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ليل خالد
السطورة الفلسطينية الثائرة

أنا لست معادية للسامية، أنا معادية للصهيونية، "
  وقت مبكر للغاية حمل السلح

  استعمرها أناس جاؤوا من مكان آخر، لذلك قررت في
لن أقبل هذا الحتلل أبدا، أرضي

 
".للدفاع عن أرضي

 
، قضية من جرائها، "  

عندي قضية نبيلة، أكثر نبل مني
  مرتبة ثانية كل المصالح والهتمامات الخاصة

."يجب أن تكون في
 

ل يمكن تقاسم الحرية أو تقسيمها، "
  واحد عل الرض الفلسطينية

".لن يكون هناك سلم طالما يوجد صهيوني
 

  لها القدرة عل الدفاع عنها، "
  تعط  الحياة، إذن فه  الني

إن المرأة ه  الني
ية، لهذا السبب فأنا فخورة أن أكون امرأة   تعمل عل استمرار البشر

."ه  الني
من أقوال ليل خالد
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:مقدمة
ي"ليل خالد مناضلة   "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيي

، ه  الثورية الفلسطينية النت
، و تنــــبيهه لصــــمته  

لــــم تــــر طريقــــة أخــــرى لتــــذكيي العــــالم بقضــــية الشــــعب الفلســــطيني
  المهجــر و المقتــل، ســوى اختطــاف الطــائرات، و

المخــزي تجــاه الشــعب الفلســطيني
قــد اســتطاع فعلهــا هــذا حقــا أن يجلــب النظــار لهــا كــامرأة، و مــن تكــون هــذه المــرأة، و
  جعلتهــا تقــوم بــذلك، و أصــبحت صــورتها

ــ القضــية و الســباب و الــدوافع، الــنت مــا ه 
  تلــــف

 ــــ كــــل وســــائل العلم، صــــورة لليل خالــــد بكوفيتهــــا الفلســــطينية الــــنت
تتــــداول في

الجبهــة الشــعبية لتحريــر"رأســها و احتضــانها للبندقيــة، تعــي  عــن اختيــار ليل و معهــا 
ي ــــ " فلســــطيي ــــ الثــــوري، الكفــــاح المســــلح طريقــــا ثوريــــا- ذات التــــوجه الماركس   

اللينيني
ي التاريخية   عل كامل أرض فلسطيي

. لنجاز التحرر الوطني
 ــ تحويــل الطــائرة 

840رقــم  AWTرحلــة - لفتت ليل خالد نظر العالم حول دورها في
ي من طرف الكيان- ، 1969سنة -    هدفت إل التعريف باضطهاد الفلسطينييي

والنت

 
.من روما إل أثينا- الصهيوني

؟ ي   لرض فلسطيي
  الكفاح ضد الحتلل الصهيوني

فمن تكون هذه المرأة الشجاعة؟ كيف تنظر لسلوبببها في
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":البندقية ه  الحل"المولد والنشأة وسياق : ليل خالد) 1
،  

يطــاني   كــانت جــزءا مــن منطقــة النتــداب الي 
، الــنت ي ــ مدينــة حيفــا بفلســطيي  

ــ خالــد وجميلــة لطــوف في ولــدت ليل خالــد ابنــة عل 
ــــ   

ــــ أيــــدي قــــوات الحتلل1944أبريــــل  9وذلــــك في  
ت عائلتهــــا عل مغــــادرة حيفــــا مســــقط رأســــها بعــــد ســــقوط المدينــــة في ، أجــــي 

  
عندما كان عمرها أربــع سنوات بالكاد، كان ذلك بعــد أربعــة 1948أبريل  13الصهيونية في

أيــام مــن عيــد ميلدهــا، الــذي لــم يتــم الحتفــال بــه أبــدا بعــد ذلــك، وكــان التاســع مــن أبريــل،
، حيث الذكرى الول لمذبحة  ي ي "اليوم الذي يخيم فيه الحزن عل فلسطيي .1"دير ياسيي

تاركــــــــة الوالـــــــد، أحـــــــد ضـــــــحايا الحتلل 1948لجـــــــأت عائلــــــــة ليل خالـــــــد إل لبنـــــــان ســـــــنة 
ـــــ مدينـــــة صـــــور اللبنانيـــــة  

، واســـــتقرت العائلـــــة في  
ـــــ مـــــدارس. الصـــــهيوني  

درســـــت ليل خالـــــد في
  مدرسة صيدا للبنات

  صور، وأنهت دروسها الثانوية في
.التحاد النجيل  في

ـ ســنة  ـ 
ـ ســن 1959في ـ 

  أنشــأها 15، في
ي العــرب، الــنت ســنة، انضــمت ليل إل حركــة القــومييي
  لهذه الحركــة يســم 

  أواخر الربعينات، وأصبح الفرع الفلسطيني
الجبهــة"جورج حبش في

ي  ــ إطــار التحــولت1967بعد حرب اليام الستة ســنة " الشعبية لتحرير فلسطيي
، وذلــك في

  عرفها اليسار العرن   بعد هزيمة 
.1967يونيو  5النت

يــ  1 ـــ : ديبببر ياسبببيي  
لمجـــزرة رهيبـــة عل أيـــدي المنظمــــات الصـــهيونية 1948أبريـــل ســـنة  9قريـــة فلســــطينية توجـــد غـــرب القـــدس تعرضـــت في

ن"و" إرغــون"الرهابية المعروفــة بأســماء  ي مــن شــيوخ وشــباب"الهاجانــة"و " ليه ــ"و " شــتيي ، وقــد ذهــب ضــحية المجــزرة مــآت الفلســطينييي
ي. وأطفال ونساء   ارتكبها الهمج الصهاينة ضد سكان قرية دير ياسيي

ي المكان صورا عن الفظائع النت ي من عيي ويحك . وقد نقل بعض المراسليي
ي عمــا شــاهده قــائل ي الصــحفييي ء تــأنف الوحــوش نفســها ارتكــابه:" أحد المراسليي  ــ

لقــد أتــوا بفتــاة واغتصــبوها بحضــور أهلهــا، ثــم انتهــوا. إنــه شش
  النار

".منها، وبدأوا بتعذيبها، بل وقطعوا نهديها ثم ألقوا بها في

4



  للدراسات والبحاث والتكوين مارس الثورية 8
                                                                                           المركز الماركس  ــ اللينيني

ـ ســنة  ـ 
ـ ـ1963في

ي في ـ اللجنــة الداريــة للتحــاد العــام لطلبــة فلســطيي ـ 
وت، وانتخبــت في ـ ـ بيـي ـ 

، التحقــت ليل بالجامعــة المريكيــة في
وت، وكان عليها أن تغادر الجامعة بعد عام من ولوجها، لن أستها ل تستطيع دفع رسوم الجامعة .بيي

  
يـــ ســـننت يـــة1969و 1963بيي ي ، درســـت اللغـــة النجليي

ـ المــدارس العامــة بــالكويت، وانضــمت إل  ـ 
الجبهــة"في

ي ــ دجنـــي " الشـــعبية لتحريـــر فلســـطيي ـ 
منـــذ تأسيســـها في

، شــــــاركت ليل1972إل  1969، ومــــــن ســــــنة 1967
ـــــ العمليـــــات العســـــكرية الخارجيـــــة ل  

الجبهـــــة"خالـــــد في
ي   نظمها الدكتور وديع"الشعبية لتحرير فلسطيي

، النت
.2حداد

 ــ مدينــة صــفد الفلســطينية ســنة : وديببع حببدادــ  2
  وهــو مــن رفــاق جــورج: وكــان وديــع يعــرف بلقبــه الحرن  ــ. 1927ولــد وديــع حــداد في

أبــو هــاني
ي العــرب"حبش الوائل منذ تأسيس    للحركــة إل "حركــة القــومييي

 ــ تحويــل الفــرع الفلســطيني
ي"، وســاهم في ".الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطيي

ـ ل  ، العمليــات الخارجيــة" ويعــرف وديــع حــداد بكــونه كــان القائــد الفعلـ  ي مجموعــة"أطلــق عليهــا كــذلك " (الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســـطيي
ي") مجموعة العمليات الخاصة"، أو "العمليات العسكرية الخارجية .التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيي

ه  ياليــة تعتــي   ــ"كــانت المخــابرات الصــهيونية والمي 
ة وذكــاء. رقــم واحــد" الخطــر المني كــان وديــع حــداد يمتلــك، إضــافة إل قــدرات قياديــة كــبيي

اتيجيا هائل جعل كل مخابرات العالم تهابه   كل مكان" إنه صاحب شعار. باهر، عقل اسيت
، وتحت قيادته اشتغلت ليل خالد"وراء العدو في

  الصفوف المامية للثورة الفلسطينية
.كمقاتلة في

  
  وديع حداد في

  ألمانيا الدمقراطية نتيجة تسميمه من طرف المخابرات الصهيونية 1978مارس  28توفي
.في
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كة 1969غشت  29في  ــ ســوريا لمــدة شــهرAWT، اختطفت ه  ورفيقها ســالم عيســاوي طــائرة تابعــة لششــ

، وقــد تــم ســجنهما في
.ونصف، ثم أطلق ساحهما

ــ   
ــ بريطانيــا، عنــدما1970شــتني   6في  

ــ طــائرة العــال السائيلية، واحتجــزت لمــدة شــهر في  
، كــانت ليل خالــد واحــدة مــن مختطفي

ي الطائرة عل أيدي رجال المن الصهاينة ، وأصله من نيكاراغوا عل ميت   لندن، وقد قتل رفيقها المريك 
.هبط الطيار في

  
يــ ســننت ي خلل الحــرب الهليــة اللبنانيــة، إمــا كإطــار1977و  1973بيي يــ الفلســطينييي ، دافعــت ليل خالــد عــن مخيمــات اللجئيي

ــــ   
ي"في ــــ المانــــة العامــــة للتحــــاد العــــام للمــــرأة الفلســــطينية" الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطيي  

ووقفــــت إل جــــانب، أو كعضــــو في
ي و الجرح ي الفلســـطينييي   لتلـــك النقابـــة ســـنة . النـــازحيي

ـــ المـــؤتمر الثـــاني  
  في

ـــ أمانـــة التحـــاد النســـانس  
،1974تـــم انتخابهـــا كعضـــو في

.بصفتها ناشطة نقابية
 ــ العديــد مــن المــؤتمرات الدوليــة و القليميــة و المحليــة، و

شاركت ليل خالد في
ــ العديــد مــن ورشــات العمــل المخصصــة لشــؤون المــرأة، ســاعدت أيضــا ســنة  

في
ــــ تأســــيس  1978  

تــــل"لرعايــــة أطفــــال شــــهداء مخيــــم " دار أطفــــال الصــــمود"في
ــــــ أيــــــدي القــــــوات اليمينيــــــة" الزعــــــيت  

وت، عنــــــدما ســــــقط في ــــــ ــــــ شــــــمال بيي ي للجئيي
خلل الحــــــــرب) المجموعــــــــات الفاشــــــــية المســــــــلحة التابعــــــــة لحــــــــزب الكتــــــــائب(

.الهلية اللبنانية
ـــــــــــ عـــــــــــام   ي   موســـــــــــكو و1980و  1978بيي

ـــــــــــ جـــــــــــامعنت  
، درســـــــــــت ليل خالـــــــــــد في

ــــ الخــــارج" منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية"روســــطوف، لكنهــــا تــــوقفت عــــن دراســــتها عنــــدما اســــتدعت   
جميــــع طلبــــة الجامعــــة في

  الدفاع عن الثورة الفلسطينية
.للمساعدة في
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 ــ1979في

 ــ عضــويتها في
 ــ دمشــق، و اســتمرت في

ة في   دورتــه الرابعــة عششــ
  في

  الفلسطيني
  المجلس الوطني

، أصبحت ليل عضوا في

ــ  
ــ لجنــة المــرأة العربيــة في  

لمانيــة الفلســطينية، و كــانت عضــوا في المجلــس، و بهــذه الصــفة كــانت جــزءا مــن العديــد مــن الوفــود الي 

  العرن  
لماني . التحاد الي 

 ـــ صـــيف 
  لبنـــان في

إيجـــاد) مـــن خلل التحـــاد العـــام للمـــرأة الفلســـطينية(، حـــاولت ليل خالـــد 1982عنـــدما غـــزا الكيـــان الصـــهيوني
  المستشفيات

ي ومعالجة الجرح في .مأوى للنازحيي
ي"، أعيــد تنظيــم 1982بعــد الخــروج مــن لبنــان ســنة  ، و شــغلت ليل خالــد مناصــب إداريــة و"الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطيي

  سنة . قيادية مختلفة
الجبهــة الشــعبية لتحريــر"، لتكون بمثابة إطــار عــام ل "منظمة المرأة الفلسطينية"، تم إنشاء 1986و في

ي ة أول"فلسطيي . ، و تم انتخاب ليل خالد سكرتيي
  سنة 

ي"، تم انتخابها لعضوية اللجنة المركزية ل 1993في ـ" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيي ـ 
  الخامس، و في

  مؤتمرها الوطني
في

ي2005سنة  .، و بعد هذا المسار الطويل تم انتخابها لعضوية المكتب السياش  للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيي
  سنة 

.، رحلت ه  و عائلتها إل عمان عاصمة الردن، حيث استقرت هناك إل اليوم1997في
 ــ القشي مــن مســقط رأســها و معانــاة والــديها و شــعبها، ذهبــت ليل خالــد بكفــاح النســاء

 ــ النفي
مســتوحية تجاربــهــا الشخصــية في

ـــــ المجـــــالت الجتماعيـــــة و النســـــانية و  
ة في ـــــ مســـــبوقة، لقـــــد قـــــدمت مســـــاهمة كـــــبيي ـــــ اتجاهـــــات جديـــــدة و غيي  

الفلســـــطينيات في
ـ التحــرر و النعتــاق مــن ربقــة ـ 

  في
ـ الــدفاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني ـ 

، و في ي ـ خدمــة قضــيتها، قضــية فلســطيي ـ 
السياســية و في

ي   لرض فلسطيي
. الحتلل الصهيوني

7



  للدراسات والبحاث والتكوين مارس الثورية 8
                                                                                           المركز الماركس  ــ اللينيني

:امرأة و قضية : المسار الثوري لليل خالد  ) 2
، و عمرهــا  ـ امهــا السياشـ  ي ي مــن 15بــدأت ليل خالــد اليت ة، ترفــض احتلل فلســطيي ـ ســن صــغيي ـ 

ـ في ســنة، فالمناضــلة الثوريــة و هـ 
ح ذلك بقولها :طرف الصهاينة، و تشش

 بب اسببتعمرها أنبباس جبباؤوا مببن مكببان"
أنببا لسببت معاديببة للسببامية، أنببا معاديببة للصببهيونية، لببن أقبببل هببذا الحتلل أبببدا، أرضي

 
  وقت مبكر للغاية حمل السلح للدفاع عن أرضي

."آخر، لذلك قررت في
ـ ســن  ـ 

ـ أواخــر ســنوات الربعينــات مــع جــورج 15كــانت ليل في ـ 
  بــدأت في

ي العــرب، الــنت مــن أوائــل مــن انضــموا إل حركــة القــومييي
وت   الجامعة المريكية ببيي

  الطب في
.حبش، عندما كان ما زال طالبا في

ي بــل ي ليست بسبب ارتباط قديم ببلدها، فوالداها ليس فلســطينييي إن معركة ليل من أجل فلسطيي
، بـــل كـــان حــــب العدالـــة هــــو مـــا يحفزهـــا ي  ــــ. لبنــــانييي

ــ أيضـــا انعطافــــا في ، عرفــــت هـ   
مثــــل غســــان كنفـــاني

 
ــــ رســــالة جميلــــة و مؤلمــــة موجهــــة لبنــــه، يصــــف كنفــــاني  

شــــبابها، عنــــدما فهمــــت وضــــعيتها فجــــأة، في
ة بعد لحظــة    تفهم فيها وضعيته مباسش

ة"العــار مــن الفــرار"اللحظة النت  ــ العاسشــ
، عنــدما رأى و هــو في

، إذ يكتــــب  ـــ ـي ل تصببببدق أن الرجببببل"مــــن عمــــره رجــــال أسته يســــلمون أســــلحتهم ليتحولــــوا إل لجئيي
 ببب لحظبببة معينبببة، تبببدخل قلببببه و تعطيبببه قبببوة دفبببع

، ل، لقبببد جببباء إل العبببالم فجبببأة، كلمبببة، في يكبببث،
."جديدة، مشهد واحد، يمكن أن يجعله يسقط من سقف الطفولة عل صلبة الطريق

تها الذاتيــة تحــت عنــوان   ــ ســيي
، تــروي ليل تجربــة مماثلــة، عنــدما ذهبــت لجمــع"ســيعيش شــعن  "في

اءة الطفــال، لكــن كــان ــ بســتان مجــاور، عنــدما وصــلت إل لبنــان، و مــا زالــت تعتقــد أنــه كــان برتقالهــا، فعلــت ذلــك بــي   
تقــال في الي 

 : "قالت لها والدتها . لذلك الحادث ما بعده
  بلد آخر الثمار ليست هذه عزيزني

  حيفا، أنت في
قبــل، "لنا، أنت لم تعودي في
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ــــ خجلهــــا، نظــــرت إليهــــا بحــــزم الم قائلــــة   
ل لتمســــح دموعهــــا و تخفي ــــ ي مببببن الن فصبببباعدا يحظببببر عليببببك أكببببل": أن تهــــرع إل الميي

تقال، الذي ليس لك   إشارة القبول مثل الطفال، أومأت بنعم، "الث،
، لول مرة بببدأت"، في   رأس 

دد في لكن كلماتها ل تزال تثي
.، تقول ليل"أتساءل عن ظلم المنفي

  حــرب اليــام الســتة، مهينــة، عســكريا،
ل السة، تتلفت ليل خي  هزم إسائيل لجيوش مص و الردن و سوريا مجتمعة، في ي   ميي

في
  الفلسطينية المتبقية، غرب الردن و شمال سيناء

، و استولت عل الراضي .العالم العرن  
 ــ و المصي، منــذ

 ــ ظــل النظــام الردني
يــ يعيشــون في كــان الفلســطينيون مــن الضــفة الغربيــة و غــزة، بمــن فيهــم اللف مــن اللجئيي

  سنة 
، و عل الرغــم مــن ذلــك، كــان1948تأسيس الكيان الصهيوني  

، و كلهم أصبحوا الن عرضة للحتلل العسكري الصــهيوني
ـــــ ـــــ حـــــده الدني  

ي في ـــــ الردن و لبنـــــان و ســـــوريا. اهتمـــــام العـــــالم بالفلســـــطينييي  
ـــــ في ي ـــــ مخيمـــــات اللجئيي  

ي في كـــــان ســـــخط الفلســـــطينييي
  أكير ثورية و أكــير شــعبية، بســبب

  تطورت منذ منتصف الستينات من القرن الماضي
يتصاعد، و أصبحت حركة المقاومة، النت

ي مــن الــدعم الجــوف لبعــض النظمــة   حرب اليام الستة، و تنام  الشكوك لدى الفلســطينييي
هزيمة النظمة العربية المدوية في

.العربية
ة مــن ـ ـي ة وجيي   نشــأت فيهــا، فبعــد فــيت

كــان مــن الصــعب فصــل حركــة المقاومــة الفلســطينية عــن اللحظــة و الجــواء التاريخيــة الــنت
حـــرب الســـتة أيـــام، و كأنهـــا طـــائر الفينـــق انبعـــث مـــن الرمـــاد، و حفـــز أمـــة مهانـــة بأكملهـــا مـــن انهيـــار المجتمـــع و الجيـــوش العربيـــة،
، و قــد يــ مجموعــة واســعة مــن الــرأي العــام العرن  ــ فخلل انبهار البدايات الول حصدت المقاومة مجموعة مــن البطــال مــن بيي

ي ب  هــذا النــوع مــن الــدعم سعان مــا أثبــت". المنقــذين"و " الملئكــة"أدى المــر حــنت بقــومني  الصــالونات إل تســمية الفــدائييي
ة مــن الــوقت، كــان يضــغط عل بعــض النظمــة العربيــة لــدعم حركــة المقاومــة الفلســطينية، مــن خلل وضــع أهميتــه، لكــن لفــيت
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 ـــ ســياق كفـــاح 
ضــد هيمنـــة الوليـــات المتحــدة المريكيـــة القتصـــادية و السياســـية، لقــد" العــالم الثـــالث"نفســـها بشـــكل مباسشـــ في

ـــ العــــالم ـ 
أعــــادت حركــــة المقاومــــة الفلســــطينية إحيــــاء العناص الجذريــــة في

.العرن  
ــ ســنة   

ــ ســن 1967في  
ســنة، ذهبــت ليل خالــد إل الردن للتــدريب 23، في

ي"مـــع  ، لقـــد كـــانت ليل خالـــد مناضـــلة"الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطيي
ء للقتــال ضــد  ــ

ذكيــة، حصــيفة و مثقفــة، و ه ــ عل اســتعداد لفعــل أي شش
، إنها تذهب إل الحد القص، إنها المقاتلة المجتهدة و  

الكيان الصهيوني
.المخلصة لقيادة إحدى العمليات الرئيسية للحركة

: تقول ليل خالد

اما للعمليات الحساسة، قفزت إل السببقف عنببدما قيببل ل بب أن عل بب اختطبباف طببائرة"
ي ي الثي لقد اختارت القيادة أكثر المقاتليي

كة  840   عل إطلق  اح سببجنائنا، AWTلشربب
عل طريببق لببوس أنجلببس – تببل أبيببب، كببان هببدفنا إجبببار الكيببان الصببهيوني

ف بذلك، هذا إشهار ل  ي"بنفس المناسبة، أعثي ".الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيي
.تقول ليل و ه  متحمسة، بالنسبة لها، ه  ل تخسش الموت

."التضحية من أجل الوطن الم تتجاوز الحياة أو الموت، و إذا كان هذا هو قدري فليكن"
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ـــــ ســـــن   
ات 28في ـــــ ، و احتجـــــزت عشش ي كـــــانت ليل خالـــــد قـــــد حـــــولت اتجـــــاه طـــــائرتيي

الركاب رهائن، و قد تم نشش صورتها عل غلف العديد من المجلت الخباريــة، و
ألصــــــقت صــــــورة وجههــــــا عل جــــــدران المهــــــاجع الطلبيــــــة، لقــــــد أصــــــبحت ظــــــاهرة

  مجال التلفزيون و السينما
.شعبية، و مصدر إلهام لشخصيات تعمل في

 ــ يــوم 
، انطلــق ســليم عيســاوي و ليل خالــد مــن محطــة توقــف1969غشــت  29في

برومــــــا، لقــــــد تــــــم التخطيــــــط للعمليــــــة بشــــــكل دقيــــــق قبــــــل عــــــدة أســــــابيع، مســــــلحة
مـــم و قنبلـــة يدويـــة، تقـــوم ليل بتهديـــد الطـــاقم، الـــذي فتـــح لهـــا قمـــرة 6بمســـدس 

القيادة، جلست إل جانب القبطان و أعلنت دوافعها للركاب و لمراكز المراقبــة، و
: طلبت من الركاب عدم الذعر قائلة

ء، نحببن لسببنا هنببا للحبباق الذى"  بب
ل تخافوا، ل تذعروا، لببن يحببدث لكببم أي سر

ي المحتجزيببببن تعسببببفا بكببببم، و لكببببن لضببببمان إطلق  اح سببببجنائنا الفلسببببطينييي
. "من طرف إ ائيل، ستعودون بأمان إل منازلكم، ل تخافوا

 ــ غضــون ذلــك، و لك ــ تبــدو جــادة، عرضــت أمــام قبطــان الطــائرة قنبلــة يدويــة، و تمكنــت مــن إقنــاعه بعــدم عرقلــة العمليــة، ثــم
في

ان فـــوق حيفـــا مســـقط رأســـها، و قبـــل القبطـــان بـــالطبع طلبهـــا، تقـــول ليل ،": طلبـــت الطييـــ  
قمنببا بتحويبببل الطريببق فببوق مببدينني

."كنت مندهشة جدا
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  باســمها تقــوم ليل بهــذه العمليــة، فتغضــب و تهــدد بــالهبوط
رفض مشغل نقطة تفتيش مطار تل أبيــب ذكــر اســم الحركــة، الــنت

  النهاية، أمــرت ليل بتكــرار ذلــك ثلث مــرات بذريعــة أنــه يتكلــم بصــوت منخفــض، و ذلــك
  تل أبيب، فامتثل للمر في

بالطائرة في
.استفزازا و تحديا

ــــــ دمشــــــق و نــــــزل الركــــــاب و فجــــــرت ليل قمــــــرة  
هبطــــــت الطــــــائرة في

القيـــــادة بقنبلـــــة يدويـــــة، و قـــــد تـــــم اعتقالهـــــا مـــــن طـــــرف الســـــلطات
شــــمل مطلــــب الفــــراج عــــن السى طيــــاران ســــوريان تــــم. الســــورية

ي عل التســــاهل، و بعــــد1967أسهما ســــنة  ، ممــــا شــــجع الســــورييي
يومـــــــا مـــــــن الحتجـــــــاز تـــــــم إطلق ساح ليل و مـــــــن معهـــــــا مـــــــن 45

ي و اللتحاق بالردن .المختطفيي
ل أحـــد كـــان يظـــن أن مشـــاركة ليل كـــانت ســـتقف عنـــد هـــذا الحـــد،

 ــ 26فبمجرد إطلق ساحها، فكرت الفتــاة الثوريــة البالغــة 
ســنة في

أكسبت أول عملية لليل سمعة سيئة عند. القيام بعملية جديدة
تهــا ، لكــن الشــعوب المضــطهدة اعتي  الغرب، و هو أمر عادي جدا باعتبار أن ما قامت به ليل حسب هذا الرأي هو فعل إرهان  

  ذلك مثل تمارا بونك  و أولرايك ماينهوف و أخريــات مــن النســاء الثوريــات
لــم تكــن ليل. بطلة و أيقونة النضال الثوري، مثلها في

  اهتمـــت بهـــا جميـــع وســـائل
ـــ ملمـــح وجههـــا، فبعـــد عمليـــة الختطـــاف الول، الـــنت ـــ تغييي  

محبطـــة، فقـــد وجـــد رؤســـاؤها الحـــل في
 ــ عمليــة

  العالم، خضــعت ليل لســت جراحــات تجميــل عل أنفهــا و ذقنهــا لخفــاء هويتهــا، و الســماح لهــا بالمشــاركة في
العلم في
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  سبيل قضــية عادلــة 
ء ممكن في  

  المستقبل، فليل خالد ل تريد أن تحمل وجه أيقونة، فه  ترى أن كل شش
قضــية: اختطاف في

ي  .شعبها، قضية فلسطيي
ــــ يــــوم   

، و أصــــله مــــن نيكــــاراغوا، باتريــــك أرغيلــــو، بتحويــــل الرحلــــة1970شــــتني   6في ــــ ي ، ســــتعيد ليل الكــــرة برفقــــة أحــــد المريكييي
دام إل نيويــورك 219السائيلية العــال  ا، فقــد تــم إحبــاط الهجــوم عنــدما قــام حــراس. مــن أمســيت اســتغرقت العمليــة و قتــا قصــيي

، إل أن ليل تلقــت يــ  ــ ذلــك الحيي
ي في ان الصهاينة بقتل رفيقها أورغيلو، و من شل حركة ليل، رغــم أنهــا كــانت تحمــل قنبلــتيي الطيي

  لندن، حيث تم
و في تعليمات صارمة للغاية بعدم تهديد حياة ركاب الرحلة المدنية، حول الطيار اتجاه الطائرة نحو مطار هيير

طة إيلينغ، و قد تعاطف معها سجاناها، و بشعة ربطـــت تسليم ليل إل مركز سش
ــ المناضـــلة و حراســـها، و بعـــد  ـي ــ  28علقـــات صـــداقة بيي ـ 

1يومـــا مـــن الحتجـــاز، في
  السنة الموالية

  تبادل للسى، و في
يطانية ساحها في أكتوبر أطلقت الحكومة الي 

ي"تخلـــــت  عـــــن أســـــلوب الختطـــــاف، رغـــــم أن" الجبهـــــة الشـــــعبية لتحريـــــر فلســـــطيي
  اختطاف الطائرات

. الحركات المنشقة عن المنظمة استمرت في
  اختطـــــاف مذهلـــــة، تتلفتــــــ ليل فقـــــط مـــــا مجمـــــوعه ثلثـــــة أشـــــهر مـــــن

ــــ حـــــادثنت ـ 
في

. السجن، بل عل العكس، خرجت بحال جيدة و معنويات مرتفعة
عنــدما يقولــون لليل أن حياتهــا تــذكر بحلقــة مــن حلقــات جيمــس بونــد، فإنهــا تــرد

امها ل يمت بصلة بفيلم، و أن جميع الوسائل كانت جيدة لتحقيق غاياتها النبيلة، و تقول ليل ي :بأن اليت
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ة؟ كببان باتريببك شببيوعيا ثوريببا،" ي للقيبام بهببذه المهمببة الخطثيب ما الذي دفع شخصا لعبببور نصببف الكببرة الرضببية إل فلسببطيي
، إنهببببا شببببعلة الحيبببباة انطفببببأت، لقببببد أضبببباءت الطريببببق نحببببو العببببودة إل كببببان تصفه الشببببجاع بمثابببببة بببببادرة للتضببببامن المم بببب

ي  ، و عاشت الثورة... فلسطيي ."عاش اورغيلو، عاش شعن، 
، ،3 1970بالنسبة لليل خالد، كانت أحداث  ي   غيفارا، إل اللف من جدران اليسارييي

  أن صورتها انضمت إل صورة تسش
تعني

ين نموذج المرأة الثورية . و أنها أصبحت بالنسبة للكثيي
:تقول ليل 

 بببب مرتببببببة ثانيبببببة كبببببل المصبببببالح و الهتمامببببات"
، قضبببببية مبببببن جرائهبببببا، يجبببببب أن تكبببببون في  ببببب

عنبببببدي قضبببببية نبيلبببببة، أكبببببثر نبل مني
."الخاصة

ــ إل عص مختلــف تمامــا  ــ وقــت كــانت فيــه عمليــة الختطــاف أداة: تــذكر مثــل هــذه الخطابــات الثوريــة، بــأن ليل خالــد تنتم   
في

ام و المخاطر الشديدة و التضحيات تثيي العجاب، ه  دبوس النضال المسلح، مثل ي   تلك المرحلة، حيث كان الليت
أساسية في

، فكما تقول  ي ي الغربييي   غيفارا، كان لدى ليل السحر و كذلك اليمان، و كان لديها ازدراء مؤكد لزملئها الثورييي
: بطلها تسش

إذا خلعببوا ملبسببهم علنببا و اسببتولوا" ثببورة"لقد وجدنا أنه من الممتع للغاية أنهم كانوا يعتقدون بصدق أنهم يقومون ب "
ي وقراطييي ."عل مبني جامعة، أو صخوا فاحشة عل البثي

  قـــــامت بهـــــا الرجعيـــــة العربيـــــة  1970المقصـــــود بأحـــــداث : 1970أحببببداث ــ  3
ـــــ خصوصـــــا بـــــدعم مـــــن(تلـــــك المحـــــاولت الـــــنت  

النظـــــام الردني
 ــ الردن) الســعودية

 ــ في
  كــانت قواعــدها العســكرية تتمتــع بوجــود علني

ياليــة المريكيــة مــن أجــل تصــفية المقاومــة الفلســطينية الــنت وقــد. والمي 
  كانت تحبك تحت غطاء دبلوماش  

  المســلح بــالردن، وهــو....) مخطط روجرس(انتهت تلك المؤامرات النت
إل تصفية الوجــود الفلســطيني

  حق المقاومة الفلسطينية" أيلول السود" ما يعرف ب 
.حيث ارتكبت أبشع المجازر في
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ــ قصــة امــرأة فلســطينية ام الثــابت للمــرأة الفلســطينية بــالعودة إل ديارهــا، ه  ي ، تمثــل اللــيت ي إن ليل خالــد أيقونــة تحريــر فلســطيي
ي لهــا بحيفــا، و كــذلك اللف مــن الفلســطينييي ي ت عائلتهــا عل الفــرار مــن ميي ، تبــدأ جــذورها عنــدما أجــي  ي  ــ حيفــا بفلســطيي

ولدت في
، الــذي تأجــج و  

، عهــد الرهــاب الصــهيوني  
ـ ظــل الحتلل الصــهيوني ـ 

أثنــاء نضــالهم للحفــاظ عل منــازلهم و أرضــهم و حيــاتهم في
  ســـنة 

، و نتـــج عـــن ذلـــك إل يومنـــا هـــذا إنكـــار حـــق العـــودة لليل خالـــد و الشـــعب1948ازداد فاشـــية مـــع نشـــوء الكيـــان الصـــهيوني
ي    فلسطيي

  إل أراضي
.1948الفلسطيني
خلصة

فيمـــــا قـــــامت بـــــه ليل خالـــــد مـــــن أعمـــــال، فقـــــد تـــــأثرت بهـــــذه القـــــوى
 ــ العــالم، لقــد رفضــت الظلــم، و طــالبت بــالحق

  تمــور في
الثورية، الــنت

  العيش بسلم عل أرضها، و كما تقول 
:في

."يجب استعمال العنف ضد المحتل العنيف"

:و تضيف قائلة

، و" ي لقببد حبباولت إ ائيل مببرارا أن تمحببو وجببود المخيمببات كمببا لببو أنهببا أرادت أن تجعببل النبباس ينسببون وجببود الفلسببطينييي
ي المحتلة   فلسطيي

ام و إكريببت إل المحكمببة 540تم تدمثي . بالمثل في  بب بثيبب
قرية فلسطينية، لجأ الفلسببطينيون المقيمببون في
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  حكمت لصالحهم، لكن 
، إنببه أمببر"لبلدها"ترفض تطبيق الحكام القضائية " الحكومة ال ائيلية"العليا ال ائيلية، الني

."مجنون
  واحد عل الرض الفلسطينية"

".ل يمكن تقاسم الحرية أو تقسيمها، لن يكون هناك سلم طالما يوجد صهيوني
  ركــاب لجــذب انتبــاه

عنــدما ظهــرت ليل عل وســائل العلم الدوليــة تــم وصــفها بــالمرأة الجذابــة و الجميلــة، اختطفــت طــائرنت
  جوانب الحياة. العالم إل القضية الفلسطينية

  أيضا الحياة كبافت
  تعبيي عل أن الثورة تعني

:تقول ليل في
 ب الحببب و أن تحببب، يمكببن... لقد تعلمت أن المرأة يمكن أن تكون مقاتلة، مقاتلة من أجل الحرية "

و أنها يمكببن أن تقببع في
وجة، لديها أطفال، تكون أما  ي   الحياة كل جانب من جوانب الحياة... أن تكون مثي

".الثورة أيضا يجب أن تعني
: و تضيف

ية، لهببذا"   تعمببل عل اسببتمرار البشربب
  لهببا القببدرة عل الببدفاع عنهببا، ه بب الببني

  تعط بب الحيبباة، إذن فه بب الببني
إن المببرأة ه بب الببني

."السبب فأنا فخورة أن أكون امرأة
ـــــ نظرهـــــا فكـــــل مـــــا  

لـــــم تنـــــدم ليل خالـــــد عل أي مـــــن اختياراتهـــــا، ففي
  غيفارا لتأكيد

ر، و غالبا ما تقتبس من تسش فعلته هو صحيح و مي 
 ــ حاجــة ل 

لمســاعدتها" حــرب العصــابات"أقوالهــا، لكنهــا ليســت في
: عل عقلنة أفعالها، فحنت غاندي حمامة البعض المختارة، قال 

  أوض ببب"
يببب و العنبببف فبببإنني يببب الجي، حينمبببا ل يوجبببد خيبببار سبببوى بيي

."بالعنف
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ـــ هـــو  س ـــ"و " موضـــوع ازدراء"بالنســـبة لليل، فـــإن دور اللح  ي ـــ بنظـــرة خضـــوع لتســـول"مهيي  
، خيـــار المسش ي ـــ خيـــارين مفروضـــيي ي ، بيي

، و توضـــح، عمليـــات الختطافـــات كـــانت  
بطانيـــة و بطاقـــة تمـــوين، و خيـــار الســـتيلء عل الكلشـــينكوف، اختـــارت الخيـــار الثـــاني

ة، فقط لجذب انتباه العالم، و لك  يتساءل الناس عن السبب، و يبــدو أن هــذا قــد نجــح، فحــنت مضــيفة أول ة قصيي تكتيكا، لفيت
ات :طائرة اختطفتها ليل، كانت قد قالت أمام الكاميي

ي ليس لديهم وطن"  مع وجود الشياء عل ما ه  عليه، ل يزال من العار أن الفلسطينييي
."وحني

بحون الحببرب بهببذه الطريقببة ؟ ": حدث أن طرح عل ليل خالد سؤال  يبب أنكببم سببثي و اختطــاف" الرهــاب"أي ب " هببل تظنيي
:الطائرات، فأجابت

ي"   الفيتنام فإن الفقراء انتصوا عل المريكييي
".في

:و تضيف قائلة 
،: و ماذا بعد، هناك معادلة أساسية"  هناك حيث يوجد احتلل، هناك مقاومة، ل أحد يستطيع تغيثي ذلببك، إنببه أساس بب

ق مببن الغببرب، إنهببا الحقيقببة، إنببه أمببر طبببيع  عنببدما تعيببش تحببت القمببع
، ل يمكببن تغيثيبب الشببمس و جعلهببا تشربب إنببه طبببيع 

."فإنك تقاوم

جميلة صابر بقلم: 
21 – 11 – 2019 
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