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�صفحة من التاريخ

�صقر اأبو فخر

 خليل عز الدين الجمل:

»َمن يذكر تلك الأيام؟«

يكن بين لبنان وفل�سطين حتى اأوائل لم 

الع�سرينيات من القرن المن�سرم اأي حدود 

البتة؛ فكان ال�سكان يتنقلون بين البلدين بحرية 

تامة، ومن دون اأي قيود. وحتى بعد انح�سار الدولة 

العثمانية عن بالد ال�سام في �سنة 1917، ثم ر�سم 

الحدود بين لبنان وفل�سطين، ظل الحراك الب�سري بين 

البلدين على ما هو عليه. ولمع كثيرون من اللبنانيين 

في فل�سطين في �ستى المجاالت، وكان لهم �ساأن في 

ال�سيا�سة وال�سحافة بالدرجة االأولى، وبرز منهم 

اأعالم كبار، اأمثال: نجيب ن�سار موؤ�س�س مجلة 

''الكرمل''؛ وديع الب�ستاني، اأحد كبار المترجمين في 

تلك الحقبة، واأحد الذين ترجموا رباعيات الخيام عن 

االإنجليزية؛ نجيب عازوري �ساحب كتاب ''يقظة 

االأمة العربية''؛ جورج اأنطونيو�س �ساحب كتاب 

''يقظة العرب''؛ عجاج نويه�س موؤ�س�س �سحيفة 

''العرب''. وعرفت فل�سطين كثيراً من اللبنانيين الذين 

عا�سوا في اأفيائها وامتهنوا مهنًا متنوعة كالتدري�س، 

اأمثال: رئيف خوري؛ زكي النقا�س؛ جورج حنا؛ نخلة 

زريق، واآخرين. عالوة على ذلك كانت فل�سطين موئاًل 

لبع�س ال�سيا�سيين اللبنانيين المجاهدين من عيار 

معروف �سعد ومنير اأبو فا�سل وعلي نا�سر الدين 

ور�سيد طليع وفوزي القاوقجي، ف�ساًل عن غيرهم 

ن جاهد بالمال وبالموقف وحتى بال�سعر اأمثال 
ّ
مم

اإميل الب�ستاني واالأب بول�س عبود وال�ساعر اأ�سعد 

�سعيد. لنتذكر اأن الموؤرخ الكبير نبيه اأمين فار�س هو 

فل�سطيني من اأ�سل لبناني، واأن �سليمان نا�سيف 

الذي رف�س اأن يتنازل عن �سبر من اأر�سه هو اأي�سًا 

من اأ�سل لبناني، وكذلك البطريرك اأنطونيو�س بطر�س 

خري�س الذي اأم�سى �سبابه في حيفا وتاأثر باأحداث 

فل�سطين، وكانت له المواقف الم�سهودة في هذا 

ال�ساأن. وال نن�سى طبعًا مطران العرب غريغوريو�س 

حجار، الدم�سقي اأ�ساًل، والمولود في قيتولي القريبة 

من جزين، والفل�سطيني االإقامة والهوى.

في خ�سم االأحداث التي ع�سفت بفل�سطين منذ 

ة البراق(، ثم الثورة 
ّ
�سنة 1929 ف�ساعداً )هب

الفل�سطينية الكبرى )1936 – 1939(، وحتى الحرب 

الحا�سمة التي قررت م�سير فل�سطين )1947 – 

1948(، تقاطر على فل�سطين المئات من المتطوعين 

اللبنانيين الذين �ساركوا في الن�سال الم�سلح، و�سقط 

منهم ع�سرات ال�سهداء اأمثال ح�سين البنا من بلدة 

�سارون في ق�ساء عاليه الذي ا�ست�سهد في ثورة 

1936، وفواز خفاجة من بلدة جباع في ق�ساء 

ال�سوف الذي ا�ست�سهد في فل�سطين �سنة 1948، عالوة 

على ال�سابط محمد زغيب الذي ا�ست�سهد في معركة 

المالكية �سنة 1948.

وبهذا المعنى لم يكن خليل عز الدين الجمل اأول 

�سهيد لبناني ي�سقط في �سبيل فل�سطين، واإنما كان 

اأول �سهيد لبناني ي�سقط في الثورة الفل�سطينية 

المعا�سرة التي اأطلقت ر�سا�ستها االأولى، مع 

انطالقة ''العا�سفة'' في 1965/1/1. ولهذا، فاإن 
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�سبيل بناء الجهد الثوري الإطاحة الحكومات العربية 

الم�سوؤولة عن تلك الهزيمة المدوية. وفي هذا الميدان 

�سار العمل الفدائي جزءاً من الحياة ال�سيا�سية 

والثقافية في لبنان، وال �سيما اأن الفل�سطينيين كان 

لهم �ساأن كبير في الحياة ال�سيا�سية اللبنانية؛ 

فاالأحزاب القومية العربية والعلمانية في لبنان 

كانت تولي ق�سية فل�سطين مكانة مركزية في 

خطابها وبرامجها و�سيا�ساتها. والمعلوم اأن اثنين 

من الفل�سطينيين اأ�س�سا ''حركة القوميين العرب'' هما 

جورج حب�س ووديع حداد، و�سم حزب البعث العربي 

اال�ستراكي في �سفوفه القيادية عدداً مهمًا من 

الفل�سطينيين، وكان للق�سية الفل�سطينية موقع 

مرموق لدى الحزب ال�سوري القومي االجتماعي 

والحزب ال�سيوعي اللبناني والحزب التقدمي 

اال�ستراكي ومختلف المنظمات النا�سرية. ثم اإن عدداً 

من كبار ال�سحافيين والكّتاب في لبنان كانوا 

فل�سطينيين، وهوؤالء كر�سوا جهدهم لعر�س ق�سية 

فل�سطين والدفاع عنها في ال�سحافة اأمثال: غ�سان 

كنفاني؛ نبيل خوري؛ �سفيق الحوت؛ فاروق ن�سار؛ 

كنعان اأبو خ�سرا؛ نجيب عزام؛ فواز ناجيا؛        

نايف �سبالق؛ فايز �سايغ؛ اأني�س �سايغ؛ وليد 

الخالدي... اإلخ. ومن عالمات الح�سور القوي لق�سية 

فل�سطين في الحياة الثقافية اللبنانية اأن م�سرحية 

''مجدلون'' لروجيه ع�ساف ون�سال االأ�سقر منعتها 

ال�سلطات اللبنانية الأنها تعر�ست بالنقد لتخاذل 

الحكومة اللبنانية اأمام االعتداءات االإ�سرائيلية 

المتمادية التي طاولت البلدات الحدودية التالية: 

حوال في 1968/5/12؛ مي�س الجبل في 

1968/6/15؛ المجيدية في 1968/10/27؛ 

وكان اأن عمد الممثلون اإلى عر�س الم�سرحية في 

�سارع الحمراء اأمام مقهى ''الهور�س �سو''. وهذه 

الم�سرحية راأت في العمل الفدائي جزءاً من حركة 

التمرد والتغيير في العالم العربي.

المعركة وال�صت�صهاد

في 1968/3/21 وقعت معركة بجميع 

خليل عز الدين الجمل هو �سوط جديد في �سل�سلة 

طويلة من ال�سهداء اللبنانيين الذين �سقطوا في 

معمعان هذه الجلجلة الكبرى والم�ستمرة.

بيروت ال�صتينيات

ولد خليل عز الدين الجمل في بيروت في �سنة 

1951 لوالد يدعى عز الدين الجمل، ووالدة ا�سمها 

وداد �سهاب. در�س المرحلة االبتدائية في المدر�سة 

الع�سرية في بيروت، واأنهى المرحلة التكميلية 

)المتو�سطة( في مدر�سة المخل�س الم�سائية، اإذ كان 

يعمل في النهار في اإحدى المكتبات اإلى جانب اأخيه 

االأكبر نبيل. وفي المكتبة، بين مئات الكتب ذات 

العناوين الفكرية وال�سيا�سية المتنوعة، تفّتح وعيه 

على ق�سية فل�سطين، وعلى ق�سايا الكفاح العالمي 

في �سبيل التحرر الوطني واال�ستقالل ال�سيا�سي. وال 

ريب في اأن خليل الجمل تاأثر بقوة باأخبار الثورات 

العالمية في فييتنام والو�س وكمبوديا، وباأخبار 

الن�سال �سد العن�سرية في جنوب اإفريقيا، ف�ساًل عن 

الثورة الكوبية وثورات اأميركا الالتينية. وال �سك في 

اأن اأ�سماء قادة التحرر الوطني في العالم في تلك 

الحقبة كانت ماثلة في ذهنه اآنذاك اأمثال جمال عبد 

النا�سر وغيفارا واأحمد بن بلة وفيديل كا�سترو 

وهو�سي منه واآخرين. وكانت بيروت في اأوا�سط 

�ستينيات القرن الع�سرين تغلي بال�سيا�سة كالمرجل، 

وتع�سف فيها جميع التيارات ال�سيا�سية التي عرفها 

العالم العربي. واأبعد من ذلك، كانت رياح التغيير في 

اأوا�سط �ستينيات القرن المن�سرم تهب على دول 

العالم كله، ومنها الدول العربية طبعًا، وتجلى ذلك 

في ثورة الطالب في باري�س )اأيار/مايو 1968( 

وفي ظهور الي�سار العالمي الجديد، وحركات العنف 

الثوري. ولم تكن ال�سبيبة اللبنانية بعيدة عن هذا 

المناخ الملتهب بالتمرد واالحتجاج والغ�سب، 

وخ�سو�سًا بعد هزيمة الخام�س من حزيران/يونيو 

1967، وبعد �سقوط المثال القوي المتمثل في جمال 

عبد النا�سر، فراأت في العمل الفدائي الفل�سطيني 

مقدمة اأولى في �سياق الرد على هزيمة 1967، وفي 
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خليل عز الدين الجمل: »م

ال�سيارات في الحازمية في 1968/4/27، ثم �سارت 

في موكب مترابط نحو الم�سنع ليكون راكبوها في 

ا�ستقبال الجثمان حين و�سوله من دم�سق. وواكب 

محافظ البقاع اآنذاك جورج �ساروفيم الجنازة حتى 

حدود محافظته، وفي تلك النقطة كان محافظ جبل 

لبنان ينتظر، بدوره، و�سول الجنازة، فا�ستقبلها 

ب�سورة ر�سمية، و�سار معها نحو بيروت. وفي بلدة 

الكحالة، التي ا�سُتهر بع�س اأبنائها الحقًا بمعاداتهم 

العمل الفدائي، كان على راأ�س الم�سيعين النائب اإميل 

مكرزل الذي ا�ستقبل الجنازة على �سوت اأجرا�س 

كنائ�س البلدة. وعلى طول طريق ال�سام، من الم�سنع 

اإلى بيروت، كان النع�س يتنقل على اأكف الم�سيعين 

في كل بلدة مرت بها الجنازة، حتى و�سل اإلى 

الجامع العمري الكبير في و�سط العا�سمة، بالقرب 

ّلي عليه بح�سور 
ُ

من كني�سة مار جري�س. وهناك �س

الرئي�س عبد اللـه اليافي والمفتي ح�سن خالد و�سفيق 

الوزان وعدنان الحكيم، ثم �سارت الجنازة مخترقة 

الح�سود التي ُقدِّر عددها بنحو 100.000 �سخ�س، 

من الجامع العمري اإلى �ساحة النجمة، ثم اإلى �ساحة 

ريا�س ال�سلح، فالبا�سورة، �سعوداً اإلى الب�سطة 

والمزرعة وق�سق�س فمقبرة ال�سهداء. وا�ستغرق 

و�سول النع�س اإلى مقبرة ال�سهداء خم�س �ساعات. 

وفي تلك االأثناء كانت الجامعات والمدار�س توقفت 

عن التدري�س، وان�سم الطالب اإلى الجنازة. وكذلك 

نظم طالب الجامعة االأميركية م�سيرة طالبية كبيرة 

عبرت �سارع فردان )�سارع ر�سيد كرامي الحقًا( نحو 

جامعة بيروت العربية كي تن�سم اإلى موكب الجنازة. 

وفي غمار هذه الحما�سة كانت اليافطات التي رفعها 

الم�سيعون تحمل ال�سعارات التالية:

= "لبيِك يا اأر�س العروبة فل�سطين".

= "الكل في لبنان على ا�ستعداد لال�ست�سهاد يا 

خليل".

= "اأر�س العروبة نار في وجه ال�سهيوني 

الغدار".

اأخافت جنازة خليل عز الدين الجمل اأو�ساطًا 

�سيا�سية يمينية كثيرة في لبنان خ�سيت من اأن 

ي�سبح الفل�سطينيون قوة �سيا�سية جارفة، فكان 

المقايي�س في بلدة ''الكرامة'' بين الجي�س االإ�سرائيلي 

وقوات الفدائيين ومدفعية الجي�س االأردني. وقد 

اأ�سفرت هذه المعركة عن اإرغام الجي�س االإ�سرائيلي 

على التراجع اإلى مواقعه ال�سابقة بعد اأن خّلف 28 

قتياًل و90 جريحًا، وبعد اأن ترك في اأر�س المعركة 

اأربع دبابات مدمرة وخم�س عربات وطائرة واحدة. 

ومع اأن خ�سائر الفدائيين كانت كبيرة، اإاّل اإن النتائج 

ال�سيا�سية لمعركة المقاومة فاقت اأي توقع؛ فقد نقلت 

حركة ''فتح'' من منظمة فدائية اإلى حركة تحرر 

وطني، وجعلت ال�سبيبة العربية تتعلق بهذه الظاهرة 

الجديدة، وراحت جموعها تتدفق على مكاتب ''فتح'' 

في �سورية واالأردن. وكان خليل عز الدين الجمل اأحد 

هوؤالء ال�سبان الذين وجدوا في المقاومة الفل�سطينية 

م�سروعًا للتحرر الوطني واالجتماعي معًا.

ان في 
ّ
غادر خليل عز الدين الجمل بيروت اإلى عم

1968/3/25، اأي بعد معركة الكرامة مبا�سرة، 

والتحق بحركة ''فتح''، بعدما ترك الأخيه نبيل ورقة 

جاء فيها: ''اأخي نبيل، �سالمي الأهلك والأمي. اأرجوك 

ال ت�ساأل عني. اأنا بخير. �ساأعود''. وفعاًل، عاد خليل 

الجمل... لكن، بطريقة لم ي�سهدها لبنان في تلك 

الحقبة؛ فقد ا�ست�سهد في منطقة ''تل االأربعين'' في 

اأغوار االأردن في 1968/4/10، بعدما اأُ�سيب 

ب�سظية قذيفة معادية في اأثناء عودته مع رفاقه من 

مطاردة قوة اإ�سرائيلية.

ان التي ُنقل 
ّ
ع خليل عز الدين الجمل من عم

ِّ
�ُسي

جثمانه منها بالبر اإلى بلده الرمثا عند الحدود 

االأردنية ــ ال�سورية، ثم جرى له وداع ر�سمي و�سعبي 

حا�سد في دم�سق، و�سار موكب جنازته نحو الحدود 

ال�سورية ــ اللبنانية في بلدة الم�سنع.

الجنازة غير الم�صبوقة

ما اإن و�سل خبر ا�ست�سهاده اإلى بيروت، حتى 

انت�سر ب�سرعة في اأحياء العا�سمة، واهتمت به 

ال�سحافة اللبنانية والقوى ال�سيا�سية المحلية، وبداأ 

اال�ستعداد ال�ستقبال جثمان ''اأول �سهيد لبناني في 

الثورة الفل�سطينية المعا�سرة''، فتجمعت مئات 
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)1968/4/28(، وفوزي عطوي في ''بيروت الم�ساء'' 

وح في ''الهدف'' 
ّ
)1968/4/28(، واليا�س م�س

)1968/4/29(، و�سامية الغني �سالم في ''اللواء'' 

)1968/5/2(، و�سامية علم الدين في ''اللواء'' 

)1968/5/3(، و�سلوى �سافي في ملحق ''االأنوار'' 

)1968/5/5(، و�سمير �ساهين في ''االأ�سبوع العربي'' 

)1968/5/6(، وجورج حنا في ''ال�سعب'' 

)1968/5/6(، ووليد عو�س في ''اللواء'' 

)1968/5/10(، وغيرهم كثيرون من الُكّتاب في 

مختلف ال�سحف اللبنانية، ف�ساًل عن الرئي�س جمال 

عبد النا�سر الذي اأ�سار، في خطبة له في ني�سان/

اأبريل 1968، اإلى اأهمية ا�ست�سهاد �ساب لبناني في 

�سفوف الفدائيين الفل�سطينيين في االأردن.

ل للذكرى بل للتذكر

بعد عدة اأيام من جنازة خليل عز الدين الجمل 

ا�سطحب رفاق ال�سهيد والدته اإلى بلدة اإربد االأردنية، 

فزارت الموقع الذي ا�ست�سهد ابنها فيه، والتقت رفاقه 

وا عليها وقائع المعركة التي �سقط فيها 
ّ

الذين ق�س

ال�سهيد. وفيما بعد �سدر مر�سوم جمهوري لبناني 

بمنح ال�سهيد و�سام اال�ستحقاق اللبناني، وفي 

1999/3/1، وبعد مطالبات كثيرة، اأُطلق ا�سمه على 

اف 
ّ
اأحد �سوارع بيروت في عهد المحافظ يعقوب ال�سر

ورئي�س البلدية عبد المنعم العري�س.

لقد انطوت ثالثة واأربعون عامًا منذ اأن ا�ست�سهد 

خليل عز الدين الجمل، وفي هذه الحقبة �سقط 

كثيرون جداً من رفاقه، ومن الذين �ساروا على دربه، 

غير اأن ا�سمه ظل متفرداً بريادته، ومثااًل لجيل تفّتح 

وعيه على هزيمة 1967، واأراد اأاّل يخ�سع لعقابيل 

هذه الهزيمة، بل اأن يت�سدى لها ولمفاعيلها 

n .وتداعياتها

ال�سدام الدامي في 23 ني�سان/اأبريل 1969 الذي 

انتهى اإلى توقيع "اتفاقية القاهرة" برعاية الرئي�س 

جمال عبد النا�سر. وهذا ما جرى مرة ثانية في �سنة 

1973، بعد الجنازة الكبرى للقادة الثالثة الذين 

اغتالتهم اإ�سرائيل )محمد يو�سف النجار وكمال 

عدوان وكمال نا�سر( في 1973/4/10، والتي �سار 

فيها اأكثر من 200.000 �سخ�س. وهذه الجنازة 

دقت ناقو�س الخطر لدى اأجهزة اأمنية كثيرة، محلية 

وخارجية، فوقعت م�سادمات كبيرة في 2 اأيار/

مايو 1973 بين الجي�س اللبناني والفدائيين انتهت 

اإلى ال �سيء، وكانت تمرينًا على الحرب التي اندلعت 

الحقًا في 13 ني�سان/اأبريل 1975.

الحدث وال�صحافة

كان ال�ست�سهاد خليل عز الدين الجمل ولجنازته 

المهيبة دوي كبير في ال�سحافة اللبنانية، فقد 

اأفردت جميع الجرائد �سفحاتها االأولى وعناوينها 

الرئي�سية وافتتاحياتها لهذا الحدث. وخ�ست 

''االأنوار''، على �سبيل المثال، ال�سهيد وعائلته 

وجنازته باأربع �سفحات كاملة. وكر�ست ال�سحف 

اللبنانية طوال نحو ع�سرين يومًا، اأي منذ 

1968/4/21 اإلى ما بعد 1968/5/10، معظم 

افتتاحياتها لخليل عز الدين الجمل ومغزى 

ا�ست�سهاده قريبًا من فل�سطين، والمعاني ال�سيا�سية 

التي حملها ال�سهيد حين اختار االنتماء اإلى حركة 

''فتح''، فكتب رفيق خوري في مجلة ''االأحد'' 

)1968/4/21(، وجان عبيد في مجلة ''ال�سياد'' 

)1968/4/25(، وغ�سان تويني في ''النهار'' 

)1968/4/27(، واليا�س بدوي في ''الحياة'' 

)1968/4/27(، وزهير ع�سيران في ''الهدف'' 

)1968/4/27(، وغ�سان كنفاني في ''االأنوار'' 


