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الإخوان يف قواعد الفدائيني

اأواًل: التنظيم واالإدارة:

�لبالد �لعربية وقيادة �الإخو�ن �مل�صلمني  �لتنفيذي لالإخو�ن �مل�صلمني يف  �أفرز �ملكتب 

�أحد �الإخو�ن،  �للقاء �الأول يف منزل  يف �الأردن جلنة للحو�ر مع قيادة حركة فتح. وكان 

وحممد  �الأردن،  �إخو�ن  جانب  من  �صبري  �صاكر  وقنديل  �لزميلي  �لدين  �صعد  وح�رشه: 

كمال �لقز�ز وعبد �لعزيز علي حممد من تنظيم �الإخو�ن �مل�رشيني يف �خلارج؛ بينما مثّل 

حركة فتح: يا�رش عرفات وحممد يو�صف �لنجار وخالد �حل�صن.

وحول ذلك �للقاء، يقول �لدكتور �إ�صحق �لفرحان: 

لقد تد�عى عدد من �الإخو�ن، و�أنا منهم للجهاد، الأن �لباب مفتوح و�ل�صلطة 

�الأردنية �صارت �صعيفة، فال بّد من �جلهاد. وجل�صنا مع عرفات يف بيت �ملرحوم 

�أن  عليكم  عرفات:  فقال  �لزميلي،  �لدين  �صعد  وبح�صور  �صاكر  قنديل  �لدكتور 

تكونو� جزء�ً من فتح، قلنا ملاذ�؟ فقال: �أنا معي �إخو�ن يف فتح مثل خليل �لوزير. 

قبلنا يف نهاية �لنقا�ص �أن نعمل حتت مظلة فتح على �أن ت�صدر �لبيانات با�صم فتح 

�أ�صا�صية، و��صرتطنا �أن نكون وحدنا و�أن يكون �لت�صليح  فاأ�ص�صنا ثالث قو�عد 

و�لتموين من فتح. �أما �لتمويل، فقد كان ي�صاعدنا عدد من �الإخو�ن و�ملح�صنني 

.
1
�لكويتيني مثل عبد �هلل �لعلي �ملطوع

ويف ذلك �للقاء، حتدث يا�رش عرفات ب�رش�حة بعدم مو�فقة فتح على م�صاركة �أيٍّ كان 

يف �لعمل �لفد�ئي �إال عن طريق �حلركة، معلالً �حلدية �لتي �بتد�أ بها حديثه باأن �ل�صبب يف 

�مل�صاركة نف�صها،  لي�ص العتبار�ت  �الإخو�ن يف قو�عد فتح  مو�فقة قيادة فتح على نزول 

عاٍل،  و�لرتبوي  �الإياين  وم�صتو�هم  عقيدة  �أ�صحاب  �صباب  لديهم  �الإخو�ن  الأن  بل 

و�حتكاكهم مع غريهم بالقو�عد يح�صن م�صتوى �الآخرين �لذين ت�صمهم قو�عد فتح.

حممد علي  �لعزيز  عبد  �لكبري  �الإخو�ين  �ملدرب  �صهادة  خالل  من  تاأكد  �الأمر   هذ� 

�إىل  ع�رشة  بني  ت�صحب  كانت  فتح  حركة  قيادة  باأن  جهته  من  �أكد  �لذي  �أ�صامة(،  )�أبو 

ب�صام �لعمو�ص، حمطات يف تاريخ جماعة الإخوان امل�شلمني يف الأردن )عّمان: �الأكادييون للن�رش و�لتوزيع،   
1

2008(، �ص 68–69.
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ع�رشين مقاتالً من �الإخو�ن �مل�صلمني �إىل قو�عدها كل فرتة بهدف ��صتفادة مقاتليهم من 

�صخ�صيات �الإخو�ن. 

وي�صيف عبد �لعزيز علي: 

و�صعو� معنا يف قاعدة غزة �صاب من فتح، كان ينقل لهم كل �صيء. ولكن 

�لنتيجة كانت عك�صية، �إذ عندما جاءو� لنقله �إىل موقع �آخر، رف�ص. وقال لهم �أريد 

�أن �أكمل مع هوؤالء �ل�صباب، و�إال �صاأعود �إىل �ملنزل. فقد كان �الأذ�ن يرفع خم�ص 

�أو  �أو �صّب دين، وال ت�رشفات خاطئة  مر�ت، و�ل�صالة جماعة، وال يوجد كفر 

�إهانات توجه للمقاتلني، بل �حلب و�لتاآلف و�الإخاء. وهذ� ياأخذ مكان هذ� يف وقت 

�أنه  حتى  �ل�صاب  هذ�  على  �أثر  ذلك  وكل  �ملهام.  يف  متعاون  و�جلميع  �حلر��صة، 

�أ�صحاب  �أنتم  ويقول  �لقطع،  �أح�صن  يعطينا  كان  �صالح،  قطع  نطلب  كنا  عندما 

 .
2
عقيدة

وحممد  �الإخو�ن،  جانب  من  �لعقيل  �هلل  عبد  �إحد�ها  يف  �صارك  متعددة،  جل�صات  بعد 

على  �جلانبان  �تفق  �ل�صابقة،  �الأ�صماء  جانب  �إىل  فتح  جانب  من  ماهر(  )�أبو  غنيم  ر�تب 

�ملبادئ �لتالية:

1. يقدم �الإخو�ن �لكو�در و�ملقاتلني للقو�عد �لتي �صتكون حتت ر�ية فتح.

2. تقدم حركة فتح جتهيز�ت �لقو�عد من �صالح وذخرية ومتوين ورو�تب للمتفرغني، 

�أ�صوة بحال �لقو�عد �الأخرى للحركة، ولالإخو�ن �حلرية �لكاملة يف �لتدريب و�النتقاء 

و�ل�صوؤون �خلا�صة.

3. يتم �الإعالن عن �لعمليات �لع�صكرية �لتي ينفذها مقاتلو �الإخو�ن با�صم قو�ت �لعا�صفة، 

�جلناح �لع�صكري حلركة فتح.

4. ت�صكيل جلنة للتن�صيق بني فتح و�الإخو�ن مبعرفة �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن �مل�صلمني 

يف �الأردن و�للجنة �ملركزية حلركة فتح، حيث مّت �ختيار �حلاج �صعد �لدين �لزميلي 

�الإخو�ن، وحممد ر�تب غنيم وحممد  �لفرحان وعبد خلف د�ودية من قبل  و�إ�صحق 

يو�صف �لنجار من قبل حركة فتح.

عبد �لعزيز علي، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/30.  
2
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5. �لتن�صيق بني �لقادة �مليد�نيني يف �الأمور �لفنية و�لع�صكرية، حيث كان عبد �لعزيز علي 

�ل�صمايل  �لقطاع  وقائدي  �الإخو�ن،  يثالن  عمرو(  )�أبو  خليل  ح�صن  و�صالح  حممد 

م�صوؤولية  بعد  فيما  �أني�ص  ذيب  وتوىل  �لعا�صفة.  قو�ت  يثالن  �جلوالن  وقطاع 

�لتن�صيق �مليد�ين مع �جلي�ص �لعربي �الأردين و�لتعاون مع �الأهايل يف مناطق �لقو�عد 

�إىل جانب �مل�صوؤولية �الإد�رية ل�صوؤون �الأفر�د. وبتن�صيق مع حركة فتح، نقل �الإخو�ن 

 .
3
ذيب �أني�ص يف نهاية �صنة 1969، �إىل منطقة �إربد م�صوؤوالً عن ميلي�صيا حركة فتح هناك

1. التمويل واملالية:

�فتتح �الإخو�ن �مل�صلمون �أول مع�صكر للتدريب يف منطقة �الأزرق، ثم �نتقل بعد ذلك 

�إىل منطقة �لعالوك على طريق �لزرقاء – �ل�صخنة. وكانت �لدفعة �الأوىل �لتي مّت تدريبها 

تتكون من �أربعني مقاتالً، مّت �إر�صالهم بعد �نتهاء �لتدريب �إىل منطقة �إربد، حيث �أن�صاأت 

قو�ت �لعا�صفة لهم قاعدة جهادية خا�صة بهم، ثم تو�ىل فتح �لقو�عد لالإخو�ن �مل�صلمني 

حتى �أ�صبحت �صّت �أو �صبع بعد �إقبال �أعد�د كبرية من �الإخو�ن �ملتطوعني من جن�صيات 

�إىل جانب فل�صطني و�الأردن،  عربية مثل �ل�صود�ن، و�ليمن، و�صورية، ولبنان، وم�رش، 

 .
4
على �مل�صاركة يف �لعمل �لفد�ئي

عن  �الأخرية  م�صوؤولية  يت�صمن  فتح  وحركة  �الإخو�ن  قيادتي  بني  �التفاق  �أن  ومع 

�لتموين و�ل�صالح، �إال �أن تنظيمات �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لبالد �لعربية �لتزمت فيما بينها 

و�لذخرية،  و�لتموين  �الأ�صلحة  �أف�صل  على  �ملقاتلون  يح�صل  حتى  �لقو�عد  تلك  بدعم 

�إ�صافة �إىل م�صاريف �ملتفرغني �لتي كانت 15 دينار�ً للمقاتل �الأعزب و30 دينار�ً للمتزوج.

�صحيح �أن قيادة �الإخو�ن �لع�صكرية يف تلك �لقو�عد كانت تقدم قو�ئم باأ�صماء حركية 

لالأفر�د حتى ت�صتلم من قيادة �لقطاع �ل�صمايل بقو�ت �لعا�صفة �لتموين وبع�ص �ملرتبات، 

خا�صة  مناذج  يقدمون  �الإخو�ن  �أ�صبح  بحيث  �لطرفني  بني  �لتعاون  يتطور  �أن  قبل 

باملقاتلني مثبت عليها �الأ�صماء �حلقيقية و�حلركية �إىل جانب �ل�صورة �ل�صخ�صية. ولكن 

 .
5ً
�الإخو�ن �أي�صاً مل يعتمدو� كلياً على حركة فتح فيما يتعلق باالأ�صلحة و�لذخرية حتديد�

و�صعود 195؛  �ص   ،)1995 �مل�صلمة،  فل�صطني  من�صور�ت  )لندن:  القد�س  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن   
3 

�أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق.

حم�صن حممد �صالح، مرجع �شابق، �ص 195.  
4

عبد �لعزيز علي، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/30.  
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ففي �جلل�صة �الأوىل للمكتب �لتنفيذي لالإخو�ن �مل�صلمني يف �لبالد �لعربية �لتي �أقر فيها 

مبد�أ م�صاركة �الإخو�ن يف �لعمل �لفد�ئي حتت مظلة حركة فتح، طلب حممد �صالح عمر 

�أن  وعثمان خالد م�صوي، وهما من قيادة �الإخو�ن �ل�صود�نيني، من تنظيمات �الإخو�ن 

تبني بجالء مقد�ر �الإ�صهام �لتي تنوي تقديها من �لرجال و�ملال، �آخذين بعني �العتبار 

قدر�ت و�إمكانات كل تنظيم على حدة.

�لتحديد  �لعربي على وجه  �أن تنبي تنظيمات �الإخو�ن يف �خلليج  �لطبيعي  كان من 

تنظيمات  تعهدت  �ملقابل،  ويف  �ملايل.  باالإ�صهام  يتعلق  فيما  �الأكب  �مل�صوؤولية  لتتحمل 

للجماعة  �لعام  �الأمني  تعهد  حيث  �لب�رشية،  بالطاقة  �لقو�عد  بدعم  �الأخرى  �الإخو�ن 

�الإ�صالمية يف لبنان فتحي يكن باإر�صال عدد من �لرجال للم�صاركة يف �لعمل �جلهادي.

وفيما يتعلق باالإخو�ن �مل�صلمني �ل�صوريني، كان �لتنظيم يعاين من �صائقة مالية كون 

�جلماعة مثقلة بال�رشف على عو�ئل مئة معتقل يف حلب، حتى �إن �جلماعة ح�صلت على 

�ل�صوريني  �الإخو�ن  فاإن  �لرجال،  عدد  عن  و�أما  �لعجز.  ل�صد  �لكويتي  �لتنظيم  م�صاعدة 

كانو� �أكرث �الإخو�ن م�صاركة يف �لقو�عد بعد �الأردن، على �لرغم من �أنه �صدر يف �صورية 

�أو �أ�صوالً  فيها  له  �أن  �أثبت  �إذ�  �إال  �الأردن  زيارة  �صوري  �أّي  على  يحظر  قانون   وقتها 

 .
6ً
فروعا

�أما �الإخو�ن �لعر�قيون، فقد قدمو� بعد و�صولهم �إىل عّمان مبلغ 300 دينار عر�قي �إىل 

�الإخو�ن �مل�رشفني على �أن�صطة �لقو�عد لكي تنفق على عو�ئل �ل�صهد�ء، وهو مبلغ تبع به 

�أ�صدقاء من �الإخو�ن، يحبون �جلماعة ويثقون بها. ولكن فيما يتعلق باملقاتلني، �أو�صح 

�لفد�ئية  �لقو�عد  �إىل  رجاالً  ير�صل  �أن  �لتنظيم  �صيا�صة  من  لي�ص  �أنه  �لعر�قيون  �الإخو�ن 

يو�جهونها  �لتي  �لتعقيد  بالغة  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  للظروف  نظر�ً  �الأردن  يف  �الإخو�نية 

د�خل �لعر�ق. ولكن �الإخو�ن �لعر�قيني �أو�صحو� �أنه �إذ� بادر �أحد من �الإخو�ن، من تلقاء 

نف�صه ورغب يف �مل�صاركة يف �لعمل فلن ينعوه، بل و�صيقدمون له �مل�صاعدة.

وعلى �لرغم من �ملوقف �ملبدئي للتنظيم �لفل�صطيني، �إال �أنه �أ�صهم بدعم مايل �صغري، 

للحفاظ  وذلك  �ل�صهرية،  �أع�صائه  ��صرت�كات  من  يتجمع  مال  من  يتوفر  ما  حدود  يف 

مع  ولكن  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  قيادة  تعبري  حّد  على  �الأخوي  �الرتباط  معنى  على 

�أن جهته  من  حمد  �صليمان  �ل�صيخ  ويذكر  �ملعار�صة.  مبوقف  بو�صوح  �ملعلن   �لتم�صك 

عبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 137 و139.  
6
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�الإخوة  �إىل  تنظيمهم  ميز�نية  ن�صف  يقدمون  كانو�  �لكويت  يف  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن 

 .
7
�مل�رشفني على متابعة �لقو�عد �لفد�ئية لالإخو�ن يف �الأردن

مل يقت�رش �الأمر على تبع بع�ص �الإخو�ن �لكويتيني ب�صيارتي الند روفر و�صهريج 

�لكليب،  “�ملجاهد �ل�صامت” عبد �هلل �صلطان  �بتد�ًء، فها هو  �لتدريب  �ملياه ملع�صكر  لنقل 

وجندة  �لتبعات  جلمع  �إخو�نه  مع  و�صعيه  �لكويت  يف  �الإ�صالمي  بن�صاطه  و�ملعروف 

�ملجاهدين �لفل�صطينيني منذ �صنة 1936، ظّل على وفائه و�لتز�مه يف تقدمي �لعون �ملادي 

للمجاهدين، بل �إن ما قدمه من دعم مل يقت�رش على �إخو�نه يف �لقو�عد، �إذ �متدت �لن�رشة 

 .
8
�إىل حركة فتح نف�صها

يقول عبد �هلل �لعقيل يف حديثه عن �لد�عية عبد �هلل �لكليب: 

كنت و�إياه يف زيارة �صماحة �حلاج حممد �أمني �حل�صيني �أثناء �إقامته بلبنان، 

وكان �حلديث كله عن �جلهاد و�رشورته ودور �ل�صباب �مل�صلم يف حمل ر�يته، 

بعد �أن تخلى عنه �حلكام و�صارو� يف ركاب �مل�صت�صلمني. وكان �الأخ �لكليب �صعلة 

من �حلما�ص يتحرق الإحياء فري�صة �جلهاد، وينادي باإ�رش�ر وعزم على تبني 

 .
9
هذ� �خلط

يتابع  كان  �لذي  بدر(،  )�أبو  �ملطوع  علي  �هلل  عبد  �ل�صيخ  على  ينطبق  ذ�ته  �الأمر 

ويدعو  �لكثري،  لها  يقدم  فل�صطني،  بق�صية  �هتماماً  �أكرث  وكان  بها.  ويهتم  �الأمة  ق�صايا 

�أنها ق�صية �إ�صالمية.  لن�رشتها وحتريرها من �أعد�ء �هلل، ويعدُّها ق�صيته �الأوىل، ويوؤكد 

 وقد حّذر مر�ر�ً من �ل�صهيونية �لعاملية، وطالب مبو�جهة �لعدو �ل�صهيوين بكل �لطرق

و�الأ�صاليب.

بدر  �أبا  �أن  �إال  و�جباته،  وتنوع  مهامه،  وتعدد  �ن�صغاالته،  كرثة  من  �لرغم  وعلى 

�لر�أي  يف  فعالة  م�صاركة  وي�صارك  �لظروف،  كانت  مهما  �إخو�نه  لقاء  على  يحر�ص  كان 

و�مل�صورة و�تخاذ �لقر�ر�ت. وكان له �لدور �لكبري يف �إقامة قو�عد �ل�صيوخ، ومل يبخل على 

 .
10

�ملجاهدين مباله، بل �إنه كان يعدُّ �إ�صهاماته جهاد�ً يف �صبيل �هلل

�صليمان حمد، مقابلة �صخ�صية، 1995/1/24.  
7

و�لن�رش  �لتوزيع  د�ر  )�لقاهرة:   3 ط  املعا�رسة،  الإ�شالمية  واحلركة  الدعوة  اأعالم  من  �لعقيل،  �هلل  عبد   
8

�الإ�صالمية، 2006(، �ص 413 و418.

املرجع نف�شه، �ص 419.  
9

املجتمع، 2006/9/9، �ص 12.  
10
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�مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  كو�در  �أحد  وهو  طالب،  �أبو  �أحمد  �صهادة  ننقل  وهنا 

ب�رش�ء  فقام  �أردين،  دينار  �ألف  مبلغ  بت�صليمه  قام  �ملطوع  �هلل  عبد  �أن  وقتها،  �الأردن  يف 

قر�ر  فيه  �صدر  �لذي  نف�صه  �ليوم  يف  كال�صنكوف  نوع  من  ر�صا�صة  بنادق  ع�رشة  �أول 

�لفد�ئية �لقو�عد  يف  بامل�صاركة  �لعربية  �لبالد  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتنفيذي   �ملكتب 

 .
11

باالأردن

وعلى �ملنو�ل نف�صه كان �لد�عية �ملجاهد حممد كمال �لقز�ز، وهو من تنظيم �الإخو�ن 

�مل�صلمني �مل�رشيني يف �لكويت، ومن �لعاملني ب�صمت و�لباذلني ب�صخاء يف وجوه �خلري 

�أن  دون  �الإ�صالمية،  �حلركة  �أبناء  من  و�ملعتقلني  �ل�صهد�ء  �أ�رش  وعلى  �جلهاد،  وميادين 

باجلهاد،  �إال  �الإ�صالم  الأمة  خال�ص  ال  باأنه  يوؤمن  وكان  �إليه؛  �ملقربني  �أقرب  بذلك  يعلم 

.
12

وبدونه تكون ال �صيء

جتمعات �الإخو�ن يف دول �خلليج �لعربي كان لها �أي�صاً �إ�صهامات مالية، و�إن تفاوتت 

�لو�جب  �أد�ء  باجتاه  وح�صدهم  �الإخو�ن  جتميع  على  توؤ�رش  كانت  �أنها  �إال  �الأمر،  هذ�  يف 

�لبالد  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جعل  مما  فل�صطني،  �أجل  من  �جلهاد  با�صتمر�ر  �ل�رشعي 

�لعربية عامة يعي�صون �أجو�ء حيوية مبا يقدمونه من عمل م�رشف.

فرتة  يف  م�صيئة  �صمعة  �ل�صيوخ  قو�عد  “كانت  �صهادته:  يف  �لفرحان  �إ�صحق  يقول 

�ل�صتينيات �ملظلمة، رغم �أن �الأو�صاع �ملادية كانت حمدودة جد�ً ومتو��صعة، �إذ مل يكن 

هناك دعم مادي كاف ٍ، مما ��صطرنا �أن نعتمد على بع�ص �الأثرياء و�الأغنياء. فكنا ن�صافر 

 .
�إىل بلد�ن خمتلفة، جنمع �لتبعات لتغطية بع�ص �مل�صاريف �ملتعلقة بالعمل”13

عربية  �إخو�نية  وجوهاً  �أن  يوؤكد  �أني�ص  ذيب  �ل�صيوخ  قو�عد  يف  �مليد�ين  �لقائد  ولكن 

�إي�صال قطع �صالح متميز لقو�عد  تكفلت بدعم حركة فتح مببالغ مالية كبرية، �رشيطة 

 .
14

�ل�صيوخ، وقد �لتزمت قيادة فتح بهذ� �لتفاهم وفق �صهادة �ل�صيخ ذيب

�أحمد �أبو طالب، مقابلة �صخ�صية، عّمان، 2010/4/8.  
11

عبد �هلل �لعقيل، من اأعالم الدعوة واحلركة الإ�شالمية املعا�رسة، �ص 218–223.  
12

�إ�صحق �لفرحان، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/14.  
13

ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
14
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بّد من  �أر�ص فل�صطني، ال  للجهاد على  �هلل، دعماً  �أمو�لهم يف �صبيل  بذلو�  �لذين  ومن 

ذكر �حلاج �صعد �لدين �لزميلي )�أبو ب�صري( �لذي مل يكن، وقتها، ير�صى �لتفريق بني فتح 

 .
15

و�الإخو�ن

2. الإ�رساف الإداري:

توىل  �لذي  �الأردين  �لتنظيم  م�صتوى  على  �صو�ء  �مل�صلمني  �الإخو�ن  قيادة  تكن  مل 

جمرد  �لعربية  �لبالد  تنظيمات  �أم  �لفد�ئية  �لقو�عد  الإن�صاء  �مليد�نية  و�ملتابعة  �لتن�صيق 

نخب خا�صة ت�صدر �لقر�ر�ت وتعطي �لتعليمات فقط، بل كانت حترتم كر�مة �الإن�صان 

 �ملقاتل، فتقف �إىل جانبه يف �ملع�صكر، ترعى �صوؤونه وتلبي �حتياجاته من �صالح ومتوين

وذخرية.

يف حديث عبد �هلل �لعقيل عن حياة عبد �هلل عز�م فقر�ت مهمة عن حال �الأمة بعد هزية 

يونيو 1967، وحترك �الإخو�ن ال�صتنها�ص �لهمم وتقوية �لعز�ئم، و�إقامة قو�عد �ل�صيوخ. 

�لتي �صكلها �الإخو�ن  �لثالثية  �للجنة  �لعقيل، هو مو�صوع  �لفقرة �الأهم يف حديث  ولكن 

�مل�صلمون يف �لبالد �لعربية لزيارة �لقو�عد و�الطالع على �الأو�صاع ميد�نياً.

 :
16

يقول عبد �هلل �لعقيل

�أ�صاب �الأمة �لذهول، فقد   ،1967 �أحد�ث �لنكبة �لثانية يف فل�صطني عام  بعد 

كانت خمدوعة باالإعالم �لكاذب و�لدعاوي �لفارغة. ومن �أجل �أال ي�صتبد �لياأ�ص 

بتاريخها،  �الأمة  يذكرون  �لعربية،  �لبالد  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  حترك  باالأمة، 

و�أجمادها ويهيبون بها �إىل �إحياء فري�صة �جلهاد �لذي هو ذروة �صنام �الإ�صالم، 

�ملعارك  خو�ص  على  �ل�صباب  وتدريب  �ليهود  ملناجزة  �لعدة  يعدون  و�نطلقو� 

طلق عليه ��صم مع�صكر �ل�صيوخ �أو قو�عد �ل�صيوخ. 
ُ
�صدهم. فاأقامو� مع�صكر�ً �أ

وي�صيف �مل�صت�صار �لعقيل: 

�لعربية: م�رش، و�ل�صود�ن، و�صورية، و�الأردن،  �الأقطار  �إخو�ن من  �نتظم 

�الإخوة  من  ملجموعة  باإد�رته  وعهدو�  �ملع�صكر.  يف  ولبنان  و�ليمن،  وفل�صطني، 

و�نطلق   .1951 عام  �ل�صوي�ص  قناة  ويف   ،1948 عام  بفل�صطني  جاهدو�  �لذين 

�صليمان حمد، مقابلة �صخ�صية، 1995/1/24.  
15

عبد �هلل �لعقيل، من اأعالم الدعوة واحلركة الإ�شالمية املعا�رسة، �ص 703–704.  
16
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خطباء �الإخو�ن ودعاتهم يجوبون �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي ال�صتنها�ص �لهمم، 

وتقوية �لعز�ئم، و�لنفرة يف �صبيل �هلل الإعالء كلمة �هلل وحرب �ليهود ومناو�صتهم 

حلرمانهم من ثمرة �لن�رش.

ويتابع �لعقيل: 

كان من �صمن من كانو� باملع�صكر �ل�صيخ عبد �هلل عز�م و�إخو�نه حممد �صالح 

عمر، وحممد �صعيد باعباد، و�إبر�هيم عا�صور، و�صالح ح�صن، وحممود ح�صن، 

وعبد �لعزيز علي، و�أحمد نوفل، و�أحمد �أبو طالب، وغريهم. وقد �صكل �الإخو�ن 

نو�ق�صه  ومعرفة  فيه،  �لعمل  �صري  على  و�الطمئنان  �ملع�صكر  لزيارة  وفد�ً 

تلك  وكانت  �ملع�صكر.  بزيارة  �ملكلفني  �لثالثة  �أحد  فكنت  ولو�زمه،  و�حتياجاته 

من  عنه  �أ�صمع  قبلها  كنت  فقد  عز�م،  �هلل  عبد  �الأخ  فيها  �ألتقي  �لتي  �الأوىل  �ملرة 

�الإخوة �لفل�صطينيني، وكان عبد �هلل عز�م �أمري�ً لقاعدة بيت �ملقد�ص. 

ولكن عبد �هلل �لعقيل يو�صح �أكرث، ويك�صف تفا�صيل هيكلية �لقيادة و�الإ�رش�ف على 

قو�عد �الإخو�ن �مل�صلمني. ومن خالل هذه �لتفا�صيل، توىل �الإخو�ن �مل�صلمون �الأردنيون 

ممثلني باإ�صحق �أحمد �لفرحان و�أحمد حممد �خلطيب، وتنظيم �الإخو�ن �مل�رشيني ممثلني 

�الإخو�ن  جانب  �إىل  خليل،  ح�صن  و�صالح  حممد  علي  �لعزيز  وعبد  �لقز�ز  كمال  مبحمد 

�لقو�عد  تلك  عن  �مل�صوؤولية  �لعقيل،  �هلل  وعبد  �ملطوع  علي  �هلل  بعبد  ممثلني  �لكويتيني 

تخطيطاً وتدريباً وت�صليحاً وتوجيهاً.

�الإ�صالم  �أعالم  من  علماً  �خلطيب  �أحمد  كان  “لقد   :
17

ذلك عن  �لعقيل  �هلل  عبد  كتب 

�ملعا�رشين، وجماهد�ً من �ملجاهدين �الأبطال، ود�عية من دعاة �الإ�صالم، وقائد�ً من قادة 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف بالد �ل�صام ال يعرفه حّق �ملعرفة �إال �لرعيل �الأول، و�جليل �ملوؤ�ص�ص 

لكبى �حلركات �الإ�صالمية يف هذ� �لع�رش”.

وي�صيف �أي�صاً: 

للعمل  وخططت  ت�صكلت  �لتي  �للجنة  يف  �لكرية  مو�قفه  له  �أن�صى  ول�صت 

�جلهادي عام 1968، و�أ�صهمت يف �إخر�جه �إىل حيز �لوجود، حيث عمل مع �إخو�نه 

�أحمد، و�أبي طارق، و�أبي بدر وغريهم، وبذلو�  �أ�صامة، و�أبي  �أبي عمرو، و�أبي 

كاد  �لذي  �لياأ�ص و�الإحباط  �ليهود الإز�لة  لي�صتمر �جلهاد �صّد  �مل�صنية  �جلهود 

عبد �هلل �لعقيل، “�لد�عية �ملجاهد �أحمد �خلطيب،” املجتمع، 1997/7/22، �ص 47.  
17
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�لتي ت�صبب بها �حلكام �ملت�صلطون  �أن ي�صيب �مل�صلمني نتيجة �لهزية �لكبى 

على �صعوبهم. 

�لنابل�صي وهو من كو�در �الإخو�ن �مل�صلمني يف  �أ�صعد  �ل�صياق نف�صه، فاإن �حلاج  ويف 

�الإخو�ن  جلماعة  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�صو  م�صوؤولية  عن  يتحدث  �الأردنية  �لعقبة  مدينة 

�مل�صلمني باالأردن �أحمد �خلطيب يف ��صتالم وتخزين �الأ�صلحة �لثقيلة وذخائرها، و�لتي 

كان �حلاج �أ�صعد يتوىل �رش�ءها ونقلها من �لعقبة �إىل عّمان.

�أن �أحد �إخو�ن �الأردن ويدعى �أبو معن )�صليم �ملومني(  ويك�صف �حلاج �أ�صعد �أي�صاً 

كان م�رشفاً على ��صتالم �ل�صالح و�لذخرية يف مع�صكر �الأزرق، و�أن حممود ح�صن خليل 

�إحدى  �رش�ء  يف  �لبيطار  ن�رشت  �حلاج  مع  �صاركه  م�رش  �إخو�ن  قادة  من  خليل(  )�أبو 

 .
18

�صفقات �ل�صالح عن طريق �لعقبة

�أما �مل�صوؤول �الإعالمي �ل�صابق جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن زياد �أبو غنيمة، 

فاإنه يوؤكد من جهته وجود جلنة �إخو�نية لالإ�رش�ف على �لقو�عد �لفد�ئية، و�إن كان يقدم 

 :
19

فقط �أ�صماء �مل�صاركني من �لتنظيم �الأردين، حيث يقول

مبكرة  �صّن  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة  �لفرحان  �إ�صحق  �لدكتور  �لتحق 

و�نخرط يف ن�صاطاتها، وخا�صة يف جماالت �الأن�صطة �لطالبية. ويف �أثناء در��صته 

�لعلوم يف �جلامعة �الأمريكية يف بريوت  �لكيمياء بكلية  �جلامعية �الأوىل يف ق�صم 

كان له ن�صاط �إخو�ين بارز. وبعد عودته من در��صته �جلامعية، برز ن�صاطه يف 

�جلماعة حتى و�صل �إىل مركز متقدم يف �لقيادة �الإخو�نية، فتم �إختياره ع�صو�ً يف 

�ملكتب �لتنفيذي وكان ي�صمى يف حينه باملكتب �لعام.

ويتابع �لقيادي �الإخو�ين �ل�صابق: 

خا�صة  قو�عد  �صمن  �لفد�ئي  �لعمل  يف  �الأردن  يف  �الإخو�ن  �صارك  وعندما 

د�ودية  خلف  عبد  و�الأ�صتاذ  �لفرحان  �لدكتور  كان  فتح،  حركة  ر�ية  حتت  بهم 

و�الأ�صتاذ �أحمد �أبو طالب، وغريهم ممن ال �أذكر �أ�صماءهم، ي�رشفون على قو�عد 

�الإخو�ن �لفد�ئية، ويقومون بتمثيل �جلماعة يف �الت�صال مع قيادة حركة فتح. 

�أ�صعد �لنابل�صي، مقابلة �صخ�صية �أجر�ها د. علي �لعتوم، عّمان، 1993/4/16.  
18

زياد �أبو غنيمة، الوزراء احلزبيون على خارطة احلكومات الأردنية )عّمان: د.ن، 2005(، �ص 269–270.   
19
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وعندما بد�أت نذر �لفتنة تظهر بني �لف�صائل �لفد�ئية و�لقو�ت �حلكومية، كلفت 

�أطلقت عليه  �أو جهاز  قيادة �جلماعة �لدكتور �لفرحان برئا�صة ق�صم م�صتحدث 

��صم جهاز حماية �أمن �لدعوة.

3. القيادة امليدانية:

�لتدريب  مع�صكر�ت  مف�صلني  �لعربية  �لبالد  يف  و�أ�صغالهم  �أعمالهم  �الإخو�ن  ترك 

�ملتمثلة باملال  �الآنية  للقتال على مطالب �حلياة  �لفد�ئية و�الن�صمام  �لقو�عد  و�لتطوع يف 

و�جلو�ئز و�متالك �ملباين و�لعقار�ت، وهم يدركون �إمكانيات تنظيماتهم �ملادية �لب�صيطة. 

ولكنهم كانو� موؤمنني �أن �جلهاد ي�صهم يف حترير �الإن�صان من �حلاجات �ملادية، فتتهذب 

�لنفو�ص وترتقي به. وقد ��صتثمرت �لقيادة �الإخو�نية هذه �مل�صاركة، ونظرت �إليها بعني 

خارج  من  بع�صهم  وكان  �ملقاتلني،  هوؤالء  تك�صب  �أن  مب�صد�قيتها  و��صتطاعت  ثاقبة، 

�صّف �الإخو�ن.

�لقائد �حلقيقي من يقود �لنا�ص يف �مليد�ن ولي�ص من ور�ء مكتبه، ينام معهم يف �خلنادق 

�أن  ويحاول  مروؤو�صيه،  م�صاكل  حت�ص�ص  من  و�لقائد  هناك.  لينام  �لفنادق  ي�صتاأجر  وال 

�ملقاتلني  لت�صارك  �لقو�عد  �إىل  �الإخو�نية  �لقيادة  نزلت  ولهذ�،  ير�صيهم.  حالً  لها  يجد 

وجبات طعامهم �لتي مل تكن تزيد عن ب�صع حبات من زيتون وجبنة وفا�صوليا بي�صاء 

 .
20

وبع�ص قطع �للحم

�أول  يف  �لتدريب  م�صوؤولية  ح�صن  حممود  و�صقيقه  ح�صن  �صالح  توىل  �لبد�ية،  يف 

�إىل  �لتدريب  �الأزرق. وبعد ذلك، تقرر نقل مع�صكر  �الإخو�ن يف منطقة  لتدريب  مع�صكر 

علي  �لعزيز  عبد  باإ�رش�ف  متكاملة  ع�صكرية  دورة  �أول  عقد  مّت  حيث  �لعالوك،  منطقة 

حممد. 

حدث خالف بني �أبو �أ�صامة من جهة و�أبو عمرو و�صقيقه من جهة �أخرى حول منهج 

�عتمد  بينما  بالعز�ئم،  �لنا�ص  ياأخذ  �صديد�ً،  كان  �الأول  �إن  �إذ  �لعمل،  وطريقة  �لتدريب 

لني  وبني  و�لدقة  �الن�صباط  بني  وجمع  �لبدنية،  �للياقة  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  عمرو  �أبو 

 .
21

�جلانب

عبد �لعزيز علي، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/30.  
20

يو�صف �أبو �لرُّب، مقابلة �صخ�صية، �إربد، 2010/6/5.  
21
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ونتيجة لهذه �الزدو�جية وما �أثري حولها من جدل حول منهجية �لتدريب، وما �أثاره 

ح�صن  �صالح  �بتعد  �ملتدربني،  �أجو�ء  على  ينعك�ص  �أن  كاد  وخالف  ��صطر�ب  من  ذلك 

�ل�صود�ن  يف  جوبا  جزيرة  �إىل  ثم  �لكويت  �إىل  عائدين  �خلالف  �أجو�ء  عن  حممود  و�أخاه 

ليتوليا تدريب �الإخو�ن �ل�صود�نيني ملو�جهة جي�ص �لنمريي.

يقول عبا�ص �ل�صي�صي يف تقديه لكتاب �ألفه �ل�صهيد �صالح ح�صن:

�إن �صالح ح�صن و�أخاه حممود تركا �ملع�صكر�ت برغم �أنهما هما �للذين قاما 

كانا  حيث  �لكويت  �إىل  وعاد�  �الأردن،  من  وخرجا  �ل�صباب،  وتدريب  بتاأ�صي�ص 

يعمالن هناك من قبل، و�ل�صبب هو ��صطر�ب و�صع �ملجموعة، و�مل�صاكل �لتي 

�أثارها تدخل �ملتزعمني يف �صوؤون �ملجموعة وقيادتها. ولكنهما عاد� مرة �أخرى، 

 .
22

رمبا يكون من �أ�صباب هذه �مل�صكالت �زدو�جية �لقيادة و�ملرجعية

علي  �لعزيز  عبد  بني  �خلالف  �أن  نوؤكد  �أن  ن�صتطيع  �لعقيل،  �هلل  عبد  ذكره  ما  ووفق 

هذ�  ينعك�ص  ومل  للمتطوعني،  �لتدريبي  �ملنهج  و�صكل  طبيعة  على  كان  ح�صن  و�صالح 

�خلالف مطلقاً على �لعالقة �الأخوية بينهما بدليل �لن�صب بني �لرجلني. �إذ ت�صاهر� مرتني 

 .
23

من خالل �بنيهما و�بنتيهما

: “كانت عالقتنا باالأخ عبد �لعزيز علي طيبة، 
24

كذلك يقول حممود ح�صن يف �صهادته

و�إن حدث بع�ص �خلالفات �لفكرية �لتي جعلته يعتزل نوعاً ما بنف�صه. ومن �الختالفات 

�لتي حدثت بيننا، �أن �الأخ �أبو �أ�صامة كان ييل �إىل �حلياة �لع�صكرية، وكان يرى �أن تربية 

�جلنود ال بّد �أن تكون كذلك”. 

وي�صيف �أبو خليل: 

كنا �أنا و�أخي �ل�صهيد �صالح نعار�صه يف هذ� �لر�أي، حيث �إننا ل�صنا يف جي�ص، 

ولكن نحن مع�صكر متطوعني نربي �جلنود باملوقف. وبالرغم من هذ� �خلالف، 

يحرتم  وكان  �ملحرتمني،  �لقادة  من  �أ�صامة  �أبو  �الأخ  فكان  �صقاق،  بيننا  يكن  مل 

�أخي �صالح، فكانا يتحدثان ويتحاور�ن. وقد �رتبط مع�صكر �الإخو�ن بعالقات 

�إبر�هيم غر�يبة، جماعة الإخوان امل�شلمني يف الأردن: 1946–1996، �ص 78.  
22

عبد �هلل �لعقيل، مقابلة �صخ�صية، عّمان، 2007/3/28.  
23

حممود ح�صن، مقابلة �صخ�صية، �لقاهرة، 2009/1/5.  
24
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لهم  يقدمون  فكانو�  بجانبهم،  �ملوجودة  و�جلماعات  �ملع�صكر�ت  كل  مع  طيبة 

�مل�صاعد�ت وو�صلت هذه �مل�صاعد�ت �إىل �الأهايل �لذين يعي�صون يف �لقرى �لقريبة 

من مع�صكرنا، مما جعل �لنا�ص ت�صعر �أننا ل�صنا مع�صكر جهادي للقتال فقط، بل 

�أي�صاً.  �أننا ل�صنا مقاتلني فقط، بل دعاة  �أهد�فنا،  �أحد  �أي�صاً. وهذ� كان  ودعوي 

وهذ� ظهر بعد ذلك، حيث قدمنا �مل�صاعد�ت �لكثرية و�خلدمات لالأهايل، و�صعد 

�لكثري منا �ملنابر لنعظ يف �مل�صاجد �لقريبة.

يف  بالل  عالن  يقول  �إذ  نف�صه،  �لر�أي  �الأردن  �إخو�ن  من  �ملقاتلني  �أ�صغر  وحمل 

 :
25

�صهادته

�أ�صامة كل �صيء يف �ملع�صكر، فهو مدرب �لريا�صة، ومدرب  �أبو  ��صتلم �الأخ 

�إىل  ويح�رشها  �لعالوك  من  �ملاء  ينقل  �لذي  وهو  �لتكتيك،  ومدرب  �لع�صكرية، 

�ملع�صكر. وكانت طبيعته �ل�صدة يف كل �صيء، بل �إن �الإخوة ما كانو� ر��صني عن 

طريقة قيادته، مع �أنه رجل فا�صل، ولكنه كان �صديد�ً الأبعد �حلدود، بل �إنه كان 

�إنه  حتى  �أي�صاً،  �لتدريب  حاجات  بع�ص  يف  تقنني  وعنده  �الأكل  يف  حتى  �صعباً 

عندما ي�صعر بالتعب، يقوم باإيقاف �لتدريب ويتوقف كل �صيء يف �ملع�صكر.

وي�صيف عالن بالل: “كنا نتدرب ب�صكل عنيف، �أذكر �آخر م�صرية لنا كانت من جر�ص 

�إىل �الأزرق، ومن ثم �إىل �حلدود �ل�صورية �الأردنية يف منطقة �لعمري”.

�لعمل  ميد�ن  �إىل  ح�صن  �صالح  عودة  بعد  �ل�صيوخ  لقو�عد  �مليد�نية  �لقيادة  ��صتقرت 

�الإخو�ن وحركة فتح يتم  �لتن�صيق بني قيادتي  �الأردن من جديد، حيث كان  �لفد�ئي يف 

مبعرفة �ملكتب �لتنفيذي، بينما نه�ص �صالح ح�صن مب�صوؤولية �الأمور �لفنية و�لع�صكرية 

و�لتن�صيق �مليد�ين. 

وتوىل �ل�صيخ ذيب �أني�ص م�صوؤولية �لعالقات مع �الأهايل و�جلي�ص �الأردين حتى نهاية 

�صنة 1969، ثم م�صوؤول ميلي�صيا حركة فتح يف منطقة �إربد، لي�صتلم �لقيادة �مليد�نية �أحمد 

نوفل حتى �نتهاء �لعمل �لفد�ئي لالإخو�ن يف �أيلول/ �صبتمب 1970، وكان يحيى ح�صني 

�أحمد نوفل وحممد كمال  من تنظيم �الإخو�ن �مل�رشيني يف �خلارج �صابط �الرتباط بني 

.
26

�لقز�ز

عالن بالل، مقابلة �صخ�صية، عّمان، 2010/4/28.  
25

يحيى ح�صني، مقابلة �صخ�صية، �إ�صطنبول، 2009/5/24.  
26
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�لرفيد،  �أبو �صعد يف قاعدة  �أحمد  للقو�عد، فقد توالها  �مليد�نية  بالقيادة  وفيما يتعلق 

وحممد طه درد�ص يف قاعدة بدر �لكبى، وعبد �هلل عز�م يف قاعدة بيت �ملقد�ص. 

يقول ذيب �أني�ص يف �صهادته:

ب�صفتي  �الأردنيني  �مل�صوؤولني  �أمام  �الإخو�ن  لقو�عد  �لظاهر  �مل�صوؤول  كنت 

�مل�صوؤول  هو  �هلل  رحمه  ح�صن  �صالح  �ل�صهيد  وكان  �الأردنية،  �جلن�صية  �أحمل 

�لع�صكري �الأكب من �لناحية �لفنية و�لع�صكرية، وهو �أخ م�رشي قاتل �الإجنليز 

يف قناة �ل�صوي�ص �صنة 1951. وكانت �لقيادة �لعليا ملع�صكر�ت �حلركة �الإ�صالمية، 

كان  �إذ  للجماعة،  �لتنفيذي  �ملكتب  يختارها  �ل�صيوخ  بقو�عد  ي�صمى  ما  �أو 

�لعليا  �لقيادة  للعمل وبني  بيننا كمنفذين  �إخوة همزة و�صل  �ملكتب يفرز ثالثة 

 .
27

لالإخو�ن

ح�صن،  �صالح  ��صت�صهاد  بعد  �ل�صيوخ  قو�عد  على  �لعام  �الإ�رش�ف  يف  تغيري  حدث 

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتنفيذي  �ملكتب  �أوكل  حيث  �الأردن،  علي  �لعزيز  عبد  ومغادرة 

يف  �صارك  م�رش  �إخو�ن  من  طبيب  وهو  �ل�رشبيني،  ع�صام  للدكتور  �مل�صوؤولية  �الأردن 

�صابقة  ميد�نية  �إ�صهامات  له  وكان  �ل�صوي�ص،  قناة  يف  �لبيطانيني  �صّد  �ل�رشية  �ملقاومة 

�أ�رشف   ،1970 �صبتمب  �أيلول/  �أحد�ث  وبعد  �ملقد�ص.  لبيت  �لعام  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  مع 

.
28

�ل�رشبيني على جتميع �الإخو�ن يف �لقو�عد قبل �أن يتم تفريغها وت�رشيح عنا�رشها

ث�نيً�: التجنيد والتدريب:

هي  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجماعة  فتح  حركة  بني  �التفاق  بعد  �لتالية  �خلطوة  كانت 

ح�صد �لطاقة �لب�رشية للحركة �الإ�صالمية يف �لبالد �لعربية، وتنظيم �ملتطوعني وتدريبهم، 

وتوجيه �ملتفرغني منهم نحو �لقو�عد �لفد�ئية �خلا�صة بقتال �لعدو �ل�صهيوين.

�أم  �أكرث من �صعيد �صو�ء د�خل �الأردن  ويف �صبيل حتقيق ذلك، حترك �الإخو�ن على 

خارجه. �إذ مل يكن توجيه �ملكتب �لتنفيذي لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، عنا�رش وكو�در 

�الإخو�ن للتطوع و�النتظام يف مع�صكر�ت �لتدريب مقت�رش�ً على فئة �ل�صباب وخريجي 

ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
27

�إ�صحق �لفرحان، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/14.  
28
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�لزرقاء �صليم �ملومني، و�لذي  �لعامة و�جلامعات فح�صب، فها هو نائب �صعبة  �لثانوية 

كان يف �لعقد �خلام�ص من عمره ي�صابق �ل�صباب يف مع�صكر �لتدريب �إىل �أن توفاه �هلل �صنة 

.
29

1969 وهو مر�بط يف �صبيله

ويذكر يو�صف �أبو �لرُّب )�أبو �ل�صديق(، وهو من �أو�ئل �الإخو�ن �لذين تلقو� �لتدريب 

�لدورة  �لعالوك، و�صارك بعدة عمليات ع�صكرية بعد تخرجه من  �لع�صكري يف مع�صكر 

وجي�ص  فتح  مقاتلي  مع  م�صرتكة  عملية  �أبرزها  من  كان   ،1969/8/10 يف  �لتدريبية 

ع�صكرية  بدورة  يلتحق  �أن  قبل  �الأخ�رش”،  “�حلز�م  ��صم  حملت  �لفل�صطيني  �لتحرير 

هي  بها  �أني�ص  ذيب  تكليف  مّت  م�صوؤولية  �أول  �أن  �ل�صود�نية،  �حلربية  �لكلية  يف  متقدمة 

جتنيد �ملتطوعني. فكان ذيب �أني�ص يتنقل بني �صعب �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، يحر�ص 

 .
30

�الإخو�ن يف �ل�صعب على �النخر�ط يف �لعمل �جلهادي

�أما يف �لدول �لعربية، فقد ت�صكلت وفود �إخو�نية عديدة، �صّم �أحدها ثالثة من �الإخو�ن 

�الإ�صالمي،  و�لعامل  �لعربية  بالدول  �لطو�ف  مبهمة  و�إندوني�صي(،  وتركي،  )يني، 

�مل�صلمني.  �الإخو�ن  ملع�صكر  �ملتطوعني  ويجلبون  و�ملال،  بالنف�ص  �جلهاد  على  يح�صون 

�أن  �لنقيب حممد �صعيد باعباد  �لوفد باملع�صكر و�ّطلع على �حلياة فيه، قرر  وملا مّر هذ� 

يبقى، فهو �صاحب خبة ع�صكرية، و�لعمل �مليد�ين بحاجة �إليه. و��صتمر �لوفد بعد ذلك 

 .
31

يف �ملهمة نف�صها بعد �أن �ن�صم �إليه �آخرون

وبرز كذلك دور رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى للدعوة �الإ�صالمية يف �إندوني�صيا حممد نا�رش، 

فقام برحالت مع بع�ص �لدعاة من �لعرب ال�صتنها�ص �لهمم للدفاع عن فل�صطني ومقابلة 

 .
32

�مل�صوؤولني من قادة �لدول يف �أعقاب هزية يونيو

�الإخو�ن  من  هي  �الأردن  خارج  من  �ل�صيوخ  قو�عد  يف  �صاركت  جمموعة  �أكب  كانت 

�ل�صوريني. و�حلقيقة �أن �ل�صهيد مرو�ن حديد هو من لعب دور�ً رئي�صياً يف ��صتقد�م �لعدد 

�الأكب من �ل�صباب بغر�ص �لتدريب و�مل�صاركة يف �لعمليات �لقتالية. 

حممد �أبو فار�ص، مرجع �شابق، �ص 386.  
29

يو�صف �أبو �لرُّب، مقابلة �صخ�صية، 2010/6/5.  
30

حممد �أبو فار�ص، مرجع �شابق، �ص 380.  
31

عبد �هلل �لعقيل، من اأعالم الدعوة واحلركة الإ�شالمية املعا�رسة، �ص 43.  
32
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كان مرو�ن حديد عنو�ناً يف �الإقد�م و�جلر�أة وقول �حلق، وهو �إىل جانب �ل�صيخ حممد 

�حلامد �لوحيدين �لقادرين على تعبئة �صباب حماة ورجالها و�أبناء �ملحافظات �الأخرى 

�أمنية  يف ظّل رف�ص قيادة �الإخو�ن د�خل �صورية �مل�صاركة يف قو�عد �ل�صيوخ العتبار�ت 

لديها. فكانت �ملجموعات �لتي ير�صلها عب ر�صيد �لعي�صى يف دم�صق ت�صل ب�صكل منتظم 

�إىل مع�صكر�ت �لتدريب يف �الأردن.

�جلليل �ل�صيخ  جانب  �إىل  حديد  مرو�ن  كان   ،1967 يونيو  حرب  وقعت   حينما 

خلف  و�لالذقية  �لزور  ودير  وحم�ص  دم�صق  من  علماء  ومعهما  غدة  �أبو  �لفتاح  عبد 

�صميم  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  مع  مرو�ن  عا�ص  ذلك،  ومع  تدمر.  �صجن  يف  �لق�صبان 

جهادها، ور�فقها يف طريقها �لطويل �ملحفوف باملكاره و�ملحن، ونذر نف�صه وحياته كلها 

يف �صبيل �هلل، د�عياً �إخو�نه �إىل �جلهاد بالنف�ص و�ملال، فاأعد جمموعة من �ل�صباب �ملوؤمن، 

 .
33

بل هم خرية �صباب �صورية، ��صرتكو� مع �إخو�نهم يف كثري من �لعمليات �لناجحة

�إر�صال  �لعطار  ع�صام  �لعام  مر�قبها  لطلب  �صورية  يف  �الإخو�ن  قيادة  ت�صتجب  مل 

على  منق�صمة  �لقيادة  كانت  �إذ  �الأردن،  يف  �لفد�ئية  �لقو�عد  يف  و�لقتال  للتدريب  �ل�صباب 

�صخ�صية  حول  �ل�صورى  جمل�ص  د�خل  �خلالف  �أن  �لدين  �صعد  عدنان  ويذكر  نف�صها، 

و�لالذقية  حلب  مركز  �صّم  �الأول  فريقني:  بني  �لتنظيم  �نق�صام  �إىل  �أدى  �لعطار  ع�صام 

وبع�ص �الإخو�ن يف �ملر�كز �الأخرى وهو معار�ص للمر�قب �لعام. 

�ملر�كز  يف  �الإخو�ن  وبع�ص  وحم�ص  دم�صق  مركز  �صّم  فقد  �لثاين،  �لفريق  و�أما 

�لزور  دير  مر�كز  �صمت  ثالثة،  كتلة  وظهرت  �لعطار.  لع�صام  موؤيدون  وهم  �الأخرى، 

�الإخو�ن  من  عدد  جتميع  �لعطار  ع�صام  حاول  ولذلك،  حيادها.  �أعلنت  وحماة  و�إدلب 

�أن عدد من ��صتجاب من هوؤالء كان  �إىل �ملع�صكر، مع  �لفارين خارج �صورية و�إر�صالهم 

 .
34

قليالً باملقارنة مع �لو�فدين للقو�عد من د�خل �صورية

�مل�صلمني  �الإخو�ن  قياد�ت  من  وغريه  حديد  مرو�ن  زيارة  على  �الأمر  يقت�رش  ومل 

�ل�صوريني ملع�صكر �لتدريب وقو�عد �لفد�ئيني بعد ذلك، �إذ برز عبد �ل�صتار �لزعيم ر�مياً 

و�لتوزيع،  للن�رش  عمار  د�ر  )عّمان:  وذكريات  مذكرات  �شوريا:  يف  امل�شلمون  الإخوان  �لدين،  �صعد  عدنان   
33

،1992/2/18 �الأردن،  الرباط،  �صحيفة  حديد”،  “مرو�ن  جر�ر،  �أدهم  وح�صني  126؛  �ص   ،3 مج   ،)2006 

�ص 13.

عدنان �صعد �لدين، مرجع �شابق، �ص 257؛ وعبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 170.  
34
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على قذ�ئف �آر بي جي RPG، وكذلك �حلال بالن�صبة ملهارة ح�صني عابو بالرماية وحرب 

 .
35

�لع�صابات

�ل�صباب  بتجهيز  يقوم  دم�صق  بجامعة  �لطب  كلية  يف  �لطالب  �لعي�صى،  ر�صيد  وكان 

بالبطاقات  ويزودهم  �لب�مكة،  حّي  يف  ي�صكنها  كان  �لتي  �ل�صقة  من  �نطالقاً  للتدريب 

 .
36

�لثبوتية �لالزمة كفد�ئيني من حركة فتح

ومبو�ز�ة مرو�ن حديد يف �صورية، كان �لد�عية �ل�صهيد حممد �صالح عمر يف �ل�صود�ن، 

وكان  �لزمن،  من  فرتة  لقيادتها  �نتخب  �إنه  بل  هناك،  �الإ�صالمية  �حلركة  رموز  من  هو 

وزير�ً يف حكومة �لثورة �صنة 1964، و�أ�صتاذ�ً لل�رشيعة �الإ�صالمية يف جامعة �خلرطوم. 

كان �ل�صهيد �صياغة جديدة غري ما عرف �لنا�ص من �لعظماء. فقد كان �مل�صلم �ل�صادق مع 

نف�صه و�إخو�نه، و�الأخ �لعامل �لذي مل ي�رشفه عن ميادين �لعمل �الإ�صالمي. وكان �ملثقف 

�ملنا�صب  عليه  ت�صتحوذ  مل  �لذي  �ملتو��صع  وكان  �الإ�صالمية.  �أ�صالته  على  حافظ  �لذي 

�لكبرية �لتي ُولّيها بل جتعله �أل�صق باإخو�نه، كبريهم و�صغريهم، يحنو عليهم ويعالج 

ق�صاياهم بنف�صية �الأخ �ل�صفوق �لرفيق. وكان �ملتفاين �ملخل�ص �لذي مل ت�صتطع �أن ت�صده 

�إىل  مرة  خمتار�ً،  طائعاً  �الأخرية  �أيامه  يف  وبلده  وولده  �أهله  ترك  فقد  و�صيجة،  �لدنيا  �إىل 

فل�صطني حيث عا�ص يف �الأغو�ر، و�أخرى �إىل �أدغال �ل�صود�ن وفيافيه حيث ق�صى �صهيد�ً.

�إىل �مل�رشق �لعربي  1967، غادر حممد �صالح عمر بلده  بعد هزية حزير�ن/ يونيو 

قوى  فيه  تن�صب  �إ�صالمي،  جهادي  كيان  الإبر�ز  �لطاقات  جامعاً  �لهمم،  حمّفز�ً  متنقالً، 

هذ�  يف  بذل  وقد  �لغا�صبني.  من  فل�صطني  لتخلي�ص  �لقوى  هذه  توجه  بحيث  �مل�صلمني 

�ل�صبيل جهده ووهبه كل طاقاته، فا�صتقال من جامعة �خلرطوم و��صتقر يف �أر�ص �ملعركة 

ثم فد�ئياً  �ملعركة متدرباً ومربياً  على تخوم فل�صطني جماهد�ً يف �صبيل �هلل. و�نغم�ص يف 

�نقالب  كان  �أن  �إىل  مدة،  هذ�  على  ��صتمر  �ملحتلة.  �الأر�ص  يف  �لعمليات  يار�ص  جماهد�ً 

.
37

�ل�صود�ن يف 1969... فغادر ملو�جهة �النقالبيني

علي �صدر �لدين �لبيانوين، “�الإخو�ن �مل�صلمون يف �صورية و�لق�صية �لفل�صطينية: �حللقة �لثانية،” املجتمع،   
35

1999/9/13، �ص 46.

ر�صيد �لعي�صى، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/7.  
36

�لبحوث  د�ر  )�لكويت:  احلديث  الع�رس  يف  الإ�شالمية  احلركة  �شهداء  مو�شوعة  �لو�عي،  يو�صف  توفيق   
37

�لعلمية، 2004(، �ص 570 و572.
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��صمه �ل�صّن  يف  كبري  تاجر  �ل�صود�ن  من  ح�رش  عمر،  �صالح  حممد  جانب   و�إىل 

�إنه  بل  جميعاً،  لهم  �لو�لد  مبثابة  �ملجاهدون  عدَّه  �لعمر،  يف  �ل�صبعني  جتاوز  �لقا�صم  �أبو 

�لنمريي،  جعفر  قاده  �لذي  �النقالب  ولوال  �ملع�صكر.  مطبخ  يف  بعمله  يخدمهم  �أن  �أ�رش 

.
38

لوفد �ملئات من �إخو�ن �ل�صود�ن ومنا�رشيهم وقتها

كما �رشع �صالح ح�صن مع �إخو�نه عبد �لعزيز علي، وحممود ح�صن، وحممد كمال 

�لقز�ز وغريهم يف �لدر��صات �ملعمقة و�لتدريبات �لكثيفة، و�لدرو�ص �الإيانية، و�لتحرك 

على م�صتوى �لعامل �الإ�صالمي، ال�صتقطاب �ل�صباب �لر�غبني يف �جلهاد الإعالء كلمة �هلل، 

و�لت�صدي للعدو �ل�صهيوين. وقد �أثمرت هذه �جلهود �ملباركة نو�ة طيبة من �صباب �لعامل 

�الإ�صالمي، هجرت حياة �لدعة و�صارعت �إىل �صاحة �جلهاد وميد�ن �الإعد�د، وتوجهت �إىل 

.
39

�أر�ص �لرباط ملناجزة وحماربة �أعد�ء �الإ�صالم

�لذي  �لد�ء �خلطري  �ل�صهاينة،  ��صتمر�رية �جلهاد �صّد  ظّل �صالح ح�صن ي�رش على 

قو�عد  لقيام  �الأ�صا�صية  �لدعامة  فكان  و�أهله،  لالإ�صالم  �للدود  و�لعدو  �لعامل،  �جتاح 

و�أ�صاليب  �لقتال  فنون  على  �لتدريب  وو�صائل  �إمكاناته  كل  قدم  �الأردن،  يف  �ل�صيوخ 

�لهجوم و�لدفاع، و�صارك يف �الإ�رش�ف �لعام على �صوؤونها مع ثلة من �إخو�نه �لقياديني 

 .
40

من خمتلف �الأقطار

كانت �ملرحلة �الأوىل من �لتدريب برعاية حركة فتح، ويف �أحد مع�صكر�تها يف �أحر��ص 

�الإخو�ن  �ملتدربني من  �ن�صجام  �لتجربة مل تعمر طويالً، نتيجة عدم  جر�ص. ولكن هذه 

مع �جلو �لعام �لذي كان �صائد�ً د�خل �ملع�صكر، وبني �أو�صاط �ملتطوعني من غري �الإخو�ن. 

ويذكر �أحمد نوفل �أن عدد �الإخو�ن �لذين تلقو� �لتدريب يف هذ� �ملع�صكر، ثم �نتقلو� بعد 

كوجك،  د�ود  نوفل،  �أحمد  جانب  �إىل  منهم  ُعرف  ع�رشة،  نحو  �ل�صيوخ  قو�عد  �إىل  ذلك 

.
41

و�صالح �لدين �أحمد عبد �هلل عودة، وعالن بالل

عالن بالل، مقابلة �صخ�صية، 2010/4/28.  
38

عبد �هلل �لعقيل، من اأعالم الدعوة واحلركة الإ�شالمية املعا�رسة، �ص 563.  
39

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 27.  
40

وعالن  2010/1/9؛  �صخ�صية،  مقابلة  �صعد،  �أبو  و�أحمد  2007/3/26؛  عّمان،  �صخ�صية،  مقابلة  نوفل،  �أحمد   
41

بالل، مقابلة �صخ�صية، 2010/4/28.



70

قواعد ال�شيوخ

�أثر ذلك، مّت �التفاق بني �الإخو�ن وحركة فتح على فرز �ملتطوعني من �الإخو�ن  على 

�لثانية  �ملرحلة  ذلك  بعد  لتبد�أ  �لع�صكري،  للتدريب  بهم  خا�صة  مع�صكر�ت  يف  �مل�صلمني 

و�لتي ت�صمنت �إن�صاء مع�صكر �لتدريب يف منطقة �الأزرق. وجرى بعد ذلك، نقل �ملع�صكر 

�أول قاعدة جهادية ثابتة  �فتتحو�  �أربعني مقاتالً  �إىل منطقة �لعالوك، حيث جرى تدريب 

 .
42

لالإخو�ن �مل�صلمني يف منطقة �إربد

ولكن �الإخو�ن �مل�صلمني مل يكتفو� بهذ� �لنمط من �لتدريب، ذلك �أن بع�صهم �نتظم يف 

دور�ت متخ�ص�صة كال�صهيد حممود �لبقاوي )�أبو جندل( �لذي �صارك يف دورة �أ�صلحة 

م�صادة للطائر�ت يف مع�صكر يف �صورية مع �إبر�هيم �لعو�ودة، حيث ذكر �الأخري �أنه تلقى 

.
43

�أي�صاً دورة �صو�ريخ يف مع�صكر حلركة فتح

بالكلية  ملتحقاً  �ل�صود�ن  �إىل  �لقو�عد  غادر  �لذي  �لرُّب  �أبو  يو�صف  �أي�صاً  وهناك 

.
44

�لع�صكرية �ل�صود�نية، حيث تخرج منها برتبة مالزم �أول

1. مع�شكر جر�س:

كبرية  مزرعة  �إىل  �أقرب  وكان  بال�صجر،  مليئة  منطقة  يف  هذ�  �لتدريب  مع�صكر  يقع 

كاأبر�ج  �الأ�صجار  ور�ء  خمباأة  من�صاآت  ثمة  �أنه  غري  �الأطالل،  بع�ص  يتخللها  مهجورة 

عبار�ت:  مع  �لفل�صطيني  �لعلم  �ملع�صكر  و�صط  يف  وغر�ص  �لنار.  �إطالق  ومر�كز  �ملر�قبة 

�لن�رش �أو �ل�صهادة، فتح، حتيا فل�صطني حرة.

�صارك نحو ع�رشة من كو�در �الإخو�ن �مل�صلمني يف هذ� �ملع�صكر، وتلقو� دورة تدريبية 

حركة  عنا�رش  �أكفاأ  من  وهو  �مل�صوؤول،  �ل�صابط  باإ�رش�ف  �لع�صابات  حرب  على  دقيقة 

فتح، تلقى تدريبه يف �أكاديية �رش�صال �لع�صكرية يف �جلز�ئر.

كانت �لدورة تت�صمن تعلم �الن�صباط، وتلقي �الأو�مر، وكيفية ��صتعمال مدفع �لهاون 

Mortar، و�لتمرن على �لقتال بال�صالح �الأبي�ص، و�لقفز فوق �لنار، وت�صلق �ل�صخور، 

�ملحيطة  �حلو�جز  ت�صبه  �لتي  كتلك  �ملكهربة  �حلو�جز  وقطع  �ل�صطوح،  من  و�لنزول 

بامل�صتعمر�ت.

حم�صن حممد �صالح، مرجع �شابق، �ص 195.  
42

�إبر�هيم �لعو�ودة، مقابلة �صخ�صية، �ملفرق، 2009/4/20.  
43

يو�صف �أبو �لرُّب، مقابلة �صخ�صية، 2010/6/5.  
44
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من  �ملجازة  تلك  هي  بها،  �مل�صموح  �لكتب  فاإن  �ملع�صكر،  يف  �ل�صيا�صي  �لتثقيف  �أما 

�إحدى  يف  منها  �لن�صخ  ع�رش�ت  تكدي�ص  مّت  و�لتي  �لعا�صفة،  لقو�ت  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص 

غرف �ملع�صكر، مثل: مبادئ �لفد�ئي، وتطوير وحد�ت �جلماهري، و�مللعونون يف �الأر�ص، 

 Second �لثاين  هافانا  و�إعالن   ،Ho Chi Minh منه  ت�صي  هو  وخطاب  ماو،  و�أفكار 

للموؤلف  �ل�صبع  بئر  وطريق  جيفار�،  لت�صي  ر�صالة  و�آخر   ،Declaration of Havana

 .
45Ethel Mannin إيثيل مانني�

كان �أحمد نوفل �أحد �الإخو�ن �مل�صلمني �لذين تلقو� تدريباتهم يف مع�صكر حركة فتح 

يف جر�ص، وكان لل�صيخ جتربته وذكرياته �خلا�صة يف ذلك �ملع�صكر. وحول هذه �لتجربة، 

يقول:

طلبنا من قيادة �الإخو�ن �أن نلتحق بتدريب �أكرث تقدماً، فاأحلقونا بدورة يف 

�أحد مع�صكر�ت فتح. ففي ذلك �لوقت، بد�أت فتح وباقي �ملنظمات تاأخذ و�صعها 

بني �جلماهري وت�صتقطب �لكثري من �لنا�ص، خ�صو�صاً و�أن فتح مل تطرح فكر�ً 

�إحلادياً ظاهر�ً، يعني كانت بني وبني؛ ولذلك �جلمهور �نخرط فيها. ولكن �أقول 

�جلماعة هي �لتي �أر�صلتنا �إىل �ملع�صكر بالتن�صيق مع فتح وهو مع�صكر من �أعنف 

مع�صكر�ت فتح، وكنا جمموعة من ع�رشة �أ�صخا�ص من �الإخو�ن ذهبنا �إىل ذ�ك 

�ملع�صكر وق�صينا فيه فرتة تدريب �صديدة جد�ً وعنيفة جد�ً؛ يعني يف مدة �صهر 

مل ي�صعل عود كبيت يف �ملع�صكر طيلة �لليل، وكنا نتدرب ع�رشين �صاعة بدون 

�صورية  ومن  لبنان  من  �لنا�ص  ياأتيه  لفتح  مع�صكر  �أ�صد  قلت،  كما  وهو  مبالغة. 

ومن �الأردن ومن م�رش، وكنا على �الأقل من �صّت �أو �صبع دول يف ذ�ك �ملع�صكر. 

ومل يرق لنا بطبيعة �حلال �لعي�ص و�صط هوؤالء �لنا�ص الأنه ال �لتز�م وال �نتماء. 

وكانت جتربة هائلة بالن�صبة لنا، وهي �لعي�ص يف هذ� �لو�صط �لقا�صي، و�لعي�ص 

يف و�صط هذه �لنف�صيات �لغريبة، وهذه �لتجمعات �لتي مل نعتد على �لعي�ص فيها 

 .
46

ولكنها جتربة غنية بالن�صبة لنا

�أنيا فرنكو�ص، الفل�شطينيون )بريوت: د�ر �لنهار للن�رش، 1969(، �ص 170.  
45

�أحمد نوفل، مقابلة �صخ�صية، 2002/3/9.  
46
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2. مع�شكر الأزرق:

�صكل مع�صكر �الأزرق مرحلة و�صيطة، بل �صورة �أكرث تطور�ً عن �ملخيمات �لرتبوية 

�لقد�ص  خميم  ومنها:  و�ملناطق،  �ل�صعب  �صتى  من  �الإخو�ن  جتمع  كانت  �لتي  �الإخو�نية 

دبني  وخميم   ،)1953( �لالذقية  وخميم   ،)1953 )�صتاء  �صعيب  و�دي  وخميم   ،)1953(

قرب  �لقف  و�دي  وخميم   ،)1954( �أريحا  قرب  �لقلط  و�دي  وخميم   ،)1954 )�صيف 

�ل�صلط  قرب  �لديرة  وخميم   ،)1954( �خلليل  قرب  نعيم  بني  وخميم   ،)1954( �خلليل 

)1957(، وخميم �لكفرين )1957(، وخميم دبني )1957(، و�أخري�ً خميم �ل�صخنة )1957( 

�لذي كان �أكب تلك �ملخيمات، �إذ ح�رشه ما ال يقل عن ثالثمئة من �صباب �الإخو�ن بقيادة 

عبد خلف د�ودية.

كان �لبنامج �ليومي يف تلك �ملخيمات يف جممله قائماً على �لب�مج �الإيانية و�لروحانية 

و�لثقافية، �إىل جانب �لتمارين �لريا�صية، و�ل�صري �لطويل، و��صتك�صاف �ملنطقة، و�الألعاب 

 .
47

�لريا�صية و�لذهنية، وترتيب �خليام، و�لتفتي�ص على �لنظام و�لنظافة

ح�صن  �صالح  عليه  �أ�رشف  �لذي  �لتدريبي،  �ملع�صكر  هذ�  عن  �ملتوفرة  �ملعلومات 

عاملني:  نتيجة  �صحيحة  فتح،  حركة  من  �صابط  �إىل  باالإ�صافة  ح�صن  حممود  و�صقيقه 

�أنه مل ياأخذ �صورة �ملع�صكر �ملتكامل، و�إمنا  �أن �ملع�صكر مل يعمر طويالً، و�لثاين  �الأول 

كان موقعاً مك�صوفاً ت�صتطيع �أي طائرة حربية �أن ت�صل �إليه وتق�صفه.

مل يكن هناك طريق معبد يقود للمع�صكر، بل كان بعيد�ً عن طرق �ملو��صالت. وكانت 

ملعاجلة  قريب  م�صت�صفى  وجود  �رشورة  عن  ناهيك  �ل�صحية،  للخدمات  تفتقر  �ملنطقة 

�حلاالت �لطارئة يف �ملع�صكر �أو حو�دث �لتدريب، و�إ�صابات �لق�صف �جلوي من طائر�ت 

�لعدو. و�قت�رشت �الإمكانات �للوجي�صتية على �صيارة الندروفر من �لنوع �لطويل، كانت 

.
48

ت�صطر �إىل �ل�صري يف بركة ماء م�صافة طويلة

قطع  فوق  و�لقفز  طويلة،  مل�صافات  جري  من  �لبدنية  و�للياقة  �لرتبية  كانت 

 ومكعبات من �الإ�صمنت مّت بناءها لهذ� �لغر�ص هي �الأ�صا�ص يف برنامج �صالح ح�صن يف

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 18–19.  
47

عبد �لعزيز علي، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/30.  
48
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�لتدريب،  برنامج  من  �أقل  جزء�ً  �لع�صكري  �لتدريب  �صكل  بينما  �الأزرق،  مع�صكر 

و�قت�رشت على بع�ص �الأ�صلحة �خلفيفة. 

للرتبية  معلماً  لكونه  �أو  ح�صن،  �صالح  �ل�صهيد  ل�صخ�صية  يعود  �الأمر  هذ�  يكن  ومل 

�لبدنية باالأ�صا�ص، ذلك �أن �ل�صهيد و�صقيقه �صاركا يف �لعمليات �لفد�ئية �صّد �الإجنليز يف 

قناة �ل�صوي�ص، ودربا �صباب �الإخو�ن يف �جلامعات على �ل�صالح. ولكننا نعتقد �أن �ل�صهيد 

�أر�د �أن يعي�ص �صباب �الإخو�ن من �صتى �لدول �لعربية يف مناخ �إ�صالمي نظيف، و�أن يتم 

بينهم �لتعارف، و�أن تعي�ص بينهم �إخوة �الإ�صالم، و�أن تكتمل تربية �لفرد برتبية جماعية 

�لبدنية،  �للياقة  �لرتكيز على  �لهدف من  �ل�صمع و�لطاعة، و�لبذل و�لتق�صف. وكان  على 

بناء �جل�صم �لريا�صي �لقادر على حتمل �مل�صاق و�ل�صعاب.

يقول عبد �هلل عز�م يف مذكر�ته عن تلك �لفرتة: 

ذهبنا ملع�صكر �لتدريب، ومكث �لتدريب �أربعة �أ�صهر، طبعاً �الإن�صان مَنّ �هلل 

عز وجل عليه بنعمة تذوق �جلهاد، �أربعة �أ�صهر �أنا ما �أذكر يف �الأربعة �أ�صهر �أين 

�صبعت �أبد�ً �إال مرة و�حدة، طيلة �الأربعة �أ�صهر ن�صف رغيف يف �ل�صباح، و�أخر 

�أمام تنكة  �لذي تنفخ عليه يطري، وتقف  �لنوع  �ملغرب، من  �لظهر، وثالث يف  يف 

كنا نعاين  َيعّد لك ع�رش حبات زيتون ومت�صي بدون �صاي، نعم فعالً  �لزيتون 

�أيام �حلياة، كان �لو�حد منا  �أمتع  كثري�ً من �جلوع، ولكنها كانت متعة، بل من 

يح�ص �أنه ملك و�أنه فوق �لنا�ص �أجمعني، و�أنه قد حترر من كل �صيء، ولي�ص الأحد 

�أن �صعوره بر�صا رب �لعاملني عليه، �أ�صفى على �جلو �صكينة  �صلطة عليه. كما 

وطماأنينة وحمبة ال نظري لها، وباأنه ال يوجد يف �ل�صاحة غرينا، ال يوجد �أحد ينكد 

عليك، يقول لك �إنك كذ� و�جتاهك كذ� وعقيدتك كذ� وبدعك كذ�، �حلمد هلل ال يوجد 

 .
49

غرينا من �مل�صلمني فكنا ن�صعر بالر�حة

“توجه �صباب من   :
50

�أبو �صعد، فاإنه يكتب يف مذكر�ته عن �ملع�صكر ما يلي �أحمد  �أما 

مدرباً  فتح  منظمة  و�أر�صلت   ،1969 عام  �الأزرق  مع�صكر  �إىل  �ل�صتاء  عطلة  يف  �الإخو�ن 

برتبة �صابط هو عبد �للطيف �صديد �ملعروف با�صم �أبو وديع. وكان هناك بع�ص �الأ�صلحة 

�الأخالق  ذوي  من  كان  �أنه  و�أ�صهد  عليها،  �الإخو�ن  تدريب  على  �أ�رشف  �لتي  �خلفيفة 

�لعالية”.

عبد �هلل عز�م، حتى ل ت�شيع فل�شطني اإىل الأبد، �ص 71.  
49

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
50
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وي�صيف �لقيادي يف قو�عد �ل�صيوخ: 

وممن �أذكر �أنهم كانو� من �مل�رشفني على ذلك �ملع�صكر �الأخ حممود ح�صن، 

�الأردن كان هناك  �لكويت. ومن  �لذين كانو� يعملون يف  �إخو�ن م�رش  وهو من 

�الأخ �أبو معن، �مل�رشف على ��صتالم �ل�صالح و�لذخرية يف �ملع�صكر. وكان يف ذلك 

�ل�صعودية،  �لعربية  �لعامل جاء من �ململكة  �ل�صيخ م�صطفى  �الأخ  �أي�صاً  �ملع�صكر 

وكان من �إخو�ن م�رش �لذين �عتقلو� وعذبو� يف م�رش، وق�صى فرتة من �ل�صجن 

دفعاً  معنا  وجوده  و�أعطى  نف�صها،  �لزنز�نة  يف  قطب  �صيد  �ل�صهيد  �الأ�صتاذ  مع 

معنوياً هائالً لل�صباب.

“لقد تهياأ �الإخوة يف هذ� �ملع�صكر، وعلى �لرغم من �لفرتة �لزمنية  �أبو �صعد:  ويختم 

�ملحدودة �لتي ق�صوها ]ملمار�صة[ �لعمل �جلهادي، و�إن كانت �لتطبيقات �لعملية حمدودة 

حل�صول  �حتماالً  هناك  باأن  �ملنطقة  يف  �جلي�ص  م�صدرها  كان  �أخبار  لورود  نظر�ً  للغاية 

�أر�ص  على  ��صتقر�ر  هناك  يكن  مل  هنا  ومن  �ملع�صكر،  على  �إ�رش�ئيلية  جوية  غار�ت 

�ملع�صكر”. 

3. مع�شكر العالوك:

��صتلم عبد �لعزيز علي حممد )�أبو �أ�صامة( م�صوؤولية �الإ�رش�ف �لعام على �الإخو�ن بعد 

مغادرة �صالح ح�صن و�صقيقه حممود عائدين �إىل �لكويت، و�نتقالهما بعد ذلك لتدريب 

�الإخو�ن �ل�صود�نيني �لذين كانو� يتجمعون يف جزيرة �أبا، ملو�جهة �حلكم �لع�صكري �لذي 

��صتوىل على �ل�صلطة يف �خلرطوم. 

والأ�صباب �أمنية، قرر �أبو �أ�صامة نقل مع�صكر �لتدريب من �الأزرق �إىل منطقة �لعالوك، 

حيث �ختار منطقة بني ثالث جبال ر�أى �أنها ت�صكل عائقاً �صعباً �أمام طياري �لعدو �لذين 

يريدون �ملناورة �أو �لق�صف �جلوي. وكان �ملع�صكر يتكون من مهاجع لل�صباب عبارة عن 

.
51

خيام خمروطية �ل�صكل، لونها كاكي با�صتثناء خيمة �ملطبخ �لتي كانت بي�صاء

يف  تدرج  هناك  وكان  �لعالوك،  مع�صكر  يف  ع�صكرية  تدريب  دورة  �أول  �الإخو�ن  �أد�ر 

وقر�ءة  �لفجر  �صالة  ثم  و�لتهجد  فالو�صوء  �لفجر  قبل  باال�صتيقاظ  بدء�ً  �لبنامج، 

عبد �لعزيز علي، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/30.  
51
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�ملاأثور�ت ب�صكل جماعي، مرور�ً بالطابور �لريا�صي و�جلري ملدة ع�رش دقائق، و�نتهاء 

با�صتخد�م �ل�صالح و�إطالق �لنار و�إجر�ء �ملناور�ت �لعملية. 

ويف نهاية �لدورة، جرى عمل �ختبار�ت عملية للمقاتلني على �لبنامج �لذي تلقوه، 

ت�صمنت تلك �الختبار�ت �ل�صري �لطويل ملدة �صاعة متو��صلة بعيد�ً عن �ملع�صكر �إىل جانب 

 .
52

�لتمرين �لعملي على �الأ�صلحة

ي�صف يو�صف �أبو �لرُّب �لبنامج �لتدريبي �لذي تلقاه يف مع�صكر �لعالوك بقوله: 

كان برنامج �لعمل يف �ملع�صكرين �الأزرق و�لعالوك يقوم على حفر �خلنادق 

و�لقيام  �لنار،  و�إطالق  �لزحف،  على  و�لتدرب  �خليام،  وبناء  و�ملغار�ت، 

13 كم، وحتمل �صظف �حلياة يف �لطعام  �لتي كانت بحدود  بامل�صري�ت �لطويلة 

و�ملنام. فالز�د يف �أكرث �الأحيان كان قليالً وخ�صناً، ال يتعدى ب�صع حبات زيتون 

مع ك�رشة خبز ياب�صة وكاأ�ص �صاي. ولي�ص هذ� فح�صب، �إذ قد يوؤمر �لفرد وهو يف 

 .
53

منت�صف �الأكل �أن يرتكه، ويقوم باجلري، �أو �أن يقلبه وي�صي

�لع�صكري،  �لتدريب  يف  خا�صاً  �أ�صلوباً  له  باأن  ذكرنا  �لذي  �أ�صامة،  �أبو  �ملدرب  ولكن 

و�الأو�صاع �لتي يجب �أن تكون عليها حياة �ملتدربني، ُيقرُّ باأن �أول ف�صيل تلقى �لتدريب 

يف مع�صكر �لعالوك كان على درجة عالية من �الن�صباط، كما �أن �ملتدربني كانو� يعرفون 

وفيما  و�لعط�ص.  �جلوع  حتمل  على  تدريبهم  يتم  وملاذ�  �ل�صالح،  حمل  وتبعات  معنى 

يقر �أبو �أ�صامة �أي�صاً باأن �لطعام �ملكون من زيتون وجبنة وحلم كان متوفر�ً بحيث كان 

با�صتطاعة �أي متدرب �أن ياأخذ ما يريد، �إال �أنه يقر �أي�صاً باأنهم كانو� يقنِّنون يف حمتويات 

 .
54

�لوجبة �لغذ�ئية

�أما �أحمد �أبو �صعد، �لذي توىل قيادة قاعدة �لرفيد، فاإنه ي�صف تلك �لتدريبات بقوله: 

توجه �الإخو�ن من �الأردن ومن �ل�صود�ن، وهما �لدولتان �للتان كان ُي�صمح 

فيهما بتو�جد علني للتنظيم �الإخو�ين �إىل قاعدة �لتدريب �الأوىل يف �لعالوك، وكان 

ي�رشف على هذ� �ملع�صكر �الأخ عبد �لعزيز علي. وبالفعل، تلقو� تدريبات �صاقة، 

�ملرجع نف�صه.   
52

يو�صف �أبو �لرُّب، مقابلة �صخ�صية، 2010/6/5.  
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عبد �لعزيز علي، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/30.  
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ل كل �أنو�ع �لتق�صف و�صظف �لعي�ص،  و�أم�صو� �أياماً قا�صية ملوؤها �ل�صب، وحتمُّ

 .
55

بحيث كانت �صاعات �لتدريب تتجاوز حاجز �لـ 18 �صاعة كل يوم

منهم:  متطوعاً،  �أربعني  �لعالوك  يف  �لتدريب  تلقت  �لتي  �الأوىل  �ملجموعة  �صمت  وقد 

عبد �هلل عز�م، وذيب �أني�ص، وحممود �لبقاوي، وحممد �لق�صاة )�أبو �ل�صهيد(، ويو�صف 

�أبو هاللة، ور�صو�ن كري�صان، ويو�صف �أبو �لرُّب، و�أحمد �أبو �صعد، وحممد طه درد�ص، 

و�إبر�هيم �مل�صوخي، وعثمان ن�صيف، وح�صن �لبطاينة، وحممد عوي�صة )�أبو �إ�صماعيل(، 

.
56

وعرفات �لتكروري، وعثمان نهنو�ص، وعبد �هلل ملوح من ماأدبا

من  �لباهي،  ولد  �لرحيم  وعبد  �لركابي،  �لعابدين  وزين  عمر،  �صالح  حممد  وكذلك 

�أ�صل 15 من �إخو�ن �ل�صود�ن جاء 14 منهم جو�ً، بينما جاء عبد �لرحيم ولد �لباهي بحر�ً 

�إىل �لعقبة، وقام م�صهور ح�صن حيمور �لذي كان وقتها جمند�ً يف �جلي�ص �الأردين بنقله 

.
57

�إىل عّمان

كيالين،  وغالب  قد�ح،  وفريد  �لعي�صى،  ور�صيد  �لزعيم،  �ل�صتار  عبد  �صورية:  ومن 

وعبد �لرحمن نوح، وغالب )��صت�صهد د�خل �صجون حافظ �الأ�صد(، وعمر فار�ص �جلو�د 

�أمان من  �أي�صاً حممد  �ل�صنية بطر�بل�ص حممد �صندب، وكان  )��صت�صهد يف حماة(. ومن 

�إثيوبيا.

��صتمرت فرتة تدريب تلك �ملجموعة �أكرث من ثالثة �أ�صهر، حتى �أ�صاب بع�صهم �مللل 

لطول فرتة �النتظار، قبل �أن تلتحق بقاعدة غزة، بل ت�صاعد �الحتجاج من �ملتدربني حني 

�لتدريب يف بد�ية حزير�ن/  �إىل مع�صكر  �لثانية من متطوعي �الإخو�ن  �ن�صمت �ملجموعة 

يونيو 1969، وهي �ملجموعة �لتي �فتتحت قاعدة بيت �ملقد�ص. وتو�لت �لدور�ت �لتدريبية 

يف هذ� �ملع�صكر، حيث كان �ملتدربون �صنفان، �الأول يتدرب ثم ينتقل �إىل �لقو�عد ومناطق 

وفنون  �ل�صالح  �أنو�ع  على  �لتدريبية  �لدور�ت  يف  ي�صارك  كان  �لثاين  و�ل�صنف  �لقتال، 

 .
58

�لقتال ثم يعود �إىل منطقته وبلده بحيث يكون جاهز�ً عند �لطلب

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
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ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
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�أحمد �أبو طالب، مقابلة �صخ�صية، 2010/4/7.  
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ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
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�لقيادية،  �لع�صكرية وكفاءته  �إبر�هيم عا�صور  �مل�صوؤولني مقدرة  وحني تبني لالإخوة 

عهدو� �إليه باملهمات �لكبرية، و�أ�صندو� �إليه تدريب �الإخو�ن على فنون �لقتال، وتعليمهم 

�أنو�ع �ل�صالح وطرق ��صتعماله.

توىل �إبر�هيم عا�صور، وهو من �الإخو�ن �لفل�صطينيني �لذين كانو� يقيمون يف �لعر�ق، 

�جلي�ص  يف  خدم  قد  عا�صور  وكان  �ملتطوعني.  من  �لثانية  �ملجموعة  تدريب  م�صوؤولية 

�لعر�قي بعد تخرجه من �لكلية �لع�صكرية �خلا�صة بال�صباط �الحتياط، وكان منهجه يف 

�لتدريب يختلف بع�ص �ل�صيء عن �صلفه، �إذ ركز على تنويع �لتمارين و�لب�مج، وخفف 

 .
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على �ملتدربني بالقيا�ص �إىل �لتق�صف �لذي الزم حياة �ملجموعة �الأوىل د�خل �ملع�صكر

ولعل مما كان يخبئه �لغيب �أن يكون �الإخو�ن �ملتدربون يف برنامج �لتدريب �لريا�صي 

�أغارت  عندما   ،1969/8/25 �ملو�فق  �الإثنني  يوم  �صبيحة  يف  �ملع�صكر  خارج  �ل�صباحي 

�لعالوك،  مع�صكر  م�صتهدفة  و�حدة  �صاعة  بينهما  وجبتني  على  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت 

و�آخر حلركة فتح يف منطقة �ل�صخنة.

�لتم�صيط  �أ�صلوب   Mystère و�ملي�صتري   Vautour �لفوتور  طائر�ت  ��صتخدمت 

�لذين  �الحتالل  عمالء  �لتقطها  �صور  على  بناء   ،Napalm �لنابامل  وقنابل  بال�صو�ريخ 

تلقت  �ملع�صكر  خيم  من  خيمة  كل  �أن  وتبني  �لفد�ئيني.  مع�صكر�ت  حول  يحومون  كانو� 

�صاروخاً �أحدث فجوة قطرها �صتة �أمتار بعمق �صتة �أمتار �أي�صاً حتى �إن قما�ص �خليمة 

�أ�صبح كاملناديل �لورقية �خلفيفة. ومل تكتِف �لطائر�ت �ملغرية بذلك، بل �أتبعته با�صتخد�م 

�ملد�فع �لر�صا�صة يف مت�صيط �أر�ص �ملع�صكر. 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صو�ريخ  �ملع�صكر ب�صظايا  �إ�صابة حار�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لغارة  نتج عن 

�أدت �إىل ��صتقر�رها و�صط �لكبد و�لطحال و�الأح�صاء �لد�خلية، �الأمر �لذي ترتب عليه �أن 

 .
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يبقى وقتاً طويالً يف �مل�صت�صفى حتى يتعافى

طه  حممد  مع  عا�صور  �إبر�هيم  عاد   ،1969/8/26 �ملو�فق  �لثالثاء  �لتايل،  �ليوم  ويف 

مل  قذيفة  يحمل  جماورة  قرية  من  �صبي  جاء  �لغد�ء،  فرتة  ويف  �ملع�صكر.  لتفقد  درد�ص 

تنفجر �صلمها لعا�صور �لذي �أخذ ي�رشح الإخو�نه عن قوتها �لتفجريية. وفيما هو كذلك، 

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
59

عبد �لعزيز علي، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/30.  
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�نفجرت �لقذيفة فقتلته على �لفور و�إىل جانبه ر�صو�ن كري�صان، فكانا �أول �صهيدين يناال 

�ل�صهادة من �الإخو�ن �مل�صلمني يف قو�عد �ل�صيوخ، كما جرح عدد �آخر من �الإخو�ن منهم 

�إبر�هيم �مل�صوخي و�صامل معايعة.

وعلى �إثر تدمري �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي ملع�صكر �لعالوك، نقل �الإخو�ن �مل�صلمون دور�ت 

�لتدريب �إىل قو�عد �لفد�ئيني �لقتالية مبا�رشة، و�أ�صحى هناك م�صتويات يف بر�مج تدريب 

 .
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�ملتطوعني

ث�لثً�: قواعد التموين والقت�ل:

كان من �صمات �لقو�عد �لفد�ئية يف �لفرتة �ل�صابقة حلرب يونيو 1967 �أنها �صغرية، 

ومنت�رشة ومتحركة، وال حتظى بال�رشعية �لالزمة. وقد ر�أت حركة فتح بعد �أربعة �أ�صهر 

من قر�ر �لعودة �إىل �لعمليات �لع�صكرية، وحتديد�ً يف مطلع �صنة 1968، �أن عليها �أن تنهي 

هذه �ملرحلة بتثبيت �لقو�عد �لفد�ئية ومع�صكر�ت �لتدريب، و�إعطائها طابعاً �صبه �رشعي، 

وهكذ� ظهرت �لقو�عد �لفد�ئية �لعلنية يف منطقة �الأغو�ر �لتي تو�فقت �ملنظمات �لفل�صطينية 

لتكون �لقاعدة �الآمنة لها، لالنطالق �إىل �صاحة �لقتال يف �ل�صفة �لغربية.

�نت�رشت �لقو�عد �لعلنية على طول �ل�صفة �ل�رشقية لغور �الأردن، وكان لكل منظمة 

ولبنان،  �صورية  �إىل  �لعلنية  �لقو�عد  بناء  �نتقل  ثم  ومع�صكر�تها،  قو�عدها  فل�صطينية 

و�أخذت يف كثري من �الأحيان �صفة �رشعية كاملة �أو �صبه كاملة. و�نتزعت �ملنظمات حقها 

يف �لوجود على جزء غري حمتل من �الأر�ص �لعربية للقيام بعملياتها بغية حترير �جلزء 

 .
62

�ملحتل من هذه �الأر�ص

قلة  و�أدت  و�حلجم،  �لعدد  حمدودة  �لبد�ية  يف  �لعدو  �صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  كانت 

�الإمكانات، و�ل�صعوبات �لتي يالقيها �أّي عمل ع�صكري يف بد�ياته �الأوىل، �إىل جعل عمليات 

فتح عبارة عن حرب ع�صابات �رشية �صغرية ت�صنها جمموعات فد�ئية تتعاطف �جلماهري 

 .
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مع �أهد�فها، ولكنها ال تلتف حولها مل�صاركتها وحمايتها

حم�صن حممد �صالح، مرجع �شابق، �ص 195–196.  
61

،42/41 �لعدد  فل�شطينية،  �شوؤون  �لفل�صطيني،”  �مل�صلح  �لكفاح  عمر  من  �أعو�م  “ع�رشة  �الأيوبي،  �لهيثم   
62 

كانون �لثاين/ يناير - �صباط/ فب�ير 1975، �ص 244–245.

املرجع نف�شه، �ص 239–240.  
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قوة  وتنامت  فتح،  حركة  على  �ملتطوعون  تقاطر  �لكر�مة،  معركة  يف  �النت�صار  بعد 

هنا،  ومن  �ملقاومة.  يف  �لفل�صطيني  �ل�صباب  من  كبرية  �أعد�د  و�نخرطت  �لفد�ئي  �لعمل 

ترتيباً  ورتبته  ع�صكرياً،  تنظيماً  لها  �لتابعة  �لفد�ئيني  قو�عد  فتح  حركة  قيادة  نظمت 

ت�صل�صلياً، فجعلت ما بني 1–15 مقاتالً يف جماعة ولها قائد، ولكل ثالث جماعات ف�صيل، 

ولكل ثالث ف�صائل �رشية، ولكل ثالث �رش�يا وحدة، ولكل ثالث وحد�ت قطاع، �إ�صافة 

 .
64

�إىل كتيبة �إ�صناد و�رشية فر�صان وخمزن لو�زم ومتوين

�أنهت  �لتي  �لتنفيذي الإخو�ن �الأردن مع �ملجموعة �الأوىل من �الإخو�ن  �جتمع �ملكتب 

�لتدريب.  فرتة  �نتهاء  بعد  �جلهادي  بالعمل  ومطالبتهم  تذمرهم  بعد  وذلك  �لتدريب، 

باإقامة  ي�صمح  ال  و�الإقليمي  �ل�صيا�صي  �لظرف  �أن  قيادتهم  مع  �الإخو�ن  تو�فق  وقد 

منظمة جهادية �إ�صالمية م�صتقلة، ذلك �أن �أنظمة عبد �لنا�رش و�لبعث �إىل جانب �ملنظمات 

�لي�صارية �لفل�صطينية وعالقاتها �لقوية مع �الحتاد �ل�صوفياتي لن ت�صمح بذلك، كما �أن 

�الإخو�ن وقتها لي�ص عندهم �إمكانيات �أن يطرحو� مثل ذلك. ويف �ملقابل، فوجئ �الإخو�ن 

مبا عر�صه �ملكتب �لتنفيذي �لذي �أبلغهم �أنه �تفق مع حركة فتح بتوزيع �الإخوة �ملتدربني 

ناق�ص  وحني  للحركة.  �لع�صكري  �جلناح  �لعا�صفة،  قو�عد  على  معاً  �ثنني  كل  �أو  فر�دى 

�الأمثل  �حلل  هو  ذلك  �أن  وجد  �إنه  قال  �الأمر،  بهذ�  �لتنفيذي  �ملكتَب  �ملتدربون  �الإخو�ن 

الإر�صاء �الإخو�ن حتى يار�صو� �لدعوة و�جلهاد يف تلك �لقو�عد، خ�صو�صاً و�أن هدف 

�الإخو�ن لي�ص �لظهور، و�إمنا �إر�صاء �هلل �صبحانه وتعاىل. 

 :
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وحول ذلك، يقول عالن بالل

على �لرغم من �أنني كنت �أ�صغر �حلا�رشين �صناً، �إال �أنني مل �أ�صتطع �لتحمل، 

�لنا�ص  �أكرث  فنحن  عليه،  �أو�فق  ال  �الأمر  هذ�  �إن  قائالً:  وقفت  ثم  يدي،  فرفعت 

معرفة بحركة فتح وما يجري د�خل مع�صكر�تها، فاإذ� توزعنا على قو�عدهم، 

لن ي�صمحو� لنا �أن جناهد وال �أن نقاتل �ليهود، بل �صي�صغلوننا فر��صني عندهم 

خا�صة  �ل�صالة،  من  ينعوننا  وقد  ور�صولنا،  ديننا  و�صي�صبو�  طباخني،  �أو 

�الإ�صالم  يكرهون  وهوؤالء  فتح،  د�خل  تغلغلو�  قد  و�لهمل  �لي�صاريني  و�أن 

و�الإ�صالميني.

عايد عمرو، معركة احلزام الأخ�رس )ر�م �هلل: د.ن، 2003(، �ص 66–68.  
64

عالن بالل، مقابلة �صخ�صية، 2010/4/28.  
65
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و�أ�صاف �أي�صاً: 

�أن ندخل  �ملثلى  �أن ندخل جميعاً يف فتح، فاإن �لطريقة  �إذ� كنتم تريدون  �إنه 

ك�صباط، �أي �أن ناأتي بالدعوة من فوق، ولي�ص من حتت، و�أنا م�صتعد �أن �أ�صري 

�إجل�ص يا عالن،  �ن�صحابي، فقالو� يل  �أعلنت  �لطريقة. وبعد نقا�ص حاٍم،  يف هذه 

فرف�صت وخرجت من �الجتماع، و�رشت من �لعالوك �إىل �ملفرق، ثم عدت الأجد 

�أف�صلنا  نف�صه، وهكذ�  �ملوقف  �الإخوة  بقية  �تخذ  �أن  بعد  �نف�ص  قد  �الجتماع  �أن 

م�رشوع توزيع �الإخو�ن على قو�عد حركة فتح.

�لع�صكري  �جلناح  �لعا�صفة،  قو�ت  بتق�صيم   1969 �صنة  بد�ية  يف  فتح  حركة  قامت 

منر �أحمد  وليد  بقيادة  عجلون  قطاع  هي:  ع�صكرية،  قطاعات  �إىل  �آنذ�ك،   للحركة 

بقيادة �لعرقوب  وقطاع  يو�صف،  ن�رش  بقيادة  �جلوالن  وقطاع  �إياد(،  علي   )�أبو 

بادي �لعو�د، وقطاع جر�ص بقيادة �أحمد عفانة )�أبو �ملعت�صم(، و�لقطاع �ل�صمايل بقيادة 

مهدي  علي  �أبو  بقيادة  للر�صد  مركزية  وحدة  هناك  وكان  �صامي(،  )�أبو  �لعابد  معاذ 

ب�صي�صو.

�ل�صمالية ومقرها  �لوحدة  �إىل ثالث وحد�ت:  �ل�صمايل  �لقطاع  �لعا�صفة  وزعت قو�ت 

مدينة ملكا بقيادة جمال عي�صى، و�لوحدة �لو�صطى ومقرها يف بلدة �لطيبة بقيادة �أديب 

�لزرعيني، و�لوحدة �جلنوبية ومقرها بلدة دير �أبي �صعيد بقيادة �صالح حممد �أبو �لهيجا 

 .
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)�أبو فتحي(

�أربع وحد�ت بعد �كتمال تدريب  �أ�صبح �لقطاع �ل�صمايل بقو�ت �لعا�صفة يتكون من 

�لقو�عد  من  عدد  على  توزعو�  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  مقاتلي  من  و�أربعمئة  ثالثمئة  بني  ما 

“وحدة  ��صم  �جلديدة  �لكتيبة  على  �لعا�صفة  قو�ت  �أطلقت  وقد  �إربد.  حمافظة  قرى  بني 

�ل�صهيد خالد �أبو �لعال”، على ��صم �صابط من قو�ت �لعا�صفة قاد �إحدى �لعمليات �لفد�ئية 

 .
67

القتحام منطقة �حلمة �ل�صورية، و��صت�صهد يف �لعملية

ومن  �ملختلفة،  �الإخو�ن  تنظيمات  من  مقاتلني  ت�صم  �مل�صلمني  �الإخو�ن  قو�عد  كانت 

ياثلهم يف �اللتز�م و�ل�صالح، حيث كانت قيادة �الإخو�ن تقبل �لعنا�رش �لفد�ئية �مللتزمة 

عايد عمرو، مرجع �شابق، �ص 44–45.  
66

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
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ب�صعائر �الإ�صالم من �ملنظمات �الأخرى بعد �لتاأكد من �صحة �لتز�مها ووالئها لالإ�صالم. 

وي�صيف ذيب �أني�ص �أنه دخل قو�عد �الإخو�ن من هذه �لعنا�رش �لعدد �لكثري �إعجاباً مبا 

وحّب  �ليهود،  قتال  يف  وجر�أة  باالإ�صالم،  ومت�صك  وربط،  �صبط  من  �الإخو�ن  يف  ر�أوه 

.
68

�ل�صهادة

1. قاعدة غزة:

ظهر �لبون �ل�صا�صع بني �ملقاتل من �الإخو�ن وبقية �ملتطوعني يف �صفوف حركة فتح 

حيث  من  �لعالوك،  مع�صكر  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  من  �الأوىل  �ملجموعة  تدريب  بد�ية  منذ 

�الإخو�ن  �إ�رش�ر  كان  هنا،  ومن  و�الأخالق.  �الن�صباط  عن  ناهيك  و�ل�صلوك  �الأهد�ف 

قاعدة قريبة من قرية  �أوالً  �أن�صاأو�  على �ال�صتقالل يف قو�عد خا�صة مبتطوعيهم، حيث 

�لرفيد �أخذت ��صم “قاعدة غزة”، توىل �لقيادة فيها �أحمد �أبو �صعد، وهو من �إخو�ن مدينة 

�لر�صيفة يف �الأردن.

مب�صاركة  �لقاعدة،  هذه  �إىل  و�صولهم  فور  �مل�صلمني  �الإخو�ن  من  �لفد�ئيون  بد�أ  وقد 

�ال�صتطالع  دوريات  يف  �لعا�صفة  بقو�ت  �ل�صمايل  للقطاع  �لتابعة  �الأخرى  �لوحد�ت 

�جلانبني،  بني  �مل�صرتكة  �لعمليات  باكورة  وكانت  �الأغو�ر.  منطقة  يف  �لفد�ئية  للعمليات 

ثالث  ��صتهدفت  �لتي  �الأخ�رش  �حلز�م  عملية  وتنفيذ  ��صتطالع  يف  �الإخو�ن  م�صاركة 

 .
69

م�صتعمر�ت

2. قاعدة اخلليل:

ومع �نتهاء برنامج تدريب �ملجموعة �لثانية من متطوعي �الإخو�ن �مل�صلمني �الأردنيني 

و�ل�صود�نيني  و�مل�رشيني  �ل�صوريني  �الإخو�ن  من  �لع�رش�ت  و�نتظام  و�لفل�صطينيني، 

�مل�صوؤولون  ��صطر  �ملقاوم،  �لفد�ئي  للعمل  تفرغو�  �لذين  و�ملغاربة،  �للبنانيني  وبع�ص 

�مليد�نيون �لطلب من قيادة �لقطاع �ل�صمايل بقو�ت �لعا�صفة �إن�صاء قاعدة جديدة ال�صتيعاب 

من  �لقريبتني  وب�رشى  �صال  قريتي  بني  منطقة  يف  �لقاعدة  تلك  وكانت  �جلدد.  �لو�فدين 

 .
مدينة �إربد، �أطلق عليها �الإخو�ن ��صم “قاعدة �خلليل”70

ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
68

�ملرجع نف�صه.  
69

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 27.  
70
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3. قاعدة بيت املقد�س:

منطقة  يف  �أقيمت  فتح،  حركة  مظلة  حتت  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لثالثة  �لقاعدة  وهي 

من �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أحد  فيها  �لقيادة  وتوىل  مرو،  قرية  من  �لقريبة   �ل�صجرة 

 .
71

دير �أبي �صعيد ثم عبد �هلل عز�م حتى �أحد�ث �أيلول

كانت قيادة �لقطاع �ل�صمايل يف حركة فتح بقيادة �أبو �صامي متعاونة �إىل �أبعد �حلدود 

مع �الإخو�ن �ملتطوعني، ملا ر�أته من عالقة ناجحة لهوؤالء �الإخو�ن �صو�ء مع �ملو�طنني يف 

�أم قو�ت �جلي�ص �الأردين، وحتى �صائر �لقو�عد �لفد�ئية �الأخرى. وكانت  �لقرى �لقريبة 

كان  �إذ  و�جلي�ص،  �لفد�ئية  �ملنظمات  بني  �حتكاك  يحدث  حني  ذلك،  ترى  �لقيادة  تلك 

�الإخو�ن يقومون بدور �لو�صاطة. ولذلك حر�صت قيادة حركة فتح على �حتكاك مقاتليها 

مع متطوعي �الإخو�ن �مل�صلمني، فكانت ت�رش على ت�صكيل �ملقاتلني �لذين يفرزون �صو�ء 

لدوريات �ال�صتطالع �أم لتنفيذ �لعمليات �لفد�ئية �لكبرية مب�صاركة قو�عد �ل�صيوخ حتى 

 .
72

و�إن كانت ب�صكل رمزي

4. قاعدة بدر الكربى:

�ن�صم عدد من �ل�صباب �الأردين يف مناطق قو�عد �ل�صيوخ �إىل �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني 

بعد �أن �نت�رشت �الأخبار �لطيبة لتلك �لقو�عد بني �لنا�ص، وخ�صو�صاً �لتحام �الإخو�ن مع 

�لتي  �لفد�ئية  �لعمليات  �لتي ظهرو� عليها من خالل  �الأهايل و�جلي�ص، و�جلر�أة و�الإقد�م 

�لعربية  و�لبالد  �الأردن  يف  �الإخو�ن  �صائر  بني  �لقو�عد  تلك  �أخبار  �أن  كما  فيها.  �صاركو� 

جلبت �ملدد �لب�رشي و�ملادي و�ملعنوي. 

وبحكم �إيان �الإخو�ن �ملتطوعني و�إخال�صهم هلل وجتردهم للعمل يف �صبيله، و�ندفاعهم 

�إىل �ل�صهادة، ��صتطاعت قو�عد �ل�صيوخ �أن جتذب �إليها �لكثري من �أفر�د �ملنظمات �الأخرى. 

ومن �أمثلة ذلك، �أن ��صتخبار�ت فتح �مل�صماة �لر�صد �لثوري نقلت �أحد �أفر�دها �إىل قو�عد 

�ل�صيوخ لر�صد حتركات �الإخو�ن و�أ�رش�رهم، ولكن بعد �أن �أم�صى معهم فرتة من �لوقت 

 .
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�أباح لهم ب�رشه، و�أدى �ل�صالة معهم، ورف�ص �لعودة �إىل قاعدته
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�أطلقو�  �ملغري،  قرية  من  قريبة  منطقة  يف  لهم  جديدة  قاعدة  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أقام 

��صت�صهاد  وبعد  درد�ص.  طه  حممد  فيها  �لقيادة  توىل  �لكبى”،  بدر  “قاعدة  ��صم  عليها 

�لنقيب حممد �صعيد باعباد يف ��صتباك م�صلح مع �لعدو �ل�صهيوين، �أعيد ت�صمية �لقاعدة 

با�صم “قاعدة �ل�صهيد حممد �صعيد باعباد” تكرياً وتخليد�ً لل�صابط �ليمني. وكان فوزي 

�أبو �خلري )�أبو �صبحي( �أحد �لرو�د �لتي تكونت منها قاعدة بدر �لكبى، و�أول من �أطلق 

 .
74

�لنار على �لعدو من قاعدته، وكان �صمن �لذين �أح�رشو� جثمان باعباد

وقو�ت  �ل�صيوخ  قو�عد  بني  �مل�صرتكة  و�لعمليات  �ال�صتطالع  دوريات  لنجاح  كان 

�أن يقوم �الإخو�ن بتنفيذ عمليات  �أ�صامة  �أبو  �لعا�صفة، �أن طالب �الإخو�ن من م�صوؤولهم 

فد�ئية م�صتقلني عن غريهم، وهو ما مّت �التفاق عليه مع قيادة �لقطاع �ل�صمايل يف حركة 

فتح �لتي ��صرتطت باملقابل، �أن يكون �صابط �لعمليات من فتح.

وما حدث، �أن ذلك �ل�صابط عا�ص بني �الإخو�ن كو�حد منهم، حيث يقول قائد قاعدة 

غزة �أحمد �أبو �صعد: 

كانت تلك �لعمليات ودوريات �ال�صتطالع �مل�صرتكة كافية الأن يطالب �الإخو�ن 

�ملقاتلون �الأخ �مل�صوؤول �أبو �أ�صامة باأن ي�صتقل �الإخو�ن يف عملياتهم �لفد�ئية. وقد 

و�فق �مل�صوؤولون يف فتح على ذلك ب�رشط �أن يكون �صابط �لعمليات منهم، وهذ� 

هو �لذي ح�صل. وعا�ص �صابط �لعمليات �لذي ن�صيت ��صمه كو�حد من عنا�رشنا 

يف قاعدة غزة، وكنت م�صوؤوالً عنه، ومل يحاول �الإخو�ن ��صت�صارته يف �أّي عملية. 

ويبدو �أن �جلو �الإ�صالمي �لذي عا�صه يف �لقاعدة جعله يقبل باالأمر، وين�صى �أنه 

هو �ل�صابط ومن�صق �لعمليات �مل�صوؤول، ويف �إحدى دوريات �ال�صتطالع �صارك 

 .
75

فيها كو�حد منا دون �لنظر �إىل رتبته

و��صتلم �الإخو�ن كذلك، م�صوؤولية كثري من �لعمليات �لتي �صاركو� فيها مع �أفر�د من 

�ل�صمايل يف حركة  �لقطاع  �إن قيادة  �لعا�صفة. ولي�ص هذ� فح�صب، بل  جمموعات قو�ت 

م�صوؤولية  �ل�صيوخ  لقو�عد  �الإد�ري  �مل�صوؤول  �أني�ص  ذيب  �ل�صيخ  يتوىل  �أن  طلبت  فتح 

مع  �لع�صكري  موقعه  يف  �أني�ص  ذيب  ��صتمر  وقد  �إربد.  منطقة  يف  فتح  ميلي�صيا  قو�ت 

املجتمع، 1972/6/6، �ص 14.  
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حركة فتح حتى بد�ية �صنة 1970، حيث ��صتلم بدالً منه �أحمد نوفل �لذي بقي يف موقعه 

 .
76

حتى �أحد�ث �أيلول

5. قاعدة الأ�شلحة الثقيلة:

��صتطاع �الإخو�ن �مل�صلمون �أن يرّبو� جمموعة متميزة من �ل�صباب �مل�صلم على �لعقيدة 

�ل�صليمة، وعلى �لرجولة و�خل�صونة. وَقَرَن �الإخو�ن �لقول بالعمل، فاأ�صبحو� يف طليعة 

�أني�ص و�أحمد نوفل على �لكال�صنكوف  �ملجاهدين، يتكئ خطباوؤهم عبد �هلل عز�م وذيب 

حاجز  خمرتقني  �لدعوة،  عن  حريتهم  مبلء  ويتحدثون  �جلمعة،  خطبة  �إلقائهم  عند 

“�الإرهاب �لفكري” �لذي كان م�رشوباً حولهم.

وفل�صطني،  �الأردن  �أر�ص  �صمخت  و�لتي  منهم،  �صالت  �لتي  �لزكية  للدماء  وكان 

�الأثر �لبالغ يف ن�رش �لدعوة، �إذ �إن �لكالم ال يوؤثر يف �لنا�ص كما يوؤثر فيهم �لعمل �ملقرون 

بالت�صحيات.

�أم  �ال�صتطالع  دوريات  يف  �صو�ء  �الإخو�ن  لعبه  �لذي  �لدور  فاإن  �آخر،  جانب  ومن 

من  قدموه  وما  منفردين،  جماهديهم  نفذها  �لتي  �لعمليات  وحتى  �مل�صرتكة،  �لعمليات 

باالأ�صلحة  فزودتهم  ملطالبهم،  ت�صتجيب  فتح  حركة  قيادة  جعل  و�صهد�ء،  ت�صحيات 

�لثقيلة.

خ�ص�صت  علعال،  قرية  من  قريبة  منطقة  يف  جديدة  قاعدة  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أن�صاأ 

لالأ�صلحة �لثقيلة مثل: �لدو�صكا Dshkl، و�لهاون، و�الألغام �مل�صادة للدبابات. وكان عدد 

 .
77ً

�الإخو�ن �ملقاتلني يف هذه �لقاعدة يرت�وح بني ع�رشين �إىل ثالثني جماهد�

6. قاعدة الهام:

وكما يدل ��صم هذه �لقاعدة، فهي تقع يف منطقة قريبة من قرية �لهام، كان من مهام 

 .
78

�ملقاتلني فيها ��صتقبال �مل�صتجدين وتدريبهم وتهيئتهم لال�صرت�ك يف �ملهمات �لقتالية

ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
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رابعً�: العملي�ت وارتق�ء ال�سهداء:

مع�صكر�ت  �إن�صاء  ر�فقت  �لتي  و�ملو�صوعية  �لذ�تية  �لظروف  �أن  من  �لرغم  على 

�لتدريب كانت على درجة عالية من �ل�صعوبة و�لتعقيد من حيث نق�ص �خلبة �لع�صكرية 

�لتدريب دور�ت  �أفرزتها  �لتي  و�لنتائج  �الأو�صاع  �أن  �إال  �الأو�ئل،  �ملتطوعني   لدى 

وقو�عد �ل�صيوخ �أتاحت �ملجال و��صعاً النتقال �لعمل �لفد�ئي لالإخو�ن �مل�صلمني من د�ئرة 

�لتهيئة و�الإعد�د �إىل د�ئرة �لفعل �ملقاوم.

كما �أن �لتاأييد �لهائل �لذي لقيته هذه �لقو�عد من كو�در �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن 

و�لبالد �لعربية، كان من عالمات �ل�صحة و�لعافية �لتي توؤ�رش �إىل �لزخم �ملتعاظم لتبني 

كانت  �لتي  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �الأ�صباب  ز�لت  �أن  بعد  عملياً  وممار�صته  �مل�صلح  �لكفاح 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  قو�عد  لوجود  �ملادي  �الأ�صا�ص  يتعزز  بد�أ  وهكذ�،  ذلك.  دون  حتول 

تعد  ومل  ملحوظة.  ب�صورة  يت�صاعد  �لفد�ئية  للعمليات  �لبياين  �خلط  و�أخذ  �لفد�ئية، 

فقد  �مليد�ن،  يف  وحدها  و�لي�صاري  و�لقومي  �لوطني  �لتوجه  ذ�ت  �لفل�صطينية  �ملنظمات 

�إن عمليات  �مل�صلمني، بل  �الإخو�ن  �مل�صلح ت�صهد وجود  �لفل�صطيني  �لعمل  �أخذت �صاحة 

قن�ص جنود �الحتالل كانت “�خلبز �ليومي” لالإخو�ن يف قو�عد �ل�صيوخ، حتى �إن �ل�صيخ 

 .
79

�أحمد نوفل يقر ب�صعوبة �إح�صائها لكرثة عددها

�لتي  �لبا�صلة  �ملو�جهة  �أن يفخر مبعارك  �لفل�صطيني ي�صتطيع  �لع�صكري  �لتاريخ  �إن 

طويلة  �صاعات  بع�صها  ��صتمر  و�لتي  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لفد�ئية  �ملجموعات  خا�صتها 

�لع�صكري  �لناطق  وباعرت�ف  �الحتالل،  لقو�ت  �لهائل  �لع�صكري  �لتفوق  من  بالرغم 

�ل�صهيوين نف�صه.

كما �صاركت قو�عد �ل�صيوخ يف تطوير �لكفاح �مل�صلح �لفل�صطيني من قتال �ملجموعات 

�ل�صغرية، وفق تكتيك “��رشب و�هرب” �إىل �صّن عمليات مو�جهة ع�صكرية مبجموعات 

برز  وقد  بالعدو.  ممكنة  خ�صائر  �أكب  �إيقاع  بهدف  �أكرث،  �أو  م�صتعمرة  القتحام  كبرية، 

وعملية �الأخ�رش،  �حلز�م  وعملية  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  عملية  �لعمليات:  هذه   من 

�أحمد نوفل، مقابلة �صخ�صية، 2007/3/26.  
79



86

قواعد ال�شيوخ

�ل�صهيد  وعملية  �ل�صعدي،  فرحان  �ل�صهيد  وعملية  يا�صني،  دير  وعملية  �لطيبة،  �الأر�ص 

.
80

عبد �لقادر �حل�صيني، وعملية �ل�صهيد �إبر�هيم �أبو دية

�لفد�ئية  �لعمليات  �أ�صكال  جانب  �إىل  �لكبري  �لع�صكري  �لت�صعيد  هذ�  �صاأن  من  وكان 

�الأخرى �أن يكثف �لعدو من وجوده �لع�صكري، و�أن ي�صع يف حالة �ال�صتنفار �لق�صوى 

ب�رشياً  �لتكاليف  باهظَة  عمليًة  �الحتالَل  جعل  مما  �ملناطق،  خمتلف  يف  ع�صكرية  قو�ت 

ومادياً. وقد �تخذ هذ� �ال�صتنفار �أ�صكاالً متعددة، دون �أن يكتفي يف دفاعه عن �مل�صتعمر�ت 

بناء حت�صينات  �إىل جانب  �ختار  �مل�صلحني و�ملدربني. وقد  �ل�صكان  �الأردن على  يف غور 

منيعة د�خل �مل�صتعمر�ت، �إقامة عدد كبري من �لكمائن �لقوية ونقاط �الإنذ�ر و�لدوريات 

وحقول  �الإلكرتونية  �حلو�جز  �صبكات  ذلك  بعد  �أقام  ثم  �لفد�ئيني،  �قرت�ب  طريق  على 

�الألغام، ودّعم ذلك كله بتجمعات ع�صكرية قوية و�حتياط متحرك من �مل�صاة قادرة على 

�ال�صتيطانية  �ملو�قع  �صّد  �لليلية  و�القتحام  �لعبور  عمليات  ملو�جهة  �ل�رشيع  �النتقال 

 .
81

و�لع�صكرية، �إىل جانب تغطية كل موقع مهدد بنري�ن �ملدفعية ومد�فع �لهاون

يبدن �أن حجم وفعالية تلك �لعمليات وتاأثريها كان كبري�ً، و�إن كانت �عرت�فات �لناطق 

�أن هذه  لنا �خلروج ب�صورة �صاملة ومتكاملة عنها. كما  �الإ�رش�ئيلي ال تتيح  �لع�صكري 

�إخفاء  على  �لعدو  يحر�ص  حيث  وحده،  �لع�صكري  باجلانب  تت�صل  �إمنا  �العرت�فات 

خ�صائره، �أو �لتقليل منها �إىل �أدنى حّد ممكن.

�عرتف  �لق�صام،  �لدين  عز  عملية  �أعقاب  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لناطق  بيان  ففي 

�لعدو بتدمري �أحد �ملنازل بو��صطة عبو�ت متفجرة. ولكننا ن�صري يف هذ� �ملجال �إىل �عرت�ف 

 Maariv نقر�أ خب�ً �صغري�ً يف �صحيفة معاريف  �لعدو بعد ذلك بفرتة حني  جانبي من 

�ل�صادرة يف 1969/5/11، ال عالقة له بت�رشيح �لناطق �لع�صكري، و�إمنا باجتماع مّت بني 

مدير د�ئرة �لعقار�ت وقائد �ملنطقة �ل�صمالية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وذلك بهدف حتديد 

 .
82

قيمة �الأ�رش�ر �لتي بلغت، كما قال �خلب، ن�صف مليون لرية �إ�رش�ئيلية
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حركة فتح و�أجهزتها �ملختلفة مل تاأِت على ذكر �أي �صيء عن م�صاركة �الإخو�ن �مل�صلمني 

يف �لعمل �لفد�ئي حتت ر�ية قو�ت �لعا�صفة، وال حتى �ل�صهد�ء، ناهيك عن �لعمليات �لتي 

نفذها �الإخو�ن و�أ�صدرت حركة فتح بيانات تبنيها. و�ملرجع �لوحيد �لذي عرثت عليه هو 

�إ�صارة �لباحث �ملقرب من �لقطاع �لغربي حلركة فتح عبد �هلل عي�صى يف كتابه “متفجر�ت 

:
83

يف مكتب �صامري”. والأهمية ما ذكره �لباحث، نعيد ن�رش ما يهمنا، وهو �لتايل

�لتحرير  حركة  قادة  حاول  �لفل�صطينية  �لثورة  بد�ية  من  مبكرة  مرحلة  يف 

و�ل�صخ�صيات  �ل�صيا�صية  �لقوى  بكافة  �الت�صال  فتح  �لفل�صطيني  �لوطني 

وعلى  �لنا�صئة.  �حلركة  ل�صالح  ال�صتقطابهم  �لفل�صطينية  و�الإ�صالمية  �لوطنية 

�لرغم من �أن معظم هذه �لقوى مل تفرح بوالدة هذ� �ملولود �لغام�ص يف حينها، 

فقد جنحت بع�ص هذه �الت�صاالت وف�صل �لبع�ص �الآخر الأ�صباب عديدة، �أو لعل 

جناحها  بعد  فتح،  حركة  يف  �آر�ءها  غريت  عديدة  �صخ�صيات  �أن  �الأمر  يف  �ملثري 

�لتحرير  منظمة  على  و�صيطرتها  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  على  و�ل�رشيع  �ل�صاحق 

�جلذور  �أ�صهمت  ورمبا  ل�صاحلها.  �ل�صيا�صية  �ملعركة  وح�صمها  �لفل�صطينية، 

�الإخو�ن  حركة  مع  وبنّاء  هادئ  حو�ٍر  َفتِْح  يف  فتح  حركة  لقادة  �الإ�صالمية 

لهم  تنكر  �لذي  �لنا�رش،  عبد  جمال  نحو  مبر�رة  قادتها  يح�ص  �لتي  �مل�صلمني، 

نحو  وكذلك  يوليو،  ]متوز[  من  و�لع�رشين  �لثالث  ثورة  يف  له  م�صاعدتهم  بعد 

ين�َص هوؤالء  �الإخو�ن. ومل  �أع�صاء يف حركة  قادتها  �لتي كان بع�ص  فتح  حركة 

عالقة �لقادة �لفل�صطينيني بحركة �الإخو�ن يف �خلم�صينات و�أ�رشو� على �لقول 

هذ�  وجت�صد  �إ�صالمية.  و�صتنتهي  �إ�صالمية  بد�أت  �لفل�صطينية  �لثورة  باأن  د�ئماً 

�ملحتلة.  �الأر�ص  د�خل  حما�ص  حركة  باإعالن  �الأخرية  �ل�صنو�ت  خالل  �لطموح 

ويف تلك �ملرحلة، جنحت فتح حتديد�ً يف ��صتقطاب معظم �لقوى و�ل�صخ�صيات 

�لفل�صطينية، وال �صيّما بعد معركة �لكر�مة الأنها طرحت نف�صها كحركة لل�صعب 

�إىل خماطر  �أيديولوجية معينة، وبقيت منتبهة  �لفل�صطيني لتحرير وطنه بدون 

�لتي  �لعنيفة  �ل�صغوط  رغم  به،  ت�صقط  ومل  �الأيديولوجية.  فّخ  يف  �ل�صقوط 

تعر�صت لها يف مر�حل عدة وبقيت ترى يف تبني �أيديولوجية ما �صيوؤدي بها �إىل 

من  ��صتطاعت  �لتي  �خلا�صة  ميزتها  ويفقدها  �جلماهري  عن  و�البتعاد  �لتقوقع 

عبد �هلل عي�صى، متفجرات يف مكتب �شامري )عّمان: د�ر �الإبد�ع للن�رش و�لتوزيع، 1994(، �ص 21–26.  
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خاللها ��صتقطاب هذه �لقوى بكافة �جتاهاتها �ل�صيا�صية وعجزت باقي �لقوى 

�لفل�صطينية يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إىل �الآن عن مناف�صتها. 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  بحركة  �الت�صال  مهمة  توىل  �لفد�ئي،  �لعمل  بد�ية  مع 

ب�صكل خا�ص �ل�صهيد�ن �أبو �إياد و�أبو جهاد، ورف�صت حركة �الإخو�ن �مل�صاركة 

�إال ب�صكل م�صتقل يف قو�عد ع�صكرية خا�صة بها وب�صكل  يف �لثورة �لفل�صطينية 

قيادتي  بني  �رشي  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  مّت  مفاو�صات  وبعد  معلن،  غري  �رشي 

بتقدمي  فتح  تقوم  خا�صة  ع�صكرية  قو�عد  �إقامة  على  وفتح  �الإخو�ن  حركتي 

�لتجهيز�ت و�الأ�صلحة و�خلبة و�لتدريب، يف حني �أن �إذ�عة �لعمليات يتم با�صم 

حركة  تقوم  بحيث  �لعمليات،  هذه  طبيعة  على  �التفاق  مّت  كما  �لعا�صفة.  قو�ت 

�الإخو�ن بتنفيذها ب�صكل م�صتقل و�أحياناً بالتن�صيق مع �جلناح �لع�صكري حلركة 

فتح، �أي عمليات فد�ئية م�صرتكة. 

وقد القت هذه �ل�صيغة �رتياحاً لدى �لقيادتني لعدة �أ�صباب، فحركة �الإخو�ن 

�مل�صلمني تخ�صى �ملتاعب يف حال ك�صف م�صاركتها يف �لعمل �لفد�ئي ب�صبب كرثة 

�خل�صوم و�ل�صورة �لكريهة �لتي كان �الإعالم �مل�رشي يبثها �آنذ�ك حولها، كما 

�أن حركة فتح كانت تخ�صى �أي�صاً من جانبها رّد فعل �لرئي�ص جمال عبد �لنا�رش 

تّوجت  كثرية  ت�صهيالت  �لفل�صطينية  للثورة  قدم  �أنه  خا�صة  �التفاق  هذ�  على 

بعد  وفعالً،  �ل�صوفياتي.  �الحتاد  �إىل  عمار  �أبو  �لرئي�ص  بها  قام  �لتي  بالزيارة 

 �إبر�م هذ� �التفاق، بد�أ �لتنفيذ �لفعلي وت�صكلت �لقو�عد �لع�صكرية �الإ�صالمية �أو

قو�عد �ل�صيوخ وكان �أبرز قادتها عبد �هلل عز�م وذيب �أني�ص و�أحمد نوفل. 

و�لتزم �جلانبان طو�ل فرتة �لعمل �مل�صرتك ببنود هذ� �التفاق، ومل يَذع بيان 

و�حد با�صم حركة �الإخو�ن �مل�صلمني، كما مل تكن قو�عد �ل�صيوخ ثابتة من حيث 

و��صتمرت  قو�عد.  ع�رش  و�أحياناً  �صّت  �إىل  عددها  ي�صل  فكان  �حلجم  �أو  �لعدد 

بع�صها  عديدة  فد�ئية  بعمليات  بالقيام  وجنحت  بنجاح،  �لعمل  يف  �لقو�عد  هذه 

من  فتح  حركة  مع  م�صرتك  �الآخر  و�لبع�ص  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بحركة  خا�ص 

حيث �الإعد�د و�ال�صتطالع و�لتدريب و�لتنفيذ، وعادة ما كانت تتم �مل�صاركة يف 

�لعمليات �لكبى. 

�لتن�صيق  يتم  �أن  �حلكمة  من  �أنه  ترى  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  وكانت 

�لثورة  قيادة  كانت  وباملقابل  �إليهم،  �الأقرب  الأنها  غريها  دون  فتح  حركة  مع 
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�لفل�صطينية تاأن�ص لهم ل�صدق �لق�صد. ويف تلك �لفرتة بد�أت �لعالقة بني �ل�صيخ 

عبد �هلل عز�م وحمدي �صلطان و�أبو ح�صن قا�صم، من خالل �لعمل �لفد�ئي، وقام 

عبد �هلل عز�م بامل�صاركة مع حمدي و�أبو ح�صن يف �لعديد من �لعمليات �لفد�ئية �أو 

�ال�صتطالع، وكان ال يف�صلهم �أحياناً عن �ملوت �صوى �أمتار. ويف �إحدى �لليايل، 

كان �ل�صيخ يكمن مع جمموعة من �لفد�ئيني قرب موقع �إ�رش�ئيلي لال�صتطالع، 

و�ألقى �أحد �جلنود بحجر �صغري �أ�صاب ر�أ�صه، و�صمت ومل يرفع �صوته، وتندر 

رفاقه فيما بعد بقولهم �حلجر �أف�صل من �لر�صا�ص. 

وي�صيف عبد �هلل عي�صى: 

عملية  �لعا�صفة،  قو�ت  يف  عنها  و�أعلن  تنفيذها  مّت  �لتي  �لعمليات  �أبرز  من 

ناحال  تدعى  �جلوالن  يف  م�صتعمرة  �رشب  ت�صتهدف  وكانت  يا�صني،  دير 

حيث  من  فتح  حركة  مع  م�صرتكة  �لعملية  وبد�أت   ،]Nahal Golan[ هجوالن 

�ال�صتطالع وت�صجيل �الأهد�ف و�لتنفيذ، فتولت جمموعات قطع �لطرق �ملوؤدية 

ليلة  ويف  �الن�صحاب.  لتغطية  وجمموعات  �القتحام،  و�أخرى  �مل�صتعمرة،  �إىل 

�لر�بع ع�رش من �أيلول 1969، كانت �مل�صتعمرة �الإ�رش�ئيلية تتحول �إىل بركان من 

حجم �لهجوم �ملباغت، فتم تدمري نادي �ل�صباط وحمطة للوقود وم�صتودعات 

�لتموين و�صيار�ت ع�صكرية �إ�رش�ئيلية كما يروي �صاهد عيان، ��صتغرقت �لعملية 

من  �ملهاجمة  �لقو�ت  قبل  من  �مل�صتعمرة  عزل  مّت  �أن  بعد  ون�صف  �صاعة  حو�يل 

�جلهتني �ل�صمالية و�جلنوبية وذلك بعد منت�صف �لليل. وقد �عرتف �لعدو بقتيل 

�لعملية وخ�صائره فيها، يف  �لتقليل من �صاأن  و�حد و�ثني ع�رش جريحاً حماوالً 

حني يروي �أحد �مل�صاركني بها �إىل �أن م�صاهد�ت �ملجموعة �لفد�ئية �أح�صت حو�يل 

وثالثة  و�حد�ً  �صهيد�ً  �لفد�ئية  �ملجموعة  خ�صائر  وكانت  �إ�رش�ئيلياً،  قتيالً  �صتني 

جرحى فقط.

1. عملية ال�شهيد عّز الدين الق�شام:

�صكلت معركة �حلمة �ملعروفة با�صم عملية �ل�صهيد عّز �لدين �لق�صام �أول منوذج متقدم 

�لع�صكرية مبجموعات كبرية �صّد هدف ع�صكري �صغري و�لعمل  �ملو�جهة  من عمليات 

على �إبادته. ففي �ل�صاعة 2:30 بعد منت�صف ليلة 1969/5/2، قامت عدة جمموعات قتالية 

بهجوم �نق�صا�صي مفاجئ على بلدة �حلمة يف �جلوالن، بعد �أن عزلت �ملنطقة من جميع 

مد�خلها، وقامت بتدمري م�صايق �لطرق �لرئي�صية �ملوؤدية �إليها.
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بطارية  �إىل  �لهيجا  �أبو  فتحي  و�أبو  �أنا  ذهبت  �لعملية:  يف  �مل�صاركني  �أحد  يقول 

فتحي  �أبو  وقام  قي�ص،  �أم  مرتفعات  يف  �لتا�صعة  للمدفعية  �لتابعة  �لعر�قي  �جلي�ص 

�لقو�ت  �لعملية، و�أن تقوم  بعر�ص خطة �لهجوم على بلدة �حلمة. و�تفق �جلانبان على 

�لفد�ئيني �إ�صناد  عب  بالعملية  للم�صاركة  �لعر�قيني  �ل�صباط  من  عدد  بانتد�ب   �لعر�قية 

بالق�صف �ملدفعي. 

قو�ت  من  منتدباً  كان  �لذي  �ل�صفوري  �أمني  �ملر�صح  �ل�صباط،  هوؤالء  من  وكان 

�لقاد�صية يف جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني �إىل �جلي�ص �لعر�قي. فات�صل �أبو فتحي مع قائد 

�لقطاع �ل�صمايل معاذ �لعابد، �لذي ر�صح علي م�صعود �ل�صبيحي )مو�صى �لعر�قي( ليكون 

 .
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�صابط �رتباط بني �جلي�ص �لعر�قي و�لقو�ت �لفد�ئية �ملهاجمة

�إذ �صارك  مل يقت�رش دور �ملجاهدين من قو�عد �ل�صيوخ على عملية �الإ�صناد �لناري، 

بلدة  �إىل  ودخلت  �حلدود  �جتازت  �لتي  �ملهاجمة  �لقوة  يف  �ل�صوريني  �الإخو�ن  من  عدد 

على  و�ل�صيطرة  حاميتها،  على  �لق�صاء  بعد  حتريرها  �لفد�ئيون  ��صتطاع  حيث  �حلمة، 

من  �ملهاجمة  �ملجموعات  ��صتفادت  وقد  �الإ�رش�ئيلية.  �لقو�ت  قيادة  مقر  �لبلدة،  م�صجد 

حالة �لذعر و�لفو�صى �لتي �صادت �لبلدة، فتقدمت الحتالل مو�قعها حتت �صاتر ناري 

من  ومتكنت  �ملخفر.  منطقة  يف  �لعدو  قوة  على  بدقة  و�مل�صوبة  �الإ�صناد،  جمموعات  من 

�حتالل �لبلدة خالل �أقل من ن�صف �صاعة، حيث با�رشت بتنفيذ مهمتها بن�صف عدد من 

مكانني  على  �لفل�صطيني  �لعلم  برفع  �لفد�ئية  �ملجموعات  قامت  كما  و�ملن�صاآت.  �ملر�فق 

بارزين، �أحدهما فوق مئذنة �مل�صجد.

وقر�بة �ل�صاعة 3:30 فجر�ً، حاول �لعدو دفع جمنزرتني عن طريق �صمخ لنجدة �لبلدة، 

�لتقدم عن  �أخرى حاولت  �الإ�صناد ودمرتها. كما دمرت جمنزرة  لها جمموعة  فت�صدت 

طريق �جلوالن، مما فر�ص على �لعدو �النتظار، وم�صاغلة �ملنطقة بالنري�ن حتى �ل�صاعة 

5:00 �صباحاً، عندما دفع بجر�فة لفتح �لطريق �ملدمرة �أمام دبابة و�أربع جمنزر�ت. وقد 

ت�صدى �لفد�ئيون لقوة �لنجدة �الإ�رش�ئيلية، و��صتطاعو� �إعطاب �جلر�فة و�لدبابة و�إحدى 

حتمل وهي  �صباحاً،   6:00 �ل�صاعة  قر�بة  يف  �ملنطقة  من  ين�صحبو�  �أن  قبل   �ملجنزر�ت، 

18 قطعة �صالح غنمتها من �لبلدة، وبعد �أن �أحلقت خ�صائر ج�صيمة يف �صفوف �الحتالل 

و�صيارة  جمنزر�ت  وثالث  دبابة  �إعطاب  �أو  بتدمري  خ�صائره  قدرت  حيث  �ل�صهيوين، 

عايد عمرو، مرجع �شابق، �ص 49–50.  
84
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و�أمني  �لعال  �أبو  خالد  �لفد�ئيان  ��صت�صهد  بينما  كغ(،  )�ألف  و�حد  طّن  حمولة  ع�صكرية 

 .
85

�ل�صفوري و�أ�صيب �ثنان �آخر�ن بجروح

حتدث  حني  �حلقيقة  عن  جزئياً  ك�صف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لناطق  بالغ  �أن  غري 

�ليوم،  �لباكر من ذلك  �ل�صباح  �لريموك يف  نهر  �لعرب عبت  �لفد�ئيني  �أن جمموعة من 

�آخرون،  ثالثة  وجرح  قتال  قد  جنديني  باأن  �لناطق  و�عرتف  �حلمة.  منطقة  يف  وتوغلت 

و�دعى باأن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عرث على كمية كبرية من �ملتفجر�ت و�الألغام �الأر�صية يف 

مكان �ال�صتباك، ولكنه ��صتدرك باأن عبو�ت متفجرة كان �لفد�ئيون قد زرعوها يف منزل 

 .
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�نفجرت ودمرت �ملبنى

2. عملية احلزام الأخ�رس:

عر�ص  �لقمر  �صوء  وعلى  �جلبال،  �أحد  يف  كهفاً  ي�صيء  و�لقمر  �صيفاً،  �لف�صل  كان 

قائد قو�ت �لقاد�صية بجي�ص �لتحرير �لفل�صطيني فكرة �لقيام بهجوم و��صع وكبري �أمام 

�ل�صعبية �لتحرير  قو�ت  قائد  و�أمام  �لعابد،  معاذ  �لعا�صفة  بقو�ت  �ل�صمايل  �لقطاع   قائد 

�لقاد�صية  �لقادة، قدمت قو�ت  �لذي مّت بني هوؤالء  �أبو رفعت �حللبي. ويف �صوء �التفاق 

وقد   .
87

�لهجوم لتنفيذ  �لالزمة  �لعنا�رش  �لعا�صفة  وقو�ت  �ل�صعبية  �لتحرير  وقو�ت 

تولت  حيث  �لنوعي،  �لهجوم  هذ�  يف  �لعا�صفة  قو�ت  �صمن  �ل�صيوخ  قو�عد  ��صرتكت 

عمليتي �لر�صد و�ال�صتطالع، �إىل جانب توفري عدد من �ملقاتلني للم�صاركة يف �القتحام، 

ومن هوؤالء: ذيب �أني�ص )�أبو �أن�ص(، وعبد �ل�صتار �لزعيم، وحممد �لق�صاة )�أبو �ل�صهيد(، 

 .
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ويو�صف �أبو �لرُّب )�أبو �ل�صديق(، وحممود �لبقاوي )�أبو جندل(

�إعالمي  �صدى  لها  وكان  �ل�صهيوين،  للعدو  �إيالماً  �لعمليات  �أكرث  من  �لعملية  كانت 

ففي  و�لعتاد.  �ملال  لها  جذب  كما  �ل�صيوخ،  لقو�عد  �ملوؤيدين  من  �ملزيد  جذب  و��صع 

،Yardena صابقة هي �الأوىل من نوعها، ��صتهدفت �لعملية مهاجمة م�صتعمر�ت ياردينا� 

م�صطفى طال�ص، مرجع �شابق، �ص 123.  
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عايد عمرو، مرجع �شابق، �ص 51.  
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املرجع نف�شه، �ص 64.  
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ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
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م�صتعمرة �إىل  باالإ�صافة   ،Neve Ur �أور  ونيفي   ،Beit Yosef يو�صف   وبيت 

 .
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ناحال جوالن

�لعا�صفة قو�ت  من  مقاتالً   150 على  هجومها  يف  �لفد�ئيني  قو�ت   �عتمدت 

�لتحرير  قو�ت  من  مقاتالً  و50  �لقاد�صية،  قو�ت  من  مقاتالً  و60  �ل�صيوخ،  وقو�عد 

،B7 ل�صعبية، باالإ�صافة �إىل �لقوة �ل�صاروخية و�لر�صا�صات �لثقيلة من دو�صكا، وبي7 �أو� 

بازوكا  ومد�فع  ملم،  و120   82 عيار   Mortar هاون  ومد�فع   ،76 جي  �أ�ص  ومد�فع 

Bazooka، لتغطية �ن�صحاب �لقوة �ملهاجمة بعد تنفيذ �لعملية و�لعودة �إىل �لقو�عد. وقد 

وقطع فل�صطني  �إىل  �لدخول  مكان  وحدد  �مل�صارع”،  “م�صتنبت  يف  �لقو�ت  هذه   جتمعت 

نهر �الأردن من “خما�صة �لكركار”.

كل هذه �لتح�صري�ت �لكبرية و�لو��صعة، و�لتدرب يف �أماكن �رشية على �أهد�ف وهمية، 

جتربة  فتح  حلركة  كان  فقد  فر�غ.  من  ياأِت  مل  مهاجمتها،  �صيتم  �لتي  باملناطق  �صبيهة 

�ل�صليم،  �لتخطيط  �أن عدم  �إال  “بردال”،  �إىل منطقة  �لفد�ئيني دخلو�  �صابقة مبجاميع من 

وعدم �لك�صف و�لر�صد �ل�صحيحني �أديا �إىل ف�صل هذه �لعملية ف�صالً ذريعاً و�إ�صابة معظم 

�أفر�د �ملجموعة.

�أما قو�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة، فقد توزعت على �لنحو �لتايل: فئة من �مل�صاة 

يف  ومثلها  �أور،  نيفي  م�صتعمرة  يف  متو�صطة  ر�صا�صات  وق�صم  �مل�صتعمرة،  حر�ص  مع 

)�لبو�صة  بو�صة  و3   2 هاون  وق�صم  م�صاة  فئة  مع  �ل�رشية  وقيادة  ياردينا،  م�صتعمرة 

ت�صاوي 25.4 ملم( مع ق�صم ر�صا�صات يف م�صتعمرة بيت يو�صف، باالإ�صافة �إىل بطارية 

هاون، وقوة �إ�صناد مكونة من بطارية هاون وبطارية مدفعية عيار 105 ملم.

يف  وتتحكم  و�لدبابات،  �ملدفعية  تعززها  ح�صينة  دفاعية  مو�قع  ثالث  هناك  وكان 

طرق �القرت�ب من هذه �مل�صتعمر�ت، هي: �الأول تل مو�صى؛ وفيه �رشية م�صاة، وق�صم 

�صو�ريخ  ووحدة  ملم،   106 مد�فع  وق�صم  ملم،   81 هاون  وق�صم  متو�صطة،  ر�صا�صات 

وق�صم  م�صاة،  وفئة  دبابات،  فئة  وفية  224”؛  “ناق�ص  تل  و�لثاين   .240 �أر�ص-�أر�ص 

هاون 81 ملم، وق�صم ر�صا�صات متو�صطة. و�لثالث هو تل �إ�صماعيل؛ وفية �رشية دبابات، 

وفئة م�صاة، وق�صم ر�صا�صات متو�صطة.

م�صطفى �الأ�صعد، �شهداء الأردن على ثرى فل�شطني )عّمان: د.ن، 2003(، �ص 188.  
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��صتطاعت قو�ت �لعزل �لتابعة للفد�ئيني �أن تت�صلل �إىل مو�قعها �ملعينة خلف خطوط 

�ملكثف  لال�صتطالع  �ملنطقة  �خ�صاع  ذلك  على  �صاعد  وقد  بها،  ي�صعر  �أن  دون  �لعدو 

�ملكلفة  �لقو�ت  وجنحت  �لعملية.  قبل  �أيام  ثمانية  طيلة  �لدوريات  بو��صطة  و�لدقيق، 

منطقة  من  �ملجنزرة  قو�ته  بدفع  �لعدو  بد�أ  حيث  �لعدو،  خد�ع  يف  �لت�صليلي  بالهجوم 

قو�ت  وبقيت  �حتياطه.  بذلك  ف�صلَّ   ،Ashdot Ya‘acov يعقوب  و�أ�صدوت  بي�صان، 

 �لعزل �لفد�ئية مكانها، مل تتدخل يف �أثناء حركة قو�ت �لعدو، وتقدم قو�ته �إىل �حلمة بغية

ت�صليله.

تفاجاأت جماعة �القتحام �لتابعة لقو�ت �لتحرير �ل�صعبية يف �أثناء عبورها لنهر �الأردن 

بكمني للعدو، فقررت عدم �ال�صطد�م به، وعدم �إطالق �لنار، و�آثرت �الن�صحاب �إىل موقع 

فا�صتبكت  �ن�صحابها،  �أثناء  يف  �الأردين  للجي�ص  بكمني  ��صطدمت  �ملجموعة  ولكن  �آخر. 

�أثر ذلك على �صاعة �ل�صفر  �أفر�د �ملجموعة. وقد  معه، �الأمر �لذي �أدى الإ�صابة عدد من 

�ملحددة للهجوم، فقام قائد �ملجموعة بتعديلها، وذلك باإ�صافة ن�صف �صاعة �إليها، و�صاعد 

على ذلك �الت�صال �لال�صلكي مع قائد �لعملية وقادة جمموعات �القتحام و�الإ�صناد.

11:00 من م�صاء  �ل�صاعة  �لثالث يف وقت و�حد عند  �لهجوم من قبل �ملجموعات  بد�أ 

1969/8/8، وقامت قو�ت �الإ�صناد �ملتمركزة على �جلهة �ملقابلة لنهر �الأردن، بفتح نري�ن 

�أ�صلحتها �لر�صا�صة و�ل�صاروخية على قو�ت �لعدو �لتي �نذهلت من حجم �لنري�ن. وذهل 

قادة �لعدو �أي�صاً لعدم متكنهم من �كت�صاف حركة قو�ت �لفد�ئيني �ملهاجمة على �لنهر عند 

دخولها لبعد كمائنه عنها، كما فوجئ �لعدو بحجم �لهجوم و�ت�صاعه.

لعن�رش  �لفد�ئية  �ملجموعات  و��صتعمال  و�ملباغت،  �لكا�صح  �لهجوم  هذ�  حجم  و�أمام 

��صتغاللهم ل�صالحية �الأر�ص يف عملية �الإخفاء و�لتمويه، �صلَّت حركة  �ملفاجاأة، و�أي�صاً 

قو�ت �الحتالل، ومل ي�صتطع دفع �أّي تعزيز�ت للمكان �أو �إح�صار جند�ت ملنطقة �ملعركة، 

�لفد�ئيني، وبقي �حتياطي �لعدو جممد�ً يف منطقة �حلمة  �إنها عزلت متاماً من قبل  حيث 

طيلة وقت �ملعركة.

بناء على هذه �ملعطيات، �قتحم �لفد�ئيون �أهد�فهم �ملحددة حيث قامت قوة �القتحام 

�الأوىل بالهجوم على م�صتعمرة ياردينا وموقع “ناق�ص 224”، بينما ��صتهدفت جمموعة 

�لثالثة  �القتحام  وجمموعة  مو�صى،  تل  وموقع  �أور  نيفي  م�صتعمرة  �لثانية  �القتحام 

م�صتعمرة بيت يو�صف وموقع تل �إ�صماعيل.
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 Bangalore Torpedoe بنجلور   طوربيد�ت  �لثالث  �القتحام  وحد�ت  ��صتخدمت 

لفتح �لثغر�ت يف �أ�صالك �مل�صتعمر�ت و�ملو�قع �لدفاعية �مللغمة و�ملكهربة، حيث عبت من 

هذه �لفجو�ت �إىل د�خل �مل�صتعمر�ت و�ملو�قع �لع�صكرية، و��صتبكت يف معركة حامية مع 

قو�ت �لعدو.

��صتطاعت �ملجموعات �لفد�ئية قتل وجرح عدد كبري من قو�ت �الحتالل وم�صتوطنيه، 

موقع يف  �أر�ص-�أر�ص  �صو�ريخ  ووحدة  جمنزر�ت  وخم�ص  دبابات  �أربع   وتدمري 

كاملة،  �أهد�فهم  حتقيق  وبعد  ياردينا.  م�صتعمرة  كهرباء  حمطة  جانب  �إىل  مو�صى  تل 

من  كثيف  �صاتر  حتت  �الأردنية،  �الأر��صي  يف  �لنهر  �رشقي  قو�عدهم  �إىل  �لفد�ئيون  عاد 

و��صتكملت و�ملد�فع.   Katyusha و�لكاتيو�صا  �لبازوكا  و�صو�ريخ  �الإ�صناد   �أ�صلحة 

�لقو�ت �ملهاجمة �ن�صحابها يف جمموعات �صغرية، يف متام �ل�صاعة 3:30 ع�رش�ً، حتركت 

مدفعية  مالحقة  من  خوفاً  �ملعركة،  قبل  لها  عينت  �لتي  �لتجمع  نقطة  نحو  جميعها 

لالحتالل  حتد  ويف  خطرية.  �أحدهم  جر�ح  كانت  جرحى  �صتة  حتمل  وهي  �الحتالل، 

و�إجر�ء�ته، قامت جمموعة من �لفد�ئيني بالهجوم على م�صتعمرة ياردينا يف �ليوم �لتايل، 

�لنري�ن  من  �ملالجئ  يف  لالختباء  ي�رشعون  كانو�  م�صتوطنيني،  ثالثة  وجرحو�  وقتلو� 

�لغزيرة �لتي �أطلقها �لفد�ئيون.

د�فيد �ل�صمالية  �جلبهة  وقائد   Moshe Dayan د�يان  مو�صيه  �لدفاع  وزير   قام 

�لعملية �جلريئة، و�أبلغ �جلرن�ل د�يان  David Ben Eliezer بزيارة مكان  �إليعازر  بن 

لكننا  �لنوع،  هذ�  من  هجمات  دون  متاماً  نحول  �أن  با�صتطاعتنا  “لي�ص  �مل�صتوطنني: 

و�أما  ذلك”.  و�صنفعل  فعالية،  �أكرث  �ملنطقة  هذه  يف  �لدفاعي  جهازنا  جنعل  �أن  ن�صتطيع 

�لفد�ئيني حني �عرتف هو �الآخر  �الأردين �صّد  �إليعازر، فقد حّر�ص �جلي�ص  �جلرن�ل بن 

“�أن �لو�صع قد تدهور يف �ملنطقة، و�لقو�ت �الأردنية مل تعد تتخذ �إجر�ء�ت �صّد �ملخربني، 
.
ويف هذه �حلالة علينا نحن �أن نتخذ هذه �الإجر�ء�ت”90

3. عملية الأر�س الطيبة:

�ل�صمالية لنهر �لريموك.  �ل�صفاف  �لتي تقع على  �لعملية بلدة �حلمة  ��صتهدفت هذه 

156م عن �صطح �لبحر،  �إنها تقع على �نخفا�ص  �إذ  وتعدُّ �حلمة م�صتى ذو �صتاء د�فء، 

عايد عمرو، مرجع �شابق، �ص 69–82.  
90
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وتتمتع مبناخ ياثل مناخ �ملناطق �الإ�صتو�ئية. كما تتميز بانت�صار �لنباتات �الإ�صتو�ئية، 

و�ملياه �لد�فئة �لتي تخرج من ينابيعها �لثالثة لت�صب يف برك ثالث. وما كان يعطي للحمة 

�أر��صي كل من �صورية وفل�صطني  ��صتثنائية، هو وقوعها عند ز�وية تلتقي فيها  �أهمية 

ويف�صلها  جنوبها  ير  �لذي  �لريموك  نهر  بني  و�صط  منطقة  يف  تقع  فهي  و�الأردن، 

�ل�صورية  باالأر��صي  �حلمة  تت�صل  �ل�رشقية،  �ل�صمالية  �جلهة  ومن  �الأردن.  جبال  عن 

�صورية  �أي�صاً  �لغربي  �جلنوب  ومن  �جلوالن.  حيث  �الأعلى  نحو  متدرجة  مبرتفعات 

�لتي تف�صلها عن بحرية طبية بنحو ع�رشة كيلومرت�ت. كان �جلي�ص �لبيطاين قد �صّق 

�لطريق �إىل �حلمة من د�خل فل�صطني خالل �حلرب �لعاملية �لثانية بهدف مهاجمة قو�ت 

�جلوالن،  عب  �لطريق  و�أما  �آنذ�ك.  �صورية  حتتل  كانت  �لتي  �لفرن�صية   Vichy في�صي 

1948، و��صتخدمها �جلي�ص �ل�صوري يف حرب فل�صطني خالل  فقد مّت تعبيدها بعد �صنة 

قبل  �حلمة  �إىل  �لو�صول  كان  وهكذ�  طبية.  بحرية  �رشقي  جنوب  منطقة  على  هجومه 

�صنة 1948 يتم عب �لطرق �لتي توؤدي �إليها من �لد�خل �لفل�صطيني. وبعد �لنكبة، �صار 

�لو�صول �إليها يتم عن طريق �جلوالن – �لقنيطرة – فيق، وذلك حتى �صنة 1967، تاريخ 

 .
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�حتالل �حلمة مع �حتالل �لعدو �ل�صهيوين ملرتفعات �جلوالن �ل�صورية

�لهجوم   ،1969/9/4 يوم  �ملقاومة  نفذتها  �لتي  �لطيبة،  �الأر�ص  عملية  هدف  كان 

و�صارك  �ل�صهيوين،  �لعدو  وم�صتوطني  جنود  من  ممكن  عدد  �أكب  و�إ�صابة  و�لتدمري 

فيها ع�رشون مقاتالً من قو�ت �لعا�صفة و�الإخو�ن �مل�صلمون �الأردنيون و�ل�صود�نيون 

�أعد ما يزيد على مئة مقاتل  �أن كان �صابط �لعمليات يف حركة فتح قد  و�ل�صوريون بعد 

رئي�صي  دور  �الإخو�ن  مقاتلو  بها  قام  �لتي  �ال�صتطالع  لدوريات  وكان  �لبلدة.  القتحام 

�ملطلوب  كان  �إذ  �هلل،  �إال  مد�ها  يعرف  يكن  مل  خ�صائر  �القتحام  جمموعات  جتنيب  يف 

منهم تكر�ر عملية عز �لدين �لق�صام دون �الأخذ بعني �العتبار �لتح�صينات و�الإجر�ء�ت 

من  �لعمليات  �صابط  �أخذ  وقد  �ملنطقة.  يف  �ل�صهاينة  �تخذها  �لتي  �جلديدة  �الحرت�زية 

�أني�ص و�أحمد نوفل و�أحمد  حركة فتح بر�أي دوريات �ال�صتطالع �لتي كانت ت�صم ذيب 

 .
92

�أبو �صعد، باأن يخت�رش عدد �مل�صاركني يف �لعملية �إىل �خُلُم�ص �أو �ل�ُصُد�ص

عبد �هلل ها�صم، منتجعات �حلمة �ل�صورية: �أطماع �إ�رش�ئيل فيها تطرح �إ�صكالية �حلدود، احلياة، 2001/2/13،   
91

�ص 8.

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 30.  
92
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يف  �مل�صاركني  �ملقاتلني  جميع  على  موؤثرة  كلمة  باإلقاء  عز�م  �هلل  عبد  �ل�صيخ  قام 

 �لهجوم، حثهم فيهاعلى �لتوبة و�الإنابة �إىل �هلل قبل �الإقد�م على �لهجوم �لذي يعني �ملوت

يتو�جد  �أن  �هلل  “�صاء   :
93

�صعد �أبو  �أحمد  �ال�صتطالع  دورية  قائد  وي�صيف  �هلل.  ولقاء 

�ألقى  �أن  �لعملية. وكان  ليلة  �الأمامية  �ملقاتلني  �ل�صيخ عبد �هلل عز�م يف منطقة جتمع  �الأخ 

�أمر جلل  �الإقد�م على  �هلل قبل  �إىل  �لتوبة، و�الإنابة  �ملقاتلني كلمة موؤثرة، وحثهم على  يف 

�حتمال �ملوت ولقاء �هلل فيه و�رد يف �حل�صبان”.

وتابع �أحمد �أبو �صعد: “وقد مّت �ختيار نحو ع�رشين مقاتالً من �الإخو�ن ومن عنا�رش 

فتح، و��صتبعد �لباقون. وكان منهم �ثنان من عنا�رش فتح �غت�صال وتابا، و�صليا الأول 

وناال  �لعملية  نفذت  �لتايل،  �ليوم  �صباح  ويف  و�لفجر.  �لع�صاء  �صليا  �أنهما  و�أظن  مرة، 

�ل�صهادة، وكان هذ� بف�صل �هلل ثم بتوجيه من �الأخ �ل�صهيد عبد �هلل عز�م”.

4. عملية دير يا�شني:

ق�صفها  يتم  �أن  بعد  جوالن  ناحال  م�صتعمرة  �قتحام  يا�صني  دير  عملية  ��صتهدفت 

بالقذ�ئف �ل�صاروخية، وكان عدد �مل�صاركني فيها نحو مئة مقاتل من �الإخو�ن �مل�صلمني 

وحركة فتح، ومتت بالتن�صيق بني قطاعي �جلوالن يف �صورية و�لقطاع �ل�صمايل يف �الأردن 

�أني�ص  ذيب  �لهجوم  ثم  �ال�صتطالع  دوريات  يف  �مل�صاركني  �أبرز  ومن  �لعا�صفة.  لقو�ت 
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وعبد �ل�صتار �لزعيم �لذي كان ر�مياً ماهر�ً لقذ�ئف �الآر بي جي

حت�صينات  �إن  �إذ  �ل�صهيوين،  للعدو  �إيالماً  �لعمليات  �أكرث  من  �لعملية  هذه  كانت 

�أجهزة  �إلكرتوين ومانع �صلكي، عالوة على  م�صتعمرة ناحال جوالن عبارة عن حاجز 

�لليلية.  �لروؤية  على  ت�صاعد  �الأمني  �ل�صياج  منطقة  يف  �حلمر�ء  حتت  �الأ�صعة  من  �الإنذ�ر 

و�ل�صياج �الإلكرتوين عبارة عن �صلك بارتفاع ثمانية بو�صات تقريباً )نحو 20.32 �صم(، 

�إنذ�ر  �صم(، ويت�صل هذ� �ل�صلك بجهاز   60.96 �أي نحو  �إىل زو�يا حديدية )قدمني  مثبت 

يف  �أو  �مل�صتعمرة  يف  �ملالجئ  �أحد  د�خل  موجود  �أولب”  “ماوري  نوع  من  �ل�صاعة  ي�صبه 

مكان �صيطرة خلفي بو��صطة �جلهاز، يكن حتديد �ملكان �لتقريبي الأي �صخ�ص يجتاز 

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
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ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
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�ل�صلك فيتم �إنذ�ر �لقيادة �لع�صكرية يف تلك �ملنطقة التخاذ �إجر�ء�تها. و�أما �ملانع �ل�صلكي، 

�الأ�صالك  من  �صياج  �أق�صام:  ثالثة  �إىل  ومق�صم  11.28م(،  )نحو  قدماً   37 عمقه  فيبلغ 

�ل�صائكة مثبت على زو�يا حديدية )�صتة �أقد�م نحو 1.83م(، ويليه طريق تر�بي بعر�ص 

ع�رشة �أقد�م )نحو 3.05م(، ثم حقل �ألغام خمتلط بعمق 14 قدم )نحو 4.27م(، يليه طريق 

طريق  ويليه  �ل�صائكة،  �الأ�صالك  من  �صياج  و�أخري�ً  3.05م(،  )نحو  �أقد�م  ع�رشة  بعر�ص 

رئي�صي معبّد. ويوجد ثغر�ت عب هذ� �ملانع، ليتمكن �ملز�رعون �ل�صهاينة من �لو�صول 

�إىل �حلقول نهار�ً، �إال �أنها تغلق ليالً.

تتوىل  نظامية  ع�صكرية  تعزيز�ت  فاإن  وت�صليحها،  �مل�صتعمرة  لو�صع  وبالن�صبة 

فاإن  �مل�صتعمر�ت،  من  وكغريها  �أنف�صهم.  �مل�صتعمرة  �صكان  �إىل  باالإ�صافة  حر��صتها 

م�صتوطن  كل  �إن  �إذ  و�ملعد�ت،  و�ملوؤن  �ل�صالح  من  �حتياجاتها  يف  حتتفظ  جوالن  ناحال 

يحتفظ ب�صالحه �ل�صخ�صي يف منزله، وهو بندقية �أو ر�صا�ص عوزي Uzi. كما �أن �أ�صلحة 

جمموعات �حلر��صة ت�صم �لر�صا�صات �خلفيفة و�ملتو�صطة ومد�فع �لهاون 2 و3 بو�صة. 

وب�صكل عام، �الأ�صلحة �ملتوفرة يف �مل�صتعمرة، ملعدل كل مئة م�صتوطن هي: 8 ر�صا�صات 

متو�صطة، 20 ر�صا�ص عوزي، 70 بندقية بلجيكية �أف �أن �أو FN، مد�فع بازوكا وحو��صن 

 .
95

�أنريجا Energa، مد�فع هاون، وقنابل يدوية

�إن  �إذ  �لطعم،  يف  �لعدو  فوقع  �مل�صتعمرة،  �لفد�ئيون  ق�صف   ،1969/9/15 ليلة  يف 

�مل�صتهدف هم �مل�صتوطنون د�خلها، وغاب عنه �أن يكون �جلنود �ملدججون بال�صالح هم 

وم�صتودعات  �ل�صباط  نادي  �القتحام  جمموعة  ��صتهدفت  حيث  كان،  ما  وهذ�  �لهدف. 

و�صيار�ت ع�صكرية.

متكنت جمموعات �القتحام من تدمري �ملبنى وعدد من �الآليات، و�أوقعت عدد�ً كبري�ً 

�إىل  �أن تن�صحب ب�صالم عائدة  �لقتلى و�جلرحى يف �صفوف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قبل  من 

وجناحها  �لعملية  �آثار  من  �لتقليل  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لناطق  حاول  وقد  قو�عدها. 

 .
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باالدعاء �أن خ�صائر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لب�رشية �قت�رشت على قتيل و�حد و11 جريحا

عايد عمرو، مرجع �شابق، �ص 72–74.  
95

م�صطفى �الأ�صعد، مرجع �شابق.  
96



98

قواعد ال�شيوخ

:Rutenberg 5. عملية م�رسوع روتنربغ

�إىل  �الأردنية  �الأر��صي  يف  كيلومرت�ت  خم�صة  نحو  ُبعد  على  روتنبغ  م�رشوع  يقع 

�ل�صمال �لغربي من بلدة �ل�صونة �ل�صمالية. وهذ� �مل�رشوع عبارة عن بقايا حمطة توليد 

تغذي  كهربائية  طاقة  �إىل  �الأردن  نهر  ملياه  �حلركة  طاقة  حتويل  على  تعمل  للكهرباء، 

فل�صطني بالطاقة �لكهربائية �أيام �النتد�ب �لبيطاين.

��صتهدفت هذه �لعملية �لهجوم على �صيارتني جمنزرتني جلي�ص �الحتالل كانتا تقومان 

بالدورية يف تلك �ملنطقة. وهي �أول عملية كبرية ينفذها �الإخو�ن �مل�صلمون منفردين، بعد 

�أن مّت �التفاق مع قيادة حركة فتح �أن ي�صتقل �الإخو�ن يف عملياتهم عن قو�ت �لعا�صفة، 

قاعدة من  �ملجاهدون  نفذ  منها.  �لعمليات  �صابط  يكون  �أن  �الأخرية  ��صرتطت   حيث 

بيت �ملقد�ص يف مرو عمليتهم �جلريئة �خلمي�ص 1970/1/29، بعد عدة دوريات ��صتطالعية 

دون  �ملجنزرتني،  د�خل  كانو�  �لذين  �جلنود  تفاجاأ  حيث  �الإ�رش�ئيلية  �لقوة  ��صتهدفت 

�ملجنزرتني  بالتعامل مع  �ملجاهدون  �لنري�ن. و�كتفى  �لرد على م�صادر  �أن يتمكنو� من 

باالأ�صلحة �لر�صا�صة، وقن�ص �جلنود د�خلها، ثم خا�صو� معركة عنيفة مع �لتعزيز�ت �لتي 

دفعها �الحتالل لنجدة جمنزرتيه، موقعني خ�صائر �أخرى يف �صفوف �جلنود �ل�صهاينة.

�الإخو�ن  �ثنني من  �إىل قاعدتهم، وهم يحملون  وقد متكن �ملجاهدون من �الن�صحاب 

�الأمر  �ملنطقة،  من  باإخالئهما  �الأردين  �جلي�ص  قام  �أن  بعد  �لعملية،  يف  �أ�صيبا  �ل�صوريني 
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�لذي �أدى �إىل �إ�صابة �أحد �صباطه �مل�صاركني بعملية �الإخالء

�أن هذه  �لناطق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي �كتفى باالعرت�ف باأربع �إ�صابات فقط، مدعياً 

بالقرب من  �الأردين  �إ�رش�ئيلية لنري�ن من �جلانب  �الإ�صابات نتجت عن تعر�ص دورية 

م�صتعمرة جي�رش Gesher يف و�دي �الأردن. وفيما �أعلن ناطق ع�صكري �أردين �أن طائرتني 

للعدو �أغارتا على منطقة �مل�رشوع يف و�دي �الأردن �ل�صمايل، تبعتها �أربع طائر�ت �أخرى 

قامت بق�صف منطقة �ل�صونة �جلنوبية دون �أن تقع �أّي خ�صائر يف �جلانب �الأردين يف كلتا 

�لغارتني، قال �لناطق �الإ�رش�ئيلي �إن �لغارتني ��صتهدفتا قاعدة للفد�ئيني �نطلق منها �لذين 

 .
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ونتوقف عند �ملجاهد �جلريح �أبو م�صعب، لننقل ق�صته �لتي تدل على نوعية �ل�صباب 

ر�أ�صه  يف  �أ�صيب  �الأخ  فهذ�  �الإ�صالمية.  �حلركة  �أبناء  من  �ل�صيوخ  قو�عد  يف  تربو�  �لذين 

وجنبه ثم تلقى �لعالج و�صفاه �هلل، وذهب لزيارة �أقرباء له يف �لكويت، وعاد مرة �أخرى 

ليلتحق بقاعدته من جديد. و�صاءت �إر�دة �هلل �أن ي�صاب كاالإ�صابة نف�صها �لتي حدثت له 

�أو يف  �أن قال: ال فرق هنا  �إال  يف �ملرة �ل�صابقة، و�أن ي�صاب يف �ملكان نف�صه، فما كان منه 

�جلنة، طريقنا هكذ�. وعندما �صاأله �لطبيب: هل حت�ص بخوف الأنك �أ�صبت باملكان نف�صه؟ 

 .
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�أجابه: �صاحمك �هلل، هل �ملوؤمن يخاف؟ ال، ��صتغفر �هلل، �إن �ملوؤمن ال يخاف

6. عملية اأ�شدوت يعقوب:

 ،1970/4/28 �لثالثاء  �أ�صدوت يعقوب  �مل�صلمون القتحام م�صتعمرة  �الإخو�ن  خطط 

حممد  �لنقيب  �جلنوبي  �ليمن  بجي�ص  �ل�صابق  �ل�صابط  بقيادة  منهم  جمموعة  و�ختارو� 

عن  �ملعلومات  جلمع  ��صتطالعية  دوريات  وتنظيم  �ملنطقة  بدر��صة  للقيام  باعباد  �صعيد 

حت�صينات �لعدو يف �ملنطقة.

�ملجموعة با�صم  �لعا�صفة  قو�ت  بالغ  �إليها  �أ�صار  �لتي  �ملجموعة  حاولت   وحني 

من  كثيف  نار  الإطالق  تعر�صت  للم�صتعمرة،  �الإلكرتوين  �جلد�ر  من  �أكرث  �القرت�ب   29

�لكمائن �الإ�رش�ئيلية �ملتقدمة. وقد ��صتمر تبادل �إطالق �لنار لنحو �صاعة كاملة، ��صطر 

�لعدو �إىل جلب جند�ت �أكرث �إىل �أر�ص �ملعركة.

وفيما كان ال بّد من �الن�صحاب، وقف �لبطل �حل�رشمي وقفة �ملوؤمن �ل�صادق، وحتمل 

حممد �صعيد باعباد مهمة �لدفاع عن �إخو�نه لي�صهل �ن�صحابهم وهو يردد: “ال يهمني يف 

�أّي حلظة يختارين فيها �لقدر، ولكن كل ما يهمني �أن �أكون يف �صاحة �جلهاد �ملقد�ص، لكي 

 .
يكون موتي بد�ية لطريق �جلنه �لتي وعد �هلل بها �ملجاهدين يف �صبيله”100

ويتذكر �أحد �ملجاهدين �لذين �صاركو� يف دورية �ال�صتطالع، وقد �أ�صار �إىل نف�صه با�صم 

عن  كيلومرت  مئة  نحو  تبعد  منطقة  �إىل  بالتحرك  �الأو�مر  �إلينا  “�صدرت   :
101ً

قائال عّمار، 

نح�صل  و�أن  �ليهودية،  و�مل�صتعمر�ت  �ملناطق  بع�ص  ت�صوير  وتقت�صي  قو�عدنا،  �إحدى 

على ��صتطالعات كاملة للمنطقة �ملذكورة”. وي�صيف عّمار: 

املجتمع، 1970/5/5، �ص 9.  
99

ح�صني عبد �هلل، “من عدن �إىل جنة عدٍن،” املجتمع، 1970/5/5، �ص 8.  
100

املرجع نف�شه.  
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على  �صري�ً  �أخرى  وتارة  تارة  قو�عدنا،  �صيار�ت  منت  على  كالعادة  حتركنا 

�ل�صهيد  على  يظهر  وكان  هم�ص،  يف  نتحدث  وكنا  �ملحتلة،  �الأر�ص  يف  �الأقد�م 

عالمات �ال�صتب�صار و�لفرح، وقد حاولنا �أن نتبني حقيقة ما حتمله نف�صه يف تلك 

كاأي  بيننا  �ل�صب و�ل�صمت و�لهدوء. فقد عا�ص  �لذي عرفنا عنه  �للحظة، وهو 

فد�ئي �آخر، ال يغره من�صبه، وال تعلية رتبته حتى مل نكن نعرف عنه �صابقاً باأنه 

يحمل ماج�صتري يف �لرتبية �الإ�صالمية �إال بعد ��صت�صهاده.

�الأخ:  فريد  �ملرة،  هذه  خري�ً  م�صتب�رش  �أنك  �أرى  �أ�صاأله:  �أن  “حاولت  عمار:  ويختم 

�إنني �أقرب �الآن �إىل �جلنة من �الأر�ص، بل �إنني �أرى يا �أخي وجهي يف �ل�صهيد �أبو �حل�صن 

�صحبة يف  له  فهنيئاً  �حل�صن،  باأبي  وحلق  ووفائه،  باإخال�صه  �صدق  وقد   يدعوين، 

�أبي �حل�صن و�إخو�نه �ل�صهد�ء”. 

7. عملية اخلام�س من حزيران/ يونيو:

خطط �الإخو�ن �مل�رشفون على قو�عد �ل�صيوخ للقيام بعملية جهادية كبرية، وقررو� 

�أن تكون يف يوم �لهزية، �خلام�ص من حزير�ن، رفعاً للمعنويات و�نتقاماً من �أعد�ء �هلل 

�أبناء  �لفد�ئية ت�صارك  لكر�مة هذه �الأمة. وفيما كانت �مل�صري�ت  �ليهود �ل�صهاينة، وثاأر�ً 

1967 يف مدينة عّمان، كان �الإخو�ن �مل�صلمون  �إحياء ذكرى �خلام�ص من يونيو  �ل�صعب 

يرتبون مل�صرية من نوع �آخر، جعلت �لنا�ص و�لفد�ئيني و�جلي�ص يقفون يف �ل�صفة �ل�رشقية 

مل�صاهدة ما يجري يف و�صح �لنهار غربي �لنهر. وقد ذ�ع �صيت ما قام به �الإخو�ن حتى 

�أحد مر��صليها لعمل مقابالت مع �الإخو�ن �لذين  �أر�صلت  �إذ�عة �لعا�صفة من �لقاهرة  �أن 

�لعملية يف  �إننا قمنا بهذه  للمر��صل:  قائلني  �الإخو�ن رف�صو� ذلك  �أن  �لعملية، غري  نفذو� 

 .
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�صبيل �هلل، ولي�ص للتباهي و�إجر�ء �ملقابالت �ل�صحفية �أو �الإذ�عية

�إجر�ء عمليات �ال�صتطالع �لالزمة، �ختار �الإخو�ن �مل�صلمون �صتة مقاتلني هم:  بعد 

بلة(،  بن  )�أحمد  �لعلوي  و�إبر�هيم  �إ�صماعيل(،  )�أبو  �إ�صماعيل  و�إبر�هيم  عز�م،  �هلل  عبد 

�أحمد �لدين  و�صالح  معاذ(،  )�أبو  �الإدلبي  ومهدي  �صبحي(،  )�أبو  �خلري  �أبو   وفوزي 

ت�صتهدف  كانت  �لتي  �جلديدة  �لنوعية  �لعملية  يف  للم�صاركة  رباح(  بن  )بالل  �هلل  عبد 

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 31.  
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�لهجوم على دورية موؤللة جلي�ص �الحتالل تتكون من كا�صحة �ألغام ودبابتني �إىل �جلنوب 

.Kfar Ruppin من م�صتعمرة كفار روبني

�لغرب  �إىل  يقع  موقع  �إىل  وغزة  �ملقد�ص  بيت  قاعدتي  من  �لفد�ئية  �ملجموعة  �نطلقت 

 ،1970/6/5 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  �صباح  من   5:30 �ل�صاعة  نحو  يف  �مل�صارع  قرية  من 

و��صتطاعت بعد �أن �جتازت �حلدود �أن ت�صتدرج �لدورية �الإ�رش�ئيلية �إىل �أر�ص مك�صوفة 

ليتم �رشب �آلياتها بقذ�ئف �الآر بي جي و�لبازوكا قبل �أن يقوم �لفد�ئيون بالق�صاء على 

 .
103

�جلنود د�خلها باالأ�صلحة �لر�صا�صة

�أر�صل �صحفياً كندياً و�آخر �صويدياً مع  كان وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي مو�صيه د�يان 

مبجاهدي  و�إذ  �نتهى،  قد  �لفد�ئي  �لعمل  �أن  وُيريهما  �حلدود،  على  بهما  ليطوفو�  �آليات 

ويتم  �لثالث  �الآليات  وتدمر  �ل�صحفيان  وُيجرح  �لقذ�ئف  وتنهال  يفاجئونهم،  �الإخو�ن 

عالية.  برتبة  �صابط  بقيادة  وجندياً  �صابطاً  ع�رشين  من  �ملكونة  طو�قمها  على  �لق�صاء 

�هلل من  �أحمد عبد  �لدين  �لقد�ص �صالح  �بن  �ملقاتلني هما:  �ثنان من خرية  ��صت�صهد  وقد 

قاعدة غزة، و�بن حماة مهدي عبد �لرز�ق �الإدلبي من قاعدة بيت �ملقد�ص، بقيت جثتيهما 

 .
104

على �أر�ص �ملعركة دون �أن يتمكن �الإخو�ن من �صحب جثمانيهما

يف  قتال  �ثنني  وفد�ئيني  كبري�ً  �إ�رش�ئيلياً  �صابطاً  �أن  �أعلن  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  ناطق 

و�لزر�عة  روبني  كفار  م�صتوطنتي  بني  �إ�رش�ئيلية  ودورية  فد�ئية  جمموعة  بني  ��صتباك 

على �جلبهة �الأردنية. و�أو�صح �لناطق �لع�صكري �أن �لفد�ئيني فتحو� نري�ن �أ�صلحتهم على 

�لعربات �الإ�رش�ئيلية من م�صافة تبعد نحو 20 ياردة فقط )نحو 18.29م(، و�أن �أربعة من 

�رشطة حر�ص �حلدود، وثالثة جنود، وم�صتوطنني �ثنني، باالإ�صافة �إىل �مل�صور �لكندي 

هولدمان  �صتيفن  �ل�صويدي  �لتلفزيوين  و�مل�صور   ،Peter Simmons �صيمونز  بيرت 

 .
105

�أ�صيبو� بجروح خالل �ملعركة

�لناطقة  �الإ�رش�ئيلية   The Jerusalem Post بو�صت  �جلريوز�ليم  �صحيفة  و�أما 

باللغة �الإجنليزية، فقد كتبت �أن �ثنني من �لفد�ئيني قتال �إثر ��صتباك وقع �إىل �جلنوب من 

عبد �هلل عز�م، حما�س: اجلذور التاريخية وامليثاق )بي�صاور: مكتب خدمات �ملجاهدين، 1989(، �ص 73.  
103

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 31.   
104

لطفي �لعابد ونبيلة �صلباق، مرجع �شابق، �ص 490 و676.  
105
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كفار روبني، قتل فيه �أي�صاً �صابط �إ�رش�ئيلي برتبة مقدم يدعى مي�صال قي�رش، وهو من 

م�صتعمرة موت�صكني Motzkin ويف �لـ 29 من عمره. 

وت�صيف �ل�صحيفة، �أنه جرح يف هذ� �ال�صتباك عدد من �رشطة حر�ص �حلدود و�جلنود 

�الإ�رش�ئيليني و�صحفيان ذكرت �أنهما نرويجيان �صاهد� �ملعركة، و�أن �لفد�ئيني ��صتعملو� 

 .
106

يف هذ� �ال�صتباك قذ�ئف �لبازوكا

8. عملية ال�شهيد �شيد قطب:

�صميت هذه �لعملية بعملية �صيد قطب، �إذ �إن �صالح ح�صن هو �لذي خطط لها و�ختار 

نف�صه، قطب  �صيد  فيه  ��صت�صهد  �لذي  �ليوم  يف  توقيتها  �ختار  �إنه  بل  �ال�صم،  هذ�   لها 

��صم عملية حطني الأنها وقعت يف منطقة  �أطلق عليها  �أغ�صط�ص. و�لبع�ص  �آب/  28 من  �لـ 

قريبة من �أر�ص معركة حطني �خلالدة. 

كانت خ�صائر �الحتالل �ل�صهيوين يف هذه �لعملية �لبطولية 12 قتيالً بينما ��صت�صهد 

ثالثة مقاتلني �إثر تبادل �لنري�ن مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، نقل �إخو�نهم باجلهاد �لنعو�ص 

بود�ع مهيب. ف�صالح ح�صن )�أبو عمرو( لُّف بالعلم �مل�رشي، وزهري �صعدو )�رشحبيل 

بن ح�صنة( بالعلم �ل�صوري، وحممود �لبقاوي )�أبو جندل( بالعلم �الأردين. وكان يوماً 

من �أيام �مل�صلمني يف كفر �ملاء باإربد، ويف حماة ب�صورية، ويف �لكويت حيث ت�صكن زوجة 

.
107

�أبي عمرو

كانت خطة �لعملية تت�صمن مهاجمة دورية من �صبع جمنزر�ت بد�أ جي�ص �الحتالل 

مّت  �لتي  �الألغام  وكا�صحة  �لدبابتني  عن  عو�صاً  روبني  كفار  م�صتعمرة  حول  بت�صيريها 

تدمريها يف عملية �خلام�ص من حزير�ن. وقد �أعد �ل�صهيد �صالح ح�صن �خلطة، و�أ�رشف 

�إىل  وهي  �ملجاهدون،  �صي�صتخدمها  �لتي  �الأ�صلحة  و�ختار  �ال�صتطالع،  دوريات  على 

35 �صاروخاً حمموالً تطلق بالكهرباء، مّت نقلها على دفعات  جانب �الأ�صلحة �لر�صا�صة، 

�إىل منطقة �صهل بي�صان د�خل  �إىل منطقة �لهجوم. و�أخذ �ل�صهيد ينزل بنف�صه  عب �لنهر 

عارف �لعارف، اأوراق عارف العارف: املجموعة اخلام�شة )بريوت: �لد�ر �لعربية للمو�صوعات، 1974(،  
106 

�ص 1285.

م�صطفى �الأ�صعد، مرجع �شابق.   
107



103

االإخوان يف قواعد الفدائيني

وكان  للعملية،  �ملقاتلني  ويح�صد  �ل�صو�ريخ،  وين�صب  �لعتاد  يخزن  �ملحتلة،  �الأر�ص 

 .
108ً

عددهم ع�رشين جماهد�

�نتقلت �ملجموعة �الأوىل من �الإخو�ن �إىل غربي �لنهر ت�صلالً م�صاء �جلمعة 1970/8/28، 

و�لتي كانت ت�صم �صالح ح�صن وزهري �صعدو وحممود �لبقاوي وحممود ح�صن، لنقل 

على  �ل�صاروخية  �لقذ�ئف  نقل  فتم  كبرية.  كانت  �لعملية  الأن  �لالزم،  و�لعتاد  �ل�صالح 

دفعات، وكذلك ر�صا�ص دو�صكا ملنع طائرة هوليكبرت Helicopter كان يتوقع �أن تهاجم 

�ملكان مل�صاندة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، من �لعمل بفاعلية وحماولة �إ�صقاطها �إن �أمكن. وبعد 

نقل �الأ�صلحة عب �لنهر، بد�أت �ملجموعة �لفد�ئية بالعودة قبل �أن يطلع �لفجر، ويك�صفهم 

�لعدو. ويف �أثناء �قرت�ب �ملجاهدين �الأربعة من نقطة �لعبور يف �صاعات �لفجر �الأوىل من 

�ل�رشقية د�خل  �ل�صفة  �إىل  �ل�صبت، فوجئو� بكمني من جي�ص �الحتالل كان قد عب  يوم 

�إىل  �أدت  �الأر��صي �الأردنية، فتبادلو� �لنري�ن معه ود�رت ��صتباكات عنيفة بني �جلانبني 

��صت�صهاد �لثالثة: �صالح ح�صن، وزهري �صعدو، وحممود �لبقاوي، بينما جنا حممود 

 .
109

ح�صن

�ل�صهد�ء  جثث  الإح�صار  �ملكان  �إىل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  مقاتلي  من  جمموعة  �نتقلت 

ووجد  �جلثث.  �إح�صار  من  متكنو�  �أنهم  غري  �ل�صديد،  للق�صف  فتعر�صو�  لدفنها، 

 �الإخو�ن �أن �لعدو �ل�صهيوين قد مثّل بجثث �ل�صهد�ء، �إذ فقئت عينا �أبي عمرو، و�خرتقت

�أن  معه  ومن  ��صتطاع  �إذ  عليه،  حقد  نتيجة  �لتمثيل  هذ�  وكان  ج�صمه.  ر�صا�صات   110

 .
110

يقتلو�  12 جندياً غري �جلرحى بدت �أثار دمائهم على �الأر�ص

�الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �لناطق  وبيانات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحف  �أن  ذكره  يجدر  ومما 

�إيجود مائري قتل يف  19 من عمره يدعى  �لـ  �إ�رش�ئيلياً يف  �أن جندياً  �كتفت باالإعرت�ف  قد 

.
111

�ال�صتباك دون �أن تورد �أّي تفا�صيل �إ�صافية عن �لعملية �لفد�ئية

حممد �أبو فار�ص، مرجع �شابق، �ص 377.  
108

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 32.  
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حممد �أبو فار�ص، مرجع �شابق، �ص 277–278.  
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عارف �لعارف، مرجع �شابق، �ص 1350.   
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وق�صة  �لعملية  عن  �لفد�ئية  �ملجموعة  من  �لوحيد  �لناجي  ح�صن،  حممود  يقول 

:
112

��صت�صهاد رفاقه يف ميد�ن �جلهاد

�ل�صكان  معظم  ترك  بعدما  معدومة،  بل  هادئة  و�الأ�صو�ت  د�م�ص،  �لظالم 

قر�هم فهي خاوية مل ت�صكن من بعدهم. و�خرتقنا هذه �لقرى �ملهجورة وخرجنا 

�إىل �حلقول و�ملر�عي و�لب�صاتني، و�لركب �ل�صغري يغّذ �ل�صري �إىل هدفه، وو�صلنا 

بعد قر�بة �صاعتني من �ل�صري �حلثيث �إىل �صاطئ �لنهر. وتوقفنا عن �ل�صري فرتة 

ما  ثقل  من  �ملنهكة  �الأج�صام  قليالً  �رتاحت  �أن  �إىل  �صاعة،  ن�صف  نحو  ق�صرية، 

حملت.

كان ل�صاننا د�ئماً يلهج باال�صتغفار و�لذكر، وكانت تخطر د�ئماً على �أفكارنا 

�أ�رشطة  عقولنا  ويف  �أذهاننا  حول  وتدور  �ال�صتغفار.  و�صيغ  �الآيات  من  كثري 

�لنف�ص  يالأ  ما  ومنها  يبكي،  ما  ومنها  ي�صحك  ما  منها  معينة،  ملو�قف  معينة 

�الإن�صان  ذهن  على  تخطر  كيف  ندري  ال  �أ�صياء  وهكذ�  ييئ�ص.  ومنها  حما�صة 

�الأخبار �خلا�صة  يف ثو�ن معدودة بدون ر�بط بينها؛ ولكنها ت�صبه �رشيطاً من 

تعر�ص على ذهنك وكاأن ال �صاأن لك بها.

للقتال،  منا�صباً  و�صعاً  و�أخذنا  �لنهر،  عبور  ترتيب  يف  �صديد  حذر  يف  بد�أنا 

حت�صباً الأي مفاجاأة، وقامت جمموعة �صغرية بعبور �لنهر و�لتمركز يف �ل�صفة 

�نتهينا  �أن  �إىل  �لعبور. وهكذ�  �الأخرى يف  �ملجموعة  بد�أت  قليل  بعد  ثم  �الأخرى، 

جميعاً من �لعبور، ثم �أخذنا نقطع �لنهر ذهاباً و�إياباً �إىل �أن قمنا بنقل كل �ملعد�ت 

�إال  �لفجر  على  يبق  ومل  غلبنا  قد  �لوقت  �أن  �صعرنا  ولكنا  �ال�صتعد�د،  يف  وبد�أنا 

�لقليل. ومع بع�ص �حل�صابات �خلفيفة، �أدركنا �أنه من �ل�صعب �أن ي�صعفنا �لوقت 

يف عمل كل �لتجهيز�ت، فقررنا تاأجيل موعد �لتنفيذ لليوم �لثاين، وكان ال بّد من 

�لعودة قبل طلوع �لنهار.

قمنا بعبور �لنهر �إىل �ل�صفة �ل�رشقية و��صرتحنا قليالً بعد �أن �أر�صلنا �أحدنا 

�ألّح  �النتظار  �أثناء  ويف  �لثاين؛  لليوم  �لعملية  بتاأجيل  �لتغطية  جمموعة  الإخبار 

�لنوم على جفوننا، وكنت �صمن جمموعة كتب �هلل �ل�صهادة ملعظم �أفر�دها.

،)2006 �لعلوم للن�رش و�لتوزيع،  4 )عّمان: د�ر  ثمانون عاماً بحثاً عن خمرج، ط  �ل�صهيد �صالح ح�صن،   
112 

�ص 292–295.



105

االإخوان يف قواعد الفدائيني

بيته.  يف  ينام  وكاأنه  عميق  نوم  يف  يغط  وهو  عمرو  �أبي  على  عيني  وقعت 

يف  يغطان  وهما  ح�صن،  و�صالح  �صعدو  زهري  رجلني:  بني  عيني  �أنقل  وظللت 

بنباأ  يخبنا  �لبقاوي  حممود  عاد  �أن  لبث  وما  �لطريق.  تر�قب  وعيناي  �لنوم 

طريق  يف  �ل�صري  وبد�أنا  �لعملية.  بتاأجيل  و�إبالغها  �لتغطية  مبجموعة  �لتقائه 

�لعودة، مل نتكلم كثري�ً.

�أبو�ب �جلنة قد فتحت ��صتعد�د�ً ال�صتقبال �صهد�ء �صوف  �أن  مل نكن نعرف 

ينتقلون بعد حلظات، و�أننا كلما قطعنا خطوة �إىل �الأمام، كلما قطعنا خطوة �إىل 

�جلنة.

ال  حممود  يا  خطوه:  يف  �رشيعاً  كان  �لذي  �لبقاوي  حممود  �أنادي  ووقفت 

ت�رشع حتى ال تختفي عن �أعيننا يف �لظالم �حلالك. وللمرة �لثانية حدث �أن توقفنا 

وتكرر �لند�ء ملحمود �أن يبطئ يف �صريه، وبد�أ حممود يبطئ فعالً يف �صريه. ولكن 

وكذلك  خلفي  ي�صري  عمرو  �أبو  وكان  بد�أت،  قد  �ل�صهد�ء  �صعود  مرحلة  كانت 

�أظل  �الأي�رش حتى  �إىل �جلانب  �الأين  �لطريق  زهري �صعدو، و�نتقلت من جانب 

مالحقاً ملحمود يف �أثناء �صريه.

وفجاأة ر�أيت نار�ً حامية تخرج من �الأر�ص باجتاه حممود �لبقاوي وذلك 

15م، وتابعت �لنار �حلامية وهي ت�صيب حممود�ً و�أدركت يف �حلال  بعد قر�بة 

�أن حممود�ً كان �أول �ل�صاعدين. وهوى �جل�صد �لطاهر على �الأر�ص، و�صعدت 

�لذي  �ل�رش  و�صعد  �أ�صلها،  �ملادة  �إىل  �ملادة  هوت  بارئها...  �إىل  �لكرية  �لروح 

هو من علم ربه �إىل خالقه. وظلت �ملد�فع تق�صف يف �جتاه حممود ق�صفاً عنيفاً 

متو��صالً. و�أخذنا و�صع �ال�صتعد�د لاللتحام، ومل يخطر ببالنا �أن �إخالء �الأهايل 

لقر�هم يكن �أن يغري �ليهود بالتعمق �إىل هذ� �حلد د�خل �أر�ص �ل�صفة �ل�رشقية، 

وكاأنها بدون �صاحب.

جمموعة  �أنها  مني  ظناً  وذلك  تفعل؟  ماذ�  �نتبه...  �صوتي:  باأعلى  ف�صحت 

عبية  كلمات  ب�صع  ولكن  علينا؛  نري�نها  ففتحت  يهود�ً  ح�صبتنا  �لفد�ئيني  من 

 بلغت �آذ�ننا جعلتنا ندرك �لو�صع متاماً، �إنه كمني يهودي و�إنه ال يقل عن ف�صيلة

كاملة.
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ولكن من �أدرى �ليهود �أننا �صوف نعود من هذ� �لطريق؟ هل هي �إخبارية من 

بع�ص عيونهم؟ هل �مل�صاألة �صدفة؟ ال ن�صتطيع �جلزم و�إن كانت �ل�صو�هد تنبئ 

�أن لليهود يف هذه �ملنطقة بع�ص �لعيون �لتي تنبئهم بالتحركات يف �ملنطقة.

ظللت نحو ثالث دقائق و�أنا �أر�قب �ملوقف للت�رشف ح�صب �لتقدير �ل�صليم. 

�لقرف�صاء و�أخذ و�صع  �أبا عمرو قد جل�ص  نظرت خلفي نظرة خاطفة فوجدت 

�أي�صاً  ونخفي  مو�قعنا،  نخفي  حتى  �لرد  �أو  �اللتحام  نحاول  ومل  �ال�صتعد�د. 

وقررنا  هدى.  غري  على  ي�رشبون  �ليهود  وظّل  �لد�م�ص،  �لظالم  بف�صل  عددنا 

�ليهودية  �لقنابل  بد�أت  �النتقال،  ومع  �أمناً.  �أكرث  �أماكن  �إىل  �أماكننا  من  �النتقال 

تنهال علينا.

كل هذ� ونحن �صاكنون متاماً، ثم بد�أ �ليهود �إر�صال طلقات كا�صفة من مد�فع 

هاون ملحاولة معرفة مكاننا، ويف �أثناء �نتقال �أبي عمرو وزهري �صعدو من مكان 

�إىل مكان �أ�صيب �أحدهما يف قدمه، ووقف �الآخر مل�صاعدته وظال يف �أماكنهما، �إىل 

�أن �أر�د �ليهود �أن ياأخذوهما، فاأم�صك كل منهما ب�صالحه، وكانت مو�جهة عنيفة 

بني �ملجاهدين وبني �ليهود.

***

خالل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  نفذه  ملا  �لوحيد  �حل�صاد  هي  �ل�صابقة  �لعمليات  تكن  مل 

و�ال�صتباك  �لقن�ص  عمليات  من  �لع�رش�ت  هناك  بل  �ل�صيوخ،  قو�عد  �إطار  يف  جهادهم 

�أن �لذ�كرة مل ت�صعفهم الإير�د تو�ريخ حدوثها  �أوردها ممن وثقنا �صهاد�تهم، غري  �لتي 

و�الأ�صخا�ص �مل�صاركني فيها. ومنها، �صهادة �لقائد �أحمد �أبو �صعد �لذي قال باأن فوزي 

�أبو �خلري نزل يف �إحدى �لعمليات مبفرده وحفر خندقاً حتت �صجرة �إىل جانب �لنهر، حني 

�ل�صابط وجنديان،  ثم  �الإ�رش�ئيلي قن�ص �صائقها  للجي�ص  قدمت �صيارة جيب مك�صوفة 

.
113

فاأرد�هم باأربع ر�صا�صات، حيث كان ماهر�ً بالقن�ص

�إخو�ن م�رش ترك رغد �لعي�ص يف  �أبو �لف�صل، وهو حماٍم كبري من  وي�صيف مدحت 

�لكويت وح�رش للجهاد يف قو�عد �ل�صيوخ: 

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
113
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كنا بعد �صالة �لفجر نذهب �إىل �ملز�رع �لو�قعة على �صفة �لنهر لنختبئ بني 

�أ�صجارها ومعنا بندقية قن�ص، وكنا نعرف ما �إذ� كان �جلندي �لذي جرى قن�صه 

�أ�صيب �أم ال من �صوته، فاإن عال �صوته بال�رش�خ �أدركنا �أنه �أ�صيب، و�إال فاإنها 

طلقة طائ�صة. وكان يعقب كل عملية قن�ص �إطالق نار كثيف من ر�صا�صات �لعدو 

.
114ً

مت�صح �أ�صجار �ملنطقة م�صحا

�لدفاع �الإ�رش�ئيلي  �أن �صالح ح�صن كان يخطط الغتيال وزير  �أن نوثق  ويجدر بنا 

فيهاجمه  �لعملية،  موقع  لزيارة  د�يان  ت�صتدرج  قوية  عملية  تنفيذ  عب  د�يان،  مو�صيه 

�صالح بقيادة  �لعقبة  يف  �الإخو�ن  حاول  كذلك   .
115

نف�صه �ملكان  يف  ينتظره  ثاٍن   كمني 

�أبو ميزر �رشب مدينة �إيالت بال�صو�ريخ، �أول مرة باأربعة �صو�ريخ غري �أن �ثنني منها 

�أبو طالب  �أحمد  . كما يوؤكد 
116ً

24 �صاروخا مل ت�صتعل؛ ويف �ملرة �لثانية جنحو� باإطالق 

 Negev Nuclear Research �أن �صالح ح�صن كان يخطط ال�صتهد�ف مفاعل ديونا 

Center )NNRC(l يف منطقة بئر �ل�صبع، و�أنه قطع �صوطاً كبري�ً يف �لتخطيط و�ال�صتطالع 

.
117

للعملية، دون �أن يذكر �أّي تفا�صيل �أخرى

خ�م�سً�: جتربة اإ�سالمية متميزة:

�لنائية  �لقرى  حول  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لقتال  وقو�عد  �لتدريب  مع�صكر�ت  �نت�رشت 

وت�صكلت  �الأردن،  غور  يف  �لنار  �إطالق  وقف  خّط  وعلى  و�أحر��صها،  �إربد  منطقة  يف 

�لت�صابك  �لذين ما يز�لون يذكرون  �لقرى  �الإخو�ن و�أهل هذه  �أخوية بني مقاتلي  عالقة 

منت�رشة  كانت  عملية  عن  �الإخو�ن  �بتعد  حيث  و�أريحية،  �صدق  بكل  ح�صل،  �لذي 

�لو�صاية وفر�ص  �ل�صكان،  من  �لتبعات  جمع  وهي  �لفد�ئية،  �لتنظيمات  بع�ص   يف 

و�خلاو�ت عليهم.

 .)2013 ق�شتي مع اجلماعة وق�شتهم مع الع�شكر )�لقاهرة: مكتبة �ل�رشوق �لدولية،  �أبو فا�صل،  مدحت   
114

�لطبعة �الإلكرتونية نقالً عن مركز �لدر��صات �لتاريخية لالإخو�ن �مل�صلمني. 

�إبر�هيم غر�يبة، جماعة الإخوان امل�شلمني يف الأردن: 1946–1996، �ص 14.  
115

و�صفي �جلهني، مقابلة �صخ�صية �أجر�ها د. علي �لعتوم، �لعقبة، 1992/1/15.  
116

�أحمد �أبو طالب، مقابلة �صخ�صية، 2010/4/7.  
117
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و��صتطاع �الإخو�ن من خالل بر�جمهم �لرتبوية و�ل�رشعية �أن يثريو� يف �لنفو�ص �حلمية 

و�الندفاع لاللتحاق بركب �جلهاد، ومن خالل �البتعاد عن �ملز�ود�ت �لفكرية و�ل�صيا�صية 

ومن  وقو�عدهم،  مع�صكر�تهم  من  �لقريبة  �لقرى  �أبناء  ي�صتقطبو�  �أن  �لكالمية  و�حلرب 

يبنو�  �أن  �لع�صكرية  وفعاليتهم  و�لتنظيمي  �ل�صيا�صي  وبنائهم  �ن�صباطهم  قوة  خالل 

لل�صالح،  ��صتعمال  �إ�صاءة  لي�ص هناك  �أ�ص�ص �صليمة،  �الأردين على  عالقاتهم مع �جلي�ص 

وال �جنر�ر ور�ء �ملظاهر �لع�صكرية، وال �عتد�ء على �ملو�طن �أو �لع�صكري.

و�صف عبد �هلل عز�م عالقة �لفد�ئيني �الإخو�ن باجلي�ص �الأردين بقوله: “كان �جلي�ص 

�الإ�صالمية  بالرجولة  وعاملناه  ف�صدقنا،  �صدقناه  �إننا  �إذ  معنا،  متعاون  خري  �الأردين 

�إن عبد �هلل عز�م  �لبدوية”. وهذ� �لكالم مل يكن من فر�غ، بل  فعاملنا باملروءة و�لنخوة 

ي�رشد ق�صة حقيقية من و�قع ما �صاهده خالل معركة �أو عملية م�رشوع روتنبغ �لتي 

�صارك فيها، و�أ�صيب خاللها �أبو م�صعب �ل�صوري بجر�ح بالغة. فما كان من قائد �لكتيبة 

من�صباً  كان  �لذي  �ل�صهيوين  �لق�صف  جر�ء  من  �مللتهبة  �لنري�ن  �قتحم  �أن  �إال  �الأردين 

من  متكن  �أنه  غري  ب�صظية،  �لكبري  �الأردين  �ل�صابط  �أ�صيب  وقد  م�صعب.  �أبو  باجتاه 

�نقاذ �ملجاهد �جلريح �لذي كاد �أن ي�رشف على �ملوت، و�أو�صله �إىل �مل�صت�صفى ب�صيارته 

 .
118

�لع�صكرية

�أما �إبر�هيم �مل�صوخي، فاإنه يقول: “كانت عالقتنا باجلي�ص عالقة �أخوية ي�صاعدوننا 

�حتكاك،  �حتمال وجود  �أو  �حتكاك،  �أي  يقع  �أحياناً، ون�صاعدهم حني  �لعمليات  �أد�ء  يف 

وكان  �أخرى.  منظمات  فيها  جهة  من  �ال�صطر�ري  �ملرور  يريد  من  نر�فق  كنا  حيث 

�جلي�ص يرى �أننا نختلف عن غرينا خلقاً و�صلوكاً وتديناً، ولهذ� كان كافة �لرتب يكنون 

.
لنا �الحرت�م و�لتقدير”119

حدد �الإخو�ن �مل�صلمون روؤية �صيا�صية و��صحة و�صاملة ��صتندت �إىل غايات و�أهد�ف 

�لقتال يف �صبيل �هلل، ومن هو عدوهم يف هذه �ل�صاحة؟ ومن هو �صديقهم �لذي يزيد من 

قوتهم؟ وقد عك�صت هذه �لروؤية نف�صها على طبيعة �ملقاتلني يف هذه �لقو�عد، وعالقتهم 

باملجتمع �ملحيط بهم، فابتعدو� عن �الأخطاء يف �ملمار�صات �لتي �صادت يف �صفوف ف�صائل 

�ملقاومة قبل فتنة �أيلول 1970.

عبد �هلل عز�م، حما�س: اجلذور التاريخية وامليثاق، �ص 73.  
118

ب�صام �لعمو�ص، مرجع �شابق، �ص 70–71.  
119
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ويكننا �أن ن�صري �إىل �لعديد من �الأمثلة على تلك �ملمار�صات �خلاطئة: �لقيادة �ملكتبية، 

�ل�صيا�صية،  �لفارغ، و�الأخطاء  �لبريوقر�طية، و�لرتف و�الإ�رش�ف، و�ل�صجيج �الإعالمي 

و�لتع�صبات �حلزبية �لتي عك�صت نف�صها على �لوحدة �لوطنية، و�إ�صاءة ��صتعمال �ل�صالح، 

وكل  �خلاطئة،  �لقتال  و�أ�صاليب  �لع�صكرية،  �ملظاهر  ور�ء  و�الجنر�ر  �لتدريب،  و�صعف 

�صورة �مليلي�صيا، و�لك�صل يف �لقو�عد، و�إ�صاعة �الأوقات للمقاتلني �صدى، و�لفد�ئي �لذي 

ي�صيء للمو�طن ويعتدي على زرعه، �أو يهني دينه وتقاليده، �إىل �آخر ما كان من �أمر��ص 

 .
120

حالت دون �أن تقوم عالقة �ملقاومة مع حميطها �جلماهريي على �أ�صا�ص �صليم

�لفو�صى يف �ملدن، و�لتحر�صات بال�صالح، كان  �لفنت، وعدم وقوع  �إخماد  �أجل  ومن 

�الإجاز�ت من حمل  �أثناء  �مل�صلمني ينعون عنا�رشهم يف  �الإخو�ن  �مل�صوؤولون يف قو�عد 

قيادة  ت�صمح  مل  كما  �لقاعدة.  يف  �الإجازة  �أثناء  يف  �ملجاهد  �الأخ  �صالح  يبقى  بل  �ل�صالح، 

�الإخو�ن �مل�صلمني ملجاهديها باإقامة قو�عد لهم د�خل �ملدن، �إذ كانت قو�عدهم موزعة على 

 .
121

�جلبال وبعيدة عن مو�قع �ملو�طنني، وعن �أر�صهم �ل�صاحلة للمزروعات

�أحد كتّاب جملة �الأق�صى، ل�صان حال �جلي�ص �الأردين، كتب مقاالً بعنو�ن “فد�ئيان”، 

عنا�رش  �أحد  �لثاين  و�لفد�ئي  �ل�صيوخ،  قو�عد  جماهدي  �أحد  �الأول  بالفد�ئي  ويعني 

�ملنظمات �الأخرى. ومما جاء يف �ملقال �ملذكور: 

�لفد�ئي �الأول �صعد �ملنب يحمل �صالحه، فخطب يف �مل�صلني وذكرهم بدينهم 

قاعدته  �إىل  �مل�صجد  غادر  ثم  ملقد�صاتهم،  �ملحتل  عدوهم  وجماهدة  و�أوطانهم، 

و�لفد�ئي  �أحد.  على  ي�صخب  وال  �أحد  على  يتطاول  ال  و�ل�صكينة،  �لوقار  وعليه 

�لثاين، �صاهدته يف حفلة عر�ص يحمل �صالحه �أي�صاً، وكلما �أطلقت �إمر�أة من فمها 

 .
122

زغرودة �أطلق �لفد�ئي من �صالحه �صلية، �أي عدد�ً من �لر�صا�ص

)بريوت:  اأيلول  لهجمة  حتليلية  درا�شة  الأردين:  والنظام  الفل�شطينية  املقاومة  )�إ�رش�ف(،  �صعث  نبيل   
120

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية - مركز �الأبحاث، 1971(، �ص 345.

جلنار فهيم، �ل�صيخ ذيب �أني�ص يروي �رشيط ذكرياته ويك�صف خفايا و�أ�رش�ر حياته، ال�شبيل، 2000/4/18،   
121

�ص 8. 

املرجع نف�شه، �ص 9.  
122
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الغايات والأهداف:

ال بّد من و�صوح �لغايات و�الأهد�ف لدى �ملقاتل �مل�صلم، فالغاية من �لقتال عند �مل�صلم 

�أوجب �هلل  �إذاللهم، وقد  �أو  �لنا�ص  ��صتعباد  �أمره �صبحانه، ولي�ص  طاعة �هلل تعاىل وتنفيذ 

�لقتال على �مل�صلم من �أجل رّد عدو�ن �الآخرين ومقاومتهم. و�أوجب �هلل تعاىل كذلك �لقتال 

على �مل�صلمني يف حال وقوع طائفة من �مل�صلمني حتت وطاأة �لكافرين، ي�صومون �مل�صلمني 

�صوء �لعذ�ب، ويفتنونهم عن دينهم. 

�َصبِيِل  ُيَقاِتلُوَن يِف  َكَفُرو�  َو�لَِّذيَن  �هللِ  ُيَقاِتلُوَن يِف �َصبِيِل  َمنُو� 
َ
�آ )�لَِّذيَن  تعاىل:  �هلل  قال 

. )َوَقاِتلُو� يِف �َصبِيِل 
يَْطاِن َكاَن �َصِعيفاً(123 َنّ َكيَْد �ل�َصّ يَْطاِن �إِ ْولِيَاَء �ل�َصّ

َ
اُغوِت َفَقاِتلُو� �أ �لَطّ

َجاِل  . )وَما لَُكْم اَل ُتَقاِتلُوَن يِف �َصبِيِل �هللِ َو�مْلُ�ْصتَ�ْصَعِفنَي ِمَن �لِرّ
�هللِ �لَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم(124

.
ْهلَُها(125

َ
امِلِ �أ ْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه �لَْقْرَيِة �لَظّ

َ
َو�لنِّ�َصاِء َو�لِْولَْد�ِن �لَِّذيَن َيُقولُوَن َرَبّنَا �أ

ذكر �هلل تعاىل يف �أثناء �لزحف ومو�جهة �لعدو على �أر�ص �ملعركة من �أ�صباب �لن�رش 

يَُّها
َ
 وحتقيق �لفالح للمجاهدين، فقد جاء يف �الآية �لكرية من �صورة �الأنفال قوله تعاىل: )َيا �أ

�هللَ  ِطيُعو� 
َ
َو�أ  )45( ُتْفلُِحوَن  لََعلَُّكْم  َكثرِي�ً  �هللَ  َو�ْذُكُرو�  َفاْثبُتُو�  ِفئًَة  لَِقيتُْم  �إَِذ�  �آَمنُو�  �لَِّذيَن 

 .
اِبِريَن )46((126 َوَر�ُصولَُه َواَل َتنَاَزُعو� َفتَْف�َصلُو� َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َو��ْصِبُو� �إِنَّ �هللَ َمَع �ل�صَّ

يف  و�أوقعت  �ملطلوبة،  �الأهد�ف  �ملثال،  �صبيل  على  �لطيبة،  �الأر�ص  عملية  حققت  وقد 

�لعدو خ�صائر كبرية يف �جلنود و�ملو�قع و�ل�صالح. ويف تفا�صيل �لعملية، تتحقق �أي�صاً ما 

�أوردناه من �آثار لذكر �هلل تعاىل يف �أثناء �جلهاد.

�إذ يقول �أحد قادة �الإخو�ن �مل�صلمني �لذين �صاركو� يف �ال�صتطالع ثم �لهجوم:

قمت وجماهد �آخر من �صباب �الإخو�ن �مل�صلمني بني يدي عملية �الأر�ص �لطيبة 

با�صتطالع �الأهد�ف �لتي ننوي �رشبها؛ وهي مو�قع دبابات ومدفعية وثكنات 

جلنود �لعدو �ليهودي يف بلدة �حلمة �ل�صورية على �صفاف نهر �لريموك، على 

عملية  وبعد  �الأردنية.  قي�ص  �أم  قرية  مقابل  �جلوالن،  له�صبة  �جلنوبي  �ل�صفح 

كثرية  �الأهد�ف  �أن  لنا  تبني  �ملذكورة،  �لقرية  يف  �الأهد�ف  وت�صجيل  �ال�صتطالع 

القراآن الكرمي، �صورة �لن�صاء، �آية 76.  
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القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 190.   
124
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�مل�صلمني  �الإخو�ن  �لتن�صيق بني مقاتلي  �ملقاتلني، فتم  وت�صتحق عدد�ً كبري�ً من 

.
127ً

ومقاتلي حركة فتح وكان عدد �ملقاتلني يزيد عن �ل�صبعني مقاتال

وعندما و�صلت جمموعات �ملقاتلني قريباً من �لهدف �ملطلوب، وكان �لوقت 

�أحد جماهدي �الإخو�ن �مل�صلمني و�ألقى كلمة طيبة،  بني �ملغرب و�لع�صاء، وقف 

ذكرهم فيها بقرب �ملعركة وال يعلم �إال �هلل تعاىل من ُيقتل منا يف �ملعركة، �أو ينجو. 

وطلب من �ملقاتلني �أن يتوبو� �إىل �هلل تعاىل توبة ن�صوحاً. وكان �لتجمع على عني 

ماء تبعد عن �لهدف كيلومرت، وطلب �الأخ �مل�صلم من �إخوته �ملقاتلني �ال�صتعد�د 

لل�صالة، وذكرهم بجمع �صالة �لع�صاء جمع تقدمي مع �ملغرب، وكان يف �صفوف 

عني  �إىل  وتوجهو�  �جلميع،  فا�صتجاب  ي�صلون،  ال  قليل  غري  عدد  فتح  مقاتلي 

�ملاء، منهم من تو�صاأ من �حلدث �الأ�صغر، ومنهم من تطهر من �جلنابة، و�أقيمت 

�ل�صالة جماعة، يوؤمهم �أحد قادة �الإخو�ن جمعاً وق�رش�ً، ثم توجه �جلميع نحو 

�لهدف، فاأخذ بع�ص �ملقاتلني ينادي من حوله �أن كفو� عن كالم �لدنيا، و�أكرثو� 

من ذكر �هلل تعاىل، فلعل �هلل تعاىل يكتب لنا �ل�صهادة يف هذه �لليلة. وعندما بد�أت 

�أحد عنا�رش فتح �صهيد�ً، ولقد �صاألنا  �لعدو �ملحتل، �ختار �هلل تعاىل  �ملعركة مع 

�أحد �صباب حركة فتح عن هذ� �ل�صهيد و��صمه حممود: هل كان ي�صلي؟ فاأجاب: 

�إن حممود مل ي�صل يف حياته �إال هذه �ل�صالة، بف�صل �هلل تعاىل ثم ب�صبب وجودكم 

 .
128

معنا يا �صباب �الإخو�ن

جهاد ودعوة هلل تعاىل:

�ل�صيخ عبد �لعزيز جب، وهو من قادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن، وكان وقتها مدير�ً 

للتفرغ  ��صتعد  �أ�رشة كبرية، ومع ذلك  37 عاماً، ويعيل  �لثانوية، وعمره  لكلية �حل�صني 

للجهاد، فكان يزور قو�عد �ل�صيوخ ويبيت مع �ملجاهدين، ولكن قيادة �الإخو�ن ف�صلت 

�أن يبقى يف عمله �لرتبوي. يقول عبد �لعزيز جب يف �صهادته: “كنت على �صلة مع �إخو�ننا 

�لذين كانو� يف �لقو�عد، وزرت �لدكتور �أحمد نوفل يف قاعدة �لرفيد يف حمافظة �إربد. وجاء 

يوم �جلمعة، وكان م�صجد �لبلد قدياً ومهجور�ً، ال ي�صلى فيه �جلمعة، فذهبنا و�صلينا 

 .
فيه. وقد �نتدبني �الإخو�ن يف �إحدى �ملر�ت الأن �أخطب �جلمعة”129

�أبو �صعد �أن �لعدد �ملقدر كان يف �لبد�ية كبري�ً ولكن �لعدد �لنهائي �مل�صارك كان بحدود �لع�رشين  ذكر �أحمد   
127

�صخ�صاً. �نظر �ص 95–96 من هذ� �لكتاب. 

جلنار فهيم، مرجع �شابق، �ص 9.  
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ويتابع �ل�صيخ ذيب �أني�ص موؤكد�ً هذه �لرو�ية، فيقول: 

لقتال  1970 جهاد�ً  1968 حتى  �مل�صلمني يف عام  �الإخو�ن  كان جهاد �صباب 

يكن  ومل  تعاىل،  �هلل  �إىل  دعوة  �لوقت  نف�ص  ويف  ]�ل�صهيوين[،  �ليهودي  �لعدو 

�لتدريب �لع�صكري �ل�صاق لالأفر�د يف مع�صكر�تهم �خللفية �أو قو�عدهم �ملتقدمة 

ي�صغلهم عن تربية �أبناء �مل�صلمني �لقريبني من مع�صكر�تهم وقو�عدهم �لفد�ئية، 

يف  �ليهودي  �جلي�ص  مو�قع  على  و�لهجومية  �لقتالية  �لعمليات  بر�مج  تكن  ومل 

�الأفر�د  �أغلب �الأحيان، فكانت مهمة  �لقاعدة يف  �أفر�د  �إىل جميع  فل�صطني حتتاج 

بو�صع  ويقومون  �لقو�عد  يف  يبقون  �أنهم  �لقتال  دور�ت  يف  ي�صاركو�  مل  �لذين 

�لقاعدة، ويجمعون طالب  �لقريبة من  �لقرية  �مل�صلمني يف  بر�مج تربوية الأبناء 

وتطبيقاً،  وحفظاً  قر�ءة  �لنبوية،  و�ل�صنة  تعاىل  �هلل  كتاب  ويعلمونهم  �ملد�ر�ص 

�إىل  �لطالب  تق�صيم  طريق  عن  �لن�صاط  هذ�  يار�صون  �الإخو�ن  �صباب  وكان 

�أعمارهم وم�صتوياتهم، وتعطى كل جمموعة من �لب�مج ما  جمموعات ح�صب 

�لقاعدة يقوم يوم �جلمعة بتوزيع �الإخو�ن يف  ينا�صب قدر�تها. وكان م�صوؤول 

�الأخ  يقدم  �ملجاورة،  �مل�صاجد  على  و�خلطابة  �لتدري�ص  على  �لقادرين  �لقاعدة 

بطاعة �لتم�صك  على  �مل�صلني  يح�ص  و�خلطبة،  �لدر�ص  �مل�صجد  يف   للم�صلني 

كان  ما  �إىل  و�لعودة  تعاىل  �هلل  �صبيل  يف  و�جلهاد   ،[ ر�صوله  وطاعة  تعاىل  �هلل 

�الأخ  وكان  باإح�صان.  و�لتابعني   [ �لر�صول  �أ�صحاب  �ل�صالح،  �ل�صلف  عليه 

�ملجاهد من جماهدي �الإخو�ن �مل�صلمني يلقي خطبة �جلمعة وهو يحمل �صالحه 

�أد�ء �خلطبة و�صالة �جلمعة يغادر �مل�صجد  �لذي يقاتل فيه �لعدو �ملحتل، وبعد 

 .
130ً

ويتو�رى دون �أن يعرفه �أحد، �أو يوؤذي �أحد�

كما يتحدث ذيب �أني�ص عن دور �لدعاة من �الإخو�ن �مل�صلمني يف �أثناء �جلهاد، فيقول 

�أي�صاً: 

وما زلت �أذكر قرية ��صمها �لرفيد من قرى �إربد على نهر �لريموك، و�صلناها 

يف  و�أقمنا  قو�عدنا،  من  قاعدة  ملكان  �ليهودي  �لطري�ن  �كت�صاف  �إثر  على  ليالً 

�أجمل  بنا  فرحبو�  �لقرية،  �أهل  �إلينا  ح�رش  �ل�صباح  ويف  جديدة.  قاعدة  �لرفيد 

يف  م�صجد  يوجد  هل  ف�صاألناهم:  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  من  �أننا  عرفو�  ملا  ترحيب 

هذه �لبلدة؟ فاأجابو�: بنعم، ولكنه م�صجد مغلق منذ زمن طويل وال ي�صلي فيه 

جلنار فهيم، مرجع �شابق، �ص 9.  
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�إليه وجدناه مهجور�ً متاماً،  �إىل �مل�صجد. وملا و�صلنا  �أحد، فطلبنا منهم �لذهاب 

و�حل�صائ�ص  �الأتربة  فوجدنا  �مل�صجد،  باب  فتح  ��صتطعنا  �صاقة  وب�صعوبة 

�لياب�صة متالأ �أر�ص �مل�صجد. فطلبت من �إخو�ين جماهدي �الإخو�ن �أن يجمعو� يل 

حطباً د�خل �مل�صجد، و�أوقدنا �لنار د�خل �مل�صجد ملدة ثالث �صاعات، حتى متوت 

�لهو�م و�حل�رش�ت �ل�صارة، وبعدها قمنا بكن�ص �لرماد و�الأتربة خارج �مل�صجد، 

و�أتينا مبو�د �لدهان جلدر�ن �مل�صجد وباالإ�صمنت ل�صب �أر�صية �مل�صجد، وكان 

هذ� م�صاء يوم �خلمي�ص. ويف �ليوم �لتايل يوم �جلمعة �نتدبت �أحد �ملجاهدين نديَّ 

ي�صعر  ت�صبيحات  �لقرية  �صكان  وي�صمع  �مل�صجد  �صطح  على  لي�صعد  �ل�صوت 

خطبة  �ألقيت  �جلمعة،  �صالة  وقت  دخل  وملا  �جلمعة،  ب�صالة  �لقرية  �أهل  بها 

�هلل  ببيوت  و�الهتمام  و�جلماعة  �جلمعة  �صالة  على  �حلث  و�صمنتها  �جلمعة 

تعاىل، و�أخذنا نتعهد �لقرية وم�صجدها بالزيار�ت، حتى �أ�صبح �مل�صجد ال يت�صع 

 .
131

للم�صلني بف�صل �هلل تعاىل

ومثل هذ� �لتعامل �لدعوي و�الأخالقي وقع يف مع�صكر �لتدريب �لذي �أقامه �الإخو�ن 

م�صجد  يف  �الإخو�ن  جماهدو  �أقام  فقد  �ل�صي�صان(،  )�أزرق  �الأزرق  قرية  قرب  �مل�صلمني 

�الأزرق �لدرو�ص �لدينية وخطب �جلمعة. وزيادة على هذ�، �أن �صيار�ت جماهدي �الإخو�ن 

كانت حتمل طالب قرية �الأزرق �ل�صي�صان �إىل �ملد�ر�ص يف �ل�صباح، وتعيدهم �إىل بيوتهم يف 

 .
132

�مل�صاء، حيث كانت �ملد�ر�ص بعيدة عن موقع �لقرية

تعاون وثقة متبادلة:

مل يكتِف �ملجاهدون من �الإخو�ن �مل�صلمني باإقامة �ل�صالة يف �مل�صاجد و�إلقاء �لدرو�ص 

و�خلطب �أو �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر وتعليم �الأطفال و�لفتية يف �لقرى �لقريبة 

�لدعوة،  �صفوف  �إىل  �لقرى  تلك  �أبناء  �ن�صمام  �إن  بل  و�ل�صالة،  �لو�صوء  قو�عدهم  من 

و�ندماجهم يف بر�مج �لتدريب �ملختلفة ح�صب �أعمارهم يدل على مرحلة متقدمة من �لثقة 

�ملتبادلة بني �لطرفني، �إذ الحظ �الأهايل �ل�صلوك و�خللق �الإ�صالمي لدى �الإخو�ن.

املرجع نف�شه.  
131

املرجع نف�شه.  
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و�هتمام  جّد  بكل  يحملون  �لقرى  تلك  �أبناء  من  �لعديد  �أخذ  فقد  فح�صب،  هذ�  ولي�ص 

يهتف  كما  ويهتفون  �الإخو�ن،  يدعو  كما  �إليه  ويدعون  �الإخو�ن،  يحمله  كما  �الإ�صالم 

�صبيل  يف  و�ملوت  �صبيلنا،  و�جلهاد  قدوتنا،  و�لر�صول  غايتنا،  “�هلل  �ملجاهدون:  �ل�صباب 

�أكب �صعارنا  �أكب و�الأخوة �صعارنا، �هلل  �أكب و�الإيان قوتنا، �هلل  �أمانينا، �هلل  �أ�صمى  �هلل 

تلك  �صكان  الأن  ذلك،  وكل  �ل�صهيونية”.  على  و�صيف  �ال�صتعمار،  على  �صيف  �صيفان، 

�لدينية  م�صاحلهم  على  وحر�صهم  والأوالدهم،  لهم  �الإخو�ن  مبحبة  �صعرو�  �لقرى 

 .
133

و�لدنيوية

��صتطاع �لفد�ئيون �الإخو�ن بناء ج�صور من �لعالقات �ملتينة مع �أهايل �لكفار�ت )�لرفيد 

�الإ�صالمية  �حلركة  قادة  يقوم  حيث  �لدو�وين،  �إىل  �الإخو�ن  زيار�ت  فكانت  وحرثا(، 

�الإخو�ن  ذكر  وقد  �حلميدة.  �الأخالق  على  و�حلث  و�ملو�عظ  �لدرو�ص  باإلقاء  وخطبائها 

�مل�صاركون يف قو�عد �ل�صيوخ ذلك يف مذكر�تهم وكتاباتهم �ملختلفة.

 :
134

ومن هذه �ملذكر�ت، نقتب�ص مما دّونه �لعامل �ل�صهيد عبد �هلل عز�م، حيث كتب

كانت  �لذين  خا�صة  عميقة،  وحمبة  وثيقة  �صلة  �الأهايل  وبني  بيننا  وكان 

قو�عدنا يف �أكنافهم، و�أخ�ص بالذكر �آل عبيد�ت يف �لرفيد وحرثا. ولقد �حت�صنونا 

كاأننا �أبناوؤهم ويودون لو ي�صعونا يف �أجفانهم وقلوبهم، ولقد وقفو� وقفة طيبة 

بهم  �مل�ص  دون  نحورنا  فقالو�:  قو�عدنا،  ل�رشب  �الأردين  �جلي�ص  دخل  عندما 

وخطباء،  �أئمة  ومل�صاجدنا  معلمني  الأبنائنا  عرفناهم  �إيذ�ئهم،  دون  و�صدورنا 

ولقر�نا وملز�رعنا حر��صاً �أمناء. 

وتابع �ل�صهيد يف مذكر�ته: 

و�حلق �أن ذكر �لرفيد ال يكن �أن ياأتي �لن�صيان عليه، و�هلل �أعلم، ما د�م لنا 

عني تطرف �أو قلب ينب�ص. ولقد كان �أحد �أبنائهم، �أحمد عبيد�ت، قد عرفنا من 

خالل حديث �أهله وقريته وع�صريته عنا، فاأحبنا عن بعد، ثم �رتقى منا�صب عليا 

يف �لدولة حتى ت�صلم رئا�صة �لوزر�ء، فكان خري مد�فع عنا �إذ� كرثت �الأقاويل �أو 

��صتدت علينا �حلمالت. 

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 27–28.  
133

�لبيان  د�ر  )�لكويت:  اأفعال  اإىل  الأقوال  ترجم  الذي  عزام  اهلل  عبد  املجاهد  ال�شيخ  �لعامر،  �هلل  عبد  حممد   
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للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1990(، �ص 43.
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�مل�ص  عدم  على  �لعالوك  قرية  من  �لقريب  �لتدريب  مع�صكر  يف  �الإخو�ن  حر�ص  كما 

�الأهايل  بل، قدم  �لزيتون، ال  �أ�صجار  لالأهايل، وكذلك  �لعائدة  و�لكر�صنة  �لعد�ص  مبز�رع 

و�لكر�صنة، ومنهم  �لعد�ص  �ملز�رعني يف جني حم�صويل  �صاركو�  �لذين  لالإخو�ن  �لطعام 

�صاحب �إحدى �ملز�رع، �أح�رش �للنب و�ل�صنينة )لنب عري�ن( �لتي كان �ملقاتلون مب�صي�ص 

�حلاجة �إليها.

وكان من مظاهر �لتعاون بني �ملقاتل و�لفالح يف �لقرى �ملحيطة بقو�عد �ل�صيوخ، ما 

حدث يف قاعدة غزة يف �أثناء فتنة �أيلول، حني �نقطع �لتموين عن �لقاعدة نتيجة تعر�صها 

للح�صار �لع�صكري �ل�صديد. فما كان من �أهايل قرية �لرفيد �إال �أن تولو� باأنف�صهم تزويد 

من تبقى من �ملقاتلني بالقاعدة مبا يحتاجونه من غذ�ء وماء طيلة فرتة �حل�صار. ووقف 

�أهايل �لقرية �صد�ً �أمام مدرعات ودبابات �للو�ء �الأربعني �لذي كان يحاول �قتحام �لقاعدة 

 .
135

وت�صفيتها، ومنعو� �جلي�ص من �إطالق �لنار على �لقاعدة

ي�رشد عبد �هلل عز�م هذه �الأحد�ث يف مذكر�ته: 

�لدبابات  �أمام  �لقرية  �أهل  خرج  عندنا،  �لرئي�صية  �لقاعدة  �إىل  دخلو�  عندما 

وقالو�: هوؤالء علمونا ديننا، حمو� �أعر��صنا، �رشبهم �رشب لنا، فقال لهم قائد 

بعد  و�أرجعوهم  �إخو�ننا،  من  �ثنني  �عتقلو�  فعالً  ب�صوء،  �أم�صهم  لن  �لدبابات: 

يومني معززين مكرمني، الأن �جلي�ص عندما ر�أونا ن�صلي ما ي�صدق هذ� فد�ئي، 

�أنت  معقول  م�ْص  نعم  معقول،  م�ْص  ت�صلي،  فد�ئي  �أنت  الأحدنا:  يقولون  كانو� 

وقال  �مللك،  و�أمام  جميعاً  �جلي�ص  �صباط  �أمام  ر�فع  خلف  �للو�ء  وقف  فد�ئي؟ 

له: ��صمع يا جاللة �مللك، �إذ� �أردمت �أن ت�رشبو� �لفد�ئيني، فال ت�رشبو� �الإخو�ن 

.
136

�مل�صلمني، هوؤالء �أنا�ص طيبني

ان�شباط واحرتام:

و�صط  و�صالح  قو�عد  بال  فما  و�ملاآ�صي،  �ملتاعب  ي�صبب  �ن�صباط  بدون  عمل  �أي 

يفهم  �جلميع  فكان  ومقاتلني،  قيادة  �الإخو�ن  فهمها  �حلقيقة  وهذه  هوجاء.  �أعا�صري 

معنى �الن�صباط وتبعيات حمل �ل�صالح ولب�ص �لكاكي و�ملبقع. ولعل و�صوح �لغايات 

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
135

عبد �هلل عز�م، حما�س: اجلذور التاريخية وامليثاق، �ص 73.  
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�أ �ملكانة �لتي  و�الأهد�ف لدى �ملقاتل �مل�صلم، وتفهمه لطبيعة �ملعركة، �صاعد �الإخو�ن يف تبوُّ

و�صل �إليها مقاتلوهم يف �لقو�عد. 

ومن هنا، كانت عالقتهم باجلي�ص �لعربي �الأردين متتاز باالحرت�م �ملتبادل، وكانت 

�ل�صباط  كان  بل  حت�صى،  �أن  من  �أكرث  �الإخو�ن  مقاتلو  عليها  يح�صل  �لتي  �لت�صهيالت 

هجوم  �جلي�ص  �صباط  غطى  ما  وكثري�ً  �لقتال.  ميد�ن  �إىل  و�صولهم  لالإخو�ن  ي�صهلون 

�الإخو�ن �أو �ن�صحابهم باملدفعية من �رشقي �لنهر. وكلما كان يحدث �حتكاك بني �ملنظمات 

�لنظر  وجهات  وتقريب  �لو�صاطة،  مبهمة  يقومون  �الإخو�ن  كان  و�جلي�ص،  �لفل�صطينية 

 .
137

بني �لطرفني

ومن �صور �لعالقة �حل�صنة مع �لقو�ت �الأردنية، ي�صيف �ل�صيخ نظمي حجة: “نزلت 

 1948 �صنة  �ملحتلة  �ملناطق  ��صتك�صاف  نريد  ��صتطالع  دورية  يف  �إخو�ين  من  ثالثة  مع 

�ملتقدمة  �لكمائن  ن�صتاأذن من  �أن  بّد  �الإ�رش�ئيلي، وكان ال  لر�صد حركة قو�ت �الحتالل 

للجي�ص �الأردين. وبالفعل، رحب بنا قائد �لكتيبة �الأردنية يف �ملنطقة، و�صمح لنا �أن نبيت 

.
تلك �لليلة يف خنادقهم �لثالث”138

بني  طريقها  ت�صق  �ل�صيوخ  جمموعات  “وبقيت  مذكر�ته:  يف  عز�م  �هلل  عبد  ويقول 

�الأعا�صري �لهوجاء �لتي تريد �أن تقتلعها من جذورها، ونحن نقيم عالئق طيبة مع �جلي�ص 

�الأردين �لذي كان يحرتمنا �أيا �حرت�م، حتى كان قائد �للو�ء �مل�صوؤول عن حر��صة �لغور 

.
خلف ر�فع يوقف �صيارته �إذ� ر�أى �صاباً من �صبابنا”139

�الأهايل  مع  �اللتحام  و�أن  �لنجاح،  يجر  �لنجاح  �أن  �الإخو�ن  بها  خرج  �لتي  و�حلقيقة 

و�جلي�ص و�صائر �لقو�عد �لفد�ئية �الأخرى فاق ت�صور�تهم. فقد �نت�رش �صيتهم يف �ملنطقة 

�إىل  و�ندفاعهم  �صبيله،  يف  للعمل  وجتردهم  هلل،  و�إخال�صهم  �إيانهم  بحكم  و��صتلمو�، 

�لتي �صاركو� فيها. فكانت قيادة فتح حتر�ص على  �ملوت، م�صوؤولية كثري من �لعمليات 

حتر�ص  وكانت  و�ملوؤثرة،  �لكبرية  �لفد�ئية  بالعمليات  يقومون  �لذين  �الأفر�د  ت�صكيل 

على وجود عنا�رش من �الإخو�ن يف �أّي عملية، ولهذ� ��صتطاع �الإخو�ن �أن يجندو� معهم 

عدد من مقاتلي �ملنظمات �الأخرى. ومن �أمثلة ذلك، �أن ��صتخبار�ت فتح نقلت �إليهم �أحد 

ذيب �أني�ص، مقابلة �صخ�صية، 2008/10/4.  
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نظمي حجة، مقابلة �صخ�صية، عّمان، 2013/11/27.  
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حممد عبد �هلل �لعامر، مرجع �شابق، �ص 43.  
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�أم�صى هذ� �لعن�رش  �أن  �أ�رش�رهم. ولكن، بعد  عنا�رشها، ليقوم بر�صد حركاتهم ونقل 

�إىل  �أباح لهم ب�رشه، و�أدى �ل�صالة معهم، ورف�ص �لعودة  مع �الإخو�ن فرتة من �لوقت، 

 .
140

قاعدته

القدوة وامل�شوؤولية:

لعل �لق�صية �الأهم بالن�صبة لتجربة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قو�عد �ل�صيوخ، هي عالقة 

�ملقاتلني ببع�صهم �لبع�ص، وعالقتهم مبدربيهم وقيادتهم. حيث قدم �الإخو�ن �مل�صلمني 

بفريق  ونبد�أ  �مل�صوؤولية.  وحتمل  و�لت�صحية  و�الإخال�ص  �ل�صدق  يف  بها  يحتذى  مناذج 

�لتدريب �الإخو�ين: �صالح ح�صن وعبد �لعزيز علي وحممود ح�صن و�إبر�هيم عا�صور، 

بعمله  يربينا  ح�صن  �صالح  �ل�صهيد  �لقائد  “كان  عنهم:  عز�م  �هلل  عبد  قال  و�لذين 

�لعام قائدنا  وكان  تالميذ؛  ول�صنا  له  �أخوة  يعتبنا  خليل  �أبو  �أخوه  وكان  قوله؛   دون 

 .
عبد �لعزيز علي له يف قلوبنا هيبة و�أيا هيبة، وحباً ومودة ال نظري لها”141

و�أر�صلهم  دربهم  �لذين  �ل�صباب  م�صوؤولية  �أ�صامة(  )�أبو  علي  �لعزيز  عبد  حتمل 

و�التفاق  �ملبادئ  فتح  حركة  قادة  �أحد  جتاوز  حني  للخطر  حياته  وعر�ص  للقو�عد، 

فقد  �لع�صكري.  جناحها  وبا�صم  فتح  ظّل  يف  �لعمل  على  مبوجبه  �الإخو�ن  و�فق  �لذي 

�الإخو�ن  �مل�صلمني، وطلبو� من مقاتلي  حا�رش مقاتلون من حركة فتح قاعدة لالإخو�ن 

�ت�صل لبنان.  �إىل  �لب  بنقل ع�رشة منهم عن طريق  �ل�صالح، ثم جمعوهم، وقامو�   �إلقاء 

�أبو �أ�صامة مبحمد كمال �لقز�ز حني علم مبا حدث لل�صبان �لع�رشة، و�تفقا على و�صع حّد 

للت�صيب وظاهرة �لفلتان �لتي بدت من بع�ص قياد�ت فتح، وخرقها لالتفاق مع �الإخو�ن 

�أن  �إىل لبنان بعد  �أ�صامة  �أبو  �الأثر، غادر  �ل�صيوخ. وعلى  �أ�صا�صه قو�عد  �لذي قامت على 

�إياد  ح�صل على ت�رشيح من قائد �لقطاع �ل�صمايل بقو�ت �لعا�صفة ور�صالة �إىل �أبو علي 

تن�صحه باأن يتعامل مع هذ� �الأمر بهدوء. وبالفعل، عاد �أبو �أ�صامة برفقة �ل�صبان �لع�رشة 

�إىل �إربد بعد ق�صاء ذلك �ليوم يف مع�صكر �أبو علي �إياد. وهكذ� ��صتطاع �أبو �أ�صامة �أن يقف 

 .
142

يف وجه ذوبان مقاتلي �الإخو�ن د�خل حركة فتح

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 29.  
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�لتفرغ  قرر  عندما  �أهله  مع  عز�م  �هلل  عبد  �ملقد�ص  بيت  قاعدة  قائد  ت�رشف  كيف  �أما 

للجهاد، فهو يعد من �الأمثلة على �إخال�ص �لقادة �الإخو�ن وحتملهم للم�صوؤولية ب�صدق 

 :
143

و�أمانة، �إذ تقول زوجته �أم حممد يف رو�يتها

عندما عزم على �اللتحاق بكتائب �الإخو�ن، كان يفكر كيف يخبنا باخلب. 

فقد عزم على �إخفاء �الأمر عن �أهله وعائلته حتى ال تت�رشب �الأخبار �إىل �ل�صفة 

�لغربية، ويقوم �ليهود بن�صف بيوتهم وتدمريها، وقد يتعر�ص �أ�صقاوؤه لل�صجن 

و�لتعذيب من قبل �ليهود. وكان يخ�صى �أن يقابل �أهله هذ� �الأمر بالرف�ص، الأن 

عبادة �جلهاد كانت غائبة عن �لنا�ص، فكان �لنا�ص يظنون �أن �جلهاد مقت�رش على 

�لوظائف  لديهم  و�لذين  �ملنا�صب،  و�أ�صحاب  �ملتعلمني  �أما  �لعمل،  عن  �لعاطلني 

فهم حمرومون من �جلهاد فال يذهبون �إىل �جلهاد ما د�م عندهم مورد رزق.

�أما بالن�صبة يل، فكان يفكر كيف يخبين �أنه عازم على �اللتحاق باملجاهدين، 

فجاءين يف يوم من �الأيام، وقال يل: لو قلت لك باأنني �أريد �أن �أترك عملي و�أذهب 

�إىل �جلهاد، فماذ� تقولني؟ فاأجبت: و�هلل ال �أقف يف وجهك و�أ�صدك عن �صبيل �هلل، 

فاإن كفلتني مادياً و�أوالدي وتركتني باأمان فاهلل معك ولن �أكون عرثة يف طريقك 

فاالأعمار بيد �هلل. فقال يل: �إنني �أتكلم جاد�ً ول�صت مازحاً. قلت: و�أنا كذلك. فرد 

علَي: جز�ك �هلل خري�ً، و�هلل �إن هذ� �ليوم لهو �أ�صعد يوم يف حياتي، ولن �أن�صى لك 

هذ� �ملوقف ما حييت.

�أعدِّي نف�صك خالل يومني، نحن  وكان كذلك، فا�صتقال من عمله، وقال يل: 

�صرنحل، وهذه �أمانة يف عنقك، وهذ� �رّش عندك، و�أرجو �أال تف�صي به حيث �إنني 

�أريد �أن �أنقلك بجانب بيت �بن عمك يف جر�ص حيث تكوين بعيدة عن عيون �أهلي 

�أن  �أريد  الأين  �أحد،  ير�ين  �أن  دون  �إجازتي  يف  لزيارتكم  �آتي  �أن  �أ�صتطيع  حتى 

�أعلن لعائلتي �أنني م�صافر �إىل م�رش، وكان يف نيته م�رش من �الأم�صار، كي �أتابع 

در��صتي هناك حتى ال تت�رشب �الأخبار. فوفيت له، ومل �أتكلم الأحد عن وجهته 

وتركني حامالً يف نهاية �صهري �لثامن يف ولدي حممد، وال �أملك ما يكفيني قوت 

�أ�صبوع. وقال يل: �أنا م�صافر، و�صياأتيك �إن �صاء �هلل يف كل �صهر ما يكفيك. فقلت 

له: �صّهل �هلل طريقك.

لقاء مع زوجة �ل�صهيد عبد �هلل عز�م، �صحيفة ال�رسق الأو�شط، لندن، 1989/11/27، �ص 3.  
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طلب مني بعد �أربعة �أ�صهر، �أن �أنتقل �إىل �لزرقاء الأ�صكن مع �أخت من �الأخو�ت 

تلبية لرغبة زوجها �ملجاهد مثله، كي �أعي�ص معها و�أ�صبها، الأنها غا�صبة من 

زوجها وذلك ب�صبب تركه لوظيفته و�نطالقه للجهاد يف �صبيل �هلل. فقلت: ما د�م يف 

ذلك �أجر لتثبيت هذه �الأخت و�الإ�صالح بينها وبني زوجها فال مانع عندي ما د�م 

يف �صبيل �هلل. فاأخذين وب�صحبتي ما �أملك من متاع �لدنيا �لقليل، وذهبنا و�صكنت 

يف حجرة طينية طولها �أربعة �أمتار وعر�صها مرتين ون�صف فكنت عندما �أنام 

�أ�صتيقظ كي  �أقد�مهم وعندما  �أنام حتت  ال ت�صعني و�أوالدي �لثالثة معاً. فكنت 

للو�صوء و�ل�صالة. وكنت يف هذه  �أوالً الأجد مكاناً  �أ�صطر لرفع فر��صي  �أ�صلي 

�لغرفة �أقوم بغ�صل �ملالب�ص و�أطبخ و�أنام و��صتقبل �صيويف من �لن�صاء. 

وكنت و�هلل �أ�صعر ب�صعادة ت�صفي على قلبي وعلى نف�صي ال يعلمها �إال �هلل. 

�ل�صيخ  ��صتخفاف و�حتقار. وكان  �لدنيا نظرة  �إىل  و�أ�صت�صعر ر�صى �هلل و�أنظر 

د�ئماً ينظر �إيَل نظرة عطف وي�صعر باأنه �أثقل علي الأنه �صيَّق علَّي بال�صكن يف هذه 

�لغرفة من ناحية، و�أنه كان يعطيني 14 دينار�ً  �صهرياً م�رشوفاً يل ولثالثة �أطفال 

من ناحية �أخرى. وكان د�ئماً ي�صاألني: هل يزورك من �الأقارب و�الأ�صحاب �أحد؟ 

فاأجيب: بع�صهم ياأتي وبع�صهم ال ياأتي، الأنهم ينظرون �إيل نظرة �حتقار الأنني 

�لدنيا �صيء، وهّن زوجات �ملوظفني  زوجة جماهد �صغري لي�ص عنده من متاع 

و�لتجار و�الأثرياء. وكان يقول يل: لئن كتب �هلل لك �حلياة �صتكونني �أف�صل منهم 

�إن �صاء �هلل يف �لدنيا، و�إن �صاء �هلل يكتب لك �الأجر يف �الآخرة تلقاء �صبك علَي.

وكان  �الأردن،  �صمال  يف  �ملقد�ص  بيت  قاعدة  يف  �ل�صباب  يقود  �ل�صيخ  كان 

و�لقيام  �ليهود  ملحاربة  �لقو�عد  هذه  من  وينطلقون  �الإ�صالم  ويعلمهم  يدربهم 

بعمليات �صدهم د�خل �الأر�ص �ملحتلة. وكان ينظم �لهجوم على فرت�ت، و�ملدة 

برناجماً  يجعل  وكان  وتربيتهم.  �ل�صباب  تدريب  يف  ي�صتغلها  �ملعارك  بني  �لتي 

لدر��صته يف وقت ��صرت�حة �ل�صباب ويف وقت نومهم. وكان عندما ياأتي �إىل بيته 

يف وقت �إجازته وهي �أربعة �أيام فقط من كل �صهر، كان ال يرتك من يده �لكتاب 

حتى يف وقت �لطعام، و�أ�صبحت هذه �لعادة متاأ�صلة فيه �إىل �آخر �أيام حياته.

وبعد نهاية وقت در��صته وعندما كنَا جنل�ص معه على �لطعام ويكون عندي 

�أ�صئلة �أريد �أن �أ�صاأله �إياها كنت كثري�ً ما �أهدده باأن �أ�صكب �لطعام على �لكتاب �إذ� 

مل يرتك �لكتاب يف وقت �لطعام فقط، فكان ي�صتجيب �أحياناً وكان يعتذر بلطف 

، فاعذروين  �أن �أح�رشِّ �أخرى، ويقول: عندي حما�رشة بعد قليل وال بّد  �أحياناً 

و�تركوين �أقر�أ و�أنا �آكل، فنرتكه. 



120

قواعد ال�شيوخ

�س�د�سً�: تقييم ع�م:

تنفيذها  بعد  �أو  تبنيها،  قبل  �لدر��صة،  مرحلة  يف  �إما  و�خلطط  �لق�صايا  تقومي  يجري 

�خلطة،  �إمتام  قبل  ما  مرحلة  يف  �أي�صاً  يجري  �أن  يكن  �لتقومي  ولكن  عملياً.  وتطبيقها 

�أي  �لتطبيق. و�لتقومي �مل�صبق،  �أو تبني ��صتحالة  �أد�ء  �لتنفيذ عقبات  �إن و�جه  خ�صو�صاً 

�لذي يجري قبل �أن تتبنى خطة �مل�رشوع يقوم على كثري من �الفرت��صات و�لتوقعات، 

وعلى �لثقة بدر��صات و��صتنتاجات �خلب�ء. ولذلك، تظل �لنتائج �فرت��صيه �إىل �أن تتحقق، 

�أو ال تتحقق يف عامل �لو�قع بعد تنفيذ �خلطة.

�أما �لتقومي �لالحق، فاإنه ي�صتند يف معظمه على �حلقائق و�الأدلة �ملادية و�لعملية �لتي 

وقعت بالفعل، �إذ تكون �أمامه �الأهد�ف و�خلطط و�ملقوالت، وتكون �أمامه �أ�صاليب ونتائج 

حماوالت �لتطبيق. وعليه، فاإن �لتقومي �لالحق يكون هو �الأقرب �إىل �حلق و�ل�صو�ب، ال 

�صيّما عندما يلتزم �صاحبه باملو�صوعية يف �أحكامه ويف تف�صريه.

وعملية �لتقومي �لتي �صنحاول �لقيام بها �الآن من �لنوع �لثاين، �لتقومي �لالحق، �لذي 

م�صى  �إذ  �لو�قع.  عامل  يف  مّت  مبا  ويقارنها  و�خلطط  و�ملنطلقات  �الأهد�ف  �أمامه  ي�صع 

�الأردن  غور  يف  قو�عدهم  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أقام  �أن  منذ  �ل�صنو�ت  ع�رش�ت  �الآن  حتى 

ظهرت  كما  وت�صحياتهم،  وجهادهم  جهودهم  نتائج  وظهرت   ،1968 �صنة  مرة  الأول 

 توجهاتهم �جلديدة بعد ت�صكل حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، وكل هذ� ي�صهل عملية

�لتقومي.

�إن �أّي حماولة لتقييم قو�عد �ل�صيوخ ال بّد �أن تاأخذ يف �العتبار ثالثة مو�قف:

 �أولها: موقف �الإخو�ن �لفل�صطينيني �ملتحفظ وغري �ملتعاون مع موؤ�ص�صي حركة فتح، 

وكذلك موقفهم �ملتحفظ وغري �ملتعاون �أي�صاً بالن�صبة الإقامة منظمة جهادية تعمل على 

�ل�صاحة �الأردنية يوؤ�ص�صها �الإخو�ن �مل�صلمون يف �لبالد �لعربية.

وثانيها: موقف �الإخو�ن �مل�صلمون يف �لبالد �لعربية من �مل�رشوع، وما طر�أ عليه من 

تعديل وتبديل، ومقد�ر ما جناه �ل�صعب �لفل�صطيني عامة، و�حلركة �الإ�صالمية خا�صة، 

تاأخر  من  �أ�صابها  ما  �أو  تقدم  من  ق�صيته  �أحرزته  ما  ومقد�ر  ربح،  قد  كان  �إن  ربح  من 

بالقيا�ص �إىل �أهد�ف �الإخو�ن �ملعلنة من �إقامة قو�عد �ل�صيوخ.
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بالقيا�ص  �ل�صيوخ  قو�عد  من  وموقفها  روؤيتها  حيث  من  فتح  حركة  موقف  و�أخري�ً، 

م�صاركة من  �أر�دته  ما  وخ�صو�صاً  و1970،   1957 �صنتي  بني  �ملعلنة  �أهد�فها   �إىل 

�حلركة �الإ�صالمية يف �لعمل �لفد�ئي.

1. حماولة للفهم:

كان ال بّد من �لعمل للق�صية �لفل�صطينية، ملا متثله �أر�ص فل�صطني من موقع روحي يف 

قلوب �مل�صلمني، وملا يثله تاريخ �الإخو�ن على �أر�ص فل�صطني �لذي كتب بدماء �ل�صهد�ء. 

ولقد �أثبتت �لتجربة �أن �الإخو�ن �مل�صلمني �إذ� �نخرطو� يف �جلهاد و�لعمل خلدمة فل�صطني، 

�لد�ئرة،  هذه  عن  �نعزلو�  و�إذ�  �صعبيتهم.  و�زد�دت  �أعد�دهم،  وكرثت  �صوكتهم،  قويت 

�صعفو� وتقل�صو�، وقلَّت �صعبيتهم، وكرثت �التهامات لهم.

لقد بد�أ �لعمل يف �إن�صاء قو�عد �ل�صيوخ نهاية �صنة 1968 ��صتعد�د�ً و�صنة 1969 تنفيذ�ً، 

بد�أ �صغري�ً و�نتهى كبري�ً و�ندمج �الإخو�ن فيه بني مقاتل ومتبع، وقائم باالت�صال مع 

ذ�ت  حركة  باعتبارهم  �الإخو�ن  �خرتق  �إذ  كبري�ً،  �الإخو�ن  على  �جلهاد  �أثر  وكان  فتح. 

حولهم،  و�لي�صار  �لنا�رشية  �رشبته  �لذي  �لفكري”  و“�الإرهاب  �حل�صار  حاجز  تاريخ 

فغد� �الإخو�ن يتحدثون مبلء �أفو�ههم عن �لدعوة ومل ي�صتطع �أحد �أن ينال منهم ب�صبب 

موقفهم �جلهادي. و�أ�صبح �الإخو�ن يف طليعة �ملجاهدين يف �صبيل �هلل بعد �أن مزجو� بني 

�لقول و�لعمل، وكان خطباء �جلمعة من �أمثال �ل�صيخ ذيب �أني�ص وعبد �هلل عز�م وغريهما 

�ل�صيف  على  �التكاء  من  بدالً  �لع�صكري،  �للبا�ص  وبكامل  ب�صالحهم  �جلمعة  يخطبون 

�خل�صبي �لذي كان �صائعاً يف �مل�صاجد.

�مل�صتويات،  �أن�صار جدد من كافة  �الإخو�ن ك�صب  ��صتطاع  �لقو�عد،  تلك  ومن خالل 

وخ�صو�صاً يف �ملناطق �لتي قاتلو� منها. كما �نعك�ص �جلهاد ب�صكل �إيجابي على �ل�صف 

�لد�خلي �لذي �زد�د متا�صكاً، بعد �أن دخلته بع�ص �الأفكار �لتي �صادت يف �أو�صاط �لدعوة 

�آنذ�ك.

كان �لعمل �جلهادي بركة على �لدعوة، تو��صلت حتى بعد �نتهاء قو�عد �ل�صيوخ، �إذ 

��صتطاع �الإخو�ن �لذين تدربو� يف �لقو�عد �أن يربو� جيالً من �ل�صباب على �الأخوة، وعلى 

�أن  �لرجولة و�خل�صونة يف �ملخيمات �ل�صيفية �لتي كانت تعقد فيما بعد. وال بّد للتاريخ 
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�لنا�ص  �لدعوة الأن  �لبالغ يف ن�رش  �الأثر  له  �الإخو�ن كان  ��صت�صهاد كوكبة من  �أن  ي�صجل 

 .
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يتاأثرون باملو�قف �ملقرونة بالعمل

�إن �لظروف �لذ�تية و�ملو�صوعية �لتي ر�فقت �إقامة قو�عد �ل�صيوخ كانت على درجة 

عالية من �ل�صعوبة و�لتعقيد، وذلك لالأمور �لتالية:

نق�ص �خلبة �لع�صكرية لدى �لفد�ئيني �الأو�ئل من �الإخو�ن.  •

حالة �حل�صار و�ملطاردة �لتي كانت تقوم بها �لدول �لعربية لكو�در �الإخو�ن، و�عتقال   •

�لعديد منهم، �الأمر �لذي �نعك�ص �صلباً على حجم �مل�صاركة بالقو�عد و�ملع�صكر�ت.

حمالت �التهام و�لت�صكيك من قبل �ملنظمات �لفل�صطينية �لي�صارية.  •

الأن  �صو�ء  عملياتهم،  من  �لكثري  تغطية  وعدم  لالإخو�ن،  �الإعالمي  �حل�صور  �صعف   •

كانو�  �أنف�صهم  �الإخو�ن  من  عدد�ً  الأن  �أم  �لعا�صفة،  با�صم  عنها  ُيعلن  كان  عملياتهم 

الأن  �أم  �لظهور،  حب  وعدم  �الإخال�ص  باب  من  �الإعالم  مع  �لتعامل  من  يتحرجون 

�الإعالم نف�صه �لر�صمي و�ل�صعبي كان حمكوماً بتيار�ت خما�صمة �أو معادية لالإخو�ن. 

كانت نتيجة كل ذلك، �أن عانى �لباحث كثري�ً يف جمع �ملعلومات وتوثيقها من م�صادرها 

�الإعالمية �لتقليدية، بل �إن �لو�صول �إىل ��صم �ل�صهيد �صالح �لدين �أحمد عبد �هلل على �صبيل 

�ملثال تطلب جهد�ً م�صنياً، وكذلك �حلال بالن�صبة لل�صهيد فوزي �أبو �خلري.

2. بني منهجني:

من  �لع�صكري  و�لعمل  �جلهاد  فكرة  يعار�صون  ال  �أنهم  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن  بنيَّ 

حيث �ملبد�أ، بل �إنهم يوؤمنون ب�رشورة حترير فل�صطني و�أن �لتحرير ال يكن �أن يتم �إال 

�الإخو�ن  ور�أى  �ملقاتلني.  طليعة  يف  يكون  �أن  يجب  فل�صطني  �صعب  و�أن  �لقتايل،  باجلهاد 

�لفل�صطينيون �أي�صاً �أن خطو�ت م�رشوع فتح �لتحريري تقوم يف معظمها على �فرت��صات 

�لتحرك  �إمكانية  �الفرت��صات  هذه  ومن  �لو�قع.  عامل  يف  عملياً  حتقيقها  يكن  ال  وهمية 

معها  و�لتعامل  �لعربية  �لدول  بني  �حلياد  �إمكانية  و�فرت��ص  �لفل�صطيني،  �لع�صكري 

�ملعركة بكل قوتها بعد  �لعربية �صتدخل  �لدول  �أن  �لق�صية، و�فرت��ص  جميعاً مبا يخدم 

�أن يبد�أها �لفل�صطينيون ويفر�صوها على �جلميع، ثم �فرت��ص �أن �لدول �لعربية �صتكون 

قادرة على هزية �لعدو �ل�صهيوين وحترير فل�صطني.

�صعود �أبو حمفوظ وفاروق بدر�ن، مرجع �صابق، �ص 33–34.  
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غري  �صعار�ت  حتت  �لعمل  �أن  ي�صدقو�  ومل  �لفل�صطينيون،  �الإخو�ن  يقبل  مل  كذلك 

�إىل عدد من �الأخطار  �أ�صار �الإخو�ن  �أن يعطي لالإخو�ن ك�صباً �صعبياً. وقد  حزبية يكن 

تهدد  �لتي  �الأخطار  وبع�ص  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  �مل�رشوع  يجلبها  �أن  يكن  �لتي 

�لتنظيم نف�صه. فقد ر�أو� �أن �حلزبيني �صيت�صللون �إىل �لتنظيم ويحاولون �ل�صيطرة عليه، 

�أخري�ً  و�صيا�صاتها.  توجهاتها  يخدم  مبا  ��صتخد�مه  �صتحاول  �لعربية  �الأنظمة  �أن  كما 

ال  فل�صطني  حترير  باأن  �إيانهم  فتح،  مل�رشوع  تقويهم  يف  �لفل�صطينييون  �الإخو�ن  �أكد 

يتم �إال بالطريقة �الإ�صالمية على �أيدي �الإخو�ن �مل�صلمني، �أو ح�صب ت�صورهم من خالل 

معركة �إ�صالمية جهادية كبى. ولكن بعد هزية يونيو وما ترتب عليها من نتائج، لي�ص 

�أقلها �حتالل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة وه�صبة �جلوالن و�صبه جزيرة �صيناء، �أ�صبح 

��صتمر�ر �لكفاح �مل�صلح وت�صعيد هذ� �لكفاح �أمر�ً حتمياً. فكان، و�حلالة هذه، �أن �ختلف 

حكم �الإخو�ن �لفل�صطينيني على عمل حركة فتح عنه يف �ملرحلة �ل�صابقة للهزية.

لقد �أوردنا يف �صفحات �صابقة خال�صة للمذكرة �لتي بلَور �الإخو�ن �لفل�صطينيون بها 

تلك  من  �لرئي�صية  �لنقاط  �إىل  باالإ�صارة  �صنكتفي  ولهذ�  حيثياته.  فيها  وعددو�  موقفهم، 

�خلال�صة:

كان ي�صتحيل على حركة �الإخو�ن نف�صها �أن ت�صطلع باأي دور حتت ��صمها و�صعار�تها   •
�لقوى  �لعربي كانت �صدها، والأن  �ل�صيا�صي  �لعمل  �مل�صيطرة على �صاحة  �لقوى  الأن 

�مل�صيطرة على �صاحة �لعمل �لفد�ئي �أي�صاً كانت �صدها، ال �صيّما و�أن هذ� �لعمل كان يتم 

من و�قع تعدد �ملنظمات، و�رتباطها بتيار�ت �صيا�صية وبدول وقوى حملية وخارجية 

معروفة. 

كانو�  الأنهم  لفتح  لين�صمو�  وحركتهم  تنظيمهم  يلغو�  �أن  لالإخو�ن  ممكناً  يكن  مل   •
يوؤمنون، وما ز�لو�، �أن لهم ر�صالة كبى ي�صكل حترير فل�صطني جزء�ً منها، �إ�صافة �إىل 

�أنهم كانو� يحّملون فتح بع�ص م�صوؤولية ما حدث، بل كان �لعاطفيون منهم يحملونها 

.
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كل �مل�صوؤولية، ويجدون مر�رة �صديدة يف حلوقهم ب�صبب ممار�صاتها

ومهما يكن من مبر�ت موقف �الإخو�ن �لفل�صطينيني، �إال �أنه ال بّد من �الإقر�ر �أن ذلك 

�الأردن  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  م�صاركة  حجم  على  �صلباً  �نعك�ص  قد  �ملوقف 

عبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 147–150.  
145



124

قواعد ال�شيوخ

بقو�عد �ل�صيوخ. ومع �أنه كان من �ملتوقع �أن تكون �مل�صاركة بعدد �أكب بحيث يوؤثر على 

كان  �لذي  باحلجم  تتو�صع  مل  بحيث  حمدودة  كانت  �أنها  �إال  �لفل�صطينية،  �لثورة  م�صار 

مرجو�ً.

يقول �إ�صحق �لفرحان:

كان �ملاأمول �أن يتنادى �الإخو�ن من كل �أقطار �لعامل �الإ�صالمي، ولو جاء من 

50. ولكن مل يو�صع �لزخم �لكبري و�لتاأييد �لكايف بحيث  �أو حتى   100 كل قطر 

ي�صبح لها تاأثري عملي د�خل تنظيمات م.ت.ف وفتح بالذ�ت. ولو و�صع �جلهد 

 .
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لرمبا كان لهم تاأثري قوي على تنظيمات فتح �لد�خلية

مبد�أ  على  فتح  حركة  موؤ�ص�صي  مع  يتفقون  �لفل�صطينيون  �مل�صلمون  �الإخو�ن  كان 

وهدف حترير فل�صطني بقوة �ل�صالح. ولكنهم، من خالل ��صتقر�ء �لو�قع، كانو� يرون 

�أن م�رشوع فتح خيايل وغري قابل للتطبيق، و�أنه �صيجر على �لق�صية �لفل�صطينية كو�رث 

خالل  من  �جلهادية  جتربتهم  �نتهت  فقد  �لعربية،  �لبالد  �إخو�ن  موقف  �أما   .
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قاتلة

م�صاركة حركة فتح يف �أقل من �صنتني، ولكن حديثهم عن �جلهاد وفل�صطني مل يتوقف، 

على �لرغم من �تهام �ملنظمات �لفل�صطينية لهم باخليانة �إثر �أحد�ث �أيلول 1970.

يف جتربة �إخو�ن �لبالد �لعربية، كانت �لعالقة مع �للجنة �ملركزية حلركة فتح ومقاتلي 

�حلركة يف ظاهرها ودية، لكنها كانت متوترة مع �لكو�در �ل�صيا�صية �لتي ر�أت يف �خلط 

ملا يرتبى عليه عنا�رشهم على  �ملنهجي لالإخو�ن يف قو�عدهم خمالفة �رشيحة  �لفكري 

ما كان ي�صمى بالفكر �لثوري �لذي كان مزيجاً من �أفكار ماو ت�صي توجن وت�صي جيفار� 

وفون جنوين جياب Võ Nguyên Giáp، ولكن بن�صخة فل�صطينية.

لتنظري�ته  ��صتجابة  �أّي  يلقى  �لعا�صفة  لقو�ت  �ل�صيا�صي  مل يكن ما يعرف باملفو�ص 

كان  �أنه  حتى  �لثقايف  �الإخو�ن  مل�صتوى  ُيذهل  كان  بل  �الإخو�ن،  �صفوف  د�خل  �لثورية 

كانت  �لتي  �لفكرية  و�حلو�ر�ت  �لنقا�صات  خالل  من  �حلرجة  �لز�وية  يف  يو�صع  �أحياناً 

�لتي يعبئونها �صّد  �لثوريني  �ملثقفني  جتري معه. ومن هنا، كانت تقارير بع�ص هوؤالء 

�الإخو�ن توغر �صدور ��صتخبار�ت فتح �ملعروفة با�صم �لر�صد �لثوري.

�إ�صحق �لفرحان، مقابلة �صخ�صية، 1997/7/14.  
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عبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 160.  
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كان من نتيجة ذلك، �أن ��صتدعى مكتب �لر�صد �لثوري �لتابع للقطاع �ل�صمايل بقو�ت 

�الإخو�ن  قو�عد  ��صتقالل  بعد  �لغربية  �لوحدة  قائد  وكان  نوفل،  �أحمد  �الأخ  �لعا�صفة 

�لثالث، ليوجه تهماً كثرية، ومن �أبرزها: �أن �الإخو�ن يف �لقو�عد يقروؤون كتاب “يف ظالل 

�الإخو�ن،  ُيد�ن  �أن  �ملمكن  من  وكان  �لثورة.  �أنا�صيد  يرددون  وال  قطب،  ل�صيد  �لقر�آن” 

لوال دفاع قائد �لقطاع �ل�صمايل �أبو �صامي عنهم، وهو من �الإخو�ن �لذين تركو� �لتنظيم 

 .
148

و�لتحقو� بحركة فتح

ي�صف عبد �هلل عز�م ما ر�آه يف قو�عد �ملنظمات �لفل�صطينية، وي�صري �إىل �لبعد عن �لدين، 

كان  عندما  ر�أيناهم  “ولقد  وي�صيف:  �الإلهية،  بالذ�ت  و�ال�صتهز�ء  باأحكامه،  و�جلهل 

�ل�صباب �مل�صلم �ملجاهد �لذي يحمل �ل�صالح يرفع �الأذ�ن يف �لتجمعات �لفد�ئية، كان �أبناء 

]فالديري[ لينني ]Vladimir Lenin[ وماو ت�صي تونغ ي�صطفون ويرفعون �أ�صو�تهم 

 .
قائلني: �إن ت�صل عني فهذي قيمي، �أنا مارك�صي لينيني �أممي”149

وي�صيف عالن بالل: “كنا متفقني مع حركة فتح وكانت عالقتنا جيدة مع قو�عدهم، 

قاعدتان، و�حدة  �لعالوك  �أذكر كان بجانب مع�صكرنا يف  �الآخرين،  ولكنها غري ذلك مع 

بنا  يتحر�صون  فيهما  �ملقاتلون  كان  �لديوقر�طية،  للجبهة  و�أخرى  �ل�صعبية  للجبهة 

.
وي�صتفزوننا، فكنا نلتزم جانب �حلذر منهم”150

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة  �ل�صابق  �لع�صو  �لعثم،  �أبو  �لرز�ق  عبد  �لقا�صي  �أما 

: “عينت قا�صياً ومدعياً عاماً يف �لعقبة �صنة 1963، وعملت 
151ً

�الأردن، فاإنه ي�صيف �أي�صا

فيها �صنتني، و�نقطعت �صلتي �لتنظيمية باالإخو�ن، و�إن بقيت عالقات �ل�صد�قة و�لزمالة، 

وذلك حفاظاً على ��صتقاللية عملي يف �لق�صاء وحياديته”. ويتابع �لقا�صي �أبو �لعثم: 

�نتقلت �إىل �إربد �صنة 1968، وعملت فيها مدعياً عاماً حتى �صنة 1972. وكانت 

�صلتي برئي�ص �لبلدية ح�صن خري�ص �آنذ�ك قوية، وتعرفت بو��صطته على قادة 

فتح �لذين كانو� يح�رشون �إىل بيته د�ئماً مثل: �أبو عمار و�أبو �إياد، �إذ كان خري�ص 

�أحمد �أبو �صعد، مقابلة �صخ�صية، 2010/1/9.  
148

عبد �هلل عز�م، ال�رسطان الأحمر )عّمان: مكتبة �الأق�صى، 1980(، �ص 114–117.  
149

عالن بالل، مقابلة �صخ�صية، 2010/4/28.  
150

عبد �لرز�ق �أبو �لعثم، مقابلة �صخ�صية، عّمان، 2001/2/12.   
151
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وعرفات زميالن يف جامعة �لقاهرة، �الأول رئي�صاً الحتاد طلبة �الأردن، و�لثاين 

رئي�صاً الحتاد طلبة فل�صطني، وكانا �صديقني حميمني.

وي�صتمر �لقا�صي �أبو �لعثم يف تقدمي جتربته: 

كنت �ألتقي قادة فتح يف بيت ح�صن خري�ص، و�رشت متعاطفاً مع فتح، ومن 

وب�صدق،  زوجتي.  عنها  تعلم  ال  دينار�ً   42 ر�تبي  من  �أقتطع  وكنت  موؤيديها، 

كنت �أمتنى �أن �ألب�ص �بني خالد �لذي كان يف �لثالثة من عمره �لبدلة �لتي يلب�صها 

�لفد�ئيون. ولكن موقفي تغري، عندما بد�أت �خلالفات تظهر بني �ملنظمات �لفد�ئية 

يا�رش  وبح�صور  خري�ص  ح�صن  بيت  يف  �للقاء�ت  �أحد  ويف  �الأردنية.  و�حلكومة 

و�جلنود  �ملو�طنني  جتاه  �لفد�ئية  �ملنظمات  ممار�صات  ب�صدة  �نتقدت  عرفات، 

�الأردنيني، وذكرت �أمثلة من هذه �لتجاوز�ت، كاالعتد�ء على �جلنود و�ل�صباط، 

و�عتقال مو�طنني وحب�صهم يف قو�عد �لفد�ئيني. ورد �أبو عمار بغ�صب �أن هناك 

يف �حلكم  نظام  �إ�صقاط  على  قادر  �إنه  وقال  �حلكومة،  بها  تقع  كثرية   جتاوز�ت 

24 �صاعة. 

ومن جتربته �أي�صاً، يذكر �لقا�صي �أبو �لعثم موقفاً تعر�ص له يوم 1970/9/6، حني 

�أوقفه �أحد �لفد�ئيني �مل�صلحني بر�صا�ص كال�صنكوف �أمام م�صت�صفى �الأمرية ب�صمة، وطلب 

منه �أن يفتح �صندوق �ل�صيارة. ولكن عندما �قرتب �لقا�صي �أبو �لعثم من �ل�صاب �مل�صلح، 

و�رشخ:  به  فاأم�صك  �إربد،  حمكمة  يف  جنائية  ق�صايا  بعدة  متهماً  كان  فقد  عليه،  تعرف 

نادو� �لكفاح �مل�صلح، هذ� من �أرباب �ل�صو�بق. 

وعلى �لرغم من مظاهر �لود �لتي كان قادة فتح يظهرونها الإخو�ن �لبالد �لعربية، �إال 

�أن موؤ�ص�صي فتح ذوو �الأ�صول �الإخو�نية بذلو� جهود�ً جبارة ليثبتو� للتقدميني �لعرب 

و�ل�صوفييت ومن قبلهم جلمال عبد �لنا�رش �أنهم قطعو� كل �صلة �صابقة لهم باالإخو�ن. 

وال مر�ء يف �أن �أجهزة �ملخابر�ت �لتابعة لتلك �لدول قد حتققت من ذلك، و�إال ملا �صمحت 

.
152

لفتح بالن�صاط و�لنمو

�أما بالن�صبة ملوقف حركة فتح، فقد كان هدف �حلركة عند �نطالقتها و�لذي ظّل بعد 

ذلك ل�صنو�ت هو حترير فل�صطني بكامل حدودها، من �لنهر �إىل �لبحر، هو ما يثل طموح 

عبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 162.  
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�ل�صعب �لفل�صطيني دون �صّك، ومل يكن �أحد يقبل �أقل منه. وقد ظلت فتح توؤكد هذ� �لهدف 

�لفد�ئية  �أن �حلركة  �لتاأ�صي�ص مر�ت ومر�ت. كان موؤ�ص�صو فتح يت�صورون  بعد مرحلة 

�صتبد�أ �لقتال، و�أن �لكيان �ل�صهيوين �صريد بعنف، و�أن �جليو�ص �لعربية �صت�صتبك معه 

�إىل �أن حترر فل�صطني. وقد �أكدت فتح هذ� �لت�صور �أكرث من مرة فيما بعد. 

خطة  “�إن  فل�صطيننا:  جملتها  عب  فتح  قالت   ،1961 �صنة  من  مايو  �أيار/  �صهر  ففي 

�لعمل يجب �أن تتخذ �صكل �حلركة �لفد�ئية �لتي تنطلق من جميع �ملناطق �لعربية �ملحيطة 

�أن نتوقع رّد فعل وح�صي على �حلدود  �لعمليات علينا  �ملحتلة. ومبجرد بدء  بفل�صطني 

�لعربية. ولهذ� يجب �أن تكون �جليو�ص �لعربية جميعها يف حالة يقظة لتاأديب �لعدو عند 

 .
حماولته �لقيام بعمليات ثاأرية على حدودنا”153

ت�صور موؤ�ص�صو حركة فتح �أنه �صيكون مبقدورهم �لت�رشف بحرية كاملة يف مو�قفهم 

�أنه  وظنو�  �لعربية،  �لدول  ب�صغوط  و�لقر�ر�ت  �ملو�قف  تلك  تتاأثر  ال  بحيث  وقر�ر�تهم 

�صيكفيهم �أال يتدخلو� يف �صوؤون �لدول �لعربية حتى متتنع �لدول �لعربية عن �لتدخل يف 

�صوؤونهم. كان موؤ�ص�صو فتح يعتقدون �أنهم �صيتمكنون من ��صتقطاب �ل�صعوب �لعربية، 

�لعرب  �حلكام  دون  حتول  �لتي  �لثورية  �لقاعدة  �صتكون  �لعربية  �جلماهري  �إن  بحيث 

و�لتمادي يف �رش�عهم �أو معاد�تهم للثورة �لفل�صطينية.

�أما �لو�قع �ملّر، فهو �أن �الأنظمة �لعربية، خ�صو�صاً �لثورية، مل ت�صمح للفد�ئيني بحرية 

�حلركة عب حدودها، بل �أكرثها منعت �لتحرك من حدودها ب�رش�مة. ولي�ص هذ� فح�صب، 

�صارخاً  عليها  �لو�صاية  وحماوالت  �لثورة  �صوؤون  يف  �لعربية  �حلكومات  تدخل  جاء 

وفظيعاً، خ�صو�صاً من دول كان ُينتظر منها �أن تكون �ل�صند �الأول. ومل يكن تدخل هذه 

�لدول مبجرد �ل�صغط �ل�صيا�صي �أو �ملايل، و�إمنا تعد�ه �إىل جتنيد �صعاف �لنفو�ص لتكوين 

منظمات تاأمتر باأمر مموليها، و��صتخد�م عنا�رش للقيام بعمليات ت�صفية ج�صدية �صّد 

 .
154

قياد�ت فد�ئية معينة

منظمة  موؤ�ص�صي  و�أحد  �لوليد  بن  خالد  فرقة  قائد  �أن  فتح  حركة  �إعالن  ذلك،  ومن 

�لق�صام: �صبحي  �لدين  لل�صهيد عز  �الأو�ئل  �لرفاق  �ملندجمة يف فتح، و�أحد  �لفد�ء  طالئع 

املرجع نف�شه، �ص 155.  
153

غازي خور�صيد، دليل حركة املقاومة الفل�شطينية )بريوت: منظمة �لتحرير �لفل�صطينية - مركز �الأبحاث،   
154

1971(، �ص 22–23.
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حممد يا�صني )�أبو خالد( قد �غتيل يوم 1968/10/19. ويف 1968/10/22، �أذ�عت فتح �أن 

�إىل حمكمة ثورية بتهمة �غتيال  �أع�صائها قد �عتقلو�، و�أن و�حد�ً منهم �صيقدم  عدد�ً من 

 .
155

�صبحي حممد يا�صني، وحتى �الآن مل يعلن �صيء عن �ملحاكمة �أو نتائجها

�تهامها  �إىل  ذلك  بل تعدت  باتهام فتح مبحاولة توريطها،  �لعربية  �الأنظمة  تكتِف  مل 

باخليانة. ولي�ص �أدل على ذلك ما ذكره يا�رش عرفات يف حديث �صحفي ل�صحيفة �الأنو�ر 

�للبنانية �أن �الأنظمة �لتقدمية �تهمت فتح بالعمالة لال�صتعمار، و�أ�صاف: 

قبل 5 حزير�ن كنا ُنتهم باأننا نريد توريط �لدول �لعربية يف حرب هي غري 

 Central Treaty Organization[ م�صتعدة لها، وقيل �إننا كعمالء حللف �ل�صنتو

�لق�صية  �صاحة  فوق  الإ�صقاطها  �لتقدمية  �الأنظمة  الإحر�ج  نتاآمر   ])CENTO(l

�عتبناكم  و�حدة  ر�صا�صة  �أطلقتم  �إذ�  لنا  قيل  حزير�ن   5 وبعد  �لفل�صطينية. 

جمرمني وخونة... �إن عملكم غري �مل�صوؤول �الآن �صيوؤدي �إىل تدمري �الأمة �لعربية 

 .
156

فاهد�أو� وكفو� عن عبثكم و�إال...

1965/9/7 تطالب فيها  �لعربية يف  �لدول  �إىل ملوك وروؤ�صاء  كما وجهت فتح مذكرة 

بالكف عن مالحقة قو�ت �لعا�صفة يف خمتلف �لدول �لعربية و�إطالق �رش�ح �ملعتقلني دون 

يف  للفد�ئيني  �لتعر�ص  وعدم  �لعا�صفة،  �أنباء  ن�رش  حول  �مل�رشوب  �حلظر  و�إلغاء  تردد، 

 .
157

�أثناء قيامهم بعملياتهم �لفد�ئية

�صكل تعدد ف�صائل وتنظيمات �ملقاومة �لفل�صطينية �أخطر ما و�جه �لعمل �لفد�ئي منذ 

�نطالقة حركة فتح �صنة 1965، �إذ كانت هذه �لف�صائل يف معظمها �أ�صماء فقط دون مكاتب 

�أو مع�صكر�ت، وبالتايل مل يكن هناك تن�صيق فيما بينها، بل �إن كرثة �ملدعني باالنت�صاب 

للتنظيمات �لفد�ئية ت�صبب ب�صيوع ظاهرة �لت�صيب يف حمل �ل�صالح و�لتجاوز�ت �مل�صلكية 

كان  عديدة،  جانبية  معارك  �لفل�صطينية  �لثورة  على  جّر  �لذي  �الأمر  �لبع�ص،  قبل  من 

عمقاً  متثل  �صاحة  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �إخر�ج  �إىل  �أدى  مما   ،1970 �أيلول  يف  �أبرزها 

��صرت�تيجياً لل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته.

موؤ�ص�صة  )بريوت:   1968 لعام  الفل�شطينية  للق�شية  ال�شنوي  الكتاب  �لتحرير(،  )رئي�ص  �لدجاين  برهان   
155

�لدر��صات �لفل�صطينية، 1971(، �ص 89. 

غازي خور�صيد، مرجع �شابق، �ص 38.  
156

�إميل توما، �شتون عاماً على احلركة القومية العربية الفل�شطينية، ط 2 )بريوت: د�ر �بن ر�صد، 1978(،   
157

�ص 246؛ و�صفيق �حلوت، ع�رشون عاماً يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ال�رسق الأو�شط، 1984/2/3. 
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�لتقدير�ت  كانت  و�إن  “�لفل�صطينية”،  نحو  �نكفاأت  �لتي  وحدها  فتح  حركة  تكن  مل 

تال�صي  وب�صبب  جهة  من  �ل�رشي  طابعها  ب�صبب  �لتنظيمات  هذه  عدد  حول  تتفاوت 

توما،  �أميل  �لباحث  قدر  وفيما  ثانية.  جهة  من  �أكب  تنظيمات  يف  ذوبانها  �أو  بع�صها، 

عددها  �أن  �حلوت  �صفيق  يقول  تنظيماً،   40 بزهاء  �لتنظيمات  هذه  عدد  �ملرحلة،  تلك  يف 

. و�أوردت روز ماي �صايغ على ل�صان بع�ص �مل�صوؤولني يف حركة 
158ً

17 تنظيما قد بلغ 

يتجاوز مل  بينما  تنظيماً،   44 �إىل  �الأول  و�صل  متباعدين،  رقمني  �لفل�صطينية   �ملقاومة 

�ملحرر  �صحيفة  يف  ذكر  فقد  كنفاين،  غ�صان  �ل�صهيد  �أما   .
159ً

تنظيما  14 �لـ  �لثاين  �لرقم 

�للبنانية وقتها �أن �أعد�د �ملنظمات �لفل�صطينية �لتي ن�صاأت يف �ل�صنو�ت �لقليلة �لتي �أعقبت 

��صم  �لغالب  يف  لنف�صها  �أعطت  و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �جلمهورية  �إقليمي  بني  �النف�صال 

جبهة و�أحياناً حركة، و�صلت �إىل نحو �أربعني منظمة وجبهة وحركة تر�وح عدد �أع�صائها 

.
160

من حّد �أعلى ب�صعة مئات �إىل حّد �أدنى، وهذ� و�قع، ع�صوين و�آلة كاتبة

ما �إن حلت �صنة 1970، حتى برزت فتح كاأغنى و�أجنح و�أقوى منظمة من منظمات 

�ملقاومة، لها جي�صها وم�صت�صفياتها ونظام �صمانها �الجتماعي وُجبَاُتها، �إال �أنها مل تكن 

قادرة على فر�ص �صيطرتها �لتامة على ن�صاطات منظمات �ملقاومة �لفل�صطينية �الأخرى. 

فقد �أوجدت �لدول �لعربية منظمات عديدة، �إذ تبنت �صورية منظمة �ل�صاعقة، ومن بعدها 

تبنت �لعر�ق منظمتها �خلا�صة �ملمثلة بجبهة �لتحرير �لعربية، فيما حاول �الأردن دومنا 

جناح كبري �إقامة منظمة ت�صاهي �ملنظمات �لفل�صطينية قوة. و�أخذت �الأو�صاط �لفل�صطينية 

ذ�ت  كانت  و�لتي  �خلا�صة،  منظماتها  تن�صئ  �ملاوية   – �للينينية   – �ملارك�صية  �مليول  ذ�ت 

تاأثري كبري ب�صبب تركيزها على �لتوعية �ل�صيا�صية وعر�صها �لق�صية �لفل�صطينية �صمن 

�إطار حتليلي للمع�صكر �الإمبيايل. ومن هنا �أخذت مفاهيم �ال�صرت�تيجية و�لدعاية و�لقيم 

�لديوقر�طية  و�جلبهة  �ل�صعبية  �جلبهة  د�خل  ال  و�نت�صار�ً،  و�صوحاً  تزد�د  �لي�صارية 

فح�صب، بل د�خل حركة فتح ذ�تها ويف �أو�صاط رجال �لفكر �لفل�صطيني، �ل�صباب ب�صورة 

.
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وح�صبنا �أن نقف عند بع�ص �الآثار �لتخريبية �لتي نتجت عن تعدد تنظيمات �ملقاومة، 

لعل �أبرزها هو �نتحال بع�صها لعمليات تنظيمات �أخرى، مما �أ�صاء �إ�صاءة بالغة �إىل مظهر 

�لعمل �لفد�ئي، و�أتاح �لفر�صة للخ�صوم �أن ي�صخرو� من هذ� �الدعاء �لذي يحتم وجود 

طرف كاذب.

يف  �ل�صتينيات،  يف  �لفد�ئي  �لعمل  و�كبت  �لتي  �لتعدد  لظاهرة  �أخرى  �صلبية  تتمثل 

�إتاحة �لفر�صة للعدو �ل�صهيوين لت�صفية �لعنا�رش �لثورية ج�صدياً ون�صبة ذلك الإحدى 

�لتنظيمات بزعم �خلالفات �ل�صيا�صية، �أو �أن لديها �أدلة على خيانته وتعاونه مع �الحتالل. 

ولكن �الأكرث �صيوعاً، كان قيام �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية باغتيال مو�طنيني �أبرياء ون�صبة 

ذلك �إىل �ملنظمات �لفد�ئية مما �أثار �ال�صطر�ب و�لبلبة يف �صفوف �جلماهري.

و�الأخطر من كل ذلك، تلك �ل�صلبية �ملتعلقة با�صتفز�ز �جلماهري وعزلها عن �ملقاومة، 

و�أمن  حلياة  وتتعر�ص  �لفد�ئي  �لعمل  �إىل  ت�صيء  الأفعال  �ملنظمات  �رتكاب  طريق  عن 

�لفد�ئي  �لعمل  ت�صفية  يف  �لر�غبة  �ل�صلطات  لتدخل  منا�صباً  مناخاً  �أوجد  مما  �ملو�طنيني، 

بحجة حماية �أمن �ملو�طنيني، بل و�أحياناً حماية �لعمل �لفد�ئي و�صيانة �رشفه وقد�صيته 

�إذ  �لتعدد،  هذ�  من  ��صتفادت  �لعدو  بها  قام  �لتي  �لتج�ص�ص  عمليات  �أن  كما  وطهارته. 

��صتطاع عمالوؤه تغطية ن�صاطهم �ملريب بزعم �أنهم يقومون بذلك حل�صاب تنظيم فد�ئي 

حتت �أي ��صم.

�إن حتليلنا لظروف ن�صاأة فتح وتطورها يوؤكد �أنها كانت على خطاأ يف توقعاتها �ملتفائلة 

باإ�رش�ف لنجاح خطتها، �الأمر �لذي �أدى �إىل �إخفاقها يف �لو�صول �إىل �لهدف. ولكن فتح من 

�لتنظيم، و�لقدرة  �لناحية �الأخرى حققت عدد�ً من �الإجناز�ت حت�صب لها كالقدرة على 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  تعبئة قوى  �ملعقدة، ومتكنها من  �لظروف  �لتحرك و�صط كل  على 

�الآخرين  �إح�صا�ص  من  قدر�ً  فر�صت  �لتي  و�لو�جهات  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  و�إن�صاء 

 .
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بالكيانية �لفل�صطينية

3. الإخوان ومقاومة الحتالل: 

�ت�صمت مرحلة بد�ية �لكفاح �مل�صلح قبل يونيو 1967 بنقطة �صعف �أ�صا�صية، فر�صتها 

�أن  �الأو�صاع �جلغر�فية، وهي تنفيذ غالبية �لعمليات �لفد�ئية عب �حلدود �لعربية. غري 

عبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 160.  
162
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نتائج حرب حزير�ن، و�ت�صاع د�ئرة �الحتالل �ل�صهيوين، لي�صمل �ل�صفة �لغربية وقطاع 

�أتاحت  ن�صبياً،  �ملو�تية  �لطبيعية  و�لظروف  �لفل�صطينية،  �لب�رشية  �لكثافة  حيث  غزة، 

�ملجال ملحاولة بناء قو�عد �رتكازية للثورة �لفل�صطينية د�خل �الأر�ص �ملحتلة.

للقيام  �لد�خل،  �إىل  �لثورة  كو�در  من  مهم  عدد  �نتقل  �ملحاولة  هذه  �إجناح  �أجل  ومن 

مبهام ع�صكرية وتنظيمية يف �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة، وخ�صو�صاً يف �ملدن �لرئي�صية 

�الأوىل  �الأ�صهر  يف  �مللمو�ص  �لنجاح  بع�ص  �ملحاولة  هذه  القت  وقد  �جلبلية.  و�ملناطق 

لالحتالل، و�أمكن بو��صطتها توجيه �رشبات قوية �صّد قو�ت �لعدو، كما �أمكن ��صتنها�ص 

 .
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حالة جماهريية وتنظيمية ملو�جهة �الحتالل �ل�صهيوين

غري �أن هذه �لتجربة مل تكن حا�رشة عند �الإخو�ن �مل�صلمني �صو�ء �أولئك �لقائمني على 

قو�عد �ل�صيوخ، �أو حتى قادة �جلماعة يف �الأردن وفل�صطني. وال يكن �أن تكون �الأ�صباب 

�أنه كان  �إن�صاء قو�عد فد�ئية م�صتقلة خارج فل�صطني �ملحتلة، ذلك  �لتي منعت  هي ذ�تها 

لالإخو�ن �مل�صلمني قاعدة تنظيمية عريقة يف �ل�صفة �لغربية ويف قطاع غزة، بل �إن �لعديد 

من كو�در �الإخو�ن يف �ل�صفة و�لقطاع �نخرطو� يف �لعمل �لفد�ئي مع حركة فتح الأنهم مل 

يجدو� �حلا�صنة �الإخو�نية ملقاومة �الحتالل.

ي�صتفيدو�  مل  حتديد�ً  و�الأردنيني  و�لفل�صطينيني  عموماً،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أن  نرى 

فل�صطني  يف  �جلمهور  و��صتنها�ص  جتيي�ص  يف  �ل�صائد  �الإيجابي  و�ملناخ  �لفرتة  هذه  من 

�ملحتلة للجهاد ومقاومة �الحتالل حتت ر�ية �إ�صالمية. ويف �ل�صياق نف�صه، �نعك�ص ت�رشيح 

�مل�صاركني يف قو�عد �ل�صيوخ، ورف�ص �النتقال �إىل �لقو�عد �لفد�ئية يف جنوب لبنان �صلباً على 

�لوجود �الإ�صالمي د�خل �ملخيمات �لفل�صطينية يف �الأردن ويف جتمعات �لالجئني يف لبنان.

�إىل جانبها يف مو�جهة �جلي�ص  �أن ي�صارك �الإخو�ن �مل�صلمني  كانت حركة فتح تتوقع 

�الأردين عندما تفجرت �الأحد�ث �لد�مية يف �أيلول 1970، لكن ذلك مل يكن و�رد�ً يف ح�صاب 

بالقو�عد،  �لعمل  �الإخو�ن  �أوقف  ولذلك،  �ل�رشعي.  �لبعد  �أبرزها  عدة  الأبعاد  �الإخو�ن 

و�أبقو� على وجود رمزي فيها حتى حا�رشها �جلي�ص و��صتوىل عليها و�عتقل حر��صها. 

ولكن حني تبني لل�صلطات �الأردنية �أن �الإخو�ن مل ي�صاركو� يف �لقتال، �أفرج عن �ملعتقلني 

 .
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�الحتالل  كان  و�إن  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  وبالن�صبة 

�أن  �إال   ،1948 �صنة  �لنكبة  منذ  مرة  الأول  �لفل�صطينيني  د  وحَّ قد  للمنطقتني  �ل�صهيوين 

�صيا�صية  ظروفاً  عا�صو�  �ملنطقتني،  يف  �لفل�صطينيني  من  كغريهم  �مل�صلمني،  �الإخو�ن 

و�جتماعية و�قت�صادية خمتلفة. 

على  قادر  غري  �ملحتلة  �الأر�ص  خارج  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  من  �لقدمي  �جليل  كان 

على  �لقادرة  �لقيادية  �لعنا�رش  معظم  منهم  �أخذت  فتح  فحركة  �جلهاد،  �أعباء  حتمل 

�ل�صجون  �أخذته  و�ملو�جهة  �لت�صدي  رغبة  نف�صه  يف  تبقى  من  بينما  و�ملبادرة،  �لفعل 

عليهم  ت�صتحوذ  �الأخطار،  خمافة  بع�صهم  حول  يتجمعون  وظلو�  �الأنظمة،  ومالحقة 

فكرة تاآمر جميع �الأطر�ف عليهم دون �أن يفعلو� �صيئاً يذكر، وجاء بروز حركة �ملقاومة 

�لفل�صطينية �مل�صلحة ليحول دون بروز �الإخو�ن كقوة �صيا�صية ذ�ت �صاأن. فتنظيم �ل�صفة 

ع�صكري  عمل  يف  لالنخر�ط  �لع�صكرية  �أو  �ل�صيا�صية  �لنو�حي  من   
ً
مهياأ يكن  مل  �لغربية 

ملثل �الأ�صل  يف  تاأ�ص�صت  �لتي  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  بعك�ص  ومبا�رش،   منظم 

هذ� �لغر�ص.

�أما يف قطاع غزة، فقد كان �الإخو�ن �مل�صلمون يعانون من حالة �صعف وت�صتت من 

جر�ء �ملالحقة و�ال�صطهاد �لذي تعر�صو� له من قبل �الإد�رة �مل�رشية. كما �أن قيام حركة 

فتح يف �أو�خر �خلم�صينيات كان قد �صلب تنظيم �الإخو�ن خرية قياد�ته وكو�دره. ولذلك، 

�إىل �ل�صاحة كقوة  �إىل بع�ص �لوقت ال�صتجماع قو�عدهم و�لعودة  كان �الإخو�ن يف حاجة 

 .
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�صيا�صية، ومل يتحقق ذلك �إال يف �أو�خر �ل�صبعينيات

تغري �حلال على �الإخو�ن يف �ل�صفة �لغربية �لذين كانو� قد �عتادو� على �لعمل �لعلني 

خالل ُدورهم ومكاتبهم �لقانونية يف �ملدن و�لقرى و�ملخيمات، فاأغلقت �صلطات �الحتالل 

 .
166

دور �الإخو�ن �مل�صلمني، و��صتولت على بع�ص �الأور�ق �ملوجودة يف بع�صها

وحلقات  �لفردية،  �للقاء�ت  على  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  َدور  �قت�رش 

ت�صتدعيهم  �لذين  �أن  حتى  تنظيم،  هناك  يكون  �أن  دون  و�الإيانية  �ل�رشعية  �لدر��صة 

فقد  �الآن  �أما  �الإخو�ن،  من  كنت  نعم  يقول:  كان  �الإخو�ن  رموز  من  �الحتالل  �صلطات 

زياد �أبو عمرو، مرجع �شابق، �ص 29.  
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�أغلقت ُدور �الإخو�ن و�نتهى كل �صيء. وقد ��صتمر هذ� �حلال �إىل �صنة 1971، حني �أخذت 

 .
167

�لت�صكيالت �لتنظيمية �ل�رشية تاأخذ طريقها للجهاد

�أما يف قطاع غزة، حيث �عتاد �الإخو�ن على �لعمل �ل�رشي و�أجو�ء �ملالحقة و�ملتابعة، 

فاإنهم كانو� �أقدر على �لتعامل مع هذه �لظروف. ولذلك �رشعان ما تد�عت قياد�ت ورموز 

�ل�صجاعية يف مدينة غزة بعد نحو  �لغر�بلي بحي  �إىل لقاء يف منزل حممد خليل  �الإخو�ن 

لقيادة �جلماعة متثل خمتلف مناطق  �إد�رية  �ختارو� هيئة  �صهرين من �الحتالل، حيث 

 .
168

قطاع غزة

عن  �جلدد  �الأع�صاء  لك�صب  حتركهم  وخطة  �أهد�فهم  �للقاء  هذ�  يف  �الإخو�ن  و�صع 

�جلماهري  كانت  �إذ  ع�صرية.  مهمة  وكانت  �مل�صاجد،  ودرو�ص  �لفردية  �لزيار�ت  طريق 

�لتي  �لنا�رش. لذلك، كان حمو �ل�صورة �الإخو�نية  ما تز�ل م�صدودة للرئي�ص جمال عبد 

ر�صمها عهد جمال عبد �لنا�رش يف �أذهان �لنا�ص، و��صتبد�لها ب�صورة جديدة م�رشقة على 

قمة �الأهد�ف �لتي و�صعها �الإخو�ن، ثم �النت�صار يف �ملجتمع، وحتديد م�صرية �الإخو�ن 

 .
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و�ملوقف من �الحتالل

و�أخري�ً، زيارة �ل�صفة �لغربية بهدف بناء �لعالقات مع �الإخو�ن هناك وربط �خليوط 

مع مناطق �ل�صفة �لغربية �لتي مل تكن مرتبطة بع�صها ببع�ص الأنها كانت جميعاً تت�صل 

�الإد�رية  �لهيئة  �ت�صلت   ،1968 �صنة  ويف   .1967 يونيو  قبل  �الأردن  يف  �الإخو�ن  بقيادة 

 .
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لالإخو�ن يف �لقطاع مع �الإخو�ن يف �الأردن

�الحتالل  مقاومة  �إىل  باإيجابية  ينظرون  �ملرحلة  تلك  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  يكن  مل 

�الإ�رش�ئيلي يف ظّل �الأو�صاع �ل�صائدة، ومل يكن �الأمر يف مقدمة �أولويات �جلماعة، لكونها 

�إقامة  على  �لقادر  �الإ�صالمي  �ملجتمع  و�إيجاد  �لفرد  �إ�صالح  من  �بتد�ًء  �أولوياتها  رّتبت 

�لدولة �الإ�صالمية، كي تن�صج �الأو�صاع لتفجري �ملقاومة �صّد �الحتالل، حيث كان �الإخو�ن 

يرون �أن �ملقاومة �صتبقى عدمية �إن هي متت من دون تو�فر �رشوطها �الإ�صالمية. 
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عبد �لفتاح دخان )�أحد قادة �الإخو�ن يف قطاع غزة(، مقابلة �صخ�صية، مرج �لزهور، 1993/6/3.  
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حماد �حل�صنات، مقابلة �صخ�صية، مرج �لزهور، 1993/6/3.  
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عدنان �أبو عامر، احلركة الإ�شالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�شيا�شة )�لقاهرة: مركز �الإعالم �لعربي،   
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حمالت  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  و�جهت  فقد  �لباحثني،  من  عدد  ر�أي  وبح�صب 

�صديدة من �النتقاد�ت �حلادة، ب�صبب تاأخرها عن �للحاق بركب �لعمل �ملقاوم يف �الأر�ص 

�ملحتلة، و�تهمت بالتخلي عن �لو�جب �ل�رشعي �ملتمثّل يف �جلهاد، وهو �الأمر �لذي وجدت 

فيه ف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مدخالً مهماً للت�صكيك يف نهج �الإخو�ن وعرقلة 

م�صاعيهم جلذب �جلمهور �لفل�صطيني. 

�صمعة،  ح�صن  حممد  حما�ص،  حركة  موؤ�ص�صي  و�أحد  �مل�صلمني  �الإخو�ن  يف  �لقيادي 

لتاأجيل  مو�صوعية  �أ�صباباً  �آنذ�ك  �جلماعة  فيها  ر�أت  �لتي  �الأ�صباب  من  جملة  ي�رشد 

�النخر�ط يف �ملقاومة، �أبرزها �أن �جلماعة كانت يف حال من �ل�صعف كّماً وكيفاً، ال متكنها 

من �لقيام باأي عمل ع�صكري ناجح وم�صتمر يف ذلك �لوقت، بل �إنه يذكر �أن عدد �الإخو�ن 

.
171ً

يف قطاع غزة �صنة 1969 كان نحو خم�صني �صخ�صا

�لعربية  �لبالد  يف  �الإخو�ن  �صعف  وهو  �أال  �آخر،  �صبباً  �أي�صاً  �صمعة  حممد  وي�صيف 

�آنذ�ك، وخ�صو�صاً �لتنظيم �الأم يف م�رش، مما يحرم �ملقاومة �الإ�صالمية يف �الأر�ص �ملحتلة 

�أي  باأن  �قتناع  �مل�صلمني كانو� على  �الإخو�ن  �أن  �ل�رشورية. كما  �لعمق و�مل�صاعد�ت  من 

و�ملادي،  و�لروحي  �لنف�صي  �الإعد�د  دون  من  �ل�صهاينة،  �ليهود  �صّد  ع�صكري  عمل 

يف  �ملنت�رشة  و�لياأ�ص  �الإحباط  حال  �إىل  نف�صه  �لوقت  يف  م�صري�ً  �لف�صل،  م�صريه  �صيكون 

�أو�صاط �لفل�صطينيني يف ذلك �لوقت، وبالتايل فاإن �لعمل �لع�صكري �صّد �ليهود �ل�صهاينة، 

 .
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�صيكون ال طائل من ور�ئه

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  على  وقا�صياً  �صعباً  �الحتالل  وقع  كان  لقد 

�ملبادرة  �إىل  �الإخو�ن  �لذي دفع بع�ص كو�در  �الأمر  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  بينهم  غزة، ومن 

بالعمل �جلهادي من تلقاء �أنف�صهم، وذلك بالتن�صيق و�لعمل من خالل خاليا وجمموعات 

جو�ر  �إىل  �نتقل  �لذي  عاماً(   42( �لبنا  عا�صور  رم�صان  �ل�صهيد  هوؤالء  ومن  فتح.  حركة 

1971. وكان �ل�صهيد من �ملجاهدين يف  ربه بعد تعذيب �صديد يف �صجون �الحتالل �صنة 

حرب فل�صطني �صنة 1948، كما كان مدير�ً ملكتب �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ص يف 

 .
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�لقد�ص

حممد ح�صن �صمعة )�أحد قادة �الإخو�ن يف قطاع غزة(، مقابلة �صخ�صية، مرج �لزهور، 1993/6/3.  
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�ملرجع نف�صه.  
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املجتمع، 1971/7/6، �ص 9.  
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�لثاين، هو يا�رش ح�صني حممد زياد�ت من بني نعيم بق�صاء �خلليل. ففي  �لنموذج 

�ملر�حل �الأوىل �قت�رش ن�صاطه على تقدمي خدمات للفد�ئيني �ملطارديني، يزودهم باملوؤن 

ويطلعهم على ما يدور يف �ملنطقة، ويحذرهم من �صلطات �الحتالل، ويبلغهم عن حتركات 

�أنه عندما كان يقع عمل فد�ئي يف �ملنطقة، كان يقف على  �لدوريات �لع�صكرية. ويحكى 

الن�صحاب  �ملعاك�ص  �الجتاه  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  ل�صلطات  وي�صري  �ل�صارع  نا�صية 

�لفد�ئيني.

تعر�ص يا�رش زياد�ت لالعتقال �صنة 1973، حيث �أدين يف �ملحكمة �لع�صكرية بتقدمي 

خدمات للمقاومة، فحكم عليه بال�صجن �لفعلي ملدة �صتة �أ�صهر. فكان له �ل�صجن مدر�صة 

ممتازة، خرج منه ليلتحق بحركة فتح يف بريوت ويرتقي فيها حتى �أ�صبح مدرباً، ثم عاد 

�إىل �ل�صفة �لغربية وبد�أ بتجنيد خاليا م�صلحة. وقد نفذ يا�رش زياد�ت مع ثالثة من رفاقه 

عملية �لدبويا �ل�صهرية، و�لتي ��صتهدفت جمموعة من �مل�صتوطنيني يف بيت هد��صا مبدينة 

�خلليل �صنة 1980، مما �أ�صفر عن مقتل �صتة منهم وجرح 16 �آخرين.

�لذي تر�فع دفاعاً عن يا�رش و�إخو�نه، و�أ�صدر كتاباً  �لدفاع دروي�ص نا�رش  حمامي 

يوثق عمليتهم �جلريئة، كتب يف تعريفه عن يا�رش زياد�ت باأن “دو�فع �ن�صمامه حلركة 

فتح كانت دينية قومية، فعندما كان يطلب منه يف عملياته �لع�صكرية �ختيار كلمات �ل�رش 

 .
�عتاد �أن يختارها من �آيات �لقر�آن �أو �ل�صعار�ت �لدينية”174

�لذي �أقام �الت�صال مع خلية �لدبويا و�أوجد لها �ملخباأ هو تي�صري حممود طه �أبو �صنينة 

)ماهر(، ع�صو جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. وقد جتند تي�صري حلركة فتح يف �أثناء وجوده 

يف جامعة دم�صق �صنة 1978 بعد جد�ل حول موقف �ملنظمة من �الإ�صالم، وبالرغم من �أن 

فهمه لالإ�صالم يختلف عن فهم حركة فتح.

وي�صيف دروي�ص نا�رش معرفاً بهذ� �ملجاهد: 

للهجوم  �لدبويا  بناية  �ختار  �لذي  فهو  خا�صة،  �أهمية  كانت  ماهر  لتجنيد 

من  �صاب  عاماً.  كان  �مل�صتوطنيني،  ب�رشب  بريوت  من  �ل�صادر  �الأمر  عليها، 

�ملنا�صب  �لوقت  ويختار  �لعملية  هذه  بدقة  يحدد  �أن  باإمكانه  كان  فقط  �خلليل 

و�الأبحاث  و�لدر��صات  للن�رش  �جلليل  د�ر  )عّمان:  منفذوها  يرويها  كما  الدبويا  عملية  نا�رش،  دروي�ص   
174

�لفل�صطينية، 1990(، �ص 27–28.
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متع�صب  م�صلم  ماهر  �خلليلي.  �ل�صاب  كان  وماهر  للهجوم.  مالءمة  و�الأكرث 

لفتح  �لتجنيد  عليه  عر�صو�  عندما  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  يف  ع�صو�ً  وكان 

 .
175

تردد

4. اأوجه التق�شري:

وبر�أي عبد �هلل عز�م، فاإن �حلركة �الإ�صالمية ق�رشت من ناحيتني: �الأوىل، �أنها تاأخرت 

يف �لتحرك للجهاد من �أجل فل�صطني، ف�صبقتها �ملنظمات �لي�صارية و�لقومية و�ل�صيوعية 

�لتي يجمعها �لعد�ء للحركة �الإ�صالمية. فاإذ� كانت �حلركة �الإ�صالمية تعيب على �ملنظمات 

�لثورية ي�صاريتها و�نحر�فها وتخبطها، فما ذ�ك �إال لغياب �حلركة �الإ�صالمية عن �صاحة 

�لعمل �ملقاوم من �أجل فل�صطني.

يذكر عبد �هلل عز�م يف مذكر�ته، �أن �لر�صد �لثوري حلركة فتح طلبه ملحكمة ع�صكرية 

�لقاعدة،  د�خل  و�أحاديثه  حما�رش�ته  يف  جيفار�  ت�صي  �لبوليفي  �لثائر  ينتقد  كان  الأنه 

�أي عبد �هلل عز�م، فد�ئي م�صلم جاء للجهاد يف �صبيل �هلل. وبعد هذ� �ملوقف،  �إنه،  ويقول 

باإمكان �لقارئ �أن يت�صور �ل�صيق �لبالغ �لذي كان ياأخذ بخناق �أبناء �حلركة �الإ�صالمية، 

وهم يعي�صون يف ذلك �لو�صط.

�أما �لعامل �لثاين �لذي �أثر ب�صكل ملمو�ص على عالقة �الإخو�ن باملنظمات �لفل�صطينية، 

من  �مل�صاركني  عدد  قلة  فهو  ��صتفز�ز�تها،  وتزد�د  وتنتفخ  تنتف�ص  �ملنظمات  تلك  وجعل 

�الإخو�ن بقو�عد �ل�صيوخ باملقارنة مع عدد �ملنت�صبني حلركة فتح و�ملنظمات �لفل�صطينية 

�الأخرى. و�حلق �أنه لوال �هلل، ثم الفتة فتح، ملنعت �ملنظمات �لي�صارية و�لقومية �الإخو�ن 

.
176ً

من �ال�صتمر�ر يف �جلهاد يف �صبيل �هلل �أو ملزقوهم �إربا

�مل�صوؤولية  �لفل�صطينيني يتحمل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �لذي توىل قيادة تنظيم  �إن �جليل 

�لتاريخية عن �لعامل �لثاين، �أي قلة عدد �مل�صاركني يف قو�عد �ل�صيوخ. ذلك، �أنه كان غري 

قادر على حتمل �أعباء �جلهاد، فحركة فتح �أخذت منه معظم �لعنا�رش �لقيادية و�لطموحة 

و�لقادرة على �لفعل و�ملبادرة.

املرجع نف�شه، �ص 33.  
175

عبد �هلل عز�م، حما�س: اجلذور التاريخية وامليثاق، �ص 76–78.  
176
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�أما ما تبقى يف نفو�صهم من رغبة �لت�صدي و�ملو�جهة، فقد �أخذته �ل�صجون ومالحقة 

تاآمر  فكرة  عليهم  ت�صتحوذ  �الأخطار،  خمافة  بع�صهم  حول  يتجمعون  وظلو�  �الأنظمة، 

جعلت  �لتي  �الأ�صباب  �أهم  من  ولعل  يذكر.  �صيئاً  يفعلو�  �أن  دون  عليهم  �الأطر�ف  جميع 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني يتاأخرون عن �مل�صاركة �لفعلية و�ل�صاملة يف �لعمل �لفد�ئي، هو قوة 

�لفل�صطينيني ومعهم �لعرب  �لفل�صطينية، و�لتفاف  حركة فتح وقيادتها ملنظمة �لتحرير 

حولها، وتعليق �آمالهم عليها، ودعم �الأنظمة �لعربية �لال حمدود لها. حيث وّجه �ل�صعب 

�لفل�صطيني طاقاته و�صبابه و�آماله باجتاه حركة �ملقاومة �لتي كان ي�صعب على �لنا�ص �أن 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  �صيا�صياً خمتلفاً عن �صوت منظمة  �أو خطاباً  �آخر  ي�صمعو� �صوتاً 

 .
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و�صوت من يوؤيدها وي�صاندها

5. جتربة غري مكتملة:

كان ال بّد من �لعمل للق�صية �لفل�صطينية، ملا متثله �أر�ص فل�صطني من موقع روحي يف 

قلوب �مل�صلمني، وملا يثله تاريخ �الإخو�ن على �أر�ص فل�صطني �لذي كتبوه بدماء �ل�صهد�ء.

�إطار �لدفاع عن  كانت قو�عد �ل�صيوخ بالتاأكيد جتربة تاريخية لالإخو�ن �مل�صلمني يف 

جتربة  كانت  لكنها  و�لالحقة،  �ل�صابقة  جتاربهم  �إىل  ت�صاف  �أهلها،  ون�رشة  فل�صطني 

ناق�صة وغري مكتملة الأ�صباب ثالث:

�الأول: �أنها مل تكن جتربة م�صتقلة، �إذ مل يوؤ�ص�ص �الإخو�ن منظمة فد�ئية لها �أهد�فها 

و��صرت�تيجيتها وقياد�تها وهياكلها �لتنظيمية �خلا�صة، بحيث تعب عن روؤيتهم، وتعمل 

على تعبئة �جلماهري حول م�رشوع جهادي تتحمل �حلركة �أعباءه مثلما عمل غريهم.

�لثاين: كانت �أي�صاً جتربة ناق�صة، الأن �الإخو�ن �لفل�صطينيني مل يو�فقو� على �مل�صاركة 

فيها.

�الأردين و�ملنظمات  �لتجربة مل ت�صتمر، فعندما بد�أت �حلرب بني �جلي�ص  �إن  �لثالث: 

هذه  لتنتهي  �لطرفني،  بني  �حلياد  على  ووقفو�  �أ�صلحتهم،  �الإخو�ن  جمع  �لفل�صطينية، 

�لتجربة نهاية كاملة بعد قر�بة عامني من بد�يتها.

�ل�صيوخ  �لع�صكرية يف قو�عد  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �إيجابيات جتربة  �أني�ص  يلخ�ص ذيب 

بالنقاط �لتالية:

خالد منر �أبو �لعمرين، مرجع �شابق، �ص 237.   
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�لع�صكرية،  و�خلبة  و�لقيادة  �لقتال  مهار�ت  على  �الإخو�ن  من  كبري  عدد  تدريب   •
وخ�صو�صاً �ل�صوريني و�ل�صود�نيني.

بروز رموز �إخو�نية جماهدة.  •
بعك�ص  لالأهايل  �الإخو�ن  معاملة  عن  ر�ئعة  �صورة  و�إعطاء  �الإخو�نية  للفكرة  �لرتويج   •

�ل�صورة �لتي ر�صمها �الإعالم �لنا�رشي.

متا�صك �ل�صف �الإخو�ين �لد�خلي.  •
��صتطاع �الإخو�ن �لذين قادو� �جلهاد مبا ك�صبو� من مهار�ت، �أن يبثو� نف�صاً جديد�ً يف   •

�صفوف �لتنظيم عند عودتهم �إىل �صعبهم مما دفعهم �إىل قيادة �لتنظيم يف �لبد�ية.

�ملحافظة على �لعنا�رش �ملندفعة من �أن تلتحق باملنظمات.  •
ك�صب �لكثري من �ملخل�صني من �أبناء �لف�صائل و�أهايل �لقرى �إىل �لدعوة.  •

�صكلت �لقو�عد حمطة مهمة يف تاريخ �لتجربة �الإخو�نية �الأردنية.  •
�الإعذ�ر �إىل �هلل بالقيام بالو�جب �ل�رشعي.  •

عن  �الأردن  �إخو�ن  من  كبري  عدد  �إحجام  يف  يجملها  ذيب  �ل�صيخ  فاإن  �ل�صلبيات،  �أما 

�ل�صلبة،  �الأر�ص  تتوفر  حتى  �جلهاد  تاأجيل  �إىل  تدعو  �إخو�نية  �آر�ء  وظهور  �لتطوع، 

�الإخو�ن  ب�صاطة خب�ت  و�أخري�ً ظهور  �لعمل حتت الفتة حركة فتح،  �لبع�ص  وممانعة 

.
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�لع�صكرية

�إبر�هيم حامد، مقابلة �صخ�صية، عّمان، 1996/4/7.  
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