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تسجيل وتوثيق تاريخ الثورة الفلسطينية
شهادة االخ فاروق القدومي "ابو اللطف"
جمع وتحرير :يحيى يخلف
فاروق القدومي (أبواللطف) قائد تاريخي وأحد مؤسيس حركة فتح وأحد قادة املسرية لسنوات
طويلة ،وأحد قادة الدبلوماسية الفلسطينية .

النكبة والبدايات
تخرجت من املدرسة العامرية بيافا ،وكان من زماليئ يف الدراسة شفيق الحوت .كان هذا عام  ،1948ثم يف
عام  1950ذهبت اىل االرامكو وعملت يف السكة الحديد للسعودية ولعدة سنوات ،ث ّم التحقت بالجامعة
األمريكية عام  1954وكنت منتميا اىل حزب البعث العريب االشرتايك وعندما حل عام  1958بدأت أبحث عن
طريق للعمل من أجل فلسطني حيث كنت قد تعرفت عىل ابو عامر و ابو اياد وعدد من االخوة الذين
عملوا يف رابطة طالب فلسطني قبل ان يصبح هناك اتحاد عام لطالب فلسطني ،وبعد هذه الفرتة ذهبت
اىل ليبيا ألعمل هناك ومن ليبيا اىل السعودية ،ث ّم ذهبت للعمل اىل الكويت وهناك التقينا مرة اخرى مع
االخ ابو عامر واألخ أبو اياد ومع زمالء آخرين ،وال شك يف ذلك التاريخ كانت الظروف قد نضجت.
شكل نجاح الثورة الجزائرية حافزا لنا ،وللقيادات الفكرية الفلسطينية من اجل استلهام الثورة
الجزائرية ،فنشأت الهيئات والنويات يف البلدان العربية من مجموعات صغرية أهمها حركة فتح،
وكان فيها اخوة كبار وميتلكون تجربة ،وكام قلت كان األخ أبو عماّ ر واألخ أبو جهاد ،واألخوة
عادل عبد الكريم وعبد الله الدنان ،وأبو األديب ،وصالح خلف ،وخالد الحسن ،وعيل نارص ياسني.
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وبالطبع كنت أنا ،وأسسنا حركة فتح ،وكنت أرشف عىل اللجنة السياسية واخراج نرشة سياسية،
وكنا أيضا قد أصدرنا مجلة فلسطيننا منذ العام  1958وكان لألخ ( أبو جهاد) اليد الطوىل يف
تأسيسها ومتابعتها ،بالتعاون مع األخ توفيق حوري وهو أخ لبناين نحرتمه ونق ّدره.

االنطالقة

عام  ،1964يف ذلك التاريخ كان هناك احتامل عقد مجلس وطني فلسطيني يف القدس فتشاورنا
واجتمعنا يف الكويت مبن حرض .كان هناك رأيان ،بعضهم يقول البد من االنطالقة وآخرون يقولون
بالتأجيل .حقيقة قلت يجب أوالً انعقاد املجلس الوطني الفلسطيني ،يعني اقرار العرب برضورة
وجود كيان فلسطيني ،أو دعنا نقول جيش فلسطيني جيش التحرير فهذا يعني دعام التجاهنا
املسلح ،واخريا قررنا خطة (حتى يغيب القمر) للإلنطالقة وك ّنا يف الكويت ،وكلف األخ ابو يوسف
الن ّجار قائدا عاما من اجل االنطالقة واألخ أبو عماّ ر نائبا له ،فكانت االنطالقة يوم  65-1-1يف عملية
نفق عيلبون والتي ارتقى فيها احمد موىس أول شهيد.
وكان لالنطالقة صدى واسع ،غري أ ّن بعض القوى الفلسطينية املوالية للمرحوم احمد الشقريي
انتقدت حركة فتح وا ّدعت ان هذا التوقيت خاطىء وأن قادة فتح مل ينسقوا مع عبد النارص ،وقالوا
ما اسميناها التاءات الثالث ،أي أن انطالقة فتح كان يتعني عليها أن تختار توقيت غري هذا التوقيت،
وأن تقوم بالتنسيق ،لكيال يحدث توريط للدول العربية يف حرب غري مستعدين لها ،يعني التاءات
الثالث ( توقيت ،تنسيق ،توريط) ..وقد كتبت مقاال حول ذلك ورددت عىل هذه اإلدعاءات .كام
أ ّن بعض االخوان القوميني كان يعتقدون أن فتح حركة اسالمية ،فلام قرأوا الرد مبضمونه القومي
بدأت االتجاهات القومية تنظر بتقدير واحرتام نحو حركة فتح.
أنا التحقت بحركة فتح وأنا أحمل فكرا قوميا ،وفتح فيها قيادات من خلفيات سياسية من كل
االتجاهات ،لكننا تركنا األحزاب وانصهرنا يف فكر فتح الوطني.
وما زلت أذكر كيف تعلمنا الوطنية منذ الصغر ،وعىل سبيل املثال عندما كانت الحرب دائرة عام
 1948كان هناك ص ّياد يف يافا يصيد السمك ،وكنا ونحن شباب نعرفه ونزوره ،وملا بدأت الحرب
التحق ليقاتل ضد االرسائيليني حيث كان يتقن استخدام الـ ( )TNTوغريها من املتفجرات ،وخاض
معركة ضد مستوطنة بيت فجار يف املنطقة الجنوبية من يافا وكنا ايامها يف الحارة فذهبنا اليه وكان
يحمل معه بعض الجرحى ،فأكربنا فيه هذه البطولة .وصفّق له شباب الحارة بحرارة ،فغضب
الرجل ،وقال :لو كان يف أيديكم سالح ملا صفقتم .فكان هذا الحديث بالفعل احد األمور التي اثرت
يب بشكل كبري.
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اعتقال القيادة يف دمشق عام 1966
عام  1966جاءنا خرب حادث استشهاد املرحومني يوسف عرايب ومحمد حشمة يف دمشق واملالبسات
التي رافقت ذلك ،واعتقال أبو عماّ ر وأبو جهاد وأبوصربي وأبوعيل إياد ،وبعض األخوة اآلخرين
وكلهم قيادات ووضعوا يف السجن ،جاء اخ اسمه حسام اىل الكويت يخربنا فبحثنا كيف ميكن ان
نعالج هذه املسألة ،وتم القرار ان االخ ابو اللطف له عالقة جيدة ولكن من يذهب معه قال االخ
عبد الله الدنان انا اذهب معه ،وبالفعل ذهبنا وكان يل عالقات باالخوة هناك والشعبة الفلسطينية
بحزب البعث ،وكان اخ اخر اسمه لطف غنطوس ،عندما قابلناهم سألونا عن اإلخوة وتوجهاتهم
السياسية ،وأجبناهم عن هويتهم ،قالوا كنا نظن ان هؤالء إخوان مسلمون ،قلت لهم أنا امني رس
اللجنة املركزية كيف اخوان مسلمون.
فاستغربوا من ذلك وذهبنا ملقابلة القيادة القطرية وقابلنا وزير الدفاع آنذاك حافظ االسد ،كام بدأت
اتصااليت مع من نعرفهم من اخواننا يف حزب البعث ،القيادة القطرية ،ث ّم عدت اىل الكويت ومكثنا هناك
فرتة من الزمن لتقييم املوقف مع اإلخوة يف القيادة ،وبعد ذلك عدت اىل دمشق مرة أخرى وكانت قد
توترت االوضاع اكرث فقررت االستعانة باألخ أبو اياد ،فكتبت اليه برقية اركب اقرب طائرة واتجه فورا
اىل دمشق ،ويف غيايب كانوا قد وضعوا االخ ابو عامر يف الزنزانة فوصلنا اىل هناك ،وذهبنا اىل وزير الدفاع
آنذاك حافظ االسد ،فقال له ابو اياد يقولون انك سوف تشنق هؤالء .قال يا رفيق ابو اللطف من قال
لكم ذلك؟ قلت له شائعات يا رفيق ابو سليامن( كنا نقول له ابو سليامن رحمه الله) ،فنادى عىل االخ
خالد وهو مرافقه وهمس يف اذنه ثم قال تفضلوا اذهبوا اليه واخرجوه ،فذهبنا اىل الزنزانة واخرجنا
االخ ابو عامر ففرح طبعا وكانت هذه برشى لنا وكان األخ أبوجهاد قد خرج بعد وفاة ابنه الصغري.
خرج األخ أبو عامر ومن معه باستثناء األخوة ابو عبد العكلوك ،وزكريا عبد الرحيم ،والزغموت.
لكن ابو العبد وزكريا خرجا بعد محاكمة ،وحكم عىل الزغموت باملؤبد.
بعد هذا الحادث مبارشة وكنت اقيم يف فندق قاسيون بدمشق ،اتصل يب أبو إياد وقال يا ابو
اللطف اختفى ابو عامر بعدما اخرجناه من السجن ،فذهبت اليه حيث يقيم وكان االخوان جميعا
موجودين ،قالوا  :ماذا نفعل؟ قلت لهم :دعونا نسال اخواننا السوريني.
عادة كنا نذهب اىل االخ احمد السويداين رئيس االركان وكانت عالقتنا به جيدة وكان يستمع الينا،
فعندما دخلت عليه بعد الساعة الثانية عرشة ليال قال هل هناك بعض الحوادث؟ قلت له آسف
ان اقول لك ان االخ ابو عامر اختفى ونريد ان نبحث عنه ،ونعرف أين هو؟ وتوقعاتنا أن يكون
قد اعتقل إما من اللبنانيني أو االرسائيليني ،اذا ارسائيل الله يعوضنا لكن اذا القوات اللبنانية ممكن
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ان نجد حال ،قال اسرتيح ارشب فنجان قهوة واالخ ابو اياد ينتظر ،فخرج قليال ثم عاد وقال يل :ال
تخافوا هو عند االخوان اللبنانيني .ث ّم حدثت تدخالت وأفرج عنه.

املؤمتر األول ومعركة الكرامة
عقدنا املؤمتر األول لحركة فتح عام 1967وحرضه عدد ضيق ،النه عقد يف بيت أبو جهاد ،من الرعيل
األول يعني شباب كانوا معنا الننا نحن سابقا شكلنا لجنة مركزية ،وهؤالء الشباب كانوا معنا وكانوا
يف نفس الوقت اعضاء يف هذا املؤمتر ومنهم صالح الزواوي ومختار بعباع ومحمود فالحة الذي كان
يشتغل سكرتري عند الرئيس االتايس ،وصبحي أبو كرش وابو منهل وابو العبد العكلوك.
بحثنا كيف نص ّعد النضال بعد نكسة حزيران ورضورة ان نستمر يف الثورة .
كنت املوجه السيايس يف معركة الكرامة ،كنت مع أبو عامر ،وأبو جهاد ،وأبو إياد ،وأبو صربي ،وكان
معنا كوادر هامة ومنهم صالح التعمري ،والحاج اسامعيل ،وغريهم ،وكانت ام يوسف أم الشهداء،
معنا أشبال حوايل مائة وعرشين وحفرنا لهم االنفاق حتى يختبئوا بها.
مل يكن احمد جربين معنا .كان األخ نرص يوسف يف غور منرين ،كان ربحي الذي وضع الحزام الناسف.
كان هناك شباب تدربوا يف الصني التعمري واخرون يتسلحون بالبنادق ومدافع الهاون والـ آر يب جيه.
وقد تصدت للدبابات االرسائيلية مجموعات شجاعة اول مجموعة متقدمة استشهدت وهي تتصدى
لإلرسائيليني وتوقع بهم خسائر فادحة .كانت معركة الكرامة ملحمة بطولية .كان هناك الجيش االردين
والقائد العسكري اللواء مشهور حديثه الذي أبىل بال ًء حسن هو وجنود وضباط الجيش األردين،
وصعدنا أنا وأبو اياد اىل الجبل ،وكان األخ ابو عامر يدير املعركة وكان يف املنطقة الشاملية ،وبعد أن
صعدنا أنا وأبواياد حوايل مئتني أو ثالمثائة مرت ،جلس أبو اياد اىل جانب صخرة ،والتقينا األخ أبو صربي،
فواصلنا امليش اىل ان وصلنا مغارة يف الجبل هناك قال انا لن اذهب حتى يخرج آخر فدايئ مناضل من
املعركة ساملا ،وبقينا حتى الساعة الخامسة والثلث ،انسحب االرسائيليون بعد الرضبات التي تلقوها
خاصة من املدفعية االردنية وعدنا يف الليل مشيا اىل قاعدتنا يف السلط ،ومل يصل أحد منا عماّ ن االّ بعد
ظهر اليوم التايل ،وكانت ام اللطف تبحث عنا ونزلت هي وصديقة لها من سوريا اىل بلدة الكرامة
تستفرس ع ّني ،فأدخلوها اىل موقع فيه ثالثة وتسعني شهيدا وقالوا لها ابحثي عنه بني هؤالء الشهداء.
وبدأت أبحث عنها بدوري عندما علمت بذلك واتصلت هاتفيا وقلت لها انا موجود.
يف معركة الكرامة قاتل الفدائيون ببسالة ،وبسالحهم البسيط ،يجب ان نعرتف انه مل يكن عندنا
اال عدد من قواذف آر يب جي ،2وملا حدثت املعركة وانتهت ،أرسل الرئيس عبد النارص لجنة من
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الجيش مع خرباء روس وفحصوا ما جرى ،وشاهدوا دبابة مرضوبة والجندي االرسائييل بداخلها،
وبعد فرتة من الزمن بعثوا لنا اآلربيجيهات  ،7وكان ذلك بداية المتالكنا نوعاً متقدماً من السالح.

العالقة مع عبد النارص
حتى معركة الكرامة مل نكن قد التقينا بالرئيس عبد النارص ،فأول مقابلة طلبناها كنا ما زلنا يف
الكويت .كنت مع أبو عامر ومعنا األخ محمود مسودة (أبو عبيدة) دعانا صالح نرص مدير املخابرات،
وبدأ يتحدث معنا ،ووعدنا برتتيب موعد مع الرئيس عبد النارص .انتظرنا يوم يومني ثالثة ،ومل نقابل
عبد النارص وكان ابو عامر موجودا ً يف بيت أخيه الكبري ،ووجدته قلقا وقال يل :ماذا نقول للناس.
وبذكائه وجد مخرجاً من املأزق حتى ال يقول اآلخرون وخاصة جامعة الشقريي أ ّن عبد النارص رفض
مقابلتنا .وكان يف العامرة التي يسكن فيها شقيقه جامل الصوراين عضو لجنة تنفيذية مع الشقريي،
وكذلك عبد الفتاح الرشيف وكان يعمل مع الشقريي يف منظمة التحرير ،ففكر األخ أبو عامر بذكائه
املعهود أن يخرتع كذبة بيضاء ،فانتظر نزول عبد الفتاح الرشيف وتظاهر أنه يهيء نفسه للذهاب اىل
املطار ورتّب سيارة تنتظره ،وعندما نزل الرجل من شقته قابل أبو عامر فسأله عن أخباره ،فأجابه
جئنا والتقينا الرئيس عبد النارص ،ث ّم ركب السيارة وذهب اىل املطار.
اخونا عبد الفتاح خرب الشقريي ان ابو عامر قابل عبد النارص.
أنا مكثت يف مرص أمارس نشاطا سياسيا مع القوى والشخصيات التقدمية والقومية ومع الطلبة
الفلسطينني هناك ،ومحاولة بناء عالقات مع املستوى السيايس الرسمي املرصي.
ومل ننجح يف البداية واقترصت عالقاتنا مع اللواء صادق الذي كان مسؤوال عن االستخبارات
العسكرية .وكانوا يطلبون قبل الـ  1967أالّ نص ّعد العمليات يف غزة اال بالتنسيق معهم.
وأحيانا عندما كنت أسافر يوقفوين يف املطار فيأيت األخوة من الجهات املختصة ويدخلونني .بعد
عام  1967وتصعيد الكفاح املسلح بدأت العالقات تتحسن ،وجاء أحد كوادرنا وهو الرائد خالد
(رحمه الله استشهد يف ما بعد إثر غارة ارسائيلية عىل قواعدنا يف السلط) وكانت تربطه عالقة
شخصية بالسيد محمد حسنني هيكل .التقى يب وذهبت أنا وإياه ملقابلة هيكل.
وعندما دخلنا قدمت له نفيس كعضو لجنة مركزية ،وق ّدمت الرائد خالد كعضو مجلس ثوري.
اغتاظ هيكل وقال يل :اذهب وقابل رئيس املخابرات املرصية أمني هويدي ،فأجبته :نحن نريد أن
نقابل املستوى السيايس وليس جهاز املخابرات ،تعبنا من كرثة لقاءاتنا مع الجهات األمنية.
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ث ّم جلسنا معه وتحدثت معه طويال عن أفكارنا وأهدافنا وطموحاتنا وتوجهاتنا القومية.
ويف نهاية الحديث ،قلت لالستاذ هيكل مرة أخرى نحن نريد ان نقابل سياسيني وليس مخابرات
فأجاب :امهلني عرشة دقائق ،وسأحاول.
غاب ع ّنا عرشة دقائق بالفعل ،ث ّم عاد ،وقال غدا ستقابل سياسيا ،قلت له :سيكون معي أخ من
اخواننا وهو عضو لجنة مركزية قال احرضه معك .كان املعني هو األخ ابو اياد الذي كان يف ذلك
الوقت موجودا يف القاهرة.
عندما خرجنا اتصلت به وقلت له ستكون هناك مقابلة مع شخص سيايس ،والسيايس هو عيل صربي
عىل ما أظن.
يف اليوم التايل التقينا هيكل وركبنا معه يف سيارته.
عىل الطريق سألنا مازحا :أتعرفون اىل أين أنتم ذاهبون؟
وكنا وقتها عىل مشارف حي منشية البكري حيث يسكن الرئيس عبد النارص.
أجبته وقد أدركت ماهية املفاجأة :نعم نعرف عند سيادة الرئيس.
دخلنا منزل الرئيس ،وجلسنا يف الصالة ننتظره وكنت أحمل حقيبة جلد لونها أخرض ،جلست
ووضعتها بجانبي ،ولفت هيكل نظري أن هذا املقعد سيجلس عليه الرئيس ،فانتقلت اىل مقعد
آخر ونسيت أن آخذ حقيبتي.
دخل الرئيس عبد النارص علينا انا وابو اياد وهيكل ،وجلس وبدأت الحديث معه كالتايل :نحن فتية
آمنوا بالله وبربهم وبقضيتهم فمنا من هو القومي ومنا من هو البعثي ومنا من هو النارصي ،قال
ال يوجد حزب نارصي قلت له انا نارصي يا سيادة الرئيس فضحك ،وانا قلت لالستاذ هيكل نحن
نريد ان نقابل رجال سياسيا فضحك وقال قبل مجيئكم جائتني برقية من املخابرات ان رجال الفتح
دخلوا ليغتالوين ،ث ّم ضحك وقال ملن هذه الشنتة الخرضاء قلت سيادة الرئيس هي يل فيها أوراقي
اذا شئت افتحها ،قال ال شنتة الفتح ما تنفتح ،وتحدث ابو اياد وقدم له رشحا وافيا ،فقال ألبو
إياد انا سأقسم الرغيف بيني وبينكم ،وتأكدوا من ذلك .قلت يا سيادة الرئيس نحن نريد اتصاال
سياسيا ال مخابراتيا ،قال طيب .وقال سيكون محمد حسنني هيكل هو الصلة السياسية وانت قلت
ان صادق كان صادقا معنا قلت له نعم يا سيادة الرئيس ،قال واللواء صادق هو العالقة األمنية.
وانتهت املقابلة وخرجنا وبدأت العالقة تتطور بالفعل.
رصح بعدها أن املقاومة الفسطينية وجدت لتبقى.
ث ّم كان لنا معه اللقاء التاريخي بعد معركة الكرامة ،و ّ
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