حمودة ومنظمة التحرير الفمسطينية في الفترة االنتقالية
يحيى ّ
 24كانون األول(ديسمبر)  1 – 1967شباط (فبراير) 1969
حمودة – جامعة بيرزيت
سميح ّ
تبحث ىذه الكرقة في تاريخ الفترة االنتقالية مف حياة منظمة التحرير الفمسطينية (ـ .ت .ؼ،).
كىي فترة حرجة مف تاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية

جاءت عقب اليزيمة التي منيت بيا

الجيكش العربية أما ـ جيش العدكاف اإلسرائيمي في حزيراف (يكنيك) 1967ـ .ابتدأت ىذه الفترة
برضكخ مؤسس المنظمة كرئيس لجنتيا التنفيذية أحمد الشقيري لطمب غالبية أعضاء المجنة منو

حمكدة رئيساً
االستقالة ،كقيامو بتقديماستقاؿتو بعد ّ
ثـ انتخاب المحامي يحيى ّ
تمنع كمقاكمة ،كمف ّ
بالككالة لّمجنة التنفيذية .كقد انتيت الفترة بانتخاب الناطق الرسمي باسـ حركة فتح ،ياسر عرفات

عمار) ،رئيساً لمجنة التنفيذية ػؿ ـ .ت .ؼ في مطمع شباط (فبراير) 1969ـ.
(أبك ّ

شيدت الفترة االنتقالية تغييرات تنظيمية كادارية كقانكنية عديدة ىدفت إلى إعادة بناء

الحركة الكطنية الفمسطينية مف أجل مكاجية تحديات ما بعد ىزيمة 1967ـ ،ككاف منياالتأسيس
كإعادة بناء المجمس الكطني الفمسطيني

لضـ الحركات كالتنظيمات الفدائية لممنظمة؛
العممي
ّ
ليمِثّل التنظيمات كالفئات كالقكى الفمسطينية المتعددة ،كالتي لـ تكف جميعيا ممثمة في المج اؿس
بالميثاؽ الكطني الفمسطيني؛ كتعديل المكائح

السابق ؛ كاستبداؿ الميثاؽ القكمي الفمسطيني
ة

لممنظمة  ،ككذلؾ تأسيس قكات التحرير الشعبية ،التي
كالقكانيف الداخمية لممجمس كلّمجنة التنفيذية
ّ
قامت بدكر في العمميات المسّمحة ضد إسرائيل ،كأخي اًر تأسيس مركز التخطيط الفمسطيني لمقياـ

بالتخطيط اإلستراتيجي كالعممي ألعماؿ المقاكمة الفمسطينية اليادفة لتحرير فمسطيف  .كليذه الفترة

أكدت خالليا المكقف
أف المنظمة ّ
خاصة في سياؽ تطكر الفكر السياسي الفمسطيني ،إذ ّ
أىمية ّ
الفمسطيني الرافض لق اررات األمـ المتحدة التي أكصت بتقسيـ فمسطيف (قرار رقـ  ،)181كأعطت

الشرعية لمكياف الصييكني كاعترفت بدكلتو (قرار رقـ  273لمعاـ  ،)1949كما بمكرت مكقفاً
رافضاً لقرار مجمس األمف رقـ  242الذي صدر في كانكف األكؿ (ديسمبر) 1967ـ مف أجل
تسكية سياسية لمصراع العربي-اإلسرائيمي ،كقد افترؽ ىذا المكقف مف القرار مع مكقف النظاـ
الرسمي العربي الذي ماؿ لمتسكية السممية عقب ىزيمتو في حرب حزيراف (يكنيك) .1967
ستعرؼ
ّ

ىذه الكرقة بالفترة االنتقالية مف خالؿ:

حمكدة (2006-1909ـ)كأفكارىالسياسية؛
 أكالً ،عرض حياة يحيى ّ
تـ خالليا مف أحداث
 ثانياً،عرض السياؽ التاريخي ليذه الفترة ،ككشف ما ّ
كتطكرات،كتغيرات في عالقات ـ .ت .ؼ .بمصر كاألردف كسكريا.
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 كثالثاً،عرض الفكر السياسي كالبرنامج العممي اؿؿذينطرحتيما المجنة التنفيذية االنتقالية.
أوالًال :حياة رئيس المجنة التنفيذية خالل الفترة االنتقالية
1
من ىو يحيى حمودة

حمكدة في قرية لفتا 2في شير آذار (مارس) مف عاـ  1909كما ىك
كلد يحيى إسماعيل مكسى ّ
محمد يحيى"  ،بيد ّأنو اشتير بالجزء الثاني مف
ّ
مدكف في شيادة ميالده العثمانية كاسمو فييا " ّ
المركب .كاف مكلده في ٍ
زمف كانت فيو فمسطيف جزءاً مف الدكلة العثمانية .كالده إسماعيل
اسمو
ّ
حمكدة مف كجياء قريتو كقرى بني مالؾ  ،3كقد كلي مخترة القرية سنة كاحدة عاـ  ،1919ككاف
ي عاـ
 ،4كؽدتكؼ

عضكاً في الّمجنة اإلدارية لمجمعية اإلسالمية المسيحية بالقدس في ىذه السنة
يكزع "الزالبية" عمى الجنكد
 1921بداء ّ
حمكدة يكـ كقف كالده في الشكارع ّ
السكري .استذكر يحيى ّ
يفركف بعد ىزيمتيـ عاـ
العثمانييف كىـ ّ
مخضباف بالدمكع يبكي ضياع الدكلة اإلسالمية.ككاف لكالده أر ٍ
َّ
اض في
كخداه
اإلنجميزي ّ

 1917منسحبيف مف القدس تحت كطأة القصف

أف لفتا ذات
"الضميل" ،بمنطقة مادبا في شرقي األردف ،يزرعيا قمحاً ليككف زاداً ؿلعائمة ،حيث ّ
طبيعة صخرية  ،ككاف أىميا يعممكف بأعماؿ الحجر كالبناء أكثر مف عمميـ بالزراعة .كقد كاف
أف الحاكـ العثماني أعفاه مف الضرائب لما رأى مف كرمو كحسف ضيافتو
رحمو هللا كريماً لدرجة ّ
لجمع غفير مف عشائر بني صخر كفدكا لزيارتو.
درس يحيى القرآف الكريـ في القرية بإشراؼ معّمِ ٍـ حمحكلي استدعاه كالده ليقكـ بتعميمو مع

عمو ،فحفظ جزءاً غير يسير مف القرآف الكريـ كمف حماسة أبي تماـ  ،ككاف كالده
عدد مف أبناء ّ
يستدعيو لينشد ما يحفظ مف الحماسة أماـ المأل المجتمعيف في ضيافتو .كالتحق بعد ذلؾ
َّ
سمى أيضاً ﺑ"دار األيتاـ
ﺑ"مدرسة شنّمر" المعركفة باسـ مؤسسيا األلماني الدكتكر شنمر ،ككانت تُ ّ
حمكدة
السكرّية" ،كىي كاقعة عمى أراضي القرية الفسيحة  ،ككاف منزؿ العائمةقريباً منيا  .درس ّ

في"مدرسة شنّمر" الصفكؼ األكلى حتى عاـ 1919ـ ،لينتقل بعدىا إلىمدرسة "ركضة المعارؼ"

محمد الصالح رحمو هللا  ،ككاف يديرىا آنذاؾ اسحق دركيش  ،ابف
أسسيا الشيخ ّ
في القدس كالتي ّ
أخت الحاج أميف الحسيني مفتي القدس الحقاً ،كقد كاف أحد ِّ
مدرسييا قبل أف يتكّلى منصب

كشافتيا ،ككاف مف ضمف الفريق الذي كفد عاـ
حمكدة في ركضة المعارؼ إلى ّ
انضـ ّ
اإلفتاءّ .
1920ـ عمى الممؾ فيصل بف الحسيف في دمشق لمبايعتو ممكاً عمى سكريا ،فكافأىـ بالكسكة

حمكدةتمميذاً في ركضة المعارؼ سنتيف .كفي عاـ 1921ـ التحق بالمدرسة
ك ّ
اليدية .كقد مكث ّ
الرشيدية كدرس فييا حتى عاـ 1925ـ ،ككاف مف ِّ
مدرسيو فييا :رشدي شعث كابراىيـ نسيبة

لحمكدة خالؿ
كعبد القادر الشيابي كسعد الديف عبد المطيف كغيرىـ  .تفتّح الكعي الكطني ّ
الكطنية برئاسة مكسى
دراستو في الرشيدية ،فقد كاف يشارؾ في المظاىرات التي تدعك ليا المجنة
ّ
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كاظـ باشا الحسيني ضد االحتالؿ البريطاني5 .التحق بعد أف أنيى الدراسة في الرشيدية

بدار

المعمميف في القدس 6مف سنة 1925ـ كحتى 1927ـ ،ككاف يديرىا آنذاؾ أستاذه المرّبي "خميل
طكطح" ،مف راـ هللا ،كقد نضج اتجاىو العركبي كالكطني في دار المعمميف بفضل أستاذه دركيش
المقدادي ،الذي أثّر ٍ
بعدد ٍ
كبير مف طالّبو ،كمنيـ نقكال زيادة.
فضل االؿتحاؽ بكظيفة في
تخرجق مف دار المعمـ يف أف يصبح معمماً ك ّ
حمكدة بعد ّ
رفض ّ
7
عيف بكظيفة كاتب في اؿدائرة كذلؾ سنة 1929ـ .كعف طريق
دائرة حاكـ المكاء بالقدس  ،ؼ ّ

تعرؼ بالعامميف في الحركة الكطنية الفمسطينية ،كالتحق في صفكفيا  ،كأخذ يشارؾ في
الكظيفة ّ
حمكدةفي مقابمة مع الصحافي دمحم
األعماؿ الكطنية منذ أحداث البراؽ سنة  1929ـ  .كذكر ّ

داكدية نشرتيا صحيفة الشعب األردنيةّ 8أنو كاف في ثكرة 1929ـ يحمل "فرداً" – يقصد مسدساً-
ضخماً اشتراه مف ٍ
شر في المقابمة مع داكدية إلى دكر أىل
جار ألماني كاستعممو خالليا  ،كقد أ ا
لفتا في إشعاؿ ىذه الثكرة كمشاركتيـ فييا.

ماؿ في بداية حياتو السياسية لحزب المجمسييف ،أنصار الحاج أميف الحسيني ،كقد لعب

بمدية القدس عاـ
دك اًر حاسماً في ترجيح كّفة الدكتكر حسيف فخري الخالدي كالفكز بانتخابات ّ
 1934ـ 9،كالتي كانت المنافسة فييا شديدة بيف الخالدي ،المتحالف مع المجمسييف ،كبيف رئيس
حمكدة عنو في مقابمة مع الكاتب ّإنو كاف
البمدية منذ 1920ـ راغب بيؾ النشاشيبي ،كالذي قاؿ ّ
حمكدة أىالي
معركفاً بميادنتو لإلنجميز كحرصو عمى عالقات ّ
كدية كحسنة معيـ ،كقد ّ
حرض ّ
ضمت لحدكد بمدية القدس ،عمى انتخاب الخالدي ،ففعمكا
قرية لفتا ،كالذيف كانت قريتيـ قد ّ
كأسقطكا النشاشيبي.

حمكدة اؿثكرة الفمسطينية عاـ  1936بصكرة سرّية ككنو مكظفاً حككمياً ،كقد مكثالقائد
دعـ ّ
السكري سعيد العاص 10في بيتو فترة مف الكقت بعد قدكـ ق مف سكريا لممشاركة في الثكرة .ككاف
حمكدة دكر في تيريب عبد القادر الحسيني إلى العراؽ بعد أف قبض عميو اإلنكميز جريحاً عقب
ؿّ
أف ثكرة  1936كانت ثكرة بكل معنى
حمكدة ّ
معركة الخضر التي استشيد فييا العاص  .كقد رأى ّ

الكممة كنيكضاً شعبياً ال يخضع لسيطرة أحد  ،ك ّأنيا أسيمت في تخفيف حدة اليجرة الييكدية
لحمكدة دكر خالؿ الثكرة في عقد المؤتمر الكطني لقرى بني مالؾ )64 ( ،قرية ،كىك
السرية.كاف ّ
11
حمكدة
المؤتمر الذي كاف لو دكر في تنظيـ كتسميح الفالحيف .كتكرد عايدة ّ
النجار اسـ يحيى ّ
ضمف المعتقميف في عكجة الحفير خالؿ اإلضراب كالثكرة سنة 1936ـ 12،كتركي عنو جانباً مف

المعاناة النفسية التي كانت السمطات البريطانية تسببيا لممعتقميف ،كيضرب مثالً عمى ذلؾ ّأنو

حيف تكفيت كالدتو صدقية كىك في المعتقل سنة 1936ـ" ،سمح لو بحضكر جنازتيا كىك مقيد

ثـ أعيد لمسجف مباشرة بعد الجنازة ليتقبل العزاء مف
اليديف برفقة شرطييف مسمحيفّ ،
13
المناضميف".
3

كحيف عادت الثكرة لالشتعاؿ في العاـ التالي بعد صدكر تكصية لجنة بيل بتقسيـ

حمكدة بجمع تبرعات مف مكظفي الحككمة  ،كاشترى عف طريؽ
فمسطيف بيف العرب كالييكد قاـ ّ
كقدميا لمثكار الفمسطينييف ،كقد لفت جمعو لمتبرعات
أصدقاء عراقييف لو  36بندقية مف العراؽ ّ ،
نظر َّ
ييكدي يعمل معو في ذات الغرفة بدائرة "حاكـ المكاء بالقدس " ،فكشى بو لإلنجميز
مكظف
ّ
الذيف حضركا إلى مقر الحاكمية كاقتادك ق إلى سجف "القشمة" في القدس ،ك قد ذكر عزة دركزة

حمكدة في يكمياتو نقالً عف صحف بيركت،
اعتقاؿ ّ
أف االعتقاؿ طاؿ أيضاً حمدي الحسيني مف غزة ،كعّمق دركزة عمى
(أكتكبر) 1937ـ ،فذكر ّ
14

خالؿ الفترة مف  19إلى  23تشريف األكؿ

15
حمكدة مف
حمكدة بالقكؿ إنو "مكظف في دائرة حاكـ القدس ،كمعركؼ بكطنيتو كنشاطو ".طرد ّ
ّ
حمكدة البنة
عممو فكر اعتقالو بكتاب مف المندكب السامي آرثر كاكيكب .كعف فترة اعتقالو ذكر ّ

يردد في السجف بيتاً مف الشعر ألحمد شكقي:
النجار ّأنو كاف ّ
أختو د .عايدة ّ
نازعتني إليو بالخمد نفسي
كطني لكشغمت بالخمد عنو

ظل ىاجسو مدى الحياة.
كقد قاؿ ّ
إف ىذا البيت ّ
تيرب ليـ في طناجر الطعاـ ،كالتي كانت كبيرة لدرجة أنيا كانت تطعـ عدداً مف
كانت ّ
16

كما استذكر جكع المعتقميف لمصحف التي

المعتقميف.

17

عكا
أ
ىحمكدة ثالث سفكات في االعتقاؿ متنّقالً مف سجف القشمة بالقدس إلى سجف ّ
مض ّ
ثـ إلى سجف عتميت  .كفي رسالة مف المعتقل عبد الرحمف السفاريني أرسميا مف معتقل عتميت
َّ

لصيره أحمد عبد القادر عشاير بتاريخ  23آذار (مارس) 1939ـ ذكر ّأنو بتاريخ  17آذار
حمكدة كقريبو
(مارس) ذات العاـ أحضر لمسجف ثمانكف شخصاً مف القدس ،منيـ يحيى ّ
حسيف18،كقد بقي حمكدة في معتقل عتميت إلىأف أطمق سراحيفي

تشريف األكؿ (أكتكبر)

1940ـ،كلـ يَّ
قدـ طيمة اعتقالو ألية ـ حاكـ ة .ككاف قرار الحككمة اإلنكميزية إطالؽ سراح

كد الفمسطينييف ككالئيـ ليافي الحرب
السجناء السياسييف الفمسطينييف بسبب رغبتيا في كسب ّ
اؿقائمة بينيا كبيف ألمانيا ،كقد اشترطت الحككمة عليق كعلى باقي المعتقميف السياسييف دفع كفالة
حمكدة لفترة مف
كإثبات الكجكد يكمياً ثالث مرات في النيار لدى أقرب مركز شرطة ،كمنع
ّ
مفعمف مغادرة المنزؿ بعد الساعة السادسة
مغادرة القدس بتاتاً ،كفرضت عميو اإل قامة اؿجبرية ؼ
مساء كحتى الساعة السادسة صباحاً .كلـ يستطع بسبب ىذه القيكد القياـ بأي تحرؾ سياسي.
ً
حمكدة قد دخل سنة 1936ـ طالباً مسائياً في مدرسة الحقكؽ بالقدس ،كظيرت
كاف ّ
نتائج السنة األكلى كىك في السجف ،كمنعتو السمطة البريطانية مف إكماؿ الدراسة

في المعتقل ،

كبعد إطالؽ سراحو تقدـ بطمب لمذىاب إلى بيركت لمدراسة في الجامعة األمريكية ،كأعطاه

المرّبي الفمسطيني المعركؼ أحمد سامح الخالدي كتاب تكصية ،ؼ قبمتو الجامعة ك التحق بكمية
الحقكؽ طالباً في السنة الثانية عاـ 1941ـ .كحسب ما ذكره زميمو في الجامعة آنذاؾ الدكتكر
4

19
حمكدة
الكضاءة مف الكطنية العربية األصيمة "  .كيقكؿ نسيبة ّ
حازـ نسيبة فقدكاف " الشعمة ّ
إف ّ
ظرىا
شارؾ في نشاطات حركة القكمييف العرب في الجامعة األمريكية في بيركت  ،التي كاف من ِّ

كمن ِّ
ظميا الدكتكر قسطنطيف زريق ،كأنيألقى خطاباً

ٍ
حاشد لمحركة عقد في قاعة
اجتماع
في
ٍ

تحدثفيو عدد آخر مف طمبة الجامعة مف البمداف العربية
الكست ىكؿ في نياية عاـ ّ 1943
20
المختمفة.

متفكقاً في
حمكدة اؿد ارسة في بيركت إلى أف تخرج سنة
1943ـ ،ك ّ
ألنو كاف ّ
أكمل ّ
دراستو فقد عرض عميو أستاذ الفمسفة في الجامعة األمريكية الدكتكر شارؿ مالؾ منحة لمتخصص
كلكنو رفض ذلؾ العرض باؿرغـ مف أ ّنو كاف عرضاً مغرياً ،كعاد إلى
في الفمسفة في أمريكا،
ّ
ليفتتحأكؿ مكتب محاماة لو أماـ "سجف المسككبية" عاـ  ،1943ككانت أكؿ قضية ترافع
القدس
ّ
فيىا تتعمق بمحاكلة الييكد االستيالء عمى قطعة مف األ رضكانت قد اشترتيا عائمة خميل المفتاكية
مف عائمة رصاص المقدسية ،كزرعتيا بالكركـ كاألشجارفعرفت ب ػ"كركـ دار خميل"  ،21كقد قامكا

حمكدة كشف لممحكمة التزكير فأبطمت المحكمة
بتزكير حجج ككثائق إلتماـ البيع ،كلكف ّ
فإنو لـ ينقطع
حمكدة أكؿ قضية استمميا في حياتو المينية .كرغـ عممو في المحاماة ّ
البيع،ؿيكسب ّ
بعد العكدة إلى القدس مف
عف االىتماـ بالشأف السياسي كالكطني .يستذكر حازـ نسيبة ّأنو
بحمكدة كآخريف كيتحادثكف حكؿ األكضاع العامة  ،كيصف
الجامعة األمريكية ببيركت كاف يمتقي ّ
حمكدة بصدؽ الكطنية كالخمك مف األنانية كالطمكحات الشخصية  ،كبالتركيز عمى
نسيبة صديقق ّ

حمكدة بمكسى العممي ،الذي كاف قد
العطاء كاؿنشاط المتميز .كخالؿ ىذه الفترة تكثّقت عالقات ّ
كسياسي مف
مالي
ٍ
عاد مف المنفى سنة 1943ـ ،كعاد لمزاكلة المحاماة ،كبدأ سنة 1944ـ بدع ٍـ ٍ
الحككمة العراقية بمشركع المكاتب العربية لمدعاية لمقضية الفمسطينية في لندف كنيكيكرؾ

كبيركت ،كصندكؽ إنقاذ األراضي ،كما باشر بالمشركع اإلنشائي بأريحا ،بيدؼ تطكير الزراعة

في فمسطيف .كقد رفعا لعمميكجماعتو "شعار "المزارع النمكذجية المضادة" كىك مشركع كاف اليدؼ
منو إنشاء مزارع جماعية لمعرب بيدؼ منع ىجرتيـ كتقديـ دليل لمرأي العاـ العالمي عمى

أف

22
التل
حمكدة في ىذه الفترة أيضاً بكصفي ّ
العرب ال يقمكف كفاءة عف الييكد  ،كما ّتكثقت عالقة ّ
حمكدة
الذي كاف يعمل مع العممي في المكاتب العربية .ككانت العالقة بالعممي إعالناً عف ابتعاد ّ

عف معسكر الحاج أميف ،الذي أخذ يناىض العممي كمشاريعو ،كيتيمو بالخيانة .كحسب ما قالو

حمكدة كاف يرى أف الدكر السياسي لمحاج أميف قد انتيى حيف تحالف مع
حمكدة لمكاتب ّ
فإف ّ
ّ
النازّية كقائدىا أدكلف ىتمر.
ألمانيا ّ
في أكاخر سنكات االنتداب ،كتحديدا في صيف  ،1945اشترؾ حمكدة مع ٍ
عدد مف
ّ
القكمييف العرب في تأليف حزب الشعب ،كقد شارؾ في تأليفو الدكتكر عمر الخميل مف حيفا،
أف اجتماعاً عقد في منزؿ الدكتكر
كالمحامي ّ
حنا نقارة ،كفريد السعد ،كيذكر نقارة في مذكراتو ّ
5

الخميل تقرر فيو انتخاب لجنة لكضع دستكر لمحزب ،فتألفت المجنة مف المحامي تحسيف كماؿ

العماؿ العرب في نابمس كالمحامي دمحم
حمكدة كمالؾ المصري سكرتير جمعية ّ
كالمحامي يحيى ّ
إف مسكدة الدستكر كضعت كنكقشت في راـ هللا ،كبحث
تكفيق يحيى ّ
كحنا نقارة .كيقكؿ نقارة ّ
المؤسسكف في مسألتيف طرحيما نقارة ،كالذي كاف متأث اًر بأفكار عصبةالتحرر الكطني ،األكلى
مسألة أف يككف ىدؼ الحزب إقامة دكلة فمسطينية ديمقراطية ،كأف يتـ التفريق بيف الييكدية

ثـ
كالصييكنية ،كيضيف بأف يحيى ّ
حمكدة كمالؾ المصري كافقا عمى اقتراحي نقارة منذ البدايةّ ،
ٍ
عاماً آخر عقد في منزؿ الدكتكر الخميل
كافق الجميع بعد نقاش طكيل .يضيف نقارة أف اجتماعاً ّ
أف نقاشاً دار حكؿ الفقرتيف المتعمقتيف بالدكلة
بحيفا نكقشت فيو الصيغة النيائية لمدستكر ،ك ّ

الديمقراطية كبالتفريق بيف الييكدية كالصييكنية ،كيقكؿ إف انقساماً حصل بيف المجتمعيف ،إذ
تـ فيو المكافقة عمى
عارض عدد منيـ ما طرحو نقارة كأقرتو لجنة الدستكر ،فجرى تصكيت ّ

العدة لتأسيس الحزب كاعالف قيامو ،كتأسيس جريدة
تقرر بعدىا إعداد ّ
الفقرتيف بأغمبية ضئيمةّ ،
أف تحسيف كماؿ ،كالذي كاف قريباً مف الحزب
تنطق باسـ الحزب كتحمل اسمو في يافا .إالّ ّ

سرب الدستكر لجريدة المكاء ،الناطقة باسـ الحزب العربي ،كالتي قامت
العربي ،حزب الحسينييفّ ،
مما أدى إلى فشل
األمةّ ،
باليجكـ عمى فكرة تأسيس الحزب ،كاعتبرت أىدافو خارج ًة عف أىداؼ ّ
تأسيس الحزب23 .كفي حيف يعزك نقارة فشل تأسيس الحزب إلى كاليتكف ،مدير االستخبارات

البريطانية في الشرؽ األكسط ،كالذي شعرت حككمتو أف الحزب "سيمأل الفراغ السياسي في البمد،

24
حمكدة يعزك الفشل ؿ معارضة العائالت اإلقطاعية
بمفاىيمو كتكجياتو الجديدة"،
ّ
فإف يحيى ّ
كشبو اإلقطاعية التي مارست نفكذاً عمى الناس ككانت مكالية لمسمطات البريطانية كىي أكؿ مف
25

اتصل الحقاً بالييكد كحاكرىـ حفاظاً عمى مصالحيـ.

حمكدة مقاالت مناىضة لالنتداب البريطاني في فمسطيف كسياستو الصييكنية في
كتب ّ
الصحف الفمسطينية ،كفي العاـ  1947كتب مقال ًة تحريضية في جريدة القرية العربية ،ككاف قد

أصدرىا سنة 1946ـ ابف أختو عارؼ النجارّ ،ندد فيو ببريطانيا كسياستيا االستعمارية كتحيزىا
26
لمصييكنية ،كقد أغمقت الحككمة االنتدابية الجريدة بسبب ىذا المقاؿ.
ساىمرجاؿ مف قرية لفتافي الحرب بيف العرب كالصياينة التي تمت صدكر قرار التقسيـ

عف األمـ المتحدة في  29تشريف الثاني (نكفمبر) 1947ـ ،كىاجمكا القكافل الييكدية التي تمر
قرب القرية في طريقيا مف باب الكاد نحك القدس ،كما نشبت معارؾ في أراضي القرية كفي

ركميما بيف مقاتمي القرية كالصياينة في  27كانكف األكؿ (ديسمبر) 1947ـ .كقد تسبب ىذا في
قياـ العصابات الصييكنية بعمميات انتقامية مف القرية ،فقامت في ذات اليكـ بنسف منزؿ الحاج

محمكد المفتاكي في ركميما كمعو مصنع "الكازكز" الممحق بو ،كألقكا قنبمة عمى مقيى صالح

عيسى ،كفي اليكـ التالي عادكا كىاجمكا المقيى بالمدافع الرشاشة كقتمكا ست ًة مف أىل القرية27.كقد
6

ّأدت ىذه األحداث إلى بدء أىل القرية بالرحيل عنيا ،كقد اكتمل ىذا الرحيل بعد مذبحة دير
أف المقاتميف مف أبناء القرية استمركا في القتاؿ في القرى
ياسيف ( 9نيساف (إبريل)  .)1948إالّ ّ

المجاكرة ،كفي القدس نفسيا ،كقد استشيد أحدىـ في  22أيار (مايك) 1948ـ أثناء نسف الحي

28
حمكدة في تسميح المقاتميف مف أىل القرية ،كقد عثرنا بيف
شارؾ
الييكدي في البمدة القديمة.
ّ
أكراقو عمى كثيقة مؤرخة في  29أيار (مايك) 1948ـ تشير لتسميمو خمساً كعشريف بندقية

لمقاتميف مف شباب لفتا ،كبندقية أخرى سممت في  12حزيراف (يكنيك) لشاب آخر29 .ككاف بعد
انتياء االنتداب كحصكؿ الفراغ في فمسطيف قد اقترح إقامة حككمة عربية في فمسطيف فك اًر ،كلما

حمكدة ،حسب ما ركاه لدمحم داكدية الحقاًّ ،أنو
عرض األمر عمى الحاج أميف رفض الفكرة ،كاعتقد ّ
نتيجة طغياف الشعكر الشعبي بقيادة الحاج أميف فقد كاف أي أمر معارض لقيادتو يعتبر خركجاً
كخيانة مف قبل الناس ،ككاف ذلؾ سبباً في فشل تشكيل تنظيمات مستقمة عنو.

حمكدة إلى مدينة راـ هللا ،ك افتتح فييا مكتباً
مع ّ
تردي كضع المقاكمة كانييارىا رحل ّ
لممحاماة .كحيف عقد مؤتمر أريحا برئاسة الشيخ دمحم عمي الجعبري بتاريخ  1كانكف األكؿ
حمكدة فيق عضكاً ضمف كفد عف مدينة القدس برئاسة مكسى عبد هللا
(ديسمبر) 1948ـ ،شارؾ ّ
الحسيني 30كعضكية عمي الدجاني كداكد الحسيني ،كآخريف .كاتخذ المؤتمر ق ار اًر يقضي بكحدة

ضـ الضفة
الضفة الغربية مع الضفة الشرقية تحت ظل الحكـ األردنيالياشمي ،كقد انطمق مؤيدك ّ
الغربية لممممكة األردنية الياشمية مف الحاجة لالستعانة بالجيش العربي األردني لمكاجية القكة

الفتية ،كالتي كانت تيدد القدس كتطمع الحتالؿ كامل فمسطيف.
اإلسرائيمية ّ
كفي  26كانكف األكؿ (ديسمبر)  1948عقد مؤتمر في مدينة راـ هللا بقاعة سينما دنيا

لعمكـ أىالي راـ هللا كقضائيا ،كذلؾ بدعكة مف عمر مطر ،القائد العسكري العاـ لمضفة الغربية.
كقد حضر المؤتمر الممؾ عبد هللا بف الحسيف ،كحضره مف الشخصيات الحككمية كزير الداخمية

فالح المدادحة ،كقائد منطقة القدس عبد هللا التل ،كالقائد اإلنكميزي اشتيف ،كعمر مطر كمساعده
السماف ،كخالد الحسيني قائد الجياد َّ
المقدس بعد استشياد
أحمد الخميل ،كضابط الشرطة نديـ ّ
عبد القادر الحسيني ،كضابط شرطة القدس .كحضر المؤتمر عدد مف الشخصيات الشعبية
كالكطنية كمف الالجئيف الفمسطينييف ،منيـ الدكتكر داكد الحسيني ،كالدكتكر مكسى عبد هللا

الحسيني ،كبرىاف الحسيني ،كيحيى حمكدة ،كعبد هللا الريماكي ،كخمكصي الخيري ،ككماؿ

لضـ الضفتيف الشرقية كالغربية تحت حكـ
ناصر .كقد ّأيد المؤتمركف ق اررات مؤتمر أريحا الداعية ّ
31
الممؾ عبد هللا.
مؤتمر عركبة القدس

حمكدة في
كما شارؾ ّ
(يناير) 1949في قاعة المتحف الكطني الفمسطيني ،بيدؼ المحافظة عمى عركبة القدس كإسماع
صكت القدس العربية لمعالـ،

الذي عقد في

 31كانكف الثاني

كقد ترأس المؤتمر السيد كميل شمعكف أحد شخصيات لبناف
7

المعركفة ،حيث افتتح المؤتمر السيد راجي صييكف تبعو عبد هللا التل بصفتو حاكـ القدس ثـ

أنكر الخطيب رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر رئيس المجمس البمدي ،فكميل شمعكف رئيس

إبراىيـ

المؤتمر ،تاله الشيخ حممي المحتسب ليمقي كممة المجمس اإلسالمي األعمى ،ثـ األب

عياد بكممة الطكائف المسيحية ،ثـ عارؼ العارؼ كد .مكسى الحسيني ليمقي كممة القدس ،ثـ

الشاعر كماؿ ناصر كعبد هللا الريماكي الذي ألقى كممة
يحيى حمكدة ليمقي كممة قضاء القدس ،ؼ

الشباب .حيث تقرر في المؤتمر حق أىالي القدس كمنطقتيا المذككرة في قرار األمـ المتحدة رقـ

( 181قرار التقسيـ) بأكثريتيـ العربية في تقرير مصيرىـ كرفض االنصياع ألي حل يسمبيـ

32
حمكدة
حريتيـ كيخضعيـ لنظاـ حكـ دكلي رفضاً باتاً .كفي  17آذار (مارس)  1949عمل ّ

عمى عقد مؤتمر الالجئيف براـ هللا ،باالشتراؾ مع عزيز شحادة كدمحم نمر اليكاري ،كقرر المؤتمر
تشكيل كفد لممطالبة بتنفيذ تكصيات المؤتمر لدى لجنة التكفيق الدكلية ككانت تتمخص بالمطالبة

بإعادة الالجئيف لبيكتيـ كأمالكيـ التي احتمتيا إسرائيل .ككاف الكفد مككناً مف اليكاري

كشحادةكحمكدة ،كلكف األخير اعتذر عف السفر لمكزاف مع الكفد ،فانضـ لمكفد زكي بركات
ّ
ينسق خطكاتو
كنسيب بكلص .عاد أعضاء الكفد لراـ هللا في حيف بقي اليكاري في لكزاف ،كأخذ ّ
مع اإلسرائيمييف كيعمل لصالحيـ ،فأرسل لو أعضاء الكفد براـ هللا برقية تبمغو بقرار عزلو ،كأف
33

ليس لديو صالحية لتمثيل الالجئيف الفمسطينييف في محادثات لكزاف أك التحدث باسميـ.

حمكدة في تأسيس فرع لحزب البعث في راـ هللا ،حيث
كفي عاـ 1949ـ شارؾ ّ
مكسعاً ليذا الغرض ،كحسب أحد
استضاؼ في بيتو مجمكعة مف الكطنييف عقدكا اجتماعاً ّ
أف
المشاركيف ،د .حازـ نسيبة ،فقد ناقش المجتمعكف دستك اًر كنظاماً مقترحيف لمحزب ،كيضيف ّ
األمة العربية كتجميع قدراتيا إلنقاذ فمسطيف .كيتحدث نسيبة عف
ىدؼ الحزب كاف العمل لكحدة ّ

إصرار ثالثة مف المشاركيف ،ىـ عبد هللا الريماكي كعبد هللا نعكاس كبرىاف الدجاني ،عمى إدخاؿ

كتمت المكافقة عمى األمر خكفاً مف حدكث انشقاؽ في
تسمية االشتراكي بعد حزب البعثّ ،
كتـ تأليف الحزب ،كتقرر تقديـ طمب إلى ك ازرة الداخمية لمنحو اإلذف بالعمل عمى
الصفكؼّ " .

أف الحككمة
عاماً لمحزب .بيد ّ
الساحة السياسية ،مع ّ
النص عمى تعييف دمحم أديب العامري ،أميناً ّ
ّ
34
رفضت منح الترخيص ،كانفرط عقد المؤسسيف األصمييف".

حمكدة سنة  1950مف القدس مجمةاليدف بالتعاكف مع برىاف الدجاني ك قد
أصدر ّ
استمرت حتى سنة  1951حيث أغمقتيا الحككمة ،كصدر منيا خمسكف عدداً عالجت قضايا
ّ

كقكمية .كما شارؾ مع مجمكعة مف المحاميف الفمسطينييف كاألردنييف البارزيف في
أدبية
ّ
سياسية ك ّ
ّ
تأسيس نقابة لممحاميف األردنييف عاـ 1950ـ ،ك كاف مف أبرز مؤسسي النقابة إلى جانب ق
المحامكف عبد الخالق يغمكر كشفيق ارشيدات كسميماف الحديدي كفؤاد عبد اليادي كراتب دركزة

كعزيز شحادة كجب ار األنقر كرشاد مسكد يكمنير عبد اليادي كعبد المطيف صالح.ك قد دخل في
8

انتخابات مجمس النقابة في دكرتيف متتاليتيف  ،عاـ 1951ـ ،كلـ يحالفو النجاح ،ك1952ـ ،حيث
انتخب عضكاً في مجمس النقابة .كفي الدكرة الثالثة تكلى منصب نقيب المحاميف األردنييف كذلؾ
عاـ 1953ـ.

ألي حزب سياسي،
حمكدة عضكاً نشطاً في الحركة الكطنية ،كرفض االنتماء ِّ
بقي ّ
فشل تجاربو الحزبية السابقة،كأصبح يؤمف بالجبية الكطنية الكاحدة ضد االستعمار ،كرفض تقسيـ
بعد

ِ
المقاكـ كبعثرتو .كاتّضحت ميكلو اليسارّيةفي ىذه الفترة ،كلكف بشكل مستقل عف األحزاب
الجيد
ينضـ إلى أي مف األحزاب السياسية بسبب طبيعتو الشخصية التي ال تتحمل
الشيكعية ،ؼلـ
ّ

عركبي ممتزماً باالنتماء
ا
كلكنو حسب تكضيحو ألبنائو ،بقي
الق اررات الفكقية  -كما كاف يقكؿّ ،-
ًّ
العدالة االجتماعية ،
األمة العربية ،دكف إغفاؿ البعد اإلنساني ،فكانممتزماً بالدعكة لقيـ
إلى ّ

كبالدفاع عنيا  ،ككاف يؤمف بقيـ الحق كالخير كالحب كالحرية ك أىميتيا لمعالقات اإلنسانية ،ككاف

أما شعاره الذي كاف يكرره ألكالده
ينحاز بطبيعتو لممستضعفيف كالفقراء كالكادحيف كالمظمكميف ّ .
فكاف:
إالّ اثنتيف فال تفعميما أبداً

الشرؾ باهلل كاإلضرار بالناس

حمكدة مع الطبيب عبد الرحمف شقير 35كعبد القادر
في العاـ  1954اشترؾ ّ
قد
الصالح36كآخريف في تأليف "الجبية" كىي تكتل سياسي كاف قريباً مف اليسار عمكماً ،ك
الكطنية
الشخصيات
ضمت "الجبية" كثي اًر مف
أنشأتالجبية عالقات مع االتحاد السكفيتي.
ّ
ّ
ّ
المرمكقة ،ككانت اجتماعاتيا عندما تُعقد في راـ هللا ال تعقد إالّ في مكتبو .ككانت أىدافيا تدكر
األردنية ،كمعارضة الدخكؿ في األحالؼ العسكرّية كباألخص
يطانية
ّ
حكؿ إلغاء المعاىدة البر ّ

أردنية كطنية تعمل عمى تعريب الجيش كاشاعة الحرّية كالديمقراطية،
حمف بغداد ،كاقامة حككمة ّ
حمكدة مف المكّقعيف عمى طمب
باإلضافة طبعاً إلى اىتماميا
ّ
بقضية تحرير فمسطيف .ككاف ّ

األردنية بتأسيس
"الجبية" بتأسيس حزب سياسي كذلؾ عاـ  1954عندما سمحت الحككمة
ّ
األسبكعية كمجّمة الكطف
تـ رفضو كأقفمت جريدة "الجبية"
أحزاب
سياسية إالّ ّ
ّ
ّ
أف ىذا الطمب ّ
األردنية لعاـ
يابية
مرشحي "الجبية
الشيرّية التابعتاف ليا.كاف مف ّ
الكطنية" لالنتخابات ّ
ّ
الن ّ
ّ
كلكنو انسحب قبيل بدء االنتخابات .شاركت الجبية في حككمة سميماف
1954عف دائرة راـ هللا ّ
النابمسي التي تشكمت في  29تشرين األول (أكتوﺑر) 1956م مف ٍ
عدد مف األحزاب األردنية بعد
انتخابات برلمانية نزيية ،كقد مثّل الجبية في ىذه الك ازرة عبد القادر الصالح ،كشغل منصب

حمكدة يعمل في صفكؼ "الجبية" حتى  10نيساف (إبريل) مف اؿعاـ 1957ـ
كزير الزراعة .بقي ّ
حل البرلماف كأعمف األحكاـ
حيث أجبرت حككمة النابمسي عمى االستقالة ،كقاـ الممؾ حسيف ب ّ

فية سن ًة كاحدة،ك طكرد أعضاء الجبية .كقد سعت أجيزة األمف األردنية العتقاليـ ،فاختفى
العر ّ
حمكدة عشريف يكماً في قرية قمندية ،ككاف قد ذىب إلى المطار ليغادر البالد ،كحيف رآه
يحيى ّ
9

ظف لفتاكي يعمل في المطار ح ّذره أنو سيعتقل فكر معرفة ىكيتو ،فاختفى .كبقي مختبئاً حتى
مك ّ

37
بسيارة إلى
ّ
تمكف سنة 1958ـ عمي شحدة  ،ككاف عمي يعمل في الجيش السعكدي ،مف تيريبو ّ
فتكجو إلى الزرقاء ،حيث مكث فييا ثالثة أياـ .ثـ أرسل خب اًر إلى أصدقائو مف
شرؽ األردفّ ،

أعضاء الحكـ الكطني في سكريا طالباً مساعدتو في الخركج مف األردف.
الرمثا ،حيث التقاىا كلبس
أرسل الكطنيكف السكريكف قكة مف الجيش رابطت بيف إربد ك ّ

المباس العسكري السكري ،كسافرت بو القكة لدمشق ،حيث مكث فييا سنة كاحدة.حككـ في األردف
غيابياً ،كحكـ عميو بالسجف عشريف عاماً ،كألغت الحككمة األردنية جنسيتو كجكاز سفره.

كفي

دمشق عمل بعد قياـ الكحدة المصرية السكرية عاـ  1958مع منظمة "أنصار السالـ"  ،كىي
منظمة شعبية مؤيدة لالتحاد السكفييتي ،كنشأت لمكاجية االمبريالية األمريكية،

ككاف يتحدث

باسميا في دمشق  .سافر عاـ  1959مف دمشق إلى بغداد لحضكر مؤتمر عربي ،كلفحص

أف الحياة لـ ترؽ
إمكانية االستقرار فييا بعد تخّمص ثكرة تمكز  1958مف حكـ الياشمييف ،إالّ ّ
الناس ،نتيجة ؿإلرىاب الذي كانت تمارسو حككمة
لو في بغداد،كقد ع از ذلؾ ال نتشار الخكؼ بيف ّ
عبد الكريـ قاسـ المتحالفة مع الحزب الشيكعي العراقي.

"كفي العراؽ اكتشف ضحالة تفكير

الشيكعييف العراقييف ،كسكء سياساتيـ " كما قاؿ  ،فقرر السفر إلى تشيككسمكفاكيا عاـ
كالتي مكث فييا تسعة عشر شي اًر ،ثـ

،1959

غادرىا مرافقاً لك فد ألماني شرقي إلى ألمانيا الشرقية ،

لغكياً في مجّمة "المجّمة" الصادرة
كعاش في مدينة درزدف ثالث سنكات ،حيث عمل فييا
مصححاً ّ
ّ
بالمغة العر ّبية ،ككاف يسافر مف درزدف متنقالً بيف برليف كبكخارست كصكفيا كفرصكفيا كبكدابست
كمكسكك كمؤتمرات "أنصار السالـ" ك مؤتمرات "التضامف اآلسيكي األفريقي " حامالً اسـ المندكب

الفمسطيني كممتقياً بالشقيري في بعض المؤتمرات.

قرر العكدة
حيف تكّلى خالد العظـ (  )1965-1900رئاسة الكزارة السكرية سنة ّ ،1962
لسكريا لصداقتو القديمة بالعظـ التي تعكد لمعاـ .1944فغادر ألمانيا لسكريا ،كحيف كصل المطار

لـ يسمح لو بالدخكؿ لعدـ حممو لجكاز سفر ،فطمب االتصاؿ بالعظـ شخصياً ،فأصدر العظـ
أكامره بالسماح لو بدخكؿ سكريا .بقي في سكريا حتى سنة

 1964حيث أصدرت الحككمة

األردنية عفكاً خاصاً عنو في تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،كاشترط لمعكدة إلى األردف عدـ إخضاعو
ألي تحقيق أك استجكاب ،كأف ال يطمب منو أي شيء.كحيف كافقت الحككمة عاد

في  8تشريف

األكؿ (أكتكبر) لمطار قمندية حيث استقبمو جميكر غفير مف أىل لفتا كمف معارفو كأصدقائو
ِ
حمكدة
كاستقر بعدىا في مدينة راـ هللاّ .
كيتضح مف يكميات عمر الصالح البرغكثي المخطكطة أف ّ
كاف في ىذه الفترة مف الميتمينباالشتراكية ،فقد ازره ليالً في  18تشريف األكؿ (أكتكبر) ،1964
بعد أياـ مف عكدتو مف المنفى،كبصحبتو المحامياف إبراىيـ بكر كعمي السفاريني " وتحدثنا كثيرا ً
38

عن االشتراكية والسياسة".
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،

ثانياًال السياق التاريخي لمفترة االنتقالية
حمكدة بتأسيس منظمة التحرير،
الدخول لممجمس الوطني ولّمجنة التنفيذية :لـ يشارؾ يحيى ّ
حيث لـ يكف عضكاً في المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو األكلى التأسيسية كالتي انعقدت

كلكف ق شارؾ في
في القدس عاـ  1964لكجكده في المنفى  ،كما لـ يشترؾ في الدكرة الثانيةّ ،

الدكرة الثالثة التي عقدت في غزة بالفترة مف ّ 24 - 20أيار (مايك) عاـ 1966ـ ،كتقرر في ىذه
الدكرة زيادة عدد أعضاء المجمس ليصبح مجمكع ىـ  466عضكا ،كقد أصدر المجمس الكطني

في ىذه الدكرة مجمكعة مف الق اررات منيا تأكيد حرية العمل الفمسطيني باعتبارىا ضركرة لخكض

معركة التحرير ،كطالب المجمس باإلفراج عف الكطنييف المعتقميف في السجكف العربية  ،ككقف

أعماؿ اإلبعاد كالتعسف ضد الفمسطينييف مف قبل بعض األنظمة العربية  ،ككحدة العمل الثكري .

كما ناقش المجمس مكضكع كجكد عدد مف المنظمات الفدائية الفمسطينية مؤكدا عمى ضركرة

تكحيد ىذه المنظمات في إطار منظمة التحرير الفمسطينية ليتـ انصيار القكى الثكرية الفمسطينية

انصيا اًر تاماً.

حمكدة كمف
كفي سنة 1967ـ طمب أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفمسطينية مف ّ
عبد الخالق يغمكر كبيجت أبك غربية  39كنمر المصري االنضماـ إلييا ،فكافقكا بشرط أف تككف

حمكدة ؿلصحفي عبد الجبار
القيادة جماعية ،كأف تنفذ الق اررات التي يتـ االتفاؽ عمييا .كقد ركى ّ
أبك غربية قصة دخكلو لّمجنة التنفيذيةفقاؿ ":بعد عكدتي مف سكريا عرض عمي «أحمد الشقيري»
ككذلؾ صديقي المحامي عبد الخالق يغمكر ،دخكؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،كلكنني عمى

الرغـ مف كطنية الشقيري الصادقة كايمانو بقضيتو ،رفضت في البداية دخكؿ المنظمة كالعمل مع
الشقيري ،كذلؾ ألنو مغرـ بالتصريحات الصح ا فية كاتخاذ الق اررات الفردية ،كلكف بعد إلحاح شديد
مف الشقيري كمف صديقي يغمكر ،كافقت ،كلكف قمت لمشقيري سندخل معؾ المنظمة كلكف بشرط

أف يككف ىناؾ نظاـ يحكمنا جميعا كنمتزـ بو ،كنسير عميو ليضبط ق ارراتنا كمكاقفنا ،فكافق ،كأذكر

أّنو قاؿ لنا «مثل ما بدكـ أنا بمشي» ،لكنو بعد أياـ قميمة عاد إلى تصريحاتو
حمكدة بأ ّف"الشقيري كاف مخمصا لفمسطيف ككفيا لقضيتو التي بقي يدافع
الصحافية".كيستدرؾ ّ
عنيا حتى نياية حياتو".

تشكمت المجنة التنفيذية  ،كىي الرابعة كاألخيرة خالؿ قيادة الشقيري،مف

الشقيري رئيساً

كعضكية كل مف يحيى حمكدة ،كعبد الخالق يغمكر ،كبيجت أبك غربية ،كالمكاء كجيو المدني،

كعبد المجيد شكماف ،كجماؿ الصكراني ،كأسامة النقيب ،كنمر المصري ،كخالد الفاىكـ ،كحامد

أبك ستة ،كيكسف عبد الرحيـ ،كمجدي أبك رمضاف ،كسعيد العزة .كحسب بيجت أبك غربية فقد
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إف الشقيري كاف يسعى منذ
تشكمت المجنة التنفيذية ىذه قبيل حرب عاـ  ،1967كيقكؿ أبك غربية ّ
فترة طكيمة لتكسيع عضكية الضفة الغربية في المجنة التنفيذية ،حيث تـ تشكيل مجمس خاص
بالضفة الغربية تمتع أعضاؤه بصالحيات عضك المجنة التنفيذية كيتكلى المجمس تسمية األعضاء

الذيف سيشارككف في المجنة كذلؾ بشكل ممزـ لمشقيري ،كأعضاء ىذا المجمس خمسة عشر ،ذكر

أبك غربية منيـ :عبد المجيد شكماف كنمر المصري كيحيى حمكدة كعبدالخالق يغمكر كابراىيـ

بكر كاسحق الدزدار كالدكتكر داكد الحسيني كالدكتكر صالح عنبتاكي كالدكتكر صبحي غكشة.

كتـ اختيار كل مف يحيى حمكدة كعبد الخالق يغمكر كاسحق الدزدار كبيجت أبك غربية مف بيف
المذككريف لعضكية المجنة التنفيذية.
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شنت إسرائيل عدكانيا عمى
لـ يطل الزمف بعد تشكيل المجنة التنفيذية الجديدة حتّى ّ
مصر كاألردف كسكريا في الخامس مف حزيراف (يكنيك) 1967ـ ،كبسبب ىزيمة الجيكش العربية

حمكدة مف راـ هللا الجئاً
في الحرب  1967كاحتالؿ إسرائيل لمضفة الغربية كقطاع ّ
غزة ىاجر ّ
لكنو بقي عمى اتصاؿ مع
لعماف ،ككاف يخشى أف يقكـ اإلسرائيميكف بالقبض عميو كتصفيتوّ .
ّ

القكى الكطنية في المدينة ،كقد تمّقى بتاريخ  10أيمكؿ (سبتمبر) 1967ـ ،بصفتو عضكاً في
َّ
ظمة رسالة مخطكطة باليد مف لجنة راـ هللا الكطنية حكؿ نفر يسعكف بجد
المجنة التنفيذية لممن ّ

كنشاط لنشر فكرة إقامة دكلة فمسطينية .41كتتحدث الرسالة عف مساعي بعض الفمسطينييف 42حكؿ

مشركع الدكلة الفمسطينية ىذه كذلؾ مف قبل أشخاص في مدف نابمس كالخميل كراـ هللا كالقدس

كغيرىا ،كذلؾ بدعكى أف الفمسطينييف تعرضكا لمكثير مف المآسي كأف الدكؿ العربية لـ تستطع

أف ىؤالء النفر يسعكف إلى التكجو إلى األمـ المتحدة لشرح
حل مشاكميـ ،كذ كرت الرسالة ّ
حمكدة إلى إخبار الحككمة األردنية كالسفارات العربية في عماف
قضيتيـ كمطالبيـ.تدعك الرسالة ّ
بيذه المساعي كفضحيا عبر اإلذاعات في سبيل ردع أصحابيا كالقائميف عمييا.كتشير الرسالة

إلى تعامل بعض أصحاب ىذه الدعاكى مع إسرائيل كتبرر رفض ىذا المسعى ككنو يتعارض مع

مقررات القمة العربية كيشكل خيانة لمقضية كجيكد الدكؿ العربية التي تسعى إلى تحرير فمسطيف؛

كككنو يسعى إلى تأسيس دكلة بال مقكمات تككف كالية أمريكية جديدة كحميفة لالستعمار.

أف ىؤالء يسع كف إلى ضـ بعض المناطق المجاكرة لمقدس إلى القدس بيدؼ
كتضيف الرسالة ّ
تيكيدىا تحت مبررات العكامل االقتصادية كالسياحية.

المجنة التنفيذية والخالف مم الشقيرر

المجنة التنفيذية كبيف الشقيري  ،خصكصاً عقب الحرب،كذلؾ

لـ تسر األمكر سي اًر حسناً بيف
لق اررات الشقيري الفردية ،كلتصريحاتو غير المنضبطة ،كالتي أدت إلى اضطرار عدد مف قادة
جيش التحرير الفمسطيني الذيف كانكا يعممكف عمى ترتيب عمميات عسكرية ضد إسرائيل في
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1948ـ إلى الخركج باتجاه األردف ،بعد قياـ

الضفة الغربية كداخل األراضي المحتمة عاـ
أف تصريحاتو ضد
بشف حممة مكثَّفة في البحث عنيـ عقب تصريحات لمشقيري ،كما ّ
إسرائيل ّ
فإف تصريحات
حمكدة ّ
الحككمة األردنية أدت إلى تخريب العالقات بينيا كبيف المنظمة .كحسب ّ

أحمد الشقيري كانت تأخذ مساحات كاسعة في الصحف العربية المختمفة ،كعبر أثير اإلذاعات

العربية ،ككاف ؾر ٍ
ئيس لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية يتفرد باتخاذ الق اررات دكف العكدة

حمكدة َّ
إف الشقيري كاف
شخص مفكه اً ،كمحاـ ياً بارزاً كمتكمـ اً
اً
إلى زمالئو أعضاء المجنة ،ك قاؿ ّ
كلبق ،ككاف يتمتع بقدرة كبيرة عمى انتقاء كممات اإلثارة ،ككانت تصريحاتو تثير مف حكلو
بارعاً اً
الخالفات ،كتسبب اإلشكاالت لمنظمة التحرير نفسيا ،عمما بأنو شخصية كطنية مرمكقة كلكف لو

رؤية خاصة في العمل الكطني.

ىذا األسمكب المتفرد الذي كاف ينتيجو الرئيس الشقيري جعألغمبية أعضاء المجنة

التنفيذية لممنظمة يتكتمك ف ضد تفرده كتصريحاتو النارية.كيقكؿ يحيى حمكدة ،إنو ذات مرة "أنا
كعبد الخالق يغمكر كبيجت أبك غربية كنمر المصري دخمنا مع الشقيري في حكار مطكؿ حكؿ

جدكى مثل ىذه التصريحات التي ال تفيد القضية الفمسطينية ،كاختمفنا معو كثيرا ،ككاف ىذا

الخالؼ مقدمة لكي نطمب منو تقديـ استقالتو كالتنحي عف رئاسة المجنة التنفيذية كعف قيادة
ِ
حمكدة حكؿ أسباب
المنظمة"ّ .
يقدـ عضك المجنة التنفيذية بيجت أبك غربية ركاية شبيية لركاية ّ
الخالؼ مع الشقيري ،كىك يعتقد ّأنو ال يكجد أية قرائف تدؿ عمى تالعب الشقيري بالقضية

كلكنو لمس لدى الشقيري "نزعة لالنفراد باتخاذ الق اررات كالتعامل مع
الفمسطينية أك االنحراؼ بياّ ،
أف الشقيري "لـ يمتزـ بإطالع األعضاء
أعضاء المجنة التنفيذية كمستشاريف أك مساعديف ".كما ّ
عمى مجريات العمل المشترؾ كأمكر المنظمة المختمفة في جكانبيا العسكرية كالسياسية
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أف مكضكع التنظيـ الشعبي كاف مصد اًر لمخالؼ بيف
كاإلعالمية".
كيكضح بيجت أبك غربية ّ
ّ
الشقيري كباقي األعضاء الذيف أركا ضركرة قياـ أطر شعبية تنظـ الجماىير كتعبر عنيـ بينما

كاف الشقيري مكتفياً بالمجمس الكطني كمخاطبة الجماىير عبر الخطب كاإلذاعات.
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ميمة حكؿ ما كاف
باإلضافة لذلؾ يركي بيجت أبك غربية في مذكراتو تفاصيل أخرى ّ
إف الشقيري رفض مقترحاً تقدـ بو ىك شخصياً يقضي بإعادة
يجري داخل المجنة التنفيذية ،فيقكؿ ّ
تشكيل المجمس الكطني كتقميص عدد أعضائو ،كقد اعتبر الشقيري األمر استيدافاً شخصياً لو
ييدؼ إلى إزاحتو عف رئاسة المجنة التنفيذية .كذلؾ كاف ىناؾ مقترح تشكيل قكات التحرير

الشعبية التي اختمفت في عمميا كأماكف تكاجدىا المقترحة كطبيعة ميماتيا المفترضة عف جيش

التحرير كتـ التكاصل مع شخصيات في الداخل مثل بساـ الشكعة كآؿ الفاىكـ في الناصرة الذيف

أف نمر المصري عضك
تـ التكاصل معيـ عف طريق الضابط خالد الفاىكـ.كركى أبك غربية ّ
المجنة التنفيذية طرح عميو كعمى عدد مف أعضاء المجنة فكرة التخمص مف كجكد الشقيري في
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رئاسة المجنة إال أف ىذا الطرح قكبل بالرفض خاصة بعد مكقف الشقيري اإليجابي في قمة
الخرطكـ التي عقدت بعد الحرب.

أف الشقيري كاف يطالب بسرعة القياـ بعمميات عسكرية كلك بسيطة
يضيف أبك غربية ّ
كقميمة األثر بينما رأى ىك كآخركف ضركرة االنتظار حتى مركر األشير الثالث التي ُخطط لبدء

العمميات العسكرية بعدىا .كفي جمسة لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدت في القاىرة في

أكاخر تشريف الثاني (نكفمبر) عاـ  1967حصل الشقيري عمى قرار مف المجنة يفكضو بتثكير
جيش التحرير الفمسطيني .كما أصدر بياناً يعمف فيو عف تكحيد جميع منظمات العمل الفدائي
كتشكيل مجمس أسماه (مجمس قيادة الثكرة لتحرير فمسطيف) ،حيث اعتبرت ىذه الخطكة عمالً

فردياً كىمياً أثار استيجاف أعضاء المجنة التنفيذية .كما نفت حركة فتح عمميا باألمر كعبرت عف
عدـ كجكد صمة كفاحية بينيا كبينو كما أكدت عدـ ثقتيا بشخصو كأعمالو .كتضمف قرار الشقيري
حل قيادة قكات التحرير الشعبية كتشكيل قيادة جديدة ليا برئاستو كالتركيز في عضكيتيا عمى

ضباط جيش التحرير المناىضيف لّمكاء المدني.
بعدىا عقدت جمسة لمجنة التنفيذية في القاىرة حدثت فييا مشاحنات عديدة بيف أعضاء

المجنة كتحديداً أبك غربية مف جية كالشقيري مف جية أخرى .كتبعاً لذلؾ كبعد معرفة مكاقف فتح
كالجبية الشعبية كاتحاد طمبة فمسطيف كقيادة جيش التحرير كمجمس إدارة الصندكؽ القكمي كعدة

جيات كشخصيات فمسطينية اتضح أف المذككريف يؤيدكف أف ُيطمب مف الشقيري االستقالة،
كحدث ىذا حسب أبي غربية دكف استشارة أي نظاـ عربي .كتبعاً ليذا قرر أعضاء المجنة إرساؿ
كفد إلى القاىرة برئاسة نمر المصري يحمل رسالة مف أعضاء المجنة إلى الشقيري تطالبو
باالستقالة ،كقدـ استقالتو بعد أكثر مف أسبكع.

حمودة رئيساًال لمنظمة التحرير
ّ
في خضـ ىذه الفردية مف الشقيري كتغييبو لكامل أعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،تنادى
أعضاء المجنة إلى اجتماع تدارسكا خاللو األكضاع التي تمر بيا المنظمة ،كبدأت بعقد جمسة
حمكدة كبيجت أبك غربية
مشاكرات ثالثية بيف أعضاء المجنة المقيميف في عماف كىـ «يحيى ّ
كعبد الخالق يغمكر» ،كبعد ذلؾ غادر بيجت إلى سكريا لمتشاكر مع األعضاء المقيميف ىناؾ

كىـ «نمر المصري كالدكتكر أسامة النقيب كيكسف عبد الرحيـ كالمكاء كجيو المدني» ،كنتج عف
ىذه المشاكرات االتفاقعمى ضركرة عقد اجتماع لمجنة التنفيذية لالعتراض عمى ق اررات كتصرفات

الشقيري ،كفعال تـ عقد االجتماع في القاىرة بحضكر جميع أعضاء المجنة التنفيذية كبرئاسة

الشقيري ،ككاف االجتماع صاخبا جدا ،حيث ككجو الشقيري بنقد شديد مف أغمبية أعضاء المجنة
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التنفيذية (سبعة أعضاء مف بيف  11عضكا) اضطر عمى إثره إلى رفع الجمسة بعد أف أُحرج مما
ككجو بو.

كبعد أف انفض االجتماع كغادر أعضاء المجنة القاىرة عائديف إلى أماكف إقامتيـ ،بدأكا

يتشاكركف فيما بينيـ بكيفية معالجة األمكر حتى تستقيـ منظمة التحرير الفمسطينية كتقكـ بدكرىا

الكطني كالثكري الذي كجدت مف أجمو ،كاتفق األعضاء السبعة عمى أف يرسمكا مف بينيـ كفدا
برئاسة العضك نمر المصري إلى القاىرة لمقابمة الشقيري ،كلتسميمو مذكرة مكقعة مف

األعضاء

السبعة يطالبكنو فييا باالستقالة ،ك قد كصل الكفد إلى القاىرة كقابل الشقيري بتاريخ  14كانكف

ؽـ نمر المصري بتسميـ المذكرة باليد ،كفي نفس الكقت عقد ثالثة
األكؿ ( ديسمبر) 1967ـ ،ك ا
مف أعضاء المجنة التنفيذية «يحيى حمكدة ،كبيجت أبك غربية ،كعبد الخالق يغمكر» مؤتم ار

صحافياً في مكتب المنظمة بالعاصمة المبنانية بيركت ،أعمنكا فيو عف مطالبتيـ لمشقيري
باالستقالة ،كقامكا بتسميـ الصحافييف نسخا عف المذكرة التي أرسمكىا إلى الشقيري في القاىرة.

كاستمر الكضع أسبكعا كامال دكف أف يرد الشقيري عمى المذكرة ،بل عمى العكس قاـ

بتكجيو أكامره إلى إذاعة فمسطيف التي تبث مف القاىرة بالتيجـ عمى أعضاء المجنة التنفيذية الذيف
يطالبكنو باالستقالة ،كعمى ضكء ذلؾ قرر أعضاء المجنة التنفيذية السبعة الذىاب

إلى القاىرة

كعقد مؤتمر صح افي ىناؾ ليعمنكا فيو تنحية أحمد الشقيري عف رئاسة المنظمة ،كفي صباح

اليكـ الذي سيشيد عقد المؤتمر الصح افي ،كىك  24كانكف األكؿ (ديسمبر) 1967ـ ،طمب

الشقيري مف أعضاء المجنة التنفيذية عبر كسطاء أف يمغكا المؤتمر الصح ا في كأنو سيجتمع ىك
معيـ ليتقدـ باستقالتو ،فطمبكا مف الكسيط أف يرسل ليـ الشقيري رسالة خطية بذلؾ فأرسل ليـ

خطيا يقكؿ :أدعك إخكاني أعضاء المجنة التنفيذية لعقد اجتماع نبحث فيو أمر استقالتي فرفضكا
ىذا النص كطمبكا أف يككف النص ...لعقد اجتماع أقدـ فيو استقالتي ككافق الشقيري عمى ذلؾ
النص ،كتـ إلغاء المؤتمر الصحافي.

عقدت المجنة التنفيذية اجتماعا بكامل أعضائيا ،كتقدـ الشقيري باستقالتو المكتكبة ،كعمى

الفكر قررت المجنة التنفيذية بحضكره قبكؿ االستقالة كتكجيو الشكر لو عمى جيكده.ك

قد أرسل

الشقيري رسالة أخرى إلى األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية عبد الخالق حسكنة يشعره فييا

باستقالتو مف رئاسة المنظمة كاستقالتو بناء عمى ذلؾ مف منصبو كممثل لفمسطيف في مجمس

حمكدة
جامعة الدكؿ العربية .كعمى الفكر اتخذت المجنة التنفيذية ق ار ار باختيار المحامي يحيى ّ

حمكدة أكبر األعضاء
رئيسا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية خمفا لمشقيري ،حيث كاف ّ
حمكدة
سنا ،كنقيبا سابقا لممحاميف األردنييف ،كتـ إبالغ جامعة الدكؿ العربية بذلؾ لكي تعتبر ّ

ممثال لفمسطيف في إطار جامعة الدكؿ العربية خمفا لمشقيري.كأعادت المجنة التنفيذية تكزيع

المسؤكليات القيادية فعينت نمر المصري رئيسا لمدائرة السياسية ،كبيجت أبك غربية رئيسا لمدائرة
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اإلعالمية كناطقاً رسمياً باسـ المنظمة ،كعبد الخالق يغمكر رئيساً لدائرة التنظيـ الشعبي.

كفي

 1967/12/26صرح الناطق باسـ المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بمناسبة اختتاـ
الدكرة الحالية الجتماعات المنظمة:

"[ ]...ىذا كقابل السيد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية األميف العاـ لجامعة
الدكؿ العربية كسممو كتاب استقالة السيد أحمد الشقيري مف منصبو كرئيس لمجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير الفمسطينية ككتابا آخر مكجيا لسيادة األميف العاـ باستقالتو مف منصبو كممثل

لفمسطيف في مجمس جامعة الدكؿ العربية كما سممو كتابا ثالثا باعتماد السيد يحيى حمكدة نائب
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رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية كممثل لفمسطيف لدى جامعة الدكؿ العربية".
ردود الفعل عمى التغيير في قيادة المنظمة

الموقق الممرر :حسب أبك غربية فقد القت خطكة إقالة الشقيري ردكد فعل سمبية مف

األردف كسكريا باعتبار أف الخطكة تعبر عف انحياز لمسياسة المصرية .كبالمقابل لـ تتعاكف

حمكدة أك أعضاء المجنة مع عبد
الحككمة المصرية مع التشكيمة الجديدة بدليل عدـ اتاحة التقاء ّ
الناصر طيمة فترة كاليتيـ ،كانفتاح مصر السريع كالمباشر عمى فتح كقيادتيا كممثل لمكفاح

المسمح الفمسطيني رغـ ما يعتبره أبك غربية ج اًر مف فتح لمصر لحرب عاـ  1967دكف تحضير
أك استعداد ٍ
كاؼ .كأكثر مف ىذا قدـ عبد الناصر عرفات لمسكفييت كشجعيـ عمى تقديـ الدعـ

السياسي كالدعـ المادي لفتح .كفي ىذه الفترة تـ نقل سرية عيف جالكت مف جيش التحرير مف
مصر إلى األردف ككضعيا تحت إمرة فتح ال المجنة التنفيذية كما حصمت فتح في الفترة ذاتيا

عمى دعـ مادي كبير مف السعكدية كدكؿ الخميج .كفي محاكلة لتجعل مف نفسيا بديالً عف

منظمة التحرير دعت فتح إلى مؤتمر في القاىرة دعت إليو أكثر مف

 14منظمة مف بينيا

منظمة التحرير التي لـ تحضره ،ينما ظل مكقف المنظمات األخرى كسطاً يميل إلى فتح أكثر

مف قيادة المنظمة.

ضـ
ككاف عبد الناصر قد التقى في أكاسط أيمكؿ (سبتمبر) 1967ـ بكفد مف حركة فتح َّ
القدكمي ،كقد رتّب المقاء دمحم
كالً مف ياسر عرفات ،كصالح خمف ،كخالد الحسف ،كفاركؽ ّ

حسنيف ىيكل .طمب عبد الناصر مف قادة فتح إشعاؿ ش اررة حرب عصابات في الضفة الغربية

كقطاع غزة ضد قكات االحتالؿ اإلسرائيمي" ،كحيف سأؿ عرفات عبد الناصر’ :ماذا عف منظمة
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لقد أنتج مكقف عبد الناصر مف المنظمة كمف دكر فتح

رد عبد الناصر ’ىي لكـ‘".
التحرير؟‘ ّ
القادـ خالفاً بيف األخيريف .فقد أخذت فتح تخطط لمسيطرة عمى المنظمة.
الخالف مم فتح
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األحق في السيطرة عمييا ،كقد
كانت حركة فتح تعتقد منذ تأسيس ـ .ت .ؼ .سنة ّ 1964أنيا
ّ
عبر خميل الكزير عف ىذه الرغبة في كتابو البدايات 47 .كقد حضر المؤتمر الفمسطيني األكؿ
ّ

الذي عقد في القدس مف فتح ياسر عرفات كخميل الكزير .كجدت فتح في استقالة الشقيري فرصة

دعت في  4كانكف الثاني (يناير)  1968إلى تشكيل لجنة تحضيرية تضـ جميع
لتحقيق رغبتيا،ؼ
القكى الكطنية الفمسطينية لعقد مؤتمر كطني كاسع كتـ دعكة اثني عشر تنظيماً بما فييا منظمة
التحرير التي لـ تحضره كدعا المؤتمر إلى تشكيل مجمس كطني جديد.
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رفض حمكدة التعميق

فيحديثق لمندكب صحيفة النيار البيركتي ة بتاريخ  1968/1/21عمى حديث فتح الذي اعتبر
المجنة التنفيذية معزكلة باستقالة رئيسيا ،كاعتبار المجمس الكطني الفمسطيني صاحب الحق

الكحيد في تعييف رئيس المنظمة .ك دافع عف جيش التحرير الفمسطيني بعد ىجمة فتح عميو
كالحديث عف قدرة ىذا الجيش عمى التطكر لقيادة األعماؿ النضالية داخل فمسطيف.

اليوة معاألردن
محاولة جسر ّ
كانت أكؿ التغيرات في سياسة المنظمة إصالح العالقة مع األردف ،فقد

التقى القائـ

بأعماؿ رئيس المجنة الجديدة كعضكييا بيجت أبك غربية كعبد الخالق يغمكر بالممؾ حسيف في
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بناء عمى دعكة الممؾ ،كأبمغت
اف
عم
في
ليا
ا
مكتب
افتتحت
ك
 21كانكف الثاني (يناير) ،1968
ً
ّ
ً
المجنة الممؾ أنيا تنكي التركيز عمى العمل الفمسطيني كال تنكي التدخل في الشؤكف الداخمية

حمكدة في  25شباط (فبراير) برئيس الحككمة األردنية لتنسيق العالقة بيف
األردنية .كما اجتمع ّ
عممت المجنة عمى جمع المجمس الكطني
الحككمة األردنية كالمنظمة.كفي خطكة تالية
الفمسطيني ،كعمى إجراء انتخابات في كل بمد النتخاب ممثميف عف الشعب الفمسطيني لممجمس.

تموز (يوليو) 1968م
المجمس الوطني الرابم ّ 17-10
عقد المجمس الكطني دكرتو الرابعة ،في القاىرة ،بيف

عضك.ككانت مكزعة كالتالي:

 10ك  17تمكز 1968ـ .كحضرىا مائة

 50مقعداً لمنظمة التحرير الفمسطينية ،كالصندكؽ القكمي،

كالتنظيمات الطالبية كالعمالية الفمسطينية ،ك  38مقعداً لممكتب الدائـ ،كىك التجمع ،الذي كانت

تتزعمو فتح ،ك  10مقاعد لػ"الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" ،كمقعداف لممستقميف .كاتخذ المجمس
سمسمة ق اررات،أىميا :حرية العمل الفدائي مف جميع األراضي العربية المجاكرة إلسرائيل .كتشكيل
قيادة عسكرية مشتركة لقكات المنظمات الفدائية .كتككف منظمة التحرير الفمسطينية مسؤكلة عف
تكضيح المكقف لممقاتميف .كرفض قرار مجمس األمف الرقـ (

 .)242كتدعيـ جيش التحرير

كتطكيره كزيادة حجمو ،عمى أف يككف "حر اإلرادة كالقيادة" .كالمكافقة عمى مبدأ تكحيد الضرائب

المالية .كاالتفاؽ عمى أف تصدر البيانات العسكرية عف جية كاحدة ،مع ذكر الجية التي
اضطمعت بالعمل.
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قرر المجمس الكطني تشكيل مكتب لشؤكف األراضي المحتمة ،مف ذكي االختصاص في

كيمنح اإلمكانات التي تمكنو مف خدمة أىداؼ الثكرة
دائرة التنظيـ الشعبي كالمجمس العسكري؛ ُ
الفمسطينية .كتعديل المادة الرقـ ( )14مف النظاـ األساسي ،لتنص عمى أف المجنة التنفيذية َّ
تؤلف
مف أحد عشر عضكاً ،بمف فييـ رئيس مجمس إدارة الصندكؽ القكمي الفمسطيني .كتعديل المادة

الرقـ (  )3مف النظاـ األساسي ،بما يسمح لممجمس الكطني بانتخاب جميع أعضاء المجنة

التنفيذية ،الذيف ينتخبكف رئيسيا؛ ككذلؾ ،أقر المجتمعكف انتخاب المجنة التنفيذية مف داخل

المجمس الكطني .كتعديل المادة الرقـ (  )22مف النظاـ األساسي ،بما يسمح بإنشاء جيش مف
أبناء فمسطيف ،يعرؼ بجيش التحرير الفمسطيني؛ تككف لو قيادة مستقمة ،تعمل تحت إشراؼ
المجنة التنفيذية ،كتنفذ تعميماتيا كق ارراتيا ،الخاصة كالعامة.

كقرر المجمس الكطني تغيير اسـ الميثاؽ القكمي الفمسطيني ،ليصبح الميثاؽ الكطني

الفمسطيني،كما اشترطت فتح ،كقد أعد مشركع التعديل المحامي ابراىيـ بكر عضك المجمس

أف كممة الكطني ،تنصرؼ إلى الشعب
الكطني بالتعاكف مع حركة فتح ؛ ككاف التغيير يستند إ ؿى ّ
العربي الفمسطيني  ،في حيف أف كممة القكمي ،تنصرؼ إلى األمة العربية؛ كالميثاؽ ىك لمشعب
الفمسطيني ،كليس لجميع األمة العربيػة ،كاف كانت فمسطيف جزءاً مف األمة العربية .كقرر أعضاء
المجمس الكطني إزالة النص عمى أف المنظمة ،لف تمارس سيادتيا عمى الضفة الغربية ،كقطاع

غزة كمنطقة الحمة مف الميثاؽ القكمي .كنص الميثاؽ الكطني المعدؿ ،عمى أف الشعب العربي
الفمسطيني ىك صاحب الحق األكؿ ،كاألساس في تحرير كطنو؛ كىك يؤكد أصالة ثكرتو الكطنية

كل أنكاع التدخل كالكصاية كالتبعية .كما ينص عمى أف منظمة التحرير
كاستقالليتيا؛ كيرفض ّ
الممثمة لقكى الثكرة الفمسطينية ،مسؤكلة عف حركة الشعب العربي الفمسطيني ،في نضالو مف
أجل استرداد كطنو كتحريره ،كالعكدة إليو ،كممارسة حق تقرير مصيره في جميع المياديف،

الصعيديف :العربي كالدكلي.
العسكرية كالسياسية كالمالية ،كسائر ما تطمبو قضية فمسطيف ،عمى
َ
كما تـ في المؤتمر تعديل خمسة عشر بنداً في النظاـ األساسي ؛ كرغـ عدـ تحقيق الكحدة
الكطنية بشكل كامل كعدـ إنجاز مكضكع تطكير المنظمة فقد كضعت األسس الالزمة باتجاه
تحقيق إعادة تطكير منظمة التحرير الفمسطينية.لقد كانت تعديالت الميثاؽ كالنظاـ األساسي
50

انعكاساً لمستجدات الكاقع الفمسطيني كالعربي كامساؾ المنظمات الفدائية بزماـ المنظمة.

كل الحمكؿ البديمة مف تحرير فمسطيف تحري اًر كامالً.
كما أجمع المؤتمر عمى رفض ّ
كعِّدلت المادة
كل المشركعات الرامية إلى القضاء عمى القضية الفمسطينية أك تدكيمياُ .
كرفض ّ
المتعمقة بالييكد الفمسطينييف ،كىـ "الييكد ،الذيف كانكا يقيمكف إقامة عادية في فمسطيف ،حتى بدء

الغزك الصييكني ليا ،يعتبركف فمسطينييف".
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حث المجمس الكطني عمى العمل الفدائي ،في المادة الرقـ (

 )10في الميثاؽ الكطني

الفمسطيني المع ّػدؿ .كأكد عمى إستم ارره كشمكلو ،كحمايتو؛ كتعبئة كافة الطاقات الجماىيرية
كالعممية الفمسطينية كتنظيميا ،كاشراكيا في الثكرة الفمسطينية المسمحة ،كتحقيق التالحـ النضالي
الكطني بيف مختمف فئات الشعب الفمسطيني ،كبينيا كبيف الجماىير العربية؛ ضماناً الستمرار
51
الثكرة ِ
استعارىا كانتصارىا.

كتـ في المؤتمر اختيار ىيئة مكتب لممجمس الكطني تتككف مف عبد المحسف القطاف
ّ
(مستقل) رئيساً كالدكتكر كديع حداد مف الجبية الشعبية  ،كزىير محسف مف الصاعقة  ،نائبيف
لمرئيس ،كسميـ الزعنكف مف فتح أميناً لمسر  ،حيث تـ إقرار أف تككف مدة عمل المجمس الجديد
سنتيف اعتبا اًر مف تاريخ  ،1968-7-10كأقر في ىذا المؤتمر تعديل الميثاؽ القكمي الذي

أصبح يعرؼ بالميثاؽ الكطني حيث أكد الميثاؽ الجديد عمى الثكابت الكطنية كأىمية خط الكفاح

المسمح كأىمية تمثيل القكى الفمسطينية المقاتمة في المنظمة.

حمكدة استقالتيا إال أف
كفي نياية جمسات المجمس قدمت المجنة التنفيذية برئاسة يحيى ّ
المنظمات أخفقت في االتفاؽ عمى تشكيل لجنة جديدة كدعت المجمس إلى تجديد كالية المجنة

التنفيذية المستقيمة عمى أف يككف مف مياميا تشكيل مجمس كطني جديد خالؿ فترة أقصاىا ستة

أشير مع بقاء المجمس قائماً حتى ينعقد المجمس الجديد ككانت المجنة التنفيذية تتككف مف يحيى
حمكدة كعبد الخالق يغمكر كبيجت أبك غربية كعبد المجيد شكماف كنمر المصري كد .أسامة
ّ
النقيب كخالد الفاىكـ كحامد أبك ستة كجماؿ الصكراني كالمكاء كجيو المدني .حيث أعادت المجنة

حمكدة رئيساً ليا .حاكلت فتح تعطيل المجمس كتعطيل تشكيل لجنة تنفيذية جديدة
انتخاب يحيى ّ
52
ألنيا رأت أنيا أصبحت أقمية كتـ احتكاؤىا في المنظمة حسب ما يرى أبك غربية.
الخالف مم الحكومة األردنية

رغـ اعتراؼ ممؾ األردف بالقيادة الجديدة لممنظمة ،إالّ ّأنو لـ يكف مرتاحاً لتنامي قكة كنفكذ
المنظمات الفدائية ،كقد تعرض األردف ليجمات االنتقاـ اإلسرائيمية في أعقاب عمميات الفدائييف
ضدىا .كفي  15شباط (فبراير) 1968ـ كقعت اشتباكات عنيفة بيف الجيش األردني كالقكات
ّ
اإلسرائيمية قصفت األخيرة في أثنائيا مخيـ الكرامة لالّجئيف الفمسطينييف في غكر األردف،

مستخدم ًة الدبابات كالطائرات كالمدفعية ،فقتمت  20جندياً أردنياً كمدنياً كجرحت  58آخريف .كقد
أدى ىذا الحادث لقياـ الجيش األردني بتطكيق منطقة الكرامة كالمطالبة باستسالـ جميع الفدائييف
ِ
حل اإلشكاؿ.
كلكف ّ
كتسميـ أسمحتيـّ ،
تدخل قكى شعبية كسياسية حاؿ دكف تفاقـ األمر كأدى إلى ّ
جاءت بعد ذلؾ ،كفي  21آذار (مارس) 1968ـ معركة الكرامة ،كقد ّبينت عمق

كضباط الجيش األردني كبيف الفدائييف في مكاجية العدك اإلسرائيلي ،كما ّبينت
التالحـ بيف جنكد
ّ
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قدرة الصمكد في المعركة عمى إلحاؽ اليزيمة بالعدك ميما تبايف الفرؽ معو في القكة ،كميما ماؿ

الميزاف لصالحو .إال أف النظاـ األردني لـ يكف راضياً عف التقدـ الكبير لقكى المقاكمة الفمسطينية
عمى األرض األردنية ،كقد شرع باتخاذ خطكات عمى األرض ،مما أدىمصدامات مسّمحة بيف

الجيش كالفدائييف ،ففي  4تشريف الثاني (نكفمبر) 1968ـ جرت مكاجيات كاسعة في عماف بيف

الجيش األردني مف جية كالتنظيمات الفدائية كميميشيات المخيمات مف جية أخرى سقط فييا

تطكرت الخالفات
عدد مف القتمى كالجرحى مف الجانبيف فيما عرؼ بأزمة ط اىر دبالف .كقد ّ
الحقاً إلى ٍ
شنيا النظاـ ضد الكجكد الفدائي في األردف في أيمكؿ (سبتمبر) ،1970
حرب شرسة ّ

مما ّأدى إلى خركج المقاكمة مف
كما تبعيا مف تصفيات لمفدائييف في أحراش جرش كعجمكفّ ،
األردف كالتكجو إلى لبناف.

الدورة الخامسة لممجمس الوطني (  4-1شباط (فبراير) 1969م) ودخول فتح والفدائيين

لممنظمة

في أكاخرعاـ  1968بدأت مشاكرات إلعادة تشكيل المجمس الكطني ككانت حركة فتح قد تكسعت
في ىذه الفترة كانضـ إلييا عدد كبير مف الشباب الفمسطيني المتحمس

 ،خصكصاً بعد معركة

مؤز اًر ليا ،كرفعت مف رصيدىا في الشارعيف الفمسطيني كالعربي .
الكرامة ،كالتي اعتبرت نص اًر ّ
كلما لـ يكف باإلمكاف اختيار أعضاء المجمس الكطني باالنتخاب الشعبي العاـ فقد كانت

المحاصصة كالتعييف ىي البديل .كتـ االتفاؽ عمى نسبة

 %40لفتح كأف تشارؾ في اختيار

المستقميف .كاف بيجت أبك غربية معارضاً لسيطرة فتح عمى منظمة التحرير العتقاده بأف ذلؾ
يضر بالشعب الفمسطيني كيعيق انتصار قضيتو.

كعمى إثر تحالف فتح كالصاعقة ككضكح اتجاه فتح لمحصكؿ عمى األغمبية في المجمس

الكطني بعد تحالفيا مع الصاعقة ،استقاؿ أبك غربية مف المجنة التنفيذية .كبعد ذلؾ بفترة قصيرة

شكمت لجنة خاصة الختيار أعضاء المجمس الكطني حيث حصمت فتح عمى

 33عضكاً

كالشعبية عمى  ،12كالصاعقة عمى  12كجيش التحرير عمى  6كالمستقلكف عمى  .42إال أف كالً

مف الجبية الشعبية كجيش التحرير رفضا المشاركة كتسمية األعضاء53 .انعقد المجمس في القاىرة
ضـ ممِثّل عف حركة فتح
كافتتحو الرئيس المصري جماؿ عبد ّ
الناصرّ .
كقررت المجنة التنفيذية ّ
حمكدة مف رئاسة المجنة التنفيذية فانتخب
ليا .كفي شباط (فبراير) عاـ  1969استقاؿ يحيى ّ
حمكدة رئيساً لممجمس الكطني الفمسطيني.
ياسر عرفات ( )2004-1969رئيساً ليا ،كما انتخب ّ
ثالثاًال :الفكر السياسي ـلم .ت .ف.في المرحمة االنتقالية وبرنامجيا العممي

الفكر السياسي
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نشرت جريدة "النيار" المبنانية في العدد (  )9850المؤرخ في  4كانكف الثاني (يناير) 1968
تصريحاً منقكالً عف مجمة لكمكند الفرنسية منسكبا ليحيى ّحمكدة بكصفق رئيساًؿمنظمة التحرير
حمكدة دعا اإلسرائيمييف إلى التخّمي عف الصييكنية كالعيش مع
الفمسطينية بالككالة ،جاء فيو ّ
أف ّ
العرب في ظل دكلة فمسطينية عربية ييكدية "حيث يككف لكل فئة حصتيا حسب استحقاقيا
كحقكقيا "،ك ّأنو دعا التقدمييف العرب لمعمل عمى تحرير المنطقة العربية "مف دكلة تكسعية تقكـ
بأنو إذا
حمكدة أضاؼ ّ
النيار نقالً عف المكمكند ّ
أف ّ
عمى المبادئ العنصرية كالدينية ".كذكرت ّ

رفض ييكد إسرائيل التخمي عف الصييكنية "فعمينا أف نقتسـ فمسطيف حسب العدالة كالحق ،كمف
السخف أف نطمب مف الييكد العكدة إلى كطنيـ األصمي .إذا أرادكا البقاء في فمسطيف بغير
التخمي عف الصييكنية ،فميحتمكا األجزاء مف فمسطيف التي لـ تكف مستقمة قبل

 ،1948كليردكا

إلينا األجزاء التي سمبكىا ...نحف شعب مطركد مف كطنو ال يطالب إالّ بالعكدة ليعيش إلى جانب

54
أفق أ دلىبيذه
الذيف جاءكا بعده إلى فمسطيف".
حمكدة بياناً ي نفي فيو نفياً قاطعاً ّ
كقد أصدر ّ
األقكاؿ لمجريدة الفرنسية  ،كأكضح في البياف فكره السياسي كرؤيتو لمصراع مع إسرائيل .كقد أكد

أفق لـ يدع إلى مقاسمة أك اعتراؼ بحق لمييكد أك لسكاىـ في فمسطيف العربية التي ىي جزء ال
ّ
يتج أز مف الكطف العربي .كأف جميع تصريحا تو مرتبطة بالميثاؽ الكطني الفمسطيني كمستمد ة منو
كفيوا كل اإلصرار عمى تحرير فمسطيف كجزء مف الكطف العربي.كقاؿ ّإنو في جكابو عمى السؤاؿ
سممت العالقات بيف
الذي طرح حكؿ مصير الييكد في فمسطيف ،أجاببأف "الصييكنية ىي التي ّ
العرب كالييكد ألنيا حركة فاشستية عرقية تعصبية مرتبطة باالستعمار ارتباطا عضكيا كأف

’إسرائيل‘ أنشئت لتككف قاعدة استعمارية إلخضاع الكطف العربي لممصالح االستعمارية ،فإذا
زالت ىذه القاعدة لـ تعد ىنالؾ عقبة في سبيل أحالـ السالـ في المنطقة فميس بيف العرب

حمكدة قناعتو"أف فمسطيف جزء
كالييكد عداء عنصري أك ديني كما ىك ثابت عبر التاريخ " .وأكد ّ
ال يتج أز مف الكطف العربي كأف جميع ما ط أر عمييا منذ صدكر كعد بمفكر سنة  1917حتى اآلف
ليس إال عدكانا مستم ار عمى الشعب العربي الفمسطيني كما أف ىيئة األمـ لـ تكف تممؾ حق

إنشاء دكلة إسرائيل في كطف الشعب العربي الفمسطيني  ،كسيظل الشعب العربي الفمسطيني كمف

كرائو قكى كامكانات الشعكب العربية يناضل كيكافح إلى أف يتـ تحرير فمسطيف بكامميا.

" كما

حمكدة في بيانو رفض الشعب الفمسطيني" أف تصبح قضيتنا الفمسطينية  ،قضية الشعب
أكضح ّ
العربي الفمسطيني كقضية العرب أجمعيف  ،قضية الجئيف  ،بل ىي قضية كطف اغتصب " .كقاؿ

إف الشعب سيكاصل الكفاح بكافة األساليب الستعادة الكطف ألصحابو الشرعييف" ،كنحف عمى ثقة
ّ
بأف جميع قكى الخير كالسالـ ستناصرنا في ىذا السبيل ،لما تنطكي عميو قضيتنا مف عدالة
طبيعية ،ككجو العدالة ىذا ال يمكف التشكؾ فيو فيك مطالبة شعب برمتو ،ككفاحو بكل الكسائل

لمعكدة إلى كطنو الذي أبعد عنو بعممية الغزك الصييكني االستعماري المنظـ ليعيش فيو كبقية
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شعكب العالـ آمنا مطمئنا كفقا لمبدأ حق تقرير المصير كحق الشعكب في العيش في أكطانيا

أي حل يتجاىل ىذه الحقائق البدييية لف يكتب لو النجاح
حمكدة إ ّف" َّ
بأمف كسالـ " .كقاؿ ّ
كسيكاصل الشعب العربي الفمسطيني نضالو إلى النياية إلى أف يحقق النصر ،كىك عمى يقيف
55

بأف جميع الشعكب كالقكى الخيرة المحبة لمسالـ كالحرية سكؼ تقف إلى جانبو.
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حمكدة كجكب تدعيـ كحدة النضاؿ
كفي لقاء مع مجمة آخر ساعة الممرية أرى ّ
الشعبي الفمسطيني كتنظيـ العمل العسكري كالسياسي لممنظمات الفمسطينية لدعـ الحرب الشعبية

الشاممة.

ك ّؽ
حمكدة في المقاء بيف مرحمتيف مف عمل المنظمة ،مرحمة ما قبل الخامس مف حزيراف
فر ّ
(يكنيك) عاـ  1967كمرحمة ما بعدىا .أي أف كسائل دفع القضية الفمسطينية كالتأثير عمى

حمكدة لـ تتسرع
مساراتيا إيجابياً قد اختمفت باختالؼ سخكنة المكاجية مع العدك .كبحسب ّ
المنظمة في القياـ بأي عمل منفرد قد يعني جر الدكؿ العربية إلى مكاجية غير مستعدة ليا في
المرحمة السابقة ككنيا كانت ممتزمة بالخطة العربية المكحدة ككاجيةً لمنضاؿ العربي المكحد.

حمكدة في المقاء بتقميدية تشكيل جيش التحرير كاخراجو إلى الجميكر بالصكرة
اعترؼ ّ
التي خرج بيا ،لكنو يعتبر أف ذلؾ لـ يكف مف عمل المنظمة كمسؤكليتيا كحدىا إنما ىك جزٌء مف
الخطة العربية العامة لمتعامل مع الكضع القائـ كالتزاـ إيجابي بيذه الخطة بما يضمف تحقيق

حمكدة أف المنظمة كانت تعمل طكاؿ الفترة الماضية إلنشاء
نتائج إيجابية لمعرب جميعاً .كأرى ّ
الكياف المسمح أك الصيغة العسكرية لمعمل الشعبي ككاف تشكيل جيش التحرير مجرد نقطة

البداية .كما رأى أف جيش التحرير تفاجأ بالظركؼ التي كجد نفسو فييا أثناء الحرب لكنو قاتل
ببسالة خاصة في غزة.

كما تحدث عف ضركرة تكحيد كل الطاقات الفمسطينية كالعربية كتكحيد النضاؿ

الفمسطيني السياسي كالعسكري ،في إطار عاـ مف إدراؾ البعد القكمي العربي لمقضية الفمسطينية

الذي يقف خمف الجيد الفمسطيني التحرري كيدعمو .كما يؤكد أف عدكاف عاـ

 1967كضع

الشعكب العربية في مصر كسكريا كاألردف في إطار الدفاع عف النفس بعد أف ىكجمت كاحتمت

حمكدة أف قضية فمسطيف ليست قضية الجئيف إطالقاً .كأف كل بحث في شكل
أراضييا .كقد أكد ّ
الحكـ أك صيغة الدكلة سابق ألكانو كال يجكز طرحو في ىذه الظركؼ.
حمكدة رئيس منظمة التحرير
كفي  21كانكف الثاني (يناير) 1968ـ تحدث يحيى ّ
بالككالة لمندكب صحيفة النيار البيركتية عارضاً أطركحات كرؤى ـ .ت .ؼ .حكؿ القضية

الفمسطينية ،كمف أبرز ما كرد في ىذا المقاء:

 التأكيد عمى ضركرة تكحيد صف المنظمات الفمسطينية داخل الكياف الفمسطيني (منظمة
التحرير) ،كمكاجية االستعمار الذي يعمل دكما عمى تفريق الصف ،كىذا التكحيد ليس
22

لتكثيف العمل كالنضاؿ الـ سلح فقط كانما إليجاد التنسيق كالتعاكف كالكحدة في األىداؼ،

"حتى يككف النضاؿ ىادفا مدركسا مجديا ،كأف يتصاعد حتى يصبح حربا عربية شعبية
شاممة".

 التأكيد عمى أف لمقضية الفمسطينية كجييف األكؿ أنيا قضية فمسطينية لذا كاجب عمى

الشعب الفمسطيني أف يككف في طميعة النضاؿ ،كالثاني أنيا عربية عمى اعتبار فمسطيف

جزءاً مف العالـ العربي ككجكد إسرائيل خطر عمى ىذا العالـ .كبالتالي يجب عدـ السماح
بالنظر إلى القضية الفمسطينية عمى أنيا قضية قطرية.

 إعطاء كعد بمفكر ألسرة مالية داللة عمى التعاكف الطبيعي بيف الصييكنية كاالستعمار،
كأنو أعطي بثمف معمكـ ال بناء عمى مكحيات دينية تكراتية .كما بني عمى باطل فيك
57

باطل كالحق ال يضيع بتقادـ الزمف.

طيا حكؿ القضية الفمسطينية عاـ 1969التدخل العربي الرسمي بأنو
حمكدة في مقالة خ ّ
كصف ّ
جزء مف التآمر االستعماري الصييكني كاف كاف ظاىره النصرة كالنجدة كىذا األمر يمتد مف ثكرة
 1936كمؤتمر لندف  1939كاالنتقاؿ مف الصمكد إلى االستسالـ مف خالؿ قرار التقسيـ

كاالستمرار في حالة التشرذـ كانقساـ المنظمات الفمسطينية العاممة عمى نفسيا بشكل مستمر

كارتباطيا باألنظمة العربية المختمفة كسكؽ الفمسطينييف إلى مؤتمر جنيف .كبالمقابل كانت

ق اررات المجمس الكطني كأبرزىا عاـ  1968كىي ق اررات ترفض بحزـ كل حل ال يعيد فمسطيف
ٍ
حمكدة تحت
حرة عربية كيقضي عمى الحركة الصييكنية .كفي مقاآلخر غير مؤرخ خط ق يحيى ّ
حمكدة عف بدء النضاؿ الكطني الفمسطيني منذ
عنكاف "أيف تقف اآلف القضية الفمسطينية"تحدث ّ
كعد بمفكر عاـ  1917ككيف أف إنياء االنتداب البريطاني عاـ  1948كالكتاب األبيض لعاـ

 1939كانا شكالً مف أشكاؿ انتصار اإلرادة العربية الفمسطينية باتجاه إحقاؽ الحق العربي

الفمسطيني الذي لـ يكف يحيط بو مف خمل سكى أف التنفيذ بقي بيد حككمة االنتداب المتحيزة
بدكرىا لمحركة الصييكنية كأطماعيا.

كما يرصد االرتماء الصييكني بعد الحرب العامية الثانية في أحضاف ما يسميو باالستعمار

األمريكي الحديث الذي أصبح بديالً عف الدكر البريطاني بعد تراجع األخير كتدني مكانتو الدكلية

بعد الحرب .كقد ترافقت ىذه الحالة مع االنقساـ الحاصل ما بيف األقطار العربية كالتنافس عمى
زعامة المنطقة مع خضكعيا جميعيا لالستعمار ظاى اًر كباطناً كمنع الشعكب مف القياـ بدكرىا
تجاه فمسطيف كايياميا بأنيا قامت بالدكر كسدت الفراغ كنزلت إلى ميداف القتاؿ بكامل قكتيا.
يتحدث عف دكر األنظمة العربية فيما يتعمق بقضية فمسطيف ككيف حاكلكا إنقاذىا فإذا بيـ

يقدمكنيا لمصياينة كحمفائيـ عمى طبق مف ذىب بعد المكافقة عمى القرار

 242كالتي يصفيا

بالخيانة العظمى .كاألسكأ أنيـ يقدمكف عمى المكافقة عمى الحل السممي دكف كجل أك تردد كتحت
23

شعار المطالبة بالحقكؽ المشركعة لمشعب العربي الفمسطيني التي أفرغت مف محتكاىا بعد

االعتراؼ بالقرار المذككر.

كيرى أف ىذه األنظمة تقكـ بيذا الدكر كتمارس ىذا السمكؾ بعد أف اغتصبت حكـ شعكبيا

اغتصاباً كأف طاقات ىذه الشعكب ال بد أف تنطمق يكماً ما ضمف المجريات الطبيعية لتطكر

األمكر لتضع حداً ليذه األنظمة التي طالما قيدت مساعي الشعكب نحك التحرؾ في سبيل تحرير

فمسطيف.

اعتزال العمل السياسي
حمكدة بأف المنظمة أصبحت أداة في أيدي الدكؿ العربية الرجعية،
في العاـ  1974رأى ّ
كما أرى أف الماؿ العربي استماؿ المنظمة كاستكعب قيادتيا .كقد اختمف بالرأي مع ياسر عرفات
طيا
خرجت عف خ ّ

أف المنظمة
حمكدة ّ
حكؿ التكجيات السياسية الجكىرية لممنظمة ،كاعتبر ّ
األساسي فاستقاؿ مف عضكية المجمس الكطني الفمسطيني محتجاً ،كاعتزؿ الحياة

عركض عديدة لممشاركة في ك ازرات أردنية مختمفة ،كبقي يمارس مينة المحاماة
السياسية،كرفض
اً

بعماف حتّى ك افاه األجل ىناؾ
في عماف حتى أكتكبر عاـ  1985حيث تقاعد .كعاش في منزلة ّ
في  16حزيراف (يكنيك)  ،2006رحمو هللا رحمة كاسعة.

اليوامش
1
بعماف خالؿ تمكز (يكليك) مف العاـ
حمكدة في منزلو ّ
يعتمد ىذا القسـ عمى مقابمتيف أجراىما الكاتب مع يحيى ّ
زكد بيا الكاتب االبف األكبر لممرحكـ ،الدكتكر
1984ـ كأيمكؿ (سبتمبر) مف العاـ 1985ـ ،كعمى معمكمات ّ

حمكدة كنشرتيا الصحف
إسماعيل ،فمو جزيل الشكر كالعرفاف .كما تعتمد عمى مقابالت صحافية أجريت مع ّ
األردنية ،كسيشار ليذه المقابالت حيف االقتباس منيا.

2لفتا مف كبريات قرى القدس كأراضييا تحيط بالقدس مف الجيتيف الشمالية كالغربية ،كتقع في منتصف الطريق
بيف شعفاط كدير ياسيف ،بمغت مساحة أراضييا  8743دكنماً في عيد االنتداب البريطاني ،كبمغ عدد سكانيا

يبق فييا مف أىميا أحد.
سنة  2550 1945نسمة .كقد احتّمت عاـ  1948بعد ىجكـ قاـ بو الييكد عمييا ،كلـ َ
العدك اإلسرائيمي.راجع ،الدباغ،
أقيمت مكانيا مستكطنة مي نفتكح الييكدية ،كعمى أراضييا أقيمت أيضاً "كنيست" ّ
مصطفى مراد ،بالدنا فمسطين ،القسم الثاني – الجزء الثامن  ،طبعة دار اليدى ،كفر قرع ،د .ت ،.ص.

104-102؛ كعبد اليادي ،لبنى ،ككناعنة ،شريف،
جامعة بيرزيت ،بيرزيت.1991 ،

المدمرة رقم  12لفتا  ،مركز أبحاث
القرى الفمسطينية
ّ

24

3حسب التقسيـ العشائري في فمسطيف إلى قيس كيمف كانت قبيمة بني مالؾ مف القبائل اليمنية ككانت تضـ 64
قرية ككاف رؤساؤىا في قرية العنب – أبك غكش.

4

الحكت ،بياف نكييض،

القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطين

الفمسطينية ،بيركت ،1986 ،ص.849 .

 ،1948-1918مؤسسة الدراسات

5
حمكدة يتذكرىا:
مف اليتافات التي انتشرت آنذاؾ ككاف ّ
أنت سكرّيا بالدي أنت عنكاف الفخامو
كل مف يأتيؾ يكماً طامعاً يمقى ِحمامو
ّ
ككذلؾ

افتحكا لنا الصدكر كاكتبكا عمى القبكر

ِ
العرب
مف ىنا كاف المركر لرجاؿ
الحماية الكصاية كّميا معنى ِ
األسر
ككذلؾ

بذؿ أبداً ال نصطبر
كعمى العيش ّ

كعمى
سائمكا ّ
عنا العصكر األّكال يكـ فقنا الناس مجداً ُ
سائمكا الشاـ كمصر كالعراؽ كسكاىا سائمكا السبع الطباؽ

الحماسية األستاذ راضي عبد اليادي.
كمف الشعراء الذيف كاف ليـ باع طكيل في تأليف مثل ىذه األناشيد
ّ
6
شخصيات فمسطيف كاألردف المرمكقيف.
كتخرج منيا العديد مف
ّ
كالتي أصبحت فيما بعد " ّ
الكمية العر ّبية" ّ

7حيث كاف زميمو كصديقو فييا األستاذ كاصف جكىرية ككاف في غاية الظرؼ كخّفة الظل حسب كصف حمكدة.
8
حمكدة ،محيفة الشعب بتاريخ  11تشريف أكؿ (أكتكبر)  ،1987ص.11.
داكدية ،دمحم ،مقابمة مع يحيى ّ
9

حكؿ بعض التفاصيل راجع عبد اليادي ككناعنة ،ممدر سبق ذكره ،ص.28-27 .

10

مجاىد عربي سكري كلد في حماة سنة 1889ـ .تخرج في الكمية الحربية في إسطنبكؿ سنة 1907ـ ،كشارؾ

في حرب البمقاف.كاف مف كبار قادة الثكرة العربية الكبرى مف جماعة الضباط العرب األحرار كمف ثـ حزب العيد

بقيادة الفريق عزيز المصري لممطالبة بحق العرب في الحرية كاالستقالؿ التاـ كالسيادة الذاتية عمى أراضييـ.
إضافة إلى ككنو ضابطاً في الجيش العربي ،التحق بثكرة الشيخ صالح العمي في جباؿ العمكييف كبعدىا بثكرة

إبراىيـ ىنانك في أقضية حمب ضد العدكاف الفرنسي .غادر بعدىا إلى عماف كعيف برتبة عقيد في الجيش األردني

طمب منو المشاركة في قتاؿ جيش الممؾ عبد العزيز بف سعكد في الحجاز .انضـ إلى الثكرة
كلكنو استقاؿ حيف ُ

في فمسطيف سنة  1936ككاف مساعده المجاىد عبد القادر الحسيني ،استشيد في معركة الخضر في  6تشريف

األكؿ (أكتكبر)  ،1936كجرح الحسيني في نفس المعركة.
شيدائو في الدفاع عف فمسطيف .لو مذكرات منشكرة تحت عنكاف
لمدراسات كالنشر ،بيركت.1988 ،

11
12

يعتبره الحزب السكري القكمي االجتماعي أكؿ

مفحة من األيام الحمراء  ،المؤسسة العربية

داكدية ،ممدر سبق ذكره.

راجع :النجار ،عايدة ،محافة فمسطين والحركة الوطنية في نمق قرن  ،1948-1900المؤسسة العربية

حمكدة.
لمدراسات كالنشر ،2005 ،ص ،262 .كالكاتبة ابنة ّ
حمكدة ،أخت يحيى ّ
عيكش ّ
13الممدر نفسو ،ص.265 .
25

14

كاف دركزة كقتيا ممنكعاً مف الرجكع إلى فمسطيف بعد عكدة الثكرة كاغتياؿ حاكـ لكاء الجميل آندركز

 ،ككاف

يشغل منصب المدير العاـ لألكقاؼ اإلسالمية بالقدس ،كقد غادر لدمشق لحضكر مؤتمر بمكداف ،كلـ يتمكف مف

تمكز (يكليك) 1984ـ.
الرجكع بعد المؤتمر ،كبقي في المنفى إلى أف تكفي بدمشق في ّ 26
 15دركزة ،دمحم عزة ،مذكرات دمحم عزة دروزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،1993 ،المجمد الثالث ،ص.71 .
16
النجار ،عايدة ،ممدر سبق ذكره ،ص.273 .
ّ
17الممدر نفسو ،ص.265 .
18

الرسالة في عيدة الكاتب كىي مف مجمكعة أكراؽ أحمد عبد القادر عشاير المحفكظة عند أبنائو في منزؿ

العائمة بسفاريف.

19
بعماف في نيساف (إبريل) 2012ـ ،أيضاً كممة رثاء نشرىا نسيبة
مقابمة الكاتب مع د .حازـ نسيبة في منزلو ّ
حمكدة في الدستكر األردنية.
بعد كفاة ّ

 20نسيبة ،حازـ زكي ،ذكرياتمقدسية ،سيرةذاتية ،رياض الرّيِس لمكتب كالنشر ،بيركت ،2010 ،ص140 .؛
أيضاً كتابو :تاريخ األردن السياسي المعامرما بين عامي  1967-1952م  ،منشكرات لجنة تاريخ األردف،
عماف ،1992 ،ص.84 .

21
22

حمكدة.
النجار ،عايدة ،ممدر سبق ذكره ،ىامش ص ،265 .كمعمكمات مف إسماعيل يحيى ّ

مجمة الجديد" ،مف ىك يحيى حمكدة" العدد  ،77السنة الثانية ،الجمعة  5كانكف الثاني (يناير)  .1968ص

.22-20

اتمحام فمسطيني ،حنا ديب نقارة محامي األرض والشعب
23نقارة ،حنا ،مذكر
ٍ
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت ،2011 ،ص.109-107 .

 ،تحرير عطا هللا سعيد قبطي،

24الممدر نفسو ،ص.109 .
25
26

داكدية ،ممدر سبق ذكره.

النجار ،ممدر سبق ذكره ،ص.333 .

27راجع العارؼ ،عارؼ ،النكبة ،نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود

 ،الجزء األكؿ ،مؤسسة الدراسات

الفمسطينية ،بيركت ،2012 ،ص.73-72 .

28الممدر نفسو ،ص.462 .
29

كشف بأسماء خمسة كعشريف شخصاً استممكا بنادؽ أمريكية كتسعة آخريف استممكا بنادؽ إيطالية كألمانية،

كممحق بالكشف اسـ آخر بتاريخ  .1948-6-12كتنص الكثيقة عمى ما يمي" :نحف المكقعيف بذيمو أدناه نقر

حمكدة كل كاحد منا بندقية أمريكية مبيناً رقميا بجانب اسـ كل كاحد منا
كنعترؼ بأننا قد تسممنا مف السيد يحيى ّ
حمكدة الخاص كنتعيد بالمحافظة عمييا كأف نستعمميا فقط في الجياد في
كنحف نعترؼ بأنيا ممؾ السيد يحيى ّ
سبيل الكطف كنعاىد هللا عمى ذلؾ كقد تسمـ كل كاحد منا ذخيرة ثمانيف طمقة نتعيد بأف ال نستعمميا في غير

الجياد".1948-5-29 .

30
دبر عميمة اغتياؿ الممؾ عبد هللا في المسجد األقصى في
د .مكسى الحسيني ىك الذي ّ
حمكدة ىك الذي تكّلى الدفاع عنو.
1951ـ ،كقد أعدـ بعد محاكمتو في أيمكؿ مف ذات العاـ ،ككاف ّ

 20تمكز (يكليك)

31عبد اليادي ،ميدي ،المسألة الفمسطينية ومشاريم الحمول السياسية!  ،1974-1934المكتبة العصرية،
صيدا ،1975 ،ص.188-187 .

26

32يشير بيجت أبك غربية مف خالؿ مذكراتو بأف مؤتمر عركبة القدس كاف برعاية بريطانية كبحضكر مساعد
القنصل البريطاني في القدس برفقة مكظف عربي يعمل بالقنصمية "يعرفكنو بأنو مف رجاؿ المخابرات

البريطانية"،باإلضافة لكجكد تنسيق لمشاركة كفد يمثل القدس في مؤتمر أريحا .في حيف أف عبد هللا التل يشير
لتنظيـ أىالي القدس لمؤتمر "عركبة القدس" كال يشير لمشاركة بيجت أبك غربية بالمؤتمر ،كما يصف التل
مؤتمر أريحا بالمزيف.

33

عبد اليادي ،ميدي ،ممدر سبق ذكره ،ص156-154 .؛ كص.164-163 .

35

درس الطب في دمشق في أكائل الثالثينات ،كعمل طبيبا في عماف في أكائل االربعينات ،كما عمل في سكرية

34

نسيبة ،تاريخ األردف السياسي ،ممدر سبق ذكره ،ص.86-85 .

أيضا لبعض الكقت ،كشارؾ في الحركة الكطنية األردنية معارضا إلى جانب الدكتكر صبحي أبكغنيمة،كقد اعتقل
عاـ  ، 1947كلكف كزير الداخمية عبد الميدي الشمايمة عمل عمى إطالؽ سراحو بسرعة ،كاستقبمو في مكتبو

كنصحو بعدـ ممارسة السياسة ،ثـ اعتقل بعد شيكر قميمة ،كأطمق سراحو مرة أخرى بعد مقابمة مع الممؾ عبد هللا

األكؿ .غادر إلى دمشق ،ثـ عاد إلى عماف بعد فترة قصيرة بترتيب ككساطة مف الكجياء السكرييف األردنييف،
كقابل الممؾ عبد هللا األكؿ .كاف عبد الرحمف شقير أكؿ مف ترأس جبية كطنية ضمت الشيكعييف كالقكمييف

الكطنييف األردنييف.ككاف شقير كاحدا مف المؤمنيف بالعمل الجبيكي كتكتل القكى الشعبية ،ككاف اشتراكيا بتفكيره
تحمل الكثير كلـ يتخل في أي يكـ عف ىذا الفكر .كاف خصبا صاحب كممة جريئة ،أحبو البسطاء كالمثقفكف

كاعتبركه أباً ليـ .حمل مؤلفو ” في ربى عمان “ ذكرياتو كتجربتو الطكيمة في العمل النضالي .تكفي في  2كانكف
بعماف .كلو أيضاً من قاسيون إلى ربة عمون...رحمة العمر» ،وديوان أشعار ،وكتاب
الثاني (يناير) ّ 2006

"خمائل من أشعار ومقاالت" جمعيا قبل كفاتو.نقالً عف كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،بتصرؼ؛ كعف المكقع
األلكتركني.http://www.alrai.com/article/10781.html :

36

كلد أكائل كانكف الثاني (يناير) مف سنة  1908في قرية تمفيت ،قضاء نابمس ،درس في مدرسة القرية ،كفي

مدرسة النجاح بنابمس ،ثـ درس في الكمية العربية بالقدس كتخرج فييا أخريات سنة

 ،1928كفي أكائل العاـ

التالي عيف مدرساً في جنيف ،كتنقل في كظائف تعميمية في نابمس .شارؾ في الحياة السياسية كانتخب عضكاً في
مجمس النكاب األردني في انتخابات عاـ  ،1951كبقي عضكاً في المجمس لنجاحو في كل الدكرات االنتخابية،

بأنو شيكعي ،رغـ عالقتو الجدية بالممؾ حسيف ،ككالئو لو .راجع عف حياتو كتابو
اتيـ ّ
كقد ّ
رفيدي ،عماف.1985 ،

37ىك ابف المناضل المفتاكي المعركؼ شحدة عمي ،كالذي كاف مف قادة إحدى فصائل ثكرة

ذكريات ،مطبعة

 ،1936ككاف مف

العامميف مع عبد القادر الحسيني خالؿ الثكرة كمف المنضكيف تحت قيادتو  ،كسمي في القرية شيخ الثكار  .راجع
عنو :عبد اليادي ،لبنى ،ككناعنة ،شريف ،ممدر سبق ذكره ،ص.32-30 .

38

البرغكثي ،عمر الصالح ،يوميات  ،1964مخطكطة كمحفكظة عند حفيدتو رشا البرغكثي.

39

بيجت عمياف عبد العزيز عمياف أبك غربية (  26 – 1916كانكف الثاني (يناير) 2012ـ) كلد في بمدة خاف

يكنس عاـ  1916ـ ،كأصمو مف مدينة الخميل ،أمضى معظـ حياتو في القدس .اشترؾ في جميع مراحل النضاؿ
الفمسطيني المسمح ،خصكصا ثكرة ( 1939-1936ـ)كحرب ( 1949-1947ـ) ،حيث كاف أحد قادة جيش
الجياد المقدس ،كخاض معارؾ كثيرة منيا معركة القسطل التي استشيد فييا القائد عبد القادر الحسيني ،كما
27

جرح عدة مرات ،كدخل السجكف كالمعتقالت .انضـ عاـ  1949إلى حزب البعث العربي االشتراكي في األردف،

كانتخب عضكاً في القيادة القطرية (  )1959-1951كقاد النضاؿ السري لمحزب (  .)1960-1957شارؾ بدكر
أساسي أيضا في تأسيس قكات التحرير الشعبية .انتخب عضكاً في المجنة التنفيذية لممنظمة ثالث مرات قبل أف
يتخمى عف عضكية المجنة التنفيذية ،ككاف عضكاً في المجمس الكطني الفمسطيني ،كالمجمس المركزي لمنظمة

التحرير الفمسطينية منذ تأسيسيا عاـ  1964حتى عاـ  ،1991حيف استقاؿ احتجاجا عمى قبكؿ المنظمة بقرار

مجمس األمف رقـ  242كاالعتراؼ بدكلة العدك.صدر لو عاـ  1993القسـ األكؿ مف مذكراتو "في خضـ النضاؿ
العربي الفمسطيني" كفي عاـ  2004صدر لو الجزء الثاني مف مذكراتو "مف النكبة إلى االنتفاضة" ،تكفي في

عماف يكـ الخميس  26كانكف الثاني (يناير) 2012ـ.

كفيما يمي لمحة سريعة عف حياة المناضل بيجت أبك غربية:


أنيى تعميمو في المدرسة الرشيدية الثانكية بالقدس.



أمضى معظـ حياتو في القدس.



اشتغل في التعميـ في الكمية اإلبراىيمية بالقدس سنكات .57 – 36



عمل في الصحافة عاـ 1937ـ ككيالً كمراسالً لجريدة (الجامعة اإلسالمية) في القدس.



شارؾ في انتفاضة فمسطيف عاـ 1933ـ.



شارؾ بالسالح في ثكرة .1939 – 1936





ُس ِج َف عدة مرات في عيد االنتداب البريطاني.
انتسب إلى الحزب العربي الفمسطيني .1949 – 1946

شارؾ بالسالح في حرب  1949 – 1947في قيادة جيش الجياد المقدس جرح خالليا في القدس ( )8
مرات كشارؾ في معركة القسطل التي استشيد فييا القائد عبد القادر الحسيني.



طرية لمحزب
انتسب إلى حزب البعث العربي االشتراكي  1959 – 1949كانتخب عضكا في القيادة الُق ْ



اعتقل كسجف في الخمسينات عدة مرات في األردف.



طرية السرية لحزب البعث العربي االشتراكي.
اختفى في األردف  1959 – 1957ضمف القيادة الُق ْ

في األردف.



سجف في األردف  1962 – 1960بنفس الزنزانة مع قاسـ الناصر كأ ِ
ُفرج عنو ضمف عفك عاـ.



عضك ىيئة إدارية – لنقابة عماؿ الفنادؽ في القدس .1963 – 1962



عضك في المجنة التنفيذية األكلى لمنظمة التحرير الفمسطينية .1965 – 1964



عضك في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .1969 –1967



بعماف (العمل الفدائي) .1971–1968
عضك في قيادة الكفاح المسمح َّ




عضك في قيادة جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني .1991 –1968

عضك في المجمس الكطني الفمسطينيكالمجمس المركزي لمنظمة التحرير الفمسطينية

1991-1964

كاستقاؿ بسبب مكافقة المجمس الكطني الفمسطيني عاـ (  )1991عمى قرار (  )242الذي يعترؼ بدكلة
العدك كمكافقة المجمس الكطني عمى الدخكؿ في مفاكضات مع الييكد.



عضك في التجمع القكمي العربي الديمقراطي في األردف عاـ .1992 –1990
28



ترأس المجنة العربية األردنية لمجابية اإلذعاف كالتطبيع .1995 – 1993



عضك المجنة التنفيذية لممؤتمر الكطني األردني لحماية الكطف كمجابية التطبيع.

40

أبك غربية ،بيجت ،من مذكرات المناضل بيجت أبوغربية ،من النكبة إلى االنتفاضة ( ،)2000-1949

41

الرسالة في عيدة الكاتب.

43

أبك غربية ،ص.280 .

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،2004 ،ص .321 -318

42منيـ المحامي عزيز شحادة كالطبيب حمدي التاجي الفاركقي.
44أبك غربية ،ممدر سبق ذكره ،ص.343-335 .
45وثائق  ،1967ص.1027-1026

46
مر في المنفى ،مذكرات عبد القادر ياسين  ،الدار الكطنية الجديدة ،دمشق،2009 ،
ياسيف ،عبد القادرُ ،ع ٌ
ص.73 .

47يقكؿ أبك جياد" :ال نخفي عمى أحد القكؿ أنو منذ المحظة األكلى لنشكء منظمة التحرير الفمسطينية عمى يد

األطراؼ العربية الحاكمة كنا ال نعتبرىا إال محاكلة لقطع الطريق عمى اإلرىاصات الثكرية التي يحبل بيا الشارع
الفمسطيني بعد سككت كضـ كالحاؽ زاد عمى ستة عشر عاماً‘ كال نخفي عمى أحد القكؿ ّأنو رغـ تقييمنا ليذه

بد لنا من االحتفاظ بو مم
المنظمة كلدركىا الخفي إالّ أننا اعتبرنا ّأنيا إطار رسمي يحكز شرعية عربية
وال ّ
الحرص عمى اقتحامو والسيطرة عميو (التككيد مضاؼ) ".مقتبس في أبك عمرك ،زياد ،خمياللوزير "أبو جياد" ،

كعماف ،2013 ،ص.40 .
دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،راـ هللا ّ

48

ناجي عمكش  ،فكر حركة المقاومة الفمسطينية (  )1987-1948نظرة عامة .لجنة تراث بيرزيت ،الطبعة

األكلى.1993 ،

49الدجاني ،برىاف (رئيس تحرير) ،الكتاب السنور لمقضية الفمسطينية  ،1968مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
بيركت ،1971 ،ص113 .؛ اليوميات الفمسطينية ،المجمد الثامف ،1968 ،مركز األبحاث في منظمة التحرير
الفمسطينية ،بيركت.

50

عبد الرحمف ،أسعد ،منظمة التحرير الفمسطينية جذورىا تأسيسيا مساراتيا  ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير

51

راجع المكقع:

52

أبك غربية ،ممدر سبق ذكره ،ص.359 -344 .

54

الدجاني ،الكتاب السنور لمقضية الفمسطينية ،1968 ،ممدر سبق ذكره ،ص.62 .

الفمسطينية ،1987 ،ص.141-137 .

53

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3745
أبك غربية ،الممدر نفسو ،ص.373 -368 .

55وثائق القضية الفمسطينية  ،1968مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت ،ص  .451-449نقالً عف جريدة
الدفاع ،العدد  ،9629الجمعة  5كانكف الثاني (يناير)  1968ـ ،المكافق  6شكاؿ  1387ىػ.

56آخر ساعة ،العدد  ،1743كانكف الثاني(يناير)  ،1968ص.11 .
57ص ،52وثائق .1968
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ممادر الدراسة
كعماف.2013 ،
أبك عمرك ،زياد ،خمياللوزير "أبو جياد" ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،راـ هللا ّ
أبك غربية ،بيجت،من مذكرات المناضل بيجت أبوغربية ،من النكبة إلى االنتفاضة (  .)2000-1949بيركت:
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،الطبعة األكلى.2004 ،

البرغكثي ،عمر الصالح ،يوميات  ،1964مخطكطة ،محفكظة عند حفيدتو رشا البرغكثي.

30

الحكت ،بياف نكييض ،القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطين
الفمسطينية ،بيركت.1986 ،

 ،1948-1918مؤسسة الدراسات

عماف 11 ،تشريف أكؿ (أكتكبر) .1987
حمكدة ،محيفة الشعبّ ،
داكدية ،دمحم ،مقابمة مع يحيى ّ
الدباغ ،مصطفى مراد ،بالدنا فمسطين ،القسم الثاني – الجزء الثامن ،طبعة دار اليدى ،كفر قرع ،د .ت.
الدجاني ،برىاف (رئيس تحرير) ،الكتاب السنور لمقضية الفمسطينية  ،1967مؤسسة الدراسات الفمسطينية،

بيركت.1970 ،

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الكتاب السنور لمقضية الفمسطينية  ،1968مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت،

.1971

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الكتاب السنور لمقضية الفمسطينية  ،1969مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت،

.1972

دركزة ،دمحم عزة ،مذكرات دمحم عزة دروزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،1993 ،المجمد الثالث.
الصالح ،عبد القادر ،ذكريات ،مطبعة رفيدي ،عماف.1985 ،

صايغ ،يزيد ،الكفاح المسّمح والبحث عن الدولة ،الحركة الوطنية الفمسطينية ،1993 – 1949 ،ترجمة باسـ
سرحاف ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.2002 ،

عبد الرحمف ،أسعد ،منظمة التحرير الفمسطينية جذورىا تأسيسيا مساراتيا  ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير
الفمسطينية.1987 ،

العارؼ ،عارؼ ،النكبة ،نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود  ،الجزء األكؿ ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،

بيركت.2012 ،

المدمرة رقم  12لفتا  ،مركز أبحاث جامعة بيرزيت،
عبد اليادي ،لبنى ،ككناعنة ،شريف ،القرى الفمسطينية
ّ
بيرزيت.1991 ،
عبد اليادي ،ميدي ،المسألة الفمسطينية ومشاريم الحمول السياسية!

صيدا.1975 ،

 ،1974-1934المكتبة العصرية،

مجمة الجديد" ،مف ىك يحيى حمكدة" العدد  ،77السنة الثانية ،الجمعة  5كانكف الثاني (يناير)  ،1968ص

.22-20
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نسيبة ،حازـ زكي ،تاريخ األردن السياسي المعامرما بين عامي  1967-1952م  ،منشكرات لجنة تاريخ
األردف ،عماف.1992 ،

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ذكرياتمقدسية ،سيرةذاتية ،رياض الرّيِس لمكتب كالنشر ،بيركت.2010 ،
ناجي عمكش  ،فكر حركة المقاومة الفمسطينية (  )1987-1948نظرة عامة .لجنة تراث بيرزيت ،الطبعة
األكلى.1993 ،

النجار ،عايدة ،محافة فمسطين والحركة الوطنية في نمق قرن  ،1948-1900المؤسسة العربية لمدراسات

كالنشر.2005 ،

اتمحام فمسطيني ،حنا ديب نقارة محامي األرض والشعب  ،تحرير عطا هللا سعيد قبطي ،مؤسسة
نقارة ،حنا ،مذكر
ٍ
الدراسات الفمسطينية ،بيركت.2011 ،
مر في المنفى ،مذكرات عبد القادر ياسين ،الدار الكطنية الجديدة ،دمشق.2009 ،
ياسيف ،عبد القادرُ ،ع ٌ
منظمة التحرير الفمسطينية-مركز األبحاث ،اليوميات الفمسطينية  ،المجمداف الثامف كالتاسع ،مركز األبحاث،

بيركت.
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