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(  محدودة التداول(

في شيا  فإن تجـربة ا)يلـي مي،  خط التنظـي اسي، واـل خط السـي خط الجـماهيري واـل عن اـل حدثنا  عد أن ـت    ـب
خط الجـماهير خط الجـماهير إن  عن  عن الـخط العـسكري ا)نبـثق  هي التـعبير اKسـاسي   .حـركة فـتح 
اشكال من  شكل  هو  استمرار ـتـطبيق خـطـها السـيـاسي باعـتـبار أن الـكـفاح اـ)ـسلح  هو  بالـنـسبة لـفـتح 
كل شعب  ني ان اـل شعب، نـع حرب اـل هي  نا  خط الجـماهير وأن حرـب هو  قول ان خطـنا  ندما ـن اسة. ـع السـي
يه أن ـيشارك في الـقتال ضد اـلقوى التي ـتقف دونه ودون تحـقيق أهدافه. ـنقول أن كل اـلشعب اـلشعب عـل
يجب أن يقاتل حيث هنالك أشكاjً كثيرة للقتال أهمها في مرحلة الثــورة وتصعيدها هي استخدام البندقية
أو أي سpح يؤدي إلى إضعاف العدو ماديـاً ومعنويـاً، مما يؤدي إلى انهيار مؤسساته اقتصاديـاً وعسكريـاً
وبالتالي يجعل الثــورة الفلسطينية قادرة على تحقيق أهدافها. إن التسليح هو الشكل اKساسي الذي فيه

يعبر عن تصعيد الخط اKساسي إلى درجة العنف الثوري ضد القوى ا)ضادة للثــورة.
قامت التي  ولى  Kضمن ا)جـمـوعات ا استخدمته     ـلـهذا ـعـندما اـبـتدأت ـحـركة ـفـتح ـبـاستخدام اـلـسpح 
اية اـ)سلحة لـلخط السـياسي الذي داية نوع من الدـع عدو، ـحيث كانت في الـب ضرب مؤـسسات اـل يات  بعمـل

 لم تكن انتفاضة وإنما كانت انطpقة حيث أن الفرق بx اjنتفاضة1/1/1965 طرحته فتح. وانطpقة الثــورة
شامل ية تـحضير  اضة عمـل ما اjنتـف أولى ـعلى الـطريق، بيـن داية ـخطوات  هي ـب هو أن اjنطpقة  واjنطpقة 
هو ولذلك ـف لة اKمد،  حرب طوـي لى طـريق  مة ـع أنه خـطوة مـه هو  هوم اjنطpقة  سرعة، مـف هدف ـب وصول لـل لـل

( هذه( واحدة، يـجب أن تـكون  ماو تبـتدئ بخـطوة  قال الرئـيس  كـما  واحدة وآjف اKمـيال  يبـتدئ بخـطوة 
 خطوة صحيحة، والبيان اKول1/1/65 الخطوة صحيحة ولذلك كانت خطوة قوات العاصفة التي انطلقت في

سليمـاً، كان هو ـعمل تـجريبي ـحيث أن ا)رـحلة انـاً  الذي صدر عن قوات الـعاصفة وـليس عن ـفتح، كان بـي
أخذ جب أن ـت قة ـي pنطjسطينية أن ا ثــورة الفـل وجدت اـل لة  عد النقـاشات الطوـي ضي أن تنطـلق فـتح. وـب تقـت
في الـساحة العربـية ثـماني كان عمـرها  التي  حتى j تُـضرب فـتح  الدعائي ا)ـسلح والتجـريبي  الـشكل 
ـيان اKول، صدر الـب ـعل  ـتح معــها وبالـف ـشل ـف ولى فp تـف Kت اjـحاو هذه اـ) ـشلت  سنوات. حــيث إذا ـف
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وكانوا من عمpء حـلف الـسنتو،  وصدرت يومـها الهجـمات  قوات العـاصفة   -الـثاني،الـثالث والـرابع بـاسم 
يهاجمون العاصفة،ويقولون من هؤjء ؟؟ التساؤjت كثيرة وبعد البيان السادس عشر التحم اسم العاصفة
الوقت ا)ـنـاسب جذوره ـقـوية، وـنـحن اخـتـرنا  أصبحت  هذا الـعـمل  ـبـاسم ـفـتح، بمـعـنى أن ـفـتح ـتـقول أن 
حول ماjت  وضع اjحـت ثوري، ـحيث ـيجب أن ـت مل اـل استراتيجية الـع يه  طبيعي تمـل شيء  وهذا   -لpنطpقة، 
pعتبار، فjا xت احتمال الفشل بعjحتماjضربات قوية تمنع استمرار العمل، حيث إذا أُخذت هذه ا- - 
له وزن كان  الذي  اسم ـفـتح،  أمل، وباـلـتالي j ـيـسقط  مل وj ـيـصاب اـلـكثيرين بخـيـبة  Kـنـصاب بخـيـبة ا
بار أن نـاً باعـت هذا الـعمل عـل تالي كان تـبني ـحركة ـفتح ـل سـياسي في ا)نـطقة. لذلك كان الـعمل سليمـاً وباـل
هذه البيـانات تـصدر بـاسم حـركة وأصبحت  كان تجـربة ناجـحة  هذا العـمل  من  الـجزء اKول التجـريبي 

أـساسا قوى من( نا  قوى التي ـتشارك مـع عد ذلك كانت اـل قوات الـعاصفة. ـب التـحرير الوطني الفـلسطيني ـل
(jهوم ا)يلـيشيا إ الك بمـف واقع، لم ـيكن هـن هوم حرب الـعصابات وضرب اـ) ية تـعمل بمـف قوى فـلسطينية عرـب

ماذا تـعـني؟ هـنـالك مـفـهوم" ميلـيـشيا اـلـسؤال  التي ـيـقوم ـبـها أـبـناء التنـظـيم. ـعـندما ـنـقول  ـبـعض اـ)ـهام 
هم الجـنود الغـير" أـن وهو  هذا ا)ـوضوع  حول  حدثون  الذين يـت من  كثير  شيا عـند اـل مة ميلـي  "كpسيكي لكـل

"ً اذا الذاتي ولكنـها تـقوم بعملـها الـخاص أثـناء التـزامات  الدفاع  التي تـقوم بعملـية  مـحترفx أي الـقوات 
القتال بالنسبة لنا هو قضية تأتي بعد أعمال أخرى. ولذلك هم يختلفوا عن القوات ا)تفرعة للعمل ا)سلح.
كل حركة تقود كفاحـاً مسلحـاً، تمتلك قوى مسلحة غير متفرغة وقوى مسلحة مفرغة للعمل ا)سلح. وهاتات
ية اـلقوتx عدديا هي اـلقوى الـغير متـفرغة، Kن الـحركة j ـتستطيع أن الـقوتان ـهما من اـلشعب، وـلكن أغلـب
قوى هي  شيا  سميها ا)يلـي التي ـن رغة  ير مـف قوى الـغ فإن اـل اديا  لذلك ـم شعب.  من اـل كبرى  سبة اـل فرغ الـن ـت

أساسية لها دور محدد يجب أن يكون ضمن الخطة العامة التي تعدها القوات ا)سلحة بشكل عام.
قاتلون، شوء متفرـغx ـي بدأت بـن والتي  شيا  في ا)يلـي تح  شيا وتجـربة ـف عن تجـربة ا)يلـي يوم  حديثنا اـل    إن 
لترفع حدة ا�يمان بخط حرب الشعب لدى الجماهير حيث تبدأ باjنتماء للتنظيم. إن ا)دخل اKول إذن هو
السpح الفكري الذي يجعل من حمل البندقية هو التعبير الحقيقي لهذا السpح، ولذلك كان حمل البنادق

( في بداية انطpقة الحركة ينتج عن ايمانهم( وخصوصـاً  من قبل القوى الغير متفرغة في معظم الحاjت 
ورية ية الـحركة الـث من التنـظيم أن إمكاـن جزء  داية  في الـب وهي ـتشكل  كانت  ثــورة، أي أن ا)يلـيشيا  هذه اـل ـب
لتسليح العدد اKكبر من الجماهير وأبناء التنظيم في البداية تكون ضعيفة عادة، ولكن عندما يتطور القتال
في القـتال وسائل البدائـية  استخدام اـل كثيرة لتجهـيز ا)يليـشيا ـب وسائل  استنباط  أساليبه يمـكن  وتتـطور 
لضرب القوى ا)عادية. بعد ذلك بدأ نمو التنظيم ا)سلح مع نمو القوات ا)سلحة، في تصعيد العمليات في

.1967 داخل اKرض ا)حتلة، حتى جاء عام

 نقول أنها اقتصرت على بعض أشخاص وبعض القوى سواء في1967    عندما نتحدث عن ا)يليشيا قبل
في ـبعض ـقضايا سpحهم، وـمساعدتهم  فاء  فدائيx وإـخ فاء اـل هم إـخ كانت مهمـت ية،  نان أو اـلضفة الغرـب لـب
ناء التنـظيم الـغير متفرـغx الذين ها اقـتصرت ـعلى ـبعض أـب ية دفاع ذاتي ـبقدر ما أـن اـلسpح. لم ـتكن عمـل
ية فدائيx. العمـل قاتلx اـل كاز للـم واعد ارـت نة وـق واعد آـم أماكن وـق مل  مويهه أو ـع ساهموا بتخـزين اـلسpح وـت

حتى عبر اـلـقوى النظاـمـية1967 استمرت ـبـهذا اـلـشكل   ـحـيث ـثـبت أن عمـلـية الـتـصدي لـلـعدو اـلـصهيوني 
( ولة( وسقطت مـق كن،  ير مـم طــورة ـغ كانت مـت ما  مـه طــورة  أسلحة مـت سلحة ـب كبيرة وـم كانت  ما  كبيرة، مـه اـل

 تركت الجيوش العربية التي انهارت الكثير1967 الحرب النظامية وتأكدت مقولة حرب الشعب، بعد هزيمة
هذا اـلسpح، ـحيث ية، ـعلى  عراء، وـهربت، ـحيث انـقضّت الـجماهير الفـلسطينية والعرـب في اـل أسلحتها  من 
انتشر السpح وبدأ يباع بثمن بخس، هذا السpح الذي كان محظــوراً على الجماهير ومحرمـاً على أبناء
رسل أخذنا ـن لذا  سpح.  كل اـل شراء  ها ـل الذي يؤهـل ستوى  كن باـ) لم ـت آنذاك  نا  ية حركـت التنظـيم. إن إمكاـن
دوريات jحضار هذه اKسلحة من ا)ستودعات ا)تروكة في سيناء والضفة الغربية، حيث أصبح بامكاننا

( في سوريا ومواقع أخرى تستقطب( تسليح عدد كبير وأصبحت الدوريات ا)سلحة التي تقوم بها الحركة 
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نادق استعدوا لـحمل الـب والذين  خط  هذا اـل نون ـب والذين يؤـم ثــورة  ير متفرـغx لـل سطينيx الـغ من الفـل ا�jف 
ليقاتلوا في قراهم الفلسطينية ا)حتلة بدون تفرغ. بعدها أخذت الحركة تسلح الناس الذين بدأوا ينتسبون

لة وخارـجها والذين يحـملون( بمـفهوم اKـعضاء الـغير متفرـغx داخل اKرض ا)حـت إلـيها وأصبحت ا)يلـيشيا 
السpح من أجل تكريس الخط أصبحت هي والتنظيم جزء منه. حيث كان جزء آخر في الواقع غير قادر)

( ، ولكن ا)هم أن التنظيم داخل اKرض ا)حتلة، هو الذي( في بيروت ودمشق وفي اKردن على حمل السpح 
إلى وجاءوا  في اـلـضفة الغرـبـية،  آمن ـبـها أبناـئـنا  التي  استجاب ـمـعه النـهـضة أو اjنتـفـاضة الفـكـرية 
معسكرات التدريب وأخذوا يعممونها داخل اKرض ا)حتلة، وأصبحنا نزودهم فيما بعد بالسpح. وأصبحت

العملية عملية( ا)يليشيا تشكل جزء من التنظيم ا)سلح داخل اKرض ا)حتلة، ثم أخذ التطور يزداد وهذه 
إدخال أسلحة إلى اKرض ا)حتلة اقتضت أن يكون لنا محطات مليشيا غير متفرغة من الشام إلى غور)

xردنـيـKوـبـعض ا xردن والـكـرامة والكرـيـمة واـبـتدأت ـتـلك الـخـطوة بتنـظـيم أو ـتـشغيل الفـلـسطينيKـنـهر ا
ا)وجودين في الكرامة والكريمة ا)حاذيتx لنهر اKردن والتي كانت تشكل نقاط التقاء، نقاط بداية للدخول

 إلى اKرض ا)حتلة.

في سكانية  سطينية  افة فـل والتي أعـطت كـث ية  سطينية الثاـن وجود الهـجرة الفـل واعد ـل هذه الـق كثرت  قد     ـل
سمة، ألف ـن عون  مائة وأرـب  pًرامة مث عدد مخـيم الـك وأصبح  مات جـديدة،  ناك مخـي أصبح ـه ناطق، حـيث  اـ)
وبالتالي أصبحت هناك غابة بشرية فلسطينية بإمكان الثــورة أن تجد فيها كثير من ا)واصفات التي تخدم
ها تpحم ـبx الـجماهير الفـلسطينية ـعلى بة كرس فـي داية طـي حرب اـلشعب وحرب الـعصابات. لذلك كانت ـب
الضفاف الشرقية لنهر اKردن وبx الحركة الفدائية، وانشأت أول مكاتب علنية لفتح داخل الكرامة. وهذا
التpحم الذي ـيشكل نقطة اjرـتكاز jنطpق دخول اـلفدائيx لpرض ا)حتلة كانت نتـيجة ان يدحل الـجيش
اjردني والذي ـطلب ان ـيسيطر ـعلى الـكرامة ـلكي يـمنع العمـليات الـعسكرية التي اصبحت ـتضر ـبمواقعه

يات دخول مـعسكر18/1/68 وـتخاذله، وكان ذلك في  ( ـعندما دخل مـحمد رسول الكيpني وكانت ـتحاول اjـل
( ) كذلك/ لة  في اjرض ا)حـت اسير  يوم  هو اـل ناك  كان ـموجودا ـه الذي  ابو مـحمد  مع اjخ رامة وـتحدث   )الـك

 :اjخ وليام نصار حيث قال له

" لن نخرج من الغابة الجماهيرية انذاك jول مرة ظهرت الجماهير ومعها البنادق وان هذا اول تحرك"    
بـ كل دبـابة اردنـية متحـركة ثpث  كان مقـابل  قد  ثــورة. ـل عن اـل في تـاريخ حـركة فـتح لـلدفاع  ،7ميليـشي 

اضطرت الدبابات اjردنية للتراجع، ليس ولعدم قدرتهم في ان يقتحموا الكرامة، بل للحالة ا)عنوية التي
كان يعيشها الجيش اjردني، ا)هزوم، والذي سلم الضفة الغربية والذي ترك اسلحته خلفه وهرب جنوده

بثياب النساء معذرة من اjخوات.
" ـعضو/ تاح ـحمود  بد الـف ـع توتر ـحيث زاد ا)د الـجماهيري، اثر اسـتشهاد اjخ الة اـل ظام يـعيش ـح    بدأ الـن

الىـعمان وـظهرت الـجماهير اـ)سلحة" ية دـخلت فـيها ـفتح  لـجنة مرـكزية لـحركة ـفتح الذي عـملت له ـجنازة علـن
للمرة الثانية في جنازة الشهيد عبد الفتاح حمود. كان هذا بمثابة بداية اقتحام حركة فتح عمليا والطوق
ً عليها ان تدخل فيه عمان، كان اjخ ابو عمار يدخل الكرامة في سيارة جيش السري الذي كان محظــورا
عراقي او طبون سيارة متخفيا اصبح يقود مظاهرة في جنازة الشهيد عبد الفتاح حمود وعلى قبره تطلق
الرصـاصات تـحية لـلشهيد. ـحصل هذا ـقبل مـعركة الـكرامة. وما ـفشل الـجيش اjردني في تحقـيقه ـبسبب
معنوياته ا)نهارة حاول الجيش اjسرائيلي تحقيقه نتيجة التنسيق ا)ترابط بx الجيش اjردني الذي كان

" ديان ان البيضة في" يسعى الى ضرب الثــورة الفلسطينية انذاك والعدو الصهيوني الذي قال على لسان
وكان متى يـشاء  ردني، يـريد ان يحطمـها  jهو النـظام ا ذلك ان اjصابع والـكف  في  وكان يعـني  يدي 
دية للمـعركة ـحيث ـنشأ لة وذلك كـخطوة تمهـي قد بدؤا بـقصف ا)خـيمات )دة طوـي التـحضير )ـعركة الـكرامة. ـل
هر، تح مخـيمات ـجديدة بدj عن ا)خـيمات التي كانت ـعلى ضفة الـن مات، وـف عن ذلك الـقصف ـهجرة ا)خـي
فتكرس مخيم البقعة وشنلر وغزة ومواقع اخرى. لذلك انتشرت ا)خيمات الفلسطينية بعيدا عن خط التماس
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عض ية ـب قوات الفداـئ يا اـل هم عمـل في الكـرامة  قوا  الذين ـب ذلك ان  عد  الذي حـصل ـب لة.  عن ا)ـناطق ا)حـت
جانب الى  يت  مات، فبـق تذهب للمخـي لم  التي  شيا  عض ا)يلـي ضية وـب اوثق بالـق اطا  طة ارتـب عائpت ا)رتـب اـل

ا)قاتلx ا)سلحx غير مفرغx اقل عددا بقليل من عدد ا)قاتلx الذين تواجدوا ليلة معركة الكرامة.
استطاعت فـيه الذي  قوى  د الجـماهيري اـل    وبـعد ان خـاضت قواتـنا معـركة الكـرامة البـاسلة، حـصل ا)

" عمان بطريقة اقوى، اصلب بنتـيجة ا)د الجماهيري على مستوى الساحة" الثــورة الفلسطينية اثر تدخل 
يه ـعلى اثر معركة الـكرامة، زاد انتشار اـلسpح، وبدأ عضو التنـظيم العرـبية والفلسطينية التي حصلت عـل
ناء نا. وـبسعر رـخيص ـحيث اصبحت ظاهرة الـتسليح الشـخصي jـب باع عـل ـيشتري اـلسpح الذي اصبح ـي
التنظيم. منتشرة وبشكل علني. بعد معركة الكرامة حصلت تطــورات اخرى على صعيد السpح التنظيمي،

الذي فشل ان يدخل الكرامة(4/11/68 حيث حصلت قصة طاهر ذبpن بتاريخ  م تدلل على النظام اjردني 
من) سطينية  ثــورة الفـل ضرب اـل الى  جأ  شل ـل صهيوني وـف عدو اـل واستنجد باـل سطينية  ثــورة الفـل وـيضرب اـل

.xداخلها، وبدأ تمهيدا طبقا لذلك برفع شعارات على غرار كلنا فدائي
والجيش اjردني سند للمقاومة الخ في نفس الوقت يعمل على تسليح منظمات تاخذ واجهة فلسطينية"    

" طpئع الفداء القومي التي عملها وصفي التل وكتائب النصر التي انشأتها ا)خابرات اjردنية من" مثل 
" طاهر ذبpن وشخص اسمه عبد الكريم العمر واستمرت هذه العملية، عملية محاولة خلق قوى غير" خpل 

بالثــورة الفـلـسطينية، ولكـنـها ـتـرتدي لـبـاسها، ـمـسلحx ـبـاسم اـلـثــورة الفـلـسطينية وـلـكن با)ـحـصلة مؤـمـنة 
عن محـاولة تج  الذي ـن حرك  واصبح الـت خابراته،  ظام اjردني وـم طة بالـن التي تربطـهم خـيوط مرتـب الخـيوط 
اعتقال ا)نظمة التي كانت طاهر ذبpن فيها وضرب ا)نطقة ا)تواجدة فيها وبالتالي العمل على محاصرة
في ـعـمان. ـقـبل ـتـاريخ ولى للميلـيـشيا  jرتـكـازية اjكانت عمـلـيا ـتـشكل الـقـاعدة ا التي  منـطـقة اـلـوحدات 

عد مـحاولة الـنظام اjردني دخول4/11/1968 يم اjردن ـخطة لـتسليح ا)خـيمات ـخاصة ـب م كان لدينا في اقـل
الكرامة واصبحت ا)خيمات بعد معركة الكرامة تعج بالفدائيx مواجهة لخطة النظام اjردني التي كانت
تآمر ودخول ا)خـيمات من ـجهة اخرى اذا ثــورة من ـجهة وواـجهة التـحضير لـل ـتأخذ وجه الـتقرب والتزلف لـل
رواتب، من  اجزاء  يه  طع ـف الذي تقـت سلح الجـماعي  هو الـت سلح الشخـصي  جانب الـت الى  بدأنا بمـشروع 

( كان تنظيـمنا يوـمها يدفع اشتراكات ـلشراء اـلسpح اتفـقنا مع الـحركة يوـمها( اشتراكات اـعضاء التنـظيم 
اي عندما يكون معنا(50    ان ندفع  الف20 آjف دينار نشتري بـ10 %  من ثمن السpح وتدفع هي ا)تبقي 

دينار اي ان الحركة تضع عشرة ا�ف دينار على العشرة ا�ف دينار التي تكون معنا وهكذا كانت اول)
 قطعة سpح كانت حتى67 صفقة اشترينا بها السpح ووزعنا حوالي خمسة عشر قطعة سpح ثم اشترينا

م في مركز التموين في الوحدات. على اثر تطويق الوحدات قــررنا ان توزع البنادق بسرعة،14/11/1968 يوم
وكانت هذه اول دفعة كبيرة توزع على اساس التسليح الجماعي، حيث سلمت jبناء التنظيم على اساس
طع هذه الـق وزيع  كان لـت قد  لة. ـل شيا ا)قاـت شكيل ا)يلـي داية ـت وكانت ـب تال،  واستعدادات للـق مـراتب تنظيمـية 

قطعة وكانت الدعاية ان فتح 67القليلة مردودا كبيرا جدا على نفسية الجماهير. يومها يعرف كيف وزعت الـ
صد الى  التي ارتـفـعت معنوياـتـها ـمـما ادى  فـتـحت ـمـستودعاتها لـتـوزيع ا�ف الـقـطع ـلـتوزع للـجـماهير 

الهجمات ا)عادية.
كانت ردني  jصح ان نفـسية الجـندي اjصحيح وا با)عنى اـل حادة  كن ا)ـعارك والهجـمات  لم ـت قة     حقـي

مة عد هزـي ربـاً ـب كان ـجرحه ـط ذلك  من  اكثر  بل  هذه التجـمعات  عا ـبضرب  ولم ـيكن مقتـن هارة  عدها67 مـن  وـب
تدخل الجيش العراقي وتدخل حسن النقيب وانتهت القصة على ان تنسحب القوات، ووضعت نقاط بصيغة
العpقات التي يجب ان تحدد بx الوجود ا)سلح وكان يومها اول اعتراف بشرعية ا)يليشيا ا)سلحة. هذه

الشرعية التي انتزعتها البنادق الجماهيرية وصلت قمة العمل العلني للثــورة ا)سلحة.
م حتى وصلت الى 68-67 %  حيث بدأت ترتفع في عامي10     م كانت درجة العpنية للثــورة1967    في عام
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ية من العلـنية كانت قنـتها في يا وصلت ـقمة العلـنية وـليس قمة1969 م اي ـقبل عام4/11/1968 درجة عاـل م عمـل
عام ية بمـعنى اـلسpح  ارتداد1968 الكـم من  نوع  مات ـحصل  الدخول للمخـي ظام اjردني  اولة الـن عد مـح م وـب

قواتنا النظامية للخلف. اي تكون في ا)خيمات وفي ا)دن وتحديدا في العاصمة عمان، كما زاد عمل وعدد
اjجهزة وا)ؤسسات، وزاد تسليحها دون ا)رور في قنوات التنظيم. مما ولد خلp في الحركة نتج عنه عدم

( ) " ايامها كان اسمه الرصد ومجموعات" امن  وجود قيادة واحدة للميليشيا يومها واصبح عندنا مجموعات 
سلح، شياته ،ـي له تنظـيم ويعـمل ملـي شأ  كل قـطاع عـسكري يـن عض القطـاعات العـسكرية.  كانت تحركـها ـب
ينظم،ويدرب، اصبحت تشرذمات كثيرة، ولذلك لم تكن قيادة ا)يليشيا موحدة اj بما يمثل اjقليم والتنظيم.
ويومها تشكلت وحدات للميليشيا بشكل رئيسي حيث كانت بداية زيادة التسليح والتعبئة والتنظيم ونتج عن
ناطق افة اـ) في ـك شرة  بالتنظيم ومنـت طة  شيا مرتـب من ا)يلـي شرة  قوات منـت تح  قوات ـف لدى  اصبح  انه  ذلك 

عامي  xما ـبـ في ا)خـيـمات ـتـستطيع اـلـقول ان مرـحـلة  اـلـزخم"1970-1969 اjردـنـية ومكـثـفة  هي مرـحـلة   
ازمة" ثــورة الفـلسطينية ان ـتخرج من  ها اـل التي استطاعت فـي ثوري  واقع وـجودها4/11 اـل  وان ـتفرض في اـل

ا)سلح العلني في اjردن وان تستقطب الجماهير اjردنية بشكل كثيف جدا وان كانت غلطتها اjساسية
انها اصبحت هي البديل عن الحركة الوطنية اjردنية هذه الغلطة التي لم ترتكب في لبنان فيما بعد. ان
كثيرة وبـداية داخل اjرض ا)حتـلة وقيامـها بعملـيات عـمق  الـثــورة الفلـسطينية بتـصعيدها للعـمل ا)ـسلح 
حرب ا)تحـركة مـثل حرب العـصابات لـل من  قال  حرب ا)تحـركة اي اjنـت يات اـل كبرى، عمـل يات  قيامـها بعمـل

" " " " " عز الدين القسام كل هذه العمليات التي يشارك فيها ا)ئات من" حراب فتح و عملية الحزام اjخضر و
مداد، pـاية، ومجـمـوعات ل عدة مجـمـوعات مجـمـوعات للحـم الى  ـقاتلx وـلـيس الـعـشرات ـحـيث تـقـسم   :اـ)
ً كثيرة من اKفراد، مما والتموين، ومجموعات اjسناد،.. أي أن الثــورة والعمل العسكري بدأ يتطلب أعدادا
ية تدريب ا)يلـيشيا ـعلى أساس مـكثف، ـحيث بدأت ـتشكيpت ا)يلـيشيا اـ)ساهمة، في هذه سارع في عمـل
 - -العمليات، وفي حدود وصل العدد إلى مائة فرد لعملية واحدة يتواجدون قرب النهر نهر اKردن ، حيث
سما حتى أن ـق حام،  جوم واjقـت ية الـه في عمـل شارك  اية واjسناد، والـبعض ـي في الحـم هم  جزء مـن شارك  ـي

" وداعـاً أيها ا)يليشيا وقرر البقاء في اKغوار، مُقاتل." منهم تألف مع ا)قاتلx، وقال 
قوات زويد اـل الذي j يـنضب لـت رافد اKسـاسي  شكل اـل شيا، حـيث ـت الدور اKسـاسي للميلـي هو  هذا     إن 

ا)سلحة الفدائية أي القوات ا)تفرغة تمامـاً للقتال، باKفراد.
   خpل هذه ا)رحلة تطور عمل ا)يليشيا بشكل أساسي حيث أصبحت واعتبرت قوات ا)يليشيا جزء من
ضمن النـظام هذه الـقوات بـشكل مـركزي  قوات العـاصفة، حـسب الـلوائح، لـقد تـوحدت  قواتـنا ا)ـسلحة، 
الداخلي، ونظام القوات ا)سلحة، وأصبحت قوات ا)يليشيا جزء من قوات العاصفة بمعنى أن لها ارتباطـاً
ية مات هجوـم ما مـه ية وإـن مات دفاـع قط مـه يس ـف سكرية، ـل ضمن الخـطة الـع تدخل  يات،  في العمـل أسـاسيـاً 

أخرى.
، عام الصدام الكبير حيث سبقه اتفاق النقاط اjثني عشر، التي1970    حصل هذا التطور حتى جاء عام

فدائي. اثر أحداث يد الـعمل اـل ريد أن نـنسى انتـفاضة10/2/70 وضعها الـنظام اKردني لتقـي  أـيضـاً ـهنا j ـن
شرين مع الجـيش1969 ـت عارك  في اKردن، إن اـ) وضع  من اـل ريب  ها ـق وضع فـي أصبح اـل نان، حـيث  في لـب  

" مجل سليم كانت بp شك محدودة، هذه ا)عارك التي تنتج عنها اتفاقية القاهرة،" اللبناني، في العرقوب، 
تال عبر مات، وـحقه في الـق نادق لدى شعبنا الفـلسطيني في ا)خـي التي شكلت بل أكدت شرعية وجود الـب

الحدود، إذن، لقد أصبحت الحالة في لبنان آنذاك متوازية إلى حد ما والحالة في اKردن.
أحداث فترة  في  سلطة"7/6/1970 ، و10/3     كل اـل سلطة  اـل ثل  نا ـم زايدين علـي نا اـ) شعارات اخواـن ، ظـهرت 

" " ظام" مع الـن ية اـلصدام  أصبحت عمـل ياء ا)ارـكسية.  هؤjء ادـع اومة  سلطة ا)ـق فوق  سلطة   j للجـماهير و 
اKردني حتمية نحن نريد الهروب منها ولكن لم نعرف كيف ولكنها اصبحت شيئـاً حتميـاً، أصبح علينا ان
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نحمي الثــورة الفلسطينية فتم إحضار جزء من قواتنا ا)سلحة ا)وجودة في القطاعات العسكرية إلى عمان
اريخ لول وـت كبرى التي حدثت في اـي ية17 وهذا له دور اـساسي في ا)ـعركة اـل ية للبندـق مة علـن لول كان ـق  أـي

( أي النظام اKردني لكن عندما( وشرعيتها، حيث تصادمت هذه الشرعية مع الجهة التي أعطتها الشرعية 
( تصبح شرعيتها تدين شرعية الند ا�خر فإنها تشكل درجات العلنية( تصبح هذه البندقية قوية وتصادم 

الشرعية، هذه البندقية الجماهيرية لقد أصبح هنالك توازن مباشر بx خط الجماهير وخط اKنظمة، اKول
في كون  ريد اKسلحة أن ـت لة اKمد، وا�خر ـي شعب طوـي حرب اـل عبر  سلح  فاح اـ) شعب والـك خط اـل مؤمن ـب

ية ا)ـنضبطة، ـفوصل الـتصادم ذروته في قوات النظاـم أو(17 أيدي اـل تح  لول لم ـيكن الـتصادم ـفقط ـبx ـف  أـي
الثــورة الفلسطينية والجيش اKردني، كp بل بx فتح وبx كل الذين يمثلوا هذا الخط في ا)نطقة العربية،)

رية ـمسلحة ثــورة جماهـي كون  ثــورة الفـلسطينية أن ـت ريدون اـل لذين j ـي من اـل يدعمه  ومن   -الـجيش اKردني 
الك ثpث ـنقاط أو ـمواقع ـعسكرية ها من زاوية دور ا)يلـيشيا. هـن تائج ا)ـعركة نـتحدث عـن عـاً ـن )_ مواقع1 : طـب

)_ قوات فدائية فقط. ا)pحظ3)_ +  مواقع عسكرية كان فيها ميليشيا قوات فدائية،2 كان فيها ميليشيا فقط،
( ها( واجد فـي كان يـت التي  واقع  نان أن اـ) في لـب كذلك  كون  كن أن ـي ويـم لول اKردن  في أـي عارك  سير اـ) من 

قوات ها  واجد فـي ها ا)ـواقع ا)ـت صمد فـي كانت ـت التي  درجة  صمود باـل قادرة عـلى اـل كن  لم ـت شيا فـقط  ميلـي
في ـحـالة بالنفس أي  قوات فداـئـية. Kن ا)يلـيـشيا تـعـني الـجـماهير اـ)ـسلحة ـهـنا ـتـكون الـثـقة   +ميلـيـشيا 
ا)يليشيا أقل والدفاع ـعندها يعـتمد ـعلى بطوjت ـفردية j ـتوجد لديها روح القـطعة أي روح ا)جموعة التي
ية ـيشكل أقوى اـ)واقع كذلك ـتستطيع أن تـقاتل مع بـعضها الـبعض، وـكما أن وجود ميلـيشيا مع قوات فداـئ
وقع في ـم  xفدائي وجود اـل وضع  أضعف. أـفضل  كون  شيا ـي ها ميلـي يس فـي واقع ـل في ـم ية  قوات فداـئ وجود 

( في ظروفنا j في ظروف حرب الشعب( واحد، وعليه فا)يليشيا لوحدها تستطيع أن تقاتل دفاعيـاً، ولكنها 
ـتستطيع أن تـحقق اjنـتصار إذا لم ـتكن مطـعمة ـبقوات ـمسلحة محـترفة الـقتال. هذا ما ـحصل في اKردن

وفي لبنان فيما بعد، وهذا الترابط بx القوات هو قانون مهم من قوانx حرب الشعب الطويلة اKمد.
   السؤال ا)هم ا�ن، كيف نبني قوات ا)يليشيا؟ إن هذا ما نحن بصدده اليوم في لبنان.

كان عندنا في ا)واقع قائد ميليشيا لكل موقع مهم، هنا القائد يكون مدرسـاً أو يعمل أستاذ"    في عما 
( ذلك. يـجب أن تـكون هـناك قـيادات( ، نـحن اكتـشفنا خـطأ  أحد يـعرف  j دروسـاً خصـوصية  وقد يعـطي 

بالطبع رغة  شيا مـف كل ا)يلـي يس  سلحـاً ـل مي، عمpً ـم مل، التنظـي كون الـع ندما ـي نة، ـع حدود معـي في  رغة  متـف
( Kنها تكون أساسـاً غير متفرغة ولكن على مستوى الكتيبة بمعنى الشعبة أو ا)نطقة في ا)يليشيا. يجب(

ً مفرغـاً على اKقل مثp إقليم فيه خمس شعب يجب أن يكون عندنا عشرين أو ثpثx كادر ان يكون واحدا
عسكري، قائدهم يكون ليس على مستوى قيادة كتيبة، بل فرقة، هذا القائد الذي j بد وأن يكون نابعـاً من
xنفـصامية بـjفي الحـركة أي ا إحدى ا)ـخاطر  وهذه  أكثر الـناس حـرصـاً عـلى التنظـيم،  وهو  التنظـيم 
جزء هو  وهذا اjنـفـصام  ضمن اـلـخط اـلـواحد،  الذي ـيـجب أن يـكـونا  الوقت  في  الـعـسكرتاريا والتنـظـيم 
أساسي من الخلل اjستراتيجي الذي نتج عن عدم التفهم لتنظيم لحركة فتح. أعتقد أن من ا)فروض أن

أعضاء في التنظيم فكل من يتفرغ في قوات العاصفة( يكون أعضاء قوات العاصفة كل قوات العاصفة هم 
شعبيـاً ثوريـاً، وكل من فيها فتح يصبح فتح بلحظة تفرغه، بهذا عندما تكبر قوات العاصفة تصبح جيشـاً 

 حيث أن فتح ليست حركة محددة فهناك في فتح مpمح j تسير على مبدأ ا)ركزية الديمقراطية.

   إن خط فتح السياسي ا)نبثق من الخط الجماهيري هو الذي يمثل الجماهير الفلسطينية Kنه يدافع عن
jفي حـركة فـتح، وإ هم أعـضاء  كل أبـناء الـشعب الفلـسطيني  يس  سطيني ولـكن ـل شعب الفـل مـصلحة اـل

" " كل" ا أن حـركة ـفـتح طليـعـية إذن  من اـلـحامي وطا) اختـلط الـحـابل بالـنـابل ويـصبح الـحـرامي أحـسن 
أعضائها يجب ان يكونوا طpئع الشعب الفلسطيني والطpئع هم من الذين يؤمنوا بحتمية النصر وعندهم
استعداد كبير للتضحية، لن يكون الشعب كله هكذا هيك، ولكن رأس الرمح طويل طويل والحديد في رأس
الرمح، والرأس هو التنظيم والباقي كلهم يأتون خلف التنظيم. هذه النظرية التي تقول أن فتح ليست كل
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هذه الـقضية شعب،  هذا اـل ونوا طpئع  جب ان يـك سطيني إذن أـعضائها ـي شعب الفـل عة اـل تح طلـي شعب، ـف اـل
تجعلنا نقف عند تحديد مفهوم ا)يليشيا، قيادة فإن قيادة ا)يليشيا، والخط الذي يحكمها هو خط الثــورة
كن يم وـل خارج التنـظ من  كن أن ـتضم ا�jف  من ا)ـم شيا  الداخلي، ا)يلـي ظام  بادئ اjسـاسية، والـن خط اـ)
ناس في كون اـلحرص ـعلى إدخال اـل قوات j تتـحمل أن ـتضم أناس من خارج التنـظيم لذلك ـيجب أن ـي اـل

القوات عبر التنظيم لكي تبقى الحركة متماسكة.
 أيلول حيث جاء الباهي اKدغم ليحكم28  أيلول جاءت اتفاقية القاهرة بتاريخ17    بعد مرحلة العلنية، وبعد

) ( والبنادق( طبعـاً ا)قصود ليس الشكل الدستوري للحكم عدة أشهر، حيث أصبحت شرعية ا)قاومة  اKردن 
ردني. ولـكن بـعدها) Kشرعية الجـيش ا في ا)خيـمات مـثل  شرعية البـنادق   ، عن الـشرعية العلنـية تـعبير 

" " ( سلط حـيث( اـل حتى  رصيفة  اـل حتى  من ثـغرة عـصفور  حـصلت مـناورات أردنـية عـلى ا)ـواقع الفدائـية 
يعتبر" وصلت الثــورة الفلسطينية بعد هذه ا)عارك الهامة، إلى مأزق استراتيجي وخطأ استراتيجي رهيب 

من أكبر اjخطاء التي ارتكبت في الثــورات العا)ية وهو تسليم أسلحة ا)يليشيا تحت تأثير وشعارات مثل
الناس مسلحx، كلهم بحالة فوضى يجب أن نضبط الوضع ونجمع اKسلحة ونضعها في أماكن محدودة

إلى اـ)ـستودعات ـلـكي نـتـسلح، ـحـيث اـ)ـستودعات" نذهب  ستنفارات  jووقت ا  . وـيـكون علـيـها ـحـراسات
امة، وفي حال الـهجوم نذهب إلى هذا الـجيش ونـطلب ها سيطرة ـت بـحراسة الـجيش اKردني وـمسيطر علـي

منه سpحنا لكي نحاربه.
من أصبح  شيا ـحيث  أسلحة ا)يلـي سحب  هي  أخرى  لة  هو تزـييف لحـم هذا  شيا  أسلحة ا)يلـي    إن تنـظيم 
ا)ستحيل على عضو التنظيم في فتح أن يحمل قطعة سpح، كذلك ليس من حقه حفظ قطعة سpح حتى
حتى سpح،  قادر عـلى إخـفاء اـل ير  ضو ـغ أصبح الـع شيا.  أسلحة ا)يلـي سحبه  لى  قة ـع عد ا)واـف ته ـب في بـي

لقد حصل معي شخصيـاً، أن جاء الجيش وداهم بيتي، فوجد قطعة سpح، فأخذني من( أعضاء القيادة، 
ـمركز عـملي إلى اـلسجن، ووضعت في الزـنزانة، وأنا ـعضو مـجلس ثوري لـحركة ـفتح، ولم ـيعد ـباستطاعة
الحركة حتى إخراجي من السجن وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، فإذا لم تتمكن الحركة من إخراج عضو
ا)جلس الثوري، أو عضو لجنة ا�قليم من السجن، فكيف الفرد العادي؟ بعد ذلك رمت الجماهير بنادقها
ً إخراجـها جدا من الـصعب  من الـصعب العـثور عليـها وأيـضـاً  وقـسم منـها خبـأها تـحت الـباطون حـيث 

 لpستعمال.

( في اKردن( إلى العـمل الـسري  شعار الـعودة  وطرح  وأصبحت الـشرعية مفـقودة     إذن انتـهت العلنـية 
( ية النظاـمية إلى اKحراش وـحيدة لـيؤكد اـلخط( والـبركة في شؤون اKردن وـبعد هذا انتـقلت اـلقوات الفداـئ

( ) في ثpثة) سلمت  ثpثة آjف اسـت عددها  كان  شيا  بدون جـماهير وميلـي ية  قوات النظاـم قي اـل ناه  الذي قـل
" زعتر" تل اـل في  . الجـماهير  زعتر تل اـل قدرة  أضعاف  اتل  ية أن تـق سpح وإمكاـن قدرة  ندها  وكان ـع أيام، 

 يومـاً من القتال وصمدت امام سبعx هجومـاً. لم يكن تل الزعتر لوحده ولم تكن ا)يليشيا فقط،54 صمدت
" حتى يـقود" من الـقوات  كان مـفروزا  سلمان الـقائد العـسكري  تل الـزعتر  إلى   xأرسلنا مـقاتل قد  كـما 

ته الذي عمـل ناري  هو اـلسياج اـل هذا  من  كن اjهم  زعتر، وـل تل اـل في   xقاتل ناك ـبعض اـ) وكان ـه شيا  ا)يلـي
قوات العاصفة، إن معركة تل الزعتر كانت وكان هنالك تpحم بx قوات العاصفة وا)يليشيا. وأيضـاً الدور
العظيم الذي قامت به ا)دفعية الثقيلة. من هنا نpحظ نتائج كم هو تpحم ا)يليشيا مع القوات، مثp عندما
شيا قوات ميلـي تل  في اـل زعتر حـيث ان  تل اـل عن حـصار  سألة  فت اـ) ثالث، اختـل حـوصر الجـيش اـ)صري اـل
وجماهير تدعم صمودها، وتمدها بالدعم ا)ادي وا)عنوي كذلك تجربة لبنان التي اختلفت تمامـاً عن تجربة

اKردن.
   في الدول العربية اKخرى j تستطيع التحدث عن تجربة ا)يليشيا، Kنها j تسمح لنا بوجود ميليشيا أو
معسكرات، أو حتى حراسات مكاتب أصpً ذلك Kنها j تؤمن بتسليح الجماهير وبحرب الشعب من حيث
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أن الوضع في لبنان أفضل من اKردن وبالتالي فإننا استفدنا من تجارب اKردن، للعمل في لبنان، وتثبيت
هذا مكتوب في كتاب اللواء( البنادق في أيدي الجماهير. حيث يكون للجماهير دوراً أساسيـاً في ا)عركة 

طpس حول حرب الشعب حرب العصابات وكيفية تحرير فلسطx ولكن عندما أصبح قائدا للجيش تراجع/
نان أحد ـيشعر بلـب كن  لم ـي أساوية Kنه  تدأت بتـجربة ـم نان. اـب في لـب نا  ابة تجربـت إلى كـت عود  له ـي ذلك لـع عن 
ية، بدأ بدور لـبنان ـيأخذ وزنه ا)ـتقدم ـبعد سقوط اKحراش أي ا)ـعركة التي ته ـلوجود اـلساحة اKردـن واهمـي

( موقع اKحراش بعدها جئنا إلى لبنان، حيث كان السpح( سقط فيها آخر موقع للفدائيx في اKردن هو 
قوات نظامـية فدائـية وبدأنا بتـشكيل  سpح ا)ـوجود بـسوريا،  من اKردن واـل خرج  الذي  سpح  مـوجوداً، اـل
وقوات ميليشيا، والقوات النظامية ليس بمعنى قوات جيش التحرير، كل هذه القوات كانت قوات العاصفة.
هذه التشكيpت بالطبع موجودة في الصx، كوريا، وعند كل الحركات التي خاضت الحروب الثورية، بعد
اتهاـمنا من ـقبل ـبعض اjخوان ـعند ـتشكيل اـلقوات النظاـمية بالتـجسس وـغيره، ان اـلقوات النظاـمية ـعندنا
قوات من  سليحـاً  وأقوى ـت تدريبـاً  أكثر  رفة  قوات محـت ها  ها اـن شعب، ميزـت خط اـل عن  يس منـفصل خطـها  ـل
ير قوات الـغ ها وـبx اـل فرق بيـن هذا اـل لى الـهجوم  قدرة ـع عة واـل نا روح القـط ما قـل لديها ـك تالي  شيا، وباـل ا)يلـي
ية ـهجوم يذ عمـل أخذ من ا)يلـيشيا خـمسx أو مائة واحد لتنـف نا ـنستطيع أن ـن ية أو قوات ا)يلـيشيا، اـن نظاـم
( ا¢ يرحمه( هذا أصعب جداً ولكن إذا ذهبنا إلى أي قاعدة من القوات الفدائية، نذهب مثpً إلى ال حسن 
ونقول له نريد خمسx شابـاً، يقول ثpثx أفضل Kن الثpثx واحد من قوات العاصفة الذين خاضوا عدة

عمليات ودوريات يعادلون كتيبة.
من وقات كتيـبة مكـونة  Kمن ا وقت  في  في الـشياح  في الحازمـية  في الـخارج  كان لجـيش التحـرير     

( من قوات العاصفة رغم انها أقل عدداً، ذلك( أربعمائة فرد، لم تستطع أن تقدم بنفس دور الكتيبة الثالثة 
Kن وزن الكتيبة الثالثة ا)عنوي والقتالي اكبر بكثير بالرغم من أن عددها يعادل ربع كتيبة جيش التحرير.
إذن فمفهومنا نحن عن القوات النظامية مختلف عن النظرة التقليدية، حيث أن قواتنا النظامية تكون عادة
روافد من   ً رافدا هو أن تـكون دائـما  مدعـمة با)يليـشيا والجـماهير ا)ـسلحة Kن دور ا)يليـشيا اKسـاسي 
نان. ـحيث نان ـنخوض في ـمشكلة هي ـمشكلة التنـظيم ا)يلـيشيا في لـب نا لـب ثالث جـئ قوات. ـبعد ا)ؤتمر اـل اـل
ها ـبسرعة تـكريس اـلخط التنظـيمي اـ)وحد للتنـظيم ـحيث وصلنا إلى كادت أن تؤثر ـعلى الـحركة لوj تpفـي
شيا. يـاً للميلـي بديل عمـل هو اـل يس  هذا ـل عـاً  سلح طـب اسم التنظـيم اـ) ها ـب وأشرنا ـل شيا  مة ميلـي اسم كـل غاء  إـل
تبر أن اـ)سلحx من خارج التنـظيم يـكونوا عادة تابعx للتنـظيم، j ـيصح للـمسؤول الـعسكري أردنا ان نـع
في ا)خيم أن يسلح أفراداً خارج التنظيم بل يجب أن يتم تسليحهم من خpل التنظيم، من خpل التنظيم

" نان" يم لـب ها اـلوحدة اKـساسية في إقـل عبئة ـحيث أـن الـت قة، Kن اـلوحدة التنظيـمية هي  ية أو الحـل ـعضو الخـل
إعادة جب  نا ـي ولذلك قـل مام  هذا اjهـت نا  طوق، أعطـي خارج دول اـل أقاليم  من  آخر  يم  من أي إقـل أهم  وهو 
الترتيب في إقليم لبنان بحيث يكون للتنظيم الدور اKساسي أوj حيث يكون هنالك في كل شعبة امx سر
التنظيم ، وامx سر التنظيم يقوم بكل شيء في شعبته ونائبه ا)باشر هو ا)سؤول العسكري ، مع هذين

 …اjثنx مسؤول اjمن ومسؤول اjعpم ومسؤول الشؤون اjجتماعية الخ

pن ـتـكامpخوين اـ)ـسؤول التنظـيـمي واـ)ـسؤول الـعـسكري، بـحـيث يـكـونا مـتـكام jهذين ا صل  jـلـكن ا   
فان اjمور في منطـقة  مي واـ)سؤول الـعسكري  سؤول التنظـي فق اـ) ندما يـت انه ـع شفنا  ويا واكـت اسـاسيا وـق
تسير على ما يرام وفي ا)نطقة التي يختلف فيها اjثنx تبرز قضية ا)يليشيا حيث يصدر احدهما اوامر
 .تنظيمية واjّخر اوامر عسكرية في احدى ا)راحل اردنا ان نجعل اjثنx واحد وفي احدى ا)رات وضعنا
وزيادة شيا  عاش ا)يلـي اجل اـن من  تدريب  زنا ـقضية اـل اخرى رـك ومره  يم كـمسؤول ـعسكري   .ـمسؤول التنـظ
ناه في اjردن ما زال نا دورات كوادر اj ان اـ)شكله او الـخطأ اjستراتيجي الذي ارتكـب ها ثم عمـل فعاليـت
هنا ويشكل خطـاً حيث بدأت اjجهزة بالتسلح ، بدون العودة للتنظيم وفتحت دكاكx جديدة كان وجودها
بحد ذاته تيئيس ابن التنظيم من التنظيم ، ابن التنظيم الذي يعمل ليل نهار وهو غير متفرغ ، تقدم له هذه
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قول ان ولذلك ـن امام التنـظيم  قـاً  التي ـتقف عاـئ هي اـ)شكله  هذه  ريغ دون ان يـعمل  الدكاكx اـلسpح والتـف
التنظيم ا)وجود في لبنان هو مجموعة ا)pئكه الذين صمدوا امام اjغراءات ولذلك في تقديري هم يشكلون
نواة التي من ا)ـمكن ان تـعيد ترـتيب اوضاع الـحركة jـنهم ـظلوا متـمسكx بالتنظيم واـ)بادىء اjـساسية اـل
وكانوا اكثر الناس استعدادا للتضحية ، واكثر ايمانا بحتمية النصر ، لم يذهب اي منهم لتحصيل مصلحة
نا الـعسكرية ـكما ـيشهد مـعظم اjخوة الـعسكريx هي ـتكرس اـلخط شـخصية وهذا شيء اـساسي فتجربـت
الذي قلناه من ان هناك مناطق يوجد فيها قوات فقط هنالك مناطق يوجد فيها ميليشيا فقط ومناطق يوجد

فيها قوات وميليشيا.
   ومن هنا يكون الفرق بx معارك اjردن ومعارك لبنان، في اjردن لم نقم باي هجوم للميليشيا وj قوات
وj احد ولكن العمل الدفاعي كان يقوم بدور العمل الهجومي حيث استطعنا ان نمنع القوات اjردنية من
ان تحتل اي موقع اساسي طيلة السبعة عشر يومـاً، لم يسيطروا اj على بعض ا)ناطق الغير رئيسية مثل
هم، هم خـسروا مـواقع ـل بل اـن واحد  حتى جـندي  ها  هم فـي كن ـل لم ـي واقع اjسـاسية  كن اـ) جـبل الحـسx وـل
عد دفاعيx. ـب كن  لم ـي  xهاجم سوى ـم ها  كن فـي لم ـي نان  في لـب التي ـخسرناها  واقع  من اـ) اكثر  ـمساحتها 

( اـلشياح بدأنا بعمـليات الـهجوم وضرب ـمواقع في ـعx الرـمانة، اـلقوات( ـحادثة ـعx الرـمانة لم ننـتظر في 
( قد شاركت( ، ـل وطــورت خpل اـ)عارك ها، كانت ـموجودة  قوم بدور اخر ـل قوم بدور بدأت، ا)يلـيشيا ـت التي ـت

بفعالية ليس في عمليات الدفاع فحسب بل في عمليات الهجوم وليس في عمليات الهجوم ا)حلية فحسب
بل على مستوى اقليم. ان قوات الكتيبة الثانية التي احتلت عينطــورة وصنx لم تستطع احتpلها لوj قوات
ا)ليشيا التي جاءت من صور ومن صيدا ومن البقاع والطpب وشاركت مشاركة اساسية بالرغم من قلة
xل وفي صنpبس الشتوية، لكنهم استطاعوا ان يصمدوا ويثبتوا دور في التp(مكانيات ورغم نقص اjا

الشهداء الذين قدمتهم ا)يليشيا اضعاف الذين قدموا على مستوى الساحة"  xبالرغم من انهم غير محترف
ـنا ـنـستطيع ان ـية اـن ـية ا)يلـيـشيا وـمـشاركتها بفاعـل من خpل عمـل ـنا اكـتـشفنا  حتى اـن ـها  الفـلـسطينية كـل
صامد وكان  كان عـندنا اjعpم  انه  قوى، بمعـنى  ها طمـوحات او مـراكز  يس ـل التي ـل نـستقطب اjجـهزة 
سرايا ثة  pواصبح عـندنا ث هذه الكتيـبة وخرجنـاها،  شكلنا منـهم كتيـبة احتـياط ودربـنا  كوادر  ومجمـوعة 

( بة( قود الكتـي وكان ـي اخوانه  من  عدد  شهد  حافظ واسـت بد اـل رشاد ـع شهد  واسـت شياح  قاتلوا باـل وبا)ـحصلة 
اعضاء على مستوى اعضاء اقليم، اعضاء مكاتب حركية في اjعpم والعpقات الخارجية شاركت مشاركة

اساسية كان هذا تشكيpً مؤقتـاً.
قوات امـتداداً اصبح لـل قوات حـيث  ظام اـل قـاً لـن صبح مطاـب حتى ـي نان  يم لـب في اقـل ناء  واعدنا تنظـيم الـب    

( وكل ثpث( ً ـيـشكلون مجـمـوعة،  فردا احد ـعـشر  مع اـ)ـسؤول   xكل خـلـيت تنظيـمـيـاً ـمـشابهـاً ـلـها، اي ان 
( ً ـيشكلون ـفصيل، وثpثة ـفصائل سرية، وثpثة( اربع وثpثون فردا مجـموعات من هذا اـلنوع مع ـمسؤولهم 

- - - -ً تكون حلقة منطقة، وبالرغم من أن العدد كان كبيرا الكتيبة السرية الفصيل سرايا كتيبة، مقابل ا)جموعة
إj أن هذا الشكل في لبنان يجعل ا)نطقة في إقليم لبنان توازي كتيبة، والشعبة توازي سرية إلخ.

شيا روح داخل ا)لـي ولد  حتى ـت سها  أجل تكرـي من  ية  عاميم التنظيـم في الـت ذلك  وأنزل  ذلك،  كرس  قد ـت    ـل
القطعة روح العمل الجماعي، وبتقديرنا أن لهذا التشكيل التأثير الجيد والفعال وكان تفاعل هذه القوات مع

القوات ا)وجودة عندها تفاعل سليم ومبدع في معظم اKحيان.
سلم أيام اـل وضع ا)يلـيشيا.  يب  إعادة ترـت من  بد   j كان نان  في لـب يب اـلوضع الـعسكري  يد ترـت    ـلكي نـع
ها اKجـهزة، واللجـنة التي تتـواجد فـي حوال العـادية كـهذه  Kفي ا كن  التي تـقود لبـنان ـل هي  يم  لجـنة ا�قـل
كإقليم أن نتحـمل مـسئولية أبو عـمار، والقـيادة العـامة لـقوات العـاصفة، أنـنا j نـستطيع  ا)ركـزية، واKخ 

ورحم ا¢( لوا ـمسئولية وشاركنا ـنحن في اـ)سئولية  الـتجاوزات في ظل هذه اـلظروف، وـلكن ا�خوان تحـم
امرئ عرف قدر نفسه هذه حقيقة موجودة في ا�قليم يجب أن نطــورها لتطوير وضع الحركة.قلنا تقسيم)
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قوات ية  هي عمـل ناطق  في اـ) واجدة  شيا ا)ـت قوات ا)يلـي أصبحت  سكرية بحـيث  ناطق ـع إلى ـم نان  يم لـب إقـل
( ) يعني أمx السر: با�مرة للقيادات العسكرية عندنا التنظيم في منطقة الشمال مثpً ا)سئول التنظيمي 
وا)سئول العسكري ومسئول العمل اللبناني ومسئول اKمن هؤjء اKخوة اKربعة كانوا يشكلون نواة وحدة
ا)نطقة وهم الذين يستطيعون عمل كل شيء أيام القتال. j بد من ربط التنظيم مع بعضه البعض أي أن
تدخpت من اـل ني خـوفـاً  سكري واKـم مل الجـماهيري والـع ناني والـع مل اللـب ريد توحـيد الـع سئول التنظـيم ـي ـم

سلبـاً تؤثر عـلى العـمل  مع القـيادة عـلى أن يـكون هنـالك لـكل منطـقة مـسئو0ًjالتي  صيغة  إلى   تـوصلنا 
 .. عسكريـاً، مثpً في الجنوب كان أبو موسى، في بيروت سعد صايل في الشمال أبو هاجم الخ.

xوقسمت بيروت إلى مناطق عسكرية، الغربية أبو داوود، الجنوبية أبو الليل الرئيسية أبو حسن، وع   - - 
في كل منطقة مسئوjً عسكريـاً من قوات العاصفة إلى جانب هؤjء اKخوة من التنظيم. أن العمل القتالي
مداد بالطلـقة، بـكوب الـشاي الـساخن تحـضير الـساندويش للمقـاتـل،هو لـيس فـقط إطpق الـنار، ولـكن ا�
مسألة هامة جداً، وضرورية، حيث يستطيع التنظيم أن يقوم بذلك كله. البندقية ليست كل شيء. وهذا ما
وحدات ها  واجدت فـي التي ـت عض ا)ـناطق  في ـب سيق  أساس التـن جان عـلى  شكلت ـل قد  ته اKحداث. وـل ثبـت
نظامية على مستوى الكتيبة أو السرية، فيكون قائد هذه الوحدة مشاركـاً Kعمال قيادة هذه ا)نطقة. وأن
هي كن ا)حـصلة  جح التجـربة وـل ولم تـن كن جـيد  لم ـي ناطق  وفي ـبعض اـ) سيق جـيد، ونجـحت التجـربة  التـن
كانت مـشرفة، حـيث فإن مواقفـنا  من بـعض ا)ـواقف الـخاطئة،  بالرغم  أنه  النـجاح. ونـستطيع أن نـقول 
استطاعت هذه ا)واقف أن تثبت أن خط الثــورة الفلسطينية خط الجماهير هو اKقوى، وهو الذي استطاع
ثــورة خط اـل لى  حتى يـقضي ـع في ا)نطـقة،  وجودة  كثيرة ـم دفع بخـطوط  ريالي،  لب إمـب أمام تـق أن ـيصمد 
ية ية اللبناـن وكان ميpد الحـركة الوطـن ية،  سطينية واللبناـن سلحت الجـماهير الفـل التي  سلحة،  سطينية اـ) الفـل
والحركة الشعبية اللبنانية والجماهير اللبنانية ا)سلحة التي ارتبط الكثير من أبناءها بفتح، وكأعضاء بفتح
حيث شكلوا قوة كبيرة جداً، أصبحت تقلق اKعداء أكثر مما كانت تقلقهم فتح نفسها. أصبح امتداد فتح

"،xح من أجل قضية، فلسطpاحملوا الس في الساحة العربية والخط القومي الذي تحرص به الجماهير 
نادق من أجل تـحرير فـلسطx هذا هو اـلخط اـلقومي الذي" ـطريق فـلسطx ـطريق اـلوحدة، يـعني ـحمل الـب

طرحته فتح وهو الخط الذي سينتصر.

وثــورة حــتى النصــر
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