فتح يف سنواتها األوىل
مرحلة التأسيس :االنطالقة – أبو جهاد يف الجزائر
يحيى يخلف*
-2بعد إنجاز وثيقة (بيان حركتنا) بدأت عملية االستقطاب للتنظيم ..كان أبوإياد(صالح خلف) ،وأبو
األديب(سليم الزعنون) من أوائل الذين تم استقطابهم لإلنضامم للحركة ،ويقول يف ذلك أبو األديب
أن خليل الوزير(أبو جهاد) فاتحه بالفكرة للثقة القامئة بينهام والصداقة املتينة التي تربطهام،ورشح
له هدف التنظيم(فتح) باطالق ثورة متارس الكفاح املسلح وتقتيض الرسية أن تكون عالقته مع
شخص آخر سيتصل به،وبالفعل اتصل به شخص قدم نفسه باسم فتحي القايض(تبني يف ما بعد أنه
عبد الله الدنان)،ويف الوقت نفسه اتصل شخص آخر بصالح خلف قدم نفسه باسم نبيل حمدان
للغرض نفسه ،و(تبني يف ما بعد أنه عادل عبد الكريم)،وعىل الرغم من الصلة الوثيقة التي تربطهام
بيارس عرفات،فإنهام وافقا عىل االنضامم للحركة دون ان يعرفا حتى تلك اللحظة أن عرفات
عضومؤسس يف قيادتها.
كانت الرسية من أبرزالرشوط التي يقتضيها العمل،لكن قرار االستقطاب لالنضامم للقيادة خضع
ملعايري الخربة والقدرة والكفاءة لشخصيات ذات تاريخ نضايل،والرتكيز عىل النوع وليس الكم.
بعد صالح خلف وسليم الزعنون ،انضم فاروق القدومي(أبو اللطف) ،ث ّم خالد الحسن ،واستقطبت
الحركة قادة آخرين المتكنهم ظروف وظائفهم من االنضامم اىل خلية تنظيمية فتصبح عالقتهم
* كاتب وروايئ من فلسطني
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مع الحركة من خالل تواصلهم مع أحد اإلخوة يف القيادة  ،ويطلق عىل الواحد منهم لقب (ناظم)،
ومن هؤالء (هاين القدومي) الذي كان يعمل سكرتريا ألمري الكويت عبد الله السامل الصباح،والذي
كان يستطيع بحكم موقعه دعم ومساعدة التنظيم.
وأبرز من دخل اللجنة املركزية يف تلك الفرتة محمود عباس(أبومازن) ،وأبو يوسف الن ّجار وكان
معهام يف لجنة اقليم قطركوادر قيادية منهم رفيق النتشة ،وسليامن الرشفا.
ومن األسامء التي تم استقطابها يف مرحلة البدايات محمد اإلفرنجي ،سعيد املزيّن (أبو هشام)،
محمود الخالدي ،حسام الخطيب ،عيل الحسن ،الدكتور محمود أبو الفخر ،كامل الرساج(أبو نبيل)،
زهري العلمي ،أبو ماهر غنيم ،الشيخ محمد أبو رسدانه ،سعيد املسحال ،كامل العدوان ،عبدالفتاح
حمود ،خالد اليرشطي ،صخر حبش ،سميح أبو كويك ،زكرياعبد الرحيم ،أبو العبد العكلوك.
ومن السعودية جاءت أيضا كوادر قيادية منهم ماجد أبو رشار ،أحمد قريع (أبو العالء) وعبد
العزيزالسيد ،وسليامن أبو كرش ،و أبو الرائد األعرج ،والحاج مطلق وعدد آخر من الكفاءات .ومن
الجزائر ظهرت قامات قيادية لعبت دورا أكرب يف تاريخ الحركة ويف مقدمتهم:أبو عيل إياد ،وممدوح
صيدم (أبو صربي) ،ومحمد أبوميزر(أبوحاتم).
ومن الكفاءات العربية تم استقطاب توفيق حوري،وهاين فاخوري اللذين كلفا مبهمة االرشاف عىل
إصدار مجلة(فلسطيننا) التي بشرّ ت وعممت فكرة التحرير والعودة ،بل إ ّن هاين الفاخوري صار
يف وقت الحق عضوا يف لجنة إقليم لبنان .
عام 1962تم انجاز وثيقة (هيكل البناء الثوري) التي وضع خطوطها العريضة اللجنة املركزية،
وساهم يف صياغتها عدد من القادة والكوادر القيادية من بينهم عبد الله الدنان ومنري سويد ،وبذلك
صار للحركة وثيقتان متثالن فكرها الوطني ومبادئها ومنطلقاتها ،وهيكلها التنظيمي.
***
كان معظم قيادات الحركة يعيش يف دول الخليج ،ومل يكن مبدأ التفرغ للعمل الثوري وامليداين
مطروحا ،وكان يارس عرفات وخليل الوزير من أوائل القادة الذين ضحوا بالوظيفة ،وتفرغوا للعمل،
وبعد االنطالقة صار التفرغ حسب الرضورة ،وبالتدريج.
كانت شخصية يارس عرفات شخصية طليعية ،تنزع نحو التميّز والسيطرة والسعي للقيادة ،ومن
رشوط ذلك كان النزول للميدان ،واالنتقال من الخليج اىل دول الطوق املحاذية لألرض املحتلة،
لذا ذهب يارس عرفات اىل امليدان ،اىل سورية ولبنان واألردن وقطاع غزة ،لتشكيل الخاليا وجمع
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السالح ،وايجاد القواعد االرتكازية ،والتواصل مع خاليا كان قد استقطبها هو وأبوجهاد يف غزة
والضفة ولبنان .كان يارس عرفات يعمل مهندسا يف وزارة األشغال الكويتية ،ثم أسس رشكة هندسية.
ترك الوظيفة يف وقت ما من عام  1964لصالح طموحه الوطني ،وطموحه الشخيص يف تقدم الصفوف،
وأمىض سنة  1964يتحرك بنشاط يف دول الطوق ليكون الس ّباق يف اطالق مرشوع الكفاح املسلح .

اتسم تحركه بالرسيّة التي اتخذتها الحركة منهجا وأسلوبا ومن ذلك دخوله اىل الضفة الغربية عن
طريق مطار قلنديا متنكرا بلباس وجوازسفر باكستانيني كام أخربنا السيد سليم الزعنون عندما كان
الخالف محتدما بني أعضاء اللجنة املركزية عىل موعد االنطالقة ،جاء لتشكيل رأي عام يف أوساط
تنظيم فتح مؤيدا لرأيه ،وتواصل مع أعضاء وقيادات التنظيم ،ومنهم أبو ماهر غنيم ،والشيخ أبو
رسدانة يف عماّ ن ،ويف الضفة تواصل مع قيادات وأعضاء يف الحركة منهم (بدوي جنيد) أبرز رموز
الحركة آنذاك يف مدينة الخليل ،ومع حمد العايدي يف أريحا ،ومع شخصيات أخرى يف رام الله
وجنني وطولكرم وقلقيلية.
ويف لبنان تواصل مع توفيق حوري ،وهاين فاخوري ،وزهري العلمي ،وأرشف عىل تأسيس معسكر
رسي للتدريب يف الجبل (بحمدون) ،وكان عىل اتصال مع كوادر الحركة يف عني الحلوة ومن ابرزهم
ّ
أحمد األطرش.
لكنه ك ّرس معظم الجهد للساحة السورية ..كان يدرك أن الساحة السورية هي الساحة املؤهلة
لتكون مركز قيادة ،ومركز تدريب وتسليح وانطالق ،وكان هناك عالقات بني بعض أعضاء اللجنة
املركزية (صالح خلف ،فاروق قدومي ،عادل عبد الكريم ،عبد الله الدنان) مع قيادات سورية
من حزب البعث ،كام كانت هناك قيادات فتحاوية للساحة السورية ( محمود الخالدي ،حسام
الخطيب ،حسن عبّاس ،سليم زيد) ولها تواصل مع ابناء فلسطني يف املخيامت ومع شخصيات
سورية مرموقة منارصة للقضية الفلسطينية .
لكن الطريق يف سورية مل تكن ممهدة ،فقد كان التنظيم الفلسطيني يف حزب البعث يسعى اىل
اخرتاق تنظيم فتح ،والسيطرة عىل العمل العسكري ،وكان عىل يارسعرفات أن يدفع الثمن غاليا
هو وأبو جهاد وعدد من الكوادر دفاعا عن القرار الوطني املستقل ،وهو القرار الذي مل يتنازل
عنه حتى آخر رمق ،وسنفصل ذلك يف مكان آخر ،ويف سياق روايتنا لتاريخ فتح يف سنواتها األوىل.
شهدت سنوات النصف األول من عقد الستينات أحداثاً وتطورات ذات تأثري يف دول الطوق التي
يتحرك بها يارس عرفات ورفاقه ،منها حدوث انقالب عسكري يف سورية ( 28سبتمرب /ايلول )1961
أطاح بالوحدة التي كانت قامئة بني مرص وسورية ،والتي أعلنت يف 22فرباير /شباط 1958تحت
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اسم الجمهورية العربية املتحدة.
ومنهااالنقالب املضاد الذي جرى يف سورية بقيادة حزب البعث (الجناح العسكري) يف الثامن من
مارس آذار 1963والذي وضع حدا لحكومة االنفصال التي كان يرتأسها خالد العظم.
ولعل الحدث األبرز والذي كان له عالقة بالقضية الفلسطينية والرصاع العريب االرسائييل هو رشوع
ارسائيل يف تحويل مياه نهر األردن يف مطلع الستينات من القرن العرشين ،والتداعيات السياسية
والعسكرية العربية التي رافقت ذلك ،وتأثري ذلك عىل القضية الفلسطينية ،وخصوصا عىل ت ّبني
القمة العربية التي عقدت يف القاهرة ( 13يناير  )1964مببادرة من الرئيس عبد النارص فكرة
تأسيس كيان فلسطيني ،بهدف متكني الشعب الفلسطيني من املشاركة قي تحرير وطنه وتقرير
مصريه ،وتكليف الق ّمة للسيد أحمد الشقريي بهذه املهمة.
وكان من اهم قرارات املؤمتر أيضا :إنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية تتشكل يف
كنف الجامعة العربية ردا عىل ما قامت به ارسائيل من تحويل ملياه نهر األردن.
ال شك أن هذه االحداث ،وخصوصا حالة التوترعىل جبهة األردن ،وتحرك السيد أحمد الشقريي
يف دول الطوق وأماكن تج ّمعات الفلسطييني يف دول الشتات ،والتحضري النعقاد املجلس الوطني
يف القدس ،وتوفر مناخ مالئم يف سورية بعد وصول حزب البعث اىل الحكم  ،كل ذلك وضع يارس
عرفات يف أجواء التحدي ،وجعله يف عجلة من أمره إذ كان هو وجزء كبري من قادة فتح يعملون
من أجل حركة وطنية شعبية ال تكون تحت وصاية عربية ،لكنها عىل الرغم من ذلك مل تعارض
جهود السيد أحمد الشقريي ،ومل تشكّل عقبة يف طريقه.
كان يارس عرفات يف عجلة من أمره ،يتبنى رسعة االعداد النطالقة الثورة ،ويجري االستعدادات
والتحضريات لعملية عسكرية مدوية تعلن عن بدء الكفاح املسلح قبل تأسيس الكيان الفلسطيني
املزمع تأسيسه ،وكان يعارضه عدد من أعضاء اللجنة املركزية تحت ذريعة عدم توفر اإلمكانيات
واالستعدادات.
ويف شهر أيار /مايو من عام  1964اجتمعت اللجنة املركزية يف الكويت للبحث يف موعد االنطالقة،
فتباينت وجهات النظر بني مؤيد لالرساع باالنطالقة وبني من يدعو للرتيث وانتظار توفر االمكانيات
املادية والعسكرية.
انقسمت اللجنة املركزية اىل معسكرين ،أطلق عليهام يف ذلك الوقت وعىل سبيل الدعابة :معسكر
العقالء الداعي اىل الرتيث ،ومعسكر املجانني الداعي اىل رسعة البدء باالنطالقة.
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يف ذلك العام سافر يارس عرفات اىل الجزائر مرات عديدة للقاء أبوجهاد الذي كان يقوم مبهمة مدير
مكتب فلسطني هناك يف ذلك الوقت للتباحث معه يف موضوع االنطالقة ،وكان أبو جهاد قد عزز من
مكانة فتح يف الجزائر ،وربط عالقات مميزة مع الرئيس بن بيال ومع القيادات الجزائرية ومع حركات
التحرر التي كان لها مكاتب يف العاصمة الجزائرية ،وكذلك مع الصني وفيتنام وكوريا من خالل
سفاراتها ،وقد شارك يارس عرفات يف وفد ترأسه أبوجهاد زار الصني زيارة رسمية ،فاستقبل الوفد
استقباال رسميا  ،وأقيمت عىل رشفه مهرجانات تضامن لصالح القضية الفلسطينية ،فكان يارسعرفات
وأبوجهاد أول قائدين من حركة فتح ،بل أول شخصيتني فلسطينيتني تزوران الصني الشعبية.
***
عام 1964برزت املعطيات الجديدة التي وضعت القضية الفلسطينية يف صدارة املشهد العريب ،إذ
انعقد كام أسلفنا يف القاهرة مومترالقمة لقادة ورؤساء وامراء وملوك البلدان العربية األعضاء يف
الجامعة العربية مببادرة من الرئيس املرصي جامل عبد النارص وذلك يف كانون الثاين /يناير من عام
 ،1964وقرر املؤمتر رضورة إنشاء كيان فلسطيني ،وكلف السيد أحمد الشقريي كام ذكرنا بعقد
اجتامعات يف البلدان العربية التي تتواجد بها تجمعات فلسطينية والتحضري لعقد مومتر وطني
ينبثق عنه هذا الكيان.
قام السيد أحمد الشقريي مبوجب هذا التكليف بجوالت يف الدول العربية ،ويف احدى زياراته
للجزائر التقى بوفد من حركة فتح يضم يارس عرفات وأبوجهاد وزهري العلمي ،وقد حاولوا إقناعه
بالتعاون مع الحركة فوعدهم بذلك لكنه مل يفعل.
كانت فكرة قيام هذا الكيان الذي أصبح يف ما بعد منظمة التحرير ميثل التزاما رسميا عربيا،
فلم تعارضه فتح ومل ترتدد يف متابعة االتصاالت مع السيد الشقريي ،بل دفعت بعض قياداتها
للمشاركة يف املؤمتر الوطني املزمع عقده ،وهذا ما سنفصله عندما نتعرض لتأسيس منظمة
التحريرالفلسطينية.
***
وعودة اىل موضوع االنطالقة ،فقد قررت اللجنة مواصلة النقاش ،ونقل اجتامعاتها اىل دمشق.
واخريا متت املوافقة عىل موعد العالنها يف النصف الثاين من شهر أيلول /سبتمرب ،1964لكنها مل
تنجح ،وفشلت بسبب عدم متكن املجموعة املكلفة من الوصول اىل الهدف.
وعىل إثر ذلك ت ّم تشكيل قيادة لالنطالقة برئاسة أبو يوسف النجار يكون فيها يارس عرفات مساعدا
أول له ،ويكون فيها محمود مسودة (أبو عبيدة) مساعدا ثانيا ،لكن يارس عرفات مل يعرتف بها،
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فقررت اللجنة املركزية إرسال السيد سليم الزعنون اىل األردن والضفة الغربية ليتأكد من الجاهزية
متهيدا القرار موعد جديد لإلنطالقة.
ويقول السيد سليم الزعنون يف شهادة موثقة أجريتها معه ،إنّه ذهب اىل عماّ ن ،وقابل الشخصيات
التي طلبوا منه لقاءها ،ثم انتقل للضفة الغربية وقابل شخصيات أخرى يف القدس ونابلس ومدن
أخرى مستمزجا رأيهم يف امكانية البدء باالنطالقة ،وما اذا كانت االستعدادات متوفرة أم ال ،فكان
هناك تفاوت يف الرأي بني مؤيد ومرتدد ،لكن الغالبية كانت مع البدء باالنطالقة ،فجاء تقريره
ايجابيا ،وكان ذلك مبثابة دعم ملا سمي مبعسكر املجانني.
كان رأي يارس عرفات كام قال يل السيد سليم زعنون :ان من يريد التضحية بنفسه ال يحتاج اىل
استئذان ،وأن الكفاح املسلح ال يحسم باألكرثية أو األقلية ،وأنه متأكد من أ ّن الوقت مناسب
لالنطالقة ،واذا كان املال قليال فبعد االنطالقة سيأيت املال.
لكن األخوة املنارصين له أقنعوه باالنصياع لقرار اللجنة املركزية.
وحول اتخاذ قرار االنطالقة يقول السيد محمود عباس يف تسجيل موثق مع سيادته( :غاب البعض
عن االجتامع وكان أبوجهاد يف الجزائر ،فحرضنا االجتامع تسعة أعضاء هم :محمود الخالدي،
حسام الخطيب ،محمود عباس ،أبو يوسف النجار ،عادل عبد الكريم ،يارس عرفات ،محمود أبو
فخر ،عبدالله الدنان ،محمد االفرنجي ،فصوت أربعة مع وأربعة ضد ،وكان صويت مرجحا ،وهكذا
نجح القرار بالنصف زائد واحد.
تم االتفاق عىل تحديد تاريخ  1965/1/1موعدا لالنطالقة ،ومن حسن الحظ أ ّن االنطالقة نجحت،
ونفذت عملية البطوف (نفق عيلبون) التي استشهد فيها املناضل أحمد موىس ،وكان للعملية صدى
واسع ،وأنترشت أخبارها يف وسائل اإلعالم ،وانطلقت فتح اىل العلن).
***
اختارت فتح اسم العاصفة لجناحها العسكري  ،وصدر بيان االنطالقة باسم :القيادة العامة لقوات
العاصفة ،وعرف العامل يف ما بعد أ ّن العاصفة هي الجناح العسكري لفتح.
أصبح لفتح معسكرات تدريب يف سورية داخل املخيامت وخارجها ،لكن املعسكر األهم واملعتمد
كان معسكر (الهامة) الذي يجاور بلدة الهامة الذي كان مظهرا من مظاهر هوية فتح النضالية،
إذ تد ّرب فيه مئات الرجال الذين التحقوا بجناحها العسكري ،والذين أصبحوا قادة وأسهموا يف
مختلف املواقع واملعارك يف صنع أمجاد العسكرية الفلسطينية.
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-3أبو جهاد يف الجزائر يربط الصالت مع القوى الثورية وحركات التحرر يف العامل
كان قادة الحركة كام أسلفنا مفتونني بتجربة الثورة الجزائرية حتى إنهم استلهموا من مالحمها
الكفاحية الفكرة ،ومن جمرها أخذوا قبسا.
بدأت العالقة مع الثورة الجزائرية من خالل السيد جامل عرفات (أبو رؤوف) األخ األكرب ليارس
عرفات الذي ربطته عالقات مبكرة مع قيادات من الثورة الجزائرية أثناء وجودهم أو مرورهم
عىل القاهرة ،فكان صديقا لـ حسني آيت أحمد ،ومحمد خيرض وآخرين ،وعندما أعتقلت فرنسا
القادة الخمسة للثورة وعىل رأسهم أحمد بن بيال ،ظل جامل عرفات عىل صلة مع عائالتهم ،وكان
يعمل يف حشد ودعم التأييد واملساعدات للثورة الجزائرية من خالل نشاطه يف مكتب دعم كفاح
دول املغرب العريب يف مرص.
عندما انترصت الثورة الجزائرية وتحرررت الجزائر ،تلقى دعوة لحضور احتفاالت االستقالل
تقديرا لدوره التضامني ،وبعد انتهاء االحتفاالت أجرى لقاءات أسفرت عن موافقة الجزائر عىل
فتح مكتب لفلسطني يف الجزائر العاصمة.
ويف رواية لـ (أبوجهاد) أن يارس عرفات كان قد زار الجزائر أيضا واجرى لقاءات مع املسؤولني
الجزائريني طلب فيها افتتاح مكتب لحركة فتح وأنهم وعدوه بذلك.
مهام يكن من أمر فقد استلم السيد جامل عرفات املكتب  ،ث ّم طلب من لجنة فتح املركزية إرسال
من يشغل مهمة مدير املكتب.
كان ذلك يف العام  ،1963فاجتمعت اللجنة املركزية يف شهر مارس من ذلك العام لبحث املوضوع
يف بيت السيد عادل عبد الكريم.
يقول السيد سليم الزعنون (أبو األديب) :كنت حارضا ذلك االجتامع ،وشعرت أن األخوة وقعوا
يف حرية يف من سيتم اختياره .كان معظم املوجودين يشغلون وظائف كربى يف دولة الكويت،
وبالتايل ترك الوظيفة والتفرغ ليس سهال .التحق أبوجهاد باالجتامع متأخرا ،وفور وصوله قال :ال
لزوم لنقاش هذا املوضوع عىل جدول األعامل ،لقد قدمت استقالتي من الوظيفة ،وأنا سأذهب
مديرا ملكتب فتح يف الجزائر .طبعا قرار أبوجهاد أخرج الجميع من مأزق السؤال :من سيذهب
اىل الجزائر؟
انتهى كالم السيد سليم الزعنون ،وسنكمل الرواية من خالل شهادة السيدة انتصار الوزير (ام
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جهاد) عن موضوع فَتح للحركة أوسع األبواب لتلقي الدعم السيايس والعسكري ،وتعزيز مكانتها
وموقعها كحركة تحرر وطني ،وتوسع انتشارها ،وفتح أبواب العمل للخريجني الفلسطينيني يف
مجاالت التعليم والطب والهندسة واملهن األخرى.
تقول السيدة ام جهاد :رجع أبوجهاد من االجتامع عند الفجر ،وقال يل علينا أن ننام قليال ونستيقظ
باكرا ،كان اليوم هو يوم الجمعة وهو يوم عطلة ،قال :امامنا سفر ،أنا اىل الجزائر وأنت اىل غزة ،وال
اريد منك أن تبلغي أحدا عن ذهايب اىل الجزائر مبا يف ذلك والدي ووالديت.
واصطدمنا يف املطار بقضية الترصيح ،إذ أن عىل أبوجهاد أن يحصل عىل إذن مغادرة من دائرة
التعليم التي يعمل فيها ،وتدخل حينها يارسعرفات ،ومتكن من خالل عالقاته مع اصدقائه الكويتيني
بفتح دائرة الرتبية يف يوم الجمعة واستصدار إذن املغادرة.
يف اليوم التايل سافرنا معا اىل بريوت ،ومن هناك سافر هو اىل الجزائر ،وسافرت أنا اىل غزة بانتظار
تدبر أموره ،ومن ثم االلتحاق به.
***
وصل أبو جهاد اىل الجزائر واتصل بالجهات املعنية بحركات التحرر ،فأنزلوه يف فندق (األليتيه)
وسط املدينة ،وكان عليه أن يذهب يوميا اىل مقر الرئاسة ملحاولة االلتقاء بالرئيس أحمد بن بيال،
لكن محاوالته مل تفلح.
كان الرئيس بن بيال يخضع لضغوط مرصية ،وكانت االجهزة األمنية املرصية آنذاك تص ّنف حركة
فتح كحركة إخوانية نظرا ألن بعض قادتها كانوا ينتمون اىل تنظيم اإلخوان املسلمني قبل أن
ينسحبوا ويرفعوا شعار :الوحدة الوطنية بديال عن الحزبية.
ويعزو كثري من القيادات الفتحوية التي التقيتها وسألتها عن هذا املوضوع ،أن تأخر الجهات
الجزائرية يف تسليم املكتب لـ (أبوجهاد) ،وعدم استقبال الرئيس بن بيال له اىل ضغوط مارستها
السفارة املرصية يف تلك املرحلة التي اتسمت بالرسية ،والتي مل تستطع املخابرات العربية خاللها
أن تكشف هوية حركة فتح ومعرفة أية معلومات عنها ،وظلت مبثابة لغز يف ملفاتها.
مرت عدة أشهر دون أن يتسلم أبوجهاد املكتب ،ودون أن يلتقي بالرئيس بن بيالّ ،بل إن الجهات
األمنية طلبت منه التهيؤ للمغادرة إذ أ ّن جهات أمنية عربية كانت تضغط عىل الرئيس بن بيال
وتزوده مبعلومات كيدية عن حركة فتح.
وحدثت يف تلك اللحظات معجزة ،فقد استدعت الحكومة الجزائرية السفري الجزائري يف الكويت
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السيد (عثامن سعدي) للمجيء اىل بلده ،إذ كانت الجزائر يف تلك األيام تعاين من أزمة مالية،
وأرادت أن تتباحث معه وتحمله رسالة للحكومة الكويتيه تتعلق بهذا الشأن.
كان السيد عثامن سعدي صديقا لقيادات فتح يف الكويت ،وتربطه مع أبوجهاد صالت جيدة ،وكان
عىل اطالع وعلم مبا تفكر به فتح ،وبفكرة اطالق ثورة مسلحة ،كام كان عىل علم بسفر أبو جهاد
اىل الجزائر.
اتصل السيد عثامن سعدي بيارس عرفات وأبلغه عن نيته السفر اىل الجزائر ،وسأله إن كان يرغب
يف ارسال رسالة اىل أبوجهاد ،فحملّه عرفات رسالة ومبلغ مائتي دوالر.
ويف لقاء موثق ومسجل صوتا وصورة مع الجزائري السيد عثامن سعدي أجريته بحضور القائد
صخر حبش يف تونس عام 1988روى يل كيف لعب دورا يف متكني أبو جهاد من االلتقاء بالرئيس
بن بيال.
وقال يف شهادته انه عندما وصل الجزائر ذهب اىل فندق السفري املشهور باسمه القديم (أليتيه)
وقابل أبو جهاد فوجده مكتئبا ،تسلم أبو جهاد منه الرسالة وأعاد له مبلغ املائتي دوالر وقال:
الحاجة يل بها اعدها لألخوة ألن السلطات طلبت مني املغادرة ،وانا أهيىء نفيس للسفر.
يضيف السيد عثامن سعدي :أقنعت أبو جهاد بتأجيل سفره ,وأبلغته أن لدي موعدا مع الرئيس بن
بيال وسأحدثه عن حركتكم التي تستلهم تجربة الثورة الجزائرية ،سأبذل جهدي من أجل ترتيب
موعد لك ،أعطني هذه الفرصة.
وبالفعل نجحت وساطة السيد عثامن سعدي ،أُلغي قرار مغادرة أبو جهاد ،والتقى بالرئيس بن
بيال ،وكان اللقاء تاريخياً (* )
ويف الثالث والعرشين من شهر سبتمرب أيلول 1963صدر قرار من رئاسة الجمهورية الجزائرية
مبامرسة مكتب فلسطني الكائن يف ( نهج فيكتورهوجو ص.ب  611هاتف  -958117الجزائر
العاصمة) مبامرسة أعامله وقد حدد ابو جهاد أهداف املكتب بـ :
 تجنيد الطاقات الفلسطينية البرشية واملادية واملعنوية وتهيئتها وربطها بكادر منظّم.( *)عندما التقيت الرئيس بن بيال يف التسعينات يف العاصمة الجزائرية بعد عودته من املنفى وكان بصحبتي األخ عمر القادري
القيادي يف حركة فتح ومسؤول ملف الثقافة واالعالم يف اقليم الجزائر ،قال يل الرئيس بن بيال :لقد سحرين ابو جهاد بدماثته
وخلقه وحيويته وروحه الثورية الوث ّابة وحديثه عن القضية الفلسطينية فسلم ّناه مكتب فلسطني وأعطينا توجيهات لتقديم
الدعم له يف كل املجاالت التي يطلبها ،كام منحته جواز سفر دبلوماسيا ،وكان أول شخص غري جزائري مينح هذا الجواز.

35

فتح يف سنواتها األوىل

 تعبئة القوى واالمكانيات والجهود تعبئة ثورية شاملة. -أن يكون مكتب الجزائر قاعدة ثورية ح ّرة.

 أن يقوم املكتب بجهود الستقطاب الجهود العربية والصديقة لتسند كفاح الشعب الفلسطينييف معركة املصري.
***
كانت مرحلة الجزائر من أهم املراحل التي عربتها حركة فتح يف تلك األيام ،وكانت الخطوة
األهم املرافقة لخطوات التأسيس وانضامم روافد عديدة من تجمعات ونويّات تواجدت يف مواقع
مختلفة ،من السعودية وقطر واألردن وسورية وليبيا ومواقع أخرى لتصب يف نهر فتح العظيم .
كان افتتاح مكتب للحركة يف الجزائر خطوة يف غاية األهمية رسخت مكانتها انطالقا من أهم مركز
يحتضن حركات التحرر الوطني يف العامل مك ّنها من ربط الصالت مع العامل الخارجي ،ونسجت
شخصية أبوجهاد الحيوية وثقافته ودماثته وخلقه العظيم أعمق العالقات مع جبهة التحرير
الوطني والدولة الجزائرية ورجاالتها وشخصياتها ،ومع حركات التحرر يف آسيا وأفريقيا وأمريكا
الالتينية من خالل مكاتبها يف العاصمة الجزائرية ،ومع الصني وفيتنام وكوريا من خالل سفاراتها،
وبذلك فإ ّن أبوجهاد هو املؤسس األول لعالقات فتح الخارجية.
ويف شهادة تاريخية كتبها أبوجهاد ونرشتها هيئة التعبئة الفكرية يف حركة فتح عام  1986يف
كتيب وزع عىل نطاق محدود تحدث فيه عن مرحلة التأسيس ،والنشوء واالرتقاء وقيادة منظمة
التحرير ،قال أبو جهاد (حني بدأنا يف العمل هناك مل يكن يف الجزائر غري أربعة عرش فلسطينيا ،لذا
فإ ّن امله ّمة األوىل التي وضعها املكتب عىل عاتقه هي توسيع التجمع الفلسطيني هناك ،فقمنا أوال
بفتح األبواب أمام مئات من الطلبة لإللتحاق بالجامعات الجزائرية ،ث ّم فتح األبواب أمام مئات من
املعلمني الفلسطينيني ليقوموا بالتدريس يف الجزائر ،فضال عن أعامل أخرى عديدة كانت الجزائر
بحاجة ماسة لها بعد االستقالل ،وجميع هؤالء اإلخوة كانوا عىل ارتباط وثيق باملكتب الذي كان
يقدم لهم التسهيالت ،كام يقيم اللقاءات والندوات ،ث ّم النشاطات التنظيمية ،ومثّل ذلك روحا
جديدة للشباب الذين أصبحوا يف ما بعد جزءا رئيسا من املقاتلني الذين شاركوا يف الكفاح املسلح
مشاركة عظيمة ،ومن بني هؤالء :أبو عيل إياد ،وممدوح صيدم (أبوصربي) ،ومنهل شديد ،ووديع
عبد اللطيف.
وحول العمل السيايس قال أبوجهاد إ ّن تواجد الحركة يف الجزائر كان فرصة مثينة مكّنت من وصول
الصوت الفلسطيني اىل املستويني العريب والدويل ،ويذكر عىل سبيل املثال نجاح املكتب يف الحصول
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عىل دعوة وفد من فتح اىل جمهورية الصني الشعبية ،وتشكّل الوفد منه ومن يارسعرفات ،وذهب
اىل بكني يف منتصف آذار /مارس 1964حيث استقبل الوفد استقباال حافال من قبل لجنة التضامن
اآلسيوي األفريقي ،وأجرى الوفد لقاءات مع أعضاء لجنة مركزية يف الحزب الشيوعي الصيني
ووزراء يف الحكومة الصينية ،كام أقامت لجنة التضامن مهرجانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني،
وصفه أبو جهاد بأنه أول مهرجان فلسطيني يف العامل مبثل هذه الصفة الرسمية حيث تليت فيه
برقيات تضامنية أرسلت من رئيس وزراء الصني :شو إن الي ،والزعيم ليو شاو يش ..وبعد هذه
الزيارة مبارشة سمحت الصني بفتح مكتب فلسطني هناك ،وكانت هذه الزيارة أول زيارة ملمثلني
للقضية الفلسطينية تستقبلهم الصني.
استغرقت الزيارة أربعة أيام ،غادر بعدها يارس عرفات ،بينام توجه أبو جهاد اىل كوريا الشاملية.
فتحت هذه الزيارة األبواب لزيارات وعالقات أخرى مع فيتنام الشاملية والبانيا وأملانيا الدميوقراطية
ومع الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية.
***
أنفق أبوجهاد ما ادخره من مستحقاته كمدرس يف الكويت ،وما وصله من بيع أثاث بيته ،أنفقها
عىل املكتب وعىل مساعدة الوافدين املحتاجني ،كام عمل عىل تأسيس لجنة إقليم لتنظيم فتح يف
الجزائر ،وأسس معسكرات للتدريب يف بعض الواليات التي تتواجد بها كثافة فلسطينية بدعم
من السلطات الجزائرية ،ويف وقت الحق فتح الجزائريون الباب لضباط من حركة فتح لاللتحاق
بالكليات العسكرية ،وخصوصا كلية (رششال).
وقد استقطبت تجربة أبوجهاد كام أسلفنا قيادات سياسية وعسكرية كانت مبثابة ضخ دماء جديدة
يف عروقها ،ومن أبرزهذه القيادات :ممدوح صيدم ،أبو عيل إياد ،أحمد وايف ،محمد أبو ميزر ،عبد
الكريم العكلوك ،وجيه قاسم.
وال ننىس بالطبع ان نذكر السيدة انتصار الوزير(إم جهاد) رفيقة مشوار أبوجهاد ،التي مل تكن زوجة
فقط وامنا مناضلة طليعية ،بل كانت من أوائل النساء اللوايت التحقن بالحركة ،ومكنتها املسرية
الكفاحية بلعب أدوار تاريخية عند منعطفات هامة ومصريية مرت بها الثورة ،فكانت سريتها
ومسريتها قصة كفاح ونجاح ،وصارت رمزا لكفاح املرأة الفلسطينية.
عندما قدم أبوجهاد اىل الجزائر كانت ام جهاد يف غزة تنتظر والدة بكرها جهاد ،وملا سافرت اىل
الجزائركان جهاد قد بلغ شهره الخامس.
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كان الوضع املايل ملكتب فتح حرجا ،وكان عىل ام جهاد أن تبحث عن عمل ليك تتمكن العائلة من
العيش الكريم ،فعملت معلمة وساهمت أيضا يف خطة التعريب ،كام واصلت نشاطها يف صفوف
الحركة من خالل العمل السيايس والتنظيمي والنسوي.
***
مثة مهمة أخرى كان عىل أبوجهاد أن يضطلع بها بحكم قرب الجزائر من أوروبا ،هي مهمة
التواصل مع التجمعات الطالبية والعاملية الفلسطينية ،وكانت أملانيا التجمع األكرب واألكرث حراكا
وتنظيام ،والذي تتواجد به قيادات عاملية وطالبية طليعية ،ومن هذه القيادات :هايل عبد الحميد
(أبو الهول) ،وهاين الحسن ،وعبدالله اإلفرنجي ،وعدنان سامرة ،وأمني الهندي وآخرون.
وكان لخليل الوزير الدور األساس للوصول اىل تلك الساحة واستقطابها وتوسيع الحدود التي يسعى
تنظيم فتح للوصول اليها ،فكانت الساحة األملانية نقطة ارتكازية للحركة يف املهاجر انطلقت منها
لالمتداد اىل عموم الدول األوروبية.
***
كانت هناك خاليا تنظيمية يف أوروبا نظمها أبوجهاد قبل أن يتسلّم ادارة مكتب الجزائر ،وكان من
أبرز الناشطني فيها حمدان عاشور وعبد الله اإلفرنجي ،وتربط اإلثنني بـ (أبو جهاد) عالقات تعود
اىل مرحلة اقامته يف غزة.
بوجود أبو جهاد يف الجزائر وقربها من الدول األوروبية أصبح باإلمكان تنشيط االتصال بهذه
الخاليا وتلك التج ّمعات وتحويلها اىل رافد جديد يصب يف نهر الحركة ويع ّمق مجراها الكفاحي.
كام سيتمكن من ضم قادة كبار اىل القيادة التاريخية ،ليلعبوا دورهم الطليعي يف حياتها الداخلية،
ويف سريورتها التاريخية ،ويف مقدمتهم :هايل عبد الحميد ،وهاين الحسن.
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