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 عــن إنهــاء املقاتــل الفلســطيني:إثبــات وإســكات
 كانــون- 1948  مايــو/ أيــار15( "ســع ًيا لـ "الضــم
) يف نصــوص قاســم الرميــاوي1949  ينايــر/الثــاين
"عــن "الجهــاد املقــدس
Proving and Silencing: How Palestinian Fighters Ended
"Annexation" (15 May 1948 – January 1949) in the
writings of Qassem Al Rimawi on al-Jihad al-Muqaddas
 من ســعي اململكة،1949-1947  القوة الفلســطينية األبرز يف حرب،"تبحث هذه الدراســة يف موقــف "الجهاد املقدس
ونها قاسم
ّ األردنية الهاشــمية لض
ّ  اســتنادًا إىل مصاد َر أولية مخطوطة ومنشــورة د،م بقية فلســطني الوســطى إليها

 وتبني الدراســة تأريخ الرمياوي للوقائع يف. عىل فرتات زمنية متباعدة، أحد أبرز قادة الجهاد املقدس،محمد الرمياوي
 يبحث فيها، مــن خالل ع ّينة مختارة، وتعمد إىل فحص تطور رسد الرمياوي مع الزمن،نصوصــه املبكّــرة ونصوصه املتأخرة

 وبهذا سرتكز الورقة أيضً ا عىل عملية اإلنتاج التاريخي.عن فعل "اإلســكات" الذي مارســه الرمياوي يف نصوصه املختلفة

ن جز ًءا أساســ ًيا من
ّ  وتخلص الدراســة إىل أ.ملوقــف الجهاد املقدس بالبحث يف عملية إنتاج نصوص الرمياوي وظروفها
 نظ ًرا إىل، أُســ ِكت يف املصادر التاريخية املختلفة،خصوصا
 وتجربة املقاتلني الفلســطينيني،ما
ً
ً  عمو1949-1947 تاريخ حرب

.التحوالت السياسية التي تلت الهزمية

 امللك عبد الله بن الحســن، اململكة األردنية الهاشــمية، قاســم الرميــاوي، الجهاد املقدس، النكبة:كلــات مفتاحية

.املؤسس

This paper studies the position of al-Jihad al-Muqaddas, the most prominent Palestinian force in the 1947-1949
war, on Jordanian attempts to annex the remainder of central Palestine. It draws on primary written sources
written at various points by one of the organisation's most prominent leaders, Qassem Mohammad Al Rimawi. It
does not limit itself to laying out Rimawi's account of events in his earlier and later writings, but attempts to trace
how his narrative develops over time through a selected sample, looking for the "silencing" that Rimawi engages
in in his various works. The paper thus also focuses on how the history of al-Jihad al-Muqaddas's position was
produced through Rimawi's writings and the circumstances under which they were written. It concludes that a
key part of the history of 1947-1949 generally and the experience of Palestinian fighters specifically has been
silenced in various historical sources because of later political developments.
Keywords: al-Jihad al-Muqaddas, Qassem Al Rimawi, Hashemite Kingdom of Jordan, King Abdullah
Bin Hussein I.
.* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
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إثبات وإسكات :عن إنهاء املقاتل الفلسطيني سع ًيا لـ «الضم» ( 15أيار /مايو - 1948
كانون الثاين /يناير  )1949يف نصوص قاسم الرمياوي عن «الجهاد املقدس»

تاـسارد

مقدمة
ِ
املستعمر الربيطاين عنها بحلول  15أيار /مايو  ،1948لتبدأ مرحلة جديدة من حرب
دخلت القوات العربية إىل فلسطني بعد جالء

خصوصا
وتقيده بسقف الجيوش العربية وقرارها،
 ،1949-1947كانت السمة األبرز فيها
ً
ً
عسكريا انحسار الفعل العسكري الفلسطيني ّ
بعد فقدان الفلسطينيني قادتهم العسكريني األبرز ،باستشهاد عبد القادر موىس الحسيني ( 8-1910نيسان /أبريل  )1948وحسن عيل

سالمة ( 2-1913حزيران /يونيو  ،)1948وفقدانهم معظم مدنهم املركزية التي انهار بسقوطها جزء كبري من التشكيالت العسكرية
الفلسطينية ،التي تأسست ونضجت عىل مدار شهور االشتباك يف مرحلة الحرب األوىل (كانون األول /ديسمرب  - 1947أيار /مايو .)1948

ً
تماسكا ،لحظة دخول الجيوش العربية فلسطني ،القوة العاملة يف القطاع الرشقي
كانت القوة العسكرية الفلسطينية األبرز واألكرث

ً
تماسكا رغم خسارتها قائدها املؤسس،
من فلسطني الوسطى ،وهي القوة التي عرفت بالجهاد املقدس .وبقيت هذه القوة األكرث
ٍ
لجزء أسايس من جنودها النظاميني يف معارك نيسان /أبريل  -أيار /مايو التي جرت يف أحياء القدس ،ويف املناطق املجاورة،
وخسارتها
وخصوصا معارك الدفاع عن القدس ،ومعارك التصدي للهجمات الصهيونية عىل طريق القدس  -يافا التي ابتدأت بعملية "نحشون"
ً
الصهيونية يف مطلع نيسان /أبريل  ،1948وأتبعت بعمليات عسكرية صهيونية متتابعة استهدفت استكمال احتالل القرى املجاورة لهذا
لم شمل القوات املفككة إثر احتالل املدن املركزية،
الطريق الرئيس .كما نجحت قوة الجهاد املقدس هذه يف تعزيز عديدها من خالل ّ

كليا بسقوط اللد والرملة وجوارهما.
وآخرها قوات القطاع الغريب يف املنطقة الوسطى التي كان يقودها الشهيد سالمة ،وانهارت ً

بدخول الجيوش العربية إىل فلسطني ،سيطر الجيش العريب (األردين) عىل مناطق وجود الجهاد املقدس يف القطاع الرشقي

من املنطقة الوسطى ،فسيطر ً
أول عىل مناطق القدس ورام الله ،واستكمل الحقًا سيطرته الكلية عىل مناطق بيت لحم والخليل ،بعد

انسحاب قوات الجيش املرصي منها .وفرضت الحكومة األردنية سلطة حكم عسكري عىل املناطق الخاضعة لقواته منذ أيار /مايو

 ،1948أتبعها بإجراءات عملية عىل األرض ،تجاوزت صالحيات الحكم العسكري التي فرضتها الجيوش العربية األخرى ،و ُفهم منها
رسميا بعد اإلعالن عن
وجود رغبة أردنية يف السيطرة الكاملة عىل بقية فلسطني ،وإتباعها للمملكة األردنية الهاشمية ،وهذا ما سيثبت
ً

ضم بقية فلسطني إىل اململكة يف  24نيسان /أبريل .1950
ّ

لم َ
يحظ بكثري من االهتمام البحثي ،موقف القوات الفلسطينية التي كانت تخضع مبارشة للهيئة العربية العليا من اململكة األردنية
الهاشمية ،ملكها وجيشها ،قبل أيار /مايو وبعده ،باهتمام بحثي ٍ
واف ،وكذلك الشأن بالنسبة إىل موقفها من الخطوات التدريجية التي
وأيضا موقف عموم الفلسطينيني من قرار "الضم" ،عىل الرغم من األثر الكبري لذلك يف
اتخذها األردن إلتباع بقية فلسطني للمملكةً ،

أول ،واحتمالية تأثريه يف استمرارية املقاومة الفلسطينية املس ّلحة بوصفها ً
مستقبل فلسطني ً
فعل ّ
منظ ًما ،مع استثناءات محدودة جاءت

يف سياقات مختلفة ،أبرزها كتابات أبناء بقية عصبة التحرر الوطني الذين أبرزوا اعرتاض بقية العصبة عىل قرار "الضم" ،وكتابات بعض

الشخصيات املعارضة للنظام األردين آنذاك((( ،وكذلك بعض الكتابات البحثية التي أتت بشكل متأخر إثر حوادث أيلول /سبتمرب ،1970
ورصاع منظمة التحرير الفلسطينية مع النظام األردين(((.

من أبرزها مذكرات الضابط األردين ،وحاكم القدس العسكري السابق ،عبد الله التلُ ،ينظر :عبد الله التل ،كارثة فلسطني :مذكرات عبد الله التل قائد معركة
1
القدس ،ط ( 2كفر قرع :دار الهدى ،)1990 ،ص .583-581 ،406-367

من أبرزها :عصام سخنيني" ،ضم فلسطني الوسطى إىل رشق األردن  ،"1950-1948شؤون فلسطينية ،العدد ( 40كانون األول /ديسمرب  ،)1974ص .83-56
2
وسبق ظرف أيلول /سبتمرب  1970رصاع نارصي – أردين ،انبثقت يف جوه نصوص تطرقت إىل الضم بشكل جزيئ ،منها :جمال حمدان" ،األردن دولة :دراسة يف الجغرافيا
السياسية" ،الكاتب ،العدد ( 70كانون الثاين /يناير  ،)1967ص .40-21
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

تبحث هذه الدراسة يف موقف قوات الجهاد املقدس من اململكة األردنية الهاشمية ،ملكها وجيشها ،وموقفها من عملية الضم.

دونها قاسم محمد الريماوي ( )1982-1918أحد أبرز مؤسيس وقادة قوات
وهي مؤسسة عىل قراءة ملصادر أولية مخطوطة ومنشورة ّ
الجهاد املقدس(((  .وستتجاوز الدراسة بيان تأريخ الريماوي للحدث ،وبيان مواقفه املختلفة يف نصوصه ّ
املبكرة ونصوصه املتأخرة،

عينة مختارة ،يبحث فيها عن فعل "اإلسكات" الذي مارسه الريماوي يف نصوصه
لفحص ّ
تطور رسد الريماوي مع الزمن ،من خالل ّ
املختلفة وأسباب ذلك .ولن تقترص الورقة ،متأثرة بطرح مايكل رولف ترويو((( ،عىل االهتمام بتأريخ الريماوي للحدث ،وإنما سرتكز
أيضا ،من خالل بعض النماذج ،عىل عملية اإلنتاج التاريخي له ،بالبحث يف عملية إنتاج نصوص الريماوي وظروف إنتاجها.
ً

ففعل اإلسكات ،كما يوضح ترويو ،ال يقترص عىل لحظة واحدة ،هي لحظة صنع املصادر ،وإنما قد يوجد يف لحظات أخرى ،كلحظة

صنع األرشيف ،حال جمع الوقائع ،ولحظة صنع الرسديات ،ولحظة صنع التاريخ ،أي لحظة الداللة املستعادة .وسبق طرح ترويو اهتمام

املدرسة املنهجية الفرنسية بتأكيد رضورة إخضاع املصادر األولية لعمليات نقد داخيل وخارجي((( .وتتضاعف أهمية عمليات النقد هذه يف
تقييدا أو
الحال التي تكون فيها النصوص مؤسسة عىل الذاكرة ،املتأثرة
تشويها بالسياقات التاريخية لحظة استعادة الوقائع(((.
ً
ً

بواكري قاسم الرمياوي والجهاد املقدس
'إن خري عدة ومقاومة هي أن نتس ّلح ،لنأخذ
"ويف مساء ذلك اليوم ،حرض عبد القادر إىل البيت ،واجتمع بنا ،وقالّ :
االستقالل بالقوة .وإ ّنني أطلب إليكما الحضور إىل بيتي؛ ألع ّلمكما صنع املتفجرات والقنابل .نحن ال نريد طال ًقا أو
احتجاجا ،بل نريد أن نحاربهم بمثل سالحهم' .وبالفعل ،أخذنا نرتدد عليه ،وتع ّلمنا كيفية صنع بعض املتفجرات"(((.
ً

توثّق هذه الكلمات بواكري عالقة عبد القادر الحسيني بقاسم الريماوي خالل ثورة فلسطني الكربى  .1939-1936فبينما كان

الريماوي يف مرحلته النهائية يف املدرسة الرشيدية ،أغلق هو وزمالءه أبواب مدرستهم ،وخرجوا يف تظاهرة بمناسبة ذكرى وعد بلفور

بتاريخ  2ترشين الثاين /نوفمرب  ،1935فقمع الجند الربيطانيون التظاهرة .وبعد تفريقها ،اعتقلوا الريماوي وزميله فريد أحمد العوري

محتجا ،وأسفر تدخّ له عن إطالق رساحهما ،ويف
()1936-1915؛ التهامهما باملسؤولية عن التظاهرة .هنا تدخل عبد القادر الحسيني
ً
املساء كان االجتماع الذي وصفه الريماوي أعاله مؤذ ًنا بصلة لن تنقطع.

ولد قاسم محمد الريماوي يف قرية بيت ريما ،الواقعة شمايل غرب رام الله ،يف  11كانون الثاين /يناير  ،1918بعد أيام من سقوط

القدس وجوارها بأيدي القوات الربيطانية املحتلة التي اتخذت من قواعدها يف مرص منطلقًا لهجومها عىل فلسطني فعموم بالد الشام،
السور القديم :نصوص قاسم الريماوي عن الجهاد املقدس ،تحقيق ودراسة سيصدر
3
يعمل الباحث عىل إعداد هذه النصوص وتحقيقها للنرش يف كتاب داخل ُّ
ضمن سلسلة "ذاكرة فلسطني" عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

4

يقارن بـ:

Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past Power and the Production of History (Bosten: Beacon Press books, 1995), pp. 24-26.

ُينظر :النقد التاريخي يشمل :النجلو أوسينوبوس :املدخل إىل الدراسات التاريخية ،بول ماس :نقد النص ،إمانويل كنت :التاريخ العام ،ترجمها عن
5
الفرنسية واألملانية عبد الرحمن بدوي ،ط ( 4الكويت :وكالة املطبوعات.)1981 ،

شحيد ،سلسلة
يوجد اهتمام بحثي كبري يف التاريخ والذاكرة ،ومن أبرز ما يمكن مراجعته يف هذا املوضع :جاك لوغوف ،التاريخ والذاكرة ،ترجمة جمال
6
ّ
ترجمان (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2018 ،؛ بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة جورج زينايت (بريوت :دار الكتاب الجديد
املتحدة.)2009 ،
قاسم الريماوي" ،مخطوط الشهيد عبد القادر الحسيني" ،مخطوط محفوظ يف أرشيف مرشوع توثيق وبحث القضية الفلسطينية التابع للمركز العريب لألبحاث ودراسة
7
السياسات ،مخطوط رقم  /1د.
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تاـسارد

بعد فشل القوات العثمانية وحلفائها يف اتخاذ فلسطني قاعدة أمامية للهجوم عىل مرص فشمال أفريقيا .وكعادة بعض أهل بلدته ،التحق

الريماوي بالتعليم الحكومي ،فأنهى االبتدائية ثم اإلعدادية والثانوية يف الكلية الرشيدية والكلية العربية يف القدس ،لينتقل بعد حصوله
عىل الشهادة الثانوية يف عام  1936للعمل
ضد االحتالل
محاسبا يف دائرة الربيد العامة((( ،بالتوازي مع اندالع ثورة الفلسطينيني الكربى ّ
ً
الربيطاين ،ثورة .1939-1936

شهدت هذه الثورة بدء صعود نجم عبد القادر الحسيني ،كما شهدت بواكري هذه الثورة أول إشارات لتكون العالقة بني عبد القادر

بي .بعد أشهر من هذه الحادثة ،كانت القدس عىل موعد مع حدث استثنايئ ،إذ نفّذ سامي إبراهيم
الحسيني والريماوي كما سبق ْ
أن ّ
األنصاري ( ،)1936-1918وبهجت عليان أبو غربية ( ،)2012-1916محاولة الغتيال مفتش الرشطة آالن سيجرست Alan Edward

 ،Sigristيف  12حزيران /يونيو  .1936وبينما كان األنصاري وأبو غربية يفرغان ذخرية مسدسيهما يف الهدف ،باغتت األنصاري رصاصة
مرافق سيجرستُ ،
فأصيب بجراح انسحب عىل إثرها من املكان بمساعدة أحد املارة((( .لم يكن املار املجهول يف مذكرات أبو غربية،
إال قاسم الريماوي الذي كان عىل موعد مع اعتقال جديد ،لكن هذه املرة بتهمة محاولة اغتيال سيجرست إلنقاذه األنصاري ونقله

مدافعا عن
مديرا للحزب العريب يف القدس،
(استشهد الحقًا يف املستشفى) .وهنا ،يحرض من جديد عبد القادر الحسيني الذي صار
ً
ً
ِ
تمض أيام قليلة عىل حادثة اغتيال سيجرست،
الريماوي ،من خالل تجنيد املحامني له ،إىل أن ُأفرج عنه لعدم ثبوت التهمة( .((1ثم لم

حتى استشهد فريد العوري ،رفيق الريماوي يف االعتقال األول ،يف أثناء تصنيعه قنبلة بهدف استخدامها يف الثورة(.((1
الصورة ()1

الصف األمامي من اليمني :قاسم محمد الريماوي ،عبد القادر موىس كاظم الحسيني ،كامل عبد الرحمن عريقات.
تصوير :خليل رصاص ،بلدة بديا ،كانون الثاين /يناير  .1948املصدر :أرشيف الهاغاناه.

"معايل الدكتور قاسم بن محمد الريماوي" ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ( 1كانون الثاين /يناير  ،)1963ص 26؛ يعقوب العودات ،من
8
أعالم الفكر واألدب يف فلسطني (القدس :دار اإلرساء ،)1992 ،ص .224

بهجت أبو غربية ،مذكرات املناضل بهجت أبو غربية  :1949-1916يف خضم النضال العريب الفلسطيني (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،)1993 ،
9
أيضا:
وينظر ً
ص  .75ولتفصيالت عملية االغتيال ُينظر الصفحات77-72 :؛ ُ

"Matthew Hughes, "A History of Violence: The Shooting in Jerusalem of British Assistant Police Superintendent Alan Sigrist, 12 June 1936,
Journal of Contemporary History, vol. 45, no. 4 (October 2010), pp. 725-743.

10

الريماوي.

 11استشهد فريد أحمد العوري يف مطلع حزيران /يونيو  ،1936أثناء إعداده عبوة ناسفة يف منزل يف وادي الجوز يف القدس ،بهدف استخدامها يف الثورةُ ،ينظر :دفار2 ،
حزيران /يونيو  ،1936ص [ .7بالعربية]
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مع قرب انتهاء معارك الحرب العاملية الثانية ،بدأ الفلسطينيون يف السعي إىل إعادة تأسيس قواهم السياسية املنهارة خالل أعوام

الثورة ثم الحرب العاملية ،وكان الحزب العريب عىل رأس هذه القوى .ومع بعث الحزب العريب من جديد ،اختري الريماوي ليشغل منصب

مقر القيادة الرئيس للحزب .كما ساهم يف تحرير صحيفة الوحدة ،الناطق غري الرسمي باسم الحزب (-1945
مدير مكتبه يف القدسّ ،
 ،)1947وهو ما زاد من حضوره الذي سيؤهله لدوره املقبل مع الحسيني لحظة استقراره يف مرص.

النصوص املبكرة :قاسم الرمياوي املقاتل
ً
أطفال ،وهو بلباس املناضلني والسالح
"الصورة التي ال ُتمحى من الذاكرة عن قاسم الريماوي هي تلك التي رأيناها
عىل صدره .كان يف 'الجهاد املقدس' مع املرحوم عبد القادر الحسيني ،وكان من أبرز رجاله .وظ ّلت صورته ،مثل صورة
عبد القادر وفوزي القاوقجي وسعيد العاص وغريهم من املجاهدين ،عالمة من عالمات الذاكرة الفلسطينية"(.((1

بعدما تويف الريماوي ،كان أبرز ما اس ُتذكر به ،كما يف مقالة "أبو حاتم" إلبراهيم أبو ناب( ،((1صورته كقائد يف "الجهاد املقدس"،

نادرا ،عمله الوزاري يف عدد من الحكومات األردنية ،ودوره النيايب خالل
مقرب من قائده عبد القادر الحسيني .وال ُيستحرض اليوم ،إال ً
ّ

دورات متعددة ملجلس النواب األردين ،وعمله الجامعي ،وعمله يف املؤسسات والهيئات املختلفة التي شغل فيها مناصب عدة بعد نهاية
أيضا يف األدبيات
قائدا يف الجهاد املقدس ،هو أبرز ما يحرض ً
الحرب ،ونهاية "الجهاد املقدس" .هذا الحضور للريماوي ،أي حضوره ً

قديما وحدي ًثا،
وتعد بعض نصوصه ،املنشورة أو املخطوطة ،املصدر األبرز لكل ما ُكتب عن الجهاد املقدس
املتعلقة بتاريخ فلسطنيّ .
ً

خصوصا بعد استخدام عيىس خليل محسن ،يف كتابه عن عبد القادر
أو املتع ّلقة بنشاط قائده املؤسس عبد القادر الحسيني وسريته،
ً

الحسيني فلسطني األم وابنها البار عبد القادر الحسيني ،مخطوط قاسم الريماوي عن الحسيني ،فعادت الكثري من املصادر الالحقة
ً
وسيطا.
مرجعا
إىل نص املخطوط باستخدام نص محسن بوصفه
ً

نشط الريماوي ،كما يروي ،مع الجهاد املقدس منذ لحظته األوىل .وتبدأ هذه اللحظة مع استقرار عبد القادر الحسيني يف مرص،

بعد قدومه إليها من الحجاز ،مع انتهاء الحرب العاملية الثانية يف شباط /فرباير  ،1946إذ قرر الحسيني العمل من جديد عىل تأسيس
ً
واستكمال لثورتها املاضية .وتضاعف هذا الجهد إثر قدوم الحاج أمني الحسيني
رسي استعدا ًدا ملعركة فلسطني املقبلة،
تنظيم عسكري ّ

ً
مسؤول عن الشؤون العسكرية يف الهيئة،
إىل مرص يف أواخر أيار /مايو  ،1946وتشكيل الهيئة العربية العليا ،فأصبح عبد القادر الحسيني

وهو ما مكّنه من إتمام بنائه التنظيمي الجديد(.((1

رسميا إال بتوقيع آخر اتفاقيات الهدنة يف رودس،
بحلول  1كانون األول /ديسمرب  ،1947بدأت أوىل رشارات الحرب التي لن تنتهي
ً

بني الكيان الصهيوين الناشئ تحت اسم "دولة إرسائيل" وسورية ،يف  20تموز /يوليو  .1949ومع انطالقة هذه الرشارة ،بدأت تشكيالت
ً
دفاعيا يف أيام االشتباك األوىل .وعمل الريماوي خالل هذه املرحلة عىل تنسيق
عسكريا
نشاطا
الجهاد املقدس ،وبعض خالياه املؤسسة،
ً
ً

قر للقدس من الهيئة العربية العليا واللجنة العسكرية العربية،
إسناد منطقة القدس باملجاهدين من قضاء رام الله ،وكذلك نقل السالح املُ ّ
12
13

إبراهيم أبو ناب" ،أبو حاتم" ،الرأي (األردن) ،1982/5/1 ،ص .19

املرجع نفسه.

الريماوي" ،مخطوط الشهيد" ،دفرت رقم 4؛ قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")3الدستور ،1972/8/21 ،ص 4؛ محمد عزة
14
دروزة ،مذكرات محمد عزة دروزة سجل حافل بمسرية الحركة العربية والقضية الفلسطينية خالل قرن من الزمن 1404-1305ه1984-1887 /م ،مج ( 5بريوت :دار
الغرب اإلسالمي ،)1993 ،ص .593
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تاـسارد

إىل أن عاد عبد القادر الحسيني إىل فلسطني ليؤسس قوة عسكرية شبه نظامية ،تركزت يف املنطقة الرشقية من القطاع األوسط من
فلسطني ،وقد توجهت اللجنة العسكرية العربية العليا ،يف شباط /فرباير  ،1948إىل إقرار عبد القادر الحسيني عىل قيادته ،وإقرار رفيقه

يف اإلعداد األخري حسن سالمة لقيادة املنطقة الغربية من القطاع األوسط .أما بقية القطاعات وحاميات املدن ،فأوكلت إىل قادة عرب،
ُأسندوا يف كثري من املراحل بقادة محليني ،كانوا يف مرحلة من املراحل وفقًا لنص الريماوي ،من النواة الصلبة لتنظيم الحسيني الجديد.
نجح عبد القادر الحسيني وقواته النشطة يف القطاع الرشقي من املنطقة الوسطى ،خالل األشهر األوىل من الحرب ،يف تنفيذ

داعيا األهايل
سلسلة عمليات دفاعية وهجومية ،وخالل أشهر االشتباك هذه ،كان الريماوي إىل جوار الحسيني يف جوالته املحلية،
ً

إىل القتال ،والتوحد خلف البندقية ،أو يف التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية املختلفة ،أو يف رحالته الخارجية للتنسيق أو طلب
الدعم من اللجنة العسكرية العربية العليا التي أصبحت املرجع األول ومحدد االسرتاتيجية العامة للقوات النشطة يف فلسطني ،منازعة

أسايس عبد القادر الحسيني
الهيئة العربية العليا ،وقائدها الحاج أمني الحسيني ،السيطرة عىل القوات املحلية التي كان يرتأسها بشكل
ّ

وحسن سالمة.

كانت قرية القسطل أبرز املناطق املستهدفة يف العملية الصهيونية "نحشون" يف مطلع نيسان /أبريل  ،((1(1948وهي بلدة

مرتفعة تسيطر عىل طريق القدس  -يافا ،كجزء من املخطط الصهيوين للسيطرة عىل جميع املواقع العربية املهددة لطريق إمداد األحياء
الصهيونية يف القدس .سقطت البلدة يف  4نيسان /أبريل  ،1948بينما كان الحسيني ورفيقه الريماوي يف دمشق ،لالجتماع إىل الهيئة

العربية العليا واللجنة العسكرية العربية ،وغادر الحسيني االجتماع الذي احتلت قصته ،وقصة قوة الجهاد املقدس وقائدها الحسيني،
كبريا من نصوص الريماوي عن الجهاد املقدس.
مع اللجنة العسكرية العربية،
موقعا ً
ً

شهيدا عىل أرضها يف  8نيسان /أبريل
عاد الحسيني إثر ذلك إىل القدس ،لتبدأ معركة استعادة القسطل التي انتهت بسقوطه
ً

جديدا لقوة الجهاد
عاما
 .1948وبفراق الحسيني ،بقي الريماوي
ً
وحيدا ،بعدما تقرر تعيني خالد رشيف الحسيني (ً )1951-1910
ً
قائدا ً

مقر القيادة إىل القدسً ،
تحول
مقر عبد القادر السابق يف بلدة بريزيت .أما الريماوي ،فإ ّنه ّ
بدل من اعتماد ّ
املقدس ،وقرار األخري نقل ّ

ً
املقر العام يف القدس ،وعن قوة الجهاد املقدس التي
مستقل
بالفعل ،بعد هذه اللحظة ،إىل قائد قوات بريزيت ،وخاض معاركه
تقريبا عن ّ
ً

استقرت يف مواقع أخرى كبيت لحم.

وخالل األشهر التالية الستشهاد الحسيني ،شارك الريماوي يف عدد من املعارك األساسية ،عىل رأسها معارك باب الواد يف

أيار /مايو ،وكذلك معارك رأس العني التي سقط فيها رفيق الحسيني يف قيادة القوات املحلية ،حسن سالمة .كما عمل الريماوي،
لم شمل شتات قوات حسن سالمة ،بعد تنسيق جهده مع القوات
من موقعه يف ّ
مقر قيادة قوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،عىل محاولة ّ
العراقية التي دخلت فلسطني مع الجيوش العربية األخرى ،بعد  15أيار /مايو .1948

ً
تنفيذا لخطتهم الهجومية" ،الخطة دالت" ،وهدفت هذه العمليات
 15أطلق الصهاينة ،مع أواخر آذار /مارس ومطلع نيسان /أبريل  ،1948سلسلة عمليات عسكرية،
(عملية نحشون ،وعملية هارئيل ،وعملية يبويس) إىل احتالل املواقع العربية الرئيسة يف القدس ويف الطريق املؤدية إليها ،لك ّنها لم تحقق ،يف كثري من األحيان ،غاياتها
بدو  -النبي صمويل .حول العمليات الصهيونية يف
النهائية ،ومنيت بالفشل عىل أبواب بعض القرى والبلدات الفلسطينية ،وكان أبرز فشل منيت به عملية يبويس يف منطقة ّ
نيسان /أبريل يف منطقة القدسُ ،ينظر :عارف العارف ،النكبة :نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود  ،1949-1947الجزء األول ،من قرار التقسيم  1947/11/29إىل
بدء الهدنة األوىل ( 1948 /6/11بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2012 ،ص 287-281 ،273 ،186-176؛ يهودا سلوتسيك ،تاريخ الهاغاناه :القسم الثالث :من
النضال إىل الحرب ،مج ( 2تل أبيب :عام عوفيد[ )1972 ،بالعربية] ،ص 1579-1575؛ ألون كاديش وموشيه أرنولد (محرران) ،معارك يبويس (تل أبيب :دار نرش وزارة
الدفاع[ .)2008 ،بالعربية]
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عالقة التنسيق هذه مع القوات العراقية التي ُأسست ،كما ورد يف نصوص الريماوي ،عىل ثقة متبادلة ،رادفتها عالقة متوترة يف

ضم بقية فلسطني
أحيان ،وسيئة يف كثري من األحيان ،مع القوات األردنية،
ً
خصوصا مع بدء النشاط اإلداري املؤسس للمرحلة التالية؛ مرحلة ّ
الخاضعة لسيطرة هذه القوات إىل اململكة األردنية الهاشميةُ .
وأسست هذه العالقة السيئة عىل إرث ممتد من العالقات املتوترة بني امللك

عبد الله األول بن الحسني ( )1951-1882والحاج "محمد أمني" طاهر الحسيني ( ،)1974-1897وتفاقمت مع استشعار الريماوي ،وأنصار
عموما ،مساعي األردن للقضاء عىل أي وجود لكيان فلسطيني مستقل ،أو قوة فلسطينية عسكرية منظمة.
الهيئة العربية العليا
ً

ُ
مقر قوة الجهاد املقدس يف بلدة بريزيت ،يف كانون الثاين /يناير ،1949
أسدل الستار عىل هذا التوتر بقرار الجيش األردين احتالل ّ
الشد والجذب ،يرسد الريماوي تفصيالتها يف بعض نصوصه املحققة هناُ .
أيضا عىل تجربة
بعد حوادث وجوالت من
وأسدل الستار ً
ّ

عموما ،لريحل الريماوي عىل إثرها إىل القاهرة ،يف عام  ،1949ويستقر إىل جوار
الريماوي يف الجهاد املقدس ،وتجربة الجهاد املقدس
ً

سكرتريا لحكومة عموم فلسطني.
الحاج أمني الحسيني ،ويعمل
ً

تقريرا إىل الحاج أمني الحسيني،
قدم
ظن أ ّنه أول نصوصه عن تجربة الجهاد املقدس؛ إذ ّ
دون الريماوي ما ُي ّ
ويف هذه املرحلةّ ،
ً

يقع يف أربعني صفحة ّ
خاصا بالذكر موقف قيادة
خطها الريماوي بيدهّ ،
تمت أثناء قيام معركة فلسطنيً ،
مقد ًما ما أسماه "األعمال التي ّ

'الجهاد املقدس' ،من بعد استشهاد عبد القادر الحسيني ،وكيف حالت الرتتيبات التي ا ّتبعوها بيني وبني قيام سيادة مطلقة للهيئة العربية
العليا يف فلسطني"(.((1

الصورة ()2

الصف األمامي من اليسار :قاسم محمد الريماوي ،عبد القادر موىس كاظم الحسيني ،كامل عبد الرحمن عريقات ،مالك الحسيني
تصوير :خليل رصاص ،بلدة بديا ،كانون الثاين /يناير  .1948املصدر :أرشيف الهاغاناه.

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،بتاريخ  ،1949محفوظ يف أرشيف مرشوع توثيق ودراسة القضية الفلسطينية التابع للمركز العريب
16
قاسم الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
لألبحاث ودراسة السياسات ،ص .1
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شد وجذب ،وشعور باليأس من الحكام والسياسيني العرب والفلسطينيني ،ومن الجيوش العربية( ،((1انرصف الريماوي
وبعد ّ

للدراسة واستكمال تحصيله العلمي ،فالتحق بالجامعة األمريكية يف القاهرة ،ليتحصل ،يف عام  ،1952عىل شهادة البكالوريوس يف
متأثرا كما يبدو بمرارة الفقد والهزيمة ،فكان
علم االجتماع .كما أ ّنه انرصف إىل الكتابة ،وتدوين تجربته وتجربة عبد القادر الحسيني،
ً

النص الثاين له عن هذه التجربة ،مقالة نُرشت يف صحيفة الجمهور املرصي ،بتاريخ  9نيسان /أبريل  ،1951بمناسبة ذكرى استشهاد
عبد القادر الحسيني ،نُرش فيها موجز لخطة األهداف؛ الخطة املركزية التي ّ
خطها عبد القادر الحسيني ،ليبدأ فيها املعركة يف فلسطني،

من أجل مواجهة قرار األمم املتحدة بتقسيمها.

عازما عىل تأليف كتاب كامل يعرض فيه
وإضافة إىل هذه املقالة ،يتضح من األوراق املتوافرة بني يدي الباحثّ ،
أن الريماوي كان ً

ً
مسودة أوىل
سرية عبد القادر الحسيني ،ووضع لذلك
دون الريماوي بخط يده ّ
قسم فيه الكتاب إىل تسعة محاور رئيسةّ ،
هيكل ً
أولياّ ،
ملعظمها يف مجموعة من الدفاتر واألوراق.

النصوص املتأخرة :لحظة قاسم الرمياوي السيايس الفلسطيني /األردين
ولكن أبا حاتم فاجأنا بعد عام  1949بتغيري الصورة؛ فحينما
"كان من املمكن أن تتجمد الصورة يف الذاكرة عند ذاك،
ّ
ِ
اضطر إىل ترك سالحه ،والنزول من عىل جبال فلسطني ،لم يجلس عىل أكاليل غاره و[لم] يكتف بالحديث عن أيام

ولكن
زمان ،بل ذهب إىل جامعة كولومبيا [ ]...وحينما التقيته بعد عودته ،كان صوته هاد ًئا كأنما ذهب منه العنفوان.
ّ
أن الفكر يأيت ً
يتحول هذا الفكر إىل ممارسة
أول ،عىل أن
العنفوان يف الحقيقة كان قد انتقل إىل عقله ،بعد أن أدرك ّ
ّ
ودراسات يتم تنفيذها عىل أرض الواقع"(.((1

لم يطل مقام قاسم الريماوي يف مرص ،إذ سافر إىل الواليات املتحدة األمريكية ،بعد أن اختارته حكومة عموم فلسطني ليكون

مراقبها يف األمم املتحدة( ،((1واستغل سفره الستكمال دراسته العليا ،فالتحق يف عام  1953بجامعة كولومبيا Columbia University

يف نيويورك ،ليتحصل ً
أول عىل شهادة ماجستري يف اإلدارة والشؤون االجتماعية يف عام  ،((2(1954ثم عىل شهادة الدكتوراه من كلية
املعلمني يف الجامعة  ،Teachers Collegeيف عام .((2(1956

هذا ما وصف به الريماوي شعوره :قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")9الدستور ،1972/10/2 ،ص  .4لك ّنه لم ُي ِش إىل أسباب
17
خصوصا عند الحديث عن عالقاته بقيادة الجهاد املقدس التي خلفت عبد
األسباب،
هذه
بعض
األول
القسم
يف
املحقق
التقرير
ويعكس
الفلسطينيني،
من
باليأس
شعوره
ً
مقرا ،والتي يتهمها الريماوي بإفشال مساعيه لتثبيت الهيئة العربية العليا ،أو أي كيان فلسطيني آخر ،يف بقية فلسطني التي
القادر الحسيني ،والتي اتخذت من القدس ً
أيضا اختلف مع الحاج محمد أمني الحسيني ،بعد أن أنكر عليه مطالبته بأموال قال الريماوي إ ّنه استدانها
إىل
اللطيف
سيطر عليها األردن .ويشري ذو الكفل عبد
أن الريماوي ً
ّ
(عمان :دار سندباد للنرش،
1948
حرب
إىل
الفلسطينية
الثورة
من
كفاحي
قصة
مذكرايت:
اللطيف،
عبد
الكفل
ذو
نظر:
ي
الحسيني،
ورصفها عىل الجهاد ،بأمر من الحاج
ُ
ّ
وينظر رسالة الريماوي إىل جمال صالح الحسيني بتاريخ  30أيلول /سبتمرب  ،1949املدرجة يف امللحق الثاين من هذا الكتاب.
 ،)2000ص ُ .251-246 ،229
أبو ناب ،ص .19
18
19

"معايل الدكتور قاسم بن محمد الريماوي" ،ص27؛ العودات ،ص .225

20
Qasim Mohamed Al-Rimawi, "The Role of the Social Worker in Industrial Community Development in Egypt," Master Dissertation,
Columbia University, Social Work, New York, 1954.
21
Qasim Mohamed Al-Rimawi, "Education and the Challenge of Industrialization in Egypt: a Report of a Type B Project," PhD.
;Dissertation, Columbia University, Teachers College, New York, 1956

ونرشت يف بريوتُ ،ينظر:

Qasim Mohamed Al-Rimawi, The Challenge of Industrialization, Egypt (Beirut: United Publishers, 1974).
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عائدا إىل القاهرة يف مطلع عام .1957
غادر الريماوي الواليات املتحدة إثر العدوان الثاليث عىل مرص (ترشين األول /أكتوبر ً ،)1956

بدءا من نيسان /أبريل  ،1956عاد الريماوي إىل اململكة األردنية الهاشمية ،ليبدأ
ويف ظل التحوالت السياسية التي حدثت يف األردنً ،
ً
ً
مستغل الخربة والتحصيل األكاديمي اللذين تحصل عليهما يف كولومبيا.
بعيدا عن السالح،
نشاطا
جديدا ،ويصنع صورة جديدة لنفسهً ،
ً
ابتدأ الريماوي نشاطه يف األردن من خالل تو ّليه إدارة رشكة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة املحدودة ،منذ عام

سلبيا بالتحوالت السياسية واالنقالب املليك عىل
 1957إىل غاية مطلع عام  .1960وكما يبدوّ ،
فإن حضور الريماوي الجديد لم يتأثر ً

(((2
سيناقش الحقًا.
املعارضة  ،وبدأت تظهر أوىل اإلشارات لتحوالت يف مواقف الريماوي السياسية القديمة ،كما ُ

استبا ًقا لدخول الحياة السياسية يف اململكة األردنية من جديد ،بدأ الريماوي ،كما ُتظهر الوثائق املتوافرة ،يف التواصل مع امللك

جده الذي ُطويت بمقتله الكثري
حسني بن طالل ( )1999-1952الذي ُعرف بوصله الدائم لحبال الود مع معارضيه ،فكيف بمعاريض ّ

من صفحات الخالف واملعارضة السابقة .أرسل يف  28كانون األول /ديسمرب  1960رسالة إىل امللك ،يطلب فيها مساندته أمام الجهاز

الحكومي إلنجاز دراسة ُعرضت عليه من بعثة العمل األمريكية ،لتحليل شؤون األردنيني املبتعثني إىل خارج البالد(.((2

ً
خصوصا .فبعد تعليق
عموما ،واملؤسسة األمنية
مدخل لتجاوز الريماوي العداء القديم مع املؤسسة الرسمية
كانت هذه الرسالة
ً
ً

فورا لكتاب الديوان
امللك عىل الرسالة بتوجيه رئيس الوزراء لالجتماع مع الريماوي ومساعدته يف دراسته ،استجاب رئيس الوزراء ً
(((2
راجيا العمل عىل تنفيذ الرغبة امللكية ،بالتوصية بإعطاء الريماوي شهادة حسن سلوك ،ومنحه
املليك  ،فأرسل إىل وزير الداخليةً ،

أيضا برسعة يف رسالة من وزير الداخلية إىل مدير األمن العام برضورة تنفيذ
التسهيالت الالزمة التي يحتاج إليها( ،((2وهو ما انعكس ً
الرغبة امللكية ،وإعطاء الريماوي شهادة حسن السلوك(.((2

شجعت هذه الرسالة ،واالستجابة الرسيعة لها من الجهات املختصة ،ثم مقابلة امللك للريماوي ،الريماوي ليقدم رسالة أخرى

عرفاه بأ ّنه محاولة لتقديم
للملك ،تعزز صورته بوصفه ً
خبريا ،فكانت رسالته التي أرفقها بتقديم مرشوع مشرتك ،مع املحامي فؤاد خوريّ ،
سعيا لتضييق الفجوة بني املواطنني واملسؤولني( .((2وكما
برنامج عميل لتنفيذ السياسة العامة للمشاركة والتعاون التي دعا إليها امللكً ،

طالبا بيان املطالعة(.((2
وجه الرسالة الثانية ً
أيضا إىل مجلس الوزراء( ((2الذي كتب إىل ّ
اهتم امللك بالرسالة األوىل ،فإ ّنه ّ
ست وزاراتً ،

ع ّلق الريماوي يف حديث عام له ،يف نيسان /أبريل  ،1960عىل هذه الفرتة ،فأشار إىل أ ّنه مع فرض األحكام العرفية ،واعتقال عدد من األشخاص ،لم يحاول التوسط
22
ويظهر هذا الحديث
.4
ص
،1960
أبريل
نيسان/
7
فلسطني،
نظر:
ي
واستقراره،
األردن
صالح
سبيل
يف
نفسه
عىل
يطبقها
واحد
كل
أصبح
األحكام
زوال
بعد
ه
ن
أ
وأضاف
ألحد.
ّ
ُ
ُ
وأن نشاطه اقترص ،كما يبدو ،عىل عمله يف رشكة الفوسفات.
للريماوي أ ّنه نأى بنفسه عن الخالفات السياسية يف نيسان /أبريل ّ ،1957

"استدعاء من قاسم محمد الريماوي إىل امللك حسني" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/181 :بتاريخ
23
 2كانون األول /ديسمرب .1960
"كتاب من رئيس الديوان املليك الهاشمي إىل رئيس الوزراء" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/182 :بتاريخ
24
 29كانون األول /ديسمرب .1960

"كتاب من رئيس الوزراء إىل وزير الداخلية" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/183 :بتاريخ  2كانون الثاين/
25
يناير .1961

"كتاب من وزير الداخلية إىل مدير األمن العام" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/184 :بتاريخ  3كانون الثاين/
26
يناير .1961
"كتاب من الدكتور قاسم الريماوي إىل جاللة امللك حسني" ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،مجموعة الوثائق الحكومية ،رقم الوثيقة،37/6/7/18 ،37/6/7/17 :
27
 ،37/6/7/20 ،37/6/7/19بتاريخ  17شباط /فرباير .1961

"كتاب من رئيس الديوان املليك الهاشمي إىل رئيس الوزراء" ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،مجموعة الوثائق الحكومية ،رقم الوثيقة ،37/6/7/21 :بتاريخ 21
28
شباط /فرباير .1961

"كتاب من وكيل رئيس الوزراء إىل وزير الرتبية والتعليم ووزير الداخلية ووزير الصحة" ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،مجموعة الوثائق الحكومية ،رقم الوثيقة:
29
 ،37/6/7/22بتاريخ  1آذار /مارس .1961
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إثبات وإسكات :عن إنهاء املقاتل الفلسطيني سع ًيا لـ «الضم» ( 15أيار /مايو - 1948
كانون الثاين /يناير  )1949يف نصوص قاسم الرمياوي عن «الجهاد املقدس»

تاـسارد

ّ
يخط طريقه للعودة إىل الحياة السياسية،
لكن الريماوي كان قد بدأ
ال ُتظهر الوثائق ما حدث إثر مطالعات الوزارات املختصةّ ،

وكان مدخله األول لذلك خوض االنتخابات النيابية حيث انتُخب يف  19ترشين األول /أكتوبر  1961لعضوية مجلس النواب السادس

عن قضاء رام الله( .((3ولم يندمج الريماوي يف هذا املجلس مع التوجه الحكومي ،وكان صدامه األول مع حكومة بهجت التلهوين ،يف

ض إعطاءها الثقة ،إليمانه بعدم جواز اتخاذ خطاب العرش بيا ًنا
أثناء نقاش بيانها الوزاري بتاريخ  21ترشين الثاين /نوفمرب  ،1961إذ َر َف َ
وزاريا ،وامتنع عن التصويت(.((3
ً

استقال التلهوين يف  27كانون الثاين /يناير ُ ،1962
وك ّلف وصفي "مصطفى وهبي" التل ( )1971-1919بتأليف حكومته األوىل،

تتويجا لصلة
وعهد يف هذه الحكومة إىل الريماوي بوزارة الزراعة واإلنشاء والتعمري ،لتكون أول حلقات نشاطه الحكومي ،وكذلك
ُ
ً
تمهيدا ملشاركته يف انتخابات مجلس النواب
ستتكثف مع وصفي التل .استقال الريماوي من منصبه يف  14ترشين األول /أكتوبر ،1962
ً

السابع( ((3التي نجح فيها عن قضاء رام الله ،يف  24ترشين الثاين /نوفمرب ،1962
ممهدا لعودته
حاصدا أعىل األصوات للمرة الثانية(،((3
ً
ً
وزيرا للزراعة( .((3وقد ُأقيلت هذه الحكومة يف ظل ظروف سياسية
إىل حكومة وصفي التل من جديد يف  2كانون األول /ديسمرب ً 1962
مضطربة ،بتاريخ  27آذار /مارس  ،1963ترافقت مع محادثات الوحدة الثالثية بني مرص وسورية والعراق ،وما تبعها من اضطرابات
وتظاهرات يف معظم مدن الضفة الغربية ،نجمت عنها عمليات قمع ،وفرض ملنع التجول .ويف ظل هذه األجواءُ ،ك ّلف سمري الرفاعي
بتأليف وزارته ،لكن كانت املفاجأة بأن حجب معظم النواب الثقة عن حكومته.

وعب يف كلمته عن رغبات الشارع
كان الريماوي من ضمن النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة ،يف  20نيسان /أبريل ّ ،1963

وآماله املتعلقة بتحقق وحدة رسيعة مع الدول العربية ،لك ّنه ّ
شكك يف قدرة الرفاعي عىل أن يكون حامل رسالة الوحدة ،أل ّنه يجب عىل

عمليا ّ
من يحملها أن يكون
بحل
مقتنعا بجميع ما فيها( .((3غضب امللك من حجب الثقة عن حكومة الرفاعي ،وانعكس هذا الغضب
ً
ً

مجلس النواب ،بعد تكليف حكومة جديدة ،برئاسة الرشيف نارص بن جميل ،ثم باعتقال عدد من النواب وإرسالهم إىل سجن الجفر(.((3
فشلت محادثات الوحدة الثالثية بني مرص وسورية والعراق ،واستقرت األوضاع نسبيا يف األردنُ ،
وأعيد انتخاب الريماوي يف املجلس
ّ
ً
(((3
ُ
أن القوائم
النيايب الثامن يف  6تموز /يوليو  ،1963لكن كان األمر هذه املرة بالتزكية  ،وفهم من هذا الفوز ملعظم نواب املجلس بالتزكية ّ
عدت بما ُيريض الحكومة ،وملعاقبة بعض الشخصيات بحرمانها من املشاركة.
ُأ ّ
ِ
يمض الكثري من الوقت حتى بدأت تلوح يف األفق بوادر السعي لتأسيس كيان فلسطيني جديد ،بمبادرة من الجمهورية العربية
لم
املتحدة .وإثر انعقاد املؤتمر الفلسطيني يف القدسُ ،أعلن يف  10آب /أغسطس  1964عن تأليف أول لجنة تنفيذية ملنظمة التحرير

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  21( 1577ترشين األول /أكتوبر  ،)1961ص  .1370وكان الريماوي األعىل تصوي ًتا ،وفقًا للنتائج املعلنة لهذه
30
االنتخابات ،إذ حصل عىل  4797صو ًتا.

"مذكرات ومناقشات مجلس األمة األردين السادس" ،مجلس األمة ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،مج  ،6العدد  26( 4ترشين الثاين/
31
نوفمرب  ،)1961ص .131

32

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  15( 1644ترشين األول /أكتوبر  ،)1962ص .1212

34

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  3( 1655كانون األول /ديسمرب  ،)1962ص .1461

33

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  27( 1652ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1962ص  .1433وحصل الريماوي يف هذه االنتخابات عىل  4593صو ًتا.

"مذكرات ومناقشات مجلس األمة األردين السابع" ،مجلس األمة ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،مج  ،7العدد  21( 17نيسان /أبريل
35
 ،)1963ص .1085-1084
 36توثيقًا لتجربة أحد النواب املعتقلني يف الجفر إثر حجب الثقة عن حكومة الرفاعيُ ،ينظر :سميح حمودة" ،مقديس يف سجن الجفر :يوميات ومذكرات داود الحسيني"،
حوليات القدس ،العدد ( 16خريف /شتاء  ،)2013ص .98-86
37

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  9( 1697تموز /يوليو  ،)1963ص .811
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الفلسطينية ،برئاسة أحمد أسعد الشقريي ( ،)1980-1908وكان من بني أعضاء لجنتها األوىل قاسم الريماوي .شعر األردن بتهديد هذا
الكيان الجديد لوحدته ،فتعاون أول األمر بحذر مع املنظمة ،وسعى التل ،يف أثناء مشاوراته لتأليف حكومته التي ُأشهرت يف  13شباط/

ألن يشغل بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عضوية الحكومة الجديدة كوزراء دولة ،مع االحتفاظ بعضوية اللجنة التنفيذية،
فرباير ْ ،1965

أن الرأي
محد ًدا عبد الخالق يغمور وقاسم الريماوي .وافق الشقريي عىل العرض ،وحاول إقناع أعضاء اللجنة التنفيذية باملوافقة ،إال ّ

وبناء عليهُ ،رفض العرض من معظم أعضاء اللجنة،
األغلب اعتربها محاولة الحتواء املنظمة ،وتحويلها إىل أحد أجهزة الحكم يف األردن؛ ً
باستثناء الشقريي والريماوي(ُ .((3أ ّلفت الحكومة ،بعد قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة رفض املشاركة فيهاّ ،
وأكد كتاب التكليف رضور َة

رافضا لهذا الخالف الذي
لكن العالقة أخذت تسوء بني املنظمة واألردن ،وكان الريماوي ،كما ُتظهر ترصيحاته العلنيةً ،
التعاون معهاّ .

ً
ضد الدولة.
تفاقم
وصول إىل قطع العالقات الكاملة مع املنظمة ،واتهامها بدعم حوادث تخريبية ّ

شغل الريماوي عضوية اللجنة التنفيذية فرتة محدودة ،إذ ُح ّلت يف  31أيار /مايو  ،1965مع بدء فعاليات املؤتمر الوطني الفلسطيني

أي عضو من اللجنة األوىل( .((3وخالل هذه املدة القصرية ،ال
الثاين الذي ُعقد يف القاهرة ،واس ُتبدلت بها لجنة جديدة ،من دون إرشاك ّ

ُتظهر املصادر املتوافرة الكثري عن دور الريماوي يف اللجنة ،واقتصاره عىل السفر برئاسة وفد منظمة التحرير إىل دول أمريكا الالتينية،

بالتفرد يف قيادته ل ّلجنة(.((4
وتمثيلها يف عدد من االجتماعات الرسمية .واتهم بعض زمالء الريماوي الشقريي
ّ

مع خروج الريماوي من اللجنة التنفيذية للمنظمة ،عاد إىل الحكومة األردنية ،بعد قرار التل إعادة تأليف حكومته ،فشغل وزارة

الداخلية /الشؤون البلدية والقروية ،يف  31تموز /يوليو  .((4(1965وحافظ الريماوي عىل منصبه هذا مع إعادة تأليف حكومة التل من

جديد ،يف  22كانون األول /ديسمرب  ،((4(1966إىل أن استقالت الحكومة يف  4آذار /مارس  1967لرغبة وزرائها ،ومنهم الريماوي ،يف
املشاركة يف االنتخابات النيابية للمجلس النيايب التاسع( ،((4التي ُأجريت يف  15نيسان /أبريل  ،1967وفاز فيها الريماوي من جديد(.((4

كما أ ّنه فاز أول مرة برئاسة مجلس النواب بعد حصوله عىل  42صو ًتا ،مقابل  17ورقة بيضاء(.((4

ِ
يمض كثري من الوقت حتى اندلعت حرب حزيران /يونيو  1967التي فقدت فيها اململكة األردنية بقية فلسطني التي كانت قد
لم

ُض ّمت إليها سابقًا ،وفقد الريماوي قاعدته االنتخابية بسقوط قضاء رام الله تحت االحتالل .وكانعكاس لهذه الحرب ،عال صوت منظمة

التحرير الفلسطينية ،واتخذت معظم فصائل العمل الفدايئ من األردن قاعدة أمامية لقواتها ولقواعدها العسكرية التي أخذت يف التمدد،
وتضاعف هذا الوجود بعد معركة الكرامة يف آذار /مارس  ،1968إذ اع ُترب الفشل الصهيوين يف هذه املعركة لحظة تاريخية فاصلة ،رفعت
وخارجيا ،ورسعان ما انعكس ذلك يف سيطرة هذه الفصائل عىل منظمة التحرير الفلسطينية.
داخليا
من أسهم الفصائل الفلسطينية
ً
ً

بهجت أبو غربية ،من مذكرات املناضل بهجت أبو غربية :من النكبة إىل االنتفاضة (( )2000-1949بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش،)2004 ،
38
ص .277-276
39
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الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  1( 1864آب /أغسطس  ،)1965ص .1207
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42

43
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الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  25( 1973كانون األول /ديسمرب  ،)1966ص .2706

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  5( 1990آذار /مارس  ،)1967ص .328

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  18( 1999نيسان /أبريل  ،)1967ص  .585وكان فوز الريماوي بأعىل عدد من األصوات يف قضاء رام الله،
44
حيث حصل عىل  4561صو ًتا.
وكان ذلك يف الجلسة األوىل من الدورة غري العادية األوىل للمجلس يف  20نيسان /أبريل ُ ،1967ينظر" :مذكرات ومناقشات مجلس األمة األردين التاسع" ،مجلس
45
األمة ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،مج  ،12العدد  25( 1نيسان /أبريل  ،)1963ص .10
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ِ
أيضا ،عىل رئاسة الريماوي مجلس النواب ،ففي إثر الهزيمة ،تقرر تشكيل مجلس استشاري أعىل
لم
يمض كثري من الوقتً ،

رئيسا ملجلس النواب .وخالل ذلك ،رفع الريماوي مذكرة تنقل بعض نبض
يسند امللك يف قراراته ،وقد شغل الريماوي عضويته ،بصفته ً

الشارع ،وهو ما أ ّلب عليه بعض مراكز القوى يف النظام األردين ،فكان القرار بإزاحته عن رئاسة مجلس النواب( ،((4واس ُتبدل به كامل
نائبا لرئيس املجلس .ومثلما التزم الريماوي بقرار اللجنة التنفيذية،
عبد الرحمن عريقات ( )1984-1906الذي اختري سابقًا ليكون ً

مرشحا يف حكومة يؤلفها
برئاسة الشقريي ،عدم املشاركة يف حكومة التل ،فإ ّنه رفض املشاركة يف الحكومة من جديد ،بعد أن ُطرح اسمه
ً

عبد الوهاب املجايل ،إال بعد أخذ موافقة رصيحة من رئيس منظمة التحرير الجديد ،يارس عرفات .وعندما وضع عرفات "الفيتو" عىل
(((4
ُ
وزير داخلية
املجايل ،وساند عبد املنعم الرفاعي يف رئاسة الوزارة  ،شارك الريماوي يف الحكومة التي أ ّلفت يف  27حزيران /يونيو َ ،1970
للشؤون البلدية والقروية
ووزيرا للزراعة ،بعد استئذان عرفات(.((4
ً
بقي الريماوي يف هذا املنصب إىل أن تصاعدت حدة املواجهات بني املنظمات الفلسطينية والنظام األردينُ ،
فأقيلت الحكومة،

ُ
وأ ّلفت حكومة الزعيم محمد داود العسكرية يف  15أيلول /سبتمرب  ،1970معلنة عن بدء مرحلة جديدة للفلسطينيني املوجودين يف

تعرض يف  28ترشين
ممن بقيّ .
األردن ،بعد رحيل قسم منهم مع فصائل ثورتهم إىل خارج األردن ،وكان الريماوي ّ
لكن الريماوي ّ

الثاين /نوفمرب  1971لخسارة شخصية باغتيال صديقه وصفي التل الذي ترافق دربه يف الحكومات األردنية معه يف الوزارة .وكما يبدو،

فإن هذه الحادثة أثّرت يف الريماوي الذي ُع ّي يف  9أيلول /سبتمرب  1971لعضوية لجنة استحدثها امللك األردين باسم "اللجنة امللكية
ّ
(((4
تعرضت لرضبة كربى بخروجها من
لشؤون القدس"  ،وقد دفعته إىل املساهمة يف حركة انقالب عىل قيادة منظمة التحرير التي ّ

األردن .ووفقًا للمصادر املتوافرة ،وبعد أيام قليلة من اغتيال التل ،يف  12كانون األول /ديسمربُ ،عقد اجتماع برئاسة الوزير السابق يف

الحكومة األردنية نعيم عبد الهادي ( ،)1996-1912يف منزل الرئيس السابق ملنظمة التحرير ،أحمد الشقريي ،بحضور أربعني شخصية

فلسطينية كان الريماوي أحدها(.((5

تحدث عن "األخطاء املحيطة بالقضية
أصدر املجتمعون بيا ًنا باسم لجنة املتابعة الجماهريية يف جمهورية مرص العربية،
ّ

أن املجتمعني رأواً :
ثانيا :عقد مؤتمر وطني
الفلسطينية" .وأضاف ّ
"أول :وجوب تصحيح مسرية العمل الفلسطيني يف نطاق م .ت .فً .

فلسطيني عام ،يقوم بدراسة القضية الفلسطينية من كل جوانبها السياسية واملالية والعسكرية واإلدارية ،ومتطلبات املرحلة الحارضة
بتجمعات الفلسطينيني ،لتبادل الرأي معهم ،وجمع
للعمل الفلسطيني .ثال ًثا :تشكيل لجنة من املجتمعني ،مهمتها إجراء االتصال
ّ
ضمت اللجنة املؤلفة الريماوي وأربعة آخرين(.((5
مقرتحاتهم يف املوضوع" .وقد ّ

أكرم زعيرت ،يوميات أكرم زعيرت :سنوات األزمة  ،1970-1967إعداد معني الطاهر ونافذ أبو حسنة وهبة أمارة ،سلسلة ذاكرة فلسطني (الدوحة /بريوت :املركز
46
صوت من القدس :املجاهد داود صالح الحسيني من خالل مذكراته وأوراقه (رام الله :منشورات
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2019 ،ص 253؛ سميح حمودة،
ٌ
مكتبة دار الفكر ،)2015 ،ص .493

47
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ويقارن بـ :حمودة،
املرجع نفسه ،ص 374؛ الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  28( 2247حزيران /يونيو  ،)1970ص .908
48
ٌ
َ
القدس ،ص .450-449

عصام سخنيني (محرر رئيس) ،اليوميات الفلسطينية ،املجلد الرابع عرش من  1971/7/1إىل ( 1971/12/31بريوت :مركز األبحاث  -منظمة التحرير الفلسطينية،
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 ،)1973ص .301
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ً
تصدرته الجبهة
مدخل لهجوم شديد عىل الريماوي،
لكن هذا النشاط كان
ّ
فشلت هذه اللجنة يف تحقيق أهدافها كما يبدوّ ،

بأن "الرجعية األردنية دفعت
رصح الناطق باسم لجنة اإلعالم فيها ،يف  12كانون األول /ديسمربّ ،
الديمقراطية لتحرير فلسطني ،حيث ّ

قاسم الريماوي للقيام بنشاطات معادية لشعبنا ،تستهدف تطويق حركة املقاومة ،بالتحالف مع عنارص يمينية ورجعية تجاوزتها حركة
ً
"وفعل ،قد اجتمع الريماوي إىل عدد من الوجوه اإلقطاعية العائلية والبورجوازية الكبرية الفلسطينية يف
املقاومة" .وأضاف الترصيح:

القاهرة ،ليخرجوا عىل الجماهري ،وبكل وقاحة ،بتشكيل لجنة تحضريية مزعومة تدعو إىل عقد مؤتمر عام فلسطيني خارج عن م .ت.
وموضوعيا ،وكل هذا للمساهمة يف خلق طرف ثالث فلسطيني بديل عن حركة املقاومة ،و[يم ّثل] الوجوه الفلسطينية الرجعية
عمليا
ف.
ً
ً

العميلة لحسني بن طالل"(.((5

سلبيا عىل نفسية الريماوي الذي بدأ يف التوجه إىل العمل األكاديمي ،فعمل محارضًا غري متفرغ
انعكس هذا الهجوم ،كما يبدوً ،

يف الفلسفة وعلم االجتماع يف الجامعة األردنية .وأبرز املؤرشات الدالة عىل تأثري ردة فعل املنظمات الفلسطينية العنيفة يف الريماوي ،يف
هذه املرحلة ويف املراحل التالية ،شهادة أحد أصدقائه؛ الدكتور داود صالح الحسيني (.((5()1993-1903

يف هذه الفرتة ،فرتة ذروة نشاط العمل الفدايئ يف األردن ،خرج الريماوي ليكتب عن الجهاد املقدس من جديد ،فنرش مقالة يف

أسايس عن رحلة عبد
تحدث فيها بشكل
صحيفة الدفاع بتاريخ  9نيسان /أبريل  ،1970بمناسبة ذكرى استشهاد عبد القادر الحسينيّ ،
ّ

القادر األخرية إىل دمشق ،والخذالن العريب له .ويف الفرتة التالية للهجوم الشديد عىل شخصه من وسائل إعالم بعض فصائل منظمة
مستعيدا ذكرياته عن الجهاد املقدس بكثافة غري معهودة ،وقد
التحرير ،ومجلتها األكرث رصانة شؤون فلسطينية ،خرج الريماوي
ً

نُرشت يف سلسلة مقاالت يف صحيفة الدستور كل أسبوع ،خالل الفرتة  7آب /أغسطس  18 - 1972كانون األول /ديسمرب .1972

وجاءت سلسلة املقاالت هذه ،كسبب مبارش معلن ،ر ًدا عىل ما نُرش يف كتاب يا قدس ملؤلف َْيه الري كولينز Larry Collins
ودومينيك البيري  ،Dominique Lapierreبعدما نرش املؤرخ سليمان املوىس سلسلة من الحلقات يف صحيفة الدستور لرتجمة بعض ما

خصوصا بعد الحلقة الثالثة ،حيث
لكن تؤرش طبيعة ما ُأثبت يف مقاالت الريماوي وما ُسكت عنه إىل دوافع أخرى وراءها،
ورد يف الكتابْ .
ً

فلسطينياّ ،
ليذكر من هاجمه بقاسم الريماوي املقاتل ،وليثبت
ارتبطت بكل تأكيد بطبيعة املرحلة التي نُرشت فيها ،كان أبرزها ر ّد اعتباره
ً

رسديته عن تاريخ الجهاد املقدس ،وموقعه يف هذا التاريخ ،وكذلك إلعادة قراءة تاريخ الحرب املركزية يف الرصاع العريب  -الصهيوين ،حرب
حربا مؤسسة لوحدة الدم بني الشعبني الفلسطيني واألردين ،اهت ّزت بالدم املراق يف حوادث أيلول /سبتمرب .1970
 ،1949-1947بوصفها ً

عن "اإلنهاء" و"الضم" بني لحظتي قاسم الرمياوي
كانت الصلة األوىل التي جمعت بني الريماوي واألردن هي الحرب ،إذ كانت رحلته األوىل إليه لنقل سالح س ّلمته الهيئة العسكرية

أيضا ،كما سبقت اإلشارة إليها،
لكن هذه الصلة ً
العربية إىل قوة الجهاد املقدس يف كانون األول /ديسمرب  ،1947لتعزيز منطقة القدسّ .
وأكدت نصوص الريماوي ّ
الحد األعىل ،للنظام املليك األردينّ .
املبكرة
الحد األدىن ،والعداوة يف
ُأسست عىل مرياث من الشك والريبة يف
ّ
ّ

هذا املرياث من الشك أو العداء للنظام األردين ،ولبعض الشخصيات األردنية املشاركة يف حرب  .1949-1947وقد أثّر هذا املرياث بجالء
52

53

املرجع نفسه ،ص .640

صوت من القدس ،ص .493-492
حمودة،
ٌ
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لكن الريماوي السيايس الفلسطيني /األردين حرض يف النصوص
يف اإلسكات /اإلثبات املمارس فيها ،حال مقارنتها بنصوصه املتأخرةّ .
جديدا.
موجدا إثبا ًتا أو إسكا ًتا
املتأخرة،
ً
ً

"وكان اللقاء يف الله هو أول لقاء دم بني الشعبني ،وكانت لحمة التضحية بالنفس والنفيس ،ومبدأ اإليمان بالله ،والثورة
لكرامة األمة العربية ،والدفاع عن الحريات واألعراض والوطن .لقد سبقت هذه الوحدة يف الجهاد ،وحدة الحكم التي

اللذين هما يف الحقيقة والتاريخ والواقع شعب واحد"(.((5
جاءت معلنة وصاهرة وحدة الشعبني ْ

هذا ملخص املوقف الذي أثبته قاسم الريماوي عن "الضم" ،أو "وحدة الحكم" ،كما يف النص السابق .ولم يكن هذا النص

أول إثبات ملوقف الريماوي كسيايس فلسطيني /أردين من "الضم" ،إذ عكس ترصيح سابق لتدوين الريماوي نصوصه املتأخرة عن
مسجل لهذا املوقف .ففي أواخر آذار /مارس  ،1960أعلن األردن إفشال محاولة الغتيال رئيس وزرائه
الجهاد املقدس أول إعالن
ّ

توجه وفد من
هزاع املجايل ،والرشيف نارص بن جميل ،بأمر من القيادي البعثي عبد الله محمد الريماوي ( .)1980-1920إثر ذلكّ ،
آل الريماوي إىل الرئيس املجايل إلعالن "استنكار املؤامرة ،وإعالن الوالء للحسني" .وناب عن الوفد يف الحديث ،قاسم الريماوي،

"إن دمج الضفتني وتوحيدهما ،قد تم كما هو معلوم يف عهد املغفور له امللك عبد الله بن الحسني،
مسج ًل موقفًا عن "الضم" بقولهّ :
ّ

إن وحدة الصف العريب والوحدة العربية الصحيحة هي غاية الجميع ،ورغبة الجميع"(.((5
وكان ذلك بمحض الرغبة واالختيار [ّ ]...

ٍ
إسكات يف نصوصه املتأخرة ،إذ سبق له أن أثبت يف نصوصه ّ
لكن النصوص ّ
وخصوصا
املبكرة،
املبكرة للريماوي تؤرش إىل ممارسته فعل
ّ
ً

ّ
ويشكل تقرير الريماوي
أن "الضم" لم يكن كما أعلن الريماوي السيايس األردين /الفلسطيني.
تقريره املخطوط ،تفصيالت أبرزت ّ
املخطوط ،بما أثبته عن هذا الجانب ،إضافة نوعية إىل الرسديات التاريخية املتع ّلقة بالحرب ،ويف العالقات الفلسطينية – األردنية ،يف املرحلة
التالية لدخول الجيوش العربية إىل فلسطني ،بعد  15أيار /مايو  ،1948ويف العالقات البينية لقيادات الجهاد املقدس يف مراكزه املختلفة.

يعرض الريماوي يف تقريره الفعل األردين إلنهاء املقاتلني الفلسطينيني ،والتمهيد لـ "الضم" ،يف سياق حديثه عن دوره يف تعزيز

ً
ممثل للفلسطينيني ،وإفشال اآلخرين له بإيجادهم ترتيبات حالت بني الريماوي وقيام سيادة مطلقة
مكانة الهيئة العربية العليا بوصفه

سالحا يف يدها ،واالرتكاز عليها يف األعمال املقبلة ،لتكون نوا ًة
للهيئة يف فلسطني ،أو عىل األقل ،اإلبقاء عىل بعض الخاليا ل ُتستخدم
ً

للتحرير املنشود ،بحسب تعبري الريماوي(.((5

كان أول ما أثبته الريماوي يف نص تقريره ،أ ّنه مع دخول الجيش األردين ،صدرت األوامر لقواته باالنسحاب من منطقة باب الواد ،يف

ٍ
مؤرش ٍّ
مساع لالستفادة من وجود القوات العراقية،
دال عىل بدء تقييد الفعل العسكري لقوة الجهاد املقدس( .((5وأثبت الريماوي تفصيالت

اجتماعا مع وجهاء منطقة رام الله ،أعلن فيه التجنيد اإلجباري ،بعد تمركز القوة العراقية يف قرية دير نظام،
لتجاوز القيد األردين؛ إذ عقد
ً

تمهيدا لتشكيل قوة عسكرية دائمة ،لتعزيز قوة الجهاد املقدس النظامية يف مركز بريزيت ،بهدف اإلعداد
إحدى قرى قضاء رام الله،
ً

54
55

56
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رياني /يناثلا نوناكوناك

ألن القيادة العامة يف الزرقاء  -وفقًا للريماوي  -بتأثري من امللك عبد
لتحرير منطقة اللد والرملة ،بتعاون مع القوات العراقية ،وهو ما لم يتمّ ،

(((5
رتا ،يف املرتفعات بني قري َتي بيت نباال وكفر قاسم(.((5
في بالدفاع عن املنطقة عىل طول خمسة وثالثني كيلوم ً
الله  ،منعت الهجوم ،فاك ُت َ

ارتبط موضع التوتر الثاين ،بني الجيش األردين وقوة الجهاد املقدس بقيادة الريماوي ،بعمليات رشاء السالح من السكان املحليني.

فأثبت الريماوي يف نص تقريره أن غلوب باشا (أبو حنيك) ،قائد الجيش األردين اغتنم  -بعد تمام مؤامرة الجيش العريب بتسليم اللد
والرملة واملنطقة الساحلية ،وتشتيت أهلها( ،((6وهو اتهام مضمر من دون ذك ٍر ألي تفصيل ،وقد سبقها انتشار الفوىض بني املجاهدين

يف املنطقة ،وحجب بعض الوجهاء لقسم من األسلحة والتموين ،بعد استشهاد القائد حسن سالمة ،وعدم تدارك الهيئة العربية العليا
َ
فرصة عوز املهاجرين ،فنرش رجاله من البدو لرشاء األسلحة بأرخص األثمان.
املوقف بتعيني خلف له -

مقر قيادة الهيئة العربية العليا آنذاك ،بعد تواصله معها،
وأثبت الريماوي يف هذا السياق إشارة إىل صدور األوامر من القاهرةّ ،

برضورة محاربة بيع األسلحة ومنعها( .((6ويظهر مما أثبته الريماوي أ ّنه كان ً
مدركا خطورة هذه املسألة عىل قوة املقاتلني الفلسطينيني؛

فكما أثبت الريماوي يف عموم نصوصه ّ
فإن القوة الرئيسة للجهاد املقدس لم تكن القوة النظامية ،وإ ّنما "الفزعات"
املبكرة واملتأخرةّ ،
التي تتداعى للمشاركة يف املعارك عند كل حاجة أو نداء ،وكان مصدر تسليح مقاتيل "الفزعات" السالح املحيل الذي ُو ّجه غلوب لرشائه.
دعما من
أثبت الريماوي يف نص تقريره تفصيالت ما قام به ملواجهة سياسة رشاء السالح املحيل ،وهو الفعل الذي لم َ
يلق ً

أن القيادة ،وفقًا للريماوي ،كانت من القوة التي لو ترافقت مع بعض
مقر القيادة العامة للجهاد املقدس يف القدس ،عىل الرغم من ّ
ّ

ّ
لتمكنت من السيطرة عىل املوقف ،واستغالل جهل القادة األردنيني باملنطقة ،وانعدام الكفاءات الشخصية عندهم ،لصالحها،
الحزم
ولتوجيهها حيث تريد(.((6

أن خطته قامت عىل نرش مفارز من االنضباط التابع لقوته يف قرى نعلني ورنتيس وبريزيت ودير
ويف تفصيل فعله ،أثبت الريماوي ّ

عمار ،وهي من قرى قضاء رام الله ،وأمرهم بإلقاء القبض عىل كل من يبيع أو يشرتي السالح ،وترافق ذلك مع إرساله رسالة إىل أحمد

مستقرا له ،يخربه فيها بسوء عاقبة تجريد أهايل فلسطني
صدقي بك الجندي ( ،)1979-1899قائد اللواء الرابع الذي اتخذ من رام الله
ً
وأن ذلك مغاير للسياسة العربية العامة(.((6
من السالح ونقله إىل خارجهاّ ،

فإن مفارز االنضباط أخذت تطارد البدو واألهايل من تجار السالح ،وتودعهم يف السجن يف بريزيت ،حيث
ووفقًا للريماويّ ،

مقر الجيش
يتعرضون للعقاب والجلد ،ودفع الغرامات .وأثبت الريماوي ً
أيضا قيامهم بقتل رئيس حركة رشاء األسلحة ،ودفن جثته يف ّ
ّ
ِ
العراقي ،لك ّنه ال يورد أي تفصيالت عن شخصه .وأثبت كذلك قيام فرق االنضباط باقتحام مركز قيادة الجيش األردين يف املنطقة إللقاء
القبض عىل بعض التجار املفوضني من الجيش(.((6

خصوصا يف تقريره ،استخدم اسم عبد الله بشكل مجرد معظم
نازعا عنه لقب "ملك" ،مع اإلشارة إىل أ ّنه يف نصوصه املبكرة،
58
لم يستخدم الريماوي إال اسم عبد اللهً ،
ً
الوقت ،ولم ُي ِضف إليه ،إال أحيانًا ،لقب "ملك" .وهذا يختلف عن نصوص الريماوي املتأخرة ،إذ تحدث فيها عن "املغفور له امللك عبد الله" ،أو "جاللة امللك عبد الله".
ٍ
مساع لفعل
مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  .27-26ومحاولة تحرير اللد والرملة وجوارهما ،مما انفرد الريماوي بتفصيله عن
59
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
قدمه الريماويُ ،ينظر :دافيد بن غوريون ،يوميات الحرب،
عسكري فلسطيني مضاد للهجمات الصهيونية املتتالية .وتوجد مؤرشات يف مصادر أولية أخرى تؤكد صحة ما ّ
حرب االستقالل  ،1949-1947غريشون ريفلني وإلحانان أورن (محرران) (تل أبيب :وزارة الدفاع ،)1984 ،ص [ 762بالعربية]؛ زيك حسن املرصي ،حديث الذكريات
فصول وترجمة ذاتية منذ عام ( 1994-36رام الله[ :نرش خاص] ،)1994 ،ص .38-37
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إثبات وإسكات :عن إنهاء املقاتل الفلسطيني سع ًيا لـ «الضم» ( 15أيار /مايو - 1948
كانون الثاين /يناير  )1949يف نصوص قاسم الرمياوي عن «الجهاد املقدس»

تاـسارد

ً
مدخل لالعرتاض عىل الدور اإلداري الذي بدأ الجيش األردين يمارسه يف املناطق التي
م ّثلت قضية قتل رئيس حركة الرشاء

املعي من السلطات األردنية ،محمود الهباب برفقة قائد من الجيش العراقي
يسيطر عليها .فوفقًا للريماوي ،حرض قائد رشطة رام الله ّ

إن هذا ليس من حقهم
إىل بريزيت للتحقيق يف القضية ،فطرده الريماوي وأعلمه بعدم اعرتافهم بالسلطة اإلدارية التي يمثلها ،وقال ّ

وإن مسؤولية جيشهم تقترص عىل إدارة الحرب فحسب(.((6
أل ّنهم ليسوا حكومة رشعية يف البالدّ ،

وبعد فشل الهباب كان التوجيه املليك ،كما يفيد الريماوي ،إىل الحاكم العسكري بهجت طبارة الذي ُع ّي يف  18أيار /مايو 1948

مقر اللجنة القومية،
حاكما
ً
ً
عسكريا ملنطقة رام الله ،برضورة وقف املالحقات التي تقوم بها قوة الجهاد املقدس ،ولذلك توجه طبارة إىل ّ

مجتمعا معها لبحث موضوع الدفاع عن املنطقة ،فرفض الريماوي مصافحته ،عىل الرغم من معرفتهما السابقة،
حيث كان الريماوي
ً

أن طبارة اهتم بلقائه ،ولكن بعد رفض
يقر صفته الرسمية
حاكما للمنطقة .ويضيف الريماوي ّ
ً
وع ّلل الريماوي لطبارة ذلك بأ ّنه ال ّ
الريماوي ،وإرساله موىس شيبان اليربودي ( ،)1956-1911أحد قادة الجهاد املقدس ليلتقيه ،أخربه طبارة بوجود أمر بإلقاء القبض عىل
ومبي ًنا قوة تع ّلق األهايل بهم ،واستحالة
لكن طبارة رفض ذلك
الريماوي،
ّ
ً
وفض قوة الجهاد املقدسّ ،
مشيدا بأعمال الجهاد املقدسّ ،

مقاومتهم ،كما أ ّنه هدد باالستقالة يف حال عدم األخذ برأيه ،وهو ما جرى الحقًا(.((6

أساسيا يف معارضة
موقعا
املعينة من السلطات األردنية،
ً
ً
احتل النزاع عىل الدور اإلداري للجيش األردين ،والشخصيات املحلية ّ

قوة الجهاد املقدس يف بريزيت السياسة األردنية .فبعد استقالة بهجت طبارة ،أشار الريماوي إىل بدء خالف جديد مع مساعد الحاكم
(ع ّي يف  27أيار /مايو  .)1948وأساس هذا الخالف استدعاء النشاشيبي كاتب إيصاالت
العسكري ملنطقة رام الله عزمي النشاشيبي ُ
الغرامات التي يصدرها الجهاد املقدس يف بريزيت ،وإبالغه ممانعته أخذ رسوم وإصدار إيصاالت رسميةِ ،لما يف ذلك من إشارة إىل
وجود سلطتني يف البالد ،فكان ر ّد الكاتب" :لو كان فيك رشف كفلسطيني ،يجب أن تنزع هذه التيجان والنجوم ،وتلتحق بقيادة

الجهاد املقدس"(.((6

(((6
لكن الخالف
وتفرغ لإلرشاف عىل اإلذاعة ،لقناعته بفشل مهمته ّ .
ووفقًا للريماوي ،اعتزل النشاشيبي العمل العسكريّ ،
ِ
املستعمر الربيطاين ،حاول
استمر ،وتصدره يف املرحلة التالية الخالف مع عارف العارف؛ فالعارف الذي كان قائمقام املنطقة لحظة جالء

ً
محاول االستفادة من نشاطه اإلداري السابق
الجباة لجمع الرضائب من القرى،
كما يثبت الريماوي تنفيذ رغبات امللك عبد الله ،بإرساله ُ

الجباة ،معل ًنا
للوجود األردين لتنفيذ مرشوعات الحكومة األردنية،
فتوجه الريماوي إىل بلدة دورا القرع التي بدأ يف التحصيل منها وطرد ُ
ّ

ألن حكومة رشق األردن ال يحق لها جمع الرضائب ،فهي حكومة غري رشعية(.((6
للسكان رضورة عدم دفع أي قرشّ ،
65

املرجع نفسه ،ص .20

67

املرجع نفسه ،ص .21

66

املرجع نفسه ،ص .21-20

مساعدا للحاكم العسكري يف رام اللهُ ،ينظر :الجريدة الرسمية للمملكة األردنية
املرجع نفسه؛ ونرشت الجريدة الرسمية قرار امللك عبد الله إنهاء خدمة النشاشيبي
68
ً
ويبي كتاب رئيس الوزراء ،توفيق أبو الهدى ،يف  27ترشين األول /نوفمرب  ،1948إىل رئيس الديوان املليك،
الهاشمية ،العدد  1( 967كانون الثاين /يناير  ،)1949ص ّ .2
خصوصا يف ظل غياب النشاشيبي
بعض خلفيات هذا القرار .ففي كتابه ،يشري أبو الهدى إىل عدم الحاجة إىل إبقاء وضع مساعد الحاكم العسكري يف رام الله عىل ما كان عليه،
ً
الدائم عن مركز عمله ،كما ينقل أبو الهدى عن الحاكم العسكري العامُ ،ينظر :محمد عدنان البخيت (إرشاف) ،الوثائق الهاشمية :أوراق عبد الله بن الحسني ،اإلدارة
(عمان :مركز الوثائق واملخطوطات ودراسات بالد الشام  -الجامعة األردنية ،)1995 ،ص  .78وقد توحي هذه الوثيقة بوجود خالف
األردنية يف فلسطني  ،1951-1948مج ّ 6
بني الحاكم العسكري العام عمر مطر والنشاشيبي.
69
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لم يقترص اعرتاض الريماوي عىل ذلك ،إذ أثبت أ ّنه أرسل قوة مس ّلحة إىل منزل العارف لتنذره بأن يقلع عن معاونة األردنيني ،وفقًا

لتعبريات الريماوي ،وأن يضع مرشوع الجباية عىل ّ
الرف .كما هدد العارف ،إذا ما طلب هو وأعوانه من األهايل رفع مضابط الوالء للملك

عبد الله ،بأنه سيطلق عليه النار( .((7وأثبت الريماوي أ ّنه يف اليوم التايلُ ،عقد اجتماع للجنة القومية ،وحرضه أركان الجهاد املقدس يف
لكن
بناء عىل دعوة الريماوي ،وكذلك العارفّ .
تحدث العارف يف االجتماع عن وطنيته من دون أي اعرتاض من الحضورّ .
القدسً ،
متهما إياه بخيانة وطنه وبالده ،بسبب عمله مع األردنيني لتثبيت سلطانهم ومركزهم،
الريماوي ،كما أثبت يف نص تقريره ،انربى له
ً

ليقدمها إليهم ،وعدم مساعدته يف حفظ األمن الداخيل أو الدفاع عن املنطقة أو تموين املجاهدين .واتهمه
وتقاضيه الرضائب والرسوم ّ
فإن العارف خرج مبارشة ملقابلة امللك عبد
باستغالل رخص املؤن ليتاجر بها ويشرتي بعض الوجهاء والنفعيني .ووفقًا ِلما أثبته الريماويّ ،
الله ،وأخربه بأ ّنه ال إمكانية لقيام سلطة أردنية يف املنطقة بوجود قاسم الريماوي والجهاد املقدس يف بريزيت .وعندما طلب امللك إلقاء
القبض عليه وحل الجهاد املقدس ،اعتذر العارف ّ
لتعذر ذلك واستحالته ،وخطورته عليه(.((7

أيضا إىل
تواصلت مساعي الريماوي وقوة الجهاد املقدس يف بريزيت لعرقلة الوجود اإلداري للجيش األردين يف منطقة نفوذه ،فلجأ ً
ٍ
محاولة الستخدامه من اإلداريني األردنيني ،مثل العارف ،فعمل الريماوي عىل
استخدام الرأي العام املحيل الذي أشري سابقًا إىل وجود

تختيم عريضة موجهة إىل اللجنة السياسية املنبثقة من جامعة الدول العربية ،وإىل الهيئة العربية العليا ،ووزير الدفاع العراقي ،وقّعها

جميع وجهاء اللجنة القومية ومخاتريها وأعضائها يف منطقة رام الله ،مستنكرة محاولة األردنيني إقامة سلطة إدارية يف البالد ،واستعداد
املوقّعني ملقاومتها .كما ُأرسلت عرائض أخرى من نابلس وجنني وطولكرم إىل الهيئة العربية العليا( .((7وعندما ا ُتخذ القرار بعقد اجتماع

غزة يف  1ترشين األول /أكتوبر ُ ،1948دعي الوجهاء إىل حضور االجتماع يف ٍ
تحد لإلرادة األردنية ،وذهب الريماوي إىل غزة ،عىل الرغم
من إغالق األردنيني الطريق بسيارة مصفحة(.((7

بعد قرار األردنيني ،يف الحراك السيايس األول ،عقد مؤتمر أريحا يف  1كانون األول /ديسمرب  ،1948وردت التعليمات من قيادة
ِ
مقر قيادة القدس التدخل ،أل ّنهم عسكريون ال يتدخلون يف السياسة ،كما
الهيئة العربية العليا بإحباط مساعي املؤتمرين .وبعد أن رفض ّ
70

املرجع نفسه ،ص .22

نقدا للعارف كمؤرخ للحرب ،وال
71
يقدم يف نصوصه املتأخرة ً
أن الريماوي ال يقترص يف نصوصه عىل مهاجمة موقف العارف السيايس آنذاك ،وإنما ّ
املرجع نفسهُ .يشار إىل ّ
يتوافر يف نصوص العارف املنشورة أي إشارة إىل دوره يف هذه املرحلة ،ويقترص يف كتابه النكبة عىل إشارة عابرة ملطاردة قوة الجهاد املقدس وموقف السكان من ذلك :عارف
العارف ،النكبة :نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود  ،1949-1947الجزء الثاين ،من بدء الهدنة األوىل  1948/6/11إىل اتفاقيات الهدنة الدائمة بني الدول العربية
وإرسائيل شباط /فرباير  -تموز /يوليو ( 1949بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2012 ،ص .278

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .23
72
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
املرجع نفسهُ .عقد املؤتمر يف غزة إثر قرار حكومة عموم فلسطني ،املؤلفة يف أيلول /سبتمرب  ،1948بالدعوة إىل تشكيل مؤتمر وطني فلسطيني ،وكانت الحكومة
73
واملؤتمر ،ثم مقرراته ،موضع اعرتاض أردين .وينقل سخنيني نصوص برقيات ُأرسلت إىل مؤتمر غزة ،كانت أصولها محفوظة يف أرشيف مركز األبحاث ،منها برقية ُأرسلت من

"منعنا من
القدس يف  26أيلول /سبتمرب  ،1948وقّعها أديب الريماوي شقيق قاسم ،ويعقوب الحسيني ،وزيك عبد الرحيم ،وعبد الرحمن عريقات ،وشحادة حسونة ،ونصهاُ :
أن كل شخص يذهب
قبل السلطة األردنية الحضور إىل غزة .نؤيدكم وأعضاء حكومتكم" .وأرسل كامل عريقات برقية يف اليوم ذاته جاء فيهاُ " :فهم من مصادر موثوقةّ ،
يرصح له بالعودة إىل بلدته من قبل السلطات األردنية" :سخنيني" ،ضم فلسطني الوسطى إىل رشق األردن"،
[إىل] اجتماع غزة سوف يوضع عند عودته يف املعتقل ،وسوف ال ّ
دافعا لتعجيل القرار الحكومي األردين بحل الجهاد املقدس ،فصدر أمر وزير الدفاع األردين ،بتاريخ  3ترشين األول /أكتوبر ،لرئيس
ص  .59وكما يبدوّ ،
فإن مؤتمر غزة كان ً
األركان برضورة العمل عىل معالجة جميع املس ّلحني غري النظاميني ،وأن يخضعوا ألوامر الجيش ،أو ُيصار إىل تفريقهم ونزع سالحهم :سليمان املوىس ،أيام ال تُنىس :األردن
أيضا:
(عمان :الديوان املليك ،)2008 ،ص 490؛ ُينظر ً
يف حرب ّ 1948

John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder & Stoughton, 1957), pp. 192-193.

عمان للتشكيك يف تمثيل مؤتمر غزة ألهل فلسطنيُ ،ينظر :سخنيني" ،ضم فلسطني الوسطى إىل رشق األردن" ،ص 60-59؛ عجاج
مؤتمرا
وعقد األردنيون
ً
ً
موازيا يف ّ
عاما مع القافلة العربية ،إعداد بيان نويهض الحوت (بريوت :دار االستقالل للدراسات والنرش ،)1993 ،ص 324-318؛ وللمزيد
نويهض ،مذكرات عجاج نويهض ستون ً
عن حكومة عموم فلسطنيُ ،ينظر :سميح شبيب ،حكومة عموم فلسطني مقدمات ونتائج (نيقوسيا :رشق برس ،)1988 ،ص 57-35؛

Avi Shlaim, "The Rise and Fall of the All-Palestine Government in Gaza," Journal of Palestine Studies, vol. 20, no. 1 (Autumn 1990), pp. 37-53.
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إثبات وإسكات :عن إنهاء املقاتل الفلسطيني سع ًيا لـ «الضم» ( 15أيار /مايو - 1948
كانون الثاين /يناير  )1949يف نصوص قاسم الرمياوي عن «الجهاد املقدس»

تاـسارد

يبي فيها حقيقة املؤتمر ونيات األردنيني واإلنكليز،
نقل الريماوي عنهم ،عمل الريماوي عىل طباعة ألف منشور ل ُتو ّزع عىل املؤتمرينّ ،
وم ّهد لذلك بعقد اجتماع يف قاعة سينما دنيا يف رام الله ،لجميع وجهاء املنطقة والالجئني فيها ،وذلك ألخذ مقررات ُتتىل يف مؤتمر أريحا،
ُ

باسم منطقة رام الله والالجئني ،لقطع خط الرجعة عىل من أسماهم الريماوي بـ "املأجورين" الذين سيؤيدون املؤتمر يف أريحا ،ولضمان

صوغ املقررات الصادرة عن مؤتمر أريحا بحيث تالئم امليثاق القومي.

ويربز الريماوي محاولته هندسة الحضور بما يتوافق مع رغباته ،فعمل عىل اختيار املوالني من الشخصيات لحضور مؤتمر رام الله،
ُ

وإبعاد من أسماهم بـ "املأجورين" .واستدعى ما يقارب مئ َتي رجل من أهايل القرى املوالية ،الحتالل املقاعد يف مؤتمر أريحا ،لك ّنهم
اصطدموا باحتالل املقاعد من قبل أتباع محمد عيل الجعربي ( ،)1980-1900رئيس بلدية الخليل ،وأبرز الشخصيات املؤيدة للنفوذ األردين

أن أنصار الريماوي قاموا بإنزال عجاج نويهض وشتمه وشتم الجعربي ،ففشل املؤتمر يف الخروج بقرارات معينة(.((7
يف فلسطني .غري ّ

فشل مؤتمر أريحا ،وفقًا ِلما أثبته الريماوي ،عىل نح ٍو دفع الحاكم العسكري العام عمر سليمان مطر ( ((7()1971-1889إىل الدعوة
إىل مؤتمر ٍ
ثان يحرضه امللك عبد الله يف رام الله ،يف  26كانون األول /ديسمرب  .1948لذا ،أحرض الريماوي حمولة ثالث سيارات من

أقاربه ،بصحبة أخيه أديب الريماوي ،قبيل انعقاد املؤتمر ،لقيادة تظاهرة ضخمة هتفت بحياة الحاج محمد أمني الحسيني وسقوط

امللك عبد الله( .((7أثبت الريماوي ،إضافة إىل االحتجاج ،تفصيالت عن مهادنة قيادة قوة الجهاد املقدس يف القدس للملك ،واعترب هذا
أيضا لنوازع شخصية.
سببا ملضاعفة سخط امللك عبد الله عىل قوة الجهاد املقدس يف منطقة بريزيت ،وقد كانت تحركه ً
املوقف ً

ّ
مهاجما امللك عبد الله:
كتب الريماوي،
سيحل به حني يرى قادة الجهاد املقدس يف القدس كالعبيد بني يديه،
"تصور أي سخط
ّ
ً

ويرى تلك الرشذمة يف بريزيت تعرقل مساعيه وتشتم ّ
حكامه ،وتسجن رجاله! أي حنق سيحل به ،بل وأي مكيدة سيدبرها لهم ،وهو
أن االجتماع الذي ُعقد يف نابلس بعد مدة(ُ ،((7ألقيت عليه قنبلة ،فقيل إ ّنها من
املعروف بلؤم الطباع ،وحب االنتقام! وقد زاد الطني بلة ّ
الجهاد املقدس"(.((7

لن تنجح مساعي الريماوي لعرقلة الدور اإلداري األردين ،وكذلك النشاط السيايس املمهد لـ "الضم" ،عىل الرغم من أ ّنها لم تقترص
ضد األردنيني ،كما
عىل القوة الناعمة ،وعىل توطيد العالقة مع القوات العراقية ،إذ استخدم الريماوي يف أحيان أخرى القوة العسكرية ّ
ُ
توجه الريماوي إىل مؤتمر غزة ،اع ُتقل القائد موىس شيبان،
استخدمها ّ
ضد بعض الفلسطينيني ،مثلما أشري إىل ذلك سابقًا .فبعد أن ّ
أمرا باعتقال الريماوي ،فتوجهت قوة بقيادة رئيس أركان حرب الفرقة األوىل
بأمر من الحاكم العسكري العام عمر مطر ،وأصدر مطر ً
(((8
(((7
مقر قيادة الجهاد املقدس
صادق الرشع ( ، )2009-1923يرافقه فيها آمر الكتيبة الثانية ّ
فواز ماهر برمامت ( ، )1997-1924إىل ّ
مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  ،30-29للمزيد عن مؤتمر أريحا ووصف لكيفية عقده ،ومحاولة إضافية إلفشاله أو استغالله
74
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
ويقارن بـ :نويهض ،ص .324-318
.379-374
ص
التل،
نظر:
ي
املقدس،
الجهاد
قوة
عن
امللك
إلسكات
ُ
ُ

عاما لجميع املناطق يف فلسطني التي يوجد فيها الجيش العريب األردين ،أو يقوم بمحافظة األمن والنظام فيها"،
"حاكما
ُع ّي مطر يف  26أيلول /سبتمرب 1948
75
ً
عسكريا ً
ً
يُنظر :الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  18( 959ترشين األول /أكتوبر  ،)1948ص 301؛ البخيت ،ص .75
76

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .30
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ

78

املرجع نفسه ،ص .31

أن االجتماع املقصود ،هو االجتماع الذي ُعقد يف نابلس بتاريخ  28كانون األول /ديسمرب 1948؛ ُينظر مقررات املؤتمر يف" :مقررات املؤتمر الشعبي املنعقد
77
أغلب الظن ّ
يف نابلس ،استئناف القتال ،تجنيد الفلسطينيني ،مبايعة جاللة امللك عبد الله" ،البعث 29 ،كانون األول /ديسمرب  ،1948ص .4

أن تسمية التشكيالت العسكرية للجيش العريب األردين يف هذه املرحلة ،كالفرقة ،ال تعكس
79
كان الرشع أركان حرب الفرقة األوىل .ومن الرضوري اإلشارة هنا إىل ّ
بالرضورة العدد املفرتض ملثل هذه التشكيالت يف الجيوش.
أن الرسية الثانية نُقلت إىل رام الله يف 27
آمرا للرسية الثانية يف الكتيبة السادسة برتبة زعيم ،وكانت رسايا الكتيبة السادسة دخلت يف معظمها إىل القدس ،إال ّ
 80كان ً
ورقي إىل وكيل قائد يف  24آب /أغسطس .1948
.121
،30
ص
التل،
نظر:
ي
،1948
أيار /مايو
ُ
ُ
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

يف بريزيت ،محا ِولة أول األمر السيطرة عىل جهاز االتصال الالسليك ،فأصدر الريماوي أوامره بمحارصة القوة األردنية وباحتجازها،
السمان ،إلخراج القائد موىس شيبان من السجن( .((8كما
مقر الحاكم العسكري ،نديم
وتحرك بقوة سيارة يف اتجاه رام الله،
ً
ّ
مقتحما ّ
الجناة الذين قاموا بجرائم قتل فشلت الرشطة التابعة لإلدارة األردنية يف اعتقالهم ،وأحالهم
أثبت الريماوي قيام قواته باعتقال عدد من ُ
رافضا تسليمهم للرشطة األردنية يف رام الله ،مرفقًا ذلك بكتاب يشري إىل قصور اإلدارة
عىل املحكمة العسكرية التابعة للجيش العراقيً ،
(((8
األردنية ،وعدم صالحيتها للحكم ،وانتشار الفوىض فيها .

مقر قيادة الجهاد املقدس ،فحرض الحاكم
بعد هذا الصدام كان التوجه األردين ،كما يبدو ،نحو الدخول الناعم إىل بريزيتّ ،
معربا عن استعداده منح قاسم الريماوي جميع التسهيالت واملساعدات
العسكري لرام الله ،نديم
مقر القيادة يف بريزيتً ،
ّ
السمان ،إىل ّ
السمان نقل إليه رسالة من الحاكم العسكري العام ،عمر مطر ،تتحدث عن رغبة مطر يف االجتماع
التي يريدها .ويشري الريماوي إىل ّ
أن ّ
إىل الريماوي ،فكان ر ّد الريماوي كما يف السابق" :وأي يشء يريد؟ إن أراد قتال اليهود فسنسبقه إىل ذلك ،وإن أراد [رشاءنا] ،فنحن ال
نقر أي سلطة غري حكومة عموم فلسطني .فإن أراد
يتعرض إلينا .وال يمكن أن ّ
نتعرض إليه ،طاملا لم ّ
نُشرتى بكثري أو قليل .ونحن لن ّ
فإن يل صالحية رسمية من
عسكريا ،فإ ّنني متعاون مع الجيش العراقي.
البحث معي يف هذه األمور ،فليتفضل إىل بريزيت .وأما
وإدارياّ ،
ً
ً
حكومة عموم فلسطني بممارسة األعمال التي أقوم بها"(.((8

لتحصل الرسوم وتدفعها لصندوق
السمان إرسال مفرزة رشطة تكون بإمرة الريماوي،
انتهى اللقاء ،كما أثبت الريماوي ،بعرض
ّ
ّ
لكن الريماوي رفض .بعد هذه الخطوة ،وفقًا ِلما أثبته الريماوي،
الجهاد املقدس ،كبديل ،كما يبدو ،من ازدواجية السلطة الظاهرةّ ،
فواز ماهر ،فتواصل ماهر مع قيادة الجهاد املقدس يف القدس ،يف  19ترشين
صدر األمر بدخول قوة من الجيش األردين ،بقيادة ّ
األول /أكتوبر  ،1948ومع قاسم الريماوي ،فشغلت قواته أحد منازل بريزيت ،بعد أن رفض الريماوي تسليم إحدى دور الجهاد املقدس،
أن ماهر أخربه بأ ّنه "ال يو ّد أن ُتسفك قطرة دم واحدة ،أل ّنه مسلم قبل كل
بناء عىل أمر من القيادة العامة يف القدس .وأثبت الريماوي ّ
ً
(((8
ّ
أن قوة الجهاد املقدس تقلصت يف الليلة ذاتها ،بعد إرسال رسية من مئة جندي إىل منطقة بيت لحم،
يشء"  .وأثبت الريماوي ً
أيضاّ ،
(((8
للمساهمة يف التصدي للهجمات الصهيونية ،واسرتجاع الولجة وبتري وحوسان .

أن
استغل أنصار األردن وجود قوة ماهر ،ودفعهم ،كما أثبت الريماوي ،إىل زيادة نشاطهم ،والبدء يف تنظيم عرائض والء له .كما ّ
الحكام العسكريني عمدوا إىل رشوة الوجهاء والتجار ،وفقًا للريماوي ،بمنحهم رخص استرياد للمؤن والكاز( .((8وبقيت العالقة هادئة
بني الطرفني ،إىل أن قرر األردن الحسم وإنهاء وجود قوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،بتاريخ  18كانون الثاين /يناير  ،1948بعدما نجحت
مقر قيادة الجهاد املقدس يف بيت لحم خالل فرتة سابقة( ،((8مستغلة حادثة نسف منزل
يف تقييد القيادة العامة يف القدس ،وكذلك ّ

81

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .24
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ

83

املرجع نفسه ،ص .32

82
84
85

املرجع نفسه ،ص .31

املرجع نفسه ،ص .33

املرجع نفسه؛ أبو غربية ،يف خضم النضال العريب الفلسطيني ،ص .363

الريماوي" ،تقرير" ،ص .34
86
ُ
أن موقف قيادة القدس الذي اعتربه الريماوي مهادنًا ،أسس عىل
87
يشري الريماوي يف متنه إىل إجراءات لتقييد قوة الجهاد املقدس يف منطقة القدس ،لكن يظهر ّ
عالقة جيدة بقيادة القوة األردنية يف القدس ،وحاكمها العسكري األول عبد الله التل الذي أثبت يف مذكراته حسن عالقته بقيادة الجهاد املقدس ،ورفضه القاطع إلنهاء قوة
الجهاد املقدس :التل ،ص  .366-359 ،239 ،107 ،103أما يف منطقة بيت لحم التي ُوجدت فيها قوة من الجهاد املقدس ،وقد تعززت الحقًا عىل فرتات مختلفة إلسناد
فإن قوات الجيش األردين ،بدأت يف تعزيز نفوذها يف املنطقة ،يف  7ترشين الثاين /نوفمرب  ،1948مستغلة حاجة القوات املرصية يف املنطقة ،بعد عملية
الجيش املرصيّ ،
ضد القوات املرصية جنوب فلسطني .وبعد أيام من ذلك ،يف  11ترشين الثاين /نوفمرب حارصت قوة أردنية مركز رشطة بيت لحم ،واستولت عىل جميع أجهزة
يوآف الصهيونية ّ
االتصال الالسليك يف املركز ،ومنها جهاز اتصال قوة الجهاد املقدسُ ،ينظر تفصيالت االقتحام يف :محمد حسنني هيكل ،العروش والجيوش ( )2أزمة العروش صدمة
الجيوش ،قراءة متأصلة يف :يوميات الحرب (فلسطني  ،)1948األعمال الكاملة ملحمد حسنني هيكل (القاهرة :دار الرشوق للنرش والتوزيع ،)2009 ،ص 302؛ التل،
ص  .365-361وعن الجهاد املقدس يف منطقة بيت لحمُ ،ينظر :أبو الشعر ،ص 198-196؛ أبو غربية ،يف خضم النضال العريب الفلسطيني ،ص .374-350
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(((8
مما أثبته الريماوي ،فإ ّنه كان عاج ًزا عن مقاومة القوة األردنية الكبرية التي خُ صصت
قائد رشطة رام الله محمود الهباب  .وكما يبدو ّ
مقر
مقر قيادة الجهاد املقدس يف القدس عن دعمه ،وكذلك بعد نصح قيادة الجيش العراقي له بنقل ّ
الحتالل بريزيت ،يف ظل عجز ّ
(((8
قواته إىل بلدة عابود التي عسكرت فيها قوة للجهاد املقدس برعاية عراقية .

مع هذه النهاية لقوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،ولقائدها قاسم الريماوي ،وانحسار دورهم ،بعد قرار الهيئة العربية العليا رفض

مقرتح الريماوي زيادة قوته استعدا ًدا ّ
لتول املقاومة املس ّلحة العلنية يف البالد ،أو السماح بعمل تشكيالت رسية ،وتوجيهه إىل االلتحاق
بالجيش العراقي( ،((9كانت نهاية قوة مركزية من قوى الجهاد املقدس ،وكان من السهل عىل القوات األردنية تفكيك بقية مناطق نفوذ

وطي صفحة املقاتلني الفلسطينيني من الوجود إىل حني.
الجهاد املقدس ،والسيطرة عىل جميع مراكز قوته بعد احتالل ّ
مقر قيادة بريزيتّ ،

فإن ما أثبته الريماوي يف نصوصه ّ
املبكرة ،عن املوقف من الجيش األردين ،وإدارته األرايض التي سيطر عليها بعد 15
وبهذاّ ،

حتميا أفرزته الوحدة
مسارا
أن ما أثبته يف نصوصه املتأخرة ،من اعتبار "الضم" ،أو "وحدة الحكم" ،لم يكن
أيار /مايو  ،1948يشري إىل ّ
ً
ً

لكن التحوالت الحاصلة يف مسرية الريماوي ،من املقاتل إىل السيايس
امليدانية يف أثناء املعارك ،ولم يكن بمحض الرغبة واالختيارّ .
الفلسطيني /األردين ،لن تدفعه إىل قبول األمر الواقع واإلقرار به فحسب ،عىل الرغم من رفضه املطلق ذلك لحظة اإلنهاء ،وإ ّنما
ستدفعه إىل إسكات جزء رئيس من تاريخه وتجربته بعد  15أيار /مايو .1948

فإن نصوص الريماوي املتأخرة ،عندما أوردت بعض الحوادث التي ُأثبتت من قبل يف النصوص ّ
املبكرة ،كمساعي
الحظّ ،
وكما ُي َ

أي إشارة إىل
الريماوي وقوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،بتعاون مع القوات العراقية ،لتحرير منطقة اللد والرملة بعد احتاللها ،أسكتت ّ

أن السبب الرئيس وراء وقف العملية كان وصول
الدور السلبي لألردن أو امللك ،فاقترص الريماوي يف نصوصه املتأخرة عىل اإلشارة إىل ّ

أن القيادة العامة علمت نية الهجوم ،وأمرت
بالرتيث وعدم القيام بأي حركة(.((9
برقية مكتومة من ّ
املقدم الركن محمود املهدي ،أفادت ّ
ّ
أيضا ما سكت عنه يف نصوصه ّ
املبكرة من دو ٍر للقوات األردنية يف الدفاع عن منطقة اللد والرملة ،ملعارضته االتهامات
وأثبت الريماوي ً

معقبا عىل حديث عن عملية اللد والرملة املفرتضة بالقول[" :وهنا] ،ال بد يل من
التي وجهها لهذه القوات يف نصوصه
ّ
املبكرة ،فكتب ً
اإلشارة ،إنصا ًفا للحقيقة ،إىل أ ّنه سبق لرسية من الجيش العريب األردين ،كانت ترابط يف تلك املنطقة ،أن قامت بالتعاون مع املناضلني

ضد قوات العدو ،احتلت فيه هاتني القريتني [قولة واملزيرعة] ،وبقيت فيها حوايل ثالثة أيام ،ثم انسحبت إىل
املحليني بهجوم معاكس ّ
أن االحتفاظ بهاتني القريتني ليس له أية أهمية عسكرية"(.((9
منطقة القدس .والحقيقة ّ

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  .34وأثبت التل روايته الجتماع بقيادة غلوب باشا ،لبحث التوصيات امللكية برضورة القضاء النهايئ
88
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
عىل الجهاد املقدس ومحو اسمه من الوجود ،بعد حادثة الهبابُ ،ينظر :التل ،ص .366-365
ً
محاول بيان أسباب ّ
حل الجهاد املقدس ،شهادة أحد الضباط األردنيني:
مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  .35ينقل سليمان املوىس،
89
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
"الجيش العريب ،وغلوب عىل رأسه ،ساعد [يف] تسليح املناضلني يف فلسطني ،منذ بدء القتال يف أواخر  .1947وقد استمر إىل ما بعد الهدنة الثانية ،إذ حدث تطور سيايس تجاه
هذا املوضوع ،وقررت الحكومة ،وليس غلوب ،نزع سالح جميع املناضلني ،وضم من يريد منهم إىل القوات النظامية" :املوىس ،ص  .490وتؤكد الوقائع واملصادر املختلفة
ً
متخذا منذ بدء دخول الجيش
أن قرار الحل كان
أيضا برغبة ملكية ،وبرغبة حكومية ،ولم يكن
مقترصا عىل رغبة غلوب ،لك ّنها ً
أن قرار حل قوة الجهاد املقدس كان ً
أيضا تؤكد ّ
ّ
ً
ً
مرتبطا بالوقائع واملجريات عىل األرض.
وأن سبب تأخري الحل الفعيل كان
العريب األردين إىل فلسطني بعد  15أيار /مايوّ ،
90

91

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .36
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ

قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")13الدستور 30 ،ترشين األول /أكتوبر  ،1972ص .4

 92قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")15الدستور 13 ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،1972ص  .4وتؤرش معارك قولة  18-15تموز /يوليو
 1948إىل وجود قتال استثنايئ عىل هامش معركة اللد والرملة ،لكن ُأسكتت هذه املعركة لتسود رسدية تاريخية تدين الجيش األردين وقيادته العسكرية والسياسية وتتهمها
بالخيانة ،كنموذج إضايف لالتهامات املرتبطة باللد والرملةُ ،ينظر :التل ،ص 262-247؛ العارف ،ج  ،2ص  .60-56وعن معارك قولة التي تج ّلت قوتها يف حجم الخسائر
الكبرية يف القوات الصهيونيةُ ،ينظر رواية صهيونية رسمية يف :غريشون ريفلني وسيناي تسفي (محرران) ،لواء ألكسندروين خالل حرب التحرير (تل أبيب :دار نرش
معرخوت  -جيش الدفاع اإلرسائييل ،)1964 ،ص [ .296-291بالعربية]
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بعيدا عن قراءته
أن نصوص الريماوي املتأخرة أعادت قراءة أدوار الكثري من الشخصيات واملنظمات الفلسطينيةً ،
وعىل الرغم من ّ

قدمها يف نصوصه ّ
املبكرة ،كجزء من الرصاع عىل الرسديات التاريخية للجهاد املقدس ،فإن من أبرز ما أسكته الريماوي يف نصوصه
التي ّ
املتأخرة ،عند الحديث عن إنهاء الجهاد املقدس ،خالفاته مع أركان قيادته يف القدس حول سياستهم تجاه الفعل األردين .فالريماوي،
كما ُأشري سابقًا ،أثبت يف نصوصه ّ
املبكرة الكثري من اإلشارات إىل دور هؤالء السلبي واملهادن لألردن .ومن الشخصيات التي انتقدها
الريماوي بقسوة الدكتور موىس الحسيني.

لكن إسكات الريماوي لكل صفحة الخالف حول "الضم" ،سيتعزز ،كما يبدو ،بإدراكه تعجل أحكامه ،يف نصوصه ّ
املبكرة ،حول
ّ

خصوصا بعد اغتيال قائد جيش الجهاد املقدس خالد الحسيني ،يف  2آذار /مارس
عالقة أركان قيادة الجهاد املقدس يف القدس باألردن،
ً

 .1951وكذلك بعد اتهام الدكتور موىس الحسيني باملسؤولية الكاملة عن تنفيذ عملية اغتيال امللك عبد الله بن الحسني ،بتاريخ 20
تموز /يوليو .1951

خامتة :ماذا بعد؟
أن جزءا أساسيا من تاريخ حرب  1949-1947عموما ،وتجربة املقاتلني الفلسطينيني خصوصاُ ،أ ِ
سكت يف املصادر التاريخية
َ
ً
ً
يالحظ ّ ً
ً

نظرا إىل التحوالت السياسية التي تلت الهزيمة ،وكان أبرزها تشتت املقاتلني الفلسطينيني وقيادتهم بني الدول العربية
املختلفةً ،

نموذج عىل مثل هذا اإلسكات.
املختلفة ،وإقرار بعضهم األمر الواقع الجديد الذي ُفرض عىل أرضهم .ونصوص الريماوي املتأخرة
ٌ

عموما ،ولبعض الوقائع املعيشة فيها كـ "الضم" وإعالن الوحدة بني اململكة األردنية الهاشمية وبقية
ولهذا ،عند التأريخ لتاريخ الحرب
ً

جزءا
فلسطني الخاضعة لسيطرة الجيش األردين ،بعد  15أيار /مايو  ،1948يجب عدم الركون إىل الروايات التاريخية السائدةّ ،
ألن ً
أساسيا من هذه الروايات قائم عىل إسكات روايات أخرى ،لغايات وأهداف متباينة.
ً

وكذلك ،عند التأريخ لدور الفعل العسكري الفلسطيني ،يف حرب  ،1949-1947وللمقاومة الفلسطينية التالية لتأسيس "إرسائيل"،

ولتشتت الفلسطينيني واندثار األمل املتعلق بتأسيس كيانهم السيايس ،فإ ّنه من الرضوري تجاوز الروايات التاريخية السائدة ،املتع ّلقة

فإن عىل "املقاومة" الفلسطينية املبكرة أن
بأثر الدور األردين ،بعد  15أيار /مايو  ،1948يف "الكيان" الفلسطيني .ولقراءة أكرث عمقًاّ ،

تتجاوز الدور األردين املسكوت عن الكثري من تفصيالته ،للبحث عن روايات أخرى ّ
تمكن من فهم حدود دور الفلسطينيني خالل تلك
أيضا ،وأثرها يف مصري بقية أرضهم؛ أكانت
اللحظة التاريخية ودراستها ،وحدود خالفاتهم البينية حول الدور األردين املسكوت عنها ً

الخالفات بني النخب السياسية ،أم بني املقاتلني أنفسهم.

إن املقارنة بني نصوص قاسم الريماوي ّ
املبكرة واملتأخرة ،عكست حضور اإلسكات وأحيا ًنا نقيضه أي اإلثبات ،بما يمكن
ختاماّ ،
ً

بتغي الوقائع والتحالفات
اعتباره
ً
نموذجا لنصوص املهزومني املؤسسة عىل الذاكرة ،التي تقرأ الحدث بعني الحارض ،فتتغري هذه القراءة ّ

التغي يف قراءة الحدث ،يدفع إىل رضورة االهتمام بجمع النصوص املتع ّلقة به كافة،
أو الرصاعات السياسية واالجتماعية املختلفة .هذا ّ
مؤسسا ،كحدث حرب  ،1949-1947تتصارع األطراف املختلفة فيه إلثبات رسدياتها عنه .ولهذا يؤمل
مركزيا
إن كان حدثًا
خصوصا ْ
ً
ً
ً
قريبا.
أن ترى نصوص الريماوي املختلفة مجتمعة َ
النور ً
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ملحق

الصفحة األوىل من التقرير املخطوط املقدم من قاسم محمد الريماوي إىل الحاج محمد أمني الحسيني1949 ،

املصدر:

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،بتاريخ 1949
قاسم الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ

محفوظ يف أرشيف مرشوع توثيق ودراسة القضية الفلسطينية التابع للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ص .1
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وجيه كوثراين

وثائق املؤمتر العريب األول 1913

كتاب املؤمتر واملراسالت الدبلوماسية الفرنسية املتعلقة به

صــدر عن املركــز العريب لألبحاث ودراســة السياســات

كتاب وثائق املؤمتر العريب األول  :1913كتاب املؤمتر
واملراســات الدبلوماســية الفرنســية املتعلقــة

به ،وهــو دراســة أجراها وجيــه كوثراين وقــدم لها،
ليســت الغاية منها اســتعادة ذاكرة تاريخية أســقطت

عليها مشــاعر حنــن إىل أيديولوجيا فحســب ،بل بذل
محاولة تفسري ســياق هذا الحدث وتقاطعات الفاعلني
علم أن
فيــه واختــاف مواقــع رهاناتهــم وفهمهــا،
ً

الفاعلني فيه مل يكونوا املشاركني العرب وحدهم وال

خطاباتهــم وحدها ،وإمنا أيضً ا سياســات دولية فاعلة

متثلت يف أشــكال من االســتثامر والتوظيــف والتدخل
ٍ
والرهانــات املتعــددة ،فكانــت محاولة
التقــاط وجمعٍ
وتركيب لتقاطعات عروبية  -عثامنية  -دولية.
ألبعا ٍد
ٍ

يتألف هذا الكتاب ( 304صفحات بالقطع الوســط ،موثقًا
ومفهرسا) من مقدمة وثالثة أقسام.
ً

