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 الشهيد القائد الرمز صالح خلف
 وإعادة السيف اىل غمده
 وحوار ونضال وفرح. 

 
 

 أكاديمية فتح الفكرية
 أكاديمية الشهيد عثمان أبوغربية

  
 
 ف

  
  الفلسطين 

 فتح-حركة التحرير الوطن 
 

 فلسطي   
 م2222وىل عام الطبعة األ

 
 تصميم الغالف: س. ر
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)ابوإياد( صالح خلفالرمز القائد   

 .، وحوار ونضال وفرحوإعادة السيف الى غمده

 

 المحتويات

 

 مقدمة 
 

  م3333-3311 )أبوإياد(نبذة عن الشهيد صالح خلف 
 

    اإلرسائيل  عل أساس مبدأ الدولتي  
رؤية  ،حل الرصاع الفلسطين 

 تقديم د.عبدالرحيم جاموس–الشهيد صالح خلف " أبو إياد " 
 

  محمد جاسم الصقر-الكويتيةحوار أبوإياد مع صحيفة القبس 
 

 ة
َّ
ِوي
ُ
جاع، وصانُع ه

ُ
 الدكتور عبد الرحمن بسيسو  -مناضٌل ثورٌي ش

 

   
  فكر القائد الفلسطين 

 
يوسف -«صالح خلف»قراءة متأنية ف
 عبدالرحمن

 

 فـكر القائـد الرمـز الشهيد صـالح خلف أبـو أيـاد  
 
الد خ-نقـد الثـورة ف

 غنام
 

 ا
ً
 فرح

ُ
 أبوبكربكر -مع صالح خلف طرت
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 مقدمة:

 

ف  كاديمية فتح الفكرية أكاديمية الشهيد عثمان أبوغربية بإصدار هذا أ تتشر
ي ذكرى استشهاد القائد صالح خلف )أبوإياد( إبان حرب الخليج الثانية، 

 
الكتاب ف

طوًرا تضع س وعة من الوثائق حول الرجل األشم فإنها موهي إذ تضع بي   أيديكم مج
ي ِسفر الثورة الفلسطينية

 
الذي ضم بي   جنباته مئات القادة وآالف الشهداء  ف

ي هذا العرص والجرىح واألرسى حتى لتكاد فلسطي   
 
الء الذين  ؤ له ولتمثل الموئل األف

ي البطولة والكفاح والمقاومة. 
 كتبوا بدمائهم الزكية معان 

وجوه الثورة الفلسطينية  كان صالح خلف )أبوإياد( طوال حياته أحد أبرز 
ي الفل وحركة

ي سالتحرير الوطت 
قوتها ولم تكن الثورة لتسي  بكل زخمها و  ،فتح -طيت 
 النضاليةو  واالستقاللية والفكر التحرري العربية واندفاعها لتكرس الهوية الوطنية

الذين جعلوا من العمل مقدًما عىل  األفذاذ  مثال هؤالء القادة المبادرينألوال 
ات أو المماحكات فكانوا بعملهم وصناعة الحدث خي  ممثل لفلسطي   التنظ ي 

ي باطنها. 
 
ي قلوب  هم وعىل اكتافهم حتى احتضنتهم ف

 
ي حملوها ف

 القضية التى
ي هذا الكتاب الذي قامت مفوضية االعالم والثقافة والتعبئة الفكرية  
 
ف
تا رؤيته لحل الدولتي   نبذة عنه ثم تقدم لكم  ،بإعداده واألكاديميةبالحركة   هلذي نشر

ي الدورية و واحدة  لتي   معهباومق ،مريكيةحينه دورية السياسة الخارجية األ 
 
ثانية ف

ي صحيفة القبس الكويتيةمع محمد جاسم الصقر 
 
من ثالثة اد أبوإيللقائد  اتونظر  ،ف

ي  أخوةجيال ممثلة بثالثة أ
ر هم عبدالرحمن بسيسو وخالد غنام وبك  التجاربمختلف 

 نممقالة هامة عىل جزئي   عنه و يم جاموس، ابوبكر وتقديم للدكتور عبدالرح
لعلنا  ،المناضلي    الكويتيي   الوطنيي    أحد أصدقائه  األستاذ يوسف عبدالرحمن

 ستظل اىل جاذبة ومؤثرة )كاريزمية( بذلك نكون قد قدمنا إضاءة عىل شخصية
يارس عرفات وأبوجهاد وخالد الحسن....من منارات فلسطي   الخالد فينا جانب 
 .عىل مر األجيال حتى النرص باذن هللا والقضية
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 م3333-3311 )أبوإياد(نبذة عن الشهيد صالح خلف 

 مقدمة  

ي للمتوسط، فظل        
كأنهم لم يقطعوا حبل رّسته عىل الساحل اليافوي الفلسطيت 

إياد( مشدودا إىل مسقط رأسه )يافا(، حتى فاضت روحه صالح مصباح خلف )أبو 
ي )قرطاج( عىل الساحل التونسي للمتوسط، حي   قض  برصاص الغدر والخيانة 

 
ف

ي اللجنة المركزية لحركة فتح
 
ين من رفاقه ف  .مثل الكثي 

ي اليوم األخي  من شهر آب عام    
 
ي الدقائق 3311  وبي   الوالدة ف

 
، والشهادة ف

ة ي عام الخمس األخي 
، ثمانية وخمسون عاما 3333، قبل انتصاف شهر كانون الثان 

ي حياته يحمل 
 
ي المتفجر باللوعة.. وباالنتصار، فابوإياد كان، ف

من التاري    خ الفلسطيت 

ق الرصاص جسده أصاب  فلسطي   كاملة، ويحلم بفلسطي   كاملة. وعندما اخيى
 وقض  من أجله يفلسطي   كلها. لكن )الوطن( الذي ناضل أبوإياد الستعادته 

ّ
مد
شهداءه بالحياة الجديدة مستلهما من تاريخهم ومن وصاياهم عزيمة البقاء ووسيلة 

 .الديمومة
، بعد قرابة ثالثة عقود من       سيكون لنا، ذات يوم، وطن.. قالها إبواياد ومض 

ي قلب قيادتها... وها هو الوطن يتشكل اآلن حجرا 
 
ي قواعد المقاومة وف

 
النضال ف
 .وشجرة شجرة، ومدينة مدينة، محتفظا برائحة الشهداء وعبق تاريخهمحجرا، 

، لكنه واحد من        ي األول، ولن يكون األخي 
لم يكن صالح خلف الشهيد الفلسطيت 

ي المعارص، وهو، بال شك، واحد من 
ي التاري    خ الفلسطيت 

 
الرموز النضالية المهمة ف

ته من الوالدة إىل الشه أهم رموز الثورة الفلسطينية وقادتها البارزين.  ي سي 
 
ادة وف

ي أيضا
ي ولإلنجاز الفلسطيت 

 .[1] تلخيص للعذاب الفلسطيت 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#_ftn1
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 نبذة رسيعة
ي حركة فتح، قيادي 3333-3311صالح خلف )أبو إياد( )

 
ي ف
( الرجل الثان 

ي 
ي فلسطيت  هو بارز، من مؤسسي حركة التحرير فلسطي   )فتح(، و بارع، وسياسي عرن 

اىل ذلك متحدث )خطيب( مفّوه، وشخصية وحدوية شاملة، وعقلية ثورية، مثل 
أحد رموز المعارضة الرصينة، استلم مسؤولية أمن الثورة الفلسطينية ومنظمة 

 التحرير الفلسطينية المسىم )األمن الموحد( حتى استشهاده. 
 

 يتهمولده ونشأته وثور 
ي "ىحي الحمام المحروق" بمدينة يافا من 

 
ولد صالح مصباح خلف )أبو إياد( ف

ي أرسة متوسطة الحال أصلها من غزة ومتمسكة بالقيم 13/8/3311فلسطي   يوم 
 
م ف

ه لوالده كان عالما أزهريا. 
ّ
 واألخالق الحميدة ذلك أن جد

ي مواجهة الباطل، ج        
 
ي معاملة أقرانكان منذ صغره عطوفا حنونا، صادقا ف

 
ا ف
ّ
ه، اد

س الكرامة وعزة النفس، ُيحسن الصمت، واالستماع الجيد إىل رفاقه كما كان 
ّ
يقد

ام معلميه.   محل تقدير واحيى
ي التعليم الذي كان          

التحق الطفل )آنذاك( بإحدى المدارس االبتدائية لتلفى
ه ألبنائه مثل سائر اآلباء الفلسطيني  .ي   والده حريًصا عىل توفي 

ة تعّرف التلميذ صالح خلف عىل طبيعة الرصاع بي   العرب              ي تلك الفيى
 
وف

وهو  1واليهود من خالل احتكاكه بأبناء )المعسكر اآلخر(. والتحق بأشبال النجادة
ي ذلك الوقت تنظيما يسىع لمقاومة تهويد 

 
فتى يانع، وكانت منظمة النجادة ف
، ويدرب أعضاءه باستخدام ا  .لبنادق الخشبية نظرا لندرة السالحفلسطي  

ين األول عام              ي تشر
 
، جرب الفتى صالح خلف االعتقال ألول مرة، 3391وف

ل أرسته وأرصت عىل اعتقاله بتهمة  ي مي   طة االنتداب االنجلي   عندما داهمت رسر
 .االعتداء عىل تلميذ يهودي

ي ذاكرة )أبو 3398لكن يوم الثالث عشر من عام             
 
ا ف ، هو اليوم األكي  تأثي 

ي هذا اليوم هاجرت عائلته من يافا اىل غزة هربا من القوات الصهيونية، وقد 
اياد(، فف 

ي مركب غادر 
 
ركب صالح خلف مع والديه واشقائه وشقيقاته ورهط من المهاجرين ف

ي ساحل يافا متجها إىل غزة تحت وابل من 
ان القصف الصهيون   .ني 

  
 نشاطه السياس  والعمل الوطن 

 

                                                 
م، 5491في أواخر عام  في مدينة يافا -حسب الموسوعة الفلسطينية-تأسست منظمة النجادة  1

سمها ا . وكان لوقعكريمن أجل تحقيق هدف سام، كان الشباب يتطلعون اليه وهو التدريب العس
وقع محبب في النفوس، وقد اختير على غرار النجادة اللبنانية. انتخب المحامي محمد ” النجادة“

نمر الهراوي قائداً عاماً لها. وقد أعلن منذ البداية والء النجادة للمفتي الحاج محمد أمين الحسيني* 
ان وقد اتخذ النجادة نشيدا لهم ك ”.شعاراً رئيسياً لها“، ووالء النجادة للعروبة ”رئيساً لها“واعتباره 

 وخفقة العلم…….مطلعه: نجاد يا وجه العال
 والسيف والقلم.……….كن للبالد األمال         
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ي غزة أكمل دراسته الثانوية وذهب إىل مرص عام 
 
ليكمل دراسته العليا 3313ف

ي دار المعلمي   هناك، حيث حصل عىل ليسانس تربية وعلم نفس من جامعة 
 
ف

 .القاهرة
، و  ي
ي غزة إىل العمل الوطت 

 
لتحق اانضم صالح خلف أثناء دراسته الثانوية ف

، وهي الخلية
ي تركت االخوان  2بخلية الطالب باالخوان المسلمي   الفلسطينيي  

التى
بكل أعضائها لوطنيتها وثوريتها، عندما انكمش دور"االخوان" بعيدا عن العمل 

 الثوري. 
ي مرص، نشط مع          

 
ي البارز حينها يا  أثناء دراسته الجامعية ف رس القيادي الطالن 

أس رابطة الطلبة الفلسطينيي   عرفات الذي كان 
بالقاهرة، وشغل أبوإياد منصب  3ييى

ي ضمت عددا من القيادات الوطنية الالحقة أمثال سليم 
نائب رئيس الرابطة التى

ي زعرب. 
، وحست    الزعنون )أبواألديب( وعبدالفتاح حمود وزهي  العلىمي

  ، بدأ و عاد إىل غزة مدرسا للفلسفة حيث واصل نشاطه السياسي والتنظيىمي
، وذلك  3313ينحو به منىح عسكريا، ثم انتقل أبو إياد إىل الكويت عام 

ً
للعمل مدرسا

ي تكونت  3311بعد أن كانت الخلية االوىل لفتح قد عقدت اجتماعها األول عام 
والتى

من االخوة يارس عرفات وعادل عبدالكريم وخليل الوزير وآخرين اثني   لم يكمال 
 الدرب. 

تقبله عادل عبدالكريم وكانت له فرصة، هو ورفاقه عند وصوله الكويت اس
 يارس عرفات وخليل الوزير وعادل عبدالكريم وخالد الحسن وأبويوسف 

ً
وخصوصا

تيب وتنمية البناء التنظيىمي لحركة 
هم ليى النجار، وأبواألديب وممدوح صيدم وغي 

 فتح. 
 
 

 البناء التنظيم  
 

ابط بي   
ي فكرت بقام البناء التنظيىمي لحركة فتح باليى

ذات المنىح: األنوية التى
نواة غزة ونواة مرص ونواة الكويت، ومع األنوية المتشابهة المتناثرة عي  العالم وكان 
منها نواة السعودية ونواة قطر بزعامة أبومازن وكمال عدوان، ونواة ألمانيا المكونة 

هم، ونواة ا ي الحسن وحيدرابراهيم وعدنان سمارة وغي 
ألردن من أبوالهول وهان 

بزعامة أبوماهر غنيم والشيخ عبدالمنعم أبورسدانة، وتم توحيد الجهود لكل األنوية 
 لتطوير بناء حركة "فتح" تمهيدا لالنطالقة.   المتوزعة
ي الثائر توفيق حوري )بالحاء( الصوت  "كانت مجلة "فلسطيننا          

برئاسة اللبنان 
 المعي  عن الثورة الوليدة. 

                                                 
كان من ضمنها خليل الوزير وغيرهما الكثير، ولوال جهود الشيخ هاشم الخازندار لتم تشويه  2

 الحركة الوليدة.
 ترة.نشطاء الحركة الطالبية في تلك الفقادة ومن أبرز  كان فتحي البلعاوي الملقب "أبو الوطنية: 3
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 هة والحسمقادر عل المواج

هم   يعتي  أبو اياد واحدا من أبرز اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ، وأكير
خوض الرصاع   قدرة عىل

والمواجهة الداخلية 
والخارجية المتسمة 
بالصالبة والجرأة 

ومن أبرز   والحسم،
ي اتخذها 

مبادراته التى
باسم اللجنة المركزية 
لحركة فتح قرار تسمية 

يا رسميارس عرفات ناطقا 
باسم حركة فتح لقطع 
ي 
 
الطريق أمام طامعي   ف
قيادة الحركة مع غياب 

 أبو عمار. 
ي العام           
 
 3393ف

ي منظمة التحرير الفلسطينية، وترؤس الشهيد الخالد فينا   بعد
 
دخول حركة فتح ف

ي اللجنة ال  يارس عرفات للجنتها التنفيذية
 
ز كعضو متمي   ف  مركزيةبدأ اسم أبو إياد يي 

ي فتح "جهاز الرصد الثوري"، ثم توىل قيادة الجهاز 
 
لفتح، ثم كمفوض لجهاز األمن ف

لمنظمة التحرير الفلسطينية المسىم "جهاز االمن الموحد." وكان من أبرز   التابع
اوي.    مساعديه عاطف بسيسو وأمي   الهندي وتوفيق الطي 

 
 

 أبوإياد و"أيلول األسود"
أبو إياد ألكير من عملية اغتيال صهيونية استهدفت تعرض  3311منذ عام           

ي بال هوية( عام 
كنتيجة لسلسلة من   3318حياته، وصدر كتابه الشهي  )فلسطيت 

ي الكتاب نف  أبوإياد 
 
"إريك رولو"، وف ي الفرنسي الشهي 

اللقاءات أجراها معه الصحف 
ي أرعبت

ة له أو لحركة فتح بمنظمة أيلول األسود التى حينها،  العالم أي عالقة مبارسر
مارست العمليات الخارجية بعنف أوصل القضية الفلسطينية لكافة أنحاء العالم، 

 رغم أنه دافع عن نوايا وأهداف العمليات. 
ر 

ّ
 أبوإياد المنظ

يعتي  أبو اياد واحدا من أهم منظري الفكر الثوري لحركة فتح، اىل جانب خالد 
ي 
ار، والحقا صخر حبش وهان   الحسن وعثمان أبوغربية.  الحسن وماجد أبورسر
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ة، وكان من   اتسم رحمه هللا           بصفات عدة من أهمها سعة االفق ونفاذ البصي 
ي يتعايش فيها أصحاب 

، التى ي فلسطي  
 
أوائل من طرح فكرة الدولة الديمقراطية ف

ي الحقوق والواجبات 
 
األديان الثالثة )المسلمون والمسيحيون واليهود( متساوين ف

 [2] والمواطنة. 
 رجل أمن، ومحاور صلب

(، ثم جهاز "االمن 3393-3391أبرز مؤسسي "جهاز الرصد الثوري" )
 المستويات سواء عىل 

ى
ي إىل أرف

الموحد" للمنظمة، حيث وصل بالجهاز األمت 
ي العالم. المستوى اإلقليىمي أو العالىمي 

 
اء االمن ف اف خي 

 ، باعيى
، و"السي آي ايه"            ي مرتبة نافس فيها الموساد اإلرسائيىلي وصل بالعمل الخارىح 

" السوفياتية بالرغم من اإلمكانيات المتواضعة للثورة  ي ي ن  األمريكية و"الكي ىح 
 الفلسطينية. 

العربية الفلسطينية و اىل ذلك كان يعتي  من أبرز المحاورين عىل المستويات 
 " ي حركة فتح ب"جارنج فلسطي  

 
والعالمية، وكان يسىم عىل النطاقات النخبوية ف

نسبة للدبلوماسي السويدي المشهور "جارنج" وذلك لقدرته الفائقة عىل صياغة 
اتيجيات وبناء التحالفات وإدارة التفاوض بشكل فائق الحكمة  .التوجهات واالسيى

ة نضال   مسي 
اياد للعمل النضاىلي من خالل حركة فتح وتسلم مواقع عدة، وأنجز  تفرغ أبو   

وت  ي القاهرة ودمشق وعمان وبغداد وبي 
 
ي كل مواقع تواجد الثورة ف

 
مهمات صعبة ف

ي معركة الكرامة عام 
 
ي قيادة العمليات طيلة 3398ثم تونس. فشارك ف

 
، كما شارك ف

وت أثناء الحصار  ي بي 
 
ي ف

عام  وغادرها مع المقاتلي    سنوات الحرب اللبنانية، وبفى
3381. 

كان صالح خلف إىل يسار األخ القائد الرمز يارس عرفات رفيق دربه ومساعده 
، وأول من كان يقّوم أخطاءه ويرفض أو يصارع لتثبيت مفاهيم وآراء المعارضي    األمي  
ي جسد الحركة، فكان أول 

 
ي حركية إحداثه للتوازن المطلوب ف

 
داخل الحركة ف

لمطالب اإلصالح ، وأول الرافضي   لالنشقاق عىل الحركة ما حصل عام المؤيدين 
3381. 

 
 اغتياله 

اغتاله الموساد اإلرسائيىلي عىل يد أحد العمالء
ي  [3] بتخطيط وتوجيه من صي 

ي 
 
ي عملية طالت 3333يناير 39البنا زعيم منظمة أبونضال ف

 
أيضا   بمدينة تونس ف

ي الهول والقيادي أبو محمد  ي حركة فتح هايل عبد الحميد الملقب بأن 
 
القيادي ف
 العمري. 
   
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#_ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#_ftn3
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 كتبوا عنه

صالح خلف القائد كان كتلة من اإليمان الصادق، والمشاعر الصادقة، والعقل 
ي حركاته وسكناته وا

 
اضه نقبالصادق، كان يتحرك بفعل هذا الصدق الظاهر ف

ي طريقة إمساكه 
 
ي تقطيب جبينه وف

 
ي حركات يديه وف

 
ي عيونه وف

 
وانبساطه، ف

ي تعامله مع 
 
ي طريقة خطابه عامة، ف

 
ي طبقات صوته وف

 
ة صوته وف

ّ
ي رن
 
بالسيجارة. وف

 .  مرؤوسيه كوادره، كوادر التنظيم والجماهي 

 كانت اآلالف والماليي   تشتاق لسماع صوته وللقائه، واالنصات لما يقول
، ألنها وضعت فيه ثقة غي  محدودة نبعت من  ي ي ويطرب أويرتل فيشىح 

وكأنه يغت 
اعتقادها بصدقه، وشعورها بصدقه الذي عي ّ عنه بكافة األشكال معاملة ومحادثة، 
نفسيا وجسديا، فكرا وإيمانا... أعىط الناس صدقا فأعطوه ثقة، وأعطاهم فكر وأمال 

 .ومستقبال فرّسموه قائدا وزعيما

ة كان ص ة جوهرة، ومي   وت صالح خلف الجهوري الصاخب ذو البّحة الممي  
ا فيه أصيل، وكان  ات شخصيته كما كان لُحبه اللغة العربية وإتقانها تأثي  هامة من مي  
لتطويره موهبته هذه أن أصبحت من سمات شخصيته باإلضافة لكل ما ذكرناه من 

 .سمات جسدية ونفسية وروحية

ي ملعب الجماهي  ويسّجل أهدافا كان صوت صالح يعلن الحقي
 
قة، ويتحرك ف

ية  لم يبلغها أحد من رجاالت الثورة الفلسطينية. وكان )أبو إياد( مع قدرته الجماهي 
مه فحفظ له هذا الفريق  ي ركابه فريق عمل احيى

 
الجاذبة، مهاب الجانب يتحرك ف

ي مجاالت عمل مختلفة وإن كان
 
، وحفظ له الوفاء وسار عىل دربه ف

ّ
ي أبرز  الود

 
ها ف

ي األمن
 
 .التنظيم وف

ي هو، وأيقونة ساحرة، وشذى يعطر أجواء االختناق،  صالح خلف بطل شعت 
ي أصيل، وشعر معتق وقلب دام بحب 

ي كنعان 
وأسطورة بابلية ، وليث فلسطيت 

 عىل وقع 
ً
فلسطي   ، هكذا كان صالح خلف، ذاك العمالق الذي ودع الطفولة مبكرا

ية أقدام المحتلي   الصهاينة  وخاض فيهم حربا عسكرية وسياسية وأمنية وجماهي 
ي جدول أعماله ودفاتر أيامه

 
ي ربه وف

ف سىع محموم وعمل كثي  وقلم لم يج  حتى لفى
 بعد. 

ي منظمة التحرير الفلسطينية ، 
 
لم يؤثر عليه أن كان مسؤوال لألمن الموحد ف

السياسي  فلم يفقد شعبية طاغية أحاطت به ، فحيث فّرق بي   هذه المهمة وبي   
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ي المندمج مع الناس، وجعل لكل مجال عدته،  المحنك والخطيب البارع والجماهي 
 4أحبته الجماهي  وأخلص له أصدقاؤه ومؤيدوه من حركة فتح وخارجها. 

 أعرابيا لم يخرج عن 
ً
م دينيا ، أم كان حكيما  وهو المليى 

ً
هل كان شيخا صوفيا

رّماح ، ودِ 
ّ
ي حسان بن ثابت وامرؤ القيس والط

ي وأكثم بن صيف   عِبل الخزاعي والمتنت 
ق وصدامية طرفة ابن العبد ، وفدائية وجرأة عبد  ..... أم كان شابا فتيا كالبكر بي  

الرحمن الداخل ومحمد الفاتح وخالد بن الوليد وعزالدين القسام، أم كان بحماسة 
ية جمال عبد النارص وغا دي نعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز للحق، وجماهي 

 ويارس عرفات ؟! 

لقد كان صالح خلف من كل هؤالء العظماء وأكير ، وأصبحنا نحن هو، 
ل 
ّ
ي مجرى الدم أو األنفاس يشك

 
، فما يدخل ف ء منا، و أكير ي

وأولئك وصحبهم، وسر
 [4]الخاليا فيصنع اإلنسان الذي أصبح نحن. 

ي قصيدة طويلة مهداة لصالح خلف 
 
ومما كتب عنه عاطف أبوبكر شعرا ف

 إثر استشهاده تحت عنوان: يا راحال للقدس، نقتتطف هذه األبيات. 

 َوفاها  
َ
َع الوعود

َ
 يا أيها المغدور مثلك لن أرى/ رجال ً إذا قط

َل الخطوب برْجلِه ومشاها
َ
 الخطوَب بدْربِه/ رك

َ
 إذا لمح

ً
 رجال

 إذا 
ً
طاها رجال

َ
/ قْحَم المنايا والصعاب خ

ُ
ِحَن الرجال رأيته

ُ
 اْمت

هورُه فَرقاها
ُ
/ناخ المحال ظ

ُ
عيقه

ُ
وا الصعاب ت

ّ
 إذا ظن

ً
 رجال

َها/ِمْن بيننا تلك الرصوح بناها يُّ
َ
 إذا سألوا المعاىلي أ

ً
 رجال

/ذاك المشبُل بالفخار بداها. 
ْ
ت
َ
د
ّ
اٍز رد  إليِه وباعيى 

ْ
 5شارت

 

 

 

                                                 
حول فن الحديث في سيرة قادة الثورة الفلسطينية يتعرض الكاتب بكر أبوبكر في كتابه المعنون:   4

عن دار االمين في  0202فن الحديث في الخطاب المؤثر واالسلوب الجذاب الصادر عام 
ى كل من االخوة: ياسر عرفات ومحمود عباس فلسطين، لكل من نماذج الحديث والخطاب لد

 وصالح خلف وخالد الحسن وسليم الزعنون وهاني الحسن وعباس زكي، وآخرين.
 .المقدسية نجوى عودة: أنه األعظم في تاريخ فتح وسيبقى ،تصفه القيادية في حركة فتح 5

https://mail.google.com/mail/u/0/#_ftn4
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  :  
 الحواس 

فلسطي   -التعبئة والتنظيم-الرجوع لمقرر الثقافة الوطنية الصادر عن حركة فتح [1] 
ي بال هوية:سيكون لنا ذات يوم وطن" ل"أريك رولو"، 1111عام 

. ولكتاب "فلسطيت 

ي الكتاب صومقال من الوالدة اىل الشهادة للكاتب فؤ 
 
 113اد أبوحجلة ف

كان أول من أعلن هدف الثورة ممثال بقيام دولة ديمقراطية الطائفية أي يتعايش   [2].
ي فلسطي   هو أبواللطف 

 
فيها المسلمون والمسيحيون واليهود كمواطني   متساوين ف

ي القيادة وكان أبرزهم محمد راتب غنيم، ثم تاله 
 
فاروق القدومي وبدعم أخوته ف

ي كتابه سماهاالطرح 
 
هم الحقا. ورغم أن "أريك رولو" ف دولة   من قبل أبوإياد وغي 

"علمانية" فهذا كان فهمه هو، إال أن المعت  والمبت  لدى الحركة كان واضحا أي دولة 
ي مهاترات فكرانية )أيديولوجية(. 

 
 مدنية ديمقراطية للجميع دون الدخول ف

قية،  [3]  ي أوروبا الشر
 
القاتل حمزة أبو زيد تم تجنيده من قبل الموساد أثناء وجوده ف

ي الفلبي   تلفى تدريبا مكثفا من قبل جهاز الموساد وتم تكليفه 
 
وخالل وجوده ف

ين فكرة اغتيال أ و بباالنتماء إىل تنظيم أبو نضال، حيث عرض عىل مسؤوليه المبارسر
ة ي تلك الفيى

 
ي وجهها ضد التنظيم ف

للرجوع لكتاب  -إياد بحجة االنتقام من عملياته التى
 اللواء أبوالطيب حركة فتح من االنطالقة اىل االغتياالت. 

نتنفسه. ومقال آخر صالح تحت عنوان صالح خلف حي    1131من مقال عام  [4] 
ي حركة فتح عام 

 
خلف وصوت القائد الصادق. )اعداد لجنة التعبئة الفكرية ف

1133.) 

  أصدر مركز صخر حبش للتوثيق والدراسات كتابا هاما عن خطابات الراحل

 الشهيد صالح خلف.    

  ا عن شهداء اللجنة المركزية للعام
ً
 م. 1111تصدر أكاديمية فتح الفكرية كتاًبا/ملف

 

 
 
 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#_ftnref1
https://mail.google.com/mail/u/0/#_ftnref3
https://mail.google.com/mail/u/0/#_ftnref4
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حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس مبدأ 

 6رؤية الشهيد صالح خلف " أبو إياد " -الدولتين

 

 ورفاقه الشهداء القائد الرمز هايل عبد الحميد "أبو الهول" 
 والقائد أبو محمد العمري 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ي ، عبد الرحيم محمود جاموسد. تقديم / 
ي الفلسطيت 

 عضو المجلس الوطت 
ي بالسعودية  مدير عام مكاتب اللجنة

 الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيت 
  

الش هيد القائد صالح خلف " أبو إياد " عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " والذي 
ي 
 
ي تونس ف

 
أهم وأبرز القادة التاريخيي   م، والذي يعتي  من 3333يناير  39استشهد ف

هما  المؤس سي   لحركة " فتح " إىل جانب الشهيدين يارس عرفات وخليل الوزير وغي 
ت   ه بي   رف   اق   ه وبي    ، وك   ان يتمتع بك   اريزم   ا قي   ادي   ة خ   اص                 ة مي   من الق   ادة الت   اريخيي  
 وص               اح ب رؤي ة ثاقبة 

ً
 واقعي ا

ً
القي ادات الوطني ة الفلس               طيني ة المختلف ة، ك ان ثوري ا

ي الس                اح  ة وجريئ  ة
 
ي تطوير الفكر الس               ي  اسي الثوري الواقىعي ف

 
 ف
ً
 محوري  ا

ً
، لع  ب دورا

الوطنية الفلس            طينية عىل مدى ثالثة عقود، اس            تطاع أن يكون خاللها احدى اهم 
ض               مانات األمن واألمان لتحقيق الوحدة الوطنية الفلس               طينية وعمل عىل حماية 

 وى الفلس  طينية، كامنظمة التحرير الفلس  طينية كإطار جبهوي جامع لكل الق
ً
ن مؤثرا
ي إتخاذ 

 
 ف
ً
 أس         اس         يا

ً
ي تطوير فكرها الس         ياسي وبرامجها النض         الية، فكان ركنا

 
 ف
ً
وفاعال

القرار عىل مس               توى الكفاح المس               لح وكذلك عىل مس               توى قرار الس               الم، كان ذا 
 منذ 

ً
ي مبكرا

ه، حمل هّم ش   عبه الوطت  ش   خص   ية قيادية جذابة ص   لبة ومحاوره ومحي 
ى سنة وقعت النكبة ال  م. 3398كي 

س         جل الش         هيد ص         الح خلف " أبو إياد " رؤيته لمس         تقبل القض         ية الفلس         طينية 
ي مق ال ة ه ام ة ل ه بعنوان ))عودة الس               يف إىل غمده(( 

 
ي اإلرسائيىلي ف والرص               اع العرن 

وفيه  ا إج  ابت  ه عىل ع  دد من األس               ئل  ة المحوري  ة والجوهري  ة الملحق  ة به  ا والمتعلق  ة 
ت هذه المقالة برؤيته وفهمه للس     الم ورؤية من ظمة التحرير الفلس     طينية، وقد نش     ر

ي عددها رقم )
 
ي مجلة الس    ياس    ة الخارجية األمريكية ف

 
ي ربيع 18ف

 
م أي قبل 3331( ف

اس        تش        هاده بنحو تس        عة أش        هر وقبل انطالق مؤتمر مدريد للس        الم بعام ونص        ف 

                                                 

ل الدولتين أبو إياد لحالقائد صالح خلف رؤية الشهيد  بإعداة نشرنقوم في أكاديمية فتح الفكرية  6 
وذلك إلطالع الكوادر الوطنية وخصوصاً منها كادر الشباب، شاكرين الدكتور عبدالرحيم جاموس 

 59/25/0200 .من قبله 0254، ومقدمته حين نشرت ألول مرة عام الذي زودنا بالنص
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 لما تتوفر عليه هذه المقالة وملحقها من األس            ئلة واألجوبة م
ً
، ونظرا

ً
أهمية  نتقريبا

ب الغ ة لفهم الرؤي ة الفلس               طينية للس               الم مع إرسائيل ولما فيها من جرأة وبعد نظر 
ي اإلرسائيىلي من مختلف جوانبه 

ي رؤيته الخاص              ة للس              الم الفلس              طيت 
 
ووض              وح ف

 ...الخ، فقد 
ً
 وعس     كريا

ً
 وديمغرافيا

ً
 واقتص     اديا

ً
 وأمنيا

ً
المرحلية والمس     تقبلية س     ياس     يا
ه  ا  ي يطلع

ي لم يس               بق لهم  إرت  أين  ا إع  ادة نش               ر
عليه  ا الق  ادة والكوادر والعن  ارص التى

ي 
وع الوطت  ي والمش               ر

االطالع عليه   ا وال   ذين يتحملون اليوم مس               ؤولي   ة الهم الوطت 
ش  دوا بها وبالرؤية الثاقبة  ي فرق المفاوض  ات المختلفة ليس  يى

 
وأخص بالذكر األخوة ف

 األس     ئلة ير والص    ائبة للش     هيد القائد الخالد ص     الح خلف حيث تجيب رؤيته عىل أك
ي من الثواب    ت الفلس               طيني    ة 

 وخطورة ودق    ة وتح    دد الموقف الفلس               طيت 
ً
إلح    اح    ا

، بل يض    يف  ي
بش    فافية ووض    وح وكذلك مما بات يعرف اليوم بقض    ايا الوض    ع النهان 

ي اإلرسائيىلي ولمص ي  الحل القائم عىل مبدأ 
إليها رؤيته المس تقبلية للوض ع الفلس طيت 

ي س               تكون عىل ال  دولتي   وإمك  اني  ة تطويره ب  اإلرادة
ك  ة للطرفي   والتى

 الحرة والمش               يى
أس               اس المص                الح المتب  ادل  ة للطرفي   والمتول  دة عن إحالل الس               الم مح ل العنف 
 كح ل مرحىلي إىل ح ل ال دولة 

والرص               اع لتطوير العملي ة الس               لمي ة من ح ل ال دولتي  
ي وفق ما س     تمليه مص      الح الطرفي   

ي نهان  اتيىح 
الواحدة أو الثنائية القومية كحل اس     يى

 عن كل مس  
ً
ك والدائم بأمن وس  الم بعيدا  بما يض  من ويكفل لهما العيش المش  يى

ً
تقبال

 وطالما 
ً
ي الس     الم بعيدا

 متواص    لة وتلف الطرفي   طالما بفى
ي س    تبفى

أش    كال العنف التى
ي إنك     ار الحق    ائق الموض               وعي    ة للحقوق الوطني     ة 

 
اس               تمرت القي    ادة اإلرسائيلي    ة ف

 الفلسطينية الثابتة وغي  القابلة للترصف. 
ي ختام هذا التقديم المتواض ع ال يسعنا إال أن ندعو هللا عز وجل أن يتغمد شهيدنا 

 
ف

ة كفاحنا  ي مس         ي 
 
القائد )أبو إياد( وجميع ش         هداء ش         عبنا ممن س         بقوه أو لحقو به ف

ي وعىل رأس              هم الش              هيد الخالد الرمز يارس عرفات وأمي  الش              هداء أبو جهاد 
الوطت 

وأن يجزي  هم عما قدموه لش               عبهم وأمتهم برحمته الواس              عة وأن يس               كنهم جناته 
 وقضيتهم خي  الجزاء إنه سميع مجيب. 

 
 

 عبد الرحيم محمود جاموسد. 
 م31/23/2233الرياض : 
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  ما يل  نص المقالة : 
 
 وف

 7إعادة السيف إلى غمده 

 
 بقلم : صالح خلف ) أبو إياد (

القوم  لمنظمة ) عضـــــــــــــو اللجنة المرك ية لحركة فتح ومســـــــــــــ ول شـــــــــــــ ون األمن 
 التحرير الفلسطينية(. 

 
ي النظام العالىمي الس       ائد منذ 

 
ات عاص       فة وغي  متوقعة ف ش       هد العام المنرص       م تغيي 

نهاية الحرب العالمية الثانية، ونشهد اآلن قيام توازن عالىمي جديد لم تتضح معالمه 
ق األوسط بالنظام الجديد.  ي ذلك الشر

 
 بعد وسيتأثر العالم كله بما ف

ي وممثل  ه منظم  ة التحرير ورغم ه  
ة المض               طرب  ة ف  إن الش               ع  ب الفلس               طيت  ذه الفيى

ق األوس   ط. ومع نجاح حركة  ي الش   ر
 
الفلس   طينية يرون وجود فرص جديدة للس   الم ف

ي إزالة النظم 
 
ها ف قية وجنوب أفريقيا وغي  ي وأوروبا الش        ر

ي اإلتحاد الس        وفيانى
 
التغيي  ف

خية من هذه العملية التاري العفنة والمعتقدات المتحجرة، فإن شعب فلسطي   جزء
ي يواجهها. 

 بالرغم من خصوصية الظروف والتحديات التى
ة مثل حق تقرير المص             ي  والحرية وحقوق  ولقد طرحت عملية التغيي  قض             ايا كبي 
 وسط بيئة عالمية تقر بتلك 

ً
ي أن يظل معزوو

اإلنس ان، وال يمكن للنض ال الفلس طيت 
 الحقوق لكافة الشعوب. 
فإن م.ت.ف تعتي  برنامجها الس      ياسي الراهن القائم عىل القبول وض      من هذا اإلطار 

 إليه االنتفاض        ة 
ً
بدولتي   فوق أرض فلس        طي   المتنازع عليها منذ قرن كامل، مض        افا

ي المحتلة، أمرا متماش      يا مع روح العرص      ، وينطلق 
ي األرا  

 
غي  العس      كرية لش      عبها ف

اف بإرسائيل والدعوة إىل إقامة دو   لة فلس          طينية مس           تقلة عىلقرار م.ت.ف باالعيى
ي 
 
جزء فقط من أرض آب  ائن  ا وأج  دادن  ا الق  دم  اء من اعتب  ارات براغم  اتي  ة بحت  ة تتمث  ل ف
اض                  ات  االنفت    اح واالس               تع    داد ب    التخىلي نه    ائي    ا عن الخالف    ات والتوجه    ات واالفيى

 القديمة. 
قت " حائط برلي   " الذي كان يقف 

وتؤمن م.ت.ف ب أن مبادرتها الس               لمية قد اخيى
اع، وأضحت اآلن مهمة كل الذين يسعون حقا للسالم عقبة كبي   ي وجه تسوية الي  

 
ة ف

ي وجه حياة حرة ومس          المة للعرب 
 
اق إلزالة الحواجز المتبقية ف توس          عة ذلك االخيى

ي المقدسة. 
ي األرا  

 
 واليهود ف

ي تاريخها بظروف دولية ومحلية أكير مالءمة للتسوية 
 
ولم تمر القضية الفلسطينية ف

ي الظروف الرا
 
ي بي   القوى العظىم إىل درج  ة  ف

هن  ة، فق  د خف  ت ح  دة التن  افس الكون 
ة، كما تم تخفيض س   باق التس   لح وأخطار الدمار النووي إىل حدها األدن  وتظهر  كبي 

                                                 

( في 87عددها رقم )نشرت هذه المقالة في مجلة السياسة الخارجية األمريكية في  7 
 م5442ربيع 
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ي 
 
اعات اإلقليمية كما حص               ل ف القوتان العظيمتان اس               تعدادا للتعاون لتس               وية الي  

ها، ويرى الغرب أن "  ي " يأفغانس             تان وانجوال وكمبوديا وغي 
كاد التهديد الس             وفيانى

 ، ي
ي يمر به   ا اإلتح   اد الس               وفي   انى

ات ال   داخلي   ة العميق   ة التى يزول تم   ام   ا نتيج   ة التغيي 
ي العالم الثالث، كما أن الشيوعية  

 
اماتهم ف ونتيجة لقيام السوفيات بإعادة تقييم الليى 

ي الوق ت ال ذي يتم في ه إع ادة الت أكيد عىل القيم 
 
ي ح ال ة احتض               ار ف

 
كعقي دة تعيش ف

 إلنسانية األساسية. ا
ات المص        احبة لها س        تؤدي  ويرى البعض بأن حقبة الوفاق الدوىلي الجديدة والتغيي 
إىل تخفيف الض      غورس عىل إرسائيل للتوص      ل إىل تس      وية، ولكن م.ت.ف ترى األمور 
ق األوس   ط  بش   كل مختلف فرغم أن احتماالت وقوع حرب عالمية بس   بب أزمة الش   ر

اع ورة أخطارا محلية عىل إرسائيل وعىل  قد تض   اءلت، فإن اس   تمرار الي   س   يولد بالرص    
ي المنطقة. 

 
ي ف  المصالح الحيوية للعالم الغرن 

قية  ي أوروبا الش        ر
 
 هذه األخطاء العودة إىل التطرف القومي ) الواض        ح فعال ف

ومن بي  
 ، ي أوس   ارس الفلس   طينيي  

 
ي (، وتص   اعد األص   ولية اإلس   المية حتى ف

واالتحاد الس   وفيانى
النووية والكيماوية او البيولوجية ) خص      وص      ا عىل ض      وء جهود وتزايد خطر الحرب 

ي دول 
 
 زي  ادة ع  دم االس               تقرار ال  داخىلي ف

ً
ا ي ه  ذه المج  االت(، وأخي 

 
إرسائي  ل اله  ائل  ة ف

ق األوسط المقربة من الغرب.   الشر
وقد ال يكون حل القض          ية الفلس          طينية بمفردة كافيا إلزالة كل تلك المخاطر ولكنه 

ي نزع فتيل التفجي  منها، واألمر المؤكد هو أن غياببالتأكيد س   يس   هم إىل ح
 
 د كبي  ف

حل منص           ف للقض           ية س           يض           اعف من التوترات القائمة والمحتملة إىل درجة قد 
اغماتية والعلنية المماثلة لس    ياس    ة م.ت.ف الحالية غي   تص   بح معها الس    ياس    ات الي 

 .  ممكنة وغي  ذات معت 
ي هذا الوض             ع عبئا فريدا عىل اإلرسائي

ة، ليي   الذين ما زالوا يعارض             ون التس             ويويلفى
ي 
 
ي لعب دور بناء ف

 
ورة القص  وى الس تمرارية مش  اركة الواليات المتحدة ف ويظهر الرص  

عملية الس      الم، وتش      كل س      ياس      ات الحكومة اإلرسائيلية الحالية انتكاس      ة من حيث 
ات االيجابية  عودته ا للنظ ام الفكري والس               ي اسي الق ديم متح دي ة ب ذلك كافة التغيي 
، ولم تع     د الفكرة الق     ائل     ة ب     امك     اني     ة اس               تمرار حكم   ي تجري عىل نط     اق ع     الىمي

التى
ه بنفس  ه  كولونياىلي إىل أجل غي  مس  ىم لش  عب مص  مم عىل نيل حريته وتقرير مص  ي 
ين عىل نه    ايت    ه، ولكن ه    ذا  اف القرن العش               ر فكرة مقبول    ة أو ق    ابل    ة للحي    اة مع إرسر

، نس          بة إىل رئيس وزر  ، بالض          بط ما تقدمه خطة ش          امي  اء إرسائيل اس          حق ش          امي 
اف  اع عىل أس            اس االعيى ي مقابل اس            تعدادهم للتفاوض وإنهاء الي  

 
للفلس            طينيي   ف

 المتبادل. 
دد األمريك  

 الير
ي موقف ش                امي  وأمث  ال  ه من 

 
ي آن واح  د ال تتمث  ل ف

 
ان الحقيق  ة الم  ذهل  ة والمؤلم  ة ف

ي موقف الوالي    ات المتح    دة، وبينم    ا ب    ذل    ت 
 
ت.ف ك    ل م. االرسائيليي   وإنم    ا تتجىل ف

جه د ممكن من ج انبها إلظهار حس               ن النية والمرونة تجاه الواليات المتحدة، نجد 
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ة غي  راغبة أو غي  قادرة عىل االبتعاد عن المواقف والس               ياس               ات اإلرسائيلية  األخي 
ي اإلدارة األمريكية لألص           وات اإلرسائيلية 

 من أن تص           ىع 
ً
، وبدو

ً
الرس          مية األكير تطرفا
ي الع  اقل  ة من أمث  ال أب  

هم ق  ام  ت بتبت  ي وغي  را وايزمن وي  هش               وف  ارس مرك  ان 
ا إيب  ان وعي  

خط ة ش               امي  بك امله ا، والواقع أن الوالي ات المتح دة لم تظهر حتى اآلن أي قدر من 
ي تعاملها مع القضية الفلسطينية. 

 
 الحياد أو اإلنصاف ف

فقد وعد الرئيس ريجان علنا بحوار " بناء وش     امل " مع منظمة التحرير عند اتخاذه 
ي ديس       مي  / كانون أول  –لقرار إجراء محادثات أمريكية 

 
م، ولكن 3388فلس       طينية ف

ي الحقيقة لم يتم بحث أي مواض      يع جادة حتى اآلن، كما ترفض الواليات المتحدة 
 
ف

ي الوقت الذي قامت به إدارة بو  
 
ي المح ادثات ف

 
اإلج اب ة عن األس               ئل ة الجوهري ة ف

.  –ريكي من جانب واحد بتخفيض مستوى الحوار األم ي
 الفلسطيت 

ونتيجة لذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها أي تصور واضح أو عميق 
، أو  ي فلس            طي  

 
لس            بب امتناع الوالت المتحدة عن تأييد الحل القائم عىل دولتي   ف

اض الواليات المتحدة عىل ذلك الحل، وهذه المس              ألة  لألس              باب الكامنة وراء اعيى
 التحرير، وبالتاىلي فإنها حريصة عىل توضيح أبعادها.  جوهرية بالنسبة لمنظمة

ي إثب ات نواي اها الحس               نة، وإن بإمكان الواليات 
 
تش               عر م.ت.ف ب انه ا ق د نجح ت ف

المتحدة عمل المزيد إلثبات أنها غي  مقيدة تماما بفعل عالقتها الخاص         ة بإرسائيل، 
ي تونس ض          من الس          ياق المطلوب، ولكن 

 
ي إحياء وتقوية الحوار ف

كير األهم واأل ويأنى
ورة قيام الوالت المتحدة بالتأكيد عىل موقفها الرافض لس     ياس     ة إرسائيل  واقعية رص 
ي المحتل ة، واتخ اذه ا إلجراءات تض               من وض               ع ح د لكافة 

ي األرا  
 
االس               تيط اني ة ف

ي تلك المناطق تماش           يا مع ما أعلنه جيمس بيكر وزير 
 
الس          ياس           ات االس          تيطانية ف
ي مايو / أيار 

 
 م. 3383خارجية أمريكا ف

ي هذا الص             دد مس             ألة الهجرة اليهودية من االتحاد 
 
ومن المس             ائل الهامة األخرى ف

ي مجال حقوق اإلنس       ان بالنس       بة 
 
، ومن المعروف أن القض       ية المركزية ف ي

الس       وفيانى
ي 
 
ألمريكا ولس             نوات طويلة كانت ض             مان حرية الهجرة للهيود الس             وفيات، ولكن ف

ي رفع فيها االتحاد الس               و 
ي الحظر المفروض عىل هجرة اليهنفس اللحظة التى

ود فيانى
الس         وفيات قامت الواليات المتحدة من خالل التنس         يق مع إرسائيل بإغالق أبوابها 
ي وج      ه أولئ      ك المه      اجرين متج      اوزة ب      ذل      ك " حقوق اإلنس                    ان " والرغب      ات أو 

 
ف

التفض     يالت الخاص     ة للمهاجرين، ولقد اغتنم ش     امي  فرص     ة وفود آالف المهاجرين 
ير تمس      ي تي 

 
ي الوقت نفس     ه كرد ف

 
ى " مس     تخدما إياها ف كه بس     ياس     ة " إرسائيل الكي 

ي تقوم عليها سياسة حزب العمل 
حاسم عىل المشاغل الديمغرافية " السكانية " التى

األرض مقابل السالم وال يمكن للفلسطينيي   أن يصدقوا الواليات المتحدة بأراضيها 
ات االآلف من المهاجرين الواس        عة ومواردها الهائلة أنها تعجز عن امتص        اص  عش        ر

 .
ً
 سنويا
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ت  ب أي  ة أخط  ار عىل توري  د تل  ك األع  داد إىل  وال يمكنهم أن يص                دقوا ك ذل  ك أن  ه ال تيى
إرسائيل، آخذين باالعتبار ميل القيادة اإلرسائيلية الحالية إىل توس  يع نطاق تواجدها 

ي المناطق المحتلة. 
 
ي " الكولونياىلي " ف

 االستيطان 
ينيي   أن يس               توعبوا تأييد الواليات المتحدة لحق اليهود وكذلك ال يمكن للفلس               ط

ي العودة إىل 
 
ي الذهاب إىل إرسائيل ومعارض              تها لحق الفلس              طينيي   ف

 
الس              وفيات ف

أرض        هم، وبالتاىلي فإن م.ت.ف تدعو الواليات المتحدة إىل مراجعة قرارها بالحد من 
ي ح
 
ة ف  لتأثي  تلك الهجرة الخطي 

ً
اع ال اس            تمرارها عالهجرة اليهودية إليها نظرا ىل الي  

 وعىل آفاق السالم. 
وان بادرة كهذه كفيلة بإظهار ص            دق النوايا األمريكية تجاه الفلس            طينيي   بدون أن 

 اإلرسائيلية، كما إن بادرة كهذه س            تكون مؤرسر  –تؤدي إىل توتي  العالقات األمريكية 
ً
ا

ة لس               ياس               عىل تص               ميم الوالي ات المتح دة علا االبتع اد ولو بمق دار بس               يط عن ا
 اإلرسائيلية المتطرفة والمعرقلة للسالم. 

ي 
ورغم أن هذا األمر قد يبدو غريبا ألول وهلة، فإن إلرسائيل والش              عب الفلس              طيت 
ها أي  أهدافا متش            ابهة يمكن التوفيق بينها، فإرسائيل تريد ان تكون س            يدة مص            ي 

انها، ونحن ال نطالب ألنفس         نا  ير من بأكدولة مس        تقلة وآمنة تعيش بس        الم مع جي 
 تلك الحقوق. 

ي 
حتي   متعارض               ة وتنف 

ان حكوم ة إرسائي ل تؤمن بأن أهداف كل من الدولتي   المقيى
إح  داهم  ا األخرى، فري ترى ب  أن اس               تقالل وأمن وس               الم إرسائي  ل مس                أل  ة ممكن  ة 
ي حال تقييد حق 

 
ي حال حرمان الفلس          طينيي   من تلك الحقوق أو ف

 
التحقيق فقط ف

ي تلك األمور 
 
 تقييدا ش             ديدا ولكن الفلس             طينيي   يؤمنون اآلن بأنالفلس             طينيي   ف

مص       ي  مس       اعي الش       عبي   لالس       تقالل واألمن والس       الم متش       ابك أو متداخل فإما أن 
 .
ً
 ينجحا معا أو يفشال معا

وان خط ة الس               الم الفلس               طيني ة مبني ة عىل ذلك االعتقاد وعىل تلك القناعة، وتم 
ين ي نوفمي  / تش               ر

 
ي  تق    ديم تل    ك الخط    ة إىل إرسائي    ل ف

م بع    د أن تبت  3388الث    ان 
، قرارات  ي

ي وهو أعىل س لطة س ياس ية للشعب الفلسطيت 
ي الفلس طيت 

المجلس الوطت 
 . ي فلسطي   واىل تقسيم أرضها بي   الشعبي  

 
 تدعو إىل حل يستند إىل قيام دولتي   ف

والخطة الفلس     طينية بس     يطة، ان إرسائيل س     تعيش بس     الم مع الدولة الفلس     طينية 
ي 
 
ي س  تقوم ف

قية، ان هذا الحل التى الض  فة الغربية وقطاع غزة وعاص  متها القدس الش  ر
ي  ي س          يكون جزءا من اتفاق عرن 

إرسائيىلي ش          امل يحقق الس           الم بي   الدولة  –النهان 
اإلرسائيلية والدول العربية، وبالتاىلي تزول هواجس إرسائيل األمنية من ناحية ويتفرغ 

ي بناء مستق
 
 بل مزدهر وآمن ألوالدهم، وضمنالعرب الستثمار مواردهم وطاقاتهم ف

إطار ذلك الس       الم الش       امل س       يكون الفلس       طينيون مس       تعدين لتقبل أي ض       مانات 
وترتيب    ات أمني    ة محلي    ة أو إقليمي    ة أو دولي    ة ال تمس س               ي    ادة أي دول    ة من ال    دول 

 المعنية. 
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وكانت منظمة التحرير الفلس      طينية تدرك أثناء تقديمها لخطة الس       الم الخاص       ة بها 
ورة إزالة العوائق النفسية مدى الص عو  ي مقدمتها رص 

 
ي ف
ي يأنى
ي س تواجهها والتى

بات التى
الموجودة لدى اإلرسائيليي   والفلس             طينيي   قبل بدء أي مفاوض             ات جادة، ويدرك 
الفلس طينيون أن ما يزيد عىل نصف قرن من الكره والخوف وسفك الدماء مسألة ال 

، ي
ي  يمكن تج    اوزه    ا بوثيق    ة واح    دة أقره    ا مجلس               هم الوطت 

 
ولق    د عي  الع    دي    دون ف
ي الغرب عن ش               كوكهم تج  اه نواي  ان  ا الحقيقي  ة، وال ب  د من التغل  ب عىل 

 
إرسائي  ل وف

رة، اذا أريد لحلقة الموت والدمار أن  رة أو غي  مي  ه ذه الش               كوك، س               واء كانت مي 
 . ي
 تتوقف، وكان ذلك هدف م.ت.ف الرئيس طوال العام الما  

ة الم   ذكورة ب   دون ي مواجه   ة  ولق   د عملن   ا خالل الفيى
 
أي   ة مس                 اع   دة، ال ب   ل أحي   ان   ا ف

ي محاولة إعطاء إجابات 
 
اع ف معارض    ة نش    طة، من قبل األطراف األخرى المعنية بالي  

، وبينما ال  عىل األس   ئلة الحائرة لش   عبنا وإلرسائيل وليهود العالم وللرأي العام العالىمي
ي مدى ص            دق نوايا إرسائيل حول رغبته

 
ي  ا يزال بعض الفلس            طينيي   يتش            ككون ف

 
ف
الس   الم، فإن العديد من اإلرسائيليي   ال يزالون مقتنعي   بأن منظمة التحرير منخرطة 
ي تدمي  إرسائيل وهذه القناعة ولألسف الشديد تجد 

ي خطة ش يطانية هدفها النهان 
 
ف

ي الغرب. 
 
 من يتبناها ف

، لن يطمي   الفلس          طينيون إىل نوايا إرسائيل الحقيقية إذا لم تق ي
ي التحليل النهان 

 
 ر وف

، ولن يقتنع اإلرسائيليون بأن م.ت.ف تس         ىع للعيش معهم  لهم بحق تقرير المص         ي 
 ، بس        الم إال عي  الممارس        ة الفعلية للحياة الس        لمية بي   اإلرسائيليي   والفلس        طينيي  
ولكن إىل أن يتحقق ذلك األمر للطرفي   س         تظل عملية الس         الم معرض         ة لإلجهاض 

ي الجانبي   
 
ي قبل أنمن قبل المتش ائمي   والرافض ي   ف

تس  تكمل   اإلرسائيىلي والفلس طيت 
عملي  ة تولي  د الثق  ة الالزم  ة للحؤول دون االنزالق مرة أخرى إىل دائرة العنف، وال ب  د 

 من الرد عىل كافة الظنون والشكوك. 
ي إقامة دولة ديمقراطية عربية 

 
ي ي –لق د تن ازل ت منظم ة التحرير عن حلمها ف

 
هودية ف

ا ذل    ك بع    د إدراكن    ا أن ذل    ك الحلم ممكن م، ولق    د فعلن    3398فلس               طي   م    ا قب    ل 
ي  ي ح     ال وجود إجم     اع عرن 

 
يهودي علي     ه، وال يمكن بن     اء دول     ة  –التحقيق فقط ف

، ولن تكون ال  دول  ة الموح  دة ثن  ائي  ة  موح  دة ثن  ائي  ة القومي  ة ب  دون موافق  ة القوميتي  
 القومية قادرة عىل الحياة إذا فرض أحد طرفيها قيامها بالقوة عىل الطرف اآلخر. 

، نتيجة للثقة المتبادلة وق ي اليوم الذي يقرر فيه يهود إرسائيل وعرب فلس       طي  
د يأنى

ة من التعايش الس   لىمي والتعاون، إقامة ش   كل من أش   كال االتحاد فيما 
ي تولدها فيى

التى
بينهم ألنه يخدم مص               الحهم، ولكن إىل ان يحي   ذلك اليوم يظل أفض               ل س               بيل 

ي حاله. لحفظ مصالح كل من الشعبي   بقاؤهما منفصل
 
 ي   كل ف

 ، ولم تتنازل منظمة التحرير الفلس     طينية عن الحقوق األس     اس     ية لش     عب فلس      طي  
ة ع  دي  دة  ي نيته  ا ان تتن  ازل عن تل  ك الحقوق، ولق  د أص                درن  ا اش                ارات كثي 

 
وليس ف

ي مق  اوم  ة االحتالل بك  اف  ة 
 
إلثب  ات ج  دي  ة مب  ادرتن  ا الس               لمي  ة، فق  د احتفظن  ا بحقن  ا ف

كال النض         ال غي  العس         كري رغم أن البنادق الس         بل ولكن انتفاض         تنا اعتمدت أش         
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فنا بقراري األمم المتحدة  ، ولقد اعيى ي قتل الفلس      طينيي  
 
 191اإلرسائيلية مس      تمرة ف

ي األمن والس               الم  118و 
 
وقمنا بإدانة اإلرهاب بكافة أش               كاله، وقبلنا حق إرسائيل ف

ي إنكار ذلك الحق لش   عبنا، كما أعلنا عن اس   تعدادنا لل
 
مع أي  جلوسرغم اس   تمرارها ف

مس               ؤول إرسائيىلي لبح     ث خالف     اتن     ا ب     الرغم من أن الق     انون اإلرسائيىلي يحرم عىل 
 المواطني   اإلرسائيليي   أي شكل من أشكال االتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية. 

ي أظهرناها حتى اآلن عىل أنها تش    كل اس    تعدادا 
ولكن يجب اال يس    اء فهم المرونة التى
قيللتنازل عن حق الش      عب الفلس       ي القدس الش      ر

 
ي أرض      ه ف

 
ه ف ي تقرير مص      ي 

 
ي ف
ة طيت 

 من جانب واحد أو بأي شكل 
ً
والضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا تنازل لن نقدمه أبدا

ق األوسط.  ي الشر
 
ب إحالل السالم ف  كلما اقيى

ً
 آخر، وكلما أدرك الجميع ذلك مبكرا

مع  لإن منظمة التحرير الفلس             طينية ليس             ت عىل اس             تعداد لعقد اتفاق منفص             
 إرسائيل عىل حساب الدول العربية األخرى. 
ي 
إرسائيىلي كجزء ال يتجزأ من تس              وية  –وتس              ىع منظمة التحرير إىل حل فلس              طيت 

ي مؤتمر دوىلي للس        الم وذلك لض        مان تس        وية 
 
عربية إرسائيلية يتم التفاوض حولها ف
 دائمة وثابتة لكل األطراف المعنية. 

 "إرسائيل"إجابات ل
ي  البد لمنظمة التحرير 

الفلس               طينية من تقديم اجابات علااألس               ئلة الرئيس               ية التى
ي أوروبا والواليات المتحدة : 

 
 يطرحها اإلرسائيليون وي  هود الشتات وأنصارهم ف

ي خطة 
 
ي فلسطي   ليس مرحلة أوىل ف

 
وع حل يقوم عىل إنشاء دولتي   ف اح مشر

ان اقيى
اضلتصفية الدولة اليهودية، فإن خطة كهذه ال بد وأن تقوم عىل ثال  : ث افيى  ات وهي

ي المحكوم حاليا بيد حديدية س       يقرر ذات يوم اخض       اع 3)
( ان الش       عب الفلس       طيت 

( 
ً
ي 1ش عب آخر يوازيه أو يفوقه عددا

 
ي س تنش  أ ف

ة التى ( ان الدولة الفلس طينية الص غي 
الض  فة الغربية وقطاع غزة س  تحىط  مس  تقبال بقوة عس  كرية قادرة عىل هزيمة أقوى 

ق الوس  ط ) ي الش  ر
 
ان المجتمع الدوىلي س  يقف متفرجا وهو يش  اهد تص  فية  (1دولة ف

ي 
 
اض          ات تص          ور الفلس          طينيي   عىل أنهم اس          اطي   ف

الدولة اليهودية، ان هذه االفيى
ي التام، 

ى
الخداع والمكيدة وص               انىعي معجزات وتص               ف العالم ككل باالفالس األخالف

اضات الثالث أي أساس لرفض عرض سيؤدي قبوله ىل إ وبالتاىلي ال تش كل تلك االفيى
ي فلسطي   

 
ق األوسط، ان الحل القائم عىل دولتي   ف ي الش ر

 
إحالل الس الم واالزدهار ف

ي يي   ) يتفوق عىل ( هدف الدولة الواحدة 
ي الفلس               طيت 

والذي تبناه المجلس الوطت 
ح  ، كم    ا أن قبول إرسائي    ل بمقيى ي

ي الفلس               طيت 
ي الميث    اق الوطت 

 
المنص               وص علي    ه ف

ام ى ". الدولتي   يي   ) يتفوق عىل ( اليى   ها بإقامة " إرسائيل الكي 
.. لن تكون ال  دول  ة الفلس               طيني  ة ق  اع  دة ألي عملي  ات إره  ابي  ة فلس               طيني  ة أو غي  

فلس            طينية ض            د إرسائيل، وبما أن منظمة التحرير تتوقع عدم ثقة إرسائيل بكالمها 
ورة النص عىل ترتيب     ات أمني     ة وتوقيع  حول ه     ذه النقط     ة، ف     إن المنظم     ة ترى رص 

ي عىل إرسائيل. إتفاقات أمنية ح  ول التعامل مع أي حاالت اعتداء إرهان 
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.. من الص  حيح إن الموافقة عىل مبادرة م.ت.ف للس  الم أو عىل س  ياس  تها لم تص  در 

 عن جميع الفلسطينيي   وال عن كافة المنظمات الفلسطينية. 
ي الفلس طينية المحتلة أص دروا ترصيحات 

فبعض الفلس طينيي   داخل وخارج األرا  
س    ة م.ت.ف وقاموا بأفعال تتعارض مع موقفها، وان م.ت.ف ترفض معارض    ة لس    يا

أ من تلك األفعال، ولكن وجود أقلية رافض             ة أمر متوقع وال  تلك الترص             يحات وتتي 
ام   اته   ا، فمنظم   ة  يج   ب أن يؤخ   ذ ك   دلي   ل عىل عجز منظم   ة التحرير عن الوف   اء ب   اليى 

ي ا
 
ي ف
لمحتلة لمناطق االتحرير المدعومة بالغالبية العظىم من الش            عب الفلس            طيت 

ي الش    تات لديها الس     لطة للتوص     ل إىل الس     الم ولديها القوة لتثبيت ذلك الس     الم، 
 
وف

ي الواقع من 
 
ي لق        درة م.ت.ف عىل تحقيق الس               الم ف

ي التح        دي الحقيفى
وال ي        أنى

هم نتيج  ة  ي من اإلرسائيليي   أو من غي 
المنظم  ات الفلس               طيني  ة الرافض                ة وإنم  ا ي  أنى
ي قت     ل أو س               حق آم     ال إلحب     اطهم آلم     ال الش               ع     ب الفلس               طي

 
، وإذا نجحوا ف ي

ت 
ي 
 
ق األوس   ط مرة أخرى ف ي الس   الم فال يمكن ألي قوة منع إغراق الش  ر

 
الفلس  طينيي   ف
 مستنقع العنف. 

، وال يمكن للفلس             طينيي   أو لألردنيي   أن يقبلوا بالض             فة  .. األردن ليس فلس             طي  

، وإن قادة إرسائيل الذين اعتادوا  ي
قي ة ب ديال عن وطن فلس               طيت  ناداة عىل المالش               ر

بذلك، بمن فيهم ش              امي  يهدفون عن س              ابق وعي وتص              ميم إىل زعزعة اس              تقرار 
ي من 

ي الس               تقرار األردن ال ي       أنى
المنطق       ة، وهك        ذا يتض               ح ان الته       دي        د الحقيفى

الفلس               طينيي   ب  ل من إرسائي  ل ب  الرغم من حجج ال  ذين يج  ادلون بعكس ذل  ك، وال 
ي 
ي  –تق  ل فكرة فرض اتح  اد كونف  دراىلي أردن 

أن ب  القوة خطورة عن القول ب   فلس               طيت 
ض وجود دولتي   أو أكير تتفق فيما 

 فاالتحاد الكونفدراىلي يفيى
األردن بديل لفلس   طي  

بينها عىل إقامته، وأي اتحاد يقوم بي   دولة وال دولة إنما هو نوع من االغتصاب أكير 
، ول ذا ال ب د لالتح اد الكونفدراىلي األ

ً
ي ر من ه كونف درالي ة وب الت اىلي س               يظ ل مزعزع ا

 –دن 
ي أن ينتظر قيام دولة فلس      طينية قادرة عىل أن تقرر بمحض إرادتها إقامة 

الفلس      طيت 
ي إىل نفس القناعة، وبعد 

اض توص    ل الش    عب األردن  اتحاد كونفدراىلي مع األردن بافيى
ي 
 –ه    ذا التوض               يح يمكنن    ا القول أن م.ت.ف ترح    ب بقي    ام إتح    اد كونف    دراىلي أردن 

ي كال 
 
ي بموافقة الناخبي   ف

ي الفلفلس      طيت 
، وقد تبت  المجلس الوطت  ي  الدولتي  

س      طيت 
 .  مرارا قرارات بهذا المعت 

قية والض        فة الغربية وقطاع غزة كافية  ي القدس الش        ر
 
قد ال تكون دولة فلس        طينية ف

ي ظل أوض     اع ال 
 
بذاتها لحل مش     كلة ماليي   الالجئي   الفلس     طينيي   الذين يعيش     ون ف

ي العالم العر
 
ي مخيمات متفرقة ف

 
، وبالتاىلي س    تظل القض    ية الفلس    انس    انية ف ي طينية ن 

ي الش      تات، ولذا  ق األوس      ط إىل أن يتم حل مش      كلة فلس      طينت 
ي الش      ر
 
تهدد الس      الم ف

اع  فإننا نرص  عىل إدراج " حق العودة " عىل جدول المفاوض ات الخاص ة بتس  وية الي  
ي 
.  –الفلسطيت   اإلرسائيىلي

اع يمكن حل تلك المش   ك  لة بالش   كل الذي يخدموإذا خلص   ت النوايا لدى أطراف الي  
 المصالح الحيوية إلرسائيل وفلسطي   والمنطقة. 
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ي معرض االجابة عىل الذين يتساءلون عما إذا كان هناك بديل عن االنتفاضة 
 
ا ف وأخي 

ي وجه فقدان 
 
نقول نعم يوجد، فاالنتفاض          ة ثورة فلس          طينية غي  مس          لحة قامت ف

ي اللح
 
 لحقوقهم وألراض      يهم وهي س       تتوقف ف

ي يتم فالفلس      طينيي  
يها تقديم ظة التى

ي تقرير 
 
ام أكيد للفلس      طينيي   حول حقوقهم الس       ياس       ية بما فيها حقهم ف  

وعد أو اليى
قية والض  فة الغربية وقطاع غزة، ولن تتوقف االنتفاض  ة بناء  ي القدس الش  ر

 
المص  ي  ف

، ولألس      ف نجد ان  عىل أي وعد مبهم ببدء مفاوض      ات تس      تبعد حق تقرير المص      ي 
 مهمة كهذه 

ً
. وعودا ح السالم اإلرسائيىلي

 تشكل جوهر مقيى
ح اإلرسائيىلي للسالم القول " ان إرسائيل تعارض إنشاء دولة 

ومن أبرز مكونات المقيى
ي المنطق    ة الواقع    ة بي   إرسائي    ل واألردن "  والخط    ة 

 
ي قط    اع غزة وف

 
فلس               طيني    ة ف

 .  اإلرسائيلية كلها موجهة نحو انكار الحقوق السياسية للفلسطينيي  
إرسائي   ل ترفض التع   ام   ل مع منظم   ة التحرير كم   ا أك   د ش                  امي  مرارا أن وهك   ذا ف   إن 

المنظمة تريد دولة فلس           طينية كما ترفض إرسائيل التحدث إىل أي ش            خص تختاره 
 منظمة التحرير للسبب نفسه. 

ي الض               ف   ة الغربي   ة وقط   اع غزة 
 
ح إرسائي   ل إجراء انتخ   اب   ات ف وعالوة عىل ذل   ك تقيى

ي المناطق المحتلة، الختيار فلس              طينيي   يتولون 
 
إدارة ش              ؤون " الحياة اليومية " ف

، وبكالم  باس       تثناء الش       ؤون األمنية والخارجية وكل ما يتعلق بالمواطني   اإلرسائيليي  
ي 
 
ي الفلس             طينية ف

آخر فإن إرسائيل تريد من فلس             طينيي   منتخبي   " إدارة " األرا  
بية وقطاع غزة ظل االحتالل العس   كري وعىل أس   اس أن نص   ف مس   احة الض   فة الغر 

ي أيدي المس     توطني   اإلرسائيليي   الذين يش     كلون اآلن 
 
ي تمت مص     ادرتها س     تبفى ف

التى
فقط من س               ك  ان المن  اطق المحتل  ة، وال  ذين لن يكونوا خ  اض               عي   للس               لط  ة  9%

الفلس               طينية كما تطالب إرسائيل بإبقاء الض               فة الغربية وقطاع غزة مفتوحي   أمام 
 .  المزيد من االستيطان اإلرسائيىلي

رس إرسائيل إنهاء االنتفاض       ة للس       ماح بإجراء االنتخابات وتقول إرسائيل إنه ال  وتش      يى
ي المحتلة كما تراه لن 

ي لألرا  
بد من إنهاء االنتفاض  ة عىل الرغم من أن الوض  ع النهان 

ي 
، عالوة عىل أن إرسائيل لن تبحث ذلك الوض     ع النهان   -يتض     من حق تقرير المص     ي 

ي ثالث س       نوات عىل إنهاء االنتفاض       ة وإجراء قب -ما دون حق تقرير المص       ي  
ل مض        

ي للمحادثات 
ح السالم اإلرسائيىلي عىل أن الهدف النهان 

االنتخابات، وهكذا ينص مقيى
حول ح   ل دائم للقض               ي   ة الفلس               طيني   ة هو تحقيق الس               الم مع األردن وليس مع 

 .  الفلسطينيي  
ي س واء رشحته منظ

لتحرير أو مة اوما تزال إرسائيل ترفض أن تبحث مع أي فلس طيت 
لم ترش        حه، أي أمر س        وى ش        كليات ومتطلبات إجراء االنتخابات، وبكالم آخر فإن 
إرسائيل ترفض أي محاولة فلس طينية الس  تكش  اف األهداف النهائية لالنتخابات كما 
ي معه     ا ه     دف     ه إقن     اعه     ا بتع     دي     ل أفك     اره     ا غي  المقبول     ة من 

ترفض أي حوار عقالن 
 .  الفلسطينيي  
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هذا مبادرة س            الم، وبوجود هكذا مبادرة س            لمية فمن يحتاج وتس            ىمي إرسائيل كل 
ي 
 
إلعالن الحرب ؟ ان منظم   ة التحرير الفلس               طيني   ة تح   ث الحكوم   ة اإلرسائيلي   ة ف

 مراجعة موقفها. 
ي االس          تقالل واألمن والس          الم، لكنها تقلل من ذلك كله بإنكارها 

 
ان إلرسائيل الحق ف

، إن الفلس           طينيي    أن يمدون يدهم، ونحن نأمل بالحق نفس           ه عىل الفلس           طينيي  
يتقدم أص      حاب الرؤية الس      ليمة والش      جعان عىل الجانب اإلرسائيىلي بيد ممدودة لنا 

ي المقابل وقبل أن يفوت األوان. 
 
 ف

                    
  

 ملحق المـقال : 
 أس لة وأجوبة أبو إياد  -

اليوم  والفلس    طينيي   س: ما هي أوجه الش    به واالختالف بي   أوض    اع منظمة التحرير 
ي فلسطي   قبل عام 

 
 م ؟3398مقارنة بأوضاع اليهود ف

ي ع    ام 
 
ج: يمكنن    ا أن نرى مجموع    ة من االختالف    ات واألمور المتش                  ابه    ة ب    ذل    ك، ف

م توص  ل اليهود إىل االس  تنتاج أن الوقت كان مناس  با إلقامة دولتهم المس  تقلة 3398
ي اس           تنتاجهم هذا عىل ما رأو 

 
ي فلس           طي   واعتمدوا ف

 
 ه من قدرة الش           عب اليهوديف

ي الخارج لدعم ومؤازرة تلك الدولة، وكذلك عىل اس          تعداد 
 
ي فلس          طي   أو ف

 
س          واء ف

عيتها، إن القاعدة الحس       ابية البس       يطة وراء ذلك القرار  اف بش       ر ى لالعيى الدول الكي 
ي مس    اعيها  –هو ان " البيش    وف " 

 
س    تتمكن بواس    طة الدعم الدوىلي من االس    تمرار ف

وريا واآلن بعد –قاومة الفلس             طينية للتغلب عىل الم  العربية بالقوة إذا كان ذلك رص 
ي موقف مش               ابه إىل حد ما، وبالرغم من أننا ال نملك  91

 
عاما نش               عر بأننا نعيش ف

ي ك   ان   ت ق   د مكن   ت القي   ادة اليهودي   ة من فرض 
الق   درة العس               كري   ة عىل األرض والتى

وىلي من جانب والتأييد الد دولتهم الجديدة بقوة الس   الح، لكننا نش   عر أن االنتفاض   ة
اي د من ج ان ب آخر، ق د خلق ت الظروف المن اس               ب ة والمالئم ة لتحقيق هدفنا،  الميى 
ي أننا قمنا بتحديد هدفنا 

 
وبنفس الوقت نختلف بش              كل كبي  عن القيادة اليهودية ف

ي س  وف تعيش بس  الم مع 
ي والتى

ي تأس  يس دولة عىل جزء من وطننا التاريىح 
 
بوض  وح ف

اع، وبالمقارنة لم تقم القيادة اليهودية جارتها اليهودية ض             من إطار حل ش            امل للي  
م بتحديد أهدافها النهائية بالنس    بة لألرض ولم تقم أية حكومة إرسائيلية 3398عام 

الحق   ة بتح   دي   د ذل   ك حتى اليوم، وم   ا تزال الحكوم   ة اإلرسائيلي   ة اليوم ترفض فكرة 
م ه األس      اس نحو تحقيق س      ال الحل الذي يرتكز عىل إنش      اء دولتي   والذي نعتقده ان

ي المنطقة. 
 
 دائم وعادل ف

ي الخارج وخص         وص         ا 
 
ي إرسائيل وبلدان اخرى " منظمة التحرير ف

 
س: غالبا ما يقال ف

أغلبي      ة قي      اداته       ا ينتمون إىل من       اطق تقع اآلن داخ       ل إرسائي      ل ول      ذل      ك ال يمكن 
ي الض     فة الغربية وقطاع غزة

 
ي هذا  ،االطمئنان إىل أنهم س     يكونون مقتنعي   بدولة ف

 
ف

الس               ياق، يعتي  اإلرصار عىل جميع " قرارات األمم المتحدة " وعىل " حق العودة " 
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ي أرض     هم 
 
ات مخففة لرغبات وطموحات الفلس     طينيي   ف لجميع الفلس     طينيي   تعبي 

جميعها ومطالبتهم المستمرة بأجزاء إرسائيل، فما هي وجهة نظر م.ت.ف الحقيقية 
 لتعامل مع مسألة حق العودة ؟والدقيقة حول الطريقة المناسبة ل

ي 
 
ج: إن مس    ألة " حق العودة " مس    ألة حرجة لكنها ليس    ت عقبة ال يمكن تجاوزها ف
ي العودة 

 
س بيل تحقيق حل كما تحاول إرسائيل تصويرها، إن موقفنا هنا أن " الحق ف

عيا  ي من العرض ( قد أص               بح رسر
 ما يتم تجاهل القس               م الثان 

ً
أو التعويض " ) وغالبا

ع    ام  339متالحق    ة من األمم المتح    دة ب    دأت بقرار الجمعي    ة الع    ام    ة رقم  بقرارات
-91م ، ويرتكز القرار عىل الظلم الكبي  ال    ذي وقع عىل الفلس               طينيي   ع    ام 3398
ي من وطنهم، وب   الرغم من ذل   ك 3398

م كنتيج   ة إلق   ام   ة وترحي   ل مليون فلس               طيت 
ن ناحية، ذا الحق، فمفإننا ال نترص       ف بغي  واقعية حينما تثار مس       ألة تطبيق مثل ه

نقب   ل حقيق   ة أن العودة الك   امل   ة غي  ممكن   ة، عىل األق   ل ألن إرسائي   ل أزال   ت حواىلي 
ة  911 ي الفيى

 
م وذل  ك لجع  ل مث  ل ه  ذه 3393 –م 3391قري  ة وبل  دة فلس               طيني  ة ف

 وجود 
ً
 إطالقا

ً
 مس       تحيل التحقيق، وباالض       افة إىل ذلك، فإنه ليس مؤكدا

ً
العودة أمرا

ة من الفل ، أع       داد كبي   ب       العودة للعيش تح       ت الحكم اإلرسائيىلي
س               طينيي   تر  

ي حال وجود دولة فلس       طينية كخيار بديل وبنفس القدر فإننا ندرك ان 
 
 ف
ً
خص       وص       ا

ة من الفلسطينيي   العائدين وذلك حتى ال يختل التوازن   كبي 
ً
إرسائيل لن تقبل أعدادا

ي غي  صالح اليهود. 
 
ي ف
 
 الديمغراف

وري أن تقب   ل إرسائي   ل بمب   دأ حق وعىل الرغم من ذل   ك ف   إنن   ا نعت ق   د أن   ه من الرص                
 العودة أو التعويض مع تفصيالت مثل هذا األمر مفتوحة للتفاوض. 

ي الش     تات والمخيمات مص     لحة 
 
وهذا األمر س     وف يض     من أن يكون للفلس     طينيي   ف

ي الضفة الغربية وغزة فقط. 
 
ي حل يرتكز عىل إنشاء دولة ف

 
ة ف  مبارسر

ي ولم يتم تعويض      ه وإذا أهملت ش      كاوى هذا الجزء 
الحيوي من الش      عب الفلس      طيت 

عن األذى المعنوي الذي لحق به، فإن أي تسوية تتم ستكون مهددة وغي  مستقرة، 
ولذا ومن أجل تقليل التذمر وعدم الر   لدى الفلس   طينيي   فإننا نعتقد أن إرسائيل 
 ا يجب أن تكون عىل اس        تعداد لمناقش        ة حق العودة، بينما س        نكون نحن من جانبن
 بش أن تطبيقه ونتوقع أيض ا أن يلعب المجتمع الدوىلي دوره الكامل فيما يتعلق 

مرني  
 بمسألة التعويض وال نتوقع أن يتحمل طرف واحد هذه المسؤولية لوحده. 

س: لق د ق ام ت منظم ة التحرير بش               ج ب االره اب بالرغم من تش               ديدها عىل حق 
، ي مق     اوم     ة االحتالل اإلرسائيىلي

 
وع ف ه     ذه  ويتم التعبي  عن الفلس               طينيي   المش               ر

ي الض          فة 
 
ي يقوم بها الفلس          طينيون ف

المقاومة تقريبا يوميا من خالل االنتفاض          ة التى
الغربي ة وغزة وال ذين يواجهون جهودا إرسائيلية تهدف إىل معاقبتهم وافهامهم أنه ال 
يمكن الض    غط عىل إرسائيل الجبارها عىل تقديم تنازالت س    ياس    ية . إىل أين س    تقود 

 رة ؟ وهل هناك من بديل ؟هذه الدائ
أن نقاوم االحتالل بما  –مثلن ا مثل الش               عوب األخرى  –ج: إنن ا نعتق د أن ه من حقن ا 

ي 
 
نراه من طرق وأدوات مناسبة . ولقد قامت االنتفاضة بتطوير أساليب خاصة بها ف
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ام بس   ياس   ة عدم  مقاومة االحتالل . ولقد كنا وما نزال واض   حي   بش   أن الحاجة لالليى 
ي الوقت الذي نتوقع فيه أن تتص        اعد  اس        تخدام

الس        الح من خالل االنتفاض        ة، فف 
ي المحتلة 

ي األرا  
 
اإلجراءات اإلرسائيلية التعس    فية فإننا نعتقد ان الحركة الش    عبية ف

ال يمكن س  حقها س  واء باألس  لوب العس  كري او األس  اليب األخرى، إن ش  عبنا مص  مم 
ي كفاحه حتى يتحقق له حق تقرير 

 
ي  عىل االس        تمرار ف

 
 قيام المص        ي  ويص        بح الحل ف

 الدولتي   حقيقة واقعة. 
ومن ه  ذا المنطلق ف  إنن  ا نرى أن االنتف  اض                ة ال يمكن القض                اء عليه  ا وأن  ه ال يمكن 

ي كانت س          ائدة قبل ديس          مي  كانون أول عام 
م، فعىل 3381العودة إىل األوض          اع التى

ين س  نة الماض  ية كان أي عمل من أعمال المقاومة يص  نف عىل  أنه عمل مدى العش  ر
 " وأن مس               توى 

ً
 وحميدا

ً
ي " وكان يقال لنا أن االحتالل اإلرسائيىلي كان " كريما " ارهان 

ي  
ي الض     فة الغربية وقطاع غزة يجعل الفلس     طينيي   راض     ي   باألوض     اع التى

 
المعيش     ة ف

 بالمرة وأن البديل 
ً
ك ان ت س               ائ دة، ولق د تم اآلن إثبات أن هذا األمر ليس ص               حيحا

ي مفاوض ات توص ل إىل حل يضمن االنسحاب اإلرسائيىلي لدورة العنف هو الدخول 
 
ف
اع.   ويحقق تسوية سلمية للي  

ي 
ي األرا  

 
س: لقد بدأت االنتفاض      ة كحملة احتجاج محلية من قبل الفلس      طينيي   ف

ي الخ ارج، فه ل يس               يطر أي طرف 
 
المحتل ة ولن تب دأ بتحريض من منظم  ة التحرير ف

ب منظمة التحرير، فهل هذا هو األسلو اليوم عىل االنتفاض ة ؟ وإذا كانت تتحكم بها 
األمثل لتحقيق األهداف الفلس       طينية ؟ وإذا لم تكن منظمة التحرير مس        يطرة عىل 

عي الوحيد ؟ 
 االنتفاضة فكيف تكون الممثل الشر

 
ً
اض أننا لم نقم بإش  عال االنتفاض  ة أمر غي  ص  حيح، فقد يكون ص   حيحا

ج: إن االفيى
ي أش               عل  ت أن  ه لم يقم أي أح  د أو طرف بتح  دي  د 

ارة التى موع  د أو ب  التخطيط للش               ر
ي ديس        مي  / كانون أول 

 
م ، إال أن منظمة التحرير كانت قد قامت 3381االنتفاض        ة ف

بتحض    ي  األرض    ية المناس    بة لمثل هذه اللحظة عىل مدى س    نوات عديدة من خالل 
ي األرض المحتل  ة، إن  

 
بن  اء الهيك  ل التنظيىمي وخلق اإلط  ار المن  اس                ب لالنتف  اض                ة ف

ي مختلف أوجهه      ا : ك      المظ      اهرات  -وم      ا زال      ت تقود  –ا ق      ادت كوادرن      
 
الحرك      ة ف

ها، وبالرغم من أن آالفا  ي وغي  ابات واللجان الش             عبية ولجان الدعم الش             عت 
واإلرص 

من رجالنا ونس    ائنا قد قتلوا أو جرحوا أو س     جنوا، إال أن االنتفاض     ة ما زالت مس     تمرة 
ي  وإن قاعدتها األس     اس     ية ما زالت لم تص     ب بأي أذى

 
وتعمل قيادة منظمة التحرير ف
ي الداخل ويتم إتخاذ القرارات بالتعاون 

 
الخ ارج بتع اون ك ام ل مع القيادات والكوادر ف

ي هذا 
 
وباالتفاق ولهذا فإن مس     ألة " من يس     يطر أو يتحكم " مس     ألة ال تبدو مالئمة ف

ي الخ       ارج 
 
ي بي   قي      ادة منظم      ة التحرير ف

الس               ي      اق ألن      ه ال يوج       د اختالف حقيفى
ي المحتلة، ويتم تأكيد هذه الحقيقة بالوالء الذي ال يدخله وامت

داداتها داخل االرا  
ي لمنظمة التحرير وإرصاره عىل عدم تقس   يمها 

الش   ك الذي يوليه الش   عب الفلس   طيت 
عي 

ووحدتها، ولهذا فإن منظمة التحرير ال تقوم بمجرد " اإلدعاء " بأنها الممثل الش  ر
ي حقيقة األمر تنظ

 
ي الوحيد، ولكن ف

ر إليها الغالبية العظىم من الش         عب الفلس         طيت 
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عي الوحيد، وبالنس    بة لنا فإنه ال يوجد هناك ش    ك 
ي كل مكان عىل أنها ممثلهم الش    ر

 
ف

وع لتحقيق الطموحات واآلمال الفلس   طينية ويتفق  بأن االنتفاض   ة هي أس   لوب مش   ر
 .  مع هذا الرأي جميع الفلسطينيي  

ي وإذا  س: إذا كانت منظمة التحرير هي الممثل 
عي والوحيد للش     عب الفلس     طيت 

الش     ر
ي الض        فة الغربية وغزة تقر ذلك، 

 
ي ف
كانت األغلبية العظىم من الش        عب الفلس        طيت 

ي 
 
ي عدم إعطاء " الض وء األخرص  " للفلسطينيي   ف

 
فما الذي تكس به منظمة التحرير ف

راء مايو أيار إلج 39الض    فة الغربية وغزة للتعامل مع اإلرسائيليي   عىل أس    اس مبادرة 
 ، عي الوحيد للفلس      طينيي  

االنتخابات ؟ وإذا كانت منظمة التحرير حقا الممثل الش      ر
ة حتى وإن رفضت التعامل مب –هل من الممكن إلرسائيل أن تقسم الفلسطينيي    ارسر

 مع منظمة التحرير ؟ 
ج: ال توجد لدينا أية مش        كلة بالنس        بة لفكرة االنتخابات وأننا مس        تعدون لتقبل أي 

اح ج دي ي ه ذا الش               أن ط الما أن هذه االنتخابات س               تكون حرة وديمقراطية،  اقيى
 
ف

ي 
وأننا عىل يقي   تام بأن أية انتخابات س  وف تؤكد من جديد والء الش  عب الفلس  طيت 
ي المحتلة، ولكن 

بكافة قطاعاته لمنظمة التحرير الفلس               طينية داخل وخارج األرا  
ة تتقب  ل مث  ل ه  ذه النتيج  ال يوج  د هن  اك دلي  ل عىل أن الحكوم  ة اإلرسائيلي  ة س               وف 

ونعتق  د أنه   ا تعم   ل ب   إرصار عىل عرقل   ة أي خطوة به   ذا االتج   اه وذل   ك ب   إرصاره   ا عىل 
ورس مس        بقة وض        عت إما لتمنع حدوث انتخابات حرة او لتجريدها من أي معت   رسر

ي إذا ما حدثت. 
 حقيفى

رس مس     بق ألي  والمش     كلة أن مطالبة الحكومة اإلرسائيلية إبعاد منظمة التحرير كش     ر
ي أن الحكومة االرسائيلية ان

تخابات أو ألية خطوات مس تقلة نحو تحقيق السالم تعت 
تط  البن   ا ب   إلغ  اء دورن  ا ب   الك  ام   ل، وبنفس الوق  ت ف   إن إرسائي   ل تق   دم اآلن مط  ال   ب غي  
واقعية وغي  منطقية بأن يكون لها الحق بتعيي   أعض          اء الوفد الذي س          يفاوض           ها، 

ي تاري    خ الد
 
 ف
ً
 ألي وه ذا األمر لم يحدث مطلقا

ً
بلوماس               ية وال يمكن أن يكون مقبوو

ش     خص يفكر بعقالنية، وإننا عىل اس     تعداد بالتفاوض عىل جميع المس     ائل بما فيها 
 غي  

ً
موض               وع االنتخابات مع الحكومة اإلرسائيلية ولكننا لن نقدم لها اس               تس               الما

ورس.   مشر
ن الكثي  كس: تقول منظم ة التحرير اآلن أنه ا تقب ل ب الحل الذي يقوم عىل دولتي   ول

من اإلرسائيليي   يعتق     دون ان ه     ذا مجرد خ     دع     ة إعالمي     ة وأن منظم     ة التحرير لم 
 " تتخل وال يمكنها أن تتخىل عن سياساتها الداعية إىل تحقيق شعارها "كل فلسطي  
عىل مراح       ل وب       النظر الختالف اآلراء داخ       ل منظم       ة التحرير، لم       اذا يج       ب عىل 

 بالمص       الحة التاريخية عاإلرسائيليي   أن يؤمنوا بأن منظمة ال
ً
ىل تحرير قد قبلت فعال

 أساس الدولتي   ؟ 
افن  ا به  ذا  ج: لم تحلم منظم  ة التحرير بح  ل ال  دولتي   خالل ليل  ة وض               ح  اه  ا، إن اعيى
ي ق د ج اء بع د عملية مس               تمرة وص               عبة من 

األمر عىل أن ه األس               اس ألي ح ل نه ان 
، إن أي ش   خص 

ً
الحوارات الداخلية والنقاش   ات امتدت عىل مدى خمس   ة عش   ر عاما
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ي خالل ا
ث أن يتابع بجدية تطور الفكر الفلس         طيت  وف لس          نوات الماض         ية س          يكيى

ي توجت بالقرارات 
حاتنا التى ي مقيى

 
يتوص         ل بالتأكيد إىل االس         تنتاج بأننا مخلص         ون ف

ين  ي نوفمي  / تش        ر
 
ي ف
ة للمجلس الوطت  ي اتخذتها الدورة التاس        عة عش        ر

التاريخية التى
ي 
ي تم   ت الموافق   ة عليه    ا من قب   ل المنظم   ات الرئيس               ي   ة داخ    ل 3388الث   ان 

م، والتى
هو البديل إذن ؟ لقد قمنا بطرح أفكارنا حول إنش  اء دولة ثنائية  منظمة التحرير، فما 

 ، القومي  ة قب  ل س               نوات ع  دي  دة، ولكن الج  ان  ب اآلخر رفض الفكرة بش               ك  ل قطىعي
ولذلك فالخيارات األخرى المتبقية هي التقس               يم أو الحرب بال نهاية، ونحن نعتقد 

اع ولتحرير  ي له  ذا الي  
ش               عبن  ا من االحتالل  أن الوق  ت ق  د ح  ان اآلن إليج  اد ح  ل نه  ان 

ين س        نة وكذلك لتحقيق الس        الم واألمن  واالض        طهاد الذي عان  منه أكير من عش        ر
 للجميع. 

ي له    ذا الموض               وع، ف    إن    ه ال يوج    د طريق آخر للحكم عىل 
ي ه    ذا التحلي    ل النه    ان 

 
وف

إخالص               نا إال بوض               عنا تحت االختبار، ونحن ندعو الش               عب اإلرسائيىلي وحكومته 
ي مفاوض     ات

 
من أجل هذه الغاية وإننا مس     تعدون لمناقش      ة أي عدد  للدخول معنا ف

تيبات والضمانات األمنية لتأكيد إخالصنا وصدقنا ويجب عىل أي حال تذكر  من اليى
اع لم تكن من طرف واح    د لق    د كن    ا الطرف ال    ذي ع    ان  من الس               ي    اس                  ات  أن الي  
 نالص              هيونية واإلرسائيلية وقوتهم العس              كرية عىل مدى ما يقرب من قرن من الزم

وأدى ذلك إىل تدمي  مجتمعنا وس     لب حقوقه باالض     افة إىل تش     تيته ونفيه، ويمكننا 
ي العيش بس             الم، 

 
أن نكون ش             كاكي   بنفس القدر بالنوايا اإلرسائيلية حول رغبتهم ف

 لهذا 
ً
ي إجراء المح ادث ات، ويتوج ب علين ا ان نجد حال

 
ومع ذل ك ف إنن ا م ا زلن ا نرغ ب ف

اع من اجل ش      عبنا ومن اجل أط فالنا العرب واليهود ومن اجل تحقيق االس      تقرار الي  
ي المنطقة بأكملها وأن البديل لهذا سيكون فقط توقع األسوأ للجميع. 

 
 واألمن ف

، أليس  س: ترص                منظم  ة التحرير من  ذ م  دة طويل  ة عىل الح  اج  ة لعق  د مؤتمر دوىلي
 لمنظمة التحرير أن إرسائيل س        وف ترفض حض        ور مثل هذا المؤتمر إذا لم 

ً
واض        حا

 م تحديد دوره بدقة ؟يت
 إنن    ا ن    درك ان 

ً
ج: تعتم    د دعوتن    ا لعق    د مؤتمر دوىلي عىل ع    دد من االعتب    ارات، أوو

ان القوى بينن ا نحن ) الفلس               طينيون ( وإرسائي ل ليس متوازن ا إىل حد أن أي حل  مي  
، إننا ندرك أيض    ا الحاجة إىل 

ً
ي س    يكون مس    اويا لفرض أمر واقع من إرسائيل، ثانيا

ثنان 
ي لها أرض محتلة حل ش    امل 

ك فيه كل من األردن وس    وريا التى ص    ح أو عىل األ  –تش    يى
وب دون ه ذا اإلط ار الش               ام ل للح ل ف إنن ا نعتق د أن ه لن يكون  -مض               موم ة إلرسائي ل 

 
ً
ق األوس          ط، ثالثا ي منطقة الش          ر

 
ي ف
كة أننا نعتي  المش          ار  –هناك حل مس          تقر ونهان 

اك القوى الدولي ي الحل جزءا أس   اس   يا إلش   يى
 
ي لها مص   لحالدولية ف

ي ة الرئيس   ية التى
 
ة ف
ض مان ودعم المحص لة النهائية، ويجب أن يعمل هذا لخدمة مصالح إرسائيل مثلما 
، إن هيكل وس         لطة مثل هذا المؤتمر تبفى خاض         عة للنقا  

ً
يخدم مص         الحنا أيض         ا

ي مف   اوض                 ات مع إرسائي   ل لبح   ث ه   ذه 
 
ولق   د قمن   ا ب   إعالن اس               تع   دادن   ا لل   دخول ف

اح. المسألة، ولألسف لم ترد   إرسائيل عىل هذا االقيى
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 وأن منظمة التحرير تدرك 
ً
 دوليا

ً
س: إذا كان واض               حا أن إرسائيل لن تحرص                 مؤتمرا

ي اس               تمرارها لعقد مثل هذا 
 
ذل ك، ه ل يمكن اعتب ار منظم ة التحرير ج ادة وعملية ف

 المؤتمر ؟
ي النه  اي  ة إىل جع  ل 

 
ج: أنن  ا ن  أم  ل أن تس               تمر العملي  ة ال  دبلوم اس               ي  ة بطريق  ة تؤدي ف

 ان عىل إرسائيل إ
ً
، إننا نعتقد أيض  ا ي موقفها تجاه المؤتمر الدوىلي

 
رسائيل تعيد النظر ف

ي ض         وء ارصارها عىل الحاجة لتحقيق 
 
اض         ا بديال جادا وعمليا خاص         ة ف أن تقدم افيى

الح   ل الش                 ام   ل وال   ذي دع   ت إلي   ه حتى خط   ة ش                 امي  ولكن يب   دو أن اإلرسائيليي   
 الفلس          طينيي   يبحث بش          كل محدد عن يريدونها من الناحيتي   اتفاق منفص          ل مع

ي الش          تات 
 
الض          فة الغربية وقطاع غزة ويس          تبعد منظمة التحرير والفلس          طينيي   ف

، إن هذا األمر  ي دوىلي وبنفس الوقت تحص       ل عىل اتفاق يحوز عىل دعم ش        امل عرن 
ي بالمرة. 

 غي  منطفى
، كيف ترى منظم   ة  اض أن   ه تم إقرار الح   ل عىل أس                 اس وجود دولتي  

س: عىل افيى
لتحرير العالق      ات بي   فلس               طي   وإرسائي      ل ؟ كيف س               تكون طبيع      ة العالق      ات ا

الس      ياس      ية واالقتص      ادية ؟ كيف س      يتم التعامل مع المس      ائل األمنية ذات االهتمام 
ك ؟   المشيى

ج: اننا نطمح إىل وض         ع يتكون من دولتني   تعيش         ان جنبا إىل جنب بينهما عالقات 
ي 
 
ك ف  مجال واس     ع من األمور الس     ياس     ية س     ياس     ية وبلوماس     ية كاملة وبتعاون مش     يى

واألمنية، من المحتمل أن يتطلب مثل هذا األمر بعض       ا من الوقت لينض       ج بس       بب 
ي خلفتها عقود من الحرب والدمار، وبس       بب القرب بيننا ورغبتنا 

الجراح العميقة التى
ي تؤثر 

ي اس        تغالل المص        ادر الطبيعية والعوامل االقتص        ادية األخرى التى
 
للمش       اركة ف

 أن نعيش مع وجود حاجز عىل كل
ً
ينا، ال نس           تطيع أن نتص           ور كيف س           يكون ممكنا

ي معظم انحاء العالم، 
 
حديدي يفص  لنا خاص  ة وإن مثل هذه الحواجز قد تحطمت ف

ي تتعلق بالماء، حركة 
ي المس         ائل التى

 
ي ان نتعاون ف

إن الحص         افة والمص         لحة تقتض          
اف عىل التنقل بي    وغزة   الض     فة الغربيةالعمال والبض     ائع ورأس المال وكذلك اإلرسر

ها.   وغي 
باالض              افة إىل ذلك إننا ندرك أنه يمكننا أن نكون حلقة وص              ل بي   إرسائيل والعالم 
ي وأن   ه يج   ب االتف   اق مع األردن لينض               موا إىل إط   ار جم   اعي من التع   اون، إنن   ا  العرن 
نعتق     د ان     ه يج     ب أن يكون هن     اك انتق     ال حر متب     ادل بي   الطرفي   لزي     ارة األم     اكن 

ي أي من الدولتي   يجب أن  المقدس             ة
ي الحدود وأن حق الس             كن لمواطت  عىل جانت 

  عىل ه  ذا ف  إن  ه من الممكن 
ً
يكون متوفرا اعتم  ادا عىل أس               س متفق عليه  ا، واعتم  ادا

ي فلس               طي   تم    ام   ا مثلم    ا يس               مح 
 
للمواطن اليهودي اإلرسائيىلي ان يعيش ويعم   ل ف

ي مج  ال األمن ف  إ
 
ن  ا أن ن  ه يتوج  ب عليللمواطني   الفلس               طينيي   العيش والعم  ل، وف

 علي      ه من الطرفي   لمنع الحوادث عي  الح      دود ولمنع العن      ارص 
ً
نقيم إط      ارا متفق      ا

ي ق  د تح  اول االخالل ب  الح  ل ، وب  النس               ب  ة لمث  ل ه  ذه 
الس                اخط  ه من الطرفي   والتى
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المس  ائل كما هو الحال كذلك بالنس  بة لكل عنرص   من عنارص عملية الس  الم إننا عىل 
 بشأنها. استعداد للجلوس والتفاوض 

س: بعض المنظمات الفلس    طينية المهمة لم تقبل النهج الس     ياسي الجديد لمنظمة 
التحرير، إذا لم تس  تطع قيادة المنظمة الس  يطرة وض  بط هذه المنظمات أال يثي  هذا 
وعة أن منظمة التحرير لن تس               تطيع التحكم بالدولة الفلس               طينية  مخاوف مش               ر

 المستقلة ومنع أعمال هدامة للسالم ؟
ي لم تقبل س    ياس    تنا الجديدة هي جماعات هامش    ية وتمثل آراء  ج: 

إن الجماعات التى
ة باالض      افة إىل ذلك، يجب أن نتذكر أن كل هذه الجماعات يتم تمويلها  أقلية ص      غي 
ي تس             تخدمها لتحقيق غاياتها الس             ياس             ية، إن 

ودعمها من بعض الدول العربية التى
وعة مس          ألة فيما إذا كان بإمكاننا " ض          بط " هذه ال جماعات، ال تبدو مس          ألة مش          ر

حيث أنه ال يمكن اعتبار أية دولة أو حركة س               ياس               ية مس               ؤولة عن أعمال جميع 
ي الحس     بان أن الجماعات المعينة تعمل 

 
مواطنيها أو أعض     ائها، خاص     ة إذا ما أخذنا ف

خارج إطار س   لطتنا وتحت رعاية أجنبية وعىل أرض ال نس    يطر عليها وبالرغم من أن 
ي الض    فة الغربية الحكومة اإل 

 
ي الس    يطرة عىل جميع قواتها ف

 
رسائيلية تواجه مش    كلة ف

ي الغرب مس          تعد أن يس          تخدم هذه  الحجة 
 
وغزة، إال أنه يبدو أنه يوجد ش          خص ف

ام إرسائيل بالس     الم،  ي ص    دق اليى 
 
عية عن الدولة اإلرسائيلية أو أن يش    كك ف لرفع الش    ر

المناس            بة لمنع " األعمال  عندما نملك دولتنا المس            تقلة فإننا س            نجد األس            اليب
 الهدامة للسالم ". 

ي القيام 
 
ي منظمة التحرير الفلس               طينية ف

 
س: اس               تمرت بعض المنظمات الممثلة ف

ي 
 
بهجم  ات ض                د إرسائي  ل عي  الح  دود من لبن  ان ب  الرغم من نب  ذ عرف  ات لإلره  اب ف

م فهل حاولت م.ت.ف وقف تلك الهجمات ؟ أم لديها 3388ديس        مي  / كانون أول 
 الستمرار فيها ؟النية ل

ج: بالنس      بة للعمل العس      كري من جانبنا، ال بد وان يكون واض      حا أننا لم نتنازل عن 
ي اللجوء إىل الس               الح، وأنن  ا نعتي  ذل  ك واح  دا من أس                الي  ب ع  دي  دة يمكنن  ا 

 
حقن  ا ف

 بواسطتها مواجهة إرسائيل. 
رض األوإرسائيل لم تتخّل عن اس     تعدادها الس     تخدام القوة العس     كرية ض     دنا داخل 

 عزل من الس              الح (، وبالتاىلي ال نفهم معت  
المحتلة وخارجها ) وغالبا ض              د مدنيي  

 مطالبتنا بي  ع السالح من جانب واحد فقط. 
ي التفاوض من أجل التوص               ل 

 
وعالوة عىل ذل ك، ف إن إرسائي ل لم تظهر أي اهتم ام ف

اح أو ترتي  ب من ش                أن  ه ض               بط وتخف ي تقب  ل أي اقيى
 
ض يإىل وقف إطالق الن  ار أو ف

ي القول أن م.ت.ف تمارس ض     بط النفس كما 
مس     توى المواجهة المس     لحة، ويمكنت 

أكد وزير الدفاع اإلرسائيىلي اس     حق رابي   بنفس     ه منذ بض     عة ش     هور، كما أن م.ت.ف 
م   ة بتعه   ده   ا بوقف ك   اف   ةالعملي   ات العس               كري   ة " الخ   ارجي   ة " ب   الرغم من ع   دم  مليى 

ي الر تق    ديم إرسائي    ل لتعه    د مم    اث    ل، وكم    ا يثب    ت اغتي    ال )
 
ي تونس ف

 
بيع أبو جه    اد( ف

ي اختيارنا 
 
ي غ اي ة الح ذر واالنتقائية ف

 
، وب االض               اف ة، فق د تبنين ا س               ي اس               ة ف ي

الم ا  
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وعة  ي وسعنا للتأكد من أن عملياتنا مشر
 
ألهداف عملياتنا المسلحة وسنبذل كل ما ف

ي الجانب اإلرسائيىلي 
 
وذات طابع عس          كري، وهذا أيض          ا ترص          ف ال يوجد ما يقابله ف

ي لبنان بدون أي قدر من الذي يس     ت
 
ي قص     ف مخيمات المدنيي   الفلس     طينيي   ف

 
مر ف
 ضبط النفس. 

ولسوء الحظ، أنا أعتقد أن النضال العسكري سيستمر طالما لم يتم التوصل إىل إىل 
ي هذا المجال، ولكننا لن 

 
اع، وس     نحاول ممارس     ة ض     بط النفس ف تس     وية س     لمية للي  

ه ئيلية، ونحن نتطلع إىل وض    ع يتحقق فينخض    ي أنفس    نا أمام اآللة العس    كرية اإلرسا
 السالم لشعبنا وبالتاىلي تدفن أسلحة الموت والدمار إىل األبد. 

ي تحقيق  ه من حواره  ا مع الوالي  ات المتح  دة، وكيف 
 
س: م  اذا ك  ان  ت ت  أم  ل م.ت.ف ف

 تقيم نتائج الحوار لآلن ؟
أن  ج: ال يمكنن    ا إخف   اء خيب    ة أملن   ا إزاء بطء الحوار وض               يق أفق    ه، ونحن نش               عر 

ي 
ي ب    ذل جه    د حقيفى

 
الوالي    ات المتح    دة تنظر إلين    ا نظرة ع    دائي    ة وأنه    ا غي  راغب    ة ف

ي المق   اب   ل، ل   دين   ا انطب   اع ب   أن الوالي   ات المتح   دة تتبت  
 
لتفهم مخ   اوفن   ا وهمومن   ا، وف

، وال تقوم ب    أي مح    اول    ة إلتخ    اذ موقف  بش               ك    ل أعىم الخط أو الموقف اإلرسائيىلي
، وهناك خلل ي الموقف األمريكي لص     الح إرسائيل محايد وعادل بي   الطرفي  

 
 بنيوي ف

ي الوق   ت نفس                  ه أن أم   امن   ا الكثي  
 
نب   دو ع   اجزين عن التغل   ب علي   ه، ونحن ن   درك ف

ي الواليات المتحدة، ونأمل بأن يوفر لنا 
 
لنتعلمه حول عملية إتخاذ القرار الس    ياسي ف
ي العالقات األمريكية 

 
ي ف انبنا جالفلس   طينية الفرص   ة لذلك، ومن  –التحس   ن التدريىح 

 للدور الحيوي الذي تلعبه الواليات 
ً
فإننا س   نقوم بكل جهد لحماية ذلك الحوار نظرا

ق األوس           ط بحكم عالقتها الخاص           ة بإرسائيل،  ي الش           ر
 
ي عملية الس          الم ف

 
المتحدة ف

ونحن ن   أم   ل من خالل عملي   ة الحوار والتف   اع   ل أن تص               بح الوالي   ات المتح   دة أكير 
 مع مط  البن  ا الس               ي  اس               ي  ة، وأن

ً
وري  ة  تج  اوب  ا تقر ب  أن تطلع  اتن  ا الوطني  ة ع  ادل  ة ورص 

ي تقرير المص        ي  خطوة ال غت  عنها نحو 
 
اف بحقنا ف لتحقيق التس        وية، ويعتي  االعيى

الس   الم، ونحن غي  مقتنعي   بأن اس   تمرار معارض   ة الواليات المتحدة لذلك الحق له 
 وان الوالي ات المتح دة هي القوة الع المي ة الرئيس               ي ة الو 

ً
ره خص               وص               ا دة حيم ا يي 

ي مع   ارض               ته   ا لمفهوم أو لفكرة االس               تقالل 
 
)ب   اإلض                 اف   ة إلرسائي   ل ( المس               تمرة ف

ي والدولة. 
 الفلسطيت 

س: يق  ال أن م.ت.ف مس               تع  دة للحوار مع إرسائي  ل ولكن إرسائي  ل ترفض التع  ام  ل 
ي القول بأنها مس      تعدة لمحادثات مع إرسائيل ؟ وإذا كان  

 
معها، فهل م.ت.ف جادة ف
ي تتخذها م.ت.ف إلقناع إرسائيل بجديتها ؟كذلك فما هي الخطوات ال

 عملية التى
ج: إن ج  ديتن  ا ليس                ت موض               ع ش                ك أو س               ؤال، فق  د قمن  ا بع  دد من الخطوات 
، ب    دءا من قرارات  والمب    ادرات للت    دلي    ل عىل اس               تع    دادن    ا للتح    دث إىل اإلرسائيليي  
 ب     الن     داء ال     ذي 

ً
، مرورا بن     داء الرئيس عرف     ات ومرورا ي

ي الفلس               طيت 
المجلس الوطت 

اير / ش   بارس وجه ي في 
 
 إىل الش   عب اإلرسائيىلي ف

ً
ات 3383ته ش   خص   يا م، وانتهاء بعش   ر

 وممثىلي اليهودية العالمية، ) وبالمناس            بة فإن 
االجتماعات بي   ممثلينا واإلرسائيليي  
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ي أص درت قانونا يجعل االتص ال بمنظمة التحرير الفلس  طينية جريمة 
إرسائيل هي التى

ال لمنظمة التحرير الفلس      طينية " " وال للدولة (، ولم نر من الجانب اآلخر س      وى " 
الفلس               طيني ة " ، وفوق ه ذا كل  ه نط  ال ب بتن  ازالت ال نه  اي ة له  ا ونط  ال ب ب  المزي د من 
المبادرات والمزيد من الجهود إلثبات إخالص         نا وص         دقنا، وبدون أي دليل ملموس 

ي معىل أن ذلك كله س         يقابل بالمثل، وبالرغم من ذلك فإننا عازمون عىل االس         ت
 
رار ف
ي ما نقول حول التوص               ل إىل تس               وية 

مح اوالتن ا إقن اع الجمهور اإلرسائيىلي ب أنن ا نعت 
اق الح  اجز النفس               ي الق  ائم بي   

ي اخيى
 
نه  ائي  ة، ونحن ن  درك أنن  ا لم ننجح حتى اآلن ف

ي نفس الوقت أنه ال يمكن لهذه العملية 
 
اإلرسائيليي   والفلس         طينيي   ونحن نش         عر ف

واح  د وأن ال  ذين يط  البونن  ا ب  المزي  د من التن  ازالت ال  النج  اح إذا اس               تمرت من طرف
اب أكير من  يطالبون الطرف اآلخر بتنازالت مش         ابهة أو مماثلة، وعىل الطرفي   االقيى
، ونحن نش             عر بأنه عىل الذين يؤيدون فكرة الحل 

ً
بعض             هما لجعل الس             الم ممكنا

ي الق  ائم عىل دولتي   س               واء داخ  ل إرسائي  ل أو خ  ارجه  ا أن يتحملوا مس               ؤ 
 
 ولي  ة أكي  ف
العمل عىل تغيي  تص            ورات وقناعات الجمهور اإلرسائيىلي وعىل تغيي  الس            ياس             ات 

 الحكومية اإلرسائيلية، وال يمكن لهذا األمر أن يكون مهمتنا وحدنا.     
                 

                       
  

  ( ربيع  87مجلة السياسة الخارجية األمريكية العدد )م. 3332 
 
 

 ،من قبل لجنة التعبئة الفكرية في حركة فتحونشر اعادة طباعة 
 2222 عام  واكاديممية فتح الفكرية
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 8حوار أبوإياد مع صحيفة القبس الكويتية
 

  تجديد 
 
ف به الدول العربية.. بعد تعنت بعضها ف أبو إياد: إصدار جواز سفر تعير

 وثائق الفلسطينيي   
 

ي الكويت ونشر 3381تم الحوار عام -الصقر)رئيس تحرير القبس(  حوارات محمد 
 
م ف

ي 
 
ه ف  ٨٢٨٢أغسطس  ٨٢وقتها، وتعيد القبس الكويتية نشر

ي عدد  
 
ت القبس، ف ، لقاء رئيس التحرير محمد جاسم الصقر 3381ديسمي   13نشر

ي العالقات 
 
ي صالح خلف )أبو إياد( حول قصة األزمة ف

مع الزعيم الفلسطيت 
ي للبنان عام  -ة السوفيتي

ي بدأت خالل الغزو الصهيون 
، 3381الفلسطينية التى

ي 
 
ومعالجة الخالفات بي   سوريا ومنظمة التحرير، معلنا أن المنظمة تؤيد سوريا ف
ي 
 
كية والصهيوينة، وأن االتصاالت مستمرة مع األشقاء ف حرب  ها ضد السياستي   األمي 

ي األخي  الذي 
ي دمشق. كما تناول الحوار تعندمشق... مرحبا باالتفاق اللبنان 

 
ت تم ف

ي لبنان، وإمكانية إصدار وثيقة سفر 
 
ي تجديد الوثائق، خاصة ف

 
بعض الدول العربية ف

 به من قبل الدول العربية
ً
فا  .أو جواز سفر يكون معيى

   
  :وفيما يل  نص الحوار

ي   :كتب محمد جاسم الصقر
 
كشف السيد صالح خلف )أبو إياد( عن قصة األزمة ف

ي للبنان عام  -القات السوفيتية الع
ي بدأت خالل الغزو الصهيون 

الفلسطينية التى
ة وأثناء لقاء بي   أبو عمار ويوري أندروبوف، وقال:  3381 زمة إن األ»وبعدها مبارسر

ي مرحلة تطبيع العالقات وتسويتها
 
 .«تحلحلت اآلن وبدأت تسويتها ونحن ف

 
ي حديثه إىل أن هواجس ساورت

 
وعه  وأشار أبو إياد ف موسكو بعد أن قدم ريغن مشر

 من « الرفاق السوفيت»للمنطقة، حيث كان 
ً
 وواضحا

ً
 حادا

ً
يريدون منا موقفا

طرح. وكشف أبو إياد النقاب عن أن موسكو لن تكن راضية 
ُ
ي ت
كية التى المشاري    ع األمي 

 عن انتقال أبو عمار إىل طرابلس، وخالل مرحلة 
ً
ي من« معالجة االنشقاق»أبدا

 
ظمة ف

ومعالجة الخالفات بي   سوريا ومنظمة التحرير، وكذلك أكد أبو إياد أن الرفاق  فتح،
ي عمان 

 
ي السابع عشر ف

طلبوا منا و »السوفيت كانوا يعارضون انعقاد المجلس الوطت 
ي عقده

 
اف بنتائجه، ما ساعد «التمهل ف ، وانعقد المجلس الذي ترفض موسكو االعيى

 .عىل تطور األزمة معهم
 

                                                 

م في الكويت ونشر وقتها، 5471تم الحوار عام -حوارات محمد الصقر)رئيس تحرير القبس(  8 
 ٨٢٨٢أغسطس  ٨٢وتعيد القبس الكويتية نشره في 
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ي المتكررة مع : »وقال أبو إياد
 أن لقاءانى

ً
إننا اآلن عىل طريق حلحلة األزمة، خصوصا

ي توضيح الكثي  من األمور وتوضيح موقفنا 
 
المسؤولي   السوفيت ساهمت ف

ي 
 .«وتطلعات شعبنا الفلسطيت 

 
 عىل رفض الحكومة الفلسطينية 

ً
 فلسطينيا

ً
وأكد أبو إياد عىل أن هناك إجماعا

ن انتر، وإن الحكومة األردنية تبحث عن بديل إن اتفاق عما»المؤقتة، وقال: 
ي «للعالقات مع المنظمة

 
ي إىل أن المنظمة تؤيد سوريا ف

، وأشار الزعيم الفلسطيت 
كية والصهيوينة، وقال: إن االتصاالت مستمرة مع  حرب  ها ضد السياستي   األمي 

ي األخي  الذ
ي دمشق... وأبدى أبو إياد ترحيبه باالتفاق اللبنان 

 
ي دمشق،  ياألشقاء ف

 
تم ف

 .وقال: نرجو أال يكون عىل حساب المخيمات، وعندها سيكون لنا موقف آخر
 

* * * * * * 
 

 نص الحديث
 

* * * * * * 
 

 ولقاء أبو عمار مع أندروبوف 3381أبو إياد لرئيس تحرير القبس: بدأت مع حرب 
 

ي العالقات السوفيتية 
 
 الفلسطينية -قصة األزمة ف

 
كيةموسكو طالبتنا  **  بموقف حاد وواضح من المشاري    ع األمي 

 
ي السابع عشر 

اف بانعقاد ومقررات المجلس الوطت   ورفضت االعيى
 

 نحن عىل أبواب حل األزمة **
 

ي تطبيع عالقاتنا وتسويتها
 
 وسائرون ف

 
 إجماع عىل رفض إعالن الحكومة المؤقتة **

 
 واتفاق عمان انتر.. واألردن يبحث عن بديل

 
كية والصهيونيةنؤيد سوريا  **  ضد السياستي   األمي 
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ي دمشق
 
 واتصاالتنا مستمرة مع األشقاء ف

 
ورس بعدم التعرض للمخيمات ** ي األخي  مشر

 ترحيبنا باالتفاق اللبنان 
 

 :محمد جاسم الصقركتب 
 

ي 
ي قد انتر وأن -أعلن السيد صالح خلف )إبو إياد( أن االتفاق األردن 

 الفلسطيت 
ي كيفية إ

 
 .نشاء عالقة بديلة أو اتفاق جديداألردن يفكر ف

 
ي حديث خص به القبس، أن األزمة السوفيتية 

 
نية قد الفلسطي -وأضاف أبو إياد، ف

ور موسكو يوم الثالثاء المقبل الستكمال   برئاسة أبو اللطف سي  
ً
انتهت، وأن وفدا

 .المحادثات
 

م ورفضهوكشف أبو إياد النقاب عن بداية األزمة ومقاطعة السوفيت ألبو عمار 
ي عمان، وكذلك رفضهم للوفد 

 
قد ف

ُ
ي األخي  الذي ع

النعقاد وقرارات المجلس الوطت 
ي 
ك، ولالتفاق األردن  ي أبو عمار األوىل  -المشيى

، ومعارك طرابلس، وزيارنىَ ي
الفلسطيت 

ي 
 .والثانية للقاهرة، والتكتيك السياسي الفلسطيت 

 
ي 
 
، لكنه قال ف ي

ان عىل إننا نرفض إذا ك»الوقت ذاته ورحّب أبو إياد باالتفاق اللبنان 
ي لبنان

 
 .«حساب المخيمات الفلسطينية ف

 
ورس  -إننا قلقون من لقاء األسد »وأضاف:  الحسي   ألن معلومات تؤكد وجود رسر

 .«سورية لعودة العالقات ستكون عىل حساب المنظمة
 

ي الوقت نفسه أن هناك اتصاالت سورية 
 
مية فلسطينية، وأن الحملة اإلعال  -وأكد ف

كز عىل اتفاق عدن   لوحدة الفصائل تيى
ً
قد توقفت من جانبنا، وأننا وضعنا خططا

ي لنا، وأكد عدم وجود تسوية، 
والجزائر، ويكون الخيار العسكري هو النضال الحقيفى

 .بل إنهاء للقضية الفلسطينية
 

بدأ أبو إياد حديثه بالقول: لم يكن هناك أزمة بيننا وبي   السوفيت وصلت درجة 
 
َ
ي ن

 
ي بعض األحيان واتفاق ف

 
ِصفها بأنها مستعصية، إنما كان هناك خالفات حادة ف

   81بعض المواقف، مثلما بدأنا قبل حرب 
ً
 قويا
ً
كان اتصالنا بالرفاق السوفيت اتصاو

 عىل أسس واضحة، وعندما أبلغناهم بمعلوماتنا عن الحرب كان جوابهم أنهم 
ً
ومبنيا

وريا، وبالتاىلي وقع العدوان، وحدث ما حدث، يستطيعون تقديم أي مساعدات عي  س
ي يتوقعها المواطن العادي

ي التى
 .ولم تكن هناك أي مساعدة ملموسة، يعت 
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يمكن نحن كنا نعلم أن السوفيت ال يستطيعون التدخل إال إذا طلب منهم رئيس 
ي السورية أو من 

، أو كان هناك تدخل أو عدوان عىل األرا   عي
جمهورية لبنان الشر

 .الموقف السوريخالل 
 

ي الحصار لمدة 
 
أشهر،  1وقد حاول البعض استغالل هذه األزمة، أزمة بقائنا ف

ي بعض األحيان نرفزنا وتساءلنا 
 
والبعض يسأل أين األصدقاء السوفيت، حتى نحن ف

ي تحت وطأة الحصار، لكن الحقيقة لم يكن أحد منا ينتظر أن 
أين االتحاد السوفيتى

وا  ةالسوفيت يمكن أن يحرص   .أساطيلهم ويتدخلوا مبارسر
 

ي موسكو، وأعتقد أن هذا  81بعد حرب 
 
تم لقاء بي   أبو عمار ويوري أندروبوف ف

 
ً
ي بعض جوانبه، لم يكن موفقا

 
 .اللقاء، وحتى ف

 
وع الرئيس األمي  ي ريغن

 .كانت هذه بداية األزمة، كان هناك مشر
 

طرح، وكان الرفاق السوفيت 
ُ
كية ت  وكانت هناك مشاري    ع أمي 

ً
 حادا

ً
 يريدون موقفا

ي 
 
 من هذه المشاري    ع. بعد ذلك حدث انشقاق داخل فتح، هذا االنشقاق ف

ً
وواضحا

 من هذا االنشقاق. 
ً
 إيجابيا

ً
ي أخذ موقفا

الحقيقة يجب أن نذكر أن االتحاد السوفيتى
ي من ناحيتنا، بدليل أنه كان لنا زيارة إىل موسكو بعد االنشقاق تلبية لدعوة من  إيجان 

ي ذلك الوقت لم تلغ االتحاد 
 
، ف ي

ي لوفد من اللجنة المركزية كان برئاستى
السوفيتى

، وأنا  موسكو الدعوة بسبب االنشقاق، بل بالعكس استمرت الدعوة قائمة كما هي
خرجت من دمشق إىل موسكو وكانت هناك مباحثات ناجحة، حتى إنهم سمحوا لنا 

ي وسائل اإلعالم السوفيتية عن االنشقاق، وصن
 
شقي   فوا اتجاهات المنبالتحدث ف

بأنها اتجاهات عدمية، وليست اتجاهات مستقبلية، بعد ذلك انتقل الخالف من 
موضوع االنشقاق إىل موضوع سوريا، وخالل األزمة الحادة بيننا وبي   سوريا كان 
ي يبذل كل جهد لمنع تطور هذا الموضوع إىل نوع من القطيعة، وبذل 

االتحاد السوفيتى
، و 
ً
ا  كبي 

ً
كان الرفيق علييف عضو المكتب السياسي والرفيق بروتنتس نائب مجهودا

ي كانت 
، وهما من أبرز العنارص التى مسؤول العالقات الخارجية للحزب الشيوعي

تتحدث عن وساطة سوفيتية بي   منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، ولكن 
ة لم تنجح هذه الوساطة  .العتبارات كثي 

 
وا معنا بقسوة عن سوريا، وأعتقد أنهم كانوا كذلك ويمكن بسبب أن السوفيت تحدث

ي حديثهم عنا
 
 .مع سوريا ف
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ي أن 
 
وهذا دور الذي يريد لعب دور الوسيط وليس المتفرج، فهو يرى المصلحة ف

ي  -تكون العالقات الفلسطينية 
 
السورية عالقات قوية ومتينة، ألنها حجر الزاوية ف

، هذه كانت رؤيتهم ي  .أي تضامن عرن 
 

ي البقاع، كان بعد ذ
 
لك حصل تطور انتقال االنشقاق من موقف سياسي إىل قتال ف

 لم يكونوا مرتاحي   إىل حضور أبو عمار إىل 
ً
السوفيت مستائي   منه، لكن أيضا

ي 
 
 ف
ً
 نقطة ثانية من نقارس الخالف، لكنهم بذلوا جهودا

ً
طرابلس، وكانت هذه أيضا

ة، خاصة من أجل سالمة القوات  كبي 
ً
  طرابلس، جهودا

ً
 .وسالمة أبو عمار شخيصا

 
 أساءت إلينا، سواء كانت 

ً
ة ترصيحات أيضا ي تلك الفيى

 
وقد تكون خرجت عنا ف
 .مقصودة أو غي  مقصودة

 
 زيارة أبو عمار للقاهرة

 
ي كانت زيارة أبو عمار األوىل 

ي أزمة العالقة مع االتحاد السوفيتى
 
النقطة الثالثة ف

اللجنة المركزية، وكانت زيارة لها الطابع الفردي، للقاهرة، خاصة أنها لم تكن بإجماع 
ت المنظمات الفلسطينية،  من غي  قرار اللجنة المركزية وال اللجنة التنفيذية، واعتي 
ة، أن هذه الزيارة هي سبب تحلل موضوع الوحدة 

ي تلك الفيى
 
خاصة الجبهة الشعبية ف

 الرفي
ً
ي الساحة الفلسطينية، وتحديدا

 
ذي أخذ ق جورج حبش، الالوطنية واالنقسام ف

ي 
 
ي كمب دايفيد والدخول ف

 
ها بداية الدخول ف  من هذه الزيارة، واعتي 

ً
 عنيفا

ً
موقفا

 مع الشعبية 
ً
، إال أنه من ناحيتنا تركنا الموضوع وأجرينا حوارا الحل السلىمي

ي إطار تسوية اتفاق عدن والجزائر
 
ي ف
 .والديموقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيت 

 
 من أجل أن يثمر والحقيقة أن 

ً
 إيجابيا

ً
ي كان يدفع بهذا الحوار دفعا

االتحاد السوفيتى
ة لدفع الحوار  ة وغي  مبارسر  عىل أرضية واحدة، وجهوده كانت مبارسر

ً
ونقف جميعا

 .إىل النجاح الذي أثمر توقيع هذه االتفاقية
 

 لكن ماذا جرى فيما بعد؟
 

ي عقد المجل
 
ي يريدنا أن نتمهل ف

ي عمان، رغمكان االتحاد السوفيتى
 
ي ف
أننا  س الوطت 

ه كل أطراف  ي الجزائر، وليحرص 
 
ي ف
ي سبيل عقد المجلس الوطت 

 
استنفدنا كل طرقنا ف

ي محاورة اآلخرين، بمن فيهم الذين انشقوا 
 
حوار عدن، كما أنه لم يكن لدينا أي مانع ف

 .عن فتح من أجل تسهيل عملية الحوار وتسهيل عملية ما حصل بعدها
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 مجلس عمان
 

ي 
 
ي ف
وحاول الرفاق السوفيت أن يمنعوا أو أن يقولوا رأيهم بالنسبة للمجلس الوطت 

عمان، والحقيقة كان لنا مصلحة واضحة، إذ إننا استنفدنا كل الجهود من أجل تنفيذ 
ي ذلك 

 
ي صفوف الجبهة الشعبية ف

 
اتفاق عدن والجزائر، ولكن كان هناك تعنت ف
هذا التعنت، ما دفعنا أن نأخذ القرار  الوقت، وقد ساندت الجبهة الديموقراطية

ي أي مكان، ويومها زرنا كل المعمورة العربية، 
 
ي ف
ي أن نعقد المجلس الوطت 

 
الصعب ف

ي ذلك الوقت، فقد وافق عىل انعقاد المجلس 
 
فالحقيقة كان لألردن موقف ممتاز ف

ي هناك، وكنا بحاجة إىل عقد المجلس فعقدناه
 .الوطت 

 
 تطورت األزم

ً
 .ة مع الرفاق السوفيتوهنا أيضا

 
 ،
ً
، ولم يرسلوا وفدا ي

ي الفلسطيت 
وا ألول مرة، اجتماعات المجلس الوطت  لم يحرص 
اكية، ما عدا رومانيا  .وكذلك فعلت الدول االشيى

 
فون  وأستطيع أن أقول إن الرفاق السوفيت، ومن دون أن يعلنوا ذلك، كانوا ال يعيى

ي عمان )الدورة ال 
 
ي ف
ي كل أحاديثهم تمسكوا بالدورة 31بنتائج المجلس الوطت 

 
(، وف

ي الجزائر، لكن الزيارات واألحاديث واللقاءات لم تنقطع، خاصة مع اللجنة  39ال 
 
ف

 .المركزية لحركة فتح
 

، وأبو   بشكل رسىمي
ي مرتي  

ي ظالل األزمة زار وفد اللجنة المركزية االتحاد السوفيتى
 
وف

ي مرتي   أو ثالثة، وأ
ي ماللطف زار االتحاد السوفيتى

رتي   أو بو مازن زار االتحاد السوفيتى
 من مرتي   أو ثالثة

 أكير
ً
، وكما ُوجهت ىلي دعوة خاصة أيضا

ً
 .ثالثة أيضا

 
 
ً
الزيارات لم تنقطع، وكانت بتواري    خ متباينة وغي  متقاربة، وكانوا هم يقدرون جدا

 .وحدة اللجنة المركزية
 

 القطيعة مع السوفيت غي  واردة إال مع أبو عمار
 
ت إذن األزمة موجودة، ولكن الحوار موجود، القطيعة غي  واردة إال مع األخ أبو وبقي

ي اإلعالم كانوا يحاولون تجاهل الحديث عنه، لكن ظلت لقاءات أبو 
 
عمار، حتى ف

ي اآلونة 
 
، وف

ً
عمار مع السوفيت من خالل السفراء فقط، والرسائل لم تنقطع أيضا

ة حدثت عدة تطورات عىل الموقف ال ي شهر أغسطس األخي 
 
 ف
ً
، لنقول مثال ي

سوفيتى
 ،
ً
 وعلنيا

ً
 سلبيا

ً
حدثت تطورات بعد اتفاق عمان، ألنهم وقفوا من اتفاق عمان موقفا
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اضاتهم عىل اتفاق عمان أنه يتضمن تنازلي   أساسيي   
الدولة »وكانت كل اعيى

 .«الوفد المستقل»، و«المستقلة
 

ي قيادة
 
منظمة التحرير الفلسطينية  ولكن األهم من هذا كان قلقهم أن ذلك وهم ف

كيون عملية التسوية ويسهلوا عملية تسويق الحقوق  وأنه من الممكن أن يسهل األمي 
الوطنية الفلسطينية مع إرسائيل، وأنه ممكن أن يؤدي ذلك إىل صفقة منفردة، أو 

ة  .حل منفرد، أو إىل مفاوضات مبارسر
 

ي كان خوفهم من نتائج االتفاق أكير من خوفهم 
 .من نصوص االتفاقويعت 

 
ي شهر أبريل زار أبو اللطف 

 
ي أكير من مناسبة، ف

 
وقد عي  السوفيت عن قلقهم ف

 أخرى رغم 
ً
ح لهم ظروف االتفاق وظروفا موسكو، يمكن أبريل، ويمكن مايو ورسر

اض عىل بعض المواقف  تحفظه عىل االتفاق، وهذه الزيارة كشت من حدة االعيى
ي  من منظمة التحرير، وإن كانت لم

 
ي من موضوع اتفاق عمان، وف

تلغ موقفهم المبدن 
 من اجتماعات 

ً
ي وكانوا متخوفي   جدا

ي زرت االتحاد السوفيتى
شهر أغسطس الما  

 
ً
 .قمة الدار البيضاء وهاجموها فعال

 
ي  وعندما ذهبت أنا وأعطيتهم القرارات، خاصة ألول مرة يصدر عن مؤتمر قمة عرن 

ي إ
 
ي أن الحل سيكون عن طريق التفاوض ف

ه االتحاد السوفيتى طار مؤتمر يحرص 
، أول مرة تذكر الدولتي    والواليات المتحدة، وأنه ألول مرة يذكر المؤتمر الدوىلي
ي 
ي هذا القرار، الحظ السوفيت أن ورقة العمل التى

 
، بالنص وباالسم ف العظميي  

 
ً
قدمناها كانت ورقة تحوي الثوابت الفلسطينية كلها، وكان موقف وفدنا هناك موقفا
 باتفاق عمان، والذي هو نوع 

ً
، وفيما يتعلق أيضا  فيما يتعلق بالمؤتمر الدوىلي

ً
صلبا

 .من الميكانيكية
 

ي كانت أول خطوة 
إن قرارات فاس ليست هي هدف بحد ذاتها، كل هذه األمور يعت 

، أو أن منظمة التحرير لم تمش كما يقال وكما  شعر فيها السوفيت أن الفلسطينيي  
ي يشاع وكما تكتب ال

ي الحل المنفرد، وأن االتفاق األردن 
 
ي فتح الفلس -تقارير، ف

طيت 
 
ً
كا أمام منظمة التحرير، وجدوا أن هذا ليس صحيحا  .أبواب أمي 

 
 هم لم يراهنوا عىل ذلك، ولو مرة من المرات، ولكن تأكدوا أكير فأكير بعد الدار 

ً
طبعا

ي بعد اتفاق عما  من تطور آخر إيجان 
ً
 ن وبعد المالبساتالبيضاء. وقد حدث نوعا

بة لمصداقية منظمة  ي رص 
بة تونس تعت  ي ذكرتها حدث العدوان عىل تونس، ورص 

التى
 ،
ً
بة كانت تستهدف أبو عمار شخصيا ي أعلنتها، خاصة أن الرص 

ي الثوابت التى
 
التحرير ف

ي 
ة بالصدفة كانت هناك رسالة إيجابية موجهة من االتحاد السوفيتى ي تلك الفيى

 
وف



 39 

كية، وتزامن لألخ أبو عمار رافقت بة تونس أكدت للسوفيت أنها كانت بمباركة أمي  ها رص 
مع عملية تونس اختطاف السوفيت الثالثة وموقفنا منهم، موقف أبو عمار بالذات 
 عىل أنه  

ً
من هذه األزمة ورغم أنه كانت محاوالت إللصاق التهمة بأبو عمار شخصيا

ي تونس و كان وراء خطف السوفيت الثالثة، لكن غرف العمليات ال
 
ي أقمناها ف

عمان تى
ي اللجنة المركزية لحركة فتح، وأبو 

 
ي قمنا بها نحن ف

وت وبغداد واالتصاالت التى وبي 
عمار بصفته رئيس اللجنة التنفيذية، أشعرت السوفيت كم بذلنا من مجهود من أجل 
ي بيانات معلنة تأكد لهم أنه ليس نحن فقط 

 
اإلفراج عن الثالثة بعد مقتل الرابع، وف

 نحن الذين بذلنا المجهود األول واألساسي لإلفراج عنهم، ور 
ً
اء الموضوع، إنما أيضا

ي تحريك العالقة
 
 .هذا عامل ثالث ف

 
 ، ي
ي بعضه فلسطيت 

 لوفد أردن 
ً
والعامل الرابع، متابعتهم لموقفنا من معارضتهم أوو

ي شعورهم أن االتفا
ي هذا العرض الثان 

 
 بالثوابت ف

ً
ي  قورفضنا لهذا وتمسكنا أيضا

األردن 
 التعنت  -

ً
كية، وطبعا  وصل إىل طريق مسدود بفعل النوايا األمي 

ً
ي فعال

الفلسطيت 
 .والصلف اإلرسائيىلي الذي واجه هذا االتفاق

 
ي المنطقة

 
 .كل هذه األمور مجتمعة مع التطورات الموجودة ف

 
ي 
، أالسوري وتوسيع دائرة هذا اللقاء ليمثل بعض األطراف العربية  -اللقاء األردن 

ً
يضا
ي عن قرب وعن كثب، ولذلك فإن هذه االتصاالت 

 يدرسه االتحاد السوفيتى
ً
وهذا أيضا

ي بغداد مع أبو عمار. ويمكن هذا أول 
 
ت عن نفسها بلقاء بولياكوف ف الجديدة عي 

لقاء رسىمي بي   أبو عمار وبي   السوفيت عىل صعيد خارج عن نطاق السفراء، لقاء 
ي وزارة الخارجية السوفيتيةمبارسر مع مسؤول قادم من موسكو و 

 
 .منصبه كبي  ف

 
ي كل مكان،  

 
ي الذي يحارصنا ف ح فيه أبو عمار الوضع العرن 

، ورسر
ً
وكان اللقاء رصيحا

ي تحركاتنا السياسية. وأن بعض الخطوات التكتيكية 
 
ي أثر ف كيف أن هذا الوضع العرن 

ي الساحة من أجل مواجهة هذ
 
ي ُبذلت ف

ي أخذناها وبعض المرونة التى
 ا الضغطالتى

، أنا ال أقول إن الرفاق السوفيت اقتنعوا بهذا الكالم ألن لديهم  ي ي والحصار العرن  العرن 
نظرية أنهم ليسوا ضد التكتيك وال ضد المرونة، ولكنهم ضد طغيان هذه المرونة 

اتيجية  .وهذا التكتيك عىل اإلسيى
 

 الموقف السياسي 
 

اتيوبحيث ال ينتج عن ذلك الموقف السياسي تغليب الت جية بحيث كتيك عىل اإلسيى
 .يصبح هذا الموقف عىل حساب المبادئ
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لكن مع ذلك أعتقد أنهم فهموا عىل األقل خلفية النوايا حول ما يجري من مواقف 
تتخذها منظمة التحرير الفلسطينية، وتأكد لهم أنه ليس عندنا أوهام حول موقف 

 للواليات الواليات المتحدة من قضية شعبنا ومنظمة التحرير، وأ
ً
نه ليس ممكنا

ي أن تبذل أي مجهود لمصلحة  ي العالم العرن 
 
ي ظل توازن القوى القائم ف

 
المتحدة وف

ي المنطقة، وإنما هي تدفع بالمنطقة إىل قبول خطة  
 
تسوية وطنية عادلة وشاملة ف

، بل  ي الحياة، وأنه ليس هناك موقف أمي  ي
 
كمب دايفيد، وأسلوب كمب دايفيد ف

كاموقف إرسائيىلي   .تعي  عنه أمي 
 

كل هذا الكالم سمعوه من خالل تحليالتنا ولقاءاتنا، خاصة خالل لقاء مع الرفيق 
ي 
ي موسكو، وقد أثمرت كل هذه االتصاالت عن دعوة وفد فلسطيت 

 
بولياكوف ف

ي 
 
يناير المقبل إىل موسكو، وأعتقد أن  1برئاسة أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية ف

 
ً
، لقاء عندما جاء الرفيق كارين بروتنتس نائب رئيس لجنة  هذا اللقاء كان مهما

ً
جدا

، وضعنا فيه كل النقارس عىل 
ً
 أيضا

ً
العالقات الخارجية، والتقيت معه لقاء طويال

ي المرحلة 
 
الحروف، وأبلغته أنه خالل اجتماعات بغداد كان هناك تقييم لما جرى ف

حت له ظروف الحصار السياسي والعسكري وال
 ماىلي واإلعالمي عىلالسابقة. ورسر

 بعض 
ً
منظمة التحرير الفلسطينية، وأن هذا الحصار كان يفرض عليها أحيانا

ي شهر مارس بعد توقيعه بأقل 
 
المواقف، فعىل سبيل المثال، اتفاق عمان اصطدم ف

ي األردن  ، والذي بعد رفضه، انتر اتفاق عمان، وبحسب رأني ي
 
من شهر بعرض مورف

ي منظمة التحرير حسب يفكر اآلن بشكل أن هذا االت
 
 للتسويق ف

ً
فاق لم يعد صالحا

، ال إلرسائيل، وال للواليات المتحدة، وال 
ً
ي يستعملونها دائما

، والتى ات األردنيي   تعبي 
 .حتى لبعض الدول األوروبية

 
ي 
ي الثان 

 
ي األول واصطدم بعرض مورف

 
إذن، اتفاق عمان اصطدم بعرض مورف
ي لقاء لندن، حيث 

 
ي واصطدم بشكل صارخ ف

 
اتضح أن هناك طلبات للتنازل، وأنا ف
ي حديثه بتأييد موقف 

 
ي حينه، أن الملك حسي   جانبه الصواب ف

 
، وقلناها ف ي رأني

ي كانت تاتشر ستسقط بعدها
ي تساق والتى

رات التى  .بريطانيا، وكل المي 
 

 ، ي
يطان  ي النهاية ال يهمنا تسقط تاتشر أو تنجح، المهم موقفنا عند الشعب الي 

 
نحن ف
ي مأساة  وبتعبي  

 
، وف ي

ي نكبة الشعب الفلسطيت 
 
 ف
ً
 أساسيا

ً
آخر بريطانيا أسهمت أسهاما

ي الذي بدأ بوعد بلفور 
، وحتى اآلن لم تصحح هذا الخطأ التاريىح  ي

الشعب الفلسطيت 
شكل حكومة 

ُ
، وعندما ت

ً
ولغاية اللحظة هذه، بالعكس أصبح هناك موقف أكير تعنتا

 من تطوير موقفها اإليجا
ً
ي مع قضيتنا تزيد اإلساءة لقضيتنابريطانية وبدو  .ن 

 
، فكان هذا حديثنا أنه تقييمنا للمرحلة 

ً
 للسوفيت أيضا

ً
 هذا كان واضحا

ً
طبعا

 يمكن كانت تجاوز هذه 
ً
ي مرونة وتكتيك، صحيح أحيانا

 
الماضية، صحيح أنه كان ف
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 من حيث شعار 
ً
المرونة وهذا التكتيك نقاطه المبدئية، ولكن ظل الموقف صلبا

ي بعض الخطوات، لكن لم يكن الموقف عىل حساب القضية صالبة مرونة 
 
المرحلة ف

ي عرض تاتشر للوفد 
 
ي كما قلت، وف

 
ي عرض مورف

 
ي المبادئ وثبتت هذه الصالبة ف

 
ف

ي الزائر للندن
 .الفلسطيت 

 
ي 
 
ي الذي يحاول دفع منظمة التحرير ف كل هذه الصورة توضحت، الضغط العرن 

ي البداية إىل القبول باالتفاق األ
 مجرد أن وقع االتف -ردن 

ً
ي يدفعها دفعا

اق الفلسطيت 
كا،  ي عن دعمه أو دفعه لمنظمة التحرير لقبول لقاء مع أمي  تخىل هذا الموقف العرن 

 وهذا يثي  تساؤالت، لماذا؟
 

ي تمت مع 
حنا له تقييمنا للعالقات مع سوريا، ونحن من خالل بعض اللقاءات التى رسر

،  بعض المسؤولي   السوريي   أخذنا    وليس للمرة األوىل للمرة الخمسي  
ً
 جديدا

ً
موقفا

نوقف الحمالت اإلعالمية حتى لو لم يوقفوها هم بالعكس. وعىل كل حال وبالنسبة 
ي أي 

 
ي وف

ي رصاعها مع العدو الصهيون 
 
ي تتعلق بموقف سوريا ف

لبعض الترصيحات التى
كية نحن لموقف منحازون ل رصاع نحن بي   سوريا وإرسائيل أو الواليات المتحدة األمي 

ي يكون ضد الجهتي     .السوري أو ألي موقف عرن 
 

ي لبنان ال يمس المخيمات الفلسطينية لن نقف ضده، بل 
 
موضوع لبنان، أي اتفاق ف

 حل ليس 
ً
رس أن يكون هناك فعال ه بشر ي تسيي 

 
 ف
ً
 إيجابيا

ً
بالعكس سيكون لنا عامال

اضنا عىل استقبال دمشق ل فنا من وموق« حبيقة» عىل حساب المخيمات، ورغم اعيى
هذا االستقبال، ألن هذا صنف نفسه كجاسوس إرسائيىلي من خالل مسؤوليته 
ئ  ، نحن ال ني 

ً
ا وشاتيال، إىل جانب اإلرسائيليي   طبعا ة عن مذابح صي  المبارسر

ي 
 
ي استخدمتها إرسائيل ف

اإلرسائيليي   من هذه المذبحة، لكن هو كان أحد األدوات التى
اض نا عىل هذا االستقبال، فنحن نسجل موقفنا عليه، إال أننا لن المذبحة، ورغم اعيى

رس أال يكون ذلك  ، بالعكس نحن نؤيده رسر ي
نقف بوجه حل شامل للشعب اللبنان 

 .عىل حساب مخيماتنا
 

ي 
 -وهذه النقارس الثالث إذا كان هذا ما يتعلق بسوريا وما يتعلق باالتفاق األردن 

ي قلن ي رأني
 
ي أين الحل؟ الحل ف

 التوجه نحو الوحدة الوطنية الفلسطيت 
ً
ا لهم أوو

ي هذا، وقد أبلغناهم بذلك، وهذه الوحدة تقوم عىل 
 
الفلسطينية، ونحن صادقون ف

، ألنه من غي  الممكن أن تكون هناك 
ً
يالية حتما أسس معادية للصهيونية واإلمي 

 .أسس للوحدة الوطنية غي  هذه
 

ي النقطة الثانية، هي تصعيد الكفاح المسلح، رغم  ، غياب الخيار العسكري العرن 
ي االتصال بشعبنا داخل األرض المحتلة، فإن 

 
ورغم كل ما نتعرض له من صعوبات ف
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 بكل إمكاناتنا سنصعد عملياتنا، هذا 
ً
د وحدة الكفاح المسلح، وطبعا هذا الشعب صعَّ

 .ما نملك كفلسطينيي   وحدة وطنية فلسطينية وتصعيد الكفاح المسلح
 

 من وبالنسبة للعالقات
ً
ي قويا ي ولبقاء الموقف العرن   العربية نسىع إىل التضامن العرن 

، من 
ً
خالل بذلنا كل الجهود لوقف هذه الحرب المجنونة بي   العراق وإيران أيضا

ناحية أخرى فتح آفاق مع سوريا، ونحن ال نقف أمام أبواب سوريا وال أمام باب أي 
، ولكن من ناحيتنا كل جهودنا مبذولة ل ي فتح حوار واسع مع سوريا ومع نظام عرن 

 من هذا 
ً
ي مشورا

ي تريد ذلك، لقد كان المسؤول السوفيتى
ها من األنظمة التى غي 

نامج  ي جيد، وقال، قالوا لنا إنه إحنا سنكمل هذا الي  نامج، وقال هذا برنامج إيجان  الي 
ي 
 
ي موسكو ف

 
ي لقاءاتنا مع أبو اللطف ف

 
 .يناير 1ف
 

 عىل أبواب حل األزمة مع موسكو
 

ي الفلسطينية، األزمة ال -أستطيع أن أقول نحن عىل أبواب حل األزمة السوفيتية 
تى
لم تصل إىل حد قطع العالقة أو إقفال األبواب ويمكن أنا سمعت من الرفيق بروتنتس  

 : ي »كلمة أسمح لنفسي أقولها، وهي
 
 ف
ً
ي يوم من األيام باب موسكو مغلقا

 
لم يكن ف

 وجه يارس عرفات، ولن يكون مغلق
ً
نحن تقييمنا ليارس عرفات أنه رجل »، وقال: «ا

اتيجية العمل  ي إسيى
 
ي تؤثر ف

ي بعض النقارس التى
 
 ف
ً
ي ولكن نختلف معه أحيانا

وطت 
، ولكن نحن بوجه عام أصدقاء ونستطيع أن نعرف أن يارس عرفات زعيم  ي

الفلسطيت 
نا من دول العالم، هذا الك ي وله مكانة دولية عندنا وعند غي  ي وعرن 

م قاله ال فلسطيت 
ي سياسة تطبيع العالقات بشكل جيد 

 
ه استمرار ف ي ملخص لقائنا اعتي 

بمحبة، يعت 
ي   .«وإيجان 

 
؟ هل هناك ضغط عىل الملك  • ي الوقت الحارص 

 
ماذا بشأن العالقات مع األردن ف

؟  حسي  
 
كلت لجنة تنقية األجواء، ونحن ليس لنا سياسة  -

ُ
ي الدار البيضاء عندما ش

 
نحن كنا ف
ورس مزدوجة نو  ء ونرفضه، لكن تخوفنا من هذا اللقاء عندما سمعنا بالشر ي

افق عىل سر
 .السورية المفروضة من أجل هذا اللقاء

 
 األردنيون 

ً
وهذا الذي جعلنا نقف موقف المتحفظ والمراقب لهذا اللقاء، طبعا

ورس، ولكن نحن متأكدون، ألن  ورس، والسوريون يقولون هناك رسر ي رسر
 
يقولون ما ف

ورس، ومنها الذي يخيفنا حقيقة، وهو أن يكون اللقاء مصادرنا تتحدث  عن هذه الشر
ي عىل حساب منظمة التحرير الفلسطينية، أو أنه يجب عىل المنظمة  -السوري 

األردن 
أن تسحب ثقتها من يارس عرفات بتعاونها مع منظمة التحرير، نحن هذا الذي يهمنا 
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 موضوع آخر، أن هذه ال
ً
عالقة تكون عىل حساب من كل الموضوع، وي  همنا أيضا
اإليرانية. فإذا أن هذا اللقاء لن يكون عىل حساب  -موقف األردن من الحرب العراقية 

 اإليرانية، نحن -منظمة التحرير وال عىل حساب موقف األردن من الحرب العراقية 
، لكن ما رشح لنا من معلومات يؤكد عكس 

ً
 وجيدا

ً
بالعكس نعتي  هذا اللقاء إيجابيا

لك نحن نراقب ونتحفظ وننتظر، وال أعتقد أن مصلحة سوريا وال مصلحة هذا، لذ
 -األردن أن تفقدا عالقتهما بمنظمة التحرير، أو أن تتوتر العالقات األردنية 

 .الفلسطينية
 
ي العالقات السورية  •

 
 الفلسطينية؟ -هل هناك انفراج ف

 
انفراج وعودة العالقات، ولكن ال أقول هناك انفراج، بل لقاءات، أملنا أن تؤدي إىل  -

 
ً
 .حتى هذه اللحظة ال أستطيع أن أقول إن هناك انفراجا

 
؟ •  ماذا بشأن حكومة المنف 
 
، تحاول هذه  - ة لتشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة منف  ي قبل فيى اح مغرن 

هناك اقيى
، وبرصاحة أقول  ي  لها تقبله أكي  دول العالم الخارىح 

ً
وضوع مالحكومة أن تضع برنامجا

 ألول مرة، نحن نرفض توقيت موعد إعالن 
ً
الحكومة المؤقتة ليس مطروحا

 .الحكومة، أي متى تكون
 

ي 
 
ي الدنيا وال منظمة تحرير وال حركات التحرير ال تكون ف

 
ي المبدأ، ما فيش ثورة ف

يعت 
ي 
 
مرحلة من مراحل نضالها تتطلع لحكومة، لكن هذا حتى لما تصل ثمار النرص، وف

ء بدو يكو  ي
 لهذه الحكومة، نحن عندنا منظمة سر

ً
ن عىل األرض بارز، ليكون مقرا

تحرير قائمة بكل ما يمكن أن تقوم به حكومة المنف  أو الحكومة المؤقتة، لكن إعالن 
 .الحكومة ُرفض توقيته باإلجماع

 
هل هناك اتصاالت ستتم مع الحكومة اللبنانية بعد توقيع االتفاق بشأن  •

 المخيمات؟
 
 يجب أن ينجح االتفاق ويصمد عىل أنا أعت -

ً
قد هذا سابق ألوانه اآلن، ألنه أوو

ي يرتكز عليها الوضع هناك 
ي لبنان والرمال المتحركة التى

 
األرض، وهذا من تجاربنا ف

. أما إذا قامت حكومة لبنانية قوية وليس عليها ضغورس ممكن 
ً
تجعل التفاؤل حذرا
 .أن نرى سبيلنا إىل هذا
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؟ماذا بشأن الج • ي
 واز الفلسطيت 

 
ي تجديد الوثائق،  -

 
ي مرحلة من المراحل أمام تعنت بعض الدول العربية ف

 
فكرنا ف

 به من 
ً
فا ي لبنان، أن من الممكن إصدار وثيقة سفر أو جواز سفر يكون معيى

 
خاصة ف

ي 
 
ي شكلناها، وحتى بعض العرب نصحونا أنه ف

قبل الدول العربية. اللجان القومية التى
عون الخطوة من أجل أن نصدر الجواز، ولكن لم يعطوا لهذا بعض العرب سيشج

اف  الجواز أي قيمة وال أهمية، إنما يكون فقط وسيلة لسحب الوثيقة من دون االعيى
ي هذا الموضوع، إال إذا منحت الجواز جامعة الدول 

 
بالجواز، فلذلك أرجأنا البحث ف

 ويكون له ضمانات
ً
امه فعال  .العربية يكون احيى

 
 ضد اإلرهاب إجراءات

مة بإعالن القاهرة؟ •  هل هناك إجراءات معينة ضد الفصائل غي  المليى 
ي  -

 
نحن نملك اإلجراء السياسي والموقف السياسي فقط، ولكن ال نملك الحق ف
ي يجب أن يكون 

ي تحرك هذه الجماعات هي التى
محاسبة، إنما نحن نقول للدول التى

ي منها، ألننا  ي العالم العرن 
 
 .نؤمن أن الموقف من اإلرهاب ال يتجزأعندها موقف ف

 https://www.alqabas.com/article/5847465 :إقرأ المزيد 
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 مناضٌل ثورٌي ُشجاع، وصانُع ُهِويَّة

 9الدكتور عبد الرحمن بسيسو
 

 من النكبة إىل الثورة 
 ىحي "الحمام المحروق" المواجه لبحر يافا، وقمة تلة 

ي المسافة الممتدة ما بي  
 
ف

 
ٌ
وجد أزمنة

ُ
ار شاسع، ت ، ويحيطه اخرص  ي

 يجلله علٌم فلسطيت 
ً
يحا تونسية تحتضن رص 

ة شعب أن  إال أن ُيواجه  ة حياٍة تجسد نصف قرن من مسي  ومسافات، تحتضن سي 
ي المناضل صالح 

 حياة القائد الفلسطيت 
ُ
ة الموت من أجل بعث الحياة؛ تلك هي سي 

ي انبثقت مع إطاللة الو 
ي الحادي والثالثي   من آب خلف )أبو إياد( التى

 
ليد ف

ي 
 
ي كان الستشهاد صاحبها، ف

، والتى )أغسطس( للعام ألف وتسعمائة وثالثة وثالثي  
ي 
 
 يبث ف

ْ
، أن ( يناير للعام ألف وتسعمائة وتسعي   ي

الخامس عشر من )كانون الثان 
ي صلب 

 
، وف ي

ي ذاكرة الشعب الفلسطيت 
 
 تكثف حضورها المتألق ف

ً
عروقها أنساغا
ي يصوغها بدم قلبه، بانتفاضته الدائمة، وببسالة أبنائه مكونات هويت

ه الوطنية التى
ء رؤيته، وتفتح آفاق مستقبله، ورؤاه ي

ي تض 
 .وبناته التى

 
ة  االقتالع من الوطن وارتسام الصورة األخي 

 
ى، أفضت  ؛ عام النكبة الكي  ي الثالث عشر من العام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعي  

 
ف

ي واصلت عصابات الهاغانا )الجيش الرسىمي المجازر وأعمال اإلب
ادة الجماعية التى

ي مدينة يافا، إىل اقتالع آالف 
 
ي ف
للوكالة اليهودية( تنفيذها بحق الشعب الفلسطيت 

ي 
ي البحر، تحت وابل كثيف من القذائف التى

 
ي بها ف

األرس الفلسطينية من بيوتها، لتلفى
. وكانت أرسة الش تمأل سماء يافا، وتغىطي بحرها، وتتفجر، هنا وهناك،

ً
 وحقدا

ً
بل نارا

ي فرع األشبال بمنظمة النجادة )المنظمة 
 
صالح خلف، المنخررس منذ عامي   ف

ي لم 
ي أنشئت لمقاومة الهاغاناة( واحدة من األرس التى

الفلسطينية شبه العسكرية التى
عود إىل مركٍب متهالك حملها إىل شاط  غزة،  يبتلعها البحر، حيث تمكنت من الصُّ

ي عراء عالم ضاٍر، لتجد ن
 
 ف
ً
 من مسقط رأسها، وملقاة

ً
عة  من نفسها، منيى 

ً
فسها عارية

؛ عالم المتاهة ي
 .هو عالم االقتالع والنف 

 
ي الشبل صالح، وسكنت وجدانه، هي 

ي عيت 
 
ي ارتسمت ف

ة التى كانت الصورة األخي 
ي الغياب الموضوعي كلما ابتعد القارب عن ذلك الشاط  اليافاوي 

 
صورة وطن يمعن ف

ي تشكل فيها نسق االقتالع من الوطن )البيت 
ي اللحظة التى

 
الملتهب بالنار، وف

                                                 

د.عبدالرحمن بسيسو قيادي فلسطيني واكب مراحل الثورة الفلسطينية وتقلد مواقع مختلفة،  9 

، له مجموعة من الكتب السياسية واالدبية، والمقاالت 3311مواليد عام  وكاتب واديب وناقد

 والدراسات.
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ة باللهيب، والمكتظة بحشود المقصوف بالقنابل والشوارع المغلقة، والمحارص 
(، كان الو  –هائمة عىل وجوهها وليس أمامها إال الطريق المؤدي إىل البحر  ي

طن المنف 
ي الحضور داخل وجدان هذا الشبل، بقدر غيابه عن برصه، وكان نسق 

 
يمعن ف

ي التحقق المجرد داخل هذا الوجدان الذي 
 
ع ف جاع الوطن والتشبث به، قد رسر اسيى

 
ً
 لم يكف أبدا

ً
 متأصال

ً
ي قلبه حقدا

 
ي ف
 الصهيون 

ُ
عن مطالبة صاحبه، الذي أسكن الحقد

وعها العنرصي البغيض، بأن   عىل مقاومة مشر
ً
 عنيدا

ً
عىل الحركة الصهيونية وإرصارا

ي تحقيق ذاته وبناء 
 
ي حقه األسىم ف

يجعله واقعا يتحقق، ويحقق للشعب الفلسطيت 
ي وطٍن يستعيده، وُيعيد 

 
ه ف  .بناءههويته وتقرير مصي 

 
 

اوة المنف  وسنوات الجمر  ض 
 

 قسوة 
َّ
ي المقتلع من مدينته يافا، وألرسته، إو

ي غزة للفتى الفلسطيت 
 
لم تحمل الحياة ف
اوته ) (، وكذلك هي الحال بالنسبة إىل جميع الفلسطينيي   الذين 3المنف  ورص 

ي هي مسقط رؤ 
سهم، و اقتلعتهم الصهيونية من بيوتهم وقراهم وبلداتهم ومدنهم، التى

ي ال يملكون، وال يراودهم قط، ترف التخىلي عن حقهم 
وبؤر انتمائهم للوطن، والتى

ي العودة إليها
 
ي األصيل ف

 .الطبيىعي والقانون 
 

ي لتأمي   مسكٍن وإعاشٍة ألرسة مكونة 
إزاء الحاجة الماسة لتوفي  مبلٍغ من المال يكف 

عن إيجاد عمل يوفر له من سبعة أفراد، وإزاء آالم األب وأحزانه الناجمة عن عجزه 
، كان عىل الفتى صالح وشقيقه عبد هللا أن يبادرا، من دون إطالع األب 

ً
 دائما

ً
دخال

عىل األمر، إىل البحث عن عمل يحصالن منه عىل أجر يمكنهما من تأمي   حياة كريمة 
ي ورشة للنجارة، بينما تمكن صالح 

 
 ف
ً
ألرستهما؛ فتمكن الشقيق األكي  من العمل كاتبا

ي مصنع للكراسي بأجر شهري قدره جنيهان مرصيان، وذلك قبل أن من 
 
إيجاد عمل ف

ة جنيهات، إىل االنتقال  يحمله العوز وإغراء الحصول عىل راتب شهري قدره عشر
ها، 
ُّ
ي ُيِجل

 بذلك سلطة األب التى
ً
ي وسط مدينة غزة، متجاوزا

 
ي مقر الكمال ف

 
للعمل ف

 "التابو" العائىلي الذي يعتي  ا
ً
قا  ومخيى

ً
 شائنا

ً
ي مقر عمال

 
 .لعمل ف

 
وكان عىل صالح وشقيقه أن يقطعا مع مطلع كل صباح ما ال يقل عن خمسة  
ي مدرسٍة اكتظت فصولها 

 
ي العلم والمعرفة ف

 عىل األقدام لتلفى
ً
ات مشيا كيلوميى

 
ً
ا  كبي 

ً
بالتالميذ، وأن يذهبا إىل العمل فور خروجهما من المدرسة، وأن يمكثا قسطا

ي مر 
 
اجعة دروس الصبا ح وإكمال الواجب المن زىلي والتحضي  لدروس من الليل ف

الغد. ولم يكن بمستطاع الشقيق األكي  أن يكمل تعليمه، وربما كان ذلك لرغبة منه 
ي ممارسة مهنٍة أحبها أو لتحسسه حاجة األرسة إىل مزيد من المال. أما صالح فقد 

 
ف
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ي العام 
 
ي العام ، عىل شهادة تؤهله لاللتحاق بال3913حصل، ف

 
جامعة، فالتحق ف

ي الفلسفة وعلم النفس
 
 ف
ً
 .نفسه بكلية دار العلوم القاهرية، متخصصا

 
 

 منطلق النضال وبناء الذات
 

 لبدء الحياة الجامعية 3313ولم يكن العام 
ً
، بالنسبة إىل صالح خلف الشاب، عاما

 ٍّ ي
 لنضاٍل وطت 

ً
 منطلقا

ً
، فقط، وإنما كان أيضا  لم يوالتحصيل العلىمي العاىلي

ً
كف أبدا
عن التصاعد واالرتقاء، عىل امتداد أربعة عقوٍد جسدت التاري    خ الشخضي إلنسان 
ٍّ اقتلع من وطنه، فما أطال الوقوف حتى أدرك أن بناء ذاته وصوغ هويته،  ي

فلسطيت 
ال ينفصالن عن إلزام نفسه عىل نحو صارٍم، وعنيد، بالعمل عىل إنهاض شعبه 

ي 
 
ي البغيض، وذلك لمواجهة الموت المحدق به ف

ي وتحت ني  االحتالل الصهيون 
 
المناف

ي تحشد طاقات الشعب وموارده؛ تصوغ هويته 
ي حركة تحرر وطت 

 
عي  االنخرارس ف

ها  ة نضالية يستعيد عي  الوطنية وتشكل ذاته الكلية الجامعة؛ وتفتح أمامه آفاق مسي 
ي إعادة 

 
ي تحرير هذا الوطن، وف

 
 .هبنائوطنه المشوق، ويحقق هدفه األسىم ف

 
 
ً
وقد كان للعقد األول من بي   هذه العقود األربعة؛ إي عقد الخمسينيات، أهمية
ي تاري    خ الحركة الوطنية الفلسطينية المعارصة، وذلك عىل 

 
 وتأسيسية ف

ً
حاسمة

المستويات التنظيمية والفكرية والسياسية، فخالل العام األول من هذا العقد التفى 
 يد
ً
 فلسطينيا

ً
ي كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكان هذا صالح خلف طالبا

 
رس ف

الطالب الذي انجذب إليه الشاب صالح خلف، وأعجب بما يتمتع به من ذكاء 
 عن تنظيم تدريب عسكري 

ً
وفراسة وقوة ذاكرة وحيوية وروح مغامرة، مسؤوو

ي االلتحاق بالفدائيي   الذين يقاومون القوات 
 
لطالب كلية الهندسة الراغبي   ف

يطا ي العمل الي 
 
، مثل صالح نفسه، ف

ً
ي منطقة قناة السويس، وكان منخرطا

 
نية ف

ي كانت تضم الطالب الجامعيي   
ي إطار رابطة الطالب الفلسطينيي   التى

 
ي ف النقان 

ي مرص عىل اختالف مشارب  هم الفكرية ونزعاتهم السياسية 
 
الفلسطينيي   الدارسي   ف

لبعثيون(، ولم يكن هذا )اإلخوان المسلمون، الشيوعيون، القوميون العرب، ا
 
ً
ة سنة؛ وتحديدا الطالب إال يارس عرفات الذي سيعرفه العالم بعد حواىلي سبع عشر

ي 
 
(، باسم "أبو عمار"، 1؛ وعي  بياٍن أعلنه صالح خلف )3398نيسان )أبريل(  31ف

 
ً
ي )فتح(، وقائدا

ي الفلسطيت 
 باسم حركة التحرير الوطت 

ً
 رسميا

ً
وذلك بوصفه ناطقا

 .فةلقوات العاص
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 عقد التأسيس: النضال المعلن والرسي
 

ك، عىل   لبدء العمل النضاىلي المشيى
ً
يبدو أن التعرف إىل يارس عرفات كان منطلقا

ي العمل ضمن إطار رابطة 
 
: معلن ورسي، أما المستوى المعلن فقد تجسد ف مستويي  

ي التبلور من خالل 
 
ي ف
ع المستوى الثان  ، بينما رسر لمناقشات االطالب الفلسطينيي  

ي تواصلت عىل امتداد بضع سنوات بي   الشابي   يارس عرفات وصالح خلف، 
التى

هما وال سيما أربعة من أولئك الذين شكلوا) ( 1وشباب آخرين غي  ي أيلول )سبتمي 
 
(، ف

 من 3311من العام 
ً
ي جسدت شكال

، قائمة "أنصار رابطة الطالب"، وهي القائمة التى
ضاء من مجموعة يارس عرفات وصالح خلف، أشكال الوحدة الوطنية )ستة أع

( وقد فازت هذه  ، والبعثيي   ، الشيوعيي   وعضو واحد لكل من اإلخوان المسلمي  
 له
ً
 وصالح خلف نائبا

ً
 .القائمة باالنتخابات، وجرى تعيي   يارس عرفات رئيسا

 
ي 
؛ وهي اإلطار الفلسطيت 

نهضت فكرة الوصول إىل قيادة رابطة الطالب الفلسطينيي  
 من أشكال الكيانية الفلسطينية الممثلة الوح

ً
ي ذلك الوقت، الذي يجسد شكال

 
يد، ف

، عي  تشكيل هذه القائمة االنتخابية، عىل  ي
لقطاٍع من قطاعات الرأي العام الفلسطيت 

هما من الطالب،  مبدأ أساسي كانت المناقشات بي   يارس عرفات وصالح خلف، وغي 
حزاب والتجمعات السياسية العربية بشأن المسألة الفلسطينية وممارسات األ 

ه 
َّ
القائمة، وإيديولوجياتها وبرامجها السياسية، قد بلورته، ومؤدى هذا المبدأ هو أن
 ذا 
ً
، الساعي إىل تحرير وطنه والعودة إليه، أن ينتظر شيئا ي

ليس للشعب الفلسطيت 
 هو 
ْ
 إن
ً
ي معظمها، كما أنه يخىط  تماما

 
ل واص مغزى من األنظمة العربية الفاسدة ف

المراهنة عىل األحزاب السياسية القائمة، وليس لهذا الشعب أن يعتمد إال عىل 
، وتكرس 

ً
ي حركة تحرر محض وطنية، جامعة ومستقلة كليا

 
نفسه، عي  االنخرارس ف

 لتحرير فلسطي   
ً
 تاما
ً
 .نفسها تكريسا

 
ٍّ التفت حوله ثلة من ال  أساسي

باب شويبدو أن هذا المبدأ قد نهض عىل توجٍه فكريٍّ
 مع 
ً
اىلي ذي طبيعة قومية مدنية )علمانية(، يتجاوب تماما المتحمس، وهو توجه ليي 

ي نفسه 
 
 ف
ً
 طبيعيا

ً
ما كان يراه صالح خلف، طالب الفلسفة وعلم النفس، ميال

ام اآلخر وفهمه عي  التعامل معه كذات حرة، غي  أن هذا 
المسكونة بالتسامح وباحيى

كاٍف، وإنما ظلَّ لسنوات طويلة، وربما إىل اآلن التوجه لم يكن قد تبلور عىل نحو  
، مجرد توجه عام ال  وبسبب من إعطاء حركة فتح أولوية أكي  للممارسة عىل التنظي 

ي الشكل 9يزال ينتظر، كما يرى صالح خلف نفسه) (، المزيد من التوضيح عىل مستوني
 .والجوهر
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ي  القائمة من الفوز ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، اآلن، هو: كيف تمكنت هذه 
 
ف
ي صفوف 

 
ظل هيمنة شبه تامة لألحزاب السياسية القائمة، وتعاطف كبي  معها ف

؟  الطالب الفلسطينيي  
: ُيرجع صالح خلف    أسباب هذا الفوز إىل عاملي   أساسيي  

ي أقامها هو ويارس عرفات مع 
*أولهما: العالقات الشخصية الجيدة التى
النتماءاتهم السياسية، واستعدادهما الطالب الفلسطينيي   من دون تميي   

ي الدفاع عن مصالح 
 
التام لقيادة مظاهرات االحتجاج، وتقديم التضحيات، ف

الطالب وحقوقهم النقابية والسياسية؛ **وثانيهما: العمل عىل تحييد 
يها أو مخاصمتها، بل السىعي إلقامة 

ّ
األحزاب السياسية القائمة وعدم تحد

ي إطار قائمة 
 
 وحدة وطنية. تحالف معها ف

ي قدرة صالح خلف ويارس عرفات عىل التقارس اتجاه 
 
ويبدو أن جوهر األمر يتلخص ف

، ولربما ألبناء الشعب  الحساسية الفكرية والسياسية للطالب الفلسطينيي  
ي عمل 

 
، وهو، من جهة أوىل، االتجاه نحو حشد القوى ف

ً
ي عموما ي والعرن 

الفلسطيت 
 إىل تحرير فلس

ً
، سواء أكان ذلك عىل مستوى الشعب وحدوي يهدف أساسا طي  

الواحد أو عىل مستوى الشعوب العربية بأرسها، ومن جهة ثانية، تحقيق استقاللية 
ي عن األنظمة، وعن األحزاب التابعة لها، أو ذات 

ي الفلسطيت 
ي والوطت  العمل النقان 

، أو المسكونة بتطلعات حالم ي
 ةالفكرانيات )اإليديولوجيات( المغلقة عىل الما  

ي األقطار العربية وحاجات شعوب  ها، 
 
ورس الواقع الماثل ف )يوتوبيا( ال تتجاوب مع رسر

ورس والحاجات وتكاملها، أو تتعارض مع مكونات الثقافة العربية،  عىل تباين هذه الشر
ي التحرري

 .ومع أولويات العمل الوطت 
 

ي  ي إطار رابطة الطالب، بل وقيادة هذا اإلطار النقان 
 
ل العمل ف

َّ
، –مث   السياسي

ً
مجاو
: المعلن، والشي؛ فعىل  ، للتحرك عىل المستويي   المتكاملي  

ً
 ومالئما

ً
، خصبا

ً
حيويا

 من أجل الدفاع عن حقوق الطالب 
ً
 متواصال

ً
المستوى األول خاضت الرابطة نضاو

رة)وتوفي  حاجاتهم األساسية،  (. وقد قدمت قيادة الرابطة 1وتلبية مطالبهم المي 
تضحيات بالغة، لعل أبرزها التعرض لالعتقال والسجن والتعذيب؛ فعىل سبيل 

 ) ي )نوفمي 
ين الثان  ي شهر تشر

 
، للمرة 3311المثل، قررت جامعة الدول العربية ف

ي كانت تدف9الثانية)
 التى
ً
 عها للطالب( ، إلغاء المساعدات المالية المتواضعة جدا

اب عام، وإىل االعتصام  ي إرص 
 
وع ف ، مما دفع الرابطة إىل الشر الفلسطينيي   المحتاجي  

( أي 1داخل مقر جامعة الدول العربية، ولم يبد مسؤولو جامعة الدول العربية)
اجع عن القرار بإدراك مدى حاجة الطالب الفلسطينيي   المفتقرين إىل 

استعداد لليى
 تعليمهم إىل هذه المساعدة، بل إنهم لجأوا إىل استدعاء أرس تستطيع اإلنفاق عىل

بي   المعتصمي   بالقوة،  ي فرقت المرص 
 واعتقلت تسعة عرس  طقوات األمن التى

ً
البا
طت لإلفراج عنهم أن يسلم صالح خلف نفسه إليها، باعتباره منظم  اشير

اب وقائده.  م صالح خلف نفسه بناًء عىلاإلض 
َّ
 وهو ما حدث بالفعل، حيث سل
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ي مرص الجديدة، ولم ُيفرج 
 
نصيحة يارس عرفات الذي كان قد التجأ إىل شقة عائلته ف

( 
ً
(، وذلك عقب تدخل أحمد 8عن صالح خلف إال بعد خمسة وثالثي   يوما

ي جامعة الدول العربية وظيفة األمي   العام المساعد 
 
ي، الذي كان يشغل ف الشقي 

 .للشؤون الفلسطينية
 

، وحمالت ممارسة الضغط، يمثل هذا الشكل من أشكا ي والسياسي ل النضال المطلت 
ي 
 
وهو الشكل الذي تكرر مرات عديدة، وال سيما عقب الغارة اإلرسائيلية عىل غزة ف

اير( من العام   للتحرك اعتمدته رابطة الطالب 3319شبارس )في 
ً
، منىًح أساسيا

، ومن بعدها االتحاد العام لطلبة فلسطي   عىل امتداد ت ي    خ نشاطه ار الفلسطينيي  
 .وفاعليته النقابية والسياسية

 
ي السىعي 

 
، فقد تمثل ف ي للنضال المعلن لرابطة الطالب الفلسطينيي  

أما المنىح الثان 
ي والعالىمي بالقضية الفلسطينية، واكتساب دعمهما  الحثيث لتوعية الرأي العام العرن 

هما الستقبال انطالقة ال ، وتحضي  ي
ي هللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيت 

يكل الوطت 
ي الخفاء؛ ليمثل الكينونة 

 
ي المستقل الذي يجري اإلعداد لتأسيسه ف

الفلسطيت 
ي الحرية 

 
ي وآماله ف

الوطنية الفلسطينية، ويعكس تطلعات الشعب الفلسطيت 
ي العالقات 

 
كز ف ي هذا السياق ييى

 
واالستقالل. ولعلَّ أبرز ما تمكنت الرابطة من إنجازه ف

ي أقامتها مع اتحاد الط
ي  IUSالب العالىمي التى

 
 له، وف

ً
الذي كان يتخذ من براغ مقرا

ي تموز 
 
قد ف

ُ
ي المؤتمر العام لالتحاد الذي ع

 
تمكنها من الحصول عىل دعوة للمشاركة ف

ي مدينة فرصوفيا، وهو األمر الذي أتاح لوفد الرابطة) 3319)يوليو( 
 
(، الذي ترأسه 3ف

مع  تمرين، وأن يؤسس عالقاتيارس عرفات، أن يطرح القضية الفلسطينية أمام المؤ 
ي جرى تمتينها وتطويرها عىل 

اتحادات وهيئات نقابية عديدة، وهي العالقات التى
امتداد السنوات الالحقة، سواء عي  الرابطة أو عي  االتحاد العام لطلبة فلسطي   الذي 

 ) ي )نوفمي 
ين الثان  ين من تشر ي التاسع والعشر

 
 .3313حلَّ محلها ف

 
 العامة األفكار والمبادئ

 
 إىل أن رابطة الطالب الفلسطينيي   قد مثلت المجال الحيوي واإلطار 

ً
نا قبال أرسر

ي مجال المعلومات 
 
ي أتاحتها ف

الخصب للعمل النضاىلي الشي وذلك للوفرة التى
، وللغطاء الذي وفرته إلتمام االتصال بهم وإقامة  واالتصال بالطالب الفلسطينيي  

وذلك من دون إثارة ريبة سلطات األمن عالقات وطيدة معهم، وتجنيدهم، 
وتوجسها. وقد استندت هذه االتصاالت والعالقات، العامدة إىل تجنيد األعضاء 
 الهيكل التنظيىمي 

ي بت 
 
 النخراطهم ف

ً
ي إطار نمط التنظيم العمودي تمهيدا

 
الفرديي   ف

عة بالمحتمل إنشاؤه، إىل طائفة من األفكار والمبادئ العامة المتفق عليها بي   أر 
أشخاص عىل األقل ممن سيشكلون، فيما بعد، القيادة التاريخية لحركة فتح. وقد 
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ً
جرت مناقشة هذه األفكار والمبادئ مع األشخاص المرشحي   للتنظيم بوصفها أفكارا
ومبادئ قابلة لمزيٍد من العقلنة والتطوير، وذلك بحسب توضيحات صالح خلف 

ي مواضع مختلفة من كتابه "فلس
 
ي بال هوية". ولعلنا نستطيع تالواردة ف

حديد طيت 
 :هذه األفكار والمبادئ، وصياغتها، عل النحو التاىل  

 
ي األنظمة العربية، محافظة أو تقدمية،  الموقف من األنظمة العربية: 

 
إن االرتياب ف

اتيجياتها السياسية  يستند إىل تحليل موضوعي ألوضاعها وعالقاتها واسيى
والعسكرية، وسلم أولوياتها، كما يستند إىل التجربة الواقعية؛ فاألنظمة العربية تقدم 

، وليست األعمال ال ي تشنها فدائية المصالحها األنانية الخاصة عىل تحرير فلسطي  
تى

 مرص وسوريا، إال 
ً
مجموعات تابعة ألجهزة مخابرات البلدان المجاورة، وتحديدا

مشاري    ع عارضة تمليها مصلحة الدولة، وحاجاتها الخاصة، فحسب. وليس أدل عىل 
؛ فتوقف الفدائيي    ي

ذلك من أن هذه الدول تسىع إلجهاض أي عمل فدان 
، وتعتقلهم وتعذبهم، سوا  طي   ء قبل وصولهم إىل أهدافهم داخل فلسالفلسطينيي  

ي معظمها، أو المرتبطة 
 
أو عند عودتهم. إن انتظار قيام األنظمة العربية الفاسدة ف

 من الحمق
ً
با ، ليس إال رص  يالية، بالعمل عىل تحرير فلسطي    .باإلمي 

 
 المراهنة عىل األحزاب السياسية القائمة، وضمنها 

َّ
الموقف من األحزاب العربية: إن

 من الوهم، فقد جعلت هذه 
ً
با األحزاب العروبية، يسارية أو يمينية، ليست إال رص 

ي أحسن األحوال، تعىطي 
 
، ف ، أو هي

 لتحرير فلسطي  
ً
األحزاب من اإليديولوجيا بديال

 أولوية ثانية، ولذا فري تشكيالت سياسية سلبية تعيق العمل عىل 
لتحرير فلسطي  

ي تحرير فلسطي   بإرصارها عىل بيع الوه
 .م، وعىل تشتيت الشعب الفلسطيت 

 
ي وإشعال الكفاح المسلح: 

ي تحرري فلسطيت 
االعتماد عىل النفس إلنشاء هيكل وطت 

، الساعي   إىل تحرير وطنهم، إال االعتماد عىل أنفسهم عي  حشد  ليس للفلسطينيي  
ية والمادية، من أجل تأسيس  ، وتوظيف موارده البشر ي

طاقات الشعب الفلسطيت 
ي 
ي مستقل، وإشعال الكفاح المسلح ضد إرسائيل. إن هيكل وطت 

تحرري فلسطيت 
ي العام 

 
ي الجزائري، ونجاحها المتواصل منذ تأسيسها ف

تجربة جبهة التحرير الوطت 
3319 

ً
با ي إنشاء حركة تحرير واسعة تكون رص 

 
، تفتح أمام الفلسطينيي   أفق التفكي  ف

ي تضم الفلسطينيي   من جميع االتجاهات
ها بصورة ، بحيث ينتمون إليمن الجبهة التى

ي فلسطي   
 
 .فردية، وذلك بغرض إشعال الكفاح المسلح ف

 
الكفاح المسلح: الكفاح المسلح، أو العنف الثوري، هو وحده القادر عىل التسامي 
 ، فوق اإليديولوجيات المتباينة والمتصارعة؛ وهو الطريق الوحيد لتحرير فلسطي  

ي المرحلة األوىل
 
ة عىل األقل، من قبل الجماهي  الفلسطينية بقياد وال بد أن يمارس، ف

ال هو  ي الفعَّ  عن األحزاب والدول. ولكن دعم العالم العرن 
ً
فلسطينية مستقلة تماما
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ي لنفسه 
يطة أن يحتفظ الشعب الفلسطيت  وع، رسر أمر ال غت  عنه لنجاح المشر

 .بسلطة التقرير، وبدور الطليعة
 

هم اعي   إىل أخذ زمام المبادرة وتنظيم أنفسالوحدة العربية: ليس للفلسطينيي   الس
من أجل تحرير وطنهم أن يوسموا بأنهم انفصاليون، أو بأنهم أبطاٌل للوحدة العربية، 
ي وسعهم أن يحرروا وطنهم من غي  دعم العرب، ولكنهم 

 
 أنه ليس ف

ً
فهم يدركون تماما

 لت
ً
وة شكيل قيسعون ألن يكونوا هم رأس حربة إلشعال الكفاح المسلح، وحافزا

؛  ، وب  هذا المعت  عربية وحدوية ثورية، أو جبهة عريضة تعمل عىل تحرير فلسطي  
 ،
ً
 وناجزا

ً
 كامال

ً
ي أن ينتظر تحقيق الوحدة العربية تحقيقا

فإنه ليس بوسع الفلسطيت 
، واألكير  ي

ي التفكي  بتحرير وطنه المغتصب، بل إنه لمن المنطفى
 
وع ف ليتست  له الشر

ض أن ، كهدف ساٍم وعاجٍل  عقالنية، أن ُيفيى الوحدة العربية تمر بتحرير فلسطي  
 .يقود إىل هذه الوحدة، وليس العكس

 
ي كانت 

ي بلورة هذه األفكار والمبادئ العامة، التى
 
 ف
ً
ا  ممي  

ً
لقد كان لصالح خلف إسهاما

، ولعله من المناسب القول إن هذا   اتفاق مع المسهمي   اآلخرين من المؤسسي  
محلَّ

ك  االتفاق لم يصل  من القاسم المشيى
ً
ي الرؤية، ولكنه كان نوعا

 
درجة التطابق الكامل ف

ز باتفاق تام عىل الهدف األسىم وهو تحرير الوطن الذي يحتل مرتبة األولوية  المعزَّ
ي الرؤى واإليديولوجيات

 
 .القصوى، ويسمو فوق التباين ف

 
ه ، واستلهام ِعَير  

 قراءة الماض 
 

ي إشارة صالح خلف إىل 
 
 حول هذه األفكار ولعلَّ ف

ً
 جماعيا

ً
ا  دراسة منهجية أو تفكي 

َّ
أن

( ، وأن كل واحد من المؤسسي   31) 3313والمبادئ لم يحدثا حتى قرب نهاية العام 
ه، ما يدل، ضمن ما يدل عليه،  ي وِعي َ

استخلصها عي  قراءته الخاصة لدروس الما  
ي وا
 تحليله )أي تحليل صالح خلف( للواقع الفلسطيت 

َّ
، وقراءعىل أن ي ته الخاصة لعرن 

ي 
 
ي الحركة الوطنية الفلسطينية، واستيعابه تجارب نجاحها وإخفاقها، تكمن ف

لما  
خلفية هذه األفكار والمبادئ العامة، وتؤسس النبثاق أفكار ومبادئ أخرى جرت 
ي مراحل الحقة، ولعلَّ فكرة إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية فوق كامل 

 
بلورتها ف

ي 
 الوطن الفلسطيت 

ً
 وجاذبية

ً
ها توهجا  . أن تكون هي أهم هذه األفكار، وأكير

 
تنهض قراءة صالح خلف لتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ مطلع القرن 
ي ارتكابها 

 
 يستهدف كشف األخطاء لتالف

ً
 معمقا

ً
 موضوعيا

ً
ين، وتحليلها تحليال العشر

ي المستقبل، عىل تقدير أساسي مؤداه أنه "ليس من العدل إصدار حكم إجماىلي 
 
ف

ي عل عمل من سبقونا") القراءة إىل معطيات  (، وقد توصلت هذه33سلت 
واستنتاجات بالغة األهمية تتعلق بالبنية التنظيمية؛ والقيادة السياسية، وبالعالقة 
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اصة؛  ، غي  ميى
ً
ً هشة بي   الفكر والممارسة؛ فقد كانت الُبت َ التنظيمية لهذه الحركة ُبت 

جوازيي   الكبار، والمنحدرين من األوسارس الشعبية، فإنها انبت    احتوت الي 
ىل عفلي 

ي النظر، وألنها خضعت   إىل صائت 
، والمخطئي   عشوائية ضمت الخونة إىل الوطنيي  

ة، وإىل مركزية الزعيم الملهم، فإنها  إىل قيادة شخصيات تنحدر من العائالت الكبي 
لم تقم بتطوير فكر يتجاوز الذهنية التقليدية السائدة، ولم تعمد إىل أن تضم السكان 

، وألحقت إرادتها بإرادة األنظمة اليهود، أو جزء منهم عىل  ي
األقل، إىل العمل الوطت 

 بذلك بي   بواعث هذه 
ً
، خالطة يالية أو المتواطئة مع اإلنجلي   العربية الخاضعة لإلمي 

األنظمة ودوافعها األنانية المغرضة، وبواعث الشعوب العربية ودوافعها األصيلة 
مات الحركة الوطنية إىل السامية. وقد نجم عن هذه المعطيات أن انحدرت تنظي

 ما كانت تنفجر عندما ال تتوصل 
ً
ي غالبا

حالة من الشلل، والتضارب، أو المواجهة التى
إىل اتفاق عىل السلوك الذي يتوجب اتباعه. كما أنها تعرضت، بفعل نهوضها عىل 
ي واالنهيار، 

ته، إىل االضمحالل التلقان  مبدأ مركزية الزعيم الذي هو روح التنظيم وركي  
ةع  )ند اختفاء هذا الزعيم )الروح والركي  
 

ولي   كان هذا هو واقع تنظيمات الحركة الوطنية الفلسطينية وتشكيالتها، بحسب 
، بموجب هذه القراءة المحقة، كان يتبع  ي

قراءة صالح خلف، فإن الشعب الفلسطيت 
ي بعض األحيان، ويمارس، بفضل لجان المقاومة المحلي

 
 ةقادته، ولكنه كان يسبقهم ف

اب والمظاهرات، بل وحرب  ، مختلف أنواع النضال، كاإلرص 
ً
الناشئة عفويا

ي األعوام 
 
ي وقعت ف

ابات وأعمال العصيان التى ، 3311، 3333العصابات؛ فاإلرص 
"تشهد بروح األهاىلي الكفاحية، ولكنها تشهد كذلك  3318، و 3319، 3311، 3318

ي ال يشنها ويقودها ويدعمها جهاز م
متينة."  ركزي دائم يتمتع ببنيةبعقم المعركة التى

(31( 
 

ي 
 إىل هذا التحليل، كان عىل أولئك العاملي   عىل تأسيس الهيكل الوطت 

ً
واستنادا

، وأن يعطوا أولويات قصوى  ي
، أن يتالفوا تكرار أخطاء الما   ي

التحرري الفلسطيت 
، تكون قادرة عىل االستمرار مهما حدث، وكائ

ً
 نمتماثلة إلقامة "منظمة شعبية حقا

ً
ا

(؛ و"للتصدي لكل محاولة إلخضاع الحركة 31ما كان مصي  هذا القائد أو ذاك")
 ما كانت هذه الحكومة")

ً
اف حكومة عربية كائنا (؛ 39الوطنية الفلسطينية إلرسر

ي كامل فلسطي   يعيش 
 
ي استشفاف "إمكانية إقامة دولة ديمقراطية ف

 
ولالستمرار ف

 )31ي   متساوين")فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون كمواطن
 

  النضال وإنهاض الوع  
 
 االنخراط ف

 
ة الممتدة من العام  ز  3319حتى منصف العام  3311كانت الفيى

َّ
ة تمهيدية ترك فيى
، وعىل بلورة أفكار ومبادئ نضالية  ي والنضال السياسي النشارس فيها عىل العمل الطالن 
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حية، ن للتضعامة يمكن أن يلتف حولها شباب فلسطينيون متحمسون ومستعدو 
 
ً
ي رسية تامة، وذلك تمهيدا

 
يجري انتقاؤهم بحرص وتدقيق شديدين، وُيتصل بهم ف

ي المستقل، المزمع إنشاؤه
ي التحرري الفلسطيت 

ي تأسيس الهيكل الوطت 
 
اكهم ف  .إلرسر

 
ي تموز )يوليو( 

 
ي بالغ األهمية عىل أكير من مستوى  3319وف

حدث منعطف حقيفى
ي 
 
 إعالن الرئيس المرصي جمال عبد النارص، وصعيد، وقد تجسد هذا المنعطف ف

 للشعب 3311قائد ثورة تموز )يوليو( 
ً
، تأميم قناة السويس وإعادة ملكيتها خالصة

 لهذا الشعب ال يجوز التفريط به. ويذكر صالح خلف 
ً
 ثابتا

ً
المرصي، باعتبارها حقا

قد  ،أن موقفه من جمال عبد النارص، وتقييمه لشخصه ولدور ثورة تموز )يوليو(
ي مطاردة 

 
اسة سلطات األمن المرصية ف  لشر

ً
 عقب هذا اإلعالن؛ فنظرا

ً
تبدل تماما

 
ً
ي كانت تظهر أحيانا

اسة التى المناضلي   غي  المتطابقي   مع النظام المرصي، وهي الشر
 عبد النارص لم يفعل 

َّ
ي ممارسات هي أقرب ما تكون إىل الصغائر، وبسبٍب من أن

 
ف

 من أجل القضية الفلسط
ً
ينية، ونتيجة لعجز النظام المرصي عن الدفاع عن شيئا

ي 
 
ي شنت عىل غزة ف

اير(  18أهاىلي قطاع غزة إزاء الغارة اإلرسائيلية التى شبارس )في 
 صالح خلف 3311

َّ
، وعدم رده عىل هذه الغارة بضخامة تتناسب مع ضخامتها، فإن

 المسلمي   لم يكن يتعاطف مع جمال عبد النارص إال قليال، وكان ُيشارك اإلخوان 
 .)39والشيوعيي   حذرهم من بدايات نظامه)

 
(  
 
  إثر العدوان الثالث

 
( عل مرص، شكلت رابطة الطالب الفلسطينيي   كتيبة 38وف

  مقاومة هذا العدوان
 
، ف   ؛فدائيي   لتسهم، إىل جانب المتطوعي   المرصيي  

ً
ونظرا

كتيبة   نألن السلطات المرصية لم تسمح بذهاب صالح خلف إىل قناة السويس ضم
ي المقاومة الشعبية حيث أسندت إليه مهام دفاعية من قبيل 

 
؛ فإنه تطوع ف الفدائيي  

حراسة جسور القاهرة. كما أنه عمل بالتعاون مع طالب آخرين، وال سيما أولئك 
ي )فتح(، 

الذين سيصبحون، بعد ثالث سنوات، من مؤسسي حركة التحرير الوطت 
التعبوية والتحريضية، إىل مدينة غزة  عىل إدخال المال والسالح والمنشورات

ي ضمت اإلخوان 
ي جهود جبهة المقاومة التى

 
 ف
ً
المحتلة من قبل إرسائيل، وذلك إسهاما

المسلمي   إىل جانب الشيوعيي   والقوميي   العرب والبعثيي   والنارصين، عىل أساس 
ك)  )38برنامج عمل مشيى

 
ة من العام  عمل صالح  3311ىل من العام حتى األشهر األو 3311وعىل امتداد الفيى

ي 
 
ي ف
ي الفلسطيت  ي الوسط الطالن 

 
خلف ورفاقه عىل نشر األفكار والمبادئ العامة ف

ي أوس ارس قطاعات أخرى، ولدى من يثقون به من العمال والموظفي   
 
مرص، وف

ي مرص، أو 
 
والتجار ورجال األعمال، سواء أكانوا من الفلسطينيي   المقيمي   ف

إليها من غزة ومن الدول العربية ودول العالم، زائرين. وقد الفلسطينيي   القادمي   
تمكن صالح خلف ورفاقه من ضم عدد غي  قليل من األشخاص المرشحي   للحصول 
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ي الهيكل التنظيىمي الذي يجري التفكي  
 
عىل إعداٍد يؤهلهم ألن يكونوا كوادر فاعلة ف
وا ممارسة العمل النضاىلي 

ي إنشائه، وألن يبارسر
 
 .ف
 

 ما أما طبيع
ٍّ
 إىل حد

ً
، فما كان واضحا

ً
ة هذا الهيكل التنظيىمي فلم تكن واضحة تماما

ي 
ب أن يستجيب إليها هذا الهيكل، أو التى ي يتوجَّ

هو فقط األفكار والمبادئ العامة التى
ي هذا السياق، إىل أن "إنشاء 

 
ي االستهداء بها عند إنشائه. ويشي  صالح خلف، ف

ينبىع 
ة حرب السويس حركة شعبية واسعة وجيش تحرير  ي فيى

 
، كان ال يزال ف ي

ي حقيفى
وطت 

." 3319عام  ي أهداف واضحة خالل السنتي   التاليتي  
 
، سوف تتبلور ف

ً
 غائمة

ً
، أفكارا

(33( 
 
 

 تسمية فتح
 

ة وبداية أخرى؛ فقد أنر صالح خلف  3311كانت األشهر األوىل من العام  نهاية فيى
ي كان قد مددها للحصول عىل

بية من جامعة عي   دراسته الجامعية التى
 دبلوم اليى

شمس، وكان عليه أن يسىع للحصول عىل وظيفة. وكذلك كان يارس عرفات وخليل 
ي الكويت، وما لبث فاروق القدومي )أبو اللطف( 

 
الوزير )أبو جهاد( قد ذهبا للعمل ف

 من محمد يوسف النجار )أبو يوسف(، وكمال عدوان، 
ً
ي حي   أن كال

 
أن لحق بهما، ف

 .س )أبو مازن( قد انتقلوا إىل قطر للعمل فيهامحمود عبا
 

ي المستقل، 
ي التحرري الفلسطيت 

ويبدو أن االتفاق عىل الطابع العام للهيكل الوطت 
ٍّ لإلعالن عن تأسيسه بعد  ي الذي يجري إنشاؤه، وعىل اسمه، وعىل توقيٍت تقريت 

جهزته، أاستكمال بنائه التنظيىمي وتحديد وسائل عملة، وقنوات تمويله، وتشكيل 
، كان قد تم بي   هؤالء  اتيجيته وبرنامجه السياسي

وإعداد أنظمته الداخلية واسيى
ي هذا 

 
هم. وف األشخاص المتخرجي   لتوهم من الجامعات، وربما بمشاركة آخرين غي 

ي الخليج )الكويت وقطر( كانوا قد 
 
الصدد يذكر صالح خلف أنه ورفاقه المقيمي   ف

قاهرة، عىل أن يأخذ هذا الهيكل طابع الحركة )حركة ( ، قبيل مغادرتهم ال11اتفقوا)
 للمعت  

ً
ي التسمية من األحرف األوىل )ح. ت. ف(، ونظرا

(، وأن تأنى تحرير فلسطي  
ي كلمة واحدة )حتف(؛ فقد 

 
غي  المالئم الذي تحمله هذه الحروف إن هي جمعت ف

كلمة   ،اتفق عىل قلب األحرف عند تركيب الكلمة لتصبح )فتح(. وتلك، فيما نرى
ي الثقافة العربية واإلسالمية، ولها وقع 

 
تنطوي عىل دالالت إيجابية عميقة التأصل ف

 
ً
، وترتبط ارتباطا ي نفوس الفلسطينيي   والعرب والمسلمي  

 
خاص شديد الجاذبية ف

ي تحرير فلسطي   عي  استدعائها أمجاد الفتوحات 
 
 بالهدف الرئيسي المتمثل ف

ً
وثيقا

ة بالنرص)اإلسالمية، واإليحاءات ال (. وال ريب أن التجربة التاريخية 13قرآنية المبشر
كيبية الصغرى؛ إذ أوضحت  قد أثبتت صوابية اختيار هذه الكلمة ذات البنية اليى
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ها بقدرة فائقة عىل توليد إيحاءات ودالالت جذبت الناس، عىل تباين فئاتهم  تمي  
ي حركة )فتح(، أو منارص 

 
 .لها تها وتقديم الدعمونزعاتهم ومشارب  هم، إىل االنخرارس ف

 
  المستقل، وتوسيع رقعته

 ترسيــــع بناء الهيكل الوطن 
 

ي التحرري 
وبناًء عىل التوجه نحو تعزيز العمل عىل استكمال بناء الهيكل الوطت 

( وتوسيع رقعته الجغرافية ليشمل  ي المستقل )حركة تحرير فلسطي  
الفلسطيت 

، سىع صالح خلف للحصول  ي
ي مجال مناطق الوجود الفلسطيت 

 
عىل وظيفة ف

 هذا 
َّ
ضت أن ي افيى

ي قطاع غزة، مما أثار حفيظة سلطات األمن المرصية التى
 
التعليم ف

ىعي غي  منفصٍل عن نياٍت مسبقٍة، غي  سوية بالنسبة إليها، وهي نيات ترتبط 
السَّ

بالسلوك النضاىلي لهذا الشاب الخطر! فقد جرت العادة أن يسىع الخريجون 
ي بلدان الخليج للحصول عىل مرتب شهري الجامعيون الفلسطينيو 

 
ف ف

ُّ
ن إىل التوظ

ى، وليس  ها من المدن المرصية الكي  ي غي 
 
ي القاهرة أو ف

 
عاٍل، أو إىل إيجاد عمل ف
ي غزة

 
 !البحث عن عمل ف

 
ولدهشة صالح خلف واستغرابه، وربما لتعمد سلطات األمن المرصية عدم إضاعة 

 قته، ومتابعة تحركاته، للحصول عىلفرصة إبقاء هذا الشاب تحت برصها، ومالح
ي   
ُ
، ع معلومات تتعلق بمسار العمل النضاىلي لدى هذه الثلة من شباب فلسطي  

ي مدرسة الزهراء الثانوية بقطاع غزة، 
 
 للغة العربية وعلم النفس ف

ً
صالح خلف مدرسا

ي مدارس 
 
ورة "أال يعمل ف ي تنصُّ عىل رص 

وهو األمر الذي يخرق القاعدة المتبعة التى
وج")ا (. ويبدو أن هذا التعيي   قد أزعج صالح خلف الشاب 11لبنات إال الرجل الميى 

ي 
 
الذي نشأ عىل تقاليد مجتمع إسالمي تقليدي ال يتيح االختالرس ما بي   الجنسي   ف
ي مدرسة 

 
بية إىل أن تعينه ف الحياة العامة، مما دفعه إىل لفت انتباه مدير دائرة اليى

 ة، ويضايقه؛ وذلك ألنه "ليس ثمة ما هو أزعج بالنسبةللبنات يخالف القاعدة المتبع
(" ي
ي وسط نسان 

 
ي مجتمع إسالمي تقليدي من العمل ف

 
(. وإذ اكتف  مدير 11لرجل ف

بية باالبتسام وهو يقول "لكل قاعدة شواذها")  ألن 19دائرة اليى
ً
(، فإن هذا كان كافيا

ط زله داخل وسُيفهم صالح خلف أن سلطات األمن المرصية تسىع إىل نبذه، وع
، أو أن يتخذه غطاًء لهذا العمل  !يصعب عليه أن يمارس فيه عمله السياسي النضاىلي

 
ي مدرسة للبنات أن يثبط عزيمته أو يحبط عزمه عىل متابعة عمله 

 
ولم يكن للعمل ف

ي تعليم
 
ة ف ي اتفق عليها مع رفاقه. وربما كان لتجربته القصي 

، وتأدية المهام التى  النضاىلي
ي 11لالت مزاجيات غي  منضبطات")بناٍت "مد

 
ي الذي سيظهر ف (، أثرها اإليجان 
، يتمتع  ي

 صالح خلف، كإنسان وكمناضل فلسطيت 
َّ
السنوات الالحقة حيث بدا أن

بقدرات ومهارات عالية تؤهله للتعامل الحميم مع المرأة عي  تفهم مشاعرها 
ي الحياة ا

 
ي وتطلعاتها ورؤيتها للعالم، وتقدير دورها المتمي   ف

 
ة الجتماعية وف  مسي 
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 فاعلة. ولعل صالح خلف أن يكون هو القائد 
ً
، بوصفها ذاتا ي

النضال الوطت 
ي تنخررس 

 للحركة النسائية الفلسطينية والعربية التى
ً
 وتأييدا

ً
ي األكير حماسة

الفلسطيت 
ي الوقت نفسه، من أجل اإلقرار بالهوية البيو 

 
ي العام وتناضل، ف

ي النضال الوطت 
 
 –ف

 .ة كإنسان كامل، له حق التمتع بكل حقوق اإلنسانثقافية للمرأ
 

ي 
ومهما يكن من أمر، فإنه لم يكن أمام صالح خلف إال إن يستفيد من الوظيفة التى
 العمل عىل إنهاض الوعي باألفكار والمبادئ السياسية العامة المتفق 

شغلها ليبارسر
ي دعوتهنَّ 

 
ع ف كيل إىل تشعليها، وذلك عي  طرق تناسب تلميذاته؛ وهكذا رسر

ف حاجات األهاىلي والعمل عىل مساعدتهم، 19مجموعات مدنية)
ي أحيائهن لتعرُّ

 
( ف

ي صفوفهم، والتقدم بعناوين موضوعات تنبثق عن هذه 
 
ي ف

 الوعي الوطت 
ونشر

ناقش من جانبه بمشاركة جميع تلميذات الفصل
ُ
 .التجربة  ي ت

 
ي مدرسة البنات إال ستة أشهر نقل

 
بعدها إىل مدرسة  لم يدم عمل صالح خلف ف

ي ذلك الوقت، خارج 
 
خالد بن الوليد الثانوية، وهي مدرسة للصبيان كانت تقع، ف

ي مخيمات اللجوء القريبة منها، 
 
مدينة غزة، وأغلب طالبها من الالجئي   المقيمي   ف

ي أنشأتها وكالة الغوث)
( عىل عجل إليواء الفلسطينيي   المقتلعي   من الجزء 11والتى

ي المدرسة ومرافقها للحد األدن  المحتل من فلسطي   
ي مقابل عدم تلبية مبان 

 
. وف

ل طالب المدرسة من الالجئي   
َّ
المناسب من الناحية الصحية أو التعليمية، شك

ي من أجل تحرير فلسطي   
، والذين يتحرقون النطالق النضال الوطت  الفقراء المنفيي  

ٍد ومذل، مج ي ميى
ورس واقٍع اجتماعي وإنسان 

 والخالص من رسر
ً
 خصبا

ً
 حيويا

ً
او

، واكتساب المزيد  ي نشاطه الهادف إىل إنهاض الوعي السياسي
 
الستمرار صالح خلف ف
 .من األعضاء والمنارصين

 
وعىل مستوى العمل المعلن إلنهاض الوعي السياسي عي  الممارسة يذكر صالح 

، وانه دعا الطالب إىل شكل مع الطالب لجنة معونة للثورة الجزائريةخلف أنه 
ي نفسه ا

 
ي جمع المال، فاستجابوا للنداء، رغم بؤسهم وعوزهم، مما أشعل ف

 
إلسهام ف

 هؤالء الط الب المتطلعي   إىل العودة إىل وطنهم عي  منارصة الثورة 
َّ
اإلحساس بأن

 .الجزائرية مستعدون، بال أدن  ريب، لبذل أقس التضحيات وأغالها من أجل تحريره
 
 

: "أيام مجيد  "ة" و "المحاكمةمرسحيتان لفلسطي  
 

وإضافة إىل هذا األسلوب، لجأ صالح خلف إىل استثمار مهاراته األدبية لتعميق الوعي 
  العام النضاىلي لدى طالبه، وعىل نطاق المجتمع الغزي بأرسه، 

 
 3397فكتب ف
من يافا  وأرسته مرسحية بعنوان "أيام مجيدة" بناها عل استلهام تجربة اقتالعه
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ي البحر 
 
 غزة، وهي وإلقائهم ف

ليتشبثوا بأخشاب مركٍب متهالك ليحملهم إىل شاط 
ي ارتبطت بحادثٍة بالغة القسوة مؤداها أن امرأة من بي   أولئك الذين 

التجربة التى
تمكنوا من الصعود إىل المركب اكتشفت، بعد إقالعه، غياب واحٍد من أطفالها 

ان المدفعية األربعة؛ فراحت تتوسل عودة المركب إىل المرفأ، غي  أن غزا رة ني 
ي حرقت قلبها 

الصهيونية جعلت مثل هذه العودة مستحيلة، فما كان من المرأة التى
ي البحر. وإذ لحق بها زوجها الذي 

 
، ف
ً
ي بنفسهما، منهارة

 ضياع طفلها إال أن تلفى
ُ
فكرة

ي 
 
 األمواج ابتلعتهما، تاركي   ثالثة أطفاٍل فوق المركب ف

َّ
بدا أنه ال يحسن العوم، فإن

 )انت
ً
ه أقل غموضا ي يافا ليس مصي 

 
 ف
ً
وكا  ميى

ً
 )18ظار مصي  غامض، وطفال

 
ٍّ يبث رؤية نضالية للعالم،  ي ويبدو أن النجاح الذي القته هذه التجربة، كعمٍل أدن 
وكأسلوب من أساليب إنهاض وعي الجمهور ودعوته إىل عمل ما بوسعه من أجل 

ز صال 
َّ
أقدم ح خلف عىل تكرار التجربة، فتغيي  الواقع المأساوي الذي يعانيه، قد حف

(، يقوم أسلوب  ها النقدي التهكىمي الساخر عىل نوع من 13عىل كتابة مشحية أخرى)
ي لم تكن لتسمح بتوجيه نقد مبارسر ومعلن لألنظمة 

 للرقابة التى
ً
التورية، وذلك تحاشيا

طار إل العربية، والتنديد بمواقفها السلبية والمذلة من القضية الفلسطينية. ويتجسد ا
ي قاعة محكمة، أما الحدث المركزي فيها فهو يتأسس عىل 

 
ي لهذه المشحية ف

المكان 
أسها قاٍض له خصائص شخصية فاضل عباس  محاكمة عسكرية )شعبية( ييى
ي الذي ترأس محكمة 

، وهو القا   المهداوي الهزلية الساخرة، وأسلوبه التهكىمي
ي )حكومة الثو 

ى
لها النظام العراف

َّ
ي عسكرية عليا شك

 
، 3318آب )أغسطس(  31رة(، ف

إلرسال المعارضي   السياسيي   إىل المشنقة، بينما يرمز المتهمون إىل رؤساء الدول 
 من أقوال 

ً
 تكاد أن تكون مقتبسة تماما

ً
العربية وملوكها وأمرائها، وُيواجهون تهما

ي نفسه
 !المهداوي الحقيفى

 
 مضمون المشحية الت

َّ
د التورية، أن ، رغم تعمُّ ٌ ي المندد بمواقف ااألنظمةوجىلي

 حريض 
ي عىل مشاهد 

، لم يكن ليخف  العربية المستكينة والمذلة إزاء قضية فلسطي  
ي غزة، العقيد كمال حسي   

 
حصيف، وهو األمر الذي أعىط مسؤول دوائر األمن ف

 
ً
 كافيا

ً
را الذي رافق الحاكم العسكري لمشاهدة العرض االفتتاىحي للمشحية، مي 

 وراء معرفة األهداف الكامنة خلف هذا الستدعاء صالح خلف 
ً
بغية استجوابه سعيا

ي الخفاء لتفجي  فعٍل يستجيب إليه. وقد 
 
 ما ال يعد ف

ً
التحريض، والتيقن من أن شيئا

وعية عمله باالعتماد عىل موافقة الرقابة  برهن صالح خلف عىل حسن نيته ومشر
اف وكيل دائرة التعليم عىل إخراجها،  ري وامتداح الحاكم العسكعىل المشحية، وإرسر

لها عي  رسالة رسمية وجهها إليه وأطرى فيها جودة النص. غي  أن هذه الحجج، 
اءته وطيب نيته،  ع السخط الذي أبداه صالح خلف، لم يقنعا رجل األمن بي 

ُّ
وتصن

 عىل غيٍظ دفعه إىل القول بلهجٍة ساخطٍة مقذعة: "صالح، أنت 
ً
وإنما زاده غيظا



 59 

ي هذا الصدد")مراوغ مكار، ولكن
 
ي ف ي سأنال منك، وتستطيع الوثوق ن 

(. غي  أن 11ت 
 ما تخبئه األيام

ً
 !هذا الضابط المغرور كان يجهل تماما

 
 ٍّ ي نطاٍق تعليىمي

 
تكشف هذه التجربة عن مدى الهامش المتاح لحرية التعبي  ف

ي تتملك سلطة مستبدة هشة يخيفها 
اسة التى محارص، بقدر ما تكشف عن الشر

، وال سيما الكالم، وع ي
ي والفت  ي يمتلكها اإلبداع األدن 

ية الخالقة التى ن الطاقة التحفي  
، وتنطوي عروضه أمام  المشح الذي يقوم إنتاجه عىل روح الفريق والعمل الجماعي
 بالقوة والتالحم، ورؤية 

ً
 جماعيا

ً
د عنها شعورا

َّ
الجمهور عىل تجربة جماعية يتول
 إلبدا

ً
 عميقا

ً
. وتلك، جماعية للعالم، وتصورا عية العمل الجماعي وقدرته عىل التغيي 

ي مجتمعه 
 
 صالح خلف أن يبثها ف

ي توىح َّ
ي تقديري، هي المكونات العميقة للرؤية التى

 
ف

ي 
عي  استثمار موهبته األدبية، وتوظيفها لنشر األفكار والمبادئ السياسية العامة التى

ي تشكل نواة الخلفية الفكرية والسياسية والنضالية لحركة ال
ي  تحرير الوطت 

الفلسطيت 
 ))فتح

 
ي رعاها 13لم تكن تجربة صالح خلف األدبية وموهبته المشحية)

(، واألنشطة التى
ي من جبل الجليد، أما ذلك 

 
 من الجزء الطاف

ً
ا  صغي 

ً
لدعم الثورة الجزائرية، إال جانبا
ز 
َّ
ي فقد ترك

، وذلك وفالجزء الرئيسي الخف 
ً
  تجنيد المناضلي   وإعدادهم، رسيا

 
 قف

(، وبناًء عل معايي  فكرية وخلقية وسياسية كان 12نمط التنظيم العمودي)
صالح خلف يستوثق تمتع الشخص بها قبل أن يعرض عليه فكرة االنضمام 

ي   من كل رابٍط حزَث 
ً
  لهذا الشخص أن يكون حرا

ي  من دون أن للتنظيم؛ إذ ينبغ 
يعت 

 إىل حزب فكري أو سيا
ً
ي حياتهذلك أال يكون قد انتىم مسبقا

 
، وأن يتمتع ف  سي

م الشعب وتقاليده األصيلة، ويحافظ  الخاصة بسلوٍك تطهريٍّ ال مأخذ عليه، يحيى
 عىل تحمل أعباء الكفاح المسلح وتبعات 

ً
عىل مصالحه ويصون أمنه؛ وأن يكون قادرا

، وأن يكون عىل 
ً
ي ذلك بصفة الجندي والقائد معا

 
 ف
ً
النضال طويل المدى متسما

ي بلورتها، وأن يدىلي بقسم فتح، اقتناع تام باأل
 
فكار والمبادئ العامة وأن يسهم ف

 هللا عىل نفسه)
ً
 )11مشهدا

 
و عاٍل وحذر شديد، من  ، وبيى قارب العامي  

ُ
ة ت وقد تمكن صالح خلف خالل فيى

اف عىل تزويدهم باإلعداد الفكري  تجنيد عدد غي  قليل من األعضاء، ومن اإلرسر
، وتأهيلهم للممارسة العمل النضاىلي المزمع إطالقه. ويبدو أن التمهيد لهذا  والسياسي

 ع وتوزي    ع عدد من المنشورات والبياناتاإلطالق قد ُبورسر بالفعل عي  تحرير وطب
ي انتقدت مواقف سياسية معينة اتخذتها السلطات المرصية، أو نددت بإجراءات 

التى
قمعية اتخذتها سلطات األمن ضد المناضلي   الفلسطينيي   من مختلف األحزاب 
ي هذا 

 
م التعددية الحزبية. وف السياسية غي  المتماهية مع النظام المرصي الذي حرَّ

 من المنشورات والبيانات لم ُيمهر باسم فتح ال
ً
سياق ُيشي  صالح خلف إىل أن أيا
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وإنما مهرت بأسماء وهمية لتنظيمات ال وجود لها من قبيل "شباب الثأر" أو "شباب 
ي 
 
ي الحذر، ولعدم لفت االنتباه إىل وجود نواة لتنظيم فتح ف

 
اإلصالح"، وذلك زيادة ف

 .قطاع غزة
 

ي منصف العام 
 
، انتقل صالح خلف، بناًء عىل طلب يارس عرفات، للعمل 3313وف

ي الكويت)
 
ي لتلبية الحاجات المعيشية لشاب 19ف

(، وذلك لتوفي  مرتٍب مجزيٍّ يكف 
؛ وألن اإلعداد  ، والستقطاع جزء من هذا المرتب لتمويل العمل النضاىلي

ً
وج حديثا ميى 

ب إجراء م11الجيد "إليقاف حركة فتح عىل قدميها")
َّ
ناقشات ومشاورات (، يتطل

 ،
ً
ي مري    ح نسبيا

ي جو أمت 
 
ي تعقد ف

جماعية مستفيضة عي  سلسلة من االجتماعات التى
ي الكويت، وبعض دول الخليج، ألن مصالح األمن فيها أقل 

 
وهو األمر الذي يتوفر ف

ي الدول المتاخمة لفلسطي   المحتلة؛ وألن قادتها أقلَّ 
 
 من تلك الموجودة ف

ً
تطورا

 إزاء خيارا
ً
 .ت الفلسطينيي   من قادة هذه الدولتزمتا

 
ر
َّ
 الم تمر التأسيس  المصغ

 
ين األول )أكتوبر(  ي العارسر من تشر

 
ي الكويت، 3313ف

 
ي من زل رسي ف

 
بدأ 10، وف

مؤسسو فتح، وضمنهم صالح خلف، أول سلسلٍة من االجتماعات الجماعية 
ر، إلجراء مناقشات ومشاورات،

َّ
ئق، وإعداد وثا المتوالية، أو أول مؤتمر تأسيسي مصغ

أوإقرار وثائق سبق إعدادها، وذلك بهدف إنجاز التأسيس الهيكىلي لحركة التحرير 
ي تعزيز التنظيم الثوري، وممارسة مختلف 

 
وع ف ي )فتح(، والشر

ي الفلسطيت 
الوطت 

ي مقدمتها الكفاح المسلح. وعىل نحو ما يذكر 
 
، وف ي

أشكال النضال التحرري الوطت 
 بضعة أشخ

َّ
، أعقبته سلسة صالح خلف، فإن

ً
 تمهيديا

ً
اص فقط عقدوا اجتماعا

، يمثلون ما ال يتجاوز 
ً
ين شخصا اجتماعات شارك فيها نفٌر ال يتجاوز عددهم العشر

ي جميع البلدان 
 
الخمسمائة عضو من أعضاء التنظيم الشي العمودي المنتشر ف

ي بلدان أخرى من العالم
 
 .العربية، وف

 
  تم إقرارها فه  أما 

اتيجية الحركة؛ وبناها التنظيميةالوثائق النر  تتعلق باسير
(؛ ووسائل عمل الثورة ومصادر تمويلها؛ وعدد  ونظامها الداخل  )النظام األساس 
 
ً
ا   تحدد مهام األجهزة الحركية وتنظم عملها، وأخي 

من اللوائح الداخلية النر
(  .(، الذي يحدد الخيارات الكَيى13الَينامج السياس 

 

                                                 

تشير وثائق الحركة الى أن التأسيس كان نتيجة تالقي االنوية المتناثرة في أرجاء العالم، وتشير 10  

كنقطة البداية واالجتماع التاسيسي االول في الكويت، رغم وجود اجتماعات  3311الواخر العام 

  اخرى في أنحاء دول اخرى.
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ي هذا المؤتمر ال
 
: سياسي وف

مصغر تم االتفاق عىل تأسيس جهازين مركزيي   متالحمي  
وعسكري، وذلك وفق هيكلية هرمية تبدأ بالخاليا القاعدية، فلجان الفروع، فلجان 
اف  ي أن يعمل تحت بإرسر

المناطق، فلجان األقاليم، فالمجلس الثوري الذي ينبىع 
ي عام هو أقرب

جلس ما يكون إىل م لجنة مركزية عليا تستمد سلطتها من مؤتمر وطت 
ي من تجار وموظفي   وعمال 

ي يضم ممثىلي جميع فئات الشعب الفلسطيت 
وطت 

ي ألعضاء فتح أن 
ي ينبىع 

هم من فئات الشعب التى وحرفيي   ومثقفي   وطالب، وغي 
 عن األحزاب واألنظمة

ً
ي أوساطها كمناضلي   مستقلي   تماما

 
 .يناضلوا ف

 
وعىل امتداد السنوات الالحقة، وعقب انفضاض هذا المؤتمر التأسيسي المصغر، 

، جميع مخيمات الالجئي   
ً
تواصلت عىل نحو مكثٍف حركة تجنيد شملت، أساسا

ي الدول العربية 
 
والدول المتاخمة لفلسطي   المحتلة، والتجمعات الفلسطينية ف

ي 
 
وجميع بلدان العالم، بغية كسب مزيد من األعضاء وضمهم للتنظيم. وانطلقت، ف

، وتدر  –و محايٍث ومتصاعد، حركة تثقيٍف فكريٍّ اآلن نفسه وعىل نح ٍّ يٍب سياسي
ة السىعي نحو   إلعداد األطر والكوادر الحركية. وتصاعدت وتي 

ٍّ وعسكريٍّ تنظيىمي
ي النقابات 

 
، بالمواقع القيادية ف  مناضىلي الحركة من الفوز، كمستقلي  

تمكي  
ي المجالس واالتحادات والنوادي والتجمعات المهنية والحرفية واالجتماعي

 
ة، وف

ي بلدان وجود 
 
ها من المواقع القيادية المهمة والوظائف العليا ف البلدية وغي 

ي هذا السياق، يذكر صالح خلف الذي أنيطت به 11التجمعات الفلسطينية)
 
(. وف

ي حكمت 
مسؤولية مركزية عن التنظيم، أن الشية المطلقة كانت هي القاعدة التى

ي الحد األقض، ولم جميع النشاطات، حيث لم تكن الخ
 
لية تضم إال ثالثة أعضاء ف

ي كانت تتبدل من حي   إىل 
 إال بأسمائهم الحركية التى

ً
يكن هؤالء يعرفون بعضهم بعضا

ي األماكن العامة، أو تحت 
 
، بينما كانت االجتماعات تتم ف ي

 
آخر، كإجراء أمن إضاف

يديغطاء نزهات وهمية، وتمَّ استبعاد االتصاالت الهاتفية والمراسال  ة، ت الي 
ة، وإرسال الموفدين، أو تنقل  واستعيض عنها بالرسائل الشفوية، واالتصاالت المبارسر
األعضاء القياديي   بي   البلدان المختلفة. وأما بخصوص تمويل الثورة، فقد امتنعت 
فتح، رغم حاجتها الماسة ووفاًء لمبدأ االستقالل، عن طلب أدن  معونة مالية من 

 أي من دول المنطقة
ً
ي كان أحدها مخصصا

ي تغذية الصناديق المالية التى
 
 ف
ً
، معتمدة

ي كانت 
ي يقدمها المناضلون الحركيون والتى

اء األسلحة، عىل اإلسهامات المالية التى لشر
 ، عات األثرياء الفلسطينيي   تصل إىل ما يزيد عن نصف دخلهم الشهري، وعىل تي 

 .وعىل ما تجمعه شبكات جمع األموال، ولجان الدعم
 
ي وتعزيزه لدى الجماهي  الفلسطينية و 

عىل مستوى العمل عىل إنهاض الوعي الوطت 
والعربية، وعرض عقيدة فتح عىل عقل هذه الجماهي  ووجدانها، عمد مؤسسو فتح، 
بإسهام تحريري ممي   من قبل صالح خلف وخليل الوزير، إىل إصدار مجلة غي  دورية 

ية. ونظر   للحركة الشر
ً
 علنيا

ً
ا ي ترجيح أحد اسمي   تكون مني 

 
 لمراوحة مؤسسي فتح ف

ً
 ا
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ي اليوم األول من  –مناسبي   لهذه المجلة 
 
وت، ف ي بي 

 
، فقد صدر عددها األول ف المني 

ين األول )أكتوبر(   أولهما رئيسي 18)3313تشر
"فلسطيننا"، (، وهي تحمل اسمي  

ي العدد ا وثانيهما فرع  "نداء الحياة". 
 
ي "كلمة التحرير" المنشورة ف

 
ول نقرأ ما ألوف

":  حتى استطعنا … يىلي
ً
 جدا

ً
ا  وكثي 

ً
ا هي عصارة مجهودات ضخمة ظللنا نجاهد كثي 

 لقضيتنا العادلة الحقة، 
ً
 داويا

ً
يد، ولتكون صوتا  لشعبنا الشر

ً
ا أن نعدها لتكون مني 

ي 
 
هان قوي ساطع عىل أن شعب فلسطي   لن يستسلم ولن يخضع بل هو ف وكي 

اضل الستعادة الوطن السليب، ومحو العار الذي طريقه الشاق الوعر يجاهد وين
ي العدد نفسه، 13…")لصق بنا، والثأر إلخواننا الذين سقطوا فوق ثرى ترابنا 

 
(. وف

وتحت زاوية ثابتة بعنوان "رأينا" نقرأ "آن لكم يا شباب النكبة أن تقودوا شعبكم 
داد أرضنا الم ي الكفاح من أجل اسيى

 
ي ف لقد  …باركة لتكونوا طليعة الشعب العرن 

ي قيادة المعركة")
 
 ف
ً
 أساسيا

ً
 )91وقعت النكبة واستمرت ألننا لم نكن عنرصا

 
ي صفوف الحركة. ويبدو أن 3393ويذكر صالح خلف أن العام 

 
 ف
ً
 مهما

ً
، شهد توسعا

ي نفذتها الحركة عىل امتداد العقد المنرصم، 
ذلك قد تم نتيجة لألنشطة النضالية التى

ي 
  اكتسبتها عقيدتها عقب انفرارس عقد الجمهورية العربيةوللمصداقية اإلضافية التى

 ) ي أيلول )سبتمي 
 
؛ حيث أدى انفرارس هذا العقد إىل أن تصبح 3393المتحدة ف

ي صفوف وطنية مستقلة لها خصائص فتح،  
 
 لالنخرارس ف

ً
الجماهي  المحبطة أكير ميال

ياسية الس كما دفع العديد من الفلسطينيي   إىل الفرار من األحزاب والتشكيالت
 .األخرى، لاللتحاق بفتح

 
ي تمكن مؤسسي فتح، وعي  جهد 

 
ي هذا السياق، فيتمثالن ف

 
أما الحدثان األكير أهمية ف

دمج أعضاء ما يربو عل األربعي   منظمة دؤوٍب بذله صالح خلف ورفاقه، من 
  إدماج 

 
  الكويت، ضمن صفوف فتح، وف

 
 ف
ً
سياسية فلسطينية نشأت عفويا

  المملكة العربية السعودية، أعضاء منظمة أخ
 
  إمارة قطر وف

 
رى كانت تعمل ف

تحت اسم جبهة التحرير الفلسطينية، وبقيادة عبد الفتاح الحمود )أبو صالح( 
وكمال عدوان، ومحمد يوسف النجار )أبو يوسف(، ومحمود عباس )أبو مازن(، 

مَّ أربعتهم إىل اللجنة المرك ية لحركة فتح، واستشهد ثالثة 
ُ
 )13م)منهوقد ض

 
 مواجهة مخطط االمتصاص واإلجهاض

 
ي أطلقتها 

ي إثر حملة التوعية السياسية التى
 
ي السنوات األوىل من عقد الستينات، وف

 
وف

، عىل  ي اف صالح خلف وخليل الوزير، زاد االستياء الشعت 
مجلة فلسطيننا بإرسر

، من مختلف األنظمة بسبب ال مباالتها إزاء  ي ي والعرن 
لقضية االصعيدين الفلسطيت 

ع الشباب الفلسطينيون يكونون، عىل نحو عفوي، منظمات  الفلسطينية، ورسر
ي تحرير وطنهم والعودة إليه، أو 

 
وتشكيالت سياسية يودون أن تجسد آمالهم ف
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ي صفوفها. ويذكر صالح خلف أن انفرارس عقد 
 
يسعون للتعرف إىل فتح واالنخرارس ف

 ء، وأن الدول العربية المتوجسة منالجمهورية العربية المتحدة قد سعر هذا االستيا 
إمكان تصاعد إقدام الفلسطينيي   عىل المبادرة ألخذ قضيتهم بأيديهم عىل نحٍو 
ي حرٍب هي غي  مستعدة 

 
اتيجيات هذه األنظمة، أو يعمل عىل توريطها ف يناقض اسيى
ي "ملء هذا الفراغ")

 
 عن 91لخوضها، دفع هذه الدول إىل التفكي  ف

ً
(. الناجم، أساسا

ء ما من أجل تحرير فلسطي   ع ي
، فعل سر ي

 
 .جزها عن، أو عدم رغبتها ف

 
ايد الذي  وقد اتجه تفكي  هذه الدول إىل "إنشاء حركة تأخذ عىل عاتقها الغضب الميى 

ي شهر أيلول … يهدد بأن ينقلب ضدها 
 
ي، ف وهكذا فقد جرى تكليف أحمد الشقي 

 ) " فكان عليه أ، بالبحث عن وسائل تأكيد وجود "كيان فل3391)سبتمي  ي
ن سطيت 

  ي سسيتشاور مع الحكومات العربية لهذا الغرض، بهدف 
 عقد م تمر فلسطين 

 أحمد 11منظمة تمثيلية")
ى
(. وقد كان الرئيس جمال عبد الناض هو من زَّك
  
 إياه عل الحاج محمد أمي   الحسين 

ً
ي للقيام بهذه المهمة مفضال وذلك  ،الشقي 

ي ال
 إىل األبد")ألن هذا "الزعيم الفلسطيت 

َّ
 )99هرم يرمز إىل ماض وىل

 
ته مجرد مناورة، وقدرت  ورسعان ما اكتشفت حركة فتح هذا األمر، الذي اعتي 
ف عليها األنظمة العربية، عىل  ي تشكلها وتحركها وتشر

"خطورة هذه المؤسسة التى
(، فأوفدت صالح خلف إلجراء محادثات مع أحمد 91الحركة الوطنية الفلسطينية")

ي بغية إقناعه بالتعاون معها  .الشقي 
 

ي تجعل 
ي األسباب التى وخالل المحادثة األوىل حاول صالح خلف أن يوضح للشقي 

الة إذا لم تتمتع  شكل "من فوق" ستكون منظمة غي  فعَّ
ُ
 منظمة ت

َّ
فتح تعتقد "أن

ال"، ثم عرض عليه فكرة "التنسيق الشي بي   نشاطاته العلنية،
 بدعم القاعدة الفعَّ

(. وكان تصور صالح خلف أن 99وبي   عمل نخوضه )تخوضه فتح( بصورة رسية")
ي ستعهد 

هذا النوع من التنسيق الشي سيجعل من "منظمة التحرير الفلسطينية التى
 من الوكالة اليهودية 

ً
با ي )يناير( رص 

ي كانون الثان 
 
  …إليه أول قمة عربية بتشكيها ف

ً
ونوعا

عية للكفاح الذي سيقوم به مناضلونا، عىل أن يتم تأمي   االتصال  من الواجهة الشر
 من 
ً
ي تعيي   بعضا ي يستطيع الشقي 

بيننا وبي   منظمة التحرير عي  أطرنا )كوادرنا( التى
ي اللجنة التنفيذية للمنظمة")

 
 )91أعضائها ف

 
م العرض نفسه، وبلغة 

َّ
ي األمر، والذي تسل

 
ي الذي طلب مهلة للتفكي  ف غي  أن الشقي 

ي البالد العربية، مماثلة، من 
 
جانب قادة فتح اآلخرين الذين التقوا به أثناء جوالته ف

، وأبلغ صالح خلف أن "وظائفه وعالقاته مع األنظمة 
ً
رفض العرض جملة وتفصيال

ي تلك الحقبة، 
 
ي كان قوامها ف

اتيجية الجامعة، التى ار باسيى ي عدم اإلرص 
 
العربية وواجبه ف

ألردن لصالحها، تمنعه من عقد مثل هذا منع "إرسائيل" من تحويل مياه نهر ا
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، 98التحالف")
ً
راٍت واهية تماما ي بهذا الرفض المستند إىل مي  (. ولم يكتف الشقي 
ي نهضت عليها فكرة صالح خلف، "إذ لماذا كان 

من الوجهة الوطنية والنضالية التى
قامة إ عليه أن يستشعر الحاجة إىل موافقة رؤساء الدول العربية ما دمنا عرضنا عليه

ي محاربة فتح بأقض ما لديه من طاقة 93عالقات رسية بيننا؟!")
 
ع ف (؛ وإنما رسر

 .وحول
 

ي مدينة 
 
عي إىل االنعقاد ف

ُ
ي األول الذي د

قاطع المؤتمر الوطت 
ُ
ولم تشأ قيادة فتح أن ت

ي 
 
، وذلك العتبارات يلخصها صالح خلف بقوله: 3399أيار )مايو(  18القدس ف

ة علينا حينذاك هي مسألة ما إذا كان علينا أن نقاطعه أو "كانت المسألة المطروح
ال؟ فطبيعة رعايته، وتركيبه، والهدف الذي ين زع إليه، وغي  ذلك من العوامل كانت 
 أخرى كانت عىل العكس من ذلك، تحث عىل 

ً
تدفعنا إىل التغيب عنه. غي  أن أسبابا

ورة عدم االنقطاع عن الحياة الس اكنا فيه: منها رص  نها ياسية الفلسطينية، وماشيى
ورة التشب إىل داخل منظمة غنية وقوية،  ، أال وهي رص 

ً
ورة األخرى األكير إلحاحا الرص 

 
ً
 أن تستخدم استخداما

ً
ي تتمتع بها. فقد كان بوسعها فعال

لإلفادة من الوسائل التى
 كواجهة لنشاطاتنا الشية")

ً
 (11مفيدا

 
 إىل هذه الرؤية، 

ً
قادة فتح هم خليل الوزير )أبو جهاد(، شارك أربعة من واستنادا

ومحمد يوسف النجار )أبو يوسف(، وكمال عدوان، وخالد الحسن )أبو السعيد(، 
ي هذا المؤتمر، مكرسي   مشاركتهم للدفاع عن عقيدة فتح  11،بصفتهم الشخصية

 
ف

 .ومبادئها الرئيسية، وال سيما منها مبدأ الكفاح المسلح
 

ء ذي مغزى سواء بالنسبة لألخذ بمبدأ الكفاح غي  أن هذه المشاركة لم تسفر  ي
عن سر

المسلح عي  حرب العصابات، أو حرب التحرير الشعبية، أو بالنسبة لمحتويات 
( ( وتوجهاته الرئيسية، أو بشأن النظام األساسي للمنظمة، أو غي  13الميثاق القومي

 اركة فتحذلك من أمور تتصل بجدول أعمال المؤتمر. ويبدو أن أهم ما نجم عن مش
ي أتاحها لممثليها  ي يعرضوا عقيدتها عىل عقول 

ي الفرصة التى
 
ي هذا المؤتمر يتمثل ف

 
ف

ي )وال نقل ممثىلي الشعب 
ما يزيد عىل أربعمائة شخص من أبناء الشعب الفلسطيت 

ي ومعاونيه، ولم ينتخبوا من قبل الشعب(؛  بسبب أنهم عينوا من جانب الشقي 
ي 
 
فوا تفاصيل ما يجري ف وا  كواليس الساحة السياسية الفلسطينية، وليفتحوليتعرَّ

 مع العديد من الشخصيات الفلسطينية البارزة؛ 
ً
أفق عالقات ستتطور الحقا

ي مقدمتها الكفاح المسلح، أو العنف 
 
ولتتعمق قناعتهم بخيارات فتح النضالية، وف
ي إىل تحرير فلسطي   

 .الثوري، كطريق وحيد يفض 
 
 

                                                 

  11ويشار في وثائق أخرى لمشاركة محمد راتب غنيم )أبوماهر( من قيادة حركة فتح.
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 انطالقة الثورة
 

ع ي تشي    ع الخىط لفتح الطريق أمام ممارسة هذا  وهكذا رسر
 
مناضلو فتح وقادتها ف

ي يذكر صالح خلف أنهم كانوا يعدون لها 
الكفاح وإطالق "حرب العصابات"، التى

("
ً
 محموما

ً
(، بحسب وسائلهم ومواردهم المتواضعة، وأنهم راحوا 11"إعدادا

ون "من سوق السالح أسلحة خفيفة بكميات ضئيلة، ومن نوع ئة يات سييشيى
ي غالب األحيان")

 
ي واجهت هذا اإلعداد 11الجودة، ف

(. غي  أن المشكلة الرئيسية التى
ي الحاجة إىل توفي  مزيد من السالح، وإيجاد قواعد آمنة لتدريب 

 
المحموم، تمثلت ف

 :
ً
ي من مناضىلي فتح. وُيشي  صالح خلف إىل هذه المشكلة قائال

ما يزيد عىل ألف فدان 
ي  ص لنا 3319 الوحيد الذي يؤيدنا عام "كان النظام العرن 

َّ
، هو نظام بن بلال الذي رخ

 بن بلال، الذي كان وثيق الصلة بعبد النارص، كان 
َّ
ي الجزائر. غي  أن

 
بإقامة ممثلية ف

منا أول شحنة من السالح من الجزائر عام 
َّ
يرفض إعطاءنا أية معونة مادية. وإنما تسل

ة. وعىل كل حال، فقد كان ذلك بفضل ، بعد تسلم بومدين مقاليد السلط3391
. كان األسد 3399الذي كانت لنا معه عالقات طيبة منذ عام … اللواء حافظ األسد، 

ان، فكان يستلم األسلحة المرسلة إلينا بالطريق   لسالح الطي 
ً
ي تلك األثناء قائدا

 
ف

الجوي عىل سبيل الوديعة، ثم يسلمها لنا بدون علم حكومته، ودون علم حزب 
 لنا. ولكننا نتمتع ال

ً
بعث الذي ينتىمي إليه. والواقع هو أن النظام السوري كان معاديا

ي رئيس 
بتواطؤ رجلي   يشغالن مناصب حساسة: األسد واللواء أحمد السويدان 

 فيما بعد إىل منصب رئيس األركان العامة. 
ى
ف االستخبارات العسكرية الذي سي 

ي سوريا. 3399 وهكذا فقد استطعنا أن نمتلك منذ مطلع عام
 
، معسكرين للتدريب ف

ي مناطق صحراوية 
 
ي موضع آخر كان فدائيونا يقومون بتمارين عىل إطالق النار ف

 
وف

ي 
ي جيش التحرير الفلسطيت 

 
ي وسط بدوي. وكانوا، حي   يعوزهم ذلك، ينخرطون ف

 
أو ف

اف منظمة التحرير الفلسطينية" ) ي بتكوينه تحت إرسر  (19الذي بدأ الشقي 
 

 ولم يكن ج
ً
ي تقدير صالح خلف وحركة فتح، إال "طعما

 
، ف ي

يش التحرير الفلسطيت 
 لمحاربة إرسائيل، وإنما المتصاص 11وخديعة")

ً
(، ذلك ألنه لم يكن مرصودا

ي نحو خوض كفاح مسلح 
، وإجهاض توجه الشباب الفلسطيت  ي الغضب الشعت 

 إىل هذه الرؤية، عملت فت
ً
ي حمستقل، وتفجي  ثورة تحرير شعبية. واستنادا

 
، ف
المقابل، عىل إجهاض مخطط االمتصاص واإلجهاض هذا، ولم يكن أمامها إال أن 
 ،
ً
 عاجال

ً
ع، دون إبطاء، بإشعال الكفاح المسلح. وهكذا عقدت قيادة فتح اجتماعا تشر

ي أوائل خريف 
 
ي الكويت، لتدارس األمر3399ف

 
 .، ف

 
ون" ند "المتعقل؛ وقد استوانقسمت القيادة إزاء هذه المسألة بي   متعقل ومغامر

ي الكفاح المسلح، أو شن حرب العصابات، أمر 
 
وع ف رات من قبيل أن الشر إىل مي 

 من 
ً
 نسبيا

ً
 ضئيال

ً
، وليس لديها إال عددا سابق ألوانه بالنسبة لحركة سيئة التجهي  
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ية تسندها قوات  ، وأنه يتوجب االنتظار حتى تصبح فتح حركة جماهي  المناضلي  
. أ ي مقدمتهم صالح خلف ويارس عسكرية جيدة التجهي  

 
ما المغامرون، وف

ي الكفاح المسلح، ذلك أن 19عرفات)
 
وع ف  للشر

ً
( ، فقد أكدوا أن الوضع ناضج تماما

 إقدام 
َّ
ي وأعوانه، وأن ، بديماغوجية الشقي 

ُ
الجماهي  الفلسطينية لم تتسمم، بعد

ي ستقدر جدية 
، التى تح ففتح عىل إشعال الكفاح المسلح سيدفع هذه الجماهي 

وإرصارها عىل تحرير فلسطي   واستعداد مناضليها لالستشهاد من أجل هذا الهدف 
ي إىل جعلها حركة 

ي صفوف الحركة، مما سيفض 
 
ي األسىم، إىل االنخرارس ف

الوطت 
ر، وهو األمر الذي يدلل عىل أن 

ُّ
ية مرشحة للنمو والتطور واالتساع والتجذ جماهي 

ية فتح، ممارسة الكفاح المسلح هي المدخل النضا ىلي الصحيح لضمان جماهي 
وترسيخ وجودها، وسحب البسارس من تحت أقدام مخطط االمتصاص واإلجهاض 

ي  .الذي يحكم منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الشقي 
 

 كان البد من تخطيه 
ً
ي الرأي عىل نحٍو أسس مأزقا

 
وإذ انتر االجتماع إىل تباين حاد ف
ي دمشق، وضم الكوادر  بصورٍة عاجلٍة، فدعت القيادة إىل

 
ع عقد ف اجتماع ُمَوسَّ

ي قطاع غزة والضفة الغربية والبلدان المتاخمة لفلسطي   
 
القيادية لتنظيم فتح ف

وعهم،  المحتلة. وبفضل دفاع صالح خلف ويارس عرفات عن فكر المغامرين ومشر
. وعقب ذلك بأيام قليلة تم االتفاق عىل  توصل المجتمعون إىل موقف إجماعي

 إرسائيل، وكان ذلك هو اليوم  تحديد 
َّ
موعد أول دفعة من العمليات العسكرية ضد

ي اليوم التاىلي لهذا اليوم المشهود صدر 3399األخي  من الشهر األخي  من العام 
 
. وف

ي 
 بذلك إرادة شاب فلسطيت 

ً
 باسم "العاصفة"، مجسدا

ً
البالغ العسكري األول ممهورا

 يته؛ فتضافر مع أمثاله من الشباباقتلعته الصهيونية من وطنه، وضيعت هو 
ي ذاته، ويشكل هويته العميقة، فيما هو يفتح، بإرصار 

 من وطنهم،  ي يبت 
المقتلعي  

ي البغيض وتحرير الوطن 
عنيد، أفق النضال من أجل اقتالع االحتالل الصهيون 

، وبناء هويته الكلية الجامعة ي
 .الفلسطيت 

 
 هوامش وإشارات

 
ي هذا  (1)

 
السياق: "المنف  بحد ذاته هو ألم ال يستطيع فهمه  يقول صالح خلف ف

 الشقاء والتعاسة يكونان أعظم عندما يىلي فقدان 
َّ
سوى أولئك الذين عانوه، ثم إن
ي بال هوية، …" الدار، االنفصال عمن نحبهم 

)أنظر: أبو إياد )صالح خلف(، فلسطيت 
جمة والتوزي    ع، الكويت، د.رس، د.ت، ص  كة كاظمة للنشر واليى  (11رسر

ي  (2)
اتخذ البيان صيغة القرار، وهذا نصه: "قرار هام صادر عن حركة التحرير الوطت 
ي 
ي "فتح" وقواتها "العاصفة": قررت قيادة حركة التحرير الوطت 

الفلسطيت 
 
ً
ي "فتح" وقواتها "العاصفة" اعتماد السيد "يارس عرفات" )أبو عمار( ناطقا

الفلسطيت 
 لها عىل كاف

ً
 باسم الحركة، وممثال

ً
مية ة المستويات الرسمية والشعبية والتنظيرسميا
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 سيصدر عن 
ً
والمالية، وُيعمل بهذا القرار من تاريخه. كما تعلن قيادة الحركة أن بيانا

ي وقت الحق". أنظر: مجلة الثورة الفلسطينية، العدد الخامس، أيار 
 
الناطق الرسىمي ف

: الوثائق الفلسطينية العربية18، ص 3398)مايو( 
ً
، 3398لعام  . وانظر أيضا

وت العربية، سلسة الوثائق الفلسطينية  مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة بي 
وت،  . وسنعرض 111، ص 3311العربية السنوية، المجلد الرابع، الطبعة األوىل، بي 

ة لهذا القرار الذي اتخذه صالح خلف من دون تشاور مسبق مع  رات المبارسر المي 
ي موضع الحقالقيادة، أو حتى مع يارس عرف

 
 .ات نفسه، ف

ي  (3)
 من هان 

ً
إضافة إىل صالح خلف ويارس عرفات، ضمت الهيئة اإلدارية للرابطة كال

(؛ عبد الفتاح الحمود؛ فتىحي البلعاوي؛ بشي  
بسيسو )عن اإلخوان المسلمي  

 ، (؛ وعصام الغصي   ر )عن البعثيي   (، عبد المحسن أبو مي   )عن السيوعيي   ي
غونر الي 

ة من سليمان أبو كر  )أبو خالد( وذلك بحسب المعل ي استقيناها مبارسر
ومات التى

 لعدم تمكنه من 
ً
ة. ونظرا ي تلك الفيى

 
الذي كان يشغل موقع المراقب العام للرابطة ف

ل أال يحدد لنا 
َّ
ترجيح واحد من بي   ثالثة أسماء أخرى استدعتها ذاكرته، فإنه فض

م صالح خلف رئاسة الر 
َّ
ي العام اسم العضو التاسع. وقد تسل

 
وذلك  3319ابطة ف

ال، أن نشي  إىل 
َّ
عقب إنهاء يارس عرفات دراسته الجامعية، ولعله من المفيد، والد

أن يارس عرفات قد عمد، فور تخرجه من كلية الهندسة، إىل تشكيل "رابطة الخريجي   
"، وال تتوفر معلومات تفصيلية حول أهداف هذه الرابطة،  الجامعيي   الفلسطينيي  

ها ونظامها  ، ونشاطها، ومصي   .األساسي
ي عىل أن أنضم إىل ركب قومية  (4)

يقول صالح خلف: "ميوىلي الطبيعية كانت تحملت 
ي بال هوية، ص 

 (91علمانية ال يزال علينا أن نوضح شكلها وجوهرها" )فلسطيت 
وذلك من قبيل مطالب قدمتها الرابطة إىل الحكومة المرصية )حكومة ثورة تموز  (5)

ي 3311)يوليو( 
 
ي شنتها القوات اإلرسائيلية ف

اير(  18( عقب الغارة التى شبارس )في 
ات الدخول المفروضة عىل الفلسطينيي   لدى  3311 : إلغاء تأشي  عىل غزة، وهي

الدخول إىل غزة أو مغادرتها؛ إعادة تشغيل خط السكك الحديدية بي   القاهرة وغزة؛ 
هم؛ وأن يي   الدفاع عن أنفسوإقامة برنامج تدريب عسكري إجباري يتيح للفلسطين

أنظر: )…". يقوم الرئيس جمال عبد النارص بزيارة المعتصمي   لمناقشة شكواهم 
ي بال هوية، ص 

 .(11فلسطيت 
ي خريف  (6)

 
إلغاء هذه المساعدات،  3913كانت جامعة الدول العربية قد قررت ف

ي قا
م بها إال أنها تراجعت عن ذلك تحت ضغط أعمال االحتجاج واالعتصام التى

الطلبة الفلسطينيون، حيث اعتصموا داخل مقر الجامعة، واقتحموا مكتب 
ي 
 
 قوات األمن اعتقلت قادة االعتصام، وف

َّ
ي وأتلفوا محتوياته، غي  أن الشقي 

. أنظر: 
ً
ي تسعة وأربعي   يوما

مقدمتهم صالح خلف الذي لم يفرج عنه إال بعد مض 
ي بال هوية، ص 

 (99فلسطيت 
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، و  (7) ي، الذي سيصبح كان المحامي ي أحمد الشقي 
السياسي والدبلوماسي الفلسطيت 

فيما بعد أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، يشغل منصب األمي   العام 
ي جامعة الدول العربية

 
 .المساعد للشؤون الفلسطينية ف

ي قسم المومسات بسجن عابدين،   (8)
 
يشي  صالح خلف إىل أن اعتقاله، ثم حجزه ف

ي  كان يهدف إىل إذالله وتدمي  روح المغامرة فيه، وربما إىل مساعدة أحمد الشقي 
ي بال هوية، ص 

ة". أنظر: فلسطيت   (93عىل استقطابه و"إعادته إىل الحظي 
لم يتمكن صالح خلف الذي كان ضمن أعضاء الوفد من السفر إىل فرصوفيا؛  (9)

حبت يلة، وسفقد أوقفته سلطات األمن المرصية قبيل مغادرة الوفد بساعات قل
". وبالرغم 

ً
ي كان قد حصل عليها، وذلك بدعوى أنه "خطٌر جدا

ة الخروج التى تأشي 
، فإن سلطات األمن  ي

من احتجاج الطالب الفلسطينيي   عىل هذا اإلجراء التعسف 
ة الخروج إليه ليتمكن من االلتحاق  المرصي لم تستجب إىل طلبهم إعادة تأشي 

، ولم تفرج عنه إال بعد عودة بالوفد، وإنما أبقته قيد االعتقال
ً
 سبعة وثالثي   يوما

ي بال هوية، ص 
 (11، 93الوفد. . أنظر: فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (10)
 .93فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (11)
 .91فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (12)
 .91فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (13)
 .91فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (14)
لف لمسألة تماهي . وقد توصل تحليل صالح خ91فلسطيت 

الحركة الوطنية الفلسطينية باألنظمة العربية إىل استخالص مؤداه أن "كل الثورات 
ي العواصم العربية

 
، أجهضت ف ي فلسطي  

 
ي ولدت ف

 ."التى
ي بال هوية، ص  (15)

، هنا، إىل أن صالح خلف قد 99فلسطيت  . ومن المفيد أن نشي 

ي عقده
ي مؤتمر صحف 

 
ين األول  عرض هذه الفكرة ألول مرة، ف ي العارسر من تشر

 
ف

 3389)أكتوبر( 
ً
اتيجيا  اسيى

ً
ي ف، باعتبارها هدفا

ي الفلسطيت 
تح، لحركة التحرير الوطت 

اير(  ي شبارس )في 
 
ي الخامس الذي عقد ف

ي الفلسطيت 
، قد 3393وأن المجلس الوطت 
 .تبت  هذا الهدف

ي بال هوية، ص  (16)
ي ذلك: فلسطيت 

 
، هنا، ، ومن المفيد أن نشي  11و  93أنظر ف

ي تغيي  
 
ع، منذ لقائه األول بالرئيس جمال عبد النارص، ف إىل أن صالح خلف قد رسر

، إىل موقف ينطوي عىل إعجاب منقطع النظي  
ً
موقفة غي  المتعاطف معه إال قليال

ي أو الثالث من آذار )مارس( 
ي الثان 

 
عىل أقرب تقدير،  3311به. وقد جرى هذا اللقاء ف
ي 
 
ي مكتب الرئيس ف

 
اب الطالب  وذلك ف مبت  مجلس الوزراء المرصي، وعقب إرص 

 عىل عجز الحكومة المرصية عن توفي  الحماية الكافية ألهاىلي 
ً
الفلسطينيي   احتجاجا

 عىل الغارة اإلرسائيلية عىل غزة. 
ً
قطاع غزة، وتقاعسها عن اتخاذ اإلجراء المناسب ردا

ىل إثارة بشهور، إوقد أفض  عقد مرص صفقة سالح مع تشيكوسلوفاكيا، بعد ذلك 
 حذر صالح خلف إزاء 

ً
ي عارم، ولعل هذا الحدث أن يكون قد أزاح نهائيا حماس شعت 
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ي بال 
ي ذلك: فلسطيت 

 
 ) أنظر ف

ً
 مخلصا

ً
 وطنيا

ً
حمال عبد النارص، وصار يرى فيه زعيما

 .(13، 11هوية، ص 
ي  (17)

 
ضد مرص، هو الرد  3319تموز )يوليو(  19كان هذا العدوان الذي وقع ف

لفوري المبارسر من جانب بريطانيا وفرنسا وإرسائيل عىل إعالن الرئيس جمال عبد ا
ي األهداف 

ى
 يستند إىل تالف

ً
 عدوانيا

ً
النارص تأميم قناة السويس، غي  أنه يجسد تحالفا

ب ثورة  يوليو وتدمي  إنجازاتها الوطنية والعربية  11بي   قوى العدوان الثالث لرص 
، وال سيما دعمها واإلقليمية، ومقاومتها لالست ي

عمار ودعمها لحركات التحرر الوطت 
ت المقاومة  للثورة الجزائرية. غي  أن هذا العدوان قد انتر إىل الفشل، حيث أجي 
ي العالم أجمع، والجهود الدبلوماسية 

 
الشعبية المرصية والعربية بدعم قوي التحرر ف

ي بذلتها دول عدم االنحياز، القوات المعتدية، عىل اال 
ندحار الذي أكتمل التى

ي 
 
ية المعتدية عن الشواط  المرصية ف كانون   11بانسحاب القوات الفرنسية واإلنجلي  

 ) ي )ديسمي 
آذار )مارس(  9، وبجالء إرسائيل عن سيناء وقطاع غزة يوم 3319الثان 

3319. 
ي هذا السياق، إىل أن االتفاق مع الشيوعيي   عىل هذا  (18)

 
يشي  صالح خلف، ف

نامج كان ، ألنهم أرادوا إدخال بند بصدد التعاون مع التقدميي   اإلرسائيليي    الي 
ً
صعبا

، ويوضح أن مصدر  ي
ي مقدمتهم الشيوعيون ألنهم ُيعارضون العدوان الثالنر

 
وف

 "األذهان لم تكن ناضجة لمثل هذا اإلخاء، ذلك ألنه  
َّ
ي من حقيقة أن

الصعوبة يأنى
 ما كانت إ  –كان ُينظر إىل اإلرسائيىلي 

ً
. وهكذا لم كعدو"  –يديولوجيته وقناعاته كائنا

ب الشيوعيون النص الذي 
ّ
ك إال بعد أن شذ يتم االتفاق عىل برنامج العمل المشيى

 .تقدموا به
ي بال هوية، ص  (19)

 .11فلسطيت 
ي بال هوية، ص  (20)

ي ذلك: فلسطيت 
 
 .11أنظر ف

ا جاء نرص نها: "إذاإلشارة هنا تتعلق بدالالت ثبتها السور واآليات القرآنية، وم (21)
، فسبح بحمد ربك واستغفره 

ً
ي دين هللا أفواجا

 
هللا والفتح، ورأيت الناس يدخلون ف

 مبينا" )سورة الفتح، اآلية 
ً
ا فتحنا لك فتحا

َّ
(؛ و "إن

ً
إنه كان توابا" )سورة النرص كاملة

" )سور   وهو العىلي الكبي 
ر
نا ثم يفتح بيننا بالحق سبأ،  ةاألوىل(؛ و"قل يجمع بيننا ربُّ

ي هللا عن المؤمني   إذ يبايعونك تحت الشجرة 
ون(؛ و"لقد ر   اآلية السادسة والعشر

 قريبا" )سورة الفتح، اآلية 
ً
ي قلوب  هم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا

 
فعلم ما ف

" )سورة   قريب وبشر المؤمني  
ٌ
ة(؛ و "وأخرى تحبونها نرٌص من هللا وفتح الثامنة عشر

ي القرآن الكريم، عىل مستوى الجذر  الصف، اآلية الثالثة
 
ة( . وتتكرر الكلمة ف عشر

ين سورة هي السور التالية: البقرة؛ 
ي خمس وعشر

 
)فتح(، ثمان وثالثون مرة، وذلك ف

النساء؛ المائدة؛ األنعام؛ األعراف؛ األنفال؛ يوسف؛ إبراهيم؛ الحجر؛ األنبياء؛ 
طر؛ ص؛ الزمر؛ الفتح؛ القمر؛ المؤمنون؛ النور؛ الشعراء؛ القصص؛ السجدة؛ سبأ؛ فا

 .الحديد؛ الصف؛ النبأ، والنرص
ي بال هوية، ص  (22)

 .19فلسطيت 
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ي بال هوية، ص  (23)
 .19فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (24)
 .19فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (25)
 .19فلسطيت 

يشي  صالح خلف إىل أنه كلن يطلق عىل هذه المجموعات اسم "اللجان  (26)
 بالتسمية المعلنةالوطنية"، ويبدو أ

ً
 نه لم يطلع تلميذاته عىل هذه التسمية، مكتفيا

 ."مجموعات مدنية"، وذلك  ي ال يثي  حفيظة سلطات األمن
وكالة الغوث، هي التسمية المخترصة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  (27)

 )األونروا(، وهي وكالة شكلتها هيئ
ق األدن  ي الشر

 
األمم  ةالالجئي   الفلسطينيي   ف
ي أيار )مايو( 

 
 .3311المتحدة ف

ي نطاق  (28)
 
ي يبدو أنها كانت مأساة شائعة ف

تذكرنا هذه الحادثة المأساوية، التى
د للشد 

َّ
ى القتالع الفلسطينيي   من وطنهم، بالحدث المأساوي المول المأساة الكي 
ة "عائد إىل  ي الشهي 

ي رواية غسان كنفان 
 
، وللعقدة المركزية، ف ي

فا"، وهي حيالروان 
ي يحمل العنوان نفسه. ومما يؤسف له 

ي جرى تحويلها إىل فيلم سينمان 
الرواية التى

أننا رغم الجهد الذي بذلناه للعثور عىل النص األصىلي لهذه المشحية لم نوفق إىل 
ي إشارة صالح خلف إىل أن عرض المشحية قد استمر عدة 

 
ذلك حتى اآلن، ولعل ف

ي جميع
 
رضت ف

ّ
ي بلدان  أشهر، وأنها ع

 
ي غزة، وأعيد إخراجها ف

 
مخيمات الالجئي   ف

ض اتسامها بأهمية فنية إىل جانب أهميتها التاريخية، وهو  الخليج ما يجعلنا نفيى
رة  األمر الذي يحفزنا عىل بذل جهود إضافية للعثور عىل نصها األصىلي أو نسخة مصوَّ

 .عنه، أو تسجيل إذاعي 
ح" (29) ي  المحاكمة" هي االسم الذي يقيى

ه كاتب هذه السطور للمشحية الثانية التى
 التأكد من االسم األصىلي الذي اختاره الكاتب

 .كتبها صالح خلف، وذلك إىل حي  
ي بال هوية، ص  (30)

 .19فلسطيت 
(، رفيق نضال صالح خلف ونائب  (31) ي صخر بسيسو )أبو خلو ي

ي شقيفى
أفادن 

 صالح خلف قد أمي   رس المجلس الثوري لحركة فتح ومحافظ مدينة خاني
َّ
 ونس، أن

ي عرضت 
ي إحدى المشحيات التى

 
ي ف ي مطلع شبابه، دور صالح الدين األيون 

 
أدى، ف

ي هذه اإلشارة 
 
ي العظيم. ولعلَّ ف

 بشخصية هذا القائد التاريىح 
ً
ي القاهرة، وكان مولعا

 
ف

 وهوية، هو من بي   الشخصيات 
ً
، تجربة ي اض أن صالح الدين األيون 

ما يدفعنا إىل افيى
َّ أفض  إىل تكوين العظي ي إطار تماٍه جدىلي

 
ي أعماق صالح خلف، ف

 
ي تفاعلت ف

مة التى
ذاته العميقة، وصوغ هويته. وقد علمت بعد كتابه هذا االستنتاج أن ثمة كتاب 
ي زعرب، رفيق نضال صالح خلف، ترد فيه إشارة إىل أنه كان 

 حست 
ً
وضعه مؤخرا

ي العام 
 
": "وف ي ي واسمه وصل شاب من  3313يلقب ب  "األيون  غزة ُيلقب باأليون 

ي زعرب: من ذاكرة المجد، الطبعة األوىل، عزة، 
، 1111صالح خلف" )أنظر: حست 

 (11ص 
ي نمط التنظيم العمودي أال يرتبط المناضل إال بمناضل واحد فحسب،  (32)

يقتض 
ي سياق إطار أشبه ما يكون 

 
وأن يقوم كل مناضل بتجنيد مناضل آخر؛ وهكذا ف
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ي تبد
اق، من نمط التنظيم الذي يعتمد بالسلسة التى ، وأعض عىل االخيى

ً
و أقل عطبا

 
ً
ي خلية واحدة. أما اللقاءات بي   أعضاء التنظيم الفرديي   فغالبا

 
إدماج عدة أعضاء ف

ي المقاهي حيث تجري المناقشات، بصوت خفيض، أثناء لعب 
 
ما كانت تتم ف
د  .الدومينو والي 

ي و " (33)
 
ف  أقسم باهلل العظيم، أقسم بشر

ً
، أقسم أن أكون مخلصا ي

معتقدانى
 كل ما أستطيع، أقسم أال أبوح بشية الحركة 

ً
، وأن أعمل عىل تحريرها باذو لفلسطي  

 "وما أعرف من أمورها، هذا قسم حٌر وهللا شاهد
ي قطر،  (34)

 
ي مجال التعليم ف

 
 لشغل وظيفة ف

ً
يشي  صالح خلف إىل أنه قدم طلبا
ية ب تحذير تسلمته من سلطات األمن المرص غي  أن السلطات القطرية رفضته بسب

ي بال هوية، ص 
. ويعزي صالح خلف 18يفيد أنه "شيوعي خطر". أنظر: فلسطيت 

قبول السلطات الكويتية تعيينه إىل نتيجة مقابلة شخصية أجراها معه السيد عبد 
ي الكويت، الذي كان عىل رأس بعثة توظيف كويتية 

 
، مدير التعليم ف العزيز حسي  

ي تلقاه من جاءت إ
، والذي لم يأخذ بفحوى تقرير أمت  ىل غزة لتوظيف معلمي  

 
ً
 حميما

ً
 شخصيا

ً
ي غزة. وسيصبح عبد العزيز حسي   صديقا

 
سلطات األمن المرصية ف

، صاحب األيدي البيضاء! الذي  لصالح خلف، بينما سيتحول العقيد كمال حسي  
اد عنهما يي  ع األصفأرص عىل تصفيد يدي صالح خلف ومرافقته إىل مطار القاهرة ل

ي بال هوية، ص 
. )أنظر: فلسطيت 

ً
 قديما

ً
عند سلم الطائرة المتجهة إىل الكويت، عدوا

18) 
ي بال هوية، ص  (35)

 .93فلسطيت 
ي مطلع العام  (36)

 
قر ف

ُ
نامج السياسي أن أ ، بعد أن قامت بإعداده 3318سبق للي 

 شخصية، ومراسالت لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض، وقد تم اإلقرار عي  اتصاالت 
نامج خالصة المناقشات والتقييمات   مؤسسي فتح. وقد عكس هذا الي 

متبادلة، بي  
ي أجراها المؤسسون خالل السنوات السبع األوىل من عقد الخمسينات، كما نهض 

التى
ي الحركة الوطنية الفلسطينية، وألسباب 

ٍّ لما   عىل خالصة تقييٍم موضوعي
ي بال 

 .93هوية، ص إخفاقها. أنظر: فلسطيت 
 يتمتع بكثي  من  (37)

ً
يذكر صالح خلف أن يارس عرفات )أبو عمار( كان مهندسا

ي وزارة األشغال العامة، بينما كان فاروق القدومي )أبو اللطف( 
 
ام ف التقدير واالحيى

ي وزارة الصحة العامة، وخالد الحسن )أبو السعيد( وعبد المحسن قطان 
 
 ف
ً
…. )مديرا

ي ا ي مدرسة ثانوية، ونمر ( من كبار إدارني
 
 ف
ً
لدولة، وخليل الوزير )أبو جهاد( معلما

ة بي   العمال. ومعروف أن صالح   يتمتع بشعبية ممي  
ً
 فنيا
ً
صالح )أبو صالح( عامال

ي مدرسة ثانوية. وجميع 
 
 للغة العربية والفلسفة وعلم النفس ف

ً
خلف كان معلما

ي األمانة ا
ي الكويت. وتقتض 

 
ن صالح لتاريخية أن نشي  إىل أالمذكورين كانوا يعملون ف

 وقيادة، وكان يعتي  أنها تمثل استثناًء عىل 
ً
 للكويت، شعبا

ً
 عاليا

ً
خلف كان يكن تقديرا

ي معظم الدول العربية؛ "فطالما أبدى شعب وحكومة هذه 
 
ي سادت ف

القاعدة التى
ي 
 
 إزاء الفلسطينيي   الذين ساهموا، والحق يقال، ف

ً
 ودعما

ً
ة تعاطفا مو ن الدولة الصغي 
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وبالرغم من أننا كنا نقوم بنشاطات رسية واسعة، إال أننا لم … ورفاهية هذه اإلمارة
ي بال هوية ص 

 .89، 19، 11نكن نالحق أو نضطهد". أنظر: فلسطيت 
ي الكويت. ويمثل  (38)

 
ر ف
َّ
ة أيام من التئام المؤتمر التأسيسي المصغ

أي قبل عشر
رسىمي عن وجود "فتح"؛ إي أن  صدور العدد األول من "فلسطيننا" أول إعالن

 بذلك انعقاد 
ً
ين األول )أكتوبر( سابقا ي مطلع تشر

 
اإلعالن عن هذا الوجود قد تم ف

ة الممتدة من أول   من المجلة خالل الفيى
ً
! وقد صدر أربعون عددا المؤتمر التأسيسي

ين األول )أكتوبر(  (  3313تشر ي )نوفمي 
ين الثان  ؛ أي قبل 3399حتى األول من تشر

 (ين من انطالقة الثورة الفلسطينية عىل يد حركة )فتحشهر 
ين األول )أكتوبر(  (39) وت3313مجلة فلسطيننا، العدد األول، تشر  ، بي 
ين األول )أكتوبر(  (40) وت3313مجلة فلسطيننا، العدد األول، تشر  ، بي 
ي العام  (41)

 
ي األردن ليكون هو 3398استشهد عبد الفتاح الحمود )أبو صالح( ف

 
 ، ف

الشهيد األول للجنة المركزية. أما كمال عدوان، ومحمد يوسف النجار )أبو يوسف(، 
ي 
 
ي إطار جريمة اغتيال سياسي ارتكبتها 3311نيسان )أبريل(  31فقد استشهدا ف

 
، ف

وت، حيث اقتحم الجنود  إرسائيل ضمن عملية إنزال عسكري بحري عىل بي 
ي الذي يقطنانه، وق

ي السكت 
ي إطاإلرسائيليون المبت 

 
ار تالهما داخل شقتيهما. وف

الجريمة نفسها اغتالت القوات اإلرسائيلية الشاعر كمال نارص، الناطق الرسىمي باسم 
ي نفسه

ي المبت  السكت 
 
 .منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يقطن ف

ي بال هوية، ص  (42)
 .11فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (43)
 .11فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (44)
 .11فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (45)
 .11فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (46)
 .18فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (47)
 .18فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (48)
 .18فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (49)
 .18فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (50)
 .13فلسطيت 

"، حيث أقر هذا التعديل  (51) ي
ي الفلسطيت 

سيصبح اسمه الرسىمي "الميثاق الوطت 
ي الدورة الرا

 
ي )القاهرة، تموز )يوليو( ف

ي الفلسطيت 
، وذلك 3398بعة للمجلس الوطت 

ي سياق تعديالت واسعة أفضت إىل تقديم صياغة جديدة للميثاق
 
 .ف

ي بال هوية، ص (52)
 .13فلسطيت 

ي بال هوية، ص (53)
 .13فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (54)
 .81، 13فلسطيت 

ي بال هوية، ص  (55)
 .81فلسطيت 
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الوزير )أبو جهاد(؛ ومحمد يوسف النجار )أبو يوسف(؛ وفاروق وكذلك خليل  (56)
القدومي )أبو اللطف(؛ ومحمد غنيم )أبو ماهر(؛ وخالد الحسن )أبو السعيد(؛ وسليم 

هم  .الزعنون )أبو األديب(؛ وغي 
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 12"صالح خلف"قراءة متأنية في فكر القائد الفلسطيني 

 يوسف عبدالرحمنبقلم -(2ـ  3؟ )«إيادأبو »من قتل 

 

 تونس في وابواياد عرفات يتوسط ابوجهاد

 

القائد صالح خلف في لحظة تفكير 

 بالمستقبل

 

 

 أبوإياد وياسر عرفات في لبنان

 

 مرارا تكررت المصالحة قبيل المصافحة

 وعرفات اياد ابو مابين

 

  

                                                 

وبقلم يوسف عبدالرحمن وهو  2011/5/11 األربعاءنشر  -المصدر صحيفة األنباء الكويتية 12 
 كاتب كويتي مناضل.

  
 

https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-3p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-1p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-4p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-6p30-31.jpg?height=500
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 هوية بال فلسطين خلف صالح كتاب  

 

 

 

 

 عبدالرحمن يوسف الزميل يتوسط اياد ابو

 ورفيق ياسين جمعة ويبدو بطاش وعوني

 هللا رحمه قبالوي

 

  خلف لصالح عرفات ياسر من قبلة مشروع

 

 نالفلسطينيي المعلمين نقيب شحادة جميل

 نيالوط المجلس في العرب المعلمين يتوسط

 االردن في عقد الذي
 

 

 

 يف خلف صالح يعانق عبدالرحمن يوسف الزميل

 حولي في المنظمة مقر

 

 

https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-5p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-7p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-8p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-9p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/194955-2p30-31.jpg?height=500
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 االحتالل بشدة عارض   

ر
 ةالمنظم باسم بيان بإصدار  عرفات وطالب العراف

 الغزو يدين

 قتلهم قبيل» بالنار اللعب يهوى أحمق» بأنه حسي    صدام المقبور وصف 
  
 
 «تونس ف

 عبدالرحمن يوسف بقلم: 
ي  أوراق أجمع وأنا 

ي  والنفس مذكرانى
 يةالقض تاري    خ من منسي  ملف لفتح تراودن 

ان قول عىل وقفت الفلسطينية ان:  خليل جي  ي  الحقيقة» جي 
 برهان ىلا تحتاج التى

 حركة يهمف بمن الجميع طواه منسيا  ملفا  افتح أن قررت وعليه ،«الحقيقة نصف هي 
ي  والشعب فتح

 اغتيل ذيال خلف صالح القائد  الشهيد  البطل ملف وهو  الفلسطيت 
ي 
 
ي  3333 يناير 39 ف

 
ي  تونس ف

 
ي  خيوطها  حيكت جبانة عملية ف

 
 افبأطر  بغداد  ف

ي  ضالعة فلسطينية
 
ي  القائد  هذا  الغتيال المؤامرة ف

 حمزة» لعميلا يد  عىل الفلسطيت 
ي  اإلرسائيىلي  الموساد  إىل نسب الذي «أبوزيد

 
 اديقي من مجموعة طالت عملية وف

 ريالعم محمد  ابو  العمري فخري والقائد  )ابوالهول( عبدالحميد  هايل فتح حركة
ي  عليه هللا لعنة المخلوع التونسي  الرئيس مع وبالتنسيق

 
 مزبلة يدخل أن لقب الدنيا  ف

ي  شارك أن بعد  التاري    خ
 
ي  قائد  من أكير  قتل ف

 البطل يد الشه رأسهم وعىل فلسطيت 
 لم ولكن حرير الت بعد  انشغلت ومهندسها.  الفلسطينية االنتفاضة صانع الوزير  خليل
ي  قلت والمستجدات االوضاع شاهدت وكلما  الساخن الملف هذا  عن اغفل

 
،نف ف  سي

ي  الزمن، ومر  قليال، النتظر 
 
 بابالش لعل الملف هذا  افتح الشباب ثورات زمن وف

ي 
 بعد  ينيي   الفلسط القادة قتل من السؤال:  هذا  مىعي  ويطرح عينيه يفتح الفلسطيت 

 من بالعديد  السؤال هذا  ويتبع القاهرة؟ اتفاق حماس وحركة فتح حركة وقعت ان
 :مثل االسئلة
 عدف الذي أبوالوليد  صايل سعد  نارص، وكمال النجار، محمد  عدوان، كمال  قتل من

يو  القواسمه، فهد  جماعيا، مستقال  فلسطينيا  القرار  يكون ان أجل من حياته  أبوصي 
، وعىلي  ،«نركع ولن واقفي    نموت» قال:  الذي إياد  وأبوعىلي   ار،أبورسر  ماجد  ياسي  
 تجد س طبعا  ...إلخ،   هللا رحمه   خلف صالح والقائد  الوزير، خليل قبالوي، رفيق

 ضبع وايضا  العربية االنظمة وبعض االرسائيىلي  الموساد  اىل وجهت االتهامات
ي  الفلسطينية المنظمات

 حركها ي من يعرف والكل باالغتياالت  اسمها  ارتبط التى
 حينذاك..؟
ي  قالعرا تأييد  اىل الجماهي   وقاد  يتالكو  خان من وأسأل االسئلة بطرح وأتوسع

 
 ف

ي  ألف 911 ب  وأرص   الكويت احتالل
 ريد أ ال  واستقرارهم؟ وأمنهم ومصالحهم فلسطيت 

ي  فتح أن
 
ي  الجرح ف

، الفلسطيت  ي
 ألن لزمن،ا مرور  رغم ومتألم مجروح فكالنا  والكويتى

 ي    خوتار  ونسب دم عىل مبنية فري  عابرة تكن لم الفلسطينية   الكويتية العالقة
ك ي  مشيى
 
اء الشاء ف ، الكيان هو  معروف واحد  عدو  ضد  والرص   وهذه االرسائيىلي
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ي  الشعب عي    عن تغب لم الحقيقة
 الراحل بالد ال امي   قال التحرير  بعد  وحتى  الكويتى

ف عربية دولة آخر  الكويت ستكون»   هللا رحمه   االحمد  جابر  الشيخ  .«إرسائيلب تعيى
ون حاول ذيال الملف هذا  فتح ان تماما  اعرف ي  طيه الكثي 

 
 يغب لم النسيان دهالي    ف

فاء عن ي  الشعب أبناء من الشر
ي التاري الكويت دور  يذكرون الذين الفلسطيت 

ي  ىح 
 
 نرصة ف

ة دولة كانت  منذ  الفلسطينية القضية  الشعب امق حيث النفط اكتشاف قبل فقي 
ي 
ي  امي    الحاج بنرصة الكويتى

   هللا هرحم   القسام الشيخ أمثال من واخوانه الحسيت 
ي  وكانوا 
 
ي  سقوطها  وعدم فلسطي    النتصار  يقنتون صلواتهم كل  ف

 
 العصابات ديأي ف

 فساد ) الفاسدة العربية االنظمة يد  عىل عربية خيانة من ذلك تال  وما  الصهيونية
 لفم سأفتح أنا  الجبهات(؟ طول عىل جرب الذي الفاسد  السالح صفقات دفعات
 لملفا هذا  انس فلم بطال  عزيزا  اخا  قرب عن تهعرف كما   خلف، صالح الرمز  الشهيد 
ي  الوطن امتداد  عىل مؤلفة آالفا  هناك ان واعرف  تم الاالغتي بأن مثىلي  تؤمن العرن 
 لفخ صالح البطل الشهيد  القائد  بأن تماما  مقتنع وأنا  الموساد  غي   جهة يد  عىل
ي  محفوظة وترصيحاته الكويت احتالل لرفضه ثمنا  حياته ودفع اغتيل

 
 ائلوس ف

ي  بصدد  لست وهنا  اإلعالم
ي  العدو  عن التهمة نف 

ي  يده الوالغة الصهيون 
 
 الدم هدر  ف

ي 
 قادة هناك ان غي   اليوم هذا  وحتى  فلسطي    احتالل مدى عىل الفلسطيت 
 ان جميعا  لينا وع االرسائيىلي  الموساد  يقتلهم لم «اياد ابو » ومنهم قتلوا  فلسطينيي   

 «للختيار» معي    خي   كانوا   الذين الفلسطينيي    القادة من االبطال هؤالء قتل من نفكر 
ي  طلقات اال  نالهم وما 

 
 المنظمات احدى او  الموساد  لجهاز  سمجة وتهمة الظهر، ف

 ا واحد شخصا  الفاعل يكون وربما  مجهول؟!  الفاعل ألن الملف واغالق االرهابية،
 للقتل؟ الظالم اجهزة كل  تحريك يملك
 مؤامرة ضمن ضالع واحد، االبطال القادة الءهؤ  قاتل ان األمة جماهي   وعند  وعندي

 لقاتلل ويشي   فيهم الحق قولة قول عىل يجرؤ  فمن اآلخر؟ تلو  واحدا  استهدفتهم
؟ ي
ي  يقولون:  سألتهم الذين هم كثي    الحقيفى

 
 ماء؟ فىمي  ف

 ساخن ملف
 ،هللا رحمه خلف، صالح الشهيد  بالقائد  الخاص الساخن الملف هذا  بفتح سأقوم
ي 
ي  والترصيحات الروايات كل  مصدق غي   مازلت ألنت 

 لحدثا مع متواكبة جاءت التى
 ان الحق هل والكل العالمية التحليالت اىل اضافة تونسية أو  فلسطينية أكانت سواء
ي  رأيه يطرح

 
ي  الوطن جماهي   نحن الحق ولنا  الحيوية، القضية هذه ف  صدقن العرن 

 من؟
ي الفلسطي القائد  فكر  عرض بهدف أوال  الملف هذا  اطرح

ي  خلف صالح ت   منه لقرن 
ي  النضال من طويلة سنوات طوال

ي  الوطت 
 بحكمو  الكويتية الساحة عىل الفلسطيت 

ي  والنضالية االخوية العالقة
ي  جمعتنا  التى

 
 لنرصة ياتوالتسعين الثمانينيات مرحلة ف

 و ا سلبا  انعكست جسام احداث من المرحلة هذه رافق وما  الفلسطينية القضية
ة عىل إيجابا   قادة شوفةب عيوننا  تتكحل ان قبل الباسلة الفلسطينية ثورةال مسي 
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هما  ودحالن الرجوب الفنادق  ادارة الشامخة فتح حركة من جعلوا  ممن وغي 
 !الشخصية؟ لمصالحهم

ي 
 
 ادةالق من ومجموعة عرفات يارس  الرئيس عىل تعرفت الثمانينيات بداية ف

هموغ االديب ابو  اياد، ابو  جهاد، ابو  مثل الفلسطينيي    ي  ي 
 
ي ور  الكويت ف

 عالقة بطتت 
 ألمعيا  نيا فلسطي وثائرا  ونقابيا  معلما  لكونه خلف صالح الرمز  بالقائد  واخوية خاصة
اتيجيات التوجهات صياغة عىل الفائقة القدرة له  وإدارة التحالفات وبناء واالسيى

 فتح حركة فرسان من فارس بحق وهو  والحكمة، الدقة بالغ بشكل التفاوض
 .الحقيقيي   

 قرار صانع
ي  كان  ألنه خلف، صالح احببت نعم.. 

 وكان حينذاك الفتحاوي وتوجري  عقىلي  ير  
ي  بارزا  هللا رحمه ابوأياد 

 
 ركائزها،و  مؤسسيها  احد  ألنه فتح، لحركة الثوري الفكر  ف

ي  الثوري الفكر  يحملون الذين الفلسطينيي    القادة احد  كان  وألنه
 
 ولست سة،الممار  ف

ي  الفلسطينيي    القادة اشجع من كان  ذاك يوم انه اقول حينما  مبالغا 
 
 الحق، قولة ف

  صدق د فسيج المعلومات ارشيف اىل يرجع ومن الجريء لرأيه ثمنا  حياته دفع وانه
ي 
اته او  الصحافية وأحاديثه مداخالته خالل من فيه كلمانى  وندواته محارص 

ي  والمؤتمرات
 كونه  وزا،ر وب مصداقية الجريء الطرح هذا  اكسبه حيث فيها، شارك التى

ي  القرار  صناع احد 
 
 ان يد يسيى   ان يحب قارئ كل  أنصح وأنا  الفلسطينية.  الساحة ف

ي  والدراسات الكتب من صدر  ما  كل  يقرأ 
 .هيدالش الرمز  القائد  هذا  فكر  تناقش التى

  
ر
 شهادث

ي  تكون قد 
ي  لمعرفة مجروحة السني    صمت بعد  اليوم فيه شهادنى

 الثورة دةقا اخوان 
ي  عملوا  ذينال خاصة الفلسطينية

 
ي  الكويت ف ي  منه، قرن   هذا  ان ي  غ لشخصه، وحت 

ي  ال 
ي  ومجردة شفافة الحقيقة اقول ان يمنعت 

 ويلةط سنوات انتظرت برصاحة وألنت 
 ادةالق صفحات طويت كما   يحدث ولن يحدث لم ما  وهذا  وفاته ملف فتح انتظر 
 منظماتال بعض أو اإلرسائيىلي  الموساد  دائما  الشماعة وكانت اغتيلوا  الذين اآلخرين

ي  وجودي بحكم اإلرهابية الفلسطينية ي  النقان 
 
ي  الثمانينيات ف

 
، ةجمعي ف  المعلمي  

ي  القائد  بهذا  ارتبطت
ي  فتح وبحركة الفلسطيت 

 الفلسطينية ضيةللق متسيدة كانت  التى
ي  مع والثورة،

 
اف ة  فلسطينية فصائل بوجود  اعيى  .حينذاك كثي 

   المعلم تاريــــخ
 الكوينر

ي 
 
 لثورةوا القضية متبنية الكويتية المعلمي    جمعية كانت  لالجمي الزمن ذاك ف

 اقول ان الحق ومن القومية النقابية اجندتها  سلم اعىل عىل وموضوعة الفلسطينية
 ذهه تساند  التزال اليوم حتى  اإلنشاء منذ  المعلمي    جمعية ادارة مجالس جميع ان

 لهذه نصي  ك  الكويتيي    ي   المعلم قطاع برز  التاري    خ مدار  وعىل هذا، يومنا  حتى  الثورة
ي  الفلسطينية الثورة يضعون والمنتخبون المعينون وكان الساخنة القضية

 
 اول ف

 هو  ارقالف وكان العالم، واحرار  والمسلمي    المركزية العرب قضية كونها   اهتماماتهم
ي  االدارة مجلس اتجاه

 
 يقود  لذيا للفكر  المشابهة الثورية الفصائل اي مع التعامل ف
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 حىمي ي مستقل رأي وضع عىل اإلدارات مجالس من كثي    حرص رغم لمعلمي   ا جمعية
 ىلع الكويتية المعلمي    جمعية اعىط مما  والمواقف، العواطف انحياز  من الثورة
ي  له مشهودا  قويا  نقابيا  موقفا  تاريخها  مدار 

 
ي الفلسطي التاري    خ صفحات ف

 يتمزق ولم ت 
ي  الكويت العراق احتلت حتى  العرب المعلمي    صعيد  عىل الموقف هذا 

 
 اغسطس 1 ف

ي  ست    موقف من هذا  رافق وما  3331
 
ي  القائد  من حساباته ف

 عرفات يارس  الفلسطيت 
ي  الفلسطينية الحسابات كل  وضع الذي

 
ي  االحتالل سلة ف

ى
 الحائط رضع ضاربا  العراف

ا  الكويت قدمته ما  بكل  االحتالل داد امت عىل والثورة القضية لهذه وشعبا  وحكومة أمي 
ي ال الشعب أبناء من اآلالف بمئات أرص   مما  العربية، لفلسطي    ئيىلي االرسا

 فلسطيت 
 رفاتع ليارس  تغفر  ولن لم الخطيئة وهذه الكويت، أرض عىل يعملون كانوا   الذين
ي  موقف النه

ي  قائد  يقف فكيف الفلسطينية الثورة جماهي   به فاجأ  خيان 
 من يعان 

 !احتالل؟ أي مع االحتالل
 زياراته
ي 
 
ي  الجو هذا  ف

ي ا بالقائد  ارتبطت المواقف وفرز  األزمة اىل النرصة من التاريىح 
 لفلسطيت 

ي  زرته الكويت اىل قدم كلما   وكنت خلف صالح
 
ي  حوىلي  أو  بالجابرية فتح حركة ف

 
 ف

ي  طواال  ساعات معه وجلست المنظمة مقر 
 واإلخفاقات التطورات عن يحدثت 

ي  للش  امينا  يومها  وكنت والنجاحات
 
ي  با شا المعلمي    جمعية ف

 
ي حي بداية ف

 متحمسا  انى
 تعربد  ارسائيل والتزال كانت  كيف  يرون الذين االحرار  من العالم شباب كل  حال حاىلي 
ي  والتهويد  البطش ممارسات من به تقوم وما 

 
 ضاربة ةالمحتل السليبة فلسطي    ف

ي  العالم وشعوب حكومات ومناشدات الدولية القرارات بكل الحائط عرض
 
 ارقمش ف

 .ومغارب  ها األرض
   النقاَث   العمل

   ـ الكوينر
 الفلسطين 

ي  العمل ممارسة ومع ي  النقان 
 
 من ةالواعي بالطليعة واحتكاكي  المعلمي    جمعية ف

ي  المعلمي    نقابات
 
ي  الوطن ف  واتحاد  العرب المعلمي    اتحاد  مؤتمرات وحضور  العرن 

 طبيىعي  ور د هذا  وكان الفلسطينية، بالقضية اهتمامي  زاد  الفلسطينيي    المعلمي   
ي  للمعلم

ي  الكويتى  من الدولية حةالسا تشهده وما  الفلسطينية بالقضية المؤمن العرن 
 لساحةا أو  الفلسطينية الثورة لدعم العرب المعلمي    فئة ونشارس االحداث تالحق
 الىمي الع االتحاد  مع عالقاتنا  تطوير  اىل نتوجه عرب كمعلمي     جعلنا  مما  الدولية
( المسىم المعلمي    لنقابات ي  تأسس يوالذ )في  

 
ته خالل وضم 3399 عام ف  مسي 

يالية مناهضا  وكان واالتحادات والجمعيات النقابات من دولة 311 من اكير   لالمي 
 نقيب   شحادة جميل االستاذ  يحث   هللا رحمه   «اياد ابو » وكان والصهيونية،
ة لدفع المعلمي    جمعية مع التعاون عىل الفلسطينيي    المعلمي     االتحاد  ذا ه مسي 

ك، والعمل التنسيق طريق عن الفلسطينية القضية نرصةل  لعالقاتا ورغم المشيى
ي  الحميمة االخوية

 لفلسطينيي   ا المعلمي    بنقابة الكويتية المعلمي    جمعية تربط التى
ة ان اال  ي  االحتالل مع وقفت االخي 

ى
 !عرفات؟ يارس  من بتوجيهات العراف
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ي  كما 
 لخي  ا بكل الفلسطينيي    المعلمي    اذكر وسأظل ومازالت كنت  شخصيا  انت 
ي  كبي    بدور  قاموا  الذين القدام خاصة

 
 وعان   ت،الكوي لبلدي التعليمية النهضة ف

ي  الحياة قسوة من القدام هؤالء
 
 نيةالسك االحوال وسوء االجور  قلة ومن الكويت، ف

اتهم ي  واخلصوا  التكيف استطاعوا  وبخي 
 
ي  عملهم ف

 كانوا   ومي تسمع لم انك ويكف 
ي  لونيعم

 
 ءهؤال  ابرز  من وكان الخصوصية؟ الدروس كارثة  عن الكويت مدارس ف
ون  وآخرون هللا، رحمهم اياد  وابو  الوزير  خليل القادة المعلمي     قاعات همل تشهد  كثي 
ي  الدرس
 
بية وزارة مدارس ف ي  اليى

 
 لةوالصياد االطباء قطاعات وايضا  الكويت، ف

ها  والسكرتارية ي  المهن من وغي 
ي  الشعب ابناء بها برز  التى

 .الفلسطيت 
 «القراء» فيق حتى  خلف صالح الشهيد  بالقائد  بالتعريف اوال  هللا بركة عىل وابدأ 
ة عىل ي  وتاريخه وانجازاته وفكره البطل هذا  سي 

ي  الطويل الوطت 
 
 لقضيةا خدمة ف

ي  تاركا  حياته امتداد  عىل الفلسطينية
 
 ليتعرف ارئالق لذكاء األخي   المشهد  الختام ف

؟ الموساد  انهم لنا  يقال أال  وبرجاء «أبواياد» قاتل عىل  !اإلرسائيىلي
 خلف؟ صالح هو  من

ي  ارزينالب الفلسطينيي    القادة من سياسي  «اياد أبو » الحر ي  اسمه خلف..  صالح
 
 ف

ي  «فتح» حركة تأسيس
ي  الصليبخات شواط   عىل تشكلت التى

 
 كان  يوم الكويت ف

ي  يعمل
 
ي  المهندس الكويت ف

ي  ،«ابوعمار» الفلسطيت 
 
 من وعةومجم االشغال وزارة ف

 حركة» ي  اك ليؤسسوا  الكويت ارض عىل يجمعهم ان القدر  شاء الذين الفلسطينيي   
ي  «عربية ثورية

 
 درس لذيا خلف، وصالح الوزير  خليل ابرزهم من وكان الستينيات ف

ي 
 
ي   جيل وهناك الدعية، ثانوية ف

مي    من كويتى  البطل لقائد ا هذا  يذكرون امثاىلي  المخرص 
:  لالحتالل قالوا  الذين الفلسطينيي    اخوتنا  من الهوامث ي

ى
 اال  قلة انوا ك  وان ال، العراف

ي  االحتالل ضد  مبدئيا  موقفا  وضعوا  انهم
ى
ي  آمالهم قتل الذي الغاشم العراف

 
 دولة ف

 !مستقلة؟ فلسطي   
 حياته
ي  خلف صالح القائد  ولد  وهناك يافا  اىل غزة من والده هاجر 

 
 وعقب ،3311 عام ف

 يانالك دولة قيام قبل البحر  طريق عن ثانية مرة غزة اىل ارسته رتهاج والدته
، ي  درس االرسائيىلي

 
 ليكمل 3313 عام مرص  اىل ذهب ثم الثانوية حتى  غزة مدارس ف

ي  دراسته
 
 امعةج من نفس وعلم تربية ليسانس عىل حصل وهناك المعلمي    دار  ف
ة هذه وخالل القاهرة، ي  كبي    دور  له وكان الطالبية الحركة مع نشط الفيى

 
 تأسيس ف

، طالب اتحاد  ي
 واالستاذ  عرفات يارس  ومعه تأثر  انه شخصيا  هو  ىلي  قال وقد  فلسطيت 

ي  االخوان بفكر  الزعنون سليم
 
 حيث سفةللفل مدرسا  غزة اىل عاد  ثم حياتهم، بداية ف

ي  للعمل التاريخية فرصته جاءت حتى  السياسي  نشاطه واصل
 
 3313 امع الكويت ف

 فاتعر  يارس  الرئيس خاصة والخوانه له عظيمة فرصة هذه نتوكا مدرسا، للعمل
ي  الوزير، خليل الشهيد  واالخ

 
 وطنية حركة بدايات انشاء تم الكويت ارض وف

 للقضية الدوام عىل خي   ارض بلدي الكويت كانت  وقد  «فتح حركة» هي  فلسطينية
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ي  شعبال الن التحرر  لقضايا  متفهم شعب وفيها  الحرية ففيها  الفلسطينية،
 الكويتى

 .معهم مشكلة لديه وليس «حكامه» اختار
 الكويت موقف
 االوىل ضيتها ق الفلسطينية القضية تعتي   القدم ومنذ  وشعبا  حكومة الكويت وكانت
ي  الشعار  لهذا  وقدمت

 الحركيي    لهؤالء وسمح المعنوي والدعم المال الحقيفى
 .«فتح ركةح» وهي  ثورية فلسطينية حركة لتأسيس بحرية بالعمل الفلسطينيي   
ي  فتح حركة والتاري    خ ولالمانة

 
اهة من كبي    قدر  عىل رجاال  تضم كانت  بداياتها  ف  الي  

ات واعرف والتدين، ي  الصلوات يؤدون كانوا   منهم العشر
 
 سماع حال المساجد  ف

 !«دحالن   الرجوب» فتح وليست االذان،
ت اذا  الذين القادة هؤالء عن هللا عند  بها  نسأل شهادة وهذه ي  وكنا  ةالصال حرص 

 
 ف

ي  حفل او  مؤتمر  ي  معنا  وجدناهم ملتفى  او  خطان 
 
 لصالة،ا يؤدون االمامية الصفوف ف

ي  اخواننا  عن الحقيقيي    «فتح قادة» نعزل اال  سطوري ومعت  
 
 «حماس حركة» ف

 .هلل فالدين
 الكويت من البداية
ي  مدونة حقيقة هناك

 
 ان وهي  يقدرون ال  طمسها  المتحذلقون حاول مهما  التاري    خ ف

ي  األساس هي  لكويتا
 
 كثي    اكهن ولعل «حماس» حركة وايضا  «فتح» حركة تكوين ف

ي  واإلعالميات األدبيات من
ي  الجىلي  الكويت دور  اىل مسموع بصوت تشي   التى

 
 ف

ي  جهودهم لتوحيد  الواحد  الدرب رفاق تجمع عندما  «فتح» حركة تأسيس
 
 دايةب ف

ي  ومنطلقاتهم وقيمهم مبادئهم بلورة شكل عىل الستينيات
 
 الشتات متض حركة ف

ي 
ي  الفلسطيت 

 
 معرفال الدور  «الصخرة» و «فلسطيننا» لمجلة كان  وقد  المهجر  ف

ي  الوطن جماهي   أمام الحركة بهذه ي  الشعب وقطاعات العرن 
ي  الفلسطيت 

 
 المهجر، ف

ي 
 
ي  فتح حركة دمج بعد  3393 عام وف

 
 ويظهر  ي  يك بدأ  الفلسطينية التحرير  منظمة ف

ي  كعضو   «إياد أبو » اسم
 
 «ةالمركزي» االسم هذا  أخذ  وقد  لفتح المركزية اللجنة ف

ي  المركزي االسم هذا  لتداول شيوعية بأنها  فتح بحركة بالتشنيع
 
 لمسمياتا كل  ف

ي  الشيوعية
 
، االتحاد  بقيادة الشيوعية المنظومة سطوة إبان ف ي

 تأسيس ما ا السوفييتى
ي  «حماس» حركة

 
 اهل من طيب جمع به قام ما  أوضح ان يوما  فآمل الكويت ف

ي  الكويت من ومشايخ فلسطي   
 
 .اليوم فعلت كما   «حماس» منطلقات بدء ف

 استهدافه
ي  اىل وأعود  ي  توىل حيث أياد  أن 

 
ي  األمن جهاز  رئاسة السبعينيات منتصف ف

 
 فتح ف

ي  الفلسطينية، التحرير  لمنظمة التابعة واألجهزة
 
ة هذه وف  ألكير  إياد  أبو  تعرض الفيى

 ديي اىل أشي   ان يمكن فقط هنا  وفشلت، اتهحي استهدفت اغتيال عملية من
ه الموساد  من اإلرسائيىلي  االستهداف ي  لةالعمي الفلسطينية المنظمات من وغي 

 التى
ي  معمر    الزنقة الرئيس وكان العربية، األنظمة بعض توجهها 

 
 المقبور و  احدهم القذاف

 .حسي    صدام



 82 

ي 
 
ي » أسماه كتاب  أصدر  3318 عام وف

 سلسلة عن خوذ مأ وهو  «هوية بال  فلسطيت 
ي  مع خاصة لقاءات

 
ي  حاول حيث رولو  اريك الفرنسي  الصحاف

 منظمةب له عالقة اي نف 
ي  «األسود ايلول»

 بأنه هل دائم اتهام عىل بناء وموجهها  زعيمها  انه عنه أشيع والتى
 ونخبوية يةوإعالم أمنية نطاقات له اتهام وهو  فتح لحركة المسلح الثوري الفكر  يمثل
 لسويديا للديبلوماسي  نسبة «فلسطي    جارنج» أسموه انهم مر األ  وصل بل تشيعه
ي  الفذة لقدرته وذلك جارنج، المشهور 

 
 التوجهات وصياغة التحالفات بناء ف

اتيجية  استطيع هنا  ومن والحكمة الدقة فائق بشكل التفاوض عمليات وإدارة اإلسيى
 مما  ربيةوالع يةالفلسطين الجماهي   حوله ملتفة بارز  كقائد   يظهر  بدأ  انه أحدد  ان
ي 
ه دور  أخذ  انه يعت  ي  غي 

 
وز  ف  !بعيد؟ زمن من االستهداف فكان الي 

 األسود أيلول منظمة
 نع مسؤولة كانت  فلسطينية منظمة هي  «األسود ايلول» منظمة ان يذكر  والكل
ي  ميونخ عملية

ي  «ارسائيليا رياضيا  عشر  احد » مقتل اىل أدت التى
 
 لعاباأل دورة ف

ي  3311 عام األولمبية
 
ي  األردن وزراء رئيس واغتيال بألمانيا، ميونيخ ف

ي  لتلا وصف 
 
 ف

ي  3313 عام القاهرة
 يسا رئ كان  يوم «األسود ايلول» مسؤولية المنظمة حملته والتى

ي  الدفاع ووزير  الوزراء لمجلس
 
ي  الجيش تصادم تم حيث وقتها  ف

 واتق مع األردن 
ي  الفلسطينية التحرير  منظمة

ي  متمركزة كانت  التى
 
 ايلول» نظمةم ان قيل وقد  األردن ف

 نا التاري    خ هذا  بعد  أشيع وقد  األردن من المنظمة طردت ان بعد  تشكلت «األسود
ي  والعمليات المنظمة هذه تنظيم عن المسؤول هو  خلف صالح

 ووجه جرت التى
 .داود ومحمد  العمري أبومحمد  من كل  اىل ايضا  االتهام

   الصدفة
 إليه قادتن 

ي  عليه اتعرف ان محظوظا  كنت  لعىلي 
 
، زهرة ف ي ي  شاب وأنا  شبان 

 
 لعمر ا مقتبل ف

ي  طاغية «العربية القومية» وكانت الثوري، للعمل متحمس
 
 اإليرانية الحرب وقتها، ف

ي  االتحاد  واحتالل العراقية،  
ي  الهم وكان ألفغانستان، السوفييتى ا،ك  العرن   والجرح بي 

، اإلسالمي  ي  تدور  والصامتي    ظي   والمحاف واإلسالميي    القوميي    بي    ومماحكة أكي 
 
  ف

ي  الوطن أروقة كل ي  وكانت محيطه اىل خليجه من العرن 
 أتعرف نا التاريخية فرصتى

ي  أحببته الذي القائد  هذا  عىل
ا   أخا  وكان المحبة وبادلت  ي  حا،نصو  وصديقا  كبي 

 صارحت 
ي 
 
ي  يدور  بما  المواقف من كثي    ف

 
  وما  ثورتهو  شعبه جراحات يحمل الذي وهو  نفسه، ف

ي  الدور  لتعطيل العربية األنظمة تآمر  نم يدور  كان
 وحتى  مالءالع يد  عىل الفلسطيت 

 محطات للتناو  طويال  اتوقف األسطورية الشخصية هذه عىل اكير  «القارئ» يتعرف
ي  ليتعرف التفصيل من بنوع حياته

 عارض الذي وريالث القائد  هذا  فكر  اىل الكريم قارن 
ي  االحتالل

ى
ي  الكويت عىل الغاشم العراف

 
ي الث ف

 طالب وكيف 3331 اغسطس من ان 
 .االحتالل يدين المنظمة باسم بيان بإصدار  عرفات
 مقتله لقبي بالنار  اللعب يهوى أحمق بأنه حسي    صدام المقبور  يصف كان  وكيف
ي  بساعات
 
 ال  ر امو  وهي  امانات المجالس الن المعلومات ببعض واحتفظ تونس، ف
ي  تظهر  ان تستحق

 
 .عيدب من وال  قريب من ال  همتخص وال  الناس كل  يقرأه ملف ف
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   للتنظيم والقيادة التأسيس
 
 الكويت ف

ي 
 
ي  صدر  الذي «اغتياله واسباب بداياته ارسار  جهاد..  ابو » كتاب  ف

 
ي  3383 لابري ف

 
 ف

ي  حمزة د.محمد  يعرض التونسية صفاقس
 
 تم كيف  (111 – 119) الصفحة ف

ي  فتح حركة تأسيس
 
ي  قلته ذيال مي كال   يؤكد  وهذا  يوسف، د.سمي   وقدمه الكويت ف

 
 ف

 :كامال  بالنص واعرضه الملف بدايات
ي  فتح حركة تنظيم دور  خاص بشكل «جهاد ابو » ابرز

 
 تنظيمنا  كان» وقال:  الكويت ف

ي 
 
 ميعج مع هناك من مستمرا  حوارا  نقيم وكنا  متانة واالكير  االقوى هو  الكويت ف

 .«التنظيمات
نا  وقد  ي  ارسر

 
ي  تأمال الذي فتح لحركة ولاال  التأسيسي  االجتماع اىل اخرى مواقع ف

 
 ف

 ويوسف عبدالكريم، وعادل الوزير، وخليل عرفات، يارس  االخوة، وضم الكويت
ة، ي  فتح حركة تنظيم قائمة وتحتشد  عمي 

 
 قياداتال اسماء من بالعديد  الكويت ف

ي  والكوادر 
ي  بفتح التحقت التى

 
 كر نذ  «جهاد ابو » ذاكرة عن ونقال  بداياتها.  ف

 ا انضمو  الذين اوائل من وكانا  مسودة، ومحمود  الدنان، عبدهللا االخوة بالخصوص
 .فتح لحركة المركزية اللجنة لعضوية
ي  فتح تنظيم وضم

 
، فاروق االخوة:  ايضا  الكويت ف  صالحو  الحسن، وخالد  القدومي

 مركزيةال اللجنة عضوية اىل وانضموا  البدايات عايشوا  الذين الزعنون وسليم خلف،
ات عىل فتح لحركة  .اقبةمتع فيى
ي  المتقدمة الكوادر  ابرز  من وكان

 نالحس عىلي  االخوة:  ايضا  البدايات عارصت التى
ي  عرفات، وفتىح الوزير، ومحمود 

، وهان   ،هللا جاد  وعىلي  بعباع، ومختار  القدومي
، وموس حرب، ومحمد  ي  انك  الذي اسماعيل ابو    سكرانة أبو  عرفات والمرحوم قنيت 
ق كان  الذي االول الرعيل من حد كوا  وعرف والنشارس، الحركة من شعلة  ود الحد يخيى
ي  العربية
 
 .للفدائيي    والتموين والعتاد  واالسلحة الذخائر  تأمي    سبيل ف
ي  وهما  «اسماعيل ابو » برفقة كان  انه «جهاد ابو » ويذكر

 
 وتبي   اىل طريقهما  ف

 ةنقط وعند  والمتفجرات، االسلحة من مجموعة بحوزتهما  وكان دمشق، من قادمي   
ي  االمن رجال اشتبه الحدود

 معه وجدوا و  بتفتيشه وقاموا  «اسماعيل أبو » ب  اللبنان 
ر   كافية  كانت  «فلسطيننا» مجلة من نسخة  ابو » امر شفيكت لم بينما  العتقاله، كمي 
ي  االسلحة وال  «جهاد

 ىلا الوصول ان «جهاد ابو » ويتذكر لبنان.  اىل بها  دخل التى
ة عىل الحصول صعوبة بسبب صعبا  كان  الكويت  لها  كانت  «فتح» لكن دخول تأشي 
ي  المهمة مواقعها 

 
 سهيالت،الت كافة  تقديم الممكن من كان  بحيث الكويتية، االدارة ف

 لمدينة البلدي للمجلس العام السكرتي   موقع يشغل مثال  الحسن خالد  االخ كان  فقد 
ي  االهمية بالغة موقع وهو  الكويت،

 
ة تلك ف  لكويتا شخصيات معظم ان حتى  الفيى

ي  تجدها  كنت  جاالتها ور 
 
ي  مكتبه، ف

 للحصول يا هاتف اتصاال  يجري او  يشي   ان فيكف 
، اي دون يريد  ما  كل  عىل ي  االخ كان  كذلك  تأخي 

 كرتي  الس موقع يشغل القدومي  هان 
ي  مسجال  اسىمي  يكون اتصاال  يجري ان وبمجرد  الكويت، ألمي   االول

 
 داخلو  المطار  ف

 .عقبات دون الكويت
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ي  تنظيمنا  تطبع كانت  الظروف هذه مثل» جهاد:  ابو  ويضيف
 
 كان  لذيا الكويت ف

 عىل محدودة كانت  اتصاالتنا  ان ورغم نسبيا، تحركه سهولة بحكم اكي   بمرونة يتمي   
 قمنا  ثحي االتصاالت، هذه مثل اجراء حاولنا  اننا  اال  الكويتية، الشخصيات مستوى
ة ويوسف وانا  عمار  ابو  مرة  يثح الكويتية، ياتالشخص بعض مع بااللتقاء عمي 
ي  تنظيم بأننا  بأنفسنا  تعريفا  لهم قدمنا 

ي  وطت 
 وبدء التنفيذ  ةامكاني ونملك فلسطيت 

ي  لكننا  العمل
 واتسن خمس ننتظر  ان من فبدال  المادية، االمكانيات قلة من نعان 

ح فإننا  االمكانيات هذه لتوفي   اخرى  من وذلك مدةال هذه بتقصي   هم يقوموا  ان نقيى
 لهم وقلنا  عد ب فيما  القرض بتسديد  نقوم ان عىل العمل نبدأ   ي   لنا  قرض تقديم خالل
ورس كافة  عىل نوافق اننا  ي  الشر

 تريدون ما  مفلك بدأتم اذا  الجواب:  وكان يفرضونها، التى
 ىلع لنا  اضافيا  حافزا  الموقف هذا  مثل شكل وربما  آسفون، فنحن ذلك قبل اما 

 .«واالستمرار المواصلة
ي  فتح حركة لتنظيم اديالقي الموقع واستمر 

 
 االنطالقة ي  تفج تاري    خ حتى  الكويت ف

ي  المسلحة
 
ي  الثقل مركز  اخذ  حيث 3/3/3391 ف

 
 سورية اىل تدريجيا  االنتقال ف

ي  والكوادر  القيادات رأس عىل جهاد  وابو  عمار  ابو  بانتقال
ي  اخذت التى

 
 العمل يد تصع ف

ي 
كة الحدود  من الفدان  ي  ا نهائي القيادة لةمسأ بعدها  حسمت ثم العدو  مع المشيى

 
 ف

 نم كامل  قرن رب  ع حواىلي  منذ  العالم عرفه الذي النحو  عىل واستقرت ،3399 عام
 .الزمن
 ألقاب
ة ي  األلقاب هي  كثي 

:  خلف صالح الشهيد  عليها  حصل التى  حادة، سيةسيا عقلية وهي
اعات، تسوية عىل قادر  طلق، خالب أسلوب ي  به يوثق رجل الي  

 
 ارجية،الخ المهام ف

ي  منظمته، رسار أل  حافظ
م الوطت   تسوية بمباحثات أو  من أول كان  )التدين(، المليى 

ي  تعيشان لدولتي    دعا  من وأول إرسائيل مع
 
 .ةوإرسائيلي فلسطينية سالم ف

 التنظيم   العمل
ي  هو  ويتفرغ صيفا  القاهرة إىل أرسته يرسل هللا، رحمه ،«إياد أبو » كان

 
 للعمل إجازته ف

ي  فتح حركة داخل والثوري التنظيىمي 
 وتحديدا  ا له مقرا  الكويت قياداتها  اتخذت التى

ي 
 
ي  األمن لمرونة الجابرية(   )حوىلي  ف

 حفت حركة ألعضاء المادي وللدخل الكويتى
ي  العاملي   
 
 من ثي  الك بعد  اآلمن الموطن الكويت من جعال  العامالن وهذان الكويت، ف
ي  الصعوبات

ي  الفلسطينيون القادة واجهها  التى
 
 رجال حقاتمال  من ربيةالع البلدان ف

 ةالجالي بعكس هناك الفلسطينية للجاليات المادي الدخل قلة ونتيجة األمن
ي  الفلسطينية
 
ي  الكويت ف

بية قطاع تشغل كانت  التى ا  الصحةو  والتعليم اليى  من وكثي 
 .الخاصة المؤسسات

 والكويت السعودية بدور  يشيد  خلف صالح
 ةالمقاوم بي    العالقة ان يكتشف ةالخاص ورسائله أياد  أبو  مذكرات يراجع ومن

، الخليج دول مع فتح، وخصوصا  الفلسطينية، ي   السعوديةو  الكويت خصوصا  العرن 
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ي  الثورية واالنظمة المقاومة بي    العالقات من واستقرارا  اتزانا  أكير  كانت
 
 العالم ف

ي  ي  العرن 
 .شعوب  ها حساب عىل العربية الزعامة عىل تنافست التى
ي  هي  كويتال أن أبوأياد  ويعتي  

 ويقول:  فتح كةحر  لنمو  األوىل الحضانة لفتح وفرت التى
 ان حيث 3311 العام منذ  فتح عىل تتدفق بدأت المالية الخليجية المساعدات ان

ي  أياد  أبو  استقبل قد  كان  سعود  الملك السعودي العاهل
 
 وهو  3311 عام من أكتوبر  ف

ي  عضو 
 
، الطالب اتحاد  ف  ما    مملكةلل زيارة أثناء   االتحاد وفد  واعىط الفلسطينيي  
ي  استخدامه أجل من ضخم مبلغ وهو  أمي  ي  دوالر  ألف 11 يوازي

 
 اطاتالنش تمويل ف

ي  اياد:  أبو  ويواصل الطالبية. 
 
ي  فيصل الملك مع تقابلت 3398 عام وف

 
 لمدة مقره ف

 كانو  الفلسطينية، الحركة عىل شديدا  عطفا  منه ووجدت متصلة، ساعات أرب  ع
، نظام أي مع نتماثل أو  نتشابه اال  ينا عل ان هو  تقديره ي  المملكة نفإ هذا  وعىل عرن 
 يصل: ف الملك وقال تفعل...  أن يمكن ما  بقدر  المقاومة ستساعد  السعودية العربية
اح عىل بناء   وافق كما   انتقادا، وال  مديحا  الفلسطينية الحركة من نريد  ال  ونحن  اقيى
ي  «دعم لجان» بإنشاء السماح عىل   أياد  أبو  قدمه

 
 بات،اله بجمع تكلف المملكة ف

ي  العاملي    الفلسطينيي    رواتب من %1 اىل تصل نسبة تلقائيا  تخصم وبأن
 
 ملكةالم ف

ي  الخصومات هذه حصيلة تستخدم  ي   السعودية العربية
 
 ثم فتح، صندوق تغذية ف

 جمعه تمسي الذي المبلغ يوازي مبلغا  لفتح ستدفع المملكة فيصل:  الملك اضاف
عي    سطينيي   الفل من  .المتي 

 الكويت الحتالل رفضه
ي 
 
 ما  الدائرة بالحرب للغاية مشغوال  كان  هللا رحمه ،«أياد أبو » في ه قت  ل الذي الي   وم ف
 أحد  «اياد أبو » وكان للكويت، احتالله بسبب حسي    صدام ونظام التحالف بي   

 عرفات سالرئي عىل وضغطوا  االحتالل هذا  رفضوا  الذين االحرار  الفلسطينيي    القادة
، االحتالل إلدانة ي

ى
 حتاللاال  وبشدة يدين عرفات من ردا  منتظرا  إياد  ابو  وكان العراف

ي 
ى
ي  «اياد ابو » أجرى أن بعد  العراف

 
ي  مقره ف

 
 اولوا ح أجانب سفراء مع لقاء تونس ف

 كمن  تللكوي احتالله واعتي   حسي    صدام حماقة عىل أياد  ابو  فأكد  رأيه استطالع
 تار الس اسدل وهكذا  عواصف، دون العيش يستطيع وال  دائما  ر بالنا اللعب يهوى
ي  حياته دفع الذي هللا، رحمه «ابواياد» االبطال فتح حركة قادة احد  عىل

 
 سبيل ف

ي  موقف
ي  القرار  يبفى  ان وهو  حياته طوال به نادى مبدن 

 بعي    ال مستق الفلسطيت 
ي  مقتله فكان العربية االنظمة

 
 .الحكاية نكمل الغد  وف

 أبونضال
 تتناوب العربية االنظمة بدأت عندما  خاصة «نضال ابو » م  ن الغضب شديد  كان
ي  نظام احتضن عندما  الغضبة رصي    ح وكان احتضانه، عىل

 
 «ابونضال» القذاف

ي  العراق وايضا  الليبية، االرض عىل رجاله مع واستضافه
 
 وأوعز  ي   حس صدام عهد  ف

 .الفلسطينيي    القادة بعض بقتل له
 «أمل» تسليح
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 طأ خ وتدريبها  أمل حركة تسليح ان ميه والميه البارد  نهر  معارك عقب ىلي  قال
ي  اتيىح 

ي  الثورة فصائل منه عانت اسيى
 
 .لبنان ف

 سؤال
   عمريال ومحمد  اللطف ابو  القادة واخوانه «اياد ابو » قاتل عىل القبض بعد  تم ماذا 
 سؤال؟ مجرد 
 :الكريم القارئ عزيزي
  ويلحق االول الجزء هو  هذا 

ً
ي  جزءال غدا

 ،خلف صالح القائد  اغتيال ملف من الثان 
  اذا  «ةالقراء» وبعد واالحرار.  العالقة اطراف عند  المغيبة الحقائق من كثي    وتبفى 
 .ارسالها يرىح   «الساخن الملف» هذا بخصوص واضافة مداخلة لك كانت
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 «صالح خلف»قراءة متأنية في فكر القائد الفلسطيني 

 (2ـ  2)

 بأيٍد فلسطينية« أبوإياد»رصاص الغدر العرَث  قتل 

 
 مسيرة في يشارك عبدالرحمن يوسف الزميل

 2891جاجا على الغزو االسرائيلي للبنان عام احت

 في الكويت

 
 

 عبدالرحمن يوسف الزميل يصافح هللا رحمه ابواياد

 

 
 العراقي االحتالل اثناء حسين صدام يزور عرفات

   للكويت
 

 وسليم الزعنون يصافح الزميل يوسف عبدالرحمن

 

https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/195258-1p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/195258-3p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/195258-Bp30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/195258-4p30-31.jpg?height=500
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 التذكاري النصب عند عبدالرحمن يوسف الزميل

  االردن في الكرامة لمعركة

 
 الفعاليات احدى يحضر عبدالرحمن يوسف الزميل

  الفلسطينية

 

 

 
 

 حواتمة ونايف حبش جورج يتوسط اياد ابو

 

 

  
، الشهيد  وال  األول الشهيد  أكون لن يقول:  كان  خلف صالح  اءأبن فكل األخي 

 الزكية دمائهم من فلسطي    مهر  لتقديم مستعدون فلسطي   
 صباح الشيخ األمي   السمو  صاحب وحنكة بحكمة اإلعجاب شديد  كان 

   القضية بنصي   ويصفه األحمد 
 
 الدولية المحافل ف

 عبدالرحمن يوسف بقلم: 
ي  أوراق أجمع وأنا 

ي  والنفس مذكرانى
 يةالقض تاري    خ من منسي  ملف لفتح تراودن 

ان قول عىل وقفت الفلسطينية ان:  خليل جي  ي  الحقيقة» جي 
 برهان ىلا تحتاج التى

 حركة يهمف بمن الجميع طواه منسيا  ملفا  افتح أن قررت وعليه ،«الحقيقة نصف هي 
ي  الشعبو  فتح

 اغتيل ذيال خلف صالح القائد  الشهيد  البطل ملف وهو  الفلسطيت 

https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/195258-6p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/195258-7p30-31.jpg?height=500
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2011/05/195258-Ap30-31.jpg?height=500
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ي 
 
ي  3333 يناير 39 ف

 
ي  تونس ف

 
ي  خيوطها  حيكت جبانة عملية ف

 
 افبأطر  بغداد  ف

ي  ضالعة فلسطينية
 
ي  القائد  هذا  الغتيال المؤامرة ف

 حمزة» لعميلا يد  عىل الفلسطيت 
ي  اإلرسائيىلي  الموساد  إىل نسب الذي «أبوزيد

 
 اديقي من مجموعة طالت ةعملي وف

 ريالعم محمد  ابو  العمري فخري والقائد  )ابوالهول( عبدالحميد  هايل فتح حركة
ي  عليه هللا لعنة المخلوع التونسي  الرئيس مع وبالتنسيق

 
 مزبلة يدخل أن لقب الدنيا  ف

ي  شارك أن بعد  التاري    خ
 
ي  قائد  من أكير  قتل ف

 البطل يد الشه رأسهم وعىل فلسطيت 
 لم ولكن حرير الت بعد  انشغلت ومهندسها.  الفلسطينية االنتفاضة صانع الوزير  خليل
ي  قلت والمستجدات االوضاع شاهدت وكلما  الساخن الملف هذا  عن اغفل

 
،نف ف  سي

ي  الزمن، ومر  قليال، النتظر 
 
 بابالش لعل الملف هذا  افتح الشباب ثورات زمن وف

ي 
 بعد  ينيي   الفلسط لقادةا قتل من السؤال:  هذا  مىعي  ويطرح عينيه يفتح الفلسطيت 

 من بالعديد  السؤال هذا  ويتبع القاهرة؟ اتفاق حماس وحركة فتح حركة وقعت ان
 :مثل االسئلة
 التونسي  الساحل عىل روحه فاضت حيث «قرطاج» إىل رأسه مسقط «يافا» من

ي  حيث المتوسط للبحر 
ي  الغدر  برصاص قض    مثل ر بالظه والطعن والخيانة العرن 

ين ي  بهدر  رفاق من كثي 
 
 الساخن لملفا هذا  فتح أواصل فتح لحركة المركزية اللجنة ف

ي  لن انه مسبقا  اعرف الذي
ي  الشعب من «قلة» ير  

ي  الضالعي    الفلسطيت 
 
 ف

 وتجاوزوا  وا كي    أنهم ذنبهم كل  كان  الذين االبرار  الفلسطينيي    القادة معظم استشهاد 
ي  بلوغه لهم المسموح من ليس حدا 

 
 لضوءا عنها  يغيب أال  تريد موجودة زعامة ظل ف

 .واألخي   األول القرار  بيدها  ويكون الدوام عىل والسياسي  اإلعالمي  والوهج
ي  ىلي  قلت يوم اتذكر  «إياد أبو » يا هللا رحمك

 
ي  اللاالحت قبيل االمسيات إحدى ف

ى
 العراف

ي 
 
 ابناء من وكبةك  لتكريم تستعد  الفلسطينية التحرير  منظمة كانت  عندما  مايو  شهر  ف

ي  الكويت
 
ي  المنظمة مقر  ف

 
 مشكلتنا و  باالحداث حبىل القادمات األيام معناه ما  حوىلي  ف

ي  ديض تكون أو  مىعي  تكون أن وإما  وهناك هنا  من نستقطب ان الفلسطينيي    نحن
 
 ف

ي 
 .«حسابانى
ي  والدتك بي    «إياد أبو » يا كبي    بون

 
ي  ورحيلك يافا  ف

 
 الحسابية العمليةب ولنقم قرطاج ف

ي  والدتك 3311
 
ي  التاري    خ من عاما  وخمسون ثمانية الكاغتي 3333 وف

 الوطت 
ف  كنتو  عليه والجلوس الكرسي  حب عن البعيد  القائد  بمسؤولية حملتها  المشر
ي  دائما 
 
، صفوف ف  .وقيمك لمبادئك ثمنا  حياتك ودفعت الجماهي 
 فلسطينيا كنت
 دولتك» بأن تعلم تكن ولم الواحدة بفلسطي    تحلم فلسطينيا، الدوام عىل كنت
ي  األول فريقان ليوما «الحلم

 
ي  والقطاع الضفة ف

ي  والثان 
 
 أمل من هناك وليس غزة ف

  مجتازين وفهمصف ستتقارب حتما  الذين الفلسطينيي    الشباب هؤالء سوى هللا بعد 
 .قريب ليوم وانه هللا بإذن التوحد  نحو  العقبات كل

ي  الرواد  القادة من طاهرة مجموعة عقب لالغتيال اختاروك عندما 
 
 نلذيا الشهادة ف

ي  يكن لم سبقوك
 
 «رسهم» ىلع الستار  يسدل بمقتلك ان العزيز  الصديق أيها  بالهم ف
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ي  وفاتهم أبدا  متهمة ليست االرسائيلية الرصاصات بأن الدفي   
 
 عربية انها  بل مقتلك ف

ي  فلسطينية بيد 
 
 عىل لسطينيةالف بالدماء يده تلوثت طاغوت من وبأمر  عربية دولة ف

 .الدوام
 اهلكك  عىل حملتها  والجهاد  النضال من عقود  ثالثة من أكير  د: الشهي البطل أيها 

ي  الشهيد  تلو  الشهيد  يعىطي  وشعب عزيز  وطن أجل من المتعب
 
جاعا سبيل ف  سيى

 اصلةلمو  «القدوة» سبقوك الذين الشهداء والقادة منك مستلهما  السليبة، االرض
 .البطوىلي  الدور  هذا 
، الشهيد  وال  االول الشهيد  أكون لن يقول خلف صالح كان  لسطي   ف ابناء فكل االخي 

 .الزكية دمائهم من فلسطي    مهر  لتقديم مستعدون
ي  كلما   كان

 يفقد  لم ولكنه همومه طرح يواصل ثم ليفكر  طويال  يقف حلمه عن حدثت 
 .يوما االمل
ي 
 
:  قال الجلسات إحدى ف ي  وطن، لنا  سيكون ىلي

 مدينةو  حجرا، حجرا  فلسطي    وسنبت 
رع مدينة، ي  الزيتون اتبيار  كل  وسي  

 دولة نقيموس االرسائيلية، اآللة اجتثتها  التى
ي  الحقيقية الديموقراطية

ب التى  .المثل بها  سيرص 
 والده قدوته
ا   هللا، رحمه كان، ي  البسيط الموظف غزة من القادم والده يتذكر  ما  كثي 

 
 لسجلا ف

 الذين ينيي   الفلسط اآلباء سائر  مثل تعليمه عىل حريصا  األب هذا  كان  وكيف العقاري،
 الدهماو  سيجعل التعليم ان قناعة إىل وصلوا  النهم أوالدهم تعليم عىل يحرصون

ي  الرصاع طبيعة معرفة عىل قدرة اكير   .االرسائيىلي    العرن 
ا  خلف صالح القائد  وكان ا   معيى   إىل اليافع الشاب وهو  دخل كيف  بنفسه، كثي 
، تهويد  لمقاومة تسىع منظمة وهي  «النجادة منظمة»  رانهاق مع تدربو  فلسطي  
ي  السالح استخدام عىل  .السالح لندرة نظرا  الخشت 
طة داهمت عندما  االعتقال جرب كيف  يذكر  هللا، رحمه وكان، ل االنتداب رسر  مي  
 من هذا  انك  وكيف يهودي، تلميذ  عىل االعتداء بتهمة اعتقاله عىل وارصت ارسته
 لبحر ا طريق عن نيةالصهيو  القوات من هربا  غزة اىل يافا  من ارسته هجرة اسباب
 .اليهودي الرصاص من وابل تحت
ي 
ي  والنت 

 
ي  شاركوا  وممن معلم االساس ف

 
 معظم انك  الكويتية المعلمي    جمعية قيادة ف

بية التعليم المنىح هذا  يأخذ  حديثنا  ي  والعمل واليى  معه اطرح كنت  ما  وقليال  النقان 
ي  ما  بطرح هو  يبادر  لم ما  السياسية الجوانب

 
ي  معه واتجاوب ىلي  داخله ف

 
 .لحوارا ف

ي  رمزه والده يعتي   خلف..  صالح وكان
ي  الفلسطيت 

ا   ويذكر  الحقيفى  وحرصه فضالها كثي 
ي  عبدهللا االكي   واخوه يفكر  جعله مما  تعليمه عىل

 
ورة ف  االب  ا هذ مساعدة رص 

ي  بداياته كانت  وكيف للدخل جديد  مصدر  لتوفي   رسا  بالعمل
 
 اللغة اسةلدر  مرص  ف

ي  العربية
 
ي  نشاطه بدأ  وكيف االزهر، عةجام ف ي  النقان   عىل رفوتع المنظم الطالن 
 3311) الفلسطينيي    الطلبة رابطة خالل من االثنان وتعاون «عرفات يارس » الطالب
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 الجهزةا من نالهما  وما  الفلسطينيي    الخريجي    رابطة خالل من انتظما  ثم (3319 –
 .المرصية االمنية
 فرصة هل اتيحت عندما  عبدالنارص  جمال الرئيس بلقائه الفخر  شديد  اياد  ابو  وكان
 .العربية الدول جامعة ومن مرص  من الفلسطينيي    الطلبة مطالب عرض
ي  عملت لقد  مرة:  ىلي  وقال

 
ي  غي   الفلسفة بشهادة التخرج بعد  غزة ف

 نلت ندما ع انت 
بية دبلوم ي  العمل دعوة قبلت المرصية شمس عي    جامعة من النفس وعلم اليى

 
 ف

توح الكويت ي  اليكم رص 
 
ي  دوري امارس  ي   بلدكم ف

ي  ان غي   كمرحلة  الوظيف   درن 
 .فلسطي    تحرير  نحو  سيكون
 رئيسية محطة الكويت

ي 
 
ي  كل  ف

ة جلسانى  لفلسطينيةا القضية عىل الخي   وجه بأنها  الكويت يذكر  كان  الكثي 
 االحمد، صباح الشيخ األمي   السمو  صاحب وحنكة بحكمة االعجاب شديد  وكان
ي  القضية بنصي   يصفه وكان للخارجية، وزيرا  يومها وكان

 
 عىل وانه لية،الدو  المحافل ف

ي  الفلسطينية التحرير  منظمة به تحىط   ما  وراء الدوام
 
 ابةاستج من الكويت ف

 .لمطالبها
ي 
 
ي  دائمة ابهار  نقطة الكويت ف

 
 بالدور  المؤمني    اشد  من كان  النه «اياد ابو » عيون ف

ي 
ي  الكويتى

 
ي  اصةخ الفلسطينية التحرير  منظمة دور  وتأصيل فتح حركة بناء ف

 
 ظل ف

ي  السياسية القيادة
 رحمه   الحمد ا جابر  الشيخ سمو  حينذاك البالد  امي   يرأسها  كان  التى

 عىل ضاءالبي االيادي صاحب    العبدهللا سعد  الشيخ الوالد  الراحل االمي   وسمو    هللا
 من رفاتع يارس  الرئيس يخرج ان بشجاعته استطاع والذي الفلسطينية القضية
 واهلنا  ي   فلسط اهل اخواننا  يتذكرها  طويلة تفاصيل فيها  معروفة قصة وهذه االردن
ي 
 
 .الكويت ف
ي 
 
 واالخ الحسن وخالد  عرفات يارس  دربه رفقاء مع السياسي  النضال بدأ  الكويت ف

 لدواما عىل كان  التاريخية ولالمانة الرجل وهذا    االديب ابو    الزعنون سليم االستاذ 
ي  الحق مع

   وزياد أب   قبالوي رفيق هو  آخر  رفيقا  هناك ان كما   صلبا  مدافعا  الكويتى
ي  قتل الذي هللا رحمه

 
 ألنه بعثيةال العراقية األمنية األجهزة يد  عىل ويقال الكويت، ف

 .حسي    صدام للمقبور  مظاهرة تسيي   رفض
ي  للحق دائما  الداعمة الحرة الكويت ومن

ي  النضال بدأ  الفلسطيت 
 غطاء اءلبن الوطت 

ي  للتحرك رسىمي 
 من كان  ي   الفلسطيني من بمجموعة االتصال وبدأ  الفاعل الفلسطيت 

 يعملون هؤالء وكان مازن( )ابو  عباس ومحمود  عدوان وكمال النجار  يوسف ابرزهم
ي 
 
ي  الحركة بناء من المؤسسون هؤالء وتمكن قطر، دولة ف

ي  اصبحت التى
 
 سنواتال ف

ي  النضال ورائدة لفلسطينيةا الثورة فصائل اكي   من الالحقة
 ريالتحر  الوطت 

ي 
 انها  تللكوي تشهد  الصليبخات سواحل ان عرفات الرئيس ذكر  وقد  الفلسطيت 
ي  األساسي  الحاضن

 
 .أرضها عىل فتح حركة تكوين ف
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   الرجل
 
 الثاث

ي  الرجل اياد  ابو  عىل دائما  أطلق
ي  الثان 

 
ي  فتح، ف

 
 ومع طينية،الفلس التحرير  منظمة وف

ي  الثوري للعمل اياد  ابو تفرغ
 مهام نجز وي ينجح ان القائد  هذا  استطاع الفلسطيت 

وت ودمشق القاهرة اىل زياراته خالل من صعبة  .وبي 
ي  مشاركته ينس من

 
ي  3398 عام الكرامة معركة ف

 
 الحرب سنوات طيلة العمليات وف

ي  صمد  وكيف اللبنانية،
 
 .3381 عام المقاتلي    مع وغادرها  الحصار  اثناء ف

 كاريزما  شخصية
ف ي انا  اعيى  صاحب بأنه خلف صالح شخصية عىل وقفوا  او  تعرفوا  ممن وغي 
 او  معه عملوا  الذين المقربون يلمسه وهذا  وثورية ومرنة وسلسة محبة شخصية
 او  الحزبية الكوادر  من معهم عمل الذين اما  معه العمل أو  المصادفة جمعتهم
هما أبوجهاد و  عرفات هو  كما   شخصيته ارستهم فلقد  التنظيمية  .وغي 
ي  له اقول كنت

 
ي  كاريزما   صاحب انك ملتقياتنا  ف

 
 ملكت الخطابية، الشخصية ف

ي  خطاباته شاهد  ومن لك، المستمعي    قلوب عىل وتسيطر  والكلمة «المايك»
 
 ف

 بالمئات هل يتوافد  الذي الجمهور  تأرس  شخصية ألنه أقصده ما  تماما  يىعي  المهرجانات
ات  .دائما رصي    حال لحديثه ليستمعوا  والعشر

 النظمةل االنتقاد  دائم فهو  العربية، الجماهي   مشاعر  دغدغة يثي   خلف صالح كان
ي ا االسود  ايلول ومنظمة اسمه بي    ما  االوسارس من الكثي   ربطت لهذا  العربية،

 لتى
بت كية والمصالح االرسائيلية المصالح رص  ي  االمي 

 
 بأن يصفونه كانوا   بل العالم ارجاء ف

 .المستهدف الهادر  يالثور  العنف يمثل
 ركة،الح عىل لالنشقاق الرافضي    واول باالصالح المطالبة شديد  هللا رحمه كان

ي  ىلي  وقال الكلمة، مسموع
 
 المؤيدين للجميع نستمع ان علينا  لقاء:  من اكير  ف

 لمتس عندما  نجده لذا  فتح، حركة ويقصد  الحركة، اضعاف نريد  وال  والرافضي   
ي  مر واست التحرير  ومنظمة الحركة

 
 ت محاوال  من للعديد  تعرض الوحدوي، نهجه ف

ي  االغتيال
 أمر  جاء حتى  وحذره يقظته بفضل ثم وجل عز  هللا بفضل منها  نجا  التى

ي  وجل عز  هللا
 
 العاجل لقاءبال وعده الذي عرفات الرئيس ينتظر  وهو  واغتيل تونس ف

ي  العدوان يدين بيان إلصدار 
ى
ي  أبوإياد  واغتيل الكويت باحتالل العراف

 
ي ر  ف  المتواضع أني

ي  كان  ما  وهذا  االدانة بيان عىل إلرصاره
ي  حوله ممن الشر  وطغمة الرئيس ير  

 
 العراق ف

 !والقضية؟
 إياد أبو  أعداء
ي  الدوام عىل كنت

 
 اياد؟ ا اب الموت تخاف أال  اداعبه:  الجانبية اللصيقة االحاديث ف

، إن لألجل راد  ال  المؤمن:  بثقة ويرد  يتبسم  ما  ولوأحا القدر،و  باهلل مؤمن انا  حرص 
 .الحافظ وهللا اليقظة استطعت

 االمن جهاز  يرأس الذي وهو  البديري  من كان  لذا  هللا، بقضاء الثقة شديد  كان
ي 
 ائيىلي االرس  االستخبارات جهاز  ان يعرف كان  ألنه ويقظا  حذرا  يكون ان الفلسطيت 
 الوصول ا ولو حا الثوري، العنف يمثل كان  ألنه وآخرين، ثمن بأي رأسه يريد  )الموساد(
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 وسفي وابو  عدوان وكمال نارص  كمال  اخوانه استشهاد  بعد  خاصة استطاعوا، ما  اليه
ي  النجار 
 
وت ف ي  االرسائيىلي  الكوماندوز  ايدي عىل بي 

 
 وهناك ،3311 فردان عملية ف

ي  نضال ابو  جماعة فلسطينية اطراف ايضا 
 «زيد و اب حمزة» تجنيد من تمكنت والتى

ي  الخائن المجرم
 
 سالخسي الخائن هذا  تجنيد  تم ان بعد  قرطاج ليةعم تنفيذ  ف

 قض   والذي عبدالحميد، هايل الهول( )ابو  حراس احد  وهو  «زيد ابو  حمزة» المأجور
ي  اياد  ابو  مكتب مدير  العمري محمد  ابو  زميله مع نحبه

 
ي  قرطاج عملية ف

 الصقت التى
 قارئلل ركوأت العرض، هذا  بعد  معروفون، هم والقتلة االرسائيىلي  بالموساد  زورا 

 !وراءه ومن القاتل هوية تحديد  الكريم
 الختيار مع اختالفه

 رس يا دربه رفيق من عان   كم  يعرف قرب عن   هللا رحمه   خلف صالح يعرف من
ي  اولويح ترصيحاته من الكثي   ويرفض اخطاءه يقّوم الدوام عىل فكان عرفات،

 
 اول ف

 يقول ؟الترصي    ح هذا  لم اياد  بو ا تسأله:  وعندما  المسارات، تصحيح االعالم مع فرصة
، خلفه ما  الصالح ببساطة لك:   !عرفات؟ يارس  هنا  ويقصد  الغي 
 بويطال الوحدة عىل الحفاظ يجسد  عمره نصف قض   خلف صالح ان عجب ال  لذا 
ا، كان  وان انشقاق اي ورفض باالصالح دائما   حمهر  قائال  يعالجه، ما  ورسعان صغي 
، لعدو ا امام موحدين نكون ان يجب هللا:  ي

 الول الرافض موقفه يذكر  وكلنا  الصهيون 
ي  حصل انشقاق

 
 .3381 عام فتح حركة ف

ي د منصفا  اكون وحتى  حكيم، وديبلوماسي  بارع، سياسي  خلف، صالح هو  هكذا 
 عون 

 تحف لحركة الثوري المجلس عضو  النحال جودة محمد  األستاذ  األخ مقال لكم انشر 
ي  كتبه  الذي

 
ي  فيه:  ا م ابرز  ولعل 1133 يناير 31 ف

 
 نم عشر  الرابع اليوم هذا  مثل ف

 فتح ركةوح الفلسطينية والثورة الفلسطينية التحرير  منظمة فقدت ،3333 يناير
 بالتأثي   يتمتعون كانوا   الذين االوفياء أمنها  وحراس قادتها  وأمهر  أخلص من قادة ثالثة
 فداءلوا بالتضحية حافل سجل لهم كان  حيث المسؤولية، وتحمل والنفوذ  والقوة
 هادهم،استش وحتى  االحتالل مع الرصاع مدار  عىل اإلرسائيىلي  االحتالل ضد  والكفاح
 ايله القائد  والشهيد  «إياد أبو » خلف صالح القائد  الشهيد  القادة الشهداء انهم

 .«أبومحمد» العمري فخري والشهيد  «أبوالهول» عبدالحميد
ي  خلف صالح القائد  للشهيد  الخاصة وللمكانة

 
 طينيةالفلس الثورة حلمرا جميع ف

ي  والممي    البارز  ولدوره استشهاده، حتى  التأسيس بدايات منذ 
 
 أمن ىلع حفاظه ف

 لعظيما القائد  هذا  حياة عىل الضوء تسليط الواجب من أنه أجد  فتح، وحركة الثورة
ة مهمة ومحطات دروس من فيها  لما  ي  منها  االستفادة يمكن وكثي 

 
 .ههذ أيامنا  ف

   دوره
 
 فلسطي    طلبة اتحاد ف
ي  وجوده وأثناء

 
 يارس  عىل تعرف حيث النضال، لعملية انطالق نقطة كان  القاهرة ف

ي  الطالب عرفات
 
 كان    بةالطل من عدد  بي    توجه ينمو  وبدأ  آنذاك، الهندسة كلية  ف

ورة إىل يدعو    بينهم من هو   الثقة فقدوا  نأ بعد  أنفسهم عىل الفلسطينيي    اعتماد  رص 
ة م3113 عام فقرروا  العربية، باألنظمة  قيادة إىل ترشيحهم بتقديم الفكرة هذه مبارسر
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، الطالب اتحاد   الرأي نم ما  قطاعا  يمثل الذي الوحيد  التشكيل وكان الفلسطينيي  
، العام ي

ي  االتحاد  أنصار » الئحة ونجحت الفلسطيت   الطالب أن ذلك وأثبت ،«الطالن 
 .وحدوي عمل إىل   االيديولوجية معتقداتهم وبرغم   يتطلعون
ي  التطور  وبدأ 

 
ي  غزة عىل اإلرسائيلية الغارة بعد  الفلسطينيي    الطلبة عمل ف

 
 عام ف

ابات المظاهرات نظموا  حيث م،3311  مطالبهم جملة من وكان الطعام، عن واإلرص 
ات نظام إلغاء  حتتي إجبارية تدريب معسكرات وإقامة ومرص، غزة بي    التأشي 

 عبد  لرئيسا واستجاب ائيلية،اإلرس  الهجمات ضد  أنفسهم عن الدفاع للفلسطينيي   
 إياد  أبو  نشطو  المرصية، والثورة الطلبة بي    تتوطد  العالقة وبدأت لمطالبهم، النارص 
ي  ورفاقه
 
ي  تهدراس إياد  أبو  أنر أن بعد  العالقة.  هذه وتوطيد  الكوادر  تجنيد  ف

 
 مرص  ف

ي  الشي عمله وبدأ  للتدريس، م3311 عام غزة إىل عاد 
 
 من مجموعات تجنيد  ف

ي  وتنظيمهم اضلي   المن
 
 .غزة ف

 فتح حركة تأسيس وبدايات إياد  أبو 
ي  اآلخر  الطرف وعىل

 
 وينشط ا مهندس هناك يعمل عمار  أبو  دربه:  رفيق كان  الكويت ف

ي 
 
 للعمل م3313 عام الكويت إىل إياد  أبو  وانتقل الفلسطينية.  المجموعات تجنيد  ف

 نالزعنو  وسليم الحسن وخالد  عرفات يارس  ورفاقه هو  له فرصة وكانت مدرسا،
ي  آخرين ومناضلي    )أبواللطف( القدومي  وفاروق

 
 همأبرز  كان  مختلفة، بلدان ف

ي  المقيمي    )أبومازن( عباس ومحمود  عدوان وكمال النجار  أبويوسف
 
 وحيد لت قطر، ف

ي  التحرير  حركة إلنشاء جهودهم
ي  الوطت 

 إىل طينيي   الفلس لتعيد  «فتح» الفلسطيت 
 ركةالح إلخضاع محاولة لكل التصدي عىل «تحف» مؤسسو وعزم وحقوقهم أرضهم
اف الوطنية ي  لما  عربية، حكومة أي إلرسر

 
 بهم ىط  تب أو  تثنيهم قد  عقبات من ذلك ف

 جلةم بواسطة الواسعة الجماهي   أمام مبادئهم بعرض وبدءوا  هدفهم، نحو  السي  
ي  سياسي  واآلخر  عسكري، أحدهما  جهازين:  وابتكروا  ،«والصخرة فلسطيننا »

 
 ةالفيى  ف

ي  الحركة بناء من )المؤسسون( مكن م. 3399و م3313 بي   
ي  أصبحت التى

 
 اتالسنو  ف

ي  فصيل اكي   الالحقة
ي  النضال ورائدة فلسطيت 

. الفلسطي التحرري الوطت  ي
 ابو  وكان ت 

ي  الرجل بأنه يوصف استشهاده وحتى  الوقت ذلك منذ  اياد 
ي  الثان 

 
ي و فتح، ف

 
 منظمة ف

 .الفلسطينية التحرير 
 للمنظمة فتح ودخول إياد  أبو 

ي برئاسة الفلسطينية التحرير  منظمة ظهرت وعندما   «فتح» اكتشفت الشقي 
ي  المنظمة هذه خطورة

ف التى  ةالوطني الحركة عىل العربية األنظمة فيها  تشر
ي، االتصال خلف وصالح عرفات يارس  وحاول الفلسطينية،  هإلقناع بالشقي 
 موقف وكان يةرس  بصورة وضونهيخ عمل وبي    العلنية نشاطاته بي    الشي بالتنسيق
ي ي  المشاركة أن خلف وصالح عرفات ارتأى ذلك ومع سلبيا، الشقي 

 
 لمنظمةا هذه ف

ي  فاعلي    ستجعلهم
 
 فانخررس ها،وإمكانيات مقدراتها  من وسيفيدون السياسية الحياة ف

ي  «فتح» فدائيو
 
اف تحت   التحرير  جيش ف  .المنظمة إرسر
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 واالنطالقة إياد  أبو 
 من فمنهم العصابات، حرب حول خالفا  م3399 خريف منذ  فتح أوسارس شهدت
 بمناس الوضع أن يرى إياد  أبو  رأسهم وعىل اآلخر  الطرف وكان مبكر  الوقت أن رأى
ية حركة إىل ستتطور  «فتح» وأن المسلح، الكفاح لبدء  كفاح،ال بممارسة جماهي 

 .برأيه المتحاورين إقناع وحكمته وبحنكته إياد  أبو  واستطاع
ي  عسكرية عملية أول ميعاد  توقيت ىوجر 

 
 انطالقة كانت  ومنها  م،13/31/3399 ف

 لدعما وضآلة العربية، المضايقات ورغم «.العاصفة» باسم األول العسكري البالغ
ي   من زاد  مما  العصابات، حرب «فتح» واصلت «فتح» داخل والخالفات الخارىح 
 .العربية والبلدان إرسائيل بي    التوتر 
ي  ربالع هزيمة شكلت

 
 فأقيمت فتح، لحركة جديد  انطالق نقطة م3391 عام حرب ف

ي  وآزرهم األردن، نهر  طول عىل قواعد 
 
 ة،األردني والقوات المحليون السكان ذلك ف

ي  الكرامة معركة بانتصار  ذلك وتوج
 .فتح حركةل لالنتساب اآلالف تدفق إثرها  عىل التى

 يعلن لفتح المركزية للجنةا عن بيان إصدار  وراء خلف صالح كان  المعركة هذه بعد 
 .«العاصفة» باسم وبالتاىلي  فتح باسم ناطقا  عرفات تعيي   

 الثورة ألمن وقيادته خلف صالح ديبلوماسية
ي 
 
 آلت وبالتاىلي  التحرير، منظمة عىل السيطرة فتح حركة استطاعت م3393 عام وف
ي  الفدائية الحركة دمج وتم لعرفات المنظمة رئاسة

 
 وبدأت التحرير، منظمة ف

اكية الدول إىل باتجاه ذلك وكان دولية، مرتكزات بتأمي    المنظمة ي ا االشيى
  دعمت لتى

ي  الشعب كفاح
 .وفيتنام كوبا   مثل والدورات والتدريب بالمال الفلسطيت 

ز  إياد  أبو  اسم وبدأ  ي  األمن جهاز  مفوض ثم لفتح، المركزية للجنة عضوا  يي 
 
 فتح، ف

 من ألكير  تعرض م3311 عام ومنذ  لمنظمة. ل التابعة الخاصة األجهزة قيادة توىل ثم
 من لةالممو  الفلسطينية الحركات بعض أو  اإلرسائيليي    من سواء اغتيال عملية
 .العربية األنظمة
 األردن من الثورة قوات وخروج إياد  أبو  اعتقال
 اكاالشتب حد  الفلسطينية والمقاومة األردنية السلطات بي    العالقات وصلت
ي  وذلك المسلح

 
ي  خلف صالح واعتقل م،3311 عام ي  سبتم ف

 
ي  األحداث هذه ف

 
 ف

ي  الملكي  القرص  إىل دعي  ثم رفاقه، من عدد  مع عمان
 
ي العر الوفد  للقاء عمان ف  الذي ن 

 سها نف الطائرة عىل عمان من إخراجه وتم المعارك، وقف إىل للتوصل عمان إىل جاء
ي 
ي  الوفد  أقلت التى ح القاهرة إىل العرن  ي  الوضع عبدالنارص  للرئيس ليشر

 
 األردن، ف

ي  الفلسطينية المقاومة وانتهت
 
 قلبت بذلك أنه إياد  أبو  ويقر  م،3313 صيف األردن ف

 .نهائية بصورة تاريخنا  من صفحة
 3381 أكتوبر وحرب إياد  أبو 
ي  القلة من خلف صالح كان

ي  الخفايا  بعض عرفت التى
 وبرأكت حرب سبقت التى

 المقاومة من ولعدد  له السادات الرئيس أرس  حيث وأعقبتها، ورافقتها  م3311
اك الفدائيي    من ممكن عدد  أكي   منهم طالبا  بذلك، الفلسطينية ي  عهم لالشيى

 
 ف
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 معركةال هذه وبعد  السادات، مع المعركة عمليات غرفة إدارة إياد  أبو  وحرص   المعركة،
وع خلف صالح تبت   ، من جزء عىل الدولة إقامة مشر  دولة ةإقام إىل وصوال  فلسطي  

 إثر  وعىل هود،والي والمسيحيي    الفلسطينيي    تضم فلسطي    كامل  عىل ديموقراطية
وع هذا  ي  الفلسطينية الرفض جبهة برزت المشر

وع هذا  رفضت التى  .المشر
 اللبنانية ةاألهلي والحرب إياد  أبو 
ي  بارز  دور  ألبوإياد  كان

 
 ةالمقاوم قادة أحد  كان  فقد  األهلية، الحرب إبان لبنان ف

 فصائلوال جهة، من اللبنانية الفصائل بي    المعقدة المفاوضات بعملية المكلف
ي  وشارك أخرى، جهة من الفلسطينية والمقاومة اللبنانية

 
 شتورا  التفاقية اإلعداد  ف

ي  م3311 عام
 .والوطنية العالقة هذه نظمت التى

 خلف صالح حياة تنه   خائنة رصاصات
ي  انه المعروف من

 
ي  خلف صالح قال الكويتية العراقية األزمة حدوث بداية ف

 
 ف

ي  األحداث مع يقف دائما  انه ترصيحاته
ي  تؤدي التى

 
 المحتلة سطي   فل لتحرير  النهاية ف

ي  الشعب مصالح كل  وتخدم
ي  يعيش الذي الفلسطيت 

 
 متفرقا  عيشي أو  ةالمحتل أرضه ف

ي  الخاصة األحداث يؤيد  ال  ولكنه المجاورة..  العربية الشعوب بي   
 األرسة عىل تؤثر  التى

ي  الثقة وتزعزع تضامنهم وتحطم الموحدة العربية
 
 ما  تماما  استنكر  وقد  أنفسهم.  ف

ي  الرئيس به قام
ى
 لمأل ا عىل وأعلن المجاورة العربية الدول مع حسي    صدام العراف

 سالرئي من إشارة رهن يوما  نكون لن رصاحة:  بكل وقال القضية..  كتل من موقفه
ي 
ى
 .حسي    صدام العراف
 تهمقضي وخدموا  وطنهم رعاية عىل سهروا  قد  ورفاقه خلف صالح الشهيد  أن ورغم
ي  البارزة األمنية الشخصيات أشهر  من أصبحوا  حتى  الطرق بكل

 
 تحرير ال منظمة ف

ي  أنهم إال  الفلسطينية.. 
 
  فقد  ربية.. ع ارض عىل عربية بيد  اغتيالهم تم قد النهاية ف

 التونسية رضاأل هي  العربية األرض وتلك فلسطينية..  يد  هي  العربية اليد  تلك كانت
ة األوىل عدوتهم إرسائيل تخش  ولم ي  واألخي 

 األمر، كلفها   هما م قتلهم تتمت   كانت  والتى
ي  االغتيال؟ عملية تمت كيف  واحدة..  رصاصة ثمن

 
 3333 عام اير ين شهر  من 39 ف

ي  عبدالحميد  هايل بصديقه خلف صالح اتصل
 
ه ليال  ةعشر  الثانية الساعة تمام ف  يخي 

 لعاصمةا من قادما  تونس إىل الخاصة طائرته عىل سيصل عرفات يارس  الرئيس بأن
ي  بغداد  العراقية

 
 القيادة أعضاء إبالغ وعليه صباحا..  الواحدة الساعة تمام ف

 من لهنزو  قبل الرئيس سيادة استقبال اجل من طار الم إىل للذهاب الفلسطينية
ي  أن خلف صالح من أبوالهول وطلب األقل.  عىل دقيقة 11 ب  طائرته

ي  إليه يأنى
 
له ف  مي  

ي  معا  الرئيس الستقبال المطار  إىل يذهبان ثم
 
 خلف حصال  فوافق واحدة..  سيارة ف

ل إىل وحرص   ي  عبدالحميد  هايل مي  
 
ة الثانية الساعة تمام ف  واستقبله .. ليال  رب  عوال عشر

ي  أبوالهول
 
له صالون ف ي  الخاص مي  

 
 المطار  ىلإ للذهاب يستعدون كانوا   الذي الوقت ف

ي  الرئيس موكب وحراسة لتأمي   
 تمام ةالساع دقت وعندما  عرفات.  يارس  الفلسطيت 

ل خارج إىل عبدالحميد  وهايل خلف صالح خرج صباحا..  الواحدة ا  المي    خريف واخي 
 .واألمن الحراسة أفراد  مع المطار  إىل حركالت بشعة العمري
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 كانو  والمخابرات.  األمن أطقم وركوب السيارات بتجهي    أوامره العمري فخري وأصدر 
ي  السيارات إحدى بجانب يقفان عبدالحميد  وهايل خلف صالح

 سيارة ها أن اتضح التى
ي  المطار  إىل منهما  واحد  كل  ذهاب بشأن يتحدثان وكانا  خلف صالح

 
 سيارته ف

ان فتحت قليلة بلحظات انطالقهما  قبل ولكن لخاصة.. ا  لفخ صالح عىل الني 
ق  حميد عبدال هايل فرصخ أعضائه..  جميع وتمزق جسده النارية الطلقات لتخيى
ي  صوته بأعىل

 
 إليهم موانض خلف صالح إسعاف محاولة منهم طالبا  الحراسة أفراد  ف

 هايل ولكن فياتالمستش ألحد  ونقله إسعافه ليحاول مشعا  العمري فخري
 هما اصابت رشا  مدفع من نارية طلقات دفعة تلقيا  العمري وفخري عبدالحميد 
 ياتهما.. ح إلنقاذ  مستشف   اقرب إىل نقلهما  تم الفور  وعىل قاتلة..  وإصابات بجروح
ي  وهما  ماتا  ولكنهما 

 
 .المستشف   إىل الطريق ف

  رحل
ً
   جسدا

  وبفر
ً
  فكرا

ً
 ونهجا

 لقائد ا الشهيد  جسد  تذهب أن الغدر  أيدي استطاعت هذه الجبانة االغتيال بعملية
 الثوري جهونه فكره تذهب أن تستطع لم لكنها  آخر، عالم إىل عنا  بعيدا  خلف صالح
ي  سيستمرون الذين األوفياء، فلسطي    وأبناء فتح أبناء عقول من

 
 نهجك عىل السي   ف

 .إياد أبا  يا  الثورية وخطاك
ون الذكرى تمر  ي  السياسية لحنكتك الحاجة ّس بأم ونحن لرحيلك العشر

 الما ط التى
ي  المستوى عىل سواء شقاق أو  أزمة فتيل تي  ع أن استطاعت

، أو  الفلسطيت  ي  العرن 
 كورفاق جّسد  من وأنت نفسها  عىل منقسمة الفلسطينية وساحتنا  نستذكرك
ي  األطهار 

 اجةبح نحن كم  مثلك، لقادة بحاجة نحن كم  سيدي والوفاق، الوحدة معان 
 ةبحاج نحن كم  الناجحة، لديبلوماسيتك بحاجة نحن كم  سكرية،الع لحنكتك
 .الفريدة األمنية لعقليتك
ي  تخلد  وأنت سالم ألف منا  فلك

 
 حلقت الطاهرة وروحك سالم ألف منا  لك الجنان، ف

ي 
 
ي  تعلمنا  وأنت سالم ألف منا  لك الوطن، فضاء ف

 
 والتحدي الصالبة موتك ف

 .والعنفوان
ي  ينطلق أن الرصي    لفكرك أترك القارئ:  عزيزي

 
ي  التفكي   ف

 
 الفلسطينيي    ادةالق قتل ف

 .المباركة الفلسطينية الثورة اشتعال مدى عىل
مج العمد  هذا  توقف ولم والسؤال:   حيلر  بعد  اليوم فتح حركة قادة الغتيال المي 
 عرفات؟
 شيخنا  استشهاد  بعد  أبوابه عىل مفتوحا  حماس حركة لقادة العمد  القتل اليزال ولم
، أحمد  !األبطال؟ واخوانه هللا، رحمه ياسي  
ي  السياسي  الحراك اتساع مع تفتح ان يجب ملفات انها  ي  العرن 

 نأمل الذي والفلسطيت 
ي  ينيةالفلسط الدولة لنشهد  الفلسطينية السياسية الحركات قادة يتوحد  ان معه

 التى
 وحد الت تمو  والتوجهات النوايا  حسنت ان هللا شاء إن السليبة فلسطي    لنا  ستعيد 
ت فرقة طول بعد  ي  والشعب فلسطي    بقضية أرص 

 هذا  ىلع الصابر  الفلسطيت 
 .هللا شاء ان خي   مبادرة للمصالحة مرص  ولقاء الثورة فصائل بي    الحاد  االنقسام
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 خطي   جدة ترصيــــح
ي  ذكره ما  خلف صالح ترصيحات ابرز  من

 
 الذي ياسي الس والسياج االستقالل وثيقة ف

ي  االنتفاضة يحىمي 
ي  الفلسطينية الجالية عىل طرحها التى

 
 اغتيال ان : 3383 عام جدة ف

ي  فراغا  سيخلق قائد  اي
 
 لمو  ابوجهاد  اغتالوا  فقد  مهم، غي   هذا  ولكن الساحة، ف

ة، يوقفوا  ا   قائدا  خشنا  اننا  صحيح المسي  ي  لكن عزيزا، وأخا  كبي 
 
 االنتفاضة ةالنهاي ف

ة مستمرة، والثورة مستمرة  اذا  درا كا  لنا  ان الماضية الثورات اجيال عن جيلنا  فمي  
ي  انا  انتهيت

ي  هو  انتر واذا  بعدي، يواصل من يأنى
 صحيحال هو  وهذا  بعده من يأنى

ي  دوره ينتظر  منا  الواحد  ان لكم اقول ولذلك طويل فالطريق
 
 نتظر ي وال  الشهادة ف

 .زعيما يصبح ان وال  وزيرا  يصبح حتى 
ي  وتمعنوا  انظروا 

 
ي  اليغت قد  وانه هدفمست انه لتعرفوا  وإشاراته عباراته ف

 
 لحظة أي ف

 لحظة متوقعا  كنت  فقد  إياد  ابو  هللا رحمك زائفة، زعامة اىل طامح غي   وهو 
 .األعداء قبل االقرباء بيد  استشهادك

   رأيه
 
 «حماس» حركة ف
ي  سئل
 
 هل ةالموحد القيادة بنية خارج «حماس» بقاء عن بالصحافة لقاءاته أحد  ف
ي  رغبة يعكس هذا 

 
 ذاتها  «حماس» ل  الخاصة الطبيعة عن ناجم او  «فتح» ف

ي  مشاركة وكل «م.ت.ف» لمصلحة عمل كل  إياد:  أبو  فقال:  وظروفها؟
 
 يلفص اي ف

ي 
 
 «حماس»و «فتح» بي    توجد  نقطة:  اىل اشي   ان اريد  طبيعيا  امرا  تعد  العمل هذا  ف

ي  وصلت خالفات،
 
 وقعت وقد  عنها، الحديث يمكن ال  حدود  اىل األحيان بعض ف

ي  خصوصا و  احتكاكات،
 
ي  اننا  غي   غزة، منطقة ف

 
 نشجع االخرى والفصائل «فتح» ف

 تنضم لكي  واآلخرون نحن نعمل والنزال وحماس الموحدة القيادة بي    اللقاءات
ي  دخولها  ألن القيادة هذه اىل حماس

 
ي  ارسائيل مطامع يحبط القيادة هذه ف

 
 إحداث ف

 قيادةال ضمن «حماس» تكون اال  تحاول حيث آخر  مخططا  إلرسائيل ان غي   التفرقة
ي  عنارص  وهناك الموحدة

 
 هذا  تعرف وارسائيل السالح، عىل يحصلون حماس ف

ي  تساعد  احددها، ان اريد  ال  عربية جهات وهناك يصل اين من وتعرف
 
 ذا ه نقل ف

 قلت قد ل لالنتفاضة مواتية غي   اجواء وخلق الخالفات تعميق هو  والهدف السالح،
 الشأن بهذا  دقيقة معلومات وقدمت مخاطره اىل ونبهت عديدة اشهر  منذ  هذا 

ة  اتصاالت  جرت مصدرها، وبينت  ناكه األمر، بخطورة شعروا  وقد  حماس مع كثي 
 انا و  خاطئة، بطريقة السالح استخدام إىل لدفعهم حماس من عنارص  يستغل من

ي  تقع ان يمكن ال  حماس ان اعتقد 
 
، الخطأ  هذا  ف ي

 ان ىلع حريصي    والنزال التاريىح 
ي  حماس تتمثل

 
 مباحا  لتمايز ا سيصبح التمايز، وقت هو  اآلن فليس الموحدة القيادة ف

 حق ومن ديموقراطية، انتخابات هناك تكون ان والبد  االحتالل ذهاب بعد 
ي  نفسها  تقديم «حماس»

 
ي  االنتخابات، ف  نع تتخىل ان «حماس» عىل ان وبرأني

ي  رغبتها 
 
ي  اما  ةسياسي ببيانات تتمي    ان يجوز  قد  اآلن، التمايز  ف

 
 نشارس لمجا ف

ي  الجميع لتكاتف إال  مجال فال  االحتالل ضد  اليومي  المقاومة
 
 موحدة جبهة ف

 .اإلرسائيىلي  العدو  لمواجهة
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 اإلرسائيل   والكيان الشهداء قوافل
ي  امي    الحاج يد  عىل الفلسطينية الثورة فجر  منذ 

ه والقسام الحسيت   ممن ما وغي 
ي  بأرواحهم ضحوا 

 
يف لقدسوا فلسطي    تحرير  سبيل ف  يهود،ال براثن من الشر

ي  والشعب
 قادة بي    فرقي ال  االرسائيىلي  فالعدو  الشهداء تلو  الشهداء يقدم الفلسطيت 

ي  ذكروا  الذين فتح
 
ي  استشهدوا  الذين حماس وقادة الملف ف

 
 يةوتضح بطولة ف

ي  وشهادة
 
، احمد  شيخنا  مقدمتهم وف ، د.عبدالعزيز  ياسي    يا ،ع يحت   الرنتيسي

يف،ال الدين محت   ، د.فتىحي  هنود، ابو  محمود  شحادة، صالح شر ي
ى
 راهيمد.اب الشقاف

 .هللا رحمهم شنب، ابو  واسماعيل المقادمة،
 طولةفالب حلمه وتحقيق مبتغاه اىل سيصل والدم الجماجم دعائمه شعب وهكذا 

 المسلم والن الموت يرهبه ال  الشجاع ألن ومكلف وعظيم رائع عمل والشجاعة
 وانما  بالء يدفع وال  عمرا  يؤخر  ال  الجي    وان هللا بيد  االعمار  ان تماما  يعلم الموحد 
 .والتقوى والمصابرة الصي   هو  النرص  يحقق الذي
 الذين الفلسطينيي    واخوانهم ارضهم بدمائهم سقوا  الذين الكويت شهداء هللا رحم
ية واالقمار  الشموس وهؤالء السليب وبلدهم شعبهم عن دافعوا   القها،خ عند  البشر
ي  هدوا استش

 
 بغاص عدو  امام والعرض االرض عن الدفاع هي  واحدة قضية سبيل ف
ام عىل فحصلوا   .والتاري    خ الجميع احيى
:  الرئيس حارس  ورفاقه إياد  أبو  باغتيال متوررس «عىلي  بن» التونسي

 

 الشخص   الحارس سوقي   عبدالرحمن
 نالعابدي زين المخلوع التونس   للرئيس

 عىلي  نب العابدين زين المخلوع التونسي  للرئيس السابق الشخضي  الحارس كشف
 ابوالهول، د عبدالحمي وهايل اياد  ابو  خلف صالح الفلسطينيي    القادة باغتيال تورطه
 يىلي االرسائ الموساد  جهاز  مع محكمة تنسيق عملية بعد  محمد، ابو  العمري وفخري
 نب محمد  بن عبدالرحمن» الشخضي  سالحار  وذكر  زيد.  ابو  حمزة الحارس بمشاركة
ي  «سوقي  

 
 بعالقات عىلي  نب العابدين زين الرئيس ارتبارس اكتشف انه فيديو  تصوير  ف
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، بالموساد  وثيقة  زيد  بو ا بحمزة االمساك من «سوقي   بن» تمكن بعدما  االرسائيىلي
 .الثالثة الفلسطينيي    القادة بتصفية قام الذي العابدين زين حراس احد 
 امره، شفينك ال   ي   زيد  ابو  حمزة قتل طلب العابدين زين ان اىل «سوقي   بن» واشار
 الحقا له بي   ت حيث تداعيات اي دون الفلسطينيي    القادة اغتيال صفحة تطوى ولكي 
 وان االرسائيىلي  الموساد  بجهاز  عالقة عىل العابدين زين ان سوقي   بن يقول كما »

 العالقة لكت عن الكشف عدم إىل هدفت الفلسطينيي    القادة من التخلص مطالبته
 .«زيد ابو  حمزة االغتيال عملية منفذ  مع رسها  دفن عي   القضية وانهاء
 نضال وأبو  أبوزيد  حمزة عالقة
ي اتباع من أبوزيد  حمزة القاتل أن معلوم  الذي «نضال أبو » ب  الملقب البنا( )صي 
 نم بالقرب نليكو  بعيد  زمن من تم زرعه وان فتح، حركة عن منشقة جماعة يقود 
 عند  التوقف يجب العمري(.    ابوالهول   )ابوياد  الفلسطينية المخابرات جهاز  قادة

ي  العملية
ي  القاتل ألن تمت التى

ي  سانده ومن حسي    صدام المقبور  هو  الحقيفى
 
 ف

، القادة من الكويت احتالل  حفوظةم خلف صالح القائد  وترصيحات الفلسطينيي  
ي 
 
ي  لالحتالل انتهبإد كارلو   ومونت لندن إذاعة ف

ى
 بالمصيبة علمي وحده هللا وقوله العراف

ي 
 .نحونا الزاحف الليل هذا  من متشائم أنا  وكم العربية باألمة تحل التى

 المقتل رواية
به، الماء من كأسا   الهول أبو  زوجة من أبوزيد  حمزة القاتل طلب  اىل هل واشارت ليشر
ي  الثالجة

ي  الصالحها، وتطوع تعمل ال  التى
 
 هو  لما  استعدادا  سالحه جهز  المطبخ وف

 ابو  مث العمري فخري ثم اياد  ابو  رأس عىل النار  واطلق الغرفة ودخل عليه، مقبل
ي  الذي الهول

 
ي  الحقا  توف

 
ي  ذه  ول وسط للمستشف   طريقه ف  صدمة من الهول ان 

 .الشخضي  حارسه زيد  ابو  حمزة المجرم من الخيانة
 دعوة
 شهيد ال اغتيال عملية وراء ما  حول قديح د محمو  د.سمي   كتبه  ما  كل  ُيقرأ  أن يجب ٭

 .هللا رحمهم   العمري وفخري الهول( )ابو  عبدالحميد  وهايل خلف صالح القائد 
 زيد أبو  حمزة
ي  شاب

 بناتال مدرسة خلف الالجئي    معسكر  عنوانه مضطرب، ماض له فلسطيت 
ي  خلف سليم مصطف   محل

 
ي  ولد  األردن، ف

 
 موطنه 3391 عام الوحدات معسكر  ف

وا  ثم يافا  من نزحوا  الذين 3398 فلسطي    عرب من صىلي األ  ي  واستقروا  األردن عي 
 
 ف

ي  أرسل سورية،
 
 ىلا وعاد  االسلحة استعمال عىل وتدرب يوغسالفيا  اىل 3381 عام ف

ي  أمن كحارس  3381 باكستان اىل ارسل ثم سورية
 
  بلغاريا  اىل ارسل 3389 عام وف

ي  أمن كحارس
 
ص اىل ارسل 3381 وف ي  تنكر  بعد  تونس ىلإ وأعيد  قي 

 
 نضالأبو  زي ف

ي ي  رساحه واطلق البنام وصي 
 
ي  3388 عام مانيال  إىل غادر  ثم 3389 عام ف

 
 عام وف

دد  كثي    وكان أبوجهاد  تأبي    ليحرص   ليبيا  اىل ذهب 3331 ي  قالعرا عىل اليى
 
 ايامه ف

ة  .االخي 
 مدرب مجرم
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 أبو  تلق إياد..  أبو  تلق رصخ:  والعمري الهول وابو  إياد  أبو  اإلثم برصاصة قتل عندما 
ي  الرشا  مدفعه من النار  واطلق جرى ثم عليه، اقبضوا  القاتل، الحقوا  إياد 

 
 اتجاه ف

ل  اليهودي؟ التونسي  للمواطن وينسبها  نفسه عن التهمة ليبعد  يهودي، يسكنه مي  
 سؤال
 عدمأ لماذا  السؤال:  وتطرح جديد  من االغتيال ملف بفتح تقوم فتح حركة ليت
ي  «دأبوزي حمزة»

 
 !البحر؟ ف

 أياد أبو  مع حوار 
 القائد  مع صحافيا  حديثا  االسبق «األنباء» تحرير مدير  حمزة يحت   االستاذ  اجرى
ي  نشر  ابواياد 

 
ي  القضايا  من العديد  حول 3381 ديسمي   18 ف

 الساحة تشهدها  التى
ي  الفلسطينية،

ي  واسعا  جدال  الحوار  ولفى
 
 .والخارجية المحلية الصحافة ف
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نقـد الثـورة في فـكر القائـد الرمـز الشهيد صـالح خلف 

 13أبـو أيـاد

 خالد غنام
  

 

ي حق وحقيقة 
 عىل إقناع عدوي أنت 

ً
 قادرا

ً
 ثوريا

ً
 بل أحمل فكرا

ً
أنا ال أحمل مسدسا

 أنه أخطأ، أنتم ُرُسل الثورة، أصحاب 
ً
 سيموت جاهال

ً
ومن يقف بوجه الحق حتما

ي فقضيتنا أكي  من مجرد ثأر،  نحن نعمل من الفكر الحر تحرروا من  االنتقام العصت 
ي كل مكان 

 
 عن حقنا باألمان هنا وف

ً
أجل أن نعيش بأمان ومستعدون للموت دفاعا

. ) كلمات الشهيد صالح خلف لنا  فال أط –وحقنا أن نعود إىل يافا وكل فلسطي  
ي الكويت 

 
ة الصليبيخات يوم تشي –الجالية الفلسطينية ف ي مقي 

 
ع جثمان الشهيد يف

 عىل طفلة سألته لماذا ال تحمل مسدسا؟(31/9/3318البطل عىلي ياسي   عام 
ً
   ، ردا

تب عن األخ أبو أياد أجده أخباري عن وقائع وأخبار الثورة، وهو 
ُ
ب ما ك

ّ
قل
ُ
عندما أ

ي تدافع عن رأي الحركة، 
 لرأي القيادة الفلسطينية التى

َ
َ
ً
 بل مطابقا

ً
بذلك يكون مشابها

ي 
 لكل من لم يعرف األخ أبو إياد أنه مفكر مبدع وجريء إال أنت 

ً
 أضيف جديدا

بطروحاته. وهو رسول الفكر الثوري لعقول أشبال وكوادر الثورة الفلسطينية، فلن 
تجد له أي خطاب أو حوار مناقض ألفكار الثورة، بل أنه يرفض المواربة بالحديث 

 .فهو الرصي    ح الواضح والمبارسر الفاضح
ي الكويت خ

 
ة ف ة وأسماء كبي  الل عقد الثمانينات كان هناك قيادات فلسطينية كثي 

رسمت شكل الثقافة والفكر، وكان التواصل المبارسر يتيح فرصة نقل المعلومة 
بسالسة االتصال المبارسر ومتعة النقا  مع أصحاب القرار، كما كان هناك ندوات 

، وكان لحصص المدرسيةتثقيفية لألشبال يقدمها عادة كوادر الثورة بشكل أقرب ل
األخ أبو أياد دائم الحضور والمتابعة لما يقدم بهذه الندوات بل أنه كان يحارص  بنا 
ة، ولعىلي أذكر الكثي  من أحاديثه لكن يصعب تذكر زمانها، بالدقة  مرات كثي 
ْم 
َ
ي ال ِلك

ي أعيى  بها بشكل استثنان 
ت الكثي  من قناعانى

ّ
المطلوبة، إال أن هناك ندوة، غي 

ي تعلمتها فحسب، بل ألنها كانت أول حلقة نقا  عن نقد الثورة ال
معلومات التى

   .والممارسات الخاطئة داخل الثورة
ي عام 

 
بالكويت اشتد النقا  عن انحراف  3389ضمن مداخالت إحدى الندوات ف

 عىل أنها ثورة 
ً
الثورة وهل هي ثورة وطنية أم عربية أم ثورية؟ وكان األخ أبو أياد ُمرصا

اكي لكلمة شعبية شع
ح لنا أهمية التفريق بي   المفهوم االشيى ي ورسر بية لها امتداد عرن 

والمفهوم الثوري!  قال لنا: هل الثورة هي تغيي  واقع فاسد؟ إذن كل العالم بحاجة 
، لكن هناك أولويات بالطرح والتنفيذ، فال يمكن  لثورة، فكل الشعوب تطمح لتغيي 
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! هذا الطرح أن نقول أننا لن نتعلم أو نيى   وج أو نعمل مشاري    ع حتى تتحرر فلسطي  
ي كل مناىحي 

 
دخلها معنا ف

ُ
، نحن نعيش الثورة ون ي

ُمخالف لفكر الشعب الفلسطيت 
حياتنا؟ وقد نتفق مع مفهوم ماو تسي تونغ عن الحرب الشعبية أكير من التفرغ 
ي جيفارا عن حرب العصابات حتى النرص، لذا فإن حركة فت

 حالعسكري وأسلوب تسر
 بنا
ً
 خاصا

ً
 فلسطينيا

ً
 .جمعت ما هو مناسب لنا أي من كل بستان وردة لنصنع بستانا

ام القيم االجتماعية للشعب  أما أن ثورتنا شعبية فري بالتأكيد شعبية مع احيى
 ،
ً
ي فلسطي   ليس كله صحيحا

 
ة ف ، إن هجوم بعضكم عىل العائالت الكبي  ي

الفلسطيت 
ي الثورة وإن مؤسسي الثورة هم نعم نحن نؤمن أن الشعب هو صاحب القر 

 
ار ف

، دون أن تكون نظرتكم سوداوية لنضال  بالغالب أبناء عائالت ليس لها تاري    خ سياسي
ي وضعها 

شعبنا قبل انطالقة الثورة، فهم ناضلوا ضمن مفاهيم عرصهم، التى
العثمانيون ومنح الباشاوات سلطة تنفيذية عىل نواىحي نفوذهم، ثم جاء االستعمار 

ي 
يطان  ي عهد الي 

 
، رغم شكلية االنتخابات ف ي فلسطي  

 
سخ مفهوم طبقة األعيان ف  لي ُ

 ، ي
ي المجتمع الفلسطيت 

 
شكل بدايات النهج الديموقراطي ف

ُ
ي إال أنها ت

يطان  االنتداب الي 
فرز المجتمع إىل قسم متعاون ُيسىم األنصار وقسم ُمتصارع ُيسىم 

ُ
والديموقراطية ت

ي عداوة 
ي المعارضة، فالرصاع ال يعت 

ي الصهيون  وحتى عندما نطرح كلمة الرصاع العرن 
 صعب القبول 

ً
ي شيئا

ال أتوقع أن هذه الجملة من الناحية الفلسفية سليمة، ألنها تعت 
وع  ! اننا ضد المشر ي

غي  قناعاتنا ونقتنع بالفكر الصهيون 
ُ
به ثوريا، أي أننا ممكن أن ن

ي ونحن عندما ندعو لعملية سلمية أساسها إلغاء ال
ي و الصهيون 

وع الصهيون  قبول مشر
 إي 
ً
أن يكون هناك عالقة رصاع وتعاون داخل عالقة تجمعنا باإلرسائيليي   مستقبال

ي حق اإلرسائيليي   كشعب له حق العيش 
لىع 
ُ
ي دون أن ن

وع الصهيون  أننا نرفض المشر
 .اآلمن بيننا

ب القضية مع من ُيحاول إلغاء الثورة الفلسطينية من الفلسطينيي   أو الع
ُ
ب ر وهنا ل

هم، أنهم يخرجون من المفهوم الديموقراطي الذي يؤمن بالتعددية الفكرية  أو غي 
وأن الثورة كما تطلب حلفاء متعاوني   لها إال أنها ال ترفض حلفاء بحالة رصاع مع 
ي عملهم، فقد 

 
حركة فتح لكنهم يؤمنون بأهداف الثورة أي تحرير فلسطي   كأولوية ف

ة لسطي   ولكن نريد تطهي  مخيماتنا من الفتحاويترى من يقول أننا نؤمن بتحرير ف
ي أو تلك المنظومة   أو أن التحرير ال يتم إال بالتحالف مع هذا النظام العرن 

المتخاذلي  
حّول العالقة من رصاع إىل 

ُ
ي فهم الديموقراطية وكيف ن

 
الدولية؟ المعضلة هنا ف

ي نفس الجبهة؟ وهذا ما أقوله أن الدفاع عن الفلسطيني
 
دوان ي   ضد أي عتعاون ف

ي هو واجب أساسي من واجبات الثورة بغض النظر إذا كانت العالقة معهم 
صهيون 

عىل أساس رصاع أو تعاون. أما إذا كان هناك تناقض داخىلي يرفض شكل الديموقراطية 
الفلسطينية ويحرف مسار البندقية باتجاه شعبنا فإننا ال نسمح بذلك، وأقول أن 

هم كان هدفها األساسي االتفاق عىل مناقشات وحوارات عديدة م  وغي 
ع المنشقي  

 .شكل العالقة بيننا ضمن مفهوم الديموقراطية الفلسطينية
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ي رصاع ُمسلح مع حلفائها وترفض النهج الثوري  
 
والحقيقة أن الثورة ترفض الدخول ف

 منها بأن مرحلة تحرير األرض المغتصبة هي هدف الثورة أي أننا لسنا 
ً
ي إيمانا  التطهي 

ي والثانوي، 
وع الصهيون   الفكر الرئيسي وهو إلغاء المشر

ي فهم التناقض بي  
 
ماركسيي   ف

سحق المعارضة الداخلية، فنحن أول من طرح شعار الوحدة الوطنية بعد فشلنا بأن 
ي 
 
نجمع كل الطالئع الثورية داخل األطر الفتحاوية، أي أننا نؤمن أن كل من ُيساهم ف

ي هو 
وع الصهيون  جزء من الثورة ويدخل ضمن مفهوم الديموقراطية  إلغاء المشر

 .الفلسطينية
حدده مفاهيم حركات التحرر أي أن داخل الحركة ال يوجد 

ُ
نحن ثورة وطنية بما ت

رصاع عىل شكل الدولة بعد تحريرها من االحتالل بل إن حركة فتح المفروض أنها 
َحل وتفتت بعد تحرير األرض، ألن أبناء الثورة هم من شتى 

ُ
كرية إال المدارس الف ست

، أما شكل الدولة وأطرها القانونية 
ً
مون بالعمل من أجل تحرير األرض أوو أنهم مليى 

ي الوقت الحاىلي فمازال أمامنا طريق طويل حتى نحقق هدف 
 
ي ف ف األدن 

يعتي  من اليى
 .الثورة

 ةأما قضية ما هو الوطن، فهو كل ما له عالقة  بفلسطي   من تاري    خ وجغرافيا وثقاف 
وشعب،  عدونا يحاول رسقت تاريخنا وثقافتنا كما رسق أرضنا، فجاءت ثورتنا ثقافية 
، جاء فكر الثورة  ي

ي بدايتها رافضة أن تحتل هزيمة النكبة عقول الشباب الفلسطيت 
 
ف

ليني  الطريق نحو التعايش السلىمي بي   األفكار واألديان، عندما تبحثون عن وطن 
،
ً
وا أوو ي الوط متحرص  البد أن تتحرص 

 
اكة اإلرسائيليي   ف ن فكيف ممكن أن تقبل بشر

ي لمجرد أنك 
ضمن صيغ محددة ومن جانب آخر ترفض تيار سياسي فلسطيت 

ي قبول التعددية السياسية وحرية 
تختلف معه بالرأي، إن أساس الديموقراطية يعت 

ي أحق
لىع 
ُ
 أخرى دون أن ن

ً
 وبالبارود أحيانا

ً
ة أي يالرأي وقد نتحاور بشكل هادئ أحيانا

ي وله الحق أن ُيناضل من أجل تحرير الوطن
ا أنه فلسطيت 

ّ
 .من

ي المناضل يستطيع أن يناضل 
بالنسبة للمغاالة بفهم ثورة الثورية وهي أن الفلسطيت 

 الكلمة غريبة 
ً
، أوو مع ثورات أخرى فإن انتصارها هو السبيل لتحرير فلسطي  

، بغضواألصل فيها اليسار المتطرف مثل األلوية الحمراء  النظر  وفكر التنظيم الدوىلي
عىل هذه التسمية لكنها تعيدنا لبدايات النقا  حول جدلية التحرير والوحدة وهل 
الوحدة العربية هي طريق تحرير فلسطي   أم العكس هو صحيح؟ ضمن حوارياتنا مع 
 سمعنا أن تحرير فلسطي   البد أن يُمر عي  كابول  

ً
، وحديثا القوميي   العرب والبعثيي  

ي معسكرات حركة فتح ك
 
ي تدرب ف

ما طرحها عبدهللا عزام ، وهو شيخ دين فلسطيت 
ح هذه الفكرة البد  ي رسر

 
ضمن معسكرات أقامتها الحركة للمشايخ، وقبل أن نخوض ف

أن نعرف أن البداية تكون حيث تقف أنت بدون أي أنانية بل بتحمل المسؤولية 
ي أريالشخصية فال يمكن أن يكون بيتك تحت القصف الصهي

ي وتقول أنت 
د تحرير  ون 

ي 
 
ي أفغانستان وليس قرية كابول ف

 
! وأنا أتحدث عن كابول ف ي

كابول حتى يسلم بيتى
ي فلسطي   يشبه محيطه 

 
ء ف ي

، وهي ليست المصادفة الوحيدة فكل سر
شمال فلسطي  

ي واإلسالمي من أسماء جغرافية وأسمائنا نحن وأيضا رائحة أكلنا ولون مالبسنا  العرن 
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نا جزء من هذه األمة العربية واالسالمية، ومن هنا فكما لنا حقوق النرصة تؤكد لنا أن
ي نطالب بها األمة العربية لتقديمها لفلسطي   المغتصبة. علينا واجبات 

والدعم التى
ورات استمرار الثورة الفلسطينية، فال يمكن أن نقول إن  ورة من رص  إتجاهها وهي رص 

 مثل الحرب العراقية اإليرانية ال 
ً
 يهمنا وليس من اختصاص الثورة، بل إننا أكير حدثا

المعنيي   بهذه المواضيع ألننا نريد تسخي  طاقات األمة لمعركة تحرير فلسطي   
، فال  ي

وع الصهيون  ي هو المشر ونعتي  أن المستفيد الطبيىعي من حالة االنقسام العرن 
ي الثورة بل هي بحاجة لكل الجياد لتصطف موحدة ضد الخطر 

 
يوجد حياد ف

ي 
وع الصهيون  ، وإن من يرّوج لفكرة تقديم حروب األخوة عىل مجابهة المشر ي

الصهيون 
 .يرتكب جريمة بحق األمة العربية

سمعت أن هناك متطوعي   فلسطينيي   خرجوا للدفاع عن العراق بحربه ضد إيران،  
ي ال أستغرب هذا،  

كما سمعت أن آخرين ذهبوا إىل أفغانستان، وأقول لكم أنت 
ي مفطور عىل الثورة ومحاربة القوى الظالمية، وأذكر كيف ذهب فالشباب ال

فلسطيت 
ة الخمسينيات وسوف يستمر  ي فيى

 
ي لليمن مع القوميي   العرب ف

الشباب الفلسطيت 
ي باالنبهار بثورات وحركات عربية وإسالمية ألنه يبحث عن 

بعض الشباب الفلسطيت 
 من مشارك

ً
 مهما

ً
ي نضالهم القومي أو حل للقضية الفلسطينية، إذن إن جزءا

 
تهم ف

ي من باب فشل الثورة الفلسطينية وانعدام قدرتها عىل فتح جبهة مع 
اإلسالمي يأنى

 يقول أن تحرير فلسطي   ليست أولوية لكنه 
ً
، ولم أسمع أن فلسطينيا ي

العدو الصهيون 
ي أتحدى كل من 

! لكنت  ي
ي الرافض لفتح الحدود مع العدو الصهيون  يلوم الوضع العرن 

ي فلم يرّوج هذ
ي الفلسطيت 

 حاول أن يتطوع للعمل الفدان 
ً
ه األكاذيب أن يكون فعال

ي فكر 
 
يستطع أو أن التنظيمات الثورية الفلسطينية منعته، أما إذا كانوا ال يؤمنوا ف

هذه التنظيمات فال أتوقع أنهم غي  قادرين عىل تشكيل تنظيمات جديدة يكون لها 
مجرد أفكار ونقاشات بهذا الخصوص، أسلوب مغاير لنا، وأتحدى أن يكون هناك 

ي أفغانستان
 
 ف
ً
ي فلسطي   ويعمل مجاهدا

 
ء عن الثورة ف ي

 !بل إن البعض ال يعرف أي سر
 قبل 

ً
ي أي مكان بالعالم يضع احتمال الموت شهيدا

 
إن من يذهب لجبهة القتال ف

 هي 
، ولكم أن تحددوا أي المعارك تستحق أن تموت من أجلها فلسطي  

ً
فوزه منترصا

ي القلب، قلب ا
 
 فلسطي   ف

لمعركة مع األعداء مهما تلون شكل هؤالء األعداء تبفى
اكي بي   األنظمة العربية يكون تحرير فلسطي   العامل 

فالرصاع الرأسماىلي االشيى
ي النظر للتنظيمات اإلسالمية يكون تحرير المسجد األقض أهم 

 
ك بينهما، وف المشيى

األفكار وتدرس كل التنظيمات  بكثي  من تحرير أفغانستان، ولك أن تعدد كل
ي المنطقة العربية وستجد أن تحرير فلسطي   هو أكير 

 
السياسية والمناهج الفكرية ف

كة بي   هذا الكم المختلف المتناحر عىل السلطة أكير من استعداده 
العوامل المشيى

ي توعية المجتمع، ومن هنا نتفق مع 
 
للتطبيق العمىلي لفكره السياسي أو منهاجه ف

ك نحن الثورة الجمي ، ونحن لواء هذا المشيى
ً
كا  مشيى

ً
ورة بقاء فلسطي   عامال ع برص 

ي أو حتى  ورة استمرارها أي تنظيم سياسي عرن 
ي ال يختلف عىل رص 

الفلسطينية التى
 حتى 

ً
أنظمة حكم، لكنهم يريدوننا أن نكون تحت وصايتهم ونضع فلسطي   جانبا
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! وهذا  لثورة، ما نرفضه ألنه تغيي  لهدف ايحققوا هم أهدافهم ثم يحرروا لنا فلسطي  
وا أهداف  وا المعركة وغي ّ

ّ
وهنا تتوقف الديموقراطية )لعبة تعاون أو رصاع( ألنهم غي 

ورة استمرار  ي الدفاع عىل رص 
ي المستقل يعت 

النضال، إن الدفاع عن القرار الفلسطيت 
، هذا ما تقوم به الثورة الفلسطينية ولنا أ ي

وع الصهيون  ي ننضالنا ضد المشر
 
صارنا ف
األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم، أما األنظمة العربية فري تتحالف معنا 
سيخ حكمهم   ألهدافها الضيقة الهادفة ليى

ً
بمراحل معينة وتعادينا بمراحل أخرى وفقا

ي بالدهم دون أن يكونوا حلفاء فاعلي   لنا قادرين عىل تسهيل مهمة الثورة وتحقيق 
 
ف

 .هدفها
ي والعالم أما شكل ا ي الوطن العرن 

 
لعالقة بي   الثورة الفلسطينية وحركات التحرر ف

ي قلب 
 
ة األهداف، ونفتخر أن أول مكتب لحركة فتح كان ف فري عميقة الجذور وكبي 

ي الجزائر، وأن أكير تجربة ثورية عربية تعلمنا منها كانت الثورة 
 
انتصار حركة التحرر ف

ي حركات التحرر هي عالقةالجزائرية. إن شكل العالقة بي   الثو 
ى
 رة الفلسطينية وباف

متوازنة فنحن نقدم تجربتنا وعالقاتنا ونستفيد من تجربتهم وعالقاتهم وال يوجد 
ي نفس الوقت نرفض أن نكون أوصياء عىل 

 
ى وال ُصغرى، وف وصاية علينا ال من كي 

، بل هي عالقات تفاعل األفكار وتشابك العالقات وتبادل ال ات خأي تنظيم سياسي ي 
ي 
ام لخصوصية وظرف نضالنا الفلسطيت   .مع احيى

: أستغرب ممن يتوقعون ماذا سأقول قبل أن 
ً
ي إحدى المرات بدأ ندوته غاضبا

 
وف

ة قريبة من  أنطقه، بل يغضبون إذا لم أقل ما توقعوا أن أقول! هذه قضية خطي 
 بل عىل أي إن

ً
ْ شخصيا ي وحكم مسبق أرفضه، ليس للحكم عىلي

 
ّ الخراف ان، سالتطي 

، أفضل أن ترتبوا أفكاركم واستفساراتكم  
ً
 عىل علم الغيب أيضا

ٍّ
فهذا حكم جائر وتعد

ي أنتم مسؤولون عن رأيكم، وحوارنا  ، فكما أنا مسؤول عن رأني
ً
 ي يكون حوارنا هادفا

 إذا لم نطرح 
ً
ي معركة التحرير. فهمنا لمبدأ النقد يبفى قارصا

 
ي ألننا بنفس الخندق ف

يأنى
ي تطبيقها، فال مثالية حالمة وال أفالطونية مستبدة، بل ثورة  الحلول ونشارك
 
ف

ي ثورة ما، يصلح أن 
 
ي ف
ء منطفى ي

 لتجربتها الخاصة، فليس كل سر
ً
تتحرك أفكارها وفقا

، كما أن الزمان ال يعود للوراء فال يمكن أن تطرحوا عودتنا  ي فلسطي  
 
يكون مرشدنا ف

ة الثلمرحلة ثورية انتهت، بل المطلوب التفكي  العم ي ىلي بكيفية إنجاح مسي 
 
ورة ف
ي نعيشها. بي   قضية تقييم المرحلة السابقة ووضع خطة للمرحلة 

المرحلة التى
ي من فعاليات ونشاطات وقرارات وكل 

سميها عملنا اآلنى
ُ
ة ن القادمة هناك مساحة كبي 

ي 
وري فهو امتداد للما   ، ولكم أقول إن فهمنا للحارص  رص  ما ننجزه بالوقت الحارص 

 .ة المستقبل، فهو الزمن المتحرك الذي يحتاج للنقدوبداي
ي أكتوبر 

 
ي مؤتمر فتح الذي عقد ف

 
ي  3313وهذا ما حدث ف

 
من تعديالت أساسية ف
حها أقول لكم  ي للديموقراطية المركزية، وقبل أن أرسر

النظام الداخىلي وتفعيل حقيفى
ة: نموت واقفي   ولن نركع.. كان  عاث فكري لها انبإن كلمة الشهيد أبوعىلي أياد الشهي 

، ليتوسع ويشمل  ي
داخل الحركة إلزاحة نضالنا المسلح من قتالنا للعدو الصهيون 

ت الترصفات الفردية  ي صفوف حلفائنا العرب، فقبل المؤتمر كير
 
المتآمرين والخونة ف
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المخالفة لرأي القيادة، بل أن البعض أقام تكتالت داخل الحركة لتصفية الحساب 
ي و 
االنتقام لشهدائنا، بينما كانت القيادة تسىع لوضع حد لألزمة مع مع النظام األردن 

ي معارض مهما كان 
ي ومنع القتل عىل الهوية الذي طال أي فلسطيت 

النظام األردن 
انتماؤه، وإن يكون أول من خرج عن رأي القيادة الجماعي هو عضو لجنة مركزية 

ي صفو 
 
اربي   ف أبناء الحركة ضوتكون كلمته هي البارود الذي أشعل الغضب العارم ف

بعرض الحائط قواعد االنضبارس بقرارات اللجنة المركزية جعل هذا المؤتمر من أهم 
ي وأعادتنا ألفكار البدايات بي   أن نصنع حركة  ي طريقة تفكي 

 
ي أثرت ف

المؤتمرات التى
قوية واضحة تحت اسم فتح، أو مجرد محاولة جس النبض عن طريق خلق 

ة تحت مسىم  العاصفة. لن أقول أن منظمة أيلول األسود مثل مجموعة صغي 
ة بعد أحداث أيلول  ي عدم حدوث انشاقاقات كبي 

 
ي ف
العاصفة بل هي السبب الحقيفى

ي األردن فري َمن حّصَن الفكر الفتحاوي من االنجرار عن هدفها الرئيس وهو مقاومة 
 
ف

، أما أي قضية أخرى فري ثانوية بل أحي
ي فلسطي  

 
ي ف
 ممكن ااالحتالل الصهيون 

ً
نا

 .تأجيلها أو حتى نسيانها
نا  ي أننا اخيى

ي حركة ثورية مشتتة القواعد يعت 
 
أن نمارس الديموقراطية المركزية ف

ام األقلية برأي األغلبية هو أساس أي تجمع يؤمن  األصعب، وحقيقة اليى 
بالديموقراطية، وما اختلف فيه مع البعض هو: أن ال يدافع عن رأي الحركة الناتج 

ي كنت ضد عن الت
صويت، فبعد التصويت ال يوجد رأي شخضي وال يوجد فكرة انت 

القرار لكنهم فازوا بالتصويت، هذا ليس كالما سهال بل هو جريمة بحق انتمائنا لحركة 
 .فتح، فبعد التصويت تنتري كل النقاشات وهناك قرار واحد للحركة البد الدفاع عنه

ي ابن فتح " فهذا مرض  أما  عبارة "أنا ضد قرار الحركة الذي نجح
بالتصويت لكنت 

وت الفردية فري مهلكة، فاألنا ال  األنا القاتل لروح الثورة داخلنا، فلنتحرر من جي 
، فالثورة تجمع األفكار. فكرة منك، ومن اآلخرين 

ً
 وسويا

ً
تحرر فلسطي   بل نحن معا

أيك ر  أفكار، وقد ال تكون صاحب فكرة ناجحة بالتصويت، دون أن ينتقص من أهمية
سم  وقدرتك عىل صياغة قرار وهي ليست مهارة االقناع، بل هي حوارات تتداخل ليى

 .شكل األفكار
ي مؤتمراتنا شكىلي يخضع لقانون شد الحبل أو صوتوا  

 
كم مرة سمعت أن التصويت ف

يا غنم؟ وكأن أبناء حركة فتح مكممة أفواههم وال يملكون إال أن ينتظروا حتى يقف 
القيادات ليدعموا فكرته مهما كانت، وأن هذه القيادات تربط من يرصف عليهم من 

ي تصويت يصفه البعض بمركزية ال يمت 
 
أيادي أتباعها وترفعها كيفما تريد ف

ي 
 
ء! أقول لكل من يفكر بهذا األسلوب التافه. إن المؤتمرات ف ي

للديموقراطية بسر
ي تبدأ باالجتماعا

ت الدورية حركة فتح هي ختام الممارسة الديموقراطية التى
والممارسات اليومية وإتمام المهام والتكاليف، ولهم أقول أن صناعة القرار تبدأ هناك 
ي 
ي تبلور التجدد بالفكر الحر ي وتبت 

باالجتماعات الدورية لألطر القاعدية فري التى
، أما من يحرص  المؤتمرات فهم يحملون معهم أفكار  لبنات األساس ألي قرار حر ي

، وال نقلل من أهمية المشاورات من انتخبهم لتمثيل هم ال مجرد رأيهم الشخضي
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ي كواليس المؤتمرات فري حالة صحية لتقريب 
 
والمداوالت قبل المؤتمرات أو ف

وجهات النظر واختصار وقت المناقشات داخل المؤتمرات، دون أن أقلل من حجم 
 من القيادات أو القواعد، ومنها

ً
ي تحدث أحيانا

ي عال الممارسات الخاطئة التى
 
جها جنا ف

ي النظام الداخىلي للحركة، لكنها ال 
 
ينتري بالمحاكمة الثورية وتفعيل باب العقوبات ف

ي فهمنا أن تصويب المسار امر ممكن، وأننا نتعلم 
 
، بل ف تبدأ حادة بهذا الشكل القطىعي

من تجربتنا، وأن االنسان يتجدد فكره ويتطور أسلوب حواره ويبتدع مسلكية ثورية 
ي فال ثورة بدون نقدإذا تعمق ب

 .فهم معت  النقد والنقد الذانى
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 مع صالح خلف طرُت فرًحا.

 بكر أبوبكر
ة وقريبة عىل النفس من العالقات  احتفظنا بذكريات جميلة نابضة، وسنوات أثي 

ي إطار 
 
ها ف ي ربطتنا بالقيادات الفلسطينية الفتحوية، وغي 

لثورة االجميلة التى
ي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والفلسطينية 

 
الفلسطينية، ومنها ألصدقاء ف

والعربية، ورغم الرصاع ما كان لهذه العالقات أن تكون كذلك جميلة ونابضة لوال 
ي حرارة اعتناقهم للفكرة 

 
ي شخوص هؤالء من جهة، وف

 
توفر عديد الصفات الجاذبة ف
 المستقبل، وحيوية حركتهم النابضة بالحياة وقدراتهم الصلبة، وحرية انطالقهم نحو 

الذاتية حيث تمازجت الفكرة العظيمة مع أجساد ليوث ال تهدأ وال تنام، وعقول 
قة، ومع نفوس مطمئنة آثرت اإلقدام عىل السالمة 

ّ
لطالما ضّجت باألفكار الخّل

خاء بي   أحضان الطبيعة أو ا
ب أو لحبيالشخصية وآثرت حمل األعباء عىل االسيى

اء منطلقي   نحو الخشونة 
عة والرخاء والير

ّ
ل الوثي  أو االحالم...، فطلقوا الد  

المي 
 والرسالية والسمو. 

ي بدايات التشكل لدول 
 
ك عمله المري    ح ف كة نفط ييى ي رسر

 
كيف لمهندس يعمل ف

ي وينطلق نحو المجهول، وكيف 
يطان  الخليج وخروجها من براثن االستعمار الي 

ي خدمة مالم ُيلمس، أي لمهندس آخر يمت
 
كة رابحة أن يجعل من أمواله ف لك رسر

لخدمة حلم أو أمل أو هدف تحققه مازال غي  واضح المالمح، بل وربما يكون 
؟ 
ً
 مستحيّل

وكيف لمدرس وكيف لموظف ساٍم، وكيف لكاتب معروف وكيف لشاعر؟ وكلهم من 
د وا ي لم تقتنع بحالة التشر

النكوص  لخذالن وحالةقيادات المقاومة الفلسطينية التى
ي كيف  ي التاري    خ االستعماري الغرن 

 
واألرق وحالة الرضوخ لالستعمار األشد وطأة ف

 من دول عربية تحبو نحو االستقالل! 
وا بال أي دعم مبشرّ

ّ
 لهم أن يتصد

ي وقته، وقد ال 
 
ِربة ال تستطيع أن تشهد ضوء الشمس اال ف

َ
األرواح التعبة الباهتة الخ

ي الوقت الذي تراه. بينما االرو 
 
ق ف اح الثائرة النابضة تصنع شمسها وتجعلها تشر

 تحتاجها فيه. 
ي الزمت المؤسسي   األفذاذ من قادة حركة فتح، 

وهكذا كانت الطاقات الجبارة التى
ومن ساروا عىل درب  هم، فهم لم يكونوا بشخوصهم وإيمانهم الواسع، وأفكارهم 

 ية النفس واألهداف. وقيمهم وعالقاتهم وظروف تكونهم إال مجموعة سام
ي تلك األيام نراهم بمستويات عالية، كمالئكة تسي  عىل األرض، 

 
قد نكون نحن ف

ي -متغاضي   عن كل سيئاتهم
ى -حي   التفكي  المنطفى ي أعينهم لي 

 
ما نريده  وناظرين ف

ورة ما هو كامن.   نحن وليس بالرص 
ارة من هنا أ قب أن تنطلق رسر ي تلك المرحلة نيى

 
ي أعينهم ف

 
ارة مننظر ف ن هناك و رسر

ا من يوم التحرير حيث  ً نا بقطع من الليل انزاحت عن صدورنا، ما يقربنا كثي  لتبشر
 يفرح المؤمنون بنرصهم. 
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ة نحو يوم العودة األثي  حي   تكون جموع  هم المبشر
ُ
طاهم فتحملنا عيون

ُ
نتلّمس خ

ه نالثوار وأبطال المقاومة يحتضنون وطنهم فلسطي   العربية، الذي اقتلعتهم م
 .  االستعمارية العالمية والصهيونية األوربية كمنتسبيها االستعماريي  

ت األيام قطعها بي   األحداث 
كيف لك أن تعيد تركيب الصورة المتكاملة بعد أن بعير

 واألجداث ومسافات الطريق؟
  
ً
يق والجميل واللطيف من مساحات حلم رست وراءة طويّل وكيف لك أن تستعيد الي 

بوا من كأس فلسطي   حتى الثمالة؟كهدف مع أشخاص  ي قضيتهم ورسر
 
 ذابوا ف

، وذلك إثر خي   جعنا من المخزون أحاله رغم مرارة السني  
اليوم بكينا وتشوقنا واسيى

وفاة األخت أم إياد رحمها هللا، زوجه القائد الفذ والصوت الحر والروح الوثابة 
 د. والشخصية الصلبة والمتواضعة بنفس الوقت صالح خلف أبوإيا

ي لم نعرفها أو نراها
ي تاري    خ الرج -ونحن طالب-أم إياد هي المرأة التى

 
ل، اال للحيظات ف

 والدعم والتحفي   والرعاية الكثي  
ّ
ي الحث

 
ي بال شك كان لها من الدور العظيم ف

والتى
ي البيت والعائلة جزء ال يتجزأ من شخصية القائد 

 
فهذا من ذاك، فالبيئة الحافزة ف

 كان أم 
ً
امرأة بالطبع(، وهكذا نظن كانت أختنا أم إياد رحمها هللا، ورحم الرجل )رجّل

الذي قفز رسيًعا اىل ذاكرتنا حي   قرأنا خي  رحيلها، مرتدًيا ثوب الحرير.   الكبي 
، ولصالخ خلف  ناه من لوعة الفقد لهم أجمعي    

ي قلوبنا مما اخيى
 
أهاجت الذكرى ما ف

ي كئيب ومتخاذل، و ي زمن عرن 
 
ة ارتبطت بالقفز األمري"أبوإياد"، ف ي لحظة عسي 

 
كي ف

 بالمظلة اىل حضن األمة العربية حتى ركبتها حتى اليوم. 
ي ندوة نظمها االتحاد العام لطلبة 

 
كان اللقاء األول ىلي مع األخ صالح خلف "أبوإياد" ف

 بالحراكات الطالبية الفلسطينية 
ّ
ي كانت تعج

ي جامعة الكويت، التى
 
فلسطي   ف

ي والكويتية والعربي
ي أن أقدم األخ الكبي  بصفتى

ا ويساًرا، وكان المطلوب مت 
ً
ة يمين

 وخائفا ومتوتًرا 
ً
ي أ–مسؤول اللجنة الثقافية باالتحاد، ولما كنت خجوًل

قول دعت 
ي السابقة بمواجهة الجمهور، لذا فإن تقديم قيادي من الطراز -مرعوًبا

ما هي طبيعتى
ين من عمره كانت تعتي   بالنسبة ىلي مجازفة وعبء  األول من شاب يدخل العشر

ي تلك وأنا أفكر كيف 
نفسي عظيم! لم استطع أن ابتلعه ولم استطع أن أنام ليلتى

ي إال بضعة كلمات، ولكنه أبوإياد! 
 سأقدمه! ولم يكن المطلوب مت 

ي حتى اليوم رئيس االتحاد حينها بالذهاب اىل مدرج الجامعة 
ي وصديفى

قمت مع أىح 
ا تقنية وتدربت معه عىل التقديم أمام ا

ً
لمدرج الجامىعي الفارغ، مافهمته الحق

ه   ّ صحيحة للقضاء عىل رهبة الموضوع والشخوص والمكان، وكلها مما ال يمي 
المتحدث أو الخطيب إال بكثي  من القراءة والدورات. المهم أن القلق والتوتر السابق  
ا ىلي لتحسي   العرض والتقديم للرجل العظيم ببضعة دقائق ك

ً
ا جد

ً
نت اكان مفيد

 بالنسبة ىلي كأنها ساعة! وما ان انتهت حتى كان الجبل قد زال عن صدري من جهة. 
ين من عمره أمام قامة مثل قامة  َمن باهلل عليكم سيوىلي اهتماًما لطالب يدخل العشر
ي سيقولها 

زة عىل شخص ومخارج الحروف التى
ّ
صالح خلف؟ فالعيون بالحقيقة مرك
ي الجالس بأدب وخجل وانكما  مخفًيا أبوإياد وليس بكر أبوبكر، ومن هو ه

ذا الثان 
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ض أن العيون ستبتلعها إن لم تتقن  ، ولكن النفس المتوترة تفيى
ً
توتره قرب األول أصّل

 . ُ ا، والصغي  يكي  ً  المطلوب منها مهما كان صغي 
 ! ء كثي  ي

 أن يزول الجبل عن صدرك المتوتر ثم تأتيك الهدية فهذا سر
 فرًحا، وتر 

ُ
ي نفسي وأنا جالس بقربه، وما  وهو ما حصل، فطرت

 
نمت باللحن طرًبا ف

كان هذا الطرب وهذه الهدية إال من صاحب اليد العطوفة واالبوة الحانية من صالح 
ي التقديمية له حتى 

خلف الذي جاورته عىل المنصة إذ بمجرد ان انتهيت من كلمتى
ي عالًيا، لقد ص

 أزري ورفعت 
ّ
ي وابتسم، وقال ىلي ما شد

. نع ىلي جَرَبت عىل كتف  ناحي  
ي اليوم أنه أحس وأدرك حجم توتري فقام بدور المعلم والمدرب والقائد 

ي ظت 
 
وف

 الذي يزودك بالشحنات االيجابية وطاقة السمو. 
 رحمك هللا يا أخت أم إياد، أوجعيتنا بالذكرى ولكنها محببة رغم ذلك! 

بت وتش لقد هاجت الذكرى وانتفضت األوراق القديمة ورصخ القلم بصوٍت عال، 
ق للرواد االوائل. والذي من 

ّ
من حقل روىحي مشاعر الحب الغامرة والشوق المعت

ي ذكرى وفاتك أن أعيد رسم صور لم 
 
 صالح خلف، فاسمىحي ىلي ف

ّ
د
ُ
حديد زردهم ق

ي األعاىلي رحمهم هللا ورحمنا معهم مع األنبياء والشهداء 
 
ي ألولئك، وله، ف

تفارقت 
 يقا. والصديقي   والصالحي   وحسن أولئك رف

 بكل محبة وامتنان عىل أفكار العمالقة أمثال خالد الحسن )ابوالسعيد(، 
ُ
تتلمذت

ي الحسن، وصالح خلف أبوإياد، ووالدي 
وأبوماهر محمد راتب غنيم، وأبوطارق هان 

(، ونهلت من نبع خليل  محمود عىلي نارص أبوبكر وابوعىلي المطري )مسؤوىلي الحر ي
ي عمار يارس عرفات الوزير أبوجهاد، وجاورت سليم الزعن ون )أبواالديب(، وكان لنا بأن 

ي ال تموت والتبهت مع مرور األيام. 
 األيقونة النضالية التى

 ، ، كنت رئيًسا لالتحاد العام لطلبة فلسطي   ي
ي قفزت اىل ذهت 

ي الصورة الثانية التى
 
ف

ودعونا األخوين صالح خلف "أبوإياد" وسليم الزعنون "أبواألديب" عضوي اللجنة 
ي حركة "فتح" لحضوراحتفالية يوم الكرامة واألرض السنوية عىل مشح المركز 

 
ية ف

ي مقدمة 
 
ي الكويت الجميلة، وكان المشح غاًصا بالجماهي  وف

 
سينما األندلس ف

ي 
الصفوف األخوين الكريمي   مع مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية حينها عون 

لثانية تجربة الحديث أمام بطا  "أبومحمد" رحمهم هللا جميعا، وخضت للمرة ا
ي  جمهور واسع وكبي  فحفظت ما أود قوله عن ظهرقلب، فالتوتر من اللقاء الجماهي 
ي فهمت واستطعت تحويله لعمل تحفي   

ي مع أنت 
ورغم كل هذه السني   مازال يتملكت 

ي ال أعيد ما قلته وإن كان بنفس الموضوع االبتجدد 
د، ما جعلت 

ّ
من جهة وعمل تجد

ق ىلي ولو ضئيل، د
ّ
ة وصف ي القصي 

عونا من ذلك ولنعد للحفل حيث ألقيت كلمتى
ي إياد فما كان  الجمهور ونزلت من عىل خشبة المشح ألجلس بالصف األول قرب أن 

 منه إال الثناء عىل الكلمة مرفوقة بابتسامته الصافية والتشجيعية الخفيفة. 
وت عام  ي بي 

 
أبوإياد الذي قِدم اىل الكويت بعد معركة الصمود الكبي  واألسطوري ف

ي أحد مدارس الكويت، حيث غّصت   3381
 
قب كلمته ف كانت جحافل الناس تيى
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ة وجميع ساحات المدرسة حتى خارجها اىل الشوارع  الصالة الرياضية الكبي 
قب الرجل الكبي  حي   يتكلم. 

  بالجماهي  المتدفقة، تيى
ي أطفأها الراحل بقوة كلماته، وتصميم صوته األجش 

وكان ما كان من نار الشوق التى
 بي   

َ ات صوته الصاعدة والهابطة والدافقة بالحيوية والعزيمة والتصميم، فنشر وني 
صفوف الجماهي  شحنات لم تنتري من وقود الحرية ودفقات االنبعاث المتجدد 

لتحفي   وفن الحديث وفن إطالق الطاقات للعطاء والعمل، فهو كان من يتقن فن ا
ي أحلك الظروف، وَمن 

 
ي تظهر من المؤمني   الثابتي   عىل الحق ف

االيجابية وهي التى
للحلكة أكير قوة ودهاء من "أبوعمار وابوإياد وأبوالسعيد" وأخوانهم السعداء بإذن 

ي جنتهم؟
 
 هللا ف

ي بيته بالكويت، وك
 
االيجابية  ان له من العاداتالتقينا مع القائد الراحل صالح خلف ف

  بي   الكبي  والصغي  بحسن المعاملة، وأحسب خالد الحسن 
ّ
الكثي  إذ لم يكن يمي 

ي اللجنة المركزية لحركة فتح كان من ذات الفئة المرحابة، 
 
"أبوالسعيد" زميله ف

ي أتصورهم جميًعا 
، وكأنت  ا ونهلنا من علمه الغزير الكثي 

ً
رناه أيض

ُ
والذي لطالما ز

ات )جينات( الرحابة والحب واالحتضان واإليجابية والتحفي   وعدم يحم
َ
لون مورث

م باآلخرين!   التي 
ة،  ه من اللقاءات األخرى الكثي  ي إياد، دون غي  ي بيت أن 

 
ي هذا اللقاء، ف

 
المهم أنه ف

ي لجنة اإلقليم، 
 
ي التحاد الطالب وأصبحت عضًوا منتخًبا ف

وكنت قد انهيت رئاستى
ة،  وجئت مصطحبا زميىلي  ا اىل درجة مثي 

ً
ي رئاسة االتحاد، كان غاضًبا جد

 
الالحق ف

فلم نراه بهذه الصورة من قبل! فاستأذناه بالرحيل فرفض بإشارة من يده أن اجلسوا! 
س عن غضبة بهذا الهواء 

ّ
اهة وكانه ينف وظل يذرع الغرفة جيئة وذهاًبا ويدخن بشر
ما م نعلم لمن كان يوجهها، ولالمنفوخ من مقدمة اللفافة، ويتكلم بكلمات قاسية ل

ح فكانت الطلقات الشيعة قد  تجرأت وسألته من المقصود بكالمة؟ أفاض بالشر
 أطلقت بعميق كالمه لتصيب أيقونة الثورة الفلسطينية يارسعرفات، فذهلنا!. 

ي عديد األحيان بي   األخوة بالقيادة تحل غالًبا بمنطق 
 
كان طبيعة العالقات المتوترة ف

و أحد أهم أركان القيم بالحركة ما أسميناه )قانون المحبة( الذي به يتم المحبة وه
ا بمجرد اللقاء ذو 

ً
اف بالخطا وأحيان العفو والسماح بمجرد ممارسة النقد أواالعيى

ات التوتر وحي   ُيسألون عنها 
الِبشر والحبور، وكان األخوة حي   رسورهم بعد فيى

دون بيت الشعر
ّ
الذي لطالما سمعناه من يارس  -يبدو المعتمد لديهم عىل ما -يرد

ي أحد اللقاءات الالحقة حي   احتفلنا 
 
عرفات وصالح خلف وأبواالديب وهو ما كان ف

بالقادمي   إلينا، )إثر مصالحة أخوية بي   العمالقي   أبوعمار وأبوإياد بادر لها كالعادة 
داد بيت الِشعر الشهي  مع ابتسامة يارسع

فات األليفة ر أبوعمار( وقاموا بحضورنا بيى
 واألنيسة والماضية. 

ي أبوإياد، أو 
كان الخالد فينا أبوعمار يّردد الشطر األول من البيت فيكمل الشطر ثان 
ا، أوكان أبوعمار يذكر البيت األول

ً
ل ما حص-أبو االديب وهو األديب والشاعر أيض
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ة
ّ
ي مناسبات عد

 
ي لقصيدة اإلمام الشاف -أمامنا، وف

 الرائعة ىعي فيكملون له البيت الثان 
 القائلة: 

بدي الَمساِويا
ُ
ي  َ الُسخِط ت

َ
ِكنَّ ع

َ
*َول
ٌ
ة
َ
ليل
َ
يٍب ك

َ
لر ع
ُ
ن ك
َ
ي  ُ الِرضا ع

َ
 َوع

رى ِللَمرِء ما ال َيرى ِليا
َ
 أ
ُ
ست

َ
*َول ي

 ِبَهّياٍب ِلَمن ال َيهاُبت 
ُ
ست

َ
 َول

 ناِئيا
َ
نك
َ
ي ع
ت 
َ
لق
َ
ي ت
ت ّ
َ
 ع
َ
نأ
َ
*َوِإن ت ي

نى
َّ
 َمَود

َ
 ِمنك

ُ
دن
َ
ي ت
 ِمت ّ
ُ
دن
َ
ِإن ت
َ
 ف
غاِنيا . كِ 

َ
 ت
ُّ
د
َ
ش
َ
حُن ِإذا ِمتنا أ

َ
*َون
ُ
ه
َ
خيِه َحيات

َ
ن أ
َ
ٌّ ع ي
ت 
َ
 النا غ
 

ي 
من منهل الصور والذكريات والمواقف القريبة اىل القلب والتى ف الكثي 

لنا أن نغيى
ا
ً
اق  وإرسر

ً
ي اىل هنا لعلنا نوصل الرسالة  ونختم  -تمأل الروح فخًرا وب  هجة

ولكن سنكتف 
ي الجزائر. 

 
 مع صالح خلف ف

ي كثي  من كان 
 
ي سيدي فرج بالجزائر ف

 
قب المشهد السياسي المنعقد ف

الجميع ييى
 اليوم، وهي صاحبة 

ي حتى
المبادرات، إنها الجزائر العظيمة شقيقة النضال الفلسطيت 

ي 
 ظالمة أو مظلومة، إنها العظيمة ولم ال وهي أم الثورة التى

مقولة أننا مع فلسطي  
 اقتلعت المستعمر الغازي من جذوره. 

، باحتضان الجزائر، وبعد معركة ال ي
ي الفلسطيت 

ي جلسة المجلس الوطت 
 
حاصل أنه ف

ت  ي إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وحيث حرص 
 
سة بي   الفصائل ف داخلية رسر

المؤتمر، كانت كلمة صالح خلف "أبوإياد" الدافقة هي كلمة الفصل بي   مداخالت 
ي لطالم

ا واستباقيً الفصائل المعارضة، وبي   كلمة أبوعمار التى
ً
ا جريئ

ً
ا ا مثلت خط

ي كثي  من األحيان عن خط الفصائل خاصة اليسارية أو هكذا كانوا ههم 
 
ا ف
ً
ومختلف

ي صالح خلف ليجمع ما ال ُيجمع نظرًيا، ويقّرب المسافات بفيوض فكره 
يرونها، فيأنى

ا، وال 
ً
ي النقد لالتجاه يمين

 
وعاطفته وحدبه، ويعىطي كل ذي حق حقه، فال يقرّص ف

ا وراء المنصة، لكنه بالحقيقة يم
ً
اب من اتجاه اليسار، لقد كان الليث واقف ّل االقيى

ي الحل 
 
ي معركة، ليحوصل بعد خطبته المسارات ف

 
يصول ويجول تماًما وكأنه ف

ي الذي دأبت الثورة الفلسطينية عىل السي  فيه ضمن منطق يارس 
النضاىلي التواففى

ية ت ترى اختالف قيادة الثورة الفلسطينعرفات "أبوعمار" بعيد النظرات، وكأنك كن
آنذاك تنويعات عىل ذات اللحن، أوأصوات جميلة بنغمات متعددة ومتمايزة ولكن  

 .  كلها تصدح بحب فلسطي  
ي 
 
ة )استشهد ف ة قصي 

ة غزو الكويت، ربما 3333يناير  39قبل استشهاده بفيى م( فيى
ي مواجهة فاصلة مع أخوة لنا ر 

 
ّ العمالق ف ي الحتالل القبل أيام، عي 

كويت فضه المبدن 
ة، وهو ذات الموقف  ما أبلغ به القيادة العراقية آنذاك بال خوف وال وجل بل مبارسر
الذي اتخذه جهاًرا نهاًرا خالد الحسن "أبوالسعيد" وقيادت أخرى بالثورة 
ي بدأت تظهر للبعض  

الفلسطينية، رغم طبول القومية الهادرة، وطبول التحريرالتى
ي أعاىلي الجبال. كرايات عىل ال

 
 قمر وف

، بسواعد أبنائها، وال تمر عي   الحقيقة التاريخية والنضالية تقول أن تحرير فلسطي  
ي التحرير من تجمع سيوف األمة أجمعي   

أي عاصمة عربية أو غي  عربية، وإنما يأنى
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د الخالد خالد 
ّ
ا نحو القدس عاصمة االمة العربية واالسالمية، كما دأب يرد

ً
انطالق
 م(. 3339-3318ن "أبوالسعيد" )الحس

صالح خلف "أبوإياد" كان حلم العطاسر لالرتواء، وكان حّبات المطر لألرض 
ي رِكاب أيديولوجيات الرصاع النظري المتنافر حي    

 
ة للسائرين ف

ّ
ل مظل

ّ
الجدب، وشك

ة، وإىل ذلك كان اإليمان  ء بالنظريات والنقاشات واألفكار الكثي  كانت الثورة تمتىلي
، وكان واخوانه مما بدأنا اإلشارة لهم ال لديه م ي كل خي 

 
ن طراز المؤمن القوي، وإن ف

 . ي جيوب  هم اال بوصلة فلسطي  
 
 يملكون ف

رحم هللا أختنا أم إياد، وألهلها ولكل شعبنا الصي  والسلوان ورحم هللا صالح خلف 
 أبوإياد. 

https://bakerabubaker.info/page-2344.html 
 #بكر_أبوبكر
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 وانها لثورة حنر النرص
 

كاديمية الشهيد عثمان أبوغربية جميع األخوة أ تشكر اكاديمية فتح الفكرية، 
  االعداد واالنجاز لهذا الكتاب عن

 
صالح خلف  واالخوات الذين ساهموا ف

 .وأبطالهاأحد أهم رموز الثورة الفلسطينية وقادتها  )أبوإياد(
  م2223يناير  -فلسطي   

 

 


