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وصفي التل
رجل الفكر الحر والعقيدة الرا�سخة

«فقد غاب من بيننا منذ أيام ابن بلدنا البار
ورجل الفكر الحر والعقيدة الراسخة دولة رئيس
وزرائنا السابق المغفور له السيد وصفي التل
 .غيبته عنا مؤامرة دنيئة نسجت خيوطها
نفوس يستهدف أصحابها فيما يستهدفون
اطفاء الشعلة المقدسة للوحدة الوطنية لشعبنا
الصامد المكافح في الضفتين خدمــة العدائنا
واعـداء أمتنا واعداء القضية المقدسـة العادلة
 .ونفذتها اياد مأجورة لم يعرف أصحابها
طعم الرجولة والشرف وال ذاقوا مع محرضيهم
ومستأجريهم مذاق النضال الصادق في سبيل
فلسطين  .فسقط بالرصاص الغادر فقيدنا
الغالي ورفيق دربنا االمين وهو في اوج اندفاعه
لتحقيق أماني بلده في توحيد صفوف أمته
وحشد طاقاتها وقدراتها لمواجهة تحديات
المرحلة واخطارها الكبار  .والن الشهادة في
سبيل الله والوطن والقضية هي رأس االمنيات
عند كل مواطن في بلدنا».
المغفور له الملك الحسين بن طالل
خالل افتتاحه الدورة الخامسة لمجلس االمة االردني التاسع عام 1971

وفا ًء للرجال
�سميح المعايطة
لم يكن ال�شهيد و�صفي التل من المالئكة �أو قادماً من عالم �آخر بل كان مواطناً
�أردنياً عربياً ,وكان جزء ًا من منظومة الإدارة الأردنية في كل المواقع التي
�شغلها و�آخرها رئا�سة الوزراء ,لكن كلمة ال�سر في هذا الرجل �أنه كان يحمل
م�ضموناً وفكر ًا وكان �صاحب ر�ؤية وموقف.
وو�صفي رحمه اهلل لم يعمل في ظروف مثالية بل كان م�س�ؤو ًال في �أ�صعب
الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية والإقليمية ,وحمل �أمانة الإدارة في مراحل
ال يمكن الإنجاز فيها ,وهو لم يحقق المعجزات لكنه قدم النموذج في الكفاءة
العالية وال�شجاعة ,وكانت ميزة تلك المراحل �أن الدولة تقدم للمواقع الأولى
�أف�ضل من لديها من الرجال ,وهم كانوا يقدمون لقيادتهم ووطنهم كل ما لديهم,
فو�صفي رحمه اهلل فعل ما فعل خدم ًة لوطنه ,و�إخال�صاً لقائده الح�سين رحمه
اهلل.
في ذك��رى ا�ست�شهاد و�صفي ال نذكر به �إن�سانياً فح�سب لكننا ن�ستدعي
الموا�صفات والقدرات التي مار�س بها م�س�ؤولياته الإدارية وال�سيا�سية ,ونلفت
االنتباه �إلى �أن قيمة الم�س�ؤول في كل ما يقدم ولي�س ما يقدم له �أو ما يح�صل
عليه من امتيازات ,فقد كان رحمه اهلل مواطناً عادياً من حيث المال والعقارات,
لكنه حاز على احترام وتقدير الأجيال ,وها نحن من جيل لم نر و�صفي �إال في
ال�صور نقف �إجال ًال واحتراماً له ,ونذكره في يوم ا�ست�شهاده.
الوفاء خلق رفيع يجب �أن نمار�سه جميعاً بحق �أوطاننا ,ومن يكن وفياً
ي�ستحق من الوطن بكل تفا�صيله الوفاء لذكراه و�إنجازاته ,لأن الوفاء تعبير
عن بنية �أخالقية في المجتمع في كل المجاالت.
ونحن نذكر و�صفي رحمه اهلل ف�إننا ن�ؤكد �أن هذا الوطن مكتظ بالرجال
الخيرين القادرين الذين قدموا ويقدموا ,و�أي�ضاً لدينا من هم قادرين على
العطاء لكنهم يحتاجون �إلى الفر�صة والتقدير.
ce@alrai.com

قضايا الساعة
ال�شهيد و�صفي التل
1919م :ولد ال�شهيد و�صفي التل في بلدة ‹›عرب كير›› في جنوب الأنا�ضول
التابعة لوالية معمورة العزيز ،على �أننا نجد عدد ًا من الباحثين يقولون
ب�أن هذه المدينة تقع في �شمال العراق ،ويذكرون �أي�ضاً ب�أن مولد المرحوم
و�صفي كان عام 1920م ،من �أم تنتمي �إلى عائلة (�آل بابان) الكردية ،وعا�ش
في تلك البلدة �سنواته الأولى.
 :1924عاد و�صفي �إلى موطن والده مع جده لأمه ابراهيم بابان ،والذي
�سلمه لجده لأبيه �صالح الم�صطفى التل.
1926م :دخل و�صفي التل �إلى المدر�سة االبتدائية في �إربد ،وا�ستمر في
درا�سته االبتدائية والإعدادية حتى تخرج منها.
1936م� :أتم درا�سته الإعدادية في مدار�س �إربد ،وانتقل �إلى مدر�سة ال�سلط
التجهيزية �أو (الثانوية الكاملة) حيث وا�صل تعليمه فيها حتى �إنهاء
درا�سته الثانوية في عام 1938م.
1938م� :أُر�سل المرحوم و�صفي في بعثة للدرا�سة الجامعية �إلى الجامعة
الأمريكية في بيروت ،ودر�س فيها الطبيعيات (الفيزياء والكيمياء) كما
در�س مادة الفل�سفة �إلى جانب الطبيعيات.
1941م :تخرج من الجامعة الأمريكية بدرجة البكالوريو�س في العلوم
والفل�سفة.
1941م :عين المرحوم و�صفي التل في بداية حياته الوظيفية او العملية
معلماً في مدر�سة الكرك ،ثم نقل بعد �شهر �إلى مدر�سة ال�سلط الثانوية ،وقد
تم عزله واعتقاله في العام التالي 1942م ،على خلفية اعتقال والده من قبل
�أبو الهدى و�أطلق �سراحه بعد (� )3شهور من ال�سجن مع والده ب�أمر من
�سمو الأمير عبد اهلل.
1942م :في �أواخر تلك ال�سنة التحق و�صفي التل في خدمته في الجي�ش
البريطاني ،و�أدخل الكلية الع�سكرية الإنجليزية في �صرفند (�إحدى القرى
الفل�سطينية) وتخرج منها برتبة مالزم ثان عام 1943م ،وكان التحاقه بناء
على �أوامر حركة القوميين العرب.
1945م :تم ت�سريحه من الخدمة في الجي�ش البريطاني ،بعد انتهاء الحرب
العالمية الثانية ،وكان برتبة رئي�س (نقيب) والتحق للعمل في المكتب
العربي (التابع لجامعة الدول العربية) في القد�س والذي كان يحاول �شرح
الق�ضية الفل�سطينية ،وكان يتولى مو�سى العلمي �إدارته ،وبعد ذلك نقل �إلى
مكتب لندن.
1947م :كان المرحوم و�صفي التل �أحد �أع�ضاء اللجنة التي �ألفها مو�سى
العلمي لو�ضع تقرير عن ق�ضية عرب فل�سطين لتقديمه للجنة التحقيق في
الأمم المتحدة� ،إال �أنه ا�ستقال من اللجنة بعد قرار التق�سيم ،و�سافر �إلى
دم�شق حيث التحق بجي�ش الإنقاذ الفل�سطيني ،حيث �شارك في العمليات
الع�سكرية في فل�سطين خالل عام 1949 -1947م.
1949م :تم حل جي�ش الإنقاذ بعد الهدنة الثانية ،وكانت رتبة و�صفي التل
(مقدم) و�ألحقت بقاياه بالجي�ش ال�سوري با�سم قوات اليرموك ،وبعدها
اعتقل المرحوم و�صفي التل من قبل ح�سني الزعيم في �سجن المزة بتهمة
تدبير عملية انقالب �ضده ،وبعد تو�سط �شوكت �شقير له ،تم �إطالق �سراحه
وترحيله �إلى الأردن ،وعند عودته �إلى الأردن ،ذهب �إلى القد�س وعاد للعمل
مع مو�سى العلمي مرة ثانية في الم�شروع الإن�شائي في �أريحا ،ولم تطل
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�إعداد  :ثامر العواي�شة

�إقامته هناك ،وعاد �إلى عمان.
1950م :عاد �إلى الوظيفة الحكومية في دائرة الإح�صاءات العامة (م�أمور
تقدير ل�ضريبة الدخل).
1951م :عقد قرانه على زوجته ال�سيدة �سعدية الجابري ابنة الزعيم
ال�سوري اح�سان الجابري التي �شاركته ال�سراء وال�ضراء( .رحمها اهلل)
1953م :في �شهر �أيلول من تلك ال�سنة طلب المرحوم و�صفي التل االنتقال
�إلى وزارة الخارجية ،لكن طلبه لم يلق ا�ستجابة.
1955م� :صدر �أم��ر ان��ت��داب و�صفي التل م��ن دائ���رة الإح�����ص��اءات في
 ،1955/10/25ليعمل مدير ًا للتوجيه الوطني الإعالمي في عهد وزارة
�سعيد المفتي ،وبقي في هذا العمل حتى 1956/2/18م ،حيث �صدر �أمر
ب�إنهاء انتدابه و�إعادته �إلى دائرة الإح�صاءات�( .ضريبة الدخل)
1956م :تم نقله �إلى وزارة الخارجية في 1956/5/15م و�أر�سل للعمل في
ال�سفارة الأردنية في (بون) �ألمانيا الغربية ،بوظيفة م�ست�شار وبقي هناك
�سنة.
�أيار 1957م :عين رئي�ساً للت�شريفات في الديوان الملكي ،وفي كانون الأول
1957م نقل �إلى ال�سفارة الأردنية في �إيران.
�أيار 1959م :عاد �إلى عمان و�أ�صبح مدير ًا للتوجيه الوطني ومدير ًا للإذاعة
في عهد وزارة المرحوم هزاع المجالي.
1960م :عين �سفير ًا للأردن في بغداد اعتبار ًا من 1960/12/1م وبقي
�سفير ًا حتى كانون الثاني 1962م ،حين ت�أزم الموقف بين الأردن والعراق
حول ق�ضية ا�ستقالل الكويت وتم �سحب ال�سفراء.
1962م� :شكل ال�شهيد و�صفي التل وزارت��ه الأول��ى في  28كانون الثاني
1962م.
1965م� :شكل وزارته الثانية في 1965/2/13م.
1967م :عين و�صفي التل في ت�شرين الثاني 1967م ع�ضو ًا في مجل�س
الأعيان الأردني وا�ستمر فيه حتى وفاته.
 1971م:و�صل التل �إلى مطار القاهرة يوم  26ت�شرين الثاني 1971م
لح�ضور اجتماعات مجل�س الدفاع العربي ،وكان حري�صاً على ح�ضور
الجل�سة الأولى والتي عقدت �صباح يوم ال�سبت ،وفي �صباح ذلك اليوم
م�ضى و�صفي و�أع�ضاء الوفد الأردني �إلى مبنى الجامعة العربية ،وكان
محط �أنظار ال�صحفيين والم�صورين العرب والأجانب ،وكانت له لقاءات مع
ر�ؤ�ساء الوفود قبل الدخول �إلى قاعة االجتماعات ،وبد�أ االجتماع وانتهى،
وعاد و�صفي برفقة الوفد الأردني �إلى فندق ‹›�شيراتون›› القاهرة ،وكان
ذلك اليوم مزدحماً بالعمل.
وفي اليوم التالي  28ت�شرين الثاني 1971م تابع المرحوم و�صفي التل
اجتماعات المجل�س وبع�ض الن�شاطات الر�سمية في القاهرة ،وفي نهاية
االجتماع و�أثناء عودة و�صفي التل �إلى الفندق ،تم �إطالق النار عليه في
الفندق في ال�ساعة الخام�سة والن�صف م�ساء ذلك اليوم ،وفارق الحياة،
ولم يعرف العالم من المت�آمرين �سوى خم�سة �أ�شخا�ص �أربعة قاموا بتنفيذ
الجريمة والخام�س �ساعد في �إعداد الترتيبات وتقديم ال�سالح ،وهكذا رحل
و�صفي التل �شهيد الوطن الأردني ورجل المواقف والمبادئ والقيم.

من �أقواله
لموارده المحدودة وفي نظافة أجهزته وحزم إدارته.
الرشوة والميوعة و(شلة الحكومة) جعلت منا موضع
غمز ولمز ال يرضاها مخلص.»..
ليس هناك حل سلمي ،والسبب ألن الحل السلمي مضيعة
للوقت وتكريس لالحتالل واالغتصاب وتجارب العرب عام
 1948و1949م وبعد ذلك أثبتت لهم أن الجري وراء
األمم المتحدة وغيرها من األجهزة واالساليب هو جري
وراء السراب)...

جاء احد ال��وزراء يطلب من الشهيد وصفي التل ان
يستبدل اثاث مكتبه فاجابه وصفي ان من يريد خدمه
« ..البلد ال يستحق سوى األجالء األعزاء رغم تآمر
االردن يخدمها ولو جلس على كرسي قش
الالأبالية والفساد على سمعته .لقد أوصلت هذه
الحكومة األمور في هذا البلد الطيب إلى درجة من
الفوضى والهوان والفساد حد ًا ال يصح السكوت عليه
« ..من أوج��ه هذا الهدم وه��ذا النكران للجميل كائنة ما كانت الظروف.»..
التشكيك بقيم هذا البلد وبمستقبله واالستهانة
بقوانينه وأنظمته ،واعتبار ماله وموارده وتقاليده
وأصوله ومصادر رزقه ما ًال مباح ًا كأنما تخص مال
إنسان ميت ال عزوة له»..
كان يقول للذين نهوه عن السفر الى القاهرة عام
 ...1971ما دام هالسراج في زيت خلو ضاوي

« ..الذين يعتقدون أن هذا البلد قد انتهى واهمون،
والذين يعتقدون أن هذا البلد بال عزوة واهمون كذلك،
والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كأنه (جورعة)
مال داشر واهمون كذلك ،والذين يتصرفون كالفئران
الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما
تغرق الفئران وستبقى السفينة تمخر العباب إلى شاطئ
السالمة.»..

«..على الحكومة أال تفسر االنضباطية التي يتحلى
بها هذا البلد على أنها خوف أو جهل أو عدم معرفة.
«ال مكان للفساد وال مكان للرشوة ..وال مكان لتلون
النقمة وصلت إلى كل مواطن سواء كان فالح ًا وراء وجوه الميدان فقط للصابرين الصادقين ..ذوي الرأي
محراثه أو جندي ًا في خندقه .إن مراد هذه االنضباطية الجريء الصريح.»..
التي هي من شيم البلد هو رغبة كل مواطن أال يشوش
على حكومة والها جاللة الملك من جهة ،ومن جهة أخرى
«،...أما التهديد بالقتل كمان مرة أخرى ،بدون
تقدير ًا من كل مواطن لدقة الظرف وحرج األحوال»
عواطف المعركة ضد التهريج والتزوير وضد الخطأ،
معركة ال بد يصير إلها ضحايا ،بالنسبة لألردن بالذات
ان مافعله العدو في الجولة االولى (حرب  )48ليس من ضحاياها ك��ان ه��زاع وبيجوز أن��ا أك��ون ضحية
معجزة  ...وفي وسعنا أن نعيد الحق الى أهله اذا وبيجوز غيري يصير ضحية هذي معركة إذا كنا على
بنينا حشدنا على دعائم (العقل والخلق والفكر)  ،واذا حق واجبنا نقدم هالتضحية ،المؤامرة التي قتلت هزاع
أعطيناها الصدارة لنبني على أساسها حشدنا (المادي)  ،ما أضعفتنا واللي بدها تقتلني ما بتضعفناش،... ،
الذي وان يكن عظيما في حد ذاته  ،اال أنهسيبقى حشدا إذا مات منا سيد قام سيد وهناك في حتمية للخير
ميتا ال روح فيه  ،اذا لم يرتكز على تلك الدعائم األزلية وللصدق ولالستقامة هذي الحتمية تفترض على الخير
 :دعائم العقل والخلق والشرف !
والصدق واالستقامة أن تنجح»

من �أبرز �إجنازات حكوماته
ت��ول��ى رئ��ا���س��ة ال����وزراء وق��د عملت
حكومته الأولى على:
ت�أ�سي�س ال��ج��ام��ع��ة الأردن���ي���ة ع��ام
1962م.
�إن�شاء مع�سكرات الح�سين للعمل.
�شق الطرق وبناء الج�سور وال�سدود
بم�شاركة القوات الم�سلحة الأردنية.
�سحب مياه الأزرق لمنطقة �شمال
الأردن.
�إن�شاء مدينة الح�سين لل�شباب.

الحكومة الثانية
�إقرار �أول خطة للتنمية في الأردن ،والتي عرفت ببرنامج ال�سنوات ال�سبع
للتنمية االقت�صادية (1970 -1964م).
�إحالة عطاء �إن�شاء �سد اليرموك (المخيبة).
�إن�شاء بنك االتحاد ال�صناعي.
حفر  35بئر ًا جوفية.
�إي�صال مياه ال�شرب �إلى  54قرية.
افتتاح  57مجل�ساً قروياً جديداً.
�إن�شاء  564كم من الطرق القروية.
ت�أ�سي�س � 164شعبة بريد و 69عيادة �صحية.
كذلك عملت الحكومة في المجال الوطني على:
�إعادة �إعمار مدينة معان بعد الفي�ضان الذي حل بها.
المبا�شرة بتطبيق نظام الت�أمين ال�صحي.
ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب.
ت�أ�سي�س دائرة الثقافة والفنون.
المبا�شرة بت�أ�سي�س التلفزيون الأردني
�أما حكومته الثالثة والتي جاءت في �أعقاب الأحداث الداخلية فقد عملت على
�إ�شاعة الأمن والنظام في البالد ،وتمكنت من �إعادة �سيطرة القانون و�إزالة
الفو�ضى.

«على ماذا نصوّ ت؟ على سياسة اإلبداع في تخريب
هذا البلد واإلب��داع بالسير به نحو الهاوية واإلبداع
بالتشهير به وبأهله ومؤسساته أثناء التبجحات المعروفة
ألركان الحكومة في حفالت السراب والطبيخ ،في وسعي
أن أستطرد إلى ما ال نهاية في تعداد عشرات المآخذ
والمثالب .في وسعي تعداد انحرافات ورش��وات تبلغ
قيمتها مئات األلوف وربما الماليين من الدنانير»..
«كان هذا البلد مضرب المثل في حسن استخدامه

فريق مركز الر�أي للدرا�سات  -د.خالد ال�شقران  ،هادي ال�شوبكي  ،ثامر العواي�شة  ،جعفر العقيلي

ال�صور مقدمة من الزميل محمد القرالة

قضايا الساعة

و�صفي التل  ..رجل الفكر احلر والعقيدة الرا�سخة

االثنني  28ت�شرين الثاين 2011

3

ابو عودة  :و�صفي ح�صة الأردن يف القرن الع�شرين
حاوره  -هادي ال�شوبكي

خال�صة اللقاء مع عدنان �أبو عودة الذي تبو�أ منا�صب عدة في حقب مختلفة من تاريخ الأردن
المعا�صر ،في حكومة ال�شهيد و�صفي التل التي �شكلها في نهاية ت�شرين الأول عام  1970و التي جاءت
بعد الحكومة الع�سكرية� ،أن ال�شهيد و�صفي التل هو «ح�صة الأردن في القرن الع�شرين» ،و�أن و�صفي
كان عن حقٍ وحقيق «�صاحب ر�ؤية ،ومفكر ا�ستراتيجي ،ورجل دولة و�سيا�سي وع�سكري وم�ؤطر
للعمل الفدائي» ..تالياً ن�ص الحوار الذي �أجراه الزميل هادي ال�شوبكي مع �أبو عودة حول و�صفي
ومواقفه ،وحول طبيعة عالقته به.
من هو و�صفي التل بالن�سبة لأبوعودة ومتى بد�أت
ق�صتك معه؟
ك��ان في ن�صف القرن الما�ضي رئي�س وزراء ب��ارزاً،
بد�أت ق�صتي معه عام 1966حين عرفني عليه �أحد الزمالء
وكان لتوه قد خرج من الوزارة  -وقد تقاعد -ودار بيننا
حديث في �أمور �شتى ،فوجدت فيه �شخ�ص ًا متميز ًا بالن�سبة
لل�شخ�صيات الأردنية المعروفة في تلك الفترة .لقد لم�ست
في �أفكاره «مفهوم الحداثة» .وفي الوقت نف�سه �أعجبني
فيه قدرته على تحليل الأو�ضاع الداخلية من كل الجوانب،
وكنت �صاحب فكر معين ،وانتبه �أنني �أناق�شه حول مفاهيم
الحداثة ،وحينما ا�ست�أذنت بق�صد المغادرة قال لي�« :أحب
�أن �أراك» ،وكنت كل �أ�سبوع �أزوره في بيته ،وبعد ذلك
وقعت النك�سة ووا�صلت الذهاب �إلى بيته وكان كل الحديث
عن النك�سة.
متى تحولت العالقة من ال�صداقة الى عالقة عمل؟
بد�أ ذلك في � 15أيلول عام  1970يوم �أن �شكل المرحوم،
الملك الح�سين الحكومة الع�سكرية ،وكنت ال �أعرف من هذه
الخطوة �شيئ ًا �سوى �أنني في �صباح � 15أيلول  1970طلب
مني مدير المخابرات �أن �أحمل تقرير ًا كنت قد كتبته للمدير
(نذير ر�شيد) عن الأو�ضاع الداخلية ،وطلب مني �أن �أ�سلمه
�إلى جاللة الملك في بيته في الحمر وا�ستغربت هذا الطلب،
وقلت« :من �أنا حتى �أحمل هذا الكتاب؟»  ،وتحجج فقال»:
�أنا م�شغول ،وبما �أنك �أنت الذي كتبت التقرير �سي�س�ألك».
وذهبت �إل��ى الحمر ،وا�ستقبلني جاللة الملك في مدخل
البيت ،وكان الملك بالزي الع�سكري ،وناولته المغلف وقلت
له« :هذا التقرير من عطوفة مدير المخابرات» ،والحظت
�أن المدة التي ا�ستغرقها في قراءة التقرير �أقل مما ينبغي
�أن يكون ،بادرني قائالً�« :أنت من القلة الذين يدركون �أبعاد
خطورة الو�ضع القائم وتعرف �أنه �إذا ما ا�ستمر� ،أخ�شى
�أن نفقد ال�ضفة ال�شرقية كما فقدنا الغربية ،لذلك قررنا �أن
ن�شكل حكومة ع�سكرية لمعالجة الأمر و�أنت �ستكون فيها
وزير ًا للإعالم».
لقد ا�ستوعبت كل ما قاله و�أدركت من نظراته الم�سددة
�إل��يّ �أن�ن��ي ل��م �أ�ستوعب ،ولكن ا�ستجابتي كانت �سريعة
وقلت له� « :أم��رك �سيدي» ،وذهبنا من المدخل �إلى غرفة
الجلو�س وكان هناك و�صفي الذي قدمني لو�صفي« :الرائد
عدنان»� ،أخبرته�« :أننا �سن�شكل حكومة ع�سكرية» .قال
له و�صفي�« :سيدي نحن نعرف بع�ضنا ،فقال« :ما دمتم

تعرفون بع�ضكم بع�ض ًا فهذا �أمر جيد» ،وكنت �أول �شخ�ص
يبلغ بالوزارة الع�سكرية ،وجل�ست مع و�صفي و�س�ألته عن
الحكومة الع�سكرية والق�صد منها ولماذا؟ قال�« :ألم يقل لك
الملك؟».
قلت« :نعم لإن�ه��اء الفو�ضى القائمة» .وجل�سنا قال
معبر ًا بالعامية�« :إن��ت ع��ارف» حاولت الحكومة وجاللة
الملك �أن ي�صلوا �إلى توافق مع الفدائيين ،لكن الم�ساعي
ب��اءت بالف�شل ور�أينا �أن الحكومة الع�سكرية قد تخيفهم
هذه المرة لي�ستجيبوا لإجراءاتنا لتنظيم العمل الفدائي»،
وقال لي و�صفي �إن معظم �أع�ضاء الحكومة من الع�سكريين
المحترفين ،وال يعرفون الأبعاد ال�سيا�سية لم�شكلة العمل
الفدائي  ،وال مالب�ساتها االجتماعية ،وبالتالي �س�أكون من
الناحية العملية المفاو�ض الرئي�س مع العمل الفدائي نيابة
عن الحكومة حال قبولهم طلبنا بالتفاو�ض .
و�أعطاني و�صفي ورقه �صغيرة بي�ضاء اللون وناولني
قلم يكتب بالحبر الأخ�ضر وبد�أ يتحدث عن المنطلقات التي
�سي�أخذها بعين الإعتبار �أثناء المفاو�ضات التي كان يعتقد
�أنها �ستجري بعد ت�شكيل الحكومة الع�سكرية وا�ستطرد
�أبو عودة�« :إال �أن هذه الورقة �أ�صابها التلف بعد بقائها في
اللبا�س الع�سكري �أثناء الغ�سيل».
وم��ن ه��ذه ال �م �ب��ادئ :وج ��وب خ ��روج ال�ع�م��ل ال�ف��دائ��ي
وقواعده من المدن وب�شكل ي�صعب معه اال�ستدالل عليه
و�أن يكون �سريا ٍ .
ولم يتجاوز عمر الحكومة الع�سكرية �أكثر من ع�شرة
�أي ��ام ،ث��م �شكل الحكومة رئي�س وزراء ذه��ب �إل��ى القمة
الطارئة وطلب اللجوء ال�سيا�سي في ليبيا وت�شكلت حكومة
�أخرى برئا�سة �أحمد طوقان ،ثم كلف الملك ح�سين و�صفي
بت�شكيل الوزارة .
وك��ان و�صفي ي�سبقني يوميا �إل��ى المكتب ،ون�شرب
القهوة و�أق��دم له تقرير ًا عن الإع�لام الخارجي المعادي
وال�صديق المتفهم ،ونناق�ش التقرير ونتفق على االتجاه
الذي نتخذه خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين المقبلة.
و�صفي رجل دول��ة و�سيا�سة وع�سكري ..ما هي
ر�ؤيته؟
هو �صاحب ر�ؤية قادر على بناء بلد حديث حيث يمتلك
الفكر اال�ستراتيجي والثقافة العالية والقراءات الكثيره في
جميع المجاالت �سوا ًء الع�سكرية �أو الثقافية �أو ال�سيا�سة،
وهو الذي كان له الإطار الفكري المتكامل للعمل ،ولديه ثقة
بالنف�س ت�صل �إلى التراجع عن الر�أي بعد اقتناعه به.
 .وك��ان يتابع م��ا يكتب ��س��واء على �شكل م�ق��االت �أو

تعليقات في ال�صحف المحلية والعربية والغربية .والحظت
في تلك الفترة �أن ال times magazineترافقه
على ال��دوام ،وكان يقول لي عن كل كتاب جديد يفرغ من
قراءته ويم�سك الهاتف ويطلب من رجا العي�سى م�ؤ�س�س
وكالة التوزيع الأردنية� « :أرجوك اطلب لي هذا الكتاب»،
وقد �أكبرت فيه تلك الظاهرة ،و�أعجبت بهذه ال�شخ�صية.
وبعد عام  1967كان لي زميل في بريطانيا� ،أح�ضر معه
كتاب ًا م��ن الكتب التي ن�شرت بعد ع��ام  1967ع��ن نجاح
�إ�سرائيل في الحرب ،وفي جل�سة جمعتني بو�صفي قلت
له« :يبدو �أن �أو�ضاعنا معقدة ،فعندهم القدرات وعندهم
التدريب على القتال الليلي» ،فقال و�صفي»:كيف عرفت
ذلك؟» قلت»:من خالل الكتاب» .فقام وغادر الجل�سة التي
كان معنا فيها اللواء محمد �أحمد �سليم قائد الجبهة الغربية
رئي�س بلدية �إربد ،ثم عاد و�صفي يحمل ملفاً ،وفتحه وناوله
للواء ،وقال له�« :إقر�أ في هذه ال�صفحة» .كان كتاب ًا وجهه
و�صفي للقيادة العامة للجي�ش عام  1962يطلب منهم بحكم
�صفته وزير ًا للدفاع �أن ينتبهوا للقتال الليلي .حينئذ �أدركت
�أن هذا الرجل رجل متميز ب�سبب متابعته الحثيثة لكل �شيء
وكان هذا نادر ًا في تلك الحقبة.
�أثناء نقا�شنا عن نك�سة  1967وكنت محل ًال في دائرة
المخابرات �أذكر �أنه قال مرة ونحن نتحدث عن الفدائيين
�إن ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ال يمكن ا�سترجاعها �إال بالقتال،
م�ستند ًا �إلى فهمه عن ال�صهيونية وطمعها بال�ضفة الغربية
وفي القد�س تحديداً .وامتد الحديث عن �سيناء وال�ضفة
والجوالن وبالن�سبة للم�صريين عندهم قوة �ضاغطة غير
مبا�شرة على �إ�سرائيل تتمثل بقناة ال�سوي�س المغلقة ،وهو
ما ي�ضر بالتجارة العالمية� ،أم��ا نحن فلي�س عندنا �شيء،
وال�شيء الوحيد الذي بين �أيدينا هو العمل الفدائي ،وهو
عمل منظم يعرف �أهدافه بال�ضبط وكيف ي�ؤثر في �إ�سرائيل

الر�ؤية وامل�صري
ابراهيم العجلوني

ال ريب ان قراءة مو�ضوعية لحياة وم�صير ال�شهيد و�صفي التل �ستظهرنا ان نحن
تدبرنا ملي ًا الوقائع واالفكار والمواقف؛ على ان العرب – ولي�س االردنيين وحدهم –
قد فقدوا با�ست�شهاده مفكر ًا ا�ستراتيجي ًا نافذ الر�ؤية وزعيم ًا ف��ذ ًا من �أولئك الذين
تحظى بهم الأم��م على مفارق الع�صور ،كما �ستظهرنا على حقيقة ان المغاالة في
حبه �أو في كراهيته – عند من لم يعرفوه او لم يقدروه حق قدره – قد ت�أدت الى تنكّب
الجوهريات التي ا�ستم�سك بها ،والمبادئ التي دافع عنها ،واالهداف التي كانت بمثابة
العلة الغائية» لكثير من مواقفه..
كان و�صفي التل يرى ان وجود الأمة العربية هو «نتيجة او وليدة عقيدة دينية،
قومية� ،سمحة ،منفتحة ،ذات ر�سالة ان�سانية ،ت�ؤمن بالقيم االن�سانية ،وبالحق والعدل
الم�ساواة ،كما ت�ؤمن بالقتال من اجل الحق» وكان ي�ؤمن ب�أن «لدينا فري�ضة الجهاد
وان�ضباطية الجهاد ،وما ي�ستتبع هذا الجهاد من متطلبات الت�ضحية والبذل وال�شهادة
في �سبيل اهلل ،ولنا الأر�ض الرحبة ولنا الزخم في العدد والموارد ،ولنا كل ما ي�ؤهلنا
لأن ندفع لأيّة معركة بعنا�صر قوة تحقق لنا الن�صر مهما تكن �شرا�سة العدوان ،وان
وراءن��ا وفي تاريخنا �صفحات كثيرة م�شرقة طافحة بدرو�س الكفاح والجهاد ومثل
رائعة للت�ضحية وال�صبر على المكاره».
وفي مقابل هذا الت�صور لوجود الأم��ة العربية ،فان و�صفي التل ،وفي �سياق ما
ي�سميه «الم�سح المو�ضوعي الدقيق» لال�سرائيليين ،يرى ان «قناعاتهم الم�ؤثرة في
ت�صرفاتهم و�سيا�ساتهم واطماعهم وا�ساليب تحركاتهم ،هي نتاج تلقين وغ�سل دماغ
ا�ستمرّا �أزمنة متطاولة ،بوا�سطة التوراة والتلمود و�شتى الطقو�س والنبوءات الدينية
ا�صل وعمّق مفهوم «�شعب اهلل
والعرقية .فالتلقين المتوا�صل في العقل اليهودي قد ّ
المختار» وارتباط هذا ال�شعب بمفهومه لـ «�أر�ض الميعاد»؛ حيث انتج التلقين وااليحاء
الم�ستمران عبادة الأر���ض وعبادة ال��ذات ،وه��ذه بدورها خلقت في النف�س اليهودية
انطوائية عمياء جعلت الجماعات اليهودية غير قابلة لالن�سجام مع �أي محيط ان�ساني
وجدت فيه ،وبالتالي لقد امتنع تمثلها وظلت عقدها وانطوائيتها تت�سارع وتتفاقم
فانتجت فيما انتجت اجواء من ال�شك والريبة واال�ضطهاد احاطت بالجماعات اليهودية
في كل مكان حلت فيه.
ويرى و�صفي التل ان هذه االنطوائية ،وما �صاحبها من عبادة الذات قد ر�سختا
في نفو�س الكثرة الغالبة من اليهود «ق�ص�ص التوراة والتلمود وما توحي به من حقد
على الغير – الآخر بم�صطلح �أيامنا – ورغبة في �إفنائه وفي اعتباره (حالالً) ل�شعب
اهلل المختار».
وفي التفاتة منه بعيدة الداللة يقول« :وهذه بروتوكوالت حكماء �صهيون ،وان زعم
زاعم نها قد ُزوّرت على اليهود ،ما هي في الواقع اال ترجمة �صادقة لما يعتمل في
نفو�س الجماعات اليهودية من رغبة في الت�سلط وال�سيطرة على الآخرين مهما تكن
الو�سيلة».
وهو يرى ،في هذا ال�سياق «ان قواعد الخلق وال�سلوك اليهودية ذات وجهين :وجه
يخت�ص بالتعامل فيما بينهم ،ووجه يخت�ص بالتعامل مع الآخرين ،اي ان هذه القواعد
ال�سلوكية ال تت�صف بال�شمول واالنفتاح اللذين تت�صف بهما قواعد ال�سلوك المتعارف
عليها ان�سانياً».
ويت�صل بما �سبق ان «عالقة اليهود ب��الأدي��ان والمذاهب والمدار�س االن�سانية
الفكرية المختلفة ،وبكل الكيانات والدول وال�سيا�سات العالمية ،هي عالقة انتهازية
وا�ستغالل ،ورغبة حقود في الت�سلط عليها ..وهي رغبة تت�سم بحذر وا�ستعالء ..من
بعيد لبعيد ،ودون االرتماء في ح�ضن اي منها ..وكذلك انطوى التعامل اليهودي مع كل
هذه الجهات والمذاهب على الإم�ساك بمفاتيحها حتى ت�ستغ ّل حركاتها كلها لم�صلحة
النفوذ اليهودي».
وعلى عك�س ما يهرفُ به من ينعون على الوعي العربي انتباهه الى الم�ؤامرات
المتتالية على �أمتنا ،ف�إن و�صفي التل رحمه اهلل يحدثنا عن تلك «الم�ؤامرة الكبرى»
الرهيبة ال�ت��ي توا�صلت «ع�ب��ر �سنين ط��وي�ل��ة» وف��ر��ض��ت على ال�ج�م��اع��ات اليهودية
(ان�ضباطات) في التخطيط وفي التحرك ،وفي توزيع االدوار ال�ستغالل كل فر�صة
واال�ستفادة من كل عثرة يقع فيها الغير» وقد غدت الجماعات اليهودية ب�سبب من ذلك
«ادوات م�ؤامرة من�ضبطة ملحّ ة ال ان�سانية» وقد احكم اليهود هذه الم�ؤامرة على نحو
اعتبروا معه الفكر العالمي وااليديولوجيا العالمية «ادوات وو�سائل لتحقيق م�آربهم».
وال يكتفي و�صفي ال�ت��ل ب�ه��ذه الإ� �ض��اءة لركائز ال�صهيونية ،او ب�ه��ذا الم�سح
المو�ضوعي لمنطلقاتها ،بل ي�ست�أنف النظر حول خطوات عودتها الى مجال حيوي
تحقق بها ذاتها حيث ال يتم لها ذل��ك اال «باقتالعنا من ديارنا وال�سيطرة على هذه
المنطقة (الم�شرق العربي اال�سالمي) باال�ستغالل ال�سيا�سي واالقت�صادي.
ولقد «بنت ال�صهيونية خطتها لتحقيق اهدافها – من حيث هي نف�سها ا�ستعمار بحد
ذاتها ،توازي وتوافق وتحالف اال�ستعمار المعروف  -على مراحل التدرج واله�ضم،
ثم القفز من هدف مرحلي الى �آخر يليه ،ووراء هذا الت�سلل والتدرج �إ�صرار �أعمى على
بلوغ الهدف لم يتغي ْر ولم يتبدّل ،ولكن الخطوات اليه كانت تختفي او تت�سم بالتريّث او
ال�سرعة بح�سب الظروف والطاقات المتي�سرة».
وبعد �أن ي�ؤكد و�صفي التل ان�ضباطية الجماعات اليهودية ،ودخول ابنائها في ادوار
مموّهة �شتى من اق�صى الي�سار الى اق�صى اليمين لتتمتع ب�أق�صى مرونة في اال�ستغالل
والخداع ،في اطار خطة عامة ت�صر على اهداف ال تتبدل وال تتغير ،ينتهي الى القول:
«ان تلك المالمح والمعالم التي يت�صف بها العدو هي من اخطر الحقائق التي علينا
ح�سبان ح�سابها في معركتنا معه وان حقائق التكنولوجيا والطائرات والدبابات وحتى
اال�سلحة الذرية تظل ثانوية» قيا�س ًا على ارادته المجتمعة في قتالنا وقهرنا واحتالل
ار�ضنا والتي تفر�ض عليه ،في �ضوء ركائزه الخفية والظاهرة «ان�ضباطية اال�صرار
على الهدف واغالق الطريق دون كل ت�سرب جانبي من �ش�أنه ان يُ�ضعف االندفاع».
وهكذا ف��ان معركتنا مع العدو اال�سرائيلي «لي�ست �صدام ًا بال�سالح والرجال
فح�سب ،بل هي او ًال �صدام ارادتين ،واالرادة هي وليدة عقيدة واقتناع».
على ان مفكرنا اال�ستراتيجي ي��رى ،الى ما تقدم «ان من اهم نقاط ال�ضعف في
البنيان والح�شد اال�سرائيلي انه مت�شنج وم�شدود ومتوتر ،وان هذا الت�شنج او ال�ش ّد او

التوتّر يظ ّل مظهر قوة فعّال حتى نزول اول �ضربة م�ضادة ،عميقة قوية مُ�صممة ،ومثل
هذه ال�ضربة – �شرط ان تكون وليدة خطة وان نح�سن توجيهها – قد ت�صبح بداية
تراجع ،واذا �أُحْ �سِ نَ ا�ستثمارها ثم تتابعت مثيالتها امكن ان تتحول الى اندحار وربما
الى انهيار ..ومن هنا خ�شية العدو ان ال ي�ستطيع تحمّل هزيمة واحدة».
وب�ع��د ان يبين لنا و�صفي ال�ت��ل ه��ذه الحقائق ف��ان��ه يحذرنا م��ن بع�ض االوه��ام
والخرافات التي قد تجد منفذ ًا الى العقل ال�سيا�سي العربي ،والتي قد يكون المكر
ال�صهيوني نف�سه قد هي�أ لها �أ�سباب الت�سلل الى هذا العقل ال�سيا�سي.
هذه االوهام والخرافات يوردها و�صفي التل على النحو التالي:
اوالً :خرافة الحلول ال�سلمية ب�شتى �أ�شكالها و�صورها.
ثانياً :خرافة احتواء ا�سرائيل او امكان التعاي�ش او االن�سجام معها.
ثالثاً :خرافة االعتماد على ما يُعتقد او يبدو انه متناق�ضات بين مختلف ال�شيّع
واالحزاب والطبقات اليهودية داخل ا�سرائيل.
رابعاً :خرافة االعتماد على ال�ضغوط والو�ساطات الدولية والر�أي العام العالمي.
خام�ساً :االوه��ام التي تتوقع ان�سحاب ا�سرائيل من بع�ض االر�ض المغت�صبة او
كلها دون ثمن غالٍ ت�أخذه او من دون اكرا ٍه �شديد ال يكون بمح�ض ارادتها وبال ثمن
تتقا�ضاه.
�ساد�ساً :خرافات واوهام من يعتقدون ان في و�سعنا ان نتحا�شى �صدام ًا م�صيري ًا
مع ال�صهيونية..
وبعد انعطاف و�صفي التل الى الواقع العربي في �صورته الراهنة وبالغ ما ينخر
فيه من ادواء ،كالتجزئة ،وتعدد القيادات واالرادات ،وما ين�ش�أ عن ذلك من فو�ضى
وتناق�ض وتنافر ،فانه يعود لي�ؤكد ان معركتنا مع ال�صهيونية هي �صدام ارادتين ،وان
مفتاح الن�صر ومفتاح الهزيمة هو االرادة ،وانه ،وعلى الرغم من كل التف�سيرات التي
قُدمت لهزائمنا فان «ال�سبب كل ال�سبب هو (فقدان) االرادة الم�صممة».
ولمّا كان عدونا ما�ضي ًا في تحقيق اهدافه – على الأر���ض – مرحلة اثر مرحلة،
ويفيد من مبد�أ «القفزات» حيث «يغت�صب ثم يناور حتى يك�سب �أطول وقت ممكن لتثبيت
اغت�صابه وتوطيده ،وحتى يه�ضم ما اغت�صب ..ثم ينطلق للقفزة التالية» فان علينا ان
م�صرة على هدف واحد هو «التحرير»
نواجهه ب�أ�سلوب �صدامي «نابع من ارادة واحدة ّ
ووليدة ح�ساب واحد في الح�شد وتقرير االولويات ،مع «تقدير الموقف» المتعلّق بنا،
وبالعدو الذي نقاتل ،وبحدود زمنية ومكانية معينة .وان علينا ان ال نقلد غيرنا في ذلك
وان يكون ا�سلوب معركتنا جديد ًا مبتكر ًا مبدعاً» وان نعلم ان «اال�ستراتيجية والتكتيك
يعتمدان ب�أ�سا�سهما على ما ي�صطلح عليه ع�سكري ًا «باللوج�ستيك» اي «العلم الذي ينظم
ويهيء كل المجاهيد المطلوبة للمعركة» اي «ح�ساب كل نب�ضة جهد ب�شرية او مادية
وتهيئتها وح�شدها».
انها «معركة م�صير» كما يقول مفكرنا اال�ستراتيجي .وان معرفة حيثياتها «ال تكون
معرفة مجدية اال اذا انتقلت الى معاناة وجدانية والى خطة عمل ،والى عمل ينقل معرفتنا
بالعدو الى مجموعة ا�ستعدادات واحتياطات وخطوات واجراءات وت�ضحيات».
انّ كل ت�سويف في االنتقال من المعرفة بالعدو الى ال�صدام الحا�سم معه مهما
تطاول الزمن هو ا�ستمرار في قوته وا�ستمرار في �ضعفنا ..والحل الوحيد ال�صحيح
لهذا الركود القلق الذي يت�سم به الموقف «هو ان نبد�أ فور ًا بجعل المعركة عنوان وجود
وقناعة ،حياة ومقيا�س .حياة ت�ستحوذ كعنوان وكمقيا�س ،وكقناعة على وجودنا كله،
وعلى كل نب�ضة من نب�ضات حياتنا ،وان نتمثل المعركة في ال�صغيرة والكبيرة ،في كل
جزء وفي كل عمل.
الحل هو ان نربط حياتنا في العمل والقول والقناعات والت�صرف الخا�ص والعام
بما يتم�شى ومقيا�س المعركة .ما ي�صلح للمعركة هو الذي يجب ان يبقى وان يتزايد،
وما ال ي�صلح لها يجب ان يزول».
واذ تتوافر «قناعة المعركة» كما يقول و�صفي التل «يبد�أ ال�صدام الفوريّ ال�شامل
بالعدو» ،ال �صدام ًا انفعالي ًا مرتجالً ،بل �صدا ٌم «مح�سوب من كافة الوجوه :لوج�ستيكي ًا
وا�ستراتيجي ًا وتكتيكياً» مع �أخذ وحدة االرادة ،ووحدة القيادة ،ووحدة الهدف بعين
االعتبار..
و�سيكون من �ش�أن هذا ال�صدام ان ي�صبح (مفتاح ًا وو�سيلة لتحقيق كل امانينا
واهدافنا ،ولمعالجة كل العيوب التي �سيفر�ض علينا هذا ال�صدام معالجتها ،لأنها كلها
عوائق ال يمكن لل�صدام ان يبقيها عثرة في طريقه  ..فمن مزايا ال�صدام انه ي�سرّع
الخُ طى ويخت�صر التاريخ.»..
ال��ى هنا نكون قد الممنا بعنا�صر ر�ؤي��ة و�صفي التل الرئي�سة لطبيعة ال�صراع
العربي اال�سرائيي ،وق��د اعتمدنا في ه��ذه االطاللة على محا�ضرته التي القاها في
االول من حزيران عام (1970م) في الجامعة االردن�ي��ة ،والتي ج��اءت تحت عنوان
«حقائق المعركة» وجاءت ابان �صعود الروح العربية في اعقاب معركة الكرامة وحرب
اال�ستنزاف على الجبهة الم�صرية ،وت�صاعد المقاومة الفل�سطينية.
يقول و�صفي التل رحمه اهلل في ختام محا�ضرته او ا�ستراتيجيته للتحرير وا�ضحة
الداللة بعيدة المرمى �إنه حين يتحدث عن دور هذا البلد في ال�صدام فانه ال يتحدث
من خالل اقليميات �سايك�س بيكو و�صكوك االنتداب ،وانما يتحدث من خالل اقليمية
المعاناة واقليمية االح�سا�س بالنار واقليمية المهاجرين واالن�صار واقليمية الحنين
عبر الحدود ،اقليمية خط ال�شروع النقاذ القد�س واقليمية منطلق ال�صدام وطليعته
(وال�صدام ال يكون �صداماً ،كما يقول« .ان لم يواكبه ويرفده ح�سب منطق المعركة،
عزم عربي �شامل وكما ان ال�صدام هو مفتاح التحرير فان هذا البلد هو مفتاح ال�صدام».
وذلك �آخر الكالم..
ولمّا كانت هذه المحا�ضرة ا�شبه �شيء بخطة عمل وبرنامج تحرير وكانت من ذلك
اللون من المعرفة التي ي�سعى اعدا�ؤنا في �إطفاء �أ�ضوائها ،وفي حرب حاملي م�شاعلها،
فان مما نعتقده ان هذه المحا�ضرة هي التي قتلت الزعيم االردني «و�صفي التل» او هي
التي كانت وراء ا�صدار قرار �صهيوني بقتله ،وان ت�أخر تنفيذ ذلك �سنة وخم�سة ا�شهر
على وجه التقريب..
كانت محا�ضرة  /ر�ؤي��ة ..وكانت م�شروع تحرير وتقرير م�صير ،وهي الى هذه
اللحظة ،بعد اربعين عاماً ،ما تزال ر�ؤية كا�شفة لما نحن فيه من هلهلة ارادة ،وا�ضطراب
وعي ،وميدان احوال يُغني اللبيب عن كل �س�ؤال..

ك�ق��وة �ضاغطة تفر�ض على �إ��س��رائ�ي��ل االن���س�ح��اب وفق
القانون الدولي
كان لدى و�صفي الجر�أة الكافية ليتحدث عن كل �شيء
مهما كان الظرف الذي يتكلم فيه ،ومرة قال لي �إنه طلب �أن
يقابل الملك الح�سين قبل حرب عام  1967حيث �أبلغه �أن
ال ندخل الحرب القادمة لأننا �سنخ�سر ،وقال للملك� »:إذا
راحت القد�س ال يمكن �أن نرجعها ب�سهولة» ،وقال الملك »:يا
و�صفي� :إذا دخل العرب الحرب و�أنا لم �أدخل ف�إن النا�س لن
يتوقفوا عن �إتهامنا �إذا خ�سروا الحرب و�ستحدث فو�ضى
في البلد فقال له و�صفي� »:إذا كنت تح�سب ح�ساب ردود
فعل النا�س ،ف�إنني م�ستعد للت�ضحية ب�أي عدد من النا�س في
�سبيل �أن ال نخ�سر القد�س التي �إذا احتلها الإ�سرائيليون
ف�إننا �سن�ضطر �إلى دفع ثمن �أغلى من الب�شر كي ن�ستعيدها،
فرد عليه المللك « :حتى الجي�ش �سيقف �ضدي».
وقال لي المواطن الحاج ناجي ال�شامي خال زوجتي
ال��ذي ك��ان ي��زورون��ي كل جمعة ب�إنه «حرثت مثل ما قال
و�صفي» ،حيث ر�أى في التلفزيون �أثناء اجتماع و�صفي مع
خبراء الزراعة في ندوة زراعية وطلب منهم «�أن يحرثوا
الأر�ض بالعر�ض ال بالطول لأنه عند هطول الأمطار �ستقوم
المياه بجر التربة �إذا حرثت بالطول و�ست�صبح الأر���ض
جرداء وال يمكن �أن تتجمع التربة ثانية �إال بعد �سنوات..
وكنت قد قلت لو�صفي ما قام به المواطن ثم لمحت الدمعة
في عين و�صفي.
وقال �أبوعودة� »:إن و�صفي التل من الأ�شخا�ص الذين
حموا ال��دول��ة الأردن �ي��ة .وق��د اغتيل مرتين؛ م��رة اغتيال
ماذا تقول في ذكرى ا�ست�شهاد و�صفي ؟
�سيا�سي من النخب ال�سيا�سية التي لم ترتقِ �إلى م�ستوى
�أق��ول كما قال ت�شر�شل �إن «ال�شعوب تنتج �شخ�صية
فهم و�صفي ور�ؤيته واتهموه بالعمالة ،والثانية االغتيال مرموقة ك��ل مائة ع��ام» ،و�أعتقد �أن و�صفي ك��ان ح�صة
الج�سد».
الأردن في القرن الع�شرين.

كيف �أم�ضيت �آخر ال�ساعات مع و�صفي و�أين؟
قبل ذهابه �إلى القاهرة ب�أ�سبوع قال لي»:عدنان� ..أنت
تعبت وال بد من ا�ستراحة المحارب» ،وقلت له»:و�صلتني
دع ��وة م��ن الحكومة الإ��س�ب��ان�ي��ة» ،ف�ق��ال ل��ي»:اذه��ب �إل��ى
بريطانيا في �إج��ازة» ،ولل�صدفة في يوم �سفري لإ�سبانيا
كان هو ذاهب ًا للقاهرة في الطائرة نف�سها وعندما و�صلنا
مطار القاهرة الحظت �أن��ه �صار يتطلع �إل��ى الم�ستقبلين
وغادر وفي الطائرة قال لي �أري��دك �أن ت�شتري لي حزام ًا
لأن خ�صري وخ�صرك من القيا�س نف�سه» .وقلت له»:بعد
�أن ترجع ما الذي تنوي فعله للبلد؟» قال و�صفي�« :أنا �أفكر
جدي ًا �أن �أ�صدر قانون ًا لمنع البناء في غرب عمان  ..لكي
تتو�سع عمان نحو ال�شرق» .قلت »:لماذا؟ قال»:غرب عمان
الزرع ينمو على الندى وعندما يكون حجر و�إ�سمنت ف�إنه
يمنع نمو الزرع «.
ونزلت في قرطبة وتحركنا �إل��ى غرناطة بالبر وقال
ال�سفير اال�سباني لي»:مت�أ�سف جاءني من مدريد و�أخبروني
�أن �أنقلك لمدريد ،حدثت محاولة الغتيال و�صفي» ،ولم ن َر
غرناطة ورجعنا �إلى مدريد .ولما حدث الإغتيال �أبلغ الملك
الحكومة الإ�سبانية وجاء ال�سفير الأردني «مدحت جمعة»
وان�ت�ظ��رت يومين وع ��دت لعمان وق��د ك��ان وري جثمان
ال�شهيد الثرى.

قضايا الساعة
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مقاتل ع�سكري ومفكر ا�سرتاتيجي
د .معروف البخيت *

قيام �إ�سرائيل من االن�سحاب من ال�ضفة الغربية وغزة .ومع
ذلك ف�إن ا�شتراطه ب�أن يكون هدف المفاو�ضات هو :العودة
لقرار التق�سيم حتما لن يكون مقبو ًال لإ�سرائيل ،ولذا البد
من اال�ستعداد للمعركة .وباعتقادي� ،أنه بالرغم من الإ�شارة
اليتيمة للمفاو�ضات؛ ف�إن و�صفي لم يغيّر قناعاته �أبد ًا حتى
لحظة ا�ست�شهاده .والدليل على ذلك ا�ستمراره بالحديث عن
المعركة والعمل على التخطيط لها حتى �آخر لحظة في حياته.
عن�صر الزمن :لقد تر�سّ خت القناعة لدى التل ب�أن عن�صر
الزمن لي�س في �صالح العرب .وهو الزمن المتعلق بالمعركة
التي يواجهها العرب مع الم�شروع ال�صهيوني .كان يرى
ب�أن العدو يتحرك ب�إ�ستراتيجيته العظمى على مبد�أ القفزات؛
يحتل ثم يناور حتى يك�سب �أطول وقت ممكن لتثبيت احتالله
وه�ضم هذا االحتالل ،ثم ينطلق للقفزة التالية� .أما العرب؛
ف�إنهم حين يلقون ال�سالح بعد �أي قفزة ناجحة للعدوّ،
ويبتعدون ع��ن الطريق ال�صحيح؛ يتحوّلون �إل��ى دوام��ة
ال�شكوك والمرارة وال�ضياع والتنافر واال�سترخاء .ي�ضاف
�إل��ى ذل��ك ،حين يتوقف العرب عن ال�صدام يتحول الزمن
�ضدهم ،بت�شعّب االجتهادات والم�سارات الجانبية ،وتبد�أ
عملية ا�ستنزاف ذات��ي؛ فنعطي بذلك العدو الوقت ال�لازم
لال�ستعداد لقفزته التالية .وق��د �أب��دع و�صفي في �إيجازه
لفكرته عن الزمن حين قال� :إن ال�شخ�ص الذي يكرر خط�أه،
يكون الزمن �ضده .وال�شخ�ص ال��ذي ي�سير على الطريق
ال�صحيح يكون الزمن معه .وهكذا ،دعى �إل��ى نبذ وهم �أن
الزمن يعمل لم�صلحتنا كعرب.

رمز وطني وتاريخ �أردني

�إن ال�ح��دي��ث ع��ن رم��ز وط�ن��ي �أردن � ��ي ،بحجم و�صفي
التل ،وبالأ�سا�س حول �شخ�صيته وتاريخه القتالي وفكره
الع�سكري؛ يطول ،ويتطلب قدر ًا كبير ًا من الدقة والتب�صر
وال�ح�ك�م��ة .وال �ح��دي��ث ع��ن ه��ذا ال�ج��ان��ب م��ن ن���ض��ال وفكر
و�صفي ،ه��و حديث يم�س تاريخنا الوطني وتلك الجهود
الأردنية والمواقف التاريخية للأردن :قيادة ها�شمية ونخب ًا
ومواطنين في الدفاع ال�شجاع البطولي عن عروبة فل�سطين،
قتا ًال با�سالً ،و�صدق ًا وو�ضوح ًا فكرياً .وه��و جانب مهم
وموثق ،لوال �أنه ،وبكل �أ�سف ،كان عر�ضة للإجحاف من قبل
البع�ض� ،أو التجاهل من قبل �آخرين ...وفي محطات عديدة،
لأ�سباب �سيا�سية �أو دعائية �آنية ،ومواقف التطرف الكاذب،
وخداع النف�س ،والت�ضليل ،وتبرير العجز.
�إنني �أدرك تمام الإدراك� ،صعوبة الحديث عن الجانب
الع�سكري في �شخ�صية و�صفي ،بعيد ًا عن فكره و�أرائ��ه
ومواقفه ال�سيا�سة؛ لأن ال�صفات الع�سكرية في �شخ�صية
و�صفي وفكره كانت حاكمة وطاغية و�أثرت في كل تفا�صيل
حياته ،كما �سيتبين الحقاً.
وم��ع الأخ��ذ بهذا ال�ت�ح�وّط ،يبقى الق�صد هنا؛ �إتاحة
الفر�صة �أمام الأجيال ال�شابة والقادمة ،لالطالع على تجربة
و�صفي الوطنية ،وو�ضع فكر ال�شهيد ومواقفه في ال�سياق
الوطني الأردن� ��ي .وه�ك��ذا ،ال ب��د م��ن ال��وق��وف على الآراء
والأفكار التي قدمها الأردنيون في الق�ضايا الم�صيريّة للأمة،
التي لو ت ّم الأخذ بها في حينها لتغير الكثير ،ولما و�صلت
الأمة �إلى ما هي عليه الآن.
وقبل الدخول في �صلب المو�ضوع ،ال بد من ت�سجيل
جملة من المالحظات:
�أوالً :ال �أعلم عن �أي م�س�ؤول �سيا�سي �أردني رفيع ،بحث
ودر�س وحلل وكتب وحا�ضر ون�شر حول ق�ضايانا الوطنية
�أكثر مما فعل و�صفي التل.
ثانياً :تمحورت كل كتاباته حول الق�ضيّة الفل�سطينية
؛ تحلي ًال لف�شلنا وعجزنا عن الدفاع عنها والوقوف بوجه
الم�شروع ال�صهيوني ،واقتراح ًا لم�شروعات عربيّة �إ�ستعداد ًا
لمعركة الم�صير وتحرير فل�سطين؛ يكون الأردن فيها ر� َأ�س
الحربة ومفتاح ال�صدام .فهو �إذن ،بهذا المعنى� :صاحب
م�شروع ،قاتل ونا�ضل وجادل و�أ�ست�شهد من �أجله.
ثالثاً� :إن علم و�صفي التل وثقافته ومعارفه الع�سكريّة
الوا�سعة والعميقة،لم ت�أت من تدريبه الع�سكري �أوخدمته في
الجي�ش البريطاني وجي�ش الإنقاذ،فح�سب؛و�إنما يقيناً،هي
ح�صيلة �إهتمام �شخ�صي وقدرات ذهنيّة ،وتوفردافعيّة ذاتيّة
قويّة لديه.
رابعاً :تمتع و�صفي بمهارات عقليّة مكنته من القدرة
على التحليل الإ�ستراتيجي� ،إ�ضاف ًة لخبرته ومعرفته ب�أمور
الميدان والتعبئة ال�صغرى ،و�سعة �إط�لاع��ه على �ش�ؤون
علم الحرب ب�شكل �شامل .لقد كان مهت ّم ًا بالفكر الع�سكري
وبالتاريخ الع�سكري ،وب�شكل خا�ص الحروب الأوربية.
�شخ�صية و�صفي التل
لقد كان لظروف ن�ش�أة ودرا�سة و�صفي ،ت�أثير بالغ
وملحوظ في تكوين �صفاته الع�سكرية والقيادية .ولد عام
 1919في بلدة عربكير في �شمال العراق ،وعا�ش حتى عام
 1924في منزل جده لأمه الكردي �إبراهيم بابان .ف�إذا �سلمنا
ب�أن �شخ�صية الإن�سان تت�شكل في ال�سنوات الأربع �أو الخم�س
الأول ��ى من حياته؛ فهذا يف�سّ ر وج��ود بع�ض الخ�صائ�ص
الكرديّة لديه من مثل ال�صالبة والعناد التي تمّيز بها طيلة
حياته .ي�ضاف �إلى ذلك؛ �إذا ما �صحّ ت الرواية ب�أن جد و�صفي
قام بحب�سه ذات يوم مع �أفعى وطلب منه �أن يقتلها؛ ف�إن هذه
الحادثة تدل على �سمات �شخ�صية الجد من جدية و�صالبة،
و�شخ�صية و�صفي الذي نجح في التحدي .هذا ،وعندما عاد
و�صفي �إلى �إربد لم يكن يعرف العربية ،ولكنه ب�إرادته القوية
ت�أقلم ب�سرعة مع زمالئه خا�صة عندما التحق بمدر�سة �إربد.
ظهرت عليه في تلك الفترة �صفات الإ�ستقالل والعناد
وحب االبتكار�.أثناء درا�سته ،في الطفولة وال�شباب،كان هناك
جملة من الحوادث والمواقف� ،أظهرت الميول الع�سكريّة
والقيادية لديه ،وفي مقدّمتها؛
�أوالً :التعلق ب��أدوات القتال و�صناعة ما يماثلها .مثل؛
�صناعة القوارب الخ�شبية و�صناعة طائرات الورق المقوى
و�إ�ضاءتها ليالً ،و�صناعة ر�صا�ص لبندقية ال�صيد من الأ�سالك
المعدنية.
ثانياً :الإهتمام بالتاريخ ومتابعة مجريات الأح��داث
في فل�سطين� .ساعده في ذلك �إعجابه في معلم مادة التاريخ
حينذاك ،الأ�ستاذ �سعيد الدرّة.
ثالثاً :خروجه ورفاقه �إل��ى ال�صيد في بع�ض المواقع
القريبة من �إربد .وتعلمه الرماية ،و�إتقان �إ�صابة الهدف.
راب �ع �اً :م�شاركته ف��ي ت�أ�سي�س جمعيات �سريّة �أثناء
الدرا�سة (الكف الأ�سود ،وجمعية الحرية الحمراء) مع رفاق
الدرا�سة �أمثال(:حمد الفرحان و�شفيق �أر�شيدات و�إ�سماعيل
النابل�سي وه ��زاع المجالي و�آخ � ��رون) وقيامهم ب�صنع
المتفجرات و�إلقاء القنابل والقيام بالمظاهرات �أيام الثورة
الفل�سطينية عام .1936
�أثناء درا�سته في الجامعة الأميركية في بيروت؛ وبدافع
من �شعوره القوي بالق�ضايا القومية ،بد�أ و�صفي مع رفاق له
بالتعرف على مختلف الحركات القومية التي كانت ت�ستقطب
الطالب العرب وخا�صة الجدد .ناق�ش و�صفي وجادل العديد
من نا�شطي هذه الحركات ،وقرر بعد قناعة االلتحاق بحركة
القوميين العرب .كانت الحركة تقوم على المفهوم القومي
ال �ع��ام ،دون ب��رام��ج وا�ضحة ح��ول الق�ضايا االقت�صاديّة
واالجتماعية .ك��ان االعتقاد ال�سائد ل��دى منت�سبي حركة
القوميين العرب ب�أنه ال مفر من المواجهة مع ال�صهيونية.
و�أن ال�صدام �أمر حتمي .كما �أن المعركة مع قوى اال�ستعمار
البريطاني والفرن�سي الداعمة للم�شروع ال�صهيوني؛ قادمة
ال محالة .ولذا؛ البد من التدرّب على حمل ال�سالح .وفعالً،
بد�أ �شباب القوميين العرب بالتدرب على ا�ستخدام ال�سالح
في �أحراج لبنان .وكان و�صفي في الطليعة منهم .هذا وكانت
تن�شب نقا�شات بين نا�شطي القوميين العرب والقوميين
ال�سوريين؛ تحت ّد وتتطور �أحيان ًا �إل��ى �صدامات وع��راك،
�أ�صيب و�صفي في �إحداها.
ومع بدء الحرب العالمية الثانية عام  ،1939تعاطف
الكثير من العرب مع �ألمانيا لموقفها العدائي من اليهود .كما
�إنها تقاتل �أعداءهم بريطانيا وفرن�سا .وعند قيام حركة ر�شيد
عالي الكيالني االنقالبية في العراق ،في �أيار  ،1941ا�شترك
و�صفي وزمال�ؤه الأردنيون في مظاهرات �صاخبة ت�أييد ًا لتلك
الحركة .وتحمّ�س بع�ضهم للتطوع بالقتال .و�سافروا �إلى
بغداد .ومن ه�ؤالء حمد الفرحان� ،إال �أنهم عادوا من الطريق
عندما علموا ب�إخفاق الحركة.
في ذلك العام� ،أنهى و�صفي درا�سته وعاد �إلى الأردن.
�إلتحق ب�سلك التعليم وتعيّن في مدر�سة الكرك لمدة �شهر
وت� ّم نقله بعد ذلك �إل��ى مدر�سة ال�سلط .روى بع�ض زمالئه
وطالبه �إنه كان �أثناء تدري�سه؛ ي�أخذ وقت ًا طوي ًال لمناق�شة
الق�ضايا الوطنية مع الطالب،وي�سهب في الحديث عن مخاطر
الم�شروع ال�صهيوني و�ضرورة الوحدة العربية.

يتم �إال من خالل الإلتحاق بالجيو�ش النظاميّة .ويبدو �أنها
كانت �أمنية لديه �أن ي�صبح �ضابط ًا ويكت�سب خبرة ميدانيّة.
في �صيف عام  ،1942حدث تحوّل في حياة و�صفي� ،إثر
حادثه تتعلق بوالده .ق�ضى و�صفي فترة في �سجن المحطة
�إلى جانب والده؛ و�أنهت بذلك عمله في �سلك التعليم .بعد ذلك،
تقدم و�صفي بطلب للإلتحاق بالجي�ش العربي ،الذي كان يم ّر
في مرحلة تو�سع وتطوير� .إال �أن طلبه رُف�ض بداعي �سيا�سة
عدم قبول الجامعيين في الجي�ش.
في ذلك الوقت ،فتح الجي�ش البريطاني باب التطوع؛ فلم
يجد و�صفي مجا ًال �إال الإلتحاق بالجي�ش البريطاني مع �أكثر
من ع�شرة �أالف عربي�،أغلبهم فل�سطينيون.هذا وكانت قيادات
حركة القوميين العرب ت�شجع وتحث على الإلتحاق بالجي�ش
البريطاني بهدف التدرب على حمل ال�سالح و�إكت�ساب الخبرة
القتالية �إ�ستعداد ًا للمعركة المقبلة،و�أ�سوة بما كان يفعل
اليهود.
�إلتحق و�صفي بفرع الكلية الع�سكريّة البريطانية في
�صرفند في فل�سطين ،في �أواخ��ر عام  .1942و�شارك في
دورة المر�شحين لمدة خم�سة �أ�شهر تخرج بعدها برتبة
م�ل�ازم ث��ان��ي .ق��ال ال�سيد ف� ��ؤاد طهبوب� ،أح��د زم�لائ��ه في
الكلية« :ك��ان و�صفي من القلة القليلة ،من الفئة المختارة
الذي �أدرك �ضرورة التدرب على حمل ال�سالح ،ومن الفئة
ال�شجاعة �أي�ضاً» .وقد و�صفه ب�أنه كان يعمل بجد وحما�س
على �إ�ستيعاب الدرو�س النظرية والعملية ،حيث كان التدريب
�شاقاً .والواقع ،لقد تميز الجي�ش البريطاني ،دوماً ،بالتدريب
القا�سي العنيف ،والتقيد ال��دق�ي��ق ب��الأع��راف والتقاليد
ال�صارمة ،مع الإلتزام بمنهجية تفكير تعتمد العقل المنظم.
مع نهاية الحرب العالمية الثانية في عام  ،1945بد�أت
بريطانيا بت�سريح معظم قواتها ،فخرج و�صفي من الخدمة
بعد ثالث �سنوات و�صل فيها �إلى رتبة «كابتن» نقيب .لقد
�إ�ستفاد من هذه الخبرة العملية ،ور�سخت لديه منظومة القيم
الع�سكرية ال�صارمة من �إن�ضباط و�إلتزام و�إحترام الوقت
وطريقة التفكيرالمت�سل�سلة الوا�ضحة.ويقيناً�،إن هذه التجربة
تركت �أثار ًا عميقة وا�ضحة في �أ�سلوب تفكيره وعمله.
ما بين عامي  ،1947 – 1945عمل في المكتب العربي
في القد�س والمعني ب�شرح الق�ضيّة الفل�سطينية ،وب ��إدارة
مو�سى العلمي� .أُعجب العلمي بذكاء وحما�س و�صفي وتم
تعيينه في مكتب لندن .والملفت للنظر في هذه الفترة� ،أن
و�صفي بادر بتقديم مذكرة �إلى العلمي �شرح فيها �أ�سلوب
مواجهة القوات ال�صهيونية و�إقترح �إن�شاء قوة ع�سكرية
فل�سطينية ،تت�ألف من وح��دات مقاتلة �صغيرة ،لمواجهة
التنظيمات الع�سكرية اليهودية.
في ت�شرين ثاني � ،1947إتخذت هيئة الأم��م قرارها
بتق�سيم فل�سطين .عند ذل��ك ،ق �رّرت جامعة ال��دول العربية
ت�شكيل لجنة ع�سكرية مقرها دم�شق ،والتي بادرت �إلى دعوة
المتطوعين القادرين على حمل ال�سالح للإلتحاق بجي�ش
الإنقاذ .كانت هذه هي الفر�صة التي �إنتظرها و�صفي و�إ�ستعد
لها؛ فكان في طليعة من لبّوا النداء ليلتحق بجي�ش الإنقاذ.
الخبرة القتالية
بد�أ و�صفي عمله ب�إ�شغاله موقع ركن عمليات تحت قيادة
اللواء �إ�سماعيل �صفوت ،رئي�س اللجنة الع�سكريّة .والحظ
و�صفي منذ البداية ،جهل القيادات الم�س�ؤولة عن التخطيط
ف��ي جي�ش الإن �ق��اذ بالمعلومات ع��ن ال�ع��دو وق��وات��ه .ولهذا
كان اللواء �صفوت �ش�أنه �ش�أن العديد من كبار الع�سكريين
وال�سيا�سيين في ذلك الوقت يميل �إلى اال�ستهانة بالقوات
اليهودية .وب��د�أ و�صفي ي�شرح لهم عن �إمكانيات اليهود
الع�سكريّة وت�شكيالتهم ذات التدريب الجيد� .إثر ذلك ،بادر
كعادته ،وقدم تقرير ًا مف�صالً� ،شام ًال تقدير موقف للطرفين،
ومقترح ًا خطة عمليات للجيو�ش العربية .و�أو�صى �أن يتبناها
اللواء �صفوت و�أن يعر�ضها على القادة العرب.
كانت المالمح العامة للخطة تقوم على �أن تتقدم القوات
ال�سوريّة واللبنانية وكذلك جي�ش الإنقاذ من ال�شمال ،على �أن
تقود التقدم قوة مدرعة عراقيّة الحتالل مدينة حيفا .و�أن
يقوم الجي�ش الم�صري ،بنف�س الوقت ،بالتقدم على المحور
ال�ساحلي لإحتالل مدينة يافا� .أما القوات الأردنية والعراقية؛
فتعمل على �إح�ت�لال مرتفعات القد�س و�إجتيازها و�صو ًال
�إلى البحر .ويت�ضح في الخطة �أمران؛ الأول �أن الهدف من
�إحتالل يافا وحيفا هو حرمان القوات اليهودية من �إ�ستخدام
الموانئ الرئي�سية� .أم��ا الأم��ر الثاني؛ فهو �إدراك و�صفي
لأهمية مرتفعات القد�س �إ�ستراتيجياً؛ �إذ �أن من ي�سيطر عليها
ي�سيطر على ال�ساحل الفل�سطيني غرباً .ولكن ،ول�سوء الحظ،
لم يعر�ض اللواء �صفوت الخطة على �أي قائد عربي ،بذريعة
�أنهم لو �إطلعوا عليها لأحجموا عن �إر�سال قواتهم للجبهة!
وعلى كل الأح ��وال ،ب��د�أ جي�ش الإن�ق��اذ عملياته ،قبيل
دخول القوات العربية في � 15أيار  ،1948في مناطق و�سط
فل�سطين .ف�شل جي�ش الإنقاذ ،و�إنهزم في �أولى معاركه وهي
معركة الزراعة وبعد ذلك في معركــة (م�شمار هاعيميك) .في
نف�س الوقت ،لم تهتم قيادة جي�ش الإنقاذ بمعارك القد�س التي
كان يخو�ضها عنا�صر من جي�ش الإنقاذ مع متطوعي الهيئة
العربية العليا ،كما �أنها ارتكبت �أخطاء ع�سكرية فادحة في
معركة حيفا �أدت �إلى �سقوطها .و�إجما ًال ف�شل جي�ش الإنقاذ
في كل المعارك والمواقع ،مما �أدى �إلى �سقوط مدن فل�سطين
الرئي�سية :يافا وحيفا وعكا وطبريا وبي�سان ،ومعظم مدينة
القد�س ،في أ�ي��دي القوات اليهودية ،قبل دخ��ول الجيو�ش
العربية؛ مما �أدى �إلى �صدور قرار ان�سحاب جي�ش الإنقاذ من
فل�سطين وعودته �إلى دم�شق لإعادة التنظيم.
�إث��ر دخ��ول الجيو�ش العربية �إل��ى فل�سطين؛ ظهرت
الحاجة لال�ستعانة بجي�ش الإنقاذ لدعم الجي�شين ال�سوري
الحياة الع�سكريّة
واللبناني .في هذه المرحلة ،كان قد تم تعيين و�صفي التل
قائد ًا لفوج اليرموك الرابع .و�شارك فوج و�صفي في الهجوم
كان و�صفي ي�ؤمن ،وربما بت�أثير من مبادئ القوميين الناجح لإع��ادة احتالل المالكية ،باقتحام مك�شوف جريء
العرب ،ب�أن من الواجب �أن يت ّم ت�أهيل قادة ع�سكريين يتولون ومفاجئ ،وب�شكل �صاعق� ،أدى �إلى هزيمة العدو وان�سحابه
م�س�ؤولية القيادة في المواجهة الم�صيرية .وهذا الت�أهيل لن

�إعمال العقل

ب�شكل غير منظم .ومع �أن المعركة كانت مثاليّة� ،إال �أن قيادة
جي�ش الإنقاذ لم تقم ب�إ�ستثمار الفوز ومطاردة فلول العدو.
بعد ذل ��ك ،ق��اد و�صفي ف��وج��ه ف��ي معركة ال�شجرة.
وقاتل وفوجه بب�سالة و�شجاعة نادرة؛ حيث �أ�صيب ب�شظية
بقيت �أثارُها في رجله .لكن الإ�صابة ،لم تمنع و�صفي من
الإ�ستمرار بالم�شاركة في المعارك الالحقة� .إندفع بعد ذلك
�إلى تر�شيحا و�سخنين مواجه ًا القوات اليهودية في �سل�سلة
من المعارك .وع��ن �شجاعة و�صفي في ه��ذه المعارك ،قال
�أحد رفاقه« :لم �أعرف �أحد ًا فاق و�صفي ب�شجاعته وجر�أته
وحكمته في القتال».
وعندما �صدر قرار جي�ش الإنقاذ في ،1948 /10 /29
ب�إن�سحاب قواته �إلى جنوب لبنان ،بداعي الخوف من تطويقها
من قبل العدو؛ رف�ض و�صفي الأوامر .وناق�ش وت�ساءل كيف
ين�سحب وقواته ال تزال �صامدة ،وتتمتع بمعنويات عالية ،ولم
يتمكن العدو من التقدم خطوة واحدة! ي�ضاف �إلى ذلك وجود
قوات في حالة �إ�شتباك مع العدو ولي�س من ال�سهل �إن�سحابها
قبل �أن تقطع التما�س مع العدو .لقد �أر�سل للقيادة ر�سمي ًا
مو�ضح ًا عدم �ضرورة الإن�سحاب وم�ؤكد ًا �إ�ستعداده للقيام
بهجمات معاك�سة .ومع �إ�صرار القيادة على الإن�سحاب؛ كان
فوج و�صفي �آخر من �إن�سحب من الجليل �إلى لبنان.
فيما بعد� ،إنتقل فوج و�صفي �إلى الجوالن .وكان و�صفي
قد �أ�صبح في هذا الوقت برتبة مقدم .في تلك الفترة ،قام
ال�ضابط ح�سني الزعيم ب�إنقالب ع�سكري في �سوريا في /30
 .1949 /3وعندما و�صل �إلى و�صفي �أنباء المحادثات التي
كان يجريها ح�سني الزعيم لفر�ض الهدنة ،غ�ضب وعر�ض على
�ضباط الفوج فكرة �إنتقال الفوج �إلى منطقة نابل�س لإ�ستئناف
القتال .وافق ال�ضباط وبد�أ الفوج بالإ�ستعداد لتنفيذ الفكرة.
علمت القيادة ال�سوريّة بالأمر؛ ف�إ�ستدعت و�صفي و�أم��رت
ب�سجنه في �سجن المزة .وبعد فترة تم ترحيله للأردن.
العودة �إلى الأردن
ع��اد و�صفي وب��د�أ حياته م��رة ثانية بالوظيفة العامة.
وخالل الإثنتي ع�شرة �سنة التالية؛ تقلد و�صفي م�س�ؤوليات
عديدة وفي مواقع مختلفة �سيا�سيّة و�إعالميّة ودبلوما�سية،
و�صو ًال �إلى ت�شكيله الحكومة لأول مرة عام .1962
حين عاد �إلى الأردن ،كانت هزيمة  1948قد تركت �أثر ًا
بالغ ًا في نف�سه .ومع �أن الهزيمة عامّة لكن و�صفي المقاتل
المحترف �إعتبرها م�أ�ساة �شخ�صية .لقد كتب في عام 1950
عدة مقاالت في مجلة الهدف الأ�سبوعية التي كانت ت�صدر
في القد�س عن ق�صة جي�ش الإنقاذ؛ �إعتبر و�صفي �أن جي�ش
الإنقاذ في ت�شكيله وقتاله وهزيمته ،برهان وا�ضح على خط�أ
�إجتهاد الجامعة العربية في ال�سيا�سة والحرب وفي تقديرها
للموقف في فل�سطين ..م�ؤكد ًا �أن �أي درا�سة لهذا الجي�ش
تظهر بو�ضوح خطوط الهزيمة التي ر�سمها العرب لأنف�سهم
في فل�سطين .وبّين �أنه من الظلم �أن نتهم نحن عرب فل�سطين
بال�ضعف ،و�أننا نتحمل ق�سم ًا من م�س�ؤولية الهزيمة،و�سنوجه
التهمة نحن لأنف�سنا وب�صورتها ال�صحيحة.
وعلى مدار 13عدد ًا ن�شر و�صفي بحث ًا عن جي�ش الإنقاذ؛
�إت�سم بال�صراحة وال�صدق مع النف�س� .إ�ستعر�ض في بحثه
طريقة ت�شكيل جي�ش الإنقاذ والعقبات التي واجهت الت�شكيل،
و�أ�سلوب التجنيد والتدريب ،وت�شكيل القيادة؛ م�ستعر�ض ًا
بالتف�صيل المعارك التي خا�ضتها ت�شكيالت الجي�ش ،واقف ًا
على �أ�سباب الهزائم في معظم مجرياتها.
تو�صل الت ّل �إلى القناعة ب�أن هزيمة جي�ش الإنقاذ �سببها
عدم ا�ستخدام �إمكانياتنا المتوفرة ،و�إن عدم ا�ستعمالها عن
عمد �أو �إهمال �أم ٌر �أ�شد �ألم ًا من الهزيمة نف�سها .ومع هذا ،فهو
يعتقد �إنه عندما ن�سخر كل �إمكانياتنا ون�ضعها بوعي وت�صميم
في المعركة ،وعندما نعمل بجد وم�س�ؤولية ونف�شل؛ فال مجال
للوم النف�س.
لقد فند و�صفي كل �أع��ذار الم�س�ؤولين عن ف�شل جي�ش
الإنقاذ ،التي تركزت في نق�ص ال�ضباط والقادة وقلة الجنود
المدربين وكذلك قلة ال�سالح .وبيّن �أن ال�ضباط �أ�صحاب
الخبرة موجودون ولكن لم يتم جمعهم ،ولم يتم بذل جهد
حقيقي لتدريب المتوفر منهم�.أكد على �أن��ه ك��ان هناك في
فل�سطين � 28أل��ف مجند �سابق في الجي�ش البريطاني �أو
قوة ح��دود �شرق الأردن،ل ��م تعمل قيادة جي�ش الإنقاذعلى
�إ�ستدعائهم �أو جمعهم� .أما بخ�صو�ص قلة ال�سالح؛ �أو�ضح
و�صفي �أن هذا عذر ال ي�ستند �إلى الواقع ،لأن تجار الأ�سلحة
تقدموا �إلى كل الدول العربية بعرو�ض لت�أمين الأ�سلحة .ولكن
الجامعة العربية تلك�أت وتردّدت في �إتمام ال�شراء .وو�صف
ق�صة �شراء الأ�سلحة بالم�ؤلمة والطويلة .وب�أنها كانت �سل�سلة
ال نهاية لها من الأخطاء والحماقات وال�سرقات ،م�ؤكد ًا ب�أن
ال�سالح كان متوفراً،وال يحتاج �سوى جهود مخل�صة م�صمّمة
على �شرائه.وخل�ص و�صفي �إلى القول« :لو �أن عدو ًا لنا كلفناه
ب�إعداد خطة لهزيمتنا،لما �إ�ستطاع �أن يبدع في و�ضعها مثل
ما �أبدعنا نحن في �سوق �أنف�سنا لهزيمة مخزية مخجلة».
على �أنه عاد ون�شر �سل�سلة من المقاالت عن �أ�سباب ف�شل
الجيو�ش العربية في حرب فل�سطين عام  1948في �صحيفة
«الر�أي» التي �أ�صدرها القوميون العرب في عمان عام ،1953
وفي �صحيفة «الحياة» اللبنانية في عام .1955
ويمكن �إجمال ر�أي و�صفي ب�أ�سباب هزيمة  48بالنقاط
الرئي�سية التالية:
 .1ج�ه��ل ال �ع��رب ال �خ��راف��ي ب��ال�م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال�ع��دو
و�إمكانياته؛ وهي الأ�سا�س في تقدير الموقف في الحرب.
لقد بلغت الالمباالة �إلى ح ّد �أن جي�شين عربيين ا�شتركا في
الحرب ،ولم يكونا يمتلكان خرائط ع�سكريّة لفل�سطين!
� .2ضعف القدرة على ح�شد القوى الب�شرية وتدريبها
ب�سبب تعدّد الجهات الم�س�ؤولة وتنافرها وع��دم التن�سيق
بينها ،مع وجود الح�سا�سيات والتكتالت العائلية والحزبية
المتنازعة.
� .3إتخاذ القرارات في الجيو�ش العربية ب�شكل منفرد
وبدون تن�سيق �أو حتى �إعالم القيادة الموحدة التي �أرادها

ال�سيا�سيون �صورية.
� .4سوء الخطة الحربية العامة ،ب�سبب االختالفات
والح�سا�سيات؛ بحيث ت ّم تعديلها ب�شكل جذري �أكثر من 20
مرة .والواقع �أن الخطة كانت نتيجة منطقية ل�سوء تقدير
الموقف ،ول�ضعف اال�ستعداد� ،إ�ضافة لإهمالها لمبادئ
�أ�سا�سيّة في الحرب مثل تركيز الجهد و�أخذ زمام المبادرة.
 .5م��ع �أن ال�سالح ك��ان م�ت��وف��ر ًا ل��و �صدقت النيّة في
الح�صول عليه؛ �إال �أن ال�سالح الذي امتلكه العرب في � 15أيار
 ،1948كان كافي ًا لو ت ّم ا�ستخدامه ب�أ�صول وحزم.
وبالنهاية ،خل�ص و�صفي �إلى �أن الهزيمة في فل�سطين
كانت ع�سكريّة بالمقام الأول .ذلك �أن العرب �أرادوا فر�ض
�إرادتهم بقوة ال�سالح وف�شلوا .وعلل �سبب الهزيمة بعدم
ح�شد القوى المتوفرة وم��ا يمكن دفعه للمعركة بالزمان
والمكان المحددين؛ فالحرب كما يراها �صدام �شامل بين
�إرادتين ،مركز ًا على �أهمية الطاقة العقلية والإبداعية للقوى
المقاتلة ،وترجمتها هي ال�سرعة والمناورة ،وهما ما لم يتوفر
عند الجانب العربي.
من جانب �آخر ،ارت�أى و�صفي �أن التجزئة ،وهي مازالت،
ركن الهزيمة الأول وعنوان ال�ضعف �أما طريق الث�أر للهزيمة
فوا�ضح؛ فهو مجموع �أولويات وبديهيات� ،أولها الوحدة،
وثانيها اال�ستعداد .وطريق العالج يبد�أ بالوحدة ثم بالتدريب
واال�ستعداد على الأ�س�س نف�سها والطريق نف�سها التي �سلكها
العدو.
فكر و�صفي الإ�ستراتيجي
ب��داي��ة ،من ي�ستعر�ض �أب�ح��اث وكتابات ومحا�ضرات
ون��دوات و�صفي التل ،خالل م�سيرته الع�سكريّة والمدنية،
وخ��ا��ص��ة ف��ي ع�ق��دي الخم�سينات وال�ستينات م��ن القرن
الما�ضي ،و�أمثلة ذلك(:ق�صة جي�ش الإنقاذ � ،1950أ�سباب
الف�شل في الحرب الفل�سطينية � ،1953أ�سباب هزيمة العرب
الع�سكرية في فل�سطين  ،1955مخطط فل�سطين ،1963
�سبل النهو�ض القومي  ،1965دور الخلق والعقل في معركة
التحرير  ،1966الوجود الإ�سرائيلي  ،1969حرب حزيران
 ،1969الن�ضال والذاكرة ال�سيا�سية  ،1969حقائق المعركة
 ،1970خطة عمل )1971؛ يجد �أن هذا الجهد الكبير تركز
ب�صورة كلية على الق�ضيّة الفل�سطينية ،وكيفية اال�ستعداد
للوقوف بوجه الم�شروع ال�صهيوني وتحرير فل�سطين.
وال بد �أن ي�صل �إلى ا�ستنتاج ،ال بل قناعة ،ب�أن و�صفي التل
كان م�شغو ًال وم�سكون ًا به ّم وهاج�س الق�ضية الفل�سطينية �إلى
درجة الهو�س.
فل�سلفة القوّة

لقد �آمن و�صفي بفكرة القوة والإرادة .وهذه الفل�سفة لها
جذور في فكرة القومي؛ فحركة القوميين العرب قامت في
جانب منها على فكرة �أن القيادة الواعية هي التي يجب �أن
تقود النا�س وتعمل على توعيتهم وح�شدهم لتحقيق �أهداف
الأمة .وعليه ،فهي ت�ؤمن ب�أهمية التنظيم واالن�ضباط .ولعل
تجربته الع�سكريّة القا�سية تركت في نف�سه �أث��ار ًا عميقة،
ور�سّ خت في نف�سه �أهمية القوّة ،وجعلته يقول :ال�صراع
تنازع بقاء والغلبة للقوي الأ�صلح .من جانب �آخر ،ي�ستد ّل
من الكتب التي اقتناها ،على �أن معظم ق��راءات��ه كانت في
ال�سيا�سة والفل�سفة والتاريخ الع�سكري ،والتي بدورها
عززت قناعته ب�ضرورة فر�ض الإ�صالح على المجتمع .وهذه
القناعة ب�ضرورة ح�شد القوه وتح�ضير الأمة ،كانت الدافع
الذي جعله يبادر دوم� ًا بو�ضع الأفكار والخطط وتقديمها
لأ�صحاب القرار والتب�شير بها بدون كلل ..وهي التي دفعته
لت�أييد دخول الأردن في حلف بغداد ،على �سبيل المثال؛ حين
وقف �ضد تيار الدعاية وحملة الت�ضليل الوا�سعة �ضد الحلف،
وج ��ادل ب �ج��ر�أة وب��و��ض��وح ،ب�أهمية الحلف ل�ل��أردن ،و�أن
ان�ضمامنا له �سيعمل على تقوية الأردن ع�سكرياً .والمنطق
كان� :إن دخلنا في معركة التحرير ،ن�شارك ونحن �أقوياء.
و�إن لم ت�أت المعركة؛ فنكون قد ك�سبنا �أ�سلحة جديدة وجي�ش ًا
قوياً .والخال�صة� ،أن فكرة القوّة ،و�أهميّة ح�شد قوى الأمة،
كانت وا�ضحة لديه وتكررت في كتابات و�أراء التل .ولعل
�أو�ضح دليل ،هو �إنه �أول من �أطلق تعبير «مجتمع قرطاجنة»؛
�أي مجتمعها حين حا�صرها الرومان ،بق�صد ح�شد كل قوى
المجتمع ل�صالح المعركة.
حتميّة ال�صدام
�أدرك و�صفي مبكراً ،ب��أن الم�شروع ال�صهيوني لي�س
م�شروع ًا ا�ستعماري ًا تقليدياً .بل هو م�شروع �إحاللي؛ يهدف
�إلى تغيير الأو�ضاع القائمة جغرافي ًا وب�شري ًا وجذري ًا و�أبدياً،
والهيمنة على المنطقة باال�ستغالل ال�سيا�سي واالقت�صادي.
ولذا؛ �آمن ب�أن ال�صدام مع هذا الم�شروع قادم ال محالة ،و�أن
االعتقاد ب�أننا يمكن تحا�شي �صدام ًا م�صيري ًا مع ال�صهيونية
هو َوهْم .لي�س هذا فح�سب ،بل دعى علن ًا وبجر�أة �إلى �إزالة
الخرافات والأوه ��ام من تخطيطنا وتحديداً )1( :خرافة
الحلول ال�سلمية ب�شتى �أ�شكالها و�صورها ( )2خرافة احتواء
�إ�سرائيل ( )3خرافة االعتماد على ال�ضغوط الدولية والر�أي
ال�ع��ام العالمي (� )4أوه ��ام ان�سحاب �إ�سرائيل م��ن بع�ض
الأرا�ضي التي احتلتها دون ثمن غالٍ تك�سبه� ،أو دون �أكراه
�شديد ال يكون بمح�ض �إرادتها .وبالتالي ،فقد �آمن دوم ًا ب�أن
الحل الوحيد ال�صحيح ،هو �أن نبد�أ ف��ور ًا بجعل المعركة
ع�ن��وان وج��ود وق�ن��اع��ة ،وح �ي��اة ,وقيا�س ح�ي��اة؛ ت�ستحوذ
كعنوان وكقناعة على وجودنا كله .على �أن��ه في محا�ضرة
�ألقاها و�صفي ع��ام  1969في ن��ادي الأردن في عمان عن
حرب حزيران  ،1967قال في �إ�شارة عن المفاو�ضات مع
�إ�سرائيل� :إنه في حال ان�سحبت �إ�سرائيل من الأرا�ضي التي
احتلتها في حرب  1967فمفاو�ضات ال�صلح يجب �أن ترتكز
على �أ�سا�س تنفيذ قرار التق�سيم الذي اتخذته الأمم المتحدة
عام  .1947ويالحظ �إنها كانت المرة الوحيدة التي ي�شير
فيها �إل��ى مفاو�ضات .وربما يعود ال�سبب في ه��ذا الطرح
�إلى �إنه لم يرغب في �أن يبدو عدمي ًا �أو مت�شدّد ًا و�إنه ال يقبل

لقد اعتمد التل ط��وال حياته الع�سكرية والمدنية على
تقدير الموقف ،كعملية عقلية ت�ؤ�سّ �س التخاذ قرار .وتقدير
الموقف هو تعبير ع�سكري بالأ�سا�س .ويعني؛ اتباع �سل�سله
من الإجراءات لدرا�سة مع�ضلة معيّنة ،تبد�أ بجمع المعلومات
الالزمة ثم تطوير وتحليل الحلول الممكنة لها ،و�صو ًال �إلى
اختيار �أف�ضل الحلول للمع�ضلة .كان يعتقد ب�أنه طالما �أن
المعركة مع �إ�سرائيل م�صيرية؛ فالبد و�أن يكون تقديرها
والإع� ��داد لها ف��ي م�ستوى ع��الٍ م��ن الفكر والمو�ضوعية،
يتنا�سب مع خطورتها .لذا ،يجب �أن يجري تقييم للمعطيات
تقييم ًا علمي ًا مح�ضاً ،بعيد النظر ،ال ت�ؤثر فيه العواطف
واالنفعاالت واالعتبارات الم�ؤقتة ق�صيرة النظر .لقد عزى
و�صفي �أ�سباب هزائمنا الع�سكرية �إلى �ضعف تقدير الموقف،
بتجاهل الحقائق وتغليب العواطف والأهواء .ولقناعاته هذه،
ركز الت ّل على دور الخلق والعقل في معركة التحرير .وربما
ب�سبب هذا النهج العقلي و�صف البع�ض ال�شهيد الت ّل ب�أنه
«�إمتلك عق ًال بارد ًا وقلب ًا دافئاً».
ال �م �ب��ادرة وال �م �ن��اورة� :أك ��د و�صفي �أه�م�ي��ة �أخ ��ذ زم��ام
المبادرة؛ من خالل مواجهة حقائق المعركة وح�شد الجهد
وت��رك�ي��زه باتجاه معين .ول��ذا اعتبر �إن م��ن �أه��م �أ�سباب
هزيمة الجيو�ش العربية ف��ي ح��رب  ،1948ه��و فقدانها
لزمام المبادرة مبا�شرة بعد دخ��ول فل�سطين ،حين لج�أت
�إلى و�ضعيات دفاعية �ساكنة ،بانتظار الهجمات المعادية،
تارك ًة للعد ّو ح�ش َد قوّاته باتجاه موقع معين ،وهزيمته ،ثم
االنتقال بكامل القوّة لمهاجمة موقع �آخ��ر .والحقيقة� ،إنه
كما كان و�صفي م�صيب ًا في ت�شخي�صه لواقع الحال في حرب
 ،1948كذلك ف�إن هزيمة  1967تعود �إلى فقدان العرب جانب
المبادرة .وعلى كل حال ،فهو يرى �إنه طالما �أن الهدف من
المعركة هو فر�ض الإرادة على الخ�صم؛ ف�إن �أف�ضل و�سيلة
مبا�شرة هي تدمير قواته الم�سلحة .وال يمكن فعل ذلك بدون
المناورة التي تمنح المهاجم مرونة في الحركة ،وقدرة على
تركيز القوة في زمان ومكان من اختياره .وما يدعم تفكيره
هذا ،هو �إطالعه الوا�سع على الفكر الع�سكري ،بدليل �أبحاثه
وكتاباته .فعلى �سبيل المثال ،وفي بحثه حول المفا�ضلة بين
الدفاع والهجوم ،يقول� :إنه لي�س هناك عملي ًا معركة هجومية
�صرفة �أو معركة دفاعية �صرفة .لقد �أج��رى مفا�ضلة بين
مدر�سة ماجينو «خط ماجينوالدفاعي» ومدر�سة ليدل هارت
«الإقتراب غير المبا�شر»؛ وكذلك بين مدر�سة البلتزكريج
الألمانية ،التي �إعتمدت على مزايا الدروع ،والمدر�سة الحديثة
«الردع النووي» .وخل�ص �إلى الإ�ستنتاج ب�أن �أ�س�س �أ�ساليب
القتال ال تتبدل ب�إدخال �أ�سلحه جديدة ،و�إنما تتكيّف على
�أ�سا�سها دون تبديالت جذرية .وعلى �صعيد مت�صل ،ناق�ش
و�صفي العمل على الخطوط الداخلية والخارجية ومزايا كل
منها ،في بداية الخم�سينيات ،على �ضوء تجربة �إ�سرائيل في
العمل على الخطوط الداخلية في حروبها مع العرب .وفي
ظني� ،إنه في ذلك الوقت ،ربما كانت هناك قلة من الع�سكريين
العرب ممّن يدركون هذه المفاهيم.
ح��رب  :1967تو�صل و�صفي مبكر ًا �إل��ى قناعة ب��أن
�إ�سرائيل البد و�أن ت�ستهدف احتالل ال�ضفة الغربية ،لأ�سباب
�أولها ا�ستكمال الم�شروع ال�صهيوني وثانياً ،لأهمّية ال�ضفة
الغربية من ناحية ع�سكرية لإ�سرائيل؛ كونها تخدم �إ�سرائيل
ف��ي العمل على الخطوط الداخلية ف��ي مواجهة الجبهات
العربية .وقد كرّر التل تحذيراته من االنجرار �إلى معركة قبل
�أوانها ودون ا�ستعداد .كان يرى عدم دخول حرب ،1967
لأن العرب غير م�ستعدين للقتال ،ا�ستناد ًا �إلى القرار الذي
تو�صلت �إليه اللجنة الع�سكريّة وقرار م�ؤتمر القمة العربي
الثاني في الدار البي�ضاء عام  .1965هذا القرار الذي �أكد ب�أن
الجيو�ش العربية لن تكون جاهزة قبل مرور ثالث �سنوات،
ليتم خاللها ت�سليح وتقوية الجيو�ش العربية .كان و�صفي
�شجاعاً .ول��م تخدعه ادع ��اءات الإع�ل�ام الم�ؤثر و�صيحات
الحرب من الإذاع��ات العربية .هذا في الوقت الذي كان فيه
�أغلب الأردن�ي�ي��ن يعتقدون ب ��أن ق��وة «م�صر عبد النا�صر»
الع�سكريّة وقدراتها ال�صاروخية المزعومة (الظافر والقاهر)
يكتف و�صفي ب�إبداء
قادرة على �إلحاق الهزيمة ب�إ�سرائيل .لم ِ
الخوف على �ضياع ال�ضفة الغربية والقد�س ،بل قدم �أفكار ًا
لدرء الخطر .فقد ر�أى �إنه �إذا كان ال بد من الحرب فلنواجهها
بكل ما لدينا من �إمكانيات .ولذا؛ اقترح خطة عامة لتطبّق حال
تغيّر الموقف ل�صالح العدو ،تق�ضي بالتراجع �إلى القد�س
وح�شد معظم القوات فيها ،بحيث ت�صبح كالقلعة؛ يتم خو�ض
حرب ال�شوارع فيها وال�صمود �إلى �أن تفر�ض الأمم المتحدة
وقف القتال .واقترح �أن يبد�أ العمل ف��ور ًا بتكدي�س الم�ؤن
والذخيرة .وفي قناعته �أن تنفيذ هذه الخطة �سيكون كفي ًال
بعدم احتالل ال�ضفة الغربية.
ح��رب الع�صابات والعمل الفدائي :في مذكرة قدمها
و�صفي �إلى جاللة الملك ح�سين عام  ،1969بعنـوان «�أهداف
الإ�ستراتيجية الإ�سرائيلية والخطة العربية الم�ضادة لت�صفية
الوجود الإ�سرائيلي» ،وفي معر�ض اقتراحه بتحويل الجهد
الع�سكري الأردن ��ي م��ن حالة رد الفعل �إل��ى و�ضع فاعل؛
اقترح الت ّل ب�أن ي�صبح العمل الفدائي ركن ًا من �أرك��ان هذه
الخطة ،و�أن ينظم وتن�ش�أ له قيادة عليا ،و�أن يتم تزويده
بالتخطيط والتدريب والمال والرجال وال�سالح .ور�أى �أن
يوحّ د جهده �ضمن المجهود الع�سكري العام ،ويتم ت�صعيد
ن�شاطه وعملياته بحيث ي�صبح ق ��ادر ًا على التطور �إل��ى
مرحلة حرب الع�صابات .و�إذا تم ذلك ،ف�سوف ي�ؤثر العمل
الفدائي على العدو و�سيكون م�ضطر ًا لإعالن التعبئة العامة
التي �ست�صبح عبئ ًا ثقي ًال عليه .من ناحية �أخرى ،في الكلمة
الأخيرة التي �ألقاها و�صفي التل في اجتماع مجل�س الدفاع
العربي الم�شترك ،الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية
في القاهرة ،بتاريخ  ،1971/11/28وتعقيب ًا على تقدير
الموقف الع�سكري ،تمهيد ًا لو�ضع خطة ع�سكرية عربية
�شاملة لمواجهة �إ�سرائيل ،وال��ذي قدمه اللواء �سعد الدين
ال�شـــاذلي (الأمين الع�سكري الم�ساعد للجامعة العربية)،
قال التلّ� :إن هناك جبهة �أ�سا�سية لم يف�صلها التقرير ب�شكل
كاف ،وهي جبهة تثوير المنطقة المحتلة .وعملية التثوير هذه
تخ�ص المقاومة ،وتخ�صنا جميع ًا كعرب ،وتخ�صنا ب�صورة

قضايا الساعة

و�صفي التل  ..رجل الفكر احلر والعقيدة الرا�سخة

لقد فند و�صفي كل �أعذار امل�س�ؤولني عن ف�شل جي�ش الإنقاذ ،التي
تركزت يف نق�ص ال�ضباط والقادة وقلة اجلنود املدربني وكذلك قلة
ال�سالح .وبينّ �أن ال�ضباط �أ�صحاب اخلربة موجودون ولكن مل يتم
جمعهم ،ومل يتم بذل جهد حقيقي لتدريب املتوفر منهم

كان و�صفي �شغوفا باملطالعة طوال حياته .ولعل درا�سته للعلوم
والفل�سفة عبرّ ت عن ميوله وعك�ست طريقة تفكريه .ومع ذلك،
كانت مطالعاته ت�شمل ِ�س رَي البطوالت ويف ال�سيا�سة والفل�سفة
والتاريخ الع�سكري

لقد �آمن و�صفي بفكرة القوة والإرادة .وهذه الفل�سفة لها جذور
يف فكرة القومي؛ فحركة القوميني العرب قامت يف جانب منها على
فكرة �أن القيادة الواعية هي التي يجب �أن تقود النا�س وتعمل على
توعيتهم وح�شدهم لتحقيق �أهداف الأمة

كان و�صفي يف مظهره و�سلوكه� ،أقرب �إلى عامّ ة ال�شعب منه �إلى

كاملة ك��دول مواجهة .ف ��إذا و�ضعنا خطة جيدة لذلك ،وتم
تنفيذها؛ �سي�ؤدي ذلك �إلى الإخالل بتوازن العدو الداخلي في
الأر�ض المحتلة ،مما �سيحقق نتائج يكون من �ش�أنها تغيّر في
تقدير الموقف العام وحجم القوات المطلوبة .ومهما يكن،
فال يحتاج المرء �إل��ى مزيد من الأدل��ة ،لإثبات �أن �شخ�ص ًا
بخلفية و�صفي ،كمقاتل وكمفكر ع�سكري ،ال بد �أن يكون
بال�ضرورة مقتنع ًا ب�أهمية العمل خلف خطوط العدو .لقد
�أيّد العمل الفدائي وكان حري�ص ًا على �أن يوجه �إلى محاربة
العدو داخل الأر�ض المحتلة ،و�أن ال يتدخل العمل الفدائي في
الحياة اليومية ،للمواطنين� ،أو التدخل في واجبات و�أجهزة
الدولة.
الأردن �أولوية :بالرغم من �أن و�صفي اعتنق فكر القومية
العربية ،وكان همّه الدائم الق�ضية القومية المركزيّة ق�ضية
فل�سطين؛ �إال �أنه حدث تحوّل لدى و�صفي بعد هزيمة .1948
بد�أ يالحظ انق�سام القادة العرب ،ون�شوء حالة اال�ستقطاب بين
�أنظمة ثوريّة و�أنظمة محافظة ،وتجذر وتغوّل فكر القطرية
في العالم العربي .في ذلك الوقت ،بد أ� التل بالتحول الفكري
التدريجي ،و�أ�صبح �أكثر ت�شدد ًا في �ضرورة المحافظة على
الأردن وا�ستقراره؛ �إيمان ًا منه ب�أن زعزعة الكيان الأردن��ي
هو م�صلحة لإ�سرائيل .من جهة �أخرى ،ولكون و�صفي لي�س
من النوع الذي يقبل التبعية �أو ال�سير مع التيار ،فقد انبرى
يت�صدّى لكل الزعامات التي تنتقد الأردن ،قناع ًة منه ب�أن
الأردن يجب �أن يكون حر ًا و�سيد نف�سه في اتخاذ القرارات
وح�سب قناعاته ,وم�ؤكد ًا �أن الأردن لم ولن يكون ظ ًال لأحد.
والواقع �إنه تو�صل �إلى قناعة ،بعد تجربته الغنية ،ب�أن الوطن
العربي الكبير المن�شود ،كالبنيان ،ال بد و�أن يقوم على �أعمدة
�أو روافع ،و�أن الواجب يق�ضي ب�أن نعمل على المحافظة على
هذه الروافع وتقويتها في هذه المرحلة .وهكذا ف�إن الإيمان
بالأردن والعمل من �أجل بنائه ومنعته �أ�صبح �أولويّة� ،إ�ضافة
لكونه �أ�سا�س الإيمان بالوطن العربي الكبير.
خوا�ص القيادة لدى و�صفي
يكاد يجمع دار�سو التاريخ الع�سكري ،على ندرة امتالك
قائد ما ،لجميع �صفات القيادة .وعادة ما تكون هذه الخوا�ص
القيادية متفاوتة في درجة توفرها .ولكن قد تعوّ�ض نقاط
ال�ضعف في �إحداها بنقاط قوة في �صفة �أخرى .وقد توفر المختلفة .والأمثلة على ذل��ك كثيرة ،ولعل �أهمها :تطوير
�أداء الإذاعة الأردنية� ،إ�ضفاء الطابع الأردني على الأغاني،
لو�صفي التل معظم خوا�ص القيادة ،وكما يلي:
قانون خدمة العلم ،تجربة مع�سكرات الح�سين للعمل والبناء،
وتجربة غر�س الأ�شجار المثمرة والحرجية.
ال�سلوك والمظهر
المعرفة
كان و�صفي في مظهره و�سلوكه� ،أقرب �إلى عامّة ال�شعب
ك��ان و�صفي �شغوفا بالمطالعة ط ��وال ح�ي��ات��ه .ولعل
منه �إل��ى النخب؛ فكان يرتدي المالب�س العادية والعملية،
ويتحدث باللغة المفهومة للجميع ،وي�ستخدم �أحياناُ تعابير درا�سته للعلوم والفل�سفة عبّرت عن ميوله وعك�ست طريقة
من ال�م��وروث الثقافي واالجتماعي الأردن ��ي ،والتي كانت تفكيره .وم��ع ذل��ك ،كانت مطالعاته ت�شمل �سِ يَر البطوالت
تلقى �صدى �إيجابيّا من الأغلبية .وبالرغم من تقاطيع وجهه وفي ال�سيا�سة والفل�سفة والتاريخ الع�سكري .وهناك العديد
جاف وال من الأدلة من �أحداث ووقائع تثبت �أنه كان يطالع كل ما هو
ال�صارمة والعاب�سة ،التي تعطي االنطباع ب�أنه رجل ّ
يعرف �إ ّال الجد؛ ف�إن �أ�صدقاءه يجمعون على �إنه كان دمث ًا حديث ،حيث كان يناق�ش ويتبادل الكتب الحديثة مع بع�ض
ويحمل م�شاعر رقيقة .لكنه من ناحية �أخرى كان يبدو �صلب ًا قادة الفدائيين ومع بع�ض �ضباط الجي�ش المثقفين .والأهم
في المواقف ال�صعبة والخطيرة ،ولم يكن عاطفي ًا في �أظهار �أن��ه رُوِيَ �أن و�صفي ك��ان ينوي ت�أليفَ كتاب ح��ول مبادئ
م�شاعره .وربما ب�سبب ه��ذه التركيبة الع�صبية واالت��زان الحرب ونظرياتها.
النزاهة والإ�ستقامة :عا�ش و�صفي فقير ًا ومات فقيراً،
وال�سواء النف�سي توفرت له جاذبية «كاريزما» قيادية خا�صة
رغ��م وج��وده في مواقع تهيّ ء لمن يريد ا�ستغاللها ثروة
توحي للآخرين بالثقة.
كبيرة .روى عنه زمالء عملوا معه في �ضريبة الدخل� ،إنه كان
دائم ًا في حالة عوز .وكان ي�ستدين ثمن علبة ال�سجائر .وقد
ال�شجاعة
لعل �صفة ال�شجاعة كانت الأكثر و�ضوح ًا في �شخ�صية ازداد �إعجابهم به عندما عرفوا ب�أنه ي�ساعد �آخرين محتاجين
و�صفي التل .لقد امتلك ال�شجاعة بنوعيها؛ ال�شجاعة المادية من راتبه .قال عنه زميل �آخر« :كانت نظافة يده فوق حدود
(البدنية) وال�شجاعة الأدبية .ف�شجاعته في ميدان القتال ،الت�صور ،بينما كان المجال �أمامه وا�سع ًا ل�ل�إث��راء» .لي�س
�شهد له فيها زمالئه ،في معارك الجليل ،والتي �أ�صيب في هذا فح�سب ،بل �إنه قام ب�شراء الأر�ض التي بنى عليها بيته
�أحداها ،ولكنه تابع القتال .وهذه ال�شجاعة ظهرت كذلك في غرب �صويلح بالتق�سيط لمدة ع�شر �سنوات من ال�سيد فهد
بع�ض المواقف في الميدان؛ حين اعتر�ض على �أوامر قيادة العبدالالت .وبد�أ البناء عليها بغرفتين تم الإ�ضافة �إليها فيما
جي�ش الإنقاذ باالن�سحاب من الجليل �إلى لبنان ،وفي محاوالته بعد ،وبم�ساعدة زوجته .و�إجماالً ،توفي وعليه دين يقارب 94
الم�ستميتة مع الم�س�ؤولين في �سوريا ولبنان ،لإجبارهم �إلف دينار معظمها لم�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي �أنفقها على
على اال�شتباك مرة �أخرى مع العدو ،وفي جولة ثانية ،وفي �إن�شاء مزرعته في منطقة الحالبات.
تحري�ضه ل�ضباط فوجه لالنتقال �إل��ى نابل�س وا�ستئناف
الحزم والعدل
القتال� .أما ال�شجاعة الأدبيّة؛ فقد ميّزت جميع مواقفه في
كثيرة هي المواقف التي تدل على �صفتي الحزم والعدل
الحياة .لقد كان يجاهر بمواقفه رغم معار�ضة الكثيرين الذين
كانوا ي�سيرون مع التيار .لقد �أيّد على �سبيل المثال ،دخول عند و�صفي ،والتي تبعث �شعور الثقة لدى من حوله ،حين
الأردن في حلف بغداد .ووقف كذلك �ضد دخول الأردن حرب ي��رون �أم��ام�ه��م ن�م��وذج� ًا ف��ي ال�شموخ وال�ث�ب��ات� ،سيما في
عام  ،67رغم الم�شاعر العامة الجارفة والأغلبية التي ترى المواقف ال�صعبة .بعد انتهاء مرا�سم ت�شييع ال�شهيد هزاع
العك�س .و�أخيراً� ،ألم تكن �شجاعة و�صفي الممزوجة بالكبرياء المجالي ،ق��ال لموظفي الإذاع ��ة« :لقد فقدنا ه��زاع .ولكن
والعناد ،هي التي جعلته ،رغم التحذيرات الر�سمية ،ي�صمّم الأردن ما يزال هو هو .علينا �أن ال نظهر �أي نوع من التخاذل.
وليكن �شعارنا� :أذا مات منا �سيد قام �آخر� .إن خير ما نرد
على الذهاب �إل��ى القاهرة للم�شاركة في �إجتماعات مجل�س
الدفاع العربي ،وهي الم�شاركة التي �إنتهت ب�إ�ست�شهاده غِ يلة؟ به على الأ�شرار؛ �أن نم�ضي في طريقنا بكل �صالبة وثبات».
الإعتماد على النف�س :كان و�صفي �شديد الثقة بالنف�س .وهناك موقف �آخر يحمل داللة الحزم ،وذلك عندما �أراد عمل
كان يجاهر ب�آرائه ويناق�ش بو�ضوح ال بل كان دوم ًا يبادر �إلى دوام ال��دوائ��ر الحكومية على فترتين ،قبل الظهر وبعده،
ذلك� ،إذ كان له ر�أي في �أي موقف؛ ي�شرح ويناق�ش ويحاور �أ�سوة بالعديد من الدول المتقدمة ،فاعتر�ض بع�ض وزرائه
حول ر�أيه لي�س فقط مع زمالئه �أو مر�ؤو�سيه ،بل حتى �أمام بحجة �أن الموظفين �سيكرهونك ،ف��رد و�صفي :التهمني
ر�ؤ�سائه .قال و�صفي في م�ؤتمر �صحفي في  ،1970/11/7كراهيتهم� ،إذا كان ال�شعب ي�ستفيد من ذلك ،وعندما �أخرج من
حول المعركة عنوان الوجود الأردن��ي�« :إذا كنت �شخ�صي ًا الوزارة �أ�ستطيع �أن �أفتح دكاناً.
فرد وزير �آخر ،ممازحاً� ،إنك لن تجد من ي�شتري منك.
قد عانيت بع�ض ال�شيء في كل المراحل التي ت�شرفت فيها
بحمل الم�س�ؤولية ،ف�إنني قانع ب�أن �سبب تلك المعاناة ،هو ف�ضحك و�صفي وق��ال هذا ال يهم .من جهة �أخ��رى ،فهناك
�إ�صراري على التم�سّ ك بالو�ضوح في كل �شيء؛ الو�ضوح الكثير من الوقائع التي يعرفها الكثيرون التي تدل على �صفة
في تفكيري و�أفكاري ،والو�ضوح في عملي وخطواتي .وهو العدالة عند و�صفي .فهو لم يحابِ �صديق ًا �أو قريب ًا بل كان
�إ�صرار� ،أح��ب �أن �أ�ؤك��د على ت�شبّثي فيه ،و�إيماني ال��ذي ال ي�ؤمن بالكفاءة .وي��روى �أن �أح��د زمالئه ال��وزراء ،ر�شح له
حد له ،ب�صحته وج��دواه»� .إن هذا القول يو�ضح بدقة مدى �شخ�ص ًا ليعين �سفيراً ،م�ؤكد ًا على ح�سن �أخالقه وا�ستقامته.
ثقته بنف�سه .وفي ر�أيي ،لي�س �أدل على ثقته بنف�سه �أنه كان فما كان من و�صفي �إ ّال �أن �أجاب� :إذا كان فا�ض ًال �أمين ًا فيمكنك
�أكثر رئي�س حكومة عقد ندوات مفتوحة مع المواطنين حول م�صاهرته.
لكننا لن نعيّنه �سفيراً .و�أكثر من ذلك ،تم اال�ستغناء عن
مختلف الموا�ضيع ومختلف القطاعات� ،أثبت خاللها �أنه
خدمات �صديقه و�صديق وال��ده الدكتور �صبحي �أبو غينمة
محاور من طراز مميّز.
كان التل ،ب�شهادة ك ّل من عرفه ،يملك طاقة هائلة على في عهده ،في ق�ضيه تتعلق بدعم قرارات الم�ؤ�س�سية .وهذا
العمل الذهني والبدني .كان يبد�أ العمل في بع�ض الأحيان من لم يمنع و�صفي من �أن ي�سير بجنازته و�أن يحزن لفراقه.
ال�صباح الباكر حتى �ساعة مت�أخرة من الليل ،مكتفي ًا ب�أكل ما وفي موقف �آخ��ر ،حين ت�شكلت لجنة في وزارة الخارجية
تي�سّ ر وهو يعمل بدون كلل .والأهم� ،إنه كان قادر ًا على العمل لإعداد قوائم بالموظفين الذين ال يحملون م�ؤهالت جامعية
تحت ال�ضغط� .شهد المرحوم ال�شريف عبد الحميد �شرف ب�أن لنقلهم �إلى مواقع �أخرى .و�أثناء بحث المو�ضوع في مجل�س
لديه طاقه كبيرة من �صفاء الذهن� ،إذ قال�« :إن و�صفي كان الوزراء ،لفت �أحد الوزراء النظر� ،إلى �أن �أحد �أع�ضاء اللجنة
ي�شترك في اجتماعات طويلة تعالج ق�ضايا بغاية الأهمية ،ثم ال يحمل �شهادة جامعية .حينها �إرت��أى و�صفي �أن ينقل مع
ينتقل مبا�شر� ،إلى اجتماعات مجل�س الوزراء ،ويبد�أ الدخول الآخرين؛ فدافع البع�ض عنه ب�سبب كفاءته وخبرته الطويلة.
في ق�ضايا �أخ��رى ،ب�صورة تبدو وك�أنها ت�ستحوذ على كل ف�أجاب و�صفي� :إن هذا ال�شخ�ص �صديق لي .ولكن الم�س�ألة
م�س�ألة مبد�أ .وال يمكن �أن �أوافق على �أي �إ�ستثناء .ولم يتردّد
�إهتمامه».
الإبداع الذاتي� :آمن و�صفي ب�أهمّية الإبداع لدى مخططي في تطبيق العدالة.
كثيرة هي المواقف والأفعال في حياة و�صفي التي تدل
الحرب .ويرى ب�أن المعركة التي يراد التخطيط لها ال يمكن
�أن تكون ن�سخة طبق الأ�صل عن معركة غيرها ،لأن المعطيات على حما�سته منقطعة النظير .لم يتردد في معار�ضته لأمر
تتغير .لذلك ،من الخط�أ �إلتما�س الإجابات في تقليد �أ�ساليب �إن�سحابه من الجليل و�إلحاحه على متابعة القتال .وحتى فيما
كانت �صالحة في معارك معينّة .وعليه ،فال بد �أن يكون بعد ،حاول با�ستماتة �إقناع القادة باال�شتباك في جولة جديدة
�أ�سلوب معركتنا جديد ًا ومبتكر ًا ومبدعاً .كما والح��ظ �أن من القتال .وكانت هي ال�سبب المبا�شر في و�ضعه بال�سجن
القادة ال�صغار في جي�ش العدو يتدربون على ممار�سة الإبداع و�إب �ع��اده بعد ذل��ك .وحما�سه ه��و ال��ذي ك��ان ال��داف��ع وراء
الذاتي .ويتم �إعطا�ؤهم قدر من الحرية في اتخاذ القرار ح�سب الكتابة حول ما يعتقد �إلى كل الم�س�ؤولين؛ فعندما كان يعمل
التطورات الميدانية ،على العك�س من الجيو�ش العربية .لقد م�ست�شار ًا في ال�سفارة الأردنية في �ألمانيا ،كتب على �سبيل
ظهرت �صفة الإبداع الذاتي لدى و�صفي ب�صورة جليّة ،في المثال �إلى جمال عبد النا�صر في عام  ،1956يعر�ض عليه
الكثير من الإنجازات النوعية �أثناء توليه مواقع الم�س�ؤولية اال�ستعداد لال�شتراك في القتال �ضد العدوان الثالثي .وفي
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النخب فكان يرتدي املالب�س العادية والعملية ،ويتحدث باللغة
املفهومة للجميع ،وي�ستخدم �أحيان ُا تعابري من املوروث الثقايف
واالجتماعي الأردين ،والتي كانت تلقى �صدى �إيجابيّا من الأغلبية
الإدارة :في بحثه المعنون حقائق المعركة؛ بيّن و�صفي
�أن المعركة لي�ست فقط �إ�ستراتيجية وتكتيك؛ فهذان يعتمدان
في الأ�سا�س على ما ي�صطلح عليه ع�سكري ًا باللوج�ستيك..
فالإ�ستراتيجية والتكتيك هما ك�سقف في الهواء �إن لم ت�سنده
�أعمده اللوج�ستيك .وه��ذا يعني تنظيم وتهيئة كل الجهود
المطلوبة للمعركة حتى ت�ستخدم �إ�ستراتيجي ًا وتكتيكياً؛ �أي
ح�ساب كل نب�ضة جهد ب�شرية �أو مادية وتهيئتها وح�شدها،
حتى ت�ستخدم في المواجهة في �أ�سلوب معين �ضمن حدود
مكان وزم��ان معينين .وي��ؤك��د �أن الإدارة رك��ن من �أرك��ان
المعركة ،ويجب �أن يخطط لها بدقه متناهية؛ �إذ ال يمكن
خو�ض المعركة ب��دون و�صول الإدارة �إل��ى مكان المعركة
وبالزمان ال�صحيح.
الر�أي العام :كع�سكري ودبلوما�سي و�سيا�سي ومثقف،
ق �دّر و�صفي �أهمية ك�سب ال ��ر�أي العام �إل��ى جانب معركة
التحرير التي ت�صورها؛ فالر�أي العام الداخلي ،يجب �أن
يكون مقتنع ًا بعدالة الق�ضية ،وب�أهداف المعركة .وهذا جزء
�أ�سا�سي من الخطة التي كرّ�س لها جهده ووقته� .أما الر�أي
العام الخارجي ،فقد دع��ى و�صفي العرب �إل��ى التعلم من
العدو في كيفية التعامل مع الم�ؤ�س�سات والجهود الدولية.
بمعنى �أن يتابع العرب المجهودات الدولية ،دون ن�سيان
�أن الطريق للأهداف هو طريق ال�سالح ،حتى ال ن�ضيع في
دوامات الدعاية والإنتظار والآمال وال�سمعة الدولية الح�سنة.
ويعترف و�صفي ب�أن العرب متخلفون عن ال�صهاينة في مجال
العمل ال�سيا�سي .ولذلك دع��ى �إل��ى تبني مخطط يدعو �إلى
تعبئة �سيا�سية دولية نا�شطة لخلق وجود دولي مالئم .وهذا
يتطلب توحيد كلمة العرب ال�سيا�سية ،وبذل جهود �سيا�سية
مبا�شرة في العوا�صم ولدى الحكومات في �سائر المحافل
الدولية .على �أن ال تكون هذه االت�صاالت فورية ومرتجلة وفي
ال�ساعة الأخيرة .بل دائمة ،وانتهاج �سيا�سة توثيق العالقات
وك�سب ال�صداقات ،وا�ستخدام مبد�أ تبادل الم�صالح وتقديم
الم�ساعدات في هذا ال�سبيل.
عام  ،1958كتب �إلى فا�ضل الجمالي ،وزير خارجية العراق
حينذاك ،يقترح عليه �إر�سال نجدة من المقاتلين �إلى الجزائر
دعم ًا للثوار ،مبدي ًا ا�ستعداده للم�شاركة بها .والحقيقة،
�أن و�صفي اعتاد على كتابة المذكرات والر�سائل �إلى كبار
الم�س�ؤولين ،يحلل فيها الأو��ض��اع ،ويقترح فيها الحلول.
وب�شكل خا�ص ،كان يكتب �إلى جاللة الملك حين يكون خارج
الحكومة .هذه كلها دالئل على حما�سه منقطع النظير تجاه
ق�ضايا الأردن والق�ضايا العربية.
الإخال�ص� :أن مجمل �سيرة و�صفي وعمله الد�ؤوب بدون
كلل ،ب�إنجازاته العديدة في المجاالت المختلفة ،وفي كل
المواقع التي عمل بها و�صو ًال �إلى رئا�سة الحكومة؛ تدل على
�إخال�صه الكبير والعميق لبلده ولق�ضايا �أمته العربية وعلى
ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية .وال �أدل على ذلك من قول المغفور
له الملك ح�سين ،في م�ساء يوم �إ�ست�شهاده« :عا�ش و�صفي
جندي ًا منذور ًا لخدمة بلده و�أمته؛ يكافح ب�شرف ورجولة
ما�ض بالكفاح في
من �أجلها ..وق�ضى كجندي با�سل فيما هو ٍ
�سبيلهما برجولة و�شرف» .هذه �شهادة حق؛ �إذ �أن و�صفي
�أعطى عمره للأردن.
و�صفي ومبادئ الحرب

م��ن ي �ق��ر�أ ب�ت�م� ّع��ن �أب� �ح ��اث و� �ص �ف��ي ال �ت��ل وك�ت��اب��ات��ه
ومحا�ضراته ح��ول الق�ضية الفل�سطينية؛ �أ�سباب هزائمنا
الع�سكرية ،و�أ�ساليب اال�ستعداد لمعركة التحرير؛ يجد ،بدون
�شك� ،إنه انطلق من فهم عميق لمبادئ الحرب كونها ح�صيلة
تجارب الآخرين .و�س�أعر�ض هنا �إيجاز ما قاله �أو �آمن به
حول مبادئ الحرب.
الح�شد :كان �إدراك و�صفي و�إيمانه ب�أهمية و�ضرورة
ح�شد القوة ،بالمعنى الوا�سع :الح�شد اال�ستراتيجي؛ �أي
ح�شد ق��وة المجتمع وتح�ضير الأم ��ة للحرب .وبالمعنى
ال�ضيّق والع�سكري؛ ح�شد ال �ق �وّات ال�ك��اف�ي��ة ،لمواجهة
الم�شروع ال�صهيوني .وعملياً ،تبنى و�صفي برامج وخطط،
ونفذ بع�ضها ،بهدف ح�شد ق��وى المجتمع للمعركة .فهو
الذي قال ب�أن الح�شد الع�سكري �أ�سا�سه ح�شد مادي وعدالة
اجتماعية واقت�صادية .وبالمعنى الفني الع�سكري؛ فقد وجه
اللوم للعرب لعدم بذلهم جهد حقيقي لح�شد القوات الكافية
رغم توفرها .فقد عزى هزيمة جي�ش الإنقاذ �إلى هذا ال�سبب
وج��ادل ب��أن عذر قلة الجنود غير �صحيح .كما �إن��ه �أو�ضح
ب�شكل جلي �أن �سبب هزيمة الجيو�ش العربية هو عدم ح�شدهم
لإمكانياتهم ودفعها للمعركة لأ�سباب ع��دي��دة .لقد لخ�ص
و�صفي بدقة ر�أي��ه في �أهمية مبد�أ الح�شد ،في محا�ضرته
بالجامعة الأردنية عام  1970حين قال« :يجب �أن ينفي هذا
الفهم – فهم علم ومنطق الحرب – عن تفكيرنا وتخطيطنا
كل الآم��ال والأوه��ام ال�شاعرية ،ب�أنه يمكن خو�ض المعركة
دون ح�شد �شامل مح�سوب دقيق فعلي� ،أو خو�ض المعركة
بقوى �أو �إعداد �أو �إمكانيات لم يو�صلها اللوج�ستيك �إلى مكان
المعركة وزمانها».
�إدام��ة الق�صد (الهدف)  :لعل �أو�ضح دليل على �إيمانه
وقناعته ب�أهمية المحافظة على الهدف ،هو ما ورد في خطه
العمل التي و�ضعها عام  ،1971مع فريق من وزرائ��ه .ورد
تحت بند مالمح خطة العمل� ،أوالً :ع�ن��وان خطة العمل:
المعركة ،ما يلي «ما يلزم للمعركة ينفذ ويبقى ويزيد .وماال
يلزم يزول ويخفف .هذا هو عنوان الخطة والفي�صل لكل جهد
تف�صيلي �أو ع��ام ،داخلي �أو خارجي ،تنظيمي �أو تنفيذي،
اخت�ص منه بت�صرفات الدولة �أو المواطنين ،حتى
ّ
�سواء ما
ال�شخ�صية»� .أما على ال�صعيد الميداني الع�سكري؛ ففي بحثه
حول جي�ش الإنقاذ ،وفي تحليله لمعركـة (م�شمار هاعيميك)،
ذكر �أن �أول الأخطاء التي حدثت في المعركة هو �إعطاء الأمر
بوقف هجوم القطعات المتقدمة بحجة مفاو�ضات الت�سليم.
وفي تف�سيره لهذا الخط�أ الع�سكري� ،أكد �أنه ال يجوز ع�سكري ًا
وق��ف اندفاع قطعات مهاجمة مهما كانت الأ�سباب .و�أن��ه
لي�س لوقف الهجوم في هذه المعركة �أيّ مبرّر لأن الجي�ش
فقد المباد�أة نهائياً ،وا�ضطر لتمركز دفاعي �أفقده الحركة
والمرونة.
العمل التعرّ�ضي� :إنحاز و�صفي دوم ًا للعمل التعرّ�ضي
على ح�ساب العمل الدفاعي .وفي قتاله في الجليل قاد معارك
تقدم وهجوم ،ولم ي�ستكِن في الدفاع� ،إذ كان يقوم بعمليات
تعر�ضيّة محليّة .وحين كتب عن �أ�سباب الهزيمة في حرب
1948؛ انتقد ب�شده لجوء قوات الدول العربية عموم ًا �إلى
الدفاع ،با�ستثناءات قليلة .وقد كان محق ًا في ر�أيه .والحقيقة
هي �أن كل الجيو�ش العربية ،بعد الهدنة الأول��ى ،لج�أت �إلى
الدفاع الم�ستكين ،ب�إنتظار هجمات قوات العدو التي كانت
ت�ن��اور وتهاجم بكل قواتها ف��ي موقع تهزم فيه القوات
المقابلة ثم تنتقل �إلى موقع �آخر.
قابلية الحركة :قناعة من و�صفي ب�أهمية القدرة على

تنب�ؤات ع�سكرية لو�صفي
وقبل �أن �أنهي حديثي عن هذا الجانب في تاريخ وجهد
وفكر ال�شهيد و�صفي التل� ،أجد من ال�صعوبة بمكان مقاومة
رغبة داخلية ناتجة عن حالة اندها�ش �أو انبهار ،تلحّ علي في
�أن �أتطرق لبع�ض تنب�ؤاته الع�سكرية للم�ستقبل .والحقيقة
هي �أن َم ْن يطالع كتابات و�صفي ،ومن يعرف �آراءه ومواقفه
حول �ش�ؤون ال�سيا�سة والحرب؛ البد �سيدرك �أنه كان بعيد
النظر ،وذا ب�صيرة ور�ؤي ��ا ثاقبة .لقد توقع تطور �أم��ور
ب�إتجاهات معينة كما توقع وق��وع بع�ض الأح��داث� ،أغلبها
تحقق مع م��رور الزمن وبع�ضها متروك للم�ستقبل .وهنا
�س�أعر�ض لبع�ض النماذج.
حرب  :1967كان يدرك ب�أن احتالل ال�ضفة الغربية هو
الهدف التالي لإ�سرائيل بعد قيامها عام  ،48وقد كتب عن
هذا .وخالل المرحلة التي قادت �إلى حرب  67عبّر و�صفي عن
عدم ارتياحه لتطوّر الأحداث لأنه توقع الأ�سو�أ .وما توانى
عن تحذير �أ�صحاب القرار .وباخت�صار ،كان يرى ب�أننا غير
م�ستعدين للحرب .وكان يدرك ب�أننا �إذا تورطنا بحرب قبل
�أوانها؛ �سنفقد ال�ضفة الغربية والقد�س.وهذا فع ًال ما حدث.
ال �� �س�لاح ال� �ن ��ووي :ف��ي ب�ح��ث ح ��ول الإ��س�ت��رات�ي�ج�ي��ات
الع�سكريّة ،ت ّم ن�شره في جريدة الحياة اللبنانية ،في كانون
الثاني عام  ،1955تو�صل و�صفي �إلى ا�ستنتاج �أن الت�سابق
في المجال النووي بين ال�شرق والغرب ،قد و�صل �إلى حد
الإ�شباع العلمي والعملي� .أي �أن الطرفين �أ�صبحا يمتلكان
نف�س الطاقة التدميرية .و�أ�ضاف� :إنه طالما �أن الب�شرية ال
يمكن �أن تقرر االنتحار ،بالرغم من حتمية ا�ستمرار ظاهرة
الحروب؛ لذا البد من الو�صول �إلى معاهدة لتحريم ا�ستخدام
الأ�سلحة النووية� ،أ�سوة بالغازات ال�سامة التي ا�ستخدمت
في الحرب الكونية الأولى ،وتم تحريمها فيما بعد .وبالفعل،
فقد توّ�صلت القوى الكبرى �إلى اتفاقية منع انت�شار الأ�سلحة
النووية في عام � ،1968أي بعد  13عام ًا من توقعه.
ال�ف��رق المجحفلة :ف��ي مقالة ل��ه بعنوان «ع��ن الجولة
الثانية� :آراء في �أ�س�س ال�سوق والتعبئة» ،ن�شرت في المجلة
الع�سكريّة الأردنية في �آذار  ،1956وفي معر�ض �إبداء ر�أيه
بالت�شكيل والت�سليح لقواتنا؛ �أك��د التل على وج��وب �أخذ
القطعات المقاتلة �شكل الأرتال �سريعة الحركة ،الكثيفة في
قوة نارها .على �أن يغلب عليها من حيث عددها االخت�صار في
العدد ،مع زيادة قوة نار الوحدة .وذكر تحديداً� ،أن �أقرب
تمثيل ي�ستطيع تقديمه لتو�ضيح هذه النقطة ،هو الت�شكيالت
المعروفة بالفرق الآلية� ،شرط �أن تطعّم بقطع مدرعة ت�ساند
الم�شاة المحمولين .بعد مرور ع�شرين �سنه على اقتراحه،
و�أث�ن��اء مرحلة �إع��ادة ت�شكيل قواتنا الم�سلحة؛ تم في عام
 ،1976اعتماد نظام الفرق الآلية والمدرعة ،المكتفية ذاتي ًا
في قتالها� ،أو ما �أ�صطلح على ت�سميته بالمجحفلة.
القيادة العربية الم�شتركة :لم ي�ؤمن و�صفي ،ومن خالل
التجربة ،ب��أن القيادات الموحّ دة التي تخرج إ�ل��ى الوجود
بمجرد �إعالن الحرب ،قادرة على القيام بواجبها ،وال حتى
بالقيادات العربية الموحدة ،والتي و�صفها بالقيادات النظرية
على ال��ورق .بل �أراد قيادة فعليّة ذات �صفة تنفيذيّة وا�سعة
وملزمة .وطالب بوجوب �أن يخرج التفكير بالقيادة الموحدة
عن المفهوم التقليدي الخاطئ؛ ب�أنها قيادة تجمع جيو�ش
دول منف�صلة ،ذات �سيادات قائمه بنف�سها .و�أ�ضاف� :إن من
العبث اال�ستمرار بهذا التفكير االنف�صالي .ومن الواجب �أن
يح ّل مكانه اعتقا ٌد را�سخ ب�أن البلدان العربية متمّمة لبع�ض
من حيث �إمكانياتها الع�سكرية .وباعتقاده �أن هذا التفكير
الع�سكري بالوحدة �أ�سا�س �أول��ي للقيادة الموحدة .وهو ال
ي�ستند على مبررات عاطفيّة .بل يفر�ضه منطق فني ع�سكري.
هدف
وهذا يعني �أن الوحدة بمعناها القومي يجب �أن تكون َ
القيادة الموحدة .وفي ظني؛ �أن و�صفي في دعوته هذه ،ربما
ا�ستلهم بع�ض �أفكاره من تجربة �أوروب��ا وحلف الناتو� ،إنه
يدعو �إلى التوحيد الع�سكري الحقيقي ،الذي �سيمثل خطوة
على طريق توحيد البالد العربية .وه��ذه �أمنية ،وم��ا تزال
بانتظار �أن تتحقق يوم ًا ما ،عندما تتغير حال الأمة.
وفي الختام� ،أقول :هذه محاولة لت�سليط بع�ض ال�ضوء
على الجانب الع�سكري من �شخ�صيّة الراحل و�صفي التل.
وه��و ج��ان��ب م �ه �مّ� ،أت�م�ن��ى على المخت�صين متابعة بحثه
م�ستقبالً؛ اح�ت��رام� ًا وت�ق��دي��ر ًا لتاريخنا ول�شهدائنا ،وفي
الطليعة منهم و�صفي التل� ،صاحب الم�شروع الوطني ،الثائر
القومي ،وال�سيا�سي الأردني ,الذي م ّر في �سمائنا كال�شهاب،
وترك ب�صمات وا�ضحة في تاريخ بلدنا .وبعد ذلك ،ف�إلى كل
�شهدائنا الأب��رار ،وكافة المنا�ضلين الأبطال� ،أقول :تنحني
هاماتنا �إجال ًال وتقدير ًا وفخر ًا بما قدمتموه من �أجل الأردن
وفل�سطين والمقد�سات .فجزاكم اهلل خير ًا نيابة ً عن الأمة.

المناورة؛ فقد حلل �أ�سباب �ضعف القدرة على المناورة لدى
الجيو�ش العربية في حرب  ،48مبيّن ًا �أن �ضعف القادة وقلة
التدريب ،عنت �أن طاقتها العقلية كانت �ضعيفة .و�ضعف
الطاقة العقلية المدرّبة بين ال�ضباط عنى عدم القدرة على
المناورة الناجحة .وعندما تنعدم ال�ق��درة على المناورة؛
فمعنى ذل��ك ال�خ��وف م��ن المعارك المك�شوفة التي تعتمد
بالدرجة الأول��ى على المناورة .ونتيجة لهذا العجز؛ فقد
فقدت الجيو�ش العربية زمام المبادرة ،وتجمّدت الجيو�ش
في حرب م�ستكينة .وفي بحثه الأخر حول تطور المفا�ضلة
بين ال��دف��اع والهجوم؛ �أ�سهب في �شرح الفكر الع�سكري
الألماني ومدر�سة (البلتزكريج) ،والتي اعتمدت �أ�سا�س ًا على
مزايا ال��دروع ،واعتمدت الهجوم الخاطف و�سرعة �إجراء
المناورة؛ ممّا يوحي ب�إعجابه بها.
المفاج�أة� :آمن و�صفي ب�أن المهاجم يملك زمام المبادرة.
وبالتالي يملك زمام المباغتة في الزمان والمكان ،والقدرة
على ح�شد القوّة في �أي مكان يريد المهاجم توجيه ال�ضربة
منه .و�أكد هذا المعنى في بحثه حول ف�شل معركة (م�شمار
هاعيميك) حين قال �إن« :قيادة المعركة �أهملت تمام ًا ر�صد
العدو ومراقبته ،ممّا جعله يتمركز في ت�شكيالته وخطوط
�شروعه بحرية تامة ،مكنته فيما بعد من القيام بحركته
بمفاجئة تامة �أك�سبته الن�صر.وكما نعلم ف�إن عن�صر المفاج�أة
هو �أحد المبادئ الثمانية الأ�سا�سية للقتال،والمفاج�أة وحدها
تعطي المفاجئ قوة �إ�ضافية ت�ؤمن ثالثة �أرباع الجهد الالزم
لك�سب �أي معركة».
الأم��ن :ي��درك كل ع�سكري جيد ،وو�صفي منهم� ،أهمية
عامل الأمن للجيو�ش والت�شكيالت في ال�سلم والحرب .وعادة
ما تتخذ ترتيبات �صارمة لمنع العدو من الح�صول على
معلومات عن الجي�ش؛ ت�شكيالت وت�سلح ًا وخططَ ونوايا.
وت��زداد �أهمية الأم��ن في حالة الحروب .من ناحية �أخرى،
يقول و�صفي في تحليله لأ�سباب هزيمة جي�ش الإنقاذ في
�أول معركة له وهي معركة الزراعة�« :إن ما حدث هو �إنه لم
يبق �إن�سان في منطقة جنين لم يعرف في القتال وتفا�صيله.
وبالطبع ت�سربت هذه الأخبار نف�سها للعدو».
وح��دة القيادة :ال يخفى على �أح��د� ،أن من �أه��م �أ�سباب
هزائم العرب في كل حروبهم ،هو افتقادهم لقيادة موحدة؛
ففي حالة جي�ش الإن�ق��اذ تعددت ال�ق�ي��ادات ،ما بين اللجنة
ال�سيا�سية التابعة لجامعة ال��دول العربية وقائد عام قوات
فل�سطين المعين من اللجنة ،والهيئة العربية العليا� ،إ�ضافة
لوجود قوات م�ستقلة ال ت�أتمر ب�أمره �أحد .وفي حالة الجيو�ش
العربية حين دخولها الحرب في عام  ،1948وبالرغم من
وجود قيادة عامة برئا�سة اللواء �إ�سماعيل �صفوت؛ إ� ّال �أن
الواقع هو �أن كل جي�ش عربي كان م�ستق ًال بقيادته ،ولم ين�سّ ق
مع الجيو�ش المجاورة .كتب و�صفي ب�أنه نتيج ًة النعدام
القيادة الموحدة للجيو�ش العربية ،لم تنفذ الخطة الع�سكرية
ول��م يج ِر تن�سيق حتى على توقيت العمليات الع�سكرية.
وبالتالي بدت الجيو�ش العربية وك�أن كل جي�ش منها يغزو
فل�سطين وح��ده؛ ممّا مكن العدو من ا�ستغالل هذا الو�ضع
وامتالك زمام المبادرة .و�أكد و�صفي في كتاباته �إن القبول
بمبد�أ تعدد القيادات �إنكا ٌر لأب�سط �أ�س�س الفن الع�سكري؛ لما
في ذلك من بعثرة للجهد وت�شوي�ش وت�ضارب .وي�ضيف:
�إن من �أهم نقاط ال�ضعف لدينا هي التجزئة وتعدد القيادات
والإرادات .والحقيقة� ،أن و�صفي كان في منتهى ال�شجاعة
وال���ص��دق حين الح��ظ �أن مخطط ال�ق�ي��ادة ال�م��وح��دة التي
اقترحتها جامعة الدول العربية ،نتيجة لقرار م�ؤتمر القمة
العربي الأول في عام  ،1964يدل على �أنه لم يق�صد بها �أن
تكون قيادة وال �أن تكون موحدة ،وال �أن تخرج �إل��ى حيّز
الوجود والفعالية �أ�صالً .ولهذا ظلت و�ستظل حبر ًا على ورق.
المعنويات� :أدرك و�صفي ،وبالتجربة� ،أهمية المعنويات
في مواجهة العدو .و�آمن ب�أن تعبئة القوى الروحية لل�شعوب،
ال تقل �أهمية عن تعبئة القوى المادية ،و�أن��ه البد لكل خطة
تهدف �إلى �إنقاذ فل�سطين من �أخذ هذا الجانب ببالغ االهتمام؛
فنف�سية ال�شعوب ومعنوياتها طالما كانت العامل الحا�سم
في م�صائر المعارك .وبالت�أكيد �أن معارك اليوم ال تقت�صر
على المقاتلين في الجبهات ،بل تتناول في ت�أثيرها الجبهة
الخلفية .لقد عرف بالتجربة� ،أن مذبحة دير يا�سين الوح�شية
في ع��ام  1948قد هزمت العرب نف�سياً ،ب�سبب الق�صور
العربي عن فهم �أه��داف�ه��ا ،وف��ي تح�صين الأه��ال��ي نف�سياً.
وف��ي المخطط ال��ذي و�ضعه و�صفي لفل�سطين ،دع��ى �إل��ى
تهيئة العرب نف�سي ًا للمعركة القادمة ،ومعنى ذلك العمل على
تخليق حالة تنم عن ا�ستعداد ذهني تام لكل ت�ضحية في �سبيل
الن�صر .وبالتفا�صيل ،طالب بو�ضع خطة محكمة للدعوة
والتب�شير تتناول الم�ؤ�س�سات التربويّة كافة ،وو�سائل الإعالم
والأندية والم�ساجد ..وتجنيد الطاقات الن�سائية ،اعتماد ًا على
ركائز الدين والتراث والتاريخ والإيمان بالحق والعدل .على
* محا�ضرة القيت الحياء ذكرى ال�شهيد و�صفي
�إنه لم يغب عن بال و�صفي ،كع�سكري� ،أن �أكثر ما يعمل على
رفع معنويات الجنود والوحدات هو الإنجاز وتحقيق الن�صر التل التا�سع والثالثون في ندوة اقامها المركز االردني
في الميدان.
للدرا�سات بتاريخ 2010-7-23
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و�صفي و« .. »$املربرات والأهداف
مجيد ع�صفور *

عام  1967وقبل حرب حزيران بنحو �شهرين
ق��ررت الحكومة الأردن��ي��ة دم��ج ال�صحف اليومية
في مجموعتين ،واح��دة ت�صدر في القد�س وت�ضم
�صحيفتي «الجهاد» و«الدفاع» تحت م�سمى جريدة
«القد�س» والثانية ت�صدر في عمان وت�ضم �صحيفتي
«فل�سطين» و«المنار» تحت م�سمى «الد�ستور»،
التي ما تزال ت�صدر حتى اليوم ولكن ب�شكل م�ستقل
بعد ان انفرط قرار الدمج ب�سبب الحرب.
كان �صاحب «الجهاد» المرحوم �سليم ال�شريف،
منا�صر ًا ل�ل�أردن و�سيا�ساته وم�ؤيد ًا لجاللة الملك
ال��راح��ل الح�سين العظيم ،وكذلك كانت �سيا�سة
�صحيفة «المنار» تحت رئا�سة المرحوم الحاج جمعة
حماد حيث كانت مملوكة له وللمرحومين محمود
ال�شريف وكامل ال�شريف ،وال عالقة قربى بينهم
وبين �صاحب «الجهاد» المرحوم �سليم ال�شريف،
فيما كانت بقية ال�صحف م�صطفة خلف م�صر بقيادة
المرحوم الراحل جمال عبدالنا�صر.
بعد ال��ح��رب التي ا�سفرت ع��ن هزيمة كبيرة
للعرب ،وك��ان الأردن �أكبر مت�ضرر منها لفقدانه
ن�صف الدولة تقريباً ،وجدت ال�صحف في ال�ضفة
الغربية نف�سها �أ�سيرة االحتالل كما كل ال�ضفة وكل
الم�ؤ�س�سات هناك.
بعد ع��دة �أ�شهر ق��رر �صاحب «الجهاد» �سليم
ال�شريف ،نقل �صحيفته �إلى عمان و�شرع بعد �أخذ
الموافقات الر�سمية في بناء مقر الجريدة ،وبعد
الإنتهاء منه نقل �آالت الطباعة وبع�ض المعدات
الالزمة ،وا�شترى �أح��دث ماكنة للطباعة النهائية
في ذلك الوقت وبحلول عام  ،1969كانت ال�صحيفة
جاهزة لالنطالق� ،إال �أن حدثاً درامياً وقع فج�أة حيث
اختطف م�سلحون تابعين لأحد الف�صائل الفل�سطينية

المرحوم ال�شريف من �أمام فندق الأردن بجبل عمان
و�أخذوه �إلى جهة غير معلومة.
توقف م�شروع �صحيفة «الجهاد» وبد�أ البحث عن
�صاحبها ،و�سط انكار قيادة منظمة التحرير علمها
بمكانه وهي �سيا�سة كانت تتبعها �إزاء �أي حادث
يقوم به عنا�صر فدائية من �أي ف�صيل ،لكنها بعد ذلك
اقرت باالختطاف وادعت انه توفى نتيجة تعر�ض
المكان الذي كان محتجز ًا به للق�صف ،لكن الدالئل في
ذلك الوقت كانت ت�شير �إلى ان الخاطفين قتلوه فوراً.
بقيت الجريدة معلقة وكان المرحوم ال�شريف
قد ا�ستدان من بنك القاهرة عمان مبالغ كبيرة لبناء
المقر وتجهيزه ،وف��ي العام  1971ق��رر ال�شهيد
و�صفي التل ،رئي�س الوزراء �آنذاك ،ان تقوم الحكومة
بت�سديد دين المرحوم ال�شريف و�إعطاء ورثته مبلغاً
من المال مقابل ا�ستمالك الجريدة ،وبعد اتمام

الإجراءات القانونية� ،أمر ال�شهيد و�صفي ان ت�صدر
الجريدة وتكون تابعة لوزارة الإعالم واطلق عليها
ا�سم «ال��ر�أي» وهو نف�س اال�سم الذي كانت تحمله
�صحيفة �أ�سبوعية ك��ان ي�صدره ال�شهيد و�صفي
باال�شتراك مع الدكتور جورج حب�ش من خم�سينيات
القرن الما�ضي.
عيّن و�صفي المرحوم �أمين �أبو ال�شعر ،مدير ًا
عاماً ،ورئي�ساً لتحرير «الر�أي» وا�ستقدم المرحوم
�أب��و ال�شعر ع��دد ًا من موظفي دائ��رة الأخ��ب��ار في
الإذاعة وبع�ض ال ُكتّاب لكنه ل�سبب ما لم يتمكن من
ا�صدار الجريدة ،فعيّن ال�شهيد و�صفي المرحوم
نزار الرافعي ،مدير ًا عاماً ورئي�ساً للتحرير ،وعمل
المرحوم الرافعي ليل نهار وبعد �شهر من تعيينه
�صدر العدد الأول من «الر�أي» بتاريخ .1971/6/2
كان و�صفي رحمه اهلل يريد «الر�أي» اهرام الأردن

من حيث الدفاع عن ال�سيا�سة الأردنية و�شرح فكر
الدولة الأردن��ي��ة وفكر قيادتها الها�شمية كوارثة
للثورة العربية الكبرى ،التي كانت �أهدافها قومية
ت�سعى ال�ستقالل العرب ونه�ضتهم ،ولم تكن ثورة
مح�صورة بقُطر �أو دولة بعينها ،وهذا ما يميّزها عن
الثورات الالحقة لها والتي ذاع �صيتها ب�سبب قوة
�أ�صوات طبولها لي�س �إالّ.
ك��ان و�صفي ي��رى «ال����ر�أي» كتيبة م��ن كتائب
الجي�ش العربي الأردني ،با�سلة مثله قوية ب�أقالمها
كقوة مدافعه ودباباته ،فلم تكن بالن�سبة �إليه مجرد
�صحيفة تنقل الأخبار وت�سعى للإعالنات وح�سب،
فمثل هذا المنتج موجود ب�شكل �أو ب�آخر لكنه غائب
كلياً النعدام ت�أثيره.
ان نظرة على �سني واي��ام االم��ن ال��ذي �صدرت
فيه «الر�أي» تعطي المت�أمل والمحلل فكرة وا�ضحة
عن االه��داف التي اراد و�صفي تحقيقها من خالل
ت�أ�سي�س جريدة ،فالوطن كان ممزقا يعاني من �آثار
حرب اراد منها عمالء ال�صهاينة هدم الدولة االردنية
وانهاء وجودها تمهيدا القامة الوطن البديل واذا
عدنا الى قراءة وثائق ا�سباب الفتنة التي حدثت عام
 1970نجد كيف ت�آمر قادة المنظمة �آنذاك بتحري�ض
النظامين ال�سوري والعراقي للوقوف مع ملي�شياتهم
في المواجهة مع الجي�ش االردني حيث توجه وفد
الى كل من بغداد ودم�شق طالبا الدعم الع�سكري
عندما تتحدد �ساعة ال�صفر (ت�صريحات احمد جبريل
لقناة الجزيرة �ضمن حلقات �شاهد على الع�صر)
واذا ا�ضفنا ال��ى ه��ذه االفعال ت�صريحات �سفراء
دول غربية في عمان عن انتهاء االردن ومحاولة
اربيل �شارون اقناع غوالدا مائير بتقديم الم�ساعدة
لمنظمة التحرير الفل�سطينية ودعمها ال�سقاط النظام
االردني والحاحه عليها معتبرا ذلك الظرف بمثابة
اللحظة التاريخية القامة الوطن البديل في االردن

والتخل�ص نهائيا من الق�ضية الفل�سطينية نعرف
حقيقة الم�ؤامرة التي كانت ت�ستهدف االردن.
هذا هو الظرف الذي �صدرت فيه «الر�أي» وطن
خارج من محنة حطمت بنيته القومية والتحتية،
وزعزعت الن�سيج الوطني البنائه وا�شاعت حالة
عدم اليقين بم�ستقبل الدولة.
انطالقا م��ن ه��ذا ال��ظ��رف المف�صلي ف��ي حياة
بلدنا ا�س�س و�صفي الر�أي لتقوم بمهام وطنية غير
قابلة للت�أجيل اولها اع��ادة اللحمة الوطنية بين
ابناء ال�شعب الواحد وح�صر الخالف بين الدولة
االردنية وقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية ومنع
تهديده للوحدة الوطنية باي �شكل من اال�شكال اما
الهدف الثاني فكان رفع معنويات ال�شعب االردني
الواحد وت�أكيد قناعته بقدرة دولته على ال�صمود
واال�ستمرار وثالث االهداف الت�أكيد على ان االردن
لم ين�سلخ رغم كل التجريح عن امته العربية ولن
يتراجع دفاعه عن الق�ضية الفل�سطينية و�سيظل
متم�سكا بحقه في االرا�ضي التي احتلها ا�سرائيل
عام � 1967ساعيا ال�ستعادتها عبر برنامج اعادة
بناء مقومات الدولة من جهة وف��ي المقدمة منها
القوات الم�سلحة االردنية التي خا�ضت معارك �شرف
وبطولة على الثرى الفل�سطيني وقدمت ت�ضحيات
لم يقدمها احد في الدفاع عن فل�سطين والقد�س ومن
خالل التعاون والتن�سيق مع ا�شقائه العرب من جهة
اخرى.
بعد اربعين �سنة ونيف على �صدور «ال��ر�أي»
وفي غياب م�ؤ�س�سها يبرز �س�ؤال الهدف من جديد
ماذا فعلنا نحن الذين عملنا بهذا ال�صرح القدامى منا
والجيل الجديد؟ هل نجحنا في تحقيق اهداف الرجل
الكبير؟ االجابة عند القراء وم��ن ال�شهيد ومنهم
نلتم�س العذر ان ق�صرنا.
* كاتب و�صحفي ومن م�ؤ�س�سي �صحيفة الر�أي

ملاذا اغتيل و�صفي  ..ومن فعلها ؟!
د .محمد الجمل
�أربعة عقود مرت على اغتيال ال�شهيد و�صفي التل
 ...وفي كل �سنة ي�ستذكر مناقب الفقيد دون اقتراب من
الحقيقة زعما ان الق�ضية ملتب�سة.
ف�ضائية «الجزيرة» ب�إدارتها المتحيزة كلفت مقاول
�إخ���راج تفلزيوني بطبخ حلقة في برنامجها ال�شهير
«الجريمة ال�سيا�سية» ..فح�ضر فريق العمل من م�صر �إلى
الأردن ..والتقى عدد ًا من ال�شباب من �أقارب ال�شهيد ومن
بينهم طارق التل الذي اقترح عليهم االت�صال بي قائال لهم
�أن لدي ما ي�ستحق ان ي�سمع ،وتم االت�صال الهاتقي بي
فحذرتهم بداي ًة �أال يتكرر الم�شهد ال�سابق الذي ظهر على
�شا�شة الجزيرة من خالل برنامج «ق�صة ثورة» وفيه ظهر
�أحد القتلة «جواد �أحمد �أبو عزيزة» حيث قال مفاخراً« :
لقد �أطلقنا عليه  14طلقة ال �أجافي الحقيقة �إن زعمت ان
ال�شهيد و�صفي التل هو رئي�س الوزراء الأردني الوحيد
الذي كان يملك ر�ؤية �شمولية لبناء دولة ع�صرية تعتمد
على ذاتها بعيد ًا عن ال�ضغوطات االقت�صادية الدولية.
ومن م�آثرة في هذا المجال ما ال يمكن ح�صره...على
�سبيل المثال-:
خالل لقاء الرئي�س و�صفي مع ال�سفير الأمريكي بعمان
�أوائ��ل عقد ال�ستينات من القرن الما�ضي ق��ال ال�سفير
موجهاً كالمه �إل��ى و�صفي�:إن ال�شعب الأردن��ي �شعب
ك�سول ...ف�س�أله و�صفي :كيف؟ �أجاب ال�سفير�:أ�ستطيع
�أن �أجوعه بكتاب �أوعز فيه بوقف الم�ساعدات الأمريكية
من القمح للأردن.
ا�ستفز هذا الطرح و�صفي فرد على ال�سفير� :أفعل ما
تراه� ،إن ال�شعب الأردني لن يجوع ب�إذن اهلل ابداً .ثم ذهب
و�صفي �إلى الملك ح�سين  -طيب اهلل ثراه – وروى له
ق�صته مع ال�سفير ..و�أردف قائالً� :إني �س�أعلمه در�ساً عن
حقيقة ال�شعب الأردني.
ات�صل و�صفي بالم�س�ؤولين ال�سوريين وطلب منهم
قمحاً لزراعته في الأردن..فا�ستجابوا لطلبه..ثم بد�أ
بجولة على �أنحاء البالد بد�أها بمحافظة معان ..ويروي
لي المرحوم «زرق��ان �أب��و حيانة» – وهو �أح��د وجهاء
معان -ان و�صفي زار المدينة والتقى بوجهائها قائ ًال
لهم�« :أي��ن كوايركم» (ال��ك��وارة كانت ت�ستخدم لخزن
القمح والحبوب كافة) �أريد �أن �أراها ..فزار بيوتا عدة
ليجد ان الكواير كانت فارغة تماماً ..خاطبهم و�صفي
قائالً :ال �أريدها بعد المو�سم القادم �أن تكون فارغة…
ا�ستخدم و�صفي �شحنات القمح ال�سوري بوا�سطة
قطارات بلغ عددها  14قطار ًا ووزعت على المزارعين في
�شتى �أنحاء البالد ..فزرعوا الأر�ض التي لم تغزها القالع
اال�سمنتية بعد… يتابع زرقان �أبو حيانة القول« :لقد
�أنعم اهلل علينا في ذلك العام قمحاً وفير ًا وكانت �سنة خير
وبركة وكما يقولون «غ�لال» ف�صدرنا القمح من �إنتاج
محافظة معان فقط �إلى ال�سعودية وغيرها كما �أنتجت
مختلف المحافظات قمحاً وفيراً… وذلك �أثبت و�صفي
لل�سفير الأميركي ان ال�شعب الأردن��ي �شعب حي منتج
�إن وجد التوجيه والتخطيط ال�سليم البعيد عن الف�ساد
والتغول على مقدرات ال�شعب.
وثمة ق�صة �أخرى من ق�ص�ص و�صفي تظهر جلياً مدى
ا�ست�شراف الرجل للم�ستقبل وحر�صه على بناء الأردن
الحديث ما يلي:
كنت �أعمل في �أب��و ظبي وجئت لزيارة الأردن في
�شهر ني�سان … 1971فحملني الم�س�ؤول التعليمي
الظبياني ر�سالة �إلى وزير التربية والتعليم حنذاك د.
ا�سحاق الفرحان..وكان م�ضمون الر�سالة الطلب من
الحكومة الأردنية الموافقة على تمديد �إعارة  60مدر�ساً
وكذلك �إيفاد  60مدر�ساً جديد ًا ك�إعارة لما كانت تتمتع به
الكوادر التعليمية الأردنية من كفاءة وم�ستوىً عالٍ في
العطاء والإخال�ص في العمل ..فقال لي الدكتور الفرحان
�إن التمديد للمعلمين بحاجة �إلى موافقة رئي�س الوزراء
عاتب عليَ لأني عر�ضت عليه الموافقة على ترخي�ص
مدر�ستين خا�صتين فرف�ض قائال لي ً  :واهلل �إن تف�شت
هذه الظاهرة في البالد �ستجدون �أنف�سكم بعد عقود �أمام
�أجيال ال ت�ستطيعون التحدث معها.
و�أ�ضاف �أن التعليم والرعاية الطبية م�س�ؤولية الدولة
حيال مواطنيها البد من وجود م�ؤ�س�سة نقل عام حكومية
فاعلة لخدمة النا�س في التنقل بي�سر و�سهولة
وال يخفى �أن هذه الخدمات الثالث :التعليم و ال�صحة
و النقل و بو�ضعها الحالي ت�شكل معانا ًة كبيرة وعبئاً
مادياً ال طاقة للمواطن به عندا يبحث عن البديل.
ومن ق�ص�ص و�صفي ان زار الأمير الح�سن مدينة
ال�سلط عام 1965وي��روي الأ�ستاذ فاروق بدران الذي
كان مدير ًا لمدر�سة ال�سلط �أنه وبعد تناول طعام الغذاء
قام �أحد المرافقين ي�صب الماء على يدي �سموه فام�سك
بدران �أبريقاً لأ�صب على يدي و�صفي فرف�ض قائالً :ال
واهلل ،مدير مدر�سة ال�سلط الثانوية العتيدة ي�صب الماء،
ال واهلل .فقلت له انني �أتولى هذا العمل لثالثة �أ�سباب:
الأول �أنك �ضيفي في مدر�ستي ،والثاني لأنك �أكبر مني،
والثالث لأنك �أخ �صديقي .فقال :ومن �صديقك؟ قلت:
�سعيد التل ،فقال :ولو� ،شوف واحد غيرك يا مدير مدر�سة
ال�سلط الثانوية المحترم.
وذات يوم تر�أ�س اللجنة المركزية لتنظيم ال�سير
بعمان ف�سمع �أحد المجتمعين يقول� :أن �أ�صحاب �شركات
البا�صات الذين يملكون حق الوقوف و�سط العا�صمة هم
من المتنفذين الذين ي�صعب �إجبارهم على تنفيذ الخطة
المقترحة فما كان منه �إال ان قال� :إن الحكومة التي ال
ت�ستطيع تنظيم ال�سير ال ت�ستحق ان تكون حكومة .ومن
نافذة القول �أن هيبة الحكم في زمنه قد و�صلت �إلى

درجة جعلت كبار الم�س�ؤولين وحتى �صغار الموظفين
ي�شعرون وك�أن و�صفي يقف بقامته �أمام كل منهم وهو
ي�ؤدي عمله.
وق�صة �أخرى من ق�ص�ص و�صفي ؛ انه كان قادماً
من عجلون �إل��ى جر�ش في طريقه �إل��ى عمان وك��ان من
عادته �أن يحمل منظار ًا «دربيل» معه في �سيارته وعندما
ا�ستقام الطريق بعد �ساكب �شاهد بالمنظار جنوب غرب
الطريق �أرب��ع��ة رج��ال يقطعون �أ�شجارا حرجية …
فات�صل بالمركز الأمني بجر�ش وطلب منهم �سرعة تطويق
الرجال وجلبهم مخفورين و�أم��ر ب�إيداعهم في ال�سجن
الع�سكري بالزرقاء ،وفي اليوم التالي طلب من مدير
الق�ضاء الع�سكري ورئي�س المجل�س الع�سكري �أن يح�ضرا
�إلى مكتبه و�س�ألهما عن عقوبة قاطعي الأ�شجارالحرجية
و�سرقتها ف�أجاب �أحدهما :ال�سجن مدة �شهرين و ا�ستبدال
غرام بهما… فا�ستهجن و�صفي العقوبة فقال :لكن ه�ؤالء
ارتكبوا جريمة االعتداء على امالك الدولة و�سلبها بقوة
ال�سالح… فقال مدير الق�ضاء الع�سكري :هكذا ؛ الجريمة
اختلفت وعقوبتها من � 6 -3سنوات ف�أ�صر و�صفي على
�إنزال العقوبة الأ�شد بحقهما كي يكون عبرة لمن اعتبر.
ان��ج��ازات و�صفي لبناء ال��دول��ة الحديثة �شواهد
عمالقة ..ابتدا ًء من ت�أ�سي�س الجامعة الأردنية حيث قام
و�صفي �شخ�صيا باختيار موقع م�ستنبت وزارة الزراعة
ف��ي الجبيهة ليكون موقعا دائ��م��ا للجامعة الأردن��ي��ة
لال�ستفادة من �إمكانيات الم�ستنبت في ت�أ�سي�س كلية
للزراعة في الجامعة لت�ساهم في تطوير القطاع الزراعي
الذي كان يوليه اهتماما خا�صا  ،ا�ضف الى ذلك البنك
المركزي وم�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي وبنكها والمنظمة
التعاونية ومدر�سة ال�شوبك الزراعية والربة الزراعية
وق�سم البيطرة و ق�سم المراعي في وزارة الزراعة.
ولعل اخ��راج مع�سكرات الح�سين للبناء هي خير

�شاهد على ت�سخير الطاقة ال�شبابية لتعمير الوطن
وت�شجيره واقامة الغابات وال تزال انجازات المع�سكرات
ماثلة للعيان ومن ابرزها غابة ال�شهيد و�صفي التل على
طريق عمان  /جر�ش .
ومن م�آثر و�صفي انه كان يبادر بمجرد ان ي�شكل
اي حكومة من حكوماته الى اطالق �سراح المعتقلين
ال�سيا�سيين احتراما للر�أي والر�أي الآخر .
ومن م�آثر و�صفي انه عار�ض م�شاركة الأردن في
حرب حزيران النه كان يدرك حقيقة االو�ضاع  ...بينما
كانت ر�ؤي��ة العاهل الراحل الح�سين اننا ان لم ندخل
الحرب ف�سنو�صم بالخيانة وك��ان ما ك��ان  ...وحلت
الهزيمة و�ضاعت البالد والعباد  ..قام و�صفي بزيارة
الجند في المع�سكر  ...وكان حينها ال يتولى اي من�صب
ر�سمي  ...فوجد ما هم عليه من او�ضاع  ...يروي لي احد
ال�ضباط الذي رف�ض ان اذكر ا�سمه ان و�صفى انطلق
واح�ضر كميات كبيرة من الخبز في اكيا�س من مخابز
�صويلح والمحطة وال��زرق��اء كما اح�ضر �شواالت من
ال�سكر و�صناديق من ال�شاي ليتمكن الجنود من ان يقيتوا
انف�سهم في تلك الظروف ال�صعبة وا�ستمر في ذلك عدة
ايام .
�أذكر �أن �أحد كبار الحزب ال�شيوعي الأردني �شارك
في حفل ت�أبينه و�ألقى خطابا رائعا كله ثناء على ال�شهيد
م�ستذكرا مواقفه الوطنية وم�شيدا بفكره العميق وعمله
الد�ؤوب لم�صلحة الوطن  ،وبعد انتهاء حفل الت�أبين �س�أله
�أحد الخطباء الم�شاركين  :ولماذا لم تقل ذلك يا دكتور من
زمان ؟ وكان جوابه  :كنت �أخاف �سطوة الحزب .
كان و�صفي �ضحية موقفه ال�صلب �ضد ال�شعارات
التي ملأت العالم العربي ب�آلة االع�لام النا�صرية التي
كانت محاورها تمتد بين بيروت والقاهرة وانتقال �أبو
عمار الى بيروت جعل توجيه الحملة �ضد و�صفي �أقوى

بكثير مما �سبق.
لم يكن و�صفي �سيا�سيا ميكافيليا لأن �أخالقه ال تقبل
ذلك  ،واال لما اغتيل لو كان مراوغا ويميل مع تيارات
الكذب والمداهنة .
ولعل المقابلة التي �أجراها معه �سليم اللوزي لمجلته
الحوادث في ني�سان والتي احتلت � 8صفحات عك�ست
فكر و�صفي الذي انتقد ب�شدة العمل الفدائي الذي طرحه
قادته بديال عن الجيو�ش العربية لتحرير فل�سطين.
ك��ان ملخ�ص ر�أي و�صفي  :ال يحرر فل�سطين اال
جيو�ش موحدة ،عالية التدريب ولديها ارادة القتال ،
باال�ضافة الى تثوير االهل في الوطن المحتل  .هذا الر�أي
ال�سديد كان الدافع عند و�صفي لل�سفر الى القاهرة لطرحه
على وزراء الدفاع العرب .
بد�أت الق�صة بالدعوة الروتينية ال�سنوية لعقد لقاء
وزراء الدفاع العرب ال�سنوي برعاية الجامعة العربية
وفي مقرها في القاهرة مع طلب ت�سمية رئي�س الوفد
و�أع�ضائه  ،وا�ستجابت الحكومة الأردنية وكان الجواب
�أن رئي�س الوفد هو و�صفي التل رئي�س ال��وزراء ووزير
الدفاع .
ال�سفير الأردني في القاهرة ق�ضى �شهر �أيلول في عمان
في اجازته ال�سنوية حامال ر�سالة من ادارة الجامعة
ووزارة الدفاع الم�صرية تقول ن�صا (( �أنهم ال يريدون
و�صفي التل رئي�سا للوفد ))  ..كانت الر�سالة �شفوية .
هذا الكالم ا�ستفز و�صفي الى �أق�صى درجات الغ�ضب
وقال لل�سفير  :كيف حملت الر�سالة ؟ لماذا لم ترف�ضها؟ �أنا
ذاهب الى الجامعة العربية ومقرها في القاهرة  ،وبقي
على هذه القناعة حتى �سافر  .و�أنا م�ضطر لال�ستطراد
في هذه الجزئية خدمة للبحث عن الحقيقة التي �أغفلناها
لأربعة عقود � ،س�أعيد ذك��ر ال�س�ؤال ح��ول هل ي�سافر
الرئي�س الى القاهرة �أم ال ؟ ولماذا ؟ �أي ما هي الم�شكلة ؟

بحثت عن مذكرات علي الحياري  ،ال�سفير الأردني في
القاهرة فلم �أجد له �أي مذكرات �أو �أي �شيء مكتوب �أو
من�شور عن ذلك .
وح���ول ه��ذا المو�ضوع  ،ق��ال ل��ي ف��ار���س �سليمان
النابل�سي �أن علي الحياري زار والده راجيا اياه �أن يثني
و�صفي عن ال�سفر لأن هناك خطورة على حياته  ،وفي
�أقل تقدير قد ال يقدم الم�صريون االحترام البروتوكولي
الالزم لو�صفي  ،فات�صل �أبو فار�س به وطالت المكالمة
التلفونية بال فائدة .
من �أعجب ما قر�أت حول هذا المو�ضوع ما جاء في
مذكرات نذير ر�شيد ( مدير المخابرات حينئذ – �ص
 « : ) 212كانت دائرة المخابرات العامة تعلم �أن هناك
محاولة جادة الغتياله  ،وتعرف �أ�سماء القتلة تماما .
وكان معروفا �أي�ضا �أن حكومة الرئي�س �أنور ال�سادات لن
تقدم له �أو ت�ؤمنه بحماية منا�سبة  ،بل انها ربما �ست�ساعد
القتلة على تنفيذ مخططهم كما ح�صل فعال !!!؟ « انتهى
االقتبا�س الحرفي .
م�شكلة �أخرى ت�ستحق اال�ستق�صاء والنقا�ش  :هل كان
مع و�صفي حر�س خا�ص ؛ بداية الملك ح�سين ح�ضر فج�أة
للمطار لوداع و�صفي واقترح عليه الغاء ال�سفر مع اجراء
تعديل وزاري وتكليف ابراهيم الحبا�شنة بوزارة الدفاع
ويقوم بالمهمة اال �أن و�صفي رف�ض ب�شدة �شارحا للملك
�أنه ال يوجد ما ي�ستوجب هذا الخوف و�أنني ذاهب الى
رحاب الجامعة العربية وبين كل وزراء الدفاع العرب ،
و�أ�ضاف �أن معه الن�شامى �أع�ضاء الوفد وكلهم �ضباط .
عند و�صول و�صفي الى المطار لم يكن في ا�ستقباله
اال ال�سفير الأردني وموظف ب�سيط من ق�سم الت�شريفات
في الجامعة  ،علما ب�أنه كرئي�س وزراء ي�ستقبله الأمين
العام ( كان عبد الخالق ح�سونة ) � ،أو ينوب عنه الأمين
العام الم�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية ( كان الفريق �سعد
الدين ال�شاذلي )  ،ولكن و�صفي كان يعتبر هذا التق�صير
ال �أهمية له .
عا�صمة عربية �أخرى كانت مهتمة بو�صول و�صفي
الى القاهرة  ،الفاكهاني في بيروت كان قد �أ�سر �أبو اياد
( �صالح خلف ) برغبته في اغتيال و�صفي لأبي يو�سف
(محمد يو�سف النجار ) فرحب بذلك وقدم الدعم المادي
لتجنيد ثلة من حر�سه الخا�ص للقيام بالمهمة وكانوا
�أربعة وتولى فخري العمري تدريبهم و�سافر معهم الى
القاهرة في �أوائل ت�شرين الثاني وفي مطار القاهرة ر�صد
رجال الأمن م�سد�سا مع جواد البغدادي ( ا�سمه الحقيقي
ج��واد �أحمد �أب��و عزيزة ) وتركوه يدخل الى القاهرة
بم�سد�سه بحجة �أنه �سيكون �أحد �أفراد مكتب المنظمة .
ان��ت��ظ��روا ف��ي كافتيريا �شيراتون م��ن ظهر الأح��د
 1971/11/28لقناعتهم �أن الم�ؤتمر �سينتهي مع نهاية
الجل�سة الأخ��ي��رة ( ال�صباحية ) وبعد الثالثة ظهرا
تقاطرت الوفود فخرجوا الى الحديقة المقابلة لبوابة
الفندق وعند خروج و�صفي من ال�سيارة و�صعوده على
درج��ات الفندق �أطلق جواد عليه طلقة واح��دة ( فقط
لي�س كما ادعى  14طلقة ) �أ�صابته في ع�ضده الأيمن ،
وحاول و�صفي اخراج م�سد�سه ال�شخ�صي اال �أنه �سقط
فج�أة .
جواد ( البغدادي ) قال لي عندما قابلته في منزل
�شقيقه محمود �أبو عزيز في �أبو ظبي عام  1973وقلت له
�أنت الذي قتلت و�صفي التل �أجاب  :ال واهلل � .أنا �أطلقت
عليه طلقة واحدة ثم ( روكب ) م�سد�سي كما نقول �أردف
�أطن �أن الطلقة �أ�صابته في ذراعه اليمنى لأنه مد يده
الي�سرى ليخرج م�سد�سه اال �أنه �سقط فج�أة وهربت .
طبيب الفندق �أعلن وفاة و�صفي ولم يكن قد �سال من
ج�سده دماء كثيرة .
م�ساءا و�صل الى القاهرة مدير المخابرات ومعه
�أحد كبار �ضباطه الذي ح�ضر التحقيق كامال  ،اال �أنه
�أ�صر على الك�شف عن جثمان ال�شهيد وت��ردد ال�ضباط
الم�صريون كثيرا و�أمام الحاح ال�ضابط النبيه وعناده
�أخذوه الى الم�شرحة ور�أى مدخل طلقة في العنق خلف
عظمة الترقوة غير الطلقة الثانية التي في الع�ضد � ،أي �أن
قاتال �آخر كان �أطلق من مكان عالي .
قدم القتلة الى المحاكمة وتطوع �أحمد ال�شقيري
للدفاع عنهم وت��وال��ت الجل�سات العديدة وذات يوم
انك�شفت الم�سرحية على رفع القا�ضي الجل�سة ف�شكره
المحامي الم�صري قائال ان �شاء الجل�سة القادمة �س�أقدم
دليل قاطع على براءة المتهمين  ،ف�س�أله القا�ضي وما هو
؟ فقال المحامي انه تقرير الطبيب ال�شرعي الذي �شرح
الجثة و�أفاد �أن الطلقة القاتلة لم تنطلق من �أي م�سد�س
من م�سد�سات المتهمين .
ن�شرت ج��ري��دة الأه����رام ه��ذا ال��ك�لام ف��ي �صفحتها
الأول��ى وف��ي اليوم الثاني ق��ر�أ الرئي�س ال�سادات ذلك
و�أوقف المحاكمة و�ألغاها وتدخل القذافي و�أطلق �سراح
المتهمين وظلوا عدة �شهور ي�سرحون ويمرحون في
القاهرة .
بعد �أيام من وقف المحاكمة و�صل �أحمد ال�شقيري
الى بيروت و�أطلع �أبو اياد على تقرير الطبيب ال�شرعي
فكان تعليق �أبو اياد ؛ �أن �أبو يو�سف �أعطاني مجموعة
من الهواه.
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اجلي�ش ينعاه
رفع الم�شير حاب�س المجالي القائد العام للقوات الم�سلحة االردنية الى
مقام جاللة القائد االعلى الملك الح�سين برقية التعزية التالية:
موالي �صاحب الجاللة الها�شمية الملك الح�سين المفدى.
لئن فقدنا فلذة من فلذات كبد االردن ومن حبات ف�ؤاده الطاهر النبيل
ن�شمياً «با�سالً» وجندياً �صنديد ًا فالن�شامى كثيرون والجنود ال�صناديد
اكثر من خم�سة و�سبعين الفاً مثل و�صفي كل واحد منهم ينتظر وما بدلوا
تبديال.
ومثلهم مئة الف جندي �شعبي مثل و�صفي �أبناء الثورة العربية الكبرى
وح�صن ال�شرف والرجولة وال�شجاعة الح�صين.
لقد عا�ش و�صفي يا موالي جندياً من جنودك االفياء يذود عن �شعب
ال�ضفتين الحبيبين ،ف�سعى لتحرير اال�سير منهما ويح�صن ال�صامدة
التي عليها من �شرقنا وغربنا المجاهدين في �سبيل اهلل جنودك االوفياء
الذين عاهدوا اهلل وعاهدوك ان يطهروا االر�ض المقد�سة من الغا�صبين
وان يدو�سوا ب�أقدامهم وي�سحقوا اعداء اهلل والدين من الكفرة الملحدين
واذناب االعداء ال�صهيونيين.
وا�ست�شهد و�صفي يا م��والي جندياً من جنودك االوفياء وهو على
العهد �شجاع متين الجنان وال�شرف واالخال�ص وقد فاز في ال�سباق علينا
وانت�صر قبلنا من اجل وحدتنا الوطنية التي نفتديها بالمهج واالرواح
نحن جنودك ابناء ال�ضفتين البا�سلتين العزيزتين.
لقد فقدت يا موالي في و�صفي اخاً غالياً عليّ لم تلده امي ولكنه اعز
اخواني وفقد كل �ضابط وف��رد في قواتك الم�سلحة العربية من ابناء
ال�ضفتين الحبيبتين �أخاً غالياً لن نن�سى مواقفه منا ولنا فقد ربيتنا على
الوفاء نحن جنودك االوفياء.
ن�شر بتاريخ 1971 - 11- 29

هو وحده و�صفي..
حيدر محمود

ُ�����س��تَ��فِ�� ُّز دَل���ي���لُ!
َق��� َت��� َل��� ْت��� ُه �أم���ري���ك���ا ،وا���س��رائ��ي�� ُل وا ّل�ل�ادل���ي��� ُل ال��م ْ
َقتَلو ُه كي يُخْ فُوا ال��ذي فَعلو ُه في وَ طَ ������نٍ ل��خ��ي��لِ اهلل ف��ي��ه ���ص��ه��ي� ُل
هُ ْم َد َّب��روا «ايلولَ » فا َن َتفَ�ضتْ على م��ا َد ّب�����روه «م��ن��اب��تٌ » و�أُ����ص���ولُ!
الحب ،ي ُ
وال َنّهرَُ ،ن ْه ُر ِ
َرف�ض �أنْ يرى َدمَ����ه ب����أي���دي ال��ح��اق��دي��نَ ي�سي ُل
وعلى ُ�صخور ِّ
ال�ض َّفتْينِ تَحَ طَّ متْ �أُ�� ْ��س���ط���ورت���انِ  :ب��دي��ل �ةٌ ،وب��دي��لُ!
«و�صفي» �شهي ُد ِّ
ال�ض َّفتْينِ  ،وفيهما ُمهَجٌ  ..ي�صو ُل بها الهوى ،ويَجو ُل
وه���و ال��� ِف���دائ� ُّ
َ�����س�� ُه َزيْ�����فٌ  ،وال َت��� ْ��ض��ل��ي�لُ!
��ي ال��ح��ق��ي��ق��يُّ ال��ذي م��ا م َّ
ك��ان ال��ر���ص��ا��ُ�ص ذِ راعَ ���� ُه و َي��راعَ � ُه وكِ �ل�اهُ ���م���ا ِب � ِك � َل � ْي��ه��م��ا َم���وْ����ص���و ُل
و�أ����ش��� ُّد م��ا يخ�شى عَ ����دُوٌّ غ��ا� ِ��ش� ٌم ف��ي��ن��ا :زُن�����و ٌد � َ��ص � ْل��ب �ةٌ ،وعُ ���ق���و ُل
وَ هُ ��� َو ال��عَ � ُّ
�راري الأ���ص��ي�لُ� :صال ُت ُه َم��� ْق���ب���ول���ةٌ ،و� ِ���ص���ي���ا ُم��� ُه مَ��قْ��ب��و ُل
َق� َت��ل��و ُه ك��ي َيتَخلّ�صوا م��ن �شاه ٍد عَ ����دْلٍ على َم���نْ م���الَ او �سَ يَميلُ!
هُ َو وَ حْ َد ُه و�صفي ،وال وَ ْ�صفي �سوى و���ص��ف��ي..واي��ج��ازي ه��و التف�صي ُل
وكفى الحِ مى فخْ ر ًا اذا نادى الحمى ل���بّ���اهُ ..ح � ّت��ى وَ هْ ����� َو ف��ي��ه ق��ت��ي�لُ!
َقتَلوك يا اب��ن «�أب���يَ » لأَ ّن���كَ اج � ُر الـ رّائ��ي��ن ..خ��وف ت��ق��ول م��ا �ستقولُ!
ف��ل��ق��د ر�أي�������تُ ب�������� ِ ّأم ع��ي��ن��ك �أُم����� َة ال �� َ��س���ائ��� ٌل ف��ي��ه��ا ،وال م�������س����ؤولُ!
وعرفتَ ا�سبق منْ �سواكَ َم��نْ الذي َيبْقى؟! ومَنْ بَعْ َد ال�سُّ قوط َي��زولُ؟!
�ستموت ا���ش��ج��ارٌ ،و ُت��ط��ف��ئ ن��اره��ا ن���ارٌ ،وَ تْخَ ت�ص ُر ال� ُف�����ص��ولَ ف�صو ُل
���ف �� ُ��س���ي���ولُ!
وتقو ُم �أ�سوار على �أنقا�ض ا�سوارٍ وت�����دف�����قُ  ،او َت����جِ � ُّ
�وت ،فالرّائي بال عُ ��� ْم���رٍ ،وعُ ��� ْم��� ُر ال��ت��اف��ه��ي��ن ط��وي �لُ!
وَ � َ��ص� َد ْق��تَ ح� َّد ال��م� ِ
و�صفي :وي�س�أ ُل عنكَ دوم �اً �صبي ٌة ل���م ي���ع���رف���وك ،وف���ت���ي���ةُ ،وك���ه���و ُل
لا ب��ع��د ج��ي��لٍ ح��ا���ض��ر ًا ف��ي��ن��ا ..لأ ّن����ك �أن����تَ وَ حْ �����دَكَ ج��ي�لُ!
و َت���ظَ ���لُ :ج��ي� ً
هذا الخلو ُد هُ َو الخلودُ ،ويا �أبا الفقراءِ �إنّ ال�����خ�����ال�����دي�����نَ ق����ل����ي����لُ!!
وَ � ْ��ص��ف��ي ،و�أخْ � َت��� ِ��ص � ُر ال��ك�لا َم لأن��ه ل��و ط���الَ  .فهو على الجميعِ ثَقيلُ!
ال�شِّ ع ُر ال يَخْ �شى ،ويُخْ �شى َموْجُ ُه م��ن ���ش��ا ِن��ئ��ي�هِ ..ول��ل��حُ ��روف َ�صلي ُل
ال��ري��ح ف��ي��ه ع��ل��ى �أول��ئ��ك �صر�ص ٌر ونَ�����س��ي��م�� ُه ل��ل��ع��ا���ش��ق��ي��ن ع��ل��ي �لُ!
وعَ ����را ُر ���ش��اهِ �دُن��ا ،و�أن����تَ �شه ِيدُنا وك�ل�ا ُك���م���ا ف���ي ل��ي��ل��ن��ا ال��قِ��ن��دي�� ُل
و�س�أكتفي ب��ال��ق��ولِ � :إنَّ ال��كُ�� َّل في ���ش��وقٍ ال��ي��كَ  ،ف��ه��ل ال��ي��كَ �سبيلُ؟!

خا�ص بالر�أي

قضايا الساعة

يحاول مركز ال��ر�أي للدرا�سات عرب ق�ضايا ال�ساعة ط��رح مقاربات نقا�شية وفكرية
ومتابعات مبا�شرة وم�ستمرة حول اهم امللفات ذات االولوية على م�ستوى املجتمع والدولة

