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 ملخص:

الفل�سطيني،  الإن�سان  م�ستقبل  فل�سطني عدوانا �سارخا على  اإىل  اليهود  �سكلت هجرة 
ال�سهري يف  بلفور  ال�سهيوين عرب وعد  احللم  بتبني  القت�سادية،وذلك  املخاطر  اإىل  اإ�سافة 
20 اإبريل 1936؛ لذا �سكلت جلنة قومية يف مدينة نابل�س دعت البالد اإىل الإ�رصاب العام 
امل�ستمر، حتى تبدل حكومة النتداب �سيا�ساتها، وا�ستجابت البالد للدعوة، و�سمل الإ�رصاب 

خمتلف نواحي احلياة.
اأمني  احلاج  بقيادة  عليا،  عربية  جلنة  ت�سكيل  على  الأحزاب  اأجمعت  اإبريل   25 ويف 
احل�سيني وع�سوية ممثلني عنها، ودعت هذه اللجنة اإىل ال�ستمرار يف الإ�رصاب، حتى تبدل 
احلكومة �سيا�ستها، وتوقف الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني، ومتنع انتقال الأرا�سي اإىل اليهود، 
وتقيم حكومة وطنية نيابية، وعمت التظاهرات املدن والقرى الفل�سطينية، ووقعت ا�ستباكات 
وبداية  التاريخية  اللحظة  وقائعها.وكانت  وتوالت  1936م،  اأحداث  اأثرها  على  اندلعت 
امل�سل�سل الدموي من ا�ستباكات م�سلحة واإ�رصاب �سامل �سمل املدن والقرى الفل�سطينية فيما 
الثورة  اإىل تاأييد  الأحرار  الوطني، ف�سارع  حملت هذه اخلطوة خماطر جمة على القت�ساد 
واأخذت اللجان والهيئات زمام املبادرة وقيادة ال�سارع،وظهرت جمموعات م�سلحة اأبرزها 
كانت ثورة ال�سهيد عز الدين الق�سام، وثوار برزوا يف مواقعهم وقادوا الف�سائل، وكان لهم 

دور ن�سايل عريق.
ومن هوؤلء القائد فايز الزير مدار حديثنا يف هذا البحث الذي كان يقود جمموعات 
م�سلحة يف منطقة �سلفيت.حيث حر�س فايز على التوا�سل مع القادة يف املناطق الأخرى 

لتوحيد الكلمة واجلهود ليكون العمل منطقيا ومنظما وفعليا. 
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Abstract
  
The Jews immigration to Palestine formed a massive enemy on the future 

of Palestinian human, in the addition to the economical risks, mainly by 
adopting the Zionists dreams which was embodies by the well known(Belfor 
Promise) which was held on 20th April, 1936, a national committee was 
formed in Nablus city, which called the country’s regions for general 
strikes in order to make the authorities change their policies, the whole 
regions responded for the strike, the strike covered all the forms of life. On 
25 April, there was parties’ summit for forming a High Arabic Committee 
which was leaded by Al Hajj Ameen Alhusaini and other members, the 
committee called for the continuation of the strike in order to make the 
government change its policy and to stop the Jews immigration to Palestine 
and stopping the transmission of lands to Jews, the committee called for 
forming a new national government, the protest and protestors covered the 
whole Palestinian Regions and there were many serious casualties.

In the year of 1936, new events irrupted and continued again, it was 
the beginning of historical moments and bloody serial with arms exchanges, 
general strikes, covered the markets and port, this step carried serious risks 
on the national economy, the free Palestinian people accelerated to support 
the revolution, the committees and associations took new initiatives and 
leaded the Palestinian streets. There were many armed groups appeared 
on the ground, one of these is the well known one “Ez-aldeen Alqassam 
Armed Group”, and some other resistances contributed in a great role in 
the Palestinian Revolution.

The core point of this study is the resistant man, the leader Fayez Al-
Zeer, the man who leaded armed groups in Salfeets Region. Fayez was 
so cautious and took care of being in continuation with the other leaders 
in other parts of the Palestinian regions in order to reunite the efforts, 
words so as to form a logical and organized real work of the Palestinian 
Revolution. 



د.عدنان عياشفايز الزير)دراسة شفوية وثائقية(

ĎĔē

املقدمة:
حاولت القيادة الفل�سطينية جاهدة �سد العدوان عن الأر�س الفل�سطينية، وقد و�سلت 
الأمور اإىل حافة النفجار، اأمام التحيز الربيطاين للم�رصوع ال�سهيوين الرامي اإىل اإقامة وطن 
وتوالت  اأحداث 1936م  الفل�سطيني،فاندلعت  والإن�سان  الأر�س  على ح�ساب  لليهود  قومي 
وقائعها، وكانت اللحظة التاريخية وبداية امل�سل�سل الدموي من ا�ستباكات م�سلحة،واإ�رصاب 
القت�ساد  على  جمة  خماطرة  اخلطوة  هذه  حملت  فيما  وامليناء  الأ�سواق  �سمل  �سامل 
املبادرة وقيادة  والهيئات زمام  اللجان  واأخذت  الثورة  تاأييد  اإىل  الأحرار  الوطني،ف�سارع 
ال�سارع،وظهرت جمموعات م�سلحة اأبرزها كانت ثورة ال�سهيد عزا لدين الق�سام، وثوار برزوا 

يف مواقعهم وقادوا الف�سائل وكان لهم دور ن�سايل عريق.
من  م�سلحة  جمموعات  يقود  كان  الذي  الزير«  »فايز  القائد  بحثنا  مدار  هوؤلء  ومن 
لتوحيد  الأخرى  املناطق  يف  القادة  مع  التوا�سل  على  فايز  حر�س  حيث  �سلفيت،  منطقة 
الكلمة واجلهود ليكون العمل منطقيا ومنظما وفعليا، فقد عمل على الت�سال بالقائد »حممد 
ِلْعَمْر« يف منطقة املزارع، والقائد »عارف عبد الرازق«وهو قائد ف�سيل يف منطقة الطيبة، 
والقائد »حمد زواتا« وهو قائد ف�سيل يف منطقة نابل�س والقائد«عبد الرحيم احلاج حممد 
القائد العام للثورة« والقائد يو�سف اأبو وردة يف منطقة جنني،والقائد »فار�س العزوين قائد 
ف�سيل املوت » يف منطقة عزون –قلقيلية، الذي اختلف معه لحقًا بعد اأن ثبت اأن فار�س 
اأ�سبح عالة على الثورة ب�سبب قيامه بجباية مبالغ طائلة من عامة النا�س بحجة م�ساعدة 
الثورة، والقائدان الأخوان حافظ وحمفوظ علي الأحمد من كفر الديك اللذْين كانا يعمالن 

يف منطقة بني زيد واملنطقة الغربية.
هذا وقد اخرتت هذه ال�سخ�سية املنا�سلة بالدرا�سة بالطريقة العلمية التي تعتمد على 

املقابالت مع ال�سخ�سيات القريبة منه ويت�سمن البحث اأموراً عدة:
• مولده ون�ساأته 	

• الن�ساط ال�سيا�سي واجلهادي 	
• الن�ساط التنظيمي واملطاردة 	

• �سفره للعالج 	
• مر�سه ووفاته. 	
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 أهمية البحث:
من ال�رصورة ا�ستق�ساء احلقائق التي تكمن يف ت�سجيل �سري اأبطال الثورة، وكتابة �سطور 
مباء الذهب يف حق قادة خا�سوا غمار الن�سال، فكانوا مثال يحتذى به وي�سار اإليهم بالبنان، 
وهنا يف بحثنا هذا كان لزاما علينا اأن نعطي هذا القائد« فايز الزير« ال�سورة التي تليق به و 

بن�سالته، وان نر�سم لوحة ثورية واقعية حيث قام بجملة عمليات قادها مع رفاقه.

 أهداف الدراسة:
وكما هو احلال يف اأي زمان، يخرج من �سفوفنا عناوين ورموز كان ل بد لنا اأن ن�سلط 
عليها الأ�سواء ومنها قائدنا فايز الزير الذي كان له دور ريادي يف ال�رصاع الفل�سطيني - 

الربيطاين ولن�سكل القراءة ال�سحيحة ل�سرية هذا القائد الفذ.
واإيفاًء منا لهذا القائد الذي مل ي�سبق اأن كتب اأحد من الباحثني حول ما قام به من اأعمال 
يدفعنا واجبنااإىل اأن نفيه بع�س حقه. وبحثنا هذا فيه توثيق للحياة ال�سيا�سة اإزاء التاريخ، 
اأما التاريخ ال�سفوي فيذهب �سدى و ميوت، وتدوين تاريخ الثورة وف�سائلها امل�سلحة يعني 

الوعي و اإحياء الذات الوطنية م�ستقبال.

أسباب اختيار البحث:
 طبيعي جدا اأن ير�سم معادلة ال�رصاع من تدفق يف اأعماقهم حبهم وانتماوؤهم لأر�سهم، 
فكل احتالل ل بد له من مقاوم وثورة تكافح لإزالة هذا ال�رصطان،ومن حق الأجيال املتعاقبة 
اأن تتعلم كيف كان اأجدادها يخو�سون معارك طاحنة �سد قوات النتداب الربيطاين، وعليه 

فاإن اختيار البحث يعود لأ�سباب عدة منها:
من قام بواجبه الوطني حني دعاه، وجب اأن يخلده التاريخ 1 .

. 2 لأن هذا البحث �سابقة رائعة وم�رصفة ت�ستحق الحرتام والتبجيل.
ليكون هذا البحث عربة ومدر�سة ملن خلف مدر�سة الثوار املنا�سلني. 3 .

لتعليم الأجيال اأن احلق امل�سلوب الذي اأخذ بالقوة ل ي�سرتد اإل بالقوة. 4 .
اإن درب احلرية طويل و�ساق ول بد له من ثمن. 5 .

والباطل  يبقى  احلق  وان  باملتخاذلني،  يلحق  والعار  ل�ساحبه  و�سام  الن�سال  اإن  6 .
يذهب هباء.

 تعزيز الروح الن�سالية. 7 لدى الأجيال القادمة. 
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مشكلة البحث:
حول  بالأحداث  لالإملام  املعلومات  على  للح�سول  وال�ستطالع  لل�سوؤال  التوجه  بعد 
ا�ستح�سانا،  اأقربائه  الأبواب املتاحة فقد وجدنا من  الزير، وطرق  �سخ�سية املنا�سل فايز 
ولكن مع عدم كفاية املعلومات، وعند طرق اأبواب من عاي�سوا الثورة اإىل جانبه لقينا بع�س 
اأو  العناء حيث حترَّج بع�سهم يف الرواية، وقد يعود ذلك اإىل تخوفه من اإحداث اأي �رصاع 
اإ�سكالت ونزاعات قد ينجم عنها بع�س اخلالفات،لأن نب�س املا�سي وما كان من خالفات 
اأحداث  بواقع  معرفته  رغم  معلومة  اأي  باإدلء  بع�سهم  رف�س  حيث  ح�سا�سية  فيه  عائلية 
الثورة وبع�س تفا�سيلها،ومما يالحظ عرب املقابالت التي اأجريت اأننا مل ناأخذ املعلومات 

اإل بعد املجامالت حينا وال�سغط على راويها حينا اآخر.
اإن البحث عن احلقيقة قد يكون موؤملا لبع�سهم، ولكن احلقيقة ل ي�ساوم عليها اأبدا، ول 
ي�سعنا يف هذا املقام اإل اأن ن�سكر من تعاون و�ساركنا يف البحث واإظهار احلقيقة ونعذر من 

امتنع واعتذر.
 فايز عبد القادر الزير

1898م -1945م

 ميالده ونشأته:

ولد »فايز« عبد القادر الزير يف بلدة �سلفيت �سنة 1898م، در�س يف مدر�سة �سلفيت 
اإن�سانا  العثماين، وكان  العهد  يف  البتدائية، كان والده م�سوؤوًل عن منطقة اجلماعينيات* 
ب�سيطا،ينتمي اإىل اأ�رصة عرفت بانتمائها الوطني، حيث كان يرافق والده الذي ت�رصب منه 
ال�سفات احلميدة ومما عرف عن والده اأنه كان يحر�س دائما على اأن يرافقه ابنه يف �ستى 
املنا�سبات والجتماعات، وبذلك كان فايز �ساحب ثروة اجتماعية، ومعرفة و�سيت ح�سن 

يف اأهل بلدته، وحمط احرتام بني عائلته وكبار النا�س يف بلدته.
عمل فايز يف بداية حياته يف مطحنة والده الكائنة قرب بيته، ومما عرف عن عائلة 
فايز اأنها متتاز بو�سع اقت�سادي جيد حيث كان والده ميتلك مع�رصة حجريه لع�رص الزيتون 

واأمالكًا واأرا�سي.
 ينتمي فايز اإىل عائلة عريقة وله من الأخوة ثالثة هم)ح�سني وح�سن وجميل(، وله من 
الأخوات �سقيقتان، اأحداهما �رصيرة،وتوفيت والدته وهو يف �سن اخلام�سة ع�رص من عمره، 

وتويف والده وهو يف �سن اخلام�سة والع�رصين
تزوج فايز من اثنتني من الن�ساء اإحداها تدعي)خرييه(، والأخرى ت�سمى)جميله(، اأما 
خريية فقد اأجنبت له ثالثة اأولد هم)�سعبان وفايق وعبد القادر(، وبنتا واحده تدعى)رقية(، 
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ومن الأخرى ثالثة اأولد،هم: )�رصيف و حمرم ورم�سان(، وابنتان هما: )عائ�سة و�رصيفه(، 
�سفات  حمل  حيث  ال�رصيف،  بابي  يكنى  كان  �سنا  الأكرب  ابنه  �رصيفًا  اأن  املعلوم  ومن 
عبد  ابنه  �سوى  الآن  حتى  منهم  احلياة  قيد  على  يبق  ومل  واخُللقية،  اخْللقية  والده)فايز( 
القادر، الذي ي�سكن حاليا يف �سوريا ويعمل يف الأعمال احلرة،وابنه رم�سان)اأبو تي�سري(، 

الذي يقيم يف �سلفيت حاليا وابنته رقية زوجة �سالح الدين عودة)1(. 
 عالقته بأسرته وأبناء عائلته:

العينية)الطحني(،  املادية  امل�ساعدات  يقدم  كان  حيث  املعهود  بكرمه  فايز  امتاز   
واملواد التموينية اإىل الأ�رص الفقرية �سواء بالبلدة اأم بالقرى املجاورة. وات�سف فايز بهيبة 
ووقار متيز بهما ب�سكل ملحوظ حيث اعتادت الن�ساء اجللو�س اأمام بيوتهن، فكانت الن�ساء 

يدخلن البيوت مبجرد عبوره �سوارع البلده، وذلك ح�سب رواية ابنته رقية
الراأ�س ويداه خلف ظهره، وذلك ينم عن وقار  وكان فايز يتميز مب�سية خا�سة، رافع 

وهدوء وان�سغال ذهن دائم.
وعرف عن فايز انه متتع بحب لي�س له نظري من طرف اأبناء عائلته حيث كان يتفقد 
عائلته ب�سكل دائم، وي�ساأل عن كل فرد من اأفرادها، واإذا ما ح�سل اأن تعذر قدوم اأحد منهم 
تقدمي  ي�ستطيع  لعله  جميئه  عدم  �سبب  وعن  عنه،  بال�سوؤال  فايز  يقوم  والجتماع  للديوان 
العون له. ذكر اأبناء عائلته انه كان يجد اأذنًا �ساغية من الكبري وال�سغري، وكلمته لها كل 
احرتام ووزن، و كان معروفا عن هذا الرجل اأنه متدين عابد لربه، ُعرف بطاعة اهلل والتزامه 

الديني، فقد كان حمافظا على �سالته وعبادته.)2(.

اختياره قائداً للثورة:

نتيجة ثورة 1936م، وما قدمه الأهايل من موقف �سجاع مناه�س لالنتداب الربيطاين 
التجول  نظام منع  �سلفيت ملرات كثرية، وفر�س عليها  للبلدان، ومن �سمنها  يف ح�ساره 
اللحظة  منذ  فقد عمل  ثوري يجري يف عروقه،  فايز من توجه  لأيام عدة، وملا عرف عن 
الأوىل على الوقوف مع احلركة الوطنية، وكان اأن قامت القوات الربيطانية مبحا�رصة البلدة 
البلدة والقرى املجاورة  اأهايل  اإىل اجتماع  اأدى  �سنة 1937 م ملدة �سبعة ع�رص يوما مما 

لبحث الأمور وجمرياتها.)3(.
وذات يوم قدم اإىل البلدة رجل يدعى)فار�س العزوين(، وطلب اجتماعا مع كبار ال�سن 
يف البلدة، وطلب منهم دفع اخلاوة)بحجة متويل الثورة(، وقال اأي�سا اإنه يريد ت�سفية احد 
الأ�سخا�س لأنه عميل لربيطانيا، فوقف كبار ال�سن موقفا �سجاعا وبطوليا حيث قالوا:)اإذا 

كان هناك �سخ�س ي�ستحق القتل ب�سبب اخليانة، فنحن اأحق به منك ومن غريك(.)4(.
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�سلفيت  وقال:)ان  العزوين  فار�س  قاله  ما  ورف�س  �سجاع،  مبوقف  فايز  له  وت�سدى 
اأبناوؤها اأحرار، وهم على قدر من امل�سوؤولية ون�ستطيع عالج اخلطاأ باأيدينا()5(.

وعرب روؤية فايز وملا متتع به من نظرة ثاقبة، فقد قام وكبار ال�سن بدعوة لجتماع 
اأن فار�س  اإىل  الزير، واأ�سار  ال�سبعني رجال،وحتدث فايز  البلدة، وقد ح�رص ما يقارب  لأهل 

العزوين هو جمرم ول�س يقوم بال�سلب والنهب والقتل ونحن نرف�س ذلك)6(.
كانت املرة الأوىل يف البلدة التي يجتمع اأهلها من اأجل م�سلحة البلدة والوطن عموما، 
ومما هو معلوم عن �سلفيت اأن اأبناءها كانوا يقاتلون اإىل جانب القائد)حممد الإعمر النوباين( 
بنف�سه يف  الذي �سحى  الرمال(  ال�سهيد)�سامي  اأمثال  للوطن  فداًء  اأبنائهم  ويقدمون خرية 
الجتماع  البلدة،  اأهل  ا�ستطاع  لقد  �سليم(،  البطل)حممد حماد  وال�سهيد  دير غ�سانه  معركة 
والإقرار ب�رصورة اختيار قائد يتحمل اأعباء املرحلة، ويقبل باإمرته اأبناء بلدته،فقد اجتمع 
اأهل البلدة وبدون اأي خالف اأو تعار�س اأو امتعا�س اتفق على اختيار)فايز عبد القادر الزير( 
قائدا للثورة يف منطقة �سلفيت الذي قام ب�رصاء بندقية من جيبه اخلا�س، ودفع الثوار ثمن 
�سالحهم من رغيف خبزهم، وفعال التحق فايز بالثورة، و�سكل جمموعة من خرية منا�سلي 
اإىل  يهدفون  معه  ومن  فايز  الإجنليزي.كان  اجلي�س  قوات  مبقاومة  وبداأ  واملنطقة  �سلفيت 
حماية البلدة من ال�رصقات والفو�سى ال�سائدة حيث قامت كل حمولة ب�رصاء عدد من البنادق 

لت�سليح ال�سباب، ومتكينهم من امل�ساركة يف الثورة)7(. 
 عرف اأهايل البلدة بال�سجاعة فكانوا يخرجون بالع�سي والفوؤو�س ملقاتلة الإجنليز، 
وكانوا اأي�سا يخرجون خارج البلدة ملقاتلة اجلي�س وهذا دليل �سجاعتهم. وقد �سارك اأهايل 
�سلفيت و رجالها م�ساركة حقيقية يف معارك �سد النتداب الربيطاين يف دير غ�سانه، حيث 

جرح العديد منهم هناك)8(.

تأسيس خاليا للثورة يف سلفيت:

قام فايز بت�سكيل خاليا م�سلحة عدة من خرية اأبناء البلدة ليقاتلوا الأعداء، وقد كان 
ومو�سى دحدول و حممود حممد  اخلياط  يو�سف  و  رباح  القحاح و�سابر  )ح�سني  اأبرزهم: 
الطقطق وابراهيم ح�سن خ�رص وراجح غنيم زجال فل�سطني، وعبد اهلل اأبوذناب وعي�سى قوقر 

وذيب اأبو �سويدان وذيب خ�رص نا�سيف(.
وبالإ�سافة اإىل عنا�رص من املنطقة، فقد ُرتبت اأمور الثورة ودرا�ستها، وو�سعت خطة 
للعمل، وكان خيارفايز ل يقع اإل على النخبة، ومن ثم الإعداد للعمل اجلهادي للكفاح �سد 

قوات النتداب، ومن ثم �رصاء ال�سالح والتهيئة لعمليات م�سلحة)9(.
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وهنا ل بد من الإ�سارة اإىل ال�سيخ اجلليل املنا�سل طه كرز الذي كان مثال للت�سحية 
والفداء وال�رصف، والذي كان له دور كبري يف معركة اأخرى اإىل جانب فايز الزير هي معركة 
حوارة التي اندلعت بعد الع�رص، وا�ستمرت حتى منت�سف الليل، حيث راقب الثوار خط مردة، 
التي كانت تعرب فيه حافالت الإجنليز، فقام الثوار بزرع الألغام فانفجرت اإحدى احلافالت، 
وا�ستبك الثوار مع الإجنليز مما اأ�سفر عن جرح وقتل بع�سهم، مما اأدى اإىل ح�سار �سامل على 
�سديدة  اأ�سبحت معاناتهم  فقد  والنا�س عامة  الثوار  اخلناق على  وت�سييق  املنطقة،  بلدان 

و�سعبة للغاية)10(.
اإ�سابة غري بالغة و�سفي منها بعد ذلك. وبعد  الي�رصى  اأ�سيب يف يده  وكان فايز قد 
ثالثة �سهور كان الثوار قد خططوا بعد ا�سرتاحة املقاتل، فجهزوا اأنف�سهم لعملية اأخرى على 
مفرق زعرتة، حيث بداأت املعركة منذ �ساعات ال�سباح الأوىل، عندما حاولت دورية اإجنليزية 
الدخول اإىل املنطقة، فقام الثوار بالهجوم على الدورية، واإطالق النار على من فيها، فقام 
اجلي�س الجنليزي بطلب النجدة حيث قدمت طائرة لنجدتهم، وكان اإطالق الر�سا�س من كل 
حدب و�سوب، مما اأدى اإىل ا�ست�سهاد خرية �سباب الثورة من اأبناء �سلفيت حينها وهم:)عبد 
الروؤوف امل�رصي وعبدا حلافظ اأحمد عودة(، وجرح العديد من الثوار، وان�سحب الباقي اإىل 

بلداتهم وبحوزتهم ال�سهداء واجلرحى)11(.

 فايز واالتصال مع القادة:

كانت و�سائل الت�سال عن طريق امل�سي على الأقدام، والتنقل من مكان اإىل اآخر وبطرق 
من  املدر�سة  طالب  اأحد  ير�سلون  كانوا  الثوار  اأن  النمر(  الراوي)حممود  رواه  ومما  عدة، 
موقع لآخر، لإخبار قائد معني اأن فايز يريد م�ساهدته واجللو�س معه حتى ل يثري النتباه 
وال�سكوك، وحدثنا اأحد الرواة)حممود التوفيق اأبوفهمي( كنت اأبلغ من العمر 12 �سنة، واعمل 
مع والدي يف منطقة البيادر يف موقع ي�سمى امليادين يف مو�سم احل�ساد، فطلب مني رجل 
كبري ال�سن ل اأعلم من هو، وهو لي�س من البلدة، فقال يل: خذ هذه الع�سا واأعطها فايز وقل له 
�ساحب هذه الع�سا يريدك فذهبت لوالدي واأخربته الق�سة فقال: اذهب ول تخف فذهبت اإىل 
بيت فايز واأخربت اإحدى زوجتيه عن الع�سا، وقلت لها ما قاله الرجل يل، فاأخربت زوجها، 
ومت اللقاء بني فايز و�ساحب الع�سا يف اخلالء( وبعد وقت عرفت اأن هذا الرجل هو)حممد 

الإعمر( من قرية املزارع)12(.
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ْاشهر املعارك اليت خاضها « فايز» ضد قوات اإلجنليز

 عملية مفرق زعرتة:. 1
�سلفيت،  منطقة  الثورة يف  با�سم  الناطق  كان  فقد  بطولية كثرية،  مواقف  لفايز  كان 
�ساحب  اأي  على  العتداء  اأي�سا:)اإن  وقال  الرجال(،  تكون  �سهرية:)هكذا  مقولة  له  وكانت 
حق هو اعتداء على فايز(. وكان لأهل �سلفيت حينها موقف م�رصف عند كل معركة اإذ كانوا 
يتعاونون فيما بينهم، فكانت الن�ساء يخرجن بالطعام وال�رصاب)الزاد( للثوار وم�ساندتهم)13( 
ومما هو معروف لدينا ح�سب روايات من عا�س تلك املرحلة جنبا اإىل جنب مع فايز، اأنه قد 
خرج لعمليات عدة مع جمموعة على مفرق زعرتة، وقام با�ستباكات م�سلحة عدة، وكانت 

املجموعة تقوم بو�سع احلواجز واملعوقات ال�سخرية، اأمام اآليات اجلي�س الربيطاين
العثماين،  العدة بالبحث عن الذخائر والقنابل، من خملفات اجلي�س  اأفرادها  اأعد  وقد 
مبحا�رصتهم  الفور  على  قاموا  الثوار،  بوجود  الإجنليز  علم  وعندما  الكمائن،  يف  وكمنوا 
واإطالق النار عليهم، وبعد ذلك فر ق�سم من الثوار اإىل)قرية يا�سوف( املجاورة واختباأوا يف 

اأماكن ل تكاد العني املجردة تراهم فيها.
من  جداً  قريبًا  كان  الر�سا�س  اأن  القحاح«  »ح�سني  وهو  اأحدهم  ل�سان  على  وجاء 
اأج�سادهم وهم خمتبئون، اإل اأن رعاية اهلل اأحاطتهم بال�سالمة، وقدر لهم العودة اإىل بيوتهم 
واأولدهم. وعلى اأثر الكثري من املعارك التي دارت رحاها، فقد ا�ستد احل�سار على البلدان 
و�سعبة  العناء،  �سديدة  معاناتهم  اأ�سبحت  فقد  عامه،  والنا�س  الثوار  على  اخلناق  و�سيق 

للغاية، وكان فايز قد اأ�سيب يف يده الي�رصى اإ�سابة غري بالغة و�سفي منها بعد ذلك.)14(
  وبعد ثالثة �سهور كان الثوار قد خططوا بعد ا�سرتاحة، فجهزوا اأنف�سهم لعملية اأخرى 
دوريه  حاولت  عندما  الأوىل  الفجر  �ساعات  منذ  املعركة  بداأت  حيث  زعرتة«  »مفرق  على 
النار على من  واإطالق  الدورية،  بالهجوم على  الثوار  فقام  املنطقة،  اإىل  الدخول  اإجنليزية 
فيها، فقام اجلي�س الإجنليزي بطلب النجدة وامل�ساندة من القوات الإجنليزية، حيث قدمت 
طائرة لنجدتهم، وكان اإطالق الر�سا�س من كل حدب و�سوب، مما اأودى بخرية �سباب الثورة، 
من اأبناء �سلفيت حينها وهم »عبد الروؤوف امل�رصي و عبد احلافظ منر واأحمد عودة » وجرح 

العديد من املقاومني، وان�سحب الثوار عائدين اإىل بلدانهم وبحوزتهم ال�سهداء واجلرحى.

معركة مردة:. 2
  راقب الثوار خط مردة الذي كانت تعربه حافالت الإجنليز، فقام الثوار بزرع الألغام 
فانفجرت اإحدى احلافالت، وا�ستبك الثوار مع قوات الإجنليز، مما اأ�سفر عن جرح العديد منهم، 
وا�ست�سهد من اأبطال هذه املعركة اثنان هما: »ذيب نا�سيف ا�ستية واأحمد الب�رص«، واأ�سيب 
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يف هذه املعركة البطل«ح�سن اأبو دقه«. وكان لأهل �سلفيت موقف م�رصف عند كل معركة، 
اإذ كانوا يتعاونون فيما بينهم، حيث كانت الن�ساء يخرجن بالطعام وال�رصاب)الزاد( للثوار 
وم�ساندتهم)15(. ومما هو جدير بالذكر اأن �سلفيت قدمت من ال�سهداء ن�ساء خالدات حيث 
كانت الن�ساء يحملن الطعام وال�رصاب للثوار، وهم مطاردون يف اجلبال،فا�ست�سهدت)حنونة 

بنت ح�سن ا�ستية( و)زهرة حماد ا�ستية(.
كذلك كان ال�سيخ اجلليل املنا�سل طه كرز الذي كان مثال للت�سحية والفداء وال�رصف، 
والذي كان له دور كبري يف املعركة اإىل جانب فايز الزير وبع�س الثوار التي اندلعت بعد 
الع�رص وا�ستمرت حتى منت�سف الليل، والتي اأ�سفرت عن �سقوط العديد من القتلى يف �سفوف 
اأ�سقطت طائرة اجنليزيه على يد املجاهد)طه  العدو وتدمري عرباتهم ويف املعركة نف�سها، 
الطائرات  فقامت  اللحظة،  هذه  اإىل  النا�س  يعلمها  الرواية  وهذه  الب�سيط،  ب�سالحه  كرز( 
مبالحقته حتى م�سافات بعيده فعمل على اإخفاء نف�سه والحتماء بالأ�سجار وال�سخور حتى 

اختفى، وجنا من اخلطر املحدق واملوت باأعجوبة)16(. 
نتيجة لعملية مردة وما حلق بالأهايل من معاناة خانقه، قرر فايز تهدئة الأمر، وعدم 
ا�ستمرار ال�ستباكات للتخفيف عن اأهل البلده، وليقوم بتجميع قوى الثوار، والتخطيط للقيام 

بعمليات اأخرى جديدة)17(.

)فايز واملطاردة(:

اإجراءات الحتالل الربيطاين للق�ساء على الثورة:
ت�سايق الحتالل من اأعمال الثوار، وقرر الق�ساء عليهم باأي ثمن، فماذا فعل لتحقيق 
هذه الغاية ؟ قام الإجنليز ب�سل�سلة من امل�سايقات لل�سكان وبالعديد من الأعمال التع�سفية مثل 
اإلقاء املنا�سري من الطائرات، التي اأخذت حُتر�س ال�سكان �سد الثورة والثوار،كما قاموا بفر�س 
منع التجوال على ال�سكان مرات عديدة ومتتالية، وبخا�سة يف �سلفيت والقرى املجاورة لها، 

وقد رافقتها حملة قمع وممار�سات تع�سفية راح �سحيتها عدد من ال�سهداء واجلرحى.
كانت �سلطات الحتالل الربيطاين حري�سًة كل احلر�س على الق�ساء على »الثوار«، وقد 
لكنهم  اإرادتها،  وي�سبحوا طوع  اأغرا�سها،  يخدموا  القادة كي  لتطويع  عديدة  �سباًل  اتخذت 

رف�سوا الت�ساهل اأو التجاوب مع ال�سلطات ال�ستعمارية)18(.

فايز املطارد الصلب:

اأثر  على  الجنليز  لقوات  مطارداً  واأ�سبح  املقاومة،  اأعالم  من  علمًا  فايز  ا�سم  انت�رص 
باءت  وكلها  الثوار،  وعن  عنه  بحثا  للبلدة  العديدة  املداهمات  فكانت  البطولية،  العمليات 
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بالف�سل ونتيجة لهذه املالحقة امل�ستمرة واملرهقة لفايز الزير واأهل بلدته، قرر فايز اللجوء 
للخالء لالختباء يف ال�سخر، واإىل القرى املجاورة للتواري عن اأنظار الإجنليز واأعوانهم)19(. 

عملت قوات النتداب على تفتي�س بيته مرات عدة بحثًا عنه والتهديد بقتله، وقد اختباأ 
فايز ورفاقه يف مغارة مطلة على الطريق القريبة من منطقة ت�سمى ال�سالل وهي معروفة 
اأهايل البلدة والقرى املجاورة حدثنا من كان ب�سحبته وهو حي حتى هذه اللحظة،  لدى 
انه كان يح�سل على الطعام من القرية املجاورة فرخة، وذلك رغم امل�سقات وال�سعوبات 
واملخاطر، وقد روى)ح�سني القحاح( اأنه نتيجة اإقامته الطويلة بالكهوف، اأ�سبح يعاين من 
اأزمة �سحية حقيقية، ورغم ذلك فلم يتوان فايز عن الختفاء وال�سري على الأقدام للو�سول 

اإىل اأهله وبلدته لالطمئنان عليهم �سخ�سيا)20(.
بيته  اإىل  ويدخل  البلدة،  يدخل  حني  ال�سديدة  للمخاطر  يتعر�س  الزير  فايز  كان   
املنزل  مبحا�رصة  الحتالل  قوات  قيام  اإىل  اأدى  مما  واجلوا�سي�س  اخلونة  من  املراقب 
والبحث عنه، فكان يختبىء يف مكان ل يعلمه �سوى وزوجته واأخته. وذات مرة تنكر بزي 
امراأة للتخل�س من جي�س النتداب الربيطاين، وهذا ما �سبب جنونًا لدى املحتل الربيطاين 

لعدم معرفتهم اأين ذهب.
حدثتنا ابنته رقيه)اأن اجلي�س تذرع عند عدم القب�س عليه باأن قام اأفراد منه باإتالف 

حاجيات البيت وحمتوياته و�سكب الطعام والزيت على الأر�س()21(.

تقييم ملسرية القائد فايز الزير النضالية:

الثوار وال�رصفاء، فاإنه  اأن ل يتعامل ال مع  ال�سديدة على  الرغم من حيطة فايز  على 
للمدر�سة  مديرا  يعمل  كان  خا�سًا،  �سكرترياً  له  اختار  فقد  عقباه،  تعر�س ملوقف ل حتمد 
التي قام  الأموال،  الرجل بعد امتالكه كثرياً من  اأن هذا  ال  البلدة، وهو من بلدة حجه  يف 
بجبايتها، عمل على الهرب اإىل الأردن، ومعه كل الأموال التي جمعها، وخان فايز، ودليل 
هذا  اإىل  با�سمه  ي�سمى  بالزرقاء  كامل  �سوق  واإن�ساء  ار�س  ب�رصاء  قام  الرجل  هذا  اأن  ذلك 
اإن هذا  القحاح()22(،  الراوي)اأبو جنيب  ل�سان  ورد على  ما  احلني)�سوق احلجاوي(، وهذا 
ال�سليم  التنظيمي  التاأ�سي�س  البدايات على  اأو يد فيه،بل عمل منذ  اخلطاأ مل يكن لفايز ذنب 
اختيار  الوعي املتوا�سلوالدوؤوب وعفة نف�س خمل�سًة يف  الذي يعرب عن  ال�سادق،  والعمل 

الثوريني الن�سامى اأ�سحاب النخوة واملروءة.
فايز وعالقته مبا يسمى فصيل السالم:

 ظهر راأيان ب�ساأن الثورة الفل�سطينية وانق�سم النا�س اإىل فريقني اأو حزبني هما: حزب 
العمل  ا�ستمرار  على  اأ�رص  الذي  احل�سيني  اأمني  احلاج  بزعامة  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س 
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ال�سعب  اأن  حيث  �سيا�سيا  حُتل  اأن  يجب  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  يرى  اآخر  وفريق  امل�سلح، 
الفل�سطيني �سعيف، ول ي�ستطيع مقارعة بريطانيا واليهود. اإن الت�سنيف العام لنق�سام هذه 
املواقف يو�سحه ال�سوؤال التايل الذي درج يف تلك الأيام: » هل اأنت جمل�سي اأو معار�س؟« 
اأو معار�س له، وتتبنى توجه  اأنت مع توجه املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف احلرب،  اأي هل 
احلل ال�سيا�سي ؟. لقد كان يقود املعار�سة اآنذاك عدد من الزعامات الفل�سطينية الذين ُيعدون 
على  ويرتبع  وخمل�سني،  بارزين  زعماء  وُيعتربون  الفل�سطينية  والقرى  املدن  اأعيان  من 
اغتيل يف بغداد عام  الذي  القد�س  اأعيان  الن�سا�سيبي من  ال�سيد فخري بك  راأ�س املعار�سة 
1939م، واأخوه ال�سيد راغب بيك الن�سا�سيبي واآل عبد الهادي واآل ال�سقريي وال�سكعة وال�سيد 
عام  بغداد  يف  اغتيل  والذي  منازع،  بال  نابل�س  مدينة  زعيم  طوقان  الرزاق  عبد  �سليمان 
1958م، اأثناء ثورة عبد الكرمي قا�سم حيث كان ع�سواً يف دولة الحتاد العربي الها�سمي 
مع اإبراهيم ها�سم فقتلهم النقالبيون يف بغداد على يد احدهم رجمًا باحلجارة على باب 
الفندق. ومن العائالت املعار�سة دار عبد الهادي يف عرابة وجنني ودار اأر�سيد يف جنني. 
وكان املجل�سيون يتهمون املعار�سة باخليانة ظلما بدون دليل، وذلك اأن روؤيتهم الواقعية 
مل تلق القبول وال�ستح�سان لدى اجلماهري الفل�سطينية الغا�سبة، اإذ كان املعار�سون يقبلون 
بالتق�سيم لقتناعهم باأن اليهود اأقوياء، ولن ي�سمح العامل املتحالف مع ال�سهيونية بهزمية 
اليهود، وكان يدعم روؤيتهم الأمري عبد اهلل بن احل�سني اأمري �رصق الأردن والأمري عبد الإله بن 

ال�رصيف علي الو�سي على العراق ونوري با�سا ال�سعيد رئي�س ورزاء العراق)23(.

أخطاءالثورة: 

ارتكبت الثورة الفل�سطينية بع�س الأخطاء راح �سحيتها كثري من الأبرياء الذين اتهموا 
فوا ج�سديا على اعتبار اأنهم عمالء للم�ستعمر املحتل. وقد اأ�رصف بع�س قادة الثورة  ظلما و�سُ
يف القتل والت�سفيات)24(. كان من اأبرز القادة يف هذا املجال القائد عارف عبد الرازق من 
بلدة الطيبة جنوب طولكرم واأحد القادة التاريخيني لثورة الـ 36. وبالرغم من اأنه اأبلى بالًء 
انحرف  اأنه  اإل  الكبري  العبء  وحمل  الإجنليزية  القوات  �سد  املعارك  من  �سل�سلة  يف  ح�سنا 
العام  القائد  اإىل  النا�س و�سكوه  اإتاوات باهظة، ف�سج  النا�س  واأخذ يفر�س على  بعد،  فيما 
للثورة عبد الرحيم احلاج حممد)اأبو كمال( الذي مل ميهله الوقت لتاأديبه حيث جرت بينهما 
اأدى  اأن  اأبو كمال بعد  ا�ست�سهد  للثورة حتى  العام  القائد  مكاتبات وتهرب عارف من لقاء 
 �سالة الفجر حيث حا�رصته القوات الإجنليزية يف بلدة �سانور وا�ست�سهد وهو على فر�سه)25(.
اأهل احلجاز فقد  ا�سمه م�سلم، ولأنه من  القائد فار�س العزوين فكان له تابع حجازي  اأما   
اأطلق الفل�سطينيون عليه اأ�سم احلاج م�سلم، وكان �سفاحا قا�سيا فاأخذ يفر�س على النا�س اإتاوات 
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كبرية)من اأجل دعم الثورة( كما يزعم، وكان هذا ممنوعا، ومن كان يتاأخر عن الدفع يقتله احلاج 
م�سلم ويف نهاية املطاف تبني اأن احلاج م�سلم كان يعمل ل�سالح القوات الربيطانية وجا�سو�سًا 

على القائد عارف عبد الرازق وفار�س العزوين وهما من القادة املعروفني للثورة)26(.
قائداً  كان  الذي  احل�سيني(  اأمني  املفتي)احلاج  ال�سيخ  جماعة  بني  خالف  هنالك  كان  كذلك 
ال�سالم،  ف�سيل  بت�سكيل  الن�سا�سيبي  قام  حيث  الإجنليز  مع  متعاون  وهو  �سيبي  للثوار،والن�سا 
الثورة  اأ�سكال  متخذة  م�سلحة  معار�سة  الثورة  داخل  امل�سمار)برزت  هذا  يف  ذكر  ما  وح�سب 
امل�سادة التي كانت خماطرها الفعلية تفوق املخاطر التي تعر�ست لها الثورة يف ال�سابق()27(.

عمليا متكنت ال�سلطات الربيطانية من ا�ستغالل اخلالفات ال�سيا�سية، فعمدت اإىل زرع 
بذور الفتنة، وقامت بتحريك قوى الثورة امل�سادة،وجنحت جهودها يف هذا ال�سدد، حيث 
�سد  وا�سعة  دعائية  حمالت  �سن  اإىل  هذه  ال�سالم  ف�سائل  وعمدت  ال�سالم،  ف�سائل  ت�سكلت 
الربيطانية، ومب�ساعدتها، هكذا  ال�سلطات  ال�سالح من  العليا، وح�سلت على  العربية  اللجنة 
كان احلال يف الوطن ب�سكل عام، وقد قامت جمموعات اأخرى متعاونة مع قوات النتداب 
الربيطاين واأخذت تعمل �سد رجالت الثورة ومنهم فايز الزير ومثال على ذلك الق�سة التي 
كان يتبادلها النا�س واأهايل هذه البلدة هي)ق�سة حافظ وحمفوظ( وهما اأخوان من قرية 
عن  وم�سوؤولن  فايز  مع  يعمالن  واأخوه  وكان   ، بارعًا  قنا�سا  حمفوظ  وكان  الديك،  كفر 
منطقة غرب قراوة بني زيد حيث قام اأعوان الإجنليز بن�سب خدعة خبيثة لالإيقاع بهذين 
املنا�سلني وذلك بزرع خائن بينهما من اإحدى القرى املجاورة)قرية بروقني( ليعمل معهما 
والذهاب  وحمفوظ  حافظ  مع  بالعمل  هذا  قام  وقد  الثورة،  ف�سيل  ويف  منا�سل،  اأنه  على 
وخيانته  وخداعه  مكره  كان  الآخر  اجلانب  ويف  الأمان،  يعطياه  لكي  تنقالتهم  يف  معهم 
اأخرب  ليله  وذات  ال�سالم،  بف�سيل  ي�سمى  ما  اإىل  باأول  اأول  اأخبارهما  يو�سل  باأن  تنح�رص 
هذا الرجل جماعته باأن حافظ وحمفوظ �سيقومان بتناول الطعام يف اإحدى بيوت القرية 
ومن  الثوار  هوؤلء  جعل  مما  طعامهما  يف  منومة  اأقرا�س  بو�سع  املجاورة)بروقني(وقام 
معهما ينامون ليال نوما عميقا، فداهمتهم جمموعة ما ي�سمى بف�سيل ال�سالم، حتت قيادة 
اأ�سخا�س، ومن  عبد الروؤوف عفانة وهو من �سلفيت، ومعه عدد من جماعته بلغوا ثمانية 
هوؤلء من ل يعلم اإىل اأين كان ذاهبًا، فقامت جماعة)ف�سيل ال�سالم( باإلقاء القب�س على الثوار 
جميعا، وهم 12 رجاًل حيث قاموا بتوثيقهم والإتيان بهم اإىل �سلفيت حتت تهديد ال�سالح، 
اأبو فهمي:)جاءت  الرواة  اأحد  البلدة، قال  اأهايل  التي يعرفها  الأماكن  وو�سعهم يف احدى 
اأيدي واأرجل قائد ف�سيل ال�سالم، لالإفراج عن  اإحدى اأخوات حافظ وحمفوظ وقمن بتقبيل 
واعتقلت  التي جاءت  الإجنليز  قوات  باإبالغ  وقام  ذلك،  رف�س  الرجل  انهذا  ال  اإخوانها، 
هوؤلء املقاومني جميعًا(، ومما هو معلوم لدى اأهايل �سلفيت اأن الإجنليز قاموا باإعدام 
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خم�سة منهم، وعلى راأ�سهم حافظ وحمفوظ وال�سبعة الباقون حكم عليهم بال�سجن املوؤبد 
يف �سجن عكا وعرف منهم)اإبراهيم امل�رصي و�سخ�س اآخر من بلدة بديا واآخر من كفر 
قا�سم واآخر من ديار عد�س()28(، ومن الطبيعي اأن النا�س ال�رصفاء �سجت من هذا املوقف 
اللعني، ومل تر�س به، ومما هو معلوم لدينا ان ف�سيل ال�سالم، قام مبطاردة ف�سيل الثورة 
وقتل منهم كثرياً، ومنهم من مت القب�س عليه، واخذ �سالحه، ومن كان ي�سلم �سالحه يعفى 
النتداب  �سلموه لالإجنليز،ومعلوم كذلك كيف كانت قوات  و  اأخذ �سالحه  عنه، ومن رف�س 
الربيطاين تقوم باإمداد ف�سيل ال�سالم بال�سالح والدعم مقابل اخليانة، واعتقال اأبناء الثورة 
اأيديهم،  الأحرار،فقد ا�ستباح هوؤلء الزمرة كل حمرم، واعتدوا بعربدتهم على كل ما طالت 

ومل يراعوا اإلًّ ول ذمة ول حرمة لأحد)29(.
 عمل اأبناء ف�سيل ال�سالم، بدعم اأ�سيادهم الإجنليز، بكل جد لإ�سقاط �سالح املقاومة، 
لكن كان لفايز موقفا حرا وم�سوؤوًل جتاه ف�سيل ال�سالم، فلم يقم باحلرب �سدهم خوفا من 
الفتنة وللمحافظة على وحدة ال�سعب، لكنه باملقابل رف�س كل ت�رصفات ونهج رجالت هذا 
الف�سيل املتخاذل وك�سف اأوراقهم وتعاونهم مع الإجنليز، وكان ملواقف فايز ال�سجاعة تلك 

اأن لقيت الرتحاب والتاأييد من اأبناء �سعبه)30(.

هدم منزل القائد فايز الزير:
وبعد البحث امل�سني لقوات الإجنليز عن فايز وعدم القب�س عليه كان فايز قد متكن 
من الفرار اإىل �سوريا للعالج وعاد بعد مدة اإىل اأهله وبيته وتوا�سلت مطاردته قرابة اإل 8 
�سنوات، وذات مرة عندما داهم جي�س النتداب بيت فايز الزير على اأثر اإخباريات و�سلتهم 
التجوال، واأرادوا هدم  البلدة ومنع  اأفراده بتطويق  اأنه يف املنزل، فقام  ال�سالم  من ف�سيل 
منزله ومل ي�ستطع اأحد اإخراج �سيء من ممتلكاته اإل القليل، وعلى الفور قام رجال اجلي�س 
ابنته  رقية  تذكره  ومما  بعيدا،  بالفرار  لذ  وقد  فيه،  بندقيته  وجدوا  اأن  بعد  املنزل  بهدم 
الراوية اأن �سطح املنزل كان يف ذلك احلني ميتليء بحب الزيتون والزيت مبا يقدر مبائة جرة 

زيت، وهو ح�ساد ذلك املو�سم، وكل ذلك ذهب هباء منثورا مع الركام والأنقا�س)31(.
عندها �سارع اأهل البلدة لروؤية احلادثة، وقد بهر عيونهم ما راأوه وقد مت اعمار البيت 
من جديد على نفقة الأهل فدفع ح�سني الزير ن�سف تكاليف اإعادة البناء، واأمت اأقاربه بقية 
قامت  الربيطاين  النتداب  قوات  اأن  اإليه  الإ�سارة  والعمل، ومما جتدر  اجلهد  التكاليف، من 
بهدم �سقيفة الثائر يف ف�سيل الثورة)مو�سى رهدل( الكائن يف زقاق الفاخورة، حيث وجدت 
يف بيته ر�سا�سة كما قيل، وكانت العقوبات الإجنليزية يف ذلك احلني ان من وجد يف بيته 

ر�سا�سة يهدم بيته او �سجنًا موؤبداً ومن وجدوا بحوزته بندقية يعدم)32(.
اإن �سيا�سة املحتل يف اأي زمان كانت هي القتل والتخويف، اأو هدم البيوت، لإحلاق 
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الهزمية النف�سية واملعنوية بالثوار، لكن هذه الإجراءات مل تثن فايز عن القيام بواجبه نحو 
اأهله ووطنه، ومل تزده اإل اإ�رصارا على موا�سلة النهج الذي بداأه وارت�ساه.

 سفره للعالج واعتقاله بعد عودته للوطن:
 كان فايز يعاين من املر�س ال�سديد الذي حلق به على اأثر مطاردته ونومه بالكهوف 
فخرج متوجها اإىل �سوريا للعالج وذهب اإىل اأقربائه هناك وعاد من �سوريا يف تلك الفرتة 
دون ال�ستفادة من العالج ولو ب�سكل ملحوظ)33(.ويف اأثناء ذلك تعر�س فايز لنك�سة �سحية 
مما دفعه اإىل التوجه اإىل كافة الأطباء يف منطقته،ثم توجه بعدها اإىل م�ست�سفى يافا، حيث 
اأن الطب هناك متقدم  اأمام مر�سه ومعاناته، ف�سافر اإىل �سوريا خفية حيث  عجز الأطباء، 

لكن رغم كل ذلك مل ي�ستطع الأطباء اأن ي�سفوه من مر�سه)34(. 
اإىل  فايز  وعاد  الثوار،  عن  العفو  حينها  ال�سامي  املندوب  اأعلن  الثورة  انهيار  وبعد   
فل�سطني يحمل اآلمه وجراحه، وعند و�سوله اعتقل للتحقيق معه، رغم العفو، مما اأدى اإىل 
اعتقاله ثالثة �سهور واقتياده اإىل �سجن عكا وحل�سن حظه مل ت�ستطع قوات النتداب الربيطاين 
اأي اعرتاف مما خفف حكمه، وكان حماميه يف ذلك الوقت)يحيى حمودة( اأن تثبت عليه 
الرئي�س الثاين ملنظمة التحرير الفل�سطينية، ومن ثم الإفراج عنه بعد انتهاء حمكوميته، وهو 

يف و�سع يرثى له)35(.

وفاة القائد فايز الزير:
تفاقم و�سع فايز ال�سحي اأثر املر�س الذي اأمل به)الزلل(، مما ا�ستدعاه اأن يذهب اإىل 
امل�ست�سفى يف يافا للعالج، حيث خ�سع فايز ملرحلة �سعبة من العالج،ولعجز الأطباء عن 
ابناءه  اإبرة لكي يرى  اأن يعطيه  اأن طلب من طبيبه  اأخرج من امل�ست�سفى، بعد  عالجه فقد 
وبعدها ميوت ح�سب رغبته، وقد �ساءت الأقدار اأن يعود لبيته واولده لرياهم للمرة الخرية 
حب  عن  يحكى  ومما  و�سعبه،  ربه  بر�سا  فايز  وفاز   1945/11/13 بتاريخ  تويف  حيث 
اإن  الرواة  اأحد  عن  ويقال  عليه،  �سديداً  حزنًا  حزن  عنه  و�سمع  عرفه  من  كل  اأن  له  النا�س 
اأحد النا�س يف القرى املجاورة لب�س ثوب احلداد عليه مدة �سنه كاملة وهو من قرية فرخة 
اأبطال الثورة،ومن يعرفه، وجاء على ل�سان من جاوره يف  املجاورة)36( وحزن على فراقه 
فرا�س موته انه مل يكن يعلم كيف تويف،  ويف ذلك دلله على خروج روحه ب�سهوله، وقد ُدفن 
يف بلدته �سلفيت، يف منزله قرب قرب والده وذلك تنفيذاً لو�سية الفقيد فايز الزير)37(.وقد قال 
احد رفاق فايز كلمة رثاء على قربه قال فيها)38(:»مثلما كتب لل�سم�س اأن ت�رصق فجرا كتب 

اهلل لها اأن تغيب«.
مالحظة: كل ما ورد يف هذا البحث من ق�س�س هي حقيقية وردت على ل�سان الرواة.
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نتائج الدراسة:

 �سعفت الثورة نتيجة اخلالفات الداخلية بني الثوار، و لت�سكيل القوات امل�سادة للثورة 
بع�س  من  التجاوزات  بع�س  ح�سول  اإىل  اإ�سافة  الربيطاين  النتداب  قوات  من  واملدعومة 
الثوار  ال�سخ�سيات العتبارية، يف كثري من املناطق، فتحول ق�سم من  الثوار �سد كثري من 
اإىل قطاع طرق نتيجة �سوء التنظيم والعتماد على قيادات غري فل�سطينية، مما جعل بع�سهم 
يفكر بالإثراء من الثورة، وهذا ما ح�سل فعال و�رصد الكثري من بيوتهم ملا تعر�سوا له من 

ا�سطهاد وحرمان، وكان لتدهور الثورة واإ�سعافها و�سقوطها عوامل عدة اأهما:
• عدم الوعي الثوري الكامل لدى القيادات. 	

•جناح ف�سيل ال�سالم وامل�سبوهني باإثارة الفتنة و�سق ال�سف. 	
• العتماد على القيادات غري الفل�سطينية. 	

•عدم و�سع خطة بعيدة املدى وتدهور الو�سع القت�سادي. 	
جنح بع�س العمالء وامل�سبوهني واملند�سني اأو املرتزقة يف الت�سلل عرب �سفوف الثورة 
يخرتق  اأن  ا�ستطاع  الذي  احلجازي،  م�سلم  احلاج  حممد  اأمثال  يهودا  كانوا  اأنهم  ويعتقد 
ال�سفوف الأوىل يف ف�سيل عارف عبد الرازق، ثم ف�سيل املوت بقيادة فار�س العزوين، وكان 
املعار�سة،  ورجال  لالإجنليز،  بالعمالة  املتهمني  جتاه  فعله  ردة  يف  قا�سيا  ال�سخ�س  هذا 
النا�س يف ممار�ساته، ويبتز  العائلية ويق�سو على  الفتنة واخلالفات  وكاأنه كان ي�سعر نار 

الأموال منهم بحجة جمعه مل�سلحة الثورة.

اخلامتة:
 بعد هذا البحث امل�سني يف ك�سف معامل احلقيقة و�سرب اأغوارها، عرب البحث يف �سرية 
ون�سال القائد)فايز الزير(، لحظنا كيف كانت حياته ومطارداته ت�سكل حلقة من العطاء 
والفداء واللحمة الوطنية البناءة بالرتقاء اإىل �رصح امل�سوؤولية قول وعمال. اإن الناظر لهذا 
ربوع  حتياه  كانت  األيما  واقعا  متثل  حقيقية  متعة  ليجد  و�رصده  األفاظه  ب�سال�سة  البحث 

الوطن، وكيف كان لقوات الحتالل اأن ت�ساند القوى امل�سلحة امل�سادة لإ�سقاط اأي ثورة.
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املالحق والصور:

املنا�صل: فايز عبد القادر الزير
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�صهادة ميالد للمنا�صل فايز الزير �صادرة عن مكتب النفو�س للدولة العثمانية 
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تابع �صهادة ميالد للمنا�صل فايز الزير �صادرة عن مكتب النفو�س للدولة العثمانية 
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اأغرا�س كان فايز قد طلبها من اأهله وهو يف ال�صجن
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القائد عبد الرحمن �صالح احلمد. امللقب باأبي عمر. يف منطقة جنني)1961-1936(
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القائد الع�صكري عارف عبد الرازق يتو�صط حمد داود زواتا وحممد عمر النوباين.

:ǦȵǠȽ ǦȚǵɎȵ
 Ž ȼɆȲȝ ȣǿǠȞǪƫǟ ȴȅɍǟ ǠȵǕ ȂɅǠȥ ǼȶƮ ɀȽ ɄƧȀȱǟ ȂɅǠȥ ȴȅǟ ǽǙ,ȀɅȂȱǟ (ȂɅǠȥ ǼȶƮ)ȴȅǟ ǻɎɆƫǟ ǥǻǠȾȉ Ž ǻǿȿ *

.ȂɅǠȥ ȷǠȮȥ ǨɆȦȲȅ ȼǩǼȲǣ
 ǼȾȞȱǟ Ž ȴȅɍǟ ǟǾȽ ǠȾɆȲȝ ȨȲȕǕ,ǦɆȱǠƩǟ ǨɆȦȲȅ ǦȚȥǠƮ ǧǟǼȲǣȿ ɁȀȩ ȴȒǩ Ɣȱǟ ǦȪȖȺƫǟ ɄȽ :ǧǠɆȺɆȝǠȶƨǟ * 

.ǢǝǟȀȒȱǟ ȜȵǠǱ ɃǕ,ȨȖȺǪȆȵ ǦȦɆșȿ Ž ǦȪȖȺƫǟ ȻǾȽ ȸȝ ɍɀǞȆȵ ȂɅǠȥ Ǽȱǟȿ ȷǠȭ ǬɆǵ .ƆǠȶǮȞȱǟ
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حافظ وحمفوظ على الأحمد)اخوان(
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مصادر الدراسة:
(،ل.ن الفتا�س، اإبراهيم،اأوراق خا�سة يف احلركة الوطنية الفل�سطينية )1986. 1

(م،ل.ن. الفتا�س، اإبراهيم تاريخ ق�ساء �سلفيت اجلماعينيات، )1987. 2
. جريدة احلياة اجلديدة – 2006/6/17. 3

التوجيه  (،هيئة  4 .1939-1936( فل�سطني  يف  الكربى  الغربية  �سبيب،�سميح،الثورة 
ال�سيا�سي والوطني،رام اهلل،فل�سطني،1997.

التاريخ  ملوؤمتر  قدم  بحث   ، املوت”. 5 ف�سيل  العزوين”قائد  فار�س  عدنان،  عيا�س،   
ال�سفوي، اجلامعة الإ�سالمية 2006.غزة.

الرواة: 
اأحمد ذيب علقم،80. 1 عاما،مزارع،�سلفيت،اأجرى اللقاء كمال دحدول.

كمال  اللقاء  متقاعد،�سلفيت،اأجرى  مدر�سة  مدير  عاما،  حمد،76. 2  خمي�س  الأ�ستاذ 
دحدول.

 احلاج ح�سن ح�سني الزير،83. 3 عاما،�سلفيت، رئي�س بلدية �سلفيت ال�سابق. اأجرى اللقاء 
عبري حممد عربا�سي

 ح�سني القحاح،83. 4 عاما، �سديق فايز الزير اأثناء مطاردته،�سلفيت،اأجرى اللقاء كمال 
دحدول.

رقيه فايز الزير،68. 5 عاما،�سلفيت،اأجرى اللقاء عبري عربا�سي.
رم�سان فايز الزير،68. 6 عاما،موظف متقاعد، �سلفيت،اأجرى اللقاء عبري عربا�سي

 عبد الروؤف زهد،78. 7 عاما،�سلفيت،اأجرى اللقاء عبري حممد عربا�سي.
عمران عبد احلافظ فاتوين،80. 8 عاما،�سلفيت،اأجرى اللقاء عبري عربا�سي.

غازي فريد الزير،70. 9 عاما،�سلفيت،اأجرى اللقاء عبري عربا�سي.
 حممود توفيق امل�رصي،85. 10 عاما،�سلفيت،اأجرى اللقاء حممد ح�سني امل�رصي.

 حممود منر امل�رصي،84. 11 عاما،متقاعد،�سلفيت،اأجرى اللقاء حممد ح�سني امل�رصي.
مو�سى ذيب نا�سيف، 71. 12 �سنة،مزارع، اأجرى اللقاء كمال دحدول.
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التعريف بشخصيات الرواة:

من  م،يبلغ  • 	1923 عام  �سلفيت  مدينة  فاروق،مواليد  الزير،اأبو  ح�صني  ح�صن  احلاج   
العمر الآن  85 �سنة، عمل مدر�سا ملادتي التاريخ واجلغرافيا،ثم مديرا لبع�س مدار�س 
منطقة �سلفيت، عام 1966 انتخب رئي�سا لبلدية �سلفيت، وبقي يف هذا املن�سب حتى 
عام 1997م،ثم عمل رئي�سا للجنة الإ�سالح يف املحافظة التي �سكلتها منظمة التحرير 
الزير.  فايز  اأخ  ابن  �سلفيت.،  حمافظة  يف  املركزية  الزكاة  جلنة  وع�سو  الفل�سطينية، 

ويحتفظ مبجموعة من الوثائق التي تخ�س اأبناء العائلة ب�سفته عميد العائلة.
م، مزارع، �سديق حمزة الزير  • ح�صني القحاح، 85 �سنة من مواليد �سلفيت عام 1923	
ابن اأخ فايز الزير، عا�رص فايز الزير ولزمه فرتة املطاردة اأثناء الثورة وجرح عدة 

مرات، اأ�سبح فيما بعد من قيادات احلزب ال�سيوعي يف املنطقة، �سجن لفرتات طويلة 
يف �سجن اجلفر ال�سحراوي يف الأردن وهو ل يزال �سيوعيا. 

م، عمل مدر�سا ثم  •  الأ�صتاذ خمي�س احلمد، اأبو جمال مواليد مدينة�سلفيت عام 1930	
مديرا للعديد من  مدار�س املحافظة متقاعد حاليا،عا�رص الثورة،كان ع�سوا بارزا 
يف احلزب ال�سيوعي،�سجن لدى الحتالل الإ�رصائيلي يف النتفا�سة الأوىل )انتفا�سة 

احلجارة(. 
، مزارع من عائلة القائد فايز، وينتمي اإىل �ساللة  • عبد الرءوف زهد، 80 �صنة من �صلفيت	

العبا�سيني وكل » اآل زهد« التي هي فرع من عائلة الزير..
، مزارع من �سلفيت وكان ميتلك مع�رصة لع�رص الزيتون  • حممود توفيق امل�رصي، 86 �صنة	

يف و�سط البلد، عا�رص الثورة �سنة1936،نقل لنا الكثري من اأخبار القائد فايز.
ال�سيوعي  احلزب  يف  �سابق  وع�سو  �سنة   • 	80 �سلفيت  من  فاتوين،  احلافظ  عبد  عمران 

الفل�سطيني،مزارع.
الزير، ع�سو �سابق يف احلزب  ، موظف متقاعد، ابن فايز  • �صنة	 الزير، 74  فايز  رم�صان 

ال�سيوعي الفل�سطيني.
- ع�سو يف جمعية �سلفيت الن�سائية اخلريية. • رقية فايز الزير، ابنة فايز الزير 63 �صنة	

غازي فريد الزير، 74 �سنة- مزارع �سلفيت- يكون القائد فايز الزير عم والدة فريد.
مو�سى ذيب نا�سيف، 71 �سنة،مزارع، كان ع�سوا يف احلزب ال�سيوعي.
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اهلوامش:
• عام. مقابلة مع احلاج ح�سن ح�سني الزير،83	

• �سنة مقابلة مع عبد االروؤوف زهد،78	
• الفتا�س، اإبراهيم،اجلماعينيات،�س 64	

• �سنة مقابلة مع ح�سني القحاح،83	
• الفتا�س،اإبراهيم،اأوراق خا�سة،�س58	
• الفتا�س،اجلماعينيات،�س66	

• �سنة خمي�س احلمد،مقابلة،76	
•ح�سني القحاح،مقابلة، وكذلك مو�سى ذيب نا�سيف. 	

•احلاج ح�سن ح�سني الزير،مقابلة 	
•خمي�س احلمد،مقابلة 	

• �سنة عمران عبد احلافظ فاتوين80	
• �سنة حممود توفيق امل�رصي،85	

• �سنة حممود النمر،84	
•ح�سني القحاح،مقابلة 	

• �سنة احمد ذيب علقم،80	
• الفتا �س،اجلماعينيات،�س67	

•ح�سني القحاح،مقابلة 	
• �سبيب، �سميح،الثورة العربية الكربى يف فل�سطني،�س11	

•عبد الروؤوف زهد،مقابلة 	
•ح�سني القحاح،مقابلة 	

• �سنة رقية بنت فايز الزير،68	
•ح�سني القحاح،مقابلة 	

•�سبيب، م�سدر �سبق ذكره 	
•الفتا�س، اجلماعينيات 	

•عيا�س، عدنان، فار�س العزوين،بحث فدم يف موؤمتر التاريخ ال�سفوي،اجلامعة الإ�سالمية. 	
غزة

•امل�سدر نف�سه 	
• �سنة غازي فريد الزير،مقابلة،70	

•حممود النمر،مقابلة 	
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•ح�سني القحاح،مقابلة 	
• �سنة رم�سان الزير،مقابلة،68	

•رقية فايز الزير،مقابلة 	
•احلاج ح�سن الزير،مقابلة 	

•رقية فايز الزير،مقابلة 	
•خمي�س احلمد،مقابلة 	

• �سنة،مقابلة م�سطفى �سالح �سليم،80	
•ح�سني القحاح،مقابلة 	

• �سنة عمران فاتوين،مقابلة،80	
•ح�سني القحاح،مقابلة 	
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