ابو أياد
لحضة إنهيار
ج"اء اس"تشهاد اب"و اي"اد واب"و ال"هول ب"تاري"خ  ،15/1/1991ف"ي وق"ت ك"ان"ت االم"ة ال"عرب"ية ف"ي لح"ظة ان"هيار
وان"قسام ح"اد ،وك"ان"ت ح"رب الخ"ليج ال"ثان"ية ت"حوم ف"وق امل"نطقة ،ل"ذا ف"ان"هما ظ"لما ول"م ي"ناال ح"قهم لتخ"ليده"م
كشه"داء ،ب"عكش ال"شهيد أب"و ج"هاد ال"ذي خ"رج ف"ي ج"نازت"ه أك"ثر م"ن م"ليون ع"رب"ي .ه"ذا ج"عل ق"يادة ف"تح
ت"نظم ن"دوة ش"ارك ف"يها ن"خبة م"ن ال"شخصيات ال"عرب"ية والفلس"طينية ال"هام"ة ،للح"دي"ث ع"ن م"ناق"بهما ودون"ت
الندوة في ستة كتب تخليدا ً لذكراهم.
قابلت االخ صالح خلف " أبو إياد" الول مرة في الكرامة عام  ،1968وكنت حينها اعمل كمهندس في
سلطة املصادر الطبيعية ومسؤوال عن منطقة االغوار ،ذهبت السأل عن األخ أبو عمار ،فقيل لي أنه
ليس موجودا ،ولكن بامكانك ان ترى االخ ابو اياد فهو يأتي بعده ،كنت اسمع عنه كقيادي ،رحب بي
وكان يسمع عني .انطباعي االول عنه انه حميم ،يتكلم بطريقة مقربة الى النفس في الشؤون
السياسية ،وبعيدة عن التنظير ،واعي لطبيعة االمور ،ودار الحديث بيننا في كيفية تطوير تدريبات
الفدائيني ،واالرتقاء باالمن لحماية الثورة .في معركة الكرامة كان من املصرين على عدم االنسحاب الى
التالل ،وبقي في موقعه واقترب الجيش االسرائيلي املهاجم كثيرا من موقعه.
هذا اللقاء مهد لعالقات حميمة بيني وبينه ،كان يزور مواقع االشبال في املخيمات الفلسطينية في
االردن باستمرار ،وكنت حينها مسؤوال عن هذه املعسكرات ،تعلمت منه الشيء الكثير ،وكان صلبا في
موقفه وصادقا في مبادئه ،عرف عنه ان ال يجامل وال يساير االخ ابو عمار ،اي انه كان ندا له ،واالثنان
عرفا بعضهما جيدا ،وكنت املس ان االخ ابو عمار ،يحسب له حساب ،وان االثنني متكاملني ،وال احد
يستطيع ان يستغني عن اآلخر ،فاالخ ابو عمار له كاريزما واستقطابات كثيرة داخل فتح ،وكذلك ابو
اياد له استقطابات  ،يستطيع من خاللها ان يشكل تحديا لالخ ابو عمار.
االزمات الكبرى التي مرت بفتح ،كانت معظمها بسبب خالفات بني االثنني ،اي ابو اياد ،كان
باستطاعته ان يخلق ازمة داخلية ،اذا ما خالف ابو عمار ،لذا كان يتعني عليهما االتفاق لضمان وحدة
فتح .ازمة ايلول وما رافقهما ،كان اللحظة االحرج واالصعب في تاريخ ابو اياد النضالي ،وعندما
اعتقل مع ابو اللطف ،ضغطت عليه السلطات االردنية ،ملا له من مكانة امنية ،وكونه الرجل الثاني في
فتح ،الن يوجه رسالة باالذاعة االردنية الى املقاتلني الفدائيني يعلن فيها انتهاء القتال ،ونتيجة لقناعته
باستحالة تحقيق النصر على الجيش االردني قبل بذلك ،واذاع الرسالة املشهورة بصوته ،واثارت حالة

فتح ،الن يوجه رسالة باالذاعة االردنية الى املقاتلني الفدائيني يعلن فيها انتهاء القتال ،ونتيجة لقناعته
باستحالة تحقيق النصر على الجيش االردني قبل بذلك ،واذاع الرسالة املشهورة بصوته ،واثارت حالة
واسعة من االحباط لدى الفدائيني وهزت مشاعرهم ،خاصة وانها جاءت من قيادي له دور كبير .واذكر
انني كنت في مقر اذاعة فلسطني ،واذا بالعاملني فيها ينهارون لدى سماعهم انباء هذه الرسالة ،الى
درجة ان احدهم قال انه سيطلق الرصاص على نفسه ،اذا فعال ما صحت هذه االنباء ،عندها طلبت
من هذا ان يتروى ،وقلت له حتى اذا كان هذا االمر صحيحا ،فان ابو اياد اسير ليقل ما يريد ،وال
تعرف ما هي اسبابه ،التي دفعته ملثل هذه الخطوة ،وفي كل االحوال ،فان علينا ان نبقى مدافعني عن
قيمنا ومبدائنا ،والقرار هنا ملن يقاتل  .وحقيقة كان االخ ابو عمار يشعر باستياء شديد بسبب هذه
الرسالة ،ولكن كان تركيزه على كيفية اطالق سراح ابو اياد وابو اللطف ،واتصل لتحقيق ذلك بالرئيس
جمال عبد الناصر ليمارس دوره لدى امللك حسني.
لدى خروجه من االسر ،اصيب بحالة من االحباط الزمته الى عام  ،1982وكان يشعر في اعماق نفسه
لو انه لم يوجه هذه الرسالة ،وابان الغزو الصهيوني لبيروت عام  ،1982الحظت ان ابو اياد كان يبحث
عن الشهادة  ،ويتنقل في حركة دائمة بني املواقع ،ليشجع املقاتلني على الصمود ،ويبدو انه كان يشعر
انه بهذا النشاط واالقدام املميز ،فانه قد يزيل االحباط الذي يعاني منه بسبب تلك الرسالة .وحقيقة
هذا الدور املميز البو اياد في ملحمة حصار بيروت ،اعاد له االعتبار على الصعيدين االمني
والسياسي .ولعلي اشير الى ان االخ ابو اياد تعرض لهجمة كبرى في املؤتمر الثالث للحركة ،بسبب
تلك الرسالة ،واذكر ان االخ كمال عدوان  ،وصف تلك الرسالة ،بانها بمثابة الفرقة الرابعة التي عملت
ضد الفدائيني في االردن .وفي املؤتمر تقرر ان يستلم مسؤول االمن والرصد ،الذي شغله ابو اياد،
االخ ابو يوسف النجار ،ولكن ضمير املؤتمر انصف االخ ابو اياد ،وكان ترتيبه الثاني من حيث حجم
االصوات التي نالها ،فيما كان ترتيب االخ كمال عدوان الثامن ،وبعد استشهاد االخ ابو يوسف النجار
في عملية الفردان  ،عاد االخ ابو اياد ليستلم مسؤول االمن والرصد ،وفي تلك املرحلة استطاع ان
ينسج عالقات واسعة ومنتشرة في ارجاء العالم ،وخطط لعمليات نوعية ضد اهداف اسرائيلية ،من
ابرزها عملية ميونخ .كما انه خطط الغتيال امللك حسني ،اذ ارسل مجموعة الى الرباط قبل عقد مؤتمر
قمة فاس العربية في عام  ،1974وكان العاهل االردني يرفض االعتراف بان منظمة التحرير هي
املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،ورغم ان االجهزة االمنية املغربية ،اكتشفت املحاولة،
والقت القبض على عناصر املجموعة ،ومنهم امني الهندي ومحمد العمري ،اال انها كانت من العوامل
املهمة التي جعلت امللك حسني يتراجع عن موقفه ،ويقبل ان املنظمة هي املمثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيني.
وحقيقة فان االخ ابو عمار ،لم يكن يعرف بهذه املحاولة .وخطط مع ابو يوسف النجار ،لتنفيذ عمليه
استهدفت رئيس الوزراء االردني وصفي التل ،بسبب دوره في تصفية الثورة الفلسطينية في احداث
ايلول وما تبعها ،من اقرب الناس الى ابو اياد الشهيدين ابو الهول وابو محمد ،لذا فان ارادة اهلل
شاءت ان يكون استشهاد الثالثة في يوم واحد .نشأت عالقة حميمة بني ابو اياد وابو الهول ،كون ان
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شاءت ان يكون استشهاد الثالثة في يوم واحد .نشأت عالقة حميمة بني ابو اياد وابو الهول ،كون ان
االثنني يعمالن في نفس املجال ،فاالول كان مسؤوال عن االمن املوحد ملنظمة التحرير ،فيما الثاني كان
مسؤوال عن امن حركة فتح .وكان ابو الهول اداة التوفيق بني ابو اياد وابو عمار ،واذا ما نشأت
خالفات ،فانه االقدر على التقريب بني وجهات نظرهما.

