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 م(1941-1931دور جيش الجهاد الُمقدَّس ضد االنتداب البريطاني في فلسطين)
 طينفلس. تيسير الغصين أ. آيات-والمعاصر أستاذ التاريخ الحديث .د. محمد منصور أبو ركبة

 
 البحث ملخص

قادة دعا حيث  م،2322م في القدس بمرحلتين، األولى عا قوات الجهاد المقدس لتتشك  
 يشٍ في القدس، وقرروا جمع صفوفهم في ج اجتماعٍ عقد المنظمات العسكرية السرية في فلسطين إلى 

 .عبد القادر الحسيني يادته إلىواحد، أطلقوا عليه اسم جيش الجهاد المقدس وعهدوا بق
خاض الجيش على مدى سنوات الثورة، مع من انضم إليه من المجاهدين العرب، معارك مشر فة ضد 

ن ع قوات االحتالل البريطاني، والصهاينة، لعل أبرزها معركة الخضر، في سنة االنطالقة، فضالً 
لسكك نسفت الجسور والعيارات وخطوط ااالحتالل البريطاني وعن نشاط فرقة التدمير، التي  تهمهاجم

 .وأنبوب نفط العراق الواصل إلى حيفا وبعض طرق المواصالت وعطلت خطوط الهاتف ،الحديدية
استطاع جيش الجهاد المقدس أن يسيطر على الريف الفلسطيني وعلى  م،2327م في عا

احتالل  معركة كبيرة شملت الكثير من المدن الرئيسة، ومنها القدس القديمة، وفي العام التالي، خاض
 .مستوطنات يهودية ومراكز بريطانية

لمهاجمة المجاهدين الذين جابهوا البريطانيين في معارك عدة، كبيرة ٍ البريطانيون قوات ٍ  دَ جن  
أما المرحلة الثانية  م،2323فظل الحال كذلك إلى أن انتهت الثورة عام  وأوقعوا بهم خسائر كبيرة،
عبد القادر الحسيني، إعادة تنظيم صفوف  ، حيث بدأ2327ت في عام من تشكيل الجيش فكان

 ذلك اجتماع في القدس، تم فيه اإلعالن عن تشكيل قوات بَ قِ الجيش في قربة صوريف بالخليل، وعَ 
روبتها، واإلبقاء على ع ،الجهاد المقدس، كقوة ضاربة لتحرير فلسطين والمحافظة على وحدة أراضيها

 .ة العربية العليا لفلسطينيئوتتبع هذه القوة اله
 (الجهاد المقدس... عبد القادر الحسيني... القسطل: )الكلمات الدالة

Abstract: 

Holy Jihad forces formed in Jerusalem in two phases, the first in 1936, where 

he pleads secret military organizations in Palestine leaders to a meeting in Jeru-

salem, and they decided to gather their ranks into a single army, called the Army 

of the Holy War's name and leadership entrusted to Abdel Kader Husseini. 

Army fought over the years of the revolution, with those who joined him from 

the Arab mujahideen, honorable battles against the British occupation forces, 

and the Zionists, most notably the Battle of the Greens, in the year of launch, as 
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well as attacking the British occupation and the activity of destruction squad, 

which blew up bridges and calibres and railway lines some roads and disrupted 

phone lines and oil pipeline connecting Iraq to Haifa. 

In 1937, Army of the Holy War was able to take control of the Palestinian coun-

tryside and a lot of major cities, including the Old City of Jerusalem, and in the 

following year, he fought a great battle involving British occupation of Jewish 

settlements and centers. 

Soldiers of the British large forces to attack the mujahideen who confronted the 

British in several fights, inflicting heavy losses, the case leaving a well that the 

revolution ended in 1939, while in the second phase of the formation of the 

army was in 1947, where he began Abdel Kader Husseini, the reorganization of 

the army in bladders Surif in Hebron, following a meeting in Jerusalem, was the 

announcement of the formation of the Holy Jihad forces, as a strike for the Lib-

eration of Palestine and the preservation of its territorial integrity and to main-

tain its Arabism, and keep track of this force Arab Higher Committee for Pal-

estine. 

 مقدمة:
-2322 ة الكبرى للثورة الفلسطينيل التنظيمات واألحزاب العربية الفلسطينية ونتيجة تشكي بعد

إنشاء جيش الجهاد المقدس متحديًا بذلك حكومة  الحسيني فكرةتولدت لدى عبد القادر ، 2323
بريطانيا التي كانت تعارض بشدة تسليح الفلسطينيين وتجنيدهم خشية أن يعرقل ذلك خطط الغرب 

فضاًل عن ضم األجزاء العربية التي حددها مشروع التقسيم إلى  ،لة يهودية في فلسطينفي إنشاء دو 
 حكومة شرق األردن.

 إال أنها اضطرت مع ه،هذا الجيش الذي عارضت في البداية جامعة الدول العربية تشكيل
والشيخ  ،قدسال لمنطقة وقبلت أن يكون عبد القادر الحسيني قائداً  ،تنامي تأييد هذا الجيش للقبول به

 ،ا الجامعة العربيةلتهوأن يكونا تابعين لقيادة اللجنة العسكرية التي شك   ،لمنطقة يافا حسن سالمة قائداً 
والذخائر  ،لكنها في الوقت نفسه حرصت على أن يسلح هذا الجيش بقلة من البنادق القديمة البالية

هيئة العربية وال ،اها عبد القادر الحسينيواعتمد هذا الجيش على األسلحة التي اشتر  ،القليلة الفاسدة
اها أفراد وعلى األسلحة التي اشتر  ،العليا من بدو الصحراء الليبية من مخلفات الحرب العالمية الثانية

  .الشعب من تجار األسلحة بمالهم الخاص
 ،بيةشع بل مجرد تشكيالت ،لم يكن جيش الجهاد المقدس جيشًا نظاميًا بالمعنى العسكري التقليدي

تنظيمه أقرب إلى مجموعة من السرايا المستقلة الخفيفة المربوطة مباشرة بالقائد العام عبد القادر و 
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كن أما شمال فلسطين فلم ي ،اللد–الحسيني في منطقة القدس والشيخ حسن سالمة في منطقة يافا 
يطر على مقدس سلهذا الجيش هناك سوى تشكيالت صغيرة متناثرة هنا وهناك، إال أن جيش الجهاد ال

طين وحين دخول الجيوش العربية إلى فلس ناجحة،الموقف العسكري فترة طويلة وخاض معارك بطولية 
 لتحريرها تحت مسمى جيش اإلنقاذ، تعاونًا ال بأس بينهم.

وكان جيش اإلنقاذ يشكل من عدة سرايا نتيجة للصعوبات التي تواجه عمله في فلسطين 
مقرها في  وكان .ام عبد القادر الحسيني وتولى خالد الحسيني القيادةالع هخاصة بعد استشهاد قائد

ول/ كانون األمدرسة القادسية "المأمونية القديمة" في البلدة القديمة في مدينة القدس، وفي شهر 
أعادت الهيئة العليا لفلسطين تشكيل الجهاد المقدس باسم "جيش الجهاد المقدس"  2327ديسمبر

الحسيني نفسه وكان هذا الجيش يمثل "الجيش الفلسطيني" الذي وضعت القيادة  وبقيادة عبد القادر
ئة أخرى سبعة آالف مقاتل تساندهم ف آالف إلىالوطنية الفلسطينية ثقلها فيه وكان يتكون من خمسة 

 من المقاتلين المقيمين في قراهم والذين يستدعون عند الحاجة ويبلغ مجموعهم نحو عشرة آالف.
من حماسة أفراد الجهاد المقدس وتضحياتهم لكن هذا الجيش كان ضعيف التسليح على الرغم 

يئة وأسهمت خالفات األنظمة العربية مع "اله .والتدريب قياسًا بإمكانات القوات اليهودية الصهيونية
 العربية العليا" في عدم تحويل الكثير من األسلحة واألموال التي كان يتم التبرع بها إلى هذا الجيش

وتوزعت قوات الجهاد المقدس على مختلف مناطق فلسطين وخاضت  .والذي كان بأمس الحاجة إليها
، وسوف أتطرق في هذه الدراسة إلى أهم هذه المعارك. والخطط وتفاصيل حركة معارك كثيرة ناجحة

  الجهاد المقدس.
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ث بارزاً لتنظيم قوات الجهاد المقدس، من حي شهدت الساحة الفلسطينية حضوراً فاعالً ووجوداً 
ن إشكالية الدراسة إانتشارها ونفوذها وتأثيرها على مجرياِت األحداث في الساحة السياسية الفلسطينية. 

من و  تنبع من حالة الجدلية واالختالف في التشخيص والبحث حول تنظيم قوات الجهاد المقدس.
هرة محل الدراسة، في ضوء ما سبق، فإن الدراسة سوف تحاول خلط وعدم الفهم أحيانًا لتطورات الظا
 اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:

ما هي المتغيرات التي طرأت على منطلقات حركة الجهاد المقدس؟ ينبثق عن التساؤل الرئيسي 
 عدُة تساؤالت  فرعية ، ستحاول الدراسة اإلجابة عليها:

 نظيم قوات الجهاد المقدس؟ما هي المنطلقات التي استندت ت-2
 ما األدوات واألساليب التي انتهجها التنظيم في كفاحه المسلحة؟-1
 ما هي المراتب التنظيمية السياسية والعسكرية داخل التنظيم؟-2
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 ؟2232و 2322كيف تعامل التنظيم مع ثورتي عام -2
 ما األدوار التي قام بها للدفاع عن فلسطين بعد قرار التقسيم؟  -2
 ما هي مصادر تمويله المالي وآليات حصوله على السالح؟-2
 كيف كانت عالقته مع جيش اإلنقاذ العربي؟-7
 ما هي الصعوبات التي واجهت عمله؟ وكيف تم حل التنظيم بشكل نهائي؟-3

 في ضوء ما سبق، فإن الدراسة تهدف إلى:الدراسة: أهداف 
 لجهاد المقدس.التعرف على المنطلقات التي استندت تنظيم قوات ا-2
 تحديد األدوات واألساليب التي انتهجها التنظيم في كفاحه المسلحة.-1
 تشخيص المراتب التنظيمية السياسية والعسكرية داخل التنظيم.-2
 .2232و 2322معرفة كيف تعامل التنظيم مع ثورتي عام -2
 تعيين األدوار التي قام بها للدفاع عن فلسطين بعد قرار التقسيم.-2
 سليط الضوء على مصادر تمويله المالي وآليات حصوله على السالح.ت-2
 تحديد كيف كانت عالقة مع جيش اإلنقاذ العربي.-7
 رسم صورة عن أهم الصعوبات التي واجهت عمله، وكيف تم حل التنظيم بشكل نهائي.-3

 أهمية الدراسة:
 األهمية العملية:-أ

 ول دور تنظيم قوات الجهاد المقدس.إثراء الحقل األكاديمي بدراسٍة جديدٍة تتنا -1
ستشكل إضافًة نوعيًة لكثيٍر من الدراساِت واألبحاث والقراءات المهمة، التي ال غنى عنها  -2

 في مجال فهم تشكيل التنظيمات الفلسطينية المسلحة في عهد االنتداب البريطاني.
الظاهرة محل  تأتي األهمية من خالل االهتمام المحلي واإلقليمي والدولي، حول طبيعة -3

 الدراسة، التي أثارت جداًل فكريًا وسياسيًا معمقًا في عهد االنتداب البريطاني وما قبله.
 األهمية العلمية:-ب

 التعرف على الُبنية التنظيمية لتنظيم قوات الجهاد المقدس من خالل نشأته. -2
 لمقدس.ا بحث المنطلقات التنظيمية والفكرية والمخرجات العملية لتنظيم قوات الجهاد -1
تزداد أهمية الدراسة من خالل ثقل الجهاد المقدس، والدور الذي لعبته في المشهد السياسي  -2

والعسكري الفلسطيني، واإلدراك التام بعدم تجاوزها في صياغة المعادلة السياسية 
 الفلسطينية.

 تحليل نقاط القوة والضعف التي اتسمت بتنظيم قوات الجهاد المقدس. -2
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 منهج الدراسة:

يستلزم بحث التعرف تنظيم قوات الجهاد المقدس، من هنا يستلزم في البداية  المنهج التاريخي: -1
االستعانة بالدراسة التاريخية، من منطق أن دراسة الماضي تفيد في فهم الحاضر وتفسيره، وذلك 

ول صأن دراسة التطور التاريخي لظاهرٍة ما تتيح الفرصة لفهم هذه الظاهرة بصورٍة دقيقة، والو 
 إلى المبادئ والقوانين العامة التي تحكمها، ولذا ستعتمد الدراسة على المنهج التاريخي.

عبارة عن دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع بالوصف الدقيق  المنهج الوصفي التحليلي: -2
والمعبر عنه كمًا وكيفًا، واالعتماد على منهج االستقراء االستنتاجي الذي يتطلب الوقوف على 

حقائق والبيانات والدراسات والنصوص بأنواعها المتعلقة بإشكالية الدراسة، ثم إخضاعها للتحليل ال
الوصفي  الباحث في دراسته هذه إلى األسلوب دوالتصنيف مع إيجاد العالقة فيما بينهما، وسيستن

 ،التحليلي، عبر االرتكاز على معلوماٍت كافيٍة ودقيقة، من أجل الوصول إلى نتائج علمية
 وتفسيرها علميًا، بما يتناسب مع المعطيات الفعلية للظاهرة محل الدراسة. 

 نطاق الدراســــة:
يوصف النطاق المكاني للدراسة، هو مكان نشأة وتحرك تنظيم قوات الجهاد المقدس  النطاق المكاني:

ل سوريا ألف كم، وتحدها من الشما 17والمعروف بفلسطين التاريخية والبالغ مساحتها أكثر من 
ولبنان، ومن الشرق المملكة األردنية الهاشمية ومن الجنوب جمهورية مصر العربية ومن الغرب 

 البحر المتوسط
م بدايات تشكيل تنظيم قوات الجهاد المقدس من قبل القائد 2322ويمتد منذ عام  النطاق الزماني:

 .ل من الهيئة العربية العلياأمر الحبصدور  2323 مايوأيار/ 22عبد القادر الحسيني وحتى تاريخ 
 :الجهاد المقدس نشأة: أوالا 

نجل -وقد أسسه عبد القادر الحسيني-م، 2322تعود بدايات تنظيم الجهاد المقدس إلى عام 
وقد جاء  1م.2322الزعيم موسى كاظم الحسيني، رأس الحركة الوطنية الفلسطينية حتى وفاته عام 

                                                           

م. ولد في 3/2/2323العسكريين الفلسطينيين منذ مطلع الثالثينيات حتى استشهاده يوم عبد القادر الحسيني من أبرز القادة  - 1
م. أنهى دراسته األولية في مدرسة روضة المعارف بالقدس 2303اسطنبول في تركيا، حيث كان والده عضوا في مجلس المبعوثان 

ثم التحق بالجامعة األمريكية في القاهرة )قسم م، 2317ومدرسة صهيون االنجليزية، حيث حصل على شهادة متيريكوليشين عام 
العلوم/ الرياضيات(، ومارس إلى جانب ذلك الشعر واألدب، وعمل بالتدريس. واتخذ من نفسه داعية للقضية الفلسطينية، وكان قريبا 

جامعة اإلسالمية، م محررا في جريدة ال2322من حزب الوفد ومارس تشاطا سياسيا من خالل رابطة الطالب الشرقيين. عمل عام 
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م من تاريخ الحركة الوطنية 2322-م2313بين عامي  هذا التنظيم في سياق المرحلة الممتدة
الفلسطينية، التي تميزت بصفة أساسية بالشروع في الصدام المسلح وبدرجة من التنظيم والتعبئة مع 

 سلطات االنتداب البريطاني.
واستهدفت حركة الجهاد المقدس في بدايتها األولى، تهيئة الشباب الفلسطيني وتعبئته وا عداده 

تسليحه، وقد ساعد على االنتشار السريع للحركة تغلغل قائدها عبد القادر الحسيني في للقتال و 
تضاعيف المجتمع الفلسطيني بحكم وظيفته في ذلك الحين، إذ كان عضوا مرموقا فيما عرف بدائرة 

م، وهيأت له تلك الوظيفة 2322تسوية األراضي التابعة لحكومة االنتداب، قبل أن يستقيل منها عام 
 1الحتكاك بأوساط الفالحين في نجوعهم وقراها، وتشكيل مجموعة من الكوادر النشطة من بينهم.ا

م تمكن عبد القادر الحسيني ونفر من المقربين، من عقد اجتماع سري للحركة في 2322وفي عام 
انتقلت على إثره الجهود التنظيمية الممتدة إلى طور متقدم  2م،2322آذار/ مارس  12القدس يوم 

حيث جرى في ذلك االجتماع الذي استمر لثالث ساعات، ترسيخ بعض الجوانب التنظيمية، كاعتماد 
 3الخلية كوحدة أساسية للتنظيم، واختيار القيادة العليا للجهاد المقدس، واتخذت القرارات التالية:

                                                           

وانضم الحقا للحزب العربي الفلسطيني "حزب الحسينيين"، كما عمل مأمورا في دائرة تسوية األراضي، واستقال منها بعد عامين، وهي 
فترة مكنته من التعرف على األساليب الصهيونية في االستيالء على أرض فلسطين بمساعدة االنتداب البريطاني، اشترك عبد القادر 

جهاد وهو المسئول األول عن إنشاء قوات ال ا في تحرير جريدة اللواء للحزب العربي، وتولى سكرتارية جمعية الشباب المسلم.أيض
م وغادر فرارا من 2322المقدس لتضطلع بأعمال الكفاح المسلح ضد االنتداب والصهيونية على السواء. أصيب في أحداث ثورة 

م، وأصيب مرة أخرى ثم غادر 2313-م2322م ليشارك مجددا في قيادة ثورة 2323د مع بداية المالحقة البريطانية إلى دمشق، وعا
م، وتلقى تدريبا عسكريا، وبعد 2322إلى سوريا فلبنان ثم إلى العراق، وشارك هناك في مساندة ثورة رشيد عالي الكيالني في مارس 

م 2322ة عامين في معتقل العمارة، وقد أفرج عنه أواخر عام فشل الثورة قبض عليه بعد فشله في الهروب إلى إيران، وسجن لمد
م إلى ألمانيا حيث تلقى تدريبا عسكريا، ومنها 2322بواسطة الملك عبد العزيز األول آل سعود، وتوجه إلى السعودية، وتسلل عام 

استشهاده. انظر: خيرية مقدس حتى م عائدا لقيادة الجهاد ال11/21/2327م، ومنها تسلل إلى فلسطين في 2322انتقل للقاهرة عام 
 .7-2م، ص2372قاسمية: عبد القادر الحسيني في ذكراه الخامسة والعشرين، شؤون فلسطينية، نيسان/ابريل 

 .113م، ص2371إميل الغوري: فلسطين عبر ستين عاما، بيروت،  - 1
محي الدين الحسيني، خال عبد القادر، على  كان صاحب الدعوة الحقيقي هو عبد القادر الحسيني، لكنها وجهت باسم الشيخ - 2

أساس أنها دعوة لمأدبة غداء في بيته لمناسبة حصول عبد القادر على الوظيفة المحترمة في دائرة تسوية األراضي بحكومة االنتداب، 
اللد. انظر: وبئر السبع و  قياديًا من قضاءات القدس ورام هللا ونابلس ويافا والخليل والناصرة وبيسان وغزة 13وحضر ذلك االجتماع 

 .121المرجع السابق: 
 .122المرجع السابق: ص - 3
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تتشكل القاعدة الشعبية للتنظيم من األشخاص المجتمعين ومن تأخر من زمالئهم عن  -2
 ور.الحض

 مضاعفة الجهود والمساعي لتسليح الشبان وتدريبهم. -1
إعادة بناء التنظيم على أساس الخاليا. بحيث تتألف كل خلية من خمسة أفراد يرأسهم مسئول.  -2

 وتكون كل خلية منفصلة ومستقلة وال صلة لها بأية خلية أخرى.
نها، وتنسيق ر المسئولين عتناط بعبد القادر الحسيني كقائد للتنظيم مهمة إنشاء الخاليا واختيا -2

 أعمال التنظيم ووضع أسس العالقات بين العاملين.
تعيين لجنة عليا للتنظيم، من: حسن سالمة ونافذ الحسيني وجميل الفارس وصالح الريماوي  -2

ميل الغوري، وذلك لمعاونة عبد القادر في أعماله ومهامه وتنمية موارد التنظيم من المال  وا 
 والسالح.

 عات دورية للقاعدة الشعبية للتنظيم بدعوة من القائد العام.تعقد اجتما -2
ولقد كان الجهاد المقدس في تلك المرحلة مفرطا في السرية وقد اعتمد على التمويل الذاتي من تبرعات 

م وقبيل انصراف 2322آذار/ مارس  12أعضائه فعقب انتهاء االجتماع التأسيسي العام في 
جنيها فلسطينيًا، وجرى االتفاق  227ركة كل حسب قدرته وجمعوا المجتمعين تبرعوا لصندوق الح

على أن يدفع كل عضو في التنظيم مبلغا شهريا حده األدنى جنيهان، وتبرع عبد القادر الحسيني 
بنصف راتبه الشهري، وفي وقت الحق راح يقدم كامل مرتبه للتنظيم، ويذكر الغوري "أن عبد القادر 

 1ى زوجته، أثاث من بيته وحلي زوجته وقدم المال للتنظيم".باع، دون أن يعرف أحد سو 
واتخذ عبد القادر بلدة بيرزيت مقرًا لقيادة الجهاد المقدس، وقام بتقسيم فلسطين إلى مناطق قتالية، 

فرعا في مدن وقرى فلسطين، وولى على كل منطقة قائدًا أما  27حيث تمكنت الحركة من إنشاء 
مركزان في  3وقد أوجد التنظيم سبعة مراكز للتدريب، 2فظلت تابعة له مباشرة.الخاليا السرية وقيادتها 

                                                           

 .22م، ص1000م، المركز القومي للدراسات والتوثيق، غزة، 2323-م2322محمد خالد األزعر: جيش الجهاد المقدس في فلسطين  - 1
 حالشهيد عبد القادر الحسيني، موقع عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فت - 2

http://www.abbaszaki.plo.ps/chars/abdalqaderhos.html      

لى مجموعة من إ أقربلم يكن جيش الجهاد المقدس جيشا نظاميا بالمعنى العسكري التقليدي بل مجرد ميليشيا شعبية تنظيمية  - 3
-طقة يافاة القدس والشيخ حسن سالمة في منالسرايا المستقلة الخفيفة المربوطة مباشرة بالقائد العام عبد القادر الحسيني في منطق

اللد. أما شمال فلسطين فلم يكن لهذا الجيش هناك سوى تشكيالت صغيرة متناثرة هنا وهناك ترتبط ارتباطا واهيا بعبد القادر الحسيني 
ق إبراهيم في منطقة الشمال: توفي والهيئة العربية العليا أو بالقيادة العسكرية التي شكلتها الهيئة العربية العليا في دمشق، ومن قادة
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القدس، ومركز في كل من أقضية نابلس واللد والناصرة ورام هللا والمجدل. وتولى أمر هذا الجانب 
فريقان: فريق من صغار الضباط السوريين والعراقيين، الذين كانوا على عالقة بعبد القادر الحسيني 

وا إلى فلسطين لالضطالع بمهمة التدريب، وفريق آخر من بعض الضباط الفلسطينيين العاملين وتسلل
 1في دائرة األمن العام الحكومية، من الذين نالوا ثقة عبد القادر.

ومع استمرار نمو تنظيم الجهاد المقدس تجددت صعوبة التسليح واإلعداد بشكل مناسب وذلك بالرغم 
عات الفلسطينية البحتة لم تتوقف في تلك المرحلة لكن ظلت مشكلة التسليح من أن عمليات جمع التبر 

والحصول على العتاد قائمة وزادها تعقيدًا صعوبة التوسع في شراء األسلحة من داخل فلسطين أو 
من شرق األردن بسبب تشديد لسلطات البريطانية في هذا األمر وفرضها رقابة صارمة، حالت في 

ون نقل السالح، ليس فقط من شرق األردن ولكن أيضا من سوريا ولبنان والعراق. كثير من األحيان د
 2وفي مواجهة هذه المشكلة لجأ قائد الجهاد المقدس الذي اشتهر بجرأته الشديدة إلى وسيلتين:

التخطيط لالستيالء على أسلحة وعتاد من مخافر الشرطة والجيش. ونجح في تنفيذ بعض  -2
م، في 2322م وكانون الثاني/يناير 2322في كانون األول/ديسمبر  العمليات من هذا القبيل

 كل من القدس ورام هللا وأريحا وجنين وطولكرم والخليل.
شراء كمية من األسلحة والمعدات بالشراء من ضباط وجنود بريطانيين بعد قيام بعض أفراد  -1

 التنظيم بتعميق صالت المودة والصداقة معهم.
از استخبارات أثبت كفاءة في تسهيل تلك الوسائل غير التقليدية، كما كان وكان التنظيم قد طور جه

 3م.2322م و2322له أثٌر فعاٌل أثناء الصدام مع القوات البريطانية خالل عامي 
 م:1931ثانياا: الجهاد المقدس وثورة 

ي ثكنة م حيث هاجم عبد القادر الحسين2322أيار/مايو  7-2بدأت عمليات الجهاد المقدس في ليلة 
لكن هذه الحركة كانت في حقيقة األمر  4عسكرية بريطانية بقرية بيت سوريك شمال غربي القدس.

                                                           

الناصرة، وفوزي جرار في منطقة جنين، وصبحي شاهين في منطقة طبريا. انظر محسن هاشم الخزندار: الجبهة الفلسطينية الداخلية 
 من االنقسام والتشرذم إلى الهزيمة. –م 2323قبل النكبة عام 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/23/180698.html  

 .21المرجع السابق، ص - 1
 .122-122إميل الغوري: مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .33م، ص2332، جمعية الدراسات الفلسطينية، القدس، 2327-2322علي سعود عطية: الحزب العربي الفلسطيني وحزب الدفاع الوطني  - 3
 .270م، ص 2332يني، دار الجليل للنشر واألبحاث الفلسطينية، عمان، عبد القادر الحس-عيسى خليل محسن: فلسطين األم وابنها البار - 4
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قد بدأت تقوم ببعض العمليات المسلحة ضد أهداف بريطانية وصهيونية يهودية في فلسطين منذ 
 م.2322

ثورة لسابقة للم تكن خاليا الجهاد المقدس وحدها من ينفذ عمليات مسلحة في ميدان اإلرهاصات ا
م، فقد عملت أيضا جماعة القسام لفترة وجيزة قبل وفاة زعيمها الشهيد عز الدين القسام، وقد 2322

استمر بعض أتباعها في ذلك الطريق بعد غياب القسام تحت مسمى "إخوان القسام" ولكن دون قائد 
ة في أنحاء متفرقة من باإلضافة لعمليات أخرى قامت بها جماعاٌت مجهول 1بعينه وعلى نحو متقطع.

 فلسطين، اتضح فيما بعد بأنها تتبع مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني.
ومن مجموع هذه التشكيالت المجهولة بما فيها جماعة عبد القادر الحسيني السرية، كون المفتي في 

ي ومن الواضح أن المفت 2م منظمًة عسكريًة عامًة أطلق عليها اسم الجهاد المقدس.2322صيف 
قدم بذلك التفاتة لعبد القادر الحسيني، الذي حسب ورفاقه مطوال أن "الحاج أمين الحسيني ال علم له 

م عقدت قيادة الجهاد المقدس اجتماعا في اللد، تقرر على أثره 2322نيسان/أبريل  2وفي  3باألمر".
 4تنسيق العمل مع جماعة إخوان القسام، ووضعت خطة لتصعيد الكفاح المسلح.

اء على هذه التطورات التنظيمية والعملياتية تم التعرض لخطوط مواصالت منطقة الساحل التي وبن
تربط بين تل أبيب والمستعمرات اليهودية من المرور عبر المناطق العربية. والقيام بغارات على ثكنات 

 5الجيش البريطاني ومخافر الشرطة للتوسع في االستيالء على األسلحة والعتاد ما أمكن.
م، 2322م التي بدأت باإلضراب الفلسطيني الكبير في نيسان/ابريل 2323-م2322كانت ثورة 

بمثابة نقطة الذروة في األزمة بين الحركة الوطنية الفلسطينية وسلطة االنتداب البريطاني. وقد جاء 
رة جاءت م(، أن الثو 2327في تقرير لجنة بيل، التي حققت في أسباب الثورة ومطالبها )تموز/يوليو 

بفعل "رغبة العرب في نيل استقاللهم، وكرههم إلنشاء الوطن القومي اليهودي، وانتشار الروح القومية 
م، وعدم ثقة العرب في سلوك الحكومة 2322العربية خارج فلسطين، وازدياد الهجرة اليهودية منذ عام 

ي المقاصد النهائية التالبريطانية وفزع العرب من شراء األراضي من جانب اليهود، وعدم وضوح 
                                                           

 .73علي صافي حسين، مجاهدون من فلسطين، كتاب الجمهورية الديني، القاهرة، بال تاريخ نشر، ص - 1
 .122الغوري: مصدر سبق ذكره، ص - 2
 .123المرجع السابق: ص - 3
 .22سطين، مرجع سبق ذكره، ص محمد خالد األزعر: جيش الجهاد المقدس في فل - 4
م، 2332م، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، نيقوسيا، 2323-م2323صبري جريس: تاريخ الصهيونية، الجزء الثاني،  - 5
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وبهذا وضع التقرير يده على األسباب الحقيقية للثورة إلى حد كبير،  1ترمي إليها الدولة المنتدبة".
 وأوضح المناخ الذي مارست فيه قوات الجهاد المقدس نشاطها الكفاحي في ذلك الحين.

 ن:ويمكن تقسيم أنشطة الجهاد المقدس أثناء الثورة ومساهمتها إلى مرحلتي
م، وفيها 2322م وفض اإلضراب في تشرين األول/أكتوبر 2322بين أيار/مايو  المرحلة األولى:

ن شاركت إلى جانبها  كانت قوات الجهاد المقدس عنصرًا أساسيًا من عناصر الكفاح المسلح، وا 
 عناصر أخرى من محيط فلسطين الغربي. ومن هذه العناصر: قوة عسكرية جهزها العراق رسميًا سراً 
والشعبي علنًا، على رأسها القائد فوزي القاوقجي وتطوع تحت لوائها كثيرون من أبناء سوريا ولبنان. 
متطوعون من شرقي األردن وسوريا ولبنان التحقوا بالجهاد المقدس، ومن أبرزهم المناضل السوري 

 2م.2322تشرين األول/ أكتوبر  2سعيد العاص الذي استشهد في معركة الخضر في 
م في بياٍن للجهاد 2322هذه المرحلة بإعالن الثورة المسلحة على األعداء في مطلع أيار/مايو  بدأت

المقدس تضمن أهداف الثورة التي هي ذاتها األهداف العامة للحركة الوطنية الفلسطينية )وقف العمل 
ور صدور فبتصريح بلفور، استقالل فلسطين ووقف الهجرة اليهودية ووقف بيوع األراضي لليهود(. و 

البيان خرج عبد القادر الحسيني مع فصائل جيش الجهاد المقدس إلى الجبال والريف في القدس، 
وشرعوا بمهاجمة ثكنات الجيش البريطاني ومخافر الشرطة والمستعمرات الصهيونية، وبقطع طرق 

 القادرالمواصالت، وقد اقتصرت األعمال في األيام األولى على لواء القدس وحده بقيادة عبد 
 3الحسيني.

وبمرور الوقت، اشتد نطاق عمليات الجهاد وتوسع في أقضية يافا والخليل وبيت لحم وأريحا ورام هللا 
ونابلس واللد والرملة. وفي الشهر الثاني امتدت الثورة إلى جميع أنحاء فلسطين على شكل معارك 

لها. مهاجمة المدن ُمحاولة احتالعنيفة وحرب عصابات. ثم قامت قوات المجاهدين في الشهر الثالث ب
وراحت خاليا الجهاد المقدس المبثوثة في هذه المدن )كالقدس ويافا والخليل وغزة وبئر السبع وصفد( 
تغتال البريطانيين مدنيين وضباط جيش وشرطة، فضال عن الجواسيس وباعة األراضي والسماسرة 

، داير التي قادها فوزي القطب من خاليا الجهوتلقي المتفجرات على دوائر الحكومة. وكان لفرق التدم

                                                           

لدراسات ل نص تقرير اللجنة الملكية الفلسطينية في ملف وثائق القضية الفلسطينية فلسطينية، الجزء الثاني، المركز القومي - 1
 .21، ص1002والتوثيق، غزة، 

 .12م، ص2377عاصم الدسوقي: فارس القسطل عبد القادر الحسيني، وزارة األعالم، بغداد،  - 2
 .27محمد خالد األزعر: جيش الجهاد المقدس في فلسطين، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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فضل اإلشراف على نسف الجسور والعبارات وخطوط السكك الحديدية وتعطيل أنبوب النفط العراقي 
 1إلى حيفا وخطوط الهاتف.

وعند ذاك أعلنت حكومة االنتداب البريطانية حالة الحصار )حالة الحرب( في فلسطين، وقررت تنفيذ 
الدفاع وراحت تطبقها على العرب بكل وحشية، ودعمت حشودها في فلسطين قوانين الطوارئ و 

 70م نحو 2322واستقدمت قوات من الخارج، حتى بلغ عدد القوات البريطانية في أب/أغسطس 
 2ألفا من قوات الشرطة النظامية وحرس الحدود. 20ألف جندي وضابط، عالوة على نحو 

كسر شوكة المجاهدين وفي طليعتهم قوات الجهاد المقدس، غير أن هذه اإلجراءات فشلت جميعها في 
مما اضطر السلطة إلى اللجوء للجهود الدبلوماسية والسياسية عبر الدوائر العربية، األمر الذي انتهى 
بصدور نداء الملوك والرؤساء العرب الشهير بوقف الثورة بناء على حسن نوايا "الصديقة بريطانيا" 

تشرين  22الفلسطينية، وما تال ذلك من وقف اإلضراب والثورة في للنظر في مسار القضية 
م. وتجنبا لغدر 2322م، ولكن إلى حين. وبذلك انتهت المرحلة األولى من ثورة 2322األول/أكتوبر 

السلطة، لجأ كبار قادة الجهاد المقدس وعلى رأسهم عبد القادر الحسني وحسن سالمة وحنا خلف 
 3د الرحيم الحاج محمد إلى سورية والعراق ولبنان.وعبد الحليم الجيالني وعب

ومن أبرز المعارك التي خاضتها قوات الجهاد المقدس في هذه المرحلة معركة حلحول على طريق 
بيت لحم( والتي خاضها سعيد العاص وعبد القادر الحسيني سويًا، حيث رأوا أن يتم ذلك -)الخليل

د ممكن من الجنود البريطانيين، فعمدوا إلى إغالق الطريق نهارًا ليتمكنوا من اإلجهاز على أكبر عد
العام بالحجارة الكبيرة ثم توزع الثوار إلى ثالثة أقسام، رابط القسم األكبر منهم في الجبال، وتوزع 
القسمان اآلخران جنوبي الطريق بقيادة سالم الشيخ، وشماليه بقيادة إبراهيم خليفة، لمنع وصول 

م، وصلت قافلة 2322أيلول/ سبتمبر  12المعادية في مسرح القتال. وفي يوم النجدات إلى القوات 
عسكرية بريطانية من الخليل فوجدت الطريق مسدودًا بالحجارة، فنزل الجنُد لمحاولة فتح الطريق لكن 
المجاهدون المرابطين قرب الطريق انهالوا عليهم بالرصاص عندها قام القائد البريطاني بطلب النجدة، 

رعت قوة تتألف من ألف وخمسمائة جندي بريطاني لمساعدة الجنود العالقين على الطريق إال أنها فأس
لم تتمكن من الوصول إليهم بسبب تصدي المجاهدين المرابطين جنوبي وشمالي الطريق، وانتهت 

ريطانيين بهذه المعركة بانتصار الثوار بعد استشهاد ثالثة مجاهدين منهم، أما عدد القتلى من الجنود ال
                                                           

 .23المرجع السابق، ص - 1
 .23المرجع السابق، ص - 2
 .213لسطينية، المجلد األول، صالموسوعة الف - 3
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قتيال، وكان من نتائج هذه المعركة أيضا أن غنم المجاهدون كمية من سالح العدو  20فزاد على 
 1وعتاده.

وقد انعكست في هذه المعركة رغبة السلطة البريطانية في تحطيم هذه القوات باعتبارها عصب حركة 
 محكمة للمنطقة التي الثوار، فعمدت إلى تجميع أكثر من ثالثة آالف جندي، ووضع خطة تطويق

تشرين  2يتحرك فيها قادة الجهاد المقدس وخاصة سعيد العاص بطل معركة حلحول، وفي 
تمكنت القوات البريطانية من تحديد أماكنهم في جبال قرية الخضر وتطويقه  2322األول/أكتوبر 

ئرات لقصف مواقع فردًا. واستخدمت في المعركة الطا 210بينما كان عدد أفراد الجهاد المقدس فيها 
الجهاد المقدس، وكان جيش الجهاد المقدس قد نصب كمينا للقافلة البريطانية التي كانت تمر على 
الطريق حيث تكبد البريطانيون خسائر فادحة في بداية المعركة، وأصيب سعيد العاص بأربع 

نقل على إثره  2رصاصات واستشهد، أما زعيم الجهاد عبد القادر الحسيني فقد أصيب بجرح بليغ،
إلى المستشفى العسكري بالقدس تمهيدًا لمحاكمته، لكنه تمكن من الفرار من المستشفى العسكري 
بمساعدة رفاقه المجاهدين الذين هاجموا القوة البريطانية التي تحرس المستشفى وأنقذوه وحملوه إلى 

بعد زادت في هذه الفترة، فدمشق ليكمل عالجه هناك. وقد أفاد قائد الجهاد بأن معارفه العسكرية 
استكمال عالجه في دمشق، غادر إلى ألمانيا وبقي فيها ثمانية أشهر، تلقى أثناءها تدريبًا خاصًا 
على تعبئة المتفجرات واستخدامها، وتولى مع آخرين، تدريب مجموعات ثورية في دمشق استعدادا 

 3لجولة أخرى.
م. وكانت الشهور السابقة 2323م وأيلول/سبتمبر 2327بين تشرين األول/أكتوبر  المرحلة الثانية:

على تجدد الثورة المسلحة في فلسطين قد شهدت تطورات سياسية فارقة، بصدور تقرير لجنة بيل 
م، الذي اقترح تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، ورفضت اللجنة العربية العليا 2327تموز/يوليو 

ح، األمر الذي فسر على أنه تمرد ودعوة للقتال ضد السلطة بقيادة المفتي أمين الحسيني ذلك االقترا
البريطانية. فقامت بتشديد الحصار على المفتي ولجنته وصواًل إلى إعالن حلها ومطاردة أعضائها 
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وعلى رأسهم المفتي نفسه. ثم مغادرة المفتي خفية إلى بيروت واتخاذ دمشق كمقر لقيادة الثورة وتموينها 
 الح والعتاد والمال.ومد المقاتلين بالس

وقد تركزت أعمال الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني الذي عاد إلى فلسطين في بداية عام 
م، على تقويض مشروع التقسيم. وفي ذلك مارست خاليا المخابرات في قوات الجهاد دورًا 2323

تي اتصلت نية ورصدت العناصر المميزاً بإيعاز من المفتي، إذ تابعت هذه الخاليا ردود الفعل الفلسطي
بهم الحكومة البريطانية، ولجأت إلى أسلوب التهديد وتهييج الشعب ضد أي صوت يبدو منه تأييدًا 

 1للتقسيم.
وظهر  واتساعًا مقارنة بالمرحلة السابقة للثورة. اً كانت معارك الجهاد في هذه المرحلة أشد عنفًا وتركيز 

كما أن الكفاءة القتالية لهذه الخاليا كانت أوقع وبخاصة داخل المدن، فيها قادة جدد للخاليا الثورية. 
 وتوالت فيها أعمال اغتيال موظفي الحكومة االنجليز والمتعاونين معهم، وسماسرة األرض.

وفي هذه المرحلة وقعت بعض المعارك الكبيرة التي استمرت لبضعة أيام بين قوات الجهاد والجيش 
خاللها رفع العلم العربي مكان العلم البريطاني في بعض المدن، مثل  ن اهدو البريطاني، استطاع المج

عكا وبئر السبع والخليل وبيت لحم وبيت ساحور والمجدل والفالوجا، ولم يخرجوا منها إال بعد معارك 
 ضارية.

كذلك اتسعت الهجمات الفلسطينية المركزة ضد المستعمرات الصهيونية وال سيما في قضاء القدس 
ة، وخسرت هذه المستعمرات حراسًا كثيرين. واعتنى المجاهدون بعمليات النسف والتدمير للدوائر وغز 

 الرسمية وبعض المؤسسات الصهيونية على حد سواء.
ففي أوائل أيار/ مايو من تلك السنة قاد عبد القادر الحسيني هجوما عسكريا على مستعمرة "فيغان" 

ات البريطانية في القدس وبيت لحم والخليل وأريحا ورام هللا الصهيونية جنوب القدس، كما كبد القو 
وبئر السبع، خسائر جسيمة في األرواح والمعدات، ونجح في القضاء على فتنة دينية، كان االنتداب 

 2البريطاني يسعى إلى تحقيقها ليوقع بين مسلمي فلسطين ومسيحييها.
 2هذه المرحلة: )اليامون شرقي جنين في  من أشهر المعارك التي خاضها ثوار الجهاد المقدس في

تشرين األول/أكتوبر  2م، وطبريا في 2323أيلول/ سبتمبر  3م، وبئر السبع في 2323آذار/مارس 
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تشرين األول/أكتوبر  27م، والقدس في 2323تشرين األول/أكتوبر  22م، ومعركة بني نعيم 2323
 1م.2323

ي اسة فرق تسد التي مارستها في كافة المناطق التاعتمدت بريطانيا على سيوفي معركة بني نعيم 
استعمرتها أو انتدبت عليها، كما أخذت تغذي النعرات القبلية والعصبيات بين فالح ومدني، حيث 
لقيت هذه الدعوة استجابة عند ضعاف النفوس مما أثار الحقد والكراهية بين فئات السكان، فكان ال 

ي ة ومن اجل تكريس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطينبد من وضع حد لهذه السياسة المفروض
وتوحيد صفهم في مقاومة القوات البريطانية ذهب قائد الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني والقائد 
عبد الحليم الجوالني مع مجموعة من جيش الجهاد المقدس إلى بلدة بني نعيم وتوزعت جماعات 

قديم طعام الغذاء لهم، وبينما كان قادة الثوار وكبار رجاالت الجبل يتباحثون الثوار على جوامع البلدة لت
نهاء الخالفات القبلية جاء رجل من الخليل راكبا دراجة هوائية وأخبر  سبل مقاومة القوات البريطانية وا 

نسحب االقادة بضرورة االنسحاب من البلدة، ألن القوات البريطانية أخذت تستعد للهجوم على الثوار، ف
عبد الحليم الجوالني من البلدة متجها نحو الجنوب، أما عبد القادر الحسيني فقد أبا على نفسه 

 2االنسحاب واخذ يستعد للمواجهة.
م، وكان عدد الثوار في البلدة يقدر 2323تشرين األول/أكتوبر  22وقد بدأ الهجوم على البلدة في 

 ثة آالف، حيث ضربت القوات البريطانية حصارا محكمابألف رجل أما الجنود البريطانيين فكانوا ثال
على قوات الثوار بين بيت لحم والخليل، وأخذت الطائرات تحلق في سماء البلدة وتقصف األحياء 
وبدأت المدافع البريطانية وجنودها يطلقون النيران في جميع االتجاهات، وبدأت المعركة في جميع 

دم أهالي البلدة كل ما لديهم من مساعدة لتحصين الثوار ومدهم أحياء البلدة وخاصة وادي القرية وق
بالسالح وشاركوا في الدفاع عن الثوار وحمايته وقد أدرك عبد القادر الحسيني الخسائر الكبيرة التي 
ستلحق بأهالي البلدة إذا بقي داخل أحيائها، لذلك انسحب بالثوار شرقًا مع وادي القرية وتحصن في 

 3ة وداخل المغارات واستمرت المعركة حتى حل الظالم.الجبال واألودي
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وكانت نتيجة تلك المعركة غير المتكافئة سقوط الكثير من الثوار الفلسطينيين ما بين جريح وقتيل 
صابة األخير بجروح تم نقله سرًا على  1ومنهم المهندس علي الحسيني ابن عم عبد القادر الحسيني وا 
فه في المستشفى البريطاني المعروف باسم "مارلقا" القريب من مكتب جمال إلى مدينة الخليل إلسعا

التربية والتعليم تحت اسم مستعار وبعد معالجته تم نقله إلى بيت جاال استعدادًا لنقله إلى سوريا إلتمام 
العالج ثم لبنان، ومن هناك نجح في السفر إلى بغداد بجواز سفر عراقي تحت اسم محمد عبد 

تلك المعركة سقط عدد من قيادات الجهاد بفعل تدخل قوة الطيران البريطاني. ورغم وفي  2اللطيف.
بالء الثوار الذين أسقطوا ثالث طائرات، فقد كانت بني النعيم معركة شديدة التأثير على مسار الثورة 

قوات الجهاد واستشهد كبار القادة مثل عبد الرحيم الحاج محمد وعلي  تعموما. فبعدها تضعضع
 3سيني، وتسلل بعضهم إلى األقطار العربية المجاورة.الح

م، جرى ما يمكن تسميته بتعليق تنظيم الجهاد المقدس، ولم تتجدد 2323-م2322وبانتهاء ثورة 
 م.2327حركة هذا التنظيم بقوة، إال بعد قرار تقسيم فلسطين في تشرين الثاني/نوفمبر 

عادة إحياء الجها  د المقدس:ثالثاا: قرار تقسيم فلسطين وا 
بعدما مهد البريطانيون خالل سنوات طويلة، األرضية المادية لقيام الوطن القومي اليهودي، وصل 

م، إلى مأزق فيما يتعلق بمستقبل فلسطين فشاءوا أن يختتموا نهايتهم 2327الحكم البريطاني عام 
طين.  وهكذا فلسبفلسطين بالظهور بمظهر المحايد بحيث يضمن وعد بلفور لكل منهما حقوقًا في 

نيسان/إبريل من ذلك العام أحالت بريطانيا القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة لتقرير  1وفي 
 مستقبل فلسطين.

زاء هذا التطور   وعلى هذا قامت األمم المتحدة بتأليف لجنة للنظر في مصير فلسطين، وا 
م 2327تشرين األول/أكتوبر  7الخطير اجتمع مجلس جامعة الدول العربية في عالية بلبنان في 

"لدراسة ما يجب اتخاذه من إجراءات للوقوف في وجه المؤامرة على عروبة فلسطين والتي تبلورت 
 4مالمحها بشكل جلي واضح في توصيات اللجنة الدولية".
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وأسفر اجتماع مجلس الجامعة عن تأليف لجنة عسكرية عربية دائمة تشرف على القوات غير النظامية 
لة في كافة ميادين فلسطين، والتي ضمت: قوات جيش اإلنقاذ بقيادة القاوقجي، وقوات الجهاد العام

  1المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، وحاميات فلسطينية محلية، والقوات العاملة في جنوب مصر.
لثاني/ تشرين ا 13وعندما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها القاضي بتقسيم فلسطين في 

م، قررت الهيئة العربية العليا تشكيل منظمة الجهاد المقدس المسلحة، وعين محمد 2327نوفمبر 
أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا وقائدا أعلى للجهاد المقدس، على حين احتل عبد القادر 

م، 2327ول/ ديسمبر كانون األ 11الحسيني موقع القائد العام لهذه المنظمة. وانتقل إلى فلسطين في 
وألف مجلس قيادة الثورة ولجنة التموين وحشد النجدات. وكانت خطة عبد القادر الحسيني تنحصر 

 في:
 اعتماد الشعب الفلسطيني على ذاته. -2
 طلب اإلمداد العسكري من األقطار العربية. -1
 إعالن قيام حكومة عربية فلسطينية. -2

الفصل في تعيين قادة جيش اإلنقاذ والذي تالف  وقد سعى الحج أمين الحسيني كي تكون له كلمة
بأغلبية من متطوعين عرب، لكن نية الزعماء العرب انعقدت على عقد لواء ذلك الجيش لفوزي 
القاوقجي المحسوب على الهاشميين، وقد قوبلت جميع محاوالت الفلسطينيين إلعالن دولة مستقلة، 

الجهاد  قرر المفتي إنشاء قوات مقاتلة فلسطينية هي قواتوأخذ زمام المبادرة بتحرير بالدهم بأنفسهم، ف
المقدس وسلم قيادتها لعبد القادر الحسيني مجددا بذلك عمل هذه القوات، وثقته بقيادة عبد القادر 

ثم عملت الهيئة على توسيع هذه القوات وتنشيط أعمالها القتالية الدفاعية الهجومية، وبخاصة  2لها.
وفي الوقت ذاته، كان اللواء إسماعيل صفوة القائد العام لقوات المتطوعين في القدس وما حولها. 

                                                           

 20المرجع السابق. ص - 1
ل بيان الحوت: "إن اختيار عبد القادر لقيادة الجهاد المقدس لم يكن ألنه حسينيا. كما أن عبد القادر لم يتصرف من منطلق يقو  - 2

م، في مقدرته على 2322م و2323التعصب العائلي، مشابها في ذلك أباه موسى كاظم الحسيني، زعيم الحركة الوطنية بين عامي 
ني هو المقياس األوحد للعالقة بين القوى الفلسطينية جميعها". انظر: بيان نويهض الحوت: إشعار كل من حوله بان الرابط الوط
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تحت إشراف الجامعة العربية في فلسطين قد عين عبد القادر الحسيني على رأس الجبهة الجنوبية 
 وهو أمر نشأ عنه ازدواج في القيادة وأوامر الحركة، عانت منه القوات العربية آنذاك. 1للمتطوعين.
وقد اتخذ هذا  2مقاتال، 12المرحلة بفريق متطوع متحمس من الشباب ال يزيد عددهم على بدأت هذه 

غير أن  3الفريق مركزًا له في قرية صوريف من أعمال الخليل، بقيادة عبد القادر الحسيني نفسه.
القوات توسعت كثيرًا في فترة قياسية، ويمكن تفهم هذا التوسع في ضوء اعتمادها على استقطاب 

 4م.2322م و2322صر ما عرف بمنظمتي النجادة والفتوة، اللتين تكونتا في عامي عنا
م ظهرت "منظمة الشباب العربي" برئاسة المفتي رئيس الهيئة 2327في منتصف حزيران/ يونيو 

العربية العليا، نتيجة توحد منظمتي النجادة والفتوة، وقد سعت الهيئة إلى تصعيد الطبيعة العسكرية 
ظمة عشية قرار التقسيم، وذلك تحت إشراف ضابط مصري متقاعد هو محمود لبيب لكن لهذه المن

على كل حال فان األقرب إلى المنطق، أن  5السلطات البريطانية أصدرت أمرًا بطرده من فلسطين.
تكون عناصر كثيرة من هذه المنظمات شبه العسكرية قد التحقت بقوات الجهاد المقدس، األمر الذي 

 م إلى عدة آالف.2323أعداد هذه القوات في ذروة نشاطها أثناء عام  سمح ببلوغ
 رابعاا: معارك الجهاد المقدس بعد قرار تقسيم فلسطين:

ساعدت بريطانيا اليهود في التسليح والتدريب فبدأت القوات اليهودية على شكل عصابات ومليشيات 
هود مستعدين تماما لدخول الحرب م، كان الي2323مدربة ومجهزة كجيوش نظامية وفي بداية عام 
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فبدأوا بتنفيذ قرار تقسيم فلسطين باستخدام القوة، وقاموا بتطهير الشعب الفلسطيني عرقيا عن طريق 
ارتكاب المجازر والقتل والترويع وتهجير الفلسطينيين قصرا من قراهم، وكانت أشهر العصابات 

 لبالماخ".اليهودية في ذلك الوقت "الهاغناه"، و"األرغون"، و"ا
من أشهر المعارك التي خاضها ثوار الجهاد المقدس بعد قرار تقسيم فلسطين: معركة بيت سوريك 

آذار/مارس،  22آذار/مارس، ومعركة عطروت  12م، ومعركة شعفاط 2323كانون الثاني/يناير  12
يل، ومعركة نيسان/ابر  3-2آذار/مارس، معركة القسطل  17 1ومعركة كفار عتسيون الثانية "الدهيشة"

  2نيسان/ابريل. 22الشيخ جراح 
وبالرغم من ميل ميزان القوى العسكرية لصالح العصابات الصهيونية المسلحة في نواحي التدريب 
والتسليح والحجم، فان قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، تمكنت منذ قرار تقسيم 

م، من إنزال بعض 2323أيار/ مايو  22ي فلسطين إلى أن دخلت الجيوش العربية فلسطين ف
الضربات القاسية باليهود والبريطانيين عن طريق الحرب الخاطفة التي شنتها عليهم هنا وهناك، واليها 
ُيعزي الكثير من أعمال النسف والتدمير التي حدثت في مدينة القدس وما حولها، ومنها شاعر 

من نفس الشهر، ودار الوكالة  11وبين يهودا في  م،2323هاسوليل الذي نسف في أول شباط/فبراير 
 3آذار/ مارس. 22اليهودية في 

ألف يهودي في مدينة القدس نتيجة حصارهم  222كما تمكنت قوات الجهاد المقدس من إجبار 
باحتالل مضيق باب الود واقفاله، واستطاع الجهاد المقدس نصب عدة كمائن ناجحة، ونسف بعض 

مثل معمل الكحول عند مدخل مدينة يافا، وبناية حزبون، ومعمل الجير، المؤسسات الصهيونية، 
وبناية المطاس في حيفا. وسيطرت قوات الجهاد المقدس على منطقة القدس، وتحكمت في خطوط 
المواصالت التي تربط بين اغلب المستعمرات الصهيونية في فلسطين. وقد شدد عبد القادر الحسيني 

تعمرات نيفي يعقوب، وعطاروت، وميكور حاييم، ورامات راحيل، وتل بقواته هجمات قوية ضد مس
 4بيوت، وسانهدريا.

                                                           

 يسميها الناس معركة الدهيشة بالنسبة إلى الموقع الذي وقعت فيه. - 1
 .223-32لمزيد من المعلومات حول معارك الجهاد المقدس في فلسطين، انظر عارف العارف، )الجزء األول(، مرجع سبق ذكره، صل - 2
 للمزيد من المعلومات حول معارك الجهاد المقدس في فلسطين، انظر المرجع السابق. - 3
 التراث. م(، مؤسسة القدس للثقافة و 2323-م2303القائد عبد القادر الحسيني ) - 4
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 22وخاضت قوات الجهاد المقدس قتاال مريرا في شوارع القدس وأحيائها، منها ما حدث في القطمون 
آذار/ مارس،  17نيسان/ ابريل، وفي كفار عتسيون "الدهيشة" في  22آذار/ مارس، والشيخ جراح 

أيار/ مايو، وفي الحي  22نيسان/ ابريل، وفي باب الواد من آذار آذار/ مارس إلى  2لقسطل وفي ا
 1م.2323أيار/ مايو  13كانون الثاني/ يناير إلى  12اليهودي بالبلدة القديمة من 
م توجه عبد القادر الحسيني إلى دمشق، طلبا للسالح من جامعة 2323وفي أواخر آذار/ مارس 

لكن رجاءه خاب. وأثناء غيابه عن القدس سقطت قرية القسطل في أيدي العصابات الدول العربية، 
الصهيونية المسلحة، فعاد ومعه ستون بندقية انجليزية قديمة وعشرة مدافع رشاشة وبضع قنابل، هي 
كل ما استطاع انتزاعه من الجامعة العربية، ولجنتها العسكرية، فضال عن ثمانمائة جنيه فلسطيني 

 يها الحاج أمين الحسيني.أعطاه إ
م فنظم هجوما مسلحا على القسطل، استطاعت 7/2/2323ووصل عبد القادر إلى القدس صباح 

 قواته أن تسترد المواقع في اليوم التالي، ولكن هذا القائد البطل استشهد أثناء القتال.
 معركة القسطل:

الصهيونية في الهجوم على القدس هاجم المجاهدون مستعمرة مشمار هاعمك أثناء انهماك العصابات 
القديمة لتصفية قوات الجهاد المقدس التي كان يقودها المجاهد عبد القادر الحسيني وفي محاولة فك 

 الحصار المضروب عليهم بفتح الطريق إلى تل أبيب. 
قامت قوات الهاجانا بمهاجمة قرية القسطل غربي القدس فاستولت عليها  2323نيسان/ أبريل  1وفي 

وطردت سكانها منها، فكانت هذه الخطوة بداية خطة صهيونية الحتالل الجزء األكبر من فلسطين. 
وعند ذاك قام عبد القادر الحسيني بمواجهة هذا الهجوم بقوات فلسطينية متفرقة ومجاهدين بأسلحة 

دس مجاهدا، وتوزع هجوم جيش الجهاد المق 22بسيطة، وتوجه بقواته البسيطة نحو القسطل ومعه 
على ثالثة محاور: الميمنة بقيادة حافظ بركات، والميسرة بقيادة هارون بن جازي والقلب بقيادة إبراهيم 

دية، واستطاع أن يحاصر القسطل وبدأ يرسل إلى المتطوعين من جماعة اإلخوان المسلمين في  أبو
القيادة العسكرية تنجد بفلسطين ومصر وما حولها، وأثناء تطويق القائد عبد القادر الحسيني للقسطل اس

وأرسل إليهم أنهم أن ساعدوه فيستطيع إنهاء الوجود اليهودي فيها، بيد أن القيادة العسكرية للجامعة 
العربية أصرت على موقفها الرافض، لكن هذا لم يفتر من عزيمة الحسيني فاستمر في محاصرة 

م بدأ 2323ابريل من عام  نيسان/ 3رجل مجاهد، وفي  200القسطل وتجمع معه من المتطوعين 

                                                           

 .223-32للمزيد من المعلومات حول معارك الجهاد المقدس في فلسطين، انظر عارف العارف، )الجزء األول(، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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منهم، وتم تحرير القسطل  30يهوديا وجرح  220الهجوم الشامل على القرية وانتهت المعركة بمقتل 
 1لكن بعد استشهاد عبد القادر الحسيني، وذلك بعد أن تسلل مع أحد مرافقيه إلى داخل القسطل.

ى أن قد ظلت هذه القوات قائمة إلولقد تقلص عمل قوات الجهاد المقدس بعد دخول الجيوش العربية ف
م، ورغم أن الحكومة األردنية 2323كانون الثاني/يناير  23صدر األمر بحلها من عمان، في 

صادرت جزءا ضئيال من أسلحتها، إال أنها تمكنت من االحتفاظ بجزء كبير منها، وظلت ترابط في 
أيار/مايو  22العليا بالقاهرة في  بعض الخطوط األمامية، إلى أن أتاها األمر من الهيئة العربية

 2م، فانقطعت عن العمل.2323
 خامساا: الجهاد المقدس وجيش اإلنقاذ:

أنشئت جامعة الدول العربية على إثر قرار تقسيم فلسطين، ما عرف باللجنة العسكرية للدفاع 
زي القاوقجي و عن فلسطين برئاسة اللواء طه الهاشمي، وانبثق عن هذه اللجنة جيش اإلنقاذ بقيادة ف

الذي أوكلت إليه مهمة المشاركة في المعارك الدائرة في فلسطين، لكن عالقة اللجنة العسكرية بعبد 
 القادر كانت سلبية للغاية.

ويكمن الفارق الكبير بين الجهاد المقدس وموقفه من جهة، وجيش اإلنقاذ وموقفه من جهة أخرى، أن 
 اومة ورفض التقسيم، بينما قيادة جيش اإلنقاذ كانت تتصرفجيش الجهاد المقدس كان ُمصراً على المق

 في إطار قرار التقسيم.
لم تكن العالقة بينهما عالقة تعاون ومودة، إنما شابها كثير من التزاحم وشبه القطيعة، ويعود هذا 

-م2322التنافر بين القاوقجي والحسينيين ومنهم المفتي وعبد القادر الحسيني إلى تجربة ثورة 
م. حيث تفيد مصادر المرحلة، أن القاوقجي لم يكن يخلو من نزعة المغامرة وشيء من التسلط، 2323

وقد حاول أن يسيطر على مجريات الحركة الثورية جميعها، وأن يديرها عسكريًا، فعين نفسه جنرااًل 
دات اعامًا للثورة، وراح يصدر البيانات التي تحمل توقيعه منفردًا. وهي خصائص لم ترض القي

 3الفلسطينية بما فيها زعيم الجهاد المقدس الذي شكا من ناحيتين:
بد التي ترغب في خذالن الثورة على حد تعبير ع-ارتباط القاوقجي بالقيادات العربية في الخارج -2

 أكثر من ارتباطه بالقيادة الفلسطينية المحلية.-القادر الحسيني

                                                           

فاصيل حول معركة القسطل انظر: عيسى . وللمزيد من المعلومات والت23عارف العارف: مرجع سبق ذكره، الجزء األول، ص  - 1
 .222خليل محسن، فلسطين األم وابنها البار، مرجع سبق ذكره، ص 

 .70المرجع السابق: ص - 2
 .11-12محمد األزعر: مرجع سبق ذكره، ص - 3



 

 

307 

ينيين وهو جيش الجهاد المقدس، من محاولة القاوقجي الضغط على عصب حساس لدى الحس -1
خالل التدخل في شؤون الجبهة الداخلية الفلسطيني، وقد ذكر عبد القادر صراحة "أن المتطوعين 

 ال يتورعون عن إثارة الخالفات الحزبية إلضعاف الجهاد المقدس".
لقاوقجي عا اولقد برز الخالف وظهرت معالمه بين القاوقجي وعبد القادر في هذه المرحلة، وعندها د

م من أجل توحيدهم تحت رايته، استثنى عبد القادر 2322أيلول/ سبتمبر  1قادة فصائل الثورة في 
  1وبقية القادة من الحسينيين، رغم سيطرتهم على قطاع واسع من فلسطين يمارسون عليه أعمالهم.

القوات العاملة م، تعيين عبد القادر الحسيني على رأس كل 2323وقد كان المفتي يرغب في عام 
في فلسطين، على عكس اتجاهات القيادات العربية، وبخاصة شكري القوتلي الرئيس السوري الذي 
أراد أن يوازن نفوذ المفتي بشعبية القاوقجي وسمعته النضالية، العتبارات وحسابات محلية وعربية 

ليا، لم يوافق ة العربية العويذكر القاوقجي في شهادته أن مفتي فلسطين، رئيس الهيئ 2وعسكرية أيضًا،
إطالقًا على تسلمه قيادة قوات المتطوعين التي سميت بجيش اإلنقاذ، وأن هذا األمر فرض عليه 
فرضًا. ويعزو القاوقجي ذلك إلى إصرار المفتي على أن يتولى بشخصه القيادة العامة. وكان أقصى 

ليف من لكن القيادة أوكلت إليه بتكما يوافق عليه هو تبعية القاوقجي له كضابط ركن من ضباطه، 
الجامعة العربية ومن الرئيس السوري قيادة جيش اإلنقاذ، وكثيرا ما يبرز القاوقجي المرارة والغضاضة 

 وكانت هناك أسباب أخرى للقطيعة بين الجيشين وقيادتهما منها: 3من المفتي ورجاله في شهادته.
ية ات الجهاد المقدس للجنة العسكرية للجامعة العرباتهام الهيئة العربية العليا المشرفة على قو  -2

  4بإيثارها األموال واألسلحة لقوات اإلنقاذ على الجهاد المقدس.
م، يخون من يتعاون مع القاوقجي بشكل 2323نشر الهيئة العربية بيانا في مطلع آذار/ مارس  -1

مما أثار  5دانيا.مباشر، وقيامها بتعيين قياديين محليين في مناطق تخص جيش اإلنقاذ مي
 6حفيظة القاوقجي ورجاله، الذين نصفهم من الفلسطينيين.

                                                           

 .37-22علي سعود عطية: مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .22هاني الهندي: مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .221-222م، ص2372لسطين في مذكرات القاوقجي، الجزء الثاني، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، خيرية قاسمية: ف - 3
 .27هاني الهندي: مرجع سبق ذكره، ص  - 4
 .22م، ص2332، بيروت، 1م، الرواية اإلسرائيلية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط2323-م2327أحمد خليفة )مترجم(: حرب فلسطين  - 5
 .212دروزه: مرجع سبق ذكره، ص - 6
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محاولة قائد جيش اإلنقاذ السيطرة على قوات الجهاد المقدس وتحريكها وفقا لمخططاته، حيث  -2
قام بإرسال ضباطه وجنوده إلى المدن والقرى العربية لتنظيم الدفاعات العربية المحلية وقام بعد 

 قادر الحسيني بتعيين أحد ضباطه، وهو فاضل رشيد قائدا لمنطقة القدس.استشهاد عبد ال
 هإن جيش اإلنقاذ كان على صلة سيئة باألهالي، بحيث بات هؤالء اآلخرين يتحاشون ضباط -2

 1وجنوده بسبب تصرفاتهم الفظة غير الالئقة.
ين وعلى قوات الجانب ومهما يكن من أسباب الشقاق بين قيادتي اإلنقاذ والجهاد، فقد انعكس ذلك على

مسار التنسيق في مواجهة العدو. وباقتضاب كان ذلك التباغض مسئوالً عن خسائر جسيمة للجانبين، 
أن القاوقجي يتحمل إلى حد ما وزر هزيمة العرب في القسطل -على سبيل المثال-فيرى صالح العقاد

هيونية فقد التقطت القوات الص التي استشهد في معمعتها قائد الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني.
م يشكو فيها عبد القادر من 2323نيسان/ابريل  3تليفونية بين القاوقجي وجيش الجهاد في  ةمحادث

نقص السالح ويطلب اإلمدادات، وأجاب القاوقجي بالسالب، فعرف اليهود بتحرج موقف قوات عبد 
وجهة نظر د. العقاد، إلى خيانة من جانب  وال يعزى ذلك من 2القادر في هذا الميدان وفاجئوه بالقتال.

لدى اليهود وممارستهم الجاسوسية على  لالقاوقجي، لكن الحادث وقع نتيجة تطور أدوات االتصا
 أسس علمية.

ومع أن النمط السائد لعالقة اإلنقاذ بالجهاد المقدس كان محاطا بقلة التعاون والتنسيق إال أن نقاط 
رجحت كفة القوات الصهيونية في هذا القطاع االستراتيجي، حيث مضيئة حدثت فيما بعد، عندما 

استنجدت قوات الجهاد، التي أصبحت تحت قيادة خالد الحسيني، بجيش اإلنقاذ، فأنجدهم بقوات كبيرة 
حتى بلغ مجموع المقاتلين في قطاع القدس ألفي رجل، مما حسن الوضع االستراتيجي للجهاد المقدس 

 3في المعركة حتى حين.
 سادساا: التنظيم الداخلي للجهاد المقدس:

 4كانت أعمال جيش الجهاد المقدس موزعة إلى قسمين:
ويشمل المالية والتموين والنقل والشؤون االجتماعية، ومهمة توفير متطلبات  القسم اإلداري:

 العسكريين، وتسهيل مهمتهم، وكان يقوم على كل فرع مسئول خاص.

                                                           

 .112خليفة: مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .71م، ص2323م، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2322-م2322المرحلة الحرجة -صالح العقاد: قضية فلسطين - 2
 .211-212العارف: )الجزء الثالث(، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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 ن يوزعون على النحو التالي:كان العسكريو  القسم العسكري:
وتتكون منهم سرايا القوة الضاربة، وكانت الهيئة العربية العليا تؤمن لهم  المجندون الرسميون: -2

مجاهد، وتدفع لهم رواتب شهرية  2000-200العتاد السالح، وكان عددهم يتراوح ما بين 
 ضئيلة.

ال طين في القرى، ويقومون بأعموتتكون تنظيماتهم من المجندين المراب المجندون المرابطون: -1
الدفاع عن قراهم، وتساهم الهيئة العربية في تسليحهم وتقدم لهم بعض اإلعانات المالية حسب 

مجاهد، وكان لهم الفضل األكبر في  2000الى  2000الحاجة وكان عددهم يتراوح ما بين 
 نجدة المجندين الرسميين في معظم معاركهم ضد اليهود.

أنفسهم بالمال والسالح، وكان عددهم غير  زوهم الذين تمكنوا من تجهي وعون:المجندون المتط -2
 معروف.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئات تعززت بالتحاق عدد من رجال الشرطة العرب، الذين سرحتهم 
من هؤالء الرجال الذين  200م، فقد انضم للجهاد نحو 2323أيار/مايو  22سلطات االنتداب يوم 

ينوف عن األلفين. وكانوا على دراية بأعمال القتال وطبوغرافية فلسطين ومتدربين تدريبًا  كان عددهم
مناسبًا. غير أن قيادة الجهاد لم تتمكن من استيعابهم بالكامل إما بسبب نقص المال أو لعدم توفر 

 1السالح والذخيرة.
في غزة مثاًل، ي تنظيم المقاتلين، فوكانت الدعوة للتطوع إحدى األساليب التي اتبعتها اللجان القومية ف

مقاتاًل، وكان التطوع مسموحًا به لكل من  232دعت اللجنة القومية للتطوع، وتم تكوين فرقة من 
يجد في نفسه أهلية لذلك، بغض النظر عن كونه من أبناء فلسطين. فقد ضمت فرقة الجهاد في غزة: 

من بقية مدن  22عراقيين، والباني واحد، ويوغسالف، و  2سوريين، و 2مصريين، و3غزاويًا، و 203
جنديًا توزعوا  222صف ضابط،  27ضابطًا، و 22وقرى فلسطين. وانضمت هذه الفرقة على شكل 

 2على ثالث سرايا.
م، اختيرت القدس كمقر لرئاسة الجهاد المقدس، التي تشكلت 2327وفي مستهل إعادة التكوين عام 

الك كامل عريقات نائبًا للرئيس، وقاسم الريماوي أمينا للسر، من: عبد القادر الحسيني رئيسًا، وم
وموسى شيبان )سوري( مسئواًل للنجدات السريعة، ومنور أبو الفضل مفتشًا عسكريًا، وداوود الحسيني 
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مفتشًا للشؤون اإلدارية. كما تم تعين عدد من قادة القطاعات، يتلقون أوامرهم من القيادة المذكورة، 
 1اط من سوريا والعراق ولبنان.وكان بينهم ضب

وميدانيا توزعت قوات الجهاد المقدس بعد اشتداد حدة االشتباك بين الجانبين العربي والصهيوني غداة 
قرار التقسيم على سبعة مناطق قتالية: هي القدس، وبيت لحم، ورام هللا، والمنطقة الغربية الوسطى، 

وهذا التوزيع كان كفيال بتغطية معظم أنحاء  2طقة الشمالية.والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الغربية، والمن
فلسطين، لكن يظل التساؤل قائما حول القدرة الحقيقية لقوات الجهاد المقدس على أداء المهمات 
الدفاعية والهجومية ضد التنظيمات الصهيونية التي بلغ قوامها على أسوأ التقديرات في ذلك الحين 

ولم يكن عدد قوات الجهاد ثابتًا في  3ن ومسلحين ومنظمين بشكل جيد.ألف مقاتل مدربي 20زهاء 
المناطق المذكورة، ففي منطقة القدس كان العدد يصعد أحيانًا إلى ألف مقاتل ويهبط أحيانا أخرى 

 4إلى خمسمائة مقاتل حسب الظروف، ولم يكن جميعهم مسلحين دائمًا.
لية لتنظيمي معتبرة "أن النواحي التنظيمية للقوات المحوتعلق المصادر اإلسرائيلية على هذا األسلوب ا

م. حيث كان 2323-م2322م لم تتقدم عن أساليبها عام 2323العربية )الجهاد المقدس( عام 
تطيع المقاتلين المرتبطين بقائد محلي، تس نالتنظيم قائمًا على التشكيالت العصابية، أي مجموعة م

ى أو الحمائل المجاورة لعلمية واحدة كبيرة )تسمى الفزعة(. وكانت وقت الضرورة أن تستنجد بأبناء القر 
هذه هي الصورة السائدة في الريف. أما في المدن فقد نشطت مجموعات من المقاتلين، الذين اثبتوا 
 5قوتهم في نصب الكمائن لليهود. وكانت هناك قوات ثابتة للحراسة الشعبية في القرى واألحياء العربية.

 تسليح والتمويل:سابعاا: ال
لم تكن أعداد مقاتلي الجهاد المقدس وال مرتباتهم ثابتة، بل كانت متغيرة تبعا للظروف واألحوال 
المادية التي تمر بها الهيئة العربية العليا. وكانت قضية التسليح والتمويل بمثابة الهم المقيم على رأس 

 الثينيات.أولويات قيادة الجهاد، تماما كما كان األمر أثناء الث
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واتبعت قيادة الجهاد المقدس في هذه المرحلة الكثير من الوسائل التي كانت قد انتهجتها في الثالثينيات 
لتوفير السالح، كشراء السالح بما توفر من أموال خاصة للمقاتلين وجمع التبرعات لشراء المزيد من 

 حلة على النحو التالي:السالح للعناصر األخرى، وعموما يمكن حصر التسليح في هذه المر 
األموال الخاصة بقيادة الجهاد، وبعض المقاتلين التي اشتروا بها أسلحة، فضال عن  المصدر األول:

االعتماد على األموال التي وفرتها الهيئة العربية العليا، وكانت الهيئة العربية قد بذلت جهدها لجمع 
ر والعراق فدت عناصرها إلى سورية ولبنان ومصالسالح وتخزينه وتوفيره للمقاتلين بصورة سرية، فأو 

واألردن وتركيا وليبيا لهذا الغرض، وكانت بعض األسلحة المشتراة تعود إلى ما خلفته عن الحرب 
العالمية الثانية في صحراء السلوم والعلمين. ومن أجل تحديثها وتشغيلها وصيانتها أنشأت الهيئة 

وأقامت أيضا ورشة فنية في مرسي مطروح بمصر، ومصنعا  العربية مصنعا في القاهرة لهذا الغرض،
لتعبئة الذخيرة في دمشق ومستودعين للذخيرة في بيروت ودمشق وأخرى في صيدا والسلوم ومرسى 

  1مطروح والعريش.
م بما يلي: 2323م و2327وقدرت كمية ما اشترته الهيئة العربية من أسلحة للجهاد المقدس عام 

مدفع بوير  212مسدسات،  203رشاش تومي وستن،  222ع رشاش، مدف 233بندقية،  2232
لغما  2327صندوق متفجرات،  220ألف قنبلة متنوعة،  20مدفع هاون،  12ضد المصفحات، 

فضال عن التجهيزات العسكرية من مالبس وأحذية وبطانيات  2جاهزا، وكميات من المعدات الكهربائية.
وخرائط حربية وبوصالت وخوذات عسكرية وبعض  ومشمات ومناظير ميدان ومقصات لألسالك

 3المصفحة والسيارات المتنوعة. تالسيارا
وكان عبد القادر الحسيني قد أقام بعض الوقت في القاهرة وأشرف على شراء بعض األسلحة وتدريب 
المقاتلين عليها، واستعان ببعض الضباط المصرين والسوريين لتحديد بعض األهداف العسكرية في 

وساهم في هذه الجهود ستة من األلمان المتطوعين، الذين دربوا بعض عناصر الجهاد  4ين.فلسط
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خالصا للقضية  المقدس على استخدام األلغام، وكانوا يسمون أنفسهم بأسماء عربية، وأظهروا شجاعة وا 
 1الفلسطينية.

ات على القطار  استطاع الجهاد المقدس الحصول على األسلحة من خالل االستيالء المصدر الثاني:
  2والقوافل والمعسكرات البريطانية بعد مهاجمتها.

حصل المقاتلون الفلسطينيون على بعض األسلحة من اللجنة العسكرية للجامعة  المصدر الثالث:
العربية، ويذكر أن األسلحة التي أرسلتها اللجنة كانت بكميات محدودة جدا ولم تكن الئقة بحجم 

 المواجهة.
 ليح الجهاد المقدس واجه مشكلتين أساسيتين:والواقع أن تس

تتعلق بصعوبة توفر مصادر السالح. فقد واجهت جهود الهيئة العربية وقيادة الجهاد المقدس  األولى:
المحلي في فلسطين والدول العربية والدولية، جعلت عملية تسليح  دحمالت تضييق على الصعي

م على نحو سري. ففي فلسطين 2323أيار/ مايو  22المقاتلين تجري طوال المرحلة السابقة ليوم 
راقبت سلطة االنتداب البريطاني تجييش الفلسطينيين وتسليحهم، وخارج فلسطين، واحتجت بريطانيا 
رسميا على تدريب المقاتلين في بعض البالد العربية )كما هو الحال مع معسكر قطنه في سوريا(. 

ض حظر على مبيعات السالح للفلسطينيين والعرب بعامة ودوليا، لجأت الحكومات األوروبية إلى فر 
وكانت الهيئة العربية قد بعثت مندوبين عنها، لتلمس الحصول على أسلحة، من  3في أسواق أوروبا.

 4بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا، لكن مساعيها فشلت في هذه البالد جميعا.
 الجهاد المقدس بما توفر لها من سالح بغضونتيجة لذلك، اتجهت الهيئة العربية إلى توريد قوات 

النظر عن مدى كفاءته وصالحيته. وأصبح بين يدي المقاتلين أصنافا من السالح مختلفة األجيال 
ومصدر الصناعة، بريطانية وفرنسية وايطالية وألمانية وبلجيكيا، بعضها يعود إلى الحرب العالمية 

القوة النيرانية ألسلحة الجهاد المقدس، فضال عن  ومن المؤكد أن هذه التوليفة أضعفت 5األولى،
تأثيرها وتعامدها مع مشكالت إدارية للتموين بالذخيرة وقطع الغيار، وضعف األجهزة الفنية المختصة 

 بالتخزين والتوزيع والصيانة واإلصالح.
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ي حال تى فتأتي من شح األموال الالزمة لتموين القوات وشراء السالح الالزم ح والمشكلة الثانية:
توفره. فقوات الجهاد المقدس اعتمدت في تمويلها على الهيئة العربية العليا التي تكفلت بمعظم نفقات 
 1المقاتلين. كذلك ساهمت اللجنة العسكرية للجامعة العربية ببعض النفقات ترضية للمفتي من ناحية،

ي لجنوبية لقوات المتطوعين التوباعتبار أن قائد الجهاد المقدس معين من جانبها لقيادة الجبهة ا
 2تشرف عليها اللجنة من ناحية أخرى.

ولم يكن انسياب المال الالزم يجري من الجهتين على نحو يناسب المقام أو المهام الملقاة على الجهاد 
المقدس، فالهيئة العربية، قامت بتأسيس ما عرف ببيت المال العربي، كأحد أدوات الجباية المحلية، 

ا البيت )الصندوق( باإلنفاق جزئيًا على قوات الجهاد المقدس كهدف أساسي له، بواقع وتولى هذ
جنيه شهريًا، والسيما في منطقة القدس التي تضم البلدة القديمة. وقد اعتمد الصندوق على  1000

التبرعات الشعبية ومساهمات الشركات والمصانع الفلسطينية ومستقطعات من رواتب الموظفين، 
 3مكوس اإلضافية إلى دور السينما ووسائل التنقل والمطاعم والتجار.وبعض ال

كذلك ساهمت عائلة شومان التي تملك البنك العربي بمبالغ كبيرة في تمويل الهيئة والمجاهدين. 
وضمت إلى موازنة الجهاد المقدس أيضا ثمانية آالف جنيه فلسطيني، كذلك بحوزة المهندس "نبيه 

ة حكومة االنتداب، قدمها الرجل من تلقاء نفسه. وكانت الجامعة العربية قد بولس" من بقايا موازن
م بتمويلها بمبلغ مليون جنيه مصري إلنفاقها 2322حزيران/يونيو  21تعهدت للهيئة في قرار إنشائها 

 4على االستعدادات العسكرية. ولم يتم االلتزام من كل الدول بهذا الجانب.
المتردية محليا في فلسطين، وتعطيل الجامعة العربية لوصول األموال وفي ظل األوضاع االقتصادية 

لكل من الهيئة العربية والجهاد المقدس، لم تتوفر لهذه القوات األموال الالزمة لتغطية نفقات مساهمة 
 5م ال بعده.2323أيار/مايو  22هذه القوات في الحرب المستعمرة قبل 
دمشق ولقائه العاصف مع اللجنة العسكرية للجامعة في مستهل وتمثل زيارة قائد الجهاد المقدس إلى 

م، قمة التعبير عن إشكالية التسليح والتمويل التي الزمت هذه القوة منذ تكوينها. 2323نيسان/ابريل 
فقد كان عبد القادر الحسيني في دمشق يبحث عن السالح والمال، عندما بلغه نبأ سقوط قرية القسطل 
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القدس، التي تتحكم بطرق المواصالت إلى المدينة من تل أبيب، وقد حاول  أميال من 2على بعد 
عبد القادر إقناع اللجنة العسكرية بتزويده بالسالح الالزم الستعادة القسطل، موضحاً المخاطر المنتظرة 
من القوات اليهودية فيها على معركة القدس، دون جدوى، وحين أسقط في يده، صب جام غضبه 

متهما أعضائها بالجبن والخيانة، وبأنهم يساهمون في ضياع فلسطين، وغادر دمشق على اللجنة 
 1واعدا بأنه سيستعيد القرية حتى لو دفع حياته ثمنا لذلك.

م، إال أنه هو 2323نيسان/ أبريل  3وهذا ما حدث بالفعل، فقد استرد عبد القادر القسطل بعد ظهر 
 وعادت القسطل لتسقط في اليوم التالي الستشهاده.نفسه كان قد سقط شهيدًا أمام أحد بيوتها 

ومن المؤكد أن الجامعة العربية لم تكن تجهل تمام تداعيات أزمة التسليح والتمويل على مسار نضال 
قوات الجهاد المقدس وال عرب فلسطين، تلك األزمة التي راح ضحيتها بمعنى ما قائد فذ مثل عبد 

ن مجلس الجامعة أخذ علمًا بتوازن القوى في فلسطين من واقع القادر الحسيني. ذلك على األقل أل
تقارير فنية مختصة، أثبتت أن الجانب اليهودي متفوق بشده على القوات الفلسطينية من حيث العدد 
والتسليح التجهيز والتدريب، وأن عرب فلسطين على استعدادهم للتضحية، معرضون للفتك بهم بمجرد 

يطاني. ومن واقع هذه التقارير صدرت قرارات عن مجلس الجامعة بأداء خروج سلطة االنتداب البر 
لكن تطبيق  2المساعدات المادية والمعنوية لعرب فلسطين لتقويتهم في الدفاع عن أنفسهم وكيانهم.

تلك التوصيات تعرض لالستهانة البالغة، وقد كانت تلك المعلومات متوفرة ألكثر من جهة معنية، 
النتداب البريطاني، ومع ذلك ادعت بعض المصادر الصهيونية بان القوات على رأسها سلطات ا

العربية بما فيها قوات المفتي )الجهاد المقدس كانت لديها إمكانات واسعة في الذخيرة والعتاد، وأن 
 3القوات اليهودية كانت تعاني نقصا في هذه النواحي.

 الخاتمة:
م(، 2323-2322دس ضد االنتداب البريطاني في فلسطين )قامت الدراسة بمناقشة دور جيش الجهاد المق

وفي كيفية نشأتها وتطورها في ظل االنتداب البريطاني على فلسطين، وأوضحت الدراسة كيف كان دور 
 عبد القادر الحسيني في تطورها بشكل شخصي، رغم خروجه من فلسطين. وقد استنتجت الدراسة بما يلي:

عن تشكيالت شعبية، فلم يكن جيًشا نظامًيا بالمعنى العسكري، إال كان جيش الجهاد المقدس عبارة  -2
 أنه استطاع السيطرة على الموقف العسكري لفترة طويلة.

                                                           

 .21قاسمية: مصدر سبق ذكره، ص - 1
 .201م. انظر دروزة: مصدر سبق ذكره، ص2327من ذلك مثالً قرارات مجلس الجامعة المنعقد في عالية بلبنان في تشرين األول/أكتوبر  - 2
 .23محمد األزعر، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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فرض جيش الجهاد المقدس نفسه على جامعة الدول العربية التي كانت رافضةً لتشكيله، وذلك لصعوبة  -1
 تجاهله بعد كل ما حظي به الجيش من تأييٍد على األرض.

الرغم من قبول الجامعة العربية بجيش الجهاد المقدس، وبعبد القادر الحسيني قائًدا لمنطقة القدس على  -2
 إال أنها تعمدت أال يتم تسليحه بشكٍل جيد ومناسب.

 مثَّل جيش الجهاد المقدس "الجيش الفلسطيني" الذي وضعت فيه القيادة الفلسطينية ثقلها. -2
اد جهاد المقدس المسؤولية الصعبة، التي عانت منها قيادة الجهكانت قضية التمويل وتوفير األسلحة لل -2

 المقدس بالمراحل المختلفة.
اعتمد جيش الجهاد المقدس في التسليح على شراء مخلفات الحرب العالمية الثانية من بدو الصحراء  -2

 .الليبية، باإلضافة إلى األسلحة التي اشتراها أفراد الشعب من تجار األسلحة بمالهم الخاص
اعتمد الجيش في التمويل على التمويل الذاتي من تبرعات أعضائه، وخاصة في المرحلة األولى من  -7

 تأسيسه.  
كان للسلطات البريطانية دوٌر كبيٌر في صعوبة تسليح الجهاد المقدس، حيث قامت بفرض رقابٍة  -3

 اق. بنان، والعر صارمة، حالت دون نقل السالح في كثير من األحيان، من شرق األردن، وسوريا، ول
 لم تكن محاوالت إضعاف الجهاد المقدس أجنبية فحسب، إنما كانت عربية أيضا. -3
مكانيات القوات اليهودية الصهيونية، فإن -20 إذا ما تمت المقارنة بين إمكانيات جيش الجهاد المقدس، وا 

 جيش الجهاد كان ضعيف التسليح والتدريب.
يته في ة للقائد، سواء بتبرعاته المادية، أو ببسالته وتضحمثَّل عبد القادر الحسيني الصورة المثالي -22

 المعارك.
كان عبد القادر الحسيني حريصا على حياة أهالي البلدات، فإذا ما شعر بأنَّ وجوده في بلدة معينة  -21

 سيلحق الضرر باألهالي، كان ينسحب من البلدة ويتحصن بالجبال واألودية والمغارات.
كفاحه المسل ح، الجيش البريطاني، والمستعمرات الصهيونية، استهدف الجهاد المقدس في  -22

 والجواسيس، وباعة األراضي، والسماسرة.
 لم يقتصر عمل الجهاد المقدس على القتال فقط، إنما كان لديه جهاز استخبارات سهَّل عملياته. -22
لى إجاء كفاح الجهاد المقدس على شكل معارك عنيفة، وحرب عصابات، واغتياالت، باإلضافة  -22

إلقاء القنابل على دوائر الحكومة ونسف الجسور والعبارات وخطوط السكك الحديدية وتعطيل أنبوب 
 النفط العراقي إلى حيفا وخطوط الهاتف.

استطاع جيش الجهاد المقدس أنَّ يحقق نجاحات على األرض، إال أنَّ القيادة العربية السياسية  -22
 خذلته.
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بني -طبريا-بئر السبع-اليامون -جهاد المقدس )حلحولمن أبرز المعارك التي خاضها جيش ال -27
 القدس(-النعيم

أثرت معركة بني النعيم بشكٍل كبير على مسار الثورة عموًما، حيث تضعضعت بعدها قوات  -23
 الجهاد، واستشهد كبار القادة، وتسلل بعضهم إلى أقطار عربية مجاورة.

 ئد عبد القادر الحسيني.كانت معركة القسطل معركة فارقة، أدت إلى استشهاد القا -23
كان جيش الجهاد المقدس ُمِصًرا على المقاومة ورفض التقسيم، وهذا هو الفارق الكبير بينه وبين  -10

 قيادة جيش اإلنقاذ التي كانت تتصرف في إطار قرار التقسيم. 
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