية  للقي�دة  اجتم�ع  عقد  النتف��سة  ب��داأت  حني  الوالد 
فتحدث  النتف��سة،  يف  الفل�سطينية  القي�دة  دور  عن  و�س�ألوه  بغداد  يف  املركزي 
مبداخلة طويلة عن معنى النتف��سة واهميته� لل�سعب الفل�سطيني، واملداخلة اليوم 
يعرف  فيم�  بيده  الوالد  خطه�  و�س�ي�  وله�  املركزي  املجل�ص  يف  كوثيقة  موجودة 

بد�ستور النتف��سة.

ويت�بع: واحدة من الوظ�ئف التي ك�ن يوليه� لن� هي تفريغ الربا�سيم والر�س�ئل 
ب من ال�ضجون الأبي جهاد وكنا ن�ضتمتع يف تفكيك اخلطوط، بالتايل  التي كانت ُتهرَّ

ن�سعر انن� م�ر�سن� ب�سع�دة دورا مهم� يف نقل ر�س�لة من ال�سجون لأبي جه�د.

اي  اغتي�له يف  نتوقع  وكن�  ا�ست�سه�ده  ليوم  يح�سرن�  دائم�  ك�ن  ب��سم:  يقول 
الولي�ت  و�سقيقتي امي�ن يف  اأدر���ص  ا�ست�سه�ده، وكنت  يوم  الوق���ت. يف  وقت من 
املتحدة، ات�سل بي ابن عمي، وق�ل يل على اله�تف: مربوك.. فت�س�ءلت عن م�ذا، 
رد: مربوك والدك ا�ست�سهد. اأ�سبن� ب�ل�سدمة. جهزن� انف�سن� لل�سفر اإلى تون�ص، 
وتوجهت ان� و�سقيقتي للمط�ر وهن�ك التقين� ب�سقيقن� جه�د الذي ك�ن اأي�س� يدر�ص 
و�س�ءت  ا�سراب�ت،  ب�سبب  املط�ر متوقفً�  ايط�لي� فوجدن�  اإلى  توجهن�  اأمريك�،  يف 
ال�سدف اأن املطران ك�بو�سي ك�ن متجه� لتون�ص من روم� على منت ط�ئرة خ��سة 

املطران كبوت�سي
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قد  واخوتي  ان�  وكنت  تون�ص.  وو�سلن�  ال�سفر  لن�  �سهل  مم�  ب�جلن�زة  للم�س�ركة 
تع�هدن� على رب�طة اجل�أ�ص اأم�م والدتن� لكنه� ك�نت القوى فين�.

وي�سيف: ح�سر مليون و200 األف ان�س�ن جن�زة والدي، فك�نت جن�زة ه�ئلة. 
خرج فيه� معظم الفل�سطينيني يف �سوري�، واآخرون ج�وؤوا من الأردن ودول ال�ست�ت، 
اأبي جه�د ك�نت كبرية، لأنه ك�ن نهج الكف�ح  وعدد من العرب والأج�نب، فمحبة 
م�س�ريع  ان�س�ء  خالل  من  لهم  وداعم�  الن��ص،  من  قريب�  ك�ن  واملق�ومة.  امل�سلح 
من  يتم  فل�سطينية  ح�لة  خلق  على  ويعمل  وري��سية،  واجتم�عية  وثق�فية  تنموية 
املنتج�ت  مق�طعة  خالل  من  الفل�سطينية  والكينونة  الذات  على  احلف�ظ  خالله� 
الإ�سرائيلية وال�ستع��سة عنه� مبنتج�ت فل�سطينية حملية ال�سنع كم� ج�سد مبداأ 
در�ص  انه  اذ  والن�س�ل  التحرر  و�س�ئل  ك�إحدى  ال�سعبية  واملق�ومة  الذاتي  الكتف�ء 
جت�رب غ�ندي وم�نديال وفيتن�م وكوري� وت�سي جيف�را وغريهم من من�ذج املق�ومة 
وت�أثر بهم. دفن يف مقربة ال�سهداء يف خميم الريموك، اإذ ك�ن اأحد الذين و�سعوا 
حجر الأ�س��ص له�، اأول قرب فيه� بن�ه بنف�سه و�س�ءت ال�سدف اأن يكون القرب الأخري 

اأو م� قبل الأخري له.
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انتصار الوزير في مقابلة مع وكالة صدى نيوز:

أبو جهاد كان يمكن أن يكون شاعرا

 2020/4/15 ي��وم  نيوز  �سدى  لوك�لة  جه�د"  "اأم  الوزير  انت�س�ر  ك�سفت 
والإن�س�نية  الن�س�لية  امل�سرية  ي�ستعر�ص  مذكرات  كت�ب  اإ�سدار  على  تو�سك  اأنه� 
يف  تزوج�  منذ  ال��وزي��ر،  خليل  ال�سهيد  زوجه�  وب��ني  بينه�  امل�سرتكة  الجتم�عية 
غزة ع�م 1962، مو�سحة اأن الكت�ب يتطرق لهم� مع� لأن طريقهم� ك�نت واحدة 
وحي�تهم� ممزوجة ب�لثورة منذ البداي�ت، ول ميكن ف�سل �سريتيهم� عن بع�سهم�.

وت�سري اأم جه�د الى اأن الكت�ب اجلديد �سيحتوي على تف��سيل جديدة تلقي 
ال�سوء على م�سرية ال�سهيد اأبي جه�د وحي�ته� وم�سريته� حتى اليوم.

انت�س�ر الوزير ابنة عّم الراحل اأبي جه�د، وقد ولدت لع�ئلة يف غزة، مرجحة 
اأن اأ�سله� ميني، والده� م�سطفى حممود الوزير، وله� من الأعم�م �ستة: اإبراهيم 
وهو والد ال�سهيد الراحل اأبي جه�د الذي ولد واأق�م يف غزة ثم الرملة، وح�مد الذي 
اأق�م يف غزة، وخمي�ص الذي بقي يف غزة، وخليل الذي اأق�م يف ي�ف�، و�س�كر الذي 

اأق�م يف حيف� وروبني الذي اأق�م يف الرملة.

اأن الع�ئلة املو�سعة عملت يف  اأ�سم�ء اأعم�مه�  اأم جه�د التي ا�ستذكرت  وتنوه 
اإدارة احلم�م�ت الع�مة يف املدن الفل�سطينية ومنه� الرملة داخل اأرا�سي 48 ،حيث 
ل يزال لليوم حم�م يعود لوالد زوجه� الراحل اأبي جه�د، ويع�ين من ح�لة اإهم�ل.

وق�لت اإنهم تفرقوا لأن املدن الفل�سطينية ك�نت مت�س�بكة بعالق�ت اجتم�عية 
واقت�س�دية، وعمل كثريون منهم يف حم�م�ت �سعبية. 

وت�بعت: �سمن والدي حم�م� �سعبي� يف غزة من اآل ر�سوان ثم اقتن�ه واأداره، 
واأظن اأن عمي �س�كر اأي�س� "فتح" حم�م� �سعبي� يف حيف� كم� عمي روبني يف غزة.

لدي ثالثة اأبن�ء وبنت�ن : الدكتور جه�د الذي يعمل يف جم�ل العلوم ال�سي��سية 
والقت�س�د ومقيم يف الوطن، وب��سل وهو مقيم عم�ن ويعمل يف الإدارة والإنرتنت 
يف  تعمل  واإمي���ن  كندا،  يف  ويقيم  القت�س�د  يف  يعمل  ون�س�ل  املعلوم�ت،  واأنظمة 
الأعم�ل وامل�ل، والدكتورة حن�ن ب�حثة يف العلوم ال�سي��سية والقت�س�دية. وت�بعت 

ابنتي ال�سغرى يف رام اهلل معي واإمي�ن يف عم�ن". "حن�ن 
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اأي رجل ك�ن الراحل اأبو جه�د عدا كونه �سي��سي� فدائي� ومن��سال، ق�لت اإنه� 
ت�ست�سعب و�سفه واحلديث عنه بلغة امل��سي حتى اليوم لأنه� اأحبته جدا، مكتفية 

ب�لقول اإنه ك�ن رجال رقيق� وحنون� وخمل�س� وع�طفي� وح�س��س� وخلوق�. 

وت�بعت "لول اأنن� ابتلين� بفقدان الوطن وانخرط� ب�لعمل الفدائي وال�سي��سي 
لك�ن ميكن اأن يكون اأبو جه�د �س�عرا وك�تب�".

يف  ق�س�ئد  كثريا  وكتب  �س�عر  فعال  وهو  هكذا  يقول  ك�ن  اأي�س�  هو  "نعم 
جم�لت متنوعة مل تن�سر. اأبو جه�د رجل خمل�ص لزوجته وق�سيته ووطنه و�سعبه 

ولأ�سرته واأبن�ئه، وك�نت ق�سية فل�سطني هي الأ�س��ص عنده والبقية اأمر ث�نوي". 

تزوج،  م�  لرمب�  البع�ص  بع�سن�  واأحببن�  م� طلعت يف طريقه  لو  فعال  "نعم 
وتزوج الق�سية فقط. احلمد هلل القدر جمعن� على نف�ص اخلط ونف�ص الهدف واأن� 

�سعيدة جدا اأنني مل اأِعق دربه الن�س�يل يوم� خدمة لوطنه و�سعبه".

ق�سين� ت�سعة اأ�سهر من اأول �سنة زواج مفرتقني، هو يف اجلزائر واأن� يف غزة
ومن  الغربة  من  وع�نين�  كثريا  بع�سن�  عن  وبعدن�  كثريا  تغلبن�  اأنن�  �سحيح 
البعد. مل نلتق يف كثري من الأوق�ت وك�نت حلظ�تن� امل�سرتكة معدودة واأي�من� التي 
التقين� فيه� ك�نت قليلة ولكن غلب عليه� احلب وال�سع�دة والعط�ء والنتم�ء للق�سية 
اإلى  ننتقل  اأن  لأ�سبوعني قبل  املو�سعة  الع�ئلة  وبقين� مع  والوطن. تزوجن� يف غزة 
الق�هرة ومن ثم للكويت. افرتقن� كثريا ويف اأول �سنة زواج ع�م 1962 ابتعدن� عن 
زرن�  ن�س�لية حيث  الع�سل" ك�نت عندن� مهمة  "�سهر  �سهور وخالل  ت�سعة  بع�سن� 
"رحلة  الأردن حتت غط�ء  الغربية. دخلن�  وال�سفة  الأردن  " "فتح" " يف  قواعد 
�سهر ع�سل". ك�نت بحوزتن� وثيقة �سفر فل�سطينية وهذه مل متكن� من التنقل فب�در 
اأبو جه�د لكت�بة مذكرة لوزير الداخلية الأردين مو�سح� له اأنه معلم مدر�سة يدعى 
خليل الوزير مقيم يف الكويت يرغب وعرو�سه انت�س�ر الوزير بق�س�ء "�سهر الع�سل" 
يف ربوع الأردن احلبيب، فوافق الوزير ورد علين� مرحب� وق�ل اإن ت�أ�سرية الدخول 
يف انتظ�ركم� يف مط�ر قلندي� يف منطقة القد�ص. ب�لت�يل اأتيحت لن� فر�سة لزي�رة 
القد�ص وزرن� خالي� "فتح" فيه� ويف اخلليل، ورام اهلل، وقلقيلية، وطولكرم وجنني 
وغريه�، وظل اأبو جه�د يتنقل بني اأرج�ء ال�سفة الغربية طيلة 45 يوم� حتت غط�ء 
" �سهر الع�سل " لرتتيب اأوراق حركة " "فتح" " يف ال�سفة وبعد ذلك زرن� عم�ن 
اأي�س� ق�م م�ستغال الرحلة بتنظيم قواعد "فتح".  وجر�ص وعجلون واإربد، وهن�ك 
اإلى  الأردن  انتقال من  امل�ستمرة  الفل�سطينية  التغريبة  �سرية  اأنهم� يف  الى  وت�سري 
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اأمور احلركة وك�نت رحلتهم�  ال�سهر يف ترتيب  اأم�سي� �سهرا ون�سف  لبن�ن حيث 
للبن�ن اأ�سعب ثم ع�دا اإلى مقرهم� اجلديد يف الكويت حيث ا�ستقرا �ستة �سهور يف 

البيت الأول".
تقول  اأم جه�د: يف ع�م 1962 عدت واأبو جه�د من بريوت اإلى الكويت، وهن�ك 
ك�ن الراحل ي��سر عرف�ت ينتظرن� يف مط�ر الع��سمة الكويت، ومن ثم �س�عدن� يف 
اإيج�د البيت وجتهيزه.  �س�ر عندن� بيت وحتول ملقر للجنة املركزية حلركة "فتح" 

اأو يف بيت الأخ ع�دل عبد الكرمي ع�سو اللجنة املركزية.
وتكمل: يف  اآذار 1963 ا�سطررت للعودة من الكويت اإلى بيت والدي يف غزة 
اأبو جه�د من اللجنة املركزية ب�ل�سفر للجزائر من  وان� ح�مل بجه�د بعدم� كلف 
ال�سنة  يف  �سهور  ت�سعة  منف�سلني  بقين�  وهكذا  "فل�سطني"،  ل�  مقر  ت�أ�سي�ص  اأجل 
الأولى من الزواج. وعدت اإلى غزة وبقيت ت�سعة �سهور منقطعة عن اأبي جه�د يف 
اإلى 1965 ثم  اجلزائر ثم ولدت جه�د والتحقت بزوجي يف اجلزائر حيث بقين� 

انتقلن� للبن�ن.
مرات  عدة  جه�د-  لأم  -والكالم  بينن�  والنقط�ع  اجلزائر  جتربة  وتكررت 
يف  تون�ص،  الع��سمة  يف  ب�غتي�له  الحتالل  �سلط�ت  قطعته�  التي  م�سريتن�  خالل 
رئي�ص  براك  اإيهود  عليه�  واأ�سرف  يعلون  مو�سيه  الأ�سبق  الأمن  وزير  ق�ده�  عملية 
اإ�سرائيلية  اأكدت م�س�در  الوزراء الأ�سبق، و�س�رك يف العملية 3000 �سخ�ص، كم� 
كثرية جدا يف ال�سنوات الأخرية. ومن �سمن اجله�ت الإ�سرائيلية التي ك�سفت عن 
ق�ل  حيث  الع�سكرية،  ال�ستخب�رات  يف  �س�بق  كبري  �س�بط  الغتي�ل  عملية  حجم 
قبل �سنوات اإنه م� زال يكن التقدير والحرتام الكبريين ل�سخ�سية اأبي جه�د الذي 
تعرف اإليه من خالل ر�سد اأفع�له واأقواله يف خدمة ق�سية اآمن به�، لفت� اإلى اأنه 
" يديعوت اأحرونوت  يقدم �سه�دته كعدو لأبي جه�د، مو�سح� يف حديث ل�سحيفة 
اأن اإ�سرائيل ارتكبت حم�قة يف اغتي�ل خليل الوزير كونه قي�دي�  �سنوات  ب�سع  " قبل 
ب�رع� قوي� ك�ن ميكن اأن جتد فيه �سريك� لعملية م�س�حلة ت�ريخية، لكنه� ت�سرفت 

ب� "ق�سر نظر" وقته�.
واحدة  ر�س�لة  معه،  الر�س�ئل  تب�دلت  جه�د  اأب��ي  عن  النقط�ع  فرتة  طيلة 
اأن تعداده�  اأنه� م� زالت حتتفظ به� وتقدر  اأ�سبوع، مو�سحة  ور�س�لة جوابية كل 

اأكرث من ع�سرات. 
يتعلق  م�  خ��سة  قبل  من  ن�سرت  معطي�ت  �ست�سمل  امل��ذك��رات  اأن  ونوهت 
ب��ست�سه�ده، ومعلوم�ت اإ�س�فية جديدة مل تن�سر من قبل تتعلق مب�سريتن� امل�سرتكة، 

مو�سحة اأنه� اأنهت �سي�غة كل الذكري�ت بتف��سيله�.

: هام�س   •
هذا الف�سل اخذ من كتاب الدكتور زياد ابو عمر "خليل الوزير ابو جهاد". ال�سادر عن دار ال�سروق، 2013
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شهادات.. قالوا في أبي جهاد
كان قائدًا ومؤسسًا وتاريخًا

محمود عباس

ن�ستذكر اليوم ثالثة من ق�دتن� الكب�ر وهم اأبو يو�سف النج�ر وكم�ل عدوان 
وكم�ل ن��سر، الذين عمدوا بدم�ئهم الزكية ن�س�ل �سعبن� وتوقه للحرية وال�ستقالل، 
لدولتن�  ال�ستقالل  �سنحقق  الوطنية  بثوابته  ومت�سكه  �سعبن�  ب�سمود  اأنه  موؤكدين 

بع��سمته� القد�ص ال�سرقية.

الكب�ر، ب�سهدائه  م�ستمرة  وت�سحي�ته  الفل�سطيني  و�سعبن�  "فتح"   ت�ريخ 
جمدا  �سنعوا  الذين  غريهم  واآلف  النج�ر،  يو�سف  واأب��ي  اي���د،  اأب��ي  عم�ر،  اأب��ي 
قطعه  الذي  العهد  بدم�ئهم،  الفل�سطينية  الهوية  على  وح�فظوا  ومن�رة،  وت�ريخ� 
الق�دة يوم انطالقة الثورة يف 1965/1/1، �سيبقى حتى رفع اعالم فل�سطني فوق 

القد�ص ومقد�س�ته�.

ياسر عرفات 

دماؤك لن تذهب هدرًا 

قد خلت من قبله الر�سل " ر�سول  اإل  حممد  "وم� 
ي� اأخي، ي� حبيب دربي، ي� رفيق ال�سالح .. ي� اأب� جه�د .. اأيه� الق�ئد الرمز .. 
اأيه� الق�ئد: ب��سم اأبن�ئك املج�هدين وب��سم اأبن�ئك املن��سلني فل�سطينيني وعربً� 

واأحرارًا ع�مليني، نودعك اليوم .

{ول حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل اأموات� بل اأحي�ء عند ربهم يرزقون} 

�سدق اهلل العظيم.
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فاروق القدومي "أبو اللطف"  

أحد مؤسسي حركة فتح ومسؤول الشؤون 

الخارجية في منظمة التحرير

كنت معلم� بتوا�سعك وهدوئك و�سكينتك ورج�حة عقلك وك�أنك ط�لب علم 
ومعرفة مدى حي�تك، ولكنك كم� قلت معلم كبري للطلبة والأ�س�تذة ورائد عظيم 

للق�دة واملن��سلني .

انتصار الوزير "أم جهاد" 
   لن تسقط الراية 

ولن يعلو صوت فوق صوت االنتفاضة

واإخوان�  واأب���  اأم���  فخرن�  ف��زاد  جه�د،  اأب���  ي�  يودعونك  جميع�  الن��ص  وقف 
وزوجة واأولدا. اإن اأ�سرتك لي�ست اآل الوزير، بل كل الفل�سطينيني يف الأر�ص املحتلة 
وخ�رجه� .. بل الأمة العربية يف الوطن الكبري .. بل الأحرار يف كل مك�ن يف الع�مل 

.. الذين توا�سلت معهم واأعطيت لثورتك وبهم على مدار خم�سة وثالثني ع�م� .

أحمد عبد الرحمن 
عضو المجلس المركزي لـ "فتح" 

ومستشار الرئيس لشؤون منظمة التحرير 

لقد ك�ن هذا �س�أنه دائم�، يلغي ذاته ويذوب يف املجموع ويف الثورة، دون اأن 
ين�سى اأحدن� النهر العري�ص الذي ميثله اأبو جه�د يف حي�تن� جميع�، ويف حي�ة �سعبن� 
واملعجزة التي وقعت يف ع�سرن� فعال، هي معجزة الثورة الفل�سطينية، وابو جه�د 

بطل ا�سطوري من بن�ة هذه املعجزة. 

ف�روق القدومي

احمد عبد الرحمن
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محمود درويش 
لقد جرحون� يف اأوج ال�سعود اإلى درج الغد والربتق�ل جرحون� يف النخ�ع . اإن 
اجلرح عميق وموجع اإلى درجة ل ن�سعر معه� اإل مبرارة احلرية . ف�حلرية لي�ست 

قر�س� من ع�سل احلرية، لي�ست وردا على �سي�ج بعيد. 

بالل الحسن
إعالمي فلسطيني

لو �س�ألن� اي ان�س�ن خرج من فل�سطني املحتلة على امتداد ع�سرين ع�م� م�ست: 
م�ذا فعلت ومن راأيت ؟ لأج�ب اجلميع بكلمة واحدة: اأب� جه�د، حتى ليظن املرء اأن 

اأبو جه�د لي�ص ا�سم�، اإنه كلمة ال�سر.

إلياس خوري
روائي فلسطيني

ويقول لن� حكمته اله�دئة التي ق�له� من زم�ن، منذ 1965 حني بداأ م�سريته، 
يواجهون  الفل�سطينيني  ترك  واإن  لالحتالل،  يخ�سع  العربي  الع�مل  كل  اأن  وهي 

م�سريهم، ل يعني �سوى القبول ب�أن تكون بالدن� حمتلة وذليلة م�ستب�حة.

الدكتور أحمد صدقي الدجاني 
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية

لقد متيز اأبو جه�د بقدرته على املب�درة .. وت�ريخه ح�فل ب�ملب�درات .. فهو 
الذي زار اأر�ص اجلزائر بعد ا�ستقالله� مب��سرة ع�م 1963  . وهو الذي زار ال�سني 
ع�م 1964 وهو الذي ا�ستقر يف �سوري� ع�م 1967 وهو الذي انتقل لالأردن ع�م 1984 

وهو الذي ق�م بدور خ��ص يف اإع�دة الوحدة الوطنية بني الف�س�ئل ع�م 1987.

ال�س�عر حممود دروي�ص

بالل احل�سن

الدكتور احمد �سدقي الدج�ين
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ميشيل كيلو
 كاتب ومعارض سوري

هكذا ع��ص اأبو جه�د م� ع��سه الفل�سطيني الع�دي وخ��ص مع�ركه، وع�نى من 
م�س�كله، وفكر بطريقته، واأح�ص ب�سعوره، ولب�ص م� يلب�سه، واأكل م� ي�أكله، ثم م�ت 

كم� ميوت، �سالحه بيده. 

محمود الكايد 
رئيس تحرير جريدة الرأي األردنية

كنت اأح�ص دائم� اأن هذا " الفدائي" يحب الأردن كم� يحب فل�سطني، و"اأن 
الأردن يف مو�سع خ��ص من قلب كل فل�سطيني كم� اأن فل�سطني يف قلب كل اأردين"، 

كم� ك�ن يقول رحمه اهلل .

فارس النابلسي
 وزير أردني أسبق

قد تكون اأبرز من�قب "اأبو جه�د" اأنه مل يكن يحب العالن عن نف�سه وعن 
اأنهم  مع  التف��سيل  الكثري من  يعرفون عنه  يكونوا  الن��ص، مل  ف�إن  لذلك  ن�س�له. 

ك�نوا يح�سون بوجوده بينهم.

 ممدوح العبادي
 نقيب األطباء األردنيين

لقد ك�ن ال�سهيد، رحمه اهلل، ع�سكري� ب�لفطرة، لذا ميكن اأن يحتل مك�ن� لئق� 
يف ت�ريخ الق�دة الع�سكريني الع�مليني، لكنه مع ذلك، ك�ن ه�دئ�، متزن�، بعيدا عن 
ال�سجيج والأ�سواء. والأهم من ذلك، اأنه ك�ن ميثل �سخ�سية الفل�سطيني املق�تل، 

والذي ينظر على مدار ال�س�ع�ت والأي�م وال�سنوات، ب�جت�ه واحد، هو فل�سطني.

مي�سيل كيلو

ممدوح العب�دي

ف�ر�ص الن�بل�سي



211

عبد الكريم االرياني
 رئيس وزراء يمني

ام� ا�ست�سه�د اأبو جه�د ف�أن� اأعتربه �سرف� وو�س�م� على جبني الثورة الفل�سطينية 
وعلى جبني كل عربي، فهو ك�ن يعرف ومت�أكدًا بل يتمنى األ ميوت اإل �سهيدا .

الدكتور عبد العزيز المقالح 
شاعر يمني

وتواطوؤ متت حتى  ت�آمر  واأب�سع عملية  اأخطر  اأبو جه�د يف  املن��سل  ال�سهيد   
اأبن�ئه�  ب�را من  ابن�  اأو  �سج�ع�  ق�ئدا  الفل�سطينية  الثورة  تخ�سر  وبذلك مل  الآن، 

املن��سلني فح�سب واإمن� خ�سرت فيه الأمة العربية اأي�س� ق�ئدا عربي�. 

باهي محمد  
شاعر ومفكر مغربي

وك�ن  اجلزائرية.  الدولة  ت�ريخ  من  املبكرة  املرحلة  تلك  يف  ك�ن  جه�د،  اأبو 
له�  الت�لية  املراحل  يف  واأي�س�  �سمت،  يف  يختفي  الطريقة،  بنف�ص  ويظهر  يختفي 
يحظون  الذين  والفل�سطينيني خ�سو�س�  العرب عموم�  امل�سوؤولني  اأكرث  من  واحدا 

بتقدير واحرتام كبريين لدى امل�سوؤولني اجلزائريني. 

علي لطف الثور 
وزير خارجية يمني سابق 

اإن اغتي�ل اأبي جه�د يلقي مب�سوؤولية كبرية علين� نحن العرب، فيجب علين� اأن 
نحر�ص على هذه القي�دات وعلى هذه الرموز واأن نوفر له� الأم�ن الك�مل .

الدكتور عبد العزيز املق�لح

عبد الكرمي الري�ين
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برهان غليون
زعيم سوري معارض وكاتب وأستاذ جامعي 

اإن تكرمين� احلقيقي لأبي جه�د ال�سهيد هو اأن ن�سون هذه الثورة التي عمل 
حي�ته كله� من اأجل تفجريه� واأن جنعل منه� بداية ال�سرارة ليقظة وطنية تكن�ص كل 
النزاع�تواحلزازات واحل�س��سي�ت الع�ئلية والط�ئفية والقبلية والقليمية ال�سيقة.

لطفي الخولي
مفكر وكاتب مصري

ك�ن اأبو جه�د رجل حوار من الطراز الأول، وا�سع الأفق، يرف�ص الراأي امل�سبق 
اأو القرار غري املدرو�ص على اأر�ص الواقع. 

سليمان عرار
وزير الداخلية األردني األسبق ورئيس مجلس النواب األسبق

و�سيكون دمه، ع�مال جديدا لتوثيق تالحم اأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه 
ويف امله�جر، مع قي�دتهم املنت�سرة. و�سيكون الق�نون الذي اآمن به خليل الوزير، 
وهو ق�نون كل من يرغب بفك قيود الأق�سى . وهو ق�نون اجله�د وال�ست�سه�د، حتى 

يبزغ الفجر.

فواز طرابلسي
 كاتب وسياسي لبناني

 : كلم�ته  ب�خر  جه�د  اأب��و  يلخ�سه�  الفل�سطينية،  ال��دم  �سريبة  فداحة  تلك 
نف�و�ص ونحن نق�تل، هي و�سية و�سرخة اإدانة للتخ�ذل العربي يف اآن مع� .

لطفي اخلويل

بره�ن غليون
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محمد البصري
 سياسي مغربي

اأبو جه�د اخت�ر العمل ال�سعبي من خالل التجربة املغربية، ونقل هذه التجربة 
اإلى امل�سرق عرب الثورة الفل�سطينية . ومن اأهداف الغتي�ل ف�سل جتربتي املغرب 
عن امل�سرق . ويف هذا املعنى ك�ن ينبغي على دول املغرب اأن حتت�سن جثم�نه يف 

اأرا�سيه� كرمز لهذه الوحدة التي اأريد �سربه�.

صبري جريس 
رئيس رابطة األكاديميين العرب/حيفا

اإن تط�ول الره�بيني ال�سهيونيني على القي�دات الفل�سطينية، واإن ج�ء، اإلى 
حد بعيد، نتيجة لتواين تلك القي�دات عن توجيه الردود احل��سمة والرادعة على 

ال�ستفزازات ال�سهيونية املتكررة، اأمر يوؤ�سف له.

محجوب عمر
كاتب وسياسي مصري

اأبو جه�د بكل املق�يي�ص، ك�ن اأ�سطورة . مهمته الأولى ر�ص �سفوف القواعد. 
فك�ن من اأقرب الن��ص اإلى عفوية اجلم�هري واأكرث الن��ص ا�ستج�بة له� . وقد جعله 

ذلك موجودا يف كل مك�ن لقت�ل اأو ي�سم مق�تلني.

عادل حسين 
رئيس تحرير جريدة الشعب المصرية

اإليك عدوى  اأي�مه� كثري التدخني ف�س�ألته : كيف مل تنتقل  اأنني كنت  واأذكر 
التي تدعو املرء  الأي���م  اإن  التوتر ؟ فق�ل  اأ�سب�ب  التدخني بعد كل م� مر بك من 
ا�ستطرد يف �سرد معلوم�ته قلت: وهل هن�ك م� هو  . وحني  بعد  ت�أت  للتدخني مل 
اأ�سواأ مم� ذكرت؟ ق�ل نعم، ولكن حتى اإذا انهزمن� اأم�م جح�فل الغزو، ف�سنبداأ 

من جديد اإن �س�ء اهلل.

حمجوب عمر

�سربي جري�ص
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فاروق أبو عيسى

االمين العام التحاد المحامين العرب

�سف�ته  اأهم  من  والب�س�طة  التوا�سع  ك�ن  والقي�دي،  الت�ريخي  وزنه  كل  مع 
ال�سخ�سية جنب� اإلى جنب مع القدرة املتمكنة من النف�ذ اإلى جوهر الأ�سي�ء والعمق 

والدقة.

الصافي سعيد

 صحفي تونسي

اأبو جه�د! الذراع الفل�سطينية ال�س�ربة حيث يريد اأن ي�سرب ي�سل وهو يدرك 
معنى تلك الو�سية التي نطقت به� اإحدى الأمه�ت وهي تودع ابنه� للحرب : " كلم� 

ك�سروا �سيفك ... تقدم خطوة.

شفيق الحوت

 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية وممثلها في لبنان

و�سرع�ن م� اأدرك الث�ئر "اأبو جه�د"، خليل الوزير اأن الثورة - احللم �سيء، 
والثورة احلقيقية �سيء اآخر. وب�لت�يل ف�إن للحقيقة م�س�كل ومث�لب لي�ست للحلم، 
وك�ن اأول م� فعل هو الرتفع عن مغ�منه� الآنية الف�نية، ومت�سك ب�ملغنم النه�ئي : 

حريته وحرية وطنه.

ف�روق ابو عي�سى

�سفيق احلوت
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سلوى أبو خضرا 
كاتبة وباحثة وأديبة أردنية

يوم�  �سنجتمع  بد  ل  واإنن�  لقريب،  القد�ص  اإلى  الط�هر  رف�تك  نقل  يوم  اإن 
لن�ستقبل �سمو�ص الن�سر العربي الفل�سطيني الق�دم حتم� ... الق�دم حتم� .

الجنرال جياب

 * قائد قوات المقاومة الفيتنامية

له  الفيتن�مي،واأكن  لل�سعب  الن�سيط  الدعم  دائم�  جه�د  اأب��و  الرفيق  وق��دم 
الت�س�من  عالق�ت  تعزيز  يف  كبرية  م�س�همة  و�س�هم  احلميمة،  الأخوية  امل�س�عر 

وال�سداقة بني ال�سعب الفل�سطيني وال�سعب الفيتن�مي .

وبوف�ة الرفيق "اأبو جه�د"، فقد ال�سعب الفل�سطيني واحدا من اأبن�ئه الب�رزين، 
وق�ئدا عبقري�، وفقد ال�سعب الفيتن�مي واحدا من رف�ق ال�سالح القريبني.

�سلوى ابو خ�سرا
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 بوصلة ال تخطئ فلسطين
جبريل عودة

 

 تتزاحم التواريخ الوطنية يف ذاكرتن� الفل�سطينية، والتي ميكن من خالله� اأن 
ن�ستخل�ص ب�سهولة بو�سلة احلق الفل�سطيني الأكرث و�سوحً� يف ع�مل ت�سوده �سي��سة 
الكيل مبكي�لني اأو النحي�ز للقوة الغ��سمة و�سي��سة فر�ص الأمر الواقع، بل يتج�هل 
النظ�م الع�ملي الذي تقوده الإدارة الأمريكية اإن�س�ف ال�سعب الفل�سطيني واإحق�ق 
حقوقه الوطنية الت�ريخية، وب�لعك�ص ف�إنه يتعمد دعم واإ�سن�د الحتالل ال�سهيوين 
اأجل  من  وع�سكريً�  �سي��سيً�  ودعمه  فل�سطني  اأر���ص  على  وج��وده  ل�سرعنة  وي�سعى 
الفل�سطينية  لق�سيتن�  املع�دي  الأمريكي  الهجوم  زاد  وموؤخرًا  احتالله،  ا�ستمرار 
الوطنية عرب �سفقة  ت�ستهدف طم�ص هويتن�  التي  وال�سفق�ت  املب�درات  يف حرب 
القرن، التي يح�سد له� دعم� ومتويال من بع�ص الأنظمة العربية، واآخر م� ك�سف 
�سفقة  ب�أن  بو�ست"،  " وا�سنطن  �سحيفة  عرب  امل�سوؤومة  ال�سفقة  هذه  خب�ي�  من 
ترامب ل تتحدث عن اإق�مة دولة فل�سطينية، مبعنى اأن الإدارة الأمريكية ل تعرتف 

بن� ك�سعب له هويته الوطنية وال�سي��سية.

العربي  واخلذلن  و�سهيونيً�،  اأمريكيً�  لق�سيتن�  املع�دي  الهجوم  هذا  و�سط 
والأ�سرى  ال�سهداء  لن�  يربز  الفل�سطيني،  للحق  الداعمة  املواقف  يف  والرتاجع 
الفل�سطينية،  ب�حلقيقة  اإ�سراقة  يف  ت�ألقً�  والأكرث  البي��ص  ن��سع  وطني  م�سهد  يف 
الت�ريخية، كق�سية وطن  اإلى جذوره�  الق�سية  اإع�دة  املطلوب  يكون من  وب�لت�يل 
الواجب  الغربية، ويكون من  الدول  معت من ك�فة  اغت�سبته ع�س�ب�ت خ�رجية جحُ
الذي ل يحتمل الت�أخري، ول يقوم الوطن بدونه، هو حمل ال�سالح واإعالن الكف�ح 

من اأجل حترير الوطن من الحتالل املجرم.

اإلى  ت�سري  �ستظل  الطريق،  تخطئ  لن  "البو�سلة  جه�د  اأب��و  ال�سهيد  يقول   
حترير  وثورة  حقيقية  مق�ومة  بدون  فل�سطني  اإلى  ت�سري  لن  والبو�سلة  فل�سطني"، 
الثوار، هو فل�سطني ك�ملة بال نق�س�ن،  توؤ�سر نحوه بو�سلة  �س�ملة، والوطن الذي 
لي�سكل  اخلليج،  دول  يف  ورغده�  احلي�ة  ملذات  كل  ت�ركً�  جه�د  اأب��و  خرج  فلقد 

الك�تب جربيل عودة
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املجموع�ت الع�سكرية من اأجل اأن يق�تل لتحرير فل�سطني، ومل يكن اأبدا م�سروعه 
حكم� ذاتيً� يف )غزة وال�سفة( ثمنه الإعرتاف ب� )اإ�سرائيل(، ومن مقولت ال�سهيد 
قت�له�  مبعنى  ا�ستنف�ر"،  ح�لة  يف  البق�ء  على  )اإ�سرائيل(  "�سنجرب  الوزير  خليل 
على مدار الوقت، فهل التن�سيق الأمني يبقي )اإ�سرائيل( يف ح�لة ا�ستنف�ر؟!، وهل 
اإلغ�ء الن�سو�ص التي توؤكد على قت�ل الحتالل يف امليث�ق الوطني يجعله� يف ح�لة 

ا�ستنف�ر؟!، اأم يجعل احتالله� بال تكلفة، يوفر له� الأمن ومل�ستوطنيه� الأم�ن؟

 ي�سرخ اأبو جه�د يف ذكرى �سه�دته "لن�ستمر يف الهجوم، ل �سوت يعلو فوق 
�سوت النتف��سة"، يتق�طع نداوؤه مع �سوت ال�سهيد عبد العزيز الرنتي�سي مهددا 
املحتل "�سن�سربكم يف حيف� و�سفد وعك�"، هوؤلء هم ال�سهداء، يقفون على طريق 
القد�ص، فمن حلق بخط�هم بلغ الهدف واإن ط�ل امل�سري، اأف��ص اهلل عليهم ب�ملعرفة 
هو  واحدا  عدوا  �سوى  لهم  يكن  فلم  املعرفة،  حق  عدوهم  فعرفوا  وال�ست�سراف، 
العدو ال�سهيوين، عرفوا الطريق ملق�رعته وا�ستنزافه وهزميته وبوابة هذه الطريق 

هي املق�ومة وا�ستمرارية القت�ل حتى الن�سر.

متتلئ ال�سجون ال�سهيونية ب�لأ�سرى، ويوا�سل الحتالل حمالت العتق�لت 
اأبن�ئه�،  قلوب  يف  فل�سطني  حب  يقتل  اأن  ج�هدًا  يح�ول  يوميً�،  ال�سفة  مدن  يف 
فلم�ذا يعتقل هوؤلء الأبط�ل )�سب�بً� ورج�ل، حرائر واأ�سب�ًل(؟، انه� �سريبة الع�سق 
ال�س�رق لالأر�ص،  اأهله�، فينه�سون جميع� لقت�ل  لفل�سطني التي ت�سكن يف وجدان 
الأ�سرى  ه��وؤلء  ومن  املقد�س�ت،  لتهويد  ال�س�عي  البالد،  خ��ريات  على  امل�ستويل 
البطل كرمي يون�ص "62" ع�م� ابن بلدة ع�رة الفل�سطينية، الذي ميكث يف �سجون 
والدمج  الأ�سرلة  اإغ��راءات  �سبعة وثالثني ع�م�، ق�وم كل  اأكرث من  الحتالل منذ 
لي�سكل كرمي  بق�ي� خريات بالدن�،  ال�سه�ينة، مق�بل فت�ت من  كعبيد يف جمتمع 
اأن  يون�ص منوذجً� رائدًا يف احلف�ظ على بو�سلة فل�سطني يف زمن يح�ول البع�ص 
يرغمن� لكي نغو�ص يف ح�لة التيه وال�سي�ع، ليقول لن� اإن فل�سطني ل تقبل الق�سمة 
الأخي�ر،  ال�سهداء  بدم�ء  بل  جحُ الذي  ترابه�  ك�ملة على  ال  تكون  ولن  التجزئة  ول 
ليعود �سوت ال�سهداء ك�أذان الفجر يوقظن� كي ل نغفل عن الواجب، لريدد ال�سهيد 
الزهور  وتل  كغزة  في�ف�  وفل�سطني  فل�سطني  بني  نفرق  "ل  الرنتي�سي  العزيز  عبد 
كرفح واجلليل ك�خلليل ل نفرق بني �سرب و�سرب من الوطن"، ويثني ال�سهيد خليل 
الوزير على كالم الرنتي�سي وي�سيف "راأ�سن� �سيبقى يف ال�سم�ء، واأقدامن� مغرو�سة 

دحُ به� طريق الن�سر والعودة الأكيدة". َعبِّ يف تراب وطنن�، جم�جمن� نحُ
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ي�سيغ ال�سهداء والأ�سرى بي�ن الوحدة والتالحم الوطني، وينرثون و�س�ي�هم 
بحفظ فل�سطني، ويعبئون اأ�سلحة الرف�ص للمحتل، ويحر�سون على قت�له ويرف�سون 
الرته�ن للعجز اأو النتك��سة اأم�م الواقع املظلم، فقت�ل املحتل خري دف�ع عن احلق 

وت�أكيد عليه، واأن اأي اعرتاف ب�لعدو اأو الت�سليم له ب�سرب واحد تفريط بفل�سطني.

ال�سطب  تقبل  ل  التي  الفل�سطيني  احلق  وثيقة  ي�سكلون  والأ�سرى  ال�سهداء 
والتزوير، مداده� الدم�ء و�سطوره� املع�ن�ة والأمل، وبو�سلته� ل تخطئ، ت�سري نحو 
"وحدة ومق�ومة ورف�ص العرتاف  اإلى عهدة ال�سهداء  فل�سطني والقد�ص، فهلموا 
اأ�سرع  والحتالل  من�ل  اأق��رب  واحلرية  و�سوحً�  اأكرث  فل�سطني  �ستبدو  ب�ملحتل"، 

زوال .
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إلى أين بعد االنتفاضة؟
يوسف عبد الرحمن / الكويت

نحن كجيل خم�سرم ع�ي�سن� الق�سية الفل�سطينية وثورته� العمالقة وكوالي�سه� 
وع�سن� كل املوؤامرات التي حيكت �سده� وراأين� اغتي�ل الق�دة واحدا تلو الآخر يف 

م�سل�سل ل ينتهي من ال�ستهداف.

ل�ست اأدافع عنه� اليوم بحكم انني كويتي ومعتز بدور دولتي وحكومتي و�سعبي 
فقط واإمن� لكونه� مرتكز ال�سراع الدائر يف كل الق�س�ي� ولن يهداأ الع�مل كله اإل 
النتف��سة  ان  �سرا  ولي�ص  الفل�سطينية،  الدولة  واإق�مة  الفل�سطيني  احلق  ب�إرج�ع 
هي وان ك�نت عالمة ثورية ب��سلة اإل انه� �سرارة م�زالت م�ستعرة واإن ك�نت غري 
مرئية وخ�بية ومع اأول "جدحة ن�رية" �ستهب من جديد يف غزة والقط�ع يف ال�سفة 

الغربية.

مع ثورات ال�سب�ب العربي احلر اليوم تزداد الآم�ل يف قرب قي�م هذه الدولة 
املواجهة  يف  الق�دة  ومقتل  ال�سهداء  قوافل  من  كبرية  �سل�سلة  وقوده�  ك�ن  التي 
"حم��سة هوؤلء  التي لتزال م�ستمرة بني العرب والكي�ن الإ�سرائيلي، م� يعني ان 

ال�سب�ب" يجب ان تنظر له� اإ�سرائيل بعني العقل الغ�ئبة عنه� منذ اإن�س�ئه�.

ورقة مهندس االنتفاضة

ال�س�د�ص  ليلة  الوزير  خليل  ا�ست�سه�د  ان  يعي مت�م�  الفل�سطيني  ب�مللف  امللم 
النتف��سة  جم�هري  لقي�دته  حم�سلة  تون�ص  يف  منزله  يف   1988 ني�س�ن  من  ع�سر 
بكل اإجن�زاته� على ات�س�ع الأر�ص املحتلة منذ خم�سني ع�م� وج�ءت لتطرح اأ�سئلة 
الن��ص املنتظرة: الى اأين بعد النتف��سة؟ وكيف �ستتع�مل اإ�سرائيل مع هذه املواجهة 

اجلديدة يف التكتيك؟

امل�سرتكة  اليومية  العملي�ت  غرفة  متثل  ك�نت  التي  الطوارئ  جلنة  ان  اأذكر 
امليدانية  املوحدة  والقي�دة  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  املركزية  القي�دة  بني 
هذه  خدمة  يف  الثورة  وخ��ربات  عقول  توظف  ان  بجدارة  ا�ستط�عت  الداخل  يف 
النتف��سة املب�ركة ويومه� راأ�ص ي��سر عرف�ت هذه احلوارات الدائرة ومت التو�سل 

يو�سف عبد الرحمن
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بعد من�ق�س�ت الى تكليف الق�ئد خليل الوزير "اأبوجه�د" ومع�ونيه يف جه�ز �سوؤون 
الوطن املحتل واملخت�ص مبت�بعة �سوؤون النتف��سة وتفعيله� بعد ان قدم مهند�سه� 
خليل الوزير ت�سورا �س�مال له� وعرفت الورقة املقدمة من اأبي جه�د، ب��سم ورقة 
اأبي جه�د، وقد و�سع فيه� روؤي�ه لهذه النتف��سة وم�ستقبله� وحتولت ورقته الب�سيطة 

الى دليل عمل لهذه "النتف��سة املب�ركة" خ��سة يف ج�نبه� التطبيقي.

وجوا�سي�سه�  ا�سرائيل  جعل  م�  عليه�  ومتكتمً�  �سرية  ك�نت  انه�  واأت�سور 
كل  معرفة  الى  عمدت  قد  ا�سرائيل  ان  خ��سة  طال�سمه�  وفك  ملعرفة  ين�سطون 
يف  ال�سرية  الوث�ئق  هذه  ملثل  فريق  اعداد  مت  ان  بعد  خ��سة  الفل�سطينية  ال�سوؤون 

اأعق�ب خروج املق�ومة الفل�سطينية من بريوت ع�م 1982.

وبرن�مج عمله�  ب�لنتف��سة  الوزير واخل��سة  املكتوبة من خليل  هذه اخلطة 
ال�سرائيلي  املو�س�د  جه�ز  حترك  ب�سرعة  عجلت  واأ�سلحته�،  وو�س�ئله�  واأ�س�ليبه� 
الذي يت�بعه� بقلق ب�لغ و�سديد، خ��سة ان الورقة كم� ذكر املقربون من "اأبوجه�د" 
انه� ت�سمنت برامج لتوعية اجلم�هري وح�سم الختي�ر الوطني بني بدائل احلركة 
يف  وخ��وف  هلع  من  املب�ركة  النتف��سة  تركته  م�  �سوء  يف  خ��سة  واجت�ه�ته� 
املجتمع  من  املتزايدة  وال�ضغوط  ونف�ضيا  واقت�ضاديا  �ضيا�ضيا  اال�ضرائيلي  اجل�ضد 
الدويل على ا�سرائيل لوقف حرب الإب�دة لل�سعب الفل�سطيني، ويومه� ك�ن لالحت�د 
ال�سوفييتي دور كبري متوازن جت�ه الطغي�ن الأمريكي املنح�ز لإ�سرائيل على الدوام 
م� جعل الرو�ص ي�سغطون على ا�سرائيل لقبول احلل ال�سلمي، م� يعطي النتف��سة 
اأبع�دا جديدة يف حركة املد واجلزر يف �سن�عة الأحداث خ��سة ان جم�هري ال�سعب 
العربي تدفع ب�ملب�درات نحو الت�سوية بحيوية وعفوية واأحي�ن� رف�ص، غري ان ال�سعب 

الفل�سطيني يف الداخل ظل يدعم النتف��سة رغم �سطوة الحتالل وبط�سه.

اختيار الحجر

مل يقرر الق�ئد خليل الوزير ال�ستمرار يف املق�ومة ب�حلجر اإل بعد ان راأى ان 
اأ�سغر طفل يف غزة يرمي احلجر ليقلده طفل رام اهلل اأو العك�ص، ف�حلجر نطق، 
انه طريق احلرية، وان الن�س�ل به دون توقف ب�سي�غ�ت خمتلفة هو اخلي�ر الأمثل 
بعد ان وعى الن��ص يف الأر�ص املحتلة اأهمية وجود حركة وطنية تق�وم على م�ستوى 
الداخل غري ان هن�ك حقيقة يجب األ تغيب عن ال�سعب الفل�سطيني وهي انهم يف 
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هذه الفرتة طرحوا نظرية جديدة يف القت�س�د وهي م� �سم�ه الك�تب وال�سح�يف 
لطفي اخلويل يف كت�به النتف��سة والدولة الفل�سطينية "بيتي املنتج". 

وهذا �سيء طبيعي، فكلم� زاد العدو يف قمعه ومنع و�سول اأي م�س�عدة ازداد 
على  وجبل  خالق  الفل�سطيني  ال�سعب  ان  خ��سة  البدائل  �سنع  يف  الن��ص  تفكري 
الإبداع وم� "النتف��سة الع�رمة" ال منوذج لهذا الإبداع الفل�سطيني الذي حتول 
الى "رمز ع�ملي لل�سعوب" �سد املحتلني وكم �سورة �س�هدن�ه� يف التلف�ز ل�سعوب 
طريق  على  اأجمع:  للع�مل  لتقول  لرتميه  ب�حلجر  مت�سك  اأ�سبحت  التي  الأر���ص 

فل�سطني والفل�سطينيني �س�ئرون نحو احلرية.

أبعاد العملية

ات�سح بعد عملية اغتي�ل الق�ئد خليل الوزير التي مل ت�ستغرق �سوى 5 دق�ئق 
ان  لل�سوت  بك�مت  م��زودة  عوزي  طراز  من  وم�سد�س�ت  اأ�سلحة  فيه�  وا�ستخدمت 
ب�راك خطط لهذه العملية و�س�عده ك�لع�دة "عمالء تون�سيون" طبع� غري "الأبط�ل 
اليوم" بعد ذه�ب رئي�سهم اليهودي زين الع�بدين بن علي الى مزبلة الت�ريخ بعد 
ان �س�رك يف اغتي�ل اأكرث من ق�ئد فل�سطيني على اأر�سه وبر�س�ه وم�س�ركته وقب�ص 
التوان�سة  من  العربية  الثورات  "مفجرو  �سي�أخذه�  التي  ال��دولرات  ماليني  الثمن 

الأحرار" ب�إذن اهلل.

عدد  وبينت  الإ�سرائيلية  "مع�ريف"  خرجت  كيف  الإع��الم  يف  يذكر  وكلن� 
جه�د  اأبي  اغتي�ل  يف  �س�ركت  التي  واملجموع�ت  والط�ئرات  والغوا�س�ت  ال�سفن 
مل�سلحة  يعملون  تون�سيني  ان هذا مت مب�س�عدة من عمالء  وختمت  اهلل-  -رحمه 

املو�س�د ال�سرائيلي والذين ا�ستط�ع ايهود ب�راك جتنيدهم لهذه املهمة يف تون�ص.

والربية  البحرية  اأ�سلحته�  بكل  العملية  بهذه  تقوم  ان  ا�سرائيل  ا�ستط�عت 
وتنزل  البلدان  من  وغريه�  لتون�ص  الإقليمية  املي�ه  وجتوب  واأ�س�طيله�  وط�ئراته� 

كوم�ندوز واأ�سلحة ومل ن�سمع ان دولة يف الع�مل كله ق�لت هذا اإره�ب؟
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انتصار الوزير تتكلم

"اأم جه�د" ان زوجه�  الوزير  انت�س�ر  ق�لت  ملقتل زوجه�  ال� 20  الذكرى  يف 
تعر�ص يف حي�ته لكثري من عملي�ت الغتي�ل وعددته� كم� يلي:

٭ عبوة ن��سفة يف ع�ليه/ لبن�ن ع�م 1982.

٭ حم�ولة اغتي�ل جرت له يف مين�ء طرابل�ص ع�م 1983 وبرفقة ي��سر عرف�ت 
متهيدا للرحيل الى تون�ص.

قبيل  الكويت  من  ق�دم�  اليون�نية  الأج��واء  يف  ط�ئرته  اختط�ف  ٭ حم�ولة 
ا�ست�سه�ده ب�سهرين عن طريق ط�ئرتني ا�سرائيليتني غري ان �سالح اجلو اليون�ين 

اأرغمهم� على الرتاجع.

٭ حم�ولة ا�ستهدافه يف �س�طئ املر�سى يف تون�ص وانتق�له الى �سيدي بو�سعيد 
البعيد ن�سبي� عن ال�س�حل.

وق�لت ان ايهود ب�راك وق�ئد اجلي�ص ال�سرائيلي ال�س�بق مو�سيه يعلون ك�ن� 
على راأ�ص القتلة يف عملية الغتي�ل وانه� ك�نت ن�ئمة فيم� ك�ن زوجه� يف غرفة عمله 
دامعتني  بعينني  وتذكر  منزلهم�.  اقتح�م  عند  و�سجيج  اأ�سوات  على  وا�ستيقظت 
املقتحمني  على  الن�ر  واأطلق  م�سد�سه  وا�ستل  اخلزانة  الى  اأبوجه�د  �س�رع   كيف 
ف�أبعدين عنه وح�ول حم�يتي وم� لبث ان  الى اخللف فح�ولت احت�س�نه  ف�رتدوا 
اأ�سيب بوابل من الر�س��ص من م�سد�س�ت وبن�دق ك�متة لل�سوت من قبل 4 ملثمني. 
واأو�سحت ان القتلة الذين اأجربوه� على الوقوف والنتح�ء ج�نب� ووجهه� للح�ئط 

5 م�سلحني تن�وبوا على التثبت من موته ب�إطالق الر�س��ص عليه حتى بعد موته.

"فتح" الرواد

يو�سف  وابو  ن��سر  الوزير و�سالح خلف وكم�ل عدوان وكم�ل  اأكيد ان خليل 
النج�ر ورفيق قبالوي وفهد القوا�سمة و�سعد �س�يل وعلي ي��سني واآخرين – رحمهم 
هوؤلء  ذك��رى  ويف  احلديث  ت�ريخه�  يف  احلقيقيون  فل�سطني  فر�س�ن  – هم  اهلل 
الرواد العظ�م الذين �سنعوا واأرخوا لت�ريخ "فتح" وحتولهم ح�لي� الى رموز للثورة 
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"فتح"  موجة  ركبوا  اأقزام  اأم�م  الق�دة جب�ل  هوؤلء  العمالقة جعلت  الفل�سطينية 
ليح�سدوا لأنف�سهم يف الآخر ع�را لي�ص له حدود يف مقي��ص املق�رن�ت.

جيل الرواد من "فتح" رج�ل حتملوا اأعب�ء مرحلة الت�أ�سي�ص بكل قلة امك�ني�ته� 
ومل يركبوا ال�سي�رات الف�رهة.

ك�نوا رج�ل يوم �سنعوا من املع�ن�ة ثورة ومل يكن يف نهجهم ان يكونوا ق�دة 
بهم ق�دة بعد ان �س�هد اأفع�لهم وت�سحي�تهم. ك�نوا يعتربون منظمة  بل �سعبهم ن�سّ
التحرير الفل�سطينية املمثل الوحيد لل�سعب الفل�سطيني ولي�ص له� احلرية فيم� تريد 
نف�ص  تركوا  يريد.  م�  خالله�  من  الفل�سطيني  ال�سعب  يفعل  ان  مت�م�  العك�ص  بل 
احلزبية والف�س�ئلية وجعلوا من حركة التحرير ج�معة لهم وتكيفوا مع وق�ئعهم 

دون تفريط يف امل�سلم�ت واعتربوا ان الن�سر ل يكون اإل ب�ملق�ومة.

قراءة في فكره

مع  الكويت  يف  فتح  حركة  ت�أ�سي�ص  يف  �س�رك  ال��ذي  الوزير  خليل  ا�ستط�ع 
زمالئه ان يكون دائم� املحور واملرتكز الذي ي�سنع الحداث لي�ص لكونه احد ابرز 
ق�دة الثورة الفل�سطينية او ع�سو اللجنة املركزية حلركة "فتح" امن� لكونه عقلية 

ع�سكرية" تتن�ول الحداث ب�لتحليل والتقييم وو�سع اخلطط البديلة. "هند�سية 
ك�ن ت�ريخه عب�رة عن حمط�ت عظيمة يف ت�ريخ الق�سية الفل�سطينية، فهو 
واحد من ابرز الق�دة الذين فكروا يف الثورة فك�ن ت�أ�سي�ص حركة "فتح" يف الكويت 
الق�ئد  لهذا  ب�سمة  يجد  ال�سرائيلي  العدو  �سد  الع�سكرية  العملي�ت  يت�بع  ومن 
املهند�ص الذي عهدن�ه دائم� يتن�ول املعركة مع ا�سرائيل بكل ابع�ده� وك�ن دائم� 

يبهرن� بلغة الرق�م.

احرونوت"  "يديعوت  جريدة  يف  ن�سرت  التي  الإ�سرائيلية  ال�سه�دات  ان 
ال�سهيونية عن و�سع املق�ومة وتطوره� ودور الق�ئد خليل الوزير فيه� جعلت املو�س�د 
وهو اعلى �سلطة امنية يف ا�سرائيل يفكر ويخطط لقتل هذا الق�ئد البطل ال�سهيد 

ويكفي مقولته ال�سهرية دائ م� "�سنجرب ا�سرائيل على البق�ء يف ح�لة ا�ستنف�ر".
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رحمك اهلل ي� اب� جه�د فلقد ربطت جم�هري الوطن العربي بفل�سطني �سمن 
الكف�حية  وتوظيف اخلربات  العودة  مع�مل طريق  ر�سم  ال�سرتاتيجية يف  ادوارك 
مع�مل  بجدارة  ور�سمت  �سي��سية  ب�أهداف  وتتويجه�  الوطنية  اله��داف  لتحقيق 

الدولة الفل�سطينية.

عمليات أبي جهاد

الفل�سطيني  البطل  لهذا  النوعية  العملي�ت  بع�ص  ا�سطر  ان  اأح�ول  لعلي هن� 
اأ�س�بت  التي  العملي�ت  من  الكثري  يوجه  ان  الن�س�يل  ت�ريخه  عرب  ا�ستط�ع  الذي 
الكي�ن ال�سرائيلي يف مقتل بعد ان خطط له� بنف�سه يف ال�سراع الطويل مع الكي�ن 
النوعية  العملي�ت  هذه  مهند�ص  انه  تيقنت  ان  بعد  ا�ستهدفه  ال��ذي  ال�سرائيلي 

وتتلخ�ص فيم� يلي:

عملية فندق �س�فوي يف "تل ابيب" ع�م 1975.

ال�سهيد كم�ل عدوان املعروفة ب��سم دلل املغربي ع�م 1987 بعد ان  عملية 
�سيطرت جمموعة فدائية على ح�فلة ا�سرائيلية.

تيقن  ان  بعد  الوزير  خليل  تنفيذه�  عن  تراجع  العملي�ت  من  كثري  هن�ك 
للقي�م  املتطوعني  للفدائيني  وحم�ية  الإ�سرائيلية  ال�ستخب�رات  انه� مر�سودة من 
له  يذكر  والكل  اخل�طئة.  غري  احل�س�ب�ت  ب�سي��سة  يوؤمن  لنه  يرتاجع  ب�لعملية، 
كيف خطط لعملية ن�سف خط ان�بيب املي�ه "نفق عيلبون" والتي اعتمدت ت�ريخي� 

لنطالقة الكف�ح امل�سلح للثورة الفل�سطينية املجيدة.

ودوره  واخلفية  املعلنة  املع�رك  من  الكثري  يف  و�س�رك  الوزير  خليل  ق�م  لقد 
اليوم لي�ص بخ�ف فهو احد الق�دة الذين ك�ن لهم دور يف معركة الكرامة ويف ايلول 
ال�سود ومع�رك 1967 ولبن�ن 1982 وت�سدر على الدوام معظم مع�رك ال�سمود، 
"كل مك�سب  يكفي ان نعلم انه الق�ئل: مل�ذا نف�و�ص ونحن نق�تل؟ ك�نت نظريته: 

ينتزع من الحتالل م�سم�ر جديد يف نع�سه"، وقد �سدق.
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وتبقى الحقيقة

ب��ستط�عة ا�سرائيل وقوته� الغ��سمة وا�سلحته� املتطورة ان تغت�سب فل�سطني 
�سهيون" واعطت  "بروتوكولت  اقرت  التي  الع�ملية  ال�ستبداد  قوى  من  مدعومة 
الممي"  "الفيتو  الث�بت  للحق  دائم�  م�ستندة  العربية  ار�سن�  �سمن  وطن�  لليهود 
اراد  �سعب�  يغت�لوا  ان  على  ق���درون  خلفه�  من  هم  ول  ا�سرائيل  ل  ولكن  لردعن�، 

احلي�ة و�سمم على نيل حريته وا�ستع�دة ار�سه.

ت�ستطيع ا�سرائيل ان تزيف احلق�ئق والوق�ئع والوث�ئق ولكن ي�ستحيل ان تزيف 
الت�ريخ واجلغرافي� وتطم�ص الرتاث. 

فل�سطني روت ار�سه� بدم�ء �سعبه� ورغم مرور اكرث من 50 ع�م� على النكبة 
ق�در على  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  اإل   ، والغت�س�ب واجلربوت  والحتالل  والقهر 

املواجهة غري املتك�فئة.
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خليل الوزير.. الشخصية والتراث

الدكتور زياد أبو عمرو

�سخ�سية  منه  جعلت  التي  ال�سخ�سية  ال�سم�ت  من  بعدد  الوزير  خليل  متتع 
متميزة، ك�ن خليل الوزير قوي المي�ن ب�سعبه وعدالة ق�سيته وقدرة هذا ال�سعب 
املقوم�ت  لديه مثل هذه  تتوفر  الذي  ال�سعب  ب�أن  يوؤمن  وك�ن  انتزاع حقوقه،  على 
�سوف ينت�سر ل حم�لة ط�ل الزمن ام ق�سر، ولذلك غلب ط�بع ال�سرب والنف�ص 
الطويل وعدم ال�ست�سالم للي�أ�ص والثقة ب�لنف�ص على �سخ�سية خليل الوزير وا�سلوب 

عمله..

بجدوى  يوؤمن  الع�مة،  �سم�ته�  �سخ�سية ج�دة يف  الوزير �س�حب  ك�ن خليل 
العمل املتوا�سل  واأهميته ك�سرورة للو�سول الى النت�ئج وحتقيق الأهداف. لذلك مل 

يكن خليل الوزير ليكل . 

ك�ن خليل الوزير يوؤخد على جممل اجلد يف كل م� يقول ومن قبل اجلميع، 
ك�ن نزيه� غري ق�بل لالف�س�د، ورمب� ك�ن لرتبيته الدينية املح�فظة يف �سني حي�ته 
املبكرة اأثر يف بلورة �سخ�سيته واأخالقه و�سلوكه على هذا النحو. ورغم المك�ن�ت 
ال�سخمة التي  ك�نت حتت ت�سرفه، مل تكن لدى خليل الوزير اأية تطلع�ت م�دية، 

ومل تكن لديه نزعة للملكية اأو القتن�ء.

لل�سدام  ميله  وعدم  اخلفي�ص  و�سوته  اله�دئ  رغم طبعه  الوزير  خليل  ك�ن 
�سج�ع� الى ابعد احلدود ل يعرف للخوف معنى، ولذلك مل يرتك معركة ط�حنة 
من مع�رك الثورة الفل�سطينية ال وك�ن على راأ�سه� ورمب� ت�أ�سلت هذه ال�سج�عة يف 
نف�سه من امي�ن مب�سيئة القدر، وخليل الوزير ك�ن ب�لفعل ان�س�نً� قدري� ويف اق�سى 
الظروف واحرجه� ظل خليل الوزير دائم� انيق� ومهني�، فهو مل يرد ان يوقع التوتر 
كبري،  حد  الى  كتومة  �سخ�سية  الوزير  خليل  ك�ن  حوله،  من  نفو�ص  يف  الوجل  او 
فقد ك�ن ل يعلن لحد حتى القربني اليه عن خطته الك�ملة وروؤيته الكلية وهدفه 
النه�ئي.. وك�ن يف�سل ان تعلن اعم�له عن افك�ره بعيدا عن �سخب الت�سريح�ت 
الرن�نة وال�سع�رات الطن�نة، فهو مل يكن منظرا ومل يكن خطيب� ومل يكن جم�هريي� 

زي�د ابو عمرو



227

التي  الل��وف  نع�سه لريى  ان يخرج من  له  اتيح  لو  .. ورمب�  ا�سواء  ومل يكن رجل 
خرجت لت�سيعه يف دم�سق ل�سعر ب�لده�سة.. ومل يكن خليل الوزير رغم �سف�ء ذهنة  
يعول كثريا  يكن  فهو مل  نحو اخلط�بة  ينزع  لديه  املب�درة  بديهته وح�سن  و�سرعه 
على مثل هذا ال�سلوب الق�ئم على تهييج اجلم�هري واللعب على م�س�عره� ب�لوعود 

الرباقة وال�سع�رات املدوية..

ابعد  الى  الى احد وك�ن متوا�سع�  الوزير خلوق� ل يقبل ال�س�ءة   ك�ن خليل 
احلدود، وك�نت اخالقي�ته ال�سخ�سية وكذلك اخالقي�ت العمل لديه مو�سع تقدير 

واعج�ب كل من عرفوه.

 خليل الوزير الذي ات�سم ب�ل�ستق�مة ك�ن �س�دق� مع نف�سه ومع الخرين، ومل 
يرق له الكذب او الري�ء وك�ن ح�سن اللف�ظ ل ي�ستث�ر، وك�نت كلمة �سيئ اق�سى 
ال�س�ءة  او  التق�سري  او  الخط�ء  يرتكب  احد  و�سف  يف  به  يتفوه  ان  ي�ستطيع  م� 
عن عمد. وك�ن عندم� يرى او ي�سمع م� ل يعجبه ويريد التعبري عن ا�ستي�ئه يلتزم 
الوزير ل ي�س�هى  توا�سع خليل  �سلبي. ك�ن  ب�سيء  للتفوه  ال�سمت حتى ل ي�سطر 
ولهذا فقد احبه من عملوا معه حب� �س�دق�، واحرتموه احرتام� حقيقي� فهو ن�درا 
م� حتدث عن نف�سه وامن� حتدث ب��ستمرار عن اجن�زات الخرين من املن��سلني، 
يف  فقط  مفرط�  الكالم  يف  مقال  ك�ن  الكثري،  الوزير  خليل  توا�سع  يف  قيل  ولقد 
لي�ص من  القدامى  رف�قه  احد  يقول  التوا�سع  والعمل، وعن هذا  والداأب  التوا�سع 
حي�ته.  يف  احلقيقية  قيمته  احي�ن�  اخفى  جه�د  اأبي  توا�سع  ان  اقول  ان  املب�لغة 
وج�ء ا�ست�سه�ده ليظهر لن� ان ال�سرائيليني و�سك�ن الأرا�سي املحتلة اأدركوا اأكرث 
للعمل  وحمرك  وق�ئد  كمن��سل  فيه  جت�سدت   التي  ال�سمة  هذه  العرب  بع�ص  من 
الوزير ك�ن يرف�ص ان  اإن خليل  اأحد من عرفوه  الفل�سطيني �سد الحتالل. يقول 

يتميز ذاتي� يف الوقت الذي متيز فيه مو�سوعي� بن�س�له وت�سحي�ته وعط�ئه ..

ك�ن خليل الوزير دقيق املالحظة ولديه رغبة ج�حمة يف التعلم. فقد لحظ 
الفيتن�مي �سغري،  املق�تل  لأن ج�سم  الع�دة  فيتن�م �سيق يف  ان اخلندق  يف  مثال 
وامن�  اجل�نب  اح�دية  �سورة  يعطي  ل  ان  على  احلر�ص  �سديد  مو�سوعي�  وك���ن 
يعر�ص البي�ص وال�سود مع�، والنت�س�رات والهزائم واملك��سب واملخ��سر، فيلقي 
دائم� ب��سواء جديدة متعددة البع�د على امل�س�كل برتتيب ذهني مقتدر ت�سعر معه 

ب�نه ج�هز دائم� للمعركة يف اي وقت.
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 و�سخ�سية خليل الوزير ل تخلو من املف�رق�ت، فعلى الرغم من كونه رجال 
ع�سكري� يف ال�س��ص ف�نه مل يكن ع�سكري� اعتي�دي�، وعلى الرغم من كونه امل�سوؤول 
عن اجلن�ح الع�سكري يف "فتح" فهو امل�سوؤول عن تنظيم العملي�ت الع�سكرية �سد 

ا�سرائيل.

يتميز  ال��ذي  التقليدي  الع�سكري  الق�ئد  ب�سم�ت  ال��وزي��ر  خليل  يت�سم  مل   
ب�لت�سلب واخل�سونة. لقد ك�ن عك�ص ذلك مت�م�، ك�ن رجال ه�دئً� معتدل املزاج 
منخف�ص ال�سوت، وك�ن قليال م� يت�سدق ب�لعمل الع�سكري، وهن�ك مف�رقة اخرى 
يف �سخ�سية خليل الوزير فعلى الرغم من هدوء هذه ال�سخ�سية ك�ن خليل الوزير 
يقف وراء اكرث العملي�ت عنف� يف الر�ص املحتلة.. وك�ن لديه ال�ستعداد لن يكون 
ح�زم� وق��سي� الى ابعد احلدود وخ��سة يف املواقف التي يرى فيه� جت�وزا او خي�نة 
للق�سية الوطنية. وهو على �سبيل املث�ل مل يتورع عن ا�سدار الوامر للق�س�ء على 
خونه اأو عمالء، لكنه من ن�حية اخرى ات�سم ب�لليونة وعدم الرغبة يف الت�س�دم اأو 
املواجهة مع الخرين. وخ��سة مع اقرانه داخل حركة "فتح" ويف الف�س�ئل الوطنية 

الخرى، وك�ن يبدو دائم� م�س�مل� ل ي�ستفز..

 وك�ن خليل الوزير عروبي� بعيدا عن الحق�د، ومل تثنه عن اخالقي�ته وقيمه 
اخلالف�ت يف املواقف ال�سي��سية، فقد بكى خليل الوزير الرئي�ص جم�ل عبد الن��سر 
عند وف�ته �س�أنه يف ذلك �س�أن اآخرين من ق�دة حركة فتح، رغم م� وقع من خالف�ت 

بني عبد الن��سر واحلركة.

 ت�سكل �سخ�سية خليل الوزير جزءا من الرتاث الذي خلفه ومنوذج� يحتذى، 
�سي�سجل الت�ريخ الوطني الفل�سطيني ب�حرف من نور ب�ن خليل الوزير ك�ن زعيم� 

وطني� فل�سطيني� ب�رزا، و�س�حب نهج ومدر�سة يف الن�س�ل الوطني الفل�سطيني.

مل يكن خليل الوزير ق�ئدا وطني� فح�سب، بل ك�ن اي�س� ميثل منوذج� للفل�سطيني 
الذي وهب حي�ته لق�سية �سعبه وتف�نى فيه� حتى النف�ص الخري، خليل الوزير رمز 
ويف نف�ص الوقت منهج جدير ب�لدرا�سة، وان ك�ن الت�ريخ الوطني الفل�سطيني قد 
خلد ابط�ل من امث�ل ال�سيخ عز الدين الق�س�م وعبد الق�در احل�سيني وغريهم� من 
ابط�ل فل�سطني، ف�ن خليل الوزير �سوف يحتل املك�ن الالئق بني هوؤلء ان مل يكن 
على راأ�سهم، وذلك بحكم الظرف الذي ن�س�أ فيه، ظرف مواجهة تذويب ال�سخ�سية 
الفل�سطينية والغ�ء الوجود امل�دي والوطني لل�سعب الفل�سطيني او حتويله الى قطيع 
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الفل�سطينية  الوطنية  اي�س� ورف�قه يف احلركة  .. وب�سبب م�سوؤوليته  من الالجئني 
عن اع�دة اإحي�ء ق�سية ال�سعب الفل�سطيني وبلورة هويته الوطنية من خالل الكف�ح 

امل�سلح..

 يتميز خليل الوزير عن غريه من ق�دة ال�سعب الفل�سطيني ب��سوله الجتم�عية 
يتوقف  مل  وطويل  مرير  كف�ح  خالل  من  وال�سرعية  للزع�مة  وانتزاعه  املتوا�سعة 
حتى يوم اغتي�له، كم� يتميز عن غريه بحكم مواكبته للثورة الوطنية املع��سرة منذ 
قي�مه� والى اللحظة التي ا�سبحت فيه� احلقوق الوطنية الفل�سطينية امرا را�سخ� 
يف الدراك اجلم�عي لل�سعب الفل�سطيني، وحقيقة ل ميكن جت�وزه� على ال�سعيد 

الع�ملي.

 وعلى مدى اكرث من 35 ع�م� مل يتوقف خليل الوزير ولو حلظة واحدة عن 
العمل من اجل الق�سية الوطنية والن�س�ل من اجله� حتى نقطة القرتاب من حتقيق 

الن�سر..

 ذهب خليل الوزير وترك وراءه منهج� متميزا يف العمل الوطني، كم� ترك 
افك�را وقن�ع�ت وطنية ث�بتة �سكلت وت�سكل مب�دئ وا�س�س� يلتقي عليه� اجت�ه ينمو 
ويكرب يف او�ضاط ال�ضعب الفل�ضطيني يف فل�ضطني وخارجها، ي�ضتلهم هوؤالء قناعات 
خليل الوزير الوطنية الث�بتة وا�سلوب عمله الق�ئم على الدرا�سة املت�أنية والتمحي�ص 
الدقيق قبل اتخ�ذ القرارات والتخطيط لتنفيذه�، كم� ي�ستلهمونه كنهج ومدر�سة 

واخالقي�ت يف العمل الوطني ويح�ولون الت�سبه به .

والعمل جم�سدة يف  الجن�ز  مدر�سة  ترك خلفه  ولكنه  الن  ابو جه�د   غ�ب 
طلب  الى  اللتف�ت  ب��دون  لق�سيتهم  الخال�ص  ت�سربوا  الذين  ال�سب�ب  ع�سرات 
التقدير والثن�ء، ومع انه �سيكون من ال�سعب تعوي�ص رجل بقدراته وخربته ال ان 

نهج العمل الذي اختطه ق�در على ان يكون من�رة لكل الذين عملوا حتت امرته..

للعمل  وا�سحة  قواعد  وراءه  تركه�  التي  العمل  مدر�سة  الوزير  خليل  و�سع   
مقي��س�  ال�سمت  على  والق�ئم  واملتوا�سل  اجل�د  عمله  ا�سلوب  وا�سبح  التنظيمي، 

لعلم ال�سب�ن الذين تتلمذوا على يديه..

�سبل من فل�سطني
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ويف  نه�ر،  ليل  به�  ويعملون  وبطريقته  الوزير  بخليل  يتمثلون  ه��وؤلء  ا�سبح   
اعق�ب الغتي�ل ق�لت ك�تبة اجنبية متخ�س�سة يف ال�سوؤون الفل�سطينية:"ميكن ان 
حتب او تكره خليل الوزير ك�سخ�ص تتوافق او ل تتوافق مع �سي��س�ته.. ب�لن�سبة يل 
لدى احرتام عظيم لقدراته التنظيمية ووطنيته العميقة التي ي�ستلهم منه� كل عمل 
يقوم به ولتكتيك�ته الذكية ولروؤيته ال�سرتاتيجية التي طوره� على مدى عقود من 

الزم�ن.

بك�فة  اجل�د  العمل  ب�سرورة  اجل�زمة   القن�عة  على  الوزير  خليل  نهج  ق�م 
الفل�سطينية  الوطنية  احلقوق  وان��ت��زاع  الح��ت��الل  لدحر  وحيد  كطريق  ا�سك�له 
به  ام��ن  نهج  على  امل�س�ومة  ليقبل  ك���ن  وم���  يقبل  مل  ال�سي�ق  ه��ذا  ويف  الث�بتة.. 
واعتقد ب�سوابه..  فقد ر�سم الرجل طريقً� يف التع�مل مع العدو ال�سهيوين ثبت 
ب�لدلة الق�طعة وامللمو�سة انه الطريق الكرث جن�عة ولي�قة عندم� يطل �سبح هذا 

ال�ستعم�ر ال�ستيط�ين لر�ص فل�سطني .

حتقيق  على  وقدرته  الفل�سطيني  ال�سعب  بط�ق�ت  يوؤمن  الوزير  خليل  وك�ن 
اهدافه الوطنية ولذلك فهو ك�ن دائم ال�سعي الى تعبئه هذه الط�ق�ت وتفجريه�، 
وك�نت لديه قن�عة ث�بتة ب�ن قوة ال�سعب الفل�سطيني تكمن يف وحدته الوطنية، وان 
مبداأ  تعزيز  الى  الوزير  �سعى خليل  لذلك  لق�سيته،  يقدمه  م�  فل�سطيني  كل  لدى 

الوحدة الوطنية يف �سفوف احلركة الوطنية الفل�سطينية.

 ك�ن خليل الوزير يعرف كيف يرتب الولوي�ت وكيف مييز بني م� هو رئي�ص 
در�ص  فقد  ال�سغرية  وب�لتف��سيل  الكربى  ب�لحداث  ملم�  وك���ن  ث�نوي،  هو  وم� 
جت�رب الثورات الخرى درا�سة وافية، وك�ن يتح�ور عنه� يف عمق و�سمولية واحي�ن� 
بتف��سيل تبدو يف البداية وك�أنه� �سغرية، ولكن �سرع�ن م� تكت�سف انه ميكن بهذه 

التف��سيل ان يو�سل لك نت�ئج يف غ�ية اخلطورة.

 ويف نف�ص الوقت ك�ن خليل الوزير يعرف عن اللت يف �سركة كهرب�ء القد�ص 
حني احتدم ال�سراع مع ا�سرائيل حوله�، وك�ن يعرف مك�ن مفت�ح م�سجد ج�معة 
عن  ي�س�أل  وك�ن  زمالئهم،  مع  املتدينون  الطالب  اختلف  حني  ن�بل�ص  يف  النج�ح 

الن��سيد التي �سريدده� طالب املخيم الك�سفي يف غزة ..

ب�هتم�م  ال�سرائيلي  املجتمع  يف  يجري  ك�ن  م�  يتتبع  الوزير  خليل  ك�ن  كم� 
ومعرفة.. فقد ك�نت �سرورات عمله تقت�سي المل�م ب�دق التف��سيل، ك�ن ابو جه�د 



231

او  التنظيمي  او  ال�سي��سي  او  الع�سكري  ادائه�  يف  �سواء  الإ�سرائيلية  الل��ة  يتتبع 
االداري ليحدد ما فيها من نقاط قوة او �ضعف، ويفعل نف�س ال�ضيء بعقل بارد مع 

واقع الثورة الفل�سطينية وقواه�..

 ك�ن خليل الوزير �س�حب منهج و�س�حب عقل مفتوح ومنظم بعيدا كل البعد 
عن العمل الرجت�يل، وك�ن دائم� يعود الى املراجع والتق�رير والكتب لتمحي�ص م� 
القي�سرية  او  امل�سبقة  الوزير مع الراء  يو�سع ام�مه من معلوم�ت، ومل يكن خليل 
ومل يعتقد اأن �سخ�س� م� ك�ن ميلك احلقيقة مبفرده، لذلك فقد انح�ز دائم� الى 
اجلهد اجلم�عي وك�ن �س�حب نهج يف التع�مل مع الخرين، فقد ك�ن م�ستمع� جيدا 
ل يق�طع وبعد ان تطرح وجهة النظر الخرى ك�ن يطرح بع�ص ال�سئلة لال�ستف�س�ر 

او ال�ستي�س�ح قبل ان يبدي وجهة نظره..
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كان الفكر والممارسة

الطيب عبد الرحيم

اأبو جه�د �سيبقى خ�لدًا يف عقولن� وقلوبن� ونب�ص عروقن� فهو اأول الر�س��ص 
واأول احلج�رة، ك�ن املق�تل ال�سلب والق�ئد احلنون، وك�ن الفكرة وك�ن املم�ر�سة 

الثورية".

اأبو جه�د �س�حب الروؤية  يف كل املنعطف�ت التي مرت به� الثورة ك�ن رمزن� 
قبلته  والقد�ص  بو�سلته  فل�سطني  املعنوي�ت،  يرفع  ال��ذي  املتف�ئل  وك���ن  الث�قبة 
ال�سي��سية، موؤمنً� ب�لوحدة الوطنية وجتميع كل الط�ق�ت من اأجل هدف ال�ستقالل 

واحلرية واإق�مة الدولة".

اأعطوا  واأحبوه،  اأحبهم  لهم  ول ح�سر  وك��وادر ل عد  ق�دة  يديه  وتربى على 
الكثري لق�سيتهم فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وم� بدلوا تبديال .

اأبو جه�د �س�حب فكرة املق�ومة وك�ن اأول املم�ر�سني له� يف ع�م 1965، وك�ن 
مع رف�قه ويف مقدمتهم ال�سهيد اخل�لد ي��سر عرف�ت وخليفته الأخ حممود عب��ص 
�س�حب النطالقة والثورة التي حتولت من فكرة الطليعة لت�سبح قن�عة ال�سعب كله.

بريوت  ح�س�ر  اإل��ى  املع�رك  من  تنتهي  ل  �سل�سلة  اإل��ى  الكرامة  معركة  من 
وح�س�ر طرابل�ص ك�ن اأبو جه�د يف الطليعة بني املن��سلني ويف املقدمة مع املق�تلني. 
وج�ءت النتف��سة الأولى يف ع�م 1987، انتف��سة احلج�رة وال�ستقالل ليكون اأبو 

جه�د املفجر وهو املت�بع واملوجه مع اأخيه ال�سهيد اخل�لد ي��سر عرف�ت".

وعندم� اغت�لته الر�س��س�ت الإ�سرائيلية ك�نوا على وهم ب�أن اغتي�ل الراأ�ص 
جه�د  اأبي  اإلى  حتول  كله  ال�سعب  ولكن  وال�ست�سالم  والركوع  اخلنوع  اإلى  �سيوؤدي 
عهدًا ووف�ء والتزامً� وقن�عة ومل يتعلم الحتالل من الدرو�ص ومل ي�ستخل�ص العرب.

اأبو جه�د خ�لدًا فين� نخلده بتذكر مواقفه يف كل املنعطف�ت واملف��سل،  ظل 
الرج�ل بيحيي  "نف�ص  ال�سهرية   امل�ستقلة ونردد مقولته  لبن�ت دولتن�  نبني  ونحن 
الرج�ل" ونخلده بت�سمية املدار�ص وامل�ست�سفي�ت وال�سوارع واأ�سم�ء املولودين ب��سم 
خليل الوزير، فكم لهذا ال�سم من وقع يف النفو�ص وخلود يف الذاكرة وا�ستح�س�ر 

لالأجم�د والبطولت.

الطيب عبد الرحيم
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اأن نكون  اأن تبقى خ�لدًا فين� ومن حقك علين�  اأب� جه�د  ي�  من حقك علين� 
اأوفي�ء لدمك وللفكرة التي ا�ست�سهدت دونه�، فكرة احلرية وال�ستقالل.

مر�سدًا  فين�،  حيً�  �ستبقى  ال�سهداء،  اأمري  ي�  جه�د،  اأب�  ي�  العني  قرير  فنم 
اأنت ورف�ق دربك خلط�ن� وخطواتن� الواثقة مهم� ك�نت ال�سع�ب وعظمة  ومن�رة 

الت�سحي�ت.

دربك  رفيق  مع  وال�سهداء  وال�سديقني  الأنبي�ء  مع  عليني  العني يف  قرير  من 
ال�سهيد اخل�لد ي��سر عرف�ت وكل رف�ق الدرب ال�سهداء، �سنظل على العهد والق�سم، 
�ستبقى فين� اإلى اأن نلحق بك يف عليني، وكن على ثقة اأن اأحد اأحف�دك من اأ�سب�ل 
هذا ال�سعب وزهراته رمب� ممن �سموهم ب��سمك �سريفع علم ال�ستقالل على اأ�سوار 

القد�ص وم�آذنه� وكن�ئ�سه� لتظل ع��سمة دولتن� الأبدية.

مب�درة بلدية رام اهلل ت�س�ف اإلى جملة املب�درات ال�س�بقة والتي ت�سجل له� 
والت�ريخية  والإن�س�نية  والثق�فية  الكف�حية  ورموزن�  واأعالمن�  �سهدائن�  بتخليد 
بت�سمية ال�سوارع ب�أ�سم�ئهم، فمن حقن� اأن نفخر بت�ريخن� ورموزن� واأن ن�سعهم يف 

قلوبن� وعقولن� ونب�ص عروقن�.
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سيبقى المدرسة الثورية
رامي الغف

اأبو جه�د ب�ين العالق�ت مع حرك�ت التحرر وهو من وطد العالقة مع الكثري 
على  املوجودة  واآ�سي�  واأفريقي�  الالتينية  اأمريك�  يف  الوطني  التحرر  حرك�ت  من 
العربية  الدول  �سف�رات  من  كثري  مع  قوية  كذلك عالق�ت  واأق���م  اأر�ص اجلزائر، 
وال�سرتاكية، ثم توجه الوزير اإلى �سوري� لي�سرف على قوات الع��سفة هن�ك ثم اإلى 

الأردن حيث ك�ن م�سوؤول القط�ع الغربي )الأر�ص املحتلة(.

 خطط اأبو جه�د للعديد من عملي�ت حركة "فتح" النوعية واأ�سهره� عملية 
�س�فوي وعملية كم�ل عدوان التي ق�دته� ال�سهيدة دلل املغربي، و�س�رك يف مع�رك 
من  العديد  جه�د  اأب��و  و�سغل   ،82 ولبن�ن  الأ�سود  واأيلول  والكرامة   1967 حرب 
املن��سب ومنه� ع�سو املجل�ص الوطني الفل�سطيني، ع�سو املجل�ص الع�سكري الأعلى 
ع�سو  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�ص  ع�سو  الفل�سطينية،  للثورة 
اللجنة املركزية حلركة فتح، ن�ئب الق�ئد الع�م لقوات الثورة الفل�سطينية. يف ت�ريخ 
اغت�له  اأبي جه�د، حيث  الق�ئد  ب�غتي�ل  الفل�سطينية  الثورة  1988/4/16 فجعت 

عن��سر من املو�س�د الإ�سرائيلي يف بيته يف تون�ص.

وم� زالت بطولته البن�ءة ب�سمة فخر وعز يف كل مك�ن نعتز به� لأنه الرقم 
ال�سعب يف املع�دلة الفل�سطينية واأول الر�س��ص واأول احلج�رة.

رحيل اأبي جه�د خ�س�رة للق�سية الفل�سطينية ولكن منهجه ودربه م� زال، فقد 
ك�ن الرجل حمل ثقة كل التي�رات واحلرك�ت الفل�سطينية على اختالف توجه�ته� 

وولئه� ولذلك مل يكن غريبً� اأن يبكيه اجلميع ويفتقده اجلميع ون�سعر بفقدانه.
اأبو جه�د وبقدر م� ك�ن من عقلية ع�سكرية فذة فقد اأرعب العدو الإ�سرائيلي، 
وظل يقف خلف كل العملي�ت الفدائية البطولية، التي نفذته� قوات الع��سفة داخل 
الأرا�سي املحتلة ويف العمق الإ�سرائيلي، ف�نه مفجر النتف��سة الأولى بعد اأن ظل 
يعد له� ل�سنوات داخل اجل�مع�ت وو�سط العم�ل واجلمعي�ت واملوؤ�س�س�ت والحت�دات 

والنوادي، فهذه النتف��سة التي ك�ن له� م� بعده� من مد وطني.

رامي الغف
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 القلم يقف بكل �سموخ وهو يتحدث يف ذكرى امري ال�سهداء اأبي جه�د الوزير 
تلك املدر�سة التي جت�سد فيه� ت�ريخ فل�سطني على مالمح وجهه الن�س�يل. ع��ص مع 
رفيق دربه الرئي�ص ي��سر عرف�ت ال�سهيد الق�ئد اخل�لد اأ�سطورة الوحدة الوطنية، 
ال�سهيوين،  للعدو  ه�ج�سً�  و�سكل  الحتالل،  قهر  ومن��سال  ق�ئدًا  ا�ست�سهد  حيث 

حيث ك�ن ميثل عنفوان الثورة و�سموخ العط�ء للق�سية و�سمريا للوحدة الوطنية.
ابو جه�د ك�ن اأول الر�س��ص على ار�ص فل�سطن فك�ن ميثل مع كل �سبل وكل 
كل  يعرف  وك�ن  ال�سهداء،  بدم�ء  تعمدت  مل�سرية  الوف�ء  ا�سطورة  ومن��سل  زهرة 
حبة رمل وكل زق�ق وكل حي وخميم وقرية و�س�رع على اأر�ص فل�سطني فهو النموذج 
مف�عل  ك�ن  احداه�  ولعل  الحتالل  ا�ستهدفت  التي  النوعية  للعملي�ت  واملوجه 

دميونة.
ابو جه�د الن�س�ن املن��سل والث�ئر من اجل ق�سيته مل يعرف ا�سرتاحة ال مع 
املن��سلني واملق�تلني الذين ك�نوا يرت�حون بحديثهم معه و�سكواهم اليه، وك�ن ابو 
جه�د وهو يكتب كلم�ته الخرية يج�سد مقولته التي ق�ل فيه� "ل �سوت يعلو فوق 
�سوت النتف��سة" وكلم�ته التي تقول اكملوا الطريق من بعدي، ك�ن همه الكبري 
فل�سطني والوحدة الوطنية التي �س�غه� دائم� بقلبه وعقله ودمه واكمل م�سريته يف 
الثورة رفيق دربه ال�سهيد الق�ئد الرمز ي��سر عرف�ت ابو عم�ر، وف�ء لعهده والويف 

لوعده ب�ن النت�س�ر �سرب �س�عة.
الوطني  التحرير  حركة  اأ�س�ص  من  فهو  وع�سكري�،  �سي��سي�  اهلل  رحمه  ك�ن 
اأبي عم�ر واأبي اي�د، وك�ن يتولى امل�سوؤولية عن القط�ع  "فتح" مع ال�سهيد الق�ئد 
الغربي يف حركة فتح، وهو القط�ع الذي ك�ن يدير العملي�ت يف الأرا�سي املحتلة، 
تطوير  على  – 1982م عكف   76 من  الفرتة  القط�ع يف  هذا  قي�دة  توليه  وخالل 
القدرات القت�لية لقوات الثورة، كم� ك�ن له دور ب�رز يف قي�دة معركة ال�سمود يف 

بريوت ع�م 1982م التي ا�ستمرت 88 يوًم� خالل الغزو ال�سهيوين للبن�ن.
اأبو جه�د �سيبقى املدر�سة الثورية التي تعلم منه� ال�سب�ب الفل�سطيني، ف�س�روا 
على هذا النهج، مت�سلحني ب�لإمي�ن ب�لثورة والن�س�ل وعدالة الق�سية الفل�سطينية 
الت�ريخ  الأطول يف  يعترب  احتالل  اأم�م  لأنن�  والعمل،  ل اجلهود  كحُ اإلى  التي حتت�ج 
من  املزيد  على  م�سممً�  زال  ول  الأمل  من  الكثري  فين�  ت��رك  احتالل  املع��سر، 
اإل  الر�س�لة  اأن يفهم  واملقد�س�ت، احتالل ل ميكن  والإن�س�ن  ال�ستهداف لالأر�ص 

مبنطق القوة التي اآمن به� اأبو جه�د.
الع��سفة �ستبقى ثورة حتى الن�سر و�ستبقى الهوية والإرادة حتى قي�م الدولة 

الفل�سطينية العتيدة بع��سمته� قد�ص الأقدا�ص.
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اغتيال الفكر المقاوم

لميس أندوني

ليلة ب�غتته فرقة املوت الإ�سرائيلية  اإلى قي�دة النتف��سة،  ك�ن يخط ر�س�لة 
البحر  عرب  تون�ص،  اإل��ى  ت�سللت  والتي   ،1988 ني�س�ن  من  ع�سر  ال�س��ص  فجر  يف 
 والرب، لتزرع �سبعني ر�س��سة يف ج�سده. ك�ن ل بد من التخل�ص من خليل الوزير 
)1935 - 16 ني�س�ن 1988(، ك�ن ل بد من اإنه�ء رمٍز مق�وم، لي�ص يف روحه مك�ن 

ل�ست�سالم اأو خذلن.

وق�ل يع�لون يف برن�مج وقت احلقيقة: "الق�سة بداأت يف اآذار 1988 حينم� 
كلف جه�ز املو�س�د ال�سرائيلي ب�غتي�ل اأبو جه�د لكنه مل يتمكن ل�سنوات من تنفيذ 
املهمة، وعليه مت حتويل املهمة اإلى ال�ستخب�رات الع�سكرية، حيث تلقين� معلوم�ت 

عن مك�ن تواجده".

علين�  ك�ن  للهدف  "للو�سول  ق�ئال:  الأح��داث،  �سل�سلة  و�سف  يعلون  ووا�سل 
الإبح�ر ملدة 4 اأي�م، اأبحرن� حتى و�سلن� ل�سواطئ تون�ص وانتظرن� ليكون اأبو جه�د 
يف منزله". وبعد اأن دخلت الفرقة املكلفة ب�لعملية واأطلقت الن�ر على اأبي جه�د، 
اأملح يع�لون اإلى اأنه دخل و�سعد اإلى هن�ك واأطلق الر�س��ص على راأ�سه للت�أكد من 

مقتله.

وا�ستمر بحديثه: "ك�نت هن�ك �سه�دة واإف�دة من اأحد اأفراد املنزل، بعد اأن 
اأطلقوا الن�ر على اأبي جه�د، ب�أن �س�بطً� اإ�سرائيليً� كبريًا �سعد واأطلق الن�ر على 
راأ�سه وت�أكد من اأنه م�ت". "هل اأنت الرجل؟" �س�أله، ورد يع�لون مع عقدة: "لقد 

م�ت".

الوقت  من�سب  ي�سغل يف ذلك  الذي ك�ن  ب�راك،  اإيهود  الأ�سبق  الأمن  وزير 
ن�ئب رئي�ص الأرك�ن، وق�د العملية من غرفة قي�دة اأقيمت على اإحدى ال�سفن ق�ل 

اإنه� "رحلة ا�ستغرقت اأربعة اأي�م".

ملي�ص اندوين
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كان يقول "بسيطة" دائما..
أبو عالء منصور 

التقيته �س�ع�ت قليلة ويف كل موقف ق�ل يل : "ب�سيطة".

خميم  يف  مرة  اأول  حي�تي،  يف  مرات  ثالث  جه�د  اأبي  ال�سهيد  مع  اجتمعت 
الال�سلكي ومواقع اخرى،  الب�رد عندم� كنت يف اجل�معة متطوع� يف  اأو  البداوي 
الخ  وبح�سور  الذاع��ة،  لزي�رة  فج�ء  الأق�ليم،  ال�سيفية من  الإج���زة  نح�سر يف 
من  الك�در،وجمع  من  وعدد  والع�فية  ال�سحة  عليه  اهلل  ادام  اللح�م،  �سليم  اأبي 
اأب� جه�د، فق�ل رحمه اهلل م� دام  ي� اخ  ال�سب�ب ،فقلت له عندي مو�سوع خ��ص 
لكربي�ء  تقديرا  ال�سخ�سي  ملو�سوعي  ال�ستم�ع  رف�ص  مكتبي،  الى  اح�سر  خ��سً� 
اأبن�ئه ورج�له، فذهبت اليه ا�سرح امر اخي الذي ذهب ليدر�ص ومل يدرج ا�سمه يف 
منح التعبئة والتنظيم ،وكونه ابن �سهيد فق�ل "ب�سيطة " ف�س�أل احد اجل�ل�سني كم 
هي م�س�ريف الط�لب يف يوغ�سالفي� �سنوي�؟ فك�ن مبلغ� متوا�سع�، فق�ل ي�سرف 
�سعف ون�سف املبلغ املطلوب، والع�م الق�دم يدرج �سمن منح التعبئة، واملره الث�نية 
يف مكتبه "البيت" يف عم�ن برفقة املن��سل املرحوم حمد الع�يدي ابو رمزي من 

املقربني جدا اجتم�عي� ون�س�لي� لالأخ اأبي جه�د.

عندم� انهيت درا�ستي للهند�سة يف الب�ك�ست�ن وك�نت عندي عقوبة تنظيمية 
"جتميد" من مكتب التعبئة والتنظيم ملدة �ستة �سهور كوين ا�سدرت بي�ن� اآنذاك 
التنظيمي  الع�م لطلبة فل�سطني ب�ل�س�فة ملوقعي  الهيئة الدارية لالحت�د  وان� يف 
الق�ئد  وبت�س�مح  املو�سوع  له  �سرحت  اأن  وبعد  احلركي،  الر�سمي  املوقف  خم�لف� 
وحكمته ق�ل "ب�سيطة "، �سيتم ادراجك يف ك�سف ال�س�حة الردنية، واذهب ادر�ص 
يف اجل�معة الأردنية درا�س�ت علي�، ل داعي للذه�ب خلدمة العلم يف حينه�، واملرة 
الث�لثة مع املن��سل املرحوم اأبي في�سل الب��س� الذي زرن�ه اأي�س� يف مكتبه يف عم�ن، 
لنتحدث عن �سووؤن خميم البقعة، وا�ستمع ل�س�ع�ت مل�س�كل اأبن�ء املخيم وهمومهم 
وق�ل "ب�سيطة" واتخذ كع�دته ومن موقع الق�ئد الإن�س�ن اإجراءات مل�سلحة اأبن�ء 

�سعبه .

ابو عالء من�سور
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الفكر التنظيمي ألبي جهاد 

بكر أبو بكر 

متيزت مدر�سة اأبي جه�د التنظيمية ب�نه�: اأول: مدر�سة العمل، حيث ركزت 
على الجن�ز يف العمل، ويف �سي�ق مت�بعته الدوؤوبة �سواء لالأع�س�ء املكلفني مبهم�ت 

حمددة من قبله اأو من املجموع�ت الفدائية املكلفة بعملي�ت.

وهذه املدر�سة متيزت ث�ني� ب�لقرتاب من اجلم�هري ل التب�عد عنه� حيث 
ر�سم ابو جه�د للتوا�سع والب�س�طة والإخوة للجميع م�س�را وا�سع� واإط�را رحب� ك�ن 

يعرب عنه� بثالثية البت�س�مة و"ب�سيطة ي� اأخ" والرتبيتة اللطيفة على الكتف.

اأم� ث�لث�، ف�إن املدر�سة التنظيمية لأبي جه�د ل تفهم منطق الكتف�ء والتوقف 
عند حد معني بل على العك�ص هي مدر�سة التعلم امل�ستمر من جت�رب الآخرين، ومن 

اجلم�هري ومن التجربة حيث اخلط�أ، والتقييم والتطوير �سنو الفعل.

اأم� رابع�، فلقد ك�ن ابو جه�د كتوم� وان �سم�ه اأ�سدق�وؤه )ب�طني�( لكنه بهذا 
املعنى الذي يحتفظ فيه ب�سرية التوقيت واملك�ن واملهمة والتنفيذ واقت�س�ر الأمر 

على اأ�سح�ب الخت�س��ص اأو التكليف فقط.

خ�م�س�، مل يكن التوا�سع والب�س�طة واحلب املغدق من قبله على اجلميع ال 
)ت�سي  الممي  ب�ملن��سل  �سبهوه  رف�قه  اأن  بحيث  الآخرين،  مع  ب�حلوار  مرتبط� 
التي  الأي�م  بينهم� عالقة مميزة يف  ون�س�أت  ب�جلزائر  التق�ه  الذي  وهو  غيف�را( 

ق�س�ه� غيف�را يف اجلزائر.

قلن� ان هذه ال�سف�ت واملكون�ت يف الفكر التنظيمي لأبي جه�د جتيء يف �سي�ق 
)القيم والخالق( فال مك�ن للفعل النتق�مي ول مك�ن للغ�ية تربر الو�سيلة.

دعون� نقرتب اكرث من فكره التنظيمي، وب�سكل اآخر، فهو يرى:

1( التنظيم ل يخ�ص طبقة واإمن� ي�سمل جميع قوى ال�سعب.

2( ميثل التنظيم وحدة و�سم�نة لال�ستمرار والتوا�سل.

3( ل يوجد فرد بديل عن التنظيم.

4( التنظيم هو ال�سم�نة حلم�ية الفكرة.

بكر ابو بكر
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5( التنظيم ي�سوب الق�دة والفراد.

6( التنظيم لي�ص فوق اجلم�هري، اذ ل بديل عن ال�سعب .

7( ال�ستج�بة ملب�درات اجلم�هري وتطويره� �سرورة.

8( التوفيق بني العمل العلني، وال�سري بتواٍز.

9( بن�ء القدرة التنظيمية التي برزت يف ان�س�ء جل�ن املراأة للعمل الجتم�عي، 
وجل�ن ال�سبيبة للعمل الجتم�عي يف الوطن.

10( ا�ستملت جتربته على:

 اأ-جتربة الق�عدة الع�سكرية .

ب-اخلالي� الفدائية.

ج-جتربة املعتقالت العميقة املج�ورة اأو املتوازية. 

 د-جتربة النتف��سة، والعمل التنظيمي اجلم�هريي.
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في الفكر السياسي والوحدوي

للفكر  ��ّرا  محُ ن�قدا  نراه  ف�إنن�  ال�سي��سي  جه�د  اأبي  فكر  على  قليال  اأ�س�أن�  اإن 
املتكرر يف  اإ�س�فة لنخراطه  العربية،  الدول  وخ��سة من  اآنذاك،  ال�س�ئد  العربي 
مع�رك الدف�ع عن �سرعية وا�ستقاللية القرار الوطني الفل�سطيني امل�ستقل يف اط�ر 
�سي��سيً�  يعني رف�سً�  م�  دولة عربية،  اأي  والو�س�ية من  والحتواء  للتبعية  الرف�ص 
للتق��سم الوظيفي لل�سفة التي لط�مل� طرحت كم�س�ريع حل يف مف��سل خمتلفة يف 

م�سرية الن�س�ل الفل�سطيني.

ابو جه�د مدر�سة الفعل ال�سي��سي، لكنه املقرون اأبدا ب�لعمل الع�سكري، لذلك 
ك�ن �سد جلوء الأمة للتف�و�ص ال وال�سيف ب�ليد ل�ستنزاف العدو، الذي مل يَر يوم� 

اأنه �سي�ستجيب للحقوق الوطنية العربية الفل�سطينية ال بهذه الطريقة.

ابوجه�د ال�سي��سي ك�ن ميثل ميني ي�س�ر عرف�ت من حيث اللتزام ب�ل�سرعية 
يف حني مثل �سالح خلف ي�س�ره ب�خلط�ب الثوري احلم��سي التعبوي، وب�لعك�ص فلقد 
الع�سكري وحرب  العمل  ب�إ�سراره على خو�ص جتربة  ابو جه�د ي�س�ر احلركة  ك�ن 
ال�سعب وان ب�أ�سك�ل متعددة وي�سبح حينه� اعتب�ر الآخرين على ميينه.وهو بجميع 
الحوال ك�ن مع اليمني والي�س�ر وفق تعريف خ�لد احل�سن حني ق�ل )اللهم اجعلن� 
من اأهل الي�س�ر ب�لدني� ومن اأهل اليمني ب�لآخرة(، والي�س�ر هن� مبعنى اليحُ�سر اأي 

الغنى من غنى النف�ص واحل�ل.

وب�لتقبل  جهة  من  ب�حلوار  ارتبط  جه�د  لأب��ي  اجل�مع  ال�سي��سي  الفكر  ان 
للتعددية الى الدرجة التي دعم فيه� ف�س�ئل اأخرى غري حركة "فتح" يف الداخل 
جه�د  ابو  احتفظ  ذلك  والى  اأخ��رى،  وف�س�ئل  اجله�د(  )�سراي�  ومنه�  واخل���رج 
قدم�ه  وطئت  منذ  والع�ملية  العربية  التحرر  حرك�ت  ك�فة  مع  ممتدة  بعالق�ت 
اجلزائر ع�م 1963 ليجعل من الت�س�من العربي والت�س�من الأممي �سي�ج� ح�مي� 

وداعم� للثورة.

من  واخوتهم�  جه�د  واأب��ي  عرف�ت  ي��سر  بقي�دة  الفل�سطينية  الثورة  دعمت 
الرّواد التنظيم�ت العربية الثورية ومنه� حزب اهلل، كم� هو احل�ل مع احلرك�ت 

التحررية يف اوروب� )اإيرلندة( ويف افريقي� ويف اآ�سي�.
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ك�ن الأفق العربي وا�سح� يف مت�نة العالق�ت التي اأق�مه� اأبو جه�د خ��سة مع 
ال�سعبية طويلة  اأي منه� للحرب  اجلزائر وليبي� و�سوري� والعراق، يف فرتات دعم 

الأمد وللثورة الفل�سطينية فتنّقل بقي�دته بني هذه الدول.

قتله دون  قتله لأكرث من 5 مرات،  ال�سهيوين  العدو  الذي قرر  الوزير  خليل 
ابطاء باملرة االأخرية ب�ضبب تعديه على اخلطوط احلمراء بعملية دميونا، وارتباطه 
ب�لنتف��سة الفل�سطينية انتف��سة احلج�رة، وعالق�ته الثورية املمتدة حول الع�مل، 
وحم�ولته امل�ستمرة تطويق اأي متدد للكي�ن ال�سهيوين خ��سة يف افريقي�، ومل� متيز 

فيه من عن�د و�سالبة وا�سرار ل تقف اأم�مه� ال�سع�ب.

خليل الوزير الذي تلقى ج�سده 74 طلقة من فرقة الغتي�لت ال�سهيونية يف 
تون�ص بعد اأن اأطلق الر�س��ص من م�سد�سه يف معركة غري متك�فئة اأبى ال اأن ميوت 
واقف� ك�لأ�سج�ر كم� ك�ن يردد زميله يف اللجنة املركزية حلركة "فتح" اأبوعلي اي�د.

ان التجلي�ت يف �سخ�سية اأبي جه�د اأو الت�أثريات امتدت عرب الزمن لتن�سئ 
مقولة الكب�ر ل ميوتون وهم ال�سهداء، وال�سغ�ر ل ين�سون"

فعلى دربه �س�رت قي�دة كت�ئب �سهداء الق�سى يف النتف��سة الكربى الث�نية 
عبي�ت  وع�طف  وح�سني  العم�رين  وجه�د  ن��سر عوي�ص  امث�ل  )2000-2004م( 
ومروان زلوم وابوجندل واخوانهم الكرث، وا�ستف�دًة من جتربته ك�نت عملية ث�ئر 
حم�د يف عيون احلرامية يف رام اهلل �سد امل�ستعمرين، وبرزت قي�دات ت�أثرت بي��سر 
عرف�ت و�سالح خلف واأبي جه�د اأمث�ل مروان الربغوثي وي��سر اأبو بكر وزي�د اأبو 

عني وغريهم الكثري.
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القلعة الصهيونية واالنتفاضة
�س�د اجلدل يف اأطر الثورة الفل�سطينية وحركة التحرير الوطني الفل�سطيني  
"فتح" حول الكيفية التي توؤخذ فيه� القلعة، وكم� اأ�س�ر د. حممد حمزة يف كت�به 
وهو  ع�سكري�  اخل���رج  من  توؤخذ  القلعة  اأن  نظرية  برزت  جه�د،  اأبي  عن  ال�سهري 
م� ك�ن من حم�ولت اإزالة الحتالل بحرب اجليو�ص العربية �سد جي�ص الحتالل 
)العوام 1948، 1956، 1967، 1973م( ثم ب�لعملي�ت الفدائية يف م�سر )1968، 

1969( ويف الردن و�سوري� من قبل الثورة الفل�سطينية جت�ه العدو.

الكي�ن  )اأي  القلعة  ح�س�ر  ب�سرورة  فق�لت  برزت  التي  الث�نية  النظرية  اأم� 
ال�سالم  بهجوم  ا�سدق�ئه�  عن  وعزله�  وق�نوني�  �سي��سي�  كقلعة(  ال�سهيوين 
واظه�ره� ع�رية ال من احتالله� وعن�سريته� وعدوانيته� �سد الع�مل العربي ويف 

مواجهة الفكر الدميقراطي.

اأن  هي  الفل�سطينية  الثورة  جتربة  يف  تبلورت  التي  الث�لثة  النظرية  وك�نت 
القلعة ل توؤخذ ال من الداخل فك�نت النتف��سة وك�ن خليل الوزير عقل النتف��سة 
ك�لدورة  منتظمة  وات�س�لت  وقنوات  �سبك�ت  يقيم  اأن  ا�ستط�ع  ال��ذي  وجرناله� 
الدموية، وليوؤ�س�ص لد�ستور النتف��سة واملق�ومة ال�سعبية يف 24 نقطة قبل ا�ست�سه�ده.

ب�لنتق�ل  عرف�ت  ي��سر  لدى  القرار  ك�ن  بريوت  يف  ال�سمود  ا�سطورة  بعد 
لفل�سطني، عندم� �سئل اأين الجت�ه الق�دم؟ فق�ل: فل�سطني. وعليه ك�ن هدف اأبي 

جه�د كيف يجعل من هذا الهدف واقع� على الر�ص.

الى م� ذكرن�ه �س�بق� فلقد متيزت حركية ون�س�لية اأبي جه�د:

كلل. بال  والعداد  التح�سري  على  • ب�لقدرة 
اخلطط الالزمة لكل اأمر. • ب�إعداد 
اجلم�هريي. التنظيم  على  • قدرة 

ت�أمني املتطلب�ت لال�ستمرارية. على  • قدرة 
اخل�رجية. للعالق�ت  • ال�ستن�د 

املميز ك�ن العقل الع�سكري ال�س�دم. التنظيمي  العقل  ك�ن  • كم� 
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لالنتف��سة  وامل��ك���ين  ال��زم���ين  التو�سع  اأن  اأبوجه�د  ال��راح��ل  الق�ئد  اعترب 
)وب�لطبع اأي منط مق�ومة �سعبي( هو الأ�س��ص.

ووجود  القي�دة  ووح��دة  ال�سعب  عمق  من  يتولد  املوحد  الربن�مج  اأن  واعترب 
مهمة وا�ضحة لي�س اأمام القيادة والكوادر فقط بل اأمام كل مواطن كي ينخرط يف 

اعم�ل املق�ومة ال�سلمية.

اإن اأب� جه�د ي�ستنه�ص كل املجتمع والن��ص ولي�ص فئة حمدودة �سّن� او موقع� 
جغرافي� او �سريحة طبقية حمددة.

اأو  جغرافي�  املحدودة  املهرج�نية  او  املو�سمية  ب�ملق�ومة  يعرتف  ل  اأبوجه�د 
زم�ني�،وب�لت�يل املحدودة ت�أثريا، لذا يرف�ص اأن تنح�سر اأو تنح�سر يف موقع دون 
الآخر من فل�سطني، بل يراه� مبنطق العمق والمتداد بكلية ال�سعب والمة والزم�ن 
واملك�ن والرادة التي ب�نه��سه� تتجرد ال�سعوب العربية و�سعوب الع�مل لالنت�س�ر 

له�.

الذلة  �ضوط  والقيم  املبادئ  تغِلب  واملقاومة  والن�ضال  الهجوم  با�ضتمرار 
ال�ستعم�رية والحتالل، ويعلو �سوته� على الب�طل فيربز احلق جلي� ويتحقق الن�سر 

ب�لمي�ن ب�هلل والت�سحية وعدالة الق�سية.

الوزير  خليل  خّطه  مم���  الدائمة  ال�سعبية  املق�ومة  "م�نيف�ستو"  واليكم 
"لن�ستمر  عنوان  وحتت   1988 ع�م  تون�ص  يف  الآثم  اغتي�له  قبل  بيده  "اأبوجه�د" 

ب�لهجوم" ولكن بتق�سيمن� له الى 3 �سرائح: قيمية و�سي��سية وميدانية.

اوًل: القيم:

1. احلف�ظ على روحية الهجوم والتوثب واليقظة وال�ستنف�ر.

2. ازه�ق روح الب�طل، ورف�ص الو�س�ية.

3. ان�ضاج �ضروط اال�ضتنها�س اجلماهريي العربي.

4. ت�سليب مواقف ا�سدق�ئن� وتغليب املبدئي على امل�سلحي.

5. اهلل معن�، وال�سعب معن� والع�مل.

6. ن�سرب املثل يف القدام والعط�ء والت�سحية.

7. المي�ن العميق اأن موعدن� الن�سر الق�دم ب�إذن اهلل، وب�جلم�هري.
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ث�نيً�: �سي��سي�:
1. ك�سف عورة الحتالل وحتويله لعبء ثقيل على اأ�سدق�ئه.

2. وقف هجرة امل�ستعمرين لبالدن�، ونقل املعركة لقلب العدو.
3. وقف جت�ر و�سم��سرة الق�سية، ورف�ص تطويقه� كم� ح�سل ع�م 1936.

4. حتويل التع�طف الع�ملي لإط�ر �س�غط.
بحقوقن�،  والع��رتاف  واملم�طلة،  املراوغة  عن  الكف  على  اأمريك�  اإجب�ر   .5

و�سل اللوبي اليهودي.
ث�لثً�: ميداني�: مب�دئ النتف��سة واملق�ومة ال�سعبية

1. اجلم�هري حليفن� ال�سرتاتيجي، وهي ط�قة التفجري.
2. احلف�ظ على وحدة الهدف – برن�مج موحد بيد كل مواطن.

3. ت�أمني �سبكة من التن�سيق والتك�فل والتك�مل ب�ملدن والقرى واملخيم�ت.
4. تنمية قدراتن� الذاتية "فهذا زمن املواجهة وزمن التنظيم".

5. التو�سع املك�ين والزم�ين والنف�سي: تنمية ال�سعور ب�لعزة والكرامة الوطنية  
قول وعماًل.

6. العملي�ت امل�س�ندة
- التخريب ملن�س�آت العدو.

- منع حركة امل�ستعمرين على الطرق�ت وحتويله� جلحيم.
- قوات �س�ربة ليلية ونه�رية.

7. مهمة لكل مواطن ل�ستنزاف العدو وي�سعر بفداحة الحتالل.
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السلوك القيادي 
محمد قاروط أبو رحمة

الفدائي خليل  واح��دة،  و�سفة  ا�سم  اإل  الوزير  ا�سم خليل  ي�سبق  اأن  ي�سح  ل 
الوزير اأبو جه�د، ذلك لأنه كذلك.

 ولن العقل اجلمعي والذاكرة الوجدانية لل�سعب الفل�سطيني والعربي حتتفظ 
عربي  )معجم  املع�ين  معجم  يف  احل��ريف  التعريف  ولن  الو�سف،  لهذا  بقدا�سة 
عربي( يعرف الفدائي ب�لن�ص الت�يل: ِفَداِئيٌّ )ِفَداِئيٌّ ِفِل�ْسِطيِنيٌّ :- : اْلِفِل�ْسِطيِنيُّ 
�ِت  محُ ِلْلِقَي�ِم ِب�أَْخَطِر اْلَعَمِليَّ ِريِر ِباَلِدِه ِمَن اِلْحِتاَلِل َوالَِّذي َيَتَقدَّ امْلحَُج�ِهدحُ يِف �َسِبيِل حَتْ
الفل�سطيني قد كرم  ال�سعب  (، وقبل ذلك وبعده ف�ن  ِفَداِئيٌّ ْنِديٌّ  :- جحُ  . ِة  ْرِبيَّ احْلَ

الفدائي ب�ن جعل ن�سيده الوطني، فدائي. 

ل زال ال�سعب الفل�سطيني اإذا اأراد تكرمي اأي فرد عرفه قبل ا�سمه ب�لفدائي 
او الفدائية. 

ولأنه �سدق م� ع�هد اهلل وزمالءه وال�سعب عليه اأكرمه اهلل �سبح�نه وتع�لى 
ب�أربع كرام�ت عند ا�ست�سه�ده:

1- ا�ست�سهد وهو يحمل م�سد�سه .

2 - مقبل غري مدبر.

3 - قتلته ع�س�ب�ت امل�سروع ال�سهيوين.

4 - ظهور حب الن��ص اإليه.

وبعد ا�ست�سه�ده اأكرمه اهلل ب�سعب ويف ل يزال يذكره وتذكر خ�س�له ويرتحم 
عليه.

هذه املق�لة ل متجد ال�سهيد، ك�ن هو بذاته ل يريد جمدا �سخ�سي�، ك�ن يريد 
جمدا لمته العربية.

امل�سروع  اإن��ه���ء  ع��رب  فقط  مت��ر  العربية  ل��الأم��ة  جم��د  �سن�عة  اأن  ي��رى  ك���ن 
ال�سهيوين واأداته يف فل�سطني.

حممد قاروط ابو رحمة



246

الثورة  جمد  نواة  العربية  واأمته  الفل�سطيني  لل�سعب  واإخوته  �سنع  ال�سهيد 
الفل�سطينية املع��سرة.

كان الفدائي ال�ضهيد يتحلى ب�ضفات �ضخ�ضية كال�ضجاعة واالن�ضباط الذاتي 
ال�سديد واملث�برة وال�ستمرارية.

 ال�سف�ت الأربعة هي �سف�ت الفدائيني ولكنه متيز عنهم ب�ن اأخذ القمة من 
هذه ال�سف�ت.

امل�سروع  القوة وال�سعف لدى  الوزير ك�ن يعرف بدقة مك�من  الفدائي خليل 
ال�سهيوين، وك�ن ي�سنع الفر�ص ملواجهته ويعرف كيف يواجه التهديدات.

ك�ن لقراراته ال�سرتاتيجية يف احلرب املجنونة يف لبن�ن 1974-1976،  وم� 
الب�سرية  امل��وارد  حتريك  يف  الكبري  الأث��ر  ال�سوري  اجلي�ص  مع  �سدام  من  تخلله� 
وامل�دية وتوظيفه� لتحقيق الأهداف املر�سومة او لدرئ املخ�طر التي تواجه امل�سروع 

الوطني.

اإع�دة  تلك احلقبة قرار  اتخذه� يف  التي  القرارات ال�سرتاتيجية  وت�سمنت 
امل�سروع  مع  لال�ستب�ك  العتب�ر  لإع���دة  الط�ق�ت  وح�سد  الع�م  الو�سع  ت�سويب 
التحدي  رمزية  فيه  لبن�ن  اأن�س�ر يف جنوب  مط�ر  اإن�س�ء  قرار  فك�ن  ال�سهيوين، 
مع  للمعركة  ا�ستدراج  اأي�س�  وفيه  الفل�سطينية،  الثورة  ق��وات  يح��سرون  للذين 
وقوات  الرا�ص  م���رون  اإلى  اأجلرمق  كتيبة  دفع  ذلك  تال  ثم  ال�سهيوين،  امل�سروع 
الت�سدي  ثم  املغربي(  ال�س�حل )دلل  ثم عملية  الثالثني  الطيبة ورب  الى  اأخرى 

البطويل يف اجتي�ح اآذار 1978. 

اأحببت اأن اأوجز عن فرتة ع�سيبة مرت به� الثورة الفل�سطينية، وكيف ك�ن 
منهج الفدائي ال�سهيد يف القي�دة يرتكز اأ�س��س� على وعي اأن كل اجلهد يجب اأن 

يركز نحو تدمري امل�سروع ال�سهيوين يف بالدن�. 



247

السلوك القيادي عند الشهيد أبي جهاد

واملوقف  الظرف  ح�سب  اأمر  كل  يع�لج  موقفي�  ق�ئدا  ال�سهيد  الفدائي  ك�ن 
ودرجة ن�سوج الذين �سينفذون قراراته.

ك�ن ق�ئدا يفعل الأ�سي�ء ال�سحيحة ول يهتم ب�لطريقة ال�سحيحة، ك�ن يعرف 
م� يريد وكيف ي�سل اإليه.

ا�ستخدم الفدائي ال�سهيد الع�سف الذهني ك�أحد اأهم ا�سرتاتيجي�ته القي�دية 
يف �سقل م� يريد واإقن�ع الآخرين مب� يريده.

وا�ستخدم اأربعة اأ�س�ليب لت�سويق واإقن�ع الآخرين بتنفيذ قراراته:  

الأول: منهج القي�دة ب�أ�سلوب التوجيه.

بدرجة  يتمتعون  والذين  التجربة  حديثي  الإخوة  مع  الأ�سلوب  هذا  ا�ستخدم 
التزام ع�لية.

كم� ا�ستخدمه مع الإخوة الذين لديهم خربة ولكنه يريد اأن يكلفهم بتنفيذ 
اأمر مل يجربوه م�سبق�.

هذا الأ�سلوب متعب للق�ئد، حيث يقوم الق�ئد ب�إعط�ء الكثري من التوجيه�ت 
مثل م�ذا على الآخرين القي�م به؟ واأين؟ ومتى؟ وكيف؟ ويحت�ج هذا الأ�سلوب اإلى 

رق�بة ومت�بعة م�ستمرة.

الث�ين: منهج القي�دة ب�أ�سلوب التدريب:

نقل  اإلى  بح�جة  ك�نت  التي  الأعم�ل  كل  الأ�سلوب يف  الفدائي هذا  ا�ستخدم 
جزء من روحه اإلى الآخرين �سهدت، ذلك عندم� ق�بلن� اأكرث من مرة قبل التحرك 
اإلى تل الزعرت عرب املنتيفريدي. واح�سب انه ا�ستخدمه مع جمموعة دلل املغربي.

ي�سجعهم  الآخ��ري��ن،  اإل��ى  ومعنوي�ته  روح��ه  الفدائي  ينقل  الأ�سلوب  هذا  يف 
ويوجههم ويطلب راأيهم ويف�سر قراراته وي�ستخدم الإ�سغ�ء كثريا، وي�ستخدم هذا 

الأ�سلوب عندم� تكون املجموعة املتلقية اأكرث كف�ءة وخربة.



248

الث�لث: منهج القي�دة ب�لأ�سلوب الت�سجيعي. 

�سهدت هذا الأ�سلوب يف ع�م 1975 يف تر�سي�ص قبل الدخول اإلى تلة الزعرور 
وعينطورة، ك�نت القوات منهكة، وغري متج�ن�سة،  واإذا به يطل علين� اأنيقً� وحليق 

الذقن ومالب�ص من��سبة.

بداأ ب�سرد الوق�ئع عن الإره�ق وعدم التج�ن�ص، ثم عدد اأ�سب�ب خو�ص هذه 
اأم�م �سعبن� ب�حلف�ظ على القرار امل�ستقل. ب�خت�س�ر  اأنن� ملزمون  املعركة، واأكد 

ق�ل: القرار امل�ستقل يعني اأن تكون فل�سطني لن�.

وك�ن  العمل،  يف  والتداخل  التع�ون  لت�سهيل  الأ�سلوب  هذا  اأي�س�  وي�ستخدم 
ي�ستخدمه  ك�ن  اأي�س�  الأ�سلوب  وه��ذا  ي�سححه.  او  عليه  ويثني  راأي  لكل  ي�ستمع 

مل�س�ركة الآخرين ب�لقرارات التي �سينفذونه�.

مل ي�سعر اأي من� انه تقي تعليم�ت واإمن� �سعرن� اأنن� من �سنعن� القرارات.

انه حتويل تدريجي للقرارات وحل امل�سكالت من الق�ئد اإلى الآخر كي يتخذه�.

وي�ستخدم هذا الأ�سلوب  عندم� يكون املنفذ متقدمً� يف طور الن�سج، وخبريًا 
بعمله وكف�ءته ع�لية.

الرابع: منهج القي�دة ب�أ�سلوب التفوي�ص.

ا�ستخدم هذا الأ�سلوب مع ق�دة قوات الع��سفة وق�دة جل�ن الغربي والإعالم 
والتوجيه ال�سي��سي.

اأو الق�سية املطروحة، ثم يفو�ص املعني  لتخ�ذ  وهن� يقوم بتو�سيح امل�سكلة 
القرارات وحل امل�سكالت ب�لطريقة املن��سبة. ويكون �سلوك التوجيه والت�سجيع هن� 
اإلى  ويلج�أ  ب�لتنفيذ.  املعني  ع�تق  على  التنفيذ  وم�سئولية  القرارات  وتكون  قليال، 
هذا ال�سلوك عندم� يكون املعني ن��سجً�، وذاتي الندف�ع، وخبريًا بعمله، وكف�ءته 
ع�لية، والتزامه مرتفع، ومنجز موفق اإذا ح�سل على الدعم والت�سجيع الالزمني.
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واأخريا:

اإلى طرابل�ص بعد اخلروج منه� التحقت بي  ك�ن فدائيً� ق�رئً�، عندم� عدت 
زوجتي واأبن�ئي، واأقمت يف منزل الفدائي ال�سهيد خليل الوزير بعد ا�ستئذانه.

بعد يومني من الإق�مة يف املنزل وجدت يف خزانة املالب�ص �سنطة دبلوم��سية 
ثقيلة لونه� بني ه�تفته بوا�سطة اأبي �سالح يف قرب�ص فق�ل افتحه� ف�إذا هي كتب، 

قلت له: هل اأر�سله� لك؟ ق�ل: هي لك على اأن تقراأه�. 

هذا م� اجتهدت به اآمال اأن اأكون قد و�سعت �سطرا يف بحث يجب ان ينجز 
عن القي�دة يف �سرية الفدائي ال�سهيد خليل الوزير.

رحم اهلل الفدائي ي��سر عرف�ت الذي ك�ن فرا�ص نومه بجوار مكتبه.

رحم اهلل الفدائي خليل الوزير الذي ك�ن مكتبه بجوار فرا�ص نومه.
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جانيت ميخائيل

بلدية رام اهلل

اإن ال�سعوب ط�مل� بقيت متتلك الإرادة والت�سحية ف�إنه� �ستتمكن من الو�سول 
اإلى اأهدافه�، عند ذلك فقط يبقى راأيه� حرًا طليقً� يف ف�س�ء احلرية واحلداثة، 
واأرجله� مغرو�سة كذلك يف اأر�ص الوطن، الأرجل على الأر�ص والراأ�ص يف ال�سم�ء.

راأ�سن� �سيبقى يف ال�سم�ء، واأقدامن� مغرو�سة يف تراب الوطن، ونعبد بجم�جمن� 
طريق الن�سر والعودة الأكيدة لأبن�ء فل�سطني، وبو�سلتن� لن تخطئ الطريق، �ستظل 
اإلى احلرية واإلى القد�ص ع��سمتن� الأبدية.  اإلى فل�سطني، الدولة امل�ستقلة،  ت�سري 

وعلى خطى اأبي جه�د �سنظل �س�ئرين.

واأرواحكم ل زالت يف  اأمريهم ل يزالون فين� ثورة م�ستمرة،  واأنت  ال�سهداء 
امليدان تق�تل، فهي يف كل بيت فل�سطيني، ويف كل مولود فل�سطيني، ول بد له� اأن 

تنت�سر.

لفظ�عة  مب�س�هدات  حبلى  ت��زال  ل  خ��ص  وجه  على  الفل�سطينية  الذاكرة   
بو�سعه�  لي�ص  احلراك،  عن  تكف  ل  حلظة  وهي  واإجرامه،  ال�سرائيلي  الحتالل 
ج�نبً� اأو تن��سيه�، بل للوقوف على واقع اأ�سد فظ�عة، الحتالل ال�سرائيلي اأ�سبح 
وهو  وب�ّطراد  الزدي�د  اإلى  الفل�سطينيني  من  ب�سح�ي�ه  الدفع  على  القدرة  ميتلك 

يفعل. ولكنه لن ين�ل من ق�سيتن� الع�دلة.

ج�نيت ميخ�ئيل
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عـبقرية الفلسطيني العظيم 

 سامي أبو طير

الوزير  خليل  جه�د"  "ابو  �سيذكر  حتمً�  ف�إنه  العظم�ء  الت�ريخ  ذكر  م�  اإذا 
اأحد الق�دة الأفذاذ  اأنه  ظم�ء، و�سيذكر  اأولئك العحُ اأنبل واأملع  كق�ئد فل�سطيني من 
احلرية  مالحم  يف  واخللود  املجد  اآي�ت  اأروع  ودم�ئهم  ب�أرواحهم  �سطروا  الذين 
وحب الأوط�ن، ولأن وزيرن� العظيم ك�ن ع��سق� للحرية وفل�سطني احلبيبة فقد وهب 
روحه الط�هرة فداًء وِع�سق� للوطن الغ�يل ليكتب املجد وي�سنع النت�س�رات على 

الأعداء حتى تعي�ص الأجي�ل الق�دمة من اأبن�ء �سعبن� الفل�سطيني بحريٍة و�سالم .

"فتح" ابو جه�د يف  الت�ريخ وكتب عظيم فل�سطني وحركة  لذلك فقد �سجل 
جبني  على  والعتزاز  ب�لفخر  ومر�سعة  �سيئة  محُ نورانية  ب�أحرف  اخل�لدين  �سجل 
ليبقى خ�لدًا  الغ�يل  ا�سمه  ،و�سجلت فل�سطني على جبينه�  الأوط�ن  احلرية وحب 
يف القلوب ك�أخيه ورفيق دربه يف ملحمة احلرية والن�س�ل اأ�سطورة الأحرار الع�ملية 
الأنبي�ء  مع  جن�ته  ف�سيح  واأ�سكنهم�  اهلل  رحمهم�  عرف�ت  ي��سر  اخل�لد  ال�سهيد 

ن اأولئك رفيق� . وال�سديقني وال�سهداء وح�سحُ

منذ  ترعرع  ال��ذي  الوطني  الع��سق  فل�سطني  ابن  هو  العظيم  الوزير  خليل 
ظم�ء والأفذاذ يف  �سب�ه على حبه وِع�سقه لفل�سطني، لذلك ك�ن رفيق� لإخوانه العحُ
الذي ك�ن  ي��سر عرف�ت  الأ�سطورة اخل�لدة  راأ�سهم  والثورة ،وعلى  العم�لقة  زمن 
كر ا�سم اأحد اأولئك  يالزمه يف ِحله وِترح�له، ولهذا كفى اأب� جه�د فخرا اأنه اإذا م� ذحُ
ظم�ء الذين ع��سوا يف زمن العم�لقة الأوائل ف�إنه ب�لت�أكيد �سيتم ذكر الآخر ل  العحُ
حم�لة، ولهذا يكفي اأب� جه�د فخرًا وجمدا اأن يكون قرينً� لي��سر عرف�ت واإخوانه 

رحمهم اهلل الذين "منهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وم� بدلوا تبديال" .

اإلى املواقف العظيمة والأجم�د والنت�س�رات اخل�لدة  اأتطرق كثريا  هن� لن 
�سى يف هذا  التي حققه� ابو جه�د دف�عً� عن حرية فل�سطني لأنه� اأكرث من اأن حتحُ
املو�سع، ولكن اأكتفي ب�أن اأذكر اأن �سهيدن� خليل الوزير يحُعترب واحدا من اأهم الق�دة 
الأفذاذ يف ت�ريخ فل�سطني ومن اأملع قمم العبقرية والنبوغ يف الن�س�ل الفل�سطيني .

�س�مي ابو طري
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يكفي اأب� جه�د فخرًا واعتزازا ب�أنه اأول الر�س��ص اأول احلج�رة ويكفيه فخرًا 
التي  وال�ست�سه�دية  البطولية  العملي�ت  من  للعديد  واملهند�ص  الق�ئد  ب�أنه  وجمدا 
حتت  وجربوته  بكرامته  ودا�ست  مقتل،  يف  واأ�س�بته  ال�سهيوين  العدو  قلب  اأدمت 
اأقدام الفر�س�ن الأبط�ل الذين �سنعهم ابو جه�د الوزير، ولهذا كل الفخر والعتزاز 

بك �سيدي اأمري ال�سهداء .

التي  ال�سهرية  اأنه مهند�ص عملية مف�عل دميون�  يكفي وزيرن� العظيم فخرًا 
اأعجزت العدو ال�سهيوين عن فك طال�سم واألغ�ز تلك العملية النوعية والفريدة يف 

ذلك الوقت .

"عملية دلل  ال�سهيد كم�ل عدوان  اأنه مهند�ص عملية  اأب� جه�د فخرا  يكفي 
املغربي" التي اأذهلت اإ�سرائيل وحطمت كربي�ءه� يف عقر داره� بعد اأن اجت�زت 
ال�سهيدة دلل واإخوانه� الأبط�ل ح�سون واأ�سوار العدو الع�لية، وك�نت تلك العملية 
ك�ل�س�عقة والرد القوي املحُزلزل على العدو الإ�سرائيلي يف قلب فل�سطني املحتلة وتل 

اأبيب ومن حيث م� مل يتوقعه العدو الإ�سرائيلي على الإطالق .

"انتف��سة احلج�رة"  املجيدة  النتف��سة  مهند�ص  اأنه  فخرا  جه�د  اأب�  يكفي 
التي اأ�سعلت الأر�ص ن�را حتت اأقدام الغ��سب املحتل يف كل �سرب وح�رة و�س�رع على 

اأر�ص فل�سطني احلبيبة .

يحُ�سعرك  الذي  الفل�سطينية  والعبقرية  النبوغ  قمم  اأحد  هو  الوزير  جه�د  ابو 
ب�لّزهو والفتخ�ر واأنت تتحدث عنه، لأنه ق�ئد حقيقي وميداين يق�تل مع جنوده 
العدو، والق�س�ء على  ت�بع ويفعل كل �سيء لتحقيق الن�سر على  ويحُ ويحُنفذ  ويحُخطط 
فكرة امل�ستحيل اإمي�ن� منه بحتمية الن�سر على الأع�داء ،ولهذا فقد ك�ن ابو جه�د 

رحمه اهلل ل يعرتف بتلك الكلمة اإل يف حدود اخلي�ل .

تحُعترب العملي�ت الع�سكرية والبطولية التي خطط له� ومت تنفيذه� بكل الفخر 
ولكم  ب�مل�ستحيل،  الفذ  الق�ئد  اعرتاف  عدم  على  اأكيدًا  دليال  الوطني  والعتزاز 
التخيل كم ك�نت تلك العملي�ت البطولية والفريدة من نوعه� التي خطط له� ابو 
ده�سة وغري متوقعة ب�لن�سبة لالأعداء ال�سه�ينة  جه�د يف قلب العدو الإ�سرائيلي محُ

الذين اأوجعهم واآملهم ابو جه�د اأ�سد الإيالم .
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الب�رزة لق�ئدن� العظيم وخ�سو�س�  ال�سم�ت  العبقرية والنبوغ ك�نت� من  اإذن 
اأنه ك�ن يواجه عدوا هو الأ�سر�ص يف كل �سيء على م�ستوى الع�مل، ومع ذلك فقد 
كل  الإ�سرائيلي يف  العدو  على  وينت�سر  يتفوق  م�  دائم�  اهلل  رحمه  ابو جه�د  ك�ن 
يف  ف�دحة  خ�س�ئر  تكبيده  من  ومتكن  وال�ستخب�راتية،  احلربية  ومع�ركة  جولته 
الأرواح واملعدات. لأجل ذلك ك�ن يحُجن جنون بني �سهيون وك�نوا يبحثون عن حي�ته 

ب�أي ثمن !

طئً� اإذا م� اأكدت ب�أن خليل الوزير هو قمة العبقرية  اأجزم ب�أين لن اأكون خمحُ
اأو  لقبً�  الكلمة لأطلقته  تلك  والعبقرية �سوى  للنبوغ  اآخر  ،ولو ك�ن يوجد م�سطلح 
اأبي جه�د الوزير ذاك الفل�سطيني العظيم  اأو ت�ج� يتزين به جبني و�سدر  و�س�مً� 

الآخر .

ذلك اللقب م� كنت لأمنحه اإي�ه مبفردي ولكن جميع الأحرار والثوار يف الع�مل وكل 
من ع��سر اأب� جه�د اأو متعن يف قراءة ت�ريخه العظيم ك�ن ب�لت�أكيد �سي�س�ركني ويوافقني 

غم�ص العينني وبدون تردد، ج�زمً� ب�أن اأب� جه�د هو العبقرية نف�سه�. الراأي وهو محُ

ذلك  وك�ن  الب�سري  والعقل  للنبوغ  فريدة  ظ�هرة  يحُعترب  العظيم  الوزير  ك�ن 
�سخرا ب�لك�مل لتحرير وطنه من دن�ص الغ��سب واملحتل الإ�سرائيلي، لهذا  النبوغ محُ
الوزير،  جه�د  اأبي  اأمث�ل  احلرية  ��س�ق  وعحُ ظم�ء  العحُ اأق��دام  حتت  يركع  املجد  ف�إن 
ميلكه  الذي  الث�قب  الفكر  بهذا  جه�د  اأبي  الفل�سطيني  عبقرية  على  لكم  و�س�أدل 
ن�ع  �ظم�ء �سحُ العم�لقة اأبن�ء حركة "فتح" الغراء الذين �سيذكرهم الت�ريخ دوم� ب�لعحُ

الت�ريخ ومن خالل دوره اله�م يف النتف��سة املجيدة .

ح�فال  ت�ريخً�  مثلت  التي  املب�ركة"  احلج�رة  "انتف��سة  املجيدة  النتف��سة 
من الكف�ح والن�س�ل الوطني وال�سعبي الفل�سطيني يف ت�ريخ الق�سية الفل�سطينية، 
بدم�ء  املحُعمدة  الفل�سطيني  �سعبن�  حي�ة  يف  خ�لدة  بي�س�ء  �سفحة  تعترب  ولأنه� 
ال�سهداء والعظم�ء الذين عطروا الأر�ص بدم�ئهم واأج�س�دهم الط�هرة دف�عً� عن 
حرية ثرى الأر�ص املب�ركة لتحريره� من دن�ص الغ��سب املحتل، وك�ن لل�سعب م� 
الب�سيطة  ب�أدواته�  ال�سعبية  واملق�ومة  النتف��سة  ِنت�ج  امليمونة  الع�ودة  وك�نت  اأراد 
وحطمت  للوطن  العودة  و�سنعت  الن�سر،  �سنعت  التي  الرب�نية  ب�حلج�رة  املحُمثلة 
بعد اخلروج من بريوت  اأحالمهم  وعلى غري  اأجمعني  بني �سهيون  واأح��الم  اآم�ل 

ال�سمود والتحدي .
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ظم�ء الذين خططوا  ن�عه� العحُ كرت النتف��سة ف�إن الت�ريخ �سيذكر �سحُ اإذا م� ذحُ
�ستعلة يوم� بعد اآخر و�سنًة بعد اأخرى لتح�سد النج�ح والن�سر  و�س�هموا يف بق�ئه� محُ
لإنه�ء  الوطنية  امل�سرية  خالل  الغ�لية  الأر���ص  روت  التي  للدم�ء  تتويجً�  الأكيد 

الحتالل واإق�مة دولة فل�سطني وع��سمته� القد�ص ال�سريف .

والأ�سطورة  جه�د  اأب�  العظيم  الوزير  خليل  �سيذكر  الت�ريخ  ف�إن  ذلك  لأجل 
الت�ريخية ي��سر عرف�ت رحمهم� اهلل ب�أ�سمى اآي�ت الفخر والعتزاز واخل�لود جراء 
من  واحدة  ك�نت  املجيدة  ،والنتف��سة  البطل  �سعبن�  ولأبن�ء  لفل�سطني  قدم�ه  م� 
الأعم�ل اخل�لدة الذي �س�رك ابو جه�د يف �سن�عته� والقي�م به� على اأكمل وجه، 
ع�ترب املهند�ص احلقيقي اإن مل يكن الأوحد الذي اخرتعه� لتدب اأقدامن�  اإنه يحُ بل 
التي  املب�ركة  لالنتف��سة  مب��سرة  كنتيجة  الفل�سطينية  الأر�ص  على  واقعة  حقيقًة 

اأ�س�ص وخطط ونفذ له� العظم�ء وعلى راأ�سهم العبقري ابو جه�د .

�ست�س�غً� ومرغوب� من اجلميع،  اخلروج من بريوت ال�سمود والتحدي مل يكن محُ
العزيزة  اأهمه� جتنيب بريوت  لعدة عوامل  كفل�سطينيني  فر�سً�  علين�  ر�ص  فحُ وقد 
الدم�ر ال�س�مل من طرف العدو ال�سهيوين بعد احل�س�ر الطويل له�، وحتت �سغط 

الأ�سدق�ء والإخوة العرب ك�ن اخلروج حف�ظً� على بريوت واأهله� ال�س�مدين .

ومل يكن اخلروج ب�ملحُطلق خوف� من املوت املحُنتظر اأو مواجهة العدو، لأن الكل 
الفل�سطيني ك�ن يع�سق املوت اأو الن�سر كخّي�ر ا�سرتاتيجي على اخلروج من بريوت 

وللبق�ء جغرافي� ب�لقرب من حدود فل�سطني املحتلة .

اأرد كيد احل�قدين الذين ي�سط�دون يف املي�ه العكرة  اأقول ذلك فقط حتى 
،ودون ذلك فهو تو�سيح لالأحبة والأجي�ل الق�دمة .

بعد اخلروج من بريوت ال�سمود وتن�ثر قوات الثورة الفل�سطينية بعيدا عن 
املال�ضق  االإح�ضا�س  بال�ضعف  وال�ضعور  واالإح��ب��اط  الياأ�س  كان  فل�ضطني،  ح��دود 
ويزداد  واإحباط  ياأ�س  حالة  يف  اجلميع  واأ�ضبح  والداخل،  اخلارج  يف  للفل�ضطيني 
ذلك االإحباط يوما بعد اآخر نظرا للُبعد اجلغرايف املتواجدة فيه قواتنا الفل�ضطينية 
عد وامل�س�ف�ت الطويلة األقت بظالله�  بعد خروجه� من لبن�ن، وب�لت�يل ف�إن ذلك البحُ
على �سعوبة املق�ومة وعملي�ته� الع�سكرية نظرا للم�س�ف�ت الف��سلة والبعيدة عن 

فل�سطني، وهذا م� ك�ن يهدف اإليه العدو بخروجن� من بريوت.
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"اإذن ذلك ال�سعور ك�ن هو امل�سيطر على الأغلبية تقريب� ،ولكن الق�دة العظم�ء 
ك�ن لهم راأي اآخر خم�لف لالآخرين" .

ين�س�هم  لن  الذين  ظم�ء  العحُ اأولئك  اأح��د  لفل�سطني  الع��سق  جه�د  اأب���  ولأن 
الت�ريخ اأبدا، فقد ك�ن له راأي خم�لف اآخر وفكر وهدف اآخر وك�ن اجت�ه بو�سلته 
ولن  القوى  اأعتى  فل�سطني  يثنيه عن  ولن  فقط،  فل�سطني  الهدف  نحو  يتجه  دوم� 
تهزمه امل�س�ف�ت اأبدا لأن اإمي�نه ب�هلل وحتمية الن�سر مل يف�رقه اأبدا حتى يف حلظة 
اخل�س�رة وال�سعور ب�ملرارة، فقد ك�ن ابو جه�د يوؤمن اإمي�ن� ك�مال ب�أن تلك اللحظة 
عزمية  من  وتزيد  ت�سنع  التي  هي  اللحظة  وتلك  النت�س�ر،  منه�  ولد  يحُ التي  هي 
طم� القيود والأغالل لريفرف ع�لي� يف �سم�ء  املق�تل وتدفعه دفع� ليثور ك�مل�رد حمحُ

احلرية والنت�س�ر .

له  تنحني  اأن  بد  ل  الرهيبة  العقلية  تلك  اإن�س�ن ميلك  اأي  ب�أن  اأج��زم  لذلك 
اأيه�  ه�م�ت املجد احرتام� واإجالل وتقديرا، وكذلك تنحني لك ه�م�ت الأحرار 
اأب� جه�د خليل الوزير، ولهذا �سالٌم اإلى روحك  الوزير العظيم "اأمري ال�سهداء" ي� 

الط�هرة يف كل وقٍت وحني .

برفقة  ال�سقيقة  تون�ص  يف  بريوت  بعد  جه�د  اأبي  للق�ئد  احل�ل  مق�م  ا�ستقر 
اأم�كنه�  لقواته يف  الزي�رات  ي��سر عرف�ت رحمهم� اهلل، وك�ن كثري  وق�ئده  اأخيه 

اجلديدة بعد اخلروج يف الدول العربية .

الإب��داع دائمً�  الذي يبحث عن  اأبي عم�ر  اأخيه  ابو جه�د يفكر برفقة  جل�ص 
عيد للفل�سطينيني عزتهم وكرامتهم  ملف�ج�أة العدو الإ�سرائيلي املحتل بعمٍل خ�رق يحُ
والتي اأ�سبحت على املحك بعد اخلروج من بريوت، وبينم� هو يفكر ويحُعيد �سريط 
الأحداث يف ذاكرته �سريع� واإذا به يتوقف فج�أًة عن مت�بعة الذكري�ت وقد تدفقت 
الدم�ء يف عروقه واأحمر وجهه فرحً� وطرب� بعد اأن وجد احلل اأو ن�سفه للخروج 
النت�س�رات  حلن  وليعود  بريوت،  من  احلزين  اخلروج  ب�سبب  التوه�ن  ح�لة  من 

ع�زف� من جديد يف �سم�ء فل�سطني .

نعم … ابو جه�د وجد ن�سف احلل والن�سف الآخر عند ي��سر عرف�ت ولهذا 
اإلى  اأبي عم�ر وق�ل له لقد وجدت املفت�ح للعودة  اأخيه  �سرع� للحديث مع  ذهب محُ
فل�سطني، وتب�دل العظيم�ن اأطراف احلديث ومن�ق�سة احلل ال�سحري للعودة اإلى 

فل�سطني .
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طلب ابو جه�د من اأخيه وق�ئده اأبي عم�ر اأن يتذكر اآخر م� ق�له لل�سح�فة عند 
تجه� اإلى تون�ص، فرد الزعيم مب��سرة وبدون تردد : ب�لت�أكيد  خروجه من بريوت محُ
املعركة  خطة  واأو�سح  احلديث  زم�م  وا�ستلم  جه�د  ابو  ق�م  وهن�  فل�سطني،  اإلى 
اجلديدة مع العدو الإ�سرائيلي من داخل الأر�ص الفل�سطينية ،ولي�ص من خ�رجه� 
كم� يتوقع العدو الذي ل زال ينتظر م� يفعله الفل�سطينيون بذلك اخل�سو�ص بعد 

خروجهم من بريوت .

"الوزير  العظيم�ن  عليه�  واتفق  جه�د  ابو  اأو�سحه�  كم�  اجلديدة  املعركة 
وتتمثل  الفل�سطينية،  الأر���ص  على  الفل�سطيني  الكل  معركة  �ستكون  وعرف�ت" 
ب�أب�سط �سورة من خالل مق�ومة �سعبية �س�ملة تتدّرج رويدا.. رويدا يف عنفوانه� 
�سد الحتالل على الأر�ص، وت�سري بج�نبه� وتزامنيً� معركة دبلوم��سية يف املح�فل 
ربًة حتت  عد لت�سكيل �سغط ع�ملي على اإ�سرائيل لرتكع جمحُ الدولية وعلى جميع ال�سحُ

وط�أة احلق الفل�سطيني .

املعركة اجلديدة واخل�لدة مق�ومة �سعبية ع�رمة على الأر�ص لتتحول حب�ت 
القمح املزروعة يف اأر�ص فل�سطني اإلى قن�بل ح�رقة تنفجر يف وجه الأعداء ،وجتعل 
اإرادة  ربًا حتت  الذي �سريكع جمحُ املحتل  الغ��سب  اأقدام  ت�ستعر حتت  ن�را  الأر�ص 
تفجرت  التي  املب�ركة  احلج�رة  انتف��سة  من  ك�ن  م�  وذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب 

ك�لربك�ن الغ��سب يف وجه الحتالل الغ��سب .

لذلك فقد تع�نق الق�ئدان العظيم�ن ابو عم�ر وابو جه�د كثريًا ،واغرورقت 
زرع�ه� يف  التي  القمح  عيونهم� حب�ت  اأم�م  يجدان  وهم�  الفرح  بدموع  عيونهم� 
قلوب  يف  ح�رقة  قن�بل  تفجرت  التي  �سن�بله�  واأخرجت  اأنبتت  قد  فل�سطني  اأر�ص 

الأعداء .

وهكذا ك�نت انتف��سة احلج�رة املب�ركة بكل عنفوانه� الثوري الث�ئر ك�لربك�ن 
اإلى عن�ن ال�سم�ء، والتي اأداره� الق�ئدان العظيم�ن ابو جه�د الوزير وي��سر عرف�ت 

ابو عم�ر رحمهم� اهلل واإخوانهم� من الق�دة العظم�ء الآخرين .

لقد ك�نت نظرية واإدارة النتف��سة عن بحُعد مبث�بة العبقرية وال�سربة القوية 
اإدارة  ك�نت  حيث  الغ��سم،  الإ�سرائيلي  العدو  قلب  يف  ب�إحك�م  ت�سديده�  مت  التي 
ومت�بعة  التحكم  على  ف�ئقة  مبقدرة  اإدارة  وك�نت  والأهمية،  الدقة  ع�لية  وطنية 
الأحداث و�سن�عته� �سواء على ال�س�حة املحلية داخل الوطن التي ك�ن يتوله� ابو 
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اأو على ال�س�حة الدولية التي ك�ن يتوله� الأ�سطورة عرف�ت الذي  جه�د العظيم، 
ك�ن يحقق ن�سرا يتلوه اآخر على العدو ال�سهيوين برفقة اأخيه اأبي جه�د واإخوانهم� 

ظم�ء الآخرين . العحُ

وك�ن ال�سوت الأعلى اآنذاك "ل �سوت يعلو فوق �سوت النتف��سة" ولن�ستمر 
يف الهجوم كم� ك�ن ين�دي ابو جه�د دائم�، ليزرع احلب الأبدي للوطن يف نفو�ص 

ال�سغ�ر قبل الكب�ر.

ن جنون اإ�سرائيل وبني �سهيون لأن اأحالمهم قد تبخرت يف الهواء بعد اأن  جحُ
ت�أججت ن�ر النتف��سة يف كل �سرب وح�رة و�س�رع من اأر�ص فل�سطني املحتلة، لذلك 
بل التي اتبعوه� للنيل  ا�ستخدموا جميع و�س�ئل القمع الهمجية لإخم�ده� وب�ستى ال�سحُ
يف  ذريع�  ف�سال  وف�سلوا  اإخم�ده�  عن  عجزوا  ،ولكن  احلج�رة  اأطف�ل  اإرادة  من 

ذلك…

�سعريه�  وي��زداد  الأر���ص  على  را�سخة  حقيقة  اأ�سبحت  النتف��سة  ن�ر  ولأن 
تعمد  فقد  اأخ���رى،  بعد  و�سنة  اآخ��ر  بعد  يوم�  ال�سه�ينة  على  احل���رق  وغ�سبه� 
يرفع  من  بكل  والزّج  الأحي�ء  ِعظ�م  تك�سري  �سي��سة  اإلى  اللعني  الإ�سرائيلي  العدو 
�سجون  يف  م�سريه  يكون  ب���أن  الأع���داء  وج��ه  يف  بحجٍر  لقي  يحُ وم��ن  فل�سطني  علم 
العذاب العن�سرية وال�سهيونية ليك�سر اإرادة اأطف�ل احلج�رة ويطفئ ن�ر الغ�سب 

الفل�سطيني ،ولكن هيه�ت ثم هيه�ت ذلك …

ن�سيم  لأن  منه  خروجه  بعد  القمقم  اإل��ى  امل���رد  يعود  اأن  هيه�ت  ثم  هيه�ت 
اأبدا،  يحُق�وم  الكون و�سذى فل�سطني و�سحره� الوطني ل  اأجمل م� يف هذا  احلرية 
اإخم�د ن�ر  اأو  اأطف�ل احلج�رة  يحُفلح العدو ال�سهيوين بك�سر �سوكة  ولذلك مل ولن 
انتف��سة املجد اخل�لدة التي غ�سلت ب�لدم�ء ع�ر املحتل الغ��سب لالأر�ص، وهكذا 
ك�نت الن�ر احل�رقة لالنتف��سة تت�أجج ن�رًا و�سعريا على اإ�سرائيل ،ونورًا وه�ج� على 

اأبن�ء فل�سطني ي�سريون على اإثره نحو احلرية .

ح�سب  الأخري  ب�حلل  وفكروا  ال�سه�ينة  من  الأع��داء  جنون  ن  جحُ ذلك  لأجل 
ِفكرهم املحُتعط�ص للدم�ء لإ�سك�ت احلق الفل�سطيني، وك�ن فكرهم العقيم يف اغتي�ل 
الق�ئد الكبري ومهند�ص النتف��سة الأبرز الوزير العظيم الذي تعر�ص للعديد من 
ثم�نية  ع�م  ني�س�ن"  من  ع�سر  "ال�س�د�ص  يوم  ولكن  قبل،  من  الغتي�ل  حم�ولت 
اأب� جه�د  اأحب  اأي�م لأن اهلل  الت�سعم�ئة واألف يختلف عم� �سبقه من  وثم�نني بعد 
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وال�سهداء يف جن�ت اخللود  وال�سديقني  الأنبي�ء  رفيقً� مع  �سهيدًا  ليكون  واخت�ره 
والنعيم .

اأن توغلت ِخل�سًة حتت  لذلك فقد ق�مت يد الغدر واخلي�نة الإ�سرائيلية بعد 
اله�ستريي�  يو�سح  م�سهد  يف  العظيم  الوزير  ال�سهداء  اأمري  ب�غتي�ل  الظالم  نح  جحُ

واجلنون اللذين اأ�س�بهم بهم� ابو جه�د حيً� اأو ميت� .

ر�س��سة  ت�سعني  اأو  �سبعني  اإلى  ي�سل  الر�س��ص  من  واباًل  عليه  اأطلقوا  لقد 
من ر�س��ص الغدر واحلقد الهمجي ليت�أكدوا اأنه قد ف�رق احلي�ة، وليقتلوا بقتلهم 
الق�ئد  ا�ست�سه�د  اأن  بذلك  منهم  ظنً�  الفل�سطيني  ال�سعب  حي�ة  الط�هرة  لروحه 
وذلك  للحرية،  الط�مح  الفل�سطيني  ال�سعب  عيون  يف  النور  ويحُطفئ  الأمل  �سيقتل 

ح�سب فكرهم العقيم الذي �سور لهم ذلك ولكن خ�بوا وخ�سروا …

احلي�ة  ورواه��� مب�ء  الوطن  بحب  الأر���ص  زرع  اأب� جه�د  لأن  وخ�سئوا  خ�بوا 
ودم�ء ال�سهداء، واأنبتت البذور �سن�بل و�سن�بل من الأبط�ل ال�سجع�ن الذين خرجوا 
الغ��سب  املحتل  وملق�ومة  ق�ئدهم  لفراق  اأبيهم  بكرة  عن  احلزين  اليوم  ذلك  يف 
املحتل يف  اأقدام  الأر�ص حتت  اأحرقوا  فقد  ولذلك  احلبيب،  الق�ئد  لدم�ء  والث�أر 
م�سهٍد ثوري وحقيقي يتميز ب�لعنفوان الالحمدود حلب الأر�ص ونيل احلرية ب�أي 

ثمن كم� خطط ابو جه�د رحمه اهلل .

موا�سلة  على  وت�أكيدًا  للق�ئد  بً�  ححُ الغ�سب  يوم  يف  الهّدارة  اجلموع  خرجت 
و�س�رع  الغ��سبة من كل بيت وح�رة  الوطني، خرجت اجلموع  امل�سرية على نهجة 
اجلموع  خرجت  ال�سهداء،  واأم��ري  الق�ئد  ال�سهيد  ل��دم  انتق�مً�  فل�سطني  لأر���ص 
الع��سقة لأبي جه�د لتحرق قلوب ال�سه�ينة ف�داًء لأبي جه�د وفل�سطني احلبيبة، 
وخرجت ا�ستمرارًا يف الهجوم حتى الن�سر كم� اأراد الق�ئد الكبري وال�سهيد اخل�لد.

ن ال�سه�ينة وتخبطوا يف ردة فعلهم بعد اأن عجزوا عن مواجهة اأبن�ء  لذلك جحُ
اأبي جه�د الغ��سبني ،ولهذا �سقط ع�سرات ال�سهداء يف ذلك اليوم الوطني  وثوار 
ف�ر�سن�  ترّجل  عندم�  الفل�سطيني  ال�سعب  ذاك��رة  من  َح  ميحُ لن  الذي  الفل�سطيني 
الكبري و�سلم الراية لأبن�ئه ملوا�سلة امل�سرية والهجوم على العدو، وذلك اأق�سى م� 

ك�ن يحُريده ابو جه�د ال�ستمرار يف الهجوم حتى ال�سه�دة اأو الن�سر .
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وهكذا فقد ك�نت دم�ء اأبي جه�د الط�هرة وقودا ل�ستمرار وا�ستع�ل النتف��سة 
اأم�نيه مت�م� عندم� قرر  ب�سورة اأكرب واأ�سد وط�أًة على العدو الإ�سرائيلي وبعك�ص 

اغتي�ل الق�ئد الكبري .

طى ال�سهيد الق�ئد البطل وا�ستمرت  لذلك ك�ن ال�ستمرار يف الهجوم على خحُ
ال�سعب  ملط�لب  ال�سهيوين  العدو  ر�سخ  حتى  ال���دوران  يف  النتف��سة  طواحني 
جه�د  اأبي  حللم  حتقيق�  فل�سطني  اأر�ص  اإلى  امليمونة  الع�ودة  ،وك�نت  الفل�سطيني 
الوزير الذي اأ�س�ص وخطط وح�رب ون��سل ليعود اإخوانه واأبن�وؤه ويعي�ص اأبن�ء �سعبه 

على اأر�سهم فل�سطني يف حرية و�سالم .

أليست تلك قمة العبقرية والنبوغ الفلسطيني ؟

عبقرية الوزير ك�نت تتمثل يف ا�ستخدام القوة لرتجيح كفة ال�سي��سة للو�سول 
اإلى احلرية والعي�ص ب�سالم على الأر�ص، ولهذا ك�ن �سع�ره "اأح�رب واأف�و�ص على 

م�ئدة واحدة" وتلك عبقرية اأبي جه�د لتحقيق الأهداف النبيلة .
وعدم  املحُت�ح  ا�ستغالل  يف  تتمثل  ك�نت  جه�د  اأب��ي  العظيم  الق�ئد  عبقرية 
اإلى قوة  االعرتاف بامل�ضتحيل، لهذا فقد متكن من حتويل نقاط ال�ضعف والياأ�س 
خ�رقة تنفجر يف عمق العدو ال�سهيوين لإجب�ره على العرتاف ب�حلق الفل�سطيني، 
وذلك م� ك�ن مت�م� بتحقيق العودة اإلى فل�سطني والن�س�ل من على اأر�سه� كنتيجة 
والأ�سطورة  العظيم  الوزير  له�  وخطط  ر�سمه�  التي  احلج�رة  لنتف��سة  حتمية 

عرف�ت رحمهم� اهلل واأ�سكنهم� ف�سيح جن�ته .
والعتزاز  ب�لفخر  ال�سهداء"  "اأمري  الوزير  جه�د  اأب�  دومً�  الت�ريخ  �سيذكر 
كف�ر�ص فل�سطيني وفتح��وي ترّجل عن �سهوة جواده من اأجل حرية �سعبه، و�سحى 
بدم�ئه الط�هرة من اأجل هدٍف وطني نبيل هو الأغلى يف حي�ة الإن�س�ن وهو نيل 

احلرية والتم�سك ب�لكرامة الوطنية .

اأبدا لأنه ل يزال حي�  ت  اأب� جه�د �سهيدن� البطل لن ومل ميحُ لأجل ذلك ف�إن 
خ�لدا ومرتبع� يف القلوب والعقول ،و�سيذكره اأحرار وثوار الع�مل الع��سقون للحرية 
�س�ق احلرية لي�سعدوا  وحب الأوط�ن ب�أنه النربا�ص والنور الذي ي�سري على هديه عحُ

�سالمل املجد واخل�لود الأبدي .
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لأجل ذلك ف�إن ال�سيد الرئي�ص حممود عب��ص اأب� م�زن حفظه اهلل خري خلف 
املي�دين،  �ستى  امل�سخ يف  الكي�ن  على  الهجوم  ي�ستمر يف  فهو  ،ولذلك  �سلف  خلري 
ويعترب حتقيقه لالنت�س�رات املتت�لية على العدو ال�سهيوين املحُتغطر�ص التزام� ووف�ًء 

بعهد فل�سطني وعهد اإخوانه ال�سهداء الذين �سبقوه اإلى جن�ن الفردو�ص الأعلى.

لنهج  وفقً�  ال�سريف  القد�ص  نحو  الوطنية  امل�سرية  قي�دة  يوا�سل  فهو  لذلك 
احلق  لقوة  الداعمة  ال�سعبية  املق�ومة  على  ب�لعتم�د  الِعظ�م  ال��ق���دة  اإخ��وان��ه 
واإق�مة دولة فل�سطني وع��سمته�  الدولية لإنه�ء الحتالل  الفل�سطيني يف املح�فل 

القد�ص ال�سريف .

لفل�سطني  ع��سق� وحمبوب�  يزال  ول  ك�ن  ال�سهداء"  "اأمري  الوزير  ابو جه�د 
ولكل اأحرار الع�مل، لذلك �سيبقى ابو جه�د ذلك احلب الأبدي الذي ل ميوت على 
مر الأزم�ن، ومن ِع�سقي لل�سهيد الق�ئد الكبري الذي زرع يف نفو�سن� حب فل�سطني 
غ�را، فقد قمت بت�أليف كت�ب وطني يو�سح م�سرية  ذ كن� �سِ وحركة "فتح" احلبيبة محُ
ذلك الق�ئد الكبري وحبه الالمتن�هي لفل�سطني وحركة فتح، حتى تهتدي ب�سريته 
درب  على  اخل�لدة  امل�سرية  لتوا�سل  الأع��زاء  اأبن�ئن�  من  ال�س�بة  الأجي�ل  العطرة 
ظم�ء، وهذا املق�ل اقتب��ص من ذلك الكت�ب الذي كتبته اإهداًء اإلى روح ق�ئدن�  العحُ
اأبي جه�د، واإن �س�ء اهلل �سريى الكت�ب النور قريب� بعد  "اأمري ال�سهداء"  الكبري 

النته�ء من و�سع اللم�س�ت الأخرية عليه .

اأخريا �سيبقى ابو جه�د نربا�سً� وقمرًا منريا لفل�سطني وجلميع الأحرار والثوار 
على هذه الأر�ص و�سيبقى رمزًا وطني� تع�تز وتفتخر به الأجي�ل الق�دمة على مر 
الع�سور والأزم�ن لأنه ال�سهيد احلي اخل�لد يف العقول والقلوب اأبد الدهر، ويكفي 

اأب� جه�د "اأمري ال�سهداء" فخرًا اأنه �سم�ص احلرية التي ل تغيب عن فل�سطني .

اأنه النور الفل�سطيني ال�س�طع وال�سراج الوه�ج املنري  اأب� جه�د فخرًا  ويكفي 
الآخر الذي يحُ�سيء لن� �سم�ء احلرية وحب الأوط�ن ملوا�سلة امل�سرية الوطنية نحو 

اإنه�ء الحتالل واإق�مة دولة فل�سطني امل�ستقلة وع��سمته� القد�ص ال�سريف .
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أحمد جميل عزم
ا�ستوقفني عند ابي جه�د اأمران اأكرثمن غريهم�:

الأول، اأّنه "ك�ن يبحث عن قي�دة". فكم� يقول اأحد م�س�عديه، ف�إّن اأب� جه�د 
ك�ن يف ال�سنوات التي �سبقت النتف��سة الولى واأثن�ءه�، يدر�ص، وعلى نحو منهجي، 
�سم�ت ال�سب�ب القي�دي يف فل�سطني املحتلة، و�سبل فرز قي�دة هن�ك لتحمل اأعب�ء 
املرحلة حينه�، واأّنه مل يكن �سعيدا مت�م� ب�لنت�ئج. لقد ك�ن خليل الوزير ومعه ي��سر 
عرف�ت والقي�دات الأخرى جيل رواد "ي�سنعون �سيئ� من ل �سيء"، وي�سنعون من 
اأن  ال��رّواد )الأب��وات(، بل  املع�ن�ة ثورة، ومل يكن يريد �سبيبة ت�ستند على اأجم�د 

ي�سنعوا ثورتهم.

اأب� جه�د، مل يكن  اأّن  هذا البحث عن قي�دة ك�ن يعني من بني اأمور اأخرى، 
ي�سعى يف الثم�نيني�ت، فقط لنقل الثورة اإلى الداخل، ولكنه ك�ن ي�سعى اأي�س� لنقل 
القي�دة. والأمر الث�ين، اأّنه مل يكن �سعيدا بنمط القي�دة الق�ئم، وهذا اأمر يحت�ج 
من  نوع�  الوزير  م�س�عدو  اأجرى  وقد  التف��سيل.  يف  والغو�ص  البحث  من  للمزيد 
عند  اأتوقف  هن�  ولكني  والظروف.  وال�سخ�سي�ت  الأ�سخ��ص  من  لكثري  التقييم 
�ضوؤال �ضائك: رمبا تتغري اأمناط القيادة املطلوبة، فاأحيانا نحتاج القائد الكاريزمي 
امل�سرية )ل بدءه�(،  يتقنون مت�بعة  اأ�سخ��ص  واأحي�ن� هن�ك  امل�سرية،  يبداأ  الذي 
والآن مثال فكرة الق�دة اختلفت كثريا، وحتولت من الك�ريزم� للقي�دة اجلم�عية، 

واملب�درات الفردية.

اأمر ث�لث ا�ستوقفني هذا الع�م يف م�سرية اأبي جه�د، ويرتبط ب�لنقطة الأولى، 
الذاتية.  �سريته  عن  وطن"،  "حك�ية  ن�سيبة،  �سري  كت�ب  يف  قراأته�  تف��سيل  هي 
الكت�ب،  له�  ي�سري  كم�  طروح�ته  ومع  ن�سيبة  مع  لالختالف  كثرية  اأ�سب�ب  ولدي 
ولكنه يف مو�سوع الوزير، يقّدم معلوم�ت واأفك�را مهمة. اأوله� اأّن اأب� جه�د وافق 
على م� ق�له له وفد من داخل فل�سطني املحتلة التق�ه يف عّم�ن، وهو اأّن معنى اأّن 
منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني، لي�ص اأن 
تفعل املنظمة م� تريد، ولكن اأن تفعل م� يريده ال�سعب. وبداأ الوزير يركز اأكرث على 
الداخل. وبينم� يت�سح  الفل�سطينيون يف  تلم�ص م� يريد  الفكرة خ�سو�س� يف  هذه 
اأّنه  بنف�سه وحتى  النتف��سة  يدير  يبدو كمن  الوزير  اأّن  ن�سيبة  كت�ب  تف��سيل  من 

احمد جميل عزم
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ك�نوا  الداخل  من  واأك�دمييني  �سخ�سي�ت  ف�إّن  امليدانية،  القي�دات  وي�ستبدل  يغري 
اأع�س�ء يف  واآخ��رون  ن�سيبة  يكن  ث�ني�، مل  عمل.  �سي��سية وخطط  اأهداف�  ي�سعون 
"فتح" )حينه� على الأقل(، وي�سف ن�سيبة عالقته مع "فتح" بقوله اإّنه� "ه�سة"، 
واأّن ارتب�طه معه� "ل ي�سعني بكل ب�س�طة و�سهولة يف خ�نة الن��سط ال�سي��سي يف 
فتح". ولكن خليل الوزير مل يكن ليتوقف كثريا عند هذه احلقيقة بل انفتح على 
الكل يف قي�دة الن�س�ل اليومي، فج�ّسد فكرة الت�س�مي على الف�س�ئلية، وجعل حركة 
التحرر الوطني ج�معة، وكّلف "اأبن�ء" "فتح" وغريهم ب�مله�م ب�ت�س�ل �سبه مب��سر 
ق�دة  بع�ص  على  حينه�  اعتم�ده  مدى  اأوله�  ت�س�وؤلت،  يثري  قد  هذا  ولكن  معهم، 
ومن  املحتلة ممن عملوا معه يف اخل�رج.  الأر�ص  الغربي" امل�سوؤول عن  "اجله�ز 
ن�حية ث�نية يثري هذا حقيقة اأّن بع�ص القي�دات الفتح�وية احل�لية، منهم من هو 
ع�سو جلنة مركزية يف "فتح"، اأو من خ��ص انتخ�ب�ت اللجنة ومل يفز، عالقتهم 

الت�ريخية ب�حلركة ملتب�سة وه�سة.

ك�ن اأبو جه�د ق�ئدا موؤ�س�س�، وك�ن ق�درا على التكّيف مع كل مرحلة وتطوير 
يقوم  واإره��س�ت  خم��س�  هن�ك  اأّن  اإل  املرحلة  غمو�ص  رغم  والآن  عمل.  اآلي�ت 
عليه� �سب�ب يقروؤون املرحلة ويح�ولون ا�ستكم�ل م�سرية الرواد. وط�مل� الحتالل 
موجود، �ستبقى املق�ومة حتى الن�سر، ومدر�سة خليل الوزير ومن�هجه� موجودة، 

ولكنه� حتت�ج للتطور.
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تحّول أليقونة عالمية

ورمب�  وحدي،  ج�ل�س�  كنت  واإن  لهم حتى  احرتام�  راأ�سي  اأحني  ق�دة  هن�ك 
يوؤدي تفكريي بهم للبك�ء اأحي�ن�، بني هوؤلء ثالثة اأحرتمهم ب�سكل خ��ص جدا هم: 
خليل الوزير، واأحمد ال�سقريي، واأحمد ي��سني. هذا ل يقلل من اأهمية الآخرين: اأبو 

عم�ر وجورج حب�ص و�سفيق احلوت واآخرين.

اأهم م� يف حي�ة هوؤلء الق�دة اأّنهم �سنعوا �سيئ� من ل �سيء  وق�دوا مرحلة…

لكن بيني وبني اأبي جه�د ق�سة ع�سق)من طريف طبع�(…

امل�سهد الذي يقفز لذاكرتي دائم� كلم� فكرت يف اأبو جه�د.. واأحي�ن� عندم� 
اأفكر مب�سروع م�، حتى لو ك�ن �سخ�سي�… هو مكتب خليل الوزير.. وذلك رمب� 

بحكم عملي ب�حث� ودار�س�.

على  ويرتكه�  وامل�س�ريع  العملي�ت  لبع�ص  ملف�ت  يفتح  ال��وزي��ر  خليل  ك���ن 
مكتبه… وي�سيف له� بني احلني والآخر مالحظة هن� وفكرة هن�ك… وورقة من 

هن� اأو هن�ك…

ن�ر ه�دئة… اأو ترتاكم  تن�سج على  الع�سكرية  العملي�ت  هكذا ك�نت بع�ص 
املعلوم�ت ب�س�أن ملف بعينه…

طبع� خليل الوزير لي�ص مع�سوم� عن اخلط�أ…

العبقرية  ه��ي  للتنفيذ  واإرادت����ه  التفكري  على  ج��ب���رة  ق��درة  يج�ّسد  ولكنه 
من  ع�دل.  للن�س�ل مطلب  ع�ملية  ك�أيقونة  اأبي جه�د  مك�نة  احلقيقية… وت�أكيد 
هن� ف�إن تعليق راني� على التدوين ال�س�بق وقوله� "عندم� ا�ست�سهد ابو جه�د كنت 
اأفهم  .. كنت �سغرية مل  تون�ص و�س�هدت دمه على احل�ئط وهو مل يجف بعد  يف 
عنده� عظمة الرجل اآنذاك .. �سمعت كل رواي�ت رف�ق الدرب عنه على مدى 40 
يوم�..  واأذكر انني �س�ألت ابي الذي ك�ن رفيق دربه اأي�س� .. مل�ذا ل جتعلوا اأب�  جه�د 
مثل ت�سي غيف�را . ليعرفه كل الع�مل ولي�ص فقط الفل�سطينيون .."، تعتقد راني� اأّن 
ر يف هذه املهمة واأّن "م� جعله خ�لدا كف�حه وعمله و�سريته العطرة". اجلميع ق�سّ
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والواقع اأن� اأتفق مع م� تقوله راني�… ورمب� توجد الآن ب�س�ئر تدفع للتف�وؤل 
اإلى ذلك… ولعل الأي�م املقبلة تك�سف �سيئ� من هذا…  اأّن هن�ك من �سي�سعى 
فرمب� هن�ك ح�جة لقراءة اأعمق وتوثيق اأقوى واأجمل يف اآن… بح�جة لأطروح�ت 
دكتوراة يف ال�ضهيد.. يف نقاط عظمته ومواقع اخلطاأ والزلل… ودرا�سة اجلوانب 
واأغ�ٍن وغري  ب�أفالم وم�سل�سالت  وتن�ول كل ذلك  والع�طفية  وال�سخ�سية  الإدارية 

ذلك… 

رد  �سعف  اأم���م  واحل��رية  الوزير  ا�ستذك�ر  �سي�ق  يف  الذاكرة  انثي�لت  اأول 
حر�ص  وال�ستيط�ن  امل�ستوطنني  مواجهة  يف  احل�يل  القي�دي  الفل�سطيني  الفعل 
الوزير على الوحدة الوطنية، مق�بل ال�ستهت�ر به� ح�لّي�. اإذ اأّنه وبح�سب عدد من 
امل�س�در املن�سورة ف�إّنه يف اليوم الذي ا�ست�سهد فيه الوزير ك�ن مقررا �سفر عدد من 
الق�دة الذين مت اإبع�دهم للتو من فل�سطني، من كل من حركتي "حم��ص" و"اجله�د 
الإ�سالمي". وك�ن مقررا و�سولهم اإلى تون�ص للق�ء الوزير بن�ء على مب�درة الأخري 
ان�سم�مهم�  واإمك�نية  الوطنية،  الوحدة  وحتقيق  العمل  اأطر  توحيد  �سبل  ملن�ق�سة 
للقي�دة الوطنية املوحدة لالنتف��سة. وبغ�ص النظر عن درجة دقة هذه املعلوم�ت، 
تو�سيح  اأو  ت�أكيده�  احلي�ة  قيد  على  زال��وا  ل  ومم��ن  فيه�  للمعنيني  يجدر  التي 
مالب�س�ته�، ف�إّن من اأهم م� يفتقده الفل�سطينيون ح�لي� ا�ستعداد قي�داتهم ال�س�بقة 
يف  خ��ص  ب�سكل  ممثال  الفل�سطيني  والي�س�ر  "فتح"  فحركة  الوطنية،  للوحدة 
اجلبهتني ال�سعبية والدميقراطية ك�نوا ق�درين يف اللحظ�ت احلرجة على الت�س�مي 
على خالف�تهم. ويف زمن ي��سر عرف�ت واأحمد ي��سني، رمب� مل ت�سل العالق�ت بني 
"فتح" وحم��ص درجة من الوحدة اأو حتى التن�سيق ولكنهم� ك�ن� ق�درين على منع 

املواجهة املفتوحة وعلى اإيج�د و�س�ئل للتع�ي�ص.

جديدة  و�س�ئل  واب��ت��داع  التكّيف  على  ال��ق��درة  ف���إّن  الوطنية،  ال��وح��دة  ع��دا 
الوزير، خ�سو�س� يف مرحلة م� بعد اخلروج من  اأهم ميزات  للمق�ومة ك�نت من 
بريوت ع�م 1982. وهن� اأتذكر م� اأبلغني به اأحد ن�سط�ء العمل النق�بي الفل�سطيني 
اأوا�سط  �سرا  وال�سعبية  النق�بية  القي�دات  من  عدد  للق�ء  جه�د  اأب��ي  ترتيب  عن 
اأهمية الن�س�ل  اأم�سى �س�ع�ت وهو ي�سرح  اأّنه  الثم�نيني�ت خ�رج فل�سطني، وكيف 
ب�حلجر والن�س�ل بو�س�ئل مدنية واأهمية النتف��س�ت املدنّية. ومن �سبه املعروف 
اإلى  "العودة  خطة  الوزير  انتهج   ،1982 ع�م  بريوت  من  اخلروج  ومنذ  اأّنه  الآن، 
الداخل"، بوا�سطة بن�ء �سبك�ت نق�بية واجتم�عية وري��سية و�سي��سية. وك�ن الوزير 
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الو�س�ئل  بني  التمييز  على  حري�س�  فيه�  النتف��سة  ق�د  التي  القليلة  الأ�سهر  يف 
املدنية لل�سراع وبني ع�سكرة النتف��سة و�سرورة عدم الو�سول للع�سكرة، وح�سر 
نوعّية  الع�م 1948، و�سمن عملّي�ت  املحتلة يف  فل�سطني  امل�سلح يف من�طق  العمل 
لأهداف مدرو�سة، ومن اأ�سب�ب احلر�ص على عدم الع�سكرة، ك�ن جتنيب ال�سعب 
اإعط�ء  وعدم  متك�فئة،  مواجهة غري  اجلم�عية، وجتنيبهم  العقوب�ت  الفل�سطيني 
فقدان  وع��دم  عرقي،  تطهري  جرائم  لرتك�ب  ال�سهيونية  احل��رب  لآل��ة  م��ربرات 
التع�طف الدويل مع الط�بع ال�سعبي للمق�ومة. بهذا املعنى ك�ن نهج الوزير ا�ستغالل 
عوامل التوتر لزي�دة التعبئة ال�سعبية واإيج�د ح�لة ن�س�لية يف �سعيه اآنذاك ل�سل�سلة 
من النتف��س�ت املتالحقة، دون اأن ي�سل طموحه وقته� لنتف��سة م�ستمرة �س�ملة 

ك�لتي ف�ج�أ الفل�سطينيون فيه� الع�م 1987. 

يك�سف  اإذ  ب�لإعالم.  الوزير  اهتم�م  ِب�س�أن  للذاكرة  تتب�در  اأخ��رى  ق�س�ص 
"انثي�ل  كت�به  يف  اهلل،  ورام  عّم�ن  يف  ال�سروق،  ن�سر  دار  �س�حب  الب�ص،  فتحي 
اإ�سدار ن�سرات  اللبن�نية  الوزير يوكل ل�سب�ب من اجل�مع�ت  الذاكرة"، كيف ك�ن 
وقد  هن�ك.  الن�س�لية  احل�لة  تعزز  املحتلة،  الأر�ص  ب�سوؤون  متخ�س�سة  وجمالت 
بدء  كيفية  عن  اأ�سهر  قبل  الفل�سطينيني  ال�سح�فيني  احت�د  اأع�س�ء  اأحد  �س�ألت 
حي�ته ال�سح�فية، وذلك لعلمي ب�أّنه بداأ يدخل املعتقالت يف �سن مبكرة، ف�أج�بني 
عدد  تر�سيح  الداخل  قي�دات  من  طلب  الثم�نيني�ت  منت�سف  يف  الوزير  خليل  اأّن 
من ال�سب�ب املن��سل الذي ميتلك ال�ستعداد للتعلم لإيف�دهم خ�رج فل�سطني لعدد 
للعمل يف  اإع�دتهم  ثم  لت�أهيلهم  وال�سح�فة  الإعالم  لتلقي دورات يف  الأ�سهر  من 
موؤ�س�س�ت الإعالم يف الأرا�سي املحتلة لتحويل الإعالم اإلى جزء من حركة �سعبية 

ن�س�لية. 
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زهير الوزير 

التي  اأبي جه�د اخل��سة  اأوراق  ال�سالح  .. وع�سق  الكت�بة  اأبو جه�د بني حب 
ب�لكت�بة  احلميمة  عالقته  على  ال�سوء  من  مزيدًا  تلقي  ولنف�سه   .. بنف�سه  كتبه� 
التي لزمته منذ ك�ن �سبي� يف الث�نية ع�سرة من عمره يوم ك�نت اآلة الت�سوير اأول 
الأ�سي�ء التي اأحب اقتن�ءه� رغم اأن و�سعه الأ�سري والقت�س�دي مل يكن ي�سمح له 
يف تلك الفرتة بهذا النوع من "الرتف" لكنه اقت�سد من قرو�سه القليلة ليقتني هذه 
تعددت  وان  التي لزمته طوال حي�ته،  الت�سجيل  هوايته يف  لي�سبع  الك�مريا، رمب� 
ح�سن  ومن  هذه.  الت�سجيل  عملية  يف  لحق�  ا�ستخدمه�  التي  والأدوات  الو�س�ئل 
احلظ اأنه احتفظ يف اأوراقه اخل��سة ب�ل�سور الأولى التي التقطه� بك�مريته، وهي 
تك�سف اهتم�مه املبكر بق�سية �سعبه، فقد حمل اآلة الت�سوير اإلى املخيم�ت والتقط 
�سورا حل�لة الالجئني الب�ئ�سة، وعندم� ح�سل على �سه�دة الإعدادية وانتقل اأول 
اإلى مدر�سة الإم�م ال�س�فعي ومنه� اإلى مدر�سة فل�سطني الث�نوية ا�ستخدم ال�سور 
التي  املدر�سية  ال�سي��سي يف حترير جمالت احل�ئط  املق�ل  يلتقطه� مع  التي ك�ن 
اأفك�ره احلم��سية الأولى عن م�أ�س�ة �سعبه وعن  ك�نت حتمل يف مطلع ع�م 1953 

عدالة ق�سيته التي نذر نف�سه من اأجل انت�س�ره�.

مدر�سة  طلبة  لحت���د  رئي�سً�  انتخ�به  ج��رى  القي�دية  �سخ�سيته  ب��روز  وم��ع 
�سبكة  تو�سيع  يف  اجلديد  املوقع  هذا  وا�ستخدم  غزة  قط�ع  يف  الث�نوية  فل�سطني 
عالق�ته داخل اإط�ر املدر�سة وخ�رجه� ومل ينقطع عن حترير املق�لت ال�سي��سية 
ملجالت احلائط والتقاط ال�ضور التذكارية لالأحداث الهامة التي �ضهدتها غزة يف 

هذه الفرتة.

يذكر اأبوجه�د ح�دثة رفع الأعالم الفل�سطينية فوق �س�رية مدر�سة فل�سطني 
الث�نوية و�س�ئر مدار�ص قط�ع غزة ويذكر اأي�س� اأن الأ�ست�ذ فتحي البلع�وي ك�ن قد 
لعب دورا وطني� ب�رزا يف هذه املرحلة، وخ��سة يف اليوم الوطني الذي رفعت فيه 
الأعالم الفل�سطينية فوق املدار�ص، ومل يفت "اأبوجه�د" اأن يلتقط �سورا تذك�رية 

لهذا امل�سهد الوطني الت�ريخي.

الإعالمي  العمل  ه��ذا  اأن  جه�د  اأب��ي  �سخ�سية  يف  الغريبة  املف�رق�ت  وم��ن 
يف  اقرتنا  قد  كانا  �ضباه  منذ  اأظهره  الذي  العلني  وال�ضيا�ضي  النقابي  والن�ضاط 

زهري الوزير



267

التنظيمي يف  العمل  واحرتاف  ال�سري  العمل  اإتق�ن  على  فذة  بقدرة  نف�سه  الوقت 
ظروف ال�سرية.

عندم� تلقى اأبوجه�د تدريب�ته الع�سكرية الأولى ب�سكل �سري وهو يف �سن مبكرة 
جدا بداأ ع�سقه اجلديد لل�سالح والر�س��ص وغ�لب حبه القدمي للقلم والك�مريا ومل 
ي�ستمر هذا ال�سراع طويال فك�نت الغلبة اأخريا للر�س��ص على القلم، وللغة الدم 

على الكت�بة ب�حلرب.

يذكر اأبوجه�د اأنه ت�س�دف يف هذه املرحلة اأن اأر�سلت ال�سلط�ت امل�سرية اإلى 
مدر�سة فل�سطني الث�نوية عددا من املدر�سني من بينهم الأ�ست�ذ  �سالح البن� الذي 
خربة  الآخ��ر  هو  ك�ن  الذي  فودة  حممد  والأ�ست�ذ   1948 حرب  يف  متطوعً�  �س�رك 
العالقة  بتوطيد  ابوجه�د  اأ�سرع  وقد  امل�سلحة،  املق�ومة  واأعم�ل  القت�ل  ع�سكرية يف 

معهم�، وا�ستف�د كثريا من املعلوم�ت الع�سكرية التي تلق�ه� منهم� يف تلك الأي�م.

وكم ك�ن اأبو جه�د وفي� كع�دته لذكرى هوؤلء الذين �س�عدوه يف بداي�ته الأولى 
ومل يبخلوا عليه بخربتهم الع�سكرية والعملية ففي ع�م 1985 ك�ن ابوجه�د م�را 
ب�لق�هرة وك�ن من بني م�ستقبليه عدد من كب�ر رج�لت الدولة امل�سرية، وانفتح 
فودة  وحممد  البن�  �سالح  اأ�ست�ذيه  عن  بحرارة  اأبوجه�د  ف�س�أل  الذكري�ت  ملف 
وذكرهم� بكل خري. ورغم تراجع العمل الإعالمي العلني لأبي جه�د ل�س�لح العمل 
التنظيمي الع�سكري ال�سري، اإل اأنه مل يهجر اأبدا حبه للكت�بة ل يف تلك الأي�م ول 

يف اأي مرحلة لحقه من مراحل عمره.

ورغم هذا احلب اجل�رف للكت�بة ف�إنه اأبدا مل يدع احرتافه له� ومل ي�سنف 
نف�سه ك�تب� اأو موؤرخً� حمرتفً� اأو منظرًا �سي��سيً�. لكنه ح�فظ مع ذلك على خ�سو�سية 
عالقته ب�لكت�بة التي مل ينقطع عنه� وظل يحوم حوله� ك�لع��سقني ويختل�سه� من 
حني لآخر ك�لقبالت املحرمة ويبثه� يف هداأة الليل و�سكونه وانفع�لته و�سجونه التي 
قمعه� واختزنه� داخله طوال يومه ليمنح الآخرين الثقة والتف�وؤل والأمل الذي ك�ن 

يفي�ص منه.

مل تقت�سر عالقة اأبي جه�د على حب الكت�بة بل جت�وزه� بروحه املعط�ء غري 
الأن�نية، اإلى حب الكت�ب والأدب�ء واملثقفني واحت�س�نهم وت�سجيعهم ورع�يتهم.

ورغم انحي�ز اأبي جه�د،بحكم مهم�ته الت�ريخية اإلى الأدب ال�سي��سي والثوري 
يكن  التي مل  والأدبية  والفنية  الثق�فية  امل�س�ريع  لع�سرات  راعي�  اأي�س�  ك�ن  اأنه  اإل 
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يلزمها اأبدا باأي قيد اأو يفر�س عليها اأي �ضرط �ضوى حريتها يف االختيار واالإبداع 
والت�ألق.

على �سعيده ال�سخ�سي ك�ن اأبوجه�د قد بداأ م�س�هم�ته يف الكت�بة مبجالت 
احل�ئط املدر�سية يف الفرتة م� بني 1953و 1955 وتطور الأمر اإلى كت�بة املن�سورات 
ال�سي��سية ال�سرية وتوزيعه� يف قط�ع غزة، ومن ثم �س�هم ب�سكل فع�ل مع اإخوانه 
"فتح" بدءا  حلركة  الأولى  ال�سي��سية  والأدبي�ت  الأ�س��سية  املنطلق�ت  �سي�غة  يف 
من ع�م 1957، وبلغت م�س�هم�ته الذروة يف  ت�سرين الأول   1959 عندم� اأ�سهم 
�سهري�  بريوت  من  ت�سدر  ك�نت  احلي�ة" التي  فل�سطينن�-نداء  جملة  ت�أ�سي�ص  يف 
عن  الفرتة  هذه  يف  تعرب  افتت�حيته�  وك�نت  حوري  توفيق  الأ�ست�ذ  عليه�  وي�سرف 
دورا  املجلة  هذه  لعبت  وقد   1965/1/1 يف  النطالقة  موقف حركة "فتح" قبل 
مميزا كداعية وحمر�ص ومنظم رئي�سي حلركة "فتح" و�سرنى كيف اأن اأب� جه�د 
اعترب هذه املجلة مبث�بة احدى ركيزتني اأ�س��سيتني ك�ن لهم� دور ب�رز يف ت�أ�سي�ص 
وانطالقة حركة التحرير الوطني الفل�سطيني "فتح" ويف تثقيف اأعداد كبرية من 

�سب�ب هذه املرحلة.

املع��سر  الت�ريخ  يف  فل�سطيني  ثوري  حمرتف  اأول  جه�د  اأبو  اأ�سبح  وعندم� 
بتوليه م�سوؤولية قي�دة مكتب فل�سطني يف اجلزائر منذ ع�م 1963 حتى ع�م 1965 
ك�ن من بني امله�م الأولى التي اعتنى به� هن�ك، اإ�سدار عدد من الن�سرات ال�سي��سية 
حملت واحدة منه� ا�سم "�سرخة فل�سطينن�" والأخرى "اأخب�ر فل�سطينن�" ف�سال 

عن كت�بته عددًا من املح��سرات والبي�ن�ت والربامج ال�سي��سية.

واملجالت  ال��دوري���ت  وت�أ�سي�ص  ب�لكت�بة،  عالقته  بعده�  جه�د  اأب��و  وا�سل 
والن�سري�ت والكتب، ويف ع�م 1965 ك�ن وراء اجن�ز م�سروع اأول كت�ب حلركة "فتح" 

�سدر يف نه�ية هذا الع�م وهو يحمل ا�سم "م�س�عل الثورة على دروب العودة".

اأ�سهم اأبو جه�د يف ت�أ�سي�ص "ن�سرة �سوت الع��سفة" التي ك�نت تنطق ب��سم 
جملة  اأ�س�ص  ثم  فتح،  حلركة  الع�سكري  اجلن�ح  الع��سفة  لقوات  الع�مة  القي�دة 
الأو�س�ع داخل  الأ�س��سي ملت�بعة  الإعالمي  "فل�سطني املحتلة" التي ك�نت امل�سدر 
املحتلة، ثم اأ�س�ص اأول جملة ع�سكرية متخ�س�سة حملت ا�سم "املعركة" واأ�سر اأثن�ء 
اجلريدة  على  املعركة  ا�سم  اإطالق  على   1982 ع�م  للبن�ن  الإ�سرائيلي  الجتي�ح 

اليومية التي ك�نت ت�سدر يف بريوت حتت احل�س�ر.
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وك�ن قد اأ�س�ص قبله� اأول ق�سم خ��ص ب�ملعلوم�ت عن العدو الإ�سرائيلي وك�ن 
ي�سدر ن�سرة دورة ب��سم "تقرير الدرا�س�ت ال�سهري" كم� احت�سن ع�سرات امل�س�ريع 
ومنه� م�سروع "دار اجلليل للدار�س�ت والن�سر" و"دار الكلمة" وجملة "الفهر�ست" 
و"امللف" والكت�ب ال�سهري لالأر�ص املحتلة و"وق�ئع واأحداث" وع�سرات اأخرى من 

مراكز الدرا�س�ت واملجالت والدوري�ت والن�سرات.

�سدرت  التي  التحرر  بحرك�ت  اخل��سة  الن�سرات  لع�سرات  دعمه  قدم  كم� 
بلغ�ته� اخل��سة واحت�سن املجموع�ت امل�ستقلة من ال�سي��سيني واملفكرين والأدب�ء 

العرب.

واملحللني  اخل��رباء  من  وع��دد  الإ�سرائيلية  القي�دة  ك�نت  اآخ��ر،  �سعيد  على 
ال�سح�فة  موؤ�س�س�ت  على  املب��سر  ب�إ�سرافه  جه�د  اأب���  اتهموا  قد  الإ�سرائيليني 
الوطنية الفل�سطينية يف الأر�ص املحتلة وعلى مراكز الدرا�س�ت ومك�تب اخلدم�ت 
ال�سح�فية هن�ك. وقد اأقدمت �سلط�ت الحتالل الإ�سرائيلي على اإغالق عدد كبري 

منه� بدعوة ات�س�له� ب�أبي جه�د وعالقته� بحركة "فتح" وب�لثورة الفل�سطينية.

وم� تزال الق�ئمة طويلة ول ميكن الإح�طة بكل م�س�هم�ت اأبي جه�د يف هذا 
املج�ل .

نف�سه  الكت�بة  فعل  مع  تع�مل  اأب� جه�د  اأن  هو  هن�  اأخ��ريا  قوله  م� ميكن  كل 
هذه  له  ت�ريخي  وبق�ئد  نف�سه�  الكلمة  بقدا�سة  يليق  �سديد  وبحب  كبرية  بتقدير 

النظرية الكلية ال�س�ملة.
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أبو جهاد وبداياته 
 ساري عرابي

قد  الع�م 2015  الفل�سطينية يف عدده� 104 خريف  الدرا�س�ت  ك�نت جملة 
اأع�دت ن�سر كرا�ص كتبه اأبو جه�د )خليل الوزير(، اأحد اأهم موؤ�س�سي حركة فتح، 
ونحُ�سر يف الع�م 1986 ثم �سحب من التداول �سريًع�، اأم� الكرا�ص فقد حمل العنوان 
الطويل الت�يل: "حركة فتح: الن�سوء، الرتق�ء، التطور، املمثل ال�سرعي. البداي�ت".

ويبدو اأن "البداي�ت" عنوان الكرا�ص الذي ك�ن يفرت�ص اأن يكون حلقة اأولى 
من �سل�سلة العنوان الطويل الأول، وب�لفعل فقد ن�سرته جملة الدرا�س�ت حتت عنوان 

البداي�ت". فتح:  "حركة 
ب�لن�سبة لأبي جه�د فقد �سبق ونحُ�سرت �سريته، مب� يف ذلك روايته حول ت�أ�سي�ص 
كتبه  اغتي�له" الذي  واأ�سب�ب  بداي�ته  اأ�سرار  جه�د:  "اأبو  كت�ب  حركة "فتح" يف 
اأبي جه�د  اغتي�ل  بعد  اأي  الع�م 1989؛  الأولى يف  و�سدرت طبعته  حممد حمزة، 
بع�م واحد، و�سواه، فقد �سجل عدد من قي�دات "فتح" املوؤ�س�سني رواي�تهم، يف عدد 
وامل�سرية"  امليالد  "فتح:  كم�ل عدوان  ال�سهيد  كت�ب  منه�  واملذكرات،  الكتب  من 
الذي حوى عدًدا من مق�لته واللق�ءات التي اأجريت معه، ثم جمعت واأ�سدرت يف 
كت�ب يف الذكرى الأولى ل�ست�سه�ده، والعنوان نف�سه، هو عنوان مق�بلة اأجريت معه 

يف جملة "�سوؤون فل�سطينية" عدد 17 ع�م 1973.

كت�به  يف  اإي�د"،  "اأبو  خلف  �سالح  ال�سهيد  رواية  الرواي�ت،  تلك  اأقدم  ومن 
ال�سهري "فل�سطيني بال هوية"، ومن الإ�سدارات احلديثة، مذكرات �سليم الزعنون 
دف�تر  الفل�سطينية:  الثورة  "دف�تر  القدومي  ف�روق  وكت�ب  وامل�سرية"،  "ال�سرية 
الفتح"، واحلق اأن تلك امل�س�در وغريه� جمتمعة، تعطي فكرة جيدة عن ظروف 
من  والتجمع�ت يف عدد  وال�سخ�سي�ت  الأح��داث  من  ك�نت جملة  التي  الت�أ�سي�ص، 
اجلغرافي�ت والبلدان، انتهت اإلى "فتح"، يف دللة على م� ي�سبه احلتمية الت�ريخية، 
اإذ عرف هوؤلء الرج�ل مو�سعهم من حركة الت�ريخ، ويف ح�لة ت�سبه ن�سبيًّ� ظروف 

ت�أ�سي�ص حم��ص التي ك�نت بدوره� خال�سة جهود يف جغرافي�ت وبلدان متعددة.

�س�ري عرابي
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�سحيح اأن كرا�ص اأبي جه�د الع�ئد اإلى احلي�ة بعد واحد وثالثني ع�ًم�، ل يخلو 
من املعلوم�ت التف�سيلية اأحي�ًن� حول ت�أ�سي�ص فتح، اإل اأن اأهم م� فيه ال�سخ�سية 
التي اأ�سفر عنه� ك�تبه، والتي ت�سبه اإلى حد التط�بق اأدبي�ت "فتح" الأولى، والتي 

يبدو اأنه ك�ن �س�حب الدور الأهم يف �سي�غته�.

انحدر خليل الوزير من جم�عة الإخوان امل�سلمني، وهو الأمر الذي مل ي�سر اإليه 
يف هذا الكرا�ص، واإن ك�ن قد اأ�س�ر اإليه يف الرواية التي اأماله� على حممد حمزة، اإذ 
اأ�سبح م�سئول ن�س�طهم الع�سكري ال�سري على الأ�س��ص الذي يو�سحه بقوله "نحن 

نتدرب عندهم على ال�سالح، وهم يقولون اإن فل�سطني ق�سيتهم الأولى".

خالف اأبي جه�د مع الإخوان امل�سلمني يف قط�ع غزة، وحك�ية امل�سروع الذي 
قدمه لهم لت�أ�سي�ص حركة فتح، يرويهم� عبد اهلل اأبو عزة، يف كت�به "مع احلركة 
الإ�سالمية يف الدول العربية"، وك�ن قد اطلع على املذكرة التي قدمه� خليل الوزير 
لالإخوان الفل�سطينيني يف غزة �سيف الع�م 1957، ويدعوهم فيه� لإق�مة تنظيم 
اإلى ج�نب تنظيمهم يعمل على حترير فل�سطني ب�لكف�ح امل�سلح، على اأن يتخلى كل 
من ينتمي اإليه من الإخوان اأو من غريهم عن انتم�ءاتهم احلزبية وتبعي�تهم للدول 

والأحزاب الأخرى، ج�علني ولءهم لفل�سطني وحده�.

هذا النف�ص الذي ينقله اأبو عزة، يتط�بق مت�ًم� مع نف�ص "فتح" يف اأدبي�ته� 
وبي�ن�ته� ووث�ئقه� الأولى التي عر�سه� اأبو جه�د يف كرا�سه، ولكن الأبلغ اأنه� ت�سبه 
النف�ص الذي كتب فيه اأبو جه�د تلك الكرا�سة يف الع�م 1986؛ اأي بعد ثالثني ع�ًم� 
"فتح"  اأدبي�ت  بع�ص  على  ع�ًم�  ثالثني  وبعد  لالإخوان،  قدمه�  التي  املذكرة  على 
الأولى، وبعد اأن جرت مي�ه كثرية اأ�سفل اجل�سر الفتح�وي، وقد ح�سلت تطورات 
ه�ئلة على احلركة وعالق�ته� العربية، وك�نت قد خرجت اأخرًيا من حميط فل�سطني 

اإلى املنفى البعيد يف تون�ص.

وع��ل��ى اأي ح����ل، وم���ع ال��ن��ق��د ال���ذي ق��دم��ه اأب���و ج��ه���د ل��ل��ق��وى والأح����زاب 
والأيديولوجي�ت التي ك�نت ق�ئمة من بعد النكبة، ويف الظروف التي ت�أ�س�ست فيه� 
فتح، ف�إنه مل يذكر الإخوان على وجه التحديد، واإن ك�ن قد ذكر حركة القوميني 
العرب وموقفه� العدواين يف ب�دئ الأمر من "فتح" بعد انطالقته� املعلنة، وكذلك 

الفرع الفل�سطيني حلزب البعث.
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هذا الرجل الذي انحدر من جم�عة الإخوان امل�سلمني، يبدو، وبهذا التط�بق 
النزعة  كّر�سوا  الذين  اأه��م  من  اأن��ه   ،1986 وال��ع���م   1957 الع�م  بني  م�  نف�سه 
"فتح"  جعل  الذي  النحو  على  الطويل،  م�سوارهم  يف  وا�ست�سحبوه�  الفل�سطينية 
ب�لإ�س�فة اإلى ع�مل النكبة وعوامل اأخرى، من اأهم العوامل التي ا�ستكملت �سي�غة 
الهوية الفل�سطينية، ودون اأن يظهر يف �سي�غ�ت اأبي جه�د اأثر لتلك البداية الإخوانية 
املهمة. بل ك�ن ثمة تطرف لفت، وب�لرغم من الزمن املتقدم حني كت�بة الكرا�ص، 
يف حتليل اأبي جه�د لأ�سب�ب املوؤامرة على فل�سطني، اإذ جعل الهدف الأ�س��ص من 
تلك املوؤامرة "تغييب ال�سخ�سية الفل�سطينية واإلغ�ء الع�مل الفل�سطيني من مع�دلة 
ال�سراع"، ج�عاًل نقطة التق�طع بني ك�فة القوى املع�دية لل�سعب الفل�سطيني "منع 
قي�م حكومة وكي�ن فل�سطيني ب�أي ثمن"، واأن اخلط�أ املميت الذي ارتكبته القي�دات 
الفل�سطينية اأثن�ء النكبة وبعده� ك�ن الر�سوخ للدول العربية وت�أخري اإعالن الكي�ن 

ا. الفل�سطيني، حيث ك�نت حكومة عموم فل�سطني مت�أخرة جدًّ

الذين  اأهم  ك�ن من  امل�سلمني،  الإخ��وان  اأبي جه�د من جم�عة  انحدار  رغم 
كّر�سوا النزعة الفل�سطينية، وجعل "فتح" من اأهم العوامل التي ا�ستكملت �سي�غة 

الهوية الفل�سطينية.

الإنق�ذ، وعلى  اأبو جه�د هجوًم� عنيًف� على جي�ص  �سّن  اإلى ذلك  وب�لإ�س�فة 
اجليو�ص العربية التي اتهم بع�سه� ب�ل�سم بت�سليم م�س�ح�ت حمددة من فل�سطني، 
على  العربية  الأنظمة  فر�سته�  التي  الق��سية  الظروف  عن  حديثه  اإلى  ب�لإ�س�فة 
الفل�سطينيني يف خميم�ت اللجوء، والته�م�ت التي اختلقته� عن بيع الفل�سطينيني 
التي ق�مت  والأنظمة، هي  الدول  تلك  اأي  اأنه�؛  به� ظلًم�، مع  لأر�سهم ولحقتهم 

بدور مركزي اإلى ج�نب ال�ستعم�ر يف املوؤامرة على فل�سطني.

ال�ستقالل،  الو�س�ية،  الفل�سطيني،  القرار  "م�س�درة  عب�رات  جند  و�سوف 
الفل�سطينية…"  العربية  ال�سخ�سية  خلق  �سالحهم،  من  الفل�سطينيني  جتريد 
تتكرر كثرًيا يف كالم اأبي جه�د ويف وث�ئق "فتح" الأولى التي عر�سه�، والتي احتلت 

م�س�حة كبرية من كرا�سه.

وعلى اأي ح�ل ف�إن النزعة املتطرفة التي تقراأ املوؤامرة على فل�سطني، فقط من 
بوابة الكي�نية الفل�سطينية، مل تكن القراءة الوحيدة ال�س�ئدة يف فتح، �س�حبة �سع�ر 
حرك�ت  على  انفتحت  بعدم�  �سيم�  ل  العربية"،  الوحدة  طريق  فل�سطني  "حترير 
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التحرر والثورات الع�ملية، و�س�رت تقراأ الهجمة ال�ستعم�رية على فل�سطني يف �سي�ق 
اأو�سع، ففي الكرا�ص نف�سه ن�ص خط�ب األق�ه ي��سر عرف�ت يف ال�سني ع�م 1964 

يرى فيه "اإ�سرائيل" "وتًدا ا�ستعم�ريًّ� يف قلب الأمة العربية".
ومع ذلك كله ثمة متركز دائم حول الذات الفل�سطينية، لدى موؤ�س�سي "فتح" 
الأوائل حتديًدا، اإذ ك�نت ترتاجع هذه النزعة لدى ي�س�ريي احلركة الذين اأخذوا 
املق�تلني يف �سفوفه� من  ولدى  الأردن،  واخلروج من  اأيلول  اأحداث  بعد  ب�لتزايد 
العرب، الذين ظلوا ي�سكون من اإقليمية احلركة، وهي ال�سفة التي مل تكن تراه� 
كم� يف الوث�ئق التي عر�سه� اأبو جه�د، وق�لت فيه�  خط�به�،  يف  "فتح" متحققة 

"فتح" اإن الدعوة للكي�نية الفل�سطينية لي�ست دعوة لالإقليمية.
� ك�ن الأمر، ف�إن "فتح" ويف بي�ن �سدر يف 28 ك�نون الث�ين 1965، ق�لت  اأيًّ
قد  رئي�سيًّ�  انعط�ًف�  اإن  بل  اأطلقت،  ر�س��سة  "لي�ست جمرد  الأولى  الر�س��سة  اإن 
واأيًّ� ك�نت  الفل�سطيني، ويف ت�ريخ املنطقة العربية".  ال�سعب  حدث الآن يف ت�ريخ 
م�آلت "فتح" الآن، ف�إن تلك الر�س��سة ك�نت التعبري عن اخلروج الفل�سطيني من 
العربية،  الدول  فر�سته�  التي  والو�س�ية  الإحل�ق  وح�لة  النكبة  بعد  من  التك�لية 

وعن الوعي بخط�أ التعويل الق�تل على تلك الدول.
املب�درة، ومي�سك �سالحه،  ي�أخذ زم�م  اأن  الفل�سطيني  الأمر حّتم على  ذلك 
ال�سردية  ملواجهة  ل  الفل�سطينية،  ال�سخ�سية  تكري�ص  دون  يكن ممكًن�  م� مل  وهو 
� لتمكني الفل�سطيني من جت�وز املعيق�ت  ال�سهيونية ال�ستعم�رية فح�سب، ولكن اأي�سً
اأبو  اأح�سن  ت�ريخية  للحظة  ا�ستج�بة  يف  وقي�دته�،  ثورته  وتفجري  اله�ئلة  العربية 

جه�د ورف�قه قراءته� والتق�طه� وحتديد الدور على اأ�س��ص اجت�هه�.
"فتح"  م���آلت  ك�نت  ومهم�  اأخ��رى  وم��رة  الطويل،  الزمن  هذا  وبعد  والآن، 
الهوية  بتحويل  متثل  الذي  الك�رثي  واخلط�أ  منطلق�ته�،  على  وانقالبه�  امل�أ�س�وية 
الفل�سطينية من �سرورة للمواجهة وت�أ�سي�ص الثورة اإلى البحث عن كي�نية واإن على 
ح�س�ب التحرير، ميكن القول، وب�لنظر اإلى �سي��س�ت الدول العربية اليوم، الت�آمرية 
الفل�سطينيون،  خ��سه�  ه�ئلة  مالحم  بعد  ت�أتي  والتي  والت�سفوية،  والتطبيعية 
الفل�سطيني  ال�سعب  ت�ريخ  يف  رئي�ًس�  انعط�ًف�  ك�نت  الفل�سطينية  اللحظة  تلك  اإن 

واملنطقة العربية ب�لفعل.
الق�سية  ت�سفية  من  وامل��وؤام��رة  الو�س�ية  دول  لتمكنت  النعط�فة  تلك  لول 
الفل�سطينية نه�ئيًّ�، ولوله� مل� متكن الفل�سطينيون من اإحالل مق�ومة اإثر اأخرى، 
وح�لة كف�حية مك�ن اأخرى، وت�سحيح امل�س�ر دائًم�، وبهذا ف�إن مق�ومة "حم��ص" 

و"اجله�د الإ�سالمي" اليوم تنت�سب ب�ل�سرورة لتلك اللحظة الت�أ�سي�سية.
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تفاصيل اغتيال أبي جهاد
خطة محكمة

عملية  تنفيذ  من  وانطلقت  الوزير،  خليل  لغتي�ل  جيًدا  تحُعد  اإ�سرائيل  بداأت 
اغتي�ل بحق م�س�عديه الثالثة حمدي �سلط�ن، ومروان الكي�يل، وحممد ح�سن  يف 
قرب�ص، وبعده� اأر�سلت جمموعة عمالء اإلى بغداد لكن مت الك�سف عنهم واعتقلوا 
على يد الأمن العراقي، وك�نت هذه العملية خطوة حم�سوبة من املو�س�د الإ�سرائيلي 
اإليه� حتى  اإن و�سل  م�  التي  تون�ص،  اإلى  اأمنًي�  املحُحكمة  بغداد  حلمله على مغ�درة 
ح�س��سة  اأمنية  معلوم�ت  على  ح�سوله  وؤكد  يحُ الب�سري  حممد  من  ات�س�ًل  تلقى 

يتوجب عليه الطالع عليه�.

وج�ءت ليلة ال�س�د�ص ع�سر من ني�س�ن 1988، وم� اإن جت�وزت ال�س�عة الث�نية 
ع�سرة لياًل بحوايل ثالثة اأرب�ع ال�س�عة حتى ه�جمت القوات اخل��سة الإ�سرائيلية 
كل  واخرتقت  التون�سية  الع��سمة  اإل��ى  البحر  عرب  ت�سللت  اأن  بعد  الوزير،  منزل 
الإجراءات الأمنية يف �س�حية �سيدي بو �سعيد، وقد مت الهجوم على دفعتني، وفق 
مق�بلة ن�سرته� �سحيفة يديعوت اأحرنوت مع "ن�حوم ليف" ق�ئد القوات اخل��سة 
"مو�سي يع�لون" رئي�ص  اأنه� �سمت قرابة 26 فرًدا منهم  اإلى  لفًت�  "كوم�ندوز"، 

اأرك�ن اجلي�ص الإ�سرائيلي �س�بًق�.
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تقرير الوزير عن االنتفاضة

التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�ص  لالنتف��سة،انعقد  الأول  ال�سهر  نه�ية  مع 
الفل�سطينية يف بغداد بني 6 و 9 ك�نون الث�ين 1988 ي�ستمع اإلى اأول تقرير ر�سمي عن 
النتف��سة، من اإعداد ق�ئد ب�رز ومتخ�س�ص ب�سوؤون فل�سطني املحتلة، هو ال�سهيد 
خليل الوزير "ابو جه�د" تكمن قيمة هذا التقرير فيم� اكت�سبه من م�سداقية ويف 
م� �سهدت به نداءات القي�دة املوحدة لالنتف��سة، ومنه� تلك التي �سدرت ول تزال 
بعد ا�ست�سه�ده يف فجر 16 ني�س�ن 1988، اإثر عملية كوم�ندو�ص ق�مت به� وحدات 

اإ�سرائيلية خ��سة يف تون�ص. 

مم� ق�له ال�سهيد يف تقريره اإن النتف��سة قرار دائم ومم�ر�سة يومية تعك�ص 
ملجمل  تتويجً�  ج���ءت  واإنه�  املتجدد،  الت�ريخي  وتوا�سله  فل�سطني  �سعب  اأ�س�لة 
بل  الن�س�لية،  امل�سرية  اأو منف�سلة عن جممل  تكن مقطوعة  الوطني، مل  الن�س�ل 
الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  تقوده�  التي  امل�سرية  لهذه  طبيعيً�  نت�جً�  ج���ءت 

م�سلحة برباجمه� و�سع�راته� ال�سي��سية.

 كم� ركز الق�ئد ال�سهيد يف تقريره، على جملة مالحظ�ت منه� �سمولية الن�س�ل 
لك�فة جم�هري ال�سعب وخمتلف قط�ع�ته وفئ�ته وتي�راته واأجي�له، و�سموليته� لكل 
مدينة وقرية وحي وخميم كم� ركز على تطوير اخلربات الن�س�لية، وارتق�ء م�ستوى 
الأداء يف القب�سة احلديدية واأ�س�ليبه� القمعية وحمالت القتل اجلم�عية ويف هذا 
املج�ل اأ�س�د بقوى ال�سعب واأطره وموؤ�س�س�ته وخ��سة اللج�ن الوطنية وال�سعبية التي 

اأفرزت على م�ستوى الق�عدة يف كل مك�ن.

الذي  الوقت  اأنه يف  ال�سهيد  الق�ئد  تقرير  النتف��سة ج�ء يف  اأهداف  وحول 
هو  "م.ت.ف" واأهدافه�  حول  واللتف�ف  لالحتالل،  الفوري  �سع�ر" الإنه�ء  ك�ن 
عنوان النتف��سة ف�إن هذه النتف��سة ك�نت تتع�مل ب�قتدار يف طرح مط�لب للتنفيذ 
الفوري، مثل اإلغ�ء ق�نون الطوارئ ال�س�در يف عهد النتداب الربيط�ين ومنه الإبع�د 
والعتق�ل الإداري من غري حم�كمة ون�سف البيوت واملط�لبة ب�لإفراج عن معتقليه� 

واإلغ�ء ال�سرائب الإ�س�فية..الخ. وكل ذلك ملنح النتف��سة قوة دفع جديدة.
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كم� لحظ التقرير جن�ح التجربة اجلديدة للج�ن ال�سعبية والوطنية يف اإدارة 
اأمور احلي�ة اليومية، من خالل تنظيم حمالت ال�ستغ�ثة وتوفري املواد التموينية 
للمن�طق املح��سرة، ورع�ية اأ�سر ال�سهداء واملعتقلني، ف�ساًل عن التع�مل الذكي مع 

و�س�ئل الإعالم الغربية لإي�س�ل �سورة النتف��سة اإلى الع�مل كله.

من ع��ص بعد رحيل اأبي جه�د ي�ستطيع ال�سه�دة ب�أن ذلك التقرير ك�ن قراءة 
يف فكر النتف��سة وتنظيمه� ويوؤكد مك�نته�، فخليل الوزير هو من ق�ل: ل �سوت يعلو 
فوق �سوت النتف��سة، واإن النتف��سة مل تكن هبة ع�طفية ع�ر�سة ولكنه� "فتح" 
فل�سطينيي  اأكدت تالحم  النتف��سة  واإن  اآف�ق م�ستقبل جديد  وواقع يحمل  جديد 

الداخل واخل�رج.

مل تكن �سلط�ت الحتالل الإ�سرائيلي جتهل الدور الكبري لأبي جه�د يف اندلع 
النتف��سة وتوجيهه� وقد ورد يف حتليل �سح�يف اأمريكي اأن القرار بقتله يعود لكونه 
اأحد الأوائل الذين نظموا النتف��سة. وقد ك�ن يجري مك�مل�ت ه�تفية مع اأ�سخ��ص 
وقد  الإ�سرائيلي  التن�ست  عملية  لي�سلل  جنيف،  طريق  عن  املحتلة  الأرا�سي  يف 
اعتربه الإ�سرائيليون ق�ئدًا خطرًا، فقرروا الق�س�ء عليه قبل اأن يو�سل النتف��سة 

اإلى مرحلته� الث�لثة، وهي اإق�مة الدولة اأو احلكومة يف املنفى.

 أبو جهاد كان هدف إسرائيل الدائم

كم� ذكرن� يف �سفح�ت �س�بقة، ف�إن القرار الإ�سرائيلي ب�غتي�ل اأبي جه�د ك�ن 
قد اتخذ منذ زمن اأبعد بكثري فهو لي�ص من موؤ�س�سي حركة "فتح" الأوائل يف بداية 
اإ�سرائيل  ال�ستيني�ت وح�سب بل ومن رواد املق�ومة يف غزة �سنة 1956 فهو هدف 
الدائم. وقد ت�س�ءل الك�تب الإ�سرائيلي رون بن �س�ي: كيف يخطئ رجل مثل اأبي 
جه�د ب�ل�سكن قرب �س�طئ البحر اإل اإذا ك�ن يعتقد اأن الو�سع ال�سي��سي الدويل لن 
ي�سجع على الإقدام على امل�س��ص ب�أحد زعم�ء منظمة التحرير ومواجهة النتق�دات 

الدولية.

وت�س�فرت اجلهود على اأعلى امل�ستوي�ت يف القوات امل�سلحة الإ�سرائيلية وعن 
ا�سرتاك اأربع قطع بحرية منه� �سفينة حرا�سة "كورفيت" حتمل ط�ئرتي هليوكبرت 
ل�ستعم�لهم� اإذا اقت�ست احل�جة للنجدة، كم� حتمل اإحداهم� م�ست�سفى ع�ئمً� وقد 
ر�ست القطع على مقربة من املي�ه القليمية التون�سية تواكبه� ط�ئرة قي�دة وط�ئرة 

م�سد�ص ال�سهيد اأبي جه�د



279

اأخرى للتج�س�ص والتعقب. وقد اأ�سرف عدد من كب�ر الع�سكريني بينهم اللواء اإيهود 
ب�راك واللواء اأمنون �س�ح�ك رئي�ص ال�ستخب�رات الع�سكرية على تنفيذ العملية من 

اجلو والبحر.

وانتقلت  تون�ص  �س�طئ  اإل��ى  املط�طية  ب���ل��زوارق  الكوم�ندو�ص  فرق  و�سلت 
يف  جه�د  اأبو  يقيم  حيث  بو�سعيد،  �سيدي  �س�حية  اإلى  �س�بقً�  معده  ترتيب�ت  وفق 
دائرة متو�سطة ه�دئة وهن�ك انتظرت عودته يف منت�سف الليل، وقد انق�سمت اإلى 
جمموع�ت اختب�أ بع�سه� بني الأ�سج�ر للحم�ية واملراقبة وبعد �س�عة من و�سول اأبي 
املنزل وحميطه فتم تفجري  جه�د تقدم ال�سرائيليون يف جمموع�ت �سغرية نحو 
اأبواب املدخل يف مقدمة املنزل دون �سجة ل�ستعم�لهم مواد متفجرة حديثة غري 
واأطلقت  الق�ئد  اإلى غرفة  املجموع�ت  اإحدى  ثوان �سعدت  قبل، ويف  معروفة من 

عليه �سبعني ر�س��سة بكوامت ال�سوت اأ�س�بته منه� اأربعون. 

لكل  الفل�ضطيني  القائد  اغتيال  على  اإقدامهم  يف  اال�ضرائيليون  احتاط 
الرادار من اجلو  اأجهزة  بت�سوي�ص عرب  التليفونية  الحتم�لت، قطعوا الت�س�لت 
خالل العملية وع�دت املجموع�ت اإلى ال�س�طئ حيث تركت ال�سي�رات التي ا�ستعملته� 
وركبت الزوارق اإلى ال�سفن املت�أهبة يف عر�ص البحر ثم ع�دت اإلى ا�سرائيل خالل 

اأربعة اأي�م ويف حرا�سة الط�ئرات احلربية.

تف��سيل  وت�سري  كبريًا  ن�سرًا  جه�د  اأب��ي  الق�ئد  اغتي�ل  ا�سرائيل  اعتربت   
العملية اإلى اأن ال�سرائيليني قد اأعدوا له� بدقة ب�لغة ولكنهم اأخط�أوا يف الت�سويب 
اأبو جه�د وع��ست  نحو مرمى الهدف الرئي�سي وهو اغتي�ل النتف��سة، فقد م�ت 
النتف��سة. م�ت الق�ئد وع��ص الرمز يف كل بيت ويف كل قلب. م� اإن انت�سر اخلرب 
املفجع يف اأر�ص النتف��سة حتى �سهدت �سوارعه� يف 16 ني�س�ن اعنف التظ�هرات 
منذ ق�مت النتف��سة. ابتداأت التظ�هرات مب�سريات �س�متة حدادًا وخ�سوعً� فب�در 
والر�س��ص  وب�لن�ر  للدموع  امل�سيل  الغ�ز  بقن�بل  تفريقه�  اإلى  ال�سرائيلي  اجلي�ص 
املط�طي وانطلقت غزة مدينة اأبي جه�د بعد الرملة، تتحدى منع التجول املفرو�ص 
الغ��سب الول يف وداع  اليوم  التظ�هرات وانتهى  عليه� و�س�رك حتى الأطف�ل يف 
الأر�ص املحتلة لبنه� الب�ر ب��ست�سه�د �سبعة ع�سر مواطنً� بينهم ثالث ن�س�ء، كم� 

اأ�سيب الع�سرات بجراح ب�لغة، اأم� املعتقلون فك�نوا ب�ملئ�ت. 
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�سحيفة مع�ريف العربية يف عدده� ال�س�در بت�ريخ 4 متوز 1977 ك�نت اأول 
اأودت  التي  العملية  اإ�ضرائيل يف  لتورط  وبالتف�ضيل  اإ�ضرائيلية ت�ضري �ضراحة  جهة 
"مع�ريف"  وع�دت  اآن��ذاك،  الفل�سطينية  الثورة  لقوات  الع�م  الق�ئد  ن�ئب  بحي�ة 

لنف�ص املو�سوع يف هذه الأي�م لتك�سف املزيد واملزيد.

ون�سر "مع�ريف" تف��سيل دقيقة للعملية يدعو لالعتق�د، اأن اجله�ت الأمنية 
الإ�سرائيلية �سّربت تلك املعلوم�ت لل�سحيفة. 

العملية  نّفذ  من  اإن  اأبيب،  تل  يف  اأح��د  يكذبه�  اأن  دون  "مع�ريف"،  ق�لت 
وحدات كوم�ندوز خ��سة ت�بعة لهيئة الأرك�ن الإ�سرائيلية، وهي الأقوى يف اجلي�ص 
اأبي جه�د ليلة 15 / 16 ني�س�ن 1988، ومت تنظيم العملية  الإ�سرائيلي، يف منزل 

كعملية ع�سكرية وا�سعة النط�ق.

به�  يقطن  ك�ن  التي  جه�د  اأبي  فيال  بن�ء  اإع���دة  مت  اأنه  ال�سحيفة  وك�سفت 
جله�ز  عمالء  على  اعتم�ًدا  اإ�سرائيل  يف  الدقيقة  بتف��سيله�  الع��سمة  تون�ص  يف 
داخل  العملية  على  الع�سكرية  الوحدات  تدريب  يف  رج�له  �س�عد  الذي  املو�س�د، 
الفيال ال�سبيهة يف اإ�سرائيل. ونّوهت لدور عمالء املو�س�د الفل�سطينيني والتون�سيني 
يعملون  اأنهم  يعتقدون  ك�نوا  التون�سيني  العمالء  بع�ص  اأن  اإلى  العملية، م�سرية  يف 

جله�ز خم�برات اأوروبي مل تذكره ال�سحيفة.

ون�سرت ال�سحيفة ر�سًم� للط�بق الأر�سي لفيال اأبي جه�د، ل�سرح كيف متت 
اأبي جه�د  اأفراد وحدة الكوم�ندوز الب�ب الرئي�سي ومت قتل  العملية، حيث اقتحم 

عند طرف الدرج املوؤّدي اإلى الط�بق الأول. 

تنفيذ  وق��ت  الأرك����ن(  رئي�ص  )م�س�عد  ب���راك  اإيهود  اإن  ال�سحيفة  وق�لت 
العملية، وزعيم حزب العمل عند ن�سر هذا التقرير يف "مع�ريف"، هو الذي اأعد 

للعملية واأ�سرف على عملية الغتي�ل من البحر قب�لة �سواطئ تون�ص.

لكن ب�راك مل يكن وحده، فمع�ريف ن�سرت �سور واأ�سم�ء القي�دات الإ�سرائيلية 
التي خّططت ونّفذت تلك العملية واأبرزهم: اإ�سح�ق �س�مري رئي�ص حكومة الحتالل 
وقتذاك الذي �س�دق على عملية الغتي�ل وبعد تنفيذ العملية بنج�ح اأر�سل برقية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  يف  الدف�ع  وزير  رابني  اإ�سح�ق  وكذلك  ملنّفذيه�،  تهنئة 
واآمنون  امل�سغر،  الوزاري  املجل�ص  جل�سة  يف  العملية  تنفيذ  اأّيد  الذي  الإ�سرائيلية 
لتنفيذ  لزمة  معلوم�ت  وّفر  الذي  الع�سكرية  ال�ستخب�رات  رئي�ص  �س�ح�ك  ليبكني 
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معلوم�ت   � اأي�سً قّدم  الذي  املو�س�د  جه�ز  رئي�ص  اأدم��وين  ون�حوم  بنج�ح،  العملية 
دقيقة لإجن�ح العملية، واإيل رجوني�ص �س�بط ال�ستخب�رات يف دورية هيئة الأرك�ن 
والذي بداأ، كم� تقول ال�سحيفة بجمع معلوم�ت يف نه�ية ع�م 1987 بعد ت�سريحه 

من اجلي�ص، ودان �سومرون رئي�ص الأرك�ن الذي �س�دق على عملية الغتي�ل.

جه�ز  ب��داأ  جه�د،  اأب��ي  اغتي�ل  تقّرر  اأن  بعد  اأن��ه  "مع�ريف" اإل��ى  واأ���س���رت 
جه�د  اأبي  عن  �سخ�سية  معلوم�ت  بجمع  املو�س�د  وجه�ز  الع�سكرية  ال�ستخب�رات 
وعن املنزل الذي يعي�ص فيه، ومت توفري معلوم�ت كثرية يف هذا املج�ل مب�س�عدة 
عمالء اإ�سرائيل يف تون�ص. ومل يكتِف العمالء، بتوفري معلوم�ت و�سور منزل ال�سهيد 
من ك�فة اجله�ت، بل قدموا م�س�عدات لوج�ستية لوحدة الكوم�ندوز الإ�سرائيلية 

التي نّفذت الغتي�ل.
ع�م  بعد  تون�ص  اإلى  الفل�سطينية  القي�دة  انتق�ل  بعد  اأنه  ال�سحيفة  وك�سفت 
1982 ف�إن اإ�سرائيل ا�ستط�عت اإيج�د ق�عدة قوية من العمالء هن�ك، واأن كثريين 
من عمالء املو�س�د زاروا تون�ص ك�سي�ح اأو كرج�ل اأعم�ل اأوروبيني، واأن هوؤلء زاروا 
تون�ص كثرًيا حتت هذا الغط�ء ويف فرتات متق�ربة، وفتحوا فروًع� ل�سرك�ت اأوروبية 

يف العا�ضمة التون�ضية كانت غطاء لن�ضاط املو�ضاد. 
واأ�س�رت ال�سحيفة اإلى الرغبة ال�سديدة لدى اإ�سرائيل بتجنيد عمالء تون�سيني 
وخ�رج  داخل  بذلت  بجهود  ذلك  وجنح  لإغرائهم،  لذلك  كبرية  مب�لغ  ر�سد  ومت 
لأجهزة  معلوم�ت  يجمعون  اأنهم  غط�ء  حتت  منهم  العديد  املو�س�د  وجّند  تون�ص، 
ا�ستخب�رية اأوروبية، اإ�س�فة اإلى م� و�سفته ال�سحيفة مبح�ولة املو�س�د جتنيد عدٍد 

من اأفراد الف�س�ئل الفل�سطينية املختلفة يف تون�ص.
واأّكدت "مع�ريف" اأنه بحلول منت�سف ثم�نيني�ت القرن الع�سرين ك�نت هن�ك 
�سبكة من العمالء منت�سرة يف خمتلف اأنح�ء تون�ص تزود اإ�سرائيل مبعلوم�ت دقيقة، 
واأن هذه ال�سبكة التي عملت على مدار �سنوات يف تون�ص، ا�ست�أجرت العديد من املن�زل 
لإخف�ء الأ�سلحة والتن�ست على املك�مل�ت، وادعت ال�سحيفة اأن املو�س�د ك�ن يتن�ست 
على اله�تف الذي ك�ن ي�ستخدمه ال�سهيد اأبو جه�د، واأنه ك�ن على علم ب�لت�س�لت 
هذه  وك�نت  النتف��سة،  وق��ي���دات  ن�سط�ء  مع  جه�د،  اأب��و  اأج��راه���  التي  اله�تفية 
الت�س�لت جتري عرب بدالت دولية يف عوا�سم اأوروبية لإخف�ء م�سدر تلك املك�مل�ت.
حتّلق  ك�نت   707 بوينغ  بط�ئرة  ا�ستع�نت  اإ�سرائيل  ب�أن  ال�سحيفة،  وك�سفت 
التي  الهواتف  على  والتن�ست  وبثه�  معلوم�ت  جلمع  التون�سية  ال�سواطئ  ق��رب 

ي�ستخدمه� الق�دة الفل�سطينيون. 
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واأ�س�رت ال�سحيفة اإلى اأنه يف اأثن�ء ال�ستعداد لتنفيذ عملية الغتي�ل، متّكنت 
اإلى  الت�سلل  من  تون�ص،  يف  املو�س�د  �سبكة  مب�س�عدة  اإ�سرائيلية  بحرية  دوري���ت 
ال�سواطئ التون�سية لتحديد املك�ن الأكرث اأمًن� لنطالق وحدة الكوم�ندوز التي اأوكل 

اإليه� مهمة تنفيذ الغتي�ل. 
ك�سفته�  التي  املعلوم�ت  اإلى  كثرًيا  بح�جة  واملت�بعون،  الع�م  الراأي  يكن  ومل 
له�،  املنظم  والتح�سري  ودّقته�  العملية  قوة  مدى  ملعرفة  الإ�سرائيلية  ال�سحيفة 
والإيح�ء ب�أن جه�ز الأمن الإ�سرائيلي ك�ن وحده يعمل وب�قي الأجهزة التي تتولى 
التي  الأجهزة  امل�ستغرب، فهذه  الأمر  تون�ص ك�نت يف غفوة طويلة، وهو  الأمن يف 
تعمل يف تون�ص وغريه� من البلدان العربية تعرف عن "دبة النمل" عندم� يتعلق 
الأمر ب�أمن احلك�م، ف�أين ك�نت وعمالء املو�س�د ي�سرحون وميرحون يف تون�ص، ثم 

يدخلون اإلى الع��سمة وينّفذون الغتي�ل ويخرجون ب�سالم؟!

جه�د،  اأبي  ب�غتي�ل  القرار  اتخ�ذ  تف��سيل  ال�سحيفة  ن�سرته  م�  اأهم  ومن 
ورمب� ي�س�عد ذلك يف فهم اآلية اتخ�ذ قرارات من هذا النوع يف اإ�سرائيل. وق�لت 
يقّل  ك�ن  الذي  الب��ص  انته�ء عملية اختط�ف  وبعد  اإنه يف 1988/3/8،  مع�ريف 
موظفي مركز الأبح�ث النووية يف دميون�، التي خطط له� اأبو جه�د، عقد جمل�ص 
الوزراء الإ�سرائيلي امل�سغر، وعلى راأ�ص جدول الأعم�ل اقرتاح قّدمه جه�ز املو�س�د 
ب�غتي�ل اأحد اأفراد منظمة التحرير الفل�سطينية ولكنه هذه املرة ك�ن راأ�س� كبريًا 

هو: اأبو جه�د.

أين كان السياسيون؟

م� تذكره "مع�ريف"، يوؤكد الدور الذي املوؤثر واحل��سم الذي تلعبه املوؤ�س�سة 
اأنه  يت�سح  الذي  الجتم�ع  ذلك  من  اأ�س�بيع،  خم�سة  فبعد  اإ�سرائيل،  يف  الأمنية 
ك�ن  عندم�   ،1988/4/15 اجلمعة  يوم  ويف  الأمنية،  املوؤ�س�سة  لأرك�ن  عملًي�  ك�ن 
يف  وقواربهم،  وط�ئراتهم  جتهيزاتهم  مع  ال�سفن  يف  الإ�سرائيليون  الكوم�ندوز 
البحر يف الطريق اإلى تون�ص، عقد املجل�ص الوزاري امل�سغر الذي ت�سفه ال�سحيفة 
األ  هذه  واحل�لة  الطبيعي  ومن  العملية.  على  للم�س�دقة  "ال�سي��سي" اجتم�ًع�  ب� 
اأع�س�ء  ف�إن  العموم  وعلى  �س�عة،  ن�سف  من  اأكرث  ال�سوري،  الجتم�ع  ي�ستغرق 
ك�نت  عملية  على  للم�س�دقة  بهم  اأتوا  الذين  ال�سي��سي  امل�سغر  ال��وزاري  املجل�ص 
يف طريقه� للتنفيذ وافقوا على العملية ب��ستثن�ء عيزر وايزمن، الذي، وكم� تقول 
ال�سحيفة ع�ر�ص العملية ب�سدة، لأنه� ح�سب راأيه �ست�سر ب�حتم�لت التو�سل اإلى 
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يتحّم�ص  مل  بري�ص  �سمعون  اأن  ال�سحيفة  وتذكر  الفل�سطينيني،  مع  �سلمية  ت�سوية 
للعملية، واأّيد العملية كل من اإ�سح�ق �س�مري رئي�ص الوزراء، ووزراء حكومة الوحدة 
اآرن�ص،  ومو�سيه  رابني،  اإ�سح�ق  والليكود:  العمل  الكبريين  احلزبني  من  الوطنية 

ودافيد ليفي، واآرئيل �س�رون، ومو�سى ق�س�ب، وح�ييم ب�رليف، واإ�سحق ن�فون.

تعلن  ب�أل  قرار،  اتخذ  بل  فقط،  العملية  على  الجتم�ع  هذا  ي�س�دق يف  ومل 
اأم ف�سلت، وهو م� حدث  اأي م�سوؤولية له� عن العملية �سواء جنحت  اإ�سرائيل عن 

ب�لفعل، وبقي القرار �س�رًي� حتى الآن. 

وميكن اأن ن�سيف هن� معلوم�ت اأخرى جت�هله� تقرير "مع�ريف"، وتك�سفت 
على مدار ال�سنوات التي تلت الغتي�ل، ك�سف عنه� ن�فذون يف املو�س�د واأجهزة الأمن 
الإ�سرائيلية لكثري من ال�سح�فيني الأج�نب، وك�ن الهدف منه� الإبق�ء على �سورة 
ال�سورة  تلك  تعّر�ص  بعد   � الع�م، خ�سو�سً الراأي  اأعني  "الأ�سطورية" يف  املو�س�د 
لالهتزاز فيم� بعد. ومن هذه املعلوم�ت اأن عمالء املو�س�د راقبوا فيال اأبي جه�د يف 
تون�ص الع��سمة ملدة �سهرين مراقبة متوا�سلة و�سملت هذه املراقبة كل �سيء يتعلق 
ب�لداخلني واخل�رجني منه� واأفراد ع�ئلته �سواء ك�نوا داخله� اأو خ�رجه�، وزرعوا 

اأجهزة تن�ست يف غرفة نوم اأبي جه�د، اإ�س�فة اإلى التن�ست على ه�تفه. 

اأبو  ي�سكنه�  ب�لتي  �سبيهة  فيال  على  حيف�  يف  القتل  فريق  تدّرب  ذكرن�  وكم� 
جه�د يف تون�ص الع��سمة، وك�ن القرار ب�أل تزيد عملية الغتي�ل على 22 ث�نية فقط 

بعد دخول الفيال.

وي�ضرد ال�ضحايف االيرلندي غوردون طوما�س يف كتابه )انحطاط املو�ضاد( ما 
جرى يف تلك اللحظ�ت احلرجة: "يف 16 ني�س�ن 1988 �سدر الأمر ب�لتنفيذ، يف تلك 
ال�س�عة اأقلع عدد من ط�ئرات بوينغ 707 الت�بعة لقوة اجلو الإ�سرائيلية من ق�عدة 
ع�ضكرية تقع جنوبي تل اأبيب، كانت واحدة تقّل اإ�ضحاق رابني وعدًدا من كبار ال�ضباط 
الإ�سرائيليني، وك�نت على ات�س�ل دائم عرب ل�سلكي �سري بفريق الغتي�ل الذي اتخذ 
اأفراده مواقعهم بقي�دة عميل ا�سمه الرمزي �سورد، ك�نت الط�ئرة الأخرى مكد�سة 
ب�أدوات املراقبة والت�سوي�ص، وك�نت ط�ئرت�ن اأخري�ن تنقالن خزان�ت الوقود، وعلى 
كل حركة  يت�بع  وهو  الف�س�ء  الط�ئرات يف  اأ�سطول  ح�م  الفيال  فوق  �س�هق  ارتف�ع 
ال�ضباط  ني�ضان �ضمع  الليل يف 16  وبعيد منت�سف  ترّدد ل�سلكي،  الأر�ص عرب  على 

املحمولون جًوا اأن اأب� جه�د قد ع�د اإلى منزله ب�سي�رة امل�ر�سيد�ص".

مو�سيه ارن�ص
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يعمل  ميكروفون  �سورد عرب  اأعلن  الفيال،  قرب  موقع  "من  ويكمل طوم��ص: 
نومه  غرفة  اإلى  ويذهب  ال�سالمل  ي�سعد  وهو  جه�د  اأب�  ي�سمع  اأنه  ال�سف�ه  بحركة 
لتقبيل  املج�ورة  الغرفة  اإلى  اأ�س�بعه  اأط��راف  على  ومي�سي  لزوجته  �سيًئ�  ويهم�ص 
ك�نت ط�ئرة احلرب  الأر�سية،  الطبقة  مكتبه يف  اإلى  اأن مي�سي  قبل  الن�ئم  ابنه 
اإيواك�ص، تلتقط  الإلكرتونية، وهي الن�سخة الإ�سرائيلية لط�ئرة الرادار الأمريكية 
هذه التف��سيل وحتّوله� اإلى رابني يف ط�ئرة القي�دة، وعند ال�س�عة 12:17 �سب�ًح� 

�سدر اأمره ب�لتنفيذ".
بعد قرار التنفيذ، ك�ن على )�سورد(، اأن ي�أمر رج�له ب�لتنفيذ، ف�أجهز اأحد 
حتّرك  ثم  امل�ر�سيد�ص.  �سي�رة  يف  ن�ئمً�  ك�ن  الذي  جه�د  اأبي  �س�ئق  على  رج�له 
)�سورد( نف�سه مع اأحد رج�له وفّجرا بوابة الفيال مبتفجرات بال�ستيكية ل حتدث 
�سوًت�، ثم قتال ح�ر�سني فوجئ� ب�ملوقف على م� يبدو، ومن هن�ك اندفع �سورد اإلى 
عليه  الن�ر  اأطلق  ينه�ص  اأن  وقبل  فيديو،  �سريط  ي�س�هد  فوجده  اأبي جه�د  مكتب 
مرتني يف �سدره، ومل يكتف �سورد بذلك، ف�أطلق ر�س��ستني اإ�س�فيتني على جبهته. 
بعد كل هذه ال�سنوات، مل ي�سدر اأي تقرير ر�سمي فل�سطيني او تون�سي، يحقق 
يف م� حدث يف تلك الليلة املفزعة، التي و�سل فيه� املو�س�د الى قلب ع��سمة عربية.

يقول الب�حث يف ال�سوؤون المنية الإ�سرتاتيجية �سمري حممود قديح يف �سحيفة 
دني� الوطن:

واأرعبت  اإ�سرائيل  دولة  اأربكت  التي  دميون�  عملية  اأح��داث  من  �س�ع�ت  بعد 
اأجهزته� ك�فة، يف يوم 7 اآذار من ع�م 1988، تقررت ت�سفية "اأبو جه�د" يف اجتم�ع 
جمل�ص احلرب الإ�سرائيلي، برئ��سة رئي�ص احلكومة اآنذاك اإ�سح�ق �س�مري، و�سم 
كاًل من وزير الدف�ع اإ�سح�ق رابني، وزير اخل�رجية �سيمون برييز، رئي�ص الأرك�ن 
ع�م  الإ�سرائيلية  للحكومة  رئي�سً�  اأ�سبح  )الذي  ب�راك  اإيهود  ون�ئبه  �سمرون  دان 
اأدموين، رئي�ص املخ�برات الع�سكرية اجلرنال  2001(، رئي�ص جه�ز املو�س�د نعوم 
اأمنون �س�ح�ك، وعدد من جرنالت اجلي�ص الإ�سرائيلي، واأو�سى اجلميع ب�سرورة 

التخل�ص من خليل الوزير "اأبو جه�د" وتوفري كل م� يلزم لإمت�م العملية.

القي�دة  وكّلفوا  جه�د"،  "اأبو  ت�سفية  وع���ج��ل  ق�طع  ب�سكل  اجلميع  ق��رر 
الع�سكرية ب�لعملية، ب�لتن�سيق مع رج�ل املو�س�د املنت�سرين على الأرا�سي التون�سية، 
"اأبو  قتل  خطة  الإ�سرائيلية  املخ�برات  مع  ب�لتن�سيق  الأرك���ن  رئ��سة  جهزت  فيم� 

جه�د" يف تون�ص.

�سمري حممود قديح
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وك�أن  ع�دية،  غري  واإمك�ن�ت  ق��وات  جتنيد  تون�ص  يف  الغتي�ل  خطة  تطلبت 
الهدف غزو مدينة ب�لك�مل ولي�ص اغتي�ل فرد، فجّهز الفريق اأربعة زوارق من طراز 
كورفيت، واثنني من طراز زار 4 و 5 واثنني من طراز زار 4، لنقل الفريق امله�جم 
هزت الزوارق بط�ئرات هليوكوبرت 206 الق�درة  اإلى تون�ص واإجالئه بعد الهجوم، وجحُ
على اإجالء امل�س�بني يف ح�لة الطوارئ، وك�نت اإحداه� جمهزة مب�ست�سفى ك�مل 
للجراحة  اأحدهم�  الإ�سرائيليني،  الأطب�ء  اأب��رع  من  واثنني  جراحية،  واإمك�ن�ت 

والآخر للتخدير.

اأرك�ن  رئي�ص  ن�ئب  اآنذاك  وك�ن  ب�راك،  اإيهود  املب��سرة  العملية  قي�دة  تولى 
اجلي�ص الإ�سرائيلي ومعه ن�ئب رئي�ص املو�س�د ورئي�ص العملي�ت البحرية يف اجلي�ص 
الإ�سرائيلي الذي ك�ن على ات�س�ل مب��سر بقي�دات ال�سالح البحري الإ�سرائيلي، 

ومت تخ�سي�ص اأحد القوارب كمركز للقي�دة.

قل فريق الكوم�ندوز  اعتمدت اخلطة على وحدة �سي�رة متق�ل وفلوتيال 13، فنحُ
من البحر اإلى نقطة على ال�س�طئ ب�لقرب من اأطالل مدينة قرط�جة الت�ريخية، 
العملية  تطلبت  واملعدات.  ال�س�طئ  راأ���ص  لت�أمني  املو�س�د،  عمالء  ينتظره  حيث 
والأخرى  قي�دة ط�ئر  كمركز  اإحداهم�  ا�ستخدمت   ،707 بوينج  م�س�ركة ط�ئرتي 
ك�نت عب�رة عن مركز ات�س�لت اإلكرتوين متقدم، وعلى ط�ئرة القي�دة ك�ن ق�ئد 
اجلو  و�سالح  ب�راك  بني  للتن�سيق  بنن  اأفيهو  اجلرنال  الإ�سرائيلي  الطريان  �سالح 
الط�ئرة  يف  الع�سكرية  املخ�برات  رئي�ص  ومعه  املو�س�د  رئي�ص  وك�ن  الإ�سرائيلي، 
ب�جلي�ص  اخل��سة  الرئي�سة  العملي�ت  غرفة  اإل��ى  العملية  تف��سيل  لنقل  الأخ��رى 
ات�س�ل مب��سر بط�قم  العملي�ت على  اأبيب، بذلك ك�نت غرفة  تل  الإ�سرائيلي يف 

الكوم�ندوز يف �سي�رة متق�ل التي ك�نت مبث�بة الف�عل الأ�س��سي يف العملية.

فوق املي�ه الدولية للبحر املتو�سط، "ط�ر" خزان�ن للوقود لتموين الط�ئرات 
الالزمة  احلم�ية  لتوفري   15 اإف  مق�تالت  اأربع  ج�نب  اإلى  العملية،  يف  امل�سرتكة 

للط�ئرات البوينج 707 ورج�ل تنفيذ العملية على الأر�ص.

لت�سفية  الأ�سلحة  جميع  من  ت�سكيالت  ي�سم  ك�ماًل  جي�سً�  اإ�سرائيل  ح�سدت 
"اأبو جه�د"، وك�ن لديه� ا�ستعداد لأن تفعل اأكرث من هذا لإزالته من طريقه�، ل 

�ضيما اأنه جتاوز اخلطوط احلمر يف اأعمال املقاومة �ضدها.
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ك�ن رج�ل الكوم�ندوز الذين اختريوا لتنفيذ العملية �سفوة خال�سة الوحدات، 
و�سّكلوا وحدة تدعى "�سي�رة متق�ل" يف اأوائل اخلم�سيني�ت يف �سرية ت�مة، وم� زالت 
هذه الوحدة تعمل حتت �ست�ر من ال�سرية والغمو�ص، اإذ تكّلف بعملي�ت ذات طبيعة 
التج�ض�س  اأجهزة  وتن�ضر  املعلومات  فتجمع  العدو،  خطوط  خلف  وخطرية  خا�ضة 
وتقّدم  واملو�س�د،  الع�سكرية  املخ�برات  مع  وتعمل عن قرب  العدو،  اأر�ص  يف عمق 

تق�ريره� مب��سرة مع رئي�ص الأرك�ن من دون اأن متر ب�لت�سل�سل القي�دي املعروف.
يف  اإ�ضرائيل  ت�ضتخدمه  الذي  احلاد  امل�ضرط  باأنها  متق�ل"  "�سي�رة  عرفت 
اإجراء العملي�ت اجلراحية الدقيقة، وانت�س�ره� وقت ال�سلم اأكرث من انت�س�ره� وقت 
احلرب، ورج�له� من اأ�سح�ب الأع�س�ب الفولذية، وك�نت املجموعة التي اختريت 
للذه�ب اإلى تون�ص وتنفيذ العملية على اأق�سى درجة من اللي�قة البدنية، وت�سمنت 
خرباء حمرتفني يف جميع العملي�ت القت�لية واأنواع الأ�سلحة ك�فة، وكل فرد مدرب 

تل رف�قه. على اإمك�ن تنفيذ املهمة مبفرده اإذا قحُ
�سوداء  يرتدون مالب�ص  ني�س�ن  ليلة 16  العملي�ت اخل��سة هذه  ك�ن رج�ل فرقة 
من  واقية  داخلية  ومالب�ص  البالتينيوم،  من  م�سنوعة  واأح��ذي��ة  للحريق،  مق�ومة 
الر�س��ص، وكل منهم جمهز بجه�ز اإر�س�ل �سغري يحتوي على �سم�عة لالأذن وميكروفون، 
ب�أجهزة  الط�ئرة  القي�دة  حظيت  فيم�  وحدته،  عن  الفرد  انف�سل  اإذا  حتذير  وجه�ز 
ح�س��سة لتحديد مواقع اجلنود وتقدمي م�س�عدات مب��سرة لهم، وك�نت الأ�سلحة ك�فة 

اإ�سرائيلية، لكن اأزيلت عنه� البي�ن�ت والأرق�م التي ت�سري اإلى هويته�.

�س�رك يف العملية فريق� A و B املزودان ببن�دق اآلية م�ركة U.Z.I. حتتوي 
على ك�مت �سوت، وقن�بل يدوية، اأم� الفريق�ن C وD فك�ن� يحمالن مدافع خفيفة، 

اإ�س�فة اإلى القن�بل.

على مدى اأكرث من اأ�سبوعني تدّربت الفرق، يف مك�ن م�س�به مت�مً� للمنطقة 
التي �ستنفذ فيه� العملية، ب�لقرب من مدينة حيف�، وبنى اخلرباء منوذجً� ب�حلجم 
الطبيعي ملنزل "اأبو جه�د" على امل�س�فة نف�سه� من ال�س�طئ الذي يقع عليه منزله يف 
�س�حية �سيدي بو �سعيد، بل اأزالوا من مك�ن التدريب املب�ين ك�فة وغريوا طرق�ته�.

اأّم� وقت التدريب ف�نتقى اخلرباء ال�س�ع�ت التي تكون فيه� الأقم�ر ال�سن�عية 
الأمريكية وال�سوفيتية بعيدة عن حيف� كي ل ت�سجل �سيئً� عن العملية.

جه�د"  "اأبو  قتلوا  ثم  الأم�مي،  املنزل  ب�ب   A الفريق  ن�سف  التدريب  اأثن�ء 
وخرجوا خالل 22 ث�نية.
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ب�أ�سبوع، دخل فريق املو�س�د تون�ص، وك�ن يت�ألف من �ستة رج�ل  قبل العملية 
وامراأة، م�ستخدمني هوي�ت مزورة بدقة، لي�ص هذا فح�سب، بل انتقل ق�ئد "�سي�رة 
متق�ل" بنف�سه اإلى تون�ص ق�دمً� من روم� يف رحلة جت�رية ا�ستخدم فيه� جواز �سفر 
حقيقيً�، وق�بله رج�ل املو�س�د يف املط�ر واأخذوه اإلى منزل "اأبو جه�د"، ثم در�سوا 
الطريق اإلى البحر وم�سحوا موقع الأر�ص جيدًا، و�سجلوا مالحظ�ت حوله، ثم ع�د 
الق�ئد اإلى اإ�سرائيل يف اليوم الت�يل وحلق برج�له على ظهر املجموعة الث�نية من 

القوارب ال�س�روخية.

�سفر  ج��وازات  يحملون  وك�نوا  تون�ص،  يف  املو�س�د  فريق  من  ثالثة  ا�ست�أجر 
رج�ل  كّثف  فيم�  ف�غن،  فولك�ص  ب��ص  ميني  و�سي�رتي   305 بيجو  �سي�رة  لبن�نية، 
وج��وده،  مواعيد  يف  تغيري  اأي  ملالحظة  جه�د"  "اأبو  منزل  على  الرق�بة  املو�س�د 
جيدًا  ال�سوارع  مداخل  ودر�سوا  اأي���م،  بثالثة  العملية  قبل  احلرا�سة،  نوب�ت  يف  اأو 

وخمارجها، وكانت خطوط الهواتف يف املنطقة حتت �ضيطرتهم.

قبل �س�عة ال�سفر بدق�ئق علمت املخ�برات الإ�سرائيلية اأن الفرن�سيني �سموا 
رائحة العملية، ونقلوا حتذيرًا ع�جاًل اإلى ق�دة املنظمة ب�أن الإ�سرائيليني على و�سك 
تنفيذ  يف  وا�ستمر  يرتاجع  مل  ب�راك  اجلرنال  العملية  ق�ئد  لكن  �سيئً�،  يفعلوا  اأن 

العملية ق�ئال " اإن العرب ك�س�لى ودائم� ن�ئمون " .

اقرتبت "الفلوتيال" )جمموعة القوارب( من ال�سواطئ التون�سية، ووقفت يف 
املجهزة  البوينج  الط�ئرة  وك�نت  الرادار،  اأجهزة  نط�ق  بدقة خ�رج  مك�ن خمت�ر 
كمركز ات�س�ل متقدم قد اأقلعت من ق�عدة جوية اإ�سرائيلية، وتغطي املنطقة فوقهم 
حمققة حم�ية من نوع خ��ص، كي ل يتم ر�سد القوات امل�سرتكة يف العملية، وعلى 
مقربة من ال�سواطئ التون�سية ك�نت تطري املق�تالت اإف 15 بعد تزويده� ب�لوقود، 

وتقوم بدوره� يف حم�ية ط�ئرتي البوينج، وم�ستعدة لتقدمي اأي م�س�عدة.

خليج  مي�ه  ودخلت  ال�س�روخية  القوارب  فتحركت  ج�هزًا،  �سيء  كل  اأ�سبح 
تون�ص، وعلى بعد كيلومرتات من ال�س�طئ نزلت منه� جمموعة من رج�ل ال�سف�دع 
الب�سرية واتخذت طريقه� نحو ال�س�طئ املهجور، وك�ن يف ا�ستقب�له� فريق املو�س�د، 

واأعطيت اإ�س�رة البدء.

مبجرد �سدور الأوامر اإلى قوارب ال�سواريخ هبطت يف خم�ص ثوان طواف�ت 
وفورًا  مت�مً�،  ه�دئً�  ك�ن  الذي  ال�س�طئ  من  اقرتبوا  مب�سلحني  حمملة  املي�ه  اإلى 
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ك�ن  "اأبو جه�د" الذي  منزل  نحو  الطريق  و�سقوا  امل�ست�أجرة،  ال�سي�رات  ا�ستقلوا 
يقع على ربوة ع�لية قريبة من البحر على بعد حوايل خم�سة كيلومرتات من مك�ن 

الإنزال.

ك�نت ال�س�عة جت�وزت الواحدة �سب�حً� بقليل عندم� اأ�سبح منزل "اأبو جه�د" 
لكن  املك�ن،  يلف  ال�سكون  وك�ن  الب�سر،  مرمى  على  �سعيد  بو  �سيدي  �س�حية  يف 
م�سوؤويل العملية مل يتن��سوا اأن املنطقة مليئة بعن��سر م�سلحة كثرية وفرق احلرا�سة 
الهول"  "اأبو  المني  امل�سئول  �سّيد منزل  "اأبو جه�د"،  منزل  ف�إلى ج�نب  املدربة، 
اآخر من من�زل  "اأبو م�زن"، وعدد  الفل�سطينية  القي�دة  الث�ين يف  الرجل  ومنزل 

م�سوؤويل املنظمة.

وو�سعوا  الظالم،  يف  وذاب��وا  املنزل،  حول  مواقعهم  الفريق  اأع�س�ء  اتخذ 
الهرب  لت�أمني طريق  فيم� اجتهت جمموعة  اأعينهم.  الليلية على  الروؤية  نظ�رات 
وفح�س ال�ضوارع اجلانبية، عطلت جمموعة اأخرى خطوط الهاتف، وكانت طائرة 
البوينج املجهزة كمركز ات�س�لت اإلكرتوين متقدم تقوم بدوره� يف تعطيل اأي بث 
ل�سكي للحيلولة دون اإر�س�ل اأي اإ�س�رات تطلب جندة اأو حتى ت�سغيل اأجهزة الإنذار.

املدينة يح�سر اجتم�عً�  ال�س�عة، بل يف  تلك  اأبو جه�د يف منزله يف  مل يكن 
قرار  لبحث  املنظمة،  يف  اخل�رجية  ال�سوؤون  م�سوؤول  قدومي  ف���روق  مع  مطوًل 
حتى  املتحدة،  الأم��م  يف  املنظمة  بعثة  مكتب  ب�إغالق  العدائي  املتحدة  الولي�ت 
اعرتت الو�س�و�ص نفو�ص امل�سلحني الق�بعني يف انتظ�ره، لكنه ع�د اأخريًا اإلى منزله 
يف الواحدة والن�سف �سب�حً�، وبعد اأن وقفت �سي�رته اأم�م منزله اتخذ رج�ل اأمنه 

مواقعهم.
ك�نت ال�س�عة ت�سري اإلى الث�نية والن�سف �سب�حً� حينم� اأطف�أ الأنوار يف غرفة 
الأنوار يف غرفة نومه يف الط�بق  اأ�س�ء  مكتبه يف الط�بق الأر�سي، وبعده� بقليل 
واأخريًا  الأن��وار...  تنطفئ  اأن  ينتظرون  والرج�ل  بطيئً�  مير  الوقت  وك�ن  الث�ين، 

حتقق املراد، وحتول املك�ن اإلى كتلة من الظالم، وح�نت �س�عة ال�سفر.
اآذانهم ببدء التنفيذ فورًا،  اإلى امل�سلحني عرب ال�سم�ع�ت يف  و�سلت الأوامر 
B اإلى مدخل املنزل  A من الب�ب الأم�مي، بينم� حترك الفريق  ف�قرتب الفريق 
احت�ج  اإذا  للم�س�عدة  واملوؤخرة  املقدمة  يف  مواقع  ف�تخذ   C الفريق  اأم�  اخللفي، 
الفريق�ن قوة نريان اأكرث كث�فة، وك�ن الفريق D يقف بعيدًا عن املنزل ومهمته منع 

اأي ق�دم اإلى اأبي جه�د .
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ك�ن  "اأبو جه�د"، حيث  �سي�رة  اإلى  فت�سلل  بكل خفة،  A حركته  الفريق  بداأ 
�س�ئقه ن�ئمً�، وبطلقة واحدة من دون �سوت انتهت حي�ته.

وعليهم�  الثقيل  اخل�سب  من  م�سنوعني  واخللفي  الأم�مي  املنزل  ب�ب�  ك�ن 
متكن  و�سرية  جدًا  متقدمة  تكنولوجي�  وب��ستخدام  ال�سلب،  احلديد  من  غط�ء 
اإلى داخل  الفريق امله�جم من فتحهم� من دون اإ�سدار اأي �سوت، ودلف الرج�ل 
املنزل، وبينم� ك�ن الفريق B يوؤمن املدخل والدور الأر�سي، اندفع الفريق A اإلى 
الدور العلوي، حيث غرفة نوم "اأبو جه�د"، وقتلوا يف طريقهم احل�ر�ص م�سطفى، 

فيم� قتل الفريق B ح�ر�سً� اآخر واأحد عم�ل املنزل.

اأح�ص "اأبو جه�د" وهو يف �سريره بحركة غري ع�دية ت�أتي من الدور الأر�سي، 
ورفع راأ�سه من على الو�س�دة، لكن الوقت ك�ن قد ف�ت، ففي جزء من الث�نية ك�ن 
ظالم  ف�أح�لت  ج�سده،  نحو  م�سوبة  بن�دقهم  وفوه�ت  غرفته،  داخل  امل�سلحون 
الغرفة اإلى نه�ر، وتلقى ج�سده 74 ر�س��سة، وك�نت زوجته اإلى ج�نبه قد راحت يف 

�سبه غيبوبة من �سدة الرعب، لكنهم تركوه�.

وب�ل�سرعة نف�سه� التي دخل به� امله�جمون ونفذوا عمليتهم ان�سحبوا اأي�سً�، 
ومل ي�ستغرق الوقت اأكرث من 13 ث�نية بني دخولهم من الب�ب الأم�مي وخروجهم 
يف  ك�نت  �سي�رات  ا�ستقلوا  خروجهم  ومبجرد  جه�د"،  "اأبو  قتل  بعد  املنزل  من 
انتظ�رهم وع�دوا ب�أق�سى �سرعة اإلى مك�ن جتمعهم، على ال�س�طئ حيث ك�ن رج�ل 
فلوتيال 13 يف انتظ�رهم لت�أمني عودتهم اإلى القوارب، وا�ستقبلهم رج�ل املو�س�د 
ب�مل�سروب�ت الب�ردة التي تركوا فوارغه� على ال�س�طئ وع�دوا �س�ملني اإلى قواربهم 

ال�س�روخية التي اأتت بهم، وا�ستغرقت رحلة عودتهم اإلى اإ�سرائيل اأربعة اأي�م.

ويف رواية اخرى ق�لت يل ال�سيدة انت�س�ر الوزير زوجة ال�سهيد اأبي جه�د اثن�ء 
نومه�،  اقتحمت غرفة  " ان جمموعة م�سلحة  الدكتور �سمري قديح  ان�  به�  لق�ئي 
ك�نت هي جتل�ص على ال�سرير وك�ن ال�سهيد ابو جه�د يجل�ص اإلى مكتبه ويكتب بي�ن� 
ع�سرات  علية  واطلقوا  القتلة  فه�جمه  املحتلة  الرا�سي  اإلى  لر�س�له  لالنتف��سة 
الر�س��س�ت من مدافعهم الر�س��سة، واخذت ت�سرخ وتقول لهم حرام عليكم كف�ية 
وهم يتن�وبون واحدًا تلو الخر على اإفراغ ا�سلحتهم الر�س��سة يف ج�سد اأبي جه�د".
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ليلة االغتيال.. ترويها أم جهاد
مل تكن ال�س�عة احل�دية ع�سرة لياًل وقت� ع�دي� ليعود اأبو جه�د اإلى بيته، ولو 
اأن البيت ل يعني له الع�ئلة فح�سب اإمن� ا�ستمرار العمل الذي يبداأ حلظة نهو�سه 

من نومه القليل.

مو�سع  يف  النتف��سة  لتكون  ع�سرة  احل�دية  مت�م  الليلة  تلك  يف  ع�د  لكنه 
حديثه مع اأم جه�د وحن�ن. اأخذ يحدث اأم جه�د عن اآخر تقرير و�سل اإلى غزة، 
اإحداهم�  ك�نت  �سواطئ غزة حيث  قب�لة  �سفينتني  ا�سطدام  يت�سمن خرب  والذي 
حمملة بعلب ال�سمن، مم� اأدى اإلى انت�س�ر ال�سمن على ال�س�حل، انت�سر ال�سك�ن فور 
�سم�ع اخلرب جلمع م� يقدرون عليه واأ�س�ف اأبو جه�د نقاًل عن الأهل يف غزة اأنهم 

اعتربوه� هبة من اهلل �سبح�نه وتع�لى لالنتف��سة.

تقدمت الأخت اأم جه�د منه لتن�وله التقرير وق�لت له وهي العليمة ب�أبي جه�د 
خب�أت  هل  اأخربين  غزة؟  اإلى  ال�سفينة  اأنت  تر�سل  اأمل  الطفولة:  على  مترده  منذ 

�سيئً�؟

الإجنليزية  ب�للغة  خرب  ترجمة  منه�  ط�لبً�  حن�ن  ابنته  اإلى  جه�د  اأبو  توجه 
الق�سية  ع��ن  فيلم  لتمثيل  كوين  اأن��ط��وين  الع�ملي  املمثل  ا�ستعداد  ع��ن  يتحدث 

الفل�سطينية يلعب فيه دور الأخ اأبي عم�ر.

ذهب اجلميع للنوم فيم� ذهب اأبو جه�د اإلى مكتبه ملوا�سلة العمل بعد اأن طلب 
اآخر �سريط عن النتف��سة مل�س�هدته.

التحرير يف  ات�س�ل ه�تفيً� مع ممثل منظمة  اأجرى  فقبيل الغتي�ل بدق�ئق 
ت�سيكو�سلوف�كي� … اأنه �سي�س�فر اإلى براغ يف ذلك ال�سب�ح.

يحمل  به  ف���إذا  مكتبه  ت�ركً�  ب�سرعة  يتحرك  جه�د"  "اأبو  جه�د  اأم  �سمعت 
منه�  طلب  لكنه  ج�نبه  اإل��ى  ووقفت  به  حلقت  الغرفة،  ب�ب  اإل��ى  متجهً�  م�سد�سه 

البتع�د.

تقول الأخت اأم جه�د: وقفت يف الزاوية الأخرى لثوان �س�هدت اأم�مي �سخ�سً� 
على  ي�سع  اأ�سقر،  عمره  من  والع�سرين  الث�نية  ك�ن يف حوايل  واحد  علىبعد مرت 
جه�د  اأبو  عليه  اأطلق  اأب��دًا،  يتكلم  ومل  العملي�ت  غرفة  بقن�ع  �سبيهً�  قن�عً�  وجهه 
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اأبو جه�د على  �سقط  ر�س��سه،  ك�مل من  ر�س��سه من م�سد�سه فرد عليه مبخزن 
ر�س��سه  اأفرغ  ع�د  ولكنه  اأن�،  �سيقتلني  اأنه  اآخر ظننت  وج�ء رجل  الأر���ص، ذهب 
بج�سد اأبي جه�د ج�ء الث�لث وفعل نف�ص ال�سيء، كنت اأ�سع يدي فوق راأ�سي واأنطق 

ب�ل�سه�دتني، واأن� اأتوقع قتلي.

كنت اأدير وجهي وعندم� ج�ء رابع ليفعل نف�ص ال�سيء، �سرخت ب�أعلى �سوتي 
ج�سده. يف  ر�س��سه  اأفرغ  "ب�ص" لكنه 

ابني  النوم حيث  "ثم توجهوا جميعً� نحو غرفة   : اأم جه�د  واأ�س�فت الأخت 
عليه.  �سديد  بخوف  و�سعرت  به  فكرت  ون�سفً�،  �سنتني  العمر  من  الب�لغ  ن�س�ل 
وبحركة عفوية ح�ولت اأن اأحترك نحوه لكن اأحد امله�جمني وقف اأم�مي يهددين 
بر�س��سه كي ل اأحترك. دخل الآخرون اإلى غرفة النوم اأطلقوا زخ�ت من الر�س��ص، 

فتيقنت اأن ن�س�ل قد قتل ولكنه ك�ن ي�سرخ وك�ن �سراخه يطمئنني.

ان�سحبوا من غرفة النوم، ك�نت حن�ن قد خرجت من غرفة نومه� لرتى م� 
ب�للغة  له�  يقول  ب�أحدهم  اأم�مه�، فوجئت  املجهولني  ب�لأ�سخ��ص  يحدث، فوجئت 

العربية "روحي عند اأمك".

غ�در القتلة املنزل ت�ركني خلفهم حوايل �سبعني ر�س��سة يف ج�سد "اأبو جه�د" 
�سبعون هدفً� يف ج�سد، ر�س��ص يف قلب حرك�ت التحرر الع�ملية، ر�س��ص يف قلب 

الراأي الع�م الع�ملي الذي ك�ن اأبو جه�د حري�سً� على ك�سبه.

مل يكن �سهاًل على اأبي جه�د ن�سي�ن منظر ال�سه�ينة وهم يقتلون اأبن�ء �سعبه 
"اأبو جه�د"  اأبن�ء  يف �سوارع الرملة ومل تكن كذلك ب�لن�سبة حلن�ن ون�س�ل وبقية 
من الع�ئلة )الفتحوية( واأبن�ء النتف��سة ف�إذا ك�ن اأبو جه�د قد م�ت كج�سد فهو 
اأنح�ء  ب�ق كظ�هرة ثورية يف فل�سطني والوطن العربي وعند كل الأحرار يف �ستى 

الأر�ص.
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الرواية اإلسرائيلية
اأّن  الإ�سرائيلي يف حينه  البحرية  �سالح  �سو�س�ن" ق�ئد  بن  "ابره�م  يك�سف 
اغتي�ل خليل الوزير تقرر بعد اأن اأظهرت التحقيق�ت مع الأ�سرى الذي مت اعتق�لهم 
بعد اإغراق �سفينة "ات�بريو�ص" قب�لة ي�ف� التي ك�نت يف طريقه� لتنفيذ هجوم يف 

تل بيب ع�م 1985، اأّن اأب� جه�د اأ�سرف على تدريب 20 فدائًي�. 

"بعد اأن مّت ك�سف التف��سيل حول من دّرب امله�جمني  وي�سيف بن �سو�س�ن: 
ومن اأعّدهم على مدار ع�مني، ومن قّدم لهم الإر�س�دات الأخرية قبل التنفيذ، قلن� 

كم هذا الرجل هو املوت، والآن يجب العثور عليه. اإّن ححُ

ويعّقب على ذلك ن�ئب رئي�ص اأرك�ن جي�ص الحتالل اآنذاك، "ايهود ب�راك" 
ّلم اأولوّي�ت ال�ستهداف". ب�لقول: "هذا الأمر و�سعته يف اأعلى �سحُ

الأرك���ن  رئي�ص  ن�ئب  مكتب  رئي�ص  ك�ن  مندل" ال��ذي  "ح�ييم  اللواء  ويقول 
حلظة الغتي�ل: "اأبو جه�د ا�ستغّل جن�ح النتف��سة و�سّب الزيت على الن�ر و�سرع 
كّن�  لأنن�  ج��دّي،  ب�سكل  تعّقبه  بداأن�  اللحظة  تلك  ومنذ  الأم��وال،  و�سخ  ب�حلركة 

بح�جة لوقف هذه املوجة".

يقول "يفت�ح عتري" الق�ئد يف �سالح البحرية الإ�سرائيلي اآنذاك، اإنه ويف ك�نون 
الث�ين 1988 اأي قبل اأربعة اأ�سهر من تنفيذ الغتي�ل، مت بحث عملية "ا�ستعرا�ص 
الهدف"، حيث ج�ءين اأحدهم من "املو�س�د" وق�ل يل اإّن هذا هو الهدف، واقرتح 

اأن يتم تنفيذ العملية ب�سكل م�سرتك.

ويقول �س�بط يف املو�س�د جرى اإخف�ء هويته: اإنه� عملية وتع�ون بني "�سيريت 
متك�ل" وجه�ز "املو�س�د"، ومنذ تلك اللحظة بداأت العملية امل�سرتكة. 

اإلى عملية م�سرتكة، ب�لقول:  اللجوء  للقن�ة العربية مل�ذا مت  وي�سرح ب�راك 
جه�ز املو�س�د، وج�وؤوا اإلين� يف اجلي�ص انطالًق�  ع�تق  على  ملق�ة  مهمة  "ك�نت 
من حقيقة اأّن حلقة احلرا�سة التي حتيط ب�أبي جه�د عندم� يخرج من املنزل ل 
ت�سمح للمو�س�د بتنفيذ علمية اغتي�له ب�سهولة، لذلك توجهوا اإلين� ملعرفة اإذا م� 

ك�ن ب�لإمك�ن فعل �سيء م�. 

ابراه�م بن �سو�س�ن
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"مندل" عن اأهمية جمع املعلوم�ت ال�ستخب�رية ال�سرورية لتنفيذ  ويتحّدث 
عملية الغتي�ل، ب�لقول اإنهم يبداأون اإعداد ملف لل�سخ�ص امل�ستهدف، ويتم اإجراء 
الفعلي،  الهو�ص  درجة  ي�سل  نحو  على  املعلوم�ت  وجمع  لل�سخ�ص  نف�سي  ت�سريح 
من اأجل حم�ولة توّقع القرارات التي �سيتخذه� يف ح�لت خمتلفة، وعندم� جتمع 
معلوم�ت عن املن�زل مثاًل، فيجب معرفة ملن تعود ملكيته�، ومن ي�سكن احلّي من 
البيوت  اليمني وال�سم�ل، ومعرفة  الدبلوم��سيني مثاًل، وكذلك معرفة جريانه من 

امل�أهولة وغري امل�أهولة.

اإن  وعن انطالق  مرحلة جمع املعلوم�ت يتحدث �س�بط يف املو�س�د، ب�لقول 
قي�دة منظمة التحرير غ�درت لبن�ن نحو تون�ص وهن�ك اأق�مت يف منطقة �سي�حية 
جميلة حم�ذية ل�س�طىء البحر، وب�لن�سبة لن� ف�لو�سول ملك�ن كهذا اأكرث �سهولة منه 
يف بريوت، �سعرن� ب�لأف�سلية يف ذلك احلّي، كم� اأّن عن��سر منظمة التحرير ك�نوا 
اأقّل حذًرا يف تون�ص، مق�رنة مب� ك�نوا عليه يف لبن�ن، وهذا م� منحن� القدرة على 
تنفيذ اأمور ك�ن من ال�سعب تنفيذه� هن�ك، ب�لفعل لقد حددن� مك�ن منزله، وك�ن 

من ال�ّسهل علين� ن�سبًي�، القرتاب منهم ومراقبة اأن�سطتهم.

وتنتقل القن�ة العربية يف فيلمه� بعد ذلك، لرواية �سه�دات منفذي العملية يف 
امليدان، وتبداأ ب�حلديث مع ق�ئد وحدة "�سيريت متك�ل" اآنذاك "مو�سيه يعلون"، 
الق�ئد امليداين للعملية، حيث يقول: "الفل�سفة التي در�سته� اأنه لي�ص ثمة مهمة من 

غري املمكن تنفيذه�، قمت بت�سكل قوة، وبداأن� يف اإجراء التدريب�ت". 

يتحدث "ايالن او�ستلبلد" اأحد جنود "�سيريت متك�ل" امل�س�ركني يف العملية، 
ق�ئاًل: "كنت �س�ًب� ي�فًع� وعمري اأقل من 25 ع�ًم�، واملهمة الأولى التي األقيت على 

ع�تقي هي تنفيذ هذه العملية".

وي�سري "مندل" اإلى اأّن حوايل 700 جندي و�س�بط �س�ركوا يف عملية الغتي�ل، 
مبّيًن� اأّن العملية ك�نت معقدة للغ�ية، وتقوم على التن�سيق بني كل اجله�ت من �سالح 

اجلو و�سالح البحرية واأم�ن، ووحدة 8200 ووحدة البحرية 13، واملو�س�د. 

وي�سف "يوؤاف غ�لنت" الذي ك�ن ق�ئد وحدة البحرية 13 العملية ب�لقول: 
مراحل، مع جهد ا�ستخب�ري عميق من  من  مكّونة  كوم�ندوز  عملية  ك�نت  "لقد 

املو�س�د".

مو�سيه يعلون

يوؤاف غ�لنت
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بداأت مرحلة تدريب اأفراد العملية على التنفيذ يف من�س�آت التدريب اخل��سة 
بوحدة "�سيريت متك�ل" يف البداية، وعن ذلك يقول اأحد عن��سر الوحدة: "تدّربن� 

يف منازل تعود ل�ضباط يف الوحدة". 

اإلى التمّرن يف منزل �سقيقه، لأنه  ويو�سح يعلون الأ�سب�ب التي دفعت القوة 
وجرى  البحر،  من  والقرب  والبيئة  املحيط  ن�حية  من  الوزير  خليل  �سكن  ي�سبه 

التمّرن بعد اأن غ�در اأخي واأ�سرته املنزل دون اأي يعرفوا اأي �سيء.

وحدة  اط��الع  مت  1988م،  �ضباط  يف  العملية  تنفيذ  من  ا�ضابيع  �ضبعة  قبل 
التنفيذ على منوذج مت ر�سمه يو�سح تف��سيل ومع�مل منزل اأبي جه�د، ويقول عن 
وو�سعوه  املنزل  مبج�سم  :"ج�ءوا  املنزل  اقتح�م  يف  �س�رك  ال��ذي  اجلندي  ذلك 
على الط�ولة، فج�أة ا�سبحت وك�أين ابن ذلك املنزل فراأيت كل �سيء وعرفت كل 

التف��سيل عن املنزل".

وتربز القن�ة ع�مل احلف�ظ على اأمن العملية ب�حلر�ص على التكّتم حتى على 
الأفراد الذي �سي�س�ركون فيه�، وعن ذلك يقول "يواآف غ�لنت" اإنه الوحيد داخل 
الوحدة  ق�ئد  اأّن  اإلى  وي�سري  العملية،  مبخطط  يعرف  ك�ن  الذي  البحرية  �سالح 

ب�لبحرية مل يكن يعرف هوية ال�سخ�ص امل�ستهدف.

وي�سري يعلون اإلى اأن الهدف، تنفيذ عملية ومغ�درة البالد دون ترك اأّي اأثر 
ي�سري اإلى اأن "اإ�سرائيل" هي امل�سوؤولة عّم� حدث، ك�ن يجب اأن نعرف كيف �سن�سل، 
وننفذ، ونن�سحب �سًرا، دون ترك اأّي ب�سم�ت. ك�ن يتوّجب علين� معرفة يف اأي غرفة 
يتواجد اأبو جه�د، وَمن ِمن اأبن�ء الأ�سرة يف املنزل، وعرفن� مقدار ارتف�ع اجلدار 

املحيط، فلرمب� ن�سطر للقفز عنه.

ويت�بع الفيلم الإ�سرائيلي اأنه يف اآذار 1988، اأي قبل تنفيذ عملية الغتي�ل، 
نفذت جمموعة ت�بعة حلركة "فتح" هجوًم� يف دميون� ب�لنقب، م� اأ�سفر عن مقتل 
اأعق�ب ذلك  اإنه يف  وقته�،  الأرك���ن  رئي�ص  ن�ئب  ب�راك  ويقول  اإ�سرائيليني،  ثالثة 
لل�سوؤون  امل�سّغر  ال��وزاري  املجل�ص  عليه�  ي�س�دق  لكي  العملية  طرح  مت  الهجوم، 
على  احل�سول  لكيفية  �سرًح�  ب�راك  قّدم  وقد  "الك�بينيت".  والع�سكرية  الأمنية 
م�س�دقة على العملية، وي�سري اإلى اأن "الك�بينيت" مل يبحث هل ب�لإمك�ن  تنفيذ 

العملية اأم ل، واإمن� ت�س�ءل عن فوائد املخ�طرة بتنفيذ عملية كهذه.
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وتطّرق الفيلم اإلى عقبة امل�س�فة الطويلة التي يتوّجب على "اإ�سرائيل" قطعه� 
للو�سول اإلى "اأبو جه�د" وهي تتج�وز 2500 كيلومرت، فيقول غ�لنت: "امل�س�فة ك�نت 
حتديً� كبريًا"، والزمن الذي ا�ستغرقته القوات الإ�سرائيلية للو�سول اإلى ال�س�طىء 
اأربعة اأي�م. ويقول مندل: "عندم� اأبحرن� مل تكن لدين� معلوم�ت ت�سري اإلى اأّن خليل 
الوزير ينوي مغ�درة تون�ص". "و�سلن� ملنطقة يف البحر تبعد �س�عتني ب�لزوارق، ويف 
تلك اللحظة مل يكن يعرف اجلنود من هو ال�سخ�ص امل�ستهدف، وبلغ عددهم 40، 
ن�سفهم من البحرية ون�سفهم من �سيريت ميتك�ل"، يقول غ�لنت ذلك، عندم� 

ك�نت ال�س�عة ت�سري اإلى �س�عتني قبل تنفيذ العملية يوم 16 ني�س�ن.

اأّم� عن الكيفية التي اأرادت "اإ�سرائيل" من خالله� الت�أكد من اأّن "اأبو جه�د" 
م� يزال يف منزله، يقول رئي�ص جه�ز ال�س�ب�ك "يعقوب بريي" اإنهم ق�موا ب�عتق�ل 
� م� �سيت�سل على منزل خليل  اأحد اأق�رب اأبي جه�د يف غزة، اعتق�ًدا ب�أّن �سخ�سً

الوزير يف تون�ص، ليخربه ب�عتق�ل قريبه، وهذا م� حدث ب�لفعل.

ويف اإجراء ث�ن يهدف للت�أكد من وجود اأبي جه�د يف منزله، اأجرى "ال�س�ب�ك" 
ات�س�ًل ث�نًي� من تل اأبيب -عرب حمطة و�سيطة يف اأوروب�- على منزل اأبي جه�د، 

فرّدت زوجته على اله�تف، وق�لت بعد قليل �سريّد عليكم اأبو جه�د.

  قبل ن�سف �س�عة من تنفيذ الغتي�ل، و�سلت "اإ�سرائيل" معلومة ا�ستخب�رية 
مف�ده� اأن اأبي جه�د �سيغ�در تون�ص. 

ويوا�سل يعلون حديثه ب�لقول اإنه ومبجّرد و�سول القوة اإلى ال�س�طئ، و�سلت 
اأب� جه�د �سيغ�در تون�ص -عرب املط�ر- خالل ن�سف  معلومة ا�ستخب�رية تفيذ ب�أن 
�س�عة  ن�سف  بعد  يعلون  ي�  "�س�رع  تقول:  البحر  من  القي�دة  ف�ت�سلت  �س�عة، 

�سيغ�در".

يف  �س�رك  الذي  متك�ل"  "�سيريت  وحدة  ق�ئد  ن�ئب  بوكري�ص"  "بنح��ص 
القتح�م، يقول ملعّد الفيلم: "متّلكتني الده�سة من املعلوم�ت والأو�س�ف الدقيقة 

للمنزل واحلي التي قّدمه� لن� جه�ز املو�س�د".

وعن تلك املعلوم�ت يقول �س�بط يف املو�س�د: "عدد لي�ص بقليل من م�س�درن� 
جتّولوا يف احلّي، وجلبوا لن� معلوم�ت دقيقة ومركزّية".

يعقوب بريي
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وجود  اأفراده�  لحظ  جه�د  اأبي  منزل  قرب  الإ�سرائيلية  القّوة  و�سول  وبعد 
ح�ر�ص داخل �سي�رة متوقفة اأم�م املنزل، وجرى تكليف اثنني من جنود "�سيريت 
متك�ل" ب�لق�س�ء عليه، فتقّم�س� دور ال�سّي�ح، واقرتب� من ال�س�ئق و�س�أله عن مك�ن 
على خريطة ورقّية، وعندم� بداأ احلديث جرى اإطالق الن�ر عليه من �سالح ك�مت 

لل�سوت.

العملية،  انطالق  معلًن�  بعد،  عن  امل�سهد  يراقب  يعلون  ك�ن  اللحظة  تلك  يف 
تفجريه  بعد  الرئي�ص  ب�به  من  والدخول  املنزل  اقتح�م  مت  دق�ئق  خم�ص  وخ��الل 

.� مبتفجرات خفيفة اأعّدت له خ�سي�سً

اأطلق  وط�قمن�  الداخل،  من  "�سعدن�  يقول:  القتح�م  وحدة  عن��سر  اأحد 
اقرتبن�  البيت مظلًم�.  وك�ن  الأولى،  ويعلون دخل مع اخللية  الن�ر على احلرا�ص، 
وهو  �سوته  �سمعن�  "فتح" الب�ب  وقبل  العلوي،  الط�بق  "اأبو جه�د" يف  من غرفة 

ي�سحب اأق�س�م امل�سد�ص، ف�أطلقن� الن�ر عليه. 

اأن  لحظ  الن�سح�ب  عملية  وخالل  متك�ل" اإنه  "�سيريت  ق�ئد  ن�ئب  ويقول 
النوافذ، وبعد ربع �س�عة  اأمًرا يحدث وك�نوا يطلون من  اأّن  اكت�سفوا  �سك�ن احلي 
و�سل النب�أ اإلى ال�سرطة التون�سية، ولكن جه�ز "املو�س�د" ك�ن قد اأعّد خطة متويه 
حيث مت الت�س�ل ب�ل�سرطة واإبالغه� بوقوع عملي�ت قتل يف عدة اأم�كن، الأمر الذي 
بع �س�عة بعد حلظة الغتي�ل. اأت�ح للقوة الإ�سرائيلية الن�سح�ب من املك�ن يف نحو رحُ
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رواية غير فلسطينية
تفاصيل تنشر ألول مرة

ن�سرت الف�س�ئية 13 العربية اجلزء الث�لث من اأ�سل خم�سة اأجزاء من تقرير 
اأبرز خم�ص عملي�ت اغتي�ل نفذته� اأجهزة ال�ستخب�رات الإ�سرائيلية، اجلزء  عن 

ك�ن عن اغتي�ل  ال�سهيد خليل الوزير "اأبو جه�د".

عملية  اأك��رب  ك�نت  جه�د  اأب��ي  اغتي�ل  عملية  اأن  عن  حتدثت  التقرير  بداية 
اغتي�ل يف ت�ريخ دولة الحتالل الإ�سرائيلي، واأكرث عملي�ت الغتي�ل تكلفة، عملية 
�س�رك فيه� اأذرع ع�سكرية اإ�سرائيلية خمتلفة، منه�، �سالح اجلو، �سالح البحرية، 
�سريت   ،13 �سيتت   ،8200 وح��دة  ال�س�ب�ك،  املو�س�د،  الع�سكرية،  ال�ستخب�رات 

متك�ل،"كل هذا ك�ن اأجل �سخ�ص واحد"، ق�ل األون بن دفيد معد التقرير.

اأجل  بلغ قوامه� ح��وايل700 �سخ�ص من  التي  القوة  اأن كل هذه  وعن مقولة 
عن  يك�سف  ومل  العملية،  يف  �س�رك  اإ�سرائيلي  �س�بط  ق�ل  واحد،  �سخ�ص  اغتي�ل 
هويته يف التقرير:" اأبو جه�د مل يكن جمرد �سخ�ص واحد، هو من خطط، وهو من 

ك�ن يخت�ر الأهداف".

وعن بدء التفكري ب�غتي�ل اأبي جه�د  ج�ء يف التقرير، املعلوم�ت ال�ستخب�رية 
لدى املخ�برات الإ�سرائيلية  ت�سري اإلى اأنه يخطط ل�سيء كبري، خطته ك�نت عملية 
بعملية  "الكري�"، ينفذه�20 م�سلحً�، عملية �سبيهة  الإ�سرائيلية  يف وزارة احلرب 
كربه ح�سب و�سف يهود براك، والذي ك�ن ق�ئد عملية الغتي�ل يف  �س�فوي، ولكن محُ
البحر، اأبو جه�د ك�ن امل�سوؤول عن تدريب اخللية على مدار ع�مني، وهو من وجههم 

قبل العملية، ب�لت�يل م�سريه يجب اأن يكون املوت.

وت�بع يهود براك: النتف��سة الأولى هي الأخرى ك�نت حمبطة، نحن جي�ص 
ول�سن� �سرطة، وك�ن اأبو جه�د هو من دعم النتف��سة الفل�سطينية الأولى وحول له� 

الأموال.

فكرة اغتي�ل اأبي جه�د ج�ءت من جه�د املو�س�د الإ�سرائيلي، وطرحت الفكرة 
على وحدة �سريت متك�ل، التدريب�ت بداأت  على عملية اغتي�ل �سي�س�رك فيه� 700 
�سخ�ص، ومب�س�ركة عدة اأذرع ع�سكرية، التدريب ك�ن يف اأكرث من موقع، يف القد�ص، 
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اأي�سً� تدريب يف فيال مملوكة ل�سقيق مو�سيه يعلون والذي ق�د  اأبيب، وك�ن  يف تل 
يكونوا  الغتي�ل مل  عملية  على  تدربوا  الذين  العن��سر  تون�ص،  الغتي�ل يف  عملية 
على علم مبن هو الهدف من عملية الغتي�ل، قالئل جدًا من عرفوا من هو الهدف.

يف اإط�ر التح�سريات لعملية الغتي�ل، ن�ق�ص الك�بينيت الإ�سرائيلي العملية، 
ك�ن يت�سح�ق �س�مري رئي�ص الوزراء، ورابني وزير احلرب، ك�ن لبعد امل�س�فة خم�طر 
كثرية، فال ميكن ا�ستدع�ء قوة تق�د على عجل ح�ل ح�سل ط�رىء ح�سب و�سف 
اأحد ال�ضباط  الذين �ضاركوا يف العملية، كان هناك نوع من الرتدد، يت�ضحاق �ضامري 

طلب مزيدًا من الوقت للتفكري.

عن بدء تنفيذ العملية ج�ء يف التقرير للقن�ة 13 العربية، ك�نت العملية اأكرب 
عملية بحرية يف البحر الأبي�ص املتو�سط، كل �سفينة انطلقت وحده�، يهود براك 
ك�ن ق�ئد العملية يف البحر، خالل الرحلة التي ا�ستمرت اأربعة اأي�م �س�هد العن��سر 

امل�س�ركون يف العملية الكثري من الأفالم لتم�سية الوقت.

�سيكون  جه�د  اأب�  ب�أن  ثقة  على  الإ�سرائيليون  يكن  مل  لتون�ص  الإبح�ر  خالل 
عملية  يف  الهدف  تعلم  اأن  دون  لتون�ص  العملية  املنفذة  العن��سر  و�سلت  بيته،  يف 
الغتي�ل، بعد الو�سول لل�س�طىء يف تون�ص، توقف ق�ئد العملية مو�سيه يعلون من 

اأجل الت�أكد من وجود اأبي جه�د يف بيته.

اجلي�ص  اعتقل  البداية  يف  بيته؟  يف  جه�د  اأب��ي  وج��ود  من  الت�أكد  مت  كيف 
اأبي  مبنزل  الت�س�ل  منه  وطلب  غزة  قط�ع  من  جه�د  لأب��ي  قريبً�  الإ�سرائيلي  
جه�د يف تون�ص، لكن عن��سر املخ�برات اأداروا املك�ملة،  وملزيد من الت�أكد، اأجرت 
املخ�برات الإ�سرائيلية  ات�س�ًل من امللج�أ يف تل اأبيب، على اأن تظهر املك�ملة اإنه� 
من اأوروب�، ردت زوجته وت�أكدوا اإنه يف البيت، مب��سرة  وب�سرعة �سعدوا للمركب�ت 

و�س�روا ب�جت�ه منزل اأبي جه�د.

على  ات�سلن�  املنزل،  �سيرتك  جه�د  اأب�  اأن  معلوم�ت  و�سلت   90 الدقيقة  يف 
املط�ر ت�أكدن� اأن هن�ك رحلة ال�س�عة 3:30 �سب�حً�، و�سلن� للبيت، وك�ن همن� اأن 
ل يرتك اأبو جه�د املنزل، املعلوم�ت ال�ستخب�رية ك�نت دقيقة لدرجة اأن املنفذين 

اعتقدوا اأنهم ك�نوا يف البيت يف ال�س�بق.
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البيت،  مدخل  على  مركبة  يف  ح�ر�ص  الليل،  منت�سف  بعد  الث�نية  ال�س�عة 
الوحدة املنفذة تنكر بزي امراأة  اقرتب من احل�ر�ص،  وب�سالح ك�مت  جندي من 

لل�سوت اأطلق ر�س��سة واحدة واأرداه قتياًل.
يف  موقعه  املنفذة  الوحدة  عن��سر  من  عن�سر  كل  اأخذ  احل�ر�ص  مقتل  بعد 
حميط البيت، مت "فتح" الب�ب بتفجريه مبتفجرات جهزت خ�سي�سً� لذلك، دخلن� 

للداخل، كنت وراء اخللية الأولى يقول مو�سيه يعلون.
اأبي جه�د، �سمع  حج�ي اأحد اجلنود يف الوحدة املنفذة رك�ص ب�جت�ه غرفة 
وبجواره  جه�د  اأبو  ظهر  الب�ب،  تح  فحُ جه�د،  اأبي  قبل  من  ال�سالح   جتهيز  �سوت 
زوجته،  اأطلقت عليه الن�ر مب��سرة  وقتل، التعليم�ت ك�نت وا�سحة،  اإطالق الن�ر 

على امل�سلحني وعلى اأبي جه�د.
بعد عملية الغتي�ل، اأ�سعلت الأ�سواء يف املن�زل املج�ورة يف احلي، اأبو م�زن 
ك�ن بيته قريبً� من منزل اأبي جه�د، هن�ك من طرح فكرة �سيد ع�سفورين بحجر، 

اإل اأن القرار ك�ن الرتكيز يف الهدف فقط.
بعد 20 دقيقة من تنفيذ العملية، �سمع املنفذون يف طريق عودتهم لل�س�طىء 
ومن  فيال،   يف  قتياًل  هن�ك  اأن  التون�سية  ب�ل�سرطة  اخل��سة  الت�س�ل   ب�أجهزة 
الوحدة  الهرب من موقع تنفيذ عملية الغتي�ل، ات�سل عن��سر من  ت�سهيل   اأجل 
الإ�سرائيلية التي نفذت العملية مبحط�ت �سرطة تون�سية يف املنطقة، �سللوهم ب�سكل 
يبتعدون فيه عن  خط �سريهم لل�س�طىء يف طريق، ويف ال�س�عة ال�س�بعة  �سب�حً� 

�سمعت  الوحدة الإ�سرائيلية املنفذة  بخرب اغتي�ل اأبي جه�د يف تون�ص.
املحلل الع�سكري الإ�سرائيلي للقن�ة 13 العربية والذي اأعد التقرير، �س�أل يف 
نه�ية  التقرير اأكرث من �سخ�سية اإ�سرائيلية ك�نت على عالقة بعملية الغتي�ل: هل 
خ�سرت "اإ�سرائيل" يف اغتي�ل  اأبي جه�د �سريكً� حمتماًل لعملية ال�سالم، كونه ك�ن 
على عالقة عميقة مع اجلمهور الفل�سطيني؟  مل يح�سل على جواب قطعي من اأحد 

يف هذه اجلزئية.
جه�د  اأبي  اغتي�ل  ديفيد  بن  األ��ون  الإ�سرائيلي  الع�سكري  املحلل  اعترب  كم� 
عملية انتقامية اإ�ضرائيلية ب�ضبب حالة االإحباط من الف�ضل يف مواجهة االنتفا�ضة 

الفل�سطينية الأولى.
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 "إسرائيليون" في منزل خليل الوزير!

ال�سّي�ح  من  وفد  دخ��ول  حول  الإ�سرائيلية،  الث�نية  القن�ة  بّثته  تقرير  اأث���ر 
الإ�سرائيليني اإلى تون�ص وزي�رتهم املنزل الذي اغتيل فيه الق�ئد الفل�سطيني خليل 
االأو�ضاط  يف  كبريًا  ا�ضتياًء  للعا�ضمة،  ال�ضمالية  ال�ضاحية  جه�د" يف  "اأبو  الوزير 
ال�سعبّية وال�سي��سية التون�سّية، حيث ط�لبت املع�ر�سة يف البالد مب�س�ءلة احلكومة 

حول الزي�رة.

وبّثت القن�ة الإ�سرائيلّية الث�نّية، تقريرًا حول زي�رة وفد ال�سّي�ح الإ�سرائيليني 
جم�ميع  تتوجه  حيث  اليهودي،  الغريبة"  "حج  مبو�سم  يحُعرف  م�  يف  لتون�ص، 
التقرير  واأورد  التون�سّية،  جربة  جزيرة  يف  الغريبة"  "كني�ص  لزي�رة  اليهود  من 
الإ�سرائيلي الذي حمل عنوان " العودة اإلى تون�ص"  اأّن "ال�سلط�ت التون�سّية ت�سمح 
ملّرة واحدة يف ال�سنة بزي�رة الأر�ص التي ولدوا فيه�" م�سريًا اإلى األفي اإ�سرائيلي 

متّكنوا من زي�رة تون�ص هذا الع�م.

يرددون  وهم  ح�فلًة،  ي�ستقلون  الإ�سرائيليني  من  جم�ميع  التقرير،  وعر�ص 
هت�ف�ت متّجد جي�ص الحتالل الإ�سرائيلي، وجتّولهم يف حّي �سكني ق�ل اإّنه ي�سم 
من�زل ليهود تون�سيني ه�جروا اإلى " اإ�سرائيل"، قبل اأن يختم بت�سريحه عن زي�رة 
الوفد، ملنزل الق�ئد الفل�سطيني خليل الوزير "اأبو جه�د"  يف ن�حية �سيدي بو�سعيد 

�سم�ل الع��سمة، والذي ك�ن م�سرحً� جلرمية اغتي�له من قبل املو�س�د.

  نفي رسمي تونسي

وزارة الداخلية التون�سية نفت يف بالغ ر�سمي، م� ورد يف التقرير الإ�سرائيلي، 
الأنب�ء  وكّذبت  التون�سي"،  الرتاب  اإلى  اإ�سرائيلي  �سفر  بجواز  �س�ئح  اأي  و"دخول 
ر�ص يف التقرير ملك  حول زي�رة الوفد ملنزل اأبي جه�د ق�ئلًة:" اإّن املنزل الذي عحُ
لرجل اأعم�ل تون�سي وموجود على امل�سلك ال�سي�حي �سيدي �سعب�ن �سيدي بو�سعيد، 

ويبعد 4 كيلومرتات عن املنزل الذي اغتيل فيه اأبو جه�د".
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ردود فعل تونسية غاضبة

من جهتهم، ن��سطون وكّت�ب تون�سّيون، كّذبوا بالغ احلكومة التون�سّية ب�سقّيه، 
زي�رتهم  ينفي  الذي  وال�سق  تون�ص،  اإلى  بجوازاتهم  اإ�سرائيليني  ينفي دخول  الذي 

ملنزل ال�سهيد اأبي جه�د.

"في�سبوك" �سورًا  يف  �سفحته�  عرب  �سويالتي" عر�ست  "مي�س�ء  الن��سطة 
مو�سي  اإلي�هو  " الإره�بي   : وق�لت  تون�ص،  اإلى  زي�رته  "اإ�سرائيلي" اأثن�ء  ن�سره� 
�سفره  جواز  ح�ماًل  له  �سورة  يف  ال�سهيوين  هذا  الداخلّية" ويظهر  وزير  يكّذب 

الإ�سرائيلي يف مط�ر تون�ص، ويف اأخرى اإلى ج�نب عن��سر من ال�سرطة التون�سّية.

الن��سط واملحلل ال�سي��سي التون�سي املعز احل�ج من�سور، اأّكد يف مق�ل له "هل 
هو ت�سفٍّ اأم افتخ�ر؟" الأخب�ر حول زي�رة الوفد اإلى بيت ال�سهيد اأبي جه�د، بعد 
ا�ستج�بة احلكومة التون�سّية لطلب الوفد ال�سي�حي الإ�سرائيلي عرب وزير ال�سي�حة 

التون�سي روين طرابل�سي.

"الوفد  اأّن  الن��سط احل�ج من�سور عن م�س�در مل ي�سّرح عن هويته�  ونقل 
�س�ركوا  الذين  الكوم�ندوز  اأفراد من  بع�ص  ك�ن من �سمنه  الإ�سرائيلي  ال�سي�حي 
�س�بقً� يف اغتي�ل اأبي جه�د، وقد اأ�سروا على زي�رة املك�ن الذي نحُفذت فيه واحدة 
اأ�سهر عملي�ت املو�س�د يف الت�سفية ال�سي��سية يف ت�ريخ الق�سية الفل�سطينية،  من 

من اأجل الفخر والت�سفي والنتق�م بتذكر بطولت اجلي�ص الذي ل يقهر".

الحت�د التون�سي لل�سغل، وهو الإط�ر النق�بي الأكرب يف البالد، دع� اإلى عدم 
حتويل مو�سم "حج الغريبة" اإلى و�سيلة للتطبيع مع "اإ�سرائيل".

واأدان الحت�د يف بي�ن له، م� اعتربه "ا�ستب�حة اأر�ص تون�ص من قبل ال�سه�ينة 
وبتواطوؤ مع جه�ت �سي��سية واأخرى تعمل يف املج�ل ال�سي�حي" يف اإ�س�رة اإلى وزير 
التطبيع  على  يغّطي  ب�أّنه  اتهمه  الذي  طرابل�سي،  روين  الأ�سل  اليهودّي  ال�سي�حة 

ال�سي�حي.

وط�لب بو�سع "ت�سّور وطني وا�سح بخ�سو�ص الزي�رة ال�سنوية ملعبد الغريبة 
يف جزيرة جربة، يجعله� من��سبة دينية بحتة ت�سمن حّق اليهود يف الزي�رة ومتنع 
يف الوقت نف�سه الخرتاق�ت ال�سهيونية والتطبيع مع هذا الكي�ن العن�سري وحترتم 

�سي�دة الوطن".
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م� جرى  املغزاوي،  الدميقراطية زهري  الكتلة  الن�ئب عن  اعترب   من جهته 
اإلى ج�نب  رئي�ص احلكومة  التون�سّية، حيث وقف  و�سمة ع�ر على جبني احلكومة 
الغريبة بجزيرة  ا�ستغالل زي�رة معبد  "حم�ولت  الإ�سرائيلي، حمّذرًا  من  الوفد 

جربة من اأجل مترير اأجندات تطبيعية".

 كم� ط�لب  الن�ئب ال�س�بق يف كتلة اجلبهة ال�سعبية اإي�د الأخ�سر، مب�س�ءلة 
م�  لتو�سيح  الطرابل�سي  روين  ال�سي�حة  ووزي��ر  ال�س�هد،  يو�سف  احلكومة  رئي�ص 
حدث، م�سريًا اإلى وجود "ميل مت�س�عد للهيمنة ال�سهيونية على تون�ص وعلى الع�مل 

العربي".

اأّن وزير ال�سي�حة التون�سي يهودّي الدي�نة روين طرابل�سي،  اجلدير ب�لذكر، 
�سي�حّية  �سركة  اأعم�ل  بت�سيري  الإ�سرائيلي،  متهم  ال�سي�حي  الوفد  وامل�سرف على 
بعنوزان " تونيزي� ب�ي ترافل"  وتقوم برحالت اإلى الأرا�سي الفل�سطينية املحتّلة 
ب�لتن�سيق مع جي�ص الحتالل ال�سهيوين، و�سط جت�هل احلكومة التون�سّية لدعوات 

التحقيق يف اأن�سطة الوزير التطبيعية.

لماذا أبو جهاد؟

بعدم�  ا�ستخب�رات الحتالل،  بعينه� ه�ج�سً� لدى  فل�سطينية  �سكلت قي�دات 
بعملي�ت  والنطالق  ال�ست�ت،  يف  �سفوفه�  تنظيم  من  الفل�سطينية  الثورة  متكنت 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  وخ�رجه�،والت�أثري  املحتلة  فل�سطني  داخل  الحتالل  �سد 
الوزير  خليل  ومنهم    ،48 ع�م  املحتلة  الأرا�سي  غزة  وقط�ع  الغربية  ال�سفة  يف 
"اأبوجه�د" الرجل الث�ين يف حركة فتح، اأحد اأبرز قي�دات العمل الفل�سطيني املق�وم 
يف   �سبعيني�ت وثم�نيني�ت القرن امل��سي، واأبرز مهند�سي النتف��سة الأولى التي 
اندلعت يف ك�نون الأول 1987، و�س�رك يف توجيهه� ودعمه� حتى �س�عة ا�ست�سه�ده.

وتعترب ا�ستخب�رات الحتالل عملية اغتي�له من اأهم العملي�ت التي اأثرت يف 
خفوت �سوت النتف��سة والثورة الفل�سطينية، لذا هي تراه� "انت�س�رًا" ول عجب 
"�سيريت  كي�نهم، حيث ق�مت وحدة  زي�رة م�سرح جرمية  يحُقدم �سه�ينٌة على  اأن 
اأ�سبح  الذي  يعلون،  بوغي  مو�سيه  املقدم  بقي�دة  ال�سهيونية،  الع�سكرية  متك�ل" 

لحقً� رئي�ص الأرك�ن ثم وزيرًا للحرب، ب�غتي�له يف منزله 16 ني�س�ن 1988.
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زهير الوزير: أمير الشهداء

بعد انق�س�ء ثالثة ا�سهر ك�ملة على جرمية الع�سر،اغتي�ل الق�ئد الفل�سطيني 
الكبري خليل الوزير، يبدو اأن التحقيق�ت التي اأجرته� الهيئ�ت املعنية مل ت�سفر عن 
�سيء يذكر،اأو اأنه� ارتطمت بنه�ي�ت الطرق امل�سدودة التي ل ي�سمح ع�دة يف ق�س�ي� 
الغتي�ل ال�سي��سي ب�جتي�ز حدوده� وهكذا بدا وك�أن التحقيق قد اغلق نه�ئيً�،اأو 
اأح�طت  التي  الألغ�ز  كثري من  اأن عجز عن حل  م�سمى،بعد  اجل غري  اإلى  اأرجئ 

بعملية اغتي�ل "اأبو جه�د" .

احلقيقة اأن التحقيق يف هذه الق�سية ب�لذات ل ميكن له اأن يغلق،بل انه على 
على  القتلة  يع�قب  اأن  اإلى  ال�سدور  يف  الن�زف  ك�جلرح  مفتوحً�  �سيبقى  الأرج��ح 
الختي�ر  ال�سعب  من  ك�ن  التق�سري.واذا  على  الأنف�ص  بع�ص  تع�قب  اأو  جرميتهم 
اأن يجروؤ احد على  بني واحد من هذين الحتم�لني، ف�ن ال�سعب منهم� معً� هو 
مت�بعة التحقيق نف�سه يف هذه الق�سية اخلطرية وال�س�ئكة ،نظرًا لط�بعه� ال�سي��سي 
املعقد،ويف ظروف تك�د جتمع فيه� اطراف عديدة على �سرورة اغالق ملف�ت هذا 
التحقيق ولي�ص اع�دة فتحه. ويزداد المر �سعوبة نظرًا للت�س�بك والتداخل م� بني 
وا�ستح�لة  جه�د"  الق�ئد"اأبو  اغتي�ل  لق�سية  ال�سي��سي  واجل�نب  المني  اجل�نب 
الف�سل بني اجل�نبني يف اأي حم�ولة جديدة للتو�سل اإلى نت�ئج،اأو على القل لإبق�ء 

التحقيق حيً�  ومفتوحً�.

التي  بارز من بني ع�ضرات اخليوط  التقاط خيط  البداية من  بد يف  ال  كان 
ن�سجت �سبكة عنكبوتية معقدة من اللغ�ز والطال�سم.

الفور على بث  بدايته لن اطرافً� كثرية عملت على  مل يكن المر �سهال يف 
موج�ت متت�بعة من ال�س�ع�ت املثرية لتعومي املعلوم�ت القليلة ال�سحيحة يف حميط 
متالطم من ال�س�ع�ت املغر�سة،وب�لت�يل اغراق هذه املعلوم�ت يف الق�ع ال�سحيق 
لهذا املحيط الذي ل تطفو على �سطحه �سوى ال�س�ع�ت املثرية  واملغرية ب�لتتبع. 
كان علينا اأن نبتلع الطعم كاال�ضماك ال�ضغرية قليلة اخلربة،ونحن نهم بالتقاط 

اخليط الذي يبداأ طرفه ب�كرث ال�س�ع�ت اث�رة وت�سويقً� .
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ا�س�عة  فج�أة  انت�سرت  جه�د"  ا�ست�سه�د"اأبو  من  فقط  قليلة  �س�ع�ت  فبعد 
يف  ال�سرائيلي  الكوم�ند�ص  جمموعة  مع  �س�ركت  اأنه�  قيل  ح�سن�ء  فت�ة  عن  قوية 

جرمية الغتي�ل .

ي�س�أل عن ا�سل  يعد  اأن احدًا مل  املثرية قوة ج�رفة حتى  ك�ن لهذه ال�س�عة 
ال�س�عة و�سحته�،بل اأن الكثريين بداأوا على الفور يف الدلء "مبعلوم�ت"جم�نية 
وتف�سيالت مذهلة عن الفت�ة ومالحمه� واو�س�فه� و�سف�ته� ولون مالب�سه�،نربات 
�سوته�،لهجته� يف احلديث وتف��سيل اخرى مذهلة ودقيقة ومده�سة.ورغم ال�سه�ب 
يف هذه التف��سيل ف�إن احدا من كل الذين حتدثوا عن الفت�ة لكنه� �سكتت عن ذكر 

ا�سمه�،فهل ك�ن ا�سم الفت�ة "دميون�" ام اأن له� ا�سمً� اآخر اأو ا�سم�ء اخرى؟

"اأبو  ل�ِ  جيدًا  معروفة  ك�نت  الفت�ة  البداية:  يف  ق�لت  نتتبعه�  التي  ال�س�عة 
جه�د"!!!

بدعوى  قبل  من  جه�د  اأبي  منزل  اإلى  دخلت  الفت�ة  هذه  اأن  و"اكد"اخرون 
اأنه� �سحفية اأو اأنه� مرا�سلة ل�سبكة تليفزيونية اجنبية،لكن احدًا مع ذلك مل يذكر 

ا�سمه� .

"معلوم�ت" اخرى  البع�ص  اللغز تعقيدًا عندم� اعطى  ويف تطور لحق، زاد 
عن عالقة الفت�ة نف�سه� "مب�سطفى" احد مرافقي ال�سهيد الق�ئد"اأبو جه�د"الذي 
املو�س�د  جمموعة  تقتحمه  اأن  قبل  اخل�رجي  املنزل  ب�ب  عتبة  على  اغتي�له  جرى 

ال�سرائيلي ليلة اجلرمية املروعة.

على  للتمويه  ذلك  ادعت  اأنه�  اجلن�سية،اأو  بلجيكية  الفت�ة  اإن  "وقيل"اي�مه� 
ا�سله� ال�سرائيلي،وانه� ك�نت تقيم يف تون�ص منذ فرتة، وانه� متتلك �سي�رة حديثة 
تبخرت  اأو  ذابت  قد  الفت�ة  هذه  اإن  و"قيل"اي�سً�  او�س�فه�  ب�عط�ء  البع�ص  تربع 

وانه� اختفت مت�مً� غداة عملية الغتي�ل.

ل��ك��ن ل��غ��ز احل�����س��ن���ء ال��ق���ت��ل��ة اأخ�����ذ م��ن��ح��ى ج���دي���دا ع��ن��دم��� ���س��رب��ت 
اخرى  وق�تلة  اخرى،  ح�سن�ء  عن  �سحفية  معلوم�ت  اجهزة"املو�س�د"ال�سرائيلي 
للمو�س�د يف  نفذته� جمموعة  التي  ع���م1972  فردان  عملية  �س�ركت يف  قد  ك�نت 

بريوت .
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نحن اذن اأم�م م�سل�سل ل ينقطع من الألغ�ز املثرية ،والث�رة هن� م�س�عفة لأن 
المر ل يتعلق بفت�ة جتمع كل ال�س�ع�ت على اأنه� :

"املو�س�د"�س�ركت يف العملية  هل ك�نت جمرد جمندة ا�سرائيلية يف وحدات 
وان�سحبت مع املجموعة ك�أي ق�تل حمرتف؟ اأم اأنه� �سحفية اجنبية عميلة لأجهزة 
و�س�ركت  الهدف،  ل�ستطالع  �س�بقة  مهمة  يف  ار�سلته�  ،التي  ال�سرائيلي  املو�س�د 
يف العملية كدليل للمجموعة التي نفذت جرمية الغتي�ل ؟اأو رمب� هي تلك الفت�ة 
"اأبو جه�د" بهدف جمع  اإنه� اق�مت عالقة مع احد مرافقي  البلجيكية التي قيل 
املعلوم�ت الدقيقة عنه من �سخ�ص قريب منه،وانه� رمب� تقدمت املجموعة حتى ل 
تثري �سكوك "م�سطفى" الذي ك�ن يحر�ص البوابة اخل�رجية ملنزل "اأبو جه�د"يف 

تلك الليلة امل�سوؤومة؟

"يهودا براك" هو  وان اجلرنال  كله�  الق�سة  ا�ساًل يف  فت�ة  توجد  انه ل  ام 
الذي ق�د الهجوم بنف�سه وهو يتقم�ص �سخ�سية فت�ة لي�سفي على العملية اله�لة 

ال�ستعرا�سية التي حتر�ص ا�سرائيل على ابرازه� يف مثل هذه العملي�ت؟

اأو رمب� ك�نت هي تلك اليهودية التون�سية التي قيل اإن جثته� وجدت مع رفيقيه� 
بجوار ال�سي�رات امل�ست�أجرة التي ا�ستخدمته� جمموعة املو�س�د يف تنفيذ اجلرمية 
وتركته� يف الغ�بة التي تطل على �س�حل البحر يف منطقة لي�ست بعيدة كثريًا عن 

م�سرح اجلرمية نف�سه�.

الو�س�ف التي اعطيت للفت�ة ك�نت مت�س�ربة ومثرية هي الخرى.

ورغم ت�س�رب هذه الو�س�ف التي قدمه� كل راو من وجهة نظره "ومعلوم�ته" 
اخل��سة ال اأن كل الرواي�ت ك�نت قد اجتمعت على اأن الفت�ة تتمتع بقدر ع�ل من 
احل�سن واجلم�ل فهي يف مرة حنطية بلون اخلبز ،وعين�ه� ع�سليت�ن،وانفه� ينحدر 
من ا�سفل احل�جبني يف ا�ستق�مة لكنه يتقو�ص فج�أة عندم� يك�د ي�سل اإلى نه�يته 
فوق ال�سفة العلي� املكتنزة قلياًل، ولعل ابرز م� مييزه� يف هذه الرواية هو �سعره� 

ال�سود الف�حم امل�سدل على كتفيه� يف فو�سى غجرية ج�حمة.

وهي يف رواية اخرى �سقراء، وجنت�ه� متيالن اإلى الحمرار، وعين�ه� زرق�وان، 
و�سعره� ق�سري اإلى م� فوق الذن،ولونه ا�سفر م�سرب بحمرة اقرب للون ق�سرة الربتق�ل 

الي�ف�وي الذي يب�ع يف ال�سواق الوروبية وهو يحمل عالمة النت�ج الإ�سرائيلية.
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وهي يف رواية ث�لثة مم�سوقة القوام، بنيته� ري��سية، كتف�ه� عري�ست�ن، ق�مته� 
طويلة، وقيل اأن فمه� ك�ن رقيق� اإلى درجة ل ت�سعر فيه� بوجوده ا�سال ول بوجود 
انفه� حتت حفرة عينيه� ال�سقراوين اللتني ميكن متييزه� من بني الف عني وعني.

وهن�ك او�س�ف اخرى. واخرى للفت�ة نف�سه� التي تبدو وك�أن له� الف وجه. 
ووجه.

نبحر مع الخرين يف بحر  نك�د  النه�ية ونحن  انف�سن� يف  اذن وجدن�  هكذا 
ال�س�ع�ت املتالطم، وه� هو اخليط الذي اعتقدن� انن� التقطن� طرفه، يك�د يفلت 
من بني ايدين�، و�سط ع��سفة من ال�سكوك وعدم اليقني من كل املعلوم�ت التي مت 

بثه� ومل يكن يف مقدور احد اأن ينفيه� ب�سكل ق�طع اأو يوؤكده� ب�سكل ح��سم.

ومع ذلك مل يكن ام�من� ال اأن نت�بع التحري حول نف�ص املو�سوع لأن ه�ج�س� 
مت�بعة طرف  يلح على �سرورة  ك�ن  وحده  �سوى احلد�ص  م�سند  له من  لي�ص  قوي� 

اخليط هذا وحتى نه�يته مهم� ك�نت العقب�ت والعواقب.

الفتاة يهودا براك

املف�ج�أة التي اعلن عنه� "املو�س�د" يف هذه املعلوم�ت ال�سحفية امل�سربة هي 
"يهودا براك"  اأن هذه الفت�ة احل�سن�ء الق�تلة مل تكن �سوى اجلرنال ال�سرائيلي 
م�س�عد رئي�ص هيئة الرك�ن ال�سرائيلي احل�يل الذي ك�ن قد تخفى اي�مه� يف زي 

امراأة واخفى مالمح وجهه حتت طالء املكي�ج الذي ت�ستخدمه الن�س�ء.

وقد اجتذبت هذه املعلوم�ت امل�سربة قط�ع�ت وا�سعة من اجلمهور،رمب� من 
املحققني ورج�ل المن الذين يت�بعون م�سل�سل لغز احل�سن�ء الق�تلة .

وهكذا عدل الكثريون راأيهم و"اأكدوا" اأن الفت�ة احل�سن�ء الق�تلة مل تكن �سوى 
ك�ن  "دميون�"بل  اذا  الفت�ة  ا�سم  يكن  ومل  براك"  "يهودا  ال�سرائيلي  اجل��رنال 

ا�سمه�،ح�سب هذه الرواية "يهودا براك".

لكن امل�سل�سل مل يكن قد انتهى بعد ففي ف�سل جديد ع�د لغز الفت�ة ليزداد 
هن�ك  ال�سلط�ت  اإن  تقول  ج�رفة  جديدة  ا�س�عة  تون�ص  يف  انطلقت  اذ  تعقيدًا، 
اغتي�ل  بعملية  "موؤكدة"  عالقة  على  وانهم  وفت�ة  ل�س�بني  جثث  ثالث  اكت�سفت 

الق�ئد "اأبو جه�د".



307

ويف ملحق ا�س�يف لال�س�عة قيل اإن اجلثث لثالثة من اليهود التون�سيني ،وقيل 
نفذت  ال��ذي  الإ�سرائيلية  الكوم�ند�ص  جمموعة  اإن  اللغز،  هذا  تف�سري  يف  وقته� 
لل�س�بني  "اجلليلة"  ب�خلدم�ت  ا�ستع�نت  بعدم�  جه�د"،ك�نت  اغتي�ل"اأبو  جرمية 
والفت�ة يف تنفيذ اجلرمية ،قد قررت التخلي عن هوؤلء العمالء وت�سفيتهم مبن يف 
ذلك الفت�ة لإغالق دائرة ال�سمت وفر�ص �ست�ر كثيف من الغمو�ص والوه�م على 

العملية كله�.

ورغم التف��سيل الدقيقة التي اعط�ه� البع�ص عن هذه الرواية ال اأن احدًا مل 
يذكر ل ا�سمي ال�س�بني ول ا�سم الفت�ة.

كيف ميكن للمرء بعد ال�ستم�ع اإلى كل هذه "املعلوم�ت"املت�س�ربة اأن يتمكن 
اإلى حد بعيد البحث  الرواية احلقيقية؟ ك�أن المر ي�سبه  النه�ية من اقتن��ص  يف 
قليل  ،بقدر  متكن�  ذلك  ومع  والتنب،  الق�ص  من  ه�ئلة  كومة  يف  �سغرية  ابرة  عن 
من الذك�ء ،وبقدر كبري من اجلهود وال�سرار من اقتن��ص م� نعتقد انه الرواية 
احلقيقية ،ال�سخ��ص الذين ميكن اأن يكونوا قد راأوا الفت�ة ب�أم اعينهم كم� يق�ل 

ك�نوا �سمن ق�ئمة ال�سم�ء الت�لية:

جمموعة  اغت�لته  ال��ذي  جه�د"  "اأبو  الق�ئد  ال�سهيد  "م�سطفى"مرافق 
�سه�دته عن  �سم�ع  املمكن  يعد من  كله�، ومل  للعملية  الولى  اللحظة  القتح�م يف 
مو�سوع الفت�ة، اأو اع�دة ا�ستنط�قه مرة اخرى لأنه يف النه�ية اخذ �سره معه حيث 

دفن يف مق�بر ال�سهداء يف خميم الر�سيدية جنوب لبن�ن.

و"حبيب"الب�ست�ين التون�سي،ك�ن ال�سحية الث�نية بعد م�سطفى مب��سرة، وقد 
وجد ال�سهيد يف حديقة املنزل على بعد 15 مرتا فقط من البوابة اخل�رجية.

يف  الكوم�ندو�ص  جمموعة  اغت�لته  �سليم�ن"الذي  "اأبو  ك�ن  الث�لث  ال�سهيد 
قبو املنزل، حيث ك�ن راقدًا ب�نتظ�ر نوبة حرا�سته، واغلب الظن انه "فتح" عينه 
لأقل من حلظة واحدة مل ير فيه� مالمح القتلة الذين اطلقوا عليه الزخ�ت الغزيرة 
من ر�س��ص بن�دق العوزي الإ�سرائيلية ،اإلى درجة اأن �سوت الطلق�ت ك�ن وا�سحً� 

وميكن متييزه من املن�زل املج�ورة ملنزل ال�سهيد"اأبو جه�د".

بعد اغتي�ل "م�سطفى" على البوابة اخل�رجية اندفعت واحدة من جمموعتي 
ورف�سته  اخل�سبي  الب�ب  عتلة حديدية يف  وو�سعت  الداخلي،  الب�ب  اإلى  القتح�م 
ب�أقدامه� الغليظة ف�نفتح الب�ب حمدث� هذا ال�سرير املدغوم الذي تن�هى �سوته 
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اإلى اأذين الق�ئد الفل�سطيني "اأبو جه�د" حيث ك�ن يف هذه اللحظة ب�لذات يجري 
حم�دث�ت ه�تفية مع احد مك�تبه يف اإحدى العوا�سم الأوروبية .

ك�نت عق�رب ال�س�عة ت�سري اإلى الواحدة وع�سر دق�ئق، رمب� جت�وزته� بثواٍن 
قليلة ك�نت ثقيلة ك�لدهر، وم�سحونة ب�لقلق الك�من والتوتر املكبوت .

على مكتب "اأبو جه�د" ك�نت هن�ك ر�س�لة يهم بت�سطريه� للقي�دة الوطنية 
املوحدة لالنتف��سة، ك�ن قد كتب منه� اربعً� واربعني كلمة فقط احتوته� جميع� �ستة 
ا�سطر فح�سب ومل يكمل " اأبو جه�د " الر�س�لة، وك�أمن� ليرتك فيه� و�سيته الأخرية: 

بعدي" . من  ر�س�لتي  "اكملوا 
على اله�تف جرى احلوار الت�يل بني " اأبو جه�د " وحم�دثته على اخلط الآخر 

يف هذه الع��سمة الأوروبية .

الآخرين..  مع  حم�دثته  يفتتح  وهو  كع�دته  جه�د  اأبو  ق�له�   .. "مرحب�" 
"اآ�سفني على الزع�ج، ات�سلوا بي من روم� وابلغوين اأن  ف�يز اأبو رحمة قد اعتقل، 

ممكن ب�هلل نت�أكد من هذا اخلرب" .

"ال�س�عة الآن ت�سري اإلى الواحدة وع�سر دق�ئق بعد منت�سف الليل يف غزة، مم� 
ك�ن من ال�سعب �سوؤال احد الآن عن �سحة هذا اخلرب .. يف ال�سب�ح ميكن اأن نت�أكد".

انهى  ب�لذات  وهن�  الآخر  "اأبو جه�د" على اخلط  ق�له حم�دث  م�  كل  هذا 
انه حلظته� ك�ن قد �سمع �سوت خلع  "اأبو جه�د" حم�دثته، مل يكن مرتبك� رغم 
الب�ب، فعلى مدى 35 ع�م� من العمل والن�س�ل مل ي�سعر "اأبو جه�د" احدا ب�لقلق 
ال�س�ع�ت  احلك  يف  الآخ��ري��ن  على  ي�سفي  العك�ص  على  ك���ن  ب��ل  الرت��ب���ك،  اأو 
واأكرثه� خطرا، هذا القدر العجيب من الطم�أنينة والأمل اللذين ك�ن يتميز بهم� 
على الدوام. مل يرتدد " اأبو جه�د " يف ح�سم موقفه كع�دته، ادرك على الفور اأن 
الأمر جلل، ف��ستل م�سد�سه الذي ي�سعه فوق اخلزانة املج�ورة، وي�سر على تغطيته 
بط�قية �سغرية بي�س�ء، ومل ينتظر اأن تف�جئه املعركة التي �سمع هديره� يف انخالع 
الب�ب، ووط�أت الب�س�طري الع�سكرية الغليظة ملجموعة الغتي�ل وهي تنهب الدرج 

الداخلي للمنزل وت�سعده ب�سرعة ف�ئقة حيث ك�ن اأبو جه�د .

ليب�در  م�سد�سه  على  ق�ب�س�  للمواجهة  فورا  خرج  بل  يختبئ  ومل  يرتاجع  مل 
كع�دته ب�طالق الر�س��سة الأولى على اعدائه .
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لكن  احدهم  ف�أ�س�ب  الأول��ى  الر�س��سة  جه�د  اأبو  اطلق  اربعة،  القتلة  ك�ن 
�سرع�ن م� اطلق الآخرون زخ�ت كثيفة من الر�س��ص "اخل��ص" الذي انهمر ب�سكل 
غزير على كفه، ف�نفجر امل�سد�ص يف ميينه، ومن ثم تن�وب القتلة على ال�سحية، 
اربع و�سبعون طلقة اخرتقت راأ�سه وج�سده الط�هر، ظهره ك�ن للح�ئط وك�أمن� ك�ن 
الذي  املع��سر  الفل�سطيني  م�أ�س�ة  كل  يلخ�ص  اأن  ا�ست�سه�ده  حلظة  يف  وهو  عليه 

يق�تل وظهره للح�ئط .

مل يكمل " اأبو جه�د " ر�س�لته الأخرية للقي�دة الوطنية املوحدة لالنتف��سة، 
زن�د  على  ب�سب�بته  ي�سغط  وهو  ب�ل�سه�دة  متتم  انه  غري  واح��دة  بكلمة  ينطق  ومل 

م�سد�سه ومل نعرف اأن ك�ن قد ملح فت�ة بني القتلة ام ل ؟

الدرج  �سعدت  التي  املجموعة  بني  دميمة  ول  ح�سن�ء  ل  هن�ك  تكن  مل  ل،   
الأربعة  القتلة  راأوا  الذين  الثالثة  لأن  ب�لنفي  "، نحن جنزم  "اأبو جه�د  واغت�لت 
جمموعة  بني  ام��راأة  من  هن�ك  يكن  مل  ان��ه  ثالثتهم  واأك���دوا  اأقوالهم،  تط�بقت 

الغتي�ل التي نفذت اجلرمية .

ومع ذلك م� زلن� ن�سر على وجود امراأة ورمب� اكرث، يف العملية كله� ولي�ص يف 
الأمر من لغز جديد على الطالق .

"ام جه�د" – انت�س�ر الوزير، ابنة عم "اأبو جه�د" ورفيقة عمره، واخته يف 
ن�س�له وزوجته وام ابن�ئه اخلم�سة ك�نت قد اأوت اإلى فرا�سه� قبل اقل من �س�عة، 

ويف كنفه� ك�ن "ن�س�ل" ا�سغر ابن�ئه� ين�م يف اأم�ن .

ملواجهة  يخرج  وهو  جه�د  اأب��ي  حركة  اإل��ى  تنبه  من  " اأول  جه�د  "ام  ك�نت 
خ�سومه، ازاحه� برفق اإلى الطرف الآخر لب�ب غرفتهم .

ورغم  احلركة،  من  ومنعه�  راأ�سه�،  على  ر�س��سة  فوهة  و�سع  القتلة  اح��د 
الدخ�ن الكثيف الذي مالأ هذه امل�س�حة ال�سغرية برائحة الب�رود النف�ذة، ال اأن 
"اأم جه�د" ك�نت قد ميزت مالمح هذا الق�تل الذي ك�ن ي�سع ك�لآخرين كم�مة 
على انفه وفمه فقط راأ�سه ك�ن كبريا، وم�ستديرا و�سعره ا�سقر ومالحمه اجنبية 

وعين�ه زرق�وان . "ومل تكن هن�ك امراأة" هذا م� اأكدته ام جه�د ب�سكل ق�طع .

"حن�ن " اأقرب ابن�ء اأبي جه�د اإلى قلبه ك�نت هي الأخرى ن�ئمة يف غرفته� 
اأن  اعتقدت  لكنه�  الر�س��ص،  ازي��ز  �سوت  �سمعت  نف�سه،  الط�بق  يف  الداخلية 
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على  ف��سطدمت  غرفته�  خ�رج  وهرعت  تنبهت  ثم  احالمه�،  اخرتق  م�  ك�بو�س� 
الفور ب�أحد القتلة . رمب� ك�ن ق�ئد املجموعة، ق�سريا وممتلئ� ا�سلع وراأ�سه كبري، 
قدرت حن�ن اأن يكون قد جت�وز عقده الرابع، التج�عيد وا�سحة على طريف عينه، 
يرتدي ك�ملجموعة نف�ص الزي الذي يرتديه رج�ل وحدة مك�فحة الره�ب التون�سية، 
يحمل يف يده ر�س��س� عليه ك�مت لل�سوت، وو�سطه مزنر بحزام عري�ص م�سكوك كله 

بطلق�ت الر�س��ص وعلى ج�نب خ�سره ك�ن هن�ك م�سد�ص اآخر .

ب�سكل غريزي �س�ألته حن�ن: "�سو يف " م� الأمر ؟ كررته� حن�ن فدفعه� هذا 
املجرم ب�جت�ه موقع املجزرة وهو يقول "روحي هن�ك حد امك " .

ل ميكن اأن يكون هذا الق�تل امراأة، القتلة الثالثة الآخرون راأتهم " حن�ن " 
من خلف الدخ�ن الذي اطلقته حمم الر�س��س�ت، ك�نوا ين�سحبون حلظته�، وك�ن 
عليه� هي يف هذه اللحظة امل�ستحيلة اأن متلي عين�ه� املتفجرت�ن ب�حلرية والدموع 

من ابيه� و�سديقه� وق�ئده� " اأبو جه�د " .

مل تنته ق�ئمة �سهودن� بعد. هن�ك فت�ة اخرى ربن� ك�نت مفت�ح كل هذه الق�سية 
لل�سغري"  مربية  " تعمل  " را�سية  ا�سمه�  اجلديدة،  األغ�زه�  اأحد  ك�نت  رمب�  اأو 
ن�س�ل" الذي تعلق به�، وتقيم مع الأ�سرة ب�سورة �سبه دائمة، يع�ملونه� ك�بنة لهم، 
�سمراء نحيفة، متيل اإلى الق�سر، اأكرث ذك�ء مم� ميكن اأن تتوقعه، ينتهي راأ�سه� 

ال�سغري ب�سعر ا�سود معقود يف �سفرية �سغرية تت�أرجح خلفه� كذيل ن�قة اجلمل .

ك�نت "را�سية " يف هذه الليلة ترقد يف الغرفة املج�ورة لغرفة نوم "اأبو جه�د" 
التي تطل ن�فذته� على البوابة اخل�رجية للمنزل املج�ور.

عندم� �سمعت را�سية �سوت الر�س��سة الأولى التي اغت�لت "م�سطفى" على 
الب�ب اخل�سبي وهو يخلع  البوابة اخل�رجية تنبهت من نومه� وكذا �سمعت �سوت 

و�سوت اقدام فيغرفته� يف حذر ف�رعبه� م� راأت واأو�سدت الب�ب وبقيت خلفه .

"اأبو جه�د" حيث  اإلى غرفة نوم  اأحد القتلة من جمموعة الكوم�ند�ص دخل 
م�  ه��ول   . ال�سغري  بعقله  يعي  ل  وه��و  لوعة،  يف  وي�سرخ  يبكي  رمب���  ن�س�ل  ك���ن 
يحدث على عتبة ب�ب الغرفة، رمب� ك�ن قلبه قد ادرك امل�أ�س�ة ف�طلق من �سدره 
هذا البك�ء ال�س�رخ، وهذا ال�سراخ املبكي احلزين ويبدو ان �سراخ ن�س�ل قد افزع 

القتلة ف�أطلق احدهم زخ�ت ع�سبية من ر�س��سه فوق راأ�ص ال�سغري لي�سكته .
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على  املطلة  ن�فذته�  كوة  ومن   ،" "را�سية  غرفة  يدخلوا  ومل  القتلة  ان�سحب 
البوابة اخل�رجية راأت وهي مفتوحة العينني مت�م�، وحتت �سوء ال�س�رع، املف�ج�أة، 
اأحمر  امراأة، نعم امراأة �سعره� ا�سود ين�سدل حتى كتفه�، ترتدي ج�كيت �سوف 
تعط  كحلية، مل  اأو  �سوداء  تنورة  فوق  ا�سود،  قمي�ص  اكم�م، حتته  دون  من  اللون 
"را�سية" او�س�فه� لوجه الفت�ة، ق�لت اإنه� ق�سرية بع�ص ال�سيء واإنه� ك�نت حتمل 

م� ي�سبه احلقيبة اأو �سيئ� اآخر مل متيزه معلق� من عنقه� ومدلى على �سدره� .

"�س�ييه"  "را�سية" فت�ة، بل و�سمعته� اي�س� وهي تقول ب�لفرن�سية  نعم راأت 
ب�لن�سح�ب. للمجموعة  ت�سري  "خال�ص" وهي  اأي  "�س�ييه"، 

،اأو لغزا جديدا له�، مل  اأن تكون مفت�ح الق�سية  " التي ميكن  لكن" را�سية 
تعرف ا�سم الفت�ة التي راأته� و�سمعته�، وق�لت اإنه� مل تره� من قبل ول تعرف اإن 
ك�ن ا�سمه� "دميون� " اأو "يهودا براك" اأو "عواطف عالم" اأو "ع�ئ�سة ال�سريدي" 

اأو اأنه� ك�نت حتمل ا�سم�ء اأخرى .

التحري�ت اخل��سة مل تنته بعد، نحن نقلب ال�سفحة الولى فح�سب،ولدين� 
اقوال اخرى يف التحقيق الذي يجب اأن يبقى مفتوحً� ولو ك�ن ك�جلرح الن�زف يف 

ال�سدر.

نعم لدين� اقوال اخرى خطرية.

هن�ك دبلوم��سي هولندي ي�سكن يف الفيال املال�سقة مت�م� ملنزل "اأبو جه�د" 
ك�ن ليلة احل�دثة يقيم حفاًل يف منزله،انف�ص احلفل وذهب اآخر �سيوفه يف حوايل 

ال�س�عة الواحدة.

�سوت  �سمع  احلديقة  وا�سواء  منزله  �سرفة  ان��وار  ب�إطف�ء  يهم  ك�ن  عندم� 
بعد  تن�سحب  وهي  املجموعة  جه�د"وراأى  "اأبو  منزل  يف  الغزير  الر�س��ص  اطالق 
اجلرمية، ويقول انهم ع�سكريون ان�سحبوا بنظ�م كل اثنني معً� وك�ن مع كل واحد 
منهم ر�س��ص معلق على �سدره وك�نت معهم حقيبة ري��سية، ويقدر عددهم بثم�نية 
ومل يقل انه �س�هد فت�ة بينهم، ومل يخرج ل هو ول زوجته عندم� ك�نت "ام جه�د" 

و"حن�ن"ت�ستغيث�ن طلبً� للنجدة بعد ان�سح�ب القتلة.

املثري يف المر لي�ص م� ق�له الدبلوم��سي الهولندي،ولكن م� �سمعن�ه يف اقوال 
زوجته يف �ضهر �ضباط، اأي قبل �ضهرين تقريبا من العملية: ترددت على منزلنا فتاة 
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تتحدث  ا�سود  �سعره�  الق�مة  تكن طويلة،متو�سطة  وان مل  ري��سية  بنيته�  ح�سن�ء 
الفرن�سية والجنليزية والمل�نية ف�ساًل عن العربية ،عمره� م� بني الث�منة ع�سرة 
والع�سرين، ادعت اأنه� ابنة اجلريان ،وانه� تدر�ص يف اجل�معة المريكية يف امل�ني� 

الغربية.

اأن توطد عالقة من ال�سداقة يف املرات الربع التي ترددت  ح�ولت ب�حل�ح 
فيه� على املنزل،ادعت اكرث من مرة اأن ه�تف منزله� ك�ن معطاًل،واأجرت مك�ملة 
بلغة غري العربية اأو الجنليزية اأو الفرن�سية،رغم اأنه� ك�نت جتري حواره� ع�دة 

ب�لفرن�سية. ثم اختفت الفت�ة احل�سن�ء التي مل تكن ابدًا ابنة "اأبو جه�د"

رغم املعلوم�ت التي بحوزة ا�سرة هذا الهولندي الدبلوم��سي ف�ن احدًا غرين� 
مل ي�سمع اف�دته ومل يحقق فيه�،وه�هي اخل�رجية الهولندية بدوره� تقرر اأن ت�سحب 

هذا الدبلوم��سي وا�سرته ب�لطبع لي�أخذ كل ا�سراره معه بعيدا اإلى حيث �سيذهب.

"اأبو جه�د" اكدوا  اآخرون من جريان  اقوال اخرى ،هن�ك ثالثة  لدين�  نعم 
من�زلهم  على  الغتي�ل  ح�دثة  من  �سهرين  قبل  ت��رددت  قد  ك�نت  فت�ة  هن�ك  اأن 
،وطلبت ا�ستخدام اله�تف بدعوى اأن ه�تف منزله� ك�ن معطاًل،وادعت اأنه� ابنة 

"اأبو جه�د" اأو تعمل يف منزله.
ومل تكن "حن�ن" ول اية فت�ة يف منزل "اأبو جه�د"قد فعلت ذلك يف اأي وقت 

�س�بق.

نعم لدين� اقوال اخرى وا�سئلة اخرى:

م� الذي ا�سكن كل هذه الطم�أنينة يف قلب "اأبو جه�د" وجعلته ل ي�أخذ احلد 
تنقطع  مل  التي  والن��ذارات  املعلوم�ت  �سيل  المنية،رغم  الحتي�ط�ت  من  الدنى 

والتي ك�نت توؤكد اأن امل�ستهدف هو "اأبو جه�د" بنف�سه؟

م� الذي اجل �سفر "اأبو جه�د" اإلى تون�ص ثالث مرات متت�لية ،وعندم� قرر 
ال�سفر جرى اغتي�له ليلة �سفره؟

من الذي قطع التي�ر الكهرب�ئي عن منزل "اأبو جه�د" ال�س�عة الث�نية ع�سرة 
والن�سف بعد منت�سف الليلة التي �سبقت عملية الغتي�ل، وهل ك�نت العملية �ستتم 
ليلة 4/15، ولي�ص 4/16، كم� حدث ومل�ذا ت�أجلت ،وم� الذي جعل "اأبو جه�د" يقول 

اختب�ر(. حلظة انقط�ع التي�ر الكهرب�ئي )انه"test"انه 



313

الليل  من  املت�أخرة  ال�س�عة  هذه  يف  روم�  جه�د"من  "ب�أبو  ات�سل  الذي  من 
اأبو رحمة، وهل ك�ن الت�س�ل للت�أكد من  ليبلغه معلوم�ت ملفقة عن اعتق�ل ف�يز 

وجوده يف املنزل قبل اقتح�مه ؟

اله�تف  اآل��ة  حتطيم  على  الإ�سرائيلية  الكوم�ندوز  جمموعة  اأ�سرت  مل���ذا 
املوجودة يف الط�بق ال�سفلي من املنزل، واأخذ اجلزء ال�سغري الذي يعمل كذاكرة 

تخزن فيه� ع�دة ارق�م الهواتف التي ي�ستخدمه� �س�حب اجله�ز ؟

الذي ل قيمة �سرية  اله�تف  الهدف احل�سول على هذا اجلزء من  هل ك�ن 
له، اأو اأن الهدف ك�ن اكرب من ذلك، وهو ا�سرتج�ع جزء اآخر مت زرعه يف اجله�ز 
املك�مل�ت  على  للتن�ست  وي�ستخدم  "ب�ج"  وال�ستخب�رات  الم��ن  رج���ل  وي�سميه 

اله�تفية ونقله� .

اج�ب�ت،  اإل��ى  تقود  والج���ب���ت  اخ��رى  ا�سئلة  على  تفتح  ال�سئلة  اذن  هكذا 
والتحقيق يجب اأن يظل مفتوح� حتى جند لكل �سوؤال جواب� ولكل لغز حال، ولكل 

جرمية عق�ب� وق�س��س� .

ه� هو اخريا لغز الفت�ة الذي التقطن�ه يف اول التحري�ت يك�د يفلت من اي�دين� 
وي�سل بن� الى عقدة كبرية بدون حل .

اذا مل يعد المر مقت�سرًا على فت�ة واحدة ،هن�ك اكرث من فت�ة �س�ركن يف 
العملية مبراحله� املختلفة.

�سرًا  الن  حتى  بقيت  ال�سم�ء  ،لكن  فت�ة  كل  عن  توافرت  الو�س�ف  بع�ص 
ا�ستخدمته�  التي  "امليكروب��ص"  �سي�رة  ا�ست�أجرت  التي  الفت�ة  حتى  جمهوًل، 
خ��ص  مكتب  من   1988/4/14 يوم  ظهر  بعد  من  الرابعة  ال�س�عة  يف  املجموعة 
مكتوبً�  ذل��ك  ك���ن  كم�  عالم"  "عواطف  اب��دًا  ا�سمه�  يكن  مل  ال�سي�رات  ل�سراء 
ك�ن  انه  الفور  على  تبني  والذي  قدمته،  الذي  اللبن�ين  ال�سفر  جواز  يف  وم�سجاًل 
طراز من  �سي�رة  ا�ست�أجرت  التي  الث�نية  الفت�ة  �سفر  ج��واز  مثل  مت�مً�   م��زورًا، 

"ع�ئ�سة  الفت�ة  هذه  ا�سم  يكن  ومل  املجموعة،  ا�ستخدمته�  التي   "305 "بيجو 
ال�سريدي"ومل يكن ا�سمه� "يهودا براك"ومل يكن ا�سمه� اخريًا "دميون�" رغم اأن 
كل القرائن توؤكد اأن "دميون�" هذه ب�لذات ك�نت واحدًا من ال�سب�ب املهمة التي 
دفعت جمل�ص الوزراء ال�سرائيلي امل�سغر لي�أخذ قراره ب�غتي�ل "اأبو جه�د"وازاحته 

عن امل�سرح ال�سي��سي لل�سراع يف ال�سرق الو�سط.
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خللللللليلللاًل اجللللللللهلللللللاِد  درِب  يف  كلللللريلللللاِت الأوللللللللىودَّعلللللللللللللُت  وحلللبللل�لللسلللُت دملللللللَع اللللللذِّ

هللللا واأًَنلللللللللللللللرَت بلللاللللفلللكلللِر اللللل�للللسللللديللللِد علللقلللوليللللا ملللللْن ملللللللكلللَت مللللن اللللقلللللللوب اأعللللزَّ

سليم الزعنون في الذكرى الـ "25" الستشهاد أبي جهاد     

يرثي الشهيد بقصيدة بعنوان 'أمير الشهداء'       
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للللقللللوليللللا حللللمللللزَة الللل�لللسلللهلللداِء يللللا رمللللللَز اللللفلللدا لللللللللللا فلللللقلللللْدنلللللا اللللللل�للللللسللللللارَم امللللل�للللسْ اإنَّ

اجِللللليللللالقللللد كللللنللللَت اأ�لللسلللغلللرنلللا وكللللنللللَت اإمللللامللللَنللللا تلللللقلللللوُد  اإْذ  ونللللفللللخللللُر  نلللللزُهلللللو 

يللنللتللهللي ل  مللللللوكللللللٍب  يف  للللللللللوا تللللبللللديللللالو�للللسللللبللللْقللللَتللللَنللللا  �لللللللللسلللللللللهلللللللللداوؤُُه ملللللللا بلللللللللدَّ

ولللللطللللاملللللا ا�للللسللللتللللاقللللوا اإللللللليللللللَك طلللويلللالمللللللالأوا الللل�لللسلللملللاَء بللطلليللفللهللْم وبلللنلللوِرهلللْم

َملللللللْن �للسللبللقللوا وهللللْم قلللللللْد اأكللللللللللللرثوا الللللتللللكللللبللللرَي واللللتلللهللللللليلللاليلللللللقلللاَك ِعللللنللللْد اهلل ِ

واللللللليللللللوَم يف اجللللللنلللللاِت �لللللسلللللْرَت وكللليلللالقللللد كللللنللللَت يف اأفللللللللِق احلللللليلللللاِة حللليلللاَتلللهلللْم

للل�لللسلللْت اأعللللالَمللللهللللا؟ للللُم نلللكَّ لللليللللالمِلَللللللللْن الللللعللللوا�للللسِ عللللللللمَّ الللللللللوجللللللللوُم �لللللسلللللاآَملللللهلللللا والللللنِّ

لللللّج ُبللللاأهللللللللله لللللللللللللللللللللْت تللللرتلللليللللالامللللل�للللسللللجللللُد الأقللللل�لللللسلللللى َيللللل�لللللسِ والآيللللللللللللللللللللات فللللليللللله ُرتِّ

لللللللللللللوا الإجنلللللليللللللالوتللللللرى الللكللنلليلل�للسللَة يف ملللهللليلللِب ثلليللاِبللهللا ُرهللللللبللللللاُنللللللهللللللا قلللللللد رمنَّ

بلللالأ�لللَسلللى احللللبللليلللبلللُة  “رملُتَك'  يلللللللوَم اعللللتللللزمللللَت علللللن احلللللليلللللاِة رحللليلللالتلللهلللتلللزُّ 

للللاًل للللللللللللعلللللذاِب ثللقلليللالوهلللللللي الللللتللللي هللللللاجللللللرَت ملللنلللهلللا ُعلللللْنلللللوًة و�لللللسلللللهلللللدَت فلللل�للللسْ

ذكللللرتللللَك َعلللللْهلللللداً يف الللل�لللسلللبلللاِب اأ�للسلليللال' وبلللللغلللللزَة املللللخللللتللللاِر' فللليللل�لللسُ ملل�للسللاعللٍر

لللملللاِء َدنلللللللللْت اإلللللليللللله جُنلللوُملللهلللا ْت اإكللللللللليللللالملللللا لللللللل�لللسَّ وَتللللللللعللللللللاَقللللللللدْت وتللللللنلللللل�للللللسللللللدَّ

وهللللللو الللللللللذي َوهلللللللللَب احللللللليللللللاَة جللملليللالهلللللذي احلللللليلللللاُة بللللكللللْت عللللللليلللِه بللللُحللللْرَقللللٍة

للليلللالمِلَللللللللْن الللل�لللسلللخلللوُر تلل�للسللقللقللْت وتلللدافلللعلللْت لللجِّ وؤو�للللللللسِ حللللللجللللللارًة �لللسِ فللللللللوَق الللللللللرُّ

اللللللللللدوائلللللللللِر حللللللريًة كلللللللللِّ  'خللللللللليللللال'ونللللللللللللللدوُر يف  امللللللل�للللللسللللللاِر  فلللللقلللللْدنلللللا يف  ملَّلللللللللا 

لللُللللولكلللنلللَت اجلللللللللواَب وكللللنللللَت فللللار�للللَس َدْرِبللللنللللا بللللللْل كللللنللللَت �لللسللليلللفلللاً للللللللللِفللللَدى ًمللل�لللسْ

لللب �للسللملل�للسللنللا وطللللللللللوى حللللبلللليللللبللللاً للللللللللجللللهللللاِد ر�للللسللللولاأُفللللللللٌق علللللللى اللللللريملللللوِك غللليَّ

ل عللللا�للللَس مللللن ر�للللسللللي احلللللليلللللاَة ذللليللاليلللللا اأيلللللهلللللا اللللل�للللسللللهللللداُء هلللللاتلللللوا كلللاأ�لللسلللكلللم

علللللللللللملللللاً يللللللللرفللللللللرُف بلللللللكلللللللرًة واأ�لللللسللللليلللللالودَّعللللللللللُت يف الللللللريمللللللوِك رمللللللللًزا قللللائللللًدا

فللل�لللسلللولدوْملللللللللللللاً �لللسلللتلللبلللقلللى ُملللللللللهللللًمللللا وملللعلللللللًملللا تللللللتللللللَم  مْل  الللللللللللروايللللللللللَة  اإّن 
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الصندوق القومي الفلسطيني 

مل يكن ال�سندوق القومي الفل�سطيني، اأول حم�ولة لن�س�ء موؤ�س�سة وطنية م�لية ترفد ن�س�ل ال�سعب 
العربي الفل�سطيني، بل �سبقته يف ذلك حم�ولت عدة منه� �سندوق المة  وبيت امل�ل العربي و�سواهم�، 
الآن  هو  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  ال�س��سي  النظ�م  ومبوجب  الفل�سطيني،  القومي  ال�سندوق  لكن 
اجلهة الوحيدة امل�سوؤولة عن جميع ال�سوؤون امل�لية املتعلقة ب�ملنظمة، ويقوم مبه�مه املختلفة وفقً� لتعليم�ت 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، املتم��سية مع قرارات املجل�ص الوطني الفل�سطيني.

�سنوات  ت�ستمر �سالحيته ثالث  ادارة  اأعم�له جمل�ص  ت�سيري  ويتولى  ال�سندوق ع�م 1964،  ت�أ�س�ص 
ق�بلة للتجديد، مبوافقة اللجنة التنفيذية، ول يقل عدد اأع�س�ئه عن اأحد ع�سر، يعينون بقرار من هذه 
اأم� ب�لن�سبة الى رئي�ص املجل�ص، فينتخبه املجل�ص الوطني الفل�سطيني من بني اع�س�ئه، ويعترب  اللجنة. 
ع�سوًا يف اللجنة التنفيذية، وهو امل�سوؤول الول عن جميع اأعم�ل ال�سندوق، مب� يف ذلك تنفيذ اخلطط 

والربامج اله�دفة لتمويل منظمة التحرير الفل�سطينية. 

بو�سفه ع�سوًا يف اللجنة التنفيذية، يعترب رئي�ص ال�سندوق حلقة الو�سل بني املنظمة وال�سندوق، 
وي�سرف رئي�ص جمل�ص الدارة على اعم�ل ال�سندوق من خالل املدير الع�م، وم�س�عدي الرئي�ص للتخطيط 

امل�يل وال�سوؤون القت�س�دية.

يجدر ب�لذكر ان املدير احل�يل لل�سندوق القومي الفل�سطيني هو الدكتور رمزي خوري.
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1973 الأردنية  اجلامعة   - اداب  بكالوريو�س   •
1975 الآداب  يف  ماج�ستري   •

رومانيا  -  1979 ال�سحافة  يف  ماج�ستري   •
1990-1986 الأردنية  ال�سعب  �سوت  جريدة  حترير  رئي�س   •

2014  -  1990 الراأي  جريدة  "ب�سراحة" يف  يومي  عمود  كاتب   •
اليوم حتى   1990 الدورية  الها�سمية  الراية  جملة  حترير  ورئي�س  نا�سر   •

ومنظمة  العرب،  ال�سحفيني  واحتاد  الأردنيني،  ال�سحفيني  نقابة  ع�سو   •
ال�سحفيني الدولية

لالعالم الأعلى  املجل�س  ع�سو   •
الوطني امليثاق  ل�سياغة  العليا  امللكية  اللجنة  ع�سو   •

2010 الدولية  ال�سوؤون  جلمعية  الإدارية  الهيئة  ع�سو   •
الأردنية. الإذاعة  �سيا�سية" -  "�سوؤون  برنامج    •

كبار"  مع  حوار  "برنامج  منها  تلفزيونية  برامج   •

�سلطان ها�سم احلطاب

 الو�سمة
فل�سطني  1992 القد�س  درع  و�سام   •

الأردن  1992 ال�ستقالل  و�سام   •
الأردن  1991 الأردين  الكوكب  و�سام   •

البداع(  )م�ستوى  والفنون  والعلوم  الثقافة  و�سام   •
فل�سطني 2018

م�ؤلف الكتاب

1982 واآيدولوجياتها  ن�سووؤها  الإ�سرائيلية  الحزاب   •
 1989 ال�ستقالل  وبداية  املعاناة  نهاية  النتفا�سة   •

1989 الأردن  يف  الدميوقراطية  والتجربة  ال�سيا�سي  الواقع   •
1990 الإن�سان  امللك   •

2006 فل�سطني  من  جاء  العمالقة  اآخر  �سعيد  اإدوارد   •
2008 امل�ستقبل  ووهج  املا�سي  عبق  عمان   •

2007 ال�سرق  مدينة   .. الزرقاء   •
2010 وامل�ستقبل  التاريخ   .. العقبة   •
2009 ؟  التاريخ  يقول  ماذا   .. غزة   •

2009  .. القت�سادي  الثاين  عبداهلل  امللك  لفكر  قراءة   •
2010  .. املتقدة  التاريخ  �سعلة   .. نابل�س   •

2010 وال�سمود  املقاومة  اأ�سطورة   .. جنني   •
2010  .. النفط  وبالد  القزوين  عرو�س   .. اأذربيجان   •

2011 الأر�س  على  ال�سماء  مدينة   .. القد�س   •
2012  .. ال�سائعة  اململكة   .. �سفد   •
2012  .. العرب  خزانة   .. الب�سرة   •

2013  .. للبحر  امليناء  قاله  ما   .. يافا   •

2013  .. الأعظم  الفرح  مدينة   .. حلم  بيت   •
الكرك .. حكمت القاهرة .. و�سريت الفتح الثاين للقد�س .. 2014  •

2014  .. امل�ستقبل  ووهج  املا�سي  عبق  عمان..   •
2015-2014 و�سلطان..  �سلطنة   •

2015 القد�س..  حترير  بوابة  عجلون   •
2015 الكروم..  واأر�س  الأدوميني  مملكة  الطفيلة   •

2015 الأردن..  يف  القدمية  وامل�ساجد  والأ�سرحة  املقامات   •
  2016 القلوب..  مهفى  الأق�سى  امل�سجد   •

الجنليزية  الطبعة   2018 القلوب..  مهفى  الأق�سى  امل�سجد   •
2018  .. راأيتها  كما   .. اإثيلوبليا   •

2018  .. عبا�س  حممود  الرئي�س  الدولة   جُم�ّسد   •
الطبعة  الفل�سطينية  الدولة  جم�سد  عبا�س  حممود  الرئي�س   •

الجنليزية، 2019
2019 الفل�سطينية..  الكيانية  باعث  ال�سقريي  اأحمد  الرئي�س   •

قرن ن�سف  يف  العمانية  الدبلوما�سية   •
2020 وال�سهيد..  – ال�ساهد  عرفات  يا�سر  الرئي�س   •
2021 احل�سان..  و�سبيان  املكان  – ق�سة  الفحي�س   •

2021  .. اإياد  – اأبو  خلف  �سالح   •

موؤلفات الكاتب



اإهداء   

�سكر وتقدير  

مقدمة  

الف�سل الأول

طف�لته.. مدينة الرملة .. والبدايات 

الف�سل الثاين

عمل ث�ري مل يت�قف من البداية .. اإلى النتفا�سة 

الف�سل الثالث

�سرية حياة منا�سل

الف�سل الرابع

عمليات خطط لها وكان وراءها اأو ربطت به  

الف�سل اخلام�س

ر�سائل ومقابالت �سحفية  

الف�سل ال�ساد�س

�سهادات..  قال�ا يف اأبي جهاد 

الف�سل ال�سابع

تفا�سيل اغتيال اأبي جهاد.. روايات وردود فعل

الفهرس

2

3

4

10

20

90

118

172

204

274
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