ذكريات مع الشهيد كمال عدوان
ك " "ان الس " "تشهاد األخ ع " "بد ال " "فتاح ح " "مود م " "هندس ال " "بترول ال " "ذي ت " "فرغ
ع "ضوا ف "ي ال "لجنة امل "رك "زي "ة لح "رك "ة ف "تح م "سؤوال ع "ن إق "ليم األردن أث "ره
ال"كبير ع"لى ن"فسية وم"وق"ف ص"دي"ق ع"مره وزم"يله ف"ي ال"عمل وال"تخصص
مهندس البترول كمال عدوان.
وك"ان ال"فراغ ال"ذي ت"رك"ه األخ ع"بد ال"فتاح ي"قتضي ب"تعبئته ب"قائ"د ي"عطيه
ح"قه وخ"اص"ة ان وف"ات"ه ت"مت ق"بل أي"ام م"ن ان"دالع م"عرك"ة ال"كرام"ة .ول"ذل"ك
في الثامن والعشرين من شباط عام .1968
ك"نت ي"وم"ها اع"مل م"هندس"ا ف"ي س"لطة امل"ياه امل"رك"زي"ة ف"ي ع"مان وم"سؤوال
ع " "ن ق " "سم امل " "ياه ال " "جوف " "ية وف " "ي ن " "فس ال " "وق " "ت ك " "نت م " "سؤوال ع " "ن ت " "نظيم
الح "رك "ة ف "ي م "نطقة ع "مان .وق "د رأت الح "رك "ة ان ت "حضر اح "د ق "يادات "ها
امل"ؤس"سة م"ن إق"ليم ق"طر او إق"ليم ال"كوي"ت لتس"لم م"سؤول"ية إق"ليم األردن.
وق"د ح"ضر له"ذه امل"همة األخ ع"لي ال"حسن م"ن إق"ليم ال"كوي"ت وح"ضر م"ن
إق"ليم ق"طر األخ ك"مال ع"دوان وك"ان األخ أب"و م"اه"ر غ"نيم ه"و ال"ذي ي"دي"ر
اإلق" "ليم ك" "معتمد ب" "عد اس" "تشهاد ع" "بد ال" "فتاح ح" "مود .وب" "عد ان غ" "ادر ف" "ي
ص"يف  ،1968ال"ى دورة ف"ي ال"صني تس"لم امل"سؤول"ية األخ ص"بري ال"بنا
أب"و ن"ضال ح"يث أص"بحت ع"ضوا ف"ي ل"جنة اإلق"ليم امل"صغرة ال"تي ض"مت
ص"بري ال"بنا ،مح"مد األع"رج ،ح"سني ي"ون"س ،س"ميح أب"و ك"وي"ك )ق"دري(،
ح"سن ال"دج"ني .وع"ندم"ا ط"رح اس"م ك"مال ع"دوان الس"تالم ع"مادة اإلق"ليم
بدأنا السؤال )من هو كمال عدوان؟(
وف "ي اج "تماع ل "جنة اإلق "ليم ط "رح م "وض "وع اإلخ "وة ال "قادم "ني م "ن الخ "ليج
ليتس" "لموا م" "سؤول" "ية ال" "قيادة .وب" "دا اإلخ" "وة ي" "نظرون ال" "ى ه" "ذه ال" "ظاه" "رة

وف "ي اج "تماع ل "جنة اإلق "ليم ط "رح م "وض "وع اإلخ "وة ال "قادم "ني م "ن الخ "ليج
ليتس" "لموا م" "سؤول" "ية ال" "قيادة .وب" "دا اإلخ" "وة ي" "نظرون ال" "ى ه" "ذه ال" "ظاه" "رة
ب "شكل غ "ير م "حبب .وع "ندم "ا ط "رح ال "تساؤل ح "ول ك "مال ع "دوان وم "ن ه "و
ان"برى االخ"وة ال"ذي"ن ي"عرف"ون"ه او ي"سمعون ع"نه للح"دي"ث وك"ان م"نهم األخ
مح" "مد األع" "رج )أب" "و ال" "رائ" "د( وم" "هندس ال" "بترول ح" "سني ي" "ون" "س وك" "ذل" "ك
ص"بري ال"بنا .ل"م تخ"رج ك"لمة ذم ت"جاه ال"رج"ل ول"كنهم ج"ميعا اج"معوا ع"لى
اعتزازه وثقته بنفسه بشكل كبير الى درجة العناد.
وان"ه ج"ريء ال ي"خشى ف"ي ال"حق ل"وم"ة الئ"م .وذك"روا ك"يف دخ"ل املج"لس
ال "وط "ني الفلس "طيني ي "وم ان "عقاده األول ف "ي  28أي "ار م "ن ع "ام 1964
ول"م ي"كن اس"مه م"درج"ا ك"عضو ف"يه ل"يفرض ع"ضوي"ته ع"لى املج"لس وك"ان
ال"تحفظ ال"وح"يد ع"ند ه"ؤالء االخ"وة ه"و ك"ون"ه ي"أت"ي م"ن ال"خارج ب"عد م"عرك"ة
ال"كرام"ة وب"دأت ن"برة ال"قيادات املس"توردة ت"طرح ب"شكل ه"ام"س م"ن خ"الل
ب"عض االخ"وة .ت"شكلت ل"دي ص"ورة ع"ن ه"ذا ال"رج"ل ق"بل ان أراه وع"ندم"ا
علمت انه وصل الى عمان صرت تواقا الى لقائه.
ك "ان "ت م "ؤس "سة اس "ر الشه "داء ف "ي ط "ور ال "تشكيل وك "ان ل "ها م "كتب ف "ي
ج" "بل ال" "لوي" "بدة م" "سؤوال ع" "نه األخ امل" "ختار ن" "عيم .وذات م" "ساء ون" "حن ف" "ي
غ"رف"ة اج"تماع امل"كتب ف"تح ال"باب واط"ل م"نه ك"مال ع"دوان .ك"ان"ت ه"ي أول
مرة أرى فيها وجهه.
اس"تعرض ال"حاض"ري"ن ال"ذي"ن ل"م ي"كن م"عظمهم ي"عرف"ون م"ن ه"و .وخ"رج"ت
م"ن ف"مه ك"لمة م"رح"با ب"بطء ش"دي"د ث"م س"أل وي"ن األخ صخ"ر؟ ن"ظرت ال"يه
وقلت بعفوية شديدة وكأني اعرفه منذ زمن .أهال أخ كمال ..تفضل.
ق"مت ب"ات"جاه ال"باب ت"ارك"ا ل"ه م"جال الج"لوس ل"يشارك"نا .ول"كنه اع"تذر ق"ائ"ال
ان"ه ي"ري"د الح"دي"ث م"عي للح"ظات اذا ك"ان ال"وق"ت ي"سمح .واف"قت وخ"رج"ت

ق"مت ب"ات"جاه ال"باب ت"ارك"ا ل"ه م"جال الج"لوس ل"يشارك"نا .ول"كنه اع"تذر ق"ائ"ال
ان"ه ي"ري"د الح"دي"ث م"عي للح"ظات اذا ك"ان ال"وق"ت ي"سمح .واف"قت وخ"رج"ت
م"عه ال"ى س"اح"ة امل"كتب وس"أل"ته ..ال"ى اي"ن ت"ري"د ان ن"ذه"ب؟ ق"ال ان"ه ي"ري"د
الحديث عن طريقة زمان خالل الكسدرة في الشارع.
ص "عدت ال "درج ال "ى ال "شارع وك "ان "ت س "يارت "ي ق "ري "بة م "ن امل "دخ "ل .ف "تحت
ب"اب ال"سيارة وق"لت ل"ه نتح"دث داخ"ل ال"سيارة .ق"ال :أف"ضل الح"دي"ث خ"الل
امل"شي ق"لت ه"ذه ع"مان وليس"ت ق"طر الج"ميع ي"عرف"ون"نا .دخ"ل ال"ى ج"ان"بي
ف"ي ال"سيارة وع"ندم"ا أدرت م"فتاح ال"سيارة ل"إلق"الع ق"ال أرج"وك نتح"دث
ونحن هنا واستطرد:
ل "قد ق "ال "وا ل "ي ج "ميعهم ان اب "دأ ب "الح "دي "ث م "عك ألن "ك ح "تما س "تصدق "ني
القول وتعطيني الصورة الواضحة عن وضع اإلقليم والحركة.
سألته :من هم جميعهم هؤالء؟.
قال :أبو جهاد ،أبو اللطف.
قلت :هذا يشرفني ويسعدني
ول"م ي"كن ج"لوس"ي ف"ي ال"سيارة م"ري"حا ل"ي ح"يث ب"دا امل"ارون وال"داخ"لون
ال"ى م"كتب اس"ر الشه"داء ي"رم"قون"نا ب"نظرات ج"علتني أت"جاه"ل اح"تجاج"ه
وأدير مفتاح السيارة وانطلق مسرعا.
ال ب "أس م "ن ج "ول "ة ف "ي ش "وارع امل "دي "نة ت "تعرف ع "ليها واس "تمع
اليك وتستمع الي ..وانا بانتظار األسئلة التي تريد طرحها.
ق"ال ب"اس"ما :ي"بدو ان"ك ع"نيد م"ثل م"ا ي"قول"ون ع"ني .وه"ذه ب"داي"ة
طيبة.
س"ؤال"ي األول وامل"باش"ر :ه"ل ت"رى ف"ائ"دة ف"ي ان اق"بل م"سؤول"ية
اإلشراف على اإلقليم وهو اليوم أهم أقاليم الحركة؟.
 ق"لت :الش"ك ان"ه األه"م ول"كن م"عتمد اإلق"ليم ل"يس ه"و األه"م ال"قيادةامل"رك"زي"ة ال"تي ي"مثلها األخ أب"و ع"مار وأب"و ج"هاد وأب"و أي"اد وأب"و ل"طف
ال " "ى ج " "ان " "ب ال " "قيادة ال " "عسكري " "ة ح " "يث أب " "و ص " "بري وأب " "و ع " "لي أي " "اد

امل"رك"زي"ة ال"تي ي"مثلها األخ أب"و ع"مار وأب"و ج"هاد وأب"و أي"اد وأب"و ل"طف
ال " "ى ج " "ان " "ب ال " "قيادة ال " "عسكري " "ة ح " "يث أب " "و ص " "بري وأب " "و ع " "لي أي " "اد
وام"تدادات"هم داخ"ل اإلق"ليم س"تجعل م"همة م"سؤول اإلق"ليم ث"ان"وي"ة رغ"م
أه " "ميتها.امل " "جال ال " "ذي ي " "مكن اإلب " "داع ف " "يه االن ه " "و م " "جال اإلع " "الم
امل"لتزم وال"ذي ي"مكن ان ي"نقل ال"صورة ال"حقيقية واالي"جاب"ية للج"ماه"ير.
ه"ناك ف"راغ إع"الم"ي وت"سود رائ"حة اإلع"الن وال"تروي"ج وامل"بال"غة ع"لى
ح"قيقة ال"دور ال"نضال"ي .وع"رج"ت أث"ناء الح"دي"ث ع"ن دوره ال"قدي"م ف"ي
م"جال اإلع"الم وس"أل"ته :م"ا ه"ي ط"بيعة ع"الق"تك ف"ي ال"بيان األول ل"قوات
العاصفة .هل تذكر ذلك؟
سألني مستغربا :وهل تعرفون عن عالقتي بالبيان وباالنطالقة؟.
ق" "لت :م" "نذ ان ط" "رح اس" "مك ل" "لتفرغ ب" "دأن" "ا ال" "تنبيش ع" "ن امل" "اض" "ي
وت"اري"خ التج"رب"ة س"واء أم"ام اإلخ"وان املس"لمني ف"ي غ"زة وال"قاه"رة
وب "عد ال "عدوان ال "ثالث "ي ..وتج "رب "ة ال "كفاح املس "لح م "ع أب "و ج "هاد
ومح"مد ال"عاي"دي وع"ن ال"لجنة ال"ثالث"ية ال"تي ت"شكلت ف"ي ق"طر ب"عد
فش "ل ع "ملية االن "طالق "ة األول "ى ف "ي آب  ،1964وق "بول األخ أب "و
ع "مار ب "ال "عمل ت "حت إش "راف أب "و ي "وس "ف ال "نجار ع "لى ان ت "تول "ى
ان" "ت اإلع" "الم ح" "ول االن" "طالق" "ة ب" "عيدا ع" "ن ذك" "ر ف" "تح ف" "ي اإلع" "الم
وال "ترك "يز ع "لى ق "وات ال "عاص "فة وأك "دت ل "ه ان ص "ورت "ه ل "دى األخ
أبو جهاد أكثر وضوحا منها لدى اآلخرين.
ك"ان م"رت"اح"ا للح"دي"ث وك"نت وق"د ق"طعت م"ساف"ة ط"وي"لة ب"عيدا ع"ن
م"نطقة ال"لوي"بدة م"توج"ها ن"حو ال"شميسان"ي ق"د ق"ررت ان أدع"و ه"ذا
الرجل الى العشاء ..قلت له:
اعتقد انك جائع مثلي؟.
ال ..ال انا لست جائعا وال أريد الذهاب خارج السيارة.
-

-

اعتقد انك جائع مثلي؟.
ال ..ال انا لست جائعا وال أريد الذهاب خارج السيارة.

قلت له بهدوء
أري"د ان ت"زور م"كان"ا ي"همك ..وي"ساع"دك ف"ي املس"تقبل ل"تسهيل
العمل.
أي مكان هذا؟.
ن"قاب"ة امل"هندس"ني ..الب"د م"ن ان نسج"لك ع"ضوا ف"ي ال"نقاب"ة ح"تى
تتعرف وتؤثر على هذه الطبقة من زمالئك.
ك " "نا ق " "د وص " "لنا ال " "ى م " "قر ات " "حاد ج " "معية ال " "نقاب " "ات ح " "يث ن " "قاب " "ة
امل"هندس"ني وح"يث ه"نال"ك ص"دي"قي ي"ان"س ال"ذي ي"قدم أط"يب وج"بات
املسخن ي عمان كلها.
لح"ظات وج"د ك"مال ن"فسه غ"ارق"ا ف"ي ط"بق امل"سخن ال"شهي وه"و
ي"ردد :س"آخ"ذ ب"نصيحتك وأت"مسك ب"فكرة اإلع"الم ول"كن أري"دك ان
ت"ساع"دن"ي ف"ي اخ"تيار اس"م ح"رك"ي ل"لعمل ت"حت غ"طائ"ه وال ب"د ان
اس "تخدم اس "م أب "و ف "الن .أري "د اس "ما م "ثل اس "مك ..م "ثل صخ "ر..
ق"لت ل"ه م"عك ح"ق ف"ال"كثيرون ع"ندم"ا ي"حاول"ون السخ"ري"ة يتح"دث"ون
ع" "ن االب" "وات ل" "يس ب" "فتح ال" "باء وان" "ما ب" "تسكينها ..ض" "حك وك" "ان" "ت
ه "ذه أول م "رة أراه ي "ضحك ..ف "ي ال "يوم ال "تال "ي ق "لت ل "ه ج "ادا ل "قد
وقع اختياري على اسم حركي لك هو األكثر مناسبة.
قال ببرود..ما هو؟ قلت كمال عدوان
قال مستغربا :نعم ماذا تعني
ق" "لت االس" "م الح" "رك" "ي ي" "صلح ل" "لعمل الس" "ري ول" "يس ه" "ناك إع" "الم
س " "ري وم " "ع ذل " "ك ف " "ان " "هم س " "يعتبرون اس " "م ك " "مال ع " "دوان اس " "مك
الح "رك "ي وس "يبدأون ال "بحث ع "ن اس "مك ال "حقيقي وق "بيلة ع "دوان
ق "بيلة م "شهورة ف "ي ه "ذا ال "بلد وسيش "رف "ها ان يس "طع ف "ي س "ماء

الح "رك "ي وس "يبدأون ال "بحث ع "ن اس "مك ال "حقيقي وق "بيلة ع "دوان
ق "بيلة م "شهورة ف "ي ه "ذا ال "بلد وسيش "رف "ها ان يس "طع ف "ي س "ماء
مرحلة إزالة آثار العدوان اسم كمال عدوان.

