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طوت 
الحركة الوطنية الفل�سطينية في 

طورها المعا�سر خم�سًا واأربعين 

�سنة منذ اأن انطلقت حركة ''فتح'' لتطلق 

ر�سا�ستها الأولى في 1965/1/1. وفي 

خ�سم هذه الحقبة العا�سفة ظهرت منظمات 

كثيرة، واندثرت اأُخرى، وتبدلت اأحوال 

جميع المنظمات في اآخر المطاف. وقد 

اختلفت نهايات هذه الحركات عن بداياتها 

نًا، الأمر الذي جعل الوقائع 
ِّ
اختالفًا بي

التاريخية وال�سيا�سية تختلط اأيما اختالط. 

وفي هذه المقالة عر�ض للبدايات 

التاأ�سي�سية، و�سرد لبع�ض جوانب تاريخ هذه 

المنظمات.

اأواًل ــ المنظمات الوطنية

1 ــ حركة ''فتح''

من ال�سعب اأن نف�سل التاريخ الحقيقي 

لحركة ''فتح'' عن تواريخ موؤ�س�سيها الأوائل، 

ول �سيما يا�سر عرفات وخليل الوزير )اأبو 

جهاد(. وقد �سار من المعروف اأن موؤ�س�سي 

حركة ''فتح''، في معظمهم، هم من الالجئين 

الذين وفدوا اإلى غزة بعد �سنة 1948 اأمثال 

محمد يو�سف النجار و�سليم الزعنون 

وفتحي البلعاوي وخليل الوزير و�سالح 

خلف ويحيى عا�سور. وهوؤلء، في اأغلبيتهم، 

�صقر اأبو فخر

الحركة الوطنية الفل�صطينية المعا�صرة:

تواريخ ووقائع ومنظمات

بداأوا حياتهم ال�سيا�سية في حركة الإخوان 

الم�سلمين لأنهم لم يجدوا اأمامهم اإّل 

الإخوان وال�سيوعيين. وكان ال�سيوعيون 

يدعون اإلى التعاي�ض مع اإ�سرائيل، فنفر 

منهم الالجئون، والتحقت طالئعهم 

بالإخوان الم�سلمين، ول �سيما اأنهم �ساركوا 

في القتال �سد اإ�سرائيل في �سنة 1948.

اأ�س�ض الإخوان الم�سلمون مجموعة 

ع�سكرية لجذب الفل�سطينيين اإليها هي: 

''كتيبة الحق''، وكان من اأع�سائها 

الموؤ�س�سين خليل الوزير )اأبو جهاد(. لكن 

قيادة الإخوان الم�سلمين في القاهرة، 

ولرغبتها في عدم تخريب عالقاتها بمجل�ض 

قيادة الثورة الذي ت�سلم ال�سلطة عقب ثورة 

23 تموز/يوليو 1952، اأوعزت اإلى 

اأع�سائها في غزة بوقف الت�سلل اإلى 

اإ�سرائيل، ف�ساق خليل الوزير، الذي كان 

ان�سم اإلى الإخوان الم�سلمين في �سنة 

1951، ذرعًا بهذا الموقف، وبادر اإلى 

تاأ�سي�ض مجموعات م�ستقلة عن الحركة،*  

م�ستفيداً من تجربته عندما �سّكل في 

ال�ساد�سة ع�سرة مجموعات قليلة العدد 

)*( كان معه في المجموعات الأولى محمد 

الإفرنجي وحمد العايدي وكمال عدوان وعبد اللـه 

�سيام ون�سر عبد الجليل.

احلركة ال�صيا�صية الفل�صطينية
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التحق بجامعة فوؤاد الأول )القاهرة لحقًا( 

في �سنة 1947، واقترب من جماعة الإخوان 

الم�سلمين من غير الن�سمام اإليهم. وربما لهذه 

ال�سلة �ساع عنه انتماوؤه اإلى حركة الإخوان 

الم�سلمين. وعندما اندلعت معارك فل�سطين 

تطوع للقتال مع مجموعات الإخوان الم�سلمين 

في غزة، وعند رجوعه اإلى القاهرة في �سنة 

1949 اأ�سدر مجلة ''�سوت فل�سطين''، ثم اأ�سبح 

رئي�سًا لـ ''رابطة الطلبة الفل�سطينيين'' في �سنة 

1951. وكرئي�ض لهذه الرابطة خرج في مقدم 

تظاهرة �سنة 1953 اإلى مقر قيادة الثورة حيث 

قابل جمال عبد النا�سر*  وطلب اإليه ال�سماح 

بتاأليف قوة فل�سطينية م�سلحة، فقرر عبد النا�سر 

)الرئي�ض لحقًا( تدريب بع�ض الفل�سطينيين فقط. 

وتعود عالقة يا�سر عرفات ببع�ض ال�سباط 

الأحرار في م�سر اإلى ما قبل الثورة في 

1952/7/23؛ فهو �سارك معهم في �سنة 

1951 في معارك قناة ال�سوي�ض �سد الحتالل 

الإنجليزي، اإّل اإن هذه العالقة لم تمنع قادة 

الثورة من اعتقاله في �سنة 1954 بعد حادث 

المن�سية الذي اأُطلق فيه الر�سا�ض على جمال 

هم فيه الإخوان الم�سلمون  عبد النا�سر، والذي اتُّ

بتدبير العملية. وقد وجهت ال�سلطات الم�سرية 

اإليه تهمة النتماء اإلى ''الإخوان''، لكنها اأفرجت 

عنه بعد فترة وجيزة عندما تاأكدت من عدم دقة 

المعلومات.

�سارك عرفات، مجدداً، في معارك ال�سوي�ض 

في �سنة 1956، وتمكن من اكت�ساب خبرة 

ع�سكرية جديدة، لكن ذلك كله لم يمنع ال�سلطات 

الم�سرية من تبليغه في �سنة 1957 اأن وجوده 

في القاهرة غير مرغوب فيه، فا�سطر اإلى 

المغادرة اإلى الكويت حيث عمل مهند�سًا في 

دائرة التعمير. وفي ال�سنة نف�سها التي جاء يا�سر 

عرفات اإلى الكويت كان خليل الوزير غادر 

القاهرة اأي�سًا للتدري�ض في المملكة العربية 

ال�سعودية. ولم يكد يم�سي اأ�سابيع قليلة على 

وجوده في الكويت حتى كان يبا�سر ات�سالته 

راحت تتدرب على ال�سالح في مع�سكرات بدائية 

اأقيمت �سراً في �سواحي مدينة العري�ض في �سنة 

.1952

وبداأت هذه المجموعات تنفيذ عمليات ت�سلل 

واإغارة على المواقع الإ�سرائيلية منذ اأواخر �سنة 

1954 م�ستخدمة ا�سم ''كتيبة الحق''، ولم يكن 

لالإخوان الم�سلمين اأي �ساأن في ن�ساط هذه 

الكتيبة الجديدة. وما كادت �سنة 1955 تطل 

حتى كان معظم اأع�ساء هذه المجموعات 

ان�سحب من حركة الإخوان الم�سلمين، كما 

ان�سحب منها �سالح خلف كي يوؤ�س�ض مجموعة 

�سغيرة با�سم ''جبهة الكفاح الم�سلح الثورية'' 

التي ان�سمت مع موؤ�س�سها اإلى ''فتح'' في �سنة 

1959. وتمكن خليل الوزير من اجتذاب عدد من 

ال�سبان المفعمين بالحما�سة، وعدد اآخر من 

اء تخاذل 
ّ
ال�سبان الذين خاب رجاوؤهم جر

الإخوان الم�سلمين عن القيام بالكفاح الم�سلح، 

وكان بين هوؤلء كل من: اأ�سعد ال�سفطاوي 

وكمال عدوان و�سعيد المزين وغالب الوزير. لكن 

خليل الوزير ا�سطر اإلى مغادرة قطاع غزة في 

اأوا�سط �سنة 1956 لاللتحاق بجامعة القاهرة، 

وهناك توثقت عالقته بيا�سر عرفات الذي كان 

ا يا�سر عرفات فقد 
ّ
التقاه في غزة قبل ذلك. اأم

ولد في القاهرة في 1929/8/24، واأم�سى 

بع�ض طفولته في غزة، ودر�ض في مدر�سة 

الزيتون الثانوية، والتحق بمنظمة ''الفتوة''، ثم 

عمل مع جي�ض الجهاد المقد�ض. وعندما انتقل 

اإلى القاهرة للدرا�سة با�سر، فور و�سوله، عماًل 

دوؤوبًا لجمع الأ�سلحة التي خّلفتها دول الحلفاء 

والمحور في ال�سحراء الكبرى، ثم اإر�سالها اإلى 

القاهرة كي ُتر�سل ثانية اإلى فل�سطين.

)*( اأول لقاء ر�سمي مع جمال عبد النا�سر جرى بعد 

هزيمة 1967، وبالتحديد في ت�سرين الثاني/نوفمبر 

1967 بعد و�ساطة من كمال جنبالط وتمهيد من محمد 

ح�سنين هيكل. وقد ا�سطحبه عبد النا�سر معه �سراً اإلى 

مو�سكو في �سنة 1968 بجواز �سفر م�سري با�سم مح�سن 

اأمين.
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الكريم من موؤ�س�سيها، ومجموعة ''عرب فل�سطين'' 

التي اأ�س�سها هايل عبد الحميد )اأبو الهول(، والتي 

ن�سطت في مخيم اليرموك في �سورية، ومجموعة 

''�سباب الأق�سى'' التي �سكلها هاني الح�سن، 

ومجموعة ''اأبناء فل�سطين'' التي اأ�س�سها محمود 

عبا�ض )اأبو مازن( في جامعة دم�سق. وان�سم 

زكريا عبد الرحيم الذي اأ�س�ض ''المنظمة 

الفل�سطينية الثورية'' اإلى ''فتح'' في �سنة 1963، 

وكان ع�سواً في جماعة عباد الرحمن في 

بيروت قبل اأن ين�سم اإلى ''فتح''. و�ساهم خالد 

الي�سرطي، وهو ع�سو فاعل في حزب البعث 

العربي ال�ستراكي في لبنان، في تاأ�سي�ض ''جبهة 

تحرير فل�سطين''. ومع اأن هذه الجبهة قامت 

بمهمات ا�ستطالعية في �سمال فل�سطين في �سنة 

1961، اإّل اإن قيادة حزب البعث رف�ست تاأ�سي�ض 

كيان فل�سطيني م�ستقل لأن ذلك يخالف الروح 

الوحدوية. لكن، مع حل الحزب في �سورية في 

اإبان الوحدة ال�سورية ــ الم�سرية، وتاأييد بع�ض 

اأركان الحزب حركة النف�سال التي وقعت في 

1961/9/28، ترك كثيرون من النا�سطين 

الفل�سطينيين حزب البعث وان�سموا اإلى حركة 

''فتح'' اأمثال: �سميح اأبو كويك )قدري(، و�سبري 

البنا )اأبو ن�سال(، ومحمد داود عودة )اأبو داود(، 

وناجي علو�ض )اأبو اإبراهيم(. وكان عدد من 

الع�سكريين الفل�سطينيين في �سورية اأمثال: اأحمد 

حجو )قائد كتيبة ال�ستطالع 68(، والطيار 

الحربي محمود عزام، والعقيد مجاهد �سمعان، 

و�سالح المعاني، ووليد �سعد الدين، اأ�س�سوا 

''الجبهة الثورية الفل�سطينية''، لكن هذه الجبهة 

لم تقم باأي عمل ع�سكري فان�سم بع�ض اأفرادها 

اإلى ''فتح''.

ح�سلت ''فتح'' على دعم كبير من الأثرياء 

الفل�سطينيين في الكويت اأمثال طلعت الغ�سين 

وهاني القدومي وعبد المح�سن القطان وهاني 

اأبو ال�سعود، لكن الدعم ال�سيا�سي جاءها، اأوًل، من 

الجزائر. والبداية كانت في القاهرة حيث كان 

جمال القدوة )اأبو روؤوف(، ال�سقيق الأكبر ليا�سر 

برفاقه القدامى، وي�سكل اأولى خاليا ''فتح'' التي 

�ست�سبح لحقًا اأكبر منظمة فل�سطينية على 

الإطالق. وتاألفت هذه الخلية من يا�سر عرفات، 

واأبو جهاد )الذي ترك ال�سعودية اإلى الكويت بعد 

ثالثة اأ�سهر(، وعادل عبد الكريم )مفت�ض مادة 

الريا�سيات في مدار�ض الكويت(، وتوفيق �سديد 

)�ساحب �سوبر ماركت(، ويو�سف عميرة، وعبد 

اللـه الدنان. و�ساغ هوؤلء ''بيان الحركة'' 

ا�ض ''هيكل البناء الثوري''، واتفقوا على ا�سم 
ّ
وكر

''فتح''. وبداأ هوؤلء الت�سال برفاقهم القدامى في 

غزة و�سورية فان�سم اإليهم �سالح خلف )اأبو 

اإياد( في �سنة 1959، وكمال عدوان. ولم تكد 

�سنة 1959 تن�سرم حتى كان عدد اأع�ساء 

الحركة فاق الخم�سمئة.

اأَ�س�ست الخلية الأولى منبراً اإعالميًا في 

بيروت با�سم ''نداء الحياة ــ فل�سطيننا''، و�سدرت 

هذه المجلة في ت�سرين الثاني/نوفمبر 1959 

ين توفيق حوري وهاني 
َّ
باإ�سراف اللبناني

فاخوري. وظلت هذه المجلة توالي ال�سدور حتى 

�سنة 1964، وكان اأبو جهاد ي�سرف عليها 

بالتف�سيل، ويكتب معظم مقالتها. وعملت هذه 

المجلة على تر�سيخ الت�سال بين اأع�ساء حركة 

''فتح''، فكانت بالن�سبة اإليهم مثل �سندوق 

البريد. وفي �سنة 1960 باتت ''فتح'' قوة 

حقيقية في الو�سط الفل�سطيني، فان�سم اإليها عبد 

الفتاح حمود، وماجد اأبو �سرار، واأحمد قريع )اأبو 

عالء(، وفاروق القدومي )اأبو اللطف(. وكان 

خالد الح�سن )اأبو ال�سعيد( اأ�س�ض في �سنة 1949، 

بعيد و�سوله اإلى �سورية، ''مجموعة تحرير 

فل�سطين''، ثم �ساهم في تاأ�سي�ض حزب التحرير 

الإ�سالمي اإلى جانب �سقيقه علي الح�سن، لكن 

اأديب ال�سي�سكلي، رئي�ض الجمهورية العربية 

ال�سورية اآنذاك، اأطبق على هذا الحزب، فا�سطر 

خالد الح�سن اإلى اللجوء اإلى الكويت، وهناك، في 

�سنة 1960، اأ�سبح ع�سواً في الحركة مع بقايا 

مجموعته. ومن المجموعات التي ان�سمت اإلى 

''فتح'' مجموعة ''العا�سفة'' التي كان عادل عبد 
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عدوان وخالد الح�سن ومحمد يو�سف النجار، 

واأ�سدر الموؤتمر ''الميثاق القومي الفل�سطيني'' 

والنظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية 

التي اأعلن ال�سقيري قيامها في ختام الموؤتمر 

في 1964/6/2. وعندما اأقر موؤتمر القمة 

قد في 1964/9/5 
ُ
العربية الثاني الذي ع

العتراف بمنظمة التحرير الفل�سطينية وجي�ض 

التحرير الفل�سطيني، بداأت الدعاية الم�سرية 

تركز على ن�سر �سور الجنود الفل�سطينيين وهم 

يتدربون على ال�سالح بثيابهم المرقطة. وكان 

لهذا الم�سهد تاأثير قوي في �سفوف ال�سبان 

الفل�سطينيين، وتخوفت ''فتح'' من اأن يكون قيام 

منظمة التحرير الفل�سطينية ا�ستباقًا للتحول 

الثوري الذي بداأ يت�ساعد في �سفوف 

الفل�سطينيين، وارتابت في تحويل المنظمة اإلى 

اأداة ر�سمية عربية فوقية، وتحويل جي�ض 

التحرير الفل�سطيني اإلى مجرد جناح ع�سكري في 

الجيو�ض العربية، ولذلك �سارعت اإلى درا�سة 

اإمكان �سن الكفاح الم�سلح عبر خطوط الهدنة 

العربية. ومنذ البداية ظهر �سمن حركة ''فتح'' 

تياران: الأول، كان يرى �سرورة التروي 

مي 
ُ

والتهيئة قبل بدء العمليات الع�سكرية، و�س

اأ�سحاب هذا التيار ''العقالنيين''، اأو ''العقالء''، 

وكان منهم خالد الح�سن وعادل عبد الكريم 

ا الثاني فكان يرى اأن من 
ّ
وعبد اللـه الدنان. اأم

 
َ
ال�سروري �سن الكفاح الم�سلح فوراً، وُدعي

اأ�سحاب هذا التيار ''المجانين''، وكان منهم 

يا�سر عرفات وخليل الوزير. وتغلب المجانين 

على العقالنيين، واأُقر اإعالن بيان العمليات 

با�سم ''قوات العا�سفة''.

وقبيل انطالق العمليات الع�سكرية، نفذت 

حركة ''فتح'' �سل�سلة من عمليات ال�ستطالع 

قادها اأحمد الأطر�ض )زياد( و�سقيقه محمود 

الأطر�ض وجالل كعو�ض الذي مات تحت التعذيب 

على اأيدي عنا�سر المكتب الثاني اللبناني في 

1966/1/9. ونتيجة ال�ستطالع، جرى تحديد 

عدة اأهداف اإ�سرائيلية، واأر�سلت قوات العا�سفة 

عرفات، يرئ�ض مكتب المغرب العربي في مقر 

الهيئة العربية العليا الذي تحول اإلى مكتب 

لحكومة عموم فل�سطين. وهناك التقى محمد 

خي�سر اأحد قادة الثورة الجزائرية، الذي دعا 

حركة ''فتح'' اإلى ح�سور احتفالت ا�ستقالل 

الجزائر في �سنة 1962، فح�سر يا�سر عرفات اإلى 

الجزائر، والتقى الرئي�ض اأحمد بن بّلة واتفقا على 

افتتاح مكتب لحركة ''فتح'' في الجزائر. وفعاًل، 

غادر اأبو جهاد اإلى الجزائر ليتولى م�سوؤولية 

المكتب الذي افُتتح ر�سميًا في 1963/9/23. 

واأتاح مكتب الجزائر تاأمين دورات ع�سكرية 

لعنا�سر من ''فتح''، والت�سال بحركات التحرر 

العالمية، وكان من نتيجة هذا الأمر اأن التقى اأبو 

جهاد ت�سي غيفارا في �سنة 1964، ثم زار ال�سين 

وفييتنام قبل انطالقة العمليات الع�سكرية، وكان 

ا�سمه، في ذلك الوقت، عالل محمد.

في 1963/12/23، وفي الحتفال الذي 

اأقيم في بور �سعيد في الذكرى ال�سابعة ليوم 

الن�سر، اقترح الرئي�ض جمال عبد النا�سر اأن 

يعقد القادة العرب موؤتمر قمة لمواجهة قرار 

قد 
ُ
اإ�سرائيل تحويل مياه نهر الأردن. وفعاًل، ع

الموؤتمر في القاهرة في 1964/1/13، وقرر 

ر عن اإرادة 
ّ
المجتمعون اإن�ساء كيان فل�سطيني يعب

�سعب فل�سطين لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير 

م�سيره. وُكلف اأحمد ال�سقيري الت�سال باأبناء 

فل�سطين لهذه الغاية والعودة بنتائج الت�سالت 

اإلى الموؤتمر الثاني للقمة العربية. غير اأن 

ال�سقيري تجاوز هذه المهمة وتخطى 

ال�سالحيات التي منحه اإياها الموؤتمر، ودعا اإلى 

عقد الموؤتمر الفل�سطيني الأول في القد�ض، 

و�ساغ، مع نفر من زمالئه، م�سروع الميثاق 

القومي الفل�سطيني بنف�سه. وفي 1964/5/28 

افتتح الملك ح�سين اأعمال الموؤتمر الفل�سطيني 

الأول في فندق ''اإنتركونتيننتال'' في القد�ض، 

وبلغ عدد اأع�ساء الموؤتمر 419 ع�سواً يمثلون 

ال�سعب الفل�سطيني بمعظم قطاعاته. وكان بين 

الحا�سرين يا�سر عرفات وخليل الوزير وكمال 
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2 ــ الجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطين

ظهرت الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين في 

1967/12/11 عقب هزيمة الخام�ض من 

نظر اإلى الجبهة 
ُ
حزيران/يونيو 1967، وكان ي

ال�سعبية على اأنها المنظمة الثانية من حيث 

الأهمية بعد حركة ''فتح''، لتكائها على التراث 

ال�سيا�سي لحركة القوميين العرب، وعلى ال�سيرة 

الن�سالية لموؤ�س�سي الجبهة اأمثال جورج حب�ض 

ووديع حداد وهاني الهندي وغيرهم. ول ريب 

في اأن ثمة ا�ستراكًا وافتراقًا في تاريخ حركة 

القوميين العرب وتاريخ الجبهة ال�سعبية معًا. 

وكي ل تختلط الأمور، فاإنه ل بد من تفكيك 

عنا�سر ال�ستراك عن عنا�سر الفتراق، واإعادة 

ترتيب الوقائع التاريخية كما حدثت حقًا، 

واإزالة اللتبا�سات التي وقعت فعاًل؛ فالجبهة 

ال�سعبية، في الطور التاأ�سي�سي الأول، لي�ست 

وليدة حركة القوميين العرب وحدها، بل كانت 

نوعًا من اتحاد بين ثالث قوى فل�سطينية. ولم 

يلبث هذا التحاد اأن انهار ب�سرعة، فاقت�سر ا�سم 

الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين على مجموعة 

واحدة كانت تعمل �سابقًا تحت ا�سم ''�سباب 

الثاأر''، وهي المدماك التاريخي الأول لحركة 

القوميين العرب.

في �سنة 1952، وفي مدينة بيروت 

بالتحديد، بادر عدد من الطالب العرب في 

الجامعة الأميركية، اإلى تاأ�سي�ض مجموعة 

�سيا�سية لم تتخذ لها ا�سمًا محدداً في البداية. 

فكان ا�سمها تارة ''ال�سباب القومي العربي''، 

وطوراً اآخر ''القوميين العرب'' كت�سمية عامة ل 

ا الموؤ�س�سون 
ّ
كم�سطلح ذي دللة محددة. اأم

فكانوا: جورج حب�ض ووديع حداد )فل�سطين(؛ 

هاني الهندي )�سورية(؛ اأحمد الخطيب )الكويت(؛ 

حامد الجبوري )العراق(؛ حمد الفرحان 

)الأردن(.

بداأ وديع حداد ين�سج �سالت �سرية ببع�ض 

ن كانوا 
ّ
المت�سللين الفل�سطينيين في لبنان، مم

يجوبون مناطق الجليل وبع�ض نواحي عكا، 

نحو 50 رجاًل في 10 مجموعات م�سلحة )خدم 

نحو ثالثين منهم �سابقًا في كتيبة ال�ستطالع 

68 في �سورية( لالإغارة على هذه الأهداف. 

وكان في راأ�ض العمليات المقرر تنفيذها ليلة 

1964/12/31 عمليتان: الأولى تفجير محطة 

ال�سخ في البطوف )بيت نطوفا( في �سمال 

فل�سطين المحتلة، والثانية تدمير نفق عيلبون 

الذي ينقل مياه نهر الأردن اإلى اإ�سرائيل. غير اأن 

ارتفاع من�سوب نهر الأردن في تلك الليلة اأرجاأ 

العملية اإلى 1965/1/8، بينما لم تتمكن 

مجموعة بيت نطوفا من تنفيذ العملية، لأن 

الجي�ض اللبناني اأوقف الفدائيين الأربعة الذين 

كانوا متجهين اإلى الأرا�سي الفل�سطينية. وفي 

حين كان يا�سر عرفات يجول على ال�سحف 

ووكالت الأنباء العاملة في دم�سق ليوزع عليهم 

البيان الأول لقوات العا�سفة، كان الفدائيون 

الأربعة قابعين في اإحدى غرف التحقيق لدى 

الجي�ض اللبناني، ويا�سر عرفات ل يدري ما 

جرى لهم فعاًل.

اأذيع البيان الأول لقوات العا�سفة في 

1965/1/1، و�سّكل تد�سينًا لع�سر جديد �سيعم 

المنطقة العربية باأ�سرها، هو ع�سر الكفاح 

الم�سلح الفل�سطيني. وحملت ''العا�سفة'' معها 

لل�سعب الفل�سطيني وعوداً طال انتظارها كثيراً، 

غير اأن الأ�سهر التي اأعقبت انطالقة العمل 

الفدائي لم ت�سهد كثيراً من العمليات الع�سكرية، 

واإنما ان�سرف الجهد الأكبر اإلى تر�سيخ حركة 

''فتح'' وتاأ�سي�ض القواعد ال�سرية، واقت�سر الجهد 

الع�سكري على الت�سلل عبر الحدود في لبنان 

والأردن و�سورية، وزرع العبوات البدائية 

والألغام. وا�ستمرت هذه الحال طوال الفترة 

الممتدة من مطلع �سنة 1965 حتى تموز/يوليو 

1967، وفي اأثنائها وقعت حرب الخام�ض من 

حزيران/يونيو 1967 و�سقطت غزة وال�سفة 

الغربية والقد�ض والجولن في قب�سة الحتالل 

الإ�سرائيلي، وبداأت مرحلة جديدة من مراحل 

ال�سراع العربي ــ ال�سهيوني.
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الموؤتمر القومي للحركة، جرت الموافقة على 

اإن�ساء الفرع الفل�سطيني الم�ستقل في حركة 

القوميين العرب.

في اأوا�سط �سنة 1964 بداأ التح�سير الفعلي 

للعمل الع�سكري، واأُ�س�ض ''جهاز خا�ض'' لهذه 

المهمة برئا�سة وديع حداد ي�ساعده كل من 

�سبحي التميمي وفايز جابر. وكان بين اأع�ساء 

هذا الجهاز م�سطفى الزبري )اأبو علي م�سطفى(، 

وعبد الكريم حمد )اأبو عدنان(، واأحمد اليماني 

)اأبو ماهر(، وزكي هّلو. واأر�سل هذا الجهاز عدداً 

من المتدربين اإلى مع�سكر اأن�سا�ض في م�سر، 

حيث تلقوا اأ�سلحة خفيفة ومتفجرات. وفي اأيلول/

�سبتمبر 1964 عقدت قيادة العمل الفل�سطيني 

موؤتمراً لها ح�سره جورج حب�ض ووديع حداد 

وهاني الهندي، وانُتخبت قيادة جماعية موؤلفة 

من بالل الح�سن وغ�سان كنفاني و�سالح �سبل 

واأحمد خليفة وعبد الكريم حمد. وكانت الغاية 

هي الإ�سراع في تهيئة الأمور لبدء العمل 

الع�سكري. وقررت القيادة الجديدة اإر�سال عدة 

دوريات ا�ستطالعية اإلى داخل الأر�سي 

الفل�سطينية المحتلة، وتولى قيادة هذه الدوريات 

فايز جابر و�سبحي التميمي. وفي 1964/11/2 

اعتر�ست دورية اأردنية اإحدى الدوريات 

الفل�سطينية، واأطلقت النار على عنا�سرها فُقتل 

خالد الحاج اأبو عي�سة، فكان اأول �سهيد للفرع 

الفل�سطيني في حركة القوميين العرب الذي كان 

ل يزال يعمل تحت ا�سم ''�سباب الثاأر''.

ولم يظهر اأي ن�ساط ع�سكري للحركة حتى 

اندلع حرب حزيران/يونيو 1967، ولم تثمر 

ال�ستعدادات التي بداأت في اأوا�سط �سنة 1964 

ف�ساعداً. ومع اندلع حرب 1967 ت�سع�سع 

تنظيم الحركة في ال�سفة الغربية اأيما ت�سع�سع، 

فما كان من بع�ض الأع�ساء ال�سابقين في 

الحركة، وكذلك بع�ض العاملين، وقد �ساءهم 

التباطوؤ في العمل الع�سكري، اإّل اأن بادروا اإلى 

تاأ�سي�ض منظمة �سغيرة لمقاومة الحتالل. 

وكان على راأ�ض هذه المنظمة الدكتور �سبحي 

ويجمعون المعلومات عن الأحوال هناك. وفيما 

بعد، وب�سبب العالقة الخا�سة مع عبد الحميد 

ال�سراج في �سورية، تمكن هاني الهندي وفايز 

قدورة من الح�سول على دعم ع�سكري من 

الجي�ض ال�سوري تمّثل في تدريب عنا�سر من 

حركة القوميين العرب في مع�سكرات حر�ستا في 

�سنة 1958. وفي اأحداث �سنة 1958 في لبنان 

�ساركت الحركة في القتال اإلى جانب القوى 

المناوئة للرئي�ض كميل �سمعون. والمعروف اأن 

الحركة ارتبطت بالرئي�ض جمال عبد النا�سر 

ارتباطًا وثيقًا، وازداد عدد اأع�سائها ب�سبب 

التاأييد الكا�سح للرئي�ض عبد النا�سر في �سفوف 

الفل�سطينيين، وجرى تن�سيق عاٍل بين الحركة 

والنظام الم�سري، فتولى �سابط ال�ستخبارات 

محمد ن�سيم، ابتداء من �سنة 1961، وفي لبنان 

بالتحديد، مهمة اإحياء الحركة بعد ال�سربات 

التي تلقتها في �سورية في اإبان النف�سال. 

و�سافر اإلى القاهرة كل من مح�سن اإبراهيم 

وم�سطفى بي�سون وهاني الهندي لتن�سيق 

الن�ساط الم�سترك، واأقام الم�ساعد الع�سكري 

لوديع حداد، فايز قدورة، في القاهرة، ك�سابط 

ارتباط مع �سامي �سرف عن الجانب الم�سري.

وكانت الحركة اأن�ساأت في �سنة 1959 ''لجنة 

فل�سطين''، واأوكلت اإلى كل من جورج حب�ض 

وهاني الهندي ووديع حداد واأ�سامة النقيب 

وعبد الكريم حمد واأحمد اليماني الإ�سراف على 

هذه اللجنة. وجاء تاأليف هذه اللجنة عقب 

اإعالن الرئي�ض جمال عبد النا�سر في اآذار/

مار�ض 1959 اأن من ال�سروري تاأ�سي�ض كيان 

فل�سطيني. وفي ت�سرين الأول/اأكتوبر 1963 

التقى في بيروت عدد من كوادر الحركة 

الفل�سطينيين، واتفقوا على تاأ�سي�ض فرع 

فل�سطيني م�ستقل. ولهذه الغاية تاألفت ''قيادة 

العمل الفل�سطيني'' التي �سرعت في تجميع 

الأع�ساء الفل�سطينيين في كل اإقليم من اأقاليم 

الحركة، مع بقائهم تابعين، تنظيميًا، لقيادة 

الإقليم. وفي اأيار/مايو 1964، وفي اأثناء 
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= مهاجمة طائرة ل�سركة ''اإلعال'' في مطار 

اأثينا في 1968/12/26، وقامت اإ�سرائيل 

بالهجوم على مطار بيروت الدولي في 

1968/12/28 متذرعة باأن الفدائيين غادروا 

اإلى اأثينا ب�سالحهم من مطار بيروت. وكانت 

 MEA المح�سلة تدمير 13 طائرة مدنية ل�سركة

اللبنانية.

وا�ستهرت الجبهة ال�سعبية بالعمليات 

الخارجية المثيرة، لكنها، اإلى جانب ذلك، 

مار�ست جهداً ع�سكريًا مميزاً في الأر�ض 

المحتلة، ول �سيما في قطاع غزة. وكانت �سادية 

اأبو غزالة اأول امراأة ُت�ست�سهد بينما كانت تعد 

عبوة نا�سفة في 1968/11/21. وبرز في 

القتال الع�سكري محمد محمود الأ�سود )غيفارا 

غزة( الذي قاد قوات الجبهة في غزة.**

وتعر�ست الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين 

لثالثة ان�سقاقات رئي�سية كان اأولها خروج 

جبهة التحرير الفل�سطينية منها في 

1968/10/10، والتي اتخذت ا�سم ''الجبهة 

ا 
ّ
ال�سعبية لتحرير فل�سطين ــ القيادة العامة''. اأم

الن�سقاق الثاني فكان خروج التيار الي�ساري 

بقيادة نايف حواتمة في 1969/2/22، 

واتخاذه ا�سم ''الجبهة ال�سعبية الديمقراطية 

لتحرير فل�سطين''، والذي �سار لحقًا ''الجبهة 

الديمقراطية لتحرير فل�سطين''. وفي 

1972/3/10 ان�سقت مجموعة �سغيرة اأطلقت 

غو�سة الذي حملت منظمته ا�سم جبهة الن�سال 

ال�سعبي الفل�سطيني. وحاولت قيادة العمل 

الفل�سطيني اإقناع �سبحي غو�سة بالعودة اإلى 

الحركة، لكنه رف�ض، وفي نهاية تموز/يوليو 

1967 اتخذت اللجنة التنفيذية للحركة قراراً 

ب�سرب العدو الإ�سرائيلي في كل مكان. وبناء 

على هذا القرار اأن�ساأ وديع حداد وهاني الهندي 

''الجهاز الخا�ض''، وجرى تاأليف قيادة للداخل 

كان على راأ�سها اأبو علي م�سطفى وعزمي 

الخواجة واأحمد خليفة وعادل �سمارة وعبد اللـه 

العجرمي واأحمد زعرور.

في 1967/12/11 ظهرت اإلى الوجود 

الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين، ون�ساأت هذه 

الجبهة من اندماج اأربع مجموعات هي:

1 ــ منظمة اأبطال العودة.*

2 ــ جبهة التحرير الفل�سطينية بقيادة اأحمد 

جبريل وعلي ب�سناق وف�سل �سرورو.

3 ــ مجموعة العقيد اأحمد زعرور وب�سير 

الب�سطامي.

4 ــ �سباب الثاأر، وهم فرع فل�سطين في حركة 

القوميين العرب.

وخططت الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين 

لعملية ع�سكرية في مطار دافيد بن ــ غوريون في 

اللد بتاريخ 1967/12/11 كي تتزامن مع 

انطالقة الجبهة، لكن العملية ف�سلت واعُتقل 

الم�سوؤول الع�سكري عبد اللـه العجرمي. ثم جرى 

اعتقال 56 ع�سواً في الجهاز الع�سكري خالل 

الأ�سبوع التالي. ومنذ ذلك التاريخ ف�ساعداً نفذت 

الجبهة ما ل يقل عن اثنتي ع�سرة عملية خطف 

اأو هجوم على الطائرات الإ�سرائيلية والأميركية 

والبريطانية وال�سوي�سرية، كان اأبرزها:

= اختطاف طائرة ل�سركة ''اإلعال'' 

الإ�سرائيلية من روما اإلى الجزائر في 

.1968/7/15

= اختطاف طائرة TWA وتدميرها في 

مطار دم�سق في 1969/8/29، وقاد هذه 

العملية �سليم عي�ساوي وليلى خالد.

)*( اأ�س�ض هذه المنظمة في �سنة 1964 �سبحي التميمي 

وفايز جابر. واأ�سدرت في 1966/10/19 بالغًا 

ع�سكريًا اأعلن ا�ست�سهاد ثالثة من منا�سلي المنظمة في 

عملية الجليل هم: �سعيد العبد �سعيد، ومحمد اليماني، 

ورفيق ع�ساف، واأ�سر رابع هو �سكران ال�سكران. وثمة 

مجموعة اأُخرى بال�سم نف�سه ظهرت في مخيم الوليد في 

مدينة حم�ض بقيادة العميد منيب المجذوب، لكنها 

�سرعان ما انهارت.

)**( ولد في حيفا في �سنة 1943، ولجاأ مع عائلته اإلى 

اء النكبة في �سنة 1948. تولى قيادة قوات 
ّ
غزة جر

الجبهة في قطاع غزة، وا�ست�سهد مع رفيقيه كامل 

العم�سي وعبد الهادي حايك في 1973/3/8.
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3 ــ الجبهة الديمقراطية لتحرير 

فل�صطين

�سكلت هزيمة الخام�ض من حزيران/يونيو 

1967 �سدمة كبرى للمثقفين العرب، وراأى 

كثيرون فيها هزيمة للفكر القومي التقليدي 

وللبورجوازية العربية معًا. وتقدم الفكر 

المارك�سي ليحاول تحليل هذه الهزيمة وتفكيك 

اأ�سبابها، و�سوغ م�سروع مختلف للنهو�ض من 

تبعاتها، و�سهدت تلك المرحلة تحول كثير من 

المنا�سلين والمثقفين القوميين والليبراليين اإلى 

المارك�سية. وقد احتدم هذا الجدل داخل الجبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطين وداخل حركة القوميين 

العرب، وظهر خالف قوي في الموؤتمر العام 

قد في ني�سان/اأبريل 
ُ
للجبهة ال�سعبية الذي ع

1968. وكان وا�سحًا اأن ثمة تيارين 

يت�سارعان �سمن الجبهة: تيار ي�ساري على 

راأ�سه نايف حواتمة، وتيار القيادة التقليدي 

الذي كان يميل ي�ساراً من دون اللتزام 

بالمارك�سية. وتطور الخالف اإلى درجة اأقدم 

فيها بع�ض قادة الجبهة على اعتقال عدد من 

اأع�ساء التيار الي�ساري واإخ�ساعهم للمحاكمة 

الحزبية، وكانت ذروة العتقالت في 

1969/1/28، الأمر الذي دفع التيار الي�ساري 

اإلى اختيار الن�سقاق التنظيمي حاًل نهائيًا، 

فاأعلن، فعاًل، هذا الن�سقاق في 1969/2/22، 

واتخذ، في البداية، ا�سم ''الجبهة ال�سعبية 

الديمقراطية لتحرير فل�سطين''، وقد �سقطت لحقًا 

كلمة ''ال�سعبية'' من ال�سم الذي اقت�سر على 

�سيغته النهائية اأي ''الجبهة الديمقراطية 

لتحرير فل�سطين''.

عقدت هذه الجبهة موؤتمرها التاأ�سي�سي في 

اأوائل اآب/اأغ�سط�ض 1970، وكان اأبرز 

الموؤ�س�سين، ف�ساًل عن نايف حواتمة، عبد الكريم 

حمد )اأبو عدنان(، و�سعيد البطل )اأبو م�سهور(، 

وقي�ض عبد الكريم )اأبو ليلى(، ويا�سر عبد ربه،*  

وتي�سير خالد، وداود تلحمي، و�سالح راأفت، 

وممدوح نوفل، وع�سام عبد اللطيف. وبرز من 

على نف�سها ا�سم ''الجبهة ال�سعبية الثورية لتحرير 

فل�سطين'' بقيادة اأحمد فرحان )اأبو �سهاب(. وفي 

اإبان هذه الن�سقاقات خ�سعت الجبهة لتبدلت 

عميقة ن�ساأت في مجرى التحولت ال�سيا�سية 

العربية، فهي تخلت عن الخط القومي التقليدي 

وتبنت المارك�سية في �سنة 1968، ثم تخلت عن 

العالقة المميزة مع الرئي�ض جمال عبد النا�سر 

بعد قبوله م�سروع روجرز لت�سوية الق�سية 

الفل�سطينية في 23 تموز/يوليو 1970، وتخلت 

في 1972/3/14 عن ا�ستراتيجيا خطف 

الطائرات، ثم عادت وقبلت فكرة الدولة 

الفل�سطينية الم�ستقلة على ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة بعدما كانت رف�ستها في �سنة 1974.

بوفاة وديع حداد في 1978/3/28، وتفكك 

''جبهة القوى الفل�سطينية الراف�سة للحلول 

ال�ست�سالمية''، المعروفة با�سم ''جبهة الرف�ض'' 

اخت�ساراً، مالت الجبهة ال�سعبية اإلى عدم 

الفاعلية. وبعد الخروج من بيروت اإلى دم�سق في 

�سنة 1982، ان�سمت الجبهة اإلى المعار�سة 

الفل�سطينية التي وقفت �سد النهج ال�سيا�سي 

لرئي�ض منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عرفات، 

و�سد اتفاق اأو�سلو الموّقع في 1993/9/13. 

لكن تطور الأو�ساع في الأرا�سي الفل�سطينية بعد 

قيام ال�سلطة الفل�سطينية خلخلت هذه المعار�سة، 

واأدت اإلى قيام تيار قوي �سمن الجبهة يدعو اإلى 

النتقال اإلى فل�سطين بدًل من العطالة ال�سيا�سية 

في دم�سق. وعندما ا�ستقال جورج حب�ض من 

الأمانة العامة للجبهة في 2000/5/1 انُتخب 

اأبو علي م�سطفى اأمينًا عامًا، واأقام مقره في 

رام اللـه اإيذانًا بعهد جديد للجبهة، لكن اإ�سرائيل 

اغتالته في 2001/8/27، فانُتخب بدًل منه 

اأحمد �سعدات.

)*( في 1991/1/17 ان�سقت مجموعة بقيادة يا�سر

عبد ربه عن ج�سم الجبهة على قاعدة الموقف من اتفاق 

اأو�سلو، واتخذت لنف�سها ا�سم »التحاد الديمقراطي 

الفل�سطيني« )فدا(؛ ويقت�سر وجود »فدا« على الأرا�سي 

الفل�سطينية.
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الهند�سة المرابطة على الحدود مع فل�سطين. 

وكان التفكير في تاأ�سي�ض منظمة �سرية ل�سن 

العمليات الع�سكرية �سد اإ�سرائيل بداأ يراود اأحمد 

جبريل في �سنة 1959، فعمل على تنظيم 

مجموعة �سغيرة من ال�سبان المفعمين 

بالحما�سة. وهوؤلء الموؤ�س�سون الأوائل اختاروا 

''جبهة التحرير الفل�سطينية'' ا�سمًا لمنظمتهم 

الوليدة. وكان بين الموؤ�س�سين: علي ب�سناق 

ح من الجي�ض ال�سوري و�سهر اأحمد 
ّ
)�سابط م�سر

جبريل والم�سوؤول الع�سكري الأول للجبهة(، 

وف�سل �سرورو، ويو�سف ُطبل، وطالل ناجي، 

وعبد اللطيف �سرورو، وعمر ال�سهابي، وحمد 

الموعد.

ركزت جبهة التحرير الفل�سطينية على 

التدريب الع�سكري، وكان اأع�ساوؤها يح�سلون 

على الأ�سلحة والذخائر من م�ستودعات الجي�ض 

ح 
ِّ
ر

ُ
ال�سوري من غير علم القيادة. ولهذا ال�سبب �س

اأحمد جبريل من الجي�ض ال�سوري في ت�سرين 

الأول/اأكتوبر 1963، فان�سرف اإلى تر�سيخ 

منظمته وتدعيمها بالرجال والتدريب. وقد 

ان�سم اإلى هذه المنظمة في البداية محمد زهدي 

الن�سا�سيبي )ع�سو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفل�سطينية والوزير في ال�سلطة 

الفل�سطينية فيما بعد(، و�سالح الزواوي )�سفير 

فل�سطين في اإيران(.

ا�ست�سهد عبد اللطيف �سرورو في 1966/4/3 

عند بحيرة طبرية، وكان في ذلك الوقت مالزمًا 

في الجي�ض ال�سوري، وقد تركت هذه الحادثة اأثراً 

كبيراً على بقية رفاقه، وزودتهم بدافع كبير اإلى 

قد الموؤتمر 
ُ
البدء بالعمليات الع�سكرية. وع

التاأ�سي�سي لجبهة التحرير الفل�سطينية في دم�سق 

في 1966/12/19، وح�سر هذا الجتماع كل 

من: اأحمد جبريل؛ علي ب�سناق؛ ف�سل �سرورو؛ 

طالل ناجي؛ يو�سف طبل؛ يون�ض حديد؛ عمر 

ال�سهابي؛ �سمير دروي�ض. وبا�سرت الجبهة العمل 

الع�سكري في اأوا�سط �سنة 1966، فقام مقاتلوها 

بن�سف قطار اإ�سرائيلي يعمل على خط القد�ض ــ 

اأع�ساء الجبهة بالل الح�سن، وخليل هندي، 

و�سامي �ساحي، و�سليمان الريا�سي )�سعيد عبد 

الهادي(، و�سادق جالل العظم، والعفيف 

الأخ�سر.

لقد تبنت الجبهُة المارك�سيَة نظرية ونهجًا، 

وفي اأوائل حزيران/يونيو 1969 اندمجت فيها 

''المنظمة ال�سعبية لتحرير فل�سطين'' و''ع�سبة 

الي�سار الثوري''.

وتحملت الجبهة الديمقراطية ق�سطًا مهمًا من 

الجهد الع�سكري للثورة الفل�سطينية، فقامت بعدة 

عمليات منها العملية النتحارية في م�ستعمرة 

معالوت )تر�سيحا( في 1974/5/15، وعملية 

عين زيف في 1974/5/23، وعملية ميدان 

�سهيون في القد�ض في 1975/10/13، 

وعملية معالوت الثانية في 1979/1/13. لكن 

بعد الخروج الفل�سطيني من بيروت في �سنة 

1982 انح�سر كثيراً الن�ساط الع�سكري للجبهة 

وكاد ي�سمحل، لكن، في اإبان النتفا�سة الثانية 

التي اندلعت في 2000/9/28، ا�ستعادت 

الجبهة ن�ساطها الع�سكري، ونفذت عدة عمليات 

جريئة كان اأ�سهرها اقتحام موقع ''ميرغانيت'' 

في غزة، وقتل ثالثة جنود اإ�سرائيليين في 

.2001/8/25

4 ــ الجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطين 

)القيادة العامة(

موؤ�س�ض الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين ــ 

القيادة العامة هو اأحمد جبريل المولود في �سنة 

1937 في قرية يازور القريبة من يافا، وقد 

لجاأ اإلى �سورية بعد النكبة في �سنة 1948، ثم 

حاز الجن�سية ال�سورية، ول �سيما اأن �سبري 

الع�سلي رئي�ض وزراء �سورية هو خاله، وفي 

دم�سق تلقى درو�سه المتو�سطة والثانوية، ثم 

التحق بالكلية الع�سكرية في �سنة 1957 وتخرج 

فيها �سنة 1959 �سابطًا في �سالح الهند�سة. 

وبعد اأن خ�سع لدورة ع�سكرية في م�سر في اإبان 

عهد الوحدة، عاد اإلى �سورية والتحق بكتيبة 
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للجبهة، و�سار ا�سمها ''جبهة التحرير 

الفل�سطينية''.*

5 ــ جبهة التحرير الفل�صطينية

اأ�س�ض هذه الجبهة في الأ�سل اأحمد جبريل، 

لكن بعد خروج مجموعته من الجبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطين في �سنة 1968 تخلى عن ال�سم 

التاريخي للمجموعة واكتفى با�سم ''الجبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطين ــ القيادة العامة''. وفي 

خريف �سنة 1976 عاد ا�سم جبهة التحرير 

الفل�سطينية مجدداً ليدل على المجموعة التي 

ان�سقت عن ''القيادة العامة''، والتي كان من اأبرز 

م�سوؤوليها: طلعت يعقوب، ومحمد زيدان )اأبو 

العبا�ض(، وعبد الفتاح غانم.

وكان طلعت يعقوب وعبد الفتاح غانم 

والكاتب ر�ساد اأبو �ساور اأن�ساأوا مجموعة �سغيرة 

رفت با�سم ''كتائب العودة''، وقد ان�سمت هذه 
ُ
ع

المجموعة اإلى الجبهة ال�سعبية ــ القيادة العامة 

في �سنة 1970، اأي في ال�سنة نف�سها التي ان�سم 

فيها اأبو العبا�ض اإلى ''القيادة العامة'' اأي�سًا. 

ومنذ تلك الأيام عملت مجموعة طلعت يعقوب 

واأبو العبا�ض كتلة واحدة، وكانت ذات اتجاه 

ي�ساري يخالف، في كثير من توجهاته، التجاه 

الوطني الب�سيط، �سبه الع�سكري، الذي كانت 

تنتهجه ''القيادة العامة''. وعلى قاعدة الخالف 

ب�ساأن الموقف من الدخول الع�سكري ال�سوري اإلى 

لبنان في �سنة 1976، ولأ�سباب اأُخرى متعددة، 

ان�سقت مجموعة اأبو العبا�ض ــ طلعت يعقوب ــ 

عبد الفتاح غانم**  عن ''القيادة العامة'' في 

1976/10/7، واأُعلن الطالق ر�سميًا في 

1977/4/26، واختارت هذه المجموعة 

لنف�سها ا�سم ''جبهة التحرير الفل�سطينية''. وفي 

1977/5/14 اأعلنت جبهة الرف�ض ف�سل 

''القيادة العامة'' منها، واإحالل جبهة التحرير 

الفل�سطينية محلها.

نفذت جبهة التحرير الفل�سطينية عدة عمليات 

منها:

بتير، و�سقط اأول �سهيد للجبهة في 

ا اأول 
ّ
1967/1/13 ويدعى خالد الأمين. اأم

عملية للجبهة في اإطار الجبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطين فوقعت في 1967/12/11 ع�سية 

اإعالن قيام الجبهة ال�سعبية، وقد ف�سلت، و�سقط 

فيها ال�سهيد �سائب �سويد.

ان�سمت جبهة التحرير الفل�سطينية اإلى ''�سباب 

الثاأر'' ومنظمة اأبطال العودة لي�سكلوا معًا الجبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطين التي اأعلنت انطالقتها 

في 1967/12/11، لكن الخالف لم يلبث اأن 

 داخل الجبهة ال�سعبية، وتطور اإلى حد بات 
ّ

دب

فيه التعاي�ض بين الأطراف المكونة للجبهة 

م�ستحياًل. وفي 1968/10/10 اأعلنت مجموعة 

جبهة التحرير الفل�سطينية ا�ستقاللها التنظيمي 

عن الجبهة ال�سعبية، لكنها اأ�سرت على الحتفاظ 

بال�سم الجديد، وتخلت عن ال�سم القديم، اأي 

جبهة التحرير الفل�سطينية، و�سار ا�سمها ''الجبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطين ــ القيادة العامة''.

وا�ستهرت الجبهة بالعمليات الع�سكرية 

يت 
ِّ
م

ُ
النوعية المثيرة، ول �سيما العمليات التي �س

''العمليات النتحارية''، مثل: عملية كريات 

�سمونة )الخال�سة( في 1974/4/11، وعملية 

كفار �سامير )اأم العقارب( في 1974/6/13، 

وعملية �سهداء قبية التي نفذها ال�سهيد الحلبي 

خالد اأكر في 1987/11/25 م�ستخدمًا طائرة 

�سراعية.

وتعر�ست الجبهة في خريف �سنة 1976 

لن�سقاق كتلة طلعت يعقوب ــ اأبو العبا�ض عنها، 

وقد انف�سلت هذه الكتلة عن الج�سم التنظيمي 

وب في الخليل 
ّ
)*( اأ�س�ض طلعت يعقوب في مخيم العر

مجموعة »كتائب العودة«، ثم ان�سم مع مجموعته اإلى 

الجبهة ال�سعبية ــ القيادة العامة. وحالفه في خروجه من 

الجبهة كل من: اأبو العبا�ض؛ عبد الفتاح غانم؛ علي 

اإ�سحق؛ اأحمد نجم؛ اأبو ن�سال الأ�سقر؛ علي عزيز؛ ر�ساد 

اأبو �ساور.

)**( اختلف عبد الفتاح غانم مع طلعت يعقوب وان�سق 

عليه في دم�سق، ثم التحق بال�سلطة الفل�سطينية وُعّين 

م�ست�ساراً ل�سوؤون المخيمات لدى الرئي�ض يا�سر عرفات.
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2 ــ قوات الجليل الأعلى التي اندمجت في 

ال�ساعقة في ربيع �سنة 1968.

3 ــ جبهة التحرير ال�سعبية الفل�سطينية التي 

اندمجت في 1968/12/27، والتي اأ�س�سها 

طاهر دبالن.

4 ــ جبهة ثوار فل�سطين بقيادة محمد اأبو 

�سخيلة.

قد الموؤتمر التح�سيري لطالئع حرب 
ُ
وع

التحرير ال�سعبية في اأيار/مايو 1968، و�سم 

المنظمات البعثية الفل�سطينية في غزة وال�سفة 

والأردن و�سورية والكويت، وانبثق منه ''التنظيم 

عتبر 
ُ
الفل�سطيني الموحد'' في حزب البعث الذي ي

الإطار العام الذي يحتوي منظمة ال�ساعقة 

ويقرر هويتها ويوجه �سيا�ساتها. وتناوب على 

قيادة ''ال�ساعقة'' كل من: يو�سف البرجي؛ هاجم 

الهنداوي؛ �سافي جميعاني؛ زهير مح�سن؛ 

ع�سام القا�سي؛ محمد خليفة.

ون�سطت ال�ساعقة بعد تاأ�سي�سها كثيراً، 

وكانت ُتعد اإحدى المنظمات الكبرى اإلى جانب 

''فتح'' والجبهة ال�سعبية والجبهة الديمقراطية. 

وقد مار�ست في الأردن العمل الع�سكري عبر نهر 

الأردن، لكنها لم ت�ساهم في العمليات 

الخارجية، ولم يكن لها قاعدة ثابتة وقوية في 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة. اإّل اإن جهدها 

الع�سكري تراجع فيما بعد اإلى حد التال�سي 

التام، بينما ظل وجودها التنظيمي في �سورية 

ولبنان.

7 ــ جبهة التحرير العربية

ن�ساأت هذه الجبهة، بمبادرة من حزب   

البعث العربي ال�ستراكي في العراق، في 

1968/12/30، ونفذت اأول عملية ع�سكرية لها 

في 1969/4/7 في ذكرى تاأ�سي�ض الحزب، 

واأ�سدرت بيانها التاأ�سي�سي في 1969/8/31، 

وتناوب على قيادتها كل من: زيد حيدر، ثم 

اأحمد المرع�سلي، ثم الدكتور عبد الوهاب 

1 ــ عملية الإنزال البحري على �ساطئ نهاريا 

في 1979/4/4.

2 ــ عملية كمال جنبالط التي جرت 

بالمنطاد الهوائي في 1981/4/16.

3 ــ عملية الإنزال البحري على �ساطئ تل 

اأبيب في 1990/5/30.

وان�سقت جبهة التحرير الفل�سطينية لحقًا اإلى 

جناحين: جناح يقوده اأبو العبا�ض، وهو 

الأ�سا�سي، ومقره بغداد، وجناح كان يقوده 

طلعت يعقوب قبل وفاته في ت�سرين الثاني/

نوفمبر 1988، ومقره دم�سق، وقد تولى يو�سف 

المقدح )اأبو ن�سال الأ�سقر( قيادته بعد وفاة 

طلعت يعقوب.

ا اأبو العبا�ض فاعتقلته القوات الأميركية 
ّ
اأم

غداة احتالل العراق و�سقوط بغداد في 

2003/4/9، واأودع اأحد �سجون الحتالل، لكنه 

اء نوبة قلبية، و�ُسيع في 
ّ
توفي في ال�سجن جر

مدينة دم�سق، وخلفه في من�سب الأمانة العامة 

يو�سف اأبو وا�سل.

6 ــ طالئع حرب التحرير ال�صعبية 

)قوات ال�صاعقة(

بداأ التفكير في اإن�ساء منظمة ال�ساعقة قبيل 

حرب الخام�ض من حزيران/يونيو 1967 

اعتماداً على العنا�سر الفل�سطينية في حزب 

البعث العربي ال�ستراكي، اأمثال: لطف غنطو�ض، 

عت 
ّ
وعبد اللـه حوراني، واإميل �سبيح. وقد �سر

هذه الحرب عملية التاأ�سي�ض التي اأ�سبحت 

جاهزة بعد الحرب مبا�سرة، واأُعلنت في 

.1968/12/27

وتاألفت ال�ساعقة من اندماج اأربع 

مجموعات:

1 ــ طالئع حرب التحرير ال�سعبية التي �سمت 

العنا�سر الفل�سطينية في حزب البعث، اأمثال: 

�سافي جميعاني؛ يو�سف البرجي؛ �سامي 

عطاري؛ محمد خليفة؛ ع�سام القا�سي؛ فايز 

قنديل؛ زهير مح�سن.
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الآن جميل �سحادة موقع الأمين العام لجبهة 

التحرير العربية الفل�سطينية.

8 ــ جبهة الن�صال ال�صعبي  

الفل�صطيني

فور �سقوط ال�سفة الغربية والقد�ض تحت 

الحتالل الإ�سرائيلي في حزيران/يونيو 1967 

بادر عدد من اأبناء مدينة القد�ض، وعلى راأ�سهم 

الطبيب �سبحي غو�سة، اإلى تاأ�سي�ض منظمة 

�سغيرة لمقاومة الحتالل، وكان ذلك في 

1967/7/15. وكان بين الموؤ�س�سين: الرائد 

فايز محمود حمدان الذي ا�ست�سهد في ال�سلط في 

�سنة 1968 )كان ا�سمه الحركي خالد عبد 

المجيد(، وزكريا اأبو �سنينة، وزهير �سندوقة، 

وكمال النمري، وخالد الخروف، وم�سطفى وزوز 

)اأبو �سطيف(، وخليل �سفيان )اأبو الحكم(، 

واإبراهيم الفتياني )اأبو النايف(، و�سمير غو�سة، 

وبهجت اأبو غربية، ووداد قمري. وظهر اأول 

من�سور لهذه الجبهة بعد الحتالل مبا�سرة، وفيه 

دعوة اإلى المقاومة. غير اأن القوات الإ�سرائيلية 

لم تلبث اأن اعتقلت الدكتور �سبحي غو�سة في 

اآب/اأغ�سط�ض 1967، فتولى فايز حمدان تنظيم 

حركة احتجاجات وا�سعة، وتوزيع من�سورات، 

والدعوة اإلى مقاومة الب�سائع الإ�سرائيلية، ثم 

بداأت الجبهة تدرب اأع�ساءها على تح�سير 

قنابل المولوتوف. وقد ان�سم بع�ض اأع�ساء 

المجموعة الموؤ�س�سة اإلى الجبهة ال�سعبية اأمثال 

زكريا اأبو �سنينة.

نفذت الجبهة اأول عملية لها �سد القوات 

الإ�سرائيلية في 1967/12/24، ومنذ بداية 

�سنة 1968 بداأت اإقامة القواعد في الأردن، 

و�ساركت في الموؤتمر الأول للمنظمات الفدائية 

في القاهرة في 1968/1/17، وجرت محاولة 

ل�سم هذه الجبهة اإلى حركة ''فتح'' في �سيف 

�سنة 1971، اإّل اإن هذه التجربة لم ت�ستمر غير 

ب�سعة اأ�سهر فقط. ومنذ اأن تولى الدكتور �سمير 

الكيالي*  وهو اأحد موؤ�س�سي هذه الجبهة، الذي 

اأ�سبح اأمينًا لل�سر في �سنة 1972، ثم عبد 

الرحيم اأحمد، وركاد �سالمة )اأبو محمود( الذي 

اعتقلته القوات الإ�سرائيلية في �سنة 2002، 

واأُطلق في �سنة 2008.

نفذت جبهة التحرير العربية عدة عمليات 

كبيرة وانتحارية منها:

1 ــ عملية كفار يوفال في 1975/6/5.

2 ــ عملية كفار غلعادي في 

.1975/11/10

3 ــ عملية م�سكاف عام في 1980/4/7.

ات�سمت ال�سيا�سة العامة لجبهة التحرير 

العربية بالت�سدد القومي، فرف�ست القرار 242، 

وفكرة قيام دولة فل�سطينية على ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، ووقفت �سد اإقرار برنامج النقاط 

الع�سر في المجل�ض الوطني الفل�سطيني الثاني 

ع�سر في �سنة 1974، وكانت من موؤ�س�سي جبهة 

الرف�ض. لكن، بعد الخروج الفل�سطيني من لبنان 

اعتدلت مواقف الجبهة، و�سارت في ركاب النهج 

ال�سيا�سي العام لمنظمة التحرير الفل�سطينية. 

ومع ذلك، خ�سعت الجبهة لقانون الن�سقاق، 

ت با�سم ''جبهة 
ّ
فخرجت منها مجموعة ت�سم

التحرير العربية الفل�سطينية''، بينما بقيت 

المجموعة الأ�سا�سية بقيادة ركاد �سالمة )اأبو 

محمود( الذي اأُفرج عنه في �سنة 2008. وقد 

ت�ساءل ح�سور المجموعتين بعد �سقوط نظام 

الرئي�ض �سدام ح�سين في �سنة 2003، وانقطاع 

الدعم ال�سيا�سي والموارد المالية عنهما، ويتولى 

)*( ولد في يافا �سنة 1939، وحاز الدكتوراه في 

التاريخ من جامعة لندن في �سنة 1970. انت�سب اإلى 

حزب البعث في �سنة 1958، ثم اأ�سبح ع�سواً في مكتب 

فل�سطين التابع للقيادة القومية للحزب في �سنة 1960. 

اختير ع�سواً في المجل�ض الوطني الفل�سطيني في �سنة 

1969، وانُتخب ع�سواً في القيادة القومية في �سنة 

1970. اأن�ساأ الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر في 

بيروت في �سنة 1969، واغتيل في مكتبه بالموؤ�س�سة في 

.1981/12/8
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اإلى فل�سطين لتدريب مجموعات الإخوان تدريبًا 

ع�سكريًا. وفي اأثناء حرب 1948 اأر�سل الإخوان 

الم�سلمون ثالث كتائب من المتطوعين بقيادة 

كل من عبد الجواد طبالة ومحمود عبده واأحمد 

عبد العزيز الذي ا�ست�سهد في اآب/اأغ�سط�ض 

1948 بر�سا�ض جندي م�سري في حادث غير 

مق�سود. كما اأر�سل الإخوان في الأردن فرقة 

بقيادة عبد اللطيف اأبو قورة، والإخوان في 

�سورية قوة بقيادة رئي�سهم م�سطفى ال�سباعي. 

وو�سل عدد متطوعي الإخوان من م�سر و�سورية 

والأردن وفل�سطين، ومن اأقطار اأُخرى، اإلى نحو 

470 متطوعًا، وهو عدد �سئيل جداً قيا�سًا بقدرة 

حركة الإخوان الم�سلمين التي ربما فاق عدد 

اأع�سائها المليون في هذه الأقطار العربية.

التحق كثير من ال�سبان الفل�سطينيين بحركة 

الإخوان الم�سلمين، وتركز معظم هوؤلء في 

قطاع غزة تحديداً. ومن الالفت اأن عدداً من 

موؤ�س�سي حركة ''فتح'' جاوؤوا من تنظيم الإخوان 

الم�سلمين اأمثال: �سليم الزعنون )اأبو الأديب(؛ 

�سالح خلف )اأبو اإياد(؛ عبد الفتاح حمود؛ كمال 

عدوان؛ ممدوح �سيدم؛ محمد يو�سف النجار )اأبو 

بًا من 
ّ
ا يا�سر عرفات فكان مقر

ّ
يو�سف(. اأم

الحركة ولي�ض ع�سواً فيها البتة. وامتاز الإخوان 

بين المنظمات الأُخرى بتوافر م�سادر الدعم 

والتمويل، فتلقوا الأموال من المنظمة الأم في 

م�سر، ومن بع�ض �سخ�سيات العائلة المالكة في 

ال�سعودية، ومن الدولة ال�سعودية التي كانت 

تمدهم بالأموال دائمًا لتغذية معار�ستهم 

الرئي�ض جمال عبد النا�سر.

وفي غمرة انهماك الحركة الوطنية 

غو�سة*  الأمانة العامة للجبهة في �سنة 1974، 

بداأت هويتها ال�سيا�سية تتو�سح بالتدريج، 

فات�سمت بالنزعة الي�سارية، والتحقت بجبهة 

الرف�ض. وكانت الجبهة قامت بعدة عمليات 

خارجية بالتعاون مع وديع حداد مثل مهاجمة 

مكتب �سركة ''اإلعال'' في اأثينا في 

1968/11/27، واختطاف طائرة تابعة ل�سركة 

''اأولمبيك للطيران'' في 1970/7/22، ف�ساًل 

عن عمليات اأُخرى في تركيا واإيطاليا.

وتعر�ست جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني 

لالن�سقاق في 1992/4/27 على قاعدة 

الموقف من النهج ال�سيا�سي للرئي�ض يا�سر 

عرفات، فبينما التحق �سمير غو�سة بالقيادة 

الفل�سطينية في تون�ض وغادر دم�سق نهائيًا، 

ان�سقت عنه مجموعة بقيادة خالد عبد المجيد، 

اتخذت دم�سق مقراً لها، وان�سمت اإلى المعار�سة 

الفل�سطينية.

توفي �سمير غو�سة في 2009/8/3 في 

ان، وخلفه الدكتور اأحمد مجدلني في 
ّ
عم

2009/8/12 الذي تولى وزارة العمل في 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وع�سوية اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية اأي�سًا.

ثانيًا ــ المنظمات االإ�صالمية

مدخل

اأ�س�ض ح�سن البنا جماعة الإخوان الم�سلمين 

في اآذار/مار�ض 1928 في مدينة الإ�سماعيلية 

بم�سر، لكن عالقة الجماعة بفل�سطين لم تبداأ اإّل 

في �سنة 1935 عندما زارها عبد الرحمن ح�سن 

البنا والتقى الحاج اأمين الح�سيني. وفي اإبان 

ثورة 1936 اأّلف الإخوان الم�سلمون في م�سر 

لجنة برئا�سة المر�سد العام ح�سن البنا لم�ساعدة 

فل�سطين، لكن ن�ساط الإخوان توقف في اأثناء 

الحرب العالمية الثانية. وعندما انتهت الحرب 

وظهر اأن الأمور ت�سير نحو ال�سدام بين العرب 

واليهود، بادرت الحركة اإلى اإيفاد محمود لبيب 

)*( ولد في حي الجوز بالقد�ض في �سنة 1936، وتخرج 

طبيب اأ�سنان في جامعة دم�سق. ان�سم اإلى حركة 

القوميين العرب، ثم �ساهم في تاأ�سي�ض جبهة الن�سال 

ال�سعبي الفل�سطيني. اأ�سبح ع�سواً في اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير في �سنة 1991، وعّين وزيراً للعمل في 

اأول حكومة لل�سلطة الفل�سطينية في اأيار/مايو 1994، 

وعاد اإلى فل�سطين في 1994/7/21.
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قد اجتماع في 
ُ
غداة اندلع النتفا�سة الأولى، ع

منزل ال�سيخ اأحمد يا�سين في غزة ح�سره �سبعة 

اأ�سخا�ض هم: عبد العزيز الرنتي�سي، واإبراهيم 

اليازوري، و�سالح �سحادة، وعبد الفتاح دخان، 

وعي�سى الن�سار، ومحمد �سمعة، عالوة على 

ال�سيخ اأحمد يا�سين نف�سه. وقد اعُتبر هذا 

الجتماع بمنزلة الجتماع التاأ�سي�سي لحركة 

''حما�ض''. ومع اأن خالفات ظهرت في هذا 

الجتماع في �ساأن ال�ستراك بفاعليات 

النتفا�سة، اإّل اإن الوقائع المتالحقة اأرغمت 

الجميع على اللتحاق بالنتفا�سة،*  وقد �سدر 

اأول بيان با�سم الحركة في 1988/1/16،**  

ثم �سدر ميثاق ''حما�ض'' في 1988/8/18.

وجاء تاأ�سي�ض حركة ''حما�ض'' لي�سير اإلى 

النتقال المهم وغير المنتظر في ا�ستراتيجيا 

الإخوان الم�سلمين من مرحلة الإعداد اإلى مرحلة 

العمل المبا�سر. وتاألفت القيادة الأولى للحركة 

من �سبعة اأع�ساء يرئ�سها ال�سيخ اأحمد يا�سين. 

وبعد اعتقاله في اأيار/مايو 1989، برز عبد 

العزيز الرنتي�سي ومحمود الزهار في موقع 

ال�سدارة. وا�ستهر من قادة الحركة في ال�سفة 

الغربية ح�سين اأبو كويك، وف�سل �سالح، وح�سن 

يو�سف، ومن خارج فل�سطين كل من مو�سى اأبو 

مرزوق، وخالد م�سعل، واإبراهيم غو�سة، ومحمد 

نزال، وعماد العلمي، وم�سطفى اللداوي، واأبو 

محمد م�سطفى، واأ�سامة حمدان.

�سلكت حركة ''حما�ض''، منذ البداية، نهجًا 

�سيا�سيًا يقوم على عدم النخراط في ''القيادة 

الوطنية الموحدة لالنتفا�سة''، واإنما على العمل 

اإلى جانبها وبال�ستقالل عنها. كما اختطت 

لنف�سها طريق العمليات ال�ست�سهادية الكبرى. 

ومع اأن مثل هذه العمليات د�سنتها اأوًل الثورة 

الفل�سطينية المعا�سرة منذ �سنة 1974 ف�ساعداً، 

مثل عملية كريات �سمونة للجبهة ال�سعبية ــ 

القيادة العامة، وعملية معالوت للجبهة 

الديمقراطية، وعملية كفار غلعادي لجبهة 

التحرير العربية، وعملية دلل المغربي لحركة 

الفل�سطينية بالعمل التعبوي والع�سكري بعد 

هزيمة الخام�ض من حزيران/يونيو 1967، 

راحت الحركة الإ�سالمية تركز جهدها على 

تاأ�سي�ض الجمعيات والموؤ�س�سات والمدار�ض 

الدينية، وبداأ ن�ساط الإخوان الم�سلمين يتطور، 

ول �سيما بعد �سنة 1973 مع ازدياد الدور 

ال�سيا�سي للمملكة العربية ال�سعودية في 

المنطقة، ومع تدفق اأموال النفط على اأ�سدقاء 

المملكة ومنا�سريها. وكان لالأردن اأي�سًا �ساأن 

في تعزيز التجاه الإ�سالمي، وخ�سو�سًا بعدما 

تعر�ض نفوذه لالهتزاز ال�سديد في ال�سفة 

الغربية اأمام ال�سعبية الكا�سحة لمنظمة التحرير 

الفل�سطينية.

ولم يكن للحركة الإ�سالمية في فل�سطين �ساأن 

كبير قبل �سبعينيات القرن الع�سرين؛ فقد قعدت 

اأغلبية الفرق الإ�سالمية عن محاربة اإ�سرائيل، 

جته من مفاهيم مثل 
ّ
وان�سرفت اإلى ما رو

''اإ�سالح الفرد'' و''اإيجاد المجتمع الإ�سالمي 

ال�سحيح'' ك�سرطين ل بد منهما قبل القيام 

بالجهاد �سد الحتالل. وكانت ترى اأنها ما 

زالت في المرحلة المكية، اأي مرحلة الدعوة، ولم 

تنتقل بعد اإلى المرحلة المدنية التي ت�سبق 

مرحلة الفتح؛ اأي اأنها كانت توؤجل الجهاد اإلى 

اأن تن�ساأ الأو�ساع المالئمة وال�سروط ال�سرورية 

لإعالنه.

1 ــ حركة ''حما�س''

في التا�سع من كانون الأول/دي�سمبر 1987، 

)*( في الجتماع الثاني الذي ُعقد في 1988/1/27، 

اأي بعد خم�سين يومًا على اندلع النتفا�سة، عار�ست 

اأغلبية الحا�سرين الم�ساركة في النتفا�سة، لكن ال�سيخ 

اأحمد يا�سين وعبد العزيز الرنتي�سي ا�ستدعيا �سالح 

�سحادة واإبراهيم المقادمة، وطلبا منهما الإعداد للعمل 

الع�سكري.

)**( يروج البع�ض اأن البيان الأول �سدر في 

1987/12/14، ول يوجد اأي دليل جدي على هذا 

الأمر.
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2 ــ حركة الجهاد االإ�صالمي

تبدو �سيرة حركة الجهاد الإ�سالمي مندمجة، 

بطريقة لفتة، في �سيرة موؤ�س�سها الرئي�سي 

فتحي ال�سقاقي الذي كان يوّقع مقالته با�سم 

''عز الدين الفار�ض''. وعز الدين الفار�ض كان 

فار�سًا نبياًل في كل ما تعنيه هذه الكلمة من 

معان راقية؛ فقد اأم�سى حياته الق�سيرة في 

�سعي دائب وعزيمة باهرة نحو العلم والجهاد 

معًا، وبذر كثيراً من الخمائر النافعة التي 

اأينعت، لحقًا، في �سورة اأفكار واأفعال معًا.

جده الأعلى محمد اأُوحيدة ال�سقاقي من بلدة 

ترهونة في ليبيا، جاء اإلى �سورية بعد اأن اأجبره 

الأتراك على التجند في الجي�ض، فخدم في لواء 

الإ�سكندرون، ثم هبط دم�سق حيث تزوج امراأة 

�سورية، ثم غادرها اإلى بلدة زرنوقة القريبة من 

يافا في فل�سطين وا�ستقر فيها. وبعد نكبة 

1948 غادرت عائلة ال�سقاقي كلها اإلى قطاع 

غزة، وفي �سنة 1951 ولد فتحي ال�سقاقي في 

مخيم رفح.

تاأثر فتحي ال�سقاقي في مطلع �سبابه بالفكر 

النا�سري، لكن هزيمة 1967 و�سعته اأمام 

منعطف فا�سل، وك�سرت �سورة جمال عبد 

النا�سر التي ا�ستقرت طوياًل في وجدانه. وقاده 

قلقه الفكري ونزعة البحث لديه اإلى التفتي�ض عن 

روؤية مختلفة، فبداأ بالتدريج يتحول نحو 

الإ�سالم، مع اأنه �ساهم في بع�ض جوانب الن�سال 

لماني والي�ساري في اأثناء درا�سته 
َ
الوطني الع

في جامعة بير زيت في �سنة 1968. ولما غادر 

اإلى م�سر في �سنة 1974 لدرا�سة الطب في 

جامعة الزقازيق ا�ستمر في تفتي�سه عن ''الروؤية 

المختلفة''، حتى اإذا اأطلت �سنة 1978 ح�سم 

خياره الفكري نهائيًا والتزم الإ�سالم. وكان معه 

نفر من ال�سبان بينهم عبد العزيز عودة، 

ورم�سان عبد اللـه �سلح، ونافذ عزام. وفي هذه 

الأثناء اندلعت الثورة الإيرانية، فتاأثر بها منذ 

البداية ودافع عنها، وجادل اأخ�سامها من 

التيارات الإ�سالمية في م�سر التي وقفت حذرة 

''فتح''، اإّل اإنها اتخذت على يدي حركة ''حما�ض'' 

�سكاًل مختلفًا، واأدت اإلى نوع من ال�ستباك 

ن يرى اأن هذه 
َ
الفكري وال�سيا�سي بين م

العمليات، ول �سيما اإذا ا�ستهدفت المدنيين، 

�سارة وغير ذات فائدة وتعود بالتبعات ال�سيئة 

ن يرى اأنها 
َ
على م�سار الق�سية الفل�سطينية، وم

الو�سيلة الوحيدة لردع الخ�سم واإنزال اأق�سى 

الخ�سائر بجنوده ومواطنيه. ومهما يكن الأمر، 

ام'' ت�سع ع�سرة 
ّ
فقد نفذت ''كتائب عز الدين الق�س

عملية ا�ست�سهادية منذ توقيع اتفاق اأو�سلو حتى 

النتفا�سة الثانية. ففي �سنة 1994 وقعت ثالث 

عمليات في العفولة والخ�سيرة وتل اأبيب، وفي 

ام 
ّ
�سنة 1995 نفذت كتائب عز الدين الق�س

عمليتين في رامات غان قرب تل اأبيب وفي 

القد�ض، وفي �سنة 1996 وقعت عمليتان 

كبيرتان في القد�ض وع�سقالن. ثم تراجع اإيقاع 

العمليات حتى اندلع النتفا�سة الثانية في 

2000/9/28، فت�سارعت مجدداً، و�سجلت اأعلى 

معدل لها في اآخر خم�سة اأ�سهر من �سنة 2001. 

وت�سببت هذه العمليات باحتدام الخالفات 

ال�سيا�سية بين ''حما�ض'' وال�سلطة الفل�سطينية، 

والتي و�سلت اإلى حد المواجهات المبا�سرة، 

وهددت الوحدة الوطنية، ف�ساًل عن قيام الجي�ض 

الإ�سرائيلي بعمليات انتقامية �سديدة التدمير، 

واإعادة احتالله المدن الفل�سطينية وتهمي�ض 

النتفا�سة في جانبها ال�سعبي والحتجاجي 

المعروف. وفي خ�سم هذا الو�سع اغتيل �سالح 

�سحادة في 2002/7/23، واغتيل اأحمد يا�سين 

في �سنة 2004، وكذلك عبد العزيز الرنتي�سي في 

2004/4/17. وقد قبلت ''حما�ض'' التهدئة 

الع�سكرية مع اإ�سرائيل، و�ساركت في النتخابات 

الت�سريعية في �سنة 2006، وفازت بمعظم 

مقاعد المجل�ض الت�سريعي، لكنها لم تكتِف بذلك، 

بل قامت بانقالب دموي في 2007/6/14، 

و�سيطرت على قطاع غزة وحدها، مت�سببة 

بان�سقاق كبير واأزمة �سيا�سية فل�سطينية 

م�ستمرة.
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كانت الفكرة الم�سهورة لدى الجهاد تقول اإن 

الإخوان الم�سلمين ركزوا على التربية والإعداد، 

فهم، باخت�سار، اختاروا ''طريق الهدى'' ولم 

ا التيار الوطني، ول 
ّ
يختاروا ''طريق الجهاد''. اأم

�سيما حركة ''فتح'' فاختار ''طريق الجهاد'' وترك 

''طريق الهدى''. لكن حركة الجهاد الإ�سالمي 

جمعت الهدى اإلى الجهاد. وب�سكل عام، فاإن 

حركة الجهاد تعتبر نف�سها نقي�ض التجاه 

رت عنه جماعة 
ّ
الإ�سالحي الذي كثيراً ما عب

الإخوان الم�سلمين )قبل ظهور حركة ''حما�ض''(، 

وهي تاأخذ على هذه الجماعة موقفها المتعاي�ض 

مع حكومات ذات عالقات وثقى بالغرب مثل 

ال�سعودية وم�سر والأردن.

و�ساهم مقاتلو الجهاد مبكراً في قتال 

الجنود الإ�سرائيليين، وا�ستخدموا لهذا الغر�ض 

ال�سكاكين اأحيانًا، والأ�سلحة الب�سيطة في اأحيان 

كثيرة. وكانت اأبرز عملياتهم المثيرة عملية باب 

المغاربة في القد�ض في 1986/10/15 حين 

اأطلقوا النار بغزارة على مجموعات من 

الإ�سرائيليين عند الحائط الغربي )المبكى(، 

واغتيال قائد ال�سرطة الع�سكرية الإ�سرائيلية في 

غزة النقيب رون طال في 1987/8/3، ومعركة 

ال�سجاعية في 1987/10/6 التي �سقط فيها 

محمد الجمل و�سامي ال�سيخ خليل واأحمد حل�ض 

وزهدي قريقع، وكان �سبقها ا�ست�سهاد محمد 

ال�سوري في 1987/10/2، وهو الذي ا�ستهر 

بقيادة عملية الهروب الكبير من �سجن غزة مع 

n .خم�سة من رفاقه بينهم محمد الجمل

جداً اإزاء الإ�سالم الجديد الآتي، هذه المرة، من 

اإيران، وبادر في 1979/2/16 اإلى اإ�سدار 

كتابه: ''الخميني: الحل الإ�سالمي والبديل''، 

فاعُتقل ب�سبب هذا الكتاب اأربعة اأ�سهر.

في �سنة 1980 تاألفت النواة الأولى لحركة 

الجهاد الإ�سالمي من نحو �ستين �سابًا انتقلوا، 

في معظمهم، اإلى فل�سطين. وهوؤلء جاوؤوا اإلى 

الجهاد الإ�سالمي من منابت �ستى ومن م�سارب 

�سيا�سية مختلفة. اإن فتحي ال�سقاقي نف�سه كان 

متاأثراً بالنا�سرية،*  بينما رم�سان عبد اللـه 

�سلح و�سليمان عودة واإبراهيم اأبو معمر ونافذ 

ا جبر 
ّ
عزام كانوا اإ�سالميين اإلى حد كبير، اأم

عمار وم�سباح ال�سوري فجاءا من قوات 

التحرير ال�سعبية، ومحمد الجمل من الجبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطين. وكان عبد العزيز عودة 

ام في قطاع غزة، 
ّ
يتخذ من م�سجد عز الدين الق�س

قبل اإبعاده في ت�سرين الثاني/نوفمبر 1987، 

مقراً له. اإذاً، كان الموؤ�س�سون الأوائل لحركة 

الجهاد الإ�سالمي نا�سريين �سابقًا، ووطنيين 

�سابقًا، واإخوانيين �سابقًا. وفي هذا المختبر 

الفكري تالقحت اأفكارهم، واختاروا لعملياتهم، 

في البدء، ا�سم ''�سرايا الجهاد''، وقد عاونهم 

التجاه الإ�سالمي في حركة ''فتح'' الذي كان 

يرعاه ''اأبو جهاد''، وين�سط في ف�سائه منا�سلون 

من اأمثال محمد با�سم التميمي )حمدي( الذي 

اغتالته اإ�سرائيل مع رفيقيه محمد بحي�ض )اأبو 

ح�سن( ومروان كيالي في قبر�ض في 

.1988/2/14

)*( ا�ست�سهد في مالطا في 1995/10/25 على اأيدي 

عنا�سر المو�ساد، وتولى موقع الأمين العام لحركة 

الجهاد الإ�سالمي بعده الدكتور رم�سان عبد اللـه �سلح.


