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 عرض %تاب

 "1970-1967سنوات األزمة  .."یوم/ات أكرم زعیتر

 عوني فارس

 Gاحث في التارCخ

 

 1970-1967یوم4ات أكرم زعیتر.. سنوات األزمة عنوان الكتاب: 

 معین الطاهر، ونافذ أبو حسنة، وه>ة أمارة: إعداد

 الدوحة -المرLز العرKي لأل>حاث ودراسة الس4اساتاشر: الن

 2019تارCخ النشر: 

 672عدد الصفحات: 

 

عن المرLز العرKي لأل>حاث ودراسة  "1970-1967"یوم/ات أكرم زعیتر سنوات األزمة صدر Lتاب 

ه Lل من معین الطاهر والراحل نافذ أبو حسنة وه>ة   الس4اسات، ضمن مشروع ذاكرة فلسطین، وقد أعدَّ

إذ ظهرت مجموعة من مذLراته و\وم4اته وأرواقه في ح4اته، لزعیتر،  إمارة، وهو >المناس>ة ل4س األول

بواكیر وLتا>ه  ،1992عام  الصادرة 1936یوم/اته الشهیرة حول الحر%ة الوطن/ة في ثورة عام منها 

فهي األولى  أما هذه الیوم4ات، 1994عام  الصادر 1935-1909من مذ%رات أكرم زعیتر  النضال:

 اوفي نهایته ،األرKع مقدمة وأرKعة فصول تعاین سنوات األزمة التي تصدر >عد وفاته، وقد احتوت على

 .ملحe >الوثائe والصور وفهرس عام

 خصائص عامة. .في الكتاGة التارCخ/ة الیوم/ات

لمؤرخ ل تعود معروفة أقدم یوم4ات نَّ فإالمؤرخ جورج مقدسي الیوم4ات نوٌع من الكتا>ة قد4م، وحسب 

جلیز\ة نأن أقدم یوم4ات Lُتبت >اإلحین في  ،في القرن الثامن الم4الدm الهیثم بن عدm المسلم الحولي

  .1449و>الفرنس4ة عام  1442عام 
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من تخففها و ، وعفو\تهاها، مشاعر  دقصو طراوتها، > ، وتتصفهو یومي ومعاش>ما ترت>r الیوم4ات 

احثین تفص4الت ال> ، وقدرتها على منحتحررها من ه4منة األیدیولوج4ا، و واالجتماع4ةاالعت>ارات النفس4ة 

، ي المذLراتتبر\ر\ة التي تنتشر فمن الص4اغات االعتذار\ة والها تحللو المصادر الوثائق4ة،  اتفتقر له

وذاكرة  ه،ه وساعتأراد، فالحدث ابن یوم غالً>ا ما L4ون صاحب الیوم4ات أكثر قدرة على التفصیل إنو 

 د 4قصال، في المقابل 4مLن له أن أو >فعل >شرm آخر المؤلف تكون غضة لم ُتقهر >الهموم الالحقة

ن Lل ما 4عرفه عنه، وقد ال L4ون همه تقد4م تحلیل دقیe لأل داث، خصوًصا حالتأر\خ لحدث ما، فال یدوِّ

د لتصح4ح ما ، وال 4عو ن تدقیeوأنَّه L4تب في الغالب على عجل، و4ضع أح4اًنا انط>اعاته أو تق4مه دو 

 . L1ت>ه

، درج عل4ه جماعة من الناس، غالً>ا ما امتازوا معاصر نخبوm  فعلٌ فالفلسطینیین  الیوم4ات عندأما 

4ات ى الكتا>ة، وما نشر من الیوملخاصة علساعدهم موقعهم المهني أو ظروفهم اوقد >Lونهم متعلمین، 

من  اها جزءً ، ل4س >سبب االعتراف بأداة تأر\خ4ة مهمة قلَّتهاوت>قى على ، قلیل حتى اآلنفي فلسطین 

ن ألهمیتها في ولكفقr، سین للتار\خ االجتماعي ة وتصاعد أهمیتها للمؤرخین وللدار المصادر التار\خ4

>حLم وقوع  4ةر\خه التامصادر قسم Lبیر من  4عاني من ض4اعالتار\خ الفلسطیني المعاصر الذm دراسة 

 فلسطین تحت االحتالل منذ بدا4ات القرن الماضي.

 نظرة عامة... ) 1970-1967( زعیتر یوم/ات

س4اس4ة >اهتماماته الس4اس4ة ودائرة عالقاته مع النخ>ة التفاصیل Lثیرة تتعلe  زعیتریوم4ات تضمنت 

قل4م4ة المستجدات المحل4ة واإلاقفه وآرائه حول ، وجملة مو ب الس4اس4ة التي اطّلع بهاالمناصاألردن4ة و 

المؤسسات الحLوم4ة سیر عمل وجوانب من وLذا مواقف وآراء النظام الس4اسي األردني،  والدول4ة،

 األردن4ة.

اسة من ة حسَّ تفاصیل مرحلعلى احتوائها أهمیتها، برأیي، یتعلe أساًسا > هذه الیوم4اتلكن ما L4سب 

لسطین4ة في صعود المقاومة الففهي تغطي فترة تار\خ القض4ة الفلسطین4ة وسیرة مقاومتها المعاصرة، 

، ومضاعفة عدد منتسبیها من >ضع خال4ا عز\ز قدراتها على إ4الم االحتاللاألردن واشتداد عودها وت

																																																													
رلي Lاتز لكس و\ندر وLامبأكتا>ات نظر\ة حول الیوم4ات لخیر\ة قاسم4ة ووج4ه Lوثراني وسم4ح حمودة و خالصة لهذه الفقرة 1 

 >الل شلش.مع سا>قة ونقاشات 
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مرا>طین الفدائیین التحوm عشرات الش>اب الموزعین بین المغارات والكهوف إلى Lتائب تحوm آالف 

هته إلى مواجصوًال م "اآلمنة" على طول نهر األردن، وتوتر عالقاتها مع النظام األردني و في قواعده

، وسترLِّز هذه المراجعة >شLل أساسي على ما أورده زعیتر بخصوص الساحة األردن4ة میدان4ًا وخسارتها

   هذه المرحلة.  

ن4ة، مرجع مهم في تار\خ الحرLة الوطن4ة الفلسطی صاحبهانَّ إإذ >سبب صاحبها، والیوم4ات مهمة أ4ًضا 

وصاحب تجرKة س4اس4ة طو\لة زمًنا وثر\ة Lسً>ا، وهو ابن البدا4ات وممن عاشوا الحرLة الوطن4ة 

اث وه ومره، وابن النL>ة، وما واكبها من أحدلْ الفلسطین4ة في ظل االنتداب، وLان لهم جهدهم فیها >ح

مسار القض4ة الفلسطین4ة في عقودها الالحقة، وهو ابن المرحلة التي Lتب فیها جسام أثَّرت على 

یوم4اته، وLان حینها ما یزال وسr معمعان الس4اسة ودهالیزها، وهو 4َُمثِّل ف4ما Lتب جزًءا من النخ>ة 

 عداء.لقاومة الفلسطین4ة الفت4ة االفلسطین4ة التي انحازت إلى النظام األردني لكنَّها لم تناصب الم

ن4ة الرسم4ة األردضيء زوا4ا مسLوت عنها في الروا4ات Lما أنَّها مهمة لكونها مصدًرا تار\خ4ًا، 4

 تفاصیل تساهم في ترج4ح روا4ة هنا أو سرد4ة هناك، لهذا الطرف أو ذاك. والفلسطین4ة، وتتضمن 

لت خ4اًرا اس>عدٍد من المسلمات،  حول سنوات األزمة هسیَّج زعیتر یوم4ات َّLمت تراتیج4ًا وقنشLاعات ح

ن وهي ال تقتصر عل4ه وحده، وٕانما 4شارLه فیها عدد من الفلسطینیین المشتغلیتلك المرحلة، مواقفه في 

ع4ة العرش الهاشمي وحLمه لألردن، وهذا ر شإ4مانه >، ومن هذه المسلمات في >الشأن الس4اسي العام

ینظر إلى التحالف مع أm دولة عر4Kة >اعت>اره مLسً>ا لقضیتي تحر\ر  اوعرو�4K  اوحدو�4  كونهعائٌد ل

رافي من األردن >ارت>اطاته الوث4قة >القض4ة الفلسطین4ة، و>قرKه الجغو4عتبر  فلسطین والوحدة العر4Kة،

 االدولة العر4Kة األكثر مالئمة للعمل انطالًقا منها، رغم ضعفه داخل4ً ین والتصاقه القوm >شعبها، فلسط

 الكبر� الذm لمشروع سور\ا إضافة إلى تبني النظام األردني، وهشاشة موقفه اإلقل4مي وعالقاته >الغرب

ها ائلة الهاشم4ة وجدّ ، >العالفلسطینیین وال ننسى العالقة التار\خ4ة التي رKطت الوحدو\ینزعیتر،  >ه آمن

 لهاشميفي النظام ا هماألول الشر\ف حسین وابنه ف4صل، والتي ساهمت في سالسة انصهار >عض

، Lما أن زعیتر الس4اسي الخارج لتوه من النL>ة ومآالتها المدمرة، والمحتاج، Lما عناصر النخ>ة الحًقا

لیها، إلى الرLون إلى قوة إقل4م4ة، تحمي ما ت>قى من مشروعه أو حتى تحم4ه على المستو� إالتي ینتمي 
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لكفاءات >حث عن انَّ األردن Lان وقتها دولة فت4ة تأ الشخصي، رأ� في األردن مآًال وملجًأ، إضافة إلى

 شLل الحاضنة القر\>ة التي توفِّر لزعیتر وأمثاله الدور والمLانة.ا أن تو4مLن له

لسطینیته ومنطلقاته فمرت>طة >في األردن، وهذه شرع4ة الحرLة الفدائ4ة >قناعته > وتتعلe المسلمة الثان4ة

، وٕا4مانه في الحرLة الوطن4ة، و>ال>عد العرKي في القض4ة الفلسطین4ة الوطن4ة وتجرKته الس4اس4ة ونضاله

 مواجهة االحتالل واالنتصار عل4ه. >حرLة التار\خ و>قدرة الشعوب المحتلة على 

از، أو ورآه في التلفن اإلذاعة سمعه مما Lان شاهًدا عل4ه، أو أمَّا مصادر الیوم4ات، فقد توزعت بین 

ل األردني النظام ورغم أن، هأو سمعه من أصدقائ قرأه في الصحف، َّLهم مصادر أ  >مفاصله المختلفة ش

ض خالفها في >عیه ال یبدو متأثًرا >ه Lثیًرا، وال یتبنى روایته Lاملة دون تحقe، ونراه فإنَّ ، معلوماته

  . و\وجه لها النقد مما 4منح یوم4اته مز\ًدا من المصداق4ة والموثوق4ة المحطات والمواقف،

 في یوم/ات زعیترة الفلسطین/ة المقاوم

لت المقاومة الفلسطین4ة موضو  َّLل واضح تناولها  جر� ، و ًعا >ارًزا في الیوم4اتشLي أغلب فصولهاف>ش ،

ا قلقً  نقلُ یحیث  ،للحرLة الفدائ4ة عن رؤ4ة النظام األردنيزعیتر  س4اق حدیث في أول مرة وقد ُذLرت

 تصعیدٍ ر بتر مع االحتالل، ینذعامل تو توقیته، >اعت>اره و في األردن الفدائي  وجودمن الا م>Lًرا أردن4ً 

حالة اإلعداد على الجانب األردني، و\ؤدm إلى أعمال انتقام4ة >حe سLان الضفة یرKك، ما وصفه، >

 هجماتیذ تنفتقاطر الفدائیین إلى األردن وKدا4ة  منو\تحدث عن تصاعد الخش4ة األردن4ة  الغر4Kة،

رة في من النقاشات الدائ عن جانبٍ في المقابل L4شف  ،انطالًقا من أراض4ه ضد االحتالل اإلسرائیلي

، هاوجود مقترحات للتنسیe مع وعن ،ئ4ة والموقف منهااألوسا� الس4اس4ة األردن4ة حول الحرLة الفدا

الشر\ف  الق4ادm اإلخواني Lامل >م>ادرة من وحرLة فتح بین النظامإضافة إلى تبلور قناة اتصال سر\ة 

  وشرعنته.  ي تكر\س الوجود الفدائيالذm سعى إلى المساهمة ف

ذ لفلسطین4ة المسلحة في األردن، فهو إالمقاومة اشف الیوم4ات عن موقف متوازن لزعیتر تجاه تكو 

لم >حقها في مقارعة االحتالل انطالًقا من األراضي األردن4ة، وال یتردد في نقد من وقفوا ضدها أو  4ُسِّ

فشالها أو استئصالها من األردن، فإنَّه ینتقد خطابها تجاه النظام األردني، وسلوLها المیداني إعملوا على 

ائیین، تشی4ع  جثامین شهداء الفدثناء وَعبث مثل إطالق النار في الهواء أ وما واك>ه من مظاهر فوضى

وحاالت التخر\ب التي رافقت التظاهرات، والمواجهات التي اندلعت إثرها بین قوات األمن األردن4ة 
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ف الطائرات، ، خصوًصا خطالعمل4ات الخارج4ةمثل ها الكفاح4ة >عض استراتیج4ات\نتقد والفدائیین، و 

>أن  فصائلها >عض ومطال>اتم>الغاتها في ب4اناتها العسLر\ة، 4حمل على و ا من تداع4ات سلب4ة، لما له

الدول  صm، حسب رأm زعیتر، إلى تملّ في خطوة قد تؤدّ  یتولى الفلسطینیون مهمة تحر\ر فلسطین

 .العر4Kة من ت>عات التحر\ر و4عطیها الضوء األخضر للدخول في تسو4ات س4اس4ة مع االحتالل

دة، تمتلك خطاً>ا رة وصاعوترLِّز الیوم4ات على تجرKة حرLة فتح في األردن، وتبرزها >اعت>ارها قوة مؤثّ  

وطن4ًا تحررً\ا، وتتصف >االنفتاح والمرونة على القو� المحل4ة واإلقل4م4ة، لكنَّها تعاني من مظاهر خلل 

ل من أm وم>الغتها في التنّص  الحاسمة،بنیو4ة وسلو4Lة تتمثل في تردد ق4اداتها في اتخاذ القرارات 

یثار\ة"، وخضوعها لسحر أصولها اإلا أسماه "المسلمین، وابتعادها عمّ خوان ارت>ا� لها >حرLة اإل

لمعاد4ة 4ة ارها >مواقف >عض القو� الفلسطیناألضواء، وانتشار الفوضى والعنتر\ات في صفوفها، وتأثّ 

 جذرً\ا للنظام األردني.

 احة األردن4ة،ألهم4ة السفتح أثناء مرحلة األردن قامت على إدراكها ستراتیج4ة ا لى أنَّ الیوم4ات إتشیر و 

ضد تها األ4ة انعLاسات سلب4ة لعمل4ود مع فلسطین، وٕالى عدم اكتراثها Lون األردن 4متلك أطول حد

یها >ما في ذلك ق4ام دولة االحتالل >اجت4اح األردن واحتالله،على األردن االحتالل  ار االنفتاح 4خ وتبنِّ

ق4ادات وLوادر  >عضمع رغم عدم ثقتها >ه، وتواصلها  معه، رغ>ة في التنسیe على رأس النظام وٕابدائها

مع اإلجراءات الحLوم4ة الصارمة >حe ي وعناصره في المیدان، ومرونتها في التعاطي الج4ش األردن

نحو  حو وجن>حLمة ورصانة  وتعاملهااصطدموا >النظام األردني، >عض المحسوKین على المقاومة ممن 

>عض  ىعل النظام والفدائیین، مع نقمتها المؤسفة التي جرت بین حداث>عض األ التهدئة في ظلّ 

 األجهزة األمن4ة ممن مارسوا دوًرا معطًال للعمل الفدائي.مسؤولي 

وًصا ف4ما یتعلe صخساورته الشLوك أن  >سلوLها الثورm إال أنَّه ما لبث>حرLة فتح و  ومع تفاؤل زعیتر

 ، وقديالستئثار >المجلس الوطنما وصفه >أنَّه محاولة منها لبإدارتها للشأن الفلسطیني الداخلي، و 

 .ة الزهد4ةیثار\عن أصولها اإلإلى قناعة أنها أخذت سر\ًعا تبتعد عن طهر\ة البدا4ات وتتخلى  وصل

>عض  ى >ه من صدق وٕایثار، ثمَّ عاد وانتقدامتدحه لما یتحلّ لك أكثر في تناوله ألبي عمار إذ اتضح ذو 

الوزارة، لیف تدخله في شؤون تكو د معرLة الكرامة، یْ عَ >ُ حسین في االجتماع مع الملك ه ئتلكمواقفه مثل 
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داث أیلول حوشبَّهه >سلفه أحمد الشقیرm من موقع الذَّم والتخطيء، وأصدر حLًما نهائ4ًا عل4ه، >عید أ

 حرLة الوطن4ة الفلسطین4ة Lما Lان 4ظنُّ في البدا4ة. الزع4م المنشود لل ل4سعتبًرا أنَّه م، 70سنة 

 عالقة بین المقاومة الفلسطین/ة المسلحة والنظام األردنيلل اناظمً التوتر قانوًنا 

ل العدید جّ النظام األردني والفدائیین، وتسالیوم4ات بتوثیe أجواء التوتر التي سادت العالقة بین تزخر 

حداث الساخنة بین الطرفین من مشاحنات إعالم4ة إلى صدامات واشت>اكات >األسلحة واألمن المواقف 

من النظام  ، وتبیِّن مواقف Lلّ 1970عام  28 -17ة في أحداث أیلول ما بین إلى لحظة الذرو  وصوالً 

لتطرفین، اجملة المحاوالت الرام4ة لرأب الصدع بین وتسرد ة، و>عض القو� المدن4الفدائیین و  األردني

 ّLر بإسهاب الشاالتفاق4ات التي ُوقّ لت، و لت، والوساطات التي تدخّ واللجان التي ُشLخص4ات عت، وتذ

فات وأبو و4اسر عر ووصفي التل وKهجت التلهوني حسین مثل الملك  حداث ومواقفهانعت األالتي ص

 .تقی4مات لألحداثم خالصات و وتقدّ ا4اد وغیرهم، 

مخ4م الكرامة >حادثة تطو\e القوات األردن4ة لن والنظام األردني، تر بین الفدائییالتو  خ الیوم4ات لبدءوتؤرّ 

األردني حول إجماع داخل النظام  انط>اًعا >عدم وجودوتعطي ، 1968في الثاني من شهر ش>ا� عام 

والضغr  >الرد على ممارسات قو� األمن، أمَّا الفدائیون فقد بدأوا مرحلةفي تلك ال التخلص من الفدائیین

 على الحLومة.

ته تحل4ًال لتصاعد و4قدم في یوم4ایین، ال یتردد زعیتر في نقد االشت>اكات بین قوات األمن األردن4ة والفدائ

ما وصفه 4اع الحLم األردني ف4فیرجعها إلى تجاوزات الفدائیین وضوصوًال إلى مواجهات أیلول االحداث 

، دائیینالملك لم یتمLن من Lسب ثقة الف و4عتبر >أندجیل"، لة والجهل والتالالإ>ال4ة والهلهمتاهات بـ "

 وأنَّ الفدائیین لم L4سبوا ثقة الملك. 

ي بنار "یومان اكتو� فیهما قلب >القول:وصف اندالعها و  شدیًدا،زعیتر وقع أحداث أیلول على  Lانوقد 

 ومَ یوار\ني التراب؛ أولهما یا قبل أن دمعي، ووددت لو لم 4مرّ  ةفیهما على LفLف قوَ أاأللم، یومان لم 

روس ضمسمعي ن>أ سقو� القدس بید الصهیونیین، وثانیهما هذا الیوم الذm اشتعلت ف4ه نار حرب  صكّ 

مقدسة، نقاذ ال>الد الإبین الج4ش األردني وKین الفدائیین، أm بین الج4ش المرتجى ألعظم دور في 

 مدة طو\لة 4حمي ظهور الفدائیین و4شت>ك لّ الج4ش الذm خاض معرLة الكرامة ب>سالة، الج4ش الذm ظ

في قتال Lل یوم مع القوات اإلسرائیل4ة حما4ة للفدائیین، وKین الفدائیین الذین وضعوا أرواحهم على 
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ن4ا على لئك الفدائیون الذین رفعوا االسم الفلسطیني وKرهنوا للدُأو نقاذ الوطن. إل أكفهم ل4قدموها في سبی

نیین، والیوم حیوا اآلمال ورفعوا معنو4ات الفلسطیولئك الذین ألقضیتهم؛ أ احراسً  أن الفلسطینیین الیزالون 

 . 2تقع الحرب بین الطرفین"

دته ق4ادة ر ، و\ر� >أن ما أو الضحا4ایناقش إحصائ4ات ثمَّ  ،زعیتر >عًضا مما جر� في أیلول4سرد 

یني، الهالل األحمر الفلسط4ات حصائإحصائ4ات غیر دقیe، و\ورد في یوم4اته إمنظمة التحر\ر من 

و\ثبت إحصائ4ات  ،قتیل من جم4ع األطراف 700بـ فقدرتها الحLومة أمّ  ،3000عدد القتلى بـ  رقدّ  حیث

، 6500، واألسر� 1300وعدد الجرحى  700عدد القتلى أن  عالم األردني والتي أشارت إلىوز\ر اإل

 .الفً أ 20طلe سراحهم بجهود لجنة المتا>عة بلغ أعدد المحتجز\ن الذین و 

م و   ،و اللطفعلى أبو على أبو إ4اد أیلول فأثنى تقی4ًما مقتضً>ا لتعاطي رموز المقاومة مع أحداث قدَّ

، ورأ� یر دق4قةوغ مستفزة وتحر\ض4ة،أثناء األحداث ووصفها >أنَّها  أبو عمارتصر\حات انتقد لكنَّه و 

فدائیین ، وجاء انتماء حواتمة للفي عمله ناطًقا رسم4ًا >اسم الفدائیین موفe غیرLان Lمال ناصر  >أنَّ 

  .>ال>الء العظ4م على المقاومة

  في برأ4ه، ،مسؤول4ة الحرLة الفدائ4ة Lل طرف، فقد تمثلت مسؤول4ة حول أیلول بتحدیدوختم یوم4اته 

\e إلى تل أبیب ن الطر "أ من قبیل صلة،> ها والتي ال تمت للتحر\رها بلزمت نفسأ>عض شعارتها التي 

الخ4انة" و"العمالة" و"الرجع4ة"، وٕاعالمهم التحر\ضي وممارساتهم غیر المقبولة، وشعارات " هي عمان" 

ستحال >حیث ا لهم في  Lل أمر وLأنهم هم الدولة، وانقسامهم إلى منظمات وغرور >عض قادتهم، وتدخّ 

صالح4ات ال همتنازعین من االتجار >الحرLة الفدائ4ة، و 4اسی>عض السانق4ادهم لق4ادة واحدة، وتمLینهم ل

حین تمثلت ي فمع الج4ش، واتهامات لق4ادته >العمالة، وعجز زع4م فتح عن فرض انض>ا� الفدائیین، 

المنافع الخاصة، وغ4اب الحLومة،  لرشوة وال>حث عنانتشار الفساد وا النظام األردني فيمسؤول4ة 

ة فهو الذm >عض المسؤول4البرلمان4ة، Lما أن الملك یتحمل ح4اة وتعطیل ال للفدائیین،Lومة تزلف الحو 

و>عض أفراد حاشیته ال یترددون في الحملة  ،یختار الحLومة، واخت4ار أفراد حاشیته من أهم العوامل

4ه منظمات ها لد>عضفتتمثل مسؤول4اتها في أن دول العر4Kة بها. أمَّا العلى الحرLة الفدائ4ة والتشهیر 
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ضها جندة >عأمر الذm حرم المنظمات الفدائ4ة من الوحدة، وجعل األ ،فدائ4ة تا>عة لها، تأتمر >أمرها

 .3ض على الفتنة ولم تكن واسطة خیر>عض الدول Lانت تحرّ تجاوز مسألة التحر\ر، و 

  خاتمة 

عب حول التجرKة الكفاح4ة للشخصوًصا و\ثرm النقاش  نحن أمام نٍص ممتٍع وجذاٍب وجدیٍر >القراءة،

ني ف4ه حق4قًة، ل4س ما احتواه من تفاصیل على أهمیتها، وٕانما أوما فاجالفلسطیني في مرحلة األردن، 

تحل4الت رصینة وخالصات دق4قة حول الواقع في األردن والفاعلین في قدرة Lات>ه على الوصول إلى 

واه من Lما أن النص >ما احتصدقها،  من دراساتوما ت>عها  الالحقة وأثبتت األحداث ،الس4اسیین ف4ه

جزٍء موقف من إلى إعادة النظر في الُشجاًعا واستثنائ4ًا تدفع المهتمین >عضها  دّ عَ 4ُ ومواقف لزعیتر  آراء

 ظام األردني >عد النL>ة من أمثال صاحب الیوم4اتالنخ>ة الفلسطین4ة التي انضوت تحت ع>اءة النمن 

ته ا4ار ودوافع خطب4عة هذا الجزء لأعمe فهم تقد4م محاولة لحسیني وغیرهم، و وقاسم الر\ماوm وداود ا

  فلسطین. وسلوLه ومستو� تأثیره في تلك المرحلة الحساسة من تار\خ 
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