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ُقاومة يف �سلواد
املجموعات الع�سكرية امل ِ

امللخ�ص
حتاول هذه الدرا�سة الإ�سهام يف توثيق التاريخ املحلي للمقاومة
الفل�سطينية امل�سلَّحة يف الأر�ض املحتلة ،عرب تتبّع ِ�س َي جمموعتني حمليَّتني
من جمموعات بلدة �سلواد الفدائية بني �سنتي  .1971-1967وت�رسد
الدرا�سة ظروف ن�ش�أتهما ،والعوامل التي �أ�سهمت يف َت�شكيلهما ،و�أهدافهما،
و�آليات عملهما ،وعالقتهما باملقاومة يف اخلارج ،و ُترتجم لأهم �شخو�صهما.
وتبي ال�سيا�سات
وت�ستعر�ض التحديات التي واجهتهما ،و�أهم �إجنازاتهما،
ِّ
التي اتبعها االحتالل لقمعهما ،وحتاول الدرا�سة ا�ستخال�ص �سماتهما العامة،
واال�ستفادة منها يف فهم �أعمق للتجربة الكفاحية التي خا�ضها الفل�سطينيون يف
الأر�ض املحتلة يف تلك املرحلة.
اكت�سبت املجموعتان �أهميتهما يف كونهما من بواكري املقاومة امل�سلحة يف
ال�ضفة الغربية بعد حرب حزيران /يونيو  ،1967وقد امتازتا با�ستعدادهما
العايل للت�ضحية ،وعدم اكرتاثهما لهزمية حزيران /يونيو ،وقدرتهما على

�إرباك جي�ش االحتالل وخمابراته ،ويف ت�أ�سي�سهما لإرث ن�ضايل بقي حا�رضا ً
يف �أذهان الأجيال الالحقة ،ويف تعبريهما عن �أماين تيا ٍر داخل ف�صائل املقاومة
حاول ا�ستثمار الداخل املحتل ،وتعزيز دوره يف املقاومة ،لكنهما عانتا من
رسع ،وتوا�ضع اخلربات ،وقد نتج عن ذلك توا�ضع
االرجتال ،والعاطفة ،والت� ّ

�إجنازاتهما يف امليدان.

وقد جاءت الدرا�سة يف �أربعة عناوين فرعية ،هي :املجموعات الع�سكرية
يف �سلواد ...البنى التنظيمية والأداء امليداين؛ وا�ستمرار املقاومة؛ واملجموعات
الع�سكرية يف �سلواد ...خال�صات ومالحظات؛ وخامتة تقييمية .وقد اعتمدت
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الدرا�سة على م�صادر متعددة منها :املقابالت ال�شفوية ،وامل�صادر املحلية
من جمالت ون�رشات ،و�صحف عربية وعربية ،وكتب اليوميات الفل�سطينية،
واملو�سوعات ،واملذكرات.
كلمات مفتاحية:
املقاومة

بلدة �سلواد

الدوريات

تل العا�صور

خاليا ع�سكرية

التاريخ املحلي

حرب 1967
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�أ�شتهي البندقية
�ش�يب � ُّ
رغم ا مل َ
أظل بامل�ش�تا ِق
َ
َ

عن َد البناد ِق َم�أربي وَوَ َماقي

قتنى
للبندقي ِة ُم
طفح الهوى
َ
ّ
ً

عن�د ي و ملك�ي �إ نها ِلَرا ِق

من ِ
�صنع ِة الأملا ِن �أجودِ �صنع ٍة
ْ

هي ُمنيتي �أبدا ً على الإطال ِق

ُ
وتكو ُن �
أم�شاط العتا دِ كثري ةً

ب�صنع امل ُ ِ
تقنِ الرب َّا ِق
معها
َ
ُ

�ش ٍ
و ُم�سد�سي يرمي �رسيعا ً َم ْن َ

2

ومعلَّقٍ جنبي بداخلِ ِغمد هِ

أرب ا�ستحقا ِق
تركي �صن ٍع م� َ
ِّ
همتي والواقي
يعلو بذاتي
َّ
�شعر :زين الدين �صالح النجار

 1الوماق :احلب ال�صايف من دون ريبة.
 2من�رش :من معانيها القوي.
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حتى �آخر ن ََف�س
قاومة
املجموعات الع�سكرية ا ُمل ِ
يف بلدة �سلواد

1971–1967

عوين فار�س

3

املقدمة:
ت�سهم هذه الدرا�سة يف توثيق التاريخ املحلي للمقاومة الفل�سطينية امل�سلحة
يف الأر�ض املحتلة؛ عرب ت�سليط ال�ضوء على جمموعات بلدة �سلواد 4الع�سكرية
املقا ِو َمة التي ظهرت يف �أعقاب حرب حزيران /يونيو  ،1967وا�ستمر ن�شاطها
 3حا�صل على درجة املاج�ستري يف الدرا�سات العربية املعا�رصة من جامعة بريزيت .باحث يف تاريخ
فل�سطني املعا�رص .مهتم ِب�سِ َي وتراجم احلركة الوطنية .له عدد من الدرا�سات والأبحاث.

 4تقع بلدة �سلواد �إىل ال�شمال ال�رشقي من رام اهلل ،وتبعد عنها  13كم ،وهي �إىل الغرب من
ت ّل العا�صور .ترتفع عن �سطح البحر نحو 900م ،وهي مال�صقة لقرى املزرعة ال�رشقية ،ويربود،
ودير جرير ،وعني يربود ،وينحدر �سكانها احلاليون من قبيلة بني مرة ،التي نزحت من �رشق
الأردن ،وفيها ثالث عائالت كبرية ،هي حامد وح ّماد وعياد ،وفيها بلدية منذ �سنة .1964
ا�شتهرت بزراعة التني والعنب والزيتون .بلغ عدد �سكانها �سنة  1931نحو  1,635ن�سمة (�إح�صاء
بريطاين) ،و 2,552ن�سمة �سنة �( 1967إح�صاء ر�سمي �إ�رسائيلي) ،ونحو الـ  6,000ن�سمة
�سنة �( 1996إح�صاء فل�سطيني ر�سمي) ،ونحو  6,850ن�سمة �سنة ( 2021تقدير فل�سطيني
ر�سمي) .هاجر عدد كبري من ال�سالودة �إىل الكويت والواليات املتحدة والأردن والربازيل
وغريها .وفيها خميم لالجئني الفل�سطينيني� ،أقيم �سنة  1972يف اجلهة اجلنوبية من البلدة ،وفيها
خم�س مدار�س حكومية؛ ثالثة للإناث ،واثنان للذكور ،ومدر�سة تابعة للأونروا ،و�أخرى خا�صة،
وعدد من امل�ؤ�س�سات الأهليةُ .عرفت �سلواد مب�شاركتها الفاعلة يف الن�ضال الوطني ،وبكرثة
�شهدائها و�أ�رساها يف �سجون االحتالل ،وقد خرج منها قادة وكوادر يف احلركة الوطنية على
مدار تاريخها ،مثل حممد عبد العزيز �أبو رية ،وخالد م�شعل ،و�إبراهيم حامد ،وقدورة فار�س
وغريهم .للمزيد من التفا�صيل حول بلدة �سلواد ،انظر :م�صطفى مراد الدباغ ،بالدنا فل�سطني -
ديار بيت القد�س ،ط ( 2بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،)2018 ،ج � ،9ص .223-222
9

درا�سات علمية حمكمة ()15

حتى �سنة  5،1971وتنطلق من �رضورة �إعطاء م�ساحة �أكرب يف الكتابة
التاريخية الفل�سطينية لتجربة الفئات املحلية ،التي لعبت دورا ً حموريا ً يف
الن�ضال الوطني ،ويف مقدمتها املجموعات الع�سكرية امليدانية ،بالأدبيات
الفل�سطينية حول املقاومة الع�سكرية املحلية والتي تت�سم بالتوا�ضع من
ناحيتَ ْي امل�ضمون والعدد ،وانح�رصت يف �إ�صدارات التنظيمات الفل�سطينية
حول بع�ض العمليات ال�شهرية داخل الأر�ض املحتلة ،ويف ثنايا الكتب ال�سنوية
التي كانت ُتع ّدها تلك التنظيمات ،ويف �سجالت ال�شهداء ،وما جاء يف مذكرات
6
بع�ض امل�شاركني يف هذه املجموعات ،ويف القليل من الدرا�سات والأبحاث،
وكل ذلك ال يغطي �إال جزءا ً ب�سيطا ً من التاريخ املحلي للمقاومة .يف املقابل،
ر َّكزت �أغلب الكتابات الفل�سطينية التاريخية حول احلركة الوطنية ومقاومتها
لالحتالل على تاريخ الفكر ال�سيا�سي ،والتحوالت ال�سيا�سية ،ورموز احلركة
الوطنية ،وجتربتها يف اخلارج.

 5ي�شري هذا التاريخ �إىل مرحلة مهمة من مراحل الن�ضال الوطني التي بد�أت ُبعيد حرب حزيران/

يونيو �سنة  ،1967وامتازت ب�صعود ف�صائل املقاومة يف الأردن ،خ�صو�صا ً بعد معركة الكرامة يف
�آذار /مار�س �سنة  ،1968وانتهت ب�أحداث �أيلول� /سبتمرب �سنة  ،1970وخروج �آخر الفدائيني من
الأردن يف ت�رشين الأول� /أكتوبر �سنة .1971
�سي بع�ض املجموعات العاملة يف الأر�ض املحتلة ،انظر :يزيد �صايغ،
 6من الكتب التي و َّثقت َ
الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة احلركة الوطنية الفل�سطينية ( 1993-1949بريوت:
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية)2002 ،؛ و�أبو العالء من�صور (حممد يو�سف) ،رحلة مل تكتمل
حمطات على طريق املقاومة (الدوحة :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات)2018 ،؛
وعائ�شة عودة ،ثمنا ً لل�شم�س (رام اهلل :مواطن ،امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية)2012 ،؛
وتي�سري جبارة� ،أحمد جبارة �أبو ال�سكر منوذج من احلركة الأ�سرية يف فل�سطني (رام اهلل:
وزارة الثقافة)2006 ،؛ وحافظ �أبو عباية ،وحممد البريوتي ،ن�صب تذكاري (رام اهلل :وزارة
�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين.)2013 ،
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َتتَتَبَّع الدرا�سة ِ�س َي جمموعتني من جمموعات �سلواد الفدائية العاملة داخل
فل�سطني املحتلة 7يف الفرتة ما بني  ،1971-1967وت�رسد ظروف ن�ش�أتهما،
والعوامل التي �أ�سهمت يف َت�شكيلهما ،و�أهدافهما ،و�آليات عملهما ،وعالقتهما
بقواعد املقاومة يف اخلارج ،و ُترتجم لأهم �شخ�صياتهما 8،وت�ستعر�ض
وتبي ال�سيا�سات التي
التحديات التي واجهتهما ،و�أهم �إجنازاتهما ،وم�آالتهماِّ ،
اتبعها االحتالل لقمعهما ،وحتاول ا�ستخال�ص �سماتهما العامة واال�ستفادة
منها ،يف فهم �أعمق للتجربة الكفاحية التي خا�ضها الفل�سطينيون يف الأر�ض
املحتلة يف تلك املرحلة.
اعتمدت الدرا�سة على عدة م�صادر ،منها :املقابالت ال�شفوية التي �أجراها
الباحث مع بع�ض عنا�رص املجموعتني� ،أو من له عالقة بهما� ،أو عا�ش يف الفرتة
نف�سها ،وامل�صادر املحلية من جمالت ون�رشات ،وما جاء عن املجموعتني
يف ال�صحف العربية والعربية ،ويف اليوميات الفل�سطينية ،واملو�سوعات،
واملذكرات ،وقد �سمح تع ُّدد امل�صادر مبقابلة الروايات املختلفة ،والرتجيح
بينها ،والت�أكد من املعلومات ،و ّ
متت معاجلة م�س�ألة �ضعف الرواية ال�شفوية،
خ�صو�صا ً يف حتديد تواريخ الأحداث وبع�ض تف�صيالتها؛ عرب اال�ستعانة
بالن�صو�ص الواردة يف ال�صحف واملجالت ال�صادرة وقت وقوع الأحداث،
وا ْعتُمد يف الرتجيح بني الروايات يف حال عدم ورودها يف ال�صحف ،على
 7ت�ستثني هذه الورقة ال�سالودة امل�شاركني يف املقاومة امل�سلحة يف اخلارج يف الفرتة نف�سها� ،إال يف
حدود ما يفيد يف ت�سليط ال�ضوء على املقاومة داخل الأر�ض املحتلة.
 8قام الباحث ب�إعداد الرتاجم للمقاومني من بلدة �سلواد عرب م�صادر متعددة ،منها :املقابالت
ال�شفوية املبا�رشة مع ال�شخ�صيات املُرتجم لها� ،أو �أقاربها �أو معارفها يف حالة َت َع َّذ َر مقابلتها
لأ�سباب؛ كالوفاة �أو املر�ض ،كما تتبَّع �سِ َيها من امل�صادر التاريخية املحلية من جمالت ون�رشات،
بالإ�ضافة �إىل ال�صحف العربية والعربية ،وبع�ض املو�سوعات واليوميات ،لذا اكتفى بذكر الرتجمة
دون ذكر امل�صدر� ،أ َّما ال�شخ�صيات من خارج �سلواد فقد نقل ترجمتها من املو�سوعات وكتب
الرتاجم ،والتزم بذكر م�صدرها.
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عن�رص التواتر يف نقل اخلرب ،وزار الباحث �أغلب الأماكن التي ن�شطت فيها
املجموعتني ،زيادة يف فهم الوقائع ،وللت�أكد من املعلومات.
واجهت الدرا�سة عددا ً من التحديات ،متثلت يف �صعوبة الإحاطة الكاملة
ِ
ب�س َي املجموعات؛ لكونها جمموعات �رسية ،حمل اهتمامها امليدان ،و�أغلب
عنا�رصها فارقوا احلياة ،ومل يرتكوا �إرثا ً مكتوباً 9،و َقلّما قابلهم �أحد من
الباحثني ،وغالبا ً ما ُن�سجت حولهم بع�ض احلكايات التي اختلطت فيها
احلقيقة باخليال ،كما �أ ّنهم عانوا من جتاهل �أخبارهم يف الإعالم ،و ّ
مت التعامل
معهم يف الكثري من احلاالت ب�شكل �إح�صائي فقط دون �أي تفا�صيل� ،أ َّما ما
ن�رشه العدو عنهم فكان قليالً ،وخا�ضعا ً العتبارات �أمنية ،وفيه بع�ض
املغالطات ،وهذه املعطيات جتعل تق�صي خرب هذه املجموعات حتديا ً يف غاية
ال�صعوبة.
جاءت الدرا�سة يف �أربعة عناوين فرعية ،هي :املجموعات الع�سكرية يف
�سلواد ...البنى التنظيمية والأداء امليداين ،وا�ستمرار املقاومة ،واملجموعات
الع�سكرية يف �سلواد ...خال�صات ومالحظات ،وخامتة تقييمية.

 9بذل الباحث جهدا ً كبريا ً يف البحث عن متعلقات عنا�رص املجموعات من مذكرات �أو يوميات �أو
وثائق ر�سمية من �أوراق ال�صليب الأحمر �أو لوائح اتهام وغريها ،وح�صل على القليل منها.
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�أو ًال :املجموعات الع�سكرية يف �سلواد:
البنى التنظيمية والأداء امليداين
ظهرت �أوىل املجموعات الع�سكرية يف بلدة �سلواد بعد حرب حزيران/

يونيو �سنة  ،1967على �شكل خاليا �رسية� ،أنيط بها جمع املعلومات عن
االحتالل ومعاونيه ،وا�ستهداف قواته ومواقعها يف حميط �سلواد ب�شكل
خا�ص وحمافظة رام اهلل والبرية ب�شكل عام ،وهي بالأ�سا�س جزء من حالة
ن�ضالية عامة �شهدتها الأر�ض املحتلة ردا ً على هزمية حزيران /يونيو
�سنة  ،1967وممار�سات االحتالل القا�سية بحق الفل�سطينيني 10،وقد ت�أ َّثرت
هذه املجموعات بتبني ف�صائل املقاومة ا�سرتاتيجية العمل امل�سلح داخل
12
الأر�ض املحتلة 11،وقيامها ب�إر�سال عدد ٍ من كوادرها �إىل ال�ضفة الغربية،

 10حول �إجراءات االحتالل بحق الفل�سطينيني بعيد حرب �سنة  ،1967انظر :برهان الدجاين
(حمرر) ،الكتاب ال�سنوي للق�ضية الفل�سطينية لعام ( 1967بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية� ،)1969 ،ص  .543-501وانظر �أي�ضاً“ :تقريران عن الأو�ضاع يف الأرا�ضي املحتلة
يف ال�سنتني الأوليني من االحتالل ”،جملة �ش�ؤون فل�سطينية ،مركز الأبحاث ،منظمة التحرير
الفل�سطينية ،حزيران /يونيو  ،1972العدد � ،10ص 150-140؛ و�أوراق عارف العارف
(بريوت :مركز �أبحاث ،منظمة التحرير الفل�سطينية ،الدار العربية للمو�سوعات) ،املجموعة
الأوىل :الفل�سطينيون يف �سجون �إ�رسائيل � ،1972-1967ص  ،240-71واملجموعة الثانية:
املعذبون يف �سجون �إ�رسائيل من �أبناء فل�سطني � ،1972-1967ص  ،371-243واملجموعة الثانية:
الفل�سطينيون املبعدون عن بالدهم � ،1971-1967ص  ،465-373واملجموعة الثالثة :الدور
الفل�سطينية التي هدمها الإ�رسائيليون � ،1972-1967ص .550
 11تبنت ف�صائل املقاومة يف تلك املرحلة مقولة “الداخل هو الأ�سا�س ،واخلارج هو املكمل” .انظر:
يزيد �صايغ ،الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة احلركة الوطنية الفل�سطينية� ،ص ،251
و.313
� 12صالح خلف ،فل�سطيني بال هوية (د.م :.د.ن ،.د.ت� ،).ص .97
13
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وتخطيطها لت�شكيل خاليا ع�سكرية حملية 13،و�إقامة قواعد ارتكاز 14،وال�سعي
16
لتحويلها �إىل مناطق حمررة 15،و�صوالً ملرحلة حرب التحرير ال�شعبية،
وحماكاة الثورة الفل�سطينية الكربى  17.1939-1936ولك َّن جتربة تثوير
الأر�ض املحتلة مل تع ِّمر طويالً� ،إذ مت َّكن االحتالل من حما�رصتها وخنقها،
و�صبَّت ف�صائل املقاومة جهودها يف تعزيز قواعدها يف املنفى حتت �شعار
“ال فرق بني الداخل واخلارج” 18.وعلى الرغم من �أ َّنها �أبقت على توا�صلها مع
19
الأر�ض املحتلة ،عرب �أجهزة خا�صة مثل القطاع الغربي التابع حلركة فتح،
 13ع�صام عدوان ،حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح ( 1968-1958القاهرة :مكتبة
مدبويل� ،)2010 ،ص .206
 14يق�صد بقواعد االرتكاز مكان �آمن للمقاومة وعنا�رصها يتيح لها الفر�صة للتخطيط لعملياتها،
وحماية نف�سها من �رضبات العدو .للمزيد من التفا�صيل حول املو�ضوع ،انظر :عوين فار�س
و�ساري عرابي ،مفاهيم وم�صطلحات الق�ضية الفل�سطينية (�إ�سطنبول :مركز ر�ؤية للتنمية
ال�سيا�سية� ،)2016 ،ص .19
 15يزيد �صايغ ،الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة احلركة الوطنية الفل�سطينية� ،ص .253
 16ع�صام عدوان ،حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح� ،ص  .203يق�صد بحرب التحرير
ال�شعبية :تعبئة �أو�سع فئات ال�شعب ،وتوحيدها ،وتنظيمها ،وت�سليحها خلو�ض غمار حرب
عادلة وطويلة الأمد ب�أ�شكال متتابعة ومتعددة� ،ض ّد القوات املتفوقة للعدو املحتل؛ بهدف ك�رس
�إرادته ،والنيل من معنوياته ،وحتطيم قواه ،و�صوالً �إىل حترير الأر�ض والإن�سان ،وحتقيق
اال�ستقالل الوطني .للمزيد من التفا�صيل حول امل�صطلح ،انظر :عوين فار�س و�ساري عرابي،
مفاهيم وم�صطلحات الق�ضية الفل�سطينية� ،ص .13-12
 17للمزيد من املعلومات حول ت�أثري �إرث الثورة الفل�سطينية الكربى على عمل املقاومة بعد هزمية
حزيران /يونيو ،انظر :يزيد ال�صايغ ،الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة احلركة الوطنية
الفل�سطينية� ،ص .256-253
 18املرجع نف�سه� ،ص .314
� 19شكلت فتح يف حزيران /يونيو �سنة  1968مكتبا ً م�س�ؤوالً عن العمليات غربي نهر الأردن �أ�سمته
“مفو�ضية الأر�ض املحتلة” ،وقد ا�شتهر با�سم “القطاع الغربي” ن�سبة لرتكيزه اجلغرايف .تتا َبع
على امل�س�ؤولية عنه عدد من قيادات فتح منهم �أبو جهاد و�أبو يو�سف النجار وكمال عدوان.
للمزيد من التفا�صيل حول القطاع الغربي ،انظر :املرجع نف�سه.
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وجلنة قيادة الداخل التابعة للجبهة ال�شعبية� 20،إال �أن مركز ِثقل املقاومة
ب�أج�سامها الع�سكرية وتعبرياتها امل�ؤ�س�ساتية واجلماهريية بقي خارج الأر�ض
املحتلة ،وازداد ا�ستقطاب اخلارج لأبناء الداخل ،وتراجعت فكرة تعزيز
املقاومة يف الداخل �إىل حد ٍ كبري.
بد�أ بع�ض الوطنيني يف �سلواد ،التفكري يف مقاومة االحتالل يف اليوم التايل
من هزمية حزيران /يونيو �سنة  ،1967وت�شري بع�ض ال�شهادات �إىل حماوالت
مب ّكرة لبع�ض الفدائيني؛ ال�ستك�شاف �إمكانية مهاجمة مواقع لالحتالل يف

البلدة بعد �أقل من �أ�سبوع على احتاللها ،حتديدا ً مع�سكر اجلي�ش الأردين
الواقع �إىل جنوب �سلواد ،الذي متركزت فيه قوات تابعة جلي�ش االحتالل،

21

و�إىل الت�سلل لداخل املع�سكر ُبعيد ان�سحاب جنود اجلي�ش الأردين ،وقبل
و�صول جي�ش االحتالل ،بق�صد اال�ستيالء على خملّفات اجلي�ش ،واال�ستفادة
منها يف مرحلة الحقة.

22

ت�ش َّكلت ُبعيد حرب حزيران /يونيو عدة جمموعات ع�سكرية مقا ِو َمة يف

بلدة �سلواد 23،و�س�أكتفي يف هذه الدرا�سة بعر�ض ِ�س َي جمموعتني فقط ،نظرا ً

 20ت�شكلت هذه اللجنة يف �صيف �سنة  ،1968و�أحلقت بالقيادة الع�سكرية للجبهة ،ومن �أ�شهر قادتها
�أبو علي م�صطفى .للمزيد من التفا�صيل حولها ,انظر :املرجع نف�سه.
 21مقابلة �أجراها الباحث مع عبد الرحمن حممد فرج ،عرب الهاتف.2016/5/6 ،
 22مقابلة �أجراها الباحث مع عبد الرحمن �صالح حامد� ،سلواد.2015/6/4 ،
23
ا�ستنتجت من املقابالت ال�شفوية وجود عدة جمموعات ع�سكرية مقاومة ،وكذلك من احلجم
ُ
الكبري لالعتقاالت التي ن َّفذتها قوات االحتالل يف البلدة ،على خلفية االنخراط يف العمل الع�سكري
يف الفرتة ما بني .1971-1967
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لأهميتهما يف العمل املقاوم و�إجنازاتهما يف تلك املرحلة ،و�س� ّ
أغ�ض الطرف عن
باقي املجموعات لتوا�ضع جتاربها.

24

 .1جمموعة حممد عبد العزيز �أبو رية:
ت�أ�س�ست هذه املجموعة على يد حممد عبد العزيز �أبو رية 25يف الن�صف
يل قاده
الأول من �ستينيات القرن الع�رشين ،وقد �ش َّكلت امتدادا ً لفعل ن�ضا ٍ

 24هنالك عدد من املجموعات الع�سكرية التي ّ
مت �إلقاء القب�ض عليها قبل متكنها من تنفيذ هجمات
على االحتالل ،مثل جمموعة عبد الكرمي ال�شوارب التي �ألقي القب�ض عليها بعد فرتة وجيزة
من ت�شكلها .مقابلة �أجراها الباحث مع عبد الكرمي �صالح عبداهلل ال�شوارب� ،سلواد2019/7/6 ،؛
ومقابلة �أجراها الباحث مع �أمني مو�سى مبارك احلاج عيد� ،سلواد.2018/5/20 ،
 25حممد عبد العزيز �أبو رية ( :)1966-1921ولد يف بلدة �سلواد� ،أنهى املرحلة االبتدائية
فيها ،والتحق بالثورة الفل�سطينية الكربى ( ،)1939-1936حتت �إمرة ال�شيخ عطية ووكيله
يو�سف �أبو درة ،وا�شرتك �ضمن ف�صيل خالد بن الوليد ،وخا�ض معارك اليامون وفقوعة
وعزون ،و�شارك يف تفجري �أنابيب البرتول عند بي�سان وحيفا ،كما �شارك يف �إحراق مع�سكر
تابع للجي�ش الربيطاين قرب النا�رصة ،ون�سف اجل�سور ،و�س ّد الطرق ل�ش ّل حركة موا�صالت
اجلي�ش الربيطاين وال�صهاينة ،و�شارك يف معارك  ،1948-1947حيث ان�ضم �إىل حامية حيفا،
ث َّم �أ�س�س ف�صيالً مقاتالً من �أبناء �سلواد ،و�شارك يف معارك الدفاع عن القد�س وحميطها� .أ�سهم
يف ت�أ�سي�س تنظيم طالئع الفداء لتحرير فل�سطني ،وكان م�س�ؤوله الع�سكري يف ال�ضفة الغربية.
ن�شط �أبو رية يف جمعية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وجمعية االعت�صام ،وكان من
م�ؤ�س�سي �شعبة الإخوان امل�سلمني يف �سلواد �أواخر �سنة  ،1945و�شارك يف ت�أ�سي�س �أول نا ٍد ثقايف
مرخ�ص يف �سلواد �سنة  1950حتت ا�سم “نادي الإ�صالح والثقافة” ،وا�شرتك يف جمع التربعات
وتوزيعها على الفقراء ،وقد ناله الكثري من ال�ضيق من ال�سلطات الأردنية ،حيث اعتقل وا�ستدعي
�أكرث من مرة ،و ُمنع من ال�سفر .ومل يكن �أبو عبد العزيز قائدا ً ع�سكريا ً فقط ،فقد كان مثقفا ً
ومكتبته حتوي العديد من الكتب واملجالت يف خمتلف املجاالت الع�سكرية والدينية والتاريخية
ينج منها �سوى دفرت حوى جانبا ً من مذكراته
والأدبية .كتب �أبو رية مذكراته يف عدة دفاتر ،مل ُ
حول م�شاركته يف الثورة الفل�سطينية الكربى ،وتويف يف �سلواد.
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يف خم�سينيات القرن الع�رشين.
الفداء لتحرير فل�سطني،

27

26

كانت املجموعة تابعة لتنظيم طالئع

ويالحظ �أن �أغلب عنا�رصها

28

من مواليد

ع�رشينيات القرن نف�سه ،وممن لهم جتارب �سابقة يف القتال �ض ّد
حجارة يف حمج ٍر جنوب غرب �سلواد،
االحتالل الربيطاين ،وممن عملوا معا ً َّ

 26هنالك �إ�شارات يف بع�ض الن�صو�ص �إىل ن�شاط ع�سكري �ض ّد االحتالل قاده عدد من ال�سالودة،
وتك�شف رواية عبا�س حممد ال�شيخ �صالح عن عمليات م�سلحة �ض ّد �أهداف �صهيونية يف الداخل
املحتلّ ،
مت تنفيذها يف خم�سينيات القرن الع�رشين ،بالتن�سيق مع �أبو رية وعدد من املقاومني
الذين �سي�شكلون الحقا ً تنظيم طالئع الفداء ،وال ي�ستبعد �أن تكون هذه املجموعة �أو بع�ض
عنا�رصها �شاركوا فيها .للمزيد من التفا�صيل ،انظر :عوين فار�س� ،سنوات اجلمر والتحدي
ذكريات املنا�ضل عبا�س حممد حامد (( )2009-1928رام اهلل :د .ن� ،)2012 ،ص .32
 27مقابلة �أجراها الباحث مع حلمي ح�سني عبد الرحمن� ،سلواد2018/7/6 ،؛ ومقابلة �أجراها الباحث
مع �صالح حممد عبد العزيز �أبو رية ،ع ّمان ،عرب الهاتف.2019/5/1 ،
ت�ش َّكلت منظمة طالئع الفداء لتحرير فل�سطني على يد �صبحي يا�سني ،نتيجة الحتاد عد ٍد من
املنظمات الفل�سطينية ،منها منظمة الفدائيني الأحرار ومنظمة حتطيم م�شاريع التوطني ومنظمة
عرب فل�سطني ،وقد �أعلن عن انطالقتها يف  ،1963/3/29متخذ ًة من القاهرة مقرا ً لها ،و�أ�صدرت
بيانها الأول يف  ،1963/5/15كما �أ�صدرت عددا ً من الن�رشات ،وكان لها قواعدها يف ال�ضفة
والقطاع ،و ُعرف جناحها الع�سكري با�سم “فرقة خالد بن الوليد” .احتدت املنظمة مع حركة
فتح �سنة  ،1968وا�ست�شهد زعيمها يف ظروف غام�ضة يف الأردن يف ال�سنة نف�سها .للمزيد من
التفا�صيل حول منظمة طالئع الفداء لتحرير فل�سطني ،انظر� :صبحي حممد يا�سني ،نظرية
العمل ال�سرتداد فل�سطني (القاهرة :دار املعرفة� ،)1964 ،ص .188 -119
� 28سيتم ذكر مناذج منهم يف �سياق احلديث عن عنا�رص املجموعة.
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ي�رشف عليه قائد املجموعة؛ 29منهم عبد اجلليل �أحمد حممود الناطور،
32
وعبا�س حممد احلاج �صالح 31،وح�سني عبد الرحمن ح�سني حامد.

30

 29مقابلة �أجراها الباحث مع حلمي ح�سني عبد الرحمن.2018/7/6 ،
 30عبد اجلليل �أحمد حممود الناطور ( :)1994-1922ولد يف بلدة �سلواد ،و�أ ّ
مت ال�صف الرابع
يف مدر�سة �سلواد االبتدائية .ان�ضم يف �شبابه املبكر للمجموعات ال�سلوادية امل�شاركة يف الثورة
الفل�سطينية الكربى ( ،)1939-1936وقد �أ�سهم يف تنفيذ بع�ض الهجمات على القوات الربيطانية
يف حميط بلدة �سلواد ،واعتقلته القوات الربيطانية .هاجر �إىل حيفا وعا�ش يف حي وادي الن�سنا�س
ورو�شميا ،وح�رض درو�س العلم ال�رشعي يف م�ساجد املدينة ،وعاد �إىل بلدته بعد النكبة،
وواجه ظروفا ً اقت�صادية �صعبة دفعته لل�سفر �إىل الكويت ،لكنَّه ما لبث �أن عاد �إىل بلدته .انتمى
عبد اجلليل لتنظيم طالئع الفداء لتحرير فل�سطني ،ث َّم لتنظيم فتح ،وعمل على نقل ال�سالح
وتخزينه وتوزيعه على جمموعات مقاتلة يف ال�ضفة الغربية ،و�إيواء عنا�رص الدوريات ،واعتقلته
قوات االحتالل �أكرث من مرة ،وتعر�ض للتعذيب ،وقد تراجعت �صحته بعد اعتقاله ،وفقد ب�رصه
بعد خروجه من ال�سجن ،و�سافر للكويت للعالج دون فائدة .كان �شخ�صية متدينة ،وكتومة،
و�شجاعة ،وقد �آمن بالكفاح امل�سلح طريقا ً لتحرير فل�سطني ،وكان يرى يف الإ�سالم مرجعية
دينية وفكرية ،ونادى ب�أنَّ املعركة الرئي�سة يجب �أن تكون �ض ّد االحتالل فقط ،وعار�ض املغاالة
يف ا�ستهداف العمالء وامل�شبوهني بالتخابر مع االحتالل� .أم�ضى بقية حياته يرتاد م�سجد الرا�س
يف حي ر�أ�س علي ،ويعلّم الفتية القر�آن الكرمي حتى وفاته.
 31عبا�س حممد احلاج �صالح ( :)2009 -1928ولد يف مدينة حيفا ،لأب �سلوادي و�أم لبنانية،
ودر�س لل�صف الثالث يف مدر�سة الربج يف حيفا ،و�أكمل ال�صف الرابع يف مدر�سة �سلواد .اعتقلته
املخابرات الربيطانية �سنة  1946بتهمة قتل �ضابط بريطاين وحكم عليه بالإعدام� ،إال �أنه متكن
من الهرب من �سجن عكا ،وااللتحاق بحامية حيفا .انتمى لطالئع الفداء لتحرير فل�سطني منذ
وحكم
ت�أ�سي�سها ،وكان من قادة جناحها الع�سكري ،فرقة خالد بن الوليد .اعتقله االحتاللُ ،
 45عاماً� .أُطلق �رساحه يف �صفقة تبادل �سنة  .1983ا�ستقر يف الأردن ،وعمل يف مكاتب منظمة
التحرير الفل�سطينية ،وكان له ن�شاطا ً ملحوظا ً يف رفد االنتفا�ضة الأوىل ودعم ت�شكيالتها يف منطقة
رام اهلل خ�صو�صا ً اجلي�ش ال�شعبي .عاد �إىل فل�سطني بعد توقيع اتفاق �أو�سلو ،وتويف يف �سلواد.
 32ح�سني عبد الرحمن ح�سني حامد ( :)2005-1925ولد يف بلدة �سلواد ،ودر�س لل�صف الرابع.
خدم يف اجلي�ش الربيطاين خالل الفرتة  1948–1944يف فرقة حر�س احلدود Transjordan
 ،Boarden Forceث َّم خدم يف جي�ش الإنقاذ يف فوج �أجنادين ،ورابط يف الرملة ويافا ومنطقة
رام اهلل .عا�ش يف الكويت .التحق باملقاومة جمدداً ،ونقل ر�سائل بني الفدائيني يف فل�سطني وقواعد
املقاومة يف الأردن .اعتقله االحتالل يف �آب� /أغ�سط�س �سنة  ،1968وحكمه بال�سجن � 5سنوات
ون�سف بيته ،و�أبعده �إىل الأردن يف  .1970/6/8التحق ب�صفوف املقاومة يف الأردن ولبنان .عاد �إىل
فل�سطني وا�ستقر فيها حتى وفاته.
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كان ح�سني عبد الرحمن ح�سني نقطة الو�صل بني املجموعة و�صبحي
يا�سني 33،قائد تنظيم طالئع الفداء.
�أ� .أعمال املجموعة:
امتلكت املجموعة ال�سالح ،وقامت بنقله وتوزيعه على جمموعات عاملة
يف ال�ضفة الغربية ،وخططت ال�ستخدام املحجر للتدريب ،وا�ستقبال �أفراد
الدوريات 34ال�سلوادية القادمة عرب نهر الأردن ،وقد ا�ستع ّدت ال�ستقبال
35
دورية قادمة من الأردن ،قادها ع�ضو املجموعة عبا�س احلاج �صالح.
 33مقابلة �أجراها الباحث مع حلمي ح�سني عبد الرحمن.2018/7/6 ،
�صبحي يا�سني ( :)1968-1920ولد يف بلدة �شفا عمرو يف الداخل املحتل� .شارك يف الثورة
الفل�سطينية الكربى ( ،)1939-1936ويف �أحداث النكبة �سنة  .1948جل�أ �إىل �سورية ،و�أ�س�س
وقاد تنظيم طالئع الفداء لتحرير فل�سطني �سنة  ،1963و�أ�صبح ع�ضوا ً يف املجل�س الوطني
�سنة  ،1968واحتد تنظيمه مع حركة فتح يف ال�سنة نف�سها ،وكان كاتبا ً ومن ِّظرا ً ثورياً .ا�ست�شهد
يف ظروف غام�ضة يف الأردن ،ونقل جثمانه �إىل القاهرة ودفن فيها .انظر :عبد اهلل عدوي وعوين
فار�س� ،سل�سلة النخبة الفل�سطينية (�( )2إ�سطنبول :مركز ر�ؤية للتنمية ال�سيا�سية،)2021 ،
�ص .150-148
رسي،
ُ 34يق�صد بالدوريات :جمموعات املقاومة التي �سعت �إىل دخول فل�سطني عرب احلدود ب�شكل � ّ
قادمة من الدول العربية ،بهدف تخزين ال�سالح داخل فل�سطني ،وت�شكيل قواعد للمقاومة،
وتنفيذ عمليات �ض ّد االحتالل .و ُتع ّد احلدود الفل�سطينية الأردنية �أ�شهر املواقع التي كانت
ت�أتي منها الدوريات �إىل فل�سطني .ا�ستمرت الدوريات يف كونها �شكالً ن�ضاليّا ً معتمدا ً لدى
ف�صائل املقاومة حتى خروجها من لبنان �سنة  .1982وبالرغم مما �ش ّكلته الدوريات من
�إرباك لالحتالل �إال �أنها ات�صفت يف �أغلبها باالرجتالية ،وافتقارها للتخطيط ال�سليم ،وبالتايل قلة
ت�أثريها .و�أخرياً ،ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن الفل�سطينيني يطلقون على املقاومني الذين �أُ�رسوا وهم
يخرتقون احلدود بـ”�أ�رسى الدوريات” .للمزيد من التفا�صيل حول مفهوم الدوريات ،انظر:
عوين فار�س و�ساري عرابي ،مفاهيم وم�صطلحات الق�ضية الفل�سطينية� ،ص .17
 35حول دورية عبا�س ،انظر :عوين فار�س� ،سنوات اجلمر والتحدي ذكريات املنا�ضل
عبا�س حممد حامد� ،ص 34؛ و�أي�ضاً :مو�سى ال�شيخ وحممد البريوتي ،ال�شم�س تولد من
اجلبل (القد�س :مركز �أبو جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�سرية� ،)2012 ،ص 160-159؛ و�أي�ضاً:
�صحيفة معاريف ،1969/12/16 ،انظرhttps://www.maariv.co.il/ :
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كانت الدورية مك َّونة من  13فدائياً 36،وحتمل ال�سالح 37،و�سعت لإي�صاله
�إىل �أماكن �آمنة يف �سلواد 38.مت َّكنت الدورية من الو�صول �إىل مدينة �أريحا يف
حزيران /يونيو �سنة  ،1968لكنَّها مل تتمكن من التوغل يف ال�ضفة الغربية،
�إذ ا�صطدمت بقوات االحتالل يف بيارة موز خلف منتزه العمارة عند منحدر
جبل القرنطل يف النويعمة ،وا�شتبكت معها 39،ونقلت اليوميات الفل�سطينية
ال�صادرة عن مركز �أبحاث منظمة التحرير الفل�سطينية عن م�صادر االحتالل؛
�أن قواته هاجمت جمموعة فدائية �شمال �أريحا يف مزرعة للموز ،وقد �أ�سفر
الهجوم عن ا�ست�شهاد  11فدائيا ً و�أ�رس فدائي واحد وهو جريح 40.وقد ورد
يف الكتاب ال�سنوي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ب�أنَّ معركة
جرت بني قوات االحتالل واملجموعة على ُبع ِد  3كم �إىل ال�شمال من �أريحا
يف مزرعة موز؛ �أدت �إىل ا�ست�شهاد  11فدائيا ً وجرح و�أ�رس فدائي واحدٍ ،و�أن
�صهيونيا ً واحدا ً ُقتِل ،و�أ�صيب ثانٍ بجراح ،وا�ستولت قوات االحتالل على
ثماين بنادق من �صنع �سوفييتي ،و�أربعة ر�شا�شات من �صنع �سويدي،
ومدفع هاون واحد من عيار  60ملم ،و�ألغام وذخرية و�أغذية ،ومن�شورات
41
مو ّقعة من فتح ،و ُعرث على اجلثث الـ  11يف واد ٍ عميق بعد توقف �إطالق النار.

ُ 36عرف من �أفراد الدورية :عبد الإله �إ�سماعيل حامد (�سلواد) ،وجهاد حممد طالب �صباح (قبالن)،
وحممود ح�سني ن�رص اهلل (بيت فوريك) ،و�صالح عبا�س (الجئ فل�سطيني من العراق) ،انظر:
حافظ �أبو عباية وحممد البريوتي ،ن�صب تذكاري� ،ص .52
 37عوين فار�س� ،سنوات اجلمر والتحدي ذكريات املنا�ضل عبا�س حممد حامد� ،ص .35
 38مقابلة �أجراها الباحث مع م�صطفى ح�سني عبد الرحمن� ،سلواد.2018/4/14 ،
 39مقابلة �أجراها الباحث مع يا�سني عبا�س حممد� ،سلواد.2018/6/1 ،
� 40أني�س ال�صايغ (حمرر) ،اليوميات الفل�سطينية :املجلد ال�سابع من � 1968/1/1إىل 1968/6/30

(بريوت :مركز الأبحاث ،منظمة التحرير الفل�سطينية� ،)1968 ،ص .405

 41برهان الدجاين (حمرر) ،الكتاب ال�سنوي للق�ضية الفل�سطينية لعام ( 1968بريوت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية� ،)1971 ،ص .627-626
20

ُقاومة يف �سلواد
املجموعات الع�سكرية امل ِ
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برواية خا�صة� 42،أ�شارت فيها �إىل �أن جمموعة من فرقة خالد بن الوليد مع
عدد من قوات العا�صفة ا�شتبكوا مع االحتالل عند النويعمة يف ،1968/6/22
“ومتكن الفدائيون من �إ�سقاط طائرة هيلوكوبرت ،و�أعطبوا ثالث �آليات ن�صف
جمنزرة� ،أما خ�سائر العدو بالأرواح ،فتقدر نحو  35قتيالً وجريحاً ،وخ�سائر
الفدائيني كانت ا�ست�شهاد ع�رشة من الفدائيني”.

43

مت َّكن عبا�س من الإفالت من قب�ضة االحتالل ،والو�صول �إىل �سلواد،
وقامت املجموعة بعالجه من جراحه و�أخفته و�سالحه 44،ويف �أثناء ذلك
توا�صل عبا�س مع �صديقه �شاكر حممد جرب اخلراز من نابل�س ،وق َّرر االنتقال
46
�إىل بيته 45،وغادر �إىل نابل�س بعد  15يوما ً من اختفائه يف �سلواد.
ويروي حلمي ح�سني عبد الرحمن ،االبن البكر لأحد �أفراد املجموعة،
جوانب من �سرية املجموعة ،فيقول:

 42من ال�صعب ت�صديق ما جاء يف بيان فتح حول الدورية ،لعدة �أ�سباب منها؛ عدم تبني الناجني من
�أفراد املجموعة لهذه الرواية مبا فيهم قائدها ،وعاد ُة فتح يف املبالغة يف رواياتها حول عملياتها
�ض ّد االحتالل يف تلك املرحلة.
� 43أني�س ال�صايغ ،اليوميات الفل�سطينية :املجلد ال�سابع من � 1968/1/1إىل � ،1968/6/30ص .405
 44مقابلة �أجراها الباحث مع حلمي ح�سني عبد الرحمن.2018/7/6 ،
 45تعرف عبا�س على �شاكر اخلراز يف �سجن املحطة يف الأردن ،وقام بتنظيمه يف �صفوف طالئع
الفداء .للمزيد من التفا�صيل انظر :عوين فار�س� ،سنوات اجلمر والتحدي ذكريات املنا�ضل
عبا�س حممد حامد� ،ص .36
 46املرجع نف�سه.
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ر َّوح [غادر] والدي من الكويت �سنة  ،1966وا�شرتك مع
�أبو رية يف فتح الك�سارات يف كفر عانة (قرية دار�سة جنوب
�سلواد) .وقتها كان لوالدي عالقة قوية مع املجاه َد ْين �أبو رية
و�صبحي يا�سني .كان يعمل يف املحاجر �أحمد �أبو جودية
وعبد اجلليل �أبو الناطور .كان والدي يف تنظيم طالئع الفدا لتحرير
فل�سطني ،وكان ملا يقولوا �إن القوات امل�رصية �أو امل�رصيني �أو
الفدائيني امل�رصيني عملوا كذا وكذا من العمليات بتكون هذه من
�أعمال جمموعات والدي و�صبحي يا�سني .كمان [�أي�ضا ً] الوالد
كان ب�سوق [يقود] �سيارة ينقل ب�ضاعة من �سلواد �إىل عمان ،فبد�أ
بنقل املرا�سالت بني الفدائيني يف �سلواد ويف عمان .كانت املحاجر
�ستكون مقرا ً ال�ستقبال القادمني من الدوريات من اخلارج ،كان
يف دورية قادها عبا�س وكان فيها عبد الإله �إ�سماعيل .كانت مهمة
والدي وجماعته ا�ستقبال الدورية وجعل املحاجر مقر لعبد الإله
وال�شباب ،ومهمة عبد الإله كانت التدريب ...والدي ا�ستقبل عبا�س
ملا جاء بالدورية من الأردن ،و�ساهم يف �إخفائه ،وال�شوفري ايل [الذي]
�أخذ عبا�س من �سلواد �إىل نابل�س هو لطفي حممد علي ال�شلبي ،وهو
47
ع�سكري متقاعد يف اجلي�ش الأردين من املزرعة ال�رشقية.

ب .اكت�شاف املجموعة واعتقالها:
مل ت�ستمر املجموعة يف عملها طويالً بعد و�صول عبا�س �إىل ال�ضفة الغربية،
�إذ اعتقله االحتالل بعد ثالثة �أيام من نقله �إىل نابل�س 48،ث َّم اعتقل باقي �أفراد
املجموعة يف متوز /يوليو و�آب� /أغ�سط�س �سنة  49،1968وال ميكن اجلزم
�إذا كان االحتالل قد تع َّقبه بعد معركة النويعمة مبا�رشة دون اعتقاله ،حتى
47

مقابلة �أجراها الباحث مع حلمي ح�سني عبد الرحمن.2018/7/6 ،

 48عوين فار�س� ،سنوات اجلمر والتحدي ذكريات املنا�ضل عبا�س حممد حامد� ،ص .36
 49مقابلة �أجراها الباحث مع حلمي ح�سني عبد الرحمن.2018/7/6 ،
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يتم َّكن من معرفة باقي �أفراد جمموعته ث َّم يقوم باعتقالهم� ،أم �أنَّ عملية ك�شف
50
املجموعة ّ
مت مب�ساعدة اخلزار الذي ا�ست�ضاف عبا�س يف بيته من نابل�س.
ُحكم على ح�سني عبد الرحمن بخم�س �سنوات 51،و ُهدِم بيت ح�سني ثم
53
وحكم على �أحمد عبد املجيد �أبو جودية
�أُبعد �إىل الأردن يف ُ 52،1970/6/8
وحكم على عبد اجلليل
بال�سجن الإداري ،ث َّم �أُبعد �إىل الأردن يف ُ 54،1970/8/18
55
الناطور بال�سجن الإداري.
 .2جمموعة زين الدين �صالح النجار:
ُتع ّد هذه املجموعة من �أوائل املجموعات الفدائية يف بلدة �سلواد بعد
االحتالل �سنة  .1967قاد هذه املجموعة زين الدين �صالح عمر حامد
56
(زين الدين النجار).
 50ح َّمل تنظيم فتح داخل �سجن ع�سقالن اخلراز امل�س�ؤولية عن ك�شف اخللية ،و ّ
متت ت�صفيته
يف وقت الحق داخل زنزانته .حول ال�سبب يف اعتقال املجموعة ،وما ح َّل باخلراز ،انظر:
مو�سى ال�شيخ وحممد البريوتي ،ال�شم�س تولد من اجلبل� ،ص .160-159
 51عارف العارف� ،أوراق عارف العارف ,املجموعة الأوىل :الفل�سطينيون يف �سجون �إ�رسائيل
� ،1972-1967ص .102
 52مقابلة �أجراها الباحث مع حلمي ح�سني عبد الرحمن.2018/7/6 ،
�	53أحمد عبد املجيد احلاج �أحمد �أبو جودية ( :)1988-1925ولد يف بلدة �سلواد� .شارك يف �أحداث
النكبة ،وربطته عالقات مع كوادر �سلوادية من املقاومة منهم ال�شهيد عبد الرحيم مرعي .اعتقله
قا�س جداً ،و�أم�ضى �سنتني بال�سجن �إدارياً ،ثم �أبعد �إىل الأردن .تويف
االحتالل ،وتعر�ض لتحقيق ٍ
يف الأردن يف حادث �سري.
 54مقابلة �أجراها الباحث مع عبد املجيد �أحمد �أبو جودية� ،سلواد.2015/5/30 ،
 55مقابلة �أجراها الباحث مع �إبراهيم عبد اجلليل الناطور� ،سلواد.2018/7/8 ،
 56زين الدين عمر �صالح حامد (زين الدين النجار) ( :)2005 -1917ولد يف بلدة �سلواد ،ودر�س
يف مدر�ستها االبتدائية لل�صف الرابع ،و�شارك يف الثورة الفل�سطينية الكربى ()1939-1936
مقاتالً يف منطقة �سلواد وحميطها ،وان�ضم �إىل ف�صيل �سلواد �إبان �أحداث �سنة  ،1948ورابط يف =
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�أ .ت�شكل املجموعة ،و�أعمالها:

57

توا�صل زين الدين مع قواعد املقاومة يف الأردن يف �صيف �سنة ،1968
حيث التقى بع�ض كوادرها يف خميم الوحدات باال�ستعانة بابنة �أخته فاطمة

= حي ال�شيخ جراح يف القد�س ويف بلدة قلنديا ومنطقة ِبدُّو ،و�شارك يف الهجوم على م�ستعمر َت ْي
عطاروت  Atarotوالنبي يعقوب (نيفيه يعقوب  .)Neve Ya‘akovانتمى �إىل جماعة الإخوان
امل�سلمني� /شعبة �سلواد �أواخر �سنة  ،1945و�شارك يف ن�شاطاتها .توا�صل مع قواعد املقاومة
يف الأردن ،اعتقله االحتالل يف  ،1969/8/13وحكم عليه بال�سجن امل�ؤبد يف  ،1970/5/15ون�سف
بيته .وقد ن َّفذ زين الدين حماولة للهرب من ال�سجن يف �أثناء توقيفه يف �سجن رام اهلل ،ب�صحبة
زميله يف املجموعة ويف الأ�رس حممود عبد اهلل ال�صيفي ،وبالرغم من اجتيازه لل�سجن وحرا�ساته،
�إال �أ َّنه مل يتم َّكن من �إكمال عملية الهرب� ،إذ ُك�رست رجله يف �أثناء قفزه عن �إحدى الأ�سوار،
و َقب�ض االحتالل عليه و�رضبه �رضبا ً مربحا ً و�أ�ضيف على حكمه �سنتان� .شارك زين الدين يف
املحطات املف�صلية الأوىل من حياة احلركة الفل�سطينية الأ�سرية ،فخا�ض مع �إخوانه يف الأ�رس
العديد من اخلطوات االحتجاجية ،مثل :الإ�رضاب عن الطعام .وقد عانى جراء القمع ال�صهيوين،
وكان �شجاعا ً يف مواجهة �إدارة ال�سجن ،و�سبق و�أن �رضب �سجانا ً �صهيونيا ً ودا�س على قبعته
الع�سكرية يف موقف َّ
دل على �شجاعة زين الدين وا�ستعداده العايل للت�ضحيةُ .عرف يف �سجنه
بالتزامه الديني وثقافته العالية وحبِّه للفقه وال�سرية النبوية و�أ�شعار العرب ،يف وقت كان الفكر
املادي م�سيطرا ً على ال�ساحة الثقافية يف ال�سجون� .أُطلق �رساحه �سنة  1980لأ�سباب �صحية بعد
مفاو�ضات بني ال�صليب الأحمر واالحتالل ا�ستمرت ت�سع �سنوات ،وقد ق�ضى يف الأ�رس  12عاماً.
َن َظ َم زين الدين عددا ً كبريا ً من الق�صائد ال�شعرية ،تغنى بها بفل�سطني واجلهاد واملقاومة ،وله
�شعر غزيل جميل ،وقد �ألقى عددا ً من ق�صائده يف منا�سبات دينية ووطنية داخل بلدته .داوم �آخر
حياته على ال�صالة يف م�سجد �أبي عبيدة و�سط بلدة �سلواد حتى وفاته.
 57تتبعت ق�صة املجموعة عرب ثالثة م�صادر رئي�سة:
� .1أوراق عارف العارف ،املجموعات الأوىل والثانية والثالثة.
 .2املقابالت مع عدد ٍ من �أفراد املجموعة (�صالح عبد العايل ،فاطمة رميا ،ح�سن مزيد) ،ومع عددٍ
ممن عا�رصوا الأحداث.
� .3أعداد من �صحف القد�س ،ومعاريف ،واجلريوزاليم بو�ست.
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�إ�سماعيل حامد ،فاطمة رميا58،وابن �أخته عبد الرحمن �صالح حامد 59.تلقى
زين الدين تعليمات بت�شكيل خاليا ع�سكرية يف منطقة رام اهلل ،و ُمنح كلمة
ال�رس “حياك اهلل” 60،وقفل راجعا ً �إىل ال�ضفة الغربية ،و�رشع بت�شكل جمموعة

 58مقابلة �أجراها الباحث مع فاطمة �إ�سماعيل �سليمان حامد (فاطمة رميا)� ،سلواد.2018/4/21 ،
فاطمة �إ�سماعيل �سليمان حامد (فاطمة رميا) ( :)2020 -1937ولدت يف بلدة �سلواد ،والتحقت
بحركة فتح عن طريق �أخيها عبد الإله .تلقت تدريبا ً ع�سكريا ً يف برية �إربد يف الأردن �سنة .1968
كانت حلقة الو�صل بني جمموعة زين الدين وتنظيم فتح يف اخلارج ،و�شاركت يف نقل العتاد من
الأردن �إىل ال�ضفة .اعتقلها االحتالل يف  ،1968/8/14وحكم عليها بال�سجن ثمانية �أ�شهر ،ون�سف
بيتها ،ومنعها من ال�سفر ملدة  18عاماً ،وبعد خروجها من ال�سجن عاودت العمل مع املقاومة،
فاعتقلها االحتالل يف �شهر �آذار /مار�س �سنة  ،1971وحكم عليها �إداريا ً ملدة �ستة �أ�شهر� .شاركت

يف �إيواء املطارد حممود ال�صيفي �سنة  .1971توفيت يف �سلواد.
 59مقابلة �أجراها الباحث مع عبد الرحمن �صالح حامد.2015/6/4 ،
َ�سة) ( :)-1948ولد يف بلدة �سلواد ،وهاجر �إىل الأردن ُبعيد
ُحم َّ
عبد الرحمن �صالح حامد (د ْ
حرب �سنة  ،1967وان�ضم �إىل املقاومة فيها ،وح�صل على عدة دورات ع�سكرية ،والتحق يف

�صفوف الهيئة الفل�سطينية العاملة �سنة  ،1969و�شارك يف تنفيذ عملية مطار ميونخ �سنة ،1970
و�أ�صيب واعتقل يف �أثناء العملية ،و�أطلق �رساحه يف عملية تبادل للأ�رسى قامت بها اجلبهة
ال�شعبية يف ال�سنة نف�سها ،وحتول �إىل حركة فتح ،و�أ�صبح قائدا ً ع�سكريا ً معروفا ً �إبان مرحلة
لبنان .اعتقل يف �أكرث من دولة عربية و�أوروبية .عمل على ال�ساحة الأوروبية يف ثمانينيات
القرن الع�رشين .عاد �إىل فل�سطني بعد توقيع اتفاق �أو�سلو ،و�أ�صبح م�س�ؤوالً عن قوات الـ .17

تقاعد برتبة لواء ،و�أ�صبح رئي�سا ً لبلدية �سلواد يف الفرتة ما بني .2017-2012

 60عي�سى �سمريات“ ،تاريخ ال�شعب الفل�سطيني احلديث على جلده :املنا�ضل زين الدين �صالح من
�سلواد ”،جملة امليالد ،القد�س ،ال�سنة الثالثة ،العدد � ،29آب� /أغ�سط�س � ،1998ص .19
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فدائية من بلدته �ضمت � 12شخ�صاً ،منهم :حممود عبد اهلل ال�صيفي،

61

وح�سن (روفائيل) جرب مزيد،

62

و�صالح عبد العايل،

63

وعبد القادر

 61حممود عبد اهلل ال�صيفي ( :)2008-1947ولد يف بلدة �سلواد ،وهو متزوج ،وله ثالثة �أبناء
وثالث بنات ،وح�صل على �شهادة الإعدادية (املرتك) �سنة  .1965كان ريا�ضياً ،ون�شط يف
احلركة الوطنية يف بداية �شبابه ،حيث �شارك يف املظاهرات املناوئة للنظام الأردين والت�سوية
ال�سيا�سية مع االحتالل .ت�سلل �إىل الأردن �أكرث من مرة ُبعيد حرب �سنة  ،1967واعتقل و�سجن
ملدة �شهرين يف �سجن رام اهلل ،وان�ضم ملجموعة احلاج زين الدين ،و�شارك يف تنفيذ بع�ض
الهجمات على مواقع لقوات االحتالل ودورياته ،واعتقل يف �شهر �آب� /أغ�سط�س  .1968حكم
بال�سجن امل�ؤبد ثالث مرات ،وهدم االحتالل بيته ،وهرب من �سجن رام اهلل يف عملية ُمكمة؛ يف
�أثناء قدومه لل�شهادة على ق�ضية �أحد زمالئه يف  ،1971/10/19حيث �رضب ال�سجان ،وقفز عن
�سور ال�سجن ،وطورد لفرتة �سبعة �أ�شهر ،وكان يختبئ يف بلدة �سلواد ،ث َّم متكن من الهرب �إىل
الأردن ،و�سجن هناك يف مقر املخابرات العامة ملدة ثالثة �أ�سابيع ،و ُع ِّذب تعذيبا ً �شديداً ،ث َّم غادر
الأردن �إىل الكويت ،ثم عاد �إىل الأردن بعد �أحداث اخلليج �سنة  ،1991وتويف فيها.
 62ح�سن (روفائيل) جرب مزيد ( :)-1944ولد يف مدينة ترينيداد  Trinidadيف كوبا من �أب
فل�سطيني و�أم كوبية .و�صل فل�سطني �سنة  1957ب�صحبة �إخوته .عمل يف تهريب ال�سالح والأفراد
عرب نهر الأردن .ان�ضم �إىل خلية زين الدين .اعتقل يف �شهر �آب� /أغ�سط�س �سنة  ،1969واتهمه
االحتالل بتنفيذ عدد من الن�شاطات ،منها حماولة قتل �أحد العمالء .حكم بال�سجن  20عاماً،
وهدم االحتالل مكان �سكنه .خرج يف تبادل الأ�رسى �سنة  ،1985و�سافر �إىل الواليات املتحدة
وا�ستقر فيها.
� 63صالح عبد العايل �صالح حماد ( :)-1944ولد يف مدينة حيفا .ا�ست�شهد والده قرب النا�رصة يف
بداية خم�سينيات القرن الع�رشين .انتمى حلركة فتح �سنة  ،1968وح�صل على دورة ع�سكرية
يف العراق ،و ُمنح ا�سما ً حركيا ً “عقاب ح�سني” .ان�ضم خللية زين الدين ،واعتقل يف �شهر �آب/
�أغ�سط�س  ،1969و ُع ِّذب تعذيبا ً �شديداً ،وقد ُعرف ب�صموده يف التحقيق .حكم عليه االحتالل
قا�س عدة مرات حتى �سنة  .1980ن�شط مع
ب�ست �سنوات .توالت اعتقاالته وتعر�ض لتحقيق ٍ
حركة فتح يف الأردن يف بداية ثمانينيات القرن الع�رشين ،و�أ�صيب يف االنتفا�ضة الأوىل بر�صا�ص
(املتفجر) يف قدمه ويده.
الدومدم
ِّ
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يو�سف �سليم (بدران) 64،وداود خليل ال�شيخ �سلمان 65،وخالد عبد الرزاق
�سليم 66،وحممد ن�ضال مبارك 67.كانت املجموعة من خمتلف الأعمار ،لك َّن
�أغلبها ممن ولدوا قبل النكبة� ،أو يف �سنيِّها الأوىل ،وجميعهم ممن �شهدوا هزمية
حزيران /يونيو ،واكتووا بنارها ،ومنهم من كانت لديه خربة قتالية �سابقة
مثل زين الدين النجار ،وداود خليل ال�شيخ �سلمان ،وبع�ضهم تلقى تدريبات
 64عبد القادر يو�سف �سليم (بدران) ( :)1989-1952ولد يف بلدة �سلواد ،ودر�س يف مدر�ستها،
ان�ضم ملجموعة زين الدين ،و�ألقى قنبلة يدوية على جيب ع�سكري �صهيوين قرب �سلواد.
اعتقل يف �شهر �آب� /أغ�سط�س  ،1969وحكم بال�سجن ثالثة م�ؤبدات� .شارك يف املحطات املختلفة
لن�ضاالت احلركة الأ�سرية ،وكان له مواقف م�شهودة يف حتدي �إدارة ال�سجنُ .عرف بثقافته
الوا�سعة وتبنيه للفكر املارك�سي داخل حركة فتح ،وان�شق عنها �سنة  .1983خرج من ال�سجن
يف تبادل الأ�رسى �سنة  .1985عا�ش يف خميم الريموك ،وعمل يف التوجيه ال�سيا�سي يف �صفوف
حركة فتح االنتفا�ضة �إىل �أن اختلف معها ،وبادر لإ�صدار بيان ال�ستني للمطالبة بت�صحيح م�سار
احلركة .تويف يف خميم الريموك يف ظروف غام�ضة.
 65داود خليل ال�شيخ �سلمان ( :)1996-1917ولد يف بلدة �سلواد� .شارك يف الثورة الفل�سطينية
الكربى ( )1939-1936يف منطقة �سلواد .عا�ش يف حيفا يف ثالثينيات القرن الع�رشين حتى حرب
�سنة � .1948شارك يف �أعمال املقاومة فيها ،فاعتقلته املخابرات الربيطانية ،وتعر�ض للتعذيب.
التحق بجماعة الإخوان امل�سلمني� /شعبة �سلواد �أواخر �سنة  ،1945و�شارك يف الدفاع عن حيفا
�سنة ُ .1948
�ضيِّق عليه �إبان احلكم الأردين ،على خلفية ن�شاطه الع�سكري ،ف�سافر �إىل الربازيل
بني �سنتي  .1959-1956عاود ن�شاطه املقاوم �سنة  .1968اعتقلته خمابرات االحتالل ،و�أبعدته
�إىل الأردن يف  .1970/8/18عاد �إىل فل�سطني �سنة  .1994وبقي فيها �إىل �أن تويف.
 66خالد عبد الرزاق حممد �سليم ( :)1999-1946ولد يف بلدة �سلواد .در�س لل�صف ال�ساد�س.
ان�ضم خللية زين الدين ،اعتقله االحتالل ،وهدم املنزل الذي كان ي�سكنه ،وحكم عليه بخم�س
�سنوات ،بتهمة ع�ضوية منظمة فتح ،وحماولة قتل م�شتب َه ْي بتعاونهما مع االحتالل ،وحمل
ال�سالح .ت�أثر ب�رصه كثريا ً داخل ال�سجن� .سافر �إىل الكويت للعالج ومكث فيها ثالث �سنوات .ثم
عاد �إىل فل�سطني وبقي فيها �إىل �أن تويف.
 67حممد ن�ضال مبارك ( :)2001-1935ولد يف بلدة �سلواد �سنة  .1935در�س يف جامعة القاهرة ويف
اجلامعة الأردنية� .أ�سهم يف الدعم اللوجي�ستي للمقاومة حيث نقل ر�سائل وتعليمات عرب اجل�رس.
اعتقل يف �آب� /أغ�سط�س  ،1969و�أبعد �إىل الأردن يف  .1970/9/19عمل يف مهنة التدري�س يف خميم
البقعة يف الأردن .عاد �إىل فل�سطني �سنة  ،1994وتويف فيها.
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ع�سكرية �أوليّة يف مع�سكرات املقاومة يف العراق مثل �صالح عبد العايل 68،ويف
الأردن مثل فاطمة رميا 69،ومل يكن بينهم من �أنهى التعليم اجلامعي با�ستثناء
حممد ن�ضال مبارك ،والقليل منهم �أنهى الثانوية العامة.
تك َّون �سالح املجموعة من بقايا ال�سالح الذي خلَّفه مقاومون �سالودة
�شاركوا يف الثورات الفل�سطينية املتعاقبة ،ومما ُجمع �إبان احلقبة الأردنية،
ومما و�صلها عرب الدوريات الفدائية العابرة لنهر الأردن باجتاه ال�ضفة
الغربية 70،وح�سب فاطمة رميا ،ع�ضو يف املجموعة ،فقد كان ال�سالح “تعبي
و َت َع ْب �أخوي عبد الإله اهلل يرحمه ،د َّبرناه من هنا� .إيل [الذي] عنده �سالح كان
يعطينا ،رحنا [ذهبنا] �أنا و�صبايا اثنتني عند احلاج عبد احلافظ خزنة و�أعطانا
�سالح ،وكنا نلم [جنمع] �سالح من اجلبال”� 71،أما مهمة �إخفائه ف�أوكلت �إىل
داود خليل ال�شيخ �سلمان ،الذي ُنقل له ال�سالح من منطقة البِيَّ�ض �رشقي
البلدة ،وقام بتخزينه ب�شكل حم ّكم يف �إحدى ال�سنا�سل يف منطقة امل�صلوبية
72
غربي البلدة ،يف منطقة قريبة من بيت قائد املجموعة.
كانت فاطمة رميا حلقة الو�صل بني املجموعة وقيادتها يف الأردن ،حيث
قامت برفع �أ�سماء عنا�رصها مل�س�ؤويل املقاومة يف الأردن .تقول عن تلك الفرتة:
كنت �آخذ القوائم والر�سائل والكتب من الأردن عرب اجل�رس،
و�أ�سلمها خلايل زين الدين .على اجل�رس كنت �أحط [�أ�ضع] الكتاب يف
ال�شداد [مربط يلتف حول خ�رص املر�أة التي ترتدي ثوبا ً فل�سطينيا ً
تقليديا ً] ،وكنت خميط فوق الكتاب ،واحلمد هلل ما كنت �أتفت�ش.
 68مقابلة �أجراها الباحث مع �صالح عبد العايل �صالح� ،سلواد.2018/6/10 ،
 69مقابلة �أجراها الباحث مع فاطمة رميا.2018/4/21 ،
 70املرجع نف�سه.
 71املرجع نف�سه.
 72مقابلة �أجراها الباحث مع خالد داود ال�شيخ �سلمان� ،سلواد.2015/5/19 ،
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الكتاب كان يف تعليمات� ،إيل [الذي] �أعطاين الكتاب امل�س�ؤول عنهم
�إ�سماعيل حجازي هو امل�س�ؤول عن املجموعة ،كان وقتها �شاب يعمل
يف مكتب للطريان يف ع ّمان .و�أنا كنت مرات �أنقل ال�سالح �إىل مواقع
73
العمليات.

ب� .أعمال املجموعة:
ن َّفذت املجموعة عددا ً من املهمات ،حيث ر�صدت مواقع االحتالل الع�سكرية
واال�ستيطانية ،و�أر�سلت تقارير لقواعد املقاومة يف الأردن 74،ومن عملياتها
�ض ّد االحتالل:
 .1عملية وعر العد�سُ :ن ِّفذت العملية قرب املدخل ال�رشقي للبلدة ،وقد قام
بها كل من حممود عبد اهلل ال�صيفي وعبد القادر �سليم (بدران) ،حيث �ألقى
75
الأخري قنبلة يدوية على �سيارة ع�سكرية تابعة لالحتالل.
 .2عملية بنك ليئومي يف مدينة رام اهلل :حيث �ألقت املجموعة قنابل على
76
فرع لبنك ليئومي ،و�أ�صابته ب�أ�رضار مادية يف ربيع �سنة .1969
 .3عملية مع�سكر ت ّل العا�صور� :أطلق �أفراد من املجموعة النار على مع�سكر
77
جلي�ش االحتالل ،مقام على ت ّل العا�صور.
 73مقابلة �أجراها الباحث مع فاطمة رميا.2018/4/21 ،
 74عي�سى �سمريات“ ،تاريخ ال�شعب الفل�سطيني احلديث على جلده :املنا�ضل زين الدين �صالح من
�سلواد� ”،ص .19
 75معاريف .1970/4/20 ،مل يتمكن الباحث من الت�أ ُّكد من نتيجة العملية ،خ�صو�صا ً و�أن ال�صحف
العربية والعربية التي َّ
اطلع عليها مل ُت ِ
�ش �إىل ذلك ،وكل الروايات ال�شفوية التي ح�صل عليها ،مبا
فيها روايات �أفراد املجموعة ،مت�ضاربة ،وتعتمد التخمينات.
 76مقابلة �أجراها الباحث مع ح�سن (رفائيل) جرب عبد اهلل مزيد ،الواليات املتحدة ،عرب الهاتف،
2018/5/1؛ وانظر �أي�ضاً“ :تقريران عن الأو�ضاع يف الأرا�ضي املحتلة يف ال�سنتني الأوليني من
االحتالل� ”،ص .142
 77مقابلة �أجراها الباحث مع �صالح عبد العايل �صالح.2018/6/10 ،
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 .4عملية م�ضخة املياه يف مدينة البرية :حيث قامت املجموعة ب�إحداث
78
�أ�رضار مب�ضخة للمياه يف �شارع الإر�سال.
 .5ا�ستهداف عدد من امل�شتبه بهم بتعاملهم مع االحتالل :حيث ا�ستهدفت
79
املجموعة م�شتبه به يف منزل �شمال البلدة ،و�أطلقت عليه النار وجرحته،
وقامت بامل�شاركة يف ت�صفية �أحد الأ�شخا�ص يف  1969/5/26يف منزل
80
جنوب البلدة ،وجرحت مواطنا ً �آخر.
ج .اكت�شاف املجموعة واعتقالها:
واجهت املجموعة عددا ً من التحديات ،ووقعت يف بع�ض الأخطاء ،وح�سب
�شهادة �صالح عبد العايل ،فقد ات�سمت بـ”االرجتالية ،وفيها الكثري من الفو�ضى
وعدم �أخذ احليطة ،كان مثالً يف م�شاكل يف ال�سالح ،فعند �إطالق النار كان �أحيانا ً
كثرية يخرب [يف�سد] معنا ال�سالح ،القنابل كان فيها م�شكلة �أي�ضاً ،وهنالك
خلل كبري يف عملية �إمداد ال�سالح للمجموعة” 81.كما �أن املجموعة انفتحت على
جمموعات �أخرى دون �أخذ احليطة واحلذر 82،وافتقر بع�ض �أفراد املجموعة
للح�س الأمني ،وت�رصفوا بعفوية يف �أغلب الأحيان ،وكانوا ال يحتاطون كثريا ً
ِّ
عند حملهم ال�سالح يف احلواري وال�شوارع العامة داخل البلدة 83،و�ض ّمت
املجموعة عددا ً كبريا ً من العنا�رص ،الأمر الذي يزيد من احتماالت ك�شفها.
 78مقابلة �أجراها الباحث مع ح�سن مزيد.2018/5/1 ،
� 79صحيفة القد�س .1969/4/21 ،وانظر �أي�ضاً :عارف العارف� ،أوراق عارف العارف ،املجموعة
الأوىل :الفل�سطينيون يف �سجون �إ�رسائيل � ،1972-1967ص .97
 80القد�س .1969/5/28 ،وانظر �أي�ضاً� :صحيفة اجلريوزاليم بو�ست ،1969/5/27 ،يف:
https://www.jpost.com

 81مقابلة �أجراها الباحث مع �صالح عبد العايل �صالح.2018/6/10 ،
 82املرجع نف�سه.
 83مقابلة �أجراها الباحث مع عبد الغني �إبراهيم فار�س� ،سلواد.2015/5/2 ،
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الحق االحتالل املجموعة ،واعتقل �أفرادها يف الفرتة ما بني
قا�س ،و�صدرت بحقهم �أحكام
� .1969/8/16-14أُخ�ضع املعتقلون
لتحقيق ٍ
ٍ
فحكم على زين الدين النجار وحممود ال�صيفي وعبد القادر �سليم
ع�سكريةُ ،
ً 85
بال�سجن امل�ؤبد 84،وح�سن (روفائيل) جرب مزيد بـال�سجن ع�رشين عاما،
ً 86
�أ َّما باقي املجموعة فقد تراوحت �أحكامهم ما بني �سنة و�ست �سنوات عاما،
و�أحيل عدد من �أفراد املجموعة �إىل االعتقال الإداري ،منهم :داود خليل
ال�شيخ �سلمان ،وحممد مبارك ،و�إ�سماعيل �أبو را�س ،وحممود فار�س عياد،
ثم �أبعد االحتالل املحكومني بالإداري �إىل الأردن ،وهدم بيوت كل من
زين الدين النجار 87،وعبد القادر يو�سف �سليم 88،وحممود عبد اهلل
91
ال�صيفي89،وجميل �إ�سماعيل عط�شة 90،وفاطمة �إ�سماعيل (فاطمة رميا)،
يراع االحتالل �أن بع�ض البيوت التي هدمها لي�ست ملكا ً لأفراد
ومل
ِ
املجموعة ،و�إمنا م�ست�أجرة ،مثل بيت �صايف عبد اهلل �إ�سماعيل مبارك الذي

� 84أني�س ال�صايغ (حمرر) ،اليوميات الفل�سطينية :املجلد احلادي ع�رش من � 1970/1/1إىل
( 1970/6/30بريوت :مركز الأبحاث ،منظمة التحرير الفل�سطينية� ،)1971 ،أحداث الأحد
 .1970/4/19وانظر �أي�ضاً :معاريف.1970/4/20 ،
 85مقابلة �أجراها الباحث مع ح�سن مزيد.2018/5/1 ،
 86ذكر عارف العارف يف �أوراقه يف املجموعة الأوىل �أ�سماء بع�ض من اعتقلوا يف �سلواد من �أفراد
املجموعة وذكر �أحكامهم .انظر :عارف العارف� ،أوراق عارف العارف ،املجموعة الأوىل:
الفل�سطينيون يف �سجون �إ�رسائيل � ،1972-1967ص .178
 87مقابلة �أجراها الباحث مع جمال زين الدين النجار.2017/4/6 ،
 88مقابلة �أجراها الباحث مع بدر يو�سف �سليم ،الواليات املتحدة ،عرب الهاتف.2015/4/17 ،
 89هدم االحتالل بيت حممود ال�صيفي يف  ،1969/9/10انظر :القد�س.1969/9/14 ،
 90مقابلة �أجراها الباحث مع طالل جميل �أبو عط�شة� ،سلواد .2015/5/20 ،كان جميل عط�شة واحدا ً
من �أفراد املجموعة ،وقد حكم عليه االحتالل بال�سجن ثالث �سنوات.

 91هدم االحتالل بيت فاطمة رميا يف  ،1969/9/4انظر :القد�س.1969/9/7 ،
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ا�ست�أجره خالد �سليم 92،وبيت خالد حممد ح�سني فار�س عبد الهادي الذي
ا�ست�أجره حممود فار�س 93،وبيت م�صطفى حممد احلاج عيد الذي ا�ست�أجره
94
ح�سن مزيد.
ي�ستذكر �صالح عبد العايل ما ح َّل باملجموعة ،فيقول:
اعتقل االحتالل يف البداية جمموعة من اجلبهة ال�شعبية ،منهم
واحدا ً من ترم�سعيا ا�سمه احلاج �رشيف ،واتهمت املجموعة
بقتل تي�سري اللوزي ،كان احلاج زين الدين و�أبو عط�شة معطينهم
[�أعطوا لهم] �سالح اعرتفوا عليهم ،ب�رصاحة �أنا كنت راف�ض
نعطيهم �أي �شيء لأنهم غرباء وال ندري ممكن يعرتفوا علينا..
وحدث ما توقعته ،اعرتف احلاج �رشيف على ال�سالح ،واعتقل �أول
�شيء �أبو عط�شة ،وبعده زين الدين ،وميكن بعد يومني �أخذوا باقي
املجموعة .وقتها �أخذوين �أنا وحممود ال�صيفي ،وحممود فار�س
عياد ،وروفائيل ،وخالد �سليم .الأمور بانت [ات�ضحت] للمخابرات
من �أول يوم ،و ّ
مت ت�سليم كمية كبرية من ال�سالح َب َق ِّدرها بـ  3براميل
كبرية ،حتتوي عدة �أنواع ر�شا�شات وم�سد�سات وقنابل وغريها.
�صمدت يف التحقيق ،وكان ملدة � 3أ�شهر ،تعر�ضت فيه لأ�صناف من
العذاب الأليم ،حكم علي بـ � 6سنوات ،وبدران وحممود ال�صيفي
وزين الدين بـم�ؤبد.والباقي �أحكامهم قليلة من �سنة فما دون .يف
نا�س اعتُربوا �سيا�سيني يف اخللية ومل ُيحكموا كثرياً ،ويف نا�س مت
95
�إبعادهم بطلب منهم ،وبع�ضهم غ�صب عنهم.
 92هدم االحتالل بيت �صايف جماعني يف  ،1969/9/10انظر :القد�س.1969/9/14 ،
 93هدم االحتالل بيت خالد حممد ح�سني يف  ،1969/9/4انظر :القد�س.1969/9/7 ،
 94كان ح�سن مزيد م�ست�أجرا ً لغرفة طرفية� ،صغرية يف بيت م�صطفى ،وقد قام االحتالل بهدم كل
البيت .مقابلة �أجراها الباحث مع �رسوة م�صطفى حممد احلاج عيد� ،سلواد.2018/4/7 ،

 95مقابلة �أجراها الباحث مع �صالح عبد العايل �صالح.2018/6/10 ،
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�أما فاطمة رميا فتقول عن اكت�شاف االحتالل للمجموعة:
ك�شفنا واحد من ترم�سعيا كان من جمموعتنا ،احلاج �رشيف من
ترم�سعيا ،كان عنده حمل يف �شارع �سينما الوليد .كلفوه يغتال واحد
ا�سمه �سلمان �أو �سليمان من رام اهلل ،اليهود عرفوا نوع ال�سالح
وقب�ضوه ،وبعد التحقيق اعرتف �أن ال�سالح من �سلواد� ..أبو عط�شة
قال لزين الدين بال�ش نحط [ن�ضع] ال�سالح كله مع بع�ض ،ولكن
ما رد عليه ،احلاج داود و�ضع ال�سالح يف اخلال وبنى عليه بطريقة
منيحة [جيدة] .اعتقلوا املجموعة وظل [بقي] �أنا و�أبو ن�ضال،
�أبو ن�ضال كان دوره يف الن�شاط ال�سيا�سي .وقال يل بتعرفيني قلت
96
له وال عمري �شفتك ،و�أنا ما �شفتك ،اتفقنا.

وحتكي فاطمة رميا عن ليلة اعتقالها ،وت�سليم ال�سالح:
اعتقلوا خايل احلاج زين الدين قبلي بليلة ،و�أنا اعتقلوين يف
� ،1969/8/14إجا اجلي�ش وكان معه احلاج زين الدين ،قال يا خايل
�سلمي �إيل عندك �أنا وح�سن وخالد اعرتفنا �أنهم موجودات عندك،
�أنا �صفنت فيه ما ارتبكت وال انهرت ،قلت له ورطوين و�أنا بريئة،
قال خل�ص ف�ش [ال يوجد] فايدة ،فكرت �أ�سلم �أو �أنكر .ب�س الأمور
كانت وا�ضحة ولو بدي �أنكر كان ممكن يبهدلوا واحد ثاين .م�سد�س
منرة  9وم�سد�س منرة  6وقنبلة يدوية معهم�ش خربها� .صاروا
فيهم عملية .حاطتهم يف كي�س واحد ،كانوا عنا حولني [حول] البيت
يف ال�سن�سلة ،ملا طلعتهم كنت بدي �أ�رضب اجلي�ش باليدوية ب�س
كانوا مبعديني عن ال�سالح ،حفروا وطالوا ال�سالح� .أنا ما اعرتفت
على حدا ،والئحة االتهام كانت فا�ضية ،مل ي�سجن حدا ب�سببي،
ركزت على نف�سي فقط� .أنا كان عندي تدريب على �سالح يف الأردن،
 96مقابلة �أجراها الباحث مع فاطمة رميا.2018/4/21 ،
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�أخذت دورة على م�سد�سات تفكيك وتركيب ،ويف برية �أربد تدريب
رماية كال�شنات ،وم�سد�سات منرة  ،9وبندقية ناتو� .أول اعتقال
� 8أ�شهر و�سنتني ون�صف وقف تنفيذ ..طالوا  4براميل �سالح ،يف
�شعب قطي�ش .منهم ثالث �شيالت من حياة عبد احلافظ خزنة اهلل
يرحمه .عبد احلافظ اهلل يرحمه مل ي�أخذ �شيء يف املقابل�ُ .سلِّم ال�سالح
97
ثاين يوم اعتقال احلاج زين الدين �إجوا وجابوا طائرات معهم.

وقد ق َّدم حممود ال�صيفي �شهادة مهمة عن ليلة اعتقاله ،وردت يف �صحيفة
القب�س الكويتية:
حدث ذلك يف �أوا�سط ال�شهر الثامن من �سنة  .1969كانت
حرارة ال�صيف يف ذلك العام مرتفعة عن املعدل ال�سنوي ،وجل�أت
�إىل ال�سطح يف املنزل الذي نقطنه يف قريتنا �سلواد ،على الأ�صح
يجب �أن �أقول البيت الذي كنا منلكه يف �سلواد ،لأن الإ�رسائيليني
هدموا املنزل ون�سفوه بعد اعتقايل وفراري ،وكان معي على ال�سطح
�أي�ضا ً �أحد �أ�صدقائي من �أع�ضاء التنظيم نف�سه ،عند منت�صف الليل
ا�ستيقظنا مذعورين على جلبة كبرية يف الدار ،وجدنا فج�أة عددا ً
من جنود العدو يقتحمون ال�سطح ،وي�شهرون ال�سالح ،وينذروننا
باال�ست�سالم .كنا مبالب�س النوم ،ولي�س يف املنزل �أي �سالح ،وكانت
املفاج�أة� ،رضب ب�أعقاب الأ�سلحة ولكم ،و�شتم .كبلوين ،وزميلي
بالأ�صفاد معاً ،وخارج الدار كانت قوة كبرية ن�سبيا ً من جنود العدو
تطوق املكان بكامله ،كان هناك ب�ضع �سيارات من اجليب وم�صفحة،
قذفوا بنا على عجل يف �إحدى ال�سيارات ،وع�صبوا �أعيننا دون �أن
يكفوا عن توجيه التهديدات وال�شتائم ..كنت �أ�شعر ب�أن قريتنا
تبتعد ورائي بينما تعج نف�سي بع�رشات الأ�سئلة املحرية :ترى هل
يعلمون؟ من �أخربهم؟ هل وقعنا �ضحية و�شاية؟ هل هي مناورة
 97املرجع نف�سه.
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من تلك املناورات التي يقوم بها الإ�رسائيليون ملجرد ال�شبهة ودون
دليل ،على �أمل احل�صول على اعرتافات كاملة؟ وخيل �إيل ،و�أنني يف
فرتة نقلي بال�سيارة مكبالً ،و�أنا يف مالب�س النوم ،قد انتقلت بقدرة
قادر �إىل ما�ضي الأيام والأ�سابيع ال�سابقة �أنقب فيها عن ثغرة �أو
�سابقة �أو عمل غري نا�ضج ميكن �أن يثري اال�شتباه حول التنظيم؟..
وعندما توقف الركب احلزين بعد منت�صف الليل يف املكان الذي
نق�صده ،ات�ضح يل لأول وهلة بعد انتزاع الع�صبة عن عيني� ،أنني
يف مركز �رشطة البولي�س الإ�رسائيلي يف رام اهلل ..وكان �أول ما فعله
الإ�رسائيليون �أن ف�صلوين عن زميلي واقتادوين �إىل غرفة التحقيق..
بد�أ التحقيق معي فيما �أت�صور عند حوايل ال�ساعة الواحدة والن�صف
بعد منت�صف الليل ،الأ�سئلة كانت تنهال علي مع �سيول من ال�شتائم
وال�سياط والتهكم� ،سخروا مني ومن زمالئي و�أده�شني �أنهم ر َّددوا
�أ�سماء رفاق يل يف التنظيم .وا�ستمرت هذه “احلفلة” حتى ال�ساعة
العا�رشة �أو العا�رشة والن�صف من �صباح اليوم التايل �أي زهاء ت�سع
�ساعات ،ثم �ألقوا بي يف �إحدى الغرف ،وتكررت امل�شاهد نف�سها يوما ً
بعد يوما ً و�أ�سبوعا ً بعد �أ�سبوع ..ثم فقد الزمن معناه ،ومل �أعد �أ�شعر
ب�أية �أهمية لل�شم�س� ،إذا �أ�رشقت �أو غابت ،بل غدوت �أح�سب �ألف
ح�ساب “لو�صالت” التحقيق و�سياط املحققني ،وكنت عزمت منذ
البداية على �إنكار كل ما ين�سب �إيل من تهم ،وكان علي �أن �أ�صمد� ،إذا
مل يكن من �أجل �إنقاذ نف�سي ،على الأقل من �أجل �إنقاذ رفاقي ،فلو
اعرتفت بالعمليات املن�سوبة �إيل ،لكن علي �أي�ضا ً �أن �أعرتف ب�أ�سماء
98
الذين ي�شاركوين فيها.

 98مقابلة مع حممود ال�صيفي يف �صحيفة القب�س ،الكويت.1972/7/3 ،
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ثاني ًا :ا�ستمرار املقاومة
مل تكن املجموعتان الوحيدتان الفاعلتان يف املقاومة يف تلك املرحلة ،ومل
تنته ِ املقاومة ب�إلقاء القب�ض على عنا�رصهما من قبل قوات االحتالل� ،إذ
ا�ستمرت الأحداث بعد ذلك ،ومن �أهم ما جرى بعد اعتقال املجموعتني ،وحتى
�سنة :1971
 .1حترر حممود ال�صيفي من �سجن رام اهلل:
مت َّكن حممود ال�صيفي من حترير نف�سه من �سجون االحتالل يف
 ،1971/10/20وذلك يف �أثناء �إح�ضاره من �سجن ع�سقالن �إىل املحكمة
الع�سكرية يف رام هلل؛ لل�شهادة �أمام املحكمة املخ�ص�صةٍ لأحد زمالئه يف
99
املجموعة ،وقد �صحبه يف عملية التحرر زين الدين النجار و�شخ�ص ثالث.
قام حممود ال�صيفي مبباغتة �أحد ال�سجانني يف �أثناء �سريه نحو قاعة
املحكمة ،و�رضبه حتى �أُغمي عليه ،ثم رك�ض �رسيعا ً باجتاه الأ�سالك ال�شائكة
الفا�صلة بني ال�سجن وال�شارع العام ،وقفز نحو ال�شارع ،ومت َّكن من الو�صول
غي مالب�سه ،واختب�أ يف �إحدى زوايا
�إىل بيت ٍ قريب ٍ من ال�سجن 100،حيث َّ
البيت ،يف حني �ألقى االحتالل القب�ض على زين الدين النجار بعد �أن �سقط عن

 99حول خرب الهروب ،انظر� :أني�س ال�صايغ (حمرر) ،اليوميات الفل�سطينية :املجلد الرابع ع�رش
من � 1971/7/1إىل ( 1971/12/31بريوت :مركز الأبحاث ،منظمة التحرير الفل�سطينية،)1973 ،
�أحداث اجلمعة � ،1971/10/22ص 454؛ وانظر �أي�ضاً :القب�س.1972/7/3 ،
 100يروي عالء حممود ال�صيفي �أن والده اختب�أ داخل بيت �سميحة خليل رئي�سة جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة .مقابلة �أجراها الباحث مع عالء حممود عبد اهلل ال�صيفي ،الواليات املتحدة ،عرب الهاتف،
.2021/12/1
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�سور ال�سجن و ُك�رست رجله� 101،أ َّما الثالث فلم ُيعرف م�صريه 102.ومت َّكن
حممود ال�صيفي من الو�صول �إىل �سلواد ،وعا�ش مطاردا ً ل�سبعة �أ�شهر ،اختفى
فيها يف املناطق اجلبلية �شمايل البلدة ،وكان م�سلحا ً ببندقية 103،وقد تلقى
معاونة من بع�ض الوطنيني من �أهل بلدته منهم :فاطمة رميا 104،الع�ضوة
ال�سابقة يف جمموعة زين الدين النجار.
الحق االحتالل حممود ،واقتحم بيته �أكرث من مرة ،وعاث فيه ف�ساداً،
و�سجن عددا ً من �أفراد عائلته وغ َّرمهم� 106،إال �أ َّنه جنح يف الإفالت من قب�ضة
االحتالل ،ومتكن من قطع نهر الأردن والو�صول �إىل ع ّمان ،وهناك اعتقله
قا�س ،ثم �أطلق
جهاز املخابرات العامة ملدة ثالثة �أ�سابيع ،وتعر�ض لتحقيق ٍ
108
�رساحه 107،وغادر الأردن �إىل الكويت.

105

 101مقابلة مع جمال زين الدين النجار.2017/4/6 ،
 102القب�س.1972/7/3 ،
 103مقابلة �أجراها الباحث مع �أمني عبد اهلل ال�صيفي� ،سلواد.2018/4/11 ،
 104مقابلة �أجراها الباحث مع فاطمة رميا.2018/4/21 ،
 105يروي �أمني عبد اهلل ال�صيفي �أن جنود االحتالل اعتادوا اقتحام املنزل يف �أثناء مطاردة �أخيه،
وتفتي�شه ،والعبث مبحتوياته ،وقاموا بعر�ض �أمني و�أمه و�أخته على حماكم االحتالل ،بتهمة
�إعاقة مهمة ر�سمية للجي�ش ،حيث ُعقدت �أكرث من جل�سة يف رام اهلل ،ثم ح َّول االحتالل املحاكمة
�إىل اخلليل لإحلاق الأذى اجل�سدي والنف�سي ب�أفراد العائلة ،خ�صو�صا ً و�أن اخلليل تبعد عن
وحكِم عليهم بال�سجن ل�ستة �أ�شهر �أو دفع غرامة مئتني دينار عن
�سلواد ع�رشات الكيلومرتاتُ ،
كل واحد .مقابلة �أجراها الباحث مع �أمني عبد اهلل ال�صيفي.2018/4/11 ،
 106مقابلة �أجراها الباحث مع �صفية عبد اهلل ال�صيفي.2021/12/4 ،
 107مقابلة مع غالب م�سعود حماد ،الواليات املتحدة ،عرب الهاتف.2021/12/2 ،
 108املرجع نف�سه.
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 .2مقتل �رشطي حر�س حدود:
ُقتل �رشطي حر�س احلدود الإ�رسائيلي املالزم ثاين كامل فار�س 28 ،عاماً،
من قرية الرامة �شمال فل�سطني� ،إثر انفجار عبوة نا�سفة و�ضعت حتت حاجز
من احلجارة قرب املدخل ال�رشقي للبلدة 109،وهو املكان الذي حدثت فيه عملية
وعر العد�س املذكورة �أعاله 110،وح�سب �صحيفة معاريف  Maarivفقد:
�سارت دورية اعتيادية يف حميط رام اهلل ،ومل ُتالحظ �أي �شبهات
على ال�شارع� .رشطة حر�س احلدود التي كانت ت�سري يف الدورية
بوا�سطة �سيارتني كانوا م�ستعدين لإنهاء مناوبتهم ،ولكن على ُبعد
� 10أمتار من مفرتق الطرق امل�ؤدي �إىل قرية �سلواد ,ا�شتبه ال�سائق
الأول للمركبة يف حاجز من احلجارة ,اقرتب املالزم باجتاه احلاجز،
وبقي �أ�صدقا�ؤه يف الدورية يراقبون الو�ضع ،وبد�أ ال�رشطي ب�إزالة
احلجارة بعد ذلك بلحظات ب�سيطة وقع �إنفجار قوي .عبوة نا�سفة
كانت خمب�أة حتت احلجارة الكبرية وقتل فار�س يف املكان .ومل ي َر
يف تلك ال�ساعة �أحدا ً من �سكان املنطقة يف املكان ،ومع ذلك �أ�رسعت
قوات الأمن بالتوجه للمكان خالل دقائق معدودة ،وبد�أوا بعمليات
مت�شيط وتفتي�ش .وا�شتبهت قوات الأمن بالقريتني القريبتني من
111
املكان؛ املزرعة ال�رشقية و�سلواد.

وقد ُع ّد احلادث نقطة حتول يف ا�سرتاتيجيات املقاومة القتالية� ،إذ ذكرت
�صحيفة اجلريوزاليم بو�ست � ،The Jerusalem Postأنها املرة الأوىل التي
112
ين�صب فيها املقاومون كمينا ً كهذا يف ال�ضفة الغربية.
ُ
 109القد�س.1970/2/9 ،
� 110أني�س ال�صايغ ،اليوميات الفل�سطينية :املجلد احلادي ع�رش من � 1970/1/1إىل ،1970/6/30
�أحداث يوم الإثنني � ،1970/2/9ص .104
 111معاريف.1970/2/9 ،
 112اجلريوزاليم بو�ست.1970/2/9 ،
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ثالث ًا :املجموعات الع�سكرية يف �سلواد:
خال�صات ومالحظات
من خالل ما �سبق ،ميكن ا�ستخال�ص �أربع مالحظات رئي�سة تتعلق
113
بتجربة املجموعات امل�سلحة يف بلدة �سلواد يف الفرتة ما بني .1971-1967
وعبت عن
تتعلق املالحظة الأوىل؛ بكون التجربة امتدادا ً لتجارب �سابقةَّ ،
حالة من ا�ستمرارية املقاومة ،وا�ستمرارية كوادرها على قاعدة “املقاومة حتى
ي عددٍ من مقاومي �سلواد املخ�رضمني من �أمثال
�س” ،ت�ؤكد ذلك ِ�س َ ُ
�آخر َن َف ْ
حممد عبد العزيز �أبو رية ،وعبد الرزاق الداروية 114،وداود ال�شيخ �سلمان،
 113لفت نظري ال�صديق الباحث بالل �شل�ش� ،إىل �أنَّ هذه املالحظات تتقاطع مع مالحظات حول
جتارب �صدَّرتها بع�ض املدن والبلدات الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية يف الفرتة نف�سها ،يف
م�شهد يعك�س امل�شرتك يف جتربة املقاومة داخل الأر�ض املحتلة من نواحي جذورها و�أ�صول
عنا�رصها ،وطبيعة عملهم امليداين ،ونتائجه على الأر�ض.
 114عبد الرزاق عبد اجلليل الداروية ( :)2000-1920ولد يف بلدة �سلواد .در�س حتى ال�صف
الرابع االبتدائي .بد�أ التزامه الديني منذ كان �صغرياً ،والتحق بدرو�س ال�شيخني عز الدين
الق�سام و�صالح احلوراين يف حيفا ،وانت�سب جلمعية االعت�صام /فرع حيفا بقيادة ال�شيخ
منر اخلطيب ،و�شارك يف فعالياتها املتنوعة� .شارك يف ت�أ�سي�س �شعبة الإخوان يف �سلواد �أواخر
�سنة  ،1945ومن قبلها فرع جمعية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �سنة  ،1937وكان
قائدا ً لك�شافتها ،و�شارك يف ثورة �سنة  1936يف منطقة �سلواد ،و�شارك يف الفعاليات الوطنية
يف حيفا ،منها فعاليات مقاطعة الب�ضائع ال�صهيونية ،والحقا ً يف معارك الدفاع عن حيفا
�سنة  ،1948و�شارك يف ت�أ�سي�س وتدريب وقيادة ف�صيل مكون من  50جماهدا ً �سلوادياً؛ لي�سهم
يف الدفاع عن مدينة القد�س و�ضواحيها �سنة  .1948ان�ضم جلي�ش اجلهاد املقد�س بقيادة
عبد القادر احل�سيني� ،أ�صيب يف قدمه ويده يف معركة الق�سطل .الحقته ال�سلطات الأردنية
�أواخر �أربعينيات وبداية خم�سينيات القرن الع�رشين ب�سبب ن�شاطه امل�سلح� .أ�س�س مع �آخرين
�أول ناد ٍ مرخ�ص ٍ يف �سلواد �سنة  1950با�سم “نادي الإ�صالح والثقافة”� .سافر �إىل الكويت،
ون�شط يف جمعية الإر�شاد الإ�سالمي ،والحقا ً يف جمعية الإ�صالح االجتماعي .عاد �إىل فل�سطني
�سنة  ،1997وا�ستقر فيها حتى وفاته .ترك بع�ض الأوراق اخلا�صة بتجربته مثل مذكراته عن
ن�شاطاته يف جمعية االعت�صام ،وبطاقات ع�ضويته فيها ويف نوادي حيفا.
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وح�سني عبد الرحمن ح�سني ،وغريهم ،ممن �شاركوا يف املحطات الن�ضالية
املختلفة منذ الثورة الفل�سطينية الكربى  ،1939-1936مرورا ً ب�أحداث
النكبة 115،وحماوالت ا�ستئناف العمل املقاوم يف خم�سينيات و�ستينيات القرن
الع�رشين 116،و�صعود ف�صائل املقاومة بعد �سنة .1965
وت�شري الثانية؛ �إىل تركيز �أعمال املقاومة التي ن َّفذتها جمموعات �سلواد
على �إيواء عنا�رص الدوريات ،وا�ستالم ال�سالح وتخزينه ،وتخطيط وتنفيذ
هجمات على مواقع االحتالل ،وا�ستهداف العمالء.
وتك�شف الثالثة؛ عن وجود �صيغة ما من التعاون امليداين بني التنظيمات
ال�رسية داخل الأر�ض املحتلة 117،كما يف تعاون عبا�س حممد احلاج �صالح
التابع يف حينه لتنظيم طالئع الفداء لتحرير فل�سطني مع عنا�رص حركة فتح،
وتعاون جمموعةزين الدين النجار مع عنا�رص من اجلبهة ال�شعبية.
�أ َّما الأخرية؛ فمتعلقة بوجود م�شاركة ن�سوية يف املجموعات الع�سكرية،
كما يف م�شاركة فاطمة رميا يف جمموعة زين الدين النجار.

 115حول م�شاركة ال�سالودة يف الثورة الفل�سطينية الكربى ( )1939-1936ويف �أحداث النكبة
�سنة  ،1948انظر :عوين فار�س“ ،الدفاع عن حيفا يف ذاكرة عبا�س احلاج �صالح ”،جملة
حوليات القد�س ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،رام اهلل ،العدد � ،11صيف � ،2011ص 52-43؛
وانظر �أي�ضاً :عوين فار�س“ ،الريفيون يف حيفا  ”،1948-1930حوليات القد�س ،العدد ،17
ربيع � ،2014ص .65-54
 116حول م�شاركة �أهل �سلواد يف املجهود الفل�سطيني ال�ستئناف املقاومة بعد نكبة �سنة ،1948
انظر :عوين فار�س� ،سنوات اجلمر والتحدي ذكريات املنا�ضل عبا�س حممد حامد
(� ،)2009-1928ص .35-25
 117لفت نظري لهذه النقطة ال�صديق بالل �شل�ش ،فله كل ال�شكر.
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تتقاطع هذه املالحظات مع جتارب �ص َّدرتها بع�ض املدن والبلدات
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية يف الفرتة نف�سها 118،يف م�شهد يعك�س امل�شرتك يف
جتربة املقاومة داخل الأر�ض املحتلة من نواحي جذورها و�أ�صول عنا�رصها،
وطبيعة عملهم امليداين ،ونتائجه على الأر�ض.

119

لقد تفاعلت جمموعات املقاومة يف بلدة �سلواد خالل الفرتة 1971-1967
ب�شكل �رسيع مع احلالة الكفاحية التي بد�أت بالتبلور بعد حرب حزيران/

يونيو �سنة  ،1967ويعود ذلك �إىل جملة عوامل ،منها� :إرث البلدة الن�ضايل
الذي يرجع يف تاريخه �إىل مرحلة االحتالل الربيطاين 120،وجهود ف�صائل
املقا ِو َمة يف ا�ستقطاب ال�سالودة .فعلى �سبيل املثال ،جنحت حركة فتح يف

ري من �شباب �سلواد يف تلك املرحلة ،ويعود ذلك �إىل عدة
ا�ستقطاب عد ٍد كب ٍ
�أ�سباب،منها :ب�ساطة �شعاراتها وو�ضوحها وعفويتها ،ولتنفيذها عمليات

 118يالحظ ذلك ب�شكل جلي عند االطالع على �سِ َي املجموعات الأخرى يف ال�ضفة الغربية،
التي ظهرت يف الفرتة نف�سها �أو خالل �سبعينيات وثمانينيات القرن الع�رشين ،و ّ
مت توثيق
�أعمالها يف بع�ض امل�صادر .للمزيد من التفا�صيل حول جمموعات ال�ضفة ،انظر :يزيد �صايغ،
الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة احلركة الوطنية الفل�سطينية 1993-1949؛ و�أبو العالء
من�صور ،رحلة مل تكتمل حمطات على طريق املقاومة؛ وعائ�شة عودة ،ثمنا ً لل�شم�س؛
وتي�سري جبارة� ،أحمد جبارة �أبو ال�سكر منوذج من احلركة الأ�سرية يف فل�سطني؛ وحافظ
�أبو عباية وحممد البريوتي ،ن�صب تذكاري.
 119لفت نظري �أول مرة لهذا التقاطع ال�صديق الباحث بالل �شل�ش ،يف �أثناء نقا�ش ثنائي عن
املو�ضوع ،فله مني كل ال�شكر.
 120انظر :عوين فار�س“ ،الدفاع عن حيفا يف ذاكرة عبا�س احلاج �صالح� ”،ص 52-43؛
وعوين فار�س“ ،الريفيون يف حيفا � ”،1948-1930ص .65-54
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م�سلحة �ض ّد االحتالل ،ولوجودها التنظيمي املبكر يف ال�ضفة الغربية،

121

ون�شاطها يف �صفوف �شباب �سلواد يف الكويت التي هاجر �إليها عدد كبري
من ال�سالودة منذ بداية خم�سينيات القرن الع�رشين 122،والنتماء الكثري من
كوادرها امل�ؤ�س�سني جلماعة الإخوان امل�سلمني 123،التي كان لها ح�ضورها
ري من
القوي يف �سلواد ،و�صعود جنم فتح يف الأردن التي ا�ستقر فيها عدد كب ٌ
�أهل �سلواد بعد النكبة 124،وم�شاركة �أهل �سلواد يف اجلهد املقاوم يف اخلارج،
وانخراط بع�ضهم يف ظاهرة الدوريات الفدائية ،مثل عدنان خ�رض مبارك،

125

 121انظر� :صالح خلف ،فل�سطيني بال هوية� ،ص 97؛ وع�صام عدوان ،حركة التحرير الوطني
الفل�سطيني فتح � ،1968-1958ص .206
 122مقابلة �أجراها الباحث مع حماد حممود �سياغة� ،سلواد2018/9/20 ،؛ ومقابلة �أجراها الباحث
مع حممد �إ�سماعيل عمر� ،سلواد2019/5/25 ،؛ ومقابلة �أجراها الباحث مع عودة عبد اجلواد
حامد� ،سلواد.2018/5/19 ،
 123للمزيد من التفا�صيل حول �أ�صول قيادات فتح الأوائل الإخوانية ،انظر :حم�سن حممد �صالح،
الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون :التنظيم الفل�سطيني  -قطاع غزة ( 1967-1949بريوت:
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.)2020 ،
 124مقابلة �أجراها الباحث مع عبد احلميد علي عبد املجيد خزنة.2006/6/10 ،
 125عدنان خ�رض مبارك ( :)1970-1948ولد يف بلدة �سلواد� .سافر �إىل الكويت �سنة .1964
انتمى للمقاومة بعيد حرب  ،67وكان ا�سمه احلركي عبد القادر احل�سيني ،وقد تلقى تدريباته
الع�سكرية يف مع�سكر الهامة يف �سورية ،ويف القاهرة ،ون�شط يف ال�ساحة الأردنية وكان قائدا ً
ميدانيا ً يف القطاع الأو�سط ،وجرح يف �إحدى العمليات .جنح يف الو�صول �إىل ال�ضفة الغربية عرب
نهر الأردن �أكرث من مرة .ا�ست�شهد يف ني�سان� /أبريل �سنة  1970يف �إحدى الدوريات ،ودفن
يف الأردن.
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وعبد الإله �إ�سماعيل �سليمان 126،وعبد الرحيم جميل مرعي 127،وعبد الكرمي
فهد احلاج عارف 128،وراتب �أ�سعد م�صطفى 129،وانت�ساب بع�ضهم الآخر

 126عبد الإله �إ�سماعيل �سليمان ( :)1968-1941ولد يف بلدة �سلواد� .أنهى درا�سته الإعدادية فيها،
ثم �سافر �إىل الكويت �سنة  ،1958و ُر ِّحل منها بعد فرتة وجيزة ب�سبب ن�شاطه ال�سيا�سي .عاد �إىل
فل�سطني ،وافتتح خميطة يف رام اهلل ،ثم توجه �إىل الأردن وافتتح خميطة يف الكرك ،ث َّم يف ع ّمان.
تزوج و ُرزق بولد وبنت .التحق باملقاومة �سنة  ،1965وكان ا�سمه احلركي ب�شري �أبو رية .تلقى
تدريبات ع�سكرية يف �سورية .ت�سلل �إىل ال�ضفة الغربية �أربع مرات ،و�أدى مهمات تنظيمية
متعددة ،كان منها �إدخال ال�سالح �إىل ال�ضفة وتخزينه يف �سلواد .ا�ست�شهد يف  1968/6/22عند
النويعمة قرب �أريحا يف �أثناء دخوله �إىل فل�سطني عرب نهر الأردن �ضمن جمموعة فدائية قادها
عبا�س حممد �صالح.
 127عبد الرحيم جميل عبد الغني مرعي ( :)1972-1948ولد يف بلدة �سلواد� .سافر �إىل الكويت
�سنة  ،1965وانتمى للمقاومة �سنة  ،1967وكان ا�سمه احلركي فخري الزبداين .عاد �إىل �سلواد
بعد احلرب مبا�رشة ،ورف�ض ال�سفر �إىل الواليات املتحدة على الرغم من ح�صوله على فيزا،
ورف�ض الزواج لدواع ٍ وطنية .اعتقله االحتالل يف �آب� /أغ�سط�س �سنة  ،1968وتعر�ض لتحقيق
�شديد لعدة �أيام .ت�سلل �إىل ال�ضفة الغربية عرب نهر الأردن يف �أكرث من دورية ،قدَّرها بع�ض
زمالئه بـ  22دورية خالل �سنة واحدة .ارتبط بعالقة مع املجموعات املقاتلة التي ت�شكلت
يف �أواخر �ستينيات القرن الع�رشين يف بلدة �سلواد� .أ�صبح م�س�ؤول مع�سكر عني ال�صاحب يف
�سورية .ا�ست�شهد يف غارة �إ�رسائيلية على املع�سكر �سنة  ،1972ويذكر �أ َّنه الأخ غري ال�شقيق
للمنا�ضل /الأ�سري �إبراهيم حامد ,قائد كتائب الق�سام يف ال�ضفة الغربية يف �أثناء االنتفا�ضة الثانية.
 128عبد الكرمي فهد احلاج عارف ( :)1969-1950ولد يف بلدة �سلواد ،والده من ن�شطاء الإخوان
امل�سلمني .در�س يف مدر�سة �سلواد ،نزح مع �أهله �إىل الأردن ُبعيد حرب  ،1967وانتمى للمقاومة،
وان�ضم لإحدى الدوريات الداخلة لفل�سطني .ا�ست�شهد قرب الرملة يف �إحدى الدوريات.
 129راتب �أ�سعد م�صطفى ( :)1968-1953ولد يف بلدة �سلواد ،ووالده من ن�شطاء الإخوان امل�سلمني.
عا�ش مع �أ�رسته يف الكويت يف خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�رشين .ان�ضم للمقاومة ،وتلقى
تدريبات ع�سكرية يف مع�سكر الهامة يف �سورية ،و�أُعطي ا�سما ً حركيا ً “وليم خليل” ،كان يهم
يف �أخذ دورة متفجرات يف ال�صني .اجتاز نهر الأردن عدة مرات ،ون َّفذ عدة مهمات تنظيمية يف
ال�ضفة الغربية .ا�ست�شهد يف �أثناء دورية فدائية عند املغط�س قرب �أريحا يف � ،1968/12/22أطلقت
عليها املقاومة “عملية اجلبني” ،ودفن يف مقربة ال�شهداء يف الأردن ،وكتب على قربه ا�سمه
احلركي وليم خليل.
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�إىل جي�ش التحرير 130,مثل زكريا عبد القادر 131،وعبد الرحمن يو�سف
عبد الرحيم 132،ووقوع بلدة �سلواد بقب�ضة االحتالل �سنة  ،1967و�صفة
“ 130ت�أ�س�س عام  1964بجهود اللجنة الع�سكرية التابعة ملنظمة التحرير واملكونة من
�أحمد ال�شقريي ،وق�صي العبادلة ،ووجيه املدين ،وبهجت �أبو غربية ،وكان عبارة عن وحدات
ع�سكرية فل�سطينية تابعة للجيو�ش العربية .تر�أ�سه يف البداية �صبحي حممود اجلابي� .سميت
الوحدات التابعة له يف �سوريا بقوات حطني ،ويف الأردن قوات بدر ،ويف العراق قوات القاد�سية،
ويف م�رص قوات عني جالوت� .شارك اجلي�ش يف حرب  ،1967كما ا�شرتك يف حرب عام .1973
�شكل عنا�رص جي�ش التحرير �إ�ضافة نوعية للمقاومة الفل�سطينية يف �سبعينيات القرن املا�ضي
عندما ان�ضموا �إليها و�شاركوا يف تنفيذ عدد من العمليات �ضد االحتالل �سواء يف �إطار قوات
التحرير ال�شعبية التابعة له �أو �ضمن ف�صائل املقاومة .وكان اجلي�ش قد �شارك يف املحطات
املختلفة من النزاعات التي �شهدتها املنظمة مع خ�صومها وحتديدا ً يف لبنان .تعر�ض اجلي�ش
الن�شقاقني عام  1976وعام  ،1983ومن رموز جي�ش التحرير الفريق عبد الرزاق املجايدة
واللواء �أحمد مفرج واللواء �صائب العاجز .عاد عدد كبري من �أفراد جي�ش التحرير �إىل فل�سطني
بعد توقيع اتفاق �أو�سلو وانخرطوا يف �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الع�سكرية والأمنية” .للمزيد
من التفا�صيل عن جي�ش التحرير ،انظر :عوين فار�س و�ساري عرابي ،مفاهيم وم�صطلحات
الق�ضية الفل�سطينية� ،ص .67
 131زكريا عبد القادر علي �إ�سماعيل ( :)2020-1943ولد يف بلدة �سلواد� .أنهى املرحلة الأ�سا�سية
فيها ،و�سافر �إىل الكويت .التحق بجي�ش التحرير ،واجتاز عدة دورات ع�سكرية يف العراق
وم�رص ،و�شارك يف حرب �سنة  ،1967و�شهد �أحداث �أيلول� /سبتمرب �سنة  ،1970وعا�ش جتربة
لبنان ،وكان �ضابطا ً يف مدفعية الثورة .اعتقلته القوات ال�سورية وتعر�ض لتعذيب قا�سٍ ،ثم
اعتقله االحتالل �سنة  ،1982و�أفرج عنه يف �صفقة للتبادل �سنة  ،1983و�شارك يف حرب املخيمات
�سنة  .1985عاد �إىل فل�سطني �سنة  ،1998وبقي فيها �إىل �أن تويف.
 132عبد الرحمن يو�سف عبد الرحيم ( :)-1942ولد يف مدينة القد�س .تلقى �أول دورة تدريبية
يف �صفوف احلر�س الوطني يف بلدة �سلواد� .أكمل الثانوية العامة يف الكويت ،والتحق بجي�ش
التحرير �سنة  ،1965وان�ضم �إىل كتيبة � 421ضمن قوات القاد�سية ،ثم التحق بف�صائل املقاومة
يف ال�سنة نف�سها ،و�أ�صبح ا�سمه احلركي �أبو ن�ضال ال�سلوادي .عمل مدربا ً يف مع�سكرات الثورة
يف �سورية مثل مي�سلون والهامة وال�شبيبة  62يف الغوطةُ .ع ِّي قائدا ً مللي�شيا اجلنوب �سنة ،1970
و�أ�صبح نائبا ً لقائد منطقة البقاع �أواخر �سبعينيات القرن الع�رشين� .أ�سهم يف ت�أ�سي�س الكلية
الع�سكرية  75يف الغوطة ،وكان �آمر جناح الهند�سة فيها .ح�صل على عدة دورات ع�سكرية منها
دورة يف ال�صني �سنة  ،1968ودورة يف الباك�ستان �سنة  .1999رابط يف الأردن يف دير معال،
واعتقل لدى جماعة �أبو ن�ضال يف العراق يف الفرتة ما بني  .1978-1977ح�صل على رتبة عقيد
يف ال�سلطة الفل�سطينية.
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التدين التي امتاز بها �أهل �سلواد واملجبولة بقيم رف�ض الظلم ،والثورة على
133
املعتدين ،والنظر للمقاوم باعتباره بطالً َو َجب دعمه وااللتفاف حوله،
وانتماء �سلواد للريف الفل�سطيني الذي �ش َّكل على مدار تاريخه بيئة حا�ضنة
للعمل امل�سلح �ض ّد االحتالل ،وموقع البلدة اجلغرايف املطل على اخلط الرابط
بني القد�س ونابل�س ،والذي �شهد طوال تاريخ ال�رصاع عددا ً كبريا ً من العمليات
الفدائية ،منذ ثالثينيات القرن الع�رشين وحتى �إعداد هذه الدرا�سة.
ال يوجد �إح�صاء دقيق لعدد جمموعات �سلواد ،ولكن من امل�ؤكد �أن احلديث
يدور عن ب�ضع جمموعات وع�رشات العنا�رص ،وهذا عدد الفت مقارنة بعدد
�سكان البلدة ،فقد و�صل عدد �سكانها �أواخر �سنة � 1967إىل  2,552ن�سمة،
منهم  1,177دون �س ّن  14عاماً ،و 288فوق �س ّن  134،65وهذا يعني �أن
� 1,465شخ�صا ً لن يكونوا من املنخرطني يف املقاومة بحكم ال�سن ،ناهيك
عن عدد الإناث 135اللواتي غالبا ً ما ُي�ستثنني من االن�ضمام �إىل �أعمال املقاومة
امل�سلحة حتى لو ك َّن يف �س ٍّن مي ِّكنهن من امل�شاركة .وبالتايل ،ميكن �أن يكون
الفت خ�صو�صا ً يف ظ ّل
ثلثا البلد �أو �أكرث م�ستثنياً من العمل املقاوم ،كما �أ َّنه
ٌ
هزمية حزيران /يونيو املدوية ،التي يفرت�ض �أن تدفع النا�س �إىل الهدوء ولو
لفرتة من الزمن .وهنالك م�ؤ�رش ثالث على ات�ساع حجم امل�شاركة ال�سلوادية يف
العمل املقاوم يف تلك الفرتة؛ متثل يف الإجراءات القا�سية التي اتخذتها ال�سلطات
ال�صهيونية بحق البلدة و�أهلها ،من فر�ض ٍ م�ستم ٍر ملنع التجول ،واعتقال
ال�شبان ،و�إبعاد بع�ضهم �إىل الأردن ،وهدم البيوت.
 133تخرج من الأزهر � 29سلواديا ً حتى �سنة  ،1946وهذا رق ٌم الفتٌ � ،سوا ًء باملقارنة بعدد �سكان
البلدة �أم بالن�شاط العلمي الديني يف منطقة رام اهلل؛ الأمر الذي ي�شري �إىل �أن �سلواد امتازت عن
غريها من القرى املحيطة بها بالتدين ،وقد كانت تل َّقب �سابقا ً ب�سلواد امل�شايخ.
Central Bureau of Statistics (CBS), “Census of Population 1967 West Bank of 134
”Jordan Gaza Strip and Northern Sinai Golan Heights Data from Full Enumeration,
No.1, Jerusalem, 1967, p. 68.

 135بلغ عدد الإناث يف �سلواد يف �أواخر �سنة  1967نحو  1,368ن�سمة ،املرجع نف�سه.
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رابع ًا :خامتة تقييمية
اكت�سبت جمموعات �سلواد �أهميتها يف كونها من بواكري املقاومة امل�سلحة
يف ال�ضفة الغربية بعد حرب حزيران /يونيو �سنة  ،1967وقد حازت بفعلها،
َقد َم ال�سبق يف �سل�سلة طويلة من الأعمال املقاومة ،نحتته جمموعات �سلوادية
فدائية على مدار  54عاماً .امتازت املجموعات الأوىل؛ با�ستعدادها العايل
للت�ضحية ،وعدم اكرتاثها لهزمية حزيران /يونيو ،التي كان من املتوقع �أن
تكبح نتائجها جماح كل من يفكر يف املقاومة ل�سنوات الحقة ،وامتازت �أي�ضاً،
يف قدرتها على �إرباك وا�ستنزاف جي�ش االحتالل وخمابراته ،ويف ت�شكيلها
حافزا ً لعد ٍد من عنا�رصها ممن �أبقوا على انخراطهم يف املقاومة يف املحطات
الالحقة ،كما يف ِ�س َي ح�سني عبد الرحمن ،وابنه عبد الرحيم ،وبدران ،و�صالح
عبد العايل وغريهم ،ويف ت�أ�سي�سها لإرث ن�ضايل� ،سيكون حا�رضا ً يف �أذهان
عبت عن ا�ستعداد
الأجيال الالحقة التي بقيت تتغنى بهم وب�أفعالهم ،كما �أ َّنها َّ
وعبت عن �أماين
�أبناء الأر�ض املحتلة املبكر للعمل يف �صفوف املقاومة،
َّ
تيا ٍر داخل ف�صائل املقاومة ،حاول ا�ستثمار الداخل املحتل وتعزيز دوره يف
املقاومة.
ومع ذلك فقد عانت هذه املجموعات من ارجتالها ،وعاطفيتها ،ويظهر
ذلك جليا ً يف ت�رسعها يف جتنيد الأع�ضاء ،وتوا�ضع خربات �أغلب عنا�رصها،
136
وت�رسعها يف الفعل امليداين ،و�سهولة اكت�شافها من قبل جي�ش االحتالل.
وقد نتج عن ذلك كلّه توا�ضع �إجنازاتها على الأر�ض؛ فاخل�سائر الب�رشية
واملادية التي �سببتها هذه املجموعات لالحتالل كانت �صغري ًة جدا ً مقارنة
 136مل تكن املجموعات تع ّمر طويالً� ،إذ كان يتم اكت�شافها بعد �شهور ،ورمبا �أقل ،ومل تنجح �أي منها
باال�ستمرار �أكرث من �سنة واحدة.
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مبا �أجنزه مقاومو �سلواد يف املراحل الالحقة ،خ�صو�صا ً االنتفا�ضة الثانية،
 ،2005-2000وال �أد ّل على ذلك من نتائج العملية الفردية التي قام بها ثائر
حماد 137،يف منطقة عيون احلرامية� 138شمال غرب �سلواد يف ،2002/3/3
139
وعمليات جمموعة �سلواد التابعة لكتائب الق�سام .2003-2001
لقد م َّر على ت�شكيل �أوىل املجموعات امل�سلحة يف �سلواد بعد حرب حزيران/

يونيو �سنة  1967نحو  54عاماً ،وقد غيَّب املوت �أغلب عنا�رصها ،لك َّن �أثر
هذه املجموعات ما زال باقياً� ،إذ يتداول النا�س �إىل يومنا ق�ص�ص �أفرادها ،كما
لو �أ َّنها حدثت بالأم�س القريب .كما �أنَّ بع�ض �آثار تلك احلقبة ما زال مثاالً
للعيان ،و�شاهدا ً على ظلم االحتالل وق�ساوته ،فعلى جانب الطريق ويف �أعلى
نقطة يف حي ر�أ�س علي و�سط بلدة �سلواد ،ما تزال بقايا بناية م�صطفى حممد
احلاج عيد التي هدمها االحتالل انتقاما ً من جمموعة زين الدين حامد �صامد ًة
وميكن لأي ما ٍر من هناك ر�ؤيتها.

 137حول هذه العملية ،انظر :نادي الأ�سري الفل�سطيني� ،إوار النار ق�صة بطل عملية عيون
احلرامية بقلم منفذها ثائر حماد (د.م :.د.ن ،د.ت.).
ُ 138عرفت يف الرواية ال�شعبية مبنطقة عيون مو�س.
 139حول عمليات جمموعة الق�سام ال�سلوادية ،انظر :من �صفحات العز (د .م :د .ن.)2017 ،
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يرحب مركز الزيتونة بالدرا�سات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية ،وخ�صو�صا ً تلك املتعلقة بق�ضية فل�سطني وما يرتبط
بذلك عربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً.
ي�شرتط يف الدرا�سات املر�سلة �أال تكون قد ن�رشت �سابقاً ،و�أن تلتزم
مبناهج البحث العلمي املعتمدة.
يرفق الباحث مع الدرا�سة ملخ�ص باللغتني العربية والإجنليزية بحدود
 150–120كلمة.
تخ�ضع املواد املر�سلة للتحكيم العلمي الأويل من هيئة التحرير ،ثم تر�سل
للتحكيم العلمي اخلارجي ،وفق الأعراف العلمية العاملية .ومن حق الهيئة
رف�ض �أي من الدرا�سات املر�سلة� ،أو طلب التعديالت الالزمة قبل �إجازتها
نهائيا ً للن�رش .ويتم تبليغ الكاتب بالقرار خالل �شهرين من ا�ستالم
الدرا�سة.
يحتفظ املركز بكافة حقوق الن�رش الورقي الإلكرتوين للدرا�سات
وترجمتها ،وال يجوز �إعادة ن�رشها �إال ب�إذن خطي م�سبق من املجلة.
ُترا َعى يف كتابة الدرا�سات املو�ضوعية والدقة ،وقواعد التوثيق واالقتبا�س،
وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً ،والتي تت�ضمن:

• الكتب :ا�سم امل�ؤلف ،وعنوان الكتاب ،ورقم الطبعة (مكان الن�رش :ا�سم
النا�رش ،تاريخ الن�رش) ،و�أرقام ال�صفحات.
• املجالت :ا�سم كاتب املقال ،وعنوان املقال ،وا�سم املجلة �أو الدورية ،ورقم
العدد ،وتاريخ العدد ،و�أرقام ال�صفحات.
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• ال�صحف :ا�سم كاتب املقال ،وعنوان املقال ،وا�سم ال�صحيفة ،ومكان
�صدورها ،وتاريخ العدد.
ملزيد من التف�صيالت حول طرق التوثيق ،يرجى فتح الرابط التايل:
https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-AcademicStudies

 .7يرجى �إر�سال الدرا�سات على برنامج  ،Microsoft Wordمع مراعاة �أن
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الهوام�ش يف ذيل كل �صفحة (على �شكل .)Footnotes

53

ُقاومة يف �سلواد
ِ املجموعات الع�سكرية امل
generations, and their expression of the aspirations of a current
within the resistance factions that tried to invest in those who are
directly under the occupation by strengthening their resistance
role. However, they were emotional, making improvisation, in
haste, and they had little experience, hence their achievements
were modest.
The study has four subheadings: The military groups in
Silwad: organizational structures and field performance; the
continuation of resistance action; the military groups in Silwad:
summaries and notes; and at the end an evaluation conclusion.
The study relies on multiple sources, including: oral interviews,
local sources such as magazines, bulletins, Arabic and Hebrew
newspapers, Palestinian daily chronicles, encyclopedias and
biographies.
Keywords:
The Resistance

Silwad town

Patrols

Al-Asour Hill

Military Cells

Local History

1967 war
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Abstract
Until the Last Breath
The Military Resistance Groups in Silwad Town, Palestine
1967–1971
This study attempts to make a contribution to the documenting
of local history of the armed Palestinian resistance in the
occupied territories, by tracing the paths of two local groups
of the commando groups of Silwad town (1967–1971). The
study narrates the circumstances and factors of their formation,
their goals, working methods, and their relationship with the
resistance abroad. It documents the biography of their most
important members, reviews the challenges they faced, and their
most important achievements. It describes how the occupation
tried to suppress them. The study attempts to know the general
features of the two groups and benefit from their experience,
so as to have deeper understanding of the struggle that the
Palestinians experienced in the occupied territories at that stage.
The importance of these two groups is due to the fact that they
are among the first of armed resistance groups in the West Bank
after the June War of 1967. They were distinguished by their high
willingness to sacrifice, indifference to the June defeat, ability to
confuse the occupation army and its intelligence, founding of a
legacy of struggle that remained present in the minds of coming
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