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هذا الكتاب
اكتب عن يا�سر عرفات ال�شهيد واملنا�ضل والثوري و�أبي الكفاح الفل�سطيني املعا�صر ،عن البطل
الذي حمل احللم الفل�سطيني وحافظ عليه واورثه ملن بعده ممن ما يزالون يوا�صلون مواكبة امل�سرية على
طريقة حتى حتقيق حلم اقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة..
مازال رفاق عرفات يحفظون و�صاياه وما زالوا يخلدون �سريته ويدافعون عن مرياثه الن�ضايل.
حني كتبت عن الرئي�س حممود عبا�س "�أبي مازن" رفيق يا�سر عرفات حامل راي��ة ال�شعب
الفل�سطيني من بعده وقد ا�صدرت الكتابة عنه يف كتاب �صدر بالعربية ثم بالإجنليزية يف ما بعد وجدت
ان �أكمل �سل�سلة اولئك الذين و�ضعوا حجر اال�سا�س للكيانية الفل�سطينية وا�ستنه�ضوها فكان خياري
اي�ضا وبتوجيه من الرئي�س حممود عبا�س ان اكتب عن احمد ال�شقريي باعث الكيانية الفل�سطينية
احلديثة كما �سميت كتابي عنه ،فقد كان الرئي�س عبا�س يقدر ال�شقريي تقديرا عاليا وينزله املنزلة التي
ي�ستحقها� ،إذ ان ال�شقريي نفخ يف رماد الق�ضية لتتوهج قبل ان تنطلق �شرارتها على يد الرئي�س عرفات.
كان ابو مازن يرى يف ال�شقريي زعيما فل�سطينيا بال منازع ،لذا اطلق ا�سمه على اكرب قاعة يف
املقاطعة وهي "قاعة احمد ال�شقريي" كما خ�صه دائما بالع�ضويات والت�سميات وحفظ تراثه.
ما ان ا�صدرت كتابي عن احمد ال�شقريي الذي رعاه الرئي�س عبا�س �أمر برتميم �ضريحه يف
غور االردن حني اخربته ب�ضرورة ذلك ،حيث �سارع من حلظتها لالت�صال بال�سفري املحرتم عطا اهلل
اخلريي الذي حرك ور�شة ال�صالح ال�ضريح واملحافظة عليه..
اثناء و�ضع كتابي عن احمد ال�شقريي بني يدي الرئي�س ،نظر اليه وقال :بقي من قادة منظمة
التحرير من هو اال�شهر واالهم فقلت :يا�سر عرفات فقال :نعم.
وها انذا ا�ضع كتاب ًا عن يا�سر عرفات ال�شاهد وال�شهيد ليكون بني يدي القراء وال ازعم انني
اعطيت الراحل ال�شهيد حقه او انني جئت مبا مل ي�أت به من الفوا او كتبوا عنه من عرب واجانب ولكنني
حاولت ان اقر�أه واكتب ما تتبعت من م�سريته وما اراه بعيني وعيون من رافقوه وعملوا معه او عا�شوا
ع�صره من قادة �سيا�سيني او قادة ر�أي وكتاب وادباء و�شعراء .حاولت ان اقر�أ الراحل الكبري من عدة
زوايا فل�سطينية وعربية ودولية وحتى ا�سرائيلية وان اتبع م�سرية �شعب كامل من خالل ما عا�شه ابو
عمار وهو ع�صر كامل ولي�ست �سنوات عمره فقط.
اعطى الراحل عرفات الكثري ..الكثري وكان عمره يف العمل م�ضروبا مب�ضاعفات كبرية ،فالرجل
مل يعرف حياة خا�صة ومل ينفق �ساعة واحدة منذ اتى �إلى الدنيا بعيد ًا عن اهتمامات ق�ضيته.
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نعم ،لقد جتر�أت وكتبت عن عرفات وانا الكاتب الذي ام�ضى يف الكتابة اكرث من اربعني �سنة مت�صلة
متمثال قول �شوقي يف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم "�أبا الزهراء قد جاوزت قدري مبدحك" ولكن عرفات
ظل متاح ًا لكل ابناء �شعبه و�سيظل متاحا لذاكرتهم و�سيبقى يف مناهجهم ومنا�سباتهم ويف الكوفية التي
هي �شعارهم ويف العلم الذي اعاد عرفات ن�شره بعد �أن كان رفعه مكلفا ويعادل احلياة .
�أفتخر انني ا�ستكملت الكتابة عن قادة منظمة التحرير الفل�سطينية الثالثة الرئي�س حممود
عبا�س ،الرئي�س احمد ال�شقريي والرئي�س يا�سر عرفات والرتتيب ح�سب �صدور كتبي عنهم.
هذا الكتاب هدية لكل ابناء فتح ممن م�ضوا وممن مازالوا يرفعون راية ال�شعب الفل�سطيني
وي�ستلهمون ذكرى قائدهم وحتى لالجيال القادمة التي �ست�ؤطرها فتح .كما اهدي هذا الكتاب لكل
املنا�ضلني الفل�سطينيني على اختالف مواقعهم ون�ضالهم وافكارهم يف االطار الوطني والى كل منا�ضلي
العامل الذين ظلوا يرون يف عرفات رمزا من رموز حركه التحرير العاملية ،والى ا�سرته ال�صغرية التي مل
يورث لها �سوى االعتزاز ب�سريته وثروة وطنية هائلة وهي �سمعته ودوره � ..إلى زوجته ال�سيدة �سهى والى
ابنته الوحيدة زهوة التي احتفظت ب�شيء من مالحمه وكربيائه ،واحمد اهلل انه مكنني من ان اكتب
عنه ،راجيا ان اكون قد قدمت �شيئا نافعا.
واهلل املوفق

�سلطان احلطاب
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شكر وتقدير
ال�شكر املو�صول للرئي�س حممود عبا�س «�أبي مازن»  /رئي�س اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ..رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الذي وجه
�إلى رعاية هذا الكتاب والى ال�صندوق القومي الفل�سطيني الذي �أنفذ الرعاية
ممثال يف مديره العام الدكتور رمزي خوري.
امل�ؤلف
�سلطان احلطاب
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ال�شهيد القائد يا�سر عرفات
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عرفات الشاهد والشهيد
عرفات لي�س قائد ًا عادي ًا وال زعيم ًا عابر ًا وامنا هو ابرز رموز الكفاح الفل�سطيني
املعا�صر ،اذ اعاد و�ضع احلالة الوطنية الفل�سطينية يف �صيغة ن�ضالية يف التداول الفل�سطيني
والدويل ،وقرب فل�سطني لتكون دولة وتالم�س حق تقرير امل�صري..
القيمة الكبرية لرمزية عرفات �أنه اعاد زراعة احللم الفل�سطيني ،فقد ظل يب�شر به
و�سط حالة ال�ضياع الفل�سطيني التي اعقبت النكبة عام  1948حني كانت رئي�سة الوزراء
اال�سرائيلية جولدا مائري يف اخلم�سينيات ومن موقعها ال�سابق ت�س�أل م�ستنكرة :اين هو
ال�شعب الفل�سطيني؟!
اهمية وعظمة �أي قائد تاريخي �أن ي��زرع االم��ل يف نفو�س �أبناء �شعبه و�أن يلهمهم
�أهدافهم الوطنية ليحرك فيهم االرادة باجتاه تلك االهداف ..
وحني كان الراحل عرفات ومنذ فجر الثورة الفل�سطينية املعا�صرة يف االول من كانون
الثاين  1965قد �صاغ ذلك احللم وخل�صه يف عبارة جميلة «حتى يرفع طفل فل�سطيني علم
فل�سطني على االق�صى .. .وحتى ترفع زهرة العلم الفل�سطيني على امل�سجد االق�صى"  ..وقد
جاء ذلك يف �سياق "ثورة حتى الن�صر"..
عرفات الذي قال "ال اريد ان اكون جيفارا" ،و كان يتحدث يل قبل اتفاق او�سلو �أثناء
وجوده يف االردن لتلقي العالج وبعد ان واجه حادثة �سقوط طائرته يف ال�صحراء الليبية ..
قال " .اريد �شيئ ًا ل�شعبي"  ..كان يف ذهنه دولة فل�سطينية م�ستقلة وحق تقرير امل�صري  ..كان
ي�أخذ ب�شكل �آخر من ا�شكال الن�ضال واملقاومة والكفاح  ..كان يقدم برنامج منظمة التحرير
الفل�سطينية ويعمل على اع��ادة و�ضع فل�سطني على اخلريطة  "..نعم �أري��د �شيئ ًا ل�شعبي"
وكررها ..مل يكن م�أخوذ ًا بال�شعارات الرباقة  ..كان يريد ان يورث كفاحه متعدد امل�ستويات
لطالئع �شعبه وقيادتهم ..
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عرفات الذي كر�س حياته لق�ضية �شعبه وحترير وطنه مل يتوقف حلظة واحدة حتى
فا�ضت روحه .فقد عرف ال�سجون واملطاردة وحماوالت االغتيال واغالق احلدود يف وجهه
كما عرف كيف يتجنب �سيا�سات املحاور واال�ستقطاب يف عالقات عربية معقدة ومتباينة
التبعية والر�ؤية .ظل دائما بحاجة للتعامل معها وفق �سيا�سة امل�شي على احلبل او ام�ساك
الع�صا من املنت�صف..
ا�ستطاع الرئي�س الراحل عرفات بعمله ان يكر�س لنف�سه �صورة املنا�ضل املتفاين
واملخل�ص يف نفو�س ابناء �شعبه الذين جرى اقتالعهم من وطنهم وتبديدهم وفر�ض والءات
خمتلفة عليهم يف املنايف وقد ظلت هذه ال�صورة حية يف نفو�س االجيال التي تعمل على احياء
ذكراه وتكر�س رمزيته يف نفو�سها..
كان عرفات جامعا م�شرتكا اعظم لكل ال��وان الطيف الفل�سطيني ..ف�صائل وفكر ًا
و�سيا�سة وتيارات وقد ظل يرى يف جميع القوى الفل�سطينية التي كان �شرطه عليها (الوطنية)
ابناء لفل�سطني ال مييزهم عن فتح �سواء كانوا يف التيارات اال�سالمية ام القومية او حتى
الليربالية ..
ك��ان ع��رف��ات ق��ائ��دا تاريخيا بكل م��ا تعنيه الكلمة م��ن معنى ،فيه تكوين الثائر
واملنا�ضل وال�سيا�سي واالن�سان وال�شعبي ،الذي كان يقبل ر�ؤو�س االطفال وايديهم ويوا�سي
املر�ضى واجلرحى ويزورهم ويعرب املخيمات ليت�أكد من او�ضاع �ساكنيها ..كان ب�سيطا يف
طعامه و�شرابه ومالب�سه التي انفرد بها وميزته وميزها ..كما ا�ستطاع عرفات ب�شخ�صيته
الكارزماتية ان يبني �شبكة عالقات دولية عري�ضة ومنوعة يحملها هم ق�ضية �شعبية ،فكان
حليفا لثوار ع�صره الذين ت�أثروا به وثمنوا دوره وقيمته يف ال�صني وفيتنام وكافة حركات
التحرر الوطنية يف ا�سيا وافريقيا وامريكا الالتينية..
مل ي�ضع عرفات تابو على عالقاته مع الدول الغربية وال حتى تلك التي كان لها دور يف
والدة ا�سرائيل واالعرتاف بها  ..كان يدرك دائما ان عدالة ق�ضيته اقوى وار�سخ من اي �سالح
وانها ق�ضية عادلة لو �سار بها طفل لن�صرته ولكن كانت املعادلة �صعبة جلهة ان ا�سرائيل
ربيبة اال�ستعمار واالمربيالية الغربية ،وتعترب احلركة ال�صهيونية العاملية الطرف االخر يف
مواجهة ال�شعب الفل�سطيني ،فقد جاءت الغزوة ال�صهيونية منذ بداية القرن املا�ضي مدجمة
بال�سالح واملال والت�أييد ال�سيا�سي مقابل عامل عربي مت�صارع ومنق�سم وغري قادر على ان
يحمل الق�ضية املركزية حيث يقربها من اهدافها ..
كان عرفات و�سط كفاحه ال�شر�س مع اعداء وطنه و�شعبه يدرك انه م�شروع �شهيد وان
كل يوم مير ال ي�ست�شهد فيه هو ا�ضافة للبناء ولكفاح �شعبه الذي ورثه م�سرية قادرة على
املوا�صلة وال ي�ستطيع احد ان يلغيها او يعيد التعتيم عليها ..
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�آمن عرفات ب�شعبه واخذ دائما باحلوار حتى يف "غابة البنادق" كما ظل يقول وحني كان
ُيطالب باملزيد او يجد من ي�ضع الع�صي او يزايد عليه من اخوانه كان يقول"�سكر زيادة"..
كان �صلبا يف احلرب وال�صدام مع العدو ،وقد �شهد له اعدا�ؤه بذلك يف اكرث من موقع
وموقف ويف بريوت ومواقع اخرى ومنذ بداية ن�ضاله يف ال�سوي�س لطرد االجنليز من م�صر
وقد كان متطوعا ،مرور ًا بالكرامة التي زرع فيها بذرة ال�صمود وقاتل مع النفر القليل امل�ؤمن
الذي اطلق �شرارة رد االعتبار للعرب بعد هزمية حزيران عام  1967املرة  ..و�صوال الى
مواجهة �شارون يف بريوت بعد معارك فتح يف جنوب لبنان والى يوم الرحيل امل�شرف الى
تون�س على طريق العودة الى الوطن من مدخل غزة ..
كل الذين نقدوا عرفات ونالوا منه وهاجموه واعرت�ضوا على م�سريته عادوا واعتذروا له
او نقدوا انف�سهم او ترحموا عليه ان�سانا وم�سرية ،فقد كان قامة عالية مل ي�ستطع املرتب�صون
النيل منها..
كانت ر�ؤية عرفات بعيدة املدى ت�أخذ باال�سباب وترى ان العامل �شريك وقد يكون بع�ض
مواقف دوله �شريكة يف دعم ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني .فقد ظل االميان يعمر �صدره بعدالة
ق�ضيته ومل يت�سرب الي�أ�س الى نف�سه حتى يف اكرث اللحظات حلكة وق�سوة حني كان حما�صرا
من ا�سرائيل يف املقاطعة ال�شهر ارادوا فيها عزله ولكن مل ينالوا منه ومل يرفع راية بي�ضاء
او ي�ست�سلم ،فقد حول املقاطعة الى خلية ثورية �شدت انتباه العامل وكانت املرارة ان العامل
العربي وقادته الذين دفعوا الثمن الحقا يف تراكمات الربيع العربي كانوا يتفرجون ومل يفعلوا
الكثري لك�سر احل�صار عنه خا�صة حني عقدوا قمتهم يف بريوت التي ا�صدرت املبادرة العربية
وكان عرفات قد خاطبهم بالفيديو ..لقد كان خمذوال ولكن ذلك مل يخلق عنده ردة فعل
ومل يخرج عن �سياق العمل الثوري الذي كانت بع�ض الثورات او احلركات تخطئه فتمار�س
االرهاب لتقع يف �شباكه..
�سرية حياته ت�ستحق تدوينا عامليا ،فهي من ال�سري النادرة ،فقد عا�ش منا�ضال ورحل
�شهيدا وهذا اعلى ما يتمناه قائد ثوري ..والن ا�سرائيل مل ت�ستطع ان جتعل منه �شخ�صية
تقبل روايتها يف القد�س واحلرم القد�سي اغتالته بعد ان هددته ،وقد ادرك ذلك يف حمادثات
كامب ديفيد الفل�سطينية اال�سرائيلية التي متت برعاية امريكية ومب�شاركة الرئي�س االمريكي
بيل كلنتون ،فقد كان يخرج ليت�صل بالقادة العرب حني كانت القد�س ت�ش ّرح على طاولة
املفاو�ضات ولكن مل يكن يف نداءاته ي�سمع حي ًا ،لذا عاد ال�صراره وحتمل م�س�ؤولياته وقال ان
يح�ضروا له جنازة وكانت هذه النبوءة �صائبة حني اف�شل ما تطلع له اعدا�ؤه منه
عليهم ان ّ
بخ�صو�ص القد�س ومل يلوث ا�سمه او �سمعته ومل ي�ستطع احد ان يزايد عليه ..
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يرحل عرفات ،فيملأ ا�ست�شهاده ال�سمع والب�صر وي�ستقبل جثمانه يف رام اهلل ا�ستقبال
العظماء ،فقد جاءته فل�سطني لتودعه النه حملها يف قلبه وارادته وازاح عنها ركام الن�سيان
واخلذالن..
وقد �سهر العامل على طريقة اغتياله ومازال االغتيال الذي دبرته ا�سرائيل ي�شكل حالة
كتلك التي رحل بها احل�سني يف كربالء او تلك التي �صاحبت رحيل غيفارا او عبد النا�صر..
كان رحيله مفجعا وقد تخرثت �سريته يف دماء الفل�سطينيني ورافقت نب�ض قلوبهم
وا�صبح الرحيل الذين �سببه اغتياله و�شما يف تاريخ فل�سطني ال ينمحي اال باعادة االعتبار
له و�شعبه ولن يكون ذلك عزيزا على �شعب عظيم علمه عرفات كيف ي�صنع من املخيم جيال
يقاوم ومن �صفائح الزينكو وبطاقات امل�ؤن قادة عظاما رافقوه ،فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم
من ينتظر ولكنهم مازالوا خلفه ومن بعده يحملون الراية ويهتفون ليوم االنطالقة ويوا�صلون
م�سرية الكفاح التي تتقدم ب�شكل يحا�صر ا�سرائيل ويزيد من عزلتها يف كل املحافل الدولية
وامام العامل..
الراية  ..راية عرفات ..راية فل�سطني مازالت مرفوعة ويحملها من يدرك ان ال�صالبة
�صفة فل�سطينية ال تفارق املو�صوف املنا�ضل .
�سنوات مت�ضي على رحيله ال��ذي ك�أنه ام�س ،فر�صيده يف الن�ضال م��ازال متوقدا ال
ينطفىء  ..ومازال الذين عا�شوا معه او جاءوا من بعده من االجيال يحفظون عرفات �صورة
و�سرية ومازال خلفه الرئي�س حممود عبا�س يواجه نف�س التهديد النه مازال ي�شري الى نف�س
االهداف التي ا�شار اليها عرفات وكر�سها ..
ف�سالم عليك يا �أبا عمار  ..يوم ولدت ويوم رحلت ويوم تبعث ح ّي ًا..

�سلطان احلطاب
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من هو ياسر عرفات
ولد "حممد يا�سر" عبد ال��ر�ؤوف عرفات القدوة احل�سيني  ..ال��ذي ا�شتهر الحق ًا
با�سم يا�سر عرفات يف القد�س يوم الرابع من �آب  1929ليكون ترتيبه ال�ساد�س يف �أ�سرة
الأب عبد الر�ؤوف داوود عرفات القدوة احل�سيني ،والأم زهوة خليل �أبو ال�سعود (والدتها
�أمرية �سليم �أبو ال�سعود) ،وذلك يف منزل يف الزاوية الفخرية؛ زاوية �آل �أبو ال�سعود يف اجلهة
اجلنوبية الغربية من احلرم القد�سي ال�شريف.
ن�ش�أ يا�سر عرفات يف �أجواء �أ�سرية حميمة برعاية والده الذي كان يعمل يف التجارة
متنق ًال بني القد�س ،حيث كان ميتلك متجر ًا للحبوب يف �سوق خان الزيت وغزة والقاهرة،
و�أمه زهوة التي كانت تقيم مع زوجها يف القاهرة ،تزور القد�س يف كل عام ،خا�صة يف
فرتات الوالدة جري ًا على عادة العائالت يف ذلك الوقت ،وكانت تقيم مع �أطفالها يف منزل
�شقيقها �سليم ،وقد �أجنبت يا�سر وفتحي يف ذلك البيت،وكانت قد �سكنت مع زوجها قبل �سفر
العائلة �إلى م�صر يف "امليلوية" ويف "الواد" قرب احلرم القد�سي ،ورافقت زهوة زوجها عند
انتقاله �إلى القاهرة ،التي �سافر �إليها ليتابع ق�ضية مرياث له من وقف الدمردا�ش وهو من
�أكرب الأوقاف يف م�صر .وعمل عبد الر�ؤوف يف جتارة القطن يف القاهرة .وكانت زهوة ترتدد
كثري ًا على القد�س ،ومعها يا�سر ،حتى وفاتها �سنة  1933مبر�ض يف الكلى ،ويا�سر ما زال
دون الرابعة من عمره.
اجلد الأعلى للأ�سرة حممد بن يو�سف القدوة ،كان يتنقل بني حلب وغزة قبل �أن ي�ستقر
فيها مع �شقيقه احلاج �شريف عرفات .وما يعزز الأ�صل احللبي لعائلة القدوة هو ان جدة
يا�سر عرفات تنتمي ،على الراجح� ،إلى عائلة "دمري طا�ش" الرتكية الأ�صل وتعني بالعربية
"حجر من احلديد".
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وفاة والدته
بعد وفاة "زهوة" ،وبناء على طلب �شقيقها �سليم ،وافق عبد الر�ؤوف على �أن يبقى يا�سر
و�شقيقه الأ�صغر فتحي الذي ولد يف القد�س �أي�ض ًا قبل �أ�شهرمن وفاة �أمه ليعي�شا يف كنف خاله
�سليم �أبو ال�سعود وزوجته يف القد�س.
مل يكن �سليم وزوجته قد رزقا ب�أوالد ،ف�أحاطا اليتيمني باحلب والرعاية ،وعا�ش الولدان
معهما �سنوات �أربع يف القد�س .كان يف الأج��واء العامة املحيطة بحياتهما �صراع ونزاع..
احتالل ون�ضال ومقاومة ..فقد ولد يا�سر يف ذات �سنة ثورة ال�براق  ،1929ويف ال�سابعة
من عمره� ،شهد الطفل يا�سر عرفات جانب ًا من �أح��داث ثورة  ،1936وكغريه من الأطفال
�ساهم عرفات يف ر�شق احلجارة ويف و�ضع امل�سامري �أمام عجالت الدوريات الربيطانية،
وكان موجود ًا عندما دهم جنود االحتالل الربيطاين منزل خاله �سليم واعتقلوه بق�سوة
وعنف وتعر�ض يا�سر بنف�سه لل�ضرب من اجلنود الربيطانيني ،الأمر الذي ترك �أثر ًا كبري ًا يف
"الطفل" يا�سر ،ون�ش�أ يف و�سط يعج باملنا�ضلني الوطنيني ،الأمر الذي �أثر فيه كثري ًا ،حتى �أن
معظم �ألعابه كانت ت�شتمل على بنادق خ�شبية ومتثيل جلنود و�ضباط ،كما قال �شقيقه فتحي،
الذي ي�ضيف �أن يا�سر كان يقول له "تعال نلعب لعبة حترير فل�سطني".
ويف القد�س()1تفتحت عيناه على ه��ذه امل��دي�ن��ة امل�ح��اف�ظ��ة ،ال�ت��ي تعبق بالتاريخ
وتعج بالقدا�سة يف كل مكان فيها .وتعرف فيها ،الحق ًا� ،إلى احلاج �أمني احل�سيني عن طريق
ال�شيخ ح�سن �أبو ال�سعود.

سفره إلى القاهرة
ويف العام التايل انتقل يا�سر ليعي�ش يف كنف والده يف القاهرة ..املحطة التي ا�ستقر فيها
بعد تنقله يف عمله التجاري بني القد�س وغزة والقاهرة خالل ال�سنوات الثماين الأولى من حياة
يا�سر ( ،)1937- 1929وكان الأب ي�صحب ابنه يا�سر معه يف بع�ض �سفراته �إلى غزة والقاهرة.
انتقل يا�سر و�شقيقه فتحي ب�صحبة ابن خالة �أمهما راجي �أبو ال�سعود �إلى القاهرة يف
العام  1937يف رحلة بالقطار مرور ًا بغزة وخان يون�س و�سيناء .ولكن عالقة يا�سر بالقد�س مل
تنقطع بعد و�صوله �إلى القاهرة.
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هامش
( )1عرفـات والقدس

عا�ش ال�شهيد يا�سر عرفات طفولته الأولى يف القد�س ،وكان يحلو له دائماً �أن يردد �أنه مقد�سي،
فوالدته زهوة �أبو ال�سعود مقد�سية ،ووالده واخوته عا�شوا يف القد�س قبل �أن يرحلوا �إلى القاهرة يف
�سنة  .1927وحني توفيت والدته يف �سنة  1933يف القاهرة ،جاء خاله �سليم �أبو ال�سعود لي�صطحب يا�سر
عرفات (ا�سمه الأ�صلي حممد عبد الرحمن) و�شقيقه فتحي �إلى القد�س للعي�ش يف كنف اخلال وامر�أته
اللذين مل يرزقا ب�أطفال .واملعروف �أن يا�سر عرفات مولود يف � ،1929/8/4أي بعد يوم واحد من اندالع
ه َّبة الرباق يف القد�س يف �سنة  .1929ويف القد�س �شهد املرحلة الأولى من ثورة  ،1936ور�أى ب�أم العني
اجلنود الإنكليز وهم يقتحمون منزل خاله وي�شبعونه �ضرباً ثم ي�سوقونه �إلى االعتقال ،وكان �سن
عرفات �آنذاك ال يتعدى ال�سابعة.
يقع منزل �سليم �أبو ال�سعود بجوار الزاوية الفخرية بحي املغاربة من اجلهة ال�شرقية للحائط
الغربي� ،أو حائط الرباق الذي ي�سميه اليهود "حائط املبكى".
ويف  1967/6/7حني �سقطت القد�س يف �أي��دي اجلي�ش الإ�سرائيلي ،ب��ادر جي�ش االحتالل �إلى
هدم حي ال�شرف و�سوق البا�شورة وجزء من حي ال�سريان وحارة املغاربة يف  1967/6/10بذريعة تو�سيع
ال�ساحة املال�صقة للحائط الغربي ،لكن جامع املغاربة والزاوية الفخرية ا�ستثنتهما عملية الهدم ،وجنا
معهما منزل �سليم �أبو ال�سعود �إلى حني ،ففي �سنة  1969جرى هدم املنزل الذي عا�ش فيه يا�سر عرفات
طفولته الأول��ى ،وكان يلعب مع �أقرانه بالقرب من احلائط الغربي حيث ي�شاهد اليهود وهم ي�أتون
�إلى ال�صالة �أمام احلائط ،ومل مينعه ذلك امل�شهد من م�صادقة بع�ض اليهود املجايلني له ،متاماً مثلما
حدث له يف القاهرة عندما كان يرتدد على منزل �صديق له يدعى مراد مرزوق ،وكانا جرياناً يف �شارع
طور �سينا بحي ال�سكاكيني .ومراد مرزوق هذا غادرت عائلته �إلى �إ�سرائيل يف �سنة  ،1955وظل يحن
�إل��ى القاهرة ،وق��ال يف مقابلة �صحافية مع جريدة يديعوت �أح��رون��وت يف � 1994/1/3إن��ه كان يلعب
مع يا�سر عرفات يف احلي الذي ي�سكنان فيه ،ويف م�شاجرات الفتيان كان يدافع عنه ومل ي�سمعه قط
يتلفظ بكلمات مهينة بحق اليهود ،لكنه مل يكن يدع منا�سبة �إال ويذكر اجلميع بفل�سطني وب�أ�صله
الفل�سطيني .وعلى هذا املبد�أ كان يحتفظ بـ "�صليب اللورين" الذهبي الذي �أهداه �إياه اجلرنال ديغول
و�أر�سله �إليه مع منظمة فر�سان مالطا .وال غر َو يف ذلك ،فمدينة القد�س ،على قدا�ستها ،مل تكن مدينة
متجهمة ،بل ات�سمت بثقافة منفتحة ،مبا يف ذلك الثقافة الدينية .وكان ذلك يتج�سد يف االحتفاالت
امل�شرتكة مثل مو�سم النبي روبني ومو�سم النبي مو�سى وعيد مارجرج�س و�أحد ال�شعانني و�أنا�شيد
�سبت النور وعيد البورمي اليهودي (عيد امل�ساخر) وم�سرية درب الآالم (درب اجللجلة) التي تبد�أ من
�ساحة املدر�سة العمرية حتى كني�سة القيامة �أو كني�سة القرب املقد�س .واملعروف �أن �أحد �أبناء �آل ن�سيبة
امل�سلمني يقوم يف �صباح كل يوم بفتح باب كني�سة القيامة ،ثم يغلقها يف امل�ساء بعد �أن يت�سلم املفتاح من
�أحد �أبناء عائلة غ�ضية امل�سلمة .وهذا التقليد يعود �إلى �سنة  1611كو�سيلة للخروج من دائرة خالفات
الطوائف امل�سيحية على الأحقية يف فتح الباب و�إغالقه.
يف هذه الأج��واء الطبيعية تفتحت طفولة يا�سر عرفات يف القد�س �أو ًال ،ثم يف القاهرة� .أم��ا وعيه
ال�سيا�سي فقد ب��د�أ ين�ضج يف منزل �أح��د املقد�سيني يف القاهرة ،ومل يكن �صاحب املنزل غري عبد القادر
احل�سيني قائد جي�ش اجلهاد املقد�س الذي ا�ست�شهد يف معركة الق�سطل بالقد�س يف  ،1948/4/7وهناك تع َّرف
يا�سر عرفات ال�شاب �إلى في�صل بن عبد القادر احل�سيني الذي اتخذ من "بيت ال�شرق" يف القد�س مقراً �سرياً
حلركة فتح ،ثم مقراً علنياً ملنظمة التحرير الفل�سطينية قبل �أن ت�صادره �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي.
و"بيت ال�شرق" بناه �إ�سماعيل مو�سى احل�سيني يف حي ال�شيخ ج��راح يف �سنة  1897بطراز معماري جميل
يعك�س منط املعمار الفل�سطيني يف حقبة احلداثة واملعا�صرة .ولعل البدايات الن�ضالية لل�شهيد يا�سر عرفات
انطلقت من القتال يف جنوب فل�سطني حني التحق بجي�ش اجلهاد املقد�س يف عام .1948
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مل ي َر يا�سر عرفات القد�س بعد �أن غادرها مع عائلته يف �سنة � 1937إال يف �سنة  1964حني و�صل
�إليها لالن�ضمام �إلى املجل�س الوطني الفل�سطيني الأول ،الذي انتهى ب�إعالن ت�أ�سي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وكانت القد�س �آنذاك ما زالت خا�ضعة للإدارة الأردنية .ثم عاد ليزورها جمدداً يف �سنة
 1967بعد �أن �سقطت �أ�سرية يف قب�ضة االحتالل الإ�سرائيلي .فعندما اختار يا�سر عرفات الذهاب �إلى
ال�ضفة الغربية يف الأول من �آب  1967لإعادة تنظيم املجموعات الفدائية الفتحوية ،ت�سلل �أكرث من
مرة �إلى القد�س ،وجتول يف املكان الذي عا�ش فيه �سنوات طفولته .ويف تلك الآونة كان يقيم يف منزل
�إبراهيم ال�شنطي يف القد�س (املنزل رقم � -4شارع القدي�س مرق�ص) .وحني دهمته القوات الإ�سرائيلية
التي كانت ت�سعى وراءه من بلدة �إلى بلدة ،ومن �شارع �إلى �شارع ،مل يعرثوا �إال على �أ�سلحة ،وهكذا �أفلت
من �أيديهم .وكان دافيد رونني ال�ضابط امل�س�ؤول عن ق�سم املطاردة يف جهاز ال�شاباك يتعقبه يف جميع
�أنحاء ال�ضفة الغربية بعدما ت�سربت معلومات ا�ستخبارية عن عبوره نهر الأردن من خما�ضة مرج
نفخة مع جمموعة فدائية قوامها �أبو علي املدين وعبد الإله الأث�يري و�أحمد قمحية وحممود �أبو
را�شد ومازن �أبو غزالة (ال�شهيد يف ما بعد) وممدوح �صيدم (ال�شهيد �أبو �صربي) وعمر �أبو ليلى وعبد
العزيز �شاهني وعبد احلميد القد�سي ومن�صور �أبو دام�س وعبد اهلل اجلوالين وحممد علي عمران.
واملرة الثالثة التي �شاهد يا�سر عرفات فيها القد�س كانت يف  1995/11/10حني و�صل �إلى حي نفيه
�أفيفيم يف تل �أبيب لتقدمي العزاء لأرملة يت�سحاق رابني (ليئة راب�ين) .ويف طريق العودة طلب من
منظمي موكبه �أن مير بالقد�س ،وكان له ما �أراد ،ف�شاهد �أنوار املدينة وقبة م�سجد ال�صخرة وامل�سجد
الأق�صى وباب العمود وبع�ض ال�شوارع املحيطة بالقد�س القدمية.
يف م�ؤمتر كامب دايفيد ( )2000/7/11الذي اقت�صر على يا�سر عرفات والرئي�س الأمريكي بيل
كلينتون و�إيهود باراك ،عالوة على مادلني �أولربايت وزيرة اخلارجية الأمريكية وجورج تينيت مدير
وكالة اال�ستخبارات الأمريكية ( )CIAوم�ساعديهم ،عانى �أبو عمار معاناة الر�سل ،وقا�سى الأم ّرين
جراء ال�ضغوط الأمريكية عليه ،وجراء �إدارة احلكام العرب ظهورهم له يف ذلك امل�ؤمتر .ففي ذلك
امل�ؤمتر �أ�صر عرفات بقوة على رف�ض التخلي عن �أي جزء من احل��رم القد�سي حتى مقابل حيفا �أو
يافا .وكان بهذا املوقف يت�صدى القرتاح �إيهود باراك تق�سيم احلرم بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني،
فيكون امل�سجد الأق�صى وم�سجد قبة ال�صخرة للم�سلمني ،ويكون لليهود املكان املزعوم لهيكل �سليمان.
وخاطب �أبو عمار الرئي�س كلينتون بقوله" :لن �أبيع القد�س ،ولن �أوقع �أي اتفاقية من دون القد�س".
وحيال ال�ضغط الأم�يرك��ي والإ�سرائيلي املتزايد عليه يف م�س�ألة القد�س ق��ال �أب��و عمار لهما �إن��ه ال
ي�ستطيع �أن يت�صرف منفرداً يف هذا املو�ضوع ،وعليه االت�صال بالقادة العرب .وملا حاول االت�صال مل يرد
عليه �إال واحد قال له :نحن نثق بك ،فت�صرف كما ترى .حينذاك ،ويف خطوة متل�صية ،قال لكلينتون:
�أعطوين بياناً موقعاً من امللك فهد وامللك احل�سن الثاين (رئي�س جلنة القد�س) ومن الأم�ين العام
جلامعة الدول العربية ومن رئي�س م�ؤمتر الدول الإ�سالمية ،ي�ؤكدون فيه �أنهم يتخلون عن القد�س
لإ�سرائيل ،حينذاك �س�أفكر بالتخلي عنها .ويف �أحد اجتماعات كامب دايفيد طلب الرئي�س كلينتون من
ال�شهيد يا�سر عرفات �أن يتخلى عن حق العودة و�أن يقبل تق�سيم ال�سيادة على احلرم القد�سي نزو ًال عند
رغبة الإ�سرائيليني .فما كان من يا�سر عرفات �إ ّال �أن رف�ض هذا الطلب فوراً ،وخاطب كلينتون �ساخراً:
"يبدو �أنك مل تنم جيداً البارحة يا �سيادة الرئي�س" .وهنا تدخلت وزيرة اخلارجية مادلني �أولربايت
لتقول لأبي عمار" :عليك �أن تلزم حدك ،ف�أنت تخاطب رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية" .ف�أجابها
علي �سجناً ال دولة".
عرفات�" :إن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية هذا يعر�ض َّ
يف �إحدى امل��رات ،بينما كان يا�سر عرفات يجري مقابلة �صحافية� ،س�أله ال�صحايف عن القد�س
وم�صريها ،ف�أجابه بطريقته املحببةَ " :ع القد�س رايحني �شهداء باملاليني" .غري �أن الرتجمة �إلى
الإنكليزية جاءت جمافية للمعنى وللق�صد ،وفهم بع�ض ذوي العقول املحدودة �أن يا�سر عرفات يريد
�أن يقدم ماليني ال�شهداء كي يذهب �إلى القد�س ملجرد الزيارة .وعندما بلغته تلك الرتجمة ال�شوهاء
�ضحك وقال �إن الذهاب �إلى القد�س يعني حتريرها ،والتحرير ي�ستحق ال�شهداء بالفعل .وكانت القد�س
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يف ذاكرة يا�سر عرفات ال جمرد مدينة عا�ش فيها طفولته الأولى ،بل عا�صمة لفل�سطني احلرة ،ومدينة
لها تاريخ مر�صود ودور م�شهود.
فهي املدينة التي ُعقد فيها �أول م�ؤمتر ن�سائي فل�سطيني يف  ،1929/10/26وبالتحديد يف منزل
زوجة عوين عبد الهادي .وهذا امل�ؤمتر الذي رئ�سته زوجة مو�سى كاظم احل�سيني ُعقد قبل امل�ؤمتر
الن�سائي العربي الأول يف القاهرة برئا�سة هدى �شعراوي ( .)1938ويف القد�س اعتقل مطران القد�س
هيالريون كبوجي بينما كان عائداً ب�سيارته يف � 1974/8/8إلى بطريركية القد�س مع الأب بطر�س
جرجريي من اخلن�شارة يف لبنان ،بتهمة االنتماء �إلى حركة فتح ،واالجتماع �إلى خليل الوزير (�أبو
جهاد) يف بريوت ،ونقل �أ�سلحة وذخائر �إلى الفدائيني يف القد�س.
واليوم كما يف الأم�س ،ها هي �إ�سرائيل تعمل على حتويل القد�س من مدينة متعددة الأدي��ان
والثقافات ،كما هي بالفعل وكما نا�ضل يا�سر عرفات واملقد�سيون يف �سبيل هويتها� ،إلى مدينة يهودية
خالفاً لتاريخها العربي.
لنتذكر �أن �أريئيل �شارون جاء �إلى احلرم القد�سي يف  2000/9/28بحماية مئة رجل �أمن ،فتلقاه
الفتيان الفل�سطينيون من �أبناء املدينة بال�شتائم وال�سباب .وكان �أنور ال�سادات جاء �إلى احلرم القد�سي
يف �سنة  ،1977ونال من الفتيان ما نال �شارون بعده بثالث وع�شرين �سنة .مل ت�ستغرق زيارة �شارون غري
ن�صف �ساعة فقط ،لكن يا�سر عرفات قاد ،يف �أثرها ،انتفا�ضة عارمة من �أجل القد�س دامت �أربع �سنوات.
ويف �أثناء االنتفا�ضة حو�صر يف مقره يف رام اهلل وظل حما�صراً حتى ا�ست�شهاده اغتيا ًال.
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وكان خاله يذهب �إلى القاهرة لإح�ضار �أبناء وبنات �أخته لق�ضاء ال�صيف يف القد�س يف
كل عام ،وا�ستمر ذلك حتى بدايات احلرب العاملية الثانية.
وعا�ش يا�سر مع وال��ده عبد ال��ر�ؤوف وزوجته نظرية غزويل م�صرية ،وهي الزوجة
الثانية لعبد الر�ؤوف ،تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى "زهوة" ،وباقي �أفراد الأ�سرة (�إنعام
وجمال وي�سرى وم�صطفى وخديجة وفتحي)..
عا�شت الأ�سرة يف بيت م�ست�أجر يف �شارع طور �سينا بحي ال�سكاكيني يف القاهرة،
وكان والد يا�سر �صارما يفر�ض ان�ضباطا ونظاما منوذجيني يف بيته...كان رجال متدينا،
ي�ؤدي فرو�ضه اخلم�سة يوميا ،ويقر�أ القر�آن بانتظام ،وقد علم �أبناءه �أ�صول الإ�سالم املعتدل،
م�شددا قبل كل �شيء على احرتام الآخرين ،الأمر الذي ترك ب�صمات وا�ضحة على �شخ�صية
االبناء .وقد قال يا�سر يف ما بعد :تويف �أبي دون �أن يرتك يل �إرثا ماديا ،ولكنه ،يف الواقع،
�أورثني كنزين :ال�شجاعة والإميان الديني .

والده عبد الر�ؤوف القدوة

أخته ترعاه
تعلق يا�سر ،خالل �سنواته الأولى يف القاهرة ،ب�أخته الكربى �إنعام التي كانت تكربه
باثنتي ع�شرة �سنة ،و�أحبها ك�أنها �أمه ،يف حني حتدثت عنه اخته خديجة (.)2
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هامش
( )2شقيقته خديجة

كان عرفات مل يتجاوز بعد الثالثة من عمره،عندما انتقل للعي�ش يف قاهرة املعز ،بعد وفاة �أمه
ال�سيدة "زهوة �سليم خليل �أبو ال�سعود" ،وهو بذلك ال يتذكرها � ..أو على الأقل مل ينعم بح�ضن �أمه
الدافئ ك�أي �أم ترعى وليدها ال�صغري ..وحتدثنا احلاجة خديجة عن تلك الأيام التي عاي�شتها ،وهي ال
تتلقى �أي راتب من ال�سلطة الفل�سطينية.
تقول احلاجة خديجة :كانت الوالدة ام يا�سر عرفات �أماً حنوناً هادئة الطباع ومتتلك �شخ�صية
قوية..وتربطها عالقة جيدة ب�أ�سرتها ،بكل من تعرفهم� ،سواء كانوا من الأقارب� ،أو اجلريان ،وكانت
وفاتها حادثة مفجعة �أ�صابت حياة �أبي وحياتنا نحن ك�أ�سرة بارتباك دام ل�سنوات ..كان رحيلها مفاجئا..
و�سبب لنا جميعا �صدمة كبرية �أثرت فينا جميعا ..فتولينا نحن البنات �أنعام وي�سرا و�أنا �ش�ؤون الأ�سرة
ورعايتها� ،إلى �أن كرب كل �إخوتي.
وت�ستذكر :عندما ترك عرفات بيت خايل �سليم �أبو ال�سعود يف القد�س الذي رعاه قبل �أن ينتقل
�إل��ى القاهرة كنت �أبلغ حينها من العمر �ستة ع�شر عاماً ،ويف اليوم التايل �أح�ضر له �سريراً جديداً
و�أ�صبح له �سرير خا�ص عن �شقيقه فتحي.حتى عندما �أ�صبح رئي�ساً ملنظمة التحرير الفل�سطينية
ومن خالل زياراته التي ال تتجاوز ال�ساعات كان يعتذر عن م�أدبة تقام له من قبل الرئا�سة امل�صرية
ويف�ضل �أن ي�أتي للبيت ليتناول الطعام يف بيت العائلة مب�صر اجلديدة،وكان ميازحنا بلهجة م�صرية:
�أنا �صاحب بيت وم�ش حمتاج عزومة.
وت�ستذكر احلاجة خديجة :ع�شنا جميعاً �أ�سرة متما�سكة ت�سودها املحبة واملودة قبل �أن نفرتق يف
بالد اهلل الوا�سعة وعندما تخرج يا�سر عرفات من كلية الهند�سة بجامعة القاهرة ورحل للكويت تفرغ
للعمل الع�سكري وللمقاومة من �أجل فل�سطني ومن �أجل العودة حيث تقيم �أ�سرتنا يف القد�س ومنها
غادر �إلى �سورية ،ومن �سورية �إلى الأردن ثم �إلى لبنان ،ومن ثم �إلى تون�س ،ورغم تلك ال�سنوات كنا
على ات�صال دائم لكن مل يكن ي�شركنا يف �أ�سرار عمله ب�سبب طبيعته ال�سيا�سية والع�سكرية التي حتتاج
كثرياً من ال�سرية.
كما حدثتنا احلاجة خديجة عن دورها الريادي يف ت�أ�سي�س جمعية القد�س للتنمية االجتماعية
يف القاهرة وم�شاركتها كمتطوعة يف الهالل الأحمر بالقاهرة وعن دورها الإن�ساين خالل حرب بريوت.
بعد عودتها مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قام الرئي�س عرفات بتخ�صي�ص قطعة �أر�ض لإقامة فرع
للجمعية يف غزة والتي تقع يف منطقة �شمال خميم ال�شاطئ بهدف م�ساعدة العائالت الفل�سطينية
امل�ستورة وت��دري��ب رب��ات البيوت على �إن�ت��اج بع�ض امل�شغوالت امل�ط��رزة �أو ال�صوف �أو بع�ض الأك�ل�ات
الفل�سطينية وكانت بالفعل من امل�ؤ�س�سات الرائدة� ،إال انها تقول :بكل �أ�سف �ضاع كل ما بنياناه وحرمت
الأ��س��ر الفقرية م��ن اال�ستفادة م��ن خ��دم��ات اجلمعية حيث مت اال�ستيالء عليها يف �أح��داث االنق�سام
وق�صفتها طائرات االحتالل .كما �أ�س�ست بيت ال�صمود الذي يرعى الأيتام من �أبناء ال�شهداء الذين
تبناهم ال�شهيد القائد يا�سر عرفات وخا�صة ممن تركوا بني �أنقا�ض املجزرة مبخيم �صربا و�شاتيال
حيث اعتنت بهم وكانت تزورهم با�ستمرار.
وعن �ضيوفها وزوارها اليوم تقول :زارين بع�ض من القادة منهم نبيل �شعث وزوجته ود.زكريا
االغا الذي تربطنا به عالقة ن�سب يف العائلة و�أي�ضا بع�ض الإخوة والأخوات ال�شباب من �أبناء حركة
فتح و�أي�ضا خالد م�شعل و�إ�سماعيل هنية.
وت�ساءلت :متى يكون ال�شعب الفل�سطيني يداً واحدة ويقدم قادته امل�صلحة العامة على امل�صلحة
ال�شخ�صية لإكمال م�سرية احلرية والتحرير و�إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
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مدرسته األولى (المدرسة االبتدائية)
بعد و�صوله �إلى القاهرة ،التحق يا�سر بال�صف الأول يف مدر�سة خا�صة تدعى"مدر�سة
م�صر" ،وت�ضم ف�صو ًال من احل�ضانة فاالبتدائية فالثانوية .وحر�ص يا�سر يف هذه املرحلة
�أي�ضا على �أن يظل قريبا من �شقيقه ال�صغري فتحي()3يحيطه برعايته واهتمامه رغم �صغر
�سنه هو �أي�ضا ،فقد كانا مرتبطني معا بعالقة خا�صة جدا منذ والدة فتحي �سنة  .1933وبرزت
مواهب يا�سر القيادية وميله ملمار�سة ال�سلطة يف املدر�سة ،و�أولها انه كان يتولى امل�س�ؤولية عن
�شقيقه الأ�صغر فتحي ،و�أتقن يف �سن مبكرة الأعمال املنزلية ،رغم �أن �شقيقاته الكبريات
كن يقمن بها ،لكنه كان� ،أحيان ًا ،يعد الإفطار وال�شاي للأ�سرة .و�أتقن كي الثياب وحياكة
املالب�س ،ورتق اجلوارب ،وتثبيت الأزرار ،و�إ�صالح الأحذية.
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هامش
( )3شقيقه فتحي

ولد "فتحي عرفات" وا�سمه احلقيقي عبدالفتاح يف مدينة القد�س بتاريخ 1933/1/1م وهو
ال�شقيق الأ�صغر ليا�سر عرفات ،حيث توفيت والدته زه��وة ابو ال�سعود وهو ر�ضيع ال يتجاوز عمره
الثالثة �أ�شهر ،بعد وف��اة والدته طلب �شقيقها �سليم من وال��ده عبدالر�ؤوف �أن يعي�ش ول��داه يا�سر
وفتحي حتت رعايته وزوجته ال�سيدة رقية ،مغربية اجلن�سية واللذين مل يرزقا ب�أطفال.
غ��ادر كل من فتحي ويا�سر �إل��ى القاهرة ع��ام  1937ب�صحبة خالهما راج��ي بعد ان مت اعتقال
خالهما الأول �سليم من قبل االحتالل الربيطاين وذلك لاللتحاق بوالده وبقية ا�شقائه.
يقول فتحي "كان اليوم الذي التقى فيه والدي لأول مرة و�أم�سكت �أنعام بي واحت�ضنتني"� .أكمل
فتحي درا�سته يف م�صر وبعد �أن ح�صل على الثانوية العامة التحق بكلية الطب حيث تخرج فيها عام
 ،1962غادر بعدها �إلى دولة الكويت للعمل هناك.
التحق فتحي منذ البدايات بحركة فتح يف الكويت ،ومنذ �أن ا�شتد �ساعد الثورة الفل�سطينية
بعد هزمية عام 1967م ترك العمل يف الكويت وتوجه �إلى �سوريا والأردن حيث تتواجد قوات الثورة
الفل�سطينية وتفرغ للعمل يف �صفوف الثورة الفل�سطينية لي�س مقات ً
ال بال�سالح و�إمنا ليبل�سم جراح
�شعبه النازف بفعل ممار�سات االحتالل وتهجريه الفل�سطينيني من مدنهم وقراهم لإدراكه �أن العمل
الإن�ساين وتقدمي اخلدمات ال�صحية واالجتماعية لأبناء �شعبه ال يقالن �ش�أناً عن الن�ضال ال�سيا�سي
والع�سكري من �أجل احلرية واال�ستقالل الوطني.
كانت بداية ن�ضاله الإن�ساين ت�أ�سي�سه لنواة اخلدمات الطبية يف حركة فتح ،ثم �أدرك هو و�إخوة
له �أهمية �أن ال يح�صروا ن�شاطهم �ضمن دائرة �ضيقة تقت�صر على عالج اجلرحى ،بل يتعداها لي�شمل
لي�س �أ�سرهم وعائالتهم ،فح�سب و�إمنا �أبناء �شعبهم الفل�سطيني يف خميمات الأردن و�سورية ولبنان
والتجمعات الفل�سطينية يف الدول العربية الأخرى ،وبنا ًء على ذلك تبلورت هذه الفكرة ون�ضجت يف
عقل د .فتحي وباقي الإخوة من م�ؤ�س�سي جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ووا�ضعي اللبنة الأولى
يف �صرحها .وجت�سدت الفكرة ببدايات متوا�ضعة متثلت ب�إن�شاء �أول عيادة للجمعية يف خميم ماركا
(�شنلر) الواقع يف �ضواحي العا�صمة عمان ،معتمدين يف ذل��ك على دع��م �شعبهم لهم وجهود �شبان
املخيم.
كر�س الراحل كل جهده لإجناح العمل الوطني والإن�ساين وكانت النتائج فع ً
ال تفوق الت�صورات،
الأمر الذي �شجعه و�شجع امل�ؤ�س�سني الأوائل على افتتاح �أكرث من عيادة وم�ستو�صف ومركز وم�ست�شفى
يف �أكرث من مدينة وخميم يف الأردن.
ويف الوقت الذي كان يجري العمل يف من�ش�آت اجلمعية يف الأردن وتقدمي اخلدمات ال�صحية
واالجتماعية ،كانت تو�ضع اخلطط لت�أ�سي�س من�ش�آت �صحية واجتماعية مماثلة خلدمة �أبناء املخيمات
والتجمعات الفل�سطينية يف �سورية ولبنان وم�صر ،وكان يجري تنفيذ اخلطط مبا�شرة بعد اكتمالها،
بجهد وعمل وا�شراف الراحل �شخ�صياً ،وجهود رفاقه من الرواد الأوائل ،مدعومني يف كل حمطة من
حمطات البناء ب�أبناء �شعبهم املعطاء.

فتحي عرفات
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وبرزت مواهبه الهند�سية يف طفولته ،ف�أ�صبح م�س�ؤوال عن �أعمال ال�صيانة املنزلية،
وقبل بلوغه العا�شرة كان با�ستطاعته �إ�صالح احلنفيات والأحوا�ض ..كان يعرف منذ مرحلة
مبكرة ،كذلك كان �أفراد �أ�سرته يعرفون �أنه �سي�صبح مهند�سا .
ا�شتهر يا�سر يف املدر�سة االبتدائية ب�شخ�صيته القيادية ،وقدرته على تن�شيط ملكاته
الذهنية و�إ�شاعة جو من التحفز الذهني والتحدي اخلالق .وكان يجمع �سدادات الزجاجات
وعلب ال�سجائر والورق املقوى واملعلبات و�صناديق الكرتون ال�ستخدامها يف "اخرتاعاته".
وهنا ظهر ميله للتنظيم والتخطيط والتطوير ،فقد كان ،مثال ،ينقل فكرة لعبة "يخرتع".
لها الأدوات الالزمة ،ويختربها بنف�سه ،ثم ميررها ل�شقيقه فتحي واالطفال الآخرين ،وي�شكل
الفرق ملمار�ستها يف حيه ،ثم يقوم بتنظيم مباريات تناف�سية مع فرق من �أحياء و�شوارع
جماورة ..وك��ان دائما قائد اللعب ،لكنه ال يت�أخر عن االع�تراف ب�أخطائه ،كذلك مل يكن
يت�أخر عن الدفاع عن "كرامة" �شقيقه وبقية الأطفال من جمموعته ،ما �أك�سبه احرتامهم
وحمبتهم .
ونظم يا�سر �أول جنازة ذات طابع ع�سكري ،و�أ�شرف على �إعداد تفا�صيلها بنف�سه،
ومل يكن له من العمر �سوى �أحد ع�شر عاما .كانت تلك جنازة قطه الأ�شقر "م�شم�ش" ،الذي
�شغف به يا�سر وفتحي كثري ًا ،حتى �أنهما كانا يرقدانه بينهما على �سريرهما الكبري امل�شرتك،
وي�شركانه يف كل �ألعابهما .وان�سجاما مع ظ��روف احل��رب ،قرر يا�سر �أن يقيم له جنازة
ع�سكرية :لف جثة القط بقما�شة وو�ضعها يف علبة كرتون �أعدها بنف�سه ،ثم اتخذ موقعه على
ر�أ�س موكب الأطفال و�سار بهم بخطى وئيدة نحو �أر�ض خالء حيث دفنوه ،و�ألقى يا�سر كلمة
يف ت�أبني الفقيد".

بداية اهتماماته السياسية
�شرع يا�سر يف قراءة ال�صحف يف �سن مبكرة .ويف �أثناء احلرب العاملية الثانية �شاهد
�آالف الالجئني يتدفقون على القاهرة بعد و�صول قوات �أملانية و�إيطالية �إلى خط العلمني يف
غرب م�صر ،وكانت �صور الدمار الذي حتدثه القنابل يف اال�سكندرية متلأ �صفحات جريدة
"الأهرام" .وو�صل عدد من الالجئني �إلى املدر�سة وامل�ست�شفى يف حي ال�سكاكيني ،وكان يا�سر
و�أ�صدقا�ؤه يزورونهم ويطلعون على معاناتهم ،فعرفوا مبكرا معنى اللجوء .
زاد اهتمام يا�سر بالأحداث ال�سيا�سية ،وباخلرائط والأ�سلحة ،وكانت �شوارع القاهرة
خالل احلرب تعج باجلنود الربيطانيني والهنود واال�سرتاليني ..والنازحني والالجئني،
خا�صة القادمني من اال�سكندرية ..فعا�ش �أج��واء احلرب .وعندما كانت �صفارات االنذار
تنطلق ليال كان ال�سكان ي�سارعون �إلى �إطفاء الأنوار والنزول �إلى املالجئ .وكان يا�سر و�شقيقه
فتحي يتلوان القر�آن معا يف هذه اللحظات ،وهما على قناعة تامة �أن اهلل �سوف يحميهما .
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يف العام  1942التحق يا�سر باملدر�سة الثانوية وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره .،بد�أ
يو�سع معارفه من خالل قراءة ال�صحف واملجالت والكتب املتنوعة من اخلفيفة �إلى الأدبية
والدينية والتاريخية .ومع قدوم ابن عمه حممد جرار عرفات القدوة من غزة �إلى القاهرة
لدرا�سة االدب يف جامعتها (جامعة ف�ؤاد الأول)� ،أ�ضاف يا�سر �إلى مكتبته ال�شخ�صية جملدات
يف علم ال�سيا�سة والتحليالت ال�سيا�سية ح�صل على بع�ضها من حممد جرار الذي عا�ش مع
�أ�سرة يا�سر يف ال�سنوات .1946-1941
ويف هذه املرحلة ،فهم يا�سر وعا�ش معنى الت�سامح الديني ،فقد كان بني جريانه
وا�صدقائه امل�سلم وامل�سيحيي واليهودي ،وفيها �أي�ضا بد�أ ن�شاطه ال�سيا�سي مبكرا من خالل
املناق�شات ال�سيا�سية التي انخرط فيها يا�سر ،وكانت تدور حول حترير الوطن واال�ستعمار،
ومبادئ العدالة والثورة وحقوق الإن�سان.
وخالل �سنوات درا�سته يف املرحلة الثانوية ،تعرف يا�سر �إلى فتاة تقيم يف املنزل املجاور
ملنزله .كانت بني الأ�سرتني عالقات �صداقة ،فيذهب يا�سر وجارته "نادية" معا �إلى املدر�سة
مرة يف الأ�سبوع ،ورمبا مرتني ،ويقطعان الطريق بطولها يف الرثثرة� .أحبها يا�سر حبا جما،
ذلك النوع من احلب الأول الب�سيط النقي ،الأفالطوين بح�سب تعبري �شقيقه فتحي ،الذي قال
�إن هذا احلب قد انتهى مع بدء ان�شغال يا�سر بال�سيا�سة.
وط��ر�أت تغريات كبرية يف حياة �أ�سرة يا�سر خالل درا�سته يف املرحلة الثانوية :ففي
العام 1942تزوجت ي�سرى� ،شقيقة يا�سر ،من جرير القدوة ،الذي كان يعمل مدر�سا يف
مدر�سة خان يون�س الثانوية .ويف العام التايل ( )1943توفيت زوجة الأب ال�سيدة نظرية.
ويف العام  1944تزوج عبدالر�ؤوف من زوجته الثالثة فاطمة الزهراء حمدي ،وهي م�صرية
�أجنبت له حم�سن ومريفت ومديحة .
ويف العام  1947تزوجت �إنعام من �ضابط يف اجلي�ش امل�صري ا�ست�شهد �أثناء م�شاركته
يف حرب  1948وهي ال�سنة التي انتقلت فيها اال�سرة �إلى بيت جديد يف منطقة "هليوبولي�س"
بالقاهرة.
ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية عام  ،1945كانت ق�ضيتا التحرر من اال�ستعمار،
وهجرة اليهود �إلى فل�سطني ،من �أبرز الق�ضايا التي تت�صدر النقا�شات ال�سيا�سية واهتمامات
االحزاب يف فل�سطني والدول العربية .وكان الطالب يعلنون انتماءاتهم ال�سيا�سية ،ومال
يا�سر عرفات يف هذه املرحلة �إلى ما كانت تطرحه حركة "الإخوان امل�سلمون" من �أفكار،
خا�صة لأنها كانت ترف�ض الأطماع ال�صهيونية يف فل�سطني ،لكنه مل ينتم �إليها البتة.
وكان يا�سر يرتدد كثري ًا على بيت ال�شيخ ح�سن �أبو ال�سعود يف القاهرة ،التي �أقام فيها
بعد ان نفته �سلطات االنتداب الربيطاين من فل�سطني يف العام  .1945وكان منزل ال�شيخ
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ح�سن ي�ستقبل رجال الدين والعلم وال�سيا�سة والن�ضال يف م�صر والعامل العربي ،ما �أفاد
يا�سر وو�سع من عالقاته ومداركه.
ويف العام  1947انتقل يا�سر �إلى مدر�سة كبرية هي مدر�سة امللك فاروق الأول الثانوية،
حيث �أ�سهم مع جمموعة من �أ�صدقائه ،يف حتويلها من مدر�سة هادئة ال ت�شارك يف التظاهرات
وامل�سريات الطالبية �إلى املدر�سة الأكرث فاعلية يف تنظيم التظاهرات و�إطالقها .ومت �إيقاف
يا�سر عن الدرا�سة عدة مرات ب�سبب ما اعتربه ناظر املدر�سة "املدير" الدور القيادي ليا�سر
يف التظاهرات .
وبعد �صدور القرار  181عن اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف  29ت�شرين الثاين
 1947ت�صاعدت حدة التظاهرات يف العا�صمة امل�صرية ،و�شارك فيها يا�سر و�شقيقه فتحي،
وتعر�ضا لل�ضرب بالهراوات عدة مرات ،ولأن يا�سر كان يتقدم ال�صفوف يف التظاهرات فقد
كان يتعر�ض لالعتقال يف مرات كثرية.
وبد�أ يا�سر يف ذات ال�سنة ( )1947بامل�ساهمة مع م�صريني وفل�سطينيني �آخرين يف
عمليات �شراء وجمع الأ�سلحة ،خا�صة من البدو يف �صحراء العلمني مب�صر ،وذلك حل�ساب
"قوات اجلهاد املقد�س" بقيادة عبد القادر احل�سيني الذي كان يتلقاها يف بيته بالقاهرة ثم
ير�سلها �إلى فل�سطني .
كان يا�سر عرفات طالبا يف ال�سنة الأولى يف كلية الهند�سة عندما ا�ست�شهد عبد القادر
احل�سيني يف ني�سان  1948يف معركة جبل الق�سطل بالقد�س .
وب�ع��د ذل��ك بيومني يف التا�سع م��ن نف�س ال�شهر ،ارتكبت املنظمتان اليهوديتان
املتطرفتان"الأرغون" و"�شترين" جمزرة دير يا�سني ،حيث قتل الإرهابيون نحو � 360شخ�صا
من �أهل القرية وكان معظم ال�ضحايا من الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن.
ت�أثر عرفات ب�شدة بتطورات الأحداث يف فل�سطني ف�أحرق مع �صديقه حامد �أبو �ستة
كتبهما �أثناء اجتماع يف بيت للإخوان امل�سلمني يف القاهرة ،وقرر يا�سر �أن يتوجه �إلى فل�سطني
حلمل ال�سالح دفاعا عن �أر�ضه و�شعبه.
بعد �أيام ،و�صل يا�سر وحامد �إلى غزة برفقة �ضابط من "الإخوان" ،قاتل يا�سر مع
قوات الإخوان امل�سلمني التي كانت قدمت من م�صر وحا�صرت "كيبوت�س"كفار داروم بجنوب
فل�سطني ،ثم ان�ضم � إلى "جي�ش اجلهاد املقد�س" وعني �ضابط ا�ستخبارات فيه .
بعد هزمية اجليو�ش العربية يف  ،1948عاد يا�سر �إلى القاهرة وقد تبدلت �أحواله
كليا �:شهد النكبة حتل ب�شعبه ،الم�س حمنة الالجئني ،وعا�ش هزمية اجليو�ش العربية غري
املن�ضبطة و�سيئة الت�سليح والتنظيم ،فخرج بنتيجة تقول "ال ميكن للفل�سطينيني �إال االعتماد
على قواهم" .
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ويف العام  1949ع��اد يا�سر عرفات �إل��ى كلية الهند�سة .ومنذ ذل��ك الوقت �أخ��ذت
الن�شاطات ال�سيا�سية جل وقته �إ�ضافة �إلى درا�سته اجلامعية وعمله كمدر�س ريا�ضيات يف
مدر�سة ليلية لتحمل نفقات درا�سته وامل�ساعدة يف نفقات الأ�سرة التي تراجع و�ضعها املادي،
خا�صة بعد �أن قررت ال�سلطات امل�صرية �إبعاد الأب عبد الر�ؤوف يف � 1949إلى غزة بحجة انه
فل�سطيني غري حائز على �إقامة دائمة يف م�صر.

رابطة الطالب الفلسطينيين
�أ�س�س يا�سر عرفات مع عدد من الطالب الفل�سطينيني رابطة �سموها "رابطة الطالب
الفل�سطينيني" يف العام 1950وانتخب رئي�سا لها يف العام 1951وتعرف �إلى القائدين الثوريني
امل�صريني كمال الدين ح�سني وخالد حميي الدين يف م�ؤمتر طالبي كبري عقد يف جامعة
امللك ف�ؤاد يف �أيار  ،1951وهما من ال�ضباط االحرار الذين قادهم جمال عبد النا�صر يف
ثورة  23متوز  .1952ويف امل�ؤمتر القى يا�سر كلمة با�سم فل�سطني بعد �أن �أقنع منظمي امل�ؤمتر
ب�إدراج كلمة فل�سطني �ضمن جدول �أعمال امل�ؤمتر ،وفيها قال�" :أيها الزمالء ،ال وقت للكالم
ولندع الر�صا�ص يتكلم" (.)4
و�شارك عرفات يف دورة تدريب ع�سكري نظمتها اجلامعة ملدة ثالثة �أ�شهر ثم يف
دورة �صيفية �أخرى ملدة �شهرين .وح�صل على �شهادة �ضابط احتياط وعني �ضابطا م�س�ؤوال
عن الإعالم والتدريب لطالب الهند�سة الراغبني وامل�ؤهلني للم�شاركة يف الأعمال الفدائية
واملقاومة الع�سكرية �ضد الربيطانيني يف منطقة قناة ال�سوي�س .
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هامش
( )4عرفات ومصر

ترجع عالقة الرئي�س يا�سر عرفات بقيادة النظام ال�سيا�سي امل�صري منذ بـدايات ثـورة متوز عام
.1952وقد اعتربت هذه العالقة من �أطول الفرتات التاريخية و�أكرثها جـد ًال ،مقارنة بعالقة الر�ؤ�ساء
العرب الآخرين بالقيادة ال�سيا�سية امل�صرية ،وهذا ما يف�سر الإدراك العميق لديه لأهمية ا�ستمرارية
العالقة مع م�صر وقياداتها ،بغ�ض النظر عما كان ينتابها من خالفات من حني لآخ��ر .وميكن �أن
نتعرف �إلى الأبعاد املتعلقة بادراك (ر�ؤية) وفهـم الـرئي�س عرفات لدور م�صر جتاه الق�ضية الفل�سطينية
من خالل حتليل عينة مـن خطابـة ال�سيا�سـي املتمثل مبجموعة اخلطب واملواقف والأحاديث ال�صحفية
التي �أدلى بها.
منذ طفولته ،عا�ش عرفات يف القاهرة ،وتنقّل كثرياً مع والده ما بني فل�سـطني وم�صـر ،حيث تع ّلم
يف مدار�سها ،وت�أثر بنمط احلياة املعي�شية والثقافية فيها ،والتحق بجامعتها فـي مطلـع اخلم�سينيات .قام
يا�سر بفر�ض التدريب الع�سكري على الطالب الفل�سطينيني يف م�صر يف �صيف  ،1951ا�ستعداداً ملعركة
طرد القوات االجنليزية من قناة ال�سوي�س وقاعدتها يف التل الكبري ،تلـك املعركة التي قادتها احلركة
الوطنية امل�صرية عام .1951
�أ�س�س يف العام  1952احتاد الطلبة الفل�سطينيني يف م�صر ،وهي ال�سنة نف�سها التي �أقدم فيها
جمال عبد النا�صر وال�ضباط الأحرار على القيام بثورة  23متوز وكان لهذا االحتاد دور مهم يف توفري
الكوادر وبلورة التجربة ال�سيا�سية والثقافية حلركة فتح ،وهو الذي �شكل اللبنة الأولى لأول جتربة
كيانية فل�سطينية علنية ،كما كانت �أول جتربة �سيا�سية مكنته من التعرف مبكراً �إلى جماعة الإخوان
امل�سلمني يف القاهرة ،عرب والده الذي كان على عالقة بهم ،وت�شري بع�ض امل�صادر �إلى �أن عالقة عرفات
بالرئي�س عبد النا�صر �ساءت يف عـام  ،1954ب�سـبب عالقته بالإخوان امل�سلمني ،حيث اعتقل يف العام
نف�سه ملدة �شهرين لال�شتباه ب�أنه يعـرف �أمـاكن الأ�سلحة اخلا�صة باجلماعة وا�سـتمرت عالقتـه بهـم
حتـى �أواخـر اخلم�سينيات ،وكانت هذه العالقة مبثابة �أول ت�أثر ليا�سر عرفات فـي جمـال التن�شـئة
والثقافـة ال�سيا�سية ،م�ؤكداً يف الوقت نف�سه �أنه مل يكن معنياً بتعاليمهم ،با�ستثناء دعـوتهم للجهـاد
وحمـل ال�سالح ،فا�ستفاد منهم يف جمايل التدريب الع�سكري والتزود بال�سالح ،ولكنه رفـ�ض االن�ضـمام
�إليهم .انخرط يف احلياة ال�سيا�سية والعامة يف م�صـر ،وكـانت لـه عالقـة بـالقوميني والي�سـاريني
واملارك�سيني والإ�سالميني ،لذلك ات�سمت �شخ�صيته بطابع الليربالية ال�سيا�سية.
ولقد كانت "قيمة العروبة والت�ضامن العربي" من القيم الرئي�سية يف نظام يا�سر عرفـات والتي
كانت ت�شمل قيم مكافحة �إ�سرائيل وحترير فل�سطني .وكان قد جعـل حمـور مفهومه لدور م�صر هو
حتقيق عزتها وقوتها وطرد امل�ستعمرين عن �أرا�ضيها ،وتخلي�صـها مـن االرتباطات الأجنبية ،وقيود
اتفاقية كامب ديفيد ،و�إع��ادة مكانتها املرموقة كدولة "القائد" يف النظام العربي .لذا ،كان عرفات
ي�ؤمن بوجود ارتباط م�صريي بني حتقيق هذه القيم يف م�صـر ،من �أجل حتقيقها يف فل�سطني وبقية
الأق�ط��ار العربية وه��و ما �أك��ده بقوله�" :إن العمل العربي املنطلق على �أر�ضية االل�ت��زام يف مواجهة
العدوان ال�صهيوين وما يج�سده من �أخطار �ضد �أمتنـا العربيـة ،ي�شكل عمقاً رئي�سياً للكفاح الوطني
الذي يخو�ضه �شعبنا يف كل ال�ساحات"
وقال �أي�ضا�" :إذا كان التمزق والرتدي املفرو�ضان على منطقتنا العربية يفتحان الأبواب �أمام
الت�أثريات ال�سلبية اخلارجية وموا�صلة قوى امل�ؤامرة لتحقيق �أهدافها املـدمرة علـى �صـعيد منطقتنا
ب�أ�سرها ،ف��إن منظمة التحرير عملت ما ت�ستطيع من �أج��ل حتقيق الت�ضامن على م�سـتويات العمل
العربي امل�شرتك كافة".
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مل ي�شكل امل�شروع ال�صهيوين املتمثل بن�ش�أة دول��ة يهودية خ�ط��راً على الأر� ��ض الفل�سـطينية
فح�سب ،بل على م�صر والعامل العربي �أي�ضاً .لذا ،ف�إن ذلك �أ�سهم يف �إن�شاء �أر�ضية م�شرتكة التقت فيها
الأهداف وامل�صالح امل�صرية والعربية والفل�سطينية .وعليه ،فمن الطبيعي �أن تدرك م�صر خماطر هذا
امل�شروع ،لأن قيام دولـة يهوديـة علـى حدودها ال�شرقية ،وارتباط هذه الدولة ارتباطاً ع�ضوياً بالقوى
املهيمنة يف النظام ال��دويل� ،شـكّل خطراً على �أمنها وا�ستقاللها الوطني ،يف حني كانت هذه الدولة
(ا�سرائيل) خطراً على فل�سـطني ،من حيث الوجود ذاته وعلى امل�صري والأر���ض والهوية .ولكن ،ثمة
حقيقة مفادها� :أن ال�صراع الفل�سطيني مع امل�شروع ال�صـهيوين �شـكّل "مبـاراة �صفرية" مبعنى �أن �أي
مك�سب لأحد الطرفني يعترب خ�سارة �صافية بالن�سبة �إلى الطرف الآخر� ،أما بالن�سبة �إلى م�صر ،فكان
ال�صراع امل�صري -ال�صهيوين لي�س بال�ضرورة مـن نـوع املباريـات ال�صفرية فكان من املمكن (نظرياً)
على الأقل ،ت�صور �إمكان التو�صل �إلى ت�سـوية مـا.
رفع يا�سر عرفات �شعار "حترير فل�سطني" هو الطريق �إل��ى الوحدة ،و�شعار "الكفاح امل�سلح"
وتوريط الـدول العربيـة فـي حرب ال يريدون خو�ضها .انطالقاً من ذلك �أخذ عرفات يدعو منذ �أواخر
اخلم�سينيات يف ن�شرة "فل�سطيننا" التي �أن�شـ�أها ك ��أداة �إعالمية حلركة فتح� ،إل��ى ا��س�ترداد ال�ضفة
الغربية من الأردن وقطاع غزة من م�صر ،لإقامة حكومة فل�سطينية تقوم مبهمتني ،هما :الأول��ى،
ا�ستعادة الهوية الفل�سطينية ،وذلك مبنح جواز �سـفر للفل�سطينيني بد ًال من وثيقة ال�سفر ،ورعاية
م�صالح الفل�سطينيني داخل البالد العربية� ،أمـا الثانيـة فتتمثل يف الكيان الثوري الذي يحقق انطالق
الثورة بعد هزمية عام  ،1967قرر عبد النا�صر �إعادة بناء اجلي�ش امل�صري ،ورفع �شعار "ما �أخـذ بالقوة
ال ي�سرتد بغري القوة" ،وتقرب من حركات املقاومة الفل�سطينية لكي ي�ستند عليها كقوة تناكف اجلي�ش
الإ�سرائيلي ،وبغر�ض تخفيف ال�ضغط عن اجلبهة امل�صرية ،قام عبد النا�صر بتقدمي الدعم للمقاومة
الفل�سطينية بهدف رفع كفاءتها الع�سكرية ،كما قام مبدها ب�صـواريخ الكاتيو�شـا وتقـدمي اخلطط
للفدائيني الفل�سطينيني لتنفيذ عمليات نوعية يف العمق الإ�سرائيلي ،ومت االتفاق مع حركـة فتح ،على
�أن تقوم بتبني العمليات الع�سكرية ،وكان من �أبرزها ،امل�شاركة يف ن�سف �سفينة �إ�سرائيلية حربية كانت
را�سية يف ميناء �إيالت (العقبة) .ولرفع معنوية املقاومة الفل�سـطينية مـن جانب ،وتدعيم ال�شرعية
الثورية لنظامه ال�سيا�سي.
من جانب �آخ��ر� ،أطلق عبـد النا�صـر ال�شـعار القائل�" :إن حركة املقاومة الفل�سطينية بعد عام
� 1967أنبل ظاهرة عربية" ولقد جرى �أول لقاء بني الرئي�س عبد النا�صر وعرفات يف متوز  1967حيـث
ال يا�سر � ..أه ً
ا�ستقبله وهو يقول�" :أه ً
ال يا�سر ،لقد فهمتكم� ،أال ت�ستطيعون �إ�شعال حرائـق يف الداخل
�إلى �أن نعيد ترتيب و�ضع القوات على قناة ال�سوي�س ويف اجلوالن" ،فرد عليـه�" :س�أدخل �شخ�صياً �إلى
الداخل و�س�أ�شعل ث��ورة احلرائق ولكنني �أري��د منكم االعتـراف بحركة فتح ومدنا بال�سالح وتدريب
مقاتلينا".
ويف منت�صف عام  1968قام عبد النا�صر بتقدمي عر�ض حلركة فتح ب��أن تتولى قيادة منظمة
التحرير الفل�سطينية من �أجل �إك�سابها ال�شرعية العربية ،وجاء العر�ض رداً على ال�سلوك االنفرادي
الذي مار�سه �أحمد ال�شقريي .كان هذا التحول يتلخ�ص عربيا وم�صريا ب�شعار "�إزالة �آثار العدوان"،
�أما �شعار حركة فتح فكان "�شعار التحرير" .ويف تطور �آخر مل�سرية العالقات امل�صرية الفل�سطينية،
متثل يف قبول عبد النا�صر قرار جمل�س الأمن الدويل ( ،)242طارحاً يف نف�س الوقت منهجاً تربيرياً
حينما قال" :من حـق الـدول العربية �أن تقبل القرار  ،242ومن حق الثورة الفل�سطينية �أن ترف�ضه".
لذا ،كان القبول بالقرار رقم ( ،)242بداية اخلالف والتوتر العلني بني م�صر ومنظمـة التحرير ،غري
�أن ا�ستمرار الرئي�س عبد النا�صر يف رفع �شعار "ما �أخذ بـالقوة ال ي�سـرتد بغيـر القوة" ،واندالع حرب
اال�ستنزاف على اجلبهة امل�صرية ،وازدياد عمليات املقاومـة الفل�سـطينية امل�سلحة ،كان ذلك من العوامل
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التي �أ�سهمت يف احتواء اخلـالف وحتجيمـه ،وااللتفـاف نحـو متطلبات الن�ضال امل�سلح �ضد اخلطر
امل�شرتك .لكن ،نتيجة قبول عبد النا�صر مببادرة روجرز ،ووقف �إطـالق النـار علـى اجلبهـة امل�صرية عام
� 1970أدى ذلك جمدداً �إلى ن�شوب اخلالف بني القيادة امل�صرية وقيـادة منظمـة التحرير وبروز تباين
وا�ضح حول �آلية �إدارة ال�صراع ولي�س حول الأهداف نف�سها .مبعنى �آخـر ،كان هدف عبد النا�صر من
قبوله وقف �إطالق النار �إتاحة الفر�صـة لبنـاء حـائط ال�صـواريخ ال�ضروري ل�صد الغارات الإ�سرائيلية
على العمق امل�صري� ،إال �أن منظمة التحرير مل تكن قـادرة على تفهم طبيعة امل�صالح امل�صرية يف تلك
املرحلة ،ف�صعدت هجومها العلني على عبد النا�صر ،وحدث ذلك عندما اعتقدت منظمة التحرير �أنها
متثل طليعة الثورة العربية ،و�أن يف ا�سـتطاعتها حتريك ال�شارع العربي حتى لو �أدى ذلك �إلى جتاوز
زعامة عبد النا�صر نف�سه ،فلم ترتدد بالتـايل يف دخول �صراع علني معه ،مما �أدى �إلى حدوث �أزمة حادة
يف العالقات امل�صرية– الفل�سطينية جنم عنها قيام م�صر ب�إغالق �إذاعة فل�سطني من القاهرة .
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،مل يتوقف رف�ض يا�سر عرفات ملبادرة روجرز عند حدود الت�صريحات فقط،
�إمنا قام بجهد ديبلوما�سي ون�شاط �سيا�سي مكثف لبلورة موقف عربي جماعي راف�ض ،ومـن �أجل هذا
الغر�ض �أر�سل الوفود �إلـى الـدول العربيـة ل�شـرح املوقـف الفل�سـطيني.
�إن مواقف قيادة منظمة التحرير جتاه عبد النا�صر مل متنعه من التـدخل ووقف اال�شتباكات
امل�سلحة بني قوات منظمة التحرير واجلي�ش اللبناين يف منطقة اجلنوب والتـي و�صلت ذروتها عام
 ،1969حيث مت توقيع اتفاق القاهرة بني منظمة التحرير واجلـي�ش اللبنـاين بتاريخ 13ت�شرين الثاين
 1969برعاية الرئي�س جمال عبـد النا�صـر ،وكذلك تدخله لوقف الإ�شتباكات امل�سلحة واحلرب الدموية
بني قوات الثورة الفل�سـطينية واجلي�ش الأردين يف �أيلول  ،1970وبف�ضل جهوده �أقر امللوك والر�ؤ�سـاء
العـرب وبح�ضور امللك ح�سني ويا�سر عرفات اتفاقية القاهرة يف � 27أيلول  1970والتي ن�صـت على �إنهاء
كافة العمليات الع�سكرية بني الطرفني  .وكان هذا �آخر عمل قام به عبد النا�صر قبل رحيله يف � 28أيلول
يف ال�سنة نف�سها .عموماً� ،إن اخلالف بني يا�سر عرفات والقيادة امل�صرية ،كان نتيجـة لالخـتالف فـي
�أ�سلوب �إدارة ال�صراع مع �إ�سرائيل� ،أما مركزية الق�ضية الفل�سطينية يف الوجدان النا�صري ،ف�إنها مل
تكن �إطالقا جمال �شك لدى يا�سر عرفات ،ومما يدل على ذلك �أنه منذ مطلع ال�سـبعينيات ،ويف مرحلة
ن�ضوج الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ا�ستند يا�سر عرفـات علـى الإرث وامل�صـداقية للرئي�س عبد النا�صر،
ولكن الإ�شكالية تكمن يف �أن عرفات احتفظ خالل م�سرية حياته ال�سيا�سية ب�شخ�صية مزدوجة :هي
�شخ�صية الرباغماتي الواقعي املرن ،و�شخ�صية الثائر املبـدئي ،وكثرياً ما ا�صطدمت ال�شخ�صيتان يف
حمطات العالقة مع م�صر خالل احلقبة النا�صرية وما تالها .
وق��د �أجمع العديد من املخت�صني بال�ش�أن ال�سيا�سي ،على �أن النظرة العدائية التي ات�سـمت
بها ال�سيا�سات الأمريكية املتتالية جت��اه الق�ضية الفل�سطينية وق��ائ��د م�سريتها ،م��رده��ا بالدرجة
الأولـىانت�ساب يا�سر عرفات �إلى مدر�سة راديكالية ثورية �أ�س�سها وقادها جمال عبـد النا�صـر.
مرحلة الرئيس السادات

برحيل الرئي�س جمال عبد النا�صر وتويل الرئي�س حممد �أنور ال�سادات مقاليـد احلكـم ،ا�ستمرت
العالقات بني يا�سر عرفات وم�صر ،بالرغم من ال�شكوك التي ثـارت (عربيـاً) -فـي ال�سنوات الأولى -بحق
البعد القومي لدى �سيا�سة الرئي�س ال�سادات� ،إال �أن عرفات كان علـى قناعة و�إميان بدور م�صر ومكانتها
بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية ،مما كان له �أث��ر ايجابي يف تـدخل م�صر لإنهاء الأزم��ة يف العالقات
الفل�سطينية -الأردنية يف �شـباط  .1971كمـا احت�ضنت القاهرة انعقاد املجل�س الوطني يف دورته التا�سعة
فـي متوز  ،1971ودورتـه العا�شرة (اال�ستثنائية) فـي ني�سـان  1972ثـم توثقـت العالقـات الفل�سطينية-
امل�صرية �أثناء حرب ت�شرين الأول  1973من خالل م�شاركة ف�صائل الثورة الفل�سطينية فيها ،ومن ثم
يف م�ؤمتر القمة العربية الذي انعقد يف الربـاط عـام  ،1974والـذي اعرتف بتمثيل منظمة التحرير
لل�شعب الفل�سطيني ولكن ،نظرا لالختالف بني ر�ؤيتي القيـادتني امل�صـرية والفل�سـطينية لو�سـائل
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�إدارة ال�صراع مع �إ�سرائيل ،فقد �أدى ذلك �إلى تراجع يف العالقات بينهما على نحو متزايد .وخ�صو�صـاً
بعد انتهاء حرب عام  ،1973وقبول كل من م�صر و�سوريا القرار الدويل ( ،)338فقيادة منظمـة التحرير
�شعرت ب�أن احلكومات العربية عادت ل�سيا�سة االحتواء وحماوالت توجيه حركة املقاومة الفل�سطينية
نحو الت�سويات ال�سلمية ،وفر�ض و�صاية على الثورة الفل�سطينية ،لذلك بادرت ف�صـائل املقاومة �إلى
عقد املجل�س املركزي يف اجلزائر يف ت�شرين الثـاين  ،1973وقـد قـرر املجل�س ما يلي :التم�سك باحلق
التاريخي لل�شعب الفل�سطيني يف حترير كامل الرتاب الفل�سطيني .عدم عودة ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة �إلى احلكم الأردين� .ضمان حق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري .ويف ال�سياق ذاته �أدرك يا�سر
عرفات �أي�ضا ،ب�أن ثمة حتو ًال وا�ضحاً يف موقف ال�سادات ،وتخليه عن الأفق ال�سيا�سي النا�صري الذي
جت�سد حول �شعار "القد�س قبل �سيناء" ،خ�صو�صاً ،بعـد �أن عر�ض عليه هرني كي�سنجر قائ ً
ال�" :إن
ال�سوفيت ب�إمكانهم �أن يعطوك ال�سـالح ،وهـذا يعنـي احلرب .ولكن الواليات املتحدة فقط ميكن �أن
ترجع لك الأرا�ضي املحتلة ،وهذا يعنـي ال�سالم.
تباعدت ال�سبل بعد قرار ال�سادات زيارة القد�س �سنة  ،1977وخ�صو�صاً �أن الـرئي�س ال�سادات يف
خطابه الذي �ألقاه �أمام الكني�ست الإ�سرائيلي يف الع�شرين من ت�شرين الثـاين  1977مل يتطرق ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،واكتفى بقوله�" :إن الفل�سطينيني يتعط�شون لوطن خا�ص بهم" .حينها ر�أت
قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية �أنها فقدت حليفتها وحاميتها الكربى فـي الأزمات ،لذلك توجهت
�إلى �سوريا ،و�أ�صدر عرفات والأ�سد بياناً م�شرتكاً حتدثا فيه عن رف�ضهما خطوة ال�سادات ،وعلى الرغم
من ذلك ،مل يقطع عرفات قنواته ال�سرية مع القيادة امل�صرية ،وقبـل توقيع الرئي�س ال�سادات على
اتفاق كامب ديفيد ،بعث عرفات يف حزيران  1978بر�سـالته �إلى ال�سادات يرجوه فيها �أن ال يت�سرع يف
عقد اتفاق ثنائي مع �إ�سرائيل ،قـائ ً
تن�س �شعبي الذي ي�ضحي بحياته كل
تن�س القد�س ،ال َ
ال لـه" :ال َ
يوم� ،أنت ما زلت قادراً على الإ�صرار للح�صـول على �ضمانات �أقوى" ،كما حاول عرفات �إقناع ال�سـادات
بالتمهل قائ ً
ال�" :إن الثورة الإيرانية على الأبواب ،وميكن بعد حدوثها زيادة املطالـب ال�سيا�سـية".
لكن ت�صميم ال�سادات على عقد اتفاق �صلح منفرد مع �إ�سرائيل عام � ،1979أثار ردود فعل فل�سطينية
�أف�ضت بدورها �إلى ان�ضمام منظمة التحرير �إلى "جبهة ال�صـمود والت�صدي" ،ومقاطعة م�صر ر�سمياً،
وامل�شاركة يف حماوالت فر�ض العزلة عليها عربياً و�إ�سالمياً ودولياً .والدوافع واالعتبارات التي �أدت
�إلى �أن ينتهج عرفات هذا ال�سلوك ،مراهنته علـى املعار�ضة امل�صرية ،وموقع الق�ضية الفل�سطينية يف
الوجدان امل�صري والعربي عامـة ،ورهانـه على الدعمني العربي وال�سوفييتي .ولكن ما طبيعة املواقف
امل�صرية والفل�سطينية املتبادلـة منذ كامب ديفيد حتى رحيل الرئي�س ال�سادات؟.
على ال�صعيد امل�صري� ،ساد اخلطاب الإعالمي الر�سمي الذي نادى ب�ضرورة ابتعاد م�صر عن
العامل العربي ،واملطالبة بالكف عن حمل لواء الت�ضحيات بالنيابة عن العامل العربي .ولأول مـرة يف
تاريخ م�صر احلديث واملعا�صر ،خرجت مظاهرات معادية للعرب وللفل�سطينيني وحتديداً عقب
�أحداث قرب�ص يف عام  .1978ففي ظل هذه الدعوات انخف�ض الت�أييد امل�صري ملنظمة التحرير
الفل�سطينية من � % 55إلى  ،%18حيث لعب بع�ض الكتاب والأدبـاء دوراً يف تعميق هوة اخلالف بني م�صر
وعاملها العربي ،للحد الذي جتر�أ البع�ض مـنهم بـالقول�" :أن االمتداد الطبيعي والتاريخي للح�ضارة
امل�صرية هي احل�ضارة اليونانية"� .أمثال� ،أني�س من�صـور ،وتوفيق احلكيم ،ولوي�س عو�ض.
من املواقف التي عك�ست حالة التباعد يف ال��ر�ؤى ال�سيا�سية املتعلقة ب ��إدارة ال�صـراع العربـي
الإ�سرائيلي ،املبادرة التي طرحها الرئي�س ال�سادات يف ني�سان  1981واملت�ضـمنة ت�شكيل حكومة فل�سطينية
يف املنفى ،وقد علّق عرفات بقوله�" :إن الرئي�س ال�سادات يدرك الآن �أنـه يف طريق م�سدود ،وعليه �أال
يمُ لي علينا ما يجب �أن يفعله� ...سوف نتخذ قراراً يف �ش�أن ت�شـكيل مثل هذه احلكومة حني يكون ذلك
يف م�صلحة ال�شعب الفل�سـطيني".
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�أما على �صعيد القيادة الفل�سطينية ،ومواقفها من كامب ديفيد و�آثارها ،فيمكن طرح �أمثلة
على ذل��ك :ع�بر يا�سر ع��رف��ات ع��ن ر�ؤي�ت��ه لكامب ديفيد يف كلمة وجهها يف ال��ذك��رى الرابعة ع�شرة
النطـالق الثورة الفل�سطينية بالقول" :وهنا البد �أن تنطلق �صيحتنا ،لكي ي�سـمعها العـامل �أجمـع،
وبالـذات الأح�صنة اخل�شبية التي جتر عربة كامب ديفيد ،و�أنني �أطلقها با�سم �شعبنا وثورته ،وبا�سم
جمـاهري �أمتنا العربية و�شرفائها ،وبا�سم الأحرار وال�شرفاء يف العامل �أجمع� ،أنه ال �سالم وال �أمن وال
حـل وال ا�ستقرار يف هذه املنطقة ،بالقفز على جوهر امل�شكلة الأ�سا�سي فيها ،بالقفز على حقوق �شعبنا
الفل�سطيني الوطنية الثابتة ،مبا فيها حقه يف العودة وتقرير امل�صري و�إقامة دولته الوطنية امل�ستقلة
فوق ترابه الوطني ،حتت قيادته الوحيدة منظمة التحرير الفل�سطينية ،والتي اعترُ ف بها على كافة
امل�ستويات ال�صديقة واحلليفة والعربية والدولية" .
يف �س�ؤال عن اخليارات التي تركتها كامب ديفيد �أج��اب يا�سر عرفات" :يجب �أن نعتـرف بـ�أن
كامب ديفيد ق�ضت على جنيف ،و�أعطت القرار (� )242صيغة جديدة متغرية �إلى الأ�سو�أ  ...الكل يعرف
م�ساوئ كامب ديفيد من �إ�ضفاء ال�شرعية على االحتالل الإ�سرائيلي� ،إيل تهويد القد�س� ،إلى �إعادة
�سيناء منقو�صة ال�سيادة� ،إلى التدخل يف ال�سيادة امل�صرية...
�أدت زيارة الرئي�س ال�سادات �إلى �إ�سرائيل يف  19ت�شرين الثاين � ،1977إلـى تـداعيات خطرية على
الق�ضية الفل�سطينية وعلى منظمة التحرير الفل�سطينية ،ومن �أبرز تلك التداعيات� :إبقاء
منظمة التحرير والثورة الف�سطينية وحيدة يف مواجهة �إ�سرائيل وخمططاتهـا ،وخـروج م�صـر
وحتييدها ،واخراجها من معادلة ال�صراع ،وحتول دورها �إلى دور الو�سيط الذي مت جتريده مـن كل
�أ�سلحة و�أدوات القوة التي كانت تتمتع بها ،كما �أن اتفاقية ال�سالم امل�صرية– الإ�سرائيلية عـام ،1979
�أ�سقطت الرهان الفل�سطيني على الت�سوية ،و�أدت �إلى �إطـالق يـد �إ�سـرائيل الع�سـكرية ،و�شجعها على غزو
لبنان يف عامي .1982 ،1978
�إن �أخطر مظاهر كامب ديفيد على منظمة التحرير الفل�سطينية يتمثل يف اجلانب االنق�سامي
الذي برزت من خالله مواقف بع�ض القوى مثل ،اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،التي حملت كل
�أطراف الت�سوية م�س�ؤولية مبادرة الرئي�س ال�سادات ،معتربة �أن هذه الأطراف هي التي مهدت لهذه
اخلطوة..
يف منا�سبات عديدة كان عرفات يعرب عن �أمله من الواقع العربي امل�أ�ساوي الذي �شجع الأعداء
ب�شكل �سافر على �إ�شهار عدائهم لي�س فقط لل�شعب الفل�سطيني ،بل لكل ما هـو عربـي ،ومـن الأمثلة
التي �ساقها عرفات ،حينما قال �":إن الأو�ضاع العربية املرتدية حفّزت الإدارة الأمريكيـة عام 1986
على ممار�سة �إرهاب الدولة" ،وقال �أي�ضاً�" :ضربت ليبيا واختطفـت طـائرة مدنيـة م�صرية  ...ودعمت
ا�ستمرار االح�ت�لال الإ�سرائيلي ل�ل�أر���ض العربية يف لبنان و�سوريا وفل�سـطني ،وا�ستمرت يف رف�ض
االع�تراف باحلقوق الفل�سطينية ،وارتفعت ب�إطار التحالف اال�سـرتاتيجي مـع �إ�سرائيل وا�شرتاكها
يف ما ي�سمى "حرب النجوم" ،وهنا ربط عرفات هذا ال�سلوك العـدواين �ضـد الأم��ة العربية ب�أو�ضاع
حمددة على اخلريطة العربية ،عندما قال" :فقد جرى كل ذلك فـي العـام  ،1986بعدما غيبت م�صر
�إثر اتفاقيات كامب ديفيد" فعرفات كان يتطلع �إلـى كل ميزة عربية على �أنها ميزة لفل�سطني� ،آم ً
ال
يف �أن يتم ت�سخريها يف معركته التحريرية ،كمـا كان يرى �أن �أي حالة تر ٍّد عربي تنعك�س على احلالة
الفل�سطينية.
نحت يا�سر عرفات "عبارة الزمن العربي الرديء" دالل��ة على ما �أ�صاب النظـام العربـي مـن
تغريات وانق�سامات داخلية واخل��روج عن الثوابت ،وتراجعه عن التزاماته جت��اه ق�ضـية فل�سـطني،
ويف �إطار معاجلته لهذه الأجواء العربية املتوترة ،قام ببذل جهود كثرية لر�أب ال�صـدع وتهدئـة الأزمات
ال�ساخنة ،و�أحياناً كان مييل �إلى طرف عربي على ح�ساب �آخر ،وفقاً لتكيفاته للم�صـلحة الفل�سطينية
والعربية.

�شفيق احلوت
�أبرز قيادات منظمة التحرير
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قال �شفيق احلوت �أحد �أبرز القيادات امل�ستقلة يف منظمة التحرير واملقربة من يا�سر عرفات:
"�أدرك يا�سر عرفات ،بعد خروج م�صر من اال�سرتاتيجية العربية املوحدة بتوقيع �صلح منفرد مع
�إ�سرائيل الأمر الذي ر�سخ القناعة ب�أن الن�ضال الع�سكري �أ�صبح م�ستحيال يف ظل الغياب امل�صري ،فقد
ازدادت حتى على امل�ستوى ال�شعبي ،القناعة ب�أن حترير كامل التـراب الـوطني الفل�سـطيني �أ�صبح مو�ضع
�شك كبري� ،أو على الأقل �أ�صبح م�شروع �أجيال م�ؤجال".
ت�أ�سي�سا على ما �سبق ،ميكن القول �إن��ه ،منذ نهاية ال�سبعينيات ت�صاعدت وت�يرة اخل�لاف يف
العالقات امل�صرية مبنظمة التحرير الفل�سطينية وقيادتها ،فر�ؤية الرئي�س ال�سادات كانت تتج�سد
فـي ا�ستكمال م�شروع التفاو�ض مع �إ�سرائيل للخروج من �سيناء ،لكن يا�سر عرفات ومنظمة التحريـر،
كان لهما خيارهما الآخ��ر ،خيار ال�صمود والت�صدي ،وال�سعي �إل��ى �إ�سقاط نهج كامب ديفيد ،وعودة
م�صر مرة �أخرى �إلى دائرة الأزمة .ولكن ثمة حقيقة مفادها� ،أن خالفات ال�سادات مع عرفات ،مل ت�ؤد
مب�صر"�شعبياً" �إلى جتاوز الق�ضية الفل�سطينية ،فالرد ال�شعبي امل�صري مبقاطعة �إ�سرائيل الـذي قادته
ٌ
لدليل وا�ضح وقاطع علـى ذلـك .
النقابات و�أحزاب املعار�ضة وجلان املقاطعة والتفاو�ض،
ولت�شخي�ص واقع العالقات امل�صرية– الفل�سطينية يقول الدكتور ح�سـن نافعـة" :تعتبـر الأعوام
الأربعة الأخرية من حكم ال�سادات �أ�سو�أ مراحل العالقات امل�صـرية– الفل�سـطينية علـى الإط�لاق� ،إذ
انطلقت �سل�سلة من الأفعال وردات الفعل التي كانت تنم عن عدم فهم لطبيعة عمليـة �صنع القرار
وخ�صو�صيتها لدى الطرف الآخر� ،أو عن مبالغة يف القـدرات الذاتيـة وا�سـتهانة بقدرات الآخر  ...ومع
ذلك يالحظ �أن ال�سادات ويا�سر عرفات ظال حري�صني حتى النهاية علـى عدم قطع (�شعرة معاوية)،
فبقي �سعيد كمال يف القاهرة حلقة و�صل غري ر�سـمية بـني م�صـر ومنظمة التحرير ،على الرغم من
قطع العالقات بينهما تطبيقاً لقرارات م�ؤمتر بغداد �سنة .1978
مرحلة الرئيس مبارك

التزم الرئي�س ح�سني مبارك منذ توليه مقاليد احلكم يف نهايـة عـام  ،1981با�سـتمرار العملية
ال�سلمية مع �إ�سرائيل ،حيث ترتكز ر�ؤيته على �أ�سـا�س التعامـل الـواقعي مـع امل�شـكلة الفل�سطينية� ،أي
التو�صل �إلى حتقيق املمكن واملتاح يف املدى القريب على الأقل ،وهو ما يعنـي �إقامة الدولة الفل�سطينية
على الأرا�ضي التي ميكن حتريرها من االحتالل الإ�سرائيلي فـي ال�ضـفة.
�أدى تغيري القيادة ال�سيا�سية يف م�صر من ناحية ،وانهيار جبهة ال�صمود والت�صدي من ناحيـة
�أخرى وخ�صو�صا بعد خروج منظمة التحرير من بريوت� ،إلى ن�شوء �أر�ضـية جديـدة لتقـارب م�صري–
فل�سطني.
تعر�ضت الثورة الفل�سطينية ،وم�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان ل�ضربة قا�سية
علـى �إثر االجتياح الإ�سرائيلي للبنان يف �صيف  ،1982وعجز النظام العربي الر�سمي ،بـل ف�شـل قوى
جبهة ال�صمود والت�صدي يف فعل �أي �شيء ،بحيث تركت الثورة وقيادتهـا بـال ن�صـري وال ظهري .كما
خ�سرت منظمة التحرير الفل�سطينية �إلى حد كبري ،الكثري من �أوراق ال�ضـغط ومنها "الأر�ض" التي
كانت عليها والتي تتيح لها ا�ستقاللية يف القرار ،كما خ�سرت "الكفاح امل�سلح" الذي ا�ستخدمته لتثبيت
دورها كطرف �أ�سا�سي فاعل يف املنطقة .لذا �أبدى الرئي�س عرفات انفتاحـاً �سيا�سياً ،فوافق على امل�شروع
الفرن�سي-امل�صري الذي تقدمت به حكومتا البلدين �إلى جمل�س الأمن الدويل يف متوز  1982والقا�ضي
بدعوة الطرفني الإ�سرائيلي والفل�سطيني �إلـى االعتـراف املتبادل ،والى �إجراء مفاو�ضات على �أ�سا�س
القرار الدويل (.)242
م�ؤامرة االن�شقاق التي تعر�ضت لها حركة فتح –ركيزة الثـورة الفل�سـطينية– وتـورط �أحـد
الأط��راف العربية ب�شكل فعلي وملمو�س يف دع��م االن�شقاق ،للحد ال��ذي تعر�ضت فيه ق��وات الثـورة
الفل�سطينية مل�ؤامرة الت�صفية يف خميمي "نهر البارد والبداوي" يف لبنان� -شمال طـرابل�س -عـام
. 1983لذلك �أدرك يا�سر عرفات ب�أن هذا الطرف العربي ا�ستفرد بالثورة ب�سبب غيـاب م�صـر .
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رحيل عرفات (الق�سري) من طرابل�س (لبنان) عام  ،1983مما �أ�شعره ب�أنه مل يعد له موطئ قدم
على احلدود مع فل�سطني املحتلة ،وبالتايل لي�س �أمامه غري العمل ال�سيا�سي ،لذلك قرر �أثناء رحيله
�إلى اليمن �أن يتوقف يف الإ�سماعيلية ،والتقى� ،أو (ات�صل) بالرئي�س ح�سني مبارك الذي كان يومئذ
مقاطعاً عربياً ،وم�صر كانت حينها خارج جامعـة الـدول العربيـة ،فكانـت الرباغماتية والواقعية هي
�سر القوة الكامنة وراء �أفعال و�أقوال وت�صرفات يا�سر عرفات ،ورغـم �إملامه بقواعد اللعبة ال�سيا�سية
التي يخو�ضها مع خ�صومه� ،إال �أنه ال يرتدد من ك�سر قواعـد هـذه اللعبة �إذا �شعر �أن كرامته امتهنت
�أو تعر�ضت المتحان من قبل خ�صومه ،فيا�سر عرفات ا�ستطاع �أن يتكيف مع امل�ستجدات و�أن ّ
يطوع
الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني نحو الواقعيـة ال�سيا�سـية ،وكـان يتعامل مع الواقع حماو ًال فهمه وتغيريه
تدريجياً.
قال عرفات يف ت�صريح ل�صحيفة ال�سيا�سة الكويتية يف � 30أيار �« 1984إن م�صـر متثل ثق ً
ال كبرياً
للأمة العربية و�أن عودة التوازن جل�سم الأمة مرهون بق�ضيتني �أ�سا�سـيتني همـا عودة م�صر لت�أخذ
دورها الطبيعي على ال�ساحة العربية ،وانتهاء احلرب العراقية– الإيرانية".
خالل عام  1985ويف مواجهة الهجمة الأمريكية -الإ�سرائيلية على منظمة التحرير الفل�سطينية
واتهامها بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية يف العامل ،قام عرفات بزيارة القاهرة يف �أوائل ت�شرين الثاين
 1985وقام مع وفد م�صري بزيارة ح�سني مبـارك بح�ضـور وفـد فل�سطيني م�ؤلف من يا�سر عرفات
و�صالح خلف ،وعدد من القيادات الفل�سطينية ،وعقب ذلك عقـد اجتماع م�شرتك للوفدين وخرجا
مبوقف م�شرتك ،ت�ضمن ما يلي:
�إ�صراراً م�صرياً على �أن احلقوق الثابتة للق�ضية الفل�سطينية هي �أ�سا�س الت�سوية ،و�أنه ال يتحقـق
ال�سالم يف املنطقة من دونها .وجود موقف م�صري ثابت ،ب�أن منظمة التحرير الفل�سطينية املمثـل
ال�شـرعي والوحيـد لل�شعب الفل�سطيني و�أن ال ت�سوية بدونها �أو ا�ستبعادها .هناك اتفاق م�صري-
فل�سطيني ب�أن اتفاق عمان �أ�سا�س االنطالق نحو الت�سوية.
ويف ت�شرين ال�ث��اين � 1987أق��ر م��ؤمت��ر القمة العربي الطـارئ فـي عمـان ا�ستئناف العالقات
الدبلوما�سية مع م�صر ،حيث لعبت قيادة منظمة التحرير والعراق دوراً فاع ً
ال من �أجل عودة م�صر
�إلى ال�صف العربي ،ومنذ مطلع عام � 1988أعادت �أربع ع�شرة دولة من �إحدى وع�شرين دولة يف اجلامعة
العربية عالقاتها الدبلوما�سية مع م�صر.
وبالفعل م�ضى عرفات �إلى حتقيق ر�ؤيته ب�ضرورة عودة م�صر �إلى ج�سم الأمة العربيـة وفتح
الطريق ب�شكل طبيعي �أمامها ،معترباً �أن عودتها مهمة قوميـة تقت�ضـي الـدعم ال�سيا�سـي واالقت�صادي
واملعنوي لها حتى حترر نف�سها من القيود التي فر�ضت عليها ،ومتكن من �إقناع القيادات العربية
(خ�صو�صا العراق) ب�ضرورة �إنهاء املقاطعة العربيـة مل�صـر ،وهذا ما مت فع ً
ال يف عام  1989عندما طرح
الرئي�س مبارك مبادرته "نقاط مبارك الع�شر" حـول كيفية اجراء االنتخابات يف املناطق الفل�سطينية
املحتلة.
م��ع انعقاد م��ؤمت��ر م��دري��د لل�سالم يف نهاية ع��ام  ،1991ع��ادت ق��وة ال��دف��ع يف ع�لاق��ة القيـادة
الفل�سطينية بالقيادة امل�صرية �إلى �سابق عهدها .ويالحظ �أن التن�سيق امل�صري الفل�سطيني ما بعد
مدريد �سار يف اجتاهني متوازيني ،الأول ،قيام م�صر بو�ضع خرباتهـا التفاو�ضـية مـع �إ�سرائيل وما
متلكه من وثائق حتت ت�صرف الوفد الفل�سطيني يف مدريد ،والآخر ،ا�ستمرار اجلهود الرامية �إلى فتح
قنوات ات�صال مبا�شر بني منظمة التحرير الفل�سطينية والواليات املتحدة ،ثم بـني املنظمة و�إ�سرائيل.
وت�شري الكتابات التي �صدرت م�ؤخراً ،وتناولت بالتحليـل املالب�سـات التـي �أدت �إلـى املفاو�ضات
ال�سرية بني منظمة التحرير و�إ�سرائيل يف "�أو�سلو" �إلى �أن م�صر كانـت تعلـم بهـذه املفاو�ضات ،و�أن
عرفات �أحاط الرئي�س مبارك علماً بها.
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تعاملت م�صر مع اتفاق �أو�سلو بطريقة براغماتية بحتة ،واعتربته خطوة مهمـة يتعـني ا�ستثمار
ايجابياتها وحماولة حما�صرة �سلبياتها �أو ًال ب�أول ،ولهذا �ألقت م�صر ر�سميا ،بكل ثقلها لدعم قيادة
منظمة التحرير و�إجن��اح االتفاق ،و�شهد التن�سيق امل�صري– الفل�سطيني منذ توقيـع االتفـاق ذروته
للتغلب على العقبات التي اعرت�ضت حتويل املبادئ العامة �إلى اتفاق قابـل للتنفيـذ علـى الأر�ض ،ثم
لإزالة العقبات التي اعرت�ضت عملية التنفيذ نف�سها� ،إلى درجة �أن م�صر �أ�صبحت تبدو �أي�ضا طرفاً
م�سئو ًال ب�صورة مبا�شرة عن تنفيذ االتفاق ال جمرد �شاهد عليه ،كما حـر�ص الـرئي�س مبارك على
�أن يرافق بنف�سه يا�سر عرفات يف الطائرة الرئا�سية �إلى العري�ش ،وهناك قام رئـي�س الوزراء امل�صري
مبرافقة عرفات �إلى مدخل رفح .
وخالل االتفاقيات ال�سرية يف �أو�سلو ،كان عرفات على ات�صال م�ستمر ودائم مـع القيادة امل�صرية،
واطالعها �أو ًال ب�أول على فحوى املفاو�ضات ،هذا ما �أف�صح عنه الرئي�س حممود عبا�س يف لقاء معه
على قناة "�أوربت" امل�صرية ،وما �أكده نايف حوامتة قائ ً
ال" :منذ البداية كانـت وا�شنطن على معرفة
مبفاو�ضات �أو�سلو عن طريق القاهرة حيث كانت هذه على ات�صال بكل مـن عرفات وحممود عبا�س".
ثمة مواقف ع��دي��دة ،مت يف �ضوئها تقدمي الن�صائح امل�صرية التي وجهتها القاهرة لعرفات
يف منا�سبات خمتلفة� ،أبرزها يف مفاو�ضات كامب ديفيد يف نهاية والية كلينتون الثانيـة ،حيث كانت
الن�صيحة الأولى "�أن ال �أحد ي�ستطيع �أن يتنازل عن القد�س" ،مما كان له �أثر يف �صمود عرفات �أمام
ال�ضغوط التي مار�سها كلينتون ،ودين�س رو�س ،ومادلني �أولربايت من �أجل احل�صول على �صك التنازل
عن حقوق فل�سطينية كبرية.
�أما الن�صيحة الثانية ،فكانت ع�شية مـ�ؤمتر القمـة العربي يف بريوت يف �آذار 2002م ،وم�ضمونها،
بقاء عرفـات فـي رام ااهلل ،لأن اخلروج كان معناه خروجاً �إلى ال�شتات ،وهدم ال�سلطة الوطنية والبدء
من نقطة ال�صفر ،فا�سـتمرار الت�شاور والتن�سيق ،ال�سمة الأب��رز بني القيادة امل�صرية وعرفات قبل
م�ؤمتر مدريد وبعده ،وقبل �أو�سلو وبعدها.
يح�سب لعرفات �أن��ه مل ينقطع عن متابعة املتغريات الناجمة عن التفاعالت العربية ،وعلى
ال�ساحة امل�صرية على وج��ه اخل�صو�ص ،وتعامل مع هـذه املتغيـرات بثوابتهـا وحتوالتها ،بقدميها
وجديدها ،وخا�ض غمارها ،حام ً
ال لواء واحدة من �أعقد الق�ضايا التي عرفهـا التاريخ املعا�صر ،ولقد
ق�ضى نحبه وهو يتطلع �إلى هذا الدور "دور م�صر املكانة والتاريخ".
يا�سـر عرفات ،تبني �أنه مل يكن زعيماً عقائدياً يحدد مواقفه ال�سيا�سية وفق �أفكار ونظريات
جامـدة ،بـل كان مييل نحو النهج الرباغماتي الواقعي تارةً ،والثائر املبدئي تار ًة �أخرى .فر�ؤيته لطبيعـة
دور ومكانة م�صر يف الق�ضية الفل�سطينية �إمن��ا تطورت تدريجياً وفقاً لتطور خرباته ال�شخ�صية
امل�ستمدة من طريقته يف التعامل مع امل�ستجدات واملعطيات املختلفة ،و�أي�ضاً نتيجة املراحل التي مرت
بها م�صر وما �صاحبها من تغري يف مواقف قياداتها ال�سيا�سية ،وكيفية �إدارتها لل�صراع مع �إ�سرائيل.

نايف حوامتة
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فاز يا�سر عرفات يف انتخابات رابطة طالب جامعة القاهرة يف العام  1952وا�صبح
رئي�سا للرابطة ،وبقي حمتفظا باملن�صب حتى نهاية درا�سته يف العام .1955
ومنذ العام � 1951أ�صبح عرفات معروفا على م�ستوى احلركة الطالبية العاملية(،)5
و�شارك يف م�ؤمترات طالبية يف عدة دول ،مثل بلغاريا ،االحتاد ال�سوفيتي ،ت�شيكو�سلوفاكيا،
بولندا و�أملانيا ال�شرقية ،و�أن�شا خاللها �شبكة وا�سعة من العالقات وال�صداقات والتحالفات.
وكانت ق�ضيته الأ�سا�سية �شرح �أو�ضاع �شعبه ون�ضاله ال�شجاع � أمام ال��ر�أي العام العربي
والعاملي ،واملطالبة بحقوقه ال�سيا�سية والإن�سانية العادلة.
بعد ثورة  23متوز � 1952سعى رئي�س رابطة طالب جامعة القاهرة "يا�سر عرفات" �إلى
لقاء الرئي�س اجلرنال حممد جنيب ،و�سلمه "عهد وفاء من الطالب الفل�سطينيني" مكتوبا
بدمهم وفيه الكلمات "ال تن�س فل�سطني" .ون�شرت ال�صحف امل�صرية يف اليوم التايل �صورة
جنيب ي�ستقبل عرفات .وكانت تلك �أول �صورة ليا�سرعرفات يف �سل�سلة طويلة الحقة تن�شر له
مع �سيا�سيني وعظماء.

اجلرنال حممد جنيب

ويف حزيران  1953تويف عبد ال��ر�ؤوف عرفات،والد يا�سر،يف منزل ابنته ي�سرى يف
خان يون�س �إثر نزيف يف املخ .و�أخفت �أخته خديجة نب�أ الوفاة عن يا�سر لأنها مل ترغب يف
الت�شوي�ش عليه ع�شية تقدميه المتحان مهم يف الهند�سة ،كان موعده يف اليوم التايل لت�سلمها
برقية من �شقيقتها ي�سرى تعلمها فيها بخربوفاة والدهم .

التعرف إلى رفاقه
ويف هذه املرحلة اجلامعية تعرف عرفات �إلى عدد ممن �أ�صبحوا رفاق دربه يف قيادة الثورة
الفل�سطينية ومنهم �صالح خلف "�أبو�إياد" يف القاهرة وخليل الوزير "�أبو جهاد" يف غزة يف العام
 .1954وكان الفدائيون الذين ينظمهم �أبو جهاد ينتمون ب�شكل ا�سا�سي �إلى �شرائح الطالب والالجئني
يزرعون الألغام واملتفجرات على طريق دوريات اجلي�ش الإ�سرائيلي.
اعتقلت ال�سلطات امل�صرية عرفات بعد حماولة اغتيال عبد النا�صر على يد جماعة
الإخوان امل�سلمني يف ت�شرين االول  1954النه كان نا�شطا طالبيا ويعترب من املتعاطفني مع
الإخوان مع انه مل ين�ضم اليهم البتة ومكث عرفات �شهرا يف ال�سجن.
تخرج عرفات يف اجلامعة يف العام  .1955وعقب تخرجه �أ�س�س رابطة اخلريجني
الفل�سطينيني وو�سع عالقاته مع االحتادات الطالبية واملنظمات ال�سيا�سية على امتداد العامل،
ووا�صل الرتدد على ال�ضفة الغربية وغزة واالردن .
ويف عامي  ،1957-1956عمل عرفات مهند�سا يف ال�شركة امل�صرية للإ�سمنت يف املحلة
الكربى ،وهي منطقة �صناعية �ضخمة تقع يف دلتا النيل.
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التحق عرفات باجلي�ش امل�صري ف��ور ان��دالع حرب ال�سوي�س يف  28ت�شرين الأول
" 1956العدوان الثالثي" ك�ضابط احتياط يف وحدة الهند�سة املتمركزة يف منطقة بور
�سعيد،وا�ستخدم كل معلوماته وخمزونه من التدريبات التي تلقاها قبل عام يف مع�سكر
للجي�ش امل�صري.
تغري اجلو ال�سيا�سي يف م�صر بعد انتهاء حرب ال�سوي�س عام  1956وف�شل العدوان
الثالثي ،فقد �أعاد بن غوريون �سيناء وقطاع غزة لعبد النا�صر� ،أ�صبحت ال�سلطات الع�سكرية
امل�صرية تراقب بحزم التيارات الفل�سطينية "الراديكالية" ،فقرر عرفات ال�سفر �إلى الكويت
حيث توفر الرثوة النفطية فيها العديد من فر�ص العمل ،وفيها جالية مهمة من فل�سطينيي
ال�شتات (الآالف من الالجئني الذين يعملون يف �شتى املهن).
ا�ستقر عرفات يف الكويت عام 1957وعمل يف البداية مهند�سا يف وزارة الأ�شغال العامة،
ثم ت�شارك مع رجل �أعمال هو املهند�س امل�صري عبد املعز اخلطيب و�أن�ش�أ معه �شركة للبناء
جنحت ب�شكل كبري فتح�سنت �أو�ضاعه املادية كيرثا ،لكنه كان �أي�ضا يكر�س الكثريمن وقته
لن�شاطاته ال�سيا�سية ال�سرية.ويف �أواخر العام 1957عقد لقاء يف الكويت �ضم �ستة �أ�شخا�ص
هم :يا�سر عرفات وخليل الوزير وعادل عبدالكرمي ويو�سف عمرية وتوفيق �شديد وعبد اهلل
الدنان الذي مل ي�شارك يف االجتماعات الالحقة ثم تبعه توفيق �شديد يف االنقطاع عن ح�ضور
االجتماعات الت�أ�سي�سية للحركة ،وكانت تلك االجتماعات اللبنات امل�ؤ�س�سة للحركة ويف
اللقاء الت�أ�سي�سي الأول حلركة فتح(.)6
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( )5مهرجان الطالب العالمي

يف عام  1954انعقد م�ؤمتر الطالب وال�شباب العاملي ال��ذي كان ينظمه احت��اد الطالب العاملي
بدعم من االحتاد ال�سوفياتي والكتلة اال�شرتاكية حينها ،وهذه منا�سبة �إعالمية هامة جتتمع فيها
وفود ع�شرات الدول من كافة �أنحاء العامل وت�صل �أعداد احل�ضور فيها ملا يفوق املائة �ألف طالب وطالبة.
لقد ر�أى �أب��و عمار يف ه��ذا احل��دث فر�صته ،وح��دث وال ح��رج عن ا�ستثماره للفر�ص يف حياته
الالحقة ،ولكن كيف ال�سبيل للو�صول �إلى وار�سو حيث املهرجان/امل�ؤمتر ؟
ي��روي عنه زم�لا�ؤه �أن��ه ب��ذل كل اجلهد للم�شاركة ،فا�ستطاع �أن يحقق ذل��ك من خ�لال الوفد
امل�صري ،ولكن الوفد �أعلمه ب�إدراج �أ�سماء الفل�سطينيني دون قدرة على توفري تذاكرهم ،وهنا ال تقف
العوائق �أمام عرفات فيذهب مع زمالئه بالباخرة و�صوال �إلى مركز احلدث الطالبي العاملي يف �آخر
حلظة.
لقد ك��ان هدفه فل�سطني يف زم��ن ع� ّز فيه ذك��ره��ا ،فق�ضى ليلته الأول��ى يخطط ليوم افتتاح
املهرجان وما بعده ،فما �أن و�صل يا�سر عرفات وزمال�ؤه ال�سائرون يف م�ؤخرة الوفد امل�صري يف طابور
اال�ستعرا�ض للوفود داخل امللعب الكبري �إلى مواجهة من�صة ال�شرف حتى رفع �أبو عمار لوحة كتبت
عليها بالعربية والإجنليزية كلمة فل�سطني ،هذا هو �أبو عمار الذي كانت فل�سطني حتتل كل قلبه.
ق�ضى عرفات �أيام املهرجان الكبري يف الدعوة واال�ستقطاب والتب�شري بالق�ضية الفل�سطينية،
فلم يرتك وفدا واحدا �إال وزاره ون�سج معه عالقات ،ا�ستمرت �إلى �أن �أ�صبح الكثري من الطلبة �آنذاك يف
مواقع ال�سفراء والوزراء وقادة الدول الحقا.
ا�ستطاع عرفات �أن يبني عالقاته بات�ساع وبقوة ا�ستثمرها يف م�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية،
فكانت له على �سبيل املثال ات�صاالت مع جمل�س قيادة الثورة يف م�صر كما يذكر ع�ضو جمل�س قيادة
الثورة خالد حمي الدين عن عالقته به ،وملا ق ّدم مع عدد من زمالئه الطالب وثيقة بالدم للرئي�س
حممد جنيب ،و�أم��ر الرئي�س جنيب بدعمهم ،فما كان من القائد يا�سر عرفات �إال �أن و�ضع �صورة
الرئي�س امل�صري يف مقر رابطة الطالب الفل�سطينيني و�أبى �أن يزيل ال�صورة حتى مع تويل جمال عبد
النا�صر رئا�سة اجلمهورية عرفانا ووفاء للرجل.
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( )6تأسيس «فتح»

النشأة :كانت ن�ش�أة التنظيم نتيجة اتفاق جمموعات من ال�شبان الفل�سطينيني الذين عا�شوا
النكبة يف �صباهم ،واكت�سبوا بع�ض اخلربات التنظيمية يف احتادات ورابطات الطالب الفل�سطينيني� ،أو
يف �أحزاب قومية عربية .وكان بع�ضهم اكت�سب خربات ع�سكرية ترجع �إلى العمل الفدائي الذي انطلق
من قطاع غزة �سنة .1953
مت يف الكويت اللقاء الأول بني ممثلي هذه املجموعات يف ت�شرين الأول  ،1957فاتفقوا وتعاهدوا
على العمل من �أجل حترير فل�سطني وجت�سيد هوية ال�شعب العربي الفل�سطيني ووجوده و�شخ�صيته
امل�ستقلة .وكانت هذه القاعدة التنظيمية الأول��ى حلركة فتح ،وكانت لأع�ضائها امتدادات تنظيمية
يف م�صر وغزة والأردن (وفيه ال�ضفة الغربية) و�سورية ولبنان وال�سعودية وقطر والكويت .وقد بد�أ
التو�سع يف االت�صاالت �سراً .ومل تكن هناك �شروط الكت�ساب الع�ضوية يف التنظيم �سوى التوجه نحو
فل�سطني ،وعدم االلتزام بتنظيم �آخر.
يف الأ�شهر التالية للقاء الكويت نوق�ش ا�سم التنظيم ،واتفق على اختيار ا�سم "حركة التحرير
الوطني الفل�سطيني" ،ثم جرى فيما بعد ،اخت�صار اال�سم يف كلمة "فتح" عك�س "حتف" ،الأح��رف
الأولى ال�سم التنظيم.
بد�أ التنظيم اجلديد ي�صدر ن�شرة لأع�ضائه حتمل ا�سم "فل�سطيننا" ما لبثت �أن اتخذت �شكل
جملة �شهرية .و�صدر البالغ الع�سكري الأول لفتح يف بداية  1965معلناً انطالقة الثورة الفل�سطينية
امل�سلحة .وكانت االنطالقة الثانية يف  1967/8/27ب�سل�سلة من العمليات الع�سكرية داخل فل�سطني
املحتلة بعد حرب .1967
جاء تكوين حركة فتح رداً على نكبة  1948وما تالها من �أحداث ولدت يف النفو�س �شعوراً باملرارة
من عدم قدرة الزعامات الفل�سطينية التقليدية على التحرك يف ظل تلك الظروف ،و�شعوراً بحظر
ذوبان الطالئع الفل�سطينية يف التنظيمات القطرية العربية التي ان�شغلت مب�شكالتها القطرية �أكرث
من ان�شغالها بق�ضية فل�سطني .وقد دفع �إلى ت�شكيلها جناح الكفاح امل�سلح الأول يف قطاع غزة (-1953
 ،)1955و�صمود جماهري املدينة �أمام العدوان ال�صهيوين ( ,)1955وتعززت ثقة املجموعات التي �شكلت
فتح بانطالقة الثورة اجلزائرية ،وبهزمية العدوان الثالثي على م�صر يف حرب  ،1956وبقيام الوحدة
ال�سورية-امل�صرية ،وبثورة العراق ( ،)1958وازدهار الن�شاط القومي العام.
وباملقابل كان لالنتكا�سات التي تعر�ض لها م�سار الن�ضال القومي ،وات�ساع رقعة اخلالف بني
الأنظمة العربية يف �أوائل ال�ستينيات� ،أثر يف نفو�س املجموعات التي �شكلت تنظيم فتح� ،إذ �أكدت �ضرورة
التحرك فل�سطينياً دون انتظار اتفاق الأنظمة العربية على خطة ما لتحرير فل�سطني .يف وقت كان
ي�سيطر على الر�أي العام العربي �شعار يقول ان الوحدة هي طريق فل�سطني ،ولذا يجب البدء بالن�ضال
من �أجل الوحدة وت�أجيل العمل املبا�شر لتحرير فل�سطني.
تطور حركة فتح:

سياسي ًا :لظروف ن�ش�أة فتح �أثر يف تطور برناجمها ال�سيا�سي و�شكلها التنظيمي .ومنذ البداية
ا�ستبعد الت�صنيف على �أ�سا�س اخللفية الفكرية ،ومت الت�أكيد على ثالثة مبادىء هي :حترير فل�سطني،
والكفاح امل�سلح هو �أ�سلوب التحرير ،واال�ستقاللية التنظيمية عن �أي نظام �أو تنظيم عربي �أو دويل .ومل
يحدث يف ما بعد �أي تغيري جوهري يف هذه املبادىء الثالثة.
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ففي املرحلة الأولى ( )1964-1958تولت افتتاحيات "فل�سطيننا" تف�صيل هذه املبادىء وا�شتملت
وثيقة "هيكل البناء الثوري" �إلى جانب ذلك على �شعارات �سيا�سية حمددة وقواعد تنظيمية حتدد
العالقة بني املجموعات.
وبني عامي  1964و 1968عربت احلركة عن �آرائها ال�سيا�سية يف مذكراتها �إلى م�ؤمترات القمة
العربية ومنظمة التحرير ،وقد جمعت هذه املذكرات يف ما بعد يف �سل�سلة "درا�سات وجتارب ثورية".
متت يف امل�ؤمتر الثاين للحركة (� )1968صياغة وثيقة "مبادىء و�أهداف و�أ�ساليب حركة فتح"،
وه��ي وثيقة فكرية �سيا�سية تعد د�ستور حركة فتح الأ�سا�سي ،وق��د �أقرها يف ما بعد امل�ؤمتر الثالث
( )1971وامل�ؤمتر الرابع ( .)1980و�إلى جانب هذه الوثيقة �أ�صدرت �أجهزة فتح الكثري من البيانات
ال�سيا�سية والكتب والوثائق التي تناق�ش خمتلف الق�ضايا املرحلية على ال�ساحة الفل�سطينية والعربية
والدولية ،ومن �أبرز ما �أكدته:
(� )1إن حترير فل�سطني الطريق توحيد الوطن العربي ،فهي جزء من هذا الوطن ،و�شعبها
جزء من الأمة العربية ،وكفاحه جزء من كفاحها.
(� )2إن حرب ال�شعب الطويلة الأمد ال�سبيل الوحيد لتحرير فل�سطني.
(� )3ضرورة حترير الإرادة الفل�سطينية واملحافظة على ا�ستقالليتها يف القرار ويف القتال.
(� )4إن الوحدة الوطنية الفل�سطينية �شرط حتقيق االنت�صار .و�إن ملعركة التحرير الأولوية
على �أي تناق�ضات فكرية و�سيا�سية واجتماعية.
( )5ان الثورة الفل�سطينية حركة حترر وطني عربية ،وهي طليعة الأمة العربية يف معركة
التحرير امل�صريية ،و�أن ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني جزء من الن�ضال امل�شرتك ل�شعوب
العامل �ضد ال�صهيونية واال�ستعمار والإمربيالية العاملية ،و�إن معركة حترير فل�سطني
واجب عربي وديني و�إن�ساين.
(� )6إن حركة التحرير الوطني الفل�سطيني "فتح" حركة وطنية ثورية م�ستقلة متثل الطليعة
الثورية لل�شعب الفل�سطيني.
(� )7إن الكيان ال�صهيوين م�ؤ�س�سة عن�صرية متكاملة دخيلة وغازية ،وبقا�ؤه ي�شكل عدواناً
م�ستمراً على الأم��ة العربية ،و�إن قيام دولة فل�سطينية عربية دميقراطية ،يعي�ش فيها
امل�سلمون وامل�سيحيون واليهود بحقوق وواجبات مت�ساوية ،على �أنقا�ضه �أمر حتمي.
وقد �أ�ضاف الى ذلك املجل�س الثوري حلركة فتح ،بعد حرب :1973
(� )8إن لل�شعب الفل�سطيني وح��ده حق ممار�سة ال�سيادة الوطنية على �أي ج��زء من �أر���ض
فل�سطني يتم حتريره.
ويف عام � 1980أكد امل�ؤمتر الرابع حلركة فتح �أن الربامج ال�سيا�سية التي قررتها املجال�س الوطنية
الفل�سطينية هي بالإ�ضافة �إلى الربنامج ال�سيا�سي لفتح ملزمة للحركة لأنها مبنية على �أ�سا�س هذا
الربنامج.وتت�صف برامج فتح وخططها ال�سيا�سية باملرونة ،وعدم اخلو�ض يف التفا�صيل ،وقبول احلد
الأدنى ،وهي ت�صرح ب�أنها تف�ضل اجلوانب العملية على الق�ضايا املجردة ،وتدعو �إلى تنا�سي ال�صراعات
النظرية والتنظيمية يف �سبيل الوحدة الوطنية.
تنظيمي ًا :تنوعت �أ�شكال العالقات التنظيمية داخل فتح من مرحلة �إلى مرحلة ،ومن �ساحة
�إلى �ساحة ،ورواح��ت بني ال�سرية املطلقة والعلنية امل�ؤ�س�سية .وغلب عليها جانب الالمركزية ب�سبب
ظروف ال�شتات والن�ش�أة ،وب�سبب الإطار ال�سيا�سي الذي يقول" :كل فل�سطيني لي�س منظماً يف تنظيم
�آخر هو من فتح".
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متيزت املرحلة الأول��ى ( )1968 -1958بالالمركزية مع انتقالية عالية حفاظاً على ال�سرية.
ولكن الظروف بعد معركة الكرامة ( )1968كانت منا�سبة للعمل العلني ،فقبلت فتح يف �صفوفها الآالف
من خمتلف قطاعات ال�شعب الفل�سطيني ،و�إلى جانب عدد من �أبناء الأقطار العربية الأخرى.
ومع هذا النمو العددي وال�سيا�سي �أقر امل�ؤمتر الثالث للحركة نظاماً داخلياً ترجح بنوده جانب
املركزية على ال�شكل املعروف يف الأنظمة الداخلية للأحزاب احلديثة .وقد �أكد امل�ؤمتر الرابع فكرة
املركزية الدميقراطية �أ�سا�ساً للنظام الداخلي.
وحلركة فتح قيادة مركزية هي اللجنة املركزية التي ينتخب امل��ؤمت��ر العام �أك�ثر من ثلثي
�أع�ضائها ،ويليها املجل�س الثوري الذي يت�ألف من م�س�ؤويل وق��ادة الأجهزة والأقاليم والقوات� ،إلى
جانب  25ع�ضواً منتخباً من امل�ؤمتر العام وع�شرة �أع�ضاء من ذوي الكفايات ت�ضمهم اللجنة املركزية.
وتلي املجل�س الثوري جلان الأقاليم التي يفرت�ض �أن تنتخبها م�ؤمترات �إقليمية تنعقد كل عامني ،ثم
املناطق ،فال�شعب ،فالأجنحة ،فاحللقات التي تعينها جلان الأقاليم.
وتعرف ال�ق��وات الع�سكرية حلركة فتح با�سم "قوات العا�صفة" ،وتتبع يف تكوينها وحتركها
وجميع �ش�ؤونها القيادة العامة لقوات العا�صفة التي ت�ؤلفها اللجنة املركزية .وقد �أقر امل�ؤمتر العام
الرابع �أن ينتخب القائد العام لقوات العا�صفة ونائبه ب�شكل مبا�شر .ثم ق��ررت اللجنة املركزية �أن
ت�ضم القيادة العامة لقوات العا�صفة ثالثة من �أع�ضاء اللجنة .ولقوات العا�صفة جمل�س ع�سكري �أعلى
ميار�س بع�ض ال�سلطات الإداري��ة بالإ�ضافة �إلى واجباته الع�سكرية ،وي�ضم �إلى جانب القيادة العامة
قادة القوات ونوابهم.
يتبع القيادة العامة جهاز للتعبئة والتوجيه ال�سيا�سيني ي�ضم املفو�ضني ال�سيا�سيني للقوات
(مفو�ض لكل كتيبة ،ولكل قوة ،ومفو�ض عام) .ويتبعها �أي�ضاً جهاز اال�ستخبارات والأمن الع�سكري،
و�أج�ه��زة �أخ��رى تقوم بالواجبات املختلفة كالتمرين والنقل واخل��دم��ات الطبية .وترتبط بالقيادة
العامة �أي�ضاً م�ؤ�س�سة ال�ش�ؤون االجتماعية ورعاية �أ�سر ال�شهداء والأ�سرى ،بالإ�ضافة �إلى قوات التنظيم
ال�شعبي امل�سلح (امليلي�شيا) .وت�ضم هذه القوات العنا�صر امل�سلحة املتفرقة وغري املتفرقة من �أع�ضاء
التنظيم غري الع�سكري .وتعني القيادة العامة قائد قوات امليلي�شيا وقيادتها ،وهذه تعني قادة امليلي�شيا
يف املناطق وال�شعب .كذلك تتبع القيادة العامة لقوات العا�صفة "م�ؤ�س�سة الأ�شبال" التي تتولى �أمور
ن�شاط الأ�شبال والزهرات .والقيادة العامة تعني قيادة م�ؤ�س�سة الأ�شبال وتفرز لها املدربني الع�سكريني
وامل�شرفني الالزمني ملختلف �ألوان ن�شاطها.
ال�سلطة العليا يف حركة فتح للم�ؤمتر العام الذي ينعقد كل ثالثة �أع��وام .وال تذكر البيانات
والوثائق تاريخ امل�ؤمتر الأول .وقد انعقد امل�ؤمتر الثاين عام  1968يف دم�شق ،وانعقد الثالث فيها �أي�ضاً
عام  ،1971ثم عقد الرابع يف دم�شق عام  ،1980بعد ت�سع �سنوات ،وحظي بتغطية �إعالمية فل�سطينية
وعربية ودولية وا�سعة.
واملجل�س الثوري يف حال انعقاده� ،سلطة �أعلى من اللجنة املركزية� .أما اللجنة املركزية فيتوزع
�أع�ضا�ؤها ،من غري امل�شاركني يف ع�ضوية القيادة العامة لقوات العا�صفة ،يتوزعون بينهم امل�س�ؤوليات
ال�سيا�سية والتنظيمية والإعالمية واملالية والأمنية واالجتماعية والعالقات اخلارجية و�ش�ؤون الوطن
املحتل .وهم ال يتجمعون يف عا�صمة عربية واحدة �أو يف مكان واحد .وتتبع حركة فتح �أ�سلوب الف�صل
بني الأجهزة وامل�ؤ�س�سات ،وعند تداخل االخت�صا�صات يتم التن�سيق يف امل�ستوى الأعلى مركزياً .وقد
يتبع �أحياناً التق�سيم اجلغرايف يف بع�ض املجاالت (التعبئة والأقاليم) ،يف حني يتبع يف بع�ضها الآخر
التق�سيم بح�سب املهام (الأر�ض املحتلة والأمن) .ولكن يتم يف معظم الأحيان اجلمع بني الأ�سلوبني.
مع حتديد االخت�صا�ص ب�سلطة القرار لأحدهما.
وحلركة فتح مكاتب خمت�صة مبجاالت الن�شاط الفل�سطيني والعربي وال��دويل املختلفة ،ال
�سيما جماالت الن�شاط الفل�سطيني ال�شعبي ،كمكاتب املر�أة ،والعمال ،والطالب ،والفنانني ،والعالقات
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اخلارجية ،والعالقات مع حركات التحرر الوطني ،وال�ش�ؤون الدينية ،والع�شائر ،واالن�صاالت اخلا�صة
وهذه املكاتب ا�ست�شارية من الناحية التنظيمية.
وللع�ضو يف حركة فتح� ،سواء �أكان يف قوات العا�صفة �أم يف التنظيم� ،أم يف �أي جهاز �أو م�ؤ�س�سة من
�أجهزة وم�ؤ�س�سات احلركة ،التزام تنظيمي ي�ضمن �أمنه االجتماعي ،فيخ�ص�ص له راتب �إن �شاء التفرغ،
وتقدم له ولأ�سرته اخلدمات ال�صحية واالجتماعية .كذلك ي�ضمن �أمنه ال�سيا�سي ،فيدافع عنه ان
اعتقل� ،أو �أ�سر ،وت�ساعد �أ�سرته ،وي�ضمن �أي�ضاً �أمن �أ�سرته �إن ا�ست�شهد .وتعد قيادة فتح هذه ال�ضمانات
من �أ�س�س العالقات التنظيمية فيها.
عسكري ًا :تطور الن�شاط الع�سكري حلركة فتح من قاعدة ارتكاز واحدة ت�ضم نحو خم�سني
مقات ً
ال متفرغا يف بلدة الهامة� ،إح��دى �ضواحي دم�شق� ،إل��ى ق��وات يقدر عددها ب��الآالف منت�شرة يف
الكثري م��ن القواعد وح��ول املخيمات الفل�سطينية وداخ���ل الأر����ض املحتلة .وت��رى فتح �أن الن�شاط
الع�سكري الن�شاط الأ�سا�سي ،و�أن ا�ستمرار القتال مع العدو ال�صهيوين ال�سبيل لتوحيد القوى الثورية،
و�أن اخلالفات ال�سيا�سية والفكرية بينها وبني املنظمات الفل�سطينية الأخ��رى ال تعوق "اللقاء على
�أر�ض املعركة ،ووحدة البنادق املقاتلة".
وقد تزايد الن�شاط الع�سكري لفتح من �ست عمليات متت يف كانون الثاين � ،1965إلى مواجهة
حربية مع القوات ال�صهيونية يف معارك الكرامة وغ��ور ال�صايف والعرقوب ،و�إل��ى م�شاركة يف حرب
ت�شرين  1973يف اجلبهة ال�شمالية ،ثم �إل��ى حرب مواجهة �شاملة مع العدو ال�صهيوين حني حاول
اجتياح جنوب لبنان يف  ،1978/3/23وبعد �أن كانت العمليات قليلة العدد بلغت �أكرث من �ألفني عام
،1969وانخف�ضت بعد �أح��داث الأردن  ،1970ولكنها عادت ترتفع فبلغت  360عام  .1978وقد تطورت
من فردية �إلى حرب ع�صابات ا�ستخدمت فيها �أح��دث الأ�ساليب وخمتلف �أن��واع الأ�سلحة .وكان من
�أبرز عمليات املجموعات اخلا�صة لقوات العا�صفة عملية �سافوي يف تل �أبيب وعملية كمال عدوان على
طريق حيفا-تل �أبيب بقيادة املنا�ضلة دالل املغربي (�آذار  ،)1978وبلغت فيها خ�سائر ال�صهيونيني �أكرث
من مائتني بني قتيل وجريح.
و�شمل التطور الت�سليح ،وبلغ م�ستوى الآليات الثقيلة و�صواريخ �أر�ض-جو ،وال�صواريخ امل�ضادة
للدروع والطيارين امل��درب�ين .وتقوم ق��وات العا�صفة بت�صنيع بع�ض قطع ال�سالح اخلفيف ،و�أهمها
القاذف امل�ضاد للدروع "ب "7وتلبية الحتياجات الن�شاط الع�سكري يف ظروف و�ساحات خمتلفة تختلف
�أ�شكال تنظيم القوات بني جمموعات �سرية داخ��ل الأر���ض املحتلة ال يزيد عدد �أف��راده��ا على ثالثة
وكتائب و�ألوية منظمة على الطريقة احلديثة.
وت�شري �إح�صاءات م�ؤ�س�سة ال�ش�ؤون االجتماعية ورعاية �أ�سر ال�شهداء والأ��س��رى �إل��ى �أن عدد
�شهداء ق��وات العا�صفة وميلي�شيا فتح يبلغ  %56من جمموع �شهداء ال�ث��ورة الفل�سطينية واحلركة
الوطنية اللبنانية ،و�إل��ى �أن ن�سبة الأ�سرى من فتح يف الأر���ض املحتلة بني  70و .%80وقد ا�ست�شهد
خم�سة من �أع�ضاء اللجنة املركزية حلركة فتح ،كما ا�ست�شهد عدد من القياديني ال�شبان من �أع�ضاء
املجل�س الثوري للحركة.
فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية:

اتخذت حركة فتح موقفاً متحفظاً تغلب عليه ال�سلبية من قرار م�ؤمتر القمة العربي الأول
(ال�ق��اه��رة  )1964القا�ضي ب�ضرورة �إب��راز الكيان الفل�سطيني وتكليف �أح�م��د ال�شقريي االت�صال
بالفل�سطينيني لهذا الغر�ض .وكانت فتح تخ�شى �أن ي�صبح هذا الكيان �أ�سري الإرادة احلكومية العربية
التي �أ�صدرت قرار �إبرازه ،وهذا يعار�ض مبد�أ اال�ستقاللية الذي دعت �إليه احلركة .كذلك خ�شيت �أن
يكون املراد من ذلك خلق كيان �سيا�سي يلتف ويطوق �إمكانات الكفاح امل�سلح.
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على الرغم من ذل��ك ح�ضر امل��ؤمت��ر الوطني الفل�سطيني الأول (القد�س  )1964ممثلو فتح
ب�صفتهم ال�شخ�صية ك�أع�ضاء م�ستقلني .وا�شرتكت فتح يف الوقت نف�سه يف الهيئة امل�شرتكة التي ت�ألقت
يف بريوت من عدد من املنظمات الفل�سطينية ال�سرية با�سم "املكتب ال�سيا�سي للقوى الثورية للعمل
الفل�سطيني املوحد" .وقد �أ�صدر املكتب بياناً دعا �إلى توحيد الطاقات الفل�سطينية الثورية ،و�إلى �إيجاد
كيان فل�سطيني ثوري فعال .و�أظهر البيان حتفظ فتح واملنظمات الأخرى امل�شاركة يف �إ�صدار البيان
على الأث��ر احلكومي الر�سمي يف والدة منظمة التحرير الفل�سطينية ،وعلى طريقة ت�شكيل امل�ؤمتر
الوطني واختيار اللجنة التنفيذية .بدء فتح عملياتها الع�سكرية يف مطلع عام  1965دليل على عدم
اقناعها بخطة قيادة منظمة التحرير القائمة �آن��ذاك على ت�شكيل كتائب فل�سطينية م�سلحة تتبع
ا�سرتاتيجية العمل العربي املوحد.
وملا عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني دورته الثانية (�أيار  )1965مل يح�ضر ممثلو فتح ب�صورة
ر�سمية .وقد وجهت احلركة �إلى املجل�س مذكرة با�سم "القيادة العامة لقوات العا�صفة" بينت فيها
وجهة نظرها و�شرحت نقاط اخلالف بني اخلطة ال�سيا�سية للمنظمة التي ت�ضمنها امليثاق القومي
الفل�سطيني ومبادىء حركة فتح و�أهدافها و�أ�ساليبها .وناق�شت املذكرة م�س�ألة توقيت بدء الكفاح
امل�سلح ،وفكرة "التورط الواعي" للدول العربية يف ال�صراع �ضد العدو ال�صهيوين ،و�أكدت �أن الكفاح
امل�سلح كفيل بتعبئة اجلماهري حول الثورة ،و�أن هذه اجلماهري هي احلامية للثورة .كذلك �أب��رزت
�أهمية الوحدة الوطنية �شرطاً لتحقيق االنت�صار ،واعتربت ال�ضفة الغربية قاعدة النطالق الكفاح
امل�سلح خمالفة بذلك م�ضمون امليثاق القومي الفل�سطيني .وانتقدت املذكرة ب�شدة خ�ضوع جي�ش
التحرير الفل�سطيني لقيادات اجليو�ش املحلية ،و�أكدت �أهمية ا�ستقالل دور ال�شعب الفل�سطيني.
ودعت فتح �إلى العمل من داخل املنظمة ومن خارجها �أي�ضاً لأن ذلك احلل الوحيد ملنع �إجها�ض
الثورة ،لأنه �إذا اقت�صر العمل على املنظمة ف�ستموت الثورة قبل والدتها ،لذا ال بد من البدء بالعمل
امل�سلح ليكون دلي ً
ال عملياً على اجلدية يف حترير فل�سطني.
وعندما انعقدت دورة املجل�س الوطني الفل�سطيني الثالثة (غزة  )1966كان نفوذ فتح قد قوي
وازداد على ال�ساحة الفل�سطينية وداخل املنظمة ،وظهر ذلك يف قرار املجل�س الذي يطالب "باالهتمام
بقوات الفدائيني وزي��ادة �أعدادها بال�شكل ال��ذي يتبع لها العمل ال�سريع مبا يتفق مع �أبعاد املعركة
واحتماالتها واال�ستفادة من خربات املجاهدين" .دخلت عالقة فتح ببع�ض الدول العربية بعد حرب
ح��زي��ران  1967مرحلة ج��دي��دة وك�سبت ت�أييدها يف ال��وق��ت ال��ذي قويت ال��دع��وة �إل��ى تطوير �أو��ض��اع
املنظمة .واتخذت قيادة فتح قراراً ينظم قيادة املنظمة على �أن يتم التبديل داخلها .واتفق على �أن يكون
املجل�س الوطني الفل�سطيني من  100ع�ضو بد ًال من  ،400ومتثلت املنظمات الفدائية بثمانية وثالثني
ع�ضواً معظمهم من فتح ،بالإ�ضافة �إلى �أع�ضائها الذين متثلوا يف املجل�س م�ستقلني �أو ممثلني ملنظمات
�شعبية .ويف دورة املجل�س الوطني الفل�سطيني الرابعة ( )1968ع��دل امليثاق القومي و�أ�صبح ا�سمه
امليثاق الوطني الفل�سطيني ،و�أ�صبح �أقرب �إلى نظرة فتح للأو�ضاع الفل�سطينية والعربية والدولية.
وعدل �أي�ضاً النظام الأ�سا�سي ف�أ�صبح املجل�س ينتخب �أع�ضاء اللجنة التنفيذية بدل ت�سميتهم من قبل
الرئي�س املنتخب .ومت تعديل البند اخلا�ص بجي�ش التحرير ف�أ�صبحت له قيادة م�ستقلة حتت �إ�شراف
اللجنة التنفيذية.
تولت فتح رئا�سة اللجنة التنفيذية يف ال���دورة اخلام�سة للمجل�س الوطني (�شباط )1969
وتوزعت مقاعدها مع منظمة طالئع حرب التحرير ال�شعبية (ال�صاعقة) وعدد من امل�ستقلني .ومت
الرتكيز يف هذه الدورة على رف�ض احللول اال�ست�سالمية.
وق��د �أ��ض��اف��ت ق� ��رارات ال� ��دورة ال���س��اد��س��ة للمجل�س ال��وط�ن��ي (�أي �ل��ول  )1969ف�ك��رة فل�سطني
الدميقراطية التي طرحتها فتح ،وف�ك��رة ت�صنيف ال�ق��وى العربية �إل��ى تقدمية ورج�ع�ي��ة ،وه��و ما
كانت فتح ترف�ضه .و�أك��دت ال��دورة �أن منظمة التحرير الفل�سطينية الإط��ار الوطني جلميع القوى
الفل�سطينية ،وهو ما تطور بعد ذلك �إلى �شعار "املمثل ال�شرعي والوحيد" .وت�شكلت يف هذه الدورة
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"اللجنة املركزية حلركة املقاومة الفل�سطينية" التي �ضمت فيمن �ضمت ممث ً
ال قيادياً لكل منظمة من
املنظمات الفدائية الع�شر التي وافقت على قرارات املجل�س.
بذلت فتح جهدها لت�أكيد �شعار دولة فل�سطني الدميقراطية ورف�ض �إقامة دولة فل�سطينية فوق
جزء من ال�تراب الوطني الفل�سطيني ،يف دورة املجل�س الوطني الفل�سطيني الثامنة التي عقدت يف
القاهرة يف �شباط  1971بعد �أ�شهر معدودة من �أح��داث �أيلول  1970يف الأردن .وتبنت ال��دورة ال�شعار
الذي طرحته فتح بالعمل على بناء جبهة عربية م�ساندة للثورة الفل�سطينية .وملا قررت هذه الدورة
�إن�شاء "القيادة العامة لقوات الثورة الفل�سطينية" �أ�صبح يا�سر عرفات (فتح) يحمل لقب القائد العام
لقوات الثورة الفل�سطينية بالإ�ضافة �إلى رئا�سة اللجنة التنفيذية .وعار�ضت فتح يف الدورة التا�سعة
للمجل�س الوطني (القاهرة ،متوز � )1971شعار �إ�سقاط النظام الأردين ،واقرتحت بدي ً
ال له �شعار
اجلبهة الوطنية الأردنية .ولكنها تنازلت عن حتفظها على �شعار الإ�سقاط يف دورة املجل�س الوطني
العا�شرة اال�ستثنائية التي عقدت يف ني�سان  1972اثر �إعالن م�شروع اململكة العربية املتحدة.
ا�ستقرت ع�لاق��ات فتح م��ع املنظمات الأخ ��رى داخ��ل اللجنة التنفيذية على �أ��س��ا���س التمثيل
اجلبهوري يف ال��دورة احل��ادي��ة ع�شرة (ك��ان��ون الثاين  )1973فاحتفظت فتح برئا�سة اللجنة وقيادة
القوات ،ومتثلت كغريها بع�ضو واحد بالإ�ضافة �إلى امل�ستقلني.
ويف ال��دورة الثانية ع�شرة (حزيران  )1974التي �شهدت مناق�شات وا�سعة حول برنامج النقاط
الع�شر ،وان�سحاب ممثل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني من اللجنة التنفيذية ،حاولت فتح منع
االنق�سام بني االجتاهات الراف�ضة ملرحلة الأهداف الفل�سطينية والأطراف الراغبة يف ذلك .يالحظ مما
�سبق �أن عالقة فتح مبنظمة التحرير الفل�سطينية بد�أت �سلبية ي�سيطر عليها ال�شك ،وبلغت يف الآونة
الأخرية مرحلة �أقرب �إلى التطابق الكامل ،و�أ�صبح عدد من م�س�ؤويل فتح يجمعون بني م�س�ؤولياتهم
يف منظمة التحرير وم�س�ؤولياتهم يف احلركة .وغدت قيادة قوات العا�صفة منذ  1971ت�صدر بياناتها
الع�سكرية با�سم القيادة العامة لقوات الثورة الفل�سطينية .وت�ؤكد بيانات فتح التم�سك مبنظمة التحرير
�إط��اراً للوحدة الوطنية وممث ً
ال �شرعياً ووحيداً لل�شعب العربي الفل�سطيني .وعلى الرغم من ذلك
ما يزال الكثري من اجلوانب املالية والع�سكرية غري موحد .وتلعب فتح يف القيادة امل�شرتكة للقوات
الفل�سطينية ،ويف القيادة امل�شرتكة للقوات الفل�سطينية والوطنية اللبنانية ،دوراً يتنا�سب وحجمها.
فتح والدول العربية

تنطلق فتح يف عالقاتها مع الدول العربية من �أن فل�سطني فوق اخلالفات العربية لأنها ق�ضية
العرب الأولى ،ومن �إميانها ب�ضرورة �إبراز ال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية وا�ستقالل ن�ضالها .ولذلك
ال تتدخل يف ال�ش�ؤون املحلية للدول العربية ،وال ت�سمح لهذه الدول بالتدخل يف �ش�ؤونها ،وحتر�ص على
حرية العمل الفدائي .وعلى الرغم من ذلك �أعلنت ا�ستعدادها للتن�سيق مع اجليو�ش العربية.
لكن فتح واجهت ،منفردة �أو �ضمن �إطار منظمة التحرير ،م�شكالت كثرية يف عالقاتها بالدول
العربية .وق��د جنحت منذ  1963يف �إقامة عالقات �إيجابية مع القيادة ال�سورية البعثية يف احلرب
والدولة ،ومع جبهة التحرير اجلزائرية ،ومت افتتاح �أول مكتب حلركة فتح ،خارج امل�شرق العربي ،يف
مدينة اجلزائر �سنة  .1974وبعد حرب حزيران � 1967أ�صبحت عالقة فتح بجمهورية م�صر العربية
طيبة ،الأمر الذي �ساعد احلركة على الظهور العلني يف عدد من الأقطار العربية الأخرى.
�أما العالقة باحلكومة الأردنية فقد �شهدت توترات مبكرة ظهرت يف �صدامات م�سلحة بلغت
�أعلى �أ�شكالها يف �صدامات �أيلول  1970التي انتهت باتفاقيات القاهرة وعمان .ويف الوقت نف�سه تزايد
العمل الفدائي والوجود ال�سيا�سي على ال�ساحة اللبنانية ،ووقعت �صدامات بني املنظمات الفل�سطينية،
وفيها فتح ،وال�سلطات اللبنانية تر�سخ عربها وجود الكفاح الفل�سطيني امل�سلح وا�شرتكت اجلماهري
اللبنانية يف ت�أييد العمل الفدائي الفل�سطيني .وانتهت ا�شتباكات �شباط  1970بعقد اتفاقية القاهرة
بني منظمة التحرير واحلكومة اللبنانية.
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وك��ان��ت فتح حتر�ص على �أن تكون لها مكاتبها التمثيلية امل�ستقلة ع��ن منظمة التحرير يف
العوا�صم العربية التي �سمحت للمنظمة بافتتاح مكاتب متثيلية لها فيها� .أما بع�ض البلدان العربية
التي مل تعرتف باملنظمة ،كاململكة العربية ال�سعودية فقد قام مكتب فتح فيها مبهام مكتب منظمة
التحرير �أي�ضاً.
وق��د ك��ان ق��وام عالقة فتح بالدول العربية احلياد بني ه��ذه ال��دول ،واحلر�ص على احل�صول
على الدعم املادي واملعنوي للق�ضية الفل�سطينية ،واحلذر من حماوالت فر�ض الو�صاية على القرارات
الفل�سطينية.
فتح والعالقات الدولية

تنطلق فتح يف عالقاتها الدولية من مبادئها التي تقول �إن ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني جزء
من الن�ضال امل�شرتك ل�شعوب العامل �ضد ال�صهيونية واال�ستعمار والإمربيالية العاملية ،و�إن حترير
فل�سطني واج��ب قومي و�إن�ساين ،وفتح ��ض��رورة �إق��ام��ة �أوث��ق ال�صالت مع القوى التحررية العاملية
املناه�ضة لل�صهيونية والإمربيالية التي تدعم كفاح ال�شعب الفل�سطيني امل�سلح العادل.
كانت عالقات فتح بالقوى ال�سيا�سية تتم من خالل ممثليها يف االحتادات والروابط الطالبية
والعمالية ،با�ستثناء زيارة وفد منها جلمهورية ال�صني ال�شعبية �سنة  1964ولقائه الرئي�س �شو �إن الي،
وافتتاح مكتب للحركة يف بكني ما يزال يقوم بعمل منظمة التحرير .وبا�ستثناء لقاء عدد من قياديي
فتح �سنة  1965ب�أرن�ستو ت�شي غيفارا يف اجلزائر.
مل ت�أخذ العالقات �شك ً
ال ر�سمياً �إال ابتداء من عام  1968حني توقفت �صلة فتح بعدد من الأحزاب
الأوروبية الي�سارية ،ال �سيما يف فرن�سا و�إيطاليا ،وجنحت يف �إقامة �أول مع�سكر دويل للت�ضامن عام
 ،1970وزار قواعدها يف الأردن وفود من ال�صني وكوريا الدميقراطية وفيتنام وكوبا ،وبد�أت احلركة
تر�سل �أعداداً من مقاتليها للتدرب يف ال�صني وكوبا وفيتنام.
قويت �صلة فتح يوغ�سالفيا وبرئي�سها تيتو وو�صلت �إلى درجة افتتاح مكتب ملنظمة التحرير
وتقدمي منح درا�سية ومدنية وع�سكرية للمنظمة .وبعد عام  1970تطورت عالقات فتح مع االحتاد
ال�سوفييتي من خ�لال جلنة الت�ضامن الآ�سيوي-االفريقي ،ودع��ي وف��د قيادي من احلركة لزيارة
االحتاد ال�سوفييتي و�أجرى حواراً فكرياً مع م�س�ؤولني يف احلزب ال�شيوعي ال�سوفييتي عام .1977
جنحت فتح ،م��ن خ�لال ممثيلها �أو م��ن خ�لال وج��وده��ا يف �إط��ار منظمة التحرير ،يف �إقامة
عالقات ثنائية مع عدد من الأحزاب اال�شرتاكية الدميقراطية ،ال �سيما يف النم�سا وال�سويد وال�سنغال.
وقد ت�ضمن الربنامج ال�سيا�سي الذي �أقره امل�ؤمتر الرابع حلركة فتح ( )1980فقرة خا�صة تظهر �أثر
هذا التطور يف العالقات الدولية وت�شدد على تدعيم التحالف اال�سرتاتيجي مع الدول اال�شرتاكية،
وال�ع�لاق��ات الن�ضالية م��ع ح��رك��ات ال�ت�ح��رر يف ال �ع��امل ،وال�ع�لاق��ة م��ع ال�شعوب وال ��دول الإ�سالمية
واالفريقية ودول عدم االنحياز.
ومن ال�صعب الإحاطة بجميع عالقات فتح الدولية ،ل�سرية بع�ضها ،ولتداخل بع�ضها الآخر مع
عالقات منظمة التحرير الفل�سطينية .ومتار�س فتح هذه العالقات ب�أجهزة خا�صة ،كمكتب العالقات
اخلارجية والإع�لام اخلارجي� ،أو مبكاتب منظمة التحرير التي يتوالها م�س�ؤولون من فتح ،كوفد
املنظمة الدائم لدى منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وجلنة القد�س� ،أو يقوم بها قياديون من فتح ال يتولون
م�س�ؤوليات ر�سمية حمددة.

الرئي�س اليوغ�ساليف تيتو
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�صاغ امل�ؤ�س�سون ما �سمي (هيكل البناء الثوري) و(بيان حركتنا) ،واتفقوا على ا�سم
احلركة كما يقول عرفات" :هي حركة التحريرالوطني الفل�سطيني واخت�صارها حتوف،وهي
كلمة لي�ست منا�سبة ،حذفنا الواو ف�أ�صبحت "حتف" وهي لي�ست منا�سبة لأن �شعارنا ثورة
حتى الن�صر ولي�ست ثورة حتى اال�ست�شهاد،ولذلك قلبنا احلتف ف�صارت "فتح" ..ثورة حتى
الن�صر املبني ".
وكان الهدف ب�سيطا وال ينطوي على �أية اعتبارات اجتماعية �أو ايديولوجية ،فقد
اقت�صر على "حترير فل�سطني عن طريق الكفاح امل�سلح" .لقد م ّل الفل�سطينيون من اخلطابات
" نحن الفل�سطينيني نريد دولة م�ستقلة وذات �سيادة ،ولهذا يتوجب علينا �أن نحررها بالقوة.
ال يوجد طريق �آخر �أمامنا".
ومببادرة من خليل الوزير ويا�سر عرفات مت �إ�صدار �صحيفة �شهرية يف ت�شرين الأول
 1959هي "فل�سطيننا .نداء احلياة"طبعت ووزعت يف لبنان ودول اخلليج العربية واجلزائر،
لكنها كانت توزع �سرا بني الفل�سطينيني يف �سورية وم�صر والأردن وال�ضفة الغربية وقطاع
غزة والعراق.

احمد قريع

قامت جملة فل�سطيننا مبهمة التعريف بحركة فتح ون�شر فكرها ما بني  1959و 1964
وا�ستقطبت من خاللها العديد من �أع�ضاء املجموعات التنظيمية الثورية الأخرى ،فان�ضم
يف تلك الفرتة كل من عبد الفتاح حمود� ،صالح خلف ،حممود عبا�س ،ماجد �أبو �شرار� ،سليم
الزعنون� ،أحمد قريع ،فاروق القدومي� ،صخر حب�ش ،هاين احل�سن ،هايل عبد احلميد،
يحيى عا�شور ،زكريا عبد احلميد� ،سميح �أبو كويك وعبا�س زكي وغريهم الكثري �إلى �صفوف
احلركة النا�شئة.

�سليم الزعنون

ولإدراكه الدور الذي يجب �أن تلعبه املنظمات الطالبية �أ�س�س عرفات االحتاد العام
لطالب فل�سطني يف  29ت�شرين الثاين .1959
بعد انت�صار الثورة اجلزائرية عام  1962وبعد ت�شكيل رئي�س اجلمهورية املنتخب
�أحمد بن بيال �أول حكومة للجزائر احلرة ،دعت القيادة اجلزائرية جمال عرفات -ال�شقيق
الأكرب ليا�سر� -إلى زيارة اجلزائر عرفانا له مبا كان قدمه ال�شخا�صهم ولعائالتهم وللثورة
اجلزائرية يف �أي��ام ن�ضالهم وتواجدهم يف م�صر �أو يف ال�سجون ،وعر�ضوا عليه وظيفة
م�ست�شار ل�ش�ؤون الق�ضية الفل�سطينية يف احلكومة اجلزائرية وقبلها.
ويف العام التايل ( )1963ا�صطحب يا�سر عرفات رفيق دربه خليل الوزير يف زيارة �إلى
اجلزائر وقدمهما جمال عرفات �إلى �أحمد بن بيال وحممد خي�ضر .كانت مكاتبهما يف نف�س
املبنى احلكومي الذي فيه مكتب جمال .وحظي الوفد الفل�سطيني بدعم كبري يف عدة جماالت
من القيادة اجلزائرية .وا�سندت "فتح" �إلى جمال عرفات مهمة متثيلها يف اجلزائر قبل
تكليف خليل الوزير بعد ذلك ب�أ�شهر بهذه املهمة .وكان مكتبها يف اجلزائر �أول مكتب ر�سمي
للحركة يف الدول العربية .
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ويف �آذار  1964وبدعم من اجلزائر �سافر يا�سر عرفات وخليل الوزير �إلى بكني بدعوة
من القيادة ال�صينية .وكانت املقابلة مبثابة انت�صار مهم لـ "فتح"،ومع �أن ال�صينيني ن�صحوا
عرفات بالرتيث قبل الدخول يف الكفاح امل�سلح �إال �أن��ه تلقى وع��دا منهم باحل�صول على
م�ساعدتهم مبجرد اندالع املعارك الأولى .
وا�صل عرفات ورفاقه يف "فتح" ن�شاطاتهم وحتركاتهم وات�صاالتهم حت�ضريا لبدء
مرحلة الكفاح امل�سلح .ويف اجتماع عقد بالكويت يف �شباط  1963انتخب فيه الأع�ضاء الع�شرة
للجنة الـمركزية حلركة "فتح" ،كان عرفات يف طليعتهم متحم�س ًا النطالق الكفاح الـم�سلح،
ولكنه كان ي�شكل مع م�ؤيدي هذا الر�أي �أقلية ،فقد وقفت الأغلبية مع خالد احل�سن الـمعتدل،
الـم�ؤيد لفكرة الرتيث ،على �أمل احل�صول على دعم البلدان العربية.
ويف غ�ضون ذلك ،عقد جمال عبد النا�صريف القاهرة �أول م�ؤمتر قمة عربية يف كانون
الثاين  ،1964ومن �ضمن ما متخ�ضت عنه القمة قرار ين�ص على دعم الكيان الفل�سطيني
على ال�صعيدين ال�سيا�سي والع�سكري من خالل �إن�شاء م�ؤ�س�ستني هما :منظمة التحرير
الفل�سطينية( )7وجي�ش التحرير الفل�سطيني.ومت اختيار �أحمد ال�شقريي ممثل فل�سطني لدى
جامعة ال��دول العربية ملتابعة القرار،ودعا ال�شقريي �إلى عقد امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي ملنظمة
التحرير -املجل�س الوطني الفل�سطيني -عام  1964يف القد�س ،التي كانت خا�ضعة لل�سيادة
الأردنية منذ جرى �ضم ال�ضفة الغربية �إلى اململكة الأردنية الها�شمية يف العام .1949
ح�ضر يا�سرعرفات وخالد احل�سن امل�ؤمتر كممثلني عن الفل�سطينيني يف الكويت وكمال
ع��دوان ممثال للفل�سطينيني يف قطر ،و�أحمد �أب��و �ستة ممثال للفل�سطينيني يف القاهرة..
وخليل الوزير ممثال للفل�سطينيني يف اجلزائر.وخرج امل�ؤمتر بوثيقة مهمة بالن�سبة للر�أي
العام الفل�سطيني هي :الـميثاق القومي الفل�سطيني الذي عدله الفدائيون يف العام 1968
و�أ�صبح يدعى امليثاق الوطني الفل�سطيني.

خالد احل�سن
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هامش
( )7تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

ح��زي��ران  ،1964وب��دع��وة م��ن مم�ث��ل فل�سطني ل��دى جمل�س ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة �أح�م��د
ال�شقريي� ،أعلن امل�ؤمتر الوطني الفل�سطيني قيام منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�أقر "امليثاق القومي
الفل�سطيني".
نُظر �إل��ى املنظمة يف حينه ك ��أداة للأنظمة العربية ،وم��ا من �شخ�ص ك��ان ميكنه التنب�ؤ ب�أنها
�ست�صبح يف العقود التالية امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الفل�سطينية الأكرث حيوية والأقوى متثي ً
ال ،لتوحيدها
حلقة وا�سعة ومذهلة من الفل�سطينيني :ق��ادة وك��وادر املنظمات الفدائية ،املثقفني ،العمال ،رجال
الأعمال يف ال�شتات� ...إلى الفل�سطينيني يف املناطق املحتلة .وجنحت املنظمة لفرتة طويلة يف �أن ت�شكل
املظلة التي ت�ستطيع االدعاء بكل م�شروعية �أنها املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني .ونظراً
�إلى ال�ضغوط اخلارجية ال�شديدة التي كانت متار�س عليها على الدوام والتوترات التي كانت تع�صف
وتعجب .ومن املفارقة �أن �إن�شاء
يف داخلها ،ف�إن جمرد بقائها كان يبدو �أحياناً كثرية مو�ضع ت�سا�ؤل ّ
ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  1994هو الذي �أ�سهم �إلى حد كبري يف تهمي�ش منظمة التحرير.
عندما مت ت�أ�سي�س منظمة التحرير ،اتُّهمت ب�أنها م�ؤ�س�سة "فوقية" وتفتقد ال�صفة التمثيلية
لل�شعب الفل�سطيني ،ومع هزمية حرب عام  1967و�سقوط الرهان على الأنظمة واجليو�ش العربية،
وت�أ ُّكد ف�شل منظمة التحرير نف�سها ،برزت تنظيمات فل�سطينية مقاتلة جديدة ،وتو�سعت العمليات
الفدائية �ضد �إ�سرائيل ،ما ا�ضطر �أحمد ال�شقريي �إلى اال�ستقالة ،مف�سحاً املجال �أم��ام نقل القيادة
�إلى املنظمات الفدائية ("فتح" ،ال�صاعقة ،اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،جبهة الن�ضال ال�شعبي
الفل�سطيني) ،وحتديداً �إل��ى �أقواها ،حركة "فتح" ،وحتقق ذلك ر�سمياً يف ال��دورة الرابعة للمجل�س
الوطني الفل�سطيني يف القاهرة يف مت��وز  ،1968ال��ذي تبنى "امليثاق الوطني" ب��دي� ً
لا ع��ن "امليثاق
القومي" ل�سنة  ،1964وفيه �أن منظمة التحرير هي "الإطار املمثل" لقوى الثورة الفل�سطينية امل�سلحة،
وهي "م�س�ؤولة عن حركة ال�شعب العربي الفل�سطيني يف ن�ضاله من �أج��ل ا�سرتداد وطنه وحتريره
والعودة �إليه وممار�سة حق تقرير امل�صري فيه".
ويف ت�شرين الأول  ،1968طرحت حركة "فتح" �شعار "الدولة الفل�سطينية الدميوقراطية"
"بغ�ض النظر عن الدين واللغة" بالتمتع بحقوق مت�ساوية .وتبنى
ال�ضامنة حق جميع مواطنيها
ّ
املجل�س الوطني الفل�سطيني هذا ال�شعار يف دورته اخلام�سة بالقاهرة بداية �شباط � ،1969إلى جانب
انتخاب يا�سر عرفات رئي�ساً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية.
يف الفرتة بني �صيف  1970و�صيف  ،1971واجهت منظمة التحرير �أزمتها الرئي�سية الأولى ب�سبب
التحدي الذي مثّله وجودها دول ًة داخل الدولة يف الأردن ،ف�إثر جمابهات ع�سكرية و�سيا�سية ،وعلى
الأخ�ص يف �أيلول ،1970جنحت ال�سلطات الأردنية ،يف متوز  ،1971يف �إنهاء حالة "ازدواجية ال�سلطة"
ويف الق�ضاء على الوجود الفل�سطيني امل�سلح ،الأمر الذي فر�ض على منظمات املقاومة الفل�سطينية
امل�سلحة نقل قيادتها �إلى لبنان وتو�سيع وجودها فيه ،وهو الوجود الذي كان اتّخذ �صفة ال�شرعية يف
اتفاق القاهرة الذي مت التو�صل �إليه بني اجلي�ش اللبناين وعرفات يف ت�شرين الثاين .1969
بعد اندالع حرب عام  ،1973التي �أوجدت نتائجها وهماً ب�إمكان التو�صل �إلى ت�سوية �سيا�سية تزيل
كامل �آثار عدوان حزيران � ،1967أجمعت ف�صائل منظمة التحرير على رف�ض عودة ال�ضفة الغربية �إلى
ال�سيادة الأردنية ،م�ستندة يف ذلك �إلى موقف قطاعات وا�سعة من جماهري املناطق املحتلة ،التي عبرّ ت
من خالل "اجلبهة الوطنية الفل�سطينية" ،التي ت�شكّلت يف �آب  ،1973عن رغبتها يف �أن تتح ّمل منظمة
التحرير م�س�ؤوليتها عن م�صري الأرا�ضي التي قد تن�سحب منها �إ�سرائيل .ويف �أعقاب نقا�شات حامية،
تبنّى املجل�س الوطني الفل�سطيني يف دورته الثانية ع�شرة يف القاهرة مطلع حزيران " ،1974برنامج
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النقاط الع�شر" ملنظمة التحرير ،الذي ن�ص على �إقامة "�سلطة ال�شعب الوطنية امل�ستقلة املقاتلة فوق
الأرا�ضي الفل�سطينية التي �سيندحر عنها االحتالل" .ولكن بدا وا�ضحاً ،منذ ذلك احلني� ،أن منظمة
التحرير تتجه نحو تبنّي �شعار �إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية (مبا فيها القد�س ال�شرقية)
وقطاع غزة� ،إلى جانب دولة �إ�سرائيل .وهو ال�شعار الذي �أق ّرته بالفعل بعد ثالث �سنوات تقريباً ،يف
الدورة الثالثة ع�شرة للمجل�س الوطني الفل�سطيني ،التي انعقدت يف القاهرة يف �آذار .1977
وباال�ستناد �إلى هذا التح ّول الذي طر�أ على مواقفها ،ا�ستطاعت منظمة التحرير �أن حتقق عدداً
من املكا�سب ال�سيا�سية املهمة على ال�صعيدين الدويل والعربي ،ففي الأ�سبوع الثاين من ت�شرين الأول
 ،1974دعت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،بعد الكلمة التي �ألقاها يا�سر عرفات �أمامها� ،إلى ممار�سة
ال�شعب الفل�سطيني حقوقه الثابتة يف فل�سطني ،مبا فيها "حقه يف تقرير امل�صري من دون تدخل
خارجي ،وحقه يف اال�ستقالل وال�سيادة الوطنيني" (ال�ق��رار رق��م  ،)3236ومنحت منظمة التحرير
�صفة املراقب يف الأمم املتحدة (القرار رقم � .)3237أما م�ؤمتر القمة العربية ،الرباط ،الذي انعقد يف
ت�شرين الأول  ،1974ف�أكد حق ال�شعب الفل�سطيني "يف العودة �إلى وطنه وتقرير م�صريه" ،وحقه "يف
�إقامة ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة بقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية ،بو�صفها املمثل ال�شرعي الوحيد
لل�شعب الفل�سطيني".
يف الن�صف الثاين من ال�سبعينيات ،ط��ر�أ حت� ّول على بنية منظمة التحرير جنم عن عدد من
العوامل ،فقد دخلت منظمة التحرير يف موقع الدفاع عن النف�س على ال�صعيد ال�سيا�سي� ،إثر تبدد
�سراب الت�سوية ال�سيا�سية و�إق��دام م�صر على انتهاج طريق احلل املنفرد مع �إ�سرائيل ،الذي تكلل يف
�أيلول  1978بتوقيعها اتفاقيات كامب ديفيد ،كما دخلت يف موقع الدفاع عن النف�س على ال�صعيد
الع�سكري ،بعد اندالع احلرب الأهلية اللبنانية يف ني�سان  1975وانخراط ف�صائلها فيها ،وقيام �إ�سرائيل
�إثر عدوانها على جنوب لبنان يف منت�صف �آذار  ،1978ب�إقامة "ال�شريط العازل" .بيد �أن التح ّول الذي
طر�أ على بنية منظمة التحرير مل يكن ممكناً يف تلك الفرتة لوال املوارد املالية الكبرية التي �صارت
متتلكها ،وبخا�صة بعد �أن قررت القمة العربية ،بغداد ،يف ت�شرين الثاين  ،1978تقدمي م�ساعدة �سنوية
للمنظمة ُق ّدرت مببلغ  300مليون دوالر ،لتمكينها من الت�صدي لتداعيات كامب ديفيد ال�سلبية على
وجودها يف لبنان وعلى �صمود �سكان املناطق الفل�سطينية املحتلة .ونتيجة هذه العوامل جمتمعةً،
راحت منظمة التحرير تتح ّول ،على ال�صعيد الع�سكري ،من منظمة فدائيني �إلى منظمة متتلك جي�شاً
نظامياً يخو�ض حرب مواقع باالعتماد على �أ�سلحته الثقيلة ،وبخا�صة �سالح املدفعية وال�صواريخ� .أما
على ال�صعيد االجتماعي ،فقد راحت املنظمة تتح ّول جهازاً "حكومياً" بريوقراطياً ،يتمتع القائمون
عليه بامتيازات مادية ومعنوية عديدة ،وهيئة للت�شغيل والرعاية االجتماعية ،ت�شغّل ع�شرات الآالف
من املتفرغني الذين يتقا�ضون رواتب �شهرية وترعى �آالف الأ�سر يف املجاالت االجتماعية املختلفة.
ط��اول حت��ول رئي�سي منظمة التحرير يف ح��زي��ران  ،1982عندما ب��د�أت ال�ق��وات الإ�سرائيلية
هجومها الوا�سع على لبنان ،ال��ذي �أ�سفر يف �أعقاب �صمود فل�سطيني -لبناين ا�ستمر ما يقرب من
ثالثة �أ�شهر ،عن اقتالع الوجود الع�سكري ملنظمة التحرير من لبنان .وبرحيل قواتها و�أجهزتها عن
لبنان ،فقدت املنظمة "القاعدة الآمنة" التي كانت تو ّفر لها حرية التحرك ال�سيا�سي ،كما خ�سرت ورقة
"الكفاح امل�سلح" التي ا�ستخدمتها لتثبيت دورها طرفاً �أ�سا�سياً يف ال�صراع ،و�شريكاً حمتم ً
ال يف الت�سوية
ال�سيا�سية ،كما كان لت�شتت قياداتها �أث��ر يف ان�شقاق �صفوفها ،ال��ذي �أعقب تفجر اخل�لاف ال�سيا�سي
وال�صدام الع�سكري داخل حركة "فتح" .ومن ناحية �أخ��رى ،بات الالجئون الفل�سطينيون مه ّم�شني
يف ال�ساحة ال�سيا�سية واالجتماعية اللبنانية ،ومن دون حماية ،وهدفاً يف نزاع من �أطراف عديدة ،كما
تبينّ خالل جمزرة �صربا و�شاتيال يف �أيلول  ،1982وخالل "حرب املخيمات" بني املنظمات الفل�سطينية
وحركة �أم��ل ال�شيعية ،التي اندلعت �سنة  1985وانتهت بقيام الربملان اللبناين يف �أي��ار  1987ب�إلغاء
اتفاق القاهرة ل�سنة .1969
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ومل ي �ف �ل��ح ان �ف �ت ��اح ق� �ي ��ادة م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة ع �ل��ى ك� � ٍّ�ل م��ن
الأردن وم �� �ص��ر يف �إخ ��راج� �ه ��ا م ��ن ح ��ال ��ة ال �� �ض �ع��ف ال � ��ذي �� �ص ��ارت ت� �ع ��اين م� �ن ��ه ،وب �خ��ا� �ص��ة ب�ع��د
�أن راح � ��ت ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،امل�ن���ش�غ�ل��ة ب �ـ��احل��رب الإي ��ران� �ي ��ة-ال� �ع ��راق� �ي ��ة وت��داع �ي��ات �ه��ا ،ت�ت�ج��اه��ل
وج ��وده ��ا جت ��اه�ل ً�ا ت ��ام� �اً ت �ق��ري �ب �اً ،ك �م��ا جت � ّل��ى ذل� ��ك يف م� ��ؤمت ��ر ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ع� � ّم ��ان .1987
ومل ينقذ املنظمة من هذه احلالة �سوى ان��دالع االنتفا�ضة الفل�سطينية يف كانون الأول  ،1987التي
ك ّر�ست انتقال مركز ثقل الن�ضال الوطني الفل�سطيني من اخلارج �إلى الداخل ،و�أحيت الدور ال�سيا�سي
ملنظمة التحرير ،وبخا�صة بعد ق��رار احلكومة الأردن �ي��ة يف  31مت��وز  1988ف��ك العالقة القانونية
والإدارية بني ال�ضفتني ال�شرقية والغربية لـنهر الأردن ،وقيام الدورة التا�سعة ع�شرة للمجل�س الوطني
الفل�سطيني يف مدينة اجلزائر ،يف منت�صف ت�شرين الثاين  ،1988ب�إ�صدار "�إعالن اال�ستقالل" ،الذي
ت�ضمن موافقة منظمة التحرير على قرار تق�سيم فل�سطني الدويل ،وموافقتها على قرا َري جمل�س
الأم��ن  242و� 338أ�سا�ساً النعقاد امل�ؤمتر ال��دويل لل�سالم .بيد �أن االنتفا�ضة ،التي �أخرجت منظمة
التحرير من و�ضعية التهمي�ش ال�سيا�سي ،ما لبثت �أن خلقت لقيادتها حتدياً داخلياً كبرياً ،متثّل يف بروز
"الإ�سالميني" مناف�سني لها يرف�ضون االعرتاف بربناجمها ال�سيا�سي وبوحدانية متثيلها لل�شعب
الفل�سطيني.
عندما غزا العراق الكويت يف �آب  ،1990كانت قيادة منظمة التحرير تواجه م�أزقاً �سيا�سياً خانقاً،
ففي الوقت الذي و�صلت "مبادرة ال�سالم" الفل�سطينية �إلى طريق م�سدود ،ال �سيما بعد �إقدام الإدارة
الأمريكية على قطع احلوار الذي كانت بد�أته مع قيادة املنظمة ،بد�أت االنتفا�ضة تف�شل يف التح ّول
حالة من الع�صيان املدين ال�شامل ويف حتقيق مكا�سب �سيا�سية جديدة للق�ضية الفل�سطينية ،بالتزامن
مع موجات هجرة يهودية وا�سعة كانت تتدفق �إلى �إ�سرائيل من جمهوريات االحتاد ال�سوفييتي.
و�إزاء هذه الظروف ال�صعبة ،تبنّت قيادة منظمة التحرير "املبادرة" ال�سيا�سية التي طرحها
الرئي�س العراقي �ص ّدام ح�سني ،ومتثلت بـ"الربط" بني كل النزاعات يف ال�شرق الأو�سط ،وهي املبادرة
التي تبددت �إثر هزمية اجلي�ش العراقي على يد "التحالف الدويل" وان�سحاب العراق من الكويت،
�إ�ضافة �إلى فر�ض ح�صار �سيا�سي ومايل ،عربي ودويل �شديد على قيادة منظمة التحرير ،ما دفعها
�إلى املوافقة على ال�شروط الأمريكية للم�شاركة يف م�ؤمتر دويل لل�سالم انعقد يف مدريد عام  ،1991ثم
دخول مفاو�ضات �سرية مع احلكومة الإ�سرائيلية يف �أو�سلو �أ�سفرت يف �أيلول  ،1993عن "اتفاق �إعالن
املبادئ الفل�سطيني -الإ�سرائيلي" املعروف با�سم اتفاقات �أو�سلو ،وتبادل "ر�سائل االعرتاف املتبادل"
بني منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة الإ�سرائيلية.
بيد �أن ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،زاد من �إ�ضعاف منظمة التحرير وتهمي�ش دورها "مظل ًة
�سيا�سية جامعة" للفل�سطينيني ،وك ّر�س الف�صل بني �إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة وحق عودة الالجئني ،كما �أدى �إلى تعميق االنق�سام بني جتمعات ال�شعب الفل�سطيني الرئي�سية
الثالثة :يف ال�شتات ،ويف املناطق التي احتلت عام  ،1967ويف املناطق التي احتلت عام  .1948كما ت�سبب
تهمي�ش منظمة التحرير يف تراجع الدور ال�سيا�سي للفل�سطينيني يف ال�شتات ،حيث مل يعد ق�سم كبري
من الالجئني يرى يف املنظمة ممث ً
ال.
خالل ن�صف قرن منذ ت�أ�سي�سها ،م ّرت منظمة التحرير بعدد من التحوالت :من جمموعة تابعة
للدول العربية �إلى املمثل الأكرث ديناميكية للتطلعات الفل�سطينية ،ومن قوة ثورية �سيا�سياً وع�سكرياً
�إلى جهاز بريوقراطي ،ومن فاعل رئي�سي على ال�ساحة الدولية �إلى بنية مهم�شة تفتقر �إلى م�ضمون.
وعلى الرغم من الدعوات الدورية �إلى �إعادة تن�شيط منظمة التحرير و�إ�صالحها ،مل يبا�شَ ر حتى اليوم
بهذه املهمة الهائلة ،ومع ذلك فمن غري املمكن جتاهل �إجن��ازات منظمة التحرير ال�ضخمة ،و�إرثها
و�أثرها الكبريين يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني املعا�صر.

الرئي�س العراقي �ص ّدام ح�سني

الأمري جابر الأحمد جابر ال�صباح
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االنطالقة المسلحة
بعد دخول امل�شروع الإ�سرائيلي لتحويل مياه نهر االرن حيز التنفيذ يف �صيف 1964
حاول يا�سر عرفات ت�سريع البدء يف الكفاح الـم�سلح .ات�صل باجلزائريني ،الذين وعدوه
بتدريب مقاتليه ،وبال�صينيني ،الذين وعدوه  بالأ�سلحة .ثم اجته نحو البعثيني ال�سوريني،
وفتحت دم�شق �أبوابها لعرفات و"فتح" لت�صبح �سوريا البلد الثاين ال��ذي يفتح مكتبا
لـ"فتح"بعد اجلزائر .وت�صدرت م�س�ألة التزود بال�سالح اهتمامات عرفات يف هذه املرحلة.

اعتقال عرفات في دمشق
اعتقل عرفات يف �سورية اثناء قيامه بنقل �أ�صابع ديناميت من لبنان �إلى الأردن.
وتدخل رج��ل االرت�ب��اط بني "فتح" وال�سلطات ال�سورية وه��و العقيد �أحمد ال�سويداين،
رئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سورية "امل�ؤيد املتحم�س للعمليات الفدائية" لالفراج عن
عرفات،وكان هذا ال�ضابط � أقام ات�صاال دائما بعرفات ،الـمقيم يف بريوت �آنذاك يف معظم
الأحيان .
كما اقامت "فتح" �سرا عددا من وحدات ت�صنيع القنابل ال�صغرية يف ال�ضفة الغربية .

جدل االنطالقة
ويف نهاية �آب  ،1964اجتمع الـمجل�س الع�سكري لـ "فتح" برئا�سة عرفات للبحث يف
انطالق العمل الع�سكري .ومل يتمكن عرفات من � إقناع احلا�ضرين بوجوب بدء الكفاح
الـم�سلح ب�أ�سرع وقت ممكن.و مل يح�سم االمر �أي�ضا يف اجتماع للجنة املركزية لـ"فتح" عقد
يف �شهر ت�شرين الثاين من نف�س ال�سنة .ولكن يف اجتماع لقادة احلركة عقد يف عمان يف نف�س
ال�شهر"ت�شرين الثاين" مت التوافق على بدء الكفاح امل�سلح ب�أ�سرع وقت .ويف نهاية كلمته
�أمام االجتماع �أطلق عرفات عبارته ال�شهرية" .و�إنها لثورة حتى الن�صر".ومت حتديد ال�ساعة
احلادية ع�شرة م�ساء يوم  31كانون الأول  1964موعدا للعملية الع�سكرية الأول��ى "عملية
عيلبون " ،وكتب عرفات وخليل الوزير بالغ العملية ووزع��اه على �صناديق بريد ال�صحف
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية والأح��زاب يف بريوت.وحمل البيان توقيع جهة غري معروفة حينها
"العا�صفة"وهي اجلناح امل�سلح حلركة التحرير الوطني الفل�سطيني .
واعتمدت الثورة الفل�سطينية بعد ذلك تاريخ الأول من كانون الثاين من كل عام
لالحتفال بانطالق الكفاح امل�سلح لتحرير فل�سطني.
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وتوا�صلت العمليات الفدائية بعد ذلك ،وعندما �ضغطت م�شكلة ت�أمني املوارد املالية
على "فتح" قام يا�سرعرفات بت�صفية �أعماله يف الكويت للم�ساعدة يف متويل احلركة،
وانتخب قائدا ع�سكريا للحركة بعد �أن ا�ضطر �أبو يو�سف النجار �إلى ترك موقعه ليعمل من
�أجل ت�أمني نفقات �أ�سرته كثرية العدد.

دعم سوريا
وتعززت عالقات عرفات خالل العامني  1966 - 1965مع القيادة ال�سورية ،وعندما
وقع انقالب الراديكاليني البعثيني يف دم�شق يف �شباط  1966زادت متانة العالقات بني
ال�سلطات ال�سورية و"فتح" ،وقدم حافظ الأ�سد الذي كان قائدا للقوات اجلوية حينها دعما
ع�سكريا كبريا للحركة "ت�سليحا وتدريبا" ،وكذلك �إعالميا حيث �أ�صبحت �إذاعة فل�سطني
من دم�شق هي التي تبث بالغات وبيانات العا�صفة ،وكان يا�سر عرفات هو الذي يحملها
مبا�شرة �إلى امل�س�ؤول عن الإذاعة .ولكن �شهر الع�سل مل يدم طويال بني اجلانبني ،فقد كان
ال�سوريون يرف�ضون �أن يقوم الفدائيون ب�أي ن�شاط دون موافقتهم .وهذا يتعار�ض مع النزعة
اال�ستقاللية التي كانت "فتح" ت�صر عليها .وهكذا اعتقل يا�سر عرفات لأيام لأن دم�شق
ا�شتبهت يف ا�شرتاكه بعملية تخريب خط الأنابيب الذي ينقل النفط من ال�سعودية عرب �سورية
والأردن .ثم اعتقل عرفات وخليل الوزير وع�شرة من منا�ضلي "فتح" بعد مقتل يو�سف عرابي
البعثي الفل�سطيني والذي كان �ضابطا يف اجلي�ش ال�سوري .
وكبادرة ح�سن نية جتاه دم�شق قررت "فتح" تعليق ن�شاط الذين اعتقلوا .لكن عرفات
�سرعان ما �أقنع قيادة احلركة با�ستئناف ن�شاطه للقيام بعملية فدائية �ضد �إ�سرائيل .غري�أنه
اعتقل مع جمموعته على يد قوات الأمن اللبنانية ملدة ثالثة �أ�سابيع .
وت�صاعدت وترية العمليات الفدائية يف العام  1966خا�صة تلك التي تنطلق من �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية التي كانت خا�ضعة لل�سيادة الأردنية .ومع حت�سن العالقات بني م�صر و�سورية
ا�ستفادت "فتح" من ذلك وا�صبحت �إذاع��ة القاهرة و�إذاع��ة �صوت العرب تبثان بالغات
"العا�صفة" �إ�ضافة �إلى �إذاعة دم�شق .

العدوان اإلسرائيلي عام 1967
عند وقوع العدوان الإ�سرائيلي على الدول العربية يف اخلام�س من حزيران (1967 )8
عقد عرفات جتماعا للقيادة الع�سكرية الفل�سطينية وتقرر فيه امل�شاركة يف احلرب ،وتوجهت
وحدات من الفدائيني �إلى ه�ضية اجلوالن.
و عندما �سمع عرب الإذاعة �صوت جمال عبد النا�صر معلنا الهزمية والنك�سة وا�ستقالته
يف اليوم ال�ساد�س للحرب ،قال عرفات" :ك�أن �صاعقة �ضربتني" .ولكنه مل يت�أخر عن التحرك
ملواجهة الو�ضع اجلديد مع �سقوط بقية فل�سطني"ال�ضفة الغربية وقطاع غزة" ،و�سيناء
واجلوالن حتت االحتالل الإ�سرائيلي .
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هامش
( )8عرفات وحرب 1967

وعندما �سمع عرب الإذاعة �صوت جمال عبد النا�صر معلنا الهزمية والنك�سة وا�ستقالته يف اليوم
ال�ساد�س للحرب ،قال عرفات «ك��أن �صاعقة �ضربتني" ولكنه مل يت�أخرعن التحرك ملواجهة الو�ضع
اجلديد مع �سقوط بقية فل�سطني "ال�ضفة الغربية وقطاع غزة" و�سيناء واجل��والن حتت االحتالل
الإ�سرائيلي .
وقررت قيادة "فتح" ب�ضغط من عرفات و"�أبي جهاد" ا�ستئناف الكفاح امل�سلح ،وتقرر �أي�ضا نقل
مقر قيادة الفدائيني �إلى الأر�ض املحتلة.
وفعال دخل عرفات �إلى الأر���ض املحتلة يف متوز  1967عرب نهر االردن بهدف تقييم الأو�ضاع
والإ�شراف على �سري العمليات .ونفذت العملية الفدائية الأولى بعد احلرب يوم � 31آب  .1967واجته
عرفات �أو ًال مع ثالثة �ضباط نحو جنني� ،شمال ال�ضفة الغربية ثم التج�أ �إلى كهف يقع يف حميط
بلدتي طوبا�س وقباطية ،و�أقام فيه �أول مركز للقيادة ،ثم توجه بعد ذلك �إلى منطقة طولكرم ،و�أقام
يف مكان قريب من دير الغ�صون.راح ينظم خاليا من الـمقاتلني يف كل مكان يحل فيه ،وير�سل �أكرثهم
براعة يف دورة تدريبية مكثفة يف �سورية ،التي كان التعاون معها يف هذا الـميدان وثيقاً .ويف نابل�س،
�شماال� ،أن�ش�أ مركز ن�شاطات لـ "فتح" .واكت�شفت �أجهزة اال�ستخبارات الإ�سرائيلية خمب�أه .اقتحم جي�ش
االحتالل فج�أة ال�شقة التي كان يقيم فيها ،لكنه كان غادرها قبل ذلك بوقت قليل.توجه عرفات من
نابل�س �إلى رام اهلل و�أقام يف بيت ب�شارع االخوة قرب مطعم نعوم ال�شهري وقتها .وتركها قبل وقت قليل
�أي�ضا من اقتحام جنود جي�ش االحتالل لها حيث اعتقلوا حينها في�صل احل�سيني الذي كان قادما للقاء
عرفات.وانتقل عرفات ليقيم يف بيت ب�شارع "�سانت مارك" يف القد�س .وظلت قوات االحتالل تطارده،
فاقتحمت البيت لكنها مل تعرث �إال على �أ�سلحة وخم�سة مقاتلني .كان عرفات قد غادر �إلى بيت حلم
حيث كان على موعد مع ك��وادر من "فتح" ويف بيت حلم �أفلت من االعتقال وتوجه عرفات خالل
تواجده يف الأر�ض املحتلة �إلى اخلليل وو�صل �إلى يافا �أي�ضا.
قرر عرفات مغادرة املنطقة بعد تزايد حمالت االعتقال ومالحقة قوات االحتالل له .وتوجه
�إلى الأردن حيث �أقامت "فتح" بعد حرب حزيران  1967قواعد لها خا�صة يف منطقة الأغوار املال�صقة
لنهر االردن.

في�صل احل�سيني

عرفات وهزيمة 1967

بعد هزمية اجليو�ش العربية يف ح��زي��ران  1967التقى ع��رف��ات يف دم�شق �إخ��وان �اً ل��ه وزعماء
فل�سطينيني يف حركة القوميني العرب .وكانت معنويات من التقاهم يف احل�ضي�ض خا�صة بعد انك�سار
عبد النا�صر ،وقال بع�ضهم لعرفات "كل �شيء �ضاع وانتهت الق�ضية" .وجاء رده �سريعا :انتم على خط�أ
هذه لي�ست النهاية هذه فقط البداية ،وعلينا اعادة التفكري باملواقف ال�شعارات والتخلي عن ال�صيغ
اجلامدة يف بناء االحزاب .ور�أى عرفات ان حرب حزيران وهزمية نظام عبد النا�صر اثبتتا خط�أ �شعار
"الوحدة العربية طريق حترير فل�سطني" ورفع �شعار "الكفاح الفل�سطيني امل�سلح طريق التحرير"
و"حترير فل�سطني ممر رئي�سي للوحدة العربية" .وقوبلت اقواله بال�شكوك واعترب حديثه عبثيا
ي�ستهدف موا�ساة الذات وموا�ساة من ي�ستمع له .وكان اجلميع مت�أثرا يف اعماقه الفكرية والنف�سية
بالطريقة امل�ؤملة التي حتطمت فيها اجليو�ش العربية وحتطمت معها �آمال وتطلعات الرئي�س جمال
عبد النا�صر القومية.
وجن��ح ع��رف��ات ،يف تلك ال�ف�ترة ،يف دف��ع اللجنة املركزية حلركة فتح لتبني موقف يقوم على
التح�ضري النتفا�ضة �شعبية م�سلحة يف املناطق املحتلة (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) .وبادر مع رفاقه
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وجمعوا اال�سلحة والذخائر من اجلوالن وار�سل دفعات منها الى ال�ضفة الغربية .ومل ينتظر عرفات
حترك االخرين ومل يت�أخر وت�سلل بعد احلرب مبا�شرة مع عدد من رفاقه الى ال�ضفة الغربية ،وبد�أ
بت�أ�سي�س قاعدة �شعبية وخاليا �سرية م�سلحة ملقاومة االح�ت�لال اال�سرائيلي والتمرد على حكمه
الع�سكري وامل��دين ،م�ستلهما جتارب ال�شيخ عز الدين الق�سام ،وماوت�سي تونغ وهو�شي منه وجيفارا
وفيدل كا�سرتو وق��ادة ث��ورة اجل��زائ��ر .وظلت ث��ورة ع��ام  1936يف فل�سطني وث��ورات ال�صني ال�شعبية
وفيتنام وكوبا واجلزائر مناذج ماثلة �أمامه فرتة طويلة.
يف حينه ،اتخذ عرفات من مدينة نابل�س وريفها مقرا لقيادته ،وعرفه الفالحون واهل املدينة
با�سم احلاج ابو حممد .وبدت له نابل�س قاعدة مثالية للعمل الفدائي بف�ضل لي�س فقط �أزقة البلدة
القدمية (الق�صبة) ال�ضيقة واملتعرجة واملكتظة بال�سكان ،بل والن تاريخها وتاريخ ريفها كان حافال
بالن�ضال �ضد االح�ت�لال االجنليزي و�ضد هجرة اليهود خا�صة يف انتفا�ضات �سنوات 1922،1929
.1936،1939
ومن نابل�س راح "�أبو حممد" يتنقل بني مناطق ال�ضفة الغربية من جنني يف اق�صى ال�شمال مرورا
ب��رام اهلل والقد�س يف الو�سط وحتى اخلليل يف اجلنوب .ومنها مد ات�صاالته الى مدن وخميمات قطاع
غزة ومناطق النقب واملثلث واجلليل .وعمل على جمع ما امكن من اال�سلحة والذخائر ،وفتح مع�سكرات
التدريب يف الكهوف واالودية وكروم الزيتون .وارتدى لبا�س الفالحني .وهناك اعتمد احلطة "الكوفية"
غطاء للر�أ�س ومنذ ذلك التاريخ مل تغادر احلطة ر�أ�سه اال ما ن��در ،ويف املرحلة االول��ى ا�ستح�سن اللون
االبي�ض ا�سوة بالوجهاء وكبار ال�سن من الفل�سطينيني .وبعد م�غ��ادرة ال�ضفة اعتمر اب��و عمار احلطة
املرقطة بخطوط �سوداء وقلده ربعه من الفدائيني ،و�صارت الحقا �شعارا ورم��زا للمنا�ضلني من اجل
احلرية والداعمني لهم .ومل يحاول �أحد تقليده يف لب�سها.
مل يتمكن عرفات بعد عام  1967من املكوث طويال يف ال�ضفة الغربية وانك�شف امره وتعر�ض
للمالحقة وطاردته قوات االحتالل اال�سرائيلي يف املدن والريف وكادت تظفر به اكرث من مرة ،وغادر
ال�ضفة الغربية الى ال�ضفة ال�شرقية واق��ام قواعد مقاتلة حلركة فتح على امتداد احل��دود االردنية
اال�سرائيلية ويف منطقة وادي الرقاد ونهر الريموك على احلدود ال�سورية االردنية ،و�صارت منطقة
الأغ��وار االردن�ي��ة ومرتفعات مدينة ال�سلطة واح�ي��اء مدينة عمان وخميمات الالجئني والنازحني
الفل�سطينيني يف بقعة �صويلح والزرقاء واربد ميدانا لن�شاطه ال�سري احلزبي والع�سكري.
�صحيح ان عرفات وقادة حركة فتح رفعوا منذ البداية �شعار ا�ستقاللية احلركة الفل�سطينية وعدم
التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول العربية ،لكن ال�صحيح اي�ضا انه ورفاقه ابو �صربي وابو جهاد وابو
يو�سف النجار اقاموا عالقات �سرية حميمة مع عدد وا�سع من كبار ال�ضباط يف اجلي�ش االردين منهم
العميد �سعد �صايل وم�شهور حديثه و�آخرون .وا�ستفادوا منهم ومن مواقعهم يف املعارك امل�ؤ�سفة التي وقعت
يف ايلول  1970بني اجلي�ش االردين والفدائيني وا�ستفادوا منهم قبلها يف الت�سلل من ال�ضفة ال�شرقية لنهر
االردن الى ال�ضفة الغربية وتنفيذ عمليات ع�سكرية �ضد قوات االحتالل اال�سرائيلي.
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وقررت قيادة "فتح" ب�ضغط من عرفات و"�أبي جهاد" ا�ستئناف الكفاح امل�سلح ،وتقرر
�أي�ضا نقل مقر قيادة الفدائيني � إلى الأر�ض املحتلة .

عرفات يدخل فلسطين بعد الهزيمة
وفعال دخل عرفات �إلى الأر�ض املحتلة يف متوز  1967عرب نهر االردن بهدف تقييم
الأو�ضاع والإ�شراف على �سري العمليات ،ونفذت العملية الفدائية الأولى بعد احلرب يوم 31
�آب  ،1967واجته عرفات �أو ًال مع ثالثة �ضباط نحو جنني� ،شمال ال�ضفة الغربية ثم التج�أ �إلى
كهف يقع يف حميط بلدتي طوبا�س وقباطية ،و�أقام فيه �أول مركز للقيادة ،ثم توجه بعد ذلك
�إلى منطقة طولكرم ،و�أقام يف مكان قريب من دير الغ�صون.راح ينظم خاليا من الـمقاتلني
يف كل مكان يحل فيه ،وير�سل �أكرثهم براعة يف دورة تدريبية مكثفة يف �سورية ،التي كان
التعاون معها يف هذا الـميدان وثيق ًا .ويف نابل�س� ،شماال� ،أن�ش�أ مركز ن�شاطات لـ "فتح".
واكت�شفت �أجهزة اال�ستخبارات الإ�سرائيلية خمب�أه .اقتحم جي�ش االحتالل فج�أة ال�شقة
التي كان يقيم فيها ،لكنه كان غادرها قبل ذلك بوقت قليل.توجه عرفات من نابل�س �إلى
رام اهلل و�أقام يف بيت ب�شارع االخوة قرب مطعم نعوم ال�شهري وقتها .وتركها قبل وقت قليل
�أي�ضا من اقتحام جنود جي�ش االحتالل لها ،حيث اعتقلوا حينها في�صل احل�سيني الذي كان
قادما للقاء عرفات ،وانتقل عرفات ليقيم يف بيت ب�شارع "�سانت مارك" يف القد�س ،وظلت
قوات االحتالل تطارده ،فاقتحمت البيت ،لكنها مل تعرث �إال على �أ�سلحة وخم�سة مقاتلني ،كان
عرفات قد غادر �إلى بيت حلم حيث كان على موعد مع كوادر من "فتح"..وهنا �أي�ضا يف بيت
حلم � أفلت من االعتقال ،وتوجه عرفات خالل وجوده يف الأر�ض املحتلة �إلى اخلليل وو�صل
�إلى يافا �أي�ضا.
قرر عرفات مغادرة املنطقة بعد تزايد حمالت االعتقال ومالحقة قوات االحتالل له.
وتوجه �إلى الأردن حيث �أقامت "فتح" بعد حرب حزيران  1967قواعد لها خا�صة يف منطقة
الأغوار املال�صقة لنهر االردن.
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معركة الكرامة
ويف � 21آذار  1968تلقى يا�سر عرفات ما �سماه "هدية من ال�سماء" فقد انفجر لغم
على طريق مدينة �إيالت �أدى �إلى مقتل طالبني �إ�سرائيليني وجرح ثالثني �آخرين ،فقررت
�إ�سرائيل الرد بعملية انتقامية كبرية.
يف قرية الكرامة ( )9يف الأردن ،كان عرفات يقيم مقر قيادته وفيها كانت تتح�صن"فتح".
ح�شدت �إ�سرائيل قوات كبرية من الـم�شاة والـمظليني والدبابات والطائرات .كان
الهدف بالن�سبة لإ�سرائيل لي�س فقط الق�ضاء على الفدائيني ،بل تدمري مع�سكراتهم وبنيتهم
التحتية،بل �أي�ضا الق�ضاء على يا�سرعرفات ،ب�أي ثمن.
لـم يباغت الطرف الفل�سطيني بهذه العملية ،فقد �ألقت طائرات �إ�سرائيلية "منا�شري"
على الكرامة تدعو الـمقاتلني �إلى اال�ست�سالم ،وكان الفل�سطينيون يرون على اجلهة املقابلة من
نهر الأردن القوات الإ�سرائيلية وهي تتهي�أ للهجوم .ولكن القيادة الفل�سطينية اتخذت قرار
ابال�صمود ومواجهة القوات الإ�سرائيلية وقتالها باق�صى قوة.
�شارك الطريان الإ�سرائيلي بكثافة يف تلك العملية،و�ألقى  180طنا من القنابل ونحو
مئة �صاروخ.
�أوقعت العملية � 128شهيدا وع�شرات اجلرحى يف اجلانب الفل�سطيني ،ووقع يف الأ�سر
الإ�سرائيلي  150فدائيا ،وان�ضمت وحدات من اجلي�ش الأردين للقتال �إلى جانب الفدائيني،
و�سقط � 61شهيدا ونحو مئة جريح من افراد اجلي�ش الأردين .
ويف اجلانب الإ�سرائيلي ،خ�سراجلي�ش طائرة،وا�ضطر �إلى ترك �أربع دبابات يف �أر�ض
الـمعركة ،بالإ�ضافة �إلى مقتل  30جنديا وجرح نحو � 80آخرين.
وكانت وحدة خا�صة من قوات الـمظليني مكلفة� ،إلى جانب مهمتها منع الفدائيني من
االن�سحاب ،مبالحقة عرفات على وجه اخل�صو�ص .غري �أن اخلطة التي �أُعدت للإم�ساك به
�أو اغتياله ف�شلت .
برغم فداحة اخل�سائرالفل�سطينية والأردنية�  ،إال �أن الـمعركة �سجلت حتوال مهما ،فقد
كبد الفل�سطينيون الإ�سرائيليني ف�شال رمزيا ذريعا ،وقد �أدركوا هذا الأمر جيدا .لقد حتطمت
ا�سطورة اجلي�ش الذي ال يقهر ،وحتولت جنازة الفدائيني ال�شهداء يف عمان �إلى تظاهرات
عارمة �شارك فيها �أكرث من � 60ألف �شخ�ص.
وقال عرفات �أمام ح�شد من مقاتليه":ه�ؤالء هم � أبناء الالجئني الذين كانوا يت�سولون
من الأونروا كي�س طحني وحفنة فا�صولياء وحلافا ،قد حتولوا �إلى مقاتلني ،ي�سطرون �أمام
�أعني العالـم العربي تاريخ فل�سطني".
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ه��ذه العملية ،التي �أع��ادت الكرامة �إل��ى الفل�سطينيني� ،شجعت �آالف ال�شبان على
االن�ضمام �إلى احلركة و�أ�صبح من ال�صعب على "فتح" �أن ت�ستوعب الأع��داد الهائلة من
الـمتطوعني للعمل الفدائي فل�سطينيني وعربا و�آخرين  ...وتدفقت التربعات ..نقود ًا ،ثياب ًا،
طعام ًا  ..وقررت قيادة "فتح" ،وللـمرة الأولى� ،أن تخرق قانون ال�سرية و�أن تك�شف عن ا�سم
�أحد قادتها.
ن�شرت "فتح"بعد نحو ثالثة �أ�سابيع على معركة الكرامة -ي��وم  14ني�سان -بيانا
مقت�ضبا يف دم�شق �أعلنت فيه تعيني يا�سر عرفات متحدثا ر�سميا با�سم احلركة ،ويف بداية
�آب من نف�س ال�سنة �صادق امل�ؤمتر العام حلركة "فتح" الذي عقد يف �سورية على تعيني يا�سر
عرفات ناطقا وممثال ر�سميا وقائدا عاما لقوات العا�صفة وعلى تعيني خليل الوزير نائبا له.

حممد ح�سنني هيكل

بعد معركة الكرامة ازدادت مكانة عرفات علوا و�شاع ا�سمه يف العامل �أجمع.
بعد هزمية  1967تزايدت ال�ضغوط على رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �أحمد
ال�شقريي الذي قدم ا�ستقالته يف نهاية كانون الأول  1967وانتخب خ�صمه الوطني الي�ساري
املحامي يحيى حمودة خلفا له .
يف متوز  ،1968عقد الـمجل�س الوطني الفل�سطيني دورته الرابعة .الأولى بعد حرب
حزيران  1967يف القاهرة ،فاكت�سح ممثلو املنظمات الفدائية معظم مقاعده .ثمانية و�ستون
من النواب الـمئة ينتمون �إلى "حملة البنادق" ،وحظي االجتاه الثوري النقي الـمعادي لأية
ت�سوية �سلـمية بدعم جيل ال�شباب الذي ت�سلـم دفة القيادة .وانتهز "الـمقاتلون - .ومنهم
عرفات -الفر�صة لإدخال تعديالت تن�سجم مع هذا االجتاه ولتغيري ا�سم الـميثاق� ،أي �صيغة
ال�شقريي ،من "امليثاق القومي الفل�سطيني"� ،إلى "امليثاق الوطني الفل�سطيني".
ويف متوز  1968زار عرفات مو�سكو �ضمن وفد م�صري برئا�سة جمال عبد النا�صر،
ومتكن من احل�صول على م�ساعدة ع�سكرية �سوفيتية بقيمة ن�صف مليون دوالر .وقد حتدث
ال�صحفي حممد ح�سنني هيكل عن هذه املرحلة.
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هامش
( )9معركة الكرامة
هيكل يقدم عرفات لعبد الناصر

يقول حممد ح�سنني هيكل :ذلك �أنه كان من حظي �أنني قدمت الثورة الفل�سطينية �إلى الثورة
امل�صرية ،و�صحبت يا�سر عرفات وبع�ض رفاقه من قيادة فتح يف �سيارتي �إلى بيت جمال عبد النا�صر
لأول مرة يراهم فيها ويرونه ،وكان هذا اللقاء نقطة حتول بعيدة املدى يف قوة املقاومة الفل�سطينية
ويف قيمة عملها ويف احليز الذي احتلته من ال�ساحة العربية.
ولكني يف هذا احلديث -و�أك��رر -ال �أروي ق�صة جمال عبد النا�صر مع املقاومة الفل�سطينية
فذلك مو�ضوع ال ميكن �أن يحتويه مقال ،كما �أن هناك دواعي كثرية ،منها ا�ستمرار املعركة ،تقت�ضي
حفظ الأ�سرار واالقت�صار دون اال�سرت�سال لأن حياة �أنا�س كثريين ت�صبح بغري ذلك معر�ضة للخطر.
ولعلي يف هذا احلديث �أق�صد فقط �إلى �إلقاء ال�ضوء على موقفني اثنني ثار حولهما جدل كبري
خالل املعركة الأخرية التي خا�ضها جمال عبد النا�صر:
املوقف الأول :هو املوقف الذي وافق فيه جمال عبد النا�صر -برغم م�شاعره -على وقف �إذاعات
منظمات املقاومة -وبالذات �صوت العا�صفة -من القاهرة.
واملوقف الثاين :هو �سعي جمال عبد النا�صر يف الأزمة الأخرية بني الأردن واملقاومة �إلى وقف
�إط�لاق النار ..واالنطباع ال��ذي روج له بع�ض املزايدين من �أن جمال عبد النا�صر فر�ض ذلك على
املقاومة.
ولكي جتيء املواقف يف مو�ضعها املنطقي من �سياق احلوادث ف�إين �أ�ستعر�ض ب�سرعة خاطفة،
م�سرية العالقات بني جمال عبد النا�صر وبني املقاومة الفل�سطينية قبل هذين املوقفني.
منذ �أول يوم ويف �أول لقاء يف بيته ،ف��إن جمال عبد النا�صر مل يخف على ق��ادة املقاومة خط
�سيا�سته ،وحدد بو�ضوح املعامل التالية:
� .1إن هدفه يف هذه املرحلة هو �إزالة �آثار العدوان.
� .2إنه كم�سئول يف ثورة مطالب �أمام نف�سه قبل �أن يطالب �أمام �أحد ،ب�أن يح�سب بدقة كل اعتبارات
ال�صراع.
� .3إنه كم�سئول يف دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة ملزم باحلركة يف جمتمع الدول.
� .4إنه يقبل -بل هو يريد� -أن يكون هناك يف ال�ساحة العربية من هو �أكرث ت�شدداً منه ،و�أن ذلك ال ي�ضر
مبعركته و�إمنا يفيدها ،على �أن تكون الثقة �أ�سا�س العالقة.
� .5إنه �سوف يكون �أ�سعد النا�س بظهور قيادة فل�سطينية وطنية ذات التزام قومي تلم �شتات ال�شعب
امل�شرد يف التيه وتعك�س �إرادته ومتثل �أمله وتتحدث با�سمه.
� .6إن��ه م�ستعد يف �سبيل ذل��ك وم��ن �أج��ل حتقيقه �أن ي�ضع كل ما ل��دي اجلمهورية العربية املتحدة
من طاقات مادية وع�سكرية وكل ما لها من وزن �سيا�سي عربي ودويل وراء القيادة الفل�سطينية
الوطنية.
وكان هناك من جانب قيادة املقاومة الفل�سطينية تفهم كامل ملوقف اجلمهورية العربية املتحدة
بل و�أ�ضيف ،وكانت هناك فرحة غامرة بينهم بوقوفهم �إلى جانب هذه القلعة املجيدة يف طليعة الن�ضال
العربي.
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و�أذكر يف تلك اجلل�سة �أن يا�سر عرفات قال:
ليتنا يا �سيادة الرئي�س ن�صل �إل��ى حتقيق ه��دف �إزال��ة �آث��ار ال�ع��دوان� ..أي �شيء �أن�سب لنا من
ا�ستعادة الأر�ض املحتلة وعودة اجلي�ش امل�صري �إلى خطوط ما قبل حزيران �سنة 1967؟
ذلك �سوف يكون طم�أنينة كربى لل�شعب الفل�سطيني ..كما �أنه �سوف يكون دعماً هائ ً
ال لن�ضال
املقاومة الفل�سطينية".
وكان جمال عبد النا�صر حري�صاً بعد ذلك على املقاومة الفل�سطينية ،نف�س حر�صه على فرقة
من اجلي�ش امل�صري بغري متييز .قدم املقاومة الفل�سطينية بنف�سه �إلى املجتمع الدويل.
وملا قبل بقرار جمل�س الأمن و�أح�س باحلرية يف موقف املقاومة كان هو الذي حدد بو�ضوح "�إنه
�إذا كان قرار جمل�س الأم��ن كافياً لإزال��ة �آث��ار العدوان ،ف�إن ذلك القرار لي�س كافياً بالن�سبة حلقوق
ال�شعب الفل�سطيني ،وبالتايل ف�إنه �إذا كان من حق اجلمهورية العربية �أن تقبله ،ف�إن من حق املقاومة
الفل�سطينية �أن ترف�ضه".
وعندما الحظ ت�سلل عنا�صر ال يطمئن لها �إلى �صفوف املقاومة ،ووجد الأح��زاب العاملة يف
ال�ساحة العربية تنقل ن�شاطها احلزبي �إلى دائرة املقاومة الفل�سطينية ،وتنقل �إليها يف نف�س الوقت
نزاعاتها وتناق�ضاتها ،بذل كل جهده مل�ساعدة حركة فتح ،وكانت يف تقديره �أقدر العنا�صر الفل�سطينية
و�أخل�صها ،لكي تتولى القيادة الر�سمية ملنظمة حترير فل�سطني.
وملا تعر�ضت املقاومة لل�ضغوط املختلفة يف الأردن ،وقف �إلى جانبها بغري تردد ،وحدث يف �إحدى
�أزمات املواجهة بني املقاومة وال�سلطة يف الأردن �أن بعث يا�سر عرفات يطلب مد �إذاعة العا�صفة كل ليلة
من �ساعة واحدة �إلى �ساعتني .و�إذا بجمال عبد النا�صر ي�أذن برتك الإذاعة مفتوحة طوال الليل لكي
تكون �صلة مبا�شرة بني عنا�صر املقاومة وجماهريها ،وبني قيادتها الثورية ،يف �ساعات حمنة ع�صيبة.
وخالل حزيران  1970وبعد �أن وجه جمال عبد النا�صر نداءه �إلى الرئي�س الأمريكي ريت�شارد
نيك�سون �ضمن خطاب �أول �أي��ار ال�شهري ،ف ��إن جمال عبد النا�صر اجتمع بوفد م��ن ق��ادة املقاومة
الفل�سطينية ير�أ�سه يا�سر عرفات..ويف هذا االجتماع كان جمال عبد النا�صر �صريحاً و�أميناً �إيل �أبعد
حد� .أطلعهم على �صورة املوقف ال�سيا�سي والع�سكري يف املنطقة بكل اخلبايا ،معززة بالوثائق والأرقام.

الرئي�س االمريكي ريت�شارد نيك�سون
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ومع ت�صاعد نفوذ وجنم يا�سر عرفات بالتوازي مع ت�صاعد �شعبية ومكانة حركة "فتح"
والفدائيني والكفاح امل�سلح ،كان من البديهي �أن يتم تر�شيحه يف الـمجل�س الوطني الفل�سطيني
اخلام�س (� 4-1شباط  )1969رئي�سا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،وكان هو الـمر�شح
الوحيد للمن�صب .و�أكد عرفات يف خطابه �أمام الدورة للمجل�س �أن ال�شعب الفل�سطيني يتطلع
�إلى �إقامة جمتمع دميقراطي وحر لكل الفل�سطينيني� ،سواء �أكانوا م�سلـمني �أو م�سيحيني �أو
يهودا،و�أن �إقامة هذه الدولة الهدف اال�سرتاتيجي لـمنظمة التحرير الفل�سطينية.

على غالف «التايم» األمريكية
يف نهاية  ،1969ن�شرت جملة "تامي" الأمريكية �صورته على الغالف ،ومنحته لقب
"رجل العام "� ،أ�صبح هذا "الغيفارا" اجلديد"يا�سر عرفات" بكوفيته ال�شهرية بطال يف نظر
�شعوب ومنا�صري ق�ضايا العامل الثالث ،والي�سار ،والثوريني يف �أوروبا وباقي �أنحاء العامل.

عرفات في القمة العربية الخامسة
ويف القمة العربية اخلام�سة التي عقدت يف الرباط ( 23-21كانون الأول )1969
تكر�ست مكانة عرفات ومنظمة التحرير الفل�سطينية على ال�ساحة العربية والدولية ،واحتفت
به القمة احتفاءها بالأبطال .ا�ستقبله رئي�سها العاهل املغربي امللك احل�سن الثاين يف املطار
وكرمه كما يكرم زعماء الدول ،وا�ستقبلته اجلماهري يف ال�شوارع بحفاوة بالغة ،ولأول مرة
و�ضع مقعد رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يف ال�صف الأول على قدم امل�ساواة مع
ر�ؤ�ساء وملوك الدول العربية الأخرى ،ومنحت املنظمة حق الت�صويت يف القمة.
العاهل املغربي امللك احل�سن الثاين
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أحداث أيلول في األردن
كان عرفات حري�صا على توجيه ال�سالح الفل�سطيني �ضد االحتالل والعدو الإ�سرائيلي
فقط ،وكان يحر�ص على احل�صول على الدعم العربي لن�ضال الفدائيني وعدم الت�صادم
مع ال�سلطات يف الدول التي تنطلق منها العمليات :الأردن و�سورية ولبنان .ولكن على الأر�ض
كانت حتدث ممار�سات و�صدامات على عك�س رغبة عرفات وخالفا لقرار و�شعار عدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية ،خا�صة من قبل تنظيمات �أخرى غري"فتح" �أو
من قلة من عنا�صر "فتح" �أو من عنا�صر عميلة جنحت اال�ستخبارات الإ�سرائيلية يف د�سها
بني �صفوف املقاتلني الفل�سطينيني ،فت�صاعد التوتر �إلى درجة كبرية ،وتكررت ال�صدامات
بني م�سلحني فل�سطينيني وقوات اجلي�ش الأردين ،وتدهور املوقف كثريا يف �شباط 1970ثم يف
حزيران من نف�س ال�سنة حني �أ�سفرت املداهمات التي نفذها اجلي�ش الأردين يف املخيمات
خا�صة خميم الوحدات عن �سقوط مئات القتلى.
ويف �آب  1970ا�شتبك الفدائيون يف معارك دموية مع اجلي�ش الأردين ويف �أيلول
اختطفت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني بقيادة جورج حب�ش ثالث طائرات متلكها �شركات
غربية ون�سفتها بعد اطالق �سراح ركابها يف مدرج قرب مدينة الزرقاء يف الأردن،
فغ�ضب عرفات وقرر تعليق ع�ضوية اجلبهة يف اللجنة املركزية للمقاومة الفل�سطينية
لكن هذا الإجراء مل يوقف التدهور ،ومع ت�شكيل امللك ح�سني يوم �16أيلول حكومة ع�سكرية
برئا�سة الفريق حممد داوود �شعر عرفات بحجم الكارثة املنتظرة وطلب تدخل القادة العرب
لوقف خطة ت�صفية املقاومة الفل�سطينية .لكن الوقت كان قد فات ..ففي اليوم التايل 17-
�أيلول -1970بد�أ اجلي�ش الأردين هجوما وا�سعا على مواقع املقاتلني الفل�سطينيني واقتحم
اجلنود مقر قيادة "فتح"يف جبل احل�سني بعمان ،وكان عرفات يف غرفة العمليات يف موقع
قريب يحاول االت�صال بامللك لوقف القتال ،ولكن دون جدوى.
وجد عرفات �أن االت�صال بجمال عبد النا�صر كان �أ�سهل من االت�صال بامللك ح�سني،
فطلب من الرئي�س امل�صري التدخل لوقف املعارك و�إراق��ة الدماء .وا�شتد املوقف �صعوبة
و�أ�صبح اخلطر يتهدد حياة عرفات �شخ�صيا ،فتح�صن يف بيت يف جبل اللويبدة وجنا من
املوت هناك حيث غادر قبل حلظات من ق�صف مدفعي �أردين للبيت ،ثم جنا مرة �أخرى
حني �سقطت قذيفة على امللج�أ الذي كان يتح�صن فيه مع خليل الوزير ونايف حوامتة االمني
العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني .وتوا�صلت املجازر و�سقط اكرث من 3500
�شهيد و�آالف اجلرحى والأ�سرى.وعقدت قمة عربية ا�ستثنائية يوم � 21أيلول يف القاهرة،
و�أر�سلت القمة ثالثة مبعوثني �إل��ى الأردن هم الرئي�س ال�سوداين جعفر النمريي ورئي�س
الوزراء التون�سي الباهي الأدغم ووزير الدفاع الكويتي �سعد العبد اهلل ،ومتكنوا بعد �صعوبات
بالغة من االجتماع مع يا�سر عرفات يف ال�سفارة امل�صرية بعمان .ويف يوم اجلمعة � 25أيلول
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�أعلنت الإذاعة الأردنية �أن عرفات والنمريي وح�سني اتفقوا على وقف النار .وجنح عرفات
يف الإفالت من عيون �أجهزة الأمن الأردنية التي كانت ترت�صده ،وتعذر عليها التعرف �إليه
وهو يرتدي الثياب اخلليجية التي زوده بها ال�شيخ �سعد العبد اهلل ،و�سافر عرفات مع الوفد
الثالثي من مطار عمان �إلى القاهرة ليلحق بهم بعد ذلك امللك ح�سني حني علم مبغادرة
عرفات وو�صوله �إلى القاهرة.
وقع عرفات مع امللك ح�سني ب�إ�شراف دول عربية اتفاق وقف �إطالق النار يوم �27أيلول.
ويف اليوم التايل و�صل عرفات �إلى دم�شق حيث �سمع نب�أ وفاة جمال عبد النا�صر الذي كان
قد وقف بقوة معه ومع الثورة الفل�سطينية خا�صة يف الأيام االخرية .انهارعرفات و�أجه�ش
بالبكاء.

رحيل عبد الناصر
وبغياب عبد النا�صر زادت �صعوبات مهمة عرفات يف �ضبط تطورات العالقة مع
ال�سلطات االردنية ،وتوا�صل تفاقم االمور �إلى �أن �أكمل اجلي�ش الأردين تدمري القواعد االخرية
للفدائيني يف قطاع جر�ش -عجلون يف متوز  ،1971وا�ست�شهد �أكرث من �ألف من الفدائيني يف
ذلك القطاع ،وبينهم وليد �أحمد منر "�أبو علي �إياد" ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح و�أحد
رفاق درب يا�سرعرفات.
و�صل عرفات وخليل الوزير و�صالح خلف وغريهم �إل��ى �سورية ولبنان ،حيث قرر
عرفات موا�صلة الن�ضال و�إعادة البناء رغم كارثة "�أيلول الأ�سود" يف الأردن.

المقاومة تنتقل إلى لبنان
كان عرفات قد جنح يف العام  1968يف �إقامة قواعد حلركة "فتح" يف منطقة العرقوب
بجنوب لبنان ( ،)10و�أطلقت �إ�سرائيل على تلك املنطقة ا�سم "فتح الند" (�أر�ض فتح) ،ومنها
كانت تنطلق عمليات فدائية �إلى فل�سطني املحتلة "�إ�سرائيل".
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هامش
( )10االنتقال إلى لبنان

ويف لبنان كان يا�سر عرفات يخ�شى تكرار التجربة االردنية ،ف�سعى الى التفاهم مع اجلميع
مييناً وي�ساراً .لكن حلفه اال�سا�سي تر�سخ مع كمال جنبالط ومع احلركة الوطنية اللبنانية التي ت�ألفت
�آنذاك من احلزب التقدمي اال�شرتاكي واحلزب ال�شيوعي اللبناين ومنظمة العمل ال�شيوعي وحزب
البعث وحركة املرابطون و�شخ�صيات لبنانية ي�سارية .وكانت جلنبالط مكانة خا�صة لدى عرفات،
فلم يرف�ض له طلباً على الرغم من بع�ض االختالفات يف النهج ال�سيا�سي ،وعلى �سبيل املثال كان
عرفات بني 1970و  ،1976يحتاج الى جنبالط واحلركة الوطنية اللبنانية لت�أمني غطاء �سيا�سي له يف
لبنان .لكن ،منذ �سنة  1976ف�صاعداً �صار جنبالط هو من يحتاج الى عرفات ملواجهة �سورية واليمني
اللبناين املتمثل �آنذاك بـ ِ "اجلبهة اللبنانية".
يف �أي ح��ال ،متكن عرفات ،وب�سرعة ،من انتزاع �شرعية لوجوده يف لبنان فوق ما منحته اياه
اتفاقية القاهرة يف  .1969/11/13ففي  1971/9/30زار الق�صر اجلمهوري اللبناين ،والتقى امللك في�صل
بن عبد العزيز والرئي�س �سليمان فرجنية ،وبحث معهما عدة �ش�ؤون منها الو�ساطة ال�سعودية-امل�صرية
لت�سوية اخل�لاف مع االردن ،ف�ض ً
ال عن بع�ض الق�ضايا ذات ال�صلة بالفدائيني يف لبنان ،ومن مقره
ً
يف منطقة الفاكهاين يف بريوت ادار ال�سيا�سة الفل�سطينية والعمل الع�سكري الفل�سطيني معا ،وكانت
اجتماعاته الليلية ال تنتهي اال عند الفجر.
كانت ال�سيا�سات العربية متيل ،على العموم ،الى االعتدال الن�سبي ،وكانت ال�سيا�سة الفل�سطينية
تخالف هذا امليل ،وتتو�سل نهج الكفاح امل�سلح والعنف الثوري .هذا الأم��ر �أرغ��م عرفات على اختيار
خط ال�سري املتعرج كمن ي�سري يف حقل من االلغام ،فكان �شديد احلذر يف مواقفه ،وكثري املرونة يف
ت�صريحاته ،وقليل االرتباط بعالقات اجتماعية خارج دائرة رفاقه يف املقاومة الفل�سطينية ،وان�صرف
الى معاجلة امل�شكالت الأمنية التي ت�ضافرت عليه ف�أنهكته ،وجعلته ي�صرف �أوقاتاً متطاولة لها .وكان
�أول حتد له هو كيف يحمي ،يف بيئة �شبه معادية ون�صف �صديقة� ،أمن املقاومة وم�ؤ�س�ساتها ،و�أمن القادة
الفل�سطينيني ،ويوا�صل الكفاح امل�سلح ،وميار�س العمل ال�سيا�سي يف االطار العربي ،والعمل االعالمي
وال�سيا�سي يف النطاق الدويل ،وان ت�صب هذه الروافد كلها يف جمرى واحد هو حركة التحرر الوطني؟
وقد متكن عرفات برباعة فائقة من اقامة عالئق قوية مع االحتاد ال�سوفياتي ودول املنظومة
اال�شرتاكية ،و�أن يحافظ على عالقاته الوثقى باململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج يف الوقت
نف�سه .ويف ه��ذه االث�ن��اء كانت ا�سرائيل تغتال غ�سان كنفاين يف منطقة احلازمية �شرق ب�يروت يف
 1972/7/8وتر�سل ط��رداً ملغوماً لينفجر بني يدي �أني�س �صايغ يف  1972/7/19وتر�سل ط��رداً ثانياً
لينفجر بني يدي ب�سام ابو �شريف رئي�س حترير جملة "الهدف" يف  ،1972/7/25وتغتال وائل زعيرت
يف روم��ا يف  ،1972/10/16وتطلق النار على حممود الهم�شري يف باري�س يف  1972/12/8ليتوفى يف
 ،1973/1/9وتغتال با�سم كبي�سي يف باري�س اي�ضاً يف  .1973/4/6وكانت الذروة يف  1973/4/10عندما
ت�سلل فريق من الكوماندو�س اال�سرائيلي بقيادة ايهود باراك الى بريوت ،ومتكن ،بت�سهيل من عنا�صر
داخلية لبنانية من اغتيال كمال عدوان وحممد يو�سف النجار وكمال نا�صر .وهذه احلادثة ادخلت
الو�ضع اللبناين يف م�شكالت �سيا�سية وامنية متفاعلة ،ومهدت ال�سبيل لالنفجار الالحق يف ايار .1973
مل يذعن يا�سر عرفات والقيادة الفل�سطينية لهذه املخاطر البتة .فقامت حركة فتح مبمار�سة
احل��رب امل�ضادة ال�سرية �ضد املو�ساد اال�سرائيلي ،فتمكنت من قتل ت�سادوك عوفري يف بروك�سل يف
 ،1972/9/10وهو دبلوما�سي وع�ضو يف املو�ساد ،وقتلت مو�شيه حنان ي�شاي يف مدريد يف ،1973/1/26
و�أردت �سيمحا غليتزر يف قرب�ص يف  ،1973/3/12ويو�سف ال��ون يف وا�شنطن يف  ،1973/7/1وعامي
ت�ساحوري يف ام�سرتدام يف .1973/9/10

62

اتفاقية القاهرة
ووقعت مواجهات و�صدامات بني الفدائيني واجلي�ش اللبناين �إلى �أن وقع يا�سر عرفات
مع قائد اجلي�ش اللبناين العماد �إميل الب�ستاين "اتفاقية القاهرة" يف ت�شرين الثاين 1969
برعاية الرئي�س جمال عبد النا�صر .وات�سمت االتفاقية مبرونة مكنت منظمة التحرير من
العمل بجنوب لبنان ومبوجبها �أي�ضا �أ�صبحت املنظمة م�س�ؤولة عن �أمن خميمات الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان ،والذين كان عددهم يزيد حينها على  250الف �شخ�ص حم�شورين
يف خميمات وظروف بائ�سة جدا .وبعد خروج الثورة الفل�سطينية من الأردن مل يكن �أمام
الفدائيني �إال العمل من لبنان .وبد�أ عرفات ينظم العمل الع�سكري فيه ويحاول تعوي�ض ما
خ�سره يف الأردن من �أ�سلحة ومعدات.

العماد �إميل الب�ستاين

ون�شط عرفات ورفاقه على كافة الأ�صعدة يف لبنان ،حيث ترجع عالقاته فيه �إلى ما
قبل انطالق الثورة الفل�سطينية.
وتعززت يف هذه املرحلة بني ( 1971و )1973مكانة منظمة التحرير وزعيمها عرفات
عامليا .واخذت متار�س م�س�ؤوليات الدولة جتاه �شعبها خا�صة املوجودين على االر�ض اللبنانية.
�أقام عرفات �شبكة عالقات وا�سعة ومهمة مع القادة اللبنانيني ،ويف نف�س الوقت كان
ورفاقه يتحركون على ال�ساحة ال�سيا�سية العاملية يح�شدون الدعم والت�أييد لق�ضية ال�شعب
الفل�سطيني ولن�ضاله العادل �ضد االحتالل.

ايهود باراك

يف  13ني�سان  1973حاولت �إ�سرائيل اغتيال يا�سر عرفات يف بريوت ،حيث قامت
جمموعة �إ�سرائيلية �ضمت بني �أفرادها "ايهود باراك" الذي �أ�صبح الحقا رئي�سا لوزراء
�إ�سرائيل ،باغتيال ثالثة من كبار م�ساعديه هم القادة :كمال عدوان وحممد يو�سف النجار
وكمال نا�صر وقد �سميت هذه العملية بـ(عملية فردان)( ،)11وقال م�س�ؤولون فل�سطينيون � إن
"معجزة �سمحت لعرفات بالبقاء بعيدا" ،كان عرفات ال مي�ضي �أكرث من ب�ضع �ساعات حتت
�سقف واحد ،وكانت حتركاته تتم بغمو�ض وبتكتم .
�شارك عرفات ب�صفته رئي�س اللجنة التنفيذية للمنظمة يف م�ؤمتر القمة الرابع حلركة
عدم االنحياز الذي عقد يف اخلام�س من �أيلول  1973يف اجلزائر ،حيث قرر امل�ؤمتر االعرتاف
مبنظمة التحرير الفل�سطينية ممثال وحيدا لل�شعب الفل�سطيني ،والقت دعوة عرفات خالل
امل�ؤمتر الدول االفريقية �إلى قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع �إ�سرائيل ا�ستجابة وا�سعة.
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هامش
( )11عملية فردان

يف العا�شر من ني�سان  ،1973قام جهاز املو�ساد الإ�سرائيلي بتنفيذ عمليه �أطلق عليها ا�سم "عملية
فردان"� ،ساحة العملية كانت مدينة بريوت ،وقاد الفرقة الإ�سرائيلية يومها "�إيهود باراك" الذي �أ�سهم
قبلها يف عدة عمليات من هذا النوع ،نتيجة العملية كانت جناح فرقة املو�ساد يف اغتيال ثالثة من �أهم
قادة حركة فتح على مر تاريخها ،هم كمال عدوان وكمال نا�صر و�أبو يو�سف النجار.
�شارك يف العملية �أي�ضاً �أمنون �شاحاك الذي تولى وزارة ال�سياحة يف فرتة من الفرتات ،ويعترب
الإ�سرائيليون �أن عملية "ربيع فردان" �أ�شهر عملية اغتيال نفذت يف عهد غولدا مئري رئي�سة الوزراء
الإ�سرائيلية وقتها.
منعم عبد املنى ،مواطن لبناين كان مقيماً يف نف�س البناية التي حدثت فيها عملية االغتيال،
يقول �إنه كان نائما هو وزوجته وولداها ال�صغريان ،فا�ستيقظ وذهب �إلى النافذة لريى امر�أة �شقراء
ت�ضع ر�شا�شاً على خا�صرتها وتطلق النار على الغرفة التي ينامان فيها ،فعاد وخب�أ ابنه حتت ال�سرير
ورم��ت زوجته نف�سها على ابنهما الثاين ،ليجدا �أك�ثر من  40طلقة فارغة يف اليوم التايل يف موقع
�إطالق النار.
كان للعملية ا�سم �آخر هو "عملية هيبي" ،وجاءت الكلمة من املالب�س الهيبية التي ارتداها باراك
وجمموعته ،وقد �أعطت العملية لباراك �سمعة كبرية ،و�أ ّدت �إلى ا�ستقالة رئي�س الوزراء اللبناين �صائب
�سالم احتجاجاً على عجز اجلي�ش اللبناين عن حتقيق الأمن و�إيقاف فرقة الكوماندوز التي قادها
ب��اراك متنكراً بثياب ام��ر�أة �شقراء ،وك��ان �أف��راد الفرقة قد نزلوا على �أح��د �شواطئ ب�يروت وا�ستقلوا
�سيارات �أعدها عمالء لإ�سرائيل.
ويف �أحد املباين يف منطقة فردان متت ت�صفية �أبو يو�سف النجار �أحد القادة البارزين يف حركة
فتح و ُقتلت زوجته وهي حتاول حمايته ،كما قتل �أي�ضاً كمال عدوان امل�س�ؤول الع�سكري لفتح يف الأرا�ضي
املحتلة ،وكذلك كمال نا�صر املتحدث با�سم منظمة التحرير الفل�سطينية ،وقتل يف العملية �أي�ضاً
�شرطيان لبنانيان وحار�س وعجوز �إيطالية يف ال�سبعني من العمر.
وترك الكوماندوز الإ�سرائيلي ال�سيارات التي ا�ستخدموها يف عدوانهم يف �أماكن متفرقة على
ال�شاطئ اللبناين وغ��ادروا بالطريقة التي دخلوها ،ومنعت حواجز لقوى الأم��ن الداخلي اللبناين
جمموعات فل�سطينية م�سلحة من الو�صول �إلى �شارع فردان للت�صدي للإ�سرائيليني.
�صالح خلف "�أبو �إياد" ويف كتابه "فل�سطيني بال هوية" ،ربط ذلك بالأجواء التي �أعقبت عملية
ميونخ ،حيث توا�صلت حرب الأ�شباح بني املخابرات الإ�سرائيلية والفل�سطينيني ،التي بد�أت باالغتياالت
و�إر�سال الطرود امللغومة التي طالت م�س�ؤولني فل�سطينيني يف خمتلف العوا�صم العربية والعاملية،
وبالرد الفل�سطيني بتنفيذ عمليات ناجحة طالت رجا ًال للمو�ساد يف عوا�صم خمتلفة �أي�ضاً ،ومن بني ما
قام به الفل�سطينيون حماولتان ا�ستهدفتا مقر �سفري �إ�سرائيل يف نيقو�سيا والأخرى �ضد طائرة تابعة
ل�شركة العال كانت يف مطار قرب�ص ،كان ذلك يف التا�سع من ني�سان.
و يف اليوم التايل كانت وحدات الكوماندوز الإ�سرائيلية تنزل �إلى بريوت ،تغتال القادة الثالثة،
وي�شري �أبو �إياد �إلى �أنه قبل العملية بع�شرة �أيام كان هو ويا�سر عرفات و�آخرون يف �شقة كمال نا�صر،
فا�سرتعى انتباهه عدم وجود حرا�سة .حت ّدث بني اجلد والهزل ،عن احتمال �أن ّ
حتط طائرة عمودية
يف الأر�ض اخلالء مقابل املبنى ،تختطف القادة الثالثة.
يف التا�سع من ني�سان ،كان املجل�س املركزي للمنظمة يعقد جل�سة له يف بريوت وطالت حتى �ساعة
مت�أخرة من الليل ،وق�ضى �أبو �إياد ليلته يف �شقة كمال نا�صر ،ويف اليوم التايل عر�ض �أبو �إياد على كمال
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أف�ضل �أن �أموت على �أن �أ�ستقبلك عندي.
نا�صر �أن يق�ضي ال�سهرة يف �شقته ،لكن نا�صر �أجابه مازحاًّ � :
�أو�ضح �أنه يريد �أن ّ
ينظم مرثاة يف ال�شاعر عي�سى نخلة املتوفى حديثاً ،و�أن وجود �أبي �إياد �سيلهيه عن
تلك املهمة.
ذهب �أبو �إياد �إلى املبنى الذي كان يقطنه القادة الثالثة بعد ورود الأنباء عن اغتيالهم ،ويف �شقة
كمال نا�صر ،وجده مم ّدداً على �شكل �صليب على الأر�ض بعد �إ�صابته يف وجهه بخم�س ع�شرة ر�صا�صة
على الأقل ،ويعتقد �أن املهاجمني مل يغفلوا عن حقيقة �أن نا�صر م�سيحي الديانة ،فم ّددوه على �شكل
�صليب و�أطلقوا النار على وجهه ،ور�ش املهاجمون بر�صا�صهم �سريره .ال�سرير الذي كان ي�أوي �إليه �أبو
�إياد يف �أحيان كثرية ،والحظ �أبو �إياد �أن �شباك النافذة كان مفتوحاً وال�ستائر منتزعة .الأمر الذي رمبا
ي�شري �إلى �أن نا�صر كان حاول الفرار ،ومل يتمكن من ذلك ،فر ّد على املهاجمني مب�سد�س �صغري وجد
بجانب جثته.
بالن�سبة لأبي يو�سف النجار ،ف�إن منفذي العملية ن�سفوا مدخل �شقته بقنبلة بال�ستيكية ،بينما
ك��ان نائماً مبكراً كما يحب ،والأوالد ي��ذاك��رون درو�سهم يف غرفهم ،وعندما مت ن�سف املدخل اندفع
باجتاهه ابن ال�شهيد يو�سف وكان عمره  16عاماً .ولكن الكوماندوز املهاجمني �صرخوا به �سائلني عن
والده ،فرجع يو�سف �إلى غرفته ونزل من �شباكها �إلى الطابق اخلام�س ،وخالل ذلك �أغلق �أبو يو�سف
النجار باب الغرفة التي يوجد فيها وطلب من زوجته �أن تناوله م�سد�سه ،لكن الإ�سرائيليني اقتحموا
الغرفة و�أ�صابوه وحاولت زوجته حمايته وو�ضعت نف�سها بينه وبني املعتدين ،فتم قتل الزوجني معاً.
ويف الطابق الثاين كانت جمموعة �أخ��رى تقتحم �شقة كمال ع��دوان ال��ذي ك��ان ما زال يعمل
وعندما �سمع باجللبة �أمام الباب �أم�سك بر�شا�شه ،وقبل �أن تتاح له فر�صة ا�ستخدامه كانت جمموعة
�أخرى من الكوماندوز يدخلون من نافذة املطبخ وي�صيبونه يف ظهره.
اتهم �أبو �إي��اد �شركاء حمليني لإ�سرائيل بالتواط�ؤ وت�سهيل عملية االغتيال ،و�أك��د �أن اجلي�ش
اللبناين والدرك والأمن العام مل يحاولوا التدخل ،وقبيل الهجوم على املبنى يف فردان بب�ضع دقائق
حدث انقطاع يف التيار الكهربائي وكان املهاجمون يتنقلون يف بريوت بحرية وي�سر مذهلني وكذلك يف
اجلنوب حيث �شنت هجمات �أخرى.

ال�شهيد البطل �أبو اياد

كمال عدوان (1935ـ:)1973

ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح .ولد يف بربرة ودر�س يف غزة والقاهرة .ا�شرتك يف مقاومة
االحتالل الإ�سرائيلي ملدينة غزة عام  ،1956و�سجن حتى نهاية االحتالل ،عمل يف ال�سعودية وقطر
يف قطاع البرتول .من �أوائ��ل امل�ؤ�س�سني حلركة فتح ،واختري ع�ضواً يف �أول جمل�س وطني فل�سطيني
عام  ،1964تفرغ للعمل الثوري يف فتح ،اختارته القيادة الفل�سطينية لت�سلم مكتب الإعالم يف منظمة
التحرير وا�ستطاع �أن يقيم جهازاً �إعالمياً ،له �صحيفته وعالقاته العربية الدولية ،كما �شارك يف
معارك �أيلول ثم انتقل �إلى جر�ش ودبني ،ثم �إلى دم�شق وبريوت ،وانتُخب يف اللجنة املركزية حلركة
فتح التي كلفته بالإ�شراف على القطاع الغربي �إلى جانب مهمته الإعالمية حتى ا�ست�شهاده.

ال�شهيد البطل كمال نا�صر

كمال ناصر (:)1973-1924

ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أحد رموز الن�ضال والأدب يف فل�سطني،
ابن �إحدى العائالت امل�سيحية الفل�سطينية من بلدة بريزيت ،خريج اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،كان
ع�ضواً يف حزب البعث اال�شرتاكي ،و�أ�صدر �صحيفة البعث يف رام اهلل ،و�صحفاً �أخرى ،وانتخب ع�ضواً يف
جمل�س النواب الأردين ،وتع ّر�ض لالعتقال بعد االحتالل عام  1967و�أبعدته �سلطات االحتالل للخارج،
و�أ�صبح ع�ضواً يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية وم�س�ؤول الإعالم فيها ،ناطقاً ر�سمياً
با�سمها ،وم�شرفاً على جملة "فل�سطني الثورة" التي �أ�صدرها با�سم منظمة التحرير الفل�سطينية.
ال�شهيد البطل كمال عدوان
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محمد يوسف النجار «أبو يوسف» ( :)1973-1930

ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،ورئي�س اللجنة ال�سيا�سية
ل�ش�ؤون الفل�سطينيني يف لبنان ،ولد يف يبنا ق�ضاء الرملة ،ودر�س يف القد�س وجل�أ �إلى رفح بعد النكبة،
عمل مدر�ساً يف القطاع حتى ع��ام  ،1956وانت�سب �إل��ى الإخ ��وان امل�سلمني حتى ع��ام  ،1958اعتقلته
ال�سلطات امل�صرية عام  ،1954لقيادته مظاهرة تطالب بالتجنيد الإج�ب��اري ،ويف عام  1955لقيادته
مظاهرة احتجاجية على م�شروع التوطني يف �شمال غرب �سيناء .غادر غزة يف مركب �شراعي عام 1957
�إلى �سورية ثم �إلى قطر ليعمل يف وزارة املعارف ،تفرغ للعمل الثوري عام  ،1967وتولى م�س�ؤولية جهاز
الإعالم وجهاز الأمن والدائرة ال�سيا�سية.
الطريق نحو االنفجار

�سار يف جنازة القادة الثالثة كمال عدوان وابو يو�سف النجار وكمال نا�صر نحو  250الف �شخ�ص
بح�سب تقديرات تلك املرحلة .وكان الفل�سطينيون �آنذاك ال ي�ستطيعون ح�شد اكرث من خم�سني الفاً يف
�أق�صى امكاناتهم .وهذا يعني ان االغلبية ال�ساحقة من امل�شاركني من اللبنانيني .وقد لفت هذا االمر
نظر االجهزة االمنية والع�سكرية يف لبنان ،وحمطات املخابرات االجنبية يف بريوت ،والحظ اجلميع
ان املقاومة الفل�سطينية باتت قوة كبرية ،بل قوة �سيا�سية لبنانية يح�سب لها احل�ساب .ومنذ ذلك
احلني بد�أت ال ُعدة تُعد ل�ضربها .وكان ان انفجر القتال يف  1973/5/2بني اجلي�ش اللبناين والفدائيني
الذين ت�صدوا ملحاوالت تطويق املخيمات وق�صفها بالطريان .وقد كان املق�صود �شل فاعلية املقاومة
متاماً ،واخ�ضاعها للقواعد االمنية اللبنانية ،وان تي�سر االمر ،فالق�ضاء عليها على الطريقة الأردنية.
وبالطبع مل يتمكن اجلي�ش من اقتحام املخيمات ،وتلقى الرئي�س اللبناين �سليمان فرجنية انذاراً من
الرئي�س انور ال�سادات ،وانذاراً �آخر من الرئي�س حافظ الأ�سد الذي اتبع انذاره بغلق احلدود ال�سورية-
اللبنانية .وعند ذلك توقف القتال ،وخرج الفدائيون من هذه املعركة بفوز �سيا�سي.
ا�ستثمر يا�سر عرفات نتائج اح��داث ايار  1973لتعزيز مكانته ال�سيا�سية .وهذه املكانة �أتاحت
له امل�شاركة يف احلرب التي ن�شبت يف ت�شرين الأول  1973بني جي�شي م�صر و�سوريا من جهة واجلي�ش
اال�سرائيلي من اجلهة املقابلة ،وف��ور ان��دالع املعارك ا�صدر عرفات اوام��ره الى ق��وات حطني التابعة
جلي�ش التحرير الفل�سطيني يف �سوريا ،وال��ى ق��وات عني جالوت يف م�صر باالنخراط يف احل��رب الى
جانب اجلي�شني امل�صري وال�سوري ويف جنوب لبنان قامت قواعد الفدائيني بق�صف مواقع للجي�ش
اال�سرائيلي ،ونفذت عمليات اغارة واعاقة لتقدم الوحدات اال�سرائيلية نحو ه�ضبة اجلوالن ال�سورية.
�ساهمت م�شاركة قوات الثورة الفل�سطينية يف حرب ت�شرين الأول  1973يف انتزاع مكانة عربية
خا�صة ملنظمة التحرير الفل�سطينية و�صار عرفات العباً ا�سا�سياً يف �سيا�سات املنطقة ،ويف هذا امليدان
كوفئ يف م�ؤمتر القمة العربية ال�سابعة املنعقد يف الرباط يف  1974/10/29باتخاذ امل�ؤمتر قراراً يعرتف
فيه مبنظمة التحرير الفل�سطينية ممث ً
ال �شرعياً وحيداً لل�شعب الفل�سطيني ،ثم جاء اعرتاف منظمة
ال��وح��دة االفريقية وم��ؤمت��ر دول ع��دم االنحياز ومنظمة امل��ؤمت��ر اال�سالمي لري�سخ مكانة املنظمة
ورئي�سها يف النطاق الدويل اي�ضاً ،ثم وافقت اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف �سنة  ،1974وب�أغلبية
 110دول ،على قبول منظمة التحرير الفل�سطينية ع�ضواً مراقباً لديها ،ما �أف�سح يف املجال امام عرفات
اللقاء كلمة فل�سطني امام اجلمعية العامة لالمم املتحدة.

الرئي�س اللبناين �سليمان فرجنية
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في مؤتمر القمة الخامس
ويف م�ؤمتر القمة العربية اخلام�س( )12يف اجلزائر ( 28-26ت�شرين الأول  )1973جنح
عرفات يف ا�ست�صدار قرار ين�ص على �أن منظمة التحرير املمثل الوحيد لل�شعب الفل�سطيني
رغم امتناع الأردن حينها.
وبعد حرب ت�شرين الأول  ،)12( 1973وافق عرفات على عر�ض من الرئي�س امل�صري �أنور
ال�سادات للم�شاركة يف ح�ضور مفاو�ضات جنيف املقرر عقدها يف كانون الأول من تلك ال�سنة
�شريطة �أن تتم فيها مناق�شة احلقوق الفل�سطينية .لكن ال�سادات مل يعده بذلك ،فتغيبت
منظمة التحرير عن مفاو�ضات جنيف.
ويف �شباط  1974حظي عرفات والوفد الفل�سطيني املرافق له با�ستقبال الأبطال يف
الهور بباك�ستان حيث �شارك يف م�ؤمتر القمة الإ�سالمي،والذي �أعلن �أن منظمة التحرير
الفل�سطينية املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني .ويف نف�س ال�سنة �أكدت القمة العربية
ال�ساد�سة يف الرباط ( 28ت�شرين الأول) اعرتافها مبنظمة التحرير ممثال وحيدا لل�شعب
الفل�سطيني .و�أ�ضافت كلمة ال�شرعي لت�صبح املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني
يف جميع �أماكن وجوده .وافق امللك ح�سني على هذا االعرتاف ،و�أدخل عرفات على البيان
اخلتامي للقمة العربية بندا ي�شري �إلى انه :ميكن لل�شعب الفل�سطيني �أن يقيم �سلطته الوطنية
امل�ستقلة بقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية على كل جزء يتم حتريره من الأر�ض .

الرئي�س الباك�ستاين برويز م�شرف
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�شارك عرفات ب�صفته رئي�س اللجنة التنفيذية للمنظمة يف م�ؤمتر القمة الرابع حلركة عدم
االنحياز ال��ذي عقد يف اخلام�س من �أيلول  1973يف اجلزائر ،حيث قرر امل�ؤمتر االع�تراف مبنظمة
التحرير الفل�سطينية ممثال وحيدا لل�شعب الفل�سطيني ،والقت دعوة عرفات خالل امل�ؤمتر الدول
االفريقية �إلى قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع �إ�سرائيل ا�ستجابة وا�سعة.
ويف م�ؤمتر القمة العربية اخلام�س يف اجلزائر ( 28-26ت�شرين الأول  )1973جنح عرفات يف ا�ست�صدار
قرار ين�ص على �أن منظمة التحرير املمثل الوحيد لل�شعب الفل�سطيني رغم امتناع الأردن حينها.
وبعد ح��رب ت�شرين الأول  1973واف��ق يا�سر عرفات على عر�ض من الرئي�س امل�صري �أن��ور ال�سادات
للم�شاركة يف ح�ضور مفاو�ضات جنيف املقرر عقدها يف كانون الأول من تلك ال�سنة �شريطة �أن تتم فيها مناق�شة
احلقوق الفل�سطينية .لكن ال�سادات مل يعده بذلك ،فتغيبت منظمة التحرير عن مفاو�ضات جنيف.
ويف �شباط  1974حظي عرفات وال��وف��د الفل�سطيني امل��راف��ق له با�ستقبال الأب�ط��ال يف الهور
بباك�ستان حيث �شارك يف م�ؤمتر القمة الإ�سالمي ،والذي �أعلن �أن منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل
ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،ويف نف�س ال�سنة �أكدت القمة العربية ال�ساد�سة يف الرباط يف 28
ت�شرين الأول اعرتافها مبنظمة التحرير ممثال وحيدا لل�شعب الفل�سطيني ،و�أ�ضافت كلمة ال�شرعي
لت�صبح املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني يف جميع �أماكن وجوده ،وافق امللك ح�سني على
هذا االعرتاف ،و�أدخل عرفات على البيان اخلتامي للقمة العربية بندا ي�شري �إلى انه :ميكن لل�شعب
الفل�سطيني �أن يقيم �سلطته الوطنية امل�ستقلة بقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية على كل جزء يتم
حتريره من الأر�ض .
حر�ص عرفات يف هذه املرحلة على تعزيز العالقات الفل�سطينية اي�ضا مع كل من يجد لديه اذنا
�صاغية ..وبابا مفتوحا �أو �شبه مفتوح.يتحرك بنف�سه وير�سل مبعوثيه �إلى كل بقاع الأر�ض.
�صار يق�ضي وقتا طويال يف رحالته �إلى العوا�صم امل�ؤثرة يف العامل ،عمل على توثيق العالقات
مع االحتاد ال�سوفييتي وال�صني والهند وباك�ستان واندوني�سيا ودول افريقيا وامريكا الالتينية ،وبنى
حتالفات مع كثري منها ،وربطته �صداقات �شخ�صية بكثري من قادتها ومنهم انديرا غاندي رئي�سة
وزراء الهند وذوالفقار علي بوتو رئي�س وزراء باك�ستان والرئي�س اليوغ�ساليف جوزيف تيتو.
وتوج عرفات النجاحات ال�سيا�سية للثورة الفل�سطينية يوم  13ت�شرين الثاين  1974حني �ألقى
خطابا تاريخيا امام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وقال عبارته ال�شهرية يف ختام اخلطاب"جئت
حامال غ�صن الزيتون يف يد ،ويف االخ��رى بندقية الثائر ،فال ت�سقطوا غ�صن الزيتون من يدي ..
احلرب بد�أت من فل�سطني ،ومن فل�سطني �سيولد ال�سالم ".
و�أطلق املراقبون الأمريكيون على ذلك اليوم ا�سم "يوم عرفات" النه جنح خالل �ساعات يف
تركيز االهتمام على م�شكلة ظل الأمريكيون يجهلونها او يتجاهلها قادتهم عقودا عديدة ،كما عرف
كيف يك�سب ت�أييد جزء كبري جدا من الر�أي العام الدويل .وكان عرفات �أول زعيم ال ميثل دولة يعطى
حق �إلقاء كلمة �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
وبعد اخلطاب ،اعرتفت اجلمعية العامة للأمم املتحدة باالغلبية ال�ساحقة ،باحلقوق غري
القابلة للت�صرف لل�شعب الفل�سطيني ،و�أعطت منظمة التحرير و�ضع املراقب الدائم يف الأمم املتحدة.
ودع��ت ال��دول واملنظمات الدولية �إل��ى دعم ال�شعب الفل�سطيني يف كفاحه من �أج��ل ا�ستعادة حقوقه.
و�سجل عرفات نقطة �أخرى يف العام الذي تاله يف  10ت�شرين الثاين 1975حني تبنت اجلمعية العامة
لالمم املتحدة قرارا ين�ص على �أن ال�صهيونية �شكل من �أ�شكال العن�صرية.
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متكنت املقاومة الفل�سطينية من فتح جبهة ثالثة ناجحة –�إلى حد كبري– �أثناء حرب ت�شرين
الأول  1973داخل الأرا�ضي املحتلة.
فمع بداية القتال �أ�صدرت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية بياناً دعت فيه العمال
العرب يف الأر�ض املحتلة ملقاطعة م�صانع ومزارع العدو ،حتى ال يتاح له املزيد من زج قواه الب�شرية يف
�أر�ض املعركة .كما �أ�ضربت املدار�س و�سارت بع�ض التظاهرات يف عدد من املخيمات جرى خاللها قذف
مراكز ال�شرطة باحلجارة ،وجنح بع�ض �أ�صحاب �سيارات النقل يف عدم ت�سليم �سياراتهم �إلى اجلي�ش
الإ�سرائيلي ،وجل�أ بع�ضهم �إلى تعطيلها.
�أم��ا على ال�صعيد الع�سكري ،فقد ذك��رت جولدا مائري ،رئي�سة وزراء "�إ�سرائيل" حينئذ ،يف
الكني�ست ،يف  23ت�شرين الأول � ،1973أن عمليات امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ال�ت��ي ق��ام بها الفدائيون
الفل�سطينيون خالل الـ ( )17يوماً املا�ضية بلغت � ،106شملت  44م�ستوطنة يف �شمال فل�سطني ،و�أدت
�إلى مقتل وجرح  20مدنياً و�ستة جنود.
�إلى جانب ذلك ،عمدت املقاومة �إلى تنفيذ عمليات تعتمد على و�سائل التخريب البدائي مثل
�إلقاء امل�سامري يف ال�شوارع ،وحرق املزروعات واملحا�صيل يف املزارع التابعة للم�ستوطنات الإ�سرائيلية
القريبة يف مناطق جنني وط��ول�ك��رم ،وف��ك م�سافات طويلة م��ن ق�ضبان ال�سكك احلديدية يف غزة
و�سيناء ،وقطع �أ�سالك الكهرباء والهاتف بالإ�ضافة �إلى �إلقاء قنابل املولوتوف على عدد من دوريات
و�سيارات العدو.
وقد انعك�ست الروح املعنوية العالية التي تركتها حرب ت�شرين بني جماهري الأر�ض املحتلة يف
طبيعة تنفيذ كثري من العمليات الع�سكرية ،وخري دليل على ذلك ما قام به �أحد الفدائيني يف ت�شرين
الثاين  1973باالنق�ضا�ض على �أحد اجلنود الإ�سرائيليني �أمام بنك "ل�ؤمي" يف رام اهلل وقتله بال�سكني.
و�إجما ًال ،قامت املقاومة الفل�سطينية يف ت�شرين الأول  ،1973بعدد �ضخم من العمليات الع�سكرية
على كافة اجلبهات؛ ففي قطاع غزة ،مت تنفيذ  39عملية ،منها عمليات ع�سكرية ،وزراعة �ألغام ،والباقي
هجوم على قوافل العدو .ويف ال�ضفة الغربية ،مت تنفيذ  14عملية ع�سكرية ومعظمها مهاجمة قوافل
للعدو خالل املعركة .ويف داخل الأرا�ضي املحتلة ،مت تنفيذ  45عملية كان من �أهمها مهاجمة با�ص
ع�سكري يقل طيارين متجهني �إلى القواعد الع�سكرية ،وتدمري �أجزاء من م�صنع "بورخوف" للقنابل
اليدوية ،وم�صنع "الهوف" اخلا�ص ب�صناعة الأ�سلحة اخلفيفة.
وعلى اجلبهة ال�سورية ،مت تنفيذ  22عملية ع�سكرية� ،شملت مهاجمة قوافل العدو املتجهة
�إل��ى امليدان ،من خالل اال�شتباك املبا�شر معها ،وزراع��ة �ألغام يف طريقها� ،إل��ى جانب ق�صف مدفعي
و�صاروخي لتجمعات العدو ومراب�ض �أ�سلحته .ويف اجلبهة ال�شمالية على احلدود بني لبنان وفل�سطني
املحتلة ،مت تنفيذ  160عملية ق�صف بال�صواريخ وبخا�صة �صفد ،وحترير بع�ض املناطق ورفع العلم
الفل�سطيني عليها.
و�إذا كان هناك ما ميكن ا�ستنتاجه فهو �أن املقاومة الفل�سطينية قد �صنعت تاريخاً جميداً خالل
ن�سي.
حرب ت�شرين الأول  ،1973ولكنه تاريخٌ َم ٌّ
ارت�ب��ط حج ُم امل�شاركة الفل�سطين ّية على اجلبهتني امل�صر ّية وال���س��ور ّي��ة بثالثة ع��وام��ل)1 :
الفل�سطيني على اجلبهات )2 .اختالف ظروف القتال
الع�سكري
اجلغرافيا ال�سيا�س ّية وطبيعة الوجود
ّ
ّ
ين للمعركة )3 .ظروف توازن التدريب والت�سليح
على هذه اجلبهات تب ًعا للو�ضع الطوبوغرا ّيف وامليدا ّ
وامل�صري.
ال�سوري
والقوى الب�شر ّية مع اجلي�شني
ّ
ّ

جولدا مائري
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الفعلي هي
الفل�سطيني
لكنّ النقطة التي ال ميكن القف ُز عنها قبل االنتقال �إلى �سج ّل القتال
ّ
ّ
الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
هل كان يا�سر عرفات ،وقياد ُة ّ
املنظمة ،وقياد ُة حركة "فتح "،على علمٍ ب�ساعة ال�صفر ،كما تزعم
الفل�سطيني؟
"فتحاوي "،يف �سياق ت�ضخيم الدور
دعائي
كتاباتٌ متناثرةٌ� ،أغل ُبها
ّ
ّ
ّ
ُ
عيت �إلى امل�شاركة يف
لقد ر ّدد
طلعت على توقيت املعركة ،و ُد ْ
البع�ض �أنّ القيادة الفل�سطين ّية ُ�أ ْ
ٍ
ُ
روايات �شفو ّية ،والى
البع�ض �إلى
حتمل جز ٍء من واجباتها القتال ّية .وي�ستند هذا
�صنع قراراتها ،و�إلى ُّ
توج َه �إل��ى "الإخوة املقاتلني داخ��ل الأرا��ض��ي املحتلّة
ن��داء �أب��ي ع ّمار ،ال�صاد ِر يف بداية املعركة ،وفيه َّ
ٍ
الفل�سطيني
ر
�دو
�
ل
ا
ا
د
د
�
حم
و
تنا"،
م
�
أ
و
�شعبنا
تاريخ
"حلظات حا�سم ًة من
�رب
ًّ
ّ
ربا احل� َ
َ
وخارجها "،معت ً
ّ
"باملزيد من ال�ضربات خلطوط موا�صالت العد ّو ومراك ِز جت ّمعه ومراف ِقه احليو ّية داخل الأرا�ضي
املحتلّة وحدودها ك�أم ٍر ها ّم وحا�سم".
�أ ّما حممد ح�سنني هيكل ف َيذكر يف كتابه "الطريق �إلى رم�ضان" ما ي�أتي:
"قبل احلرب ب�أ�سابيع ،قام حم ّمد �أنور ال�سادات بطلب االجتماع ببع�ض كبار امل�س�ؤولني يف قيادة
ّ
منظمة التحرير الفل�سطين ّية .ويف لقائه بهم �أو�ضح ل�صالح خلف وف��اروق الق ّدومي �أنّ املوقف قد
توتّر ،و�أنّ م�صر م�ضط ّر ٌة �إلى تن�شيط جبهة القناة .وفهما من حديثه �أنّ مه ّمة املقاومة الفل�سطين ّية
َ
اال�شرتاك بعمل ّي ٍات فدائ ّي ٍة داخل �سيناء .وقد و�صل عد ٌد من �ض ّباط املقاومة ،ونحو  120من
�ستكون
ُرتَبٍ �أخرى� ،إلى القاهرة لال�شرتاك يف املعركة يو َم الأ ّول من ت�شرين الأ ّول ."1973
التو�ص َل ب�سهولة �إلى �أنّ قيادة ّ
منظمة التحرير ،عمو ًما ،مل تكن تعرف
من هذا الكالم ن�ستطيع
ّ
مبوعد احلرب؛ و�أنّ عرفات ،باخل�صو�ص ،مل يكن ي ْعلم بذلك ،ومل َيح�ضر اجتما َع القاهرة .ولو كانت
لل�سادات الن ّي ُة يف اتّخاذ قرا ٍر مه ٍّم مثل �إبالغ القادة الفل�سطينيني باملوعد ،لكان طلب ح�ضو َر عرفات
�شخ�ص ًّيا .بل �إنّه �سيكون من قبيل ال�سذاجة الع�سكر ّية ا�ستدعا ُء ق ّوات �إلى جبهة ع�سكر ّية قبل �ستّة �أ ّيام
فقط من موعد احلرب!
جنحت القوات الفل�سطينية يف ا�ستدراج القيادة اال�سرائيلية لال�شتباك املتوا�صل معها من عام 1967
حتى بدء حرب  ،1973الى ان او�صلت لها الر�سالة وا�ضحة بان الت�شجيع العربي للثورة الفل�سطينية وات�ساع
احلرب معها قد يعنيان ان العرب ال يفكرون يف �شن حرب عليها وقد ا�ستنفرت قوات اجلي�ش اال�سرئيلي يف
الرب والبحر واجلو .وقد وجه الطرفان �ضربات موجعة لبع�ضهما .و�سرت بني بع�ض املحللني معلومات
تفيد بان الت�صعيد الفل�سطيني مت باالتفاق مع الرئي�س ال�سادات واجهزته البعاد اهتمام ا�سرائيل عن
اجلهة الغربية حتى تتمكن م�صر من �شن هجومها.

فاروق القدومي

السادات يبلغ عرفات بقرار الحرب

وا�شار هيكل الى ان الرئي�س ال�سادات وقبل احلرب بعدة ايام كان قد دعا الرئي�س يا�سر عرفات
لزيارة القاهرة فتوجه عرفات برفقة كل من خليل الوزير و�صالح خلف وخالد احل�سن و�سعد �صايل
وجميعهم �أع�ضاء يف اللجنة املركزية لفتح.
وا�ضاف :حتدث الرئي�س ال�سادات مع وفد فتح عن خطط م�صر امل�ستقبلية ،وابلغهم ب�أنه �سي�شن
حرب لعبور القنال وحترير �سيناء يف �شهر ت�شرين الأول وكان ذلك اللقاء يف ايلول  ،1973وكان عرفات
واخوته يف قيادة فتح الوحيدين الذين ابلغهم ال�سادات مبوعد املعركة التي �ستخو�ضها م�صر ب�شكل م�ؤكد.
ونوه الى انه مل تفت ابو عمار "فر�صة العمر" بدفع جي�ش التحرير الفل�سطيني للم�شاركة يف
حرب  1973على اجلبهتني امل�صرية وال�سورية ،االمر الذي دفع �أبا عمار �إلى �أن يتحدث عن اجلبهة
الثالثة التي فتحتها فع ً
ال على الرغم من التعتيم االعالمي �آنئذ الى ان اعرتف العدو بذلك عندما
وقف مندوبه يف االمم املتحدة ع�شية بحث جمل�س االمن يف قرار لوقف احلرب على جبهتي القتال
ليقول ان حكومته ت�شرتط كذلك التزاماً عربياً بايقاف �إطالق النار على اجلبهة الثالثة التي يحارب
فيها الفل�سطينيون.
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حر�ص عرفات يف هذه املرحلة على تعزيز العالقات الفل�سطينية اي�ضا مع كل من يجد
لديه اذنا �صاغية ..وبابا مفتوحا �أو �شبه مفتوح.يتحرك بنف�سه وير�سل مبعوثيه �إلى كل بقاع
الأر�ض.
�صار يق�ضي وقتا طويال يف رحالته �إلى العوا�صم امل�ؤثرة يف العامل ،عمل على توثيق
العالقات مع االحتاد ال�سوفييتي وال�صني والهند وباك�ستان واندوني�سا ودول افريقيا وامريكا
الالتينية ،وبنى حتالفات مع كثري منها ،وربطته �صداقات �شخ�صية بكثري من قادتها
ومنهم انديرا غاندي رئي�سة وزراء الهند وذوالفقار علي بوتو رئي�س وزراء باك�ستان والرئي�س
اليوغ�ساليف جوزيف تيتو .
وتوج عرفات النجاحات ال�سيا�سية للثورة الفل�سطينية يوم  13ت�شرين الثاين  1974حني
�ألقى خطابا تاريخيا امام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وقال عبارته ال�شهرية يف ختام
اخلطاب "جئت حامال غ�صن الزيتون يف يد ،ويف االخرى بندقية الثائر ،فال ت�سقطوا غ�صن
الزيتون من يدي ،احلرب بد�أت من فل�سطني ،ومن فل�سطني �سيولد ال�سالم ".
و�أطلق املراقبون الأمريكيون على ذلك اليوم ا�سم "يوم عرفات" النه جنح خالل
�ساعات يف تركيز االهتمام على م�شكلة ظل الأمريكيون يجهلونها او يتجاهلها قادتهم عقودا
عديدة ،كما عرف كيف يك�سب ت�أييد جزء كبري جدا من الر�أي العام الدويل .وكان عرفات
�أول زعيم  ال ميثل دولة يعطى حق �إلقاء كلمة �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة.

خطاب عرفات في األمم المتحدة
وبعد اخلطاب اعرتفت اجلمعية العامة للأمم املتحدة( )14باالغلبية ال�ساحقة ،باحلقوق
غري القابلة للت�صرف لل�شعب الفل�سطيني ،و�أعطت منظمة التحرير و�ضع املراقب الدائم يف
الأمم املتحدة ،ودعت الدول واملنظمات الدولية �إلى دعم ال�شعب الفل�سطيني يف كفاحه من
�أجل ا�ستعادة حقوقه ،و�سجل عرفات نقطة �أخرى يف العام الذي تاله يف  10ت�شرين الثاين
1975حني تبنت اجلمعية العامة لالمم املتحدة قرارا ين�ص على �أن ال�صهيونية �شكل من
�أ�شكال العن�صرية.
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يف  1974/11/13وقف يا�سر عرفات امام ممثلي دول العامل يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
وال��ى جانب الكر�سي اال�صفر املخ�ص�ص للر�ؤ�ساء ،تلقى عا�صفة من الت�صفيق مل تتح لغريه على
االطالق .ومن على من�صة اخلطابة القى ابو عمار خطبة بليغة ختمها بالقول" :جئتكم ثائراً �أحمل
غ�صن الزيتون بيد والبندقية يف اليد الأخرى ،فال ت�سقطوا الغ�صن الأخ�ضر من يدي" ،وكرر هذه
العبارة مرة ثانية ،فانفجرت القاعة بالت�صفيق الذي ا�ستمر نحو ثالث دقائق ،وحينما ا�ستمع ناحوم
غولدمان رئي�س امل�ؤمتر اليهودي العاملي الى خطبة عرفات قال":لقد ايقظ يا�سر عرفات يف داخلي
تاريخاً من غياب الوعي ،وجعلني ا�شعر ب�أنه ما زال ممكناً ان تلد ار�ض فل�سطني االنبياء".
مل تكن االر�ض ال�سيا�سية ممهدة او معبدة حتت اقدام عرفات ورفاقه حينما متكن رئي�س منظمة
التحرير الفل�سطينية من حتقيق هذه االجن��ازات ،فمنذ ان �أقر املجل�س الوطني الفل�سطيني الثاين
ع�شر املنعقد يف القاهرة يف  1974/6/1وثيقة الربنامج املرحلي املعروفة بربنامج النقاط الع�شر الذي
يت�ضمن فكرة الدولة الفل�سطينية على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حتى �شرع البع�ض يف اقامة العوائق
يف وجه عرفات وحركة فتح ،فدعم النظام العراقي جمموعة �صربي البنا (ابي ن�ضال) يف ان�شقاقه على
فتح ثم تنكيله بكثري من ك��وادر احلركة بالقتل اغتيا ًال .ويف � 1974/9/29أُعلن عن ت�أ�سي�س "جبهة
القوى الفل�سطينية الراف�ضة للحلول اال�ست�سالمية" املعروفة با�سم "جبهة الرف�ض" اخت�صاراً ،والتي
تلقت دعماً كبرياً من العراق ،ويف الوقت نف�سه كانت ا�سرائيل تخطط الجها�ض او حتطيم املوقع الذي
احتلته منظمة التحرير الفل�سطينية بقيادة عرفات ،خا�صة ان العمليات الع�سكرية الفل�سطينية �ضدها
باتت اكرث تطورا وفاعلية مثل عملية كريات �شمونة ( ،)1974/4/11وعملية معالوت (،)1974/5/15
وعملية كفار �شمري ( ،)1974/6/13وعملية "فندق �سافوي" يف تل ابيب ( )1975/3/5وغريها .ومل
تكن الواليات املتحدة االمريكية لتقبل مثل هذه التطورات يف ال�شرق االو�سط بعد ان�سحابها من فيتنام
يف �سنة  .1975لذلك راح هرني كي�سنجر وزير اخلارجية االمريكية الذي متكن ،بجوالته املكوكية،
من فك اال�شتباك بني اجلي�ش امل�صري واجلي�ش اال�سرائيلي يف �سنة  ،1974وجنح يف جر م�صر الى
توقيع اتفاقية �سيناء يف �سنة  1975التي كانت متهد العادة افتتاح قناة ال�سوي�س امام املالحة الدولية،
يعد اخلطط الغراق الثورة الفل�سطينية يف الوحول اللبنانية ،فنجح يف تفجري �صاعق احلرب االهلية
اللبنانية يف �سنة  1975التي مل تتوقف اال يف �سنة .1990

ناحوم غولدمان
رئي�س امل�ؤمتر اليهودي العاملي

73

74

75

الحرب األهلية اللبنانية
كان عرفات ي�سجل بقيادته لل�شعب الفل�سطيني النجاحات واالجنازات ال�سيا�سية على
امل�ستوى الدويل وداخل الأر�ض املحتلة ،وكان ي�سعى يف ذات الوقت لت�أمني بيئة �إيجابية داخل
لبنان .حر�ص عرفات كثريا على فتح قنوات ات�صال وعالقات تعاون مع اجلميع يف لبنان ،لكن
الأمور مل تكن تتطور وفقا لرغبته.

مجزرة «برج البراجنة»
حاول عرفات ورفاقه بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير مبا يخدم ال�شعب الفل�سطيني يف
كافة املجاالت �إ�ضافة �إلى الكفاح ال�سرتداد حقوقه امل�شروعة .لكن بع�ض اجلهات اليمينية
يف لبنان مل يرق لها تعاظم دور ومكانة املنظمة ،و�صار البع�ض يحر�ض عليها متهما �إياها
ب�إقامة دولة داخل الدولة ،ووقعت جمزرة رهيبة ب�سبب هذا التحري�ض يوم � 13أيار  1973حني
ق�صفت طائرات اجلي�ش اللبناين خميم برج الرباجنة يف بريوت ما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد نحو
� 100شخ�ص ،ويف  13ني�سان  1975تعر�ضت حافلة فل�سطينية �إلى هجوم بالأ�سلحة الر�شا�شة
لدى مرورها يف حي عني الرمانة املاروين يف بريوت ال�شرقية ،وقتل املهاجمون جميع من فيها
وكانوا�سبعة وثالثني �شخ�صا.
كانت هذه احلادثة مبثابة �شرارة اندالع احلرب الأهلية اللبنانية ،وتكررت املجازر بحق
الفل�سطينيني وحلفائهم اللبنانيني من الي�ساريني وامل�سلمني ال�سنة وال�شيعة ،ومل يكن �أمام
عرفات والفل�سطينيني �أي خيار �سوى البقاء يف لبنان وتوطيد التحالف مع املع�سكر اللبناين
املنا�صر للق�ضية الفل�سطينية والدفاع عن �أنف�سهم .

التدخل السوري ضد عرفات
وخ�لال ال�شهور الأول��ى من عام  1976كانت الغلبة للتحالف الفل�سطيني التقدمي
اللبناين،فا�ستنجدت القيادة املارونية ب�سورية وا�سرائيل ،وتدخلت القوات ال�سورية املوجودة
يف لبنان يف � 30أيار  1976لفك احل�صار عن زحلة ،ووجه الرئي�س ال�سوري حافظ الأ�سد
�إن��ذارا �إل��ى عرفات لإلقاء ال�سالح( ،)15الأم��ر ال��ذي رف�ضه الفل�سطينيون ومن معهم من
اللبنانيني،فا�ستخدم اجلي�ش ال�سوري كافة ا�سلحته اجلوية والربية ليحتل اجلزء الأكرب من
لبنان دون �أن ي�صل �إلى ما عرف بـ" اخلط االحمر" يف اجلنوب قرب حدود ا�سرائيل لئال
ي�صطدم بها.
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كان حافظ اال�سد ،حتى وفاته ،يرى يف يا�سر عرفات "عقبة ينبغي �إزالتها" .وكانت تلك ر�ؤية
املحتلني باحلرف وبالو�صف ،فقبل �أن مي�سك حافظ الأ�سد مبقاليد احلكم يف �سورية� ،إث��ر انقالب
ت�شرين ال�ث��اين  1970على احل���زب ،ك��ان دور ع��رف��ات م��ن نقاط التكا�سر ب�ين البعث ورج���لٍ
ع�سكري
ٍّ
بعينه ،قوياً �ضمن جمموعته كانت القيادات املدنية وهي (�أطباء ومنا�ضلون �ضمن اخلط الي�ساري
من احلزب) ،ومعها ع�سكريون ملتزمون بهذا اخلط تطمح �إلى احتكار الق�ضية الفل�سطينية �سيا�سياً
وعقائدياً� .أما الأ�سد ،فكان يريد جعل املقاومة الفل�سطينية ورقة يف جيبه ،تدعم خططه التكتيكية
وطموحاته ودوره داخلياً وخارجياً.
من هنا ،ن�ش�أ يف �سورية مبد�أ اال�ستحواذ على الورقة الفل�سطينية .ففي مناخ التماكر بني املراتب
الع�سكرية و�أفرعها ،اعتقل عرفات ،للمرة الأول��ى ،بتهمة "التح�ضري لأعمال تخريبية" ،بينما كان
يفعل ذلك مبوافقة ر�سمية .يف ذلك ال�سياق ،كان �ضرورياً للأ�سد �أن يبلغ عرفات الذي تفاهم مع �أحمد
�سويدان� ،أنه هو ،ولي�س الأخري� ،صاحب القرار الع�سكري ،وبالتايل ،ف�إن ورقة "فتح" مطلوبة جليبه هو!
مت�سك مببدئه ،وه��و �أن تبقى البندقية
�أب��و ع�م��ار ،ب ��دوره ،وع�ل��ى ام�ت��داد خ��ط زم�ن��ي ملغمّ ،
الفل�سطينية ،والقرار الفل�سطيني تالياً ،يف و�ضعية اال�ستقالل التام عن جميع الأنظمة العربية ،و�أن
تن�أى الثورة الفل�سطينية عن ال�صراعات بني هذه الأنظمة ،وكذلك عن النزاعات الداخلية يف كل ُقطر.
يحتاج الباحثون -و�إن كانت الأر�شيفات العربية مغلقة� -إل��ى درا�سة وقائع املحاوالت الأول��ى
الغتيال عرفات .جرت حماوالت �سورية كثرية لتغييب الرجل ،تقول امل�صادر �إن �أوالها كانت يف العام
 ،1966وتلك رواي��ة خمتلفة عن حكاية اعتقال قيادة "فتح" امل��وج��ودة يف �سورية ،يف ت�شرين الثاين
1966على �إثر مقتل النقيب يو�سف عرابي ،البعثي الذي ان�ضم �إلى "فتح" مع جمموعة �ضباط ،لكي
ي�سيطروا على احلركة!
�أوقع التم�سك النظام ال�سوري بهدف ال�سيطرة على القرار الفل�سطيني يف خ�صومة مزمنة مع
عرفات .ومل ي�شفع للرجل ال ن�ضاله ،وال �صفته زعيم حركة حترر ،وال �أهمية دوره الدويل والإقليمي،
ومل يغفر له حتى �صموده .بالعك�س ،كان �صمود عرفات يف بريوت ،يف � 1982سبباً يف مفاقمة كراهية
النظام يف دم�شق له .فعلى الرغم من �أن �إ�سرائيل غزت لبنان ،يف �أثناء التزام منظمة التحرير ٍ
بوقف
لإطالق النار� ،إال �أن االجتياح بالن�سبة للأ�سد ك�شف عجز �سورية لي�س عن جندة الثورة الفل�سطينية
وح�سب ،و�إمنا عن جندة و�إطعام قطعاتها الع�سكرية الربية على الأرا�ضي اللبنانية .ومل يكن �أبو عمار
يق�صد �إغاظة �أحد ،عندما �صمد وظ َّل يتجول يف بريوت حتت الق�صف ،وق ّدم مراراً ،بنف�سه ،املعلبات
والذخائر والأغذية واخلبز ال�ساخن للجي�ش ال�سوري ،وعند مغادرته ،انتقل �إلى تون�س.
ويف انعقاد املجل�س الوطني يف اجلزائر (�شباط  ،)1983حاول الأ�سد من خالل ف�صائل تابعة،
توفري ال�سبب القوي ل�شق منظمة التحرير الفل�سطينية و�إن�ه��اء عرفات �سيا�سياً تغالظت� ،أيامها،
لهجة التخوين التي ظلت م�ستخدمة طوي ً
ال .كان امل�ؤمتر يناق�ش ما �سمي "م�شروع ريغان لل�سالم"،
وت��واف��ق الفل�سطينيون على رف���ض��ه ،على �أن ي�ترك��وا ل�ع��رف��ات هام�شاً ل�ل�م�ن��اورة ،بلغة ف�ضفا�ضة.
هنا ،فهم النظام ال�سوري �أن هذه مقدمة �شراكة بينه وبني الراحل امللك ح�سني والأردن ،وظن �أنه لن
ينال ما يطمح �إليه� ،إن تالزمت الأردن وفل�سطني .و�سرعان ما خرجت من �أقبية املخابرات الع�سكرية
ال�سورية حركة مت��ر ٍد ،ا�ستقوت بال�سالح ال�سوري وبالقطعات الع�سكرية ال�سورية ،ووقعت ،قبلها،
جرمية اغتيال جرنال ال�صمود يف بريوت� ،سعد �صايل )1982/9/ 27( ،لأنه ذو ال�سطوة الكبرية على
ال�ضباط املكلفني بالتمرد ،والقادر على كبحهم.
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وقيلت� ،أيامها ،مطوالت تخوينية ،وظن كثريون �أن "فتح" انتهت ،و�أن عرفات راح �إلى الأبد.
و�سفك دم الفل�سطينيني ،وو�ضع امل�سل�سل الذي �شهد ،بعد عامني ،م�أ�ساة انق�ضا�ض
ُق�صفت املخيماتُ ،
حركة "�أمل" الدامية ةعلى املخيمات الفل�سطينية يف بريوت ،ذكّرت ال�شعب الفل�سطيني مب�أ�ساة خميم
"تل الزعرت" التي انتهت ف�صولها ( )1976/ 8/ 12يف ذروة احلرب الأهلية اللبنانية وب��دور اجلي�ش
الأ�سدي يف ارتكاب املجازر وت�صفية املخيم.
املهم� ،أده�ش �أبو عمار الأ�سد ،باالنتقال و�سط تلك املعمعة� ،إلى �سورية نف�سها ،حتت عنوان وفاقي،
لكي ي�ضمد اجلراح ويجمع امل ُ َ�ضلَلني .وكان عرفات رتب عالقة مع رفعت الأ�سد� ،شقيق حافظ ،الذي
كان يف ذروة قوته ،فاتك�أ عليها يف زيارته تلك .املهم ،بعد �أن �أعد �أبو عمار موكبه لالنتقال من دم�شق
�إل��ى طرابل�س ،لكي ُيهدئ الأو��ض��اع ،يف �أثناء الهجوم على املدينة ،مل تقع عليه عني ،لكي تعرف هل
ا�ستقل ال�سيارة� ،أم نزل حتت الأر�ض .كان ظاهر الأمر� ،أنه خرج مع املوكب .حترك اجلميع من دم�شق،
ويف و�سطهم �سيارة الزعيم الفل�سطيني ( ،)1983 /6/ 23ويف الطريق كان الكمني يف االنتظار ،ورمبا هو
نف�سه الكمني الذي نفذ عملية اغتيال �سعد �صايل .انهالت قذائف الآر بي جي وزخات الر�صا�ص على
ال�سيارة ،ثم تبني �أن عرفات مل يكن فيها .ظهر الرجل فج�أة ،عندما دخل �إلى ال�صالة التي ينعقد فيها
م�ؤمتر الأدباء العرب يف دم�شق ،لكي يلقي خطاباً حما�سياً مزدحماً بعباراته املتكررة ،التي كلما �أعادها
بنربته ،بدت ك�أنها تُ�سمع للمرة الأولى!
مل يتبق �أم��ام الأ�سد� ،آن��ذاك� ،سوى الطرد الف�صيح ،لكي يتعامل مع ظاهرة عرفات عن ُبعد.
ٍ
حلظتئذ ،ي�ضعون اللم�سات
�أُمرت طائرة اخلطوط التون�سية ب�أن ت�ؤخر �إقالع رحلتها املنتظمة .كانوا
الأخرية ل�صيغة �إبالغه ب�أمر الطرد ،وحتديد م�ستوى الذين �سيكلفون ب�إبالغ عرفات بالقرار ،ومن
ثم �أخ��ذه ف��وراً �إل��ى املطار .وي��روي ال�صحايف الربيطاين �أالن ه��ارت ،املتخ�ص�ص يف "بانوراما ال�شرق
الأو�سط" ،يف كتابه "عرفات" �أن القائد الوطني الكبري ،جورج حب�ش "احلكيم" ،كان يف وداع �أبي عمار
يف املطار ،وعند الفراق ،تعانق الرجالن ،وهم�س حب�ش يف �أذن عرفات" :يا اهلل يا �أبو عمار� ،إن كنت �أنت
بتطلع هيك من ال�شام ،واهلل ما بعرف كيف �أنا بدي اطلع ..ميكن يف كفن"!
كان ذلك قبل �أن ُيلقي احلاوي ب�أعجوبته التالية :الظهور فج�أة يف قلب طرابل�س ،ويف يوم العيد،
ك�أمنا حركته كانت �ضمن تقاليد املعايدة املعتادة بني املقيمني يف املدينة .بدا رابط اجل�أ�ش ،وانطلقت
التحليالت والتوقعات ،ف�أكّد م�ؤرخ "الأ�سدية" ،باتريك �سيل� ،أن الرجل �أدخل نف�سه بنف�سه �إلى امل�صيدة:
�إ�سرائيل حتا�صر من وراء ،والن�شامى من �أمام .اختلفوا يومها على عدد الأيام التي تبقت لعرفات من
الدنيا .باتريك �سيل مل يعطه غري �ساعات ،يتلقى الفل�سطينيون بعدها النب�أ الفاجع� .أما الأ�سد نف�سه
فقدرها بثمانية �أيام مق�سمة �إلى �أربعتني ،واحدة ملخيمات �شعبه ،وواحدة ليا�سر عرفات ومن معه!
يف كانون الثاين  ،1994اغتنمها عرفات فر�صة ،لكي يلتقي الأ�سد يف م�أمت جنله الأكرب با�سل .مل
ي�ستطع �أن يفتح ثغرة يف موقف الأ�سد .بعد عامني ،ذهب "�أبو عمار" �إلى القرداحة ،لتعزية الأ�سد يف
وفاة والدته ،وظل موقفه كما هو مل يتبدل ،حتى عند مواجهة عرفات الأخرية ال�شاملة مع االحتالل،
ثم ت�ص ّديه النقالب �إ�سرائيل على الت�سوية ب��إط�لاق املقاومة .مل يتغري موقف احلكم يف �سورية.
بالعك�س ،ازداد حتفزاً للهجوم على عرفات!  
ويف جتربة املقاومة ،مل يتغري املوقف الأ�سدي كون عرفات يقاوم ،فما حدث �أن الراحل عرفات،
مل يكن هدفاً ملحاوالت ت�صفية �سيا�سية ،مثلما كان ،وهو حما�صر يف "املقاطعة" ،وجاءت ذروة ا�ستهدافه
بالت�صفية ال�سيا�سية ،متلفزة وعلى ر�ؤو�س الأ�شهاد ،لكي ي�صبح "غري ذي �صلة" ،عندما منعته دم�شق
من �إلقاء كلمته ،يف قمة بريوت ،عرب تقنية "الفيديو كونفران�س".
ا�ست�شهد �أب��و عمار و "زالت العقبة" التي تكفل املحتلون بت�صفيتها ج�سدياً ،بعد �أن �أ�سهم
النظام الأ�سدي يف �إ�ضعاف عرفات �سيا�سياً ،يف �أثناء احل�صار ،حتى بات ن��ادراً �أن يرن هاتف الرجل
املحا�صر.

والدة الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
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ويف �آب  1976تعر�ض الفل�سطينيون ملجزرة جديدة يف خميم تل الزعرت( )16حيث
دخلت القوات الكتائبية املخيم يف اليوم التايل لتوقيع اتفاق �إخالء �سكانه،ارتكبوا جمزرة
فظيعة �أ�سفرت عن ا�ست�شهاد �أكرث من �ألفني من �سكان املخيم الذي كانت تطوقه القوات
ال�سورية والتي كانت �أمطرته ق�صفا من الرب واجلو .
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( )16مذبحة تل الزعتر

ح�صلت مذبحة تل الزعرت يف � 12آب  1976خالل احلرب الأهلية اللبنانية يف خميم تل الزعرت
لالجئني الفل�سطينيني الذي كان ي�ضم ما بني  50000و 60000من الفل�سطينيني والواقع �شمال �شرق
العا�صمة اللبنانية بريوت.
بعدها ب��د�أت جرمية تل الزعرت� ،أط��ول معارك احلرب الأهلية و�أكرثها خ�سائر و�ضحايا فقد
فر�ضت القوات اللبنانية امل�سيحية املارونية احل�صار على املخيم تل منذ �شهر كانون الثاين  1976ثم
�شن يف  22حزيران  1976هجو ًما وا�سع النطاق على املخيم وعلى خميم ج�سر البا�شا الفل�سطيني وحي
التبعة اللبناين املجاورين له ،وب��د�أت القذائف وال�صواريخ متطر هناك بال انقطاع من الفجر �إلى
املغيب وعلى مدى اثنني وخم�سني يو ًما متتالية ويقدر عدد القذائف التي �سقطت على تل الزعرت
بحوايل  55000قذيفة ،وبعد متكن القوات اللبنانية من اقتحام خميم ج�سر البا�شا وحي التبعة يف
 29متوز  1976واقرتافهم جرائم �إبادة هناك ،متكنت قوة الردع العربية من �إبرام اتفاق بني القوات
اللبنانية واملقاتلني الفل�سطينيني يف داخل املخيم يف �آب  1976يق�ضي بخروج املدنيني واملقاتلني من
املخيم دون �أن ي�ست�سلموا للميلي�شيات املارونية وتتكفل بهم قوة الردع العربية وال�صليب الأحمر اللذان
�سيزودانهم بو�سائل النقل الالزمة.
يف ال�سابع من �آب  1976غدرت القوات املارونية اللبنانية بالفل�سطينيني الذين كانوا متح�صنني
يف تل الزعرت وذلك عندما فتحت النار على جميع �سكان املخيم وهم يغادرون املخيم اً
عزل من ال�سالح
وفقًا لالتفاق املعهود ،حا�صدين ب�ضع مئات من الأ�شخا�ص بينما انق�ض �آخ��رون على داخ��ل املخيم
وراح��وا يطلقون النار على كل من ي�صادفون ،ويف الوقت نف�سه راح �سواهم يوقفون الناقالت التي
تراكم فيها الناجون على احلواجز املن�صوبة على الطرقات وينتزعون من داخلها حديثي ال�سن الذين
ي�شتبهون يف كونهم فدائيني ثم يقتلونهم بوح�شية �أو يقتادونهم �إلى جهات جمهولة.
بد�أ ح�صار خميم تل الزعرت الفل�سطيني من اجلي�ش ال�سوري والقوات املارونية اللبنانية التي
تت�ألف من حزب الكتائب بزعامة بيري اجلميل ،وميلي�شيا النمور التابعة حلزب الوطنيني الأح��رار
بزعامة كميل �شمعون ،وميلي�شيا جي�ش حترير زغرتا بزعامة طوين فرجنيه ،وميلي�شيا حرا�س الأرز.
هي �إبادة جماعية متت يف حق �سكان املخيم الذي يقطنه (� )20ألف فل�سطيني و( )15الف لبناين
م�سلم جل ��ؤوا �إليه بعد �أن مت قطع امل��اء والكهرباء والطعام عن املخيم قبل املذبحة ومنع ال�صليب
الأحمر من دخوله ،مما �أدى �إلى الق�ضاء على املقاتلني املتح�صنني باملخيم و�أهاليهم بالكامل حيث
طالب الأهايل الناجون من املذبحة بفتوى تبي ُح �أك َل ِ
جثث ال�شهداء كي ال ميوتوا جوعاً!
�سقط خميم تل الزعرت يف  ،1976/8/14بعد �أن ك��ان قلع ًة ح�صينة �أنهكها احل�صار ،فدخلته
الكتائب اللبنانية ،حت��ت غ�ط��اء حليفها اجلي�ش ال���س��وري وارت�ك�ب��ت فيه �أف�ظ��ع اجل��رائ��م م��ن ٍ
هتك
وذبح للأطفال والن�ساء وال�شيوخ وكذلك ارتكبوا املجازر واجلرائم،
للأعرا�ض ،وبقرٍ لبطون احلواملٍ ،
من اغت�صابٍ وهدم البيوت و�إب��ادة الأطفال و�سلب الأم��وال ،يف خميمي "ج�سر البا�شا" و"الكارنتينا"
اللذين �سقطا بيد الكتائب قبل تل الزعرت.
انتهت املجازر يف � 14آب  1976بعد �أن خلفت ما يزيد على  3000قتيل فل�سطيني و�سقط خميم تل
الزعرت .يذكر عدة م�ؤرخني من بينهم اليهودي �إ�سرائيل �شاحاك و�آخرون �أنه خالل احل�صار حظيت
القوات امل�سيحية بدعم كامل من �إ�سرائيل و�أمريكا.
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�شعر عرفات ب�صدمة بالغة ازاء هذه املجزرة الب�شعة واعترب �أن العامل العربي"يف �أدنى
درجات انحطاطه التاريخي".
توا�صلت الهجمات الكتائبية وال�سورية ملحقة خ�سائر فادحة يف �صفوف املنظمة
وحلفائها ،فنا�شد عرفات ويل العهد ال�سعودي �آنذاك فهد بن عبد العزيز التدخل لإيقاف
الهجمة ال�سورية ،وعقدت قمة عربية م�صغرة يف الريا�ض �أ�سفرت عن �إ�صدار الأ�سد �أوامره
جلي�شه ب�إنهاء العمليات الع�سكرية.
كانت �سنة � 1976صعبة على عرفات والفل�سطينيني يف لبنان .لكن عرفات كان يف ذلك
الوقت ينجح يف تعزيز مكانة املنظمة داخل الأر�ض املحتلة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وجنحت قوائم منظمة التحرير يف اكت�ساح االنتخابات البلدية يف ال�ضفة ،كما عزز عرفات
العالقات مع فل�سطينيي الداخل "عرب  "48و�أعلن �شهداء يوم الأر�ض يف � 30آذار �شهداء
للثورة الفل�سطينية ،وقرر اعتبار ذلك اليوم منا�سبة وطنية يحتفى بها يف كل عام ،وكذلك
دعم عرفات االت�صاالت الفل�سطينية مع الإ�سرائيليني التقدميني الذين يعرتفون باحلقوق
الفل�سطينية �أو من عرفوا ب�أنهم من مع�سكر ال�سالم الإ�سرائيلي الراف�ض ال�ستمرار احتالل
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

كمال جنبالط

ويف العام  1977خ�سر عرفات حليفا مهما على ال�ساحة اللبنانية هو كمال جنبالط
الذي اغتيل يف كمني جلهات �سورية يوم � 16آذار من تلك ال�سنة ،ويف نف�س ال�سنة �أي�ضا حدثت
مفاج�أة الرئي�س امل�صري حممد �أنور ال�سادات الذي �أعلن وبح�ضور عرفات �أمام جمل�س
ال�شعب امل�صري يف القاهرة ا�ستعداده لزيارة القد�س املحتلة وخماطبة الكني�ست الإ�سرائيلي،
وبعد ذلك حدثت زيارة ال�سادات لإ�سرائيل يوم  19ت�شرين الثاين ،وعندها �شعر عرفات �أن
"ال�شعب الفل�سطيني تلقى طعنة يف الظهر ،ها هو زعيم �أكرب دولة عربية يتخلى عن ق�ضية
فل�سطني ويختار مع�سكر العدو".
()17
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( )17مقتل كمال جنبالط

ن�شر حديث �صحايف مع قائد ال�شرطة الق�ضائية ال�سابق العميد الركن املتقاعد ع�صام �أبو زكي
الذي كان من �أوائل الذين تولوا التحقيق يف جرمية اغتيال كمال جنبالط ومرافقيه ،وهو عمد �إلى
جمع الأدلة من م�سرح اجلرمية بعدما كان �أول من و�صل �إليه.
�أب��و زك��ي ق��ال" :يوم اجل��رمي��ة كانت �سيارة "البونتياك" التي ا�ستقلها اجل�ن��اة متوقفة عند
مثلث بعقلني قرب حاجز �سوري برئا�سة ال�ضابط ال�سوري حم�سن �سلّوم .كانت مهمة َمن يف ال�سيارة
ر�صد حتركات �سيارة كمال جنبالط اثر خروجها من املختارة ،فما �إن م ّرت �سيارته حتى حلقت بها
"البونتياك" وكان جنبالط يف �سيارته "املر�سيد�س" التي كان يقودها مرافقه حافظ الغ�صيني ،ويف
اخللف جل�س مرافقه الآخر العريف يف قوى الأمن الداخلي فوزي �شديد ،متوجهني �إلى بريوت.
ال�ساعة كانت تقارب الثانية والربع بعد الظهر ،عندما اعرت�ضت �سيارة "البونتياك" ،ويف داخلها
�أربعة �أ�شخا�ص م�سلحني ،اثنان منهم بلبا�س ع�سكري مرقط� ،سيارة جنبالط عند منعطفات دير
وترجل منها امل�سلحون �شاهرين �سالحهم واقتادوا ال�سائق حافظ الغ�صيني مع العريف فوزي
دوريتّ ،
�شديد الى �سيارة "البونتياك" ،و�صعد اثنان من امل�سلّحني الى �سيارة املر�سيد�س حيث كان ال�شهيد
جنبالط ،فقادها �أحد امل�سلّحني فيما جل�س الآخر يف املقعد اخللفي ،وتبعتهم �سيارة "البونتياك" ،ويف
داخلها امل�سل َّحان الآخران ومعهما مرافقا جنبالط".
�أبوزكي �أ�ضاف" :ثبت لدينا من خالل التحقيق� ،أنّ ال�شهيد جنبالط عندما �شعر باخلطر،
وكونه يف منطقته وبني �أهله ،حاول �أن يلفت �إليه االنتباه فقام بتغيري وجهة ال�سيارة ،وعندما �أوقفها
امل�سلّح الذي كان يقودها يف �شكل مفاجئ ا�صطدمت "البونتياك" التي كانت ت�سري خلف املر�سيد�س
مب�ؤخرتها من ناحية الي�سار ،ومت �إطالق النار على ال�شهيد جنبالط على يد امل�سلّح الذي كان يجل�س
خلفه".
العميد ع�صام �أبو زكي تابع�" :أنزل امل�سلّحان يف �سيارة "البونتياك" فوزي �شديد وحافظ الغ�صيني
و�أطلقا عليهما الر�صا�ص ،ثم ف ّروا جميعاً يف �سيارة "البونتياك" التي كانت حتمل لوحات عراقية� ،إال
�أنهم ،ا�صطدموا مبرتفع ترابي فرتكوها وا�ستقلوا بالقوة �سيارة "فيات" كانت مت ّر م�صادفة يف املكان
يقودها �سليم ح��داد ال��ذي �أك��د يف �إفادته �أنهم كانوا �أربعة م�سلحني :اثنان مبالب�س مدنية و�آخ��ران
مبالب�س ع�سكرية وكانت لهجتهم �سورية ،وكانوا عندما ميرون على حواجز القوات ال�سورية يربزون
بطاقات خا�صة "في�ضربون لهم ال�سالم" .وعندما نزلوا �إلى مكتب قوات الردع ال�سورية يف ال�صالومي
قالوا حلداد "�إذا حكيت �أي كلمة �ستموت".
�أبوزكي قال رداً على كيفية تو�صل التحقيق �إل��ى معرفة هوية �أح��د امل�سلّحني الأربعة الذين
نفذوا عملية االغتيال�" :إنه الرائد ال�سوري ابراهيم حويجي ،الذي كان م�س�ؤو ًال عن مكتب املخابرات
ال�سورية يف م�ستديرة ال�صالومي ،والذي ت�سلّم �سيارة "البونتياك" واحتفظ بها .ولدينا �إفادات ت�ؤكد
�أنه كان يقود "البونتياك" وي�ستخدمها يف تنقالته ال�شخ�صية".
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ويف هذه املرحلة تعززت عالقات يا�سر عرفات و"املنظمة" مع االحت��اد ال�سوفييتي
�سيا�سيا وع�سكريا ،وتلقى الفل�سطينيون منه �أ�سلحة ومعدات متطورة بينها �صواريخ م�ضادة
للطائرات والدبابات.

االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان
ومع تغري ال�صورة يف العامل العربي بعد زيارة ال�سادات للقد�س املحتلة وقيام جبهة
ال�صمود والت�صدي العربية مب�شاركة منظمة التحرير ،ازدادت �شرا�سة الهجمات الإ�سرائيلية
على الفل�سطينيني يف لبنان ،وبعد عملية ال�شاطىء الفدائية "عملية ال�شهيد كمال عدوان"
التي قادتها دالل املغربي يوم �11آذار  1978و�أ�سفرت عن مقتل � 34إ�سرائيليا وا�ست�شهاد.
فدائيني بينهم دالل املغربي� ،شن اجلي�ش الإ�سرائيلي يف � 14آذار 1978عملية ع�سكرية كبرية
�ضد الفل�سطينيني ،وبد�أ اجتياحا وا�سعا جلنوب لبنان ،فا�ضطر عرفات �إلى النزول �إلى غرفة
عملياته يف خميم �صربا ،ومل يهد�أ باله �إال عندما ت�أكد �أن اجلزء الأكرب من قواته قد جنا.
متكن من االن�سحاب نحو ال�شمال.
وملواجهة �آثار ونتائج توقيع اتفاقيات كامب ديفيد( )18بني م�صر و�إ�سرائيل يف �17أيلول
 1978ومعاهدة ال�سالم بينهما يوم � 26آذار  1979حترك عرفات بن�شاط وقوة على عدة
جبهات� ،أخذ يعزز العالقات مع احللفاء.

دالل املغربي
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( )18موقف عرفات من كامب ديفيد المصرية

على �صعيد القيادة الفل�سطينية ،ومواقفها من كامب ديفيد و�آثارها ،ميكن طرح �أمثلة على
ذلك :عرب يا�سر عرفات عن ر�ؤيته لكامب ديفيد يف كلمة وجهها يف الذكرى الرابعة ع�شرة النطـالق
الثورة الفل�سطينية بالقول" :وهنا البد �أن تنطلق �صيحتنا ،لكي ي�سـمعها العـامل �أجمـع ،وبالـذات
الأح�صنة اخل�شبية التي جتر عربة كامب ديفيد ،و�أنني �أطلقها با�سم �شعبنا وثورته ،وبا�سم جمـاهري
�أمتنا العربية و�شرفائها ،وبا�سم الأح��رار وال�شرفاء يف العامل �أجمع� ،أن��ه ال �سالم وال �أم��ن وال حـل
وال ا�ستقرار يف ه��ذه املنطقة ،بالقفز على جوهر امل�شكلة الأ�سا�سي فيها ،بالقفز على حقوق �شعبنا
الفل�سطيني الوطنية الثابتة ،مبا فيها حقه يف العودة وتقرير امل�صري و�إقامة دولته الوطنية امل�ستقلة
فوق ترابه الوطني ،حتت قيادته الوحيدة منظمة التحرير الفل�سطينية ،والتي اعترُ ف بها على كافة
امل�ستويات ال�صديقة واحلليفة والعربية والدولية".
يف �س�ؤال عن اخليارات التي تركتها كامب ديفيد �أجاب عرفات" :يجب �أن نعتـرف بـ�أن كامب
ديفيد ق�ضت على جنيف ،و�أعطت القرار (� )242صيغة جديدة متغرية �إل��ى الأ��س��و�أ  ...الكل يعرف
م�ساوئ كامب ديفيد من �إ�ضفاء ال�شرعية على االحتالل الإ�سرائيلي� ،إلى تهويد القد�س� ،إلى �إعادة
�سيناء منقو�صة ال�سيادة� ،إلى التدخل يف ال�سيادة امل�صري.
�إن �أخطر مظاهر كامب ديفيد على منظمة التحرير الفل�سطينية تتمثل يف اجلانب االنق�سامي
الذي برز من خالله مواقف بع�ض القوى مثل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،التي حملت كل �أطراف
الت�سوية م�س�ؤولية مبادرة الرئي�س ال�سادات ،معتربة �أن هذه الأط��راف هي التي مهدت لهذه اخلطوة..
يف منا�سبات عديدة ك��ان عرفات يعرب عن �أمل��ه من ال��واق��ع العربي امل�أ�ساوي ال��ذي �شجع الأع��داء ب�شكل
�سافر على �إ�شهار عدائه لي�س فقط �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،بل �ضد كل ما هـو عربـي ،ومـن الأمثلة
التي �ساقها ع��رف��ات ،حينما ق��ال �" :إن الأو��ض��اع العربية امل�تردي��ة حفّزت الإدارة الأمريكيـة ع��ام 1986
على ممار�سة �إره��اب الدولة" ،وقال �أي�ضاً� :ضربت ليبيا واختطفـت طـائرة مدنيـة م�صرية  ...ودعمت
ا�ستمرار االحتالل الإ�سرائيلي للأر�ض العربية يف لبنان و�سوريا وفل�سـطني ،وا�ستمرت يف رف�ض االعرتاف
باحلقوق الفل�سطينية ،وارتفعت ب�إطار التحالف اال�سـرتاتيجي مـع �إ�سرائيل وا�شرتاكها يف ما ي�سمى "حرب
النجوم" ،وهنا ربط عرفات هذا ال�سلوك العـدواين �ضـد الأم��ة العربية ب�أو�ضاع حمددة على اخلريطة
العربية ،عندما قال" :فقد جرى كل ذلك فـي العـام  ،1986بعدما غيبت م�صر �إثر اتفاقيات كامب ديفيد"،
فعرفات كان يتطلع �إلـى كل ميزة عربية على �أنها ميزة لفل�سطني� ،آم ً
ال يف �أن يتم ت�سخريها يف معركته
التحريرية ،كمـا كان يرى �أن �أي حالة تر ٍّد عربي تنعك�س على احلالة الفل�سطينية.
نحت عرفات "عبارة الزمن العربي الرديء" داللة على ما �أ�صاب النظـام العربـي مـن تغريات
وانق�سامات داخلية واخل��روج عن الثوابت ،وتراجعه عن التزاماته جتاه ق�ضـية فل�سـطني ،ويف �إطار
معاجلته لهذه الأجواء العربية املتوترة ،قام ببذل جهود كثرية لر�أب ال�صـدع وتهدئـة الأزمات ال�ساخنة،
و�أحياناً كان مييل �إلى طرف عربي على ح�ساب �آخر ،وفقاً لتكيفاته للم�صـلحة الفل�سطينية والعربية.
ولت�شخي�ص واقع العالقات امل�صرية– الفل�سطينية يقول الدكتور ح�سـن نافعـة" :تعتبـر الأعوام
الأربعة الأخرية من حكم ال�سادات �أ�سو�أ مراحل العالقات امل�صـرية– الفل�سـطينية علـى الإط�لاق� ،إذ
انطلقت �سل�سلة من الأفعال وردات الفعل التي كانت تنم عن عدم فهم لطبيعة عمليـة �صنع القرار
وخ�صو�صيتها لدى الطرف الآخر� ،أو عن مبالغة يف القـدرات الذاتيـة وا�سـتهانة بقدرات الآخر  ...ومع
ذلك يالحظ �أن ال�سادات ويا�سر عرفات ظال حري�صني حتى النهاية علـى عدم قطع (�شعرة معاوية)،
فبقي �سعيد كمال يف القاهرة حلقة و�صل غري ر�سـمية بـني م�صـر ومنظمة التحرير ،على الرغم من
قطع العالقات بينهما تطبيقاً لقرارات م�ؤمتر بغداد �سنة .1978

ح�سـن نافعـة
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واالن�صار يف االحت��اد ال�سوفييتي واملع�سكر ال�شرقي ودول �أمريكا الالتينية والدول
الإ�سالمية ودول عدم االنحياز ،ويف نف�س الوقت �أخذ ي�سعى لفتح نوافذ و�أبواب الغرب �أمام
منظمة التحرير ،فالتقى يف متوز 1979بامل�ست�شار النم�ساوي برونو كراي�سكي.
ويف نف�س ال�سنة اع�ت�رف رئي�س ال� ��وزراء ال�ي��ون��اين �أن��دري��ا���س ب��اب��ان��دري��و مبنظمة
التحريرالفل�سطينية ،واعرتفت ا�سبانيا بعد زي��ارة عرفات لها باحلقوق الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني .وهكذا �سجل عرفات �سل�سلة من النجاحات الدبلوما�سية وال�سيا�سية .
ويف هذه الفرتة �أي�ضا ك�سب عرفات حليفا مهما (اي��ران) ،فبعد �سقوط �شاه ايران
حممد ر�ضا بهلوي احلليف الأك�بر لإ�سرائيل والواليات املتحدة يف املنطقة،وجناح الثورة
الإ�سالمية الإيرانية يف �شباط  ،1979كان عرفات �أول زعيم يزور طهران بعد �سيطرة رجال
الثورة عليها ،وحظي فيها با�ستقبال الأبطال ،واحتفى الإيرانيون به ر�سميا و�شعبيا بحفاوة
بالغة،وحولوا �سفارة �إ�سرائيل يف طهران �إلى �سفارة ملنظمة التحرير.
كان عرفات يعرف الكثريين من قادة الثورة الإيرانية وتربطه بهم �صداقات ومنهم
زعيم الثورة الإيرانية �آية اهلل اخلميني ،ومنهم �أي�ضا من تدرب يف قواعد الثورة الفل�سطينية
يف االردن ولبنان.

�أندريا�س باباندريو
رئي�س الوزراء اليوناين

معركة الصمود وحصار بيروت
ادى تنامي مكانة منظمة التحرير واالجن��ازات ال�سيا�سية التي كان عرفات يحققها
على م�ستوى العامل �إلى �إثارة حنق وانزعاج القيادة الإ�سرائيلية بقيادة رئي�س الوزراء مناحيم
بيغن ،فزادت عملياتها الع�سكرية �ضد الفل�سطينيني يف لبنان و�أخذت تخطط ل�ضرب منظمة
التحرير وقيادتها.
ا�ست�شعر عرفات يف وقت مبكر اخلطر الكبري القادم ،وكان منذ خريف  1980يحذر
ويعلن �ضرورة اال�ستعداد للحرب ،لأنه �شعر ب�أن اليمني احلاكم يف �إ�سرائيل ي�ستعد ،يتحني
الفر�ص لالنق�ضا�ض على الثورة الفل�سطينية ،وكان عرفات يعطي �أوامره للقوات الفل�سطينية
يف م��رات كثرية باالمتناع عن ال��رد على االع�ت��داءات الإ�سرائيلية خ�شية التذرع بالردود
الفل�سطينية لتربير �شن عدوان كبري .
و�شعر عرفات بالقلق الكبري مع اندالع احلرب بني حليفيه القويني (العراق وايران) يف
العام  ،1980وبذل جهود و�ساطة كبرية يف هذا املجال لكن دون جدوى ،وت�صاعدت خماوفه
من ا�ستغالل �إ�سرائيل للو�ضع االقليمي مع خروج م�صر من دائرة املواجهة وان�شغال العراق
وايران بحربهما ،وت�أكدت �أحا�سي�سه حني ف�شل العرب يف قمة فا�س باملغرب يف االتفاق على
م�شروع الأمري فهد ،ويل العهد ال�سعودي" للحل والذي ي�شريـ �إلى جانب الإقرار بكافة احلقوق
الفل�سطينيةـ �إلى "االعرتاف بحق كل الدول يف املنطقة �أن تعي�ش ب�سالم" ،وعلق عرفات بعد
الإخفاق يف فا�س بقوله"�سوف ندفع من دمنا ثمن هذا الالقرار ،و�سوف تكون فا�س الف�أ�س
التي تهوي على ر�ؤو�سنا".
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محاولة إسرائيلية الغتيال عرفات
وحاول اال�سرائيليون اغتيال( )19يا�سر عرفات يف متوز  ،1981حني ق�صفوا البناية التي
ت�ضم مقر قيادته يف الفاكهاين( )20ببريوت ودمروها كليا ليدفنوا حتت انقا�ضها �أكرث من مئة
�شهيد .
وبعد ت�صاعد اال�شتباكات وا�شتداد الق�صف الفل�سطيني لبلدات �شمال �إ�سرائيل،وافقت
�إ�سرائيل على اتفاق لوقف �إطالق النار مع منظمة التحرير مت التو�صل �إليه برعاية املبعوث
االمريكي فيليب حبيب .
فر�ض عرفات على قواته قيد ًا �شديد ًا بوقف �إط�لاق النار،وكثف عمليات التدريب
والت�سليح .و�أخذ بيغن ووزير حربه ارئيل �شارون يعدان لل�ضربة "القا�صمة" التي �ستق�ضي
على منظمة التحرير وعلى عرفات وفقا ملا يخططان .

املبعوث االمريكي فيليب حبيب
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( )19محاوالت إسرائيل اغتيال عرفات

مل ي�سبق ٍ
لهدف �أن جنح يف �إعاقة وا�ستفزاز وت�ضليل �آلة االغتياالت الإ�سرائيلية �أكرث من يا�سر
عرفات ،قائد منظمة التحرير الفل�سطينية املحبوب الذي تُويف عام � .2004أحياناً ،متكَّن من الهرب
بب�ساطة ،و�أحياناً �أخرى �ألغى امل�س�ؤولون العملية لعدم ت�أكيد هوية الهدف� ،أو لأ َنّهم ر�أوا التكلفة من
�أرواح املدنيني باهظة للغاية.
يف الأعوام التي تلت ت�أ�سي�س عرفات حركة فتح� ،أحد ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية عام
 ،1959اعتربه املو�ساد و�أ�صدقاءه جمرد حفنة من الطلبة واملثقفني .وبحلول عام  ،1965يف �أثناء تنفيذ
"فتح" �أولى العمليات �ضد �إ�سرائيل ،طلب رايف �إيتان ،رئي�س عمليات املو�ساد يف �أوروبا -ال عالقة له
برافائيل �إيتان ،الفريق بجي�ش الدفاع الإ�سرائيلي -من مائري عميت ،مدير املو�ساد� ،أن ي�أمر "قي�ساريا"
باقتحام �شق ٍة ي�ستخدمها عرفات كقاعدة عمليات يف فرانكفورت وقتله .وكتب �إلى عميت" :يمُ كننا قتله
بكل �سهولة .يمُ كننا الو�صول �إلى الهدف ،وهذه فر�ص ٌة رمبا ال نح�صل عليها جمدداً" .ووفقاً لإيتان،
رف�ض عميت التوقيع على هذه املهمة� .إذ مل ي َر املجموعة �أكرث من جمرد ع�صابة من ال�شباب ُقطاع
الطرق .وقال يل �إيتان بعدها بعقود" :من امل�ؤ�سف �أ َنّهم مل ي�ستمعوا يل .كنا �سنوفر على �أنف�سنا الكثري
من العناء والأمل والأ�سف".
وكانت بع�ض اخلطط الأخ��رى �أك�ثر تف�صي ً
ال؛ �إذ ا�ستلهم الإ�سرائيليون فكر ًة من فيلم The
ني فل�سطيني �إلى قاتلٍ
 ،Manchurian Candidateوق�ضوا �أ�شهر عام ُ 1968يحاولون حتويل �سج ٍ
ٍ
�ساعات من �إطالق �سراحه لتنفيذ املهمة ،قام بت�سليم نف�سه لل�شرطة املحلية ،و�سلّم
ُمربمج ،وخالل
م�سد�سه ،و�شرح كيف حاولت املخابرات الإ�سرائيلية غ�سل دماغه ليقتل عرفات.
ورفع �شارون الرهانات مبكراً؛ �إذ ج َّدد الرتكيز على عرفات ومنح ال�ضوء الأخ�ضر �إلى بن-غال
وداغان من �أجل تنفيذ عملي ٍة �ستُغري م�سار تاريخ ال�شرق الأو�سط حال جناحها .كانت عملية �أوليمبيا
تقت�ضي من العمالء الإ�سرائيليني زراعة عد ٍد هائل من القنابل حتت من�صة كبار ال��زوار التي كانت
حتت الإن�شاء وقتها يف ا�ستاد ب�يروت ،حيثُ كان من املقرر �أن حتتفل منظمة التحرير الفل�سطينية
بذكرى عمليتها الأول��ى داخ��ل �إ�سرائيل يف كانون الثاين  ،1982وب�ضغطة زر واح��دة� ،سيتمكنون من
حتقيق هدفهم بالق�ضاء على �سائر القيادة الفل�سطينية.
كان كل �شي ٍء جاهزاً ،مبا يف ذلك متفجراتٌ قوية موزعة بالفعل �أ�سفل املن�صة ،بالإ�ضافة �إلى
ٍ
عربات مفخخة متوقفة يف ال�شوارع املحيطة باال�ستاد ،كان من املفرت�ض �أن تنفجر بعد دقيق ٍة من
انفجار املن�صة عندما ي�صل الهلع لأعلى درجاته ويحاول الناجون من االنفجار الأو ّ
يل الهروب من
"م�ستويات غ�ير م�سبوقةٍ،
ٍ
موقع احل��ادث .وك��ان م��ن املتوقع �أن ت�صل م�ع��دالت القتل وال��دم��ار �إل��ى
ٍ
�ضابط رفيع امل�ستوى يف القيادة ال�شمالية .لكن جمموع ًة
حتى بالن�سبة للبنان" ،وفقاً لت�صريحات
من �ضباط "�آمان" القلقني ،بالإ�ضافة �إلى نائب وزير الدفاع ،توجهوا �إلى بيغن وطالبوه ب�أن ي�أمر
داغان ب�إلغاء العملية .ويتذكر �أحد ال�ضباط قوله لبيغن" :ال يمُ كنك �أن تقتل ا�ستاداً ريا�ضياً ب�أكمله.
�سيطاردنا العامل كله بعد هذا!" .و�ألغى بيغن العملية.
ويف الثالث من متوز  ،1982عبرَ �أوري �أفنريي ،املحرر ب�إحدى املجالت الي�سارية الإ�سرائيلية،
اخلط الأمامي يف بريوت مع مرا�سلٍ وم�صو ٍر لإجراء لقا ٍء �صحفي مع عرفات يف قلب املدينة� .أثار هذا
اللقاء الكثري من اجلدل يف �إ�سرائيل؛ �إذ كان الكثريون يرون عرفات بو�صفه �ألد �أعداء البالد ،وكان هذا
ر�سمي له مع الإ�سرائيليني .وقرر فريق �سالت في�ش �أن ي�ستغل هذه الفر�صة بال�سماح
مبثابة �أول لقا ٍء
ٍ
لل�صحفيني الثالثة دون علمهم بقيادة فريقٍ من القتلة مبا�شر ًة �إلى عرفات .واندلع ٌ
نقا�ش حاد بني
�أع�ضاء فريق �سالت في�ش :هل من ال�صائب تعري�ض حياة مواطنني �إ�سرائيليني للخطر ورمبا قتلهم؟
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لكن عرفات �ساورته ال�شكوك ب�ش�أن
وكانت الإجابة التي تو�صلوا �إليها� ،أ َّن��ه من ال�صائب فعل ذل��كَّ .
ٍ
إجراءات م�ضادة م�ضللة �شديدة ال�صرامة ،وتاه
مراقبة املو�ساد لأفنريي؛ لذا قام �أفراد حرا�سته باتخاذ �
فريق �سالت في�ش عن هدفه و�سط �أزقة جنوب بريوت.
ومع مرور الأيام ،كثف �شارون ورفائيل �إيتان اجلرنال بجي�ش الدفاع الإ�سرائيلي �ضغوطهما على
القوات اجلوية وفريق �سالت في�ش للق�ضاء على عرفات .ويقول �أيفري" :كان هناك �شعو ٌر ب�أ َّن الأمر
�شخ�صي بالن�سبة ل�شارون .واعتقدتُ �أ َّن الأمر فو�ضوي ،وفيه خماطرة ب�إيذاء املدنيني" .و�شاركه عوزي
دايان خماوفه وقال" :لقد �أُن ِقذَت حياة عرفات بف�ضل �شيئني :حظه ال�سعيد الذي ال حدود له ،و�أنا".
ٍ
طائرات جتارية يف رحالته
�أ�صبح �شارون �أكرث تهوراً .وعندما �أبلغ املو�ساد عن ا�ستقالل عرفات
ت�شرتي فيها منظمة التحرير الفل�سطينية جميع تذاكر قمرة الدرجة الأولى �أو درجة رجال الأعمال
له هو وم�ساعديه ،قرر �شارون �أ َّن مثل تلك الرحالت تُعترب �أهدافاً �شرعية .ور�أى �أ َّن الطائرة �ستُق�صف
يف البحر املفتوح بعيداً عن ال�ساحل ،حتى ي�ستغرق املحققون وقتاً طوي ً
ال للعثور على احلطام والت�أكد
مما �إذا كانت قد �أُ�صيبت ب�صارو ٍخ �أو حتطمت نتيجة ف�شل املحركات .وت َّ
ُف�ضل املياه العميقة يف هذه
احلالة؛ جلعل عملية ا�ستعادة احلطام �أكرث �صعوبة.
ويف النهايةُ ،عر ِقلَت خطط ��ش��ارون الرت�ك��اب جرمية ح��ربٍ �أخ ي�راً ،نتيجة ان�ع��دام �ضمريه يف
ٍ
�ضغط ٍ
املا�ضي .فبعد ٍ
وانتقادات دولي ٍة متزايدة ،ا�ضطر بيغن �إلى فتح
�شديد من الر�أي العام الإ�سرائيلي
حتقيقٍ ق�ضائي يف املذبحة التي وقعت مبخيمات الالجئني ببريوت .وا�ستقرت اللجنة على �أن امل�س�ؤولية
املبا�شرة عن ارتكاب املذبحة تقع على عاتق ميلي�شيا الكتائب ،لك َنّها حكمت ب��أ َّن بع�ض الإ�سرائيليني
ومنهم �شارون -يتحملون امل�س�ؤولية �أي�ضاً؛ ل�سماحهم للكتائب بدخول املخيمات ،مع علمهم �أ َنّها�ست�ستغل الفر�صة الرتكاب الفظائع .و�أُجبرِ َ �شارون على تقدمي ا�ستقالته من من�صب وزير الدفاع.
جنا �شارون بالطبع من هذه ال�ضربة ،و�أ�صبح يف عام  2001رئي�ساً ل��وزراء �إ�سرائيل ،وتو�صل
تدريجي مع �إدارة الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن ،تدعم مبوجبه الواليات املتحدة
�إلى تفاهمٍ
ٍ
�إ�سرائيل حتى مع �شنها حملة وا�سعة من عمليات القتل امل�ستهدف ،كانت الأكرب يف تاريخ البالد.
ويف � 22آذار  ،2004ق�صفت طائر ٌة مروحية �إ�سرائيلية ال�شيخ �أحمد يا�سني يف �شوارع مدينة غزة.
يا�سني ،هو م�ؤ�س�س حركة حما�س ،و ُيعترب مثل عرفات زعيماً �سيا�سياً ذا �شهر ٍة عاملية .ويف  23ني�سان،
إ�سرائيلي ب�أ َنّه مل يعد ملزماً باتفاقية عام  2001مع بو�ش ،قائ ً
�ص َّرح �شارون ملرا�سلٍ �
ال" :التزامي هذا
ٍ
مل يعد له وجود" .وبعد �أن ُط ِل َب منه تو�ضيح ما �إذا كان يعني �إيذاء عرفات� ،أجاب" :ال �أعتقد �أ َّن هذا
الأمر يمُ كن �أن يكون �أكرث و�ضوحاً".
ثم فج�أةً� ،سقط عرفات ،الرجل الذي جنح يف مراوغة املوت م� ٍ
�رات عديدة ،م�ست�سلماً لعدوى
غام�ضة �أدت �إلى �سكت ٍة دماغية .وتُويف يف  11ت�شرين الثاين  ،2004عن عم ٍر ُيناهز  75عاماً .وحتى يومنا
هذا ،تت�ضارب الآراء بني خرباء الطب ال�شرعي ور�ؤ�ساء املختربات الطبية حول �سبب الوفاة وما �إن
كانت توجد �آثار ملادة البولونيوم املُ�شعة التي �سبق ا�ستخدامها يف االغتياالت على مالب�س عرفات ويف
رفاته .ونفى املتحدثون الر�سميون الإ�سرائيليون �أن تكون لإ�سرائيل �أي عالق ٍة بوفاة عرفات.
يف الأول من ت�شرين الأول  1985ق�صفت طائرات �إ�سرائيلية مقر عرفات وقيادة منظمة التحرير
يف حمام ال�شط بتون�س فدمرته ،و�أ�سفر الق�صف عن ا�ست�شهاد � 68شخ�صا و�إ�صابة نحو � 100آخرين .
و�أفلت عرفات هذه املرة �أي�ضا من الق�صف ،و�أ�سهم ال�شاعر حممود دروي�ش يف �إنقاذه دون
ق�صد .فقد و�صل من باري�س ع�شية الق�صف برفقة �أ�صدقاء �أرادوا ر�ؤية الرئي�س ،تركهم دروي�ش يف
الفندق وذهب مبفرده لر�ؤية عرفات يف بيت ال�سفري الفل�سطيني يف تون�س حكم بلعاوي .امتد احلديث
حتى �ساعة مت�أخرة من الليل ،ويف النهاية �أعلن عرفات فج�أة �أنه �سيعود �إلى حمام ال�شط ،لكن دروي�ش
اقنعه بالذهاب �إل��ى بيت �أب��ي جهاد للمبيت هناك ملقابلة ا�صدقاء دروي����ش ،فنجا عرفات ،حيث وقع
الق�صف قبل ربع �ساعة من و�صوله �إلى املقر .
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�أول ما يقال عن �أبي عمار �أنه "بدون مبالغة كان معي�ش لبنان" ،م�شرياً �إلى �أن املال الذي كان
يخرج من هنا كان كافياً لإن�شاء دورة اقت�صادية كاملة.
يتذكر �أن ال��دوالر تدنى �إل��ى لريتني و 30قر�شاً مع ا�ستقرار �أب��ي عمار يف ب�يروت ،تلك رواي��ة
ي�ؤكدها �أكرث من �شخ�ص ،منظمة التحرير كانت �أكرب من منظمة ،كانت م�صانع ومطابع وم�ؤ�س�سات
اجتماعية و�إعالمية وخريية و�أمنية وع�سكرية ،توظف الآالف من لبنانيني وفل�سطينيني.
قبل احلرب كانت املنظمات الفل�سطينية ت�صدر � 13صحيفة وجملة ،وللمنا�سبة ،مل يكن حينها
الفل�سطيني هو فل�سطيني اجلن�سية ،راجي احلكيم الذي كان مرافقاً لعرفات ،ويعج مركز الرابطة
الأهلية ،التي ير�أ�سها ،ب�صوره مع "الأخ يا�سر عرفات" ،ي�صف نف�سه ب�أنه ابن الثورة الفل�سطينية.
يقول �إن كلمة فدائي كانت توحد "املنظمة" اجلن�سيات ،كانوا فل�سطينيني ولبنانيني و�سودانيني
و�سوريني ومينيني وجزائريني� ،..آمنوا يوماً �أنهم قادرون على حترير فل�سطني.
يقول �إن عرفات كان "قا�سياً باحلق"مع �ضباطه .يذكر �أنه �شاهد عقيداً ي�صعد �إلى املبنى باجتاه مقر
�أبي عمار ،فيعود بعد ن�صف �ساعة مدمى .قال له �أ�صدقا�ؤه من احلر�س حينها �أن ال�ضابط عوقب لأن
معلومات و�صلت �إلى "اخلتيار" مفادها �أن ال�ضابط ميار�س ن�صباً على �أحدهم با�سم فتح.
كان معروفاً �أي�ضاً �أن عرفات عندما يريد �أن يعاقب �أح��داً يقول له "روح �أحب�س حالك" .وال
يخرجه �إال بعدما يتذكر ،كان �سريع الغ�ضب ،لكنه كان �أي�ضاً يهد�أ ب�سرعة ،بالرغم من كل �سلطته ،كان
يحكى عن حنانه ور�أفته.
من كان يزوره لأول مرة يف مكتبه ،كان ي�سبقه االرتباك ،لكن "اخلتيار" يعرف جيداً كيف يك�سر
الرهبة ،يق�شر موزة من هنا وتفاحة من هناك بيديه ويقدمها �إلى الزائر .يخت�صر امل�سافة ،وي�صري
�سه ً
ال حتى رمي النكات يف ح�ضرة القائد �أو حتى الرتبيت على كتفه.
كل ما كان يجري يف العامل العربي ينعك�س يف "جمهورية الفاكهاين"� ،إذا توترت العالقة بني
�سوريا وليبيا يظهر ذلك يف الفاكهاين و�إذا توترت بني العراق و�سوريا تنعك�س يف الفاكهاين ..وهكذا
دواليك.
بعد انتهاء املعارك ،كان عرفات ي�سارع �إل��ى �إر�سال من يك�شف على الأ��ض��رار ،التعوي�ض جاهز
وحبة م�سك ،من �أ�صابت ر�صا�صة �أحد دواليب �سيارته يعطيه ثمن �أربعة دواليب ومن �سرقت �سيارته
يعو�ض عليه ،كما يعو�ض على من حرق حمله �أو منزله �أو �أتلفت ب�ضاعته ،ولأن املعارك كانت غالباً
ما ت�ؤدي �إلى الركود واخل�سائر لأ�صحاب املحال يف املنطقة ،كان يتعمد يف فرتات الهدوء �إر�سال رجاله
للتب�ضع من دكاكني احلي مببالغ كبرية ،ي�شرتي �سلعاً ويوزعها على من يحتاجها.
مل ين�س احلالق حممد امل�صري حني �أتت �سيارة مر�سيد�س  180يقلها ثائر �صهر دالل املغربي،
�سائ ً
ال �إياه �إمكانية االنتقال معه ليحلق لزبون .جمع حممد عدته ،ومل يدر �إال وهو يف منزل عرفات يف
الروا�س .ارتبك ارتباكاً عظيماً خالل انتظاره "الزبون" لينتهي من لقاء زوار.
تلفت حوله فلم يجد ما يوحي �أن هذا البيت يخ�ص الزعيم الأ�شهر يف لبنان ،ال �صالونات وال
ما يحزنون .جمرد كرا�سي متناثرة �إلى جانب احليطان ،مبا ي�سمح لها با�ستقبال �أكرب عدد ممكن من
الزائرين ،دخل "اخلتيار" على احلالق ،م�ستبقاً ارتباكه بابت�سامة .كان حممد �شاباً يف مقتبل العمر،
�أح�س �أن �شعر اخلتيار وذقنه �سيكونان معموديته يف املهنة التي يحملها معه �إلى اليوم .اعتذر عرفات
عن ت�أخره ،وجل�س على كر�سي راح يعدل مكانها مبا يتنا�سب مع تقابلها مع مر�آة مك�سورة� ،سندت على
احلائط.
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يبت�سم حممد م�ستذكراً ذلك اليوم ،ومرتحماً على تلك الأيام ،ويقول "حلقت له مرتني.
يتذكر وليد امل�صري ،الذي ميلك حم ً
ال لبيع الأزهار ،عندما كان �أحد ال�ضباط "الزعران" كثري
الت�صادم مع �أهايل احلي .اتفق مع عدد من وجهاء املنطقة على زيارة عرفات لل�شكوى .مل ين�س وليد
ما �سمعه حينها من الزعيم "اال�سفنجة" القادر على امت�صا�ص كل �شيء� :أوالد العائالت ال يدخلون
�إلى املقاومة ..نحن بحاجة �إلى ه��ؤالء .قبل �أن ي�ضيف "ال تقلقوا �أنا بربيهم" ومنذ ذلك احلني مل
يظهر ال�ضابط جمدداً.
مع االجتياح "الإ�سرائيلي" لبريوت يف العام  ،1982حتولت "الفاكهاين" �إلى جحيم ،الطائرات
تق�صف من ال�سماء والبوارج من البحر ،كل مبنى ي�شك �أن عرفات يتوارى فيه يق�صف ..وملا كانت
النهاية قد اقرتبت� ،س�أل �أحد اجلريان �أبا عمار :هل تريد �أن تدمر بريوت التي احت�ضنتك! ف�أجابه:
ال �س�أن�سحب منها .وهكذا كان .رحل اخلتيار �إلى تون�س ..واملقاتلون �إلى البقاع�" ...أقفلت" "جمهورية
الفاكهاين".
كانت ايام الفاكهاين االولى غريها عن ايامه االخرية وهو يتعر�ض للق�صف فحني كان ي�صل
اخلتيار يرك�ض �أوالد احلي باجتاهه ،يعرفونه منذ مدة ،ال يعرفون منذ متى حتديداً ،لكنهم ي�سمعون
�أنه منذ و�صل �إلى املنطقة ولدت جمهورية ا�سمها "جمهورية الفاكهاين" ،جمهورية كاملة املوا�صفات،
لها اقت�صادها و�سوقها وجامعتها ومدار�سها و�إعالمها و�شرطتها وق�ضا�ؤها ،و�إن كانت ال تزيد م�ساحتها
على كيلو مرت مربع واحد .
�صارت تدخلها �سيارات كثرية بزجاج داكن� ،سمعوا �أهلهم يتهام�سون ب�أ�سماء قيادات ذلك الزمان،
حينها مل تكن تعنيهم هذه الأ�سماء �شيئاً ،وحده ا�سم "يا�سر عرفات" كان يجعلهم يفرحون.
يعرف كيف يك�سب ودهم كما يعرف كيف يجعل الكبار يحبونه ،ما �إن يهم بالنزول من مكتبه،
حتى يكون قد ملأ جيابه بال�سكاكر ،يوزعها على الأوالد الذين يدورون حوله ب�سعادة ،فيما �أهايل احلي
يرمقونه ب�إعجاب� ،أوالد اجلريان كانوا حمظوظني �أكرث ،كان ي�سمح لهم باللعب يف مكتبه ،حتى لو
كان لديه زوار.
منذ "اتفاق القاهرة"� ،صار العمل الفدائي م�شروعاً يف اجلنوب اللبناين ،لكن "الفاكهاين"
بقيت العا�صمة املخفية للفدائيني،
جمموعة مكاتب مدنية لعدد من الف�صائل الفل�سطينية ،على ر�أ�سها "منظمة التحرير" ،فيما
القيادات الع�سكرية تتخذ من املخيمات مقراً لها ،ك��ان ال�سالح يف العا�صمة حم�ظ��وراً ،عندما مير
الفدائيون �أمام خمفر �أبو �سهل ،يخبئون �أ�سلحتهم ،حتى ال يلقى القب�ض عليهم.
عملياً ،مل يظهر ال�سالح يف الفاكهاين قبل �أيار  .1973حني انك�سرت �شوكة ال�شرعية ،بعد املعارك
مع اجلي�ش اللبناين� ،صار احلي البريوتي ال��ذي �شكّل امتداداً طبيعياً ملخيم �شاتيال قد حتول �إلى
مقر لعدد كبري من مكاتب املنظمات العربية والعاملية ،التي احتمت حتت جناح "منظمة التحرير".
الف�صائل الفل�سطينية كانت كثرية �أي�ضاً .من "فتح" "ال�صاعقة" "جبهة التحرير العربية" �إلى
"اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني" ج��ورج حب�ش وال�ق�ي��ادة العامة و"اجلبهة الدميوقراطية
لتحرير فل�سطني" ،و"جبهة التحرير الفل�سطينية"" ،جبهة الن�ضال ال�شعبي" ،بعد انطالق احلرب
الأهلية واالنق�سامات املتتالية �صار العدد م�ضاعفاً.
املبنى القدمي يف �شارع الدامرجي ،خلف اجلامعة العربية ما يزال �شاهداً على ع�صره .كان مقر
املنظمة يف الطبقتني الرابعة واخلام�سة ،فيما الأولى خ�ص�صت للحر�س ..لفرقة الـ ( .)17الطبقات
الأخرى كان ي�سكنها �أنا�س عاديون� ،أكملوا حياتهم ب�شكل طبيعي ،بالرغم من االزدحام املفاجئ الذي
ٍ
م�شتك
طر�أ على مبناهم و�شارعهم ومنطقتهم .ابت�سامة �أبي عمار عند ملقاهم �أو اندفاعته مل�ساعدة �أي
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�أو طالب خدمة جعلتهم ي�شعرون بالأمان .كان مولعاً بك�سب ود النا�س ،يزورهم ،يح�ضر �أفراحهم
وم�آمتهم ،ويعرف كيف يجعلهم يحبونه .فرقة الـ ( )17املوكلة بحماية عرفات كانت يف ا�ستنفار دائم،
نتيجة ميل "اخلتيار" الفطري �إلى اخلروج عن �إجراءات الأمن .للمنا�سبة ،تكرث الأقاويل حول هذه
الفرقة التي يتميز �أفرادها بارتداء القبعات اخل�ضراء ،وحتولت بعد انتقال عرفات �إلى رام اهلل ،وما
تزال تابعة �إلى حر�س الرئا�سة الفل�سطينية.
جذور اال�سم جمهولة� ..أو على الأقل غري مثبتة .لكل روايته التي يتم�سك بها ،حتى �صار ميكن
اعتبار كل الروايات �صحيحة� .إحداها تقول �إن �إحدى الوحدات الع�سكرية الفل�سطينية التي �شاركت
يف معارك �أيلول  ،1970مل يبق من عنا�صرها البالغني  169مقات ً
ال �سوى � 17شخ�صاً (ثمة من يجزم
�أن العدد كان  140ولي�س  ،)17توجهوا �إلى لبنان و�أقاموا يف حارة الناعمة و�سماهم عرفات يف �إحدى
مذكراته القوة الـ ( ،)17قبل �أن ينتقلوا �إلى الفاكهاين يف بداية العام  ،1972حيث �صاروا يعرفون بالـ
( ،)17وبقوا كذلك بغ�ض النظر عن تطور �أعدادهم .وفيما يرجع البع�ض الت�سمية �إلى رمزية الرقم
 17ال��ذي ي�شري يف ذاك��رة الفدائيني �إل��ى ال�سبعة ع�شر فل�سطينيا الذين �سقطوا يف � 21آذار  1968يف
معركة الكرامة (ن�سبة �إلى قرية الكرامة على احلدود الأردنية) ذات القيمة الرمزية يف تاريخ املعارك
الفل�سطينية الفدائية ،يكتفي البع�ض بالإ�شارة �إلى �أن الرقم  17ميثل �آخر رقمني من رقم هاتف �أبو
عمار ،فيما يقول �آخرون �إن الفرقة �ضمت عدداً من ال�سجناء الذين مت حتريرهم من �سجن الرمل،
من دون �أن يعرف م�صدر الت�سمية.
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مبررات إسرائيل لغزو الجنوب اللبناني
ومل تت�أخر �إ�سرائيل عن ا�ستغالل قيام منظمة "�أبو ن�ضال" املن�شقة عن الثورة الفل�سطينية
ب�إطالق النار على ال�سفري الإ�سرائيلي يف لندن "�شلومو �أرغوف" و�إ�صابته يف ر�أ�سه �إ�صابة
خطرية ،فبد�أ الق�صف الإ�سرائيلي العنيف ظهر اجلمعة الرابع من حزيران  1982ليطال
مواقع عديدة منها املدينة الريا�ضية يف بريوت واملخيمات الفل�سطينية ،ورد الفل�سطينيون
بق�صف بلدات �شمال �إ�سرائيل ..لتجد احلكومة الإ�سرائيلية الذريعة ،متهمة الفل�سطينيني
بانتهاك اتفاق وقف �إطالق النار ،ولتبد�أ يف اليوم التايل اخلام�س من حزيران حربها الوا�سعة
على لبنان ،والهدف احلقيقي هو الق�ضاء على الثورة الفل�سطينية وقائدها يا�سر عرفات
الذي كان يف جدة باململكة العربية ال�سعودية ،وتوجه فور �سماع �أنباء الق�صف الإ�سرائيلي
يوم  4حزيران �إلى دم�شق ،ومنها �إلى بريوت ليقود معركة الت�صدي للعدوان اجلديد ،و�أذهله
حجم اال�ضرار والدمارالذي خلفه الق�صف ،و�أدرك �أنه �أمام حرب وا�سعة ،فدعا املقاتلني
�إلى القتال بكل قوة  ..ازدادت وح�شية الق�صف اجلوي والربي والبحري الإ�سرائيلي لكافة
املناطق التي يتواجد فيها الفل�سطينيون ،ودفعت ا�سرائيل بقوات برية ودبابات وم�صفحات
ب�أعداد كبرية من جنوب لبنان نحو �صور و�صيدا وخميمات عني احللوة والر�شيدية ..توا�صل
العدوان الوا�سع لي�صل يوم 13حزيران �إلى حدود بريوت الغربية .و�أ�صبح حما�صرا مع قواته
يف جيب ال تتعدى م�ساحته  25كيلومرتا مربعا� .صمد عرفات ومعه املقاومون الفل�سطينيون
 88يوما حتت احل�صار والق�صف الوح�شي العنيف.
طوال هذا الوقت ،كانت �إ�سرائيل تالحق عرفات الغتياله ،ولكن رغم وجوده يف منطقة
حما�صرة وا�ضطراره لعقد اجتماعات عديدة وظهوره مرات كثرية بني املقاتلني �أو يف زيارة
اجلرحى..رغم كل ذلك جنا عرفات من عدة �ضربات مبا�شرة طالت �أماكن كان فيها قبل
حلظات �أو كان يفرت�ض �أن ي�صل اليها خالل حلظات.كان يتنقل كثريا،ويبدل �أماكن نومه
و�إقامته وال يق�ضي يف مكان واحد �سوى �ساعات حمدودة.
كان عرفات م�صمما على موا�صلة ال�صمود والقتال.رف�ض عرو�ضا عديدة للنجاة
بنف�سه عن طريق اللجوء لل�سفارات يف بريوت،ورف�ض دعوات اجلرنال ارئيل �شارون وزير
الدفاع الإ�سرائيلي لال�ست�سالم ،وكان يردد بني رفاقه :هبت رياح اجلنة ،لقد دعوت اهلل ان
ي�ستجيب لطلبي � أن �أموت �شهيدا.
قتلت �إ�سرائيل �آالف املدنيني الفل�سطينيني واللبنانيني ،و�أ�صيب ع�شرات الآالف منهم،
دمرت الأحياء ال�سكنية واملخيمات الفل�سطينية ،زاد الو�ضع ب�ؤ�سا وا�ستمر ال�صمود ،ولكن
عرفات كان غا�ضبا جدا ازاء �ضعف ردود الفعل العربية والدولية على العدوان واجلرائم التي
ترتكبها ا�سرائيل .كان خروج الفدائيني من بريوت ولبنان وتوزيعهم على ت�سع دول ال�شرط
الذي و�ضعته �إ�سرائيل عرب الو�سيط الأمريكي فيليب حبيب لوقف املجزرة يف بريوت ،رف�ض
عرفات ال�شرط ،لكن احلكومة اللبنانية وافقت يوم � 18آب على خطة حبيب.
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جرى حوار بني القوى الوطنية اللبنانية والقيادة الفل�سطينية حول كيفية الت�صرف،
ومت االتفاق على القبول بخروج الفدائيني من بريوت� .أبلغ عرفات الرئي�س اللبناين اليا�س
�سركي�س ورئي�س الوزراء �شفيق الوزان موافقته على خطة حبيب ،وقبل ان يخرج عرفات من
بريوت ب�أيام �س�أله ال�صحايف الإ�سرائيلي "�أوري افنريي" �:إلى �أين �أنت ذاهب؟ �أجاب عرفات
فورا وبقوة �" :أنا ذاهب �إلى فل�سطني".
وب��د�أ الفدائيون م�غ��ادرة ل�ب�ن��ان( )21ي��وم � 21آب ببزاتهم الع�سكرية وب�أ�سلحتهم
ال�شخ�صية.وقبل �أن ي�صعد عرفات �إل��ى ال�سفينة اليونانية "�أتالنتيد" يف ميناء بريوت
يوم � 30آب ليغادرها ،توقف للحظات وقال ب�صوت عال�":أيها املجد ..لرتكع �أمام بريوت".
وقال فيما بعد عن تلك اللحظات":حني �ألقيت النظرة الأخرية على املدينة قبل �أن
�أغادرها ،بكيت ..كانت تلك من اللحظات النادرة يف حياتي التي جرت فيها دموعي بهذه
الغزارة �..إن ح�صار بريوت ومغادرتي لها قد فتحا جرحا عميقا يف قلبي  ..نظرت �إلى املدينة
و�أنا على ظهر ال�سفينة .و�شعرت ك�أنني طائر مذبوح يتخبط يف دمه".
ودع ال�شعبان الفل�سطيني واللبناين عرفات بكل احلب والإجالل كما يليق به كقائد
�شجاع �صمد وقاتل ب�شرف ورف�ض اال�ست�سالم .ويف اليونان ا�ستقبله ال�شعب اليوناين وقادته
يتقدمهم رئي�س الوزراء �أندريا�س باباندريو كبطل حمارب �شجاع ،ومكث عرفات يوما واحدا
يف اليونان ليغادرها يف اليوم التايل الى تون�س التي وقع االختيار عليها لتكون املقر اجلديد يف
املنفى لقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية.

الرئي�س اللبناين اليا�س �سركي�س

95

هامش
( )21عرفات ومغادرة بيروت

بعد  88يوماً من القتال اليومي واحل�صار ال�شامل ،وبعد م�شاورات مع حلفائه اللبنانيني ،وافق
يا�سر عرفات على خروج قوات الثورة الفل�سطينية من بريوت بناء على اتفاق م�ش ِّرف يحفظ كرامة
الثورة واملقاتلني ،ويف�صل كيفية خروج املقاتلني ب�أ�سلحتهم وكيفية خروج موكبه .ويف  1982/8/30بعد
�أن غادرت �آخر دفعة من الفدائيني ،انطلق موكب عرفات من مقره يف منطقة الفاكهاين الى منزل
وليد جنبالط يف امل�صيطبة ،حيث كان قادة احلركة الوطنية اللبنانية والأحزاب اللبنانية يف انتظاره،
ثم انتقل اجلميع يف موكب حا�شد ،وحتت زخات الر�صا�ص ،الى الق�صر احلكومي لوداع رئي�س الوزراء
�شفيق الوزان.
�أما حمطة الوداع الأخرية يف بريوت فكانت يف امليناء الذي تولت مهمات احلرا�سة وحفظ الأمن
فيه قوات فرن�سية وق��وات �أخ��رى من م�شاة البحرية الأمريكية .حظي عرفات ب��وداع ر�سمي و�شعبي
طغى عليه الت�أثر العاطفي ال�شديد .ويف خطوة جتاوزت الأ�صول الربوتوكولية �أوفد الرئي�س اللبناين
اليا�س �سركي�س رئي�س احلكومة �شفيق الوزان والوزير رينيه معو�ض ليمثاله يف مرا�سم وداع عرفات.
كما كان يف ال��وداع املفتي ح�سن خالد ،والرئي�س �سليم احل�ص والرئي�س �صائب �سالم والرئي�س تقي
الدين ال�صلح والرئي�س ر�شيد ال�صلح ومالك �سالم ون�سيب الرببري ومتام �سالم ومنح ال�صلح وحم�سن
ابراهيم ووليد جنبالط وجورج حاوي ومروان حمادة و�إنعام رعد وعبد الرحيم مراد وب�شارة مرهج
وف��ؤاد �شبقلو وحم�سن دلول وريا�ض رعد وحبيب �صادق ونبيه بري ومدير املخابرات الع�سكرية يف
اجلي�ش اللبناين العقيد جوين عبده ،ف�ض ً
ال عن �سفراء فرن�سا وايطاليا واليونان.
بعد ذلك �صعد عرفات الى ال�سفينة اليونانية "�أطلنتي�س" التي واكبتها �أربع �سفن حربية تابعة
للواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا وايطاليا واليونان .وكانت حمطته الأولى اليونان التي ا�ستقبله
على مينائها رئي�س الوزراء اندريا�س باباندريو .ثم انتقل بعدها الى تون�س التي و�صلها يف 1982/9/3
وكان يف ا�ستقباله الرئي�س احلبيب بورقيبة ،وقبل مغادرة عرفات بريوت منح هذه املدينة و�أهاليها
"و�سام �صمود بريوت" .ويف حلظة الوداع خاطب املودعني بقوله" :الى فل�سطني �إين راحل .لكن قلبي
�سيبقى يف بريوت .نركع �أمام كل رجل وامر�أة وطفل لبناين ،لأنهم قدموا لنا ما مل يقدم" بريوت التي
غاب عنها العرب يف �أحلك حلظاتها ،ماذا �أقول عن غيابهم؟ فبريوت كا�شفة العورات ،العورات العربية.
�آه ،ويكفي �أن �أقول �آه� ،أيها الن�شء� ،إركع له�ؤالء الأبطال الذين �أعطوين �شرف القتال معهم و�صنع
ملحمة بريوت .قبل �شارون وقف نابليون على �أبواب عكا ومل يدخلها .و�شارون وقف على �أبواب بريوت
ومل يدخلها".

رئي�س الوزراء اللبناين �شفيق الوزان
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سنوات صعبة..
تونس
بد�أ يا�سر عرفات يتحرك وين�شط �سيا�سيا يف مقره اجلديد يف تون�س ،التي كانت �أي�ضا
املقر امل�ؤقت جلامعة الدول العربية بعد نقله من القاهرة �إثر توقيع م�صر اتفاقيات كامب
ديفيد مع �إ�سرائيل.
ومن تون�س �أخذ عرفات يعيد تنظيم جميع عنا�صر الثورة الفل�سطينية و�أجهزتها:
القوات الع�سكرية وامل�ؤ�س�سات واالفراد واملوارد الب�شرية واملالية ،ومنها �أخذ ينطلق يف جوالته
اخلارجية.

في قمة فاس
توجه عرفات يوم ال�ساد�س من ايلول �إلى املغرب للم�شاركة يف م�ؤمتر القمة العربية
"قمة فا�س الثانية" .كان الغر�ض من القمة �إظهار وحدة ال�صف العربي و�إعداد ا�ستقبال
حما�سي ليا�سر عرفات "رمز املقاومة وال�صمود" كما �سماه يومها العاهل املغربي امللك
احل�سن الثاين ،وتبنت القمة م�شروع امللك فهد للت�سوية ال�سلمية للنزاع العربي الإ�سرائيلي.

مجزرة صبرا وشاتيال
ويف يومي ال�ساد�س وال�سابع ع�شر من �أيلول  1982ارتكبت جمزرة �صربا و�شاتيال
على يد القوات اللبنانية الكتائبية التي قتلت نحو الف فل�سطيني .تتحدث بع�ض التقديرات
عن مقتل ثالثة االف فل�سطيني يف املجزرة ،ومعظمهم من الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن بعلم
وحماية القوات اال�سرائيلية التي احتلت بريوت يف ذلك الوقت.
()22

ويومها كان عرفات يزور روما ,ويومها التقى البابا( )23ف�أبلغ وزير اخلارجية الإيطالية
�أنه يحمل القوات الإيطالية والفرن�سية والأمريكية امل�س�ؤولية عن املجزرة لأنه �سلمهم املدينة
قبل ان�سحابه وقوات الثورة منها ومل ي�سلمها للجي�ش اللبناين .لكنهم خذلوه وتركوها ،ما �أتاح
ل�شارون احتالل املدينة وال�سيطرة عليها وبالتايل ارتكاب املجزرة.
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( )22مجزرة صبرا وشاتيال

جمزرة �صربا و�شاتيال الثانية نفذت يف خميمي �صربا و�شاتيال لالجئني الفل�سطينيني يف 20
�أيار  1985خالل حرب املخيمات وا�ستمرت ملدة �شهر على يد ملي�شيات حركة �أمل واللواء ال�ساد�س من
اجلي�ش اللبناين.
يف 1985/5/26م مت ن�سف �أحد املالجئ وكان به مئات ال�شيوخ والأطفال والن�ساء ،ماتوا جميعا.
يف 1985/6/18م خرج الفل�سطينيون من حرب املخيمات التي �شنتها حركة �أم��ل ،خرجوا من
املخابئ بعد �شهر كامل من اخلوف واحل�صار واجلوع ،والذي دفعهم لأكل القطط والكالب ،خرجوا
لي�شهدوا �أطالل بيوتهم التي تهدم  %90منها  3100بني قتيل وجريح� 15 .ألفاً من املهجرين� ،أي %40
من �سكان املخيمات.
كان اقتحام ق��وات حركة �أم��ل وق�صفها ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،حلقة من
حلقات ت�صفية الوجود الفل�سطيني خالل احلرب االهلية اللبنانية ،واملكان هو خميمات الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان التي مل ين�س اهلها ما اقرتفته ع�صابات الكتائب املارونية من جمازر فيها قبل
ثالثة �أعوام ،وك�أن قادة حركة امل يريدون �أن تبقى ذاكرة الفل�سطينيني م�ستح�ضرة لهذه املجازر.
هناك عدة تقارير ت�شري �إلى عدد ال�شهداء يف املذبحة ،ولكن ال يوجد تال�ؤم بني التقارير ،حيث
يكون الفرق بني املعطيات ال��واردة يف كل منها كبريا .يف ر�سالة من ممثلي ال�صليب الأحمر لوزير
الدفاع اللبناين يقال �إن تعداد اجلثث بلغ  328جثة ،ولكن جلنة التحقيق الإ�سرائيلية برئا�سة �إ�سحاق
كاهان تلقت وثائق �أخرى ت�شري �إلى تعداد  460جثة يف موقع املذبحة .يف تقريرها النهائي ا�ستنتجت
جلنة التحقيق الإ�سرائيلية من م�صادر لبنانية و�إ�سرائيلية �أن عدد القتلى بلغ ما بني  700و 800ن�سمة،
ويف تقرير �إخباري لهيئة الإذاعة الربيطانية  BBCي�شار �إلى  800قتيل يف املذبحة .قدرت بيان نويه�ض
احلوت ،يف كتابها "�صربا و�شاتيال �أيلول  ،"1982عدد القتلى بـ ( )1300ن�سمة على الأقل ح�سب مقارنة
بني  17قائمة تف�صل �أ�سماء ال�ضحايا وم�صادر �أخ��رى .و�أف��اد ال�صحايف الربيطاين روب��رت في�سك �أن
�أحد �ضباط امليلي�شيا املارونية الذي رف�ض ك�شف هويته قال �إن �أفراد امليلي�شيا قتلوا  2000فل�سطيني� .أما
ال�صحايف الإ�سرائيلي الفرن�سي �أمنون كابليوك فقال يف كتاب ن�شر عن املذبحة �إن ال�صليب الأحمر جمع
 3000جثة بينما جمع �أفراد امليلي�شيا  2000جثة �إ�ضافية ،مما ي�شري �إلى  3000قتيل يف املذبحة على الأقل.
األحداث

يف عام  1982ب��د�أت مذبحة �صربا و�شاتيال يف خميمني لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان على
يد اجلي�ش الإ�سرائيلي بالتعاون مع حزب الكتائب اللبناين� .صدر قرار املذبحة برئا�سة رفائيل ايتان
رئي�س �أركان احلرب الأ�سرائيلى و�آرييل �شارون وزير الدفاع �آنذاك.
دخلت ثالث فرق �إلى املخيم كل منها يتكون من خم�سني م�سلحاً �إلى املخيم بحجة وجود 1500
م�سلح فل�سطيني داخله وقامت املجموعات املارونية اللبنانية بالإطباق على �سكانه و�أخ��ذوا يقتلون
ال بال ه��وادة� ،أط�ف� ٌ
املدنيني قت ً
�ال يف �سن الثالثة والرابعة ُوج��دوا غرقى يف دمائهم ،حوامل بقرت
ُبطونهن ون�ساء مت اغت�صابهن قبل قتلهن ،رجال و�شيوخ ذُبحوا و ُقتلوا ،وكل من حاول الهرب كان القتل
م�صريه� 48 ،ساعة من القتل امل�ستمر و�سماء املخيم مغطاة بنريان القنابل امل�ضيئة.
�أحكمت الآليات الإ�سرائيلة �إغ�لا َق كل مداخل النجاة �إلى املخيم ،فلم ُي�سمح لل�صحفيني وال
وكاالت الأنباء بالدخول �إال بعد انتهاء املجزرة حني ا�ستفاق العامل على مذبحة من �أب�شع املذابح يف
تاريخ الب�شرية ،عدد القتلى يف املذبحة ال يعرف بو�ضوح وتقول التقديرات �إنهم حوايل � 4000شهيد من
الرجال والأطفال والن�ساء وال�شيوخ املدنيني العزل من ال�سالح.
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هامش
( )23الفاتيكان والدولة الفلسطينية

يف زي��ارة تاريخية هي الأول��ى ملدينة الفاتيكان التقى يا�سر عرفات يف � 15أيلول  1982البابا
يوحنا بول�س الثاين .تبعه العديد من ال��زي��ارات �إل��ى �أن �أقيمت العالقات الدبلوما�سية مع منظمة
التحرير الفل�سطينية يف  26ت�شرين الأول � ،1994أعقبتها خطوة �أخرى يف � 15شباط  2000متثلت يف
توقيع الكر�سي الر�سويل على وثيقة "اتفاقية �أ�سا�سية" ،والتي �أتت فقط قبل حج البابا يوحنا بول�س
الثاين �إلى الأرا�ضي املقد�سة .هذه الوثيقة رفعت العالقات بني الكر�سي الر�سويل وال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية �إلى م�ستوى العالقات مع �إ�سرائيل ،التي مت التوقيع على اتفاق مماثل معها عام .1993
يت�ضمن االت�ف��اق الأ�سا�سي بني الكر�سي الر�سويل ومنظمة التحرير الفل�سطينية نقطتني
مهمتني �أوالهما دعوة  الكر�سي الر�سويل �إلى "حل عادل لق�ضية القد�س" على �أ�سا�س "قانون خا�ص
ملدينة القد�س ،ذات �ضمانات دولية" .من جهتها  التزمت ال�سلطة الفل�سطينية ب�ضمان "حرية الدين
وال�ضمري للجميع".
وهذا االتفاق الأ�سا�سي ال يزال جمرد "�إعالن مبادئ" يحتاج �إلى �أن يرتجم يف �إطار قانوين
لتنظيم تواجد الكني�سة الكاثوليكية يف فل�سطني.
لقاءات عديدة جمعت �أبا مازن ببنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر ،ا�ستُقبل فيها حممود عبا�س كرئي�س
لدولة فل�سطني ،كما �أن  البابا رحب يف عام  2012بالقرار الذي اتخذته اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ب�ش�أن االعرتاف بدولة فل�سطني.

101

و�أثناء وجوده يف تون�س( )24كان عدد من �أع�ضاء "فتح" ي�ستعدون لالن�شقاق عن احلركة
بدعم من النظام ال�سوري ،و�شكلوا جتمعا �سموه "فتح االنتفا�ضة" برئا�سة العقيد حممد�سعيد
مو�سى مراغة "�أبو مو�سى" ،فت�صدى عرفات لـ "امل�ؤامرة " و�أعلن �أن "املن�شقني يريدون �أن
ي�سحبوا من ال�شعب الفل�سطيني قراره الوطني امل�ستقل بهدف ال�سيطرة عليه وجعله خا�ضعا
لغري الإرادة الفل�سطينية"� ،أي ل�سوريا .
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هامش
( )24عرفات إلى تونس

"ملاذا تون�س؟" ،لأن م�صر خرجت من ال�صراع بعد "كامب ديفيد" ،فلم يتبق �إال �سورية التي
عر�ض رئي�سها حافظ الأ�سد علي عرفات ا�ست�ضافته ،لكن "�أبا عمار" رف�ض ال�ست�شعاره مبكرا توجهاً
�سورياً للهيمنة على القرار الفل�سطيني.
حممود عبا�س "�أبو مازن" يف جريدة احلياة اللندنية عام  1994قال� :إن فكرة راودته با�ستئجار
جزيرة يونانية" :نعي�ش فيها يف انتظار مقر �آخر� ،إنها فكرة جمنونة وغري واقعية ،ومل يتقبلها رئي�س
ال��وزراء اليوناين ،ويف ه��ذا الوقت بالذات جاءتنا ر�سالة من الرئي�س احلبيب بورقيبة ،وكانت من
�شقني :الأول� ،شيك بخم�سة ماليني دوالر م�ساعدة للفل�سطينيني ،والثاين :دعوة ر�سمية لكل القيادات
الفل�سطينية وكوادرها لكي ت�أتي �إلى تون�س �إذا رغبت ،وكان الأمر مبثابة جناة".
يقول ب�سام �أبو�شريف ،م�ست�شار عرفات "حاول عرفات �أن يقنع �أع�ضاء القيادة الفل�سطينية
باخلروج معه ،وعدم التوجه �إلى دم�شق حتي تكون الر�سالة وا�ضحة ،لكنه مل ينجح يف �إقناع القيادات
الي�سارية �أو قادة ي�سار فتح باخلروج معه ،وقبل ثالثة �أيام من مغادرتنا بريوت �إلى طرطو�س ب�سوريا
عقد املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية اجتماعا طارئا لبحث الرتتيبات النهائية للخروج �إلى �سوريا،
وت��ر�أ���س االجتماع الدكتور ج��ورج حب�ش ،الأم�ين العام للجبهة ،وبينما نحن منهمكون يف مناق�شة
الرتتيبات� ،إذا بيا�سر عرفات يرافقه عدد من امل�سلحني يدخل قائال وهو ي�ضحك" :كب�سة ..كب�ستكم،
على من تت�آمرون؟"،
ك��ان ع��رف��ات ي�ضج باحليوية ومي ��ازح وي�ضحك وه��رع نحو احلكيم ليعانقه وجل�س قائال:
"اعتربوين ع�ضو مكتب �سيا�سي عندكم ،لنكمل احلديث" ،و�ضحك اجلميع ،و�أطرق قليال وهو يهز
�ساقه ثم رف��ع ر�أ�سه وق��ال :ا�سمحوا يل �أن �أق��ول كلمة قبل �أن �أترككم تتابعون عملكم :رغ��م �ض�آلة
�إمكانياتنا هزمنا �شارون وحدنا ،عارفني يعني �إي��ه وحدنا؟ وه��م يت�صورون �أننا نغادر ب�يروت نحو
االندثار واالنهيار ،لكن لن نندثر ولن ننهار ،وال �أعتقد �أن طريق القد�س لن متر بدم�شق ،لذلك �أقول
لأخي جورج تعال :معي �أنا رايح اليونان ،ومن هناك �أتوجه �إلى �أر�ض اهلل الوا�سعة" ،لكن جورج رد عليه
ب�أن القرار للمكتب ال�سيا�سي وهو قرر الذهاب �إلى دم�شق ،فرد" :ح�سنا�،إذا جئتكم مودعا و�سنلتقي
حتما".
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اغتيال سعد صايل
ت�صاعد التوتر واخل�لاف بني يا�سر عرفات والنظام ال�سوري ،ويف هذه املرحلة مت
اغتيال رئي�س �أركان قوات الثورة الفل�سطينية ،العميد �سعد �صايل "�أبي الوليد" ،امل�ؤيد القوي
لعرفات ونهجه اال�ستقاليل ،يف كمني يف �سهل البقاع اخلا�ضع ل�سيطرة القوات ال�سورية يف
لبنان .واتهم البع�ض �سوريا بالوقوف وراء اغتياله ،فتدهورت العالقات بني املنظمة ودم�شق
كثريا .وجنا عرفات من حماولة الغتياله يف كمني ن�صب ملوكبه على طريق حم�ص حيث
ا�ست�شهد ت�سعة من حر�سه ومرافقيه ومل يكن يف املوكب ،ويف اليوم التايل قررت ال�سلطات
ال�سورية طرد عرفات من �أرا�ضيها.
العميد �سعد �صايل "�أبوالوليد"

طرد عرفات من سوريا
و�أعلن جورج حب�ش ونايف حوامتة م�ساندتهما لعرفات ،لكن ذلك مل يخفف من قرار
دم�شق التي عاملته كمجرم! اقتاده �أحدال�ضباط �إلى الطائرة التون�سية التي كانت تنتظره
يف مطار دم�شق� ،إال �أن �ضربة دم�شق لعرفات ارتدت عليها ،فقد �ضاعف القرار ال�سوري
من حجم الت�أييد الوا�سع عرفات يف �أو�ساط الر�أي العام الفل�سطيني والعربي ،و�أ�صدر مفتي
القد�س ال�شيخ �سعد الدين العلمي فتوى تبيح قتل الأ�سد لقراره طرد عرفات ،وحتى داخل
�سوريا كان الت�أييد لعرفات جارفا و�أحلق القرار العار ب�أبي مو�سى وحركته الإن�شقاقية ،لقد
ات�ضح ان حركة االن�شقاق الداخلي كانت نزاعا �سوريا .فل�سطينيا.وكان لهذه املحنة �أن
عززت مرة �أخرى �شرعية عرفات ومل ت�ؤثر يف �صالبة موقف زعيم (م.ت.ف) ففي اليوم
التايل من طرده� ،سافر عرفات �إلى براغ للم�شاركة يف م�ؤمتر حركة ال�سالم العاملية ،و�ألقى
بح�ضورالوفد الإ�سرائيلي خطابا معتدال دعا فيه �إلى احلوار وال�سالم.
ت�صادم املن�شقون عن فتح مع قوات الثورة ودفعوها خارج مناطق �سيطرة ال�سوريني،
فتمركزت يف طرابل�س ب�شمال لبنان وبد�أ الق�صف �ضدها واحل�صار بدعم �سوري ليبي.

عرفات تحت الحصار في طرابلس
�أخ ��ذ املن�شقون ،تدعمهم ال �ق��وات ال���س��وري��ة امل��وج��ودة يف ل�ب�ن��ان ،ي��دف�ع��ون ق��وات
عرفات تدريجيا خ��ارج املناطق التي ي�سيطر عليها اجلي�ش ال�سوري ،وك��ان على القوات
املوالية لعرفات بدءا من �آب � ،1983أن تتخذ مراكزَ لها يف �شمال لبنان ،وحتديدا يف طرابل�س
وخميمي الالجئني املجاورين وهما نهر البارد والبداوي ،وحني ا�شتد ق�صف القوات ال�سورية
واملن�شقة للقوات املوالية ،كان على عرفات �أن يهب مل�ساعدة مقاتليه وي�شد من �أزرهم ،ف�أقدم
على خطوة و�صفها ال�شاعر حممود دروي�ش ،ب�أنها "فعل ال�شجاعة الأك�ثر ت�ألقا يف حياته
ال�صاخبة" :ارتدى ثيابا مدنية ،وحلق حليته ،وو�ضع نظارة �سوداء ليخفي معامل �شخ�صيته،
وحمل حقيبة �صغرية،وطار �إلى مطار الرنكا يف قرب�ص بجواز �سفر مزور ،ومن هناك و�صل
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�إلى لبنان عرب البحر.مل يتوقع ال�سوريون الذين يحا�صرون طرابل�س وال الإ�سرائيليون الذين
كانوا يفر�ضون ح�صارا بحريا جميئه.و�صل عرفات متخفيا يف �أج��ر�أ عملية اخ�تراق �إلى
طرابل�س يف  1983/9/20ليمنع فر�ض املن�شقني �أنف�سهم ممثلني �شرعيني للمقاومة ،وهذا
ما كان.
ان�ضم عرفات �إلى رفيق دربه خليل الوزير الذي كان يف طرابل�س يقود القوات املوالية
لل�شرعية الفل�سطينية ،كان على رجال عرفات اخلم�سة �آالف �أن يخو�ضوا قتاال �ضد �أكرث
من ع�شرة �آالف من اجلنود ال�سوريني واملن�شقني بقيادة �أبي مو�سى ،ومقاتلي منظمة اجلبهة
ال�شعبية-القيادة العامة ،بزعامة � أحمد جربيل ،تدعمهم نحو مئة دبابة .ظل �أبو عمار يقود
العمليات الع�سكرية من مقره يف زقاق يف طرابل�س يبعد نحو  200مرت عن البحر.
ويف ت�شرين الثاين� ،سقط خميم نهر البارد ،ثم خميم البداوي يف �أيدي املن�شقني بعد
معارك �سقط فيها نحو � 1000شهيد من الع�سكريني واملدنيني.
بدا �أن ال�سوريني على و�شك حتقيق هدفهم الق�ضاء على �أبي عمار ،عمت الفرحة
�إ�سرائيل حينذاك ،و�سرت �شائعات عن مقتله وانت�شرت بينهم ظاهرة "التب�شري" مبوت
عرفات.لكن هذا احل�صار مل يفت يف ع�ضد عرفات اي�ضا.

خروج عرفات الثاني من لبنان
ويف  20كانون الأول  1983كان اخلروج الثاين من لبنان ،من طرابل�س هذه املرة ،غادر
عرفات طرابل�س على منت ال�سفينة "�أودي�سيو�س �إيليتي�س" ،كان يرافقه �ضباطه (4000
مقاتل)� ،أقلتهم �سفن يونانية ترافقها البحرية الفرن�سية ،مت هذا الرحيل بو�ساطة فرن�سية-
�سعودية وبجهود م�صرية و�صينية مدعومة من غالبية الدول العربية ،ومنها الكويت التي
هددت �سورية بوقف امل�ساعدات االقت�صادية عنها.

الفشل العسكري والنصر السياسي
جعل عرفات من معركة طرابل�س ،وهي ف�شل ع�سكري ،ن�صرا �سيا�سيا ،ظل رمزا
لال�ستقاللية الفل�سطينية يف مقابل �أولئك "الدمى ال�سورية" ،على حد تعبريه ،وازدادت
�شعبيته حتى يف �سوريا نف�سها ــ يف خميم الريموك لالجئني القريب من دم�شق ــ مه ِّم�شا بذلك
املن�شقني ،الذين مل يتمكنوا بعد ذلك من لعب دور �سيا�سي داخل (م.ت.ف)   .
وكان عرفات قد جنح خالل ح�صاره يف طرابل�س مببادلة �أ�سرى �إ�سرائيليني بـ ()4500
معتقل فل�سطيني ،مقاتلني ومدنيني ،حمتجزين يف جنوب لبنان ويف �إ�سرائيل.
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عودة إلىمصر
بعد خروجه من طرابل�س ،فجر يا�سر عرفات مفاج�أة جديدة ..و�صل بدون مقدمات
معلنة � إلى م�صر التي كانت مقاطعة عربيا ،ورغم �أن "فتح" اعتربت الزيارة يف ما بعد يف
بيان (خط�أ ناجم عن �سوء تقدير) �إال �أن عرفات ظل يتمتع بالدعم والقوة ..ثم �أقر منتقدو
الزيارة الحقا ب�صواب قرار عرفات.
كان عرفات قد اتخذ قراره يف وقت �سابق �إبان احل�صار يف طرابل�س� ،سيذهب �إلى م�صر
للقاء الرئي�س حممد ح�سني مبارك،رغم حتذيرات �أبي جهاد و�أبي �إياد ،وقد ات�صال به عرب
الال�سلكي ون�صحاه بعدم الذهاب .ولكنه ما �أن خرج من طرابل�س وو�صل �إلى عر�ض البحر،
حتى بد�أ ات�صاالته ترتيبا لزيارة م�صر .وعند و�صول ال�سفينة "�أودي�سيو�س �إيليتي�س" �إلى بور
�سعيد ،ا�ستقبل عرفات ورجاله بتظاهرات ترحيبية من اجلماهري،وكان وفد ر�سمي برئا�سة
رئي�س الوزراء امل�صري يف انتظار عرفات الذي دعاه للقاء الرئي�س امل�صري مبارك ،فقبل
عرفات الدعوة وا�ستقل طائرة مروحية لي�صل �إلى القاهرة ،حيث كان العناق التاريخي بني
عرفات ومبارك يف  22كانون الأول  ،1983وفُتحت �صفحة جديدة يف العالقات الفل�سطينية
امل�صرية ويف العالقات العربية �أي�ضا.اعترب عرفات �أن ال خيار �أمامه ،يجب �أن تعود م�صر �إلى موقعها داخل املجموعة
العربية ،ال بد من االعرتاف ب�أن الظروف تغريت يف م�صر منذ العام  .1983مطلوب الآن
ا�سرتاتيجية جديدة للت�صدي ملحاوالت ت�صفية القيادة الفل�سطينية احلالية ،بكل ما متثله،
وا�ستبدالها بدمى تعمل حل�ساب �سوريا.
كان عرفات يرى �أنه ال ميكن لأحد �أن يقبل �أن تكون احلركة الوطنية الفل�سطينية
على عداء مع م�صر ومع �سوريا ،ففي الظروف احلالية ،التي "تتكالب" فيها �سوريا على
(م.ت.ف)� ،سيكون من اخلط�أ التاريخي عدم التوجه نحو بالد النيل.
مل يحدث اللقاء مع مبارك ان�شقاقات ،وظل عرفات يتمتع بالدعم الوا�سع فل�سطينيا
وعربيا ،بعد القاهرة توجه عرفات �إلى اليمن فالكويت واجلزائر.
خفتت �أ�صداء تلك الزيارة �إلى القاهرة تدريجيا وبعد �سنة تذكر�أبو �إياد تلك احلقبة،
ف�أعلن �صواب قرار عرفات يف ذلك الوقت،وقال �أبو �إياد يف اجتماع املجل�س الوطني يف عمان
 1984و�سط عا�صفة من الت�صفيق :لقد متلكنا غ�ضب �شديد من هذا ال�سلوك ،ولكن �أحيانا ال
بد من املبادرة ودفع باب التاريخ �إذا �أردنا فعال فتحه.
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عودة إلى األردن
يف ال�شهور التي تلت اخلروج من بريوت زار يا�سر عرفات عمان مرتني واتفق مع امللك
ح�سني على �أن ملف �أيلول  1970قد �أغلق متاما بالن�سبة للجانبني لتبد�أ مرحلة جديدة من
العالقات الأردنية الفل�سطينية.
ويف ذات الوقت كثفت دم�شق م�ساعيها لعزل عرفات ،وتعقدت �أم��ور عقد املجل�س
الوطني الفل�سطيني يف دم�شق ،لأن حافظ الأ�سد ا�شرتط عقده بدون عرفات ،فانعقد املجل�س
يف عمان ( 29 -22ت�شرين الثاين  )1984وليحقق انت�صار ا�ستقاللية عرفات الذي مت جتديد
انتخابه رئي�سا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،وليجدد �شرعية (م.ت.ف) �ضد حماوالت
الهيمنة اخلارجية.
يف  1985/2/11وق���ع �أب� ��و ع �م��ار م ��ع امل �ل��ك ح���س�ين (خ �ط��ة ال �ع �م��ل امل���ش�ترك
الأردين -الفل�سطيني) التي تت�ضمن املوافقة على خطة ملباحثات �سالم �ضمن وفد م�شرتك،
و�إقامة كونفدرالية مع الأردن .ومع �إثارة اخلطة للأزمات يف ال�ساحة الفل�سطينية والأردنية،
�ألغى امللك ح�سني االتفاق عام  ،1986ثم �ألغاه املجل�س الوطني الفل�سطيني يف دورته الـثامنة
ع�شرة عام .1987
كان امللك ح�سني والرئي�س مبارك قد منحا يف �أواخر  1985عرفات مهلة �ستني يوما
للموافقة على قرار جمل�س الأمن الدويل  ،242ورف�ضه عرفات ،لأنه ال يحتوي اية �إ�شارة
للفل�سطينيني.
يف الأول من ت�شرين الأول  1985ق�صفت طائرات �إ�سرائيلية مقر عرفات وقيادة
منظمة التحرير يف حمام ال�شط بتون�س فدمرته ،و�أ�سفر الق�صف عن ا�ست�شهاد � 68شخ�صا
و�إ�صابة نحو � 100آخرين .

درويش ينقذ عرفات
و�أفلت عرفات هذه املرة �أي�ضا من الق�صف ،و�أ�سهم ال�شاعر حممود دروي�ش يف � إنقاذه
دون ق�صد ،فقد و�صل من باري�س ع�شية الق�صف برفقة �أ�صدقاء �أرادوا ر�ؤية الرئي�س ،تركهم
دروي�ش يف الفندق وذهب مبفرده لر�ؤية عرفات يف بيت ال�سفري الفل�سطيني يف تون�س حكم
بلعاوي .امتد احلديث حتى �ساعة مت�أخرة من الليل ،ويف النهاية �أعلن عرفات فج�أة �أنه
�سيعود �إلى حمام ال�شط ،لكن دروي�ش اقنعه بالذهاب �إلى بيت �أبي جهاد للمبيت هناك،
ملقابلة ا�صدقاء دروي�ش ،فنجا عرفات حيث وقع الق�صف قبل ربع �ساعة من و�صوله �إلى املقر .
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عدوان على حمام الشط
متخ�ضت العملية عن نتيجة �أخرى خطرية :فقد �ضرب الإ�سرائيليون بلدا ذا �شهرة
�سياحية وا�سعة ،ت�شكل ال�سياحة م�صدرا مهما للعمالت ال�صعبة فيه ،ومت �إر�سال القوات
قليلة العدد التي كانت موجودة يف تون�س لتلتحق بالقوات الفل�سطينية املوجودة يف العراق
واليمن واجلزائر وال�سودان ،وخالل ب�ضعة �أ�شهر ،انتهى الوجود الع�سكري الفل�سطيني يف
تون�س ،وراح عرفات مي�ضي �شهورا طويلة متنقال بني بغداد واليمن ال�شمايل وتون�س .
بعد اخلروج من لبنان عام  ،1983تركز ن�شاط عرفات واملنظمة على �إع��ادة البناء
الداخلي وعلى العمل يف ال�ساحتني ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،لكن عرفات مل يهمل � إعادة بناء
القوة الع�سكرية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،لقناعته ب�أن "�أمة تتخلى عن القوة الع�سكرية
حمكومة بالزوال" ،وكان عرفات يزور مقاتليه من وقت �إلى �آخر يف قواعدهم املوزعة يف
�شمال �أفريقيا ،والعراق ،و�صوال �إلى اليمن اجلنوبي ،وكانوا يتدربون دون خ�شية التعر�ض
لق�صف الطريان الإ�سرائيلي ،ويف لبنان بد�أت القوى املوالية لعرفات ومنظمة التحرير � إعادة
بناء قدراتها لت�أمني احلماية لنحو  350الف فل�سطيني يعي�شون يف املخيمات ،غري �أن القوات
ال�سورية التي كانت ت�سيطر بفعل الأمر الواقع على اجلزء الأكرب من لبنان ،مل تت�أخر يف الرد
على تلك املحاوالت .قدمت الأ�سلحة والتدريبات ملقاتلي حركة �أمل ال�شيعية اللبنانية.

الصدام مع حركة أمل
وبدعم من القوات ال�سورية ،قامت حركة �أمل التي يتزعمها نبيه بري منذ مطلع 1986
بفر�ض ح�صار طويل وقاتل على املخيمات ا�ستمر � 18شهرا ،ق�صفت خاللها املخيمات
بوح�شية ومنع املحا�صرون عن قاطنيها املاء والغذاء فرتات طويلة ،خلفت احلرب نحو 3000
�شهيد ،و�آالف اجلرحى ودمارا وا�سعا .و�أعلن يف  1987/9/11انتهاء "احلرب" باتفاق �أ�صر
عرفات على �أن ين�ص على حق الفل�سطينيني يف البقاء يف املخيمات يف لبنان مع �أ�سلحتهم .

القوة والضعف
ك��ان ع��رف��ات ي�سعى خ�لال تلك املرحلة ال�صعبة �إل��ى ا�ستعادة ال��وح��دة الوطنية
الفل�سطينية ومتكن من عقد الدورة الثامنة ع�شرة للمجل�س الوطني الفل�سطيني يف اجلزائر
(  25-20ني�سان  )1987مب�شاركة كل املنظمات والف�صائل الرئي�سية يف منظمة التحرير.
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ودخ��ل ع��رف��ات �إل��ى املجل�س م�صحوب ًا بالرئي�س اجل��زائ��ري ال�شاذيل ب��ن ج��دي��د ،دخ��ول
الـمنت�صرين بثيابه الع�سكرية وم�سد�سه على و�سطه،وا�ستقبل بالهتافات احلما�سية ،وهن�أه
احلا�ضرون بنجاحه يف �إعادة الوحدة �إلى �صفوف الـمقاومة الفل�سطينية ،و�أعلن جورج حب�ش
�أن جبهة الإنقاذ الوطني الفل�سطيني التي كانت تتخذ من دم�شق مقرا لها وقامت ب�إ�شراف
�سوري قد ماتت ،ومت جتديد انتخاب عرفات "بقوة" رئي�سا للجنة التنفيذية للمنظمة.
�ساءت عالقات عرفات مع دم�شق والقاهرة بعد اجتماعات اجلزائر ،وراحت �إ�سرائيل
تركز على "اخليار الأردين" ،م�ستبعدة �أي دور للمنظمة يف حل ال�صراع ،واعتقد البع�ض �أن
عرفات ومنظمته ي�ضعفان.

انقالب عربي على عرفات
يف هذه املرحلة� ،شارك عرفات يف القمة العربية التي عقدت يف ت�شرين الثاين 1987
يف العا�صمة الأردنية عمان ،وكان الزعيم العربي الوحيد الذي مل ي�ستقبله امللك ح�سني يف
املطار ،كونه امل�ست�ضيف للقمة .وقال عرفات بعد اختتامها"ال تهم�شونا".
البيان اخلتامي للقمة مل يحت ِو على بند ين�ص على م�شاركة منظمة التحرير الفل�سطينية
يف اي حمادثات �سالم ،بينما كانت الن�سخة العربية حتتويه .كان عرفات يخ�شى حماوالت
االلتفاف على املنظمة ودورها ،خا�صة بعد توقيع اتفاقية لندن يف  1987/4/11التي تن�ص
على حتديد الو�ضع القانوين للأرا�ضي املحتلة ،ب�إ�شراف دويل.

االنتفاضة االولى
يف الثامن من كانون الأول  1987ده�س م�ستوطنون �إ�سرائيليون ب�سيارتهم عن ق�صد
وتعمد �أربعة عمال فل�سطينيني و�أ�صابوا �سبعة �آخرين يف خميم جباليا بقطاع غزة ،خرج
الآالف من �سكان جباليا وغريها يف قطاع غزة يف تظاهرات عنيفة احتجاجا على اجلرمية.
ويف اليوم التايل ازدادت الـتظاهرات وات�سعت يف غزة ،ثم امتدت �إلى ال�ضفة الغربية
ومنها القد�س املحتلة.
يف اليوم الثالث اندلعت االنتفا�ضة ال�شعبية فج�أة ودون مقدمات مرئية.
كان عرفات يف بغداد عند اندالع االنتفا�ضة،و�أدرك فور ًا �أن الكفاح قد دخل حقبة
جديدة ،وق��ال يف ت�صريحات �صحافية يف الأ�سبوع الأول لالنتفا�ضة "انتفا�ضة الأر���ض
الـمحتلة تعربعن رغبة ال�شعب يف التخل�ص من نري الإمربيالية ال�صهيونية ،وهي انتفا�ضة
�سوف ت�ستمر طوي ًال" .
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راح عرفات يعمل من �أجل �أن ت�ستمر االنتفا�ضة �إلى �أطول مدى ممكن ،وكان قد طلب
من رفاقه وم�ساعديه خا�صة خليل الوزير تقدمي كل الدعم وامل�ساندة بكافة الأ�شكال للقيادة
الوطنية الـموحدة ،التي �ضمت ممثلني للف�صائل الرئي�سية املن�ضوية يف �إطار منظمة التحرير
وت�شكلت �سرا داخل الأر�ض املحتلة لقيادة وتن�سيق فعاليات االنتفا�ضة .

منع استخدام األسلحة
واتخذ رئي�س منظمة التحرير قرار ًا مهم ًا :منع ا�ستخدام الأ�سلحة النارية يف فعاليات
االنتفا�ضة ،وقال�":إن قوتنا ال تكمن يف طبيعة ال�سالح بل يف عدالة ق�ضيتنا ،و�سالح احلجارة
�سوف يقود �إلى الن�صر".
حاولت �إ�سرائيل زرع ال�شقاق بني القيادة الـموحدة يف الأرا�ضي الـمحتلة وبني القيادة
يف تون�س .غري �أن العالقات بينهما ظلت وثيقة ،وقد حر�ص عرفات على �أال ي�سمح ل�شيء
بتعري�ض الوحدة الوطنية للخطر ،و�ساهم املنا�ضلون الذين كانت �سلطات االحتالل تبعدهم
من الأرا�ضي الـمحتلة م�ساهمة كبرية يف تعزيز قدرة عرفات على ال�سيطرة على الو�ضع،
فمعرفتهم بالواقع الـميداين وبنقاط �ضعف اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،أتاحت لأبي جهاد ،ال�صديق
الذي يعتمد عليه عرفات والـم�س�ؤول عن دعم و�إ�سناد االنتفا�ضة تن�سيق العمل �ضد االحتالل
من تون�س ب�شكل اف�ضل .
ا�ستمد عرفات من االنتفا�ضة قوة �سيا�سية كبرية و�ساعده يف ذلك حجم التعاطف
ال�شعبي والر�سمي عربيا ودوليا مع �صورة ال�شعب الأعزل الذي ينتف�ض للتخل�ص من االحتالل
ومع تعاظم االنتفا�ضة وحتقيقها مكا�سب �إعالمية و�سيا�سية للق�ضية الفل�سطينية زادت
�إ�سرائيل من بط�شها وقمعها ،وفكر قادتها بو�ضع حد لها عن طريق اغتيال خليل الوزير الذي
كان يتولى امل�س�ؤولية املبا�شرة عن دعمها وتوجيهها .

اغتيال أبي جهاد
كان اغتيال القائد الأ�سطوري (يعلون) للذراع الع�سكرية لـمنظمة التحرير ،والـمكلف
بعمليات الـمقاومة يف الأرا�ضي الـمحتلة هدفا لإ�سرائيل منذ زمن طويل،ولكن هذه املرة مت
الإع ��داد "جيدا" من قبل الإ�سرائيليني ،يف �أوائ��ل �آذار  1988اتخذ القرار باغتياله،
وجاء تنفيذ اجلرمية يف ليلة  16/15ني�سان يف منزله يف تون�س ،حيث �أطلق عليه القتلة
 70ر�صا�صة .
�أ�صبح � أبو جهاد ( )25ال�شهيد الثاين والأربعني بعد الـمئة من �شهداء االنتفا�ضة� ،أثار
اغتياله مظاهرات عنيفة يف الأرا�ضي الـمحتلة� .سماه عرفات "�أمريال�شهداء" .
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هامش
( )25استشهاد أبي جهاد

ذهب اجلميع للنوم يف ما ذهب (�أبو جهاد) �إلى مكتبه ملوا�صلة العمل بعد �أن طلب �آخر �شريط
عن االنتفا�ضة مل�شاهدته .فقبيل االغتيال بدقائق �أجرى ات�صاال هاتفياً مع ممثل منظمة التحرير يف
ت�شيكو�سلوفاكيا �أنه �سي�سافر �إلى براغ يف ذلك ال�صباح� ،سمعت �أم جهاد �أبا جهاد' يتحرك ب�سرعة تاركاً
مكتبه ف��إذا به يحمل م�سد�سه متجهاً �إلى باب الغرفة ،حلقت به ووقفت �إلى جانبه لكنه طلب منها
االبتعاد.
تقول الأخت (�أم جهاد) :وقفت يف الزاوية الأخرى لثوان� ،شاهدت �أمامي �شخ�صاً على بعد مرت
واحد كان يف حوايل الثانية والع�شرين من عمره �أ�شقر ،ي�ضع على وجهه قناعاً �شبيهاً بقناع غرفة
العمليات ومل يتكلم �أب��داً� .أطلق عليه (�أبو جهاد) ر�صا�صه من م�سد�سه ،فرد عليه مبخزن كامل من
ر�شا�شه� ،سقط �أبو جهاد على الأر�ض ،ذهب وجاء رجل �آخر ،ظننت �أنه �سيقتلني �أنا ،ولكنه عاد و�أفرغ
ر�شا�شه بج�سد �أبي جهاد ،جاء الثالث وفعل نف�س ال�شيء ،كنت �أ�ضع يدي فوق ر�أ�سي و�أنطق بال�شهادتني،
و�أنا �أتوقع قتلي .كنت �أدير وجهي وعندما جاء رابع ليفعل نف�س ال�شيء� ،صرخت ب�أعلى �صوتي .لكنه
�أفرغ ر�شا�شه يف ج�سده.
و�أ�ضافت الأخت �أم جهاد" :ثم توجهوا جميعاً نحو غرفة النوم حيث ابني ن�ضال البالغ من العمر
�سنتني ون�صفاً ،فكرت به و�شعرت بخوف �شديد عليه ،وبحركة عفوية حاولت �أن �أحترك نحوه لكن �أحد
املهاجمني وقف �أمامي يهددين بر�شا�شه كي ال �أحترك ،دخل الآخرون �إلى غرفة النوم� ،أطلقوا زخات
من الر�صا�ص .فتيقنت �أن ن�ضال قد قتل ولكنه كان ي�صرخ وكان �صراخه يطمئنني'' ،ان�سحبوا من
غرفة النوم .كانت حنان قد خرجت من غرفة نومها لرتى ما يحدث ،فوجئت بالأ�شخا�ص املجهولني
�أمامها فوجئت ب�أحدهم يقوم لها باللغة العربية :روحي عند �أمك ،غادر القتلة املنزل تاركني خلفهم
حوايل �سبعني ر�صا�صه يف ج�سد �أبي جهاد'� ،سبعون هدفاً يف ج�سد ،ر�صا�ص يف قلب حركات التحرر
العاملية' ،ر�صا�ص يف قلب الر�أي العام العاملي الذي كان �أبو جهاد حري�صاً على ك�سبه"'.
وقد �أ�شرف عدد من كبار الع�سكريني بينهم اللواء (�أيهود باراك) واللواء (�أمنون �شاحاك) رئي�س
اال�ستخبارات الع�سكرية على تنفيذ العملية من اجلو والبحر ...و�صلت فرق الكوماندوز بالزوارق
املطاطية �إلى �شاطئ تون�س ،وانتقلت وفق ترتيبات معدة �سابقاً �إلى �ضاحية �سيدي بو�سعيد' ،حيث يقيم
�أبو جهاد يف دائرة متو�سطة هادئة وهناك انتظرت عودته يف منت�صف الليل .وقد انق�سمت �إلى جمموعات
اختب�أ بع�ضها بني الأ�شجار للحماية واملراقبة ،وبعد �ساعة من و�صول �أبي جهاد تقدم الإ�سرائيليون
يف جمموعات �صغرية نحو املنزل وحميطه ،فتم تفجري �أب��واب املدخل يف مقدمة املنزل دون �ضجة
ال�ستعمالهم م��واد متفجرة حديثة غري معروفة من قبل .ويف ث��وان �صعدت �إح��دى املجموعات �إلى
غرفة القائد و�أطلقت عليه �سبعني ر�صا�صة بكوامت ال�صوت �أ�صابته منها �أربعون احتاط الإ�سرائيليون
يف �إقدامهم على اغتيال القائد الفل�سطيني لكل االحتماالت ومنعاً لو�صول �أية قوة.
قطع الإ�سرائيليون االت�صاالت التليفونية بت�شوي�ش عرب �أجهزة ال��رادار من اجلو يف منطقة
�سيدي بو�سعيد خالل العملية وعادت املجموعات �إلى ال�شاطئ حيث تركت ال�سيارات التي ا�ستعملتها
وركبت الزوارق �إلى ال�سفن املت�أهبة يف عر�ض البحر ،ثم عادت �إلى ا�سرائيل يف �أربعة �أيام ويف حرا�سة
الطائرات احلربية.
�إ�سرائيل' ا�ستعانت بطائرة بوينغ  707كانت حتلّق قرب ال�شواطئ التون�سية جلمع معلومات
وبثها والتن�صت على الهواتف التي ي�ستخدمها القادة الفل�سطينيون' ،و�أثناء اال�ستعداد لتنفيذ عملية
االغتيال ،متكّنت دوري��ات بحرية (�إ�سرائيلية) مب�ساعدة �شبكة املو�ساد يف تون�س ،من الت�سلل �إلى
ال�شواطئ التون�سية لتحديد املكان الأك�ثر �أمناً النطالق وحدة الكوماندوز التي �أوكلت �إليها مهمة
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انت�صار الوزير(�أم جهاد)

تنفيذ االغتيال ..من �أه��م ما ن�شرته ال�صحيفة (تفا�صيل) اتخاذ القرار باغتيال �أب��ي جهاد ،ورمبا
ي�ساعد ذلك يف فهم (التفكري) اال�سرائيلي يف مثل هذا النوع من االغتياالت' ،الذي طال هذه املرة،
�أعلى رتبة ع�سكرية�-سيا�سية فل�سطينية �ضمن �سل�سلة االغتياالت التي نفّذتها �إ�سرائيل.
قالت �صحيفة معاريف العربية �إنه يف  ،1988/3/8بعد انتهاء عملية اختطاف البا�ص الذي كان
يق ّل موظفي مركز الأبحاث النووية يف دميونا ،عقد جمل�س ال��وزراء ال�صهيوين امل�صغر ،على ر�أ�س
جدول الأعمال اقرتاح ق ّدمه جهاز املو�ساد باغتيال �أحد �أفراد منظمة التحرير الفل�سطينية.
و ي�سرد ال�صحايف االيرلندي (غوردون طوما�س) يف كتابه (انحطاط املو�ساد) ما جرى يف تلك
اللحظات احلرجة يف  16ني�سان � 1988صدر الأم��ر بالتنفيذ ،يف تلك ال�ساعة �أقلع عدد من طائرات
بوينغ  707التابعة لقوة اجلو (الإ�سرائيلية) من قاعدة ع�سكرية تقع جنوب تل �أبيب.
و يكمل طوما�س :من موقع قرب الفيال� ،أعلن �سورد عرب ميكروفون يعمل بحركة ال�شفاه �أنه
ي�سمع �أبا جهاد وهو ي�صعد ال�سالمل ،يذهب �إلى غرفة نومه ،يهم�س �شيئاً لزوجته ومي�شي على �أطراف
�أ�صابعه �إلى الغرفة املجاورة لتقبيل ابنه النائم قبل �أن مي�ضي �إلى مكتبه يف الطبقة الأر�ضية ،كانت
طائرة احلرب الإلكرتونية .،هي الن�سخة (الإ�سرائيلية) لطائرة ال��رادار الأمريكية �إيواك�س ،تلتقط
هذه التفا�صيل وحت ّولها �إلى رابني يف طائرة القيادة ،عند ال�ساعة � 12،17صباحاً �صدر �أمره بالتنفيذ.
بعد قرار التنفيذ هذا كان على (�سورد) �أن ي�أمر رجاله بالتنفيذ ،ف�أجهز �أحد رجاله على �سائق
فجرا بوابة
�أبي جهاد الذي كان نائماً يف �سيارة املار�سيد�س' ،ثم حت ّرك (�سورد) نف�سه مع �أحد رجالهّ .
الفيال مبتفجرات بال�ستيكية ال حتدث �صوتاً ،ثم قتال حار�سني فوجئا باملوقف على ما يبدو .،من
هناك اندفع (�سورد) �إلى مكتب �أبي جهاد فوجده ي�شاهد �شريط فيديو ،قبل �أن ينه�ض �أطلق النار عليه
مرتني يف �صدره' ،مل يكتف (�سورد) بذلك ،ف�أطلق ر�صا�صتني �إ�ضافيتني على جبهته.
وبعد كل تلك ال�سنوات من تنفيذ العملية اعرتفت الأو�ساط الإ�سرائيلية �أن العملية ف�شلت يف
هدفها الأ�سا�سي' ،وهو �إخماد االنتفا�ضة ،بل �إن االنتفا�ضة ت�صاعدت �أكرث ف�أكرث' ،فالر�صا�صات التي
�أطلقها رجال الكوماندوز الإ�سرائيلي �صحيح �أنها �أنهت حياة �أبي جهاد على الأر�ض ولكنها �أحيته يف
قلوب ماليني الفل�سطينيني.
يعلون :هكذا اغتلت أبا جهاد

إ�سرائيلي وقامت بتنفيذها �سرية النخبة (�سريت متكال)،
عملية االغتيال خطط لها املو�ساد ال
ّ
إ�سرائيلي ال�سابق مو�شيه يعلون �أنّه تولى تنفيذ عملية اغتيال ال�شهيد خليل
اعرتف وزير الأمن ال
ّ
الوزير� ،أحد كبار قيادات حركة فتح ،يف تون�س.
الر�سمي (كان)� ،أنّ الق�صة بد�أت يف �آذار
إ�سرائيلي �شبه
وروى يعلون يف حوار �أجراه معه التلفزيون ال
ّ
ّ
 ،1988حينما كلف جهاز املو�ساد الإ�سرائيلي باغتيال �أبي جهاد ،لكنه مل يتمكن من ذلك ،وجرى حتويل
املهمة �إلى اال�ستخبارات الع�سكرية.
و�أ�شار الى �أنّ قط ًعا من الأ�سطول الإ�سرائيلي �أبحرت �أياماً يف البحر املتو�سط �إل��ى �شواطئ
تون�س' ،ونزلت املجموعة املكلفة باالغتيال �إلى ال�شاطئ ،ثم انتظرت حتى الت�أكد من وجود �أبي جهاد
يف منزله.
يعلون �أعلن �أ ّن��ه بعد �أن دخلت الفرقة و�أطلقت النار على �أب��ي جهاد� ،صعد بنف�سه �إل��ى مكان
االغتيال ،و�أطلق ر�صا�صة على ر�أ�سه للت�أكد من مقتله.
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�شخ�صا .وجمموعة
وقع االغتيال يف  16ني�سان  ،1988بوا�سطة فريق �إ�سرائيلي يتكون من 20
ً
االغ�ت�ي��ال و�صلت �إل��ى تون�س رف�ق��ة �أرب ��ع �سفن وغ��وا��ص�ت�ين ،ومب�ساندة زوارق مطاطية وطائرتني
مروحيتني.
نزل الإ�سرائيليون على �شاطئ قرب ميناء قرطاج� ،شمال تون�س ،وبعد �أنْ و�صل خليل الوزير �إلى
منزله ،تخل�صوا من حرا�سه يف الثانية فج ًرا ،وتوجهوا �إلى غرفة نومه و�أطلقوا عليه �سبعني ر�صا�صة،
ويبدو �أنّ �إحداها تعود �إلى مو�شيه يعلون.
يعلون قال �إنّ �إ�سرائيل در�ست �أكرث من مرة م�س�ألة اغتيال الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات،
ومت التخلي عن هذه الفكرة فقط ب�سبب ح�سابات "الربح واخل�سارة".
وقال مو�شيه يعلون :ملاذا مل نغتَل عرفات؟ لقد ناق�شنا هذه امل�س�ألة يف املا�ضي لكن ب�سبب ح�سابات
الربح واخل�سارة قررنا عدم القيام بذلك
يعلون ،ويف كتاب �أ�صدره بعنوان (درب طويل ق�صري) ،ك�شف النقاب عن �أنّ �إ�سرائيل كر�ست
جهو ًدا كبرية ال�ستهداف الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات خالل اجتياح بريوت عام 1982
لكنها ف�شلت يف ر�صده � ،اّإل يف يومه الأخري وهو ي�ستقل ال�سفينة التي �أقلته واملقاتلني الفل�سطينيني �إلى
تون�س ،و�أنّه �شارك يف حرب لبنان الأولى قائ ًدا للوحدة اخلا�صة التابعة لهيئة الأركان (�سريت متكال)
التي �أنيطت بها مهمة البحث عن عرفات ،و�أنّ الوحدة مل تتمكن من ر�صده يف بريوت الغربية طيلة
احلرب �سوى يف يومه الأخ�ير يف ب�يروت ،حيث ر�صدته بندقية قنا�ص وهو يعتلي ال�سفينة يف ميناء
بريوت عن بعد  180مرتاً' ،ما مكننا من ا�ستهدافه ب�شكل م�ؤكد ،لكننا مل نح�صل على م�صادقة قيادة
اجلي�ش على �إطالق النار عليه.
وزع��م يعلون �أنّ الرئي�س ال��راح��ل ا�ستخدم اتفاق �أو�سلو كمحطة يف طريقه لإب��ادة �إ�سرائيل،
حيث تبنّى نظرية "خيوط العنكبوت" قبل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل والرئي�سني الإيراين �أحمدي جناد
وال�سوري ب�شار الأ�سد.
ويف ا�ستعرا�ضه مل�سرية ال�صراع مع الفل�سطينيني وحماوالت الت�سوية ،لفت يعلون �إلى �أنّ الرئي�س
عرفات مل يعرتف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية ومل يتخل عن خطته املرحلية للإجهاز عليها ،حيث اعترب
اتفاقية �أو�سلو جمرد حمطة فيها.
وي�ؤكد يعلون الذي �شغل رئا�سة اال�ستخبارات الع�سكرية (�أمان) �أنّ عرفات مل يتنازل عن ثقافة
املقاومة ومل يدفع نحو ت�سليم الفل�سطينيني ب�إ�سرائيل ،حيث وا�صل عرفات بالغته اجلهادية فتحدث
باالجنليزية عن "�سالم ال�شجعان" وبالعربية حتدث عن موا�صلة الكفاح واجلهاد ،والدليل على ذلك
�أنّ برامج التعليم واخلرائط الفل�سطينية بعد �أو�سلو ظلت تعترب تل �أبيب م�ستوطنة كم�ستوطنة �ألون
موريه يف ال�ضفة الغربية ،فيما اعتربت حيفا مدين ًة فل�سطين ّية.
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وو�صف ب�أنه"�أول الر�صا�ص و�أول احلجارة" ،و�أ�صبح رمزا لالنتفا�ضة ،التي بدا �أنها
لن تتوقف.
فقد عرفات بذلك نائبه يف قيادة قوات الثورة� ،أقرب �أ�صدقائه ورفيق درب عمره
وكفاحه لأكرث من � 34سنة.

ال�شهيد البطل �أبو جهاد

ُنقل جثمان �أبي جهاد �إلى دم�شق ،وووري الرثى يوم  20ني�سان ،يف مقربة ال�شهداء
يف خميم الريموك ،وتغيب عرفات عن اجلنازة ب�سبب رف�ض دم�شق دخوله ،لكنه و�صل �إلى
العا�صمة ال�سورية بعد الدفن بثالثة �أيام ليتوجه بعد و�صوله املطار �إلى مقربة ال�شهداء.
ا�ستقبله �سكان خميم الريموك ا�ستقباال حافال ،وخرجت تظاهرات حا�شدة حمل خاللها
املتظاهرون �سيارة عرفات ورفعوها عن الأر���ض ،كان م�شهدا م�ؤثرا جدا ،ها هو عرفات
يحظى بكل هذه احلفاوة والرتحاب يف دم�شق التي طرده منها قبل خم�س �سنوات الرئي�س
ال�سوري حافظ الأ�سد ،ووجد الرجالن فر�صة للقاء وفتح �صفحة جديدة .
لقد قلبت االنتفا�ضة الـمعادلة ال�سيا�سية ،فمنذ ال�سنة الأولى الندالعها �أ�صبح العالـم
كله ينظر �إلى عرفات بعني االحرتام والتبجيل رغم حماوالت �إ�سرائيل والواليات املتحدة
جتاوزه.
وحني رتب االمريكيون بعقد لقاء بني ال�شخ�صيات الوطنية الفل�سطينية وبني وزير
اخلارجية االمريكي جورج �شولتز يف القن�صلية االمريكية يف القد�س املحتلة� ،أبلغه الوفد
الفل�سطيني ب�أن "العنوان الوحيد الذي ميكنه احلديث با�سم الفل�سطينيني هو يا�سر عرفات
رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يف مقره يف تون�س".
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فك االرتباط

حظي ع��رف��ات با�ستقبال ح��اف��ل �آخ��ر يف القمة العربية ال�ط��ارئ��ة يف اجل��زائ��ر يف
حزيران  ،1988التي عقدت لبحث الو�ضع يف الأر�ض املحتلة.
ويف القمة �سجل امللك ح�سني موقفا جديدا و�أعلن �أن الأردن لي�ست له �أي مزاعم
يف الأر���ض الفل�سطينية ليتبعها بعد ذلك ب�أيام بقرار فك ارت�ب��اط( )26الأردن مع ال�ضفة
الغربية،ف�سارع عرفات بعد الت�شاور مع قادة املنظمة �إلى �إ�صدار مر�سوم من مكتبه يف بغداد
بتحمل املنظمة كافة املهام التي تخلى عنها امللك ح�سني ،واعترب عرفات �أن حت ُّمل هذا
العبء الثقيل �أي�ضا خطوة عظيمة الأهمية نحو الدولة الفل�سطينية الـم�ستقلة ،والن�صر الكبري
الأول لالنتفا�ضة.
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عدنان �أبو عودة

هامش
( )26فك االرتباط بين األردن و الضفة الغربية

جاللة امللك احل�سني
ملك الأردن

عبد الرزاق اليحيى

�سهى �شومان زوجة خالد �شومان

ق��ررت احلكومة الأردنية بناء على توجيهات امللك ح�سني ،اتخاذ �سل�سلة من االج��راءات التي
جرت ت�سميتها فك العالقات "االرتباط القانوين واالداري وامل��ايل مع ال�ضفة الغربية" وت�ضمنت
�إلغاء خطة التنمية الأردنية لل�ضفة الغربية وا�ستبدال وزارة �ش�ؤون الأر�ض املحتلة بدائرة �سيا�سية يف
وزارة اخلارجية الأردنية و�إنهاء خدمات حوايل � 21ألف موظف يف ال�ضفة الغربية ،مع ا�ستثناء م�ؤقت
مل�ؤ�س�سات الأوق��اف اال�سالمية واملحاكم ال�شرعية و�إخ��راج بع�ض الأع�ضاء الفل�سطينيني يف جمل�س
الأعيان الأردين� .سحب اجلن�سية الأردنية من مواطني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة واعتبار وثائق جواز
ال�سفر التي بحوزتهم وثائق للتعريف على هويتهم ال�شخ�صية والتوقف عن منح اجلوازات وجتديدها
والبدء يف عملية ا�ستبدالها ب�أوراق خا�صة.
األسباب األردنية لفك االرتباط

�إن تفاعل ال�ساحة الأردنية مع االنتفا�ضة الوطنية لي�س �أمراً جديداً �أو طارئاً �أو م�ؤقتاً ،فالآراء
العامة يف فل�سطني و�شرقي الأردن على وترية واحدة ،لقد جاءت االنتفا�ضة الفل�سطينية لتعيد �إن�شاء
املدار�س ال�سيا�سية يف �شرقي الأردن كما كانت يف الثالثينيات وع��ادت ثالث مدار�س �سيا�سية �أردنية
لتجدد فكرها ودورها و�صوتها و�أخذت يف ال�ضغط باجتاه تر�سيخ مدر�سة الوحدة العربية التي عملت
وتعمل من �أجل امل�ساواة والدميقراطية واحلرية ك�أ�س ل�صياغة العالقات الوحدوية.
قبل اتخاذ فك االرتباط ،وزعت من�شورات يف ال�ضفة الغربية حملت البيان رقم ع�شرة ،انتقد
البيان املوقف االردين وعلى اث��ر ذل��ك ا�ستدعى رئي�س ال ��وزراء ان��ذاك زي��د الرفاعي ر�ؤ��س��اء حترير
ال�صحف االردنية كما ا�ستدعى لنف�س اجلل�سة العميد عبد ال��رزاق اليحيى ممثل املنظمة يف عمان
واحتج على البيان و�س�أل اليحيى :كيف يكون هذا؟ وكيف ميكن التوقف عن التحري�ض �ضد االردن؟
فقال العميد اليحيى :حلني التحدث مع تون�س ،فقال الرفاعي غا�ضباً وما عالقه قيادة تون�س بذلك!
هذه انتفا�ضة عفوية ال يوجهها احد ،جرت على خلفية معينة ،فقال اليحيى ما ا�ستطيع عمله هو ابالغ
تون�س التخاذ موقف يوقف تداعيات البيان العا�شر ،فلم يعجب ذلك زيد الرفاعي وانتهت اجلل�سة،
يجدر بالذكر ان الرفاعي كانت له مواقف �سلبية من الرئي�س عرفات وقد قال ذات يوم :لو اراد عرفات
ان يعرب من هنا الى ال�ضفة الغربية ملنعته.
وعلى اث��ر اجلل�سة اجتمع امللك ح�سني مع ر�ؤ��س��اء حترير ال�صحف .كنت واح��دا منهم رئي�س
حترير جريدة �صوت ال�شعب اليومية وحتدث مب��رارة عن املوقف الذي �صدر يف البيان العا�شر ودار
حوار عن ت�سرب االحتجاجات الى ال�شارع االردين وقال يومها الزميل الراحل ابراهيم ابو ناب وكان
كاتب عمود يومي يف ال��ر�أي يا جالله امللك �شو راي��ك عن ال�شباب الذين �ضربوا يف النزهة وكانوا
(ملقحني) على ال�شارع ؟ ف�س�أل امللك� :شو يعني (ملقحني)؟ .و�ضحك اجلال�سون وف�سرها ابراهيم
"اي انهم ملقون" ،ويومها حاول زيد الرفاعي ان يحر�ض على موقف منظمة التحرير يف تون�س وذهب
لي�ضرب مثال ان �سيدة هنا ترف�ض ان تقول انها� :أردنية فالى متى ذلك؟ وكان يق�صد زوجة خالد
�شومان وهي ابنة احمد حلمي عبد الباقي رئي�س حكومة عموم فل�سطني دون ان يذكر ا�سمها ،وبعدها
�س�أل :من هو االردين؟ ودارت حوارات �شاركت فيها جمموعة من اجلال�سني� :سلطان احلطاب وراكان
املجايل وم��روان القا�سم وزيد الرفاعي بح�ضور االمري احل�سن ،وقد كان اجلو �صيفا واجللو�س يف
ال�شرفة.
وحني تطور النقا�ش قال امللك :البع�ض يريد اخراجي من �أردنيتي ،و�س�أل :هل انا اردين يف
تعريفهم؟ وقال( :خل�ص فكونا من هذا الكالم الذي يفرق وال يجمع) .وحني ا�شتد النقا�ش قال يل
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رئي�س الت�شريفات انذاك ينال حكمت وكان يجل�س بجانبي :ا�س�أل ،غري اجتاه النقا�ش ،وبالفعل �س�ألت
�س�ؤاال �آخر خمتلفاً ووجد امللك فر�صة لالم�ساك به واالجابة عنه ..وبعد ايام من هذا املوقف ات�صل
بي اال�ستاذ عدنان ابو عودة من منزله يف اجلبيهة وكان م�ست�شاراً جلاللة امللك وقال :تعال عندي وقد
كنت يومها رئي�سا لتحرير جريدة �صوت ال�شعب اليومية االردنية وهي جريدة حكومية ،وحني اتيت
قدم يل جمموعة من االوراق املكتوبة بقلم ر�صا�ص بخط يده وقال اقر�أ هذه ،وقر�أت وا�ستغربت وقلت
ب�شكل مفاجئ �شو امللك يريد ان يتخلى عن ال�ضفة الغربية؟! فقال :نعم ولكن ،قلت :كيف ومتى؟
قال :قريبا �ست�سمع خطابه .وبالفعل وبعد ايام قليلة جاء خطاب امللك يعلن قرار فك االرتباط الذي
اعتربه االردنيون بناء على رغبة القياده الفل�سطينية ،يف حني قال الفل�سطينيون انهم فوجئوا به.
وعلى اثر ذلك ب��د�أت وفود من ال�ضفة الغربية وخا�صة من اخلليل ت�صل الى عمان للمطالبة بثني
امللك ح�سني رحمه اهلل عن امل�ضي يف قرار فك االرتباط واالبقاء على الو�ضع كما كان من قبل وان تظل
ال�ضفة الغربية من م�س�ؤولية االدارة االردنية ..ولكن هذه الوفود التي ا�ستقبلت يف الديوان مل ي�سمح
بن�شر طلبها يف ال�صحف وو�سائل االعالم وكل ما له عالقة باالعرتا�ض على قرار فك االرتباط.
بعدها ،قام عدنان �أبو عودة بزيارة الى مكتبي يف ال�صحيفة وطلب تعزيز قرار فك االرتباط
والتعليق امل�ستمر عليه ،وقد طالب االعالم االردين ان يفعل ،وبالفعل قمت بكتابة جمموعة كبرية من
املقاالت عن فك قرار االرتباط وت�أييده ،وقد ن�شرت هذه املقاالت يف كتابي "قرارات يف الواقع ال�سيا�سي
االردين والتجربة الدميقراطية ،و هو الكتاب الذي كرمني عليه امللك احل�سني ،مبنحي و�ساما ،حيث
اعتربت تلك املقاالت معربة عن املوقف االردين ومل يكن احد يعرت�ض على القرار من حيث املبد�أ ولكن
املعاناة كانت يف تطبيقه على ار�ض الواقع االردين ويف املعاناة التي حلقت بالكثريين جراءه.
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إعالن االستقالل ..قيام دولة فلسطين
مل يكن �سهال على يا�سر عرفات �أن يقنع رفاقه ب�أن الأو�ضاع تقت�ضي مرونة وتغيريات
يف �أدوات الن�ضال ،خا�صة و�أن املنظمة باتت م�س�ؤولة عن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بعد
قرار الأردن فك ارتباطه بال�ضفة الغربية ،وهي تقود انتفا�ضة �شعبية �سلمية .ولكن بعد جهود
مكثفة ا�ستطاع عرفات احل�صول على �إقرار من قيادة املنظمة بتغيري ا�سرتاتيجيتها ،وذلك يف
الدورة التا�سعة ع�شرة للمجل�س الوطني الفل�سطيني يف اجلزائر 12ـ 15ت�شرين الثاين 1988
التي اعتمدت وثيقة �إعالن اال�ستقالل( .)27وتالها عرفات بنف�سه "�إن املجل�س الوطني يعلن،
با�سم اهلل وبا�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني قيام دولة فل�سطني على �أر�ضنا الفل�سطينية
وعا�صمتها القد�س ال�شريف".
كما اعتمدت الدورة برناجما �سيا�سيا قبل مبوجبه قرار جمل�س الأمن الدويل 242
ودعا �إلى انعقاد امل�ؤمتر الدويل الفعال اخلا�ص بق�ضية ال�شرق الأو�سط ،وان�سحاب �إ�سرائيل
من جميع الأرا�ضي الفل�سطينية والعربية املحتلة منذ العام 1967م ،و�إلغاء جميع �إجراءات
الإحلاق وال�ضم و�إزالة امل�ستعمرات ،وحل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني وفق قرارات الأمم
املتحدة.كما دعا املجل�س الأمم املتحدة لو�ضع الأر�ض الفل�سطينية حتت �إ�شراف دويل .

118

هامش
( )27نص إعالن عرفات قيام دولة فلسطين

�أعلن الرئي�س الفل�سطيني ال��راح��ل يا�سر عرفات ي��وم  15ت�شرين الثاين  1988خطابا عرف
بوثيقة �إعالن قيام دولة فل�سطني وعا�صمتها القد�س ،خالل انعقاد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف
ق�صر ال�صنوبر بالعا�صمة اجلزائرية.
"بالثبات امللحمي يف املكان والزمان� ،صاغ �شعب فل�سطني هويته الوطنية ،وارتقى ب�صموده
يف الدفاع عنها �إلى م�ستوى املعجزة ،فرغم ما �أثاره �سحر هذه الأر�ض القدمية وموقعها احليوي على
حدود الت�شابك بني القوى واحل�ضارات ...من مطامح ومطامع وغ��زوات كانت �ست�ؤدي �إلى حرمان
�شعبها من �إمكانية حتقيق ا�ستقالله ال�سيا�سي� ،إال �أن دميومة الت�صاق ال�شعب بالأر�ض هي التي منحت
الأر�ض هويتها ،ونفخت يف ال�شعب روح الوطن ،مطعما ب�سالالت احل�ضارة ،وتعدد الثقافات ،م�ستلهما
ن�صو�ص تراثه الروحي والزمني.
وا�صل ال�شعب العربي الفل�سطيني ،عرب التاريخ ،تطوير ذات��ه يف التواجد الكلي بني الأر���ض
والإن�سان على خطى الأنبياء املتوا�صلة على هذه الأر�ض املباركة ،على كل مئذنة �صالة احلمد للخالق
ودق مع جر�س كل كني�سة ومعبد ترنيمة الرحمة وال�سالم .ومن جيل �إلى جيل ،مل يتوقف ال�شعب
العربي الفل�سطيني عن الدفاع البا�سل عن وطنه ،ولقد كانت ثورات �شعبنا املتالحقة جت�سيداً بطوليا
لإرادة اال�ستقالل الوطني.
ففي الوقت الذي كان العامل املعا�صر ي�صوغ نظام قيمه اجلديدة كانت موازين القوى املحلية
والعاملية ت�ستثني الفل�سطيني من امل�صري العام ،فات�ضح مرة �أخرى �أن العدل وحده ال ي�سري عجالت
التاريخ.
وهكذا انفتح اجلرح الفل�سطيني الكبري على مفارقة جارحة ،فال�شعب الذي حرم من اال�ستقالل
وتعر�ض وطنه الحتالل من نوع جديد ،تعر�ض ملحاولة تعميم الأكذوبة القائلة "�إن فل�سطني �أر�ض
بال �شعب" ،وعلى الرغم من هذا التزييف التاريخي ف�إن املجتمع الدويل يف املادة  22من ميثاق ع�صبة
الأم��م لعام  ،1919ويف معاهدة ل��وزان لعام  1923اع�ترف ب��أن ال�شعب العربي الفل�سطيني �ش�أنه �ش�أن
ال�شعوب العربية الأخرى ،التي ان�سلخت عن الدولة العثمانية �شعب حر م�ستقل.
ومع الظلم التاريخي الذي حلق بال�شعب العربي الفل�سطيني بت�شريده وحرمانه من حق تقرير
امل�صري� ،إثر قرار اجلمعية العامة رقم  181عام  ،1947الذي ق�سم فل�سطني �إلى دولتني عربية ويهودية،
ف��إن هذا القرار ما زال يوفر �شروطا لل�شرعية الدولية ت�ضمن حق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف
ال�سيادة واال�ستقالل الوطني.
�إن اح�ت�لال ال�ق��وات الإ�سرائيلية الأر� ��ض الفل�سطينية و�أج ��زاء م��ن الأر� ��ض العربية واقتالع
غالبية الفل�سطينيني وت�شريدهم عن ديارهم ،بقوة الإرهاب املنظم ،و�إخ�ضاع الباقني منهم لالحتالل
واال�ضطهاد ولعمليات تدمري معامل حياتهم الوطنية ،انتهاك �صارخ ملبادئ ال�شرعية ومليثاق الأمم
املتحدة ولقراراتها التي تعرتف بحقوق ال�شعب الفل�سطيني الوطنية ،مبا فيها حق العودة ،وحق تقرير
امل�صري واال�ستقالل وال�سيادة على �أر�ضه ووطنه.
ويف قلب الوطن وعلى �سياجه ،يف املنايف القريبة والبعيدة ،مل يفقد ال�شعب العربي الفل�سطيني
�إميانه الرا�سخ بحقه يف العودة ،وال �إميانه ال�صلب بحقه يف اال�ستقالل ،ومل يتمكن االحتالل واملجازر
والت�شريد من طرد الفل�سطيني من وعيه وذاته ،ولقد وا�صل ن�ضاله امللحمي ،وتابع بلورة �شخ�صيته
الوطنية من خالل الرتاكم الن�ضايل املتنامي.
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و�صاغت الإرادة الوطنية �إطارها ال�سيا�سي منظمة التحرير الفل�سطينية ممثال �شرعيا ووحيدا
لل�شعب الفل�سطيني ،باعرتاف املجتمع الدويل ،متمث ً
ال بهيئة الأمم املتحدة وم�ؤ�س�ساتها واملنظمات
الإقليمية والدولية الأخ��رى ،وعلى قاعدة الإمي��ان باحلقوق الثابتة ،وعلى قاعدة الإجماع القومي
العربي ،وعلى قاعدة ال�شرعية الدولية قادت منظمة التحرير الفل�سطينية معارك �شعبها العظيم،
املن�صهر يف وحدته الوطنية املثلى ،و�صموده الأ�سطوري �أمام املجازر واحل�صار يف الوطن وخارج الوطن.
وجتلت ملحمة املقاومة الفل�سطينية يف الوعي العربي ويف الوعي العاملي ،ب�صفتها واحدة من
�أب��رز حركات التحرر الوطني يف هذا الع�صر� .إن االنتفا�ضة ال�شعبية الكربى ،املت�صاعدة يف الأر���ض
املحتلة مع ال�صمود الأ�سطوري يف املخيمات داخل وخارج الوطن ،قد رفعا الأدراك الإن�ساين باحلقيقة
الفل�سطينية وباحلقوق الوطنية الفل�سطينية �إلى م�ستوى �أعلى من اال�ستيعاب والن�ضج ،و�أ�سدلت �ستار
اخلتام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول ال�ضمري وحا�صرت العقلية الإ�سرائيلية الر�سمية
التي �أدمنت االحتكام �إلى اخلرافة والإرهاب يف نفيها الوجود الفل�سطيني.
مع االنتفا�ضة ،وبالرتاكم الثوري الن�ضايل لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفل�سطيني احدى
حلظات االنعطاف التاريخي احلادة ولي�ؤكد ال�شعب العربي الفل�سطيني ،مرة �أخرى حقوقه الثابتة
وممار�ستها فوق �أر�ضه الفل�سطينية.
وا��س�ت�ن��اداً �إل��ى احل��ق الطبيعي والتاريخي وال�ق��ان��وين لل�شعب العربي الفل�سطيني يف وطنه
فل�سطني وت�ضحيات �أجياله املتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم وا�ستقالله وانطالقا من قرارات القمم
العربية ،ومن قوة ال�شرعية الدولية التي جت�سدها قرارات الأمم املتحدة منذ عام  ،1947ممار�سة من
ال�شعب العربي الفل�سطيني حلقه يف تقرير امل�صري واال�ستقالل ال�سيا�سي وال�سيادة فوق �أر�ضه.
ف�إن املجل�س الوطني يعلن ،با�سم اهلل وبا�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني قيام دولة فل�سطني فوق
�أر�ضنا الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
�إن دولة فل�سطني للفل�سطينيني �أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون
بامل�ساواة الكاملة يف احلقوق ،ت�صان فيها معتقداتهم الدينية وال�سيا�سية وكرامتهم الإن�سانية ،يف
ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم على �أ�سا�س حرية الر�أي وحرية تكوين الأح��زاب ورعاية الأغلبية
حقوق الأقلية واحرتام الأقلية قرارات الأغلبية ،وعلى العدل االجتماعي وامل�ساواة وعدم التمييز يف
احلقوق العامة على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو اللون �أو بني املر�أة والرجل ،يف ظل د�ستور ي�ؤمن �سيادة
القانون والق�ضاء امل�ستقل وعلى �أ�سا�س الوفاء الكامل لرتاث فل�سطني الروحي واحل�ضاري يف الت�سامح
والتعاي�ش ال�سمح بني الأديان عرب القرون.
�إن دولة فل�سطني دولة عربية ،هي جزء ال يتجز�أ من الأم��ة العربية ،من تراثها وح�ضارتها،
ومن طموحها احلا�ضر �إل��ى حتقيق �أهدافها يف التحرر والتطور والدميقراطية وال��وح��دة ،وهي �إذ
ت�ؤكد التزامها مبيثاق جامعة الدول العربية ،و�إ�صرارها على تعزيز العمل العربي امل�شرتك ،تنا�شد
�أبناء �أمتها م�ساعدتها على اكتمال والدتها العملية ،بح�شد الطاقات وتكثيف اجلهود لإنهاء االحتالل
الإ�سرائيلي.
وتعلن دول��ة فل�سطني التزامها مب�ب��ادئ الأم��م املتحدة و�أه��داف�ه��ا وب��الإع�لان العاملي حلقوق
الإن�سان ،والتزامها كذلك مببادئ عدم االنحياز و�سيا�سته.
و�إذ تعلن دولة فل�سطني �أنها دولة حمبة لل�سالم ملتزمة مببادئ التعاي�ش ال�سلمي ،ف�إنها �ستعمل
مع جميع الدول وال�شعوب من �أجل حتقيق �سالم دائم قائم على العدل واح�ترام احلقوق ،تتفتح يف
ظله طاقات الب�شر على البناء ،ويجري فيه التناف�س على �إبداع احلياة وعدم اخلوف من الغد ،فالغد ال
يحمل غري الأمان ملن عدلوا �أو ثابوا �إلى العدل.
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ويف �سياق ن�ضالها من �أج��ل �إح�لال ال�سالم على �أر���ض املحبة وال�سالم ،تهيب دول��ة فل�سطني
بالأمم املتحدة التي تتحمل م�س�ؤولية خا�صة جتاه ال�شعب العربي الفل�سطيني ووطنه ،وتهيب ب�شعوب
العامل والدول املحبة لل�سالم واحلرية �أن تعينها على حتقيق �أهدافها ،وو�ضع حد مل�أ�ساة �شعبها ،بتوفري
الأمن له ،وبالعمل على �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية.
كما تعلم يف هذا املجال� ،أنها ت�ؤمن بت�سوية امل�شاكل الدولية والإقليمية بالطرق ال�سلمية وفقاً
مليثاق الأمم املتحدة وقراراتها و�أنها ترف�ض التهديد بالقوة �أو العنف �أو الإرهاب� ،أو با�ستعمالها �ضد
�سالمة �أرا�ضيها وا�ستقاللها ال�سيا�سي� ،أو �سالمة �أرا�ضي �أي دولة �أخرى ،وذلك دون امل�سا�س بحقها
الطبيعي يف الدفاع عن �أرا�ضيها وا�ستقاللها.
ويف هذا اليوم اخلالد ،يف اخلام�س ع�شر من ت�شرين الثاين  1988ونحن نقف على عتبة عهد
جديد ،ننحني �إج�لاال وخ�شوعاً �أم��ام �أرواح �شهدائنا و�شهداء الأم��ة العربية الذين �أ�ضاءوا بدمائهم
الطاهرة �شعلة هذا الفجر العتيد ،وا�ست�شهدوا من �أجل �أن يحيا الوطن ،ونرفع قلوبنا على �أيدينا
لنملأها بالنور القادم من وهج االنتفا�ضة املباركة ،ومن ملحمة ال�صامدين يف املخيمات ويف ال�شتات
ويف املهاجر ،ومن حملة لواء احلرية� :أطفالنا و�شيوخنا و�شبابنا� ،أ�سرانا ومعتقلينا وجرحانا املرابطني
على الرتاب املقد�س ويف كل خميم ويف كل قرية ومدينة ،واملر�أة الفل�سطينية ال�شجاعة ،حار�سة بقائنا
وحياتنا ،وحار�سة نارنا الدائمة.
ونعاهد �أرواح �شهدائنا الأبرار ،وجماهري �شعبنا العربي الفل�سطيني و�أمتنا العربية وكل الأحرار
وال�شرفاء يف العامل على موا�صلة الن�ضال من �أجل جالء االحتالل ،وتر�سيخ ال�سيادة واال�ستقالل� .إننا
ندعو �شعبنا العظيم �إلى االلتفاف حول علمه الفل�سطيني واالعتزاز به والدفاع عنه ليظل �أبدا رمزاً
حلريتنا وكرامتنا يف وطن �سيبقى دائما وطننا حراً ل�شعب من الأحرار".
وكان اعالن الدولة �شهد جدال وا�سعا بني الف�صائل التي اجتمع قادتها يف القاعة الرئي�سية يف
مدينة اجلزائر وملا كان اجلدل قد تعاظم على تغيري املنظمة ا�سرتاتيجيتها وخ�شي الرئي�س عرفات ان
ال ينزع قرارا باالجماع ملخالفة البع�ض ر�أيه يف ما اراد ان يذهب اليه.
وقبيل اجلل�سة االخرية كان الرئي�س عرفات مي�سك بيد ال�شيخ �أ�سعد بيو�ض التميمي ويرفعها
يف الهواء ،وما �إن دخال �إل��ى القاعة حتى �ضجت بالت�صفيق يف م�شهد دراماتيكي ا�ستهدف اعرتاف
امل��وج��ودي��ن فيها بالت�أييد وتوظيف حالة الدمياغوجيا التي مثلها يف تلك اللحظة ت�أييد ال�شيخ
التميمي يف وجه االمني العام للجبهة ال�شعبية الدكتور جورج حب�ش و�آخرين ،وكان لتلك اللحظات
قبل الت�صويت بالت�أييد ت�أثري على ذلك.
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وقرر ت�شكيل احلكومة امل�ؤقتة لدولة فل�سطني يف �أقرب وقت ممكن وطبق ًا للظروف
وتطور الأحداث .
وف��ورا ،اعرتفت اجلزائر بالدولة الفل�سطينية املعلنة ،لتتوالى بعد ذلك اعرتافات
127دولة يف العامل بهذه الدولة "الوليدة".لكن عرفات كان يعرف متاما �أن القرار احلا�سم
بهذا ال�ش�أن يعود للواليات املتحدة و�إ�سرائيل ،ولهذا حترك يف هذا االجتاه ،و�صل عرفات
يف كانون االول �إلى العا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل ،حيث ا�ستقبل ا�ستقباال ر�سميا مبرا�سم
ال�شرف مبا يليق بر�ؤ�ساء الدول ،وهناك اجتمع بخم�سة من اليهود االمريكيني من �أن�صار
ال�سالم ليتمخ�ض اللقاء عن "وثيقة �ستوكهومل" ال�شهرية ،وهي خطاب موقع من عرفات
وموجه �إلى وزير اخلارجية االمريكي جورج �شولتز يعرب فيه عن اال�ستعداد للدخول يف
مفاو�ضات �سالم مع �إ�سرائيل يف �إطار م�ؤمتر دويل بهدف عقد اتفاقية �سالم �شامل ت�ضع
حدا للنزاع العربي الإ�سرائيلي على ا�سا�س قراري  242و ،338و�أن املنظمة ،تلتزم بالعي�ش
ب�سالم مع �إ�سرائيل وتعرتف بحقها يف الوجود والعي�ش داخل حدود �آمنة ومعرتف بها ،مثلها
مثل الدولة الفل�سطينية التي تعتزم منظمة التحرير الفل�سطينية �إقامتها على الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة منذ العام  1967و�أنها تدين كل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها �أ�شخا�ص
�أو جمموعات �أو دول على حد �سواء .
لقيت ه��ذه الوثيقة ا�صداء متباينة يف ال�ساحة الفل�سطينية ،رح��ب بها الكثريون
وتعر�ضت النتقادات خا�صة من جورج حب�ش ونايف حوامتة ،لكنها القت ترحيبا عربيا دوليا
وا�سعا با�ستثناء الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل .

الحوار الفلسطيني مع واشنطن
رغم كل ما قدمه عرفات ،وا�صلت وا�شنطن �ضغوطها عليه فرف�ضت منحه ت�أ�شرية
دخول �إلى نيويورك حيث كان يعتزم خماطبة اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،فقامت اجلمعية
العامة يف خطوة غري م�سبوقة بنقل اجتماعاتها �إلى مقرها الآخر يف جنيف لال�ستماع �إلى
كلمة عرفات.
يف  13كانون الأول  1988اجتمع ممثلو 159دولة ع�ضو ًا يف الأمم املتحدة ،بينهم 50
وزير خارجية يف جنيف وا�ستمعوا �إلى عرفات لنحو �ساعة ون�صف عن مبادىء خطة ال�سالم
الفل�سطينية وامل�ؤمتر الدويل لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،واعتمدت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة قرارين الأول حول الت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية ب�أغلبية �138صوتا مقابل
�صوتني هما �إ�سرائيل والواليات املتحدة ،والثاين يقر �إعالن اال�ستقالل الفل�سطيني ،وغريت
ت�سمية منظمة التحرير الفل�سطينية يف هيئاتها �إلى فل�سطني.
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وعقد عرفات يف اليوم التايل م�ؤمترا �صحافيا يف جنيف ليو�ضح فيه قبوله بنقاط
ثالث طلبها وزير اخلارجية االمريكي جورج �شولتز من الفل�سطينيني بوا�سطة وزير اخلارجية
ال�سويدي �ستني اندر�سون يف وثيقة �سرية مفادها "�إن الواليات املتحدة تلتزم بفتح حوار مع
منظمة التحرير الفل�سطينية �إذا �أعلن عرفات بو�ضوح تام املوافقة على القرار  242وعلى حق
�إ�سرائيل يف الوجود،وعلى نبذ الإرهاب.وفعال بد�أ احلوار الأمريكي-الفل�سطيني بعد ذلك.
ومع �إعالن الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان �أن مثل هذا احلوار ي�شكل خطوة مهمة يف عملية
ال�سالم ،اعترب عرفات �أنه حقق ن�صف انت�صار.
انتخب املجل�س املركزي يا�سر عرفات ك�أول رئي�س لدولة فل�سطني يف ني�سان .1989
وتابع عرفات هجوم ال�سالم الذي ي�شنه على �إ�سرائيل ،لكن رئي�س وزرائها ا�سحق
�شامري بقي على تعنته ورف�ض �إجراء �أي حوار مع املنظمة .وحتى عندما قال عرفات كلمته
ال�شهرية "كادوك" �أي"عفّى عليه الزمن "عن امليثاق الوطني الفل�سطيني يوم � 2أيار  1989يف
باري�س �أثناء �أول زيارة يقوم بها عرفات لدولة غربية من الأع�ضاء الدائمني يف جمل�س الأمن،
عرب �شامري عن انزعاجه قائال "يجب �أن يختفي يا�سرعرفات من ال�ساحة ال�سيا�سية،كل ما
�أريد معرفته هو متى �سيغادرها؟".
عرفات مل يغادر ال�ساحة ال�سيا�سية ،بل على العك�س ،زاد من الن�شاط ال�سيا�سي
الفل�سطيني و�ضاعف بنف�سه ومن خالل م�ساعديه من االت�صاالت مع الإ�سرائيليني امل�ؤيدين
للحقوق الفل�سطينية وامل�صنفني �ضمن مع�سكر ال�سالم .
وا�ستمر احلوار االمريكي-الفل�سطيني وعقدت يف �إط��اره عدة جل�سات .لكن احلوار
توقف يف وقت الحق عندما طلبت وا�شنطن من عرفات عزل حممد �أحمد فهد "�أبو العبا�س"
زعيم جبهة التحرير الفل�سطينية من ع�ضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الأمر الذي
رف�ضه عرفات ،وقد جاء الطلب الأمريكي على خلفية ق�ضية اختطاف ال�سفينة "�أكيلي الورو"
ومقتل مواطن امريكي على متنها يف العام .1985
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زوجة عرفات � -سهى الطويل

زواج عرفات
ويف هذه املرحلة دخل عن�صر جديد على حياة الرجل الذي كر�س عمره لق�ضية وطنه
و�شعبه،ففي  1990/7/17تزوج يا�سر عرفات من �سهى الطويل( )28يف مرا�سم على نطاق
�ضيق جدا يف تون�س.
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هامش
( )28زوجته سهى

�سهى هي �أرملة الزعيم الفل�سطيني يا�سر عرفات ال��ذي لفظ �أنفا�سه الأخ�يرة يف م�ست�شفى
ع�سكري بفرن�سا يف  11ت�شرين الثاين  ،2004يف ظ��روف ال ت��زال ملفوفة بالغمو�ض ومثار كثري من
ال�شكوك والت�أويالت.
تنحدر من عائلة الطويل ،وهي �أ�سرة م�سيحية ثرية تعي�ش يف ال�ضفة الغربية ،كان والدها داود
الطويل م�صرفيا ،فيما لوالدتها رميوندا الطويل اهتمامات �سيا�سية و�إعالمية و�أدبية.
بد�أت م�سارها التعليمي يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وبعد ذلك انتقلت �إلى فرن�سا ملتابعة درا�ساتها
اجلامعية يف جامعة ال�سوربون بالعا�صمة باري�س.
يعود �أول لقاء بني �سهى الطويل ويا�سر عرفات �إلى عام  1985يف خميم الوحدات بالأردن ،كانت
هي يف مطلع الع�شرينات ،وكان عمره  58عاما.
تطورت تلك املعرفة �إل��ى عالقة عمل� ،إذ �أ�صبحت �سهى م�ساعدة لعرفات وحتديدا مرتجمة
خالل لقاءاته مع امل�س�ؤولني وال�سا�سة الفرن�سيني.
يف عام  1989تزوجها يا�سر عرفات وهي يف ال�سابعة والع�شرين من عمرها وكان عمره  61دون
�أن يتم �إ�شهار ذلك ،وبقي الأمر �سرا حم�صورا يف عدد قليل من ال�شخ�صيات الفل�سطينية التي كانت
�شاهدة على ذلك الزواج.
بعد زواجها من عرفات اعتنقت الإ��س�لام ،وانتقلت لتعمل �إل��ى جانبه يف تون�س التي اتخذت
منها منظمة التحرير الفل�سطينية مقرا لها ،بعد خروج �أبرز قياداتها من لبنان يف �أعقاب االجتياح
الإ�سرائيلي عام .1982
ومل يتم �إعالن زواجهما على امللأ �إال يف ني�سان  ،1992عندما ذهبت �سهى �إلى ليبيا لال�ستف�سار
عن م�صري عرفات بعد �سقوط طائرته يف ال�صحراء الليبية.
انتقلت �سهى للعي�ش �إلى جانب عرفات يف الأرا�ضي الفل�سطينية مع بدء و�ضع اللبنات الأولى
للم�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو يف � 13أيلول .1993
يف  24مت��وز � ،1995أث�م��ر زواج�ه�م��ا م�ي�لاد ابنتها الأول ��ى والأخ �ي�رة ،وك��ان ذل��ك يف م�ست�شفى
بالعا�صمة الفرن�سية .اختار عرفات البنته ا�سم زهوة وفاء لروح وذكرى والدته التي توفيت عام .1933
وبعد �أن تبني على �أر�ض الواقع �أن االحتالل الإ�سرائيلي مل يلتزم مبا جاء يف تلك االتفاقيات،
حيث ب��د�أت قوات االحتالل يف اجتياح ال�ضفة الغربية بني الفينة والأخ��رى و�شن غ��ارات جوية على
قطاع غزة ،غادرت �سهى وبنتها زهوة الأرا�ضي الفل�سطينية عام .2000
بداية� ،أقامتا يف م�صر قبل انتقالهما �إلى باري�س .وبعد رحيل عرفات انتقلت �سهى عرفات وابنتها
للعي�ش يف تون�س التي منحتها اجلن�سية .لكن مقامها يف تون�س مل يطل كثريا ب�سبب خالفات ن�شبت
بينها وبني ليلى الطرابل�سي زوجة الرئي�س التون�سي املخلوع زين العابدين بن علي .وا�شتدت تلك
اخلالفات �إلى درجة �أن �سهى عرفات ا�ضطرت �إلى مغادرة تون�س التي �سحبت منها اجلن�سية عام .2007
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بعد حمطة تون�س ،كانت مالطا الوجهة الأخرية ل�سهى عرفات وابنتها زهوة .وتعكف على تربية
ابنتها .وتقول �إنها تتلقى من ال�سلطة الفل�سطينية معا�شا �شهريا هو راتب زوجها لقاء امل�س�ؤوليات
واملهام التي تقلدها على ر�أ�س عدد من الهيئات الفل�سطينية.
خرجت �سهى عن �صمتها ،و�أدل��ت بحديث الى جريدة احلياة التي زارتها يف مالطا .وقالت ان
"�سر موت عرفات دفن معه" ،م�ضيفة انه "مل يرتك و�صية مكتوبة" بل "و�صية معنوية تدعو الى
التم�سك بالثوابت" .وقالت انه لطاملا متنى دفنه يف القد�س ،ف�إنها �ستعمل حتى �آخر يوم من حياتها
على حتقيق امنيته.
وجاء حديث �سهى الى "احلياة" متزامنا مع افتتاح الرئي�س حممود عبا�س �ضريح يا�سر عرفات
يف مقر املقاطعة (الرئا�سة) يف رام اهلل حيث قال" :ن�ؤكد لكم �أننا �سن�ستمر يف امل�سرية حتى يعاد دفنه يف
القد�س حيث ولد و�أحب و�سعى ،ومعه �شعبنا ،الى �أن تكون عا�صمة فل�سطني".
وحتدثت �سهى عن فرتة مر�ض �أبي عمار وحقيقة ما جرى يف امل�ست�شفى الفرن�سي الع�سكري
حيث كان يعالج .وقالت" :مل ي�ستطع �أح��د ك�شف �سر ا�ست�شهاده ،وج��اءت التقارير الطبية من دون
حتديد ال�سبب الطبي حلالته ،لقد دفن �سر موته معه".
وروت كيف انها يف فرتة دخوله يف الغيبوبة ،اتبعت ن�صيحة االطباء الذين قالوا لها ان بع�ض
املر�ضى ي�ستجيب ل��دى �سماعه مو�سيقى او ق�ص�صا حمببة ال��ى قلبه ،فو�ضعت لعرفات ت�سجيالت
قر�آنية يف غرفة العناية الفائقة لي ً
ال نهاراً ،خ�صو�صا �سورة مرمي التي كان يحبها كثرياً" ،ثم كنت
�أحدثه عن طفولته ووالدته وعودته �إلى القد�س ،فهذه كانت �آخر �أحاديث �أبي عمار يل قبل مماته
ودخوله يف الكوما (الغيبوبة)".
ونفت ان يكون عرفات ترك لها ماليني الدوالرات ومنازل وارا�ضي وانها تعي�ش حياة بذخ ،وقالت
ان هذه املزاعم ت�أتي يف �سياق "حملة �إعالمية غربية وعربية بد�أت تطاول �أبا عمار ع�شية احل�صار،
وتعدته بعد ذلك لتطاول عائلته ،وهي ما تزال م�ستمرة بعد ا�ست�شهاده للنيل منه كرمز وكتاريخ".
كما نفت الأخبار التي حتدثت عن �صفقة قدمت مبوجبها ال�سلطة الفل�سطينية لها ماليني
ال��دوالرات ،وقالت" :كل ما قدمته يل ال�سلطة هو معا�ش �شهري بدل معا�ش التقاعد لزوجي ،وهذا
املبلغ معروف ومعلن وهو ع�شرة �آالف دوالر �شهرياً ،وذلك لتعليم زهوة ولت�أمني حياة كرمية يل ولها".
وقالت انها "فوجئت بخرب �سحب الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي جن�سيتنا ،مع �أنه
كانت جتمعني بزوجته وعائلته �صداقة قدمية ،وحتى اليوم مل نت�سلم من الرئي�س التون�سي �أي تف�سري،
ومن امل�ؤ�سف �أن��ه حتى الآن مل ن�ستطع ،ال �أن��ا وال والدتي وال زه��وة ،ا�سرتجاع اغرا�ضنا ال�شخ�صية،
وابنتي ت�س�ألني دوماً متى �سري�سل لنا عمو زين اغرا�ضنا ،وهي يف حاجة للكومبيوتر املحمول الذي كان
قد �أهداها اياه الرئي�س التون�سي يف عيد ميالدها".
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غزو العراق للكويت
وجاءت التطورات الإقليمية لت�ضغط على يا�سر عرفات ولت�أخذ منه كثريا من الوقت
واجلهد ..فبعد غزو العراق للكويت يف الثاين من �آب  1990حاول عرفات التو�سط والو�صول
�إلى حل عربي مينع تدهورا ا�ضافيا يف املوقف ولكن دون جدوى .وجد عرفات نف�سه يف
موقف �صعب اليح�سد عليه.

اغتيال أبي إياد
ويف ليلة الرابع ع�شر من كانون الثاين  1991وبينما كانت �أنظار اجلميع تتجه نحو
منطقة اخلليج العربي حيث بد�أ العد العك�سي للهجوم الأمريكي على العراق،تلقى عرفات
�ضربة �صاعقة �أخرى ..و�صله نب�أ اغتيال �صالح خلف "�أبي �إياد" الرجل الثاين يف فتح يف
عملية نفذها املو�ساد الإ�سرائيلي يف قرطاج بتون�س بوا�سطة منظمة �أبي ن�ضال ،واغتيل معه
هايل عبد احلميد "�أبو الهول" ع�ضو اللجنة املركزية لـ"فتح" ،وفخري العمري �أحد معاوين
�أبي �إياد  .لقد خ�سر عرفات �أحد اقرب معاونيه و�صديقا عزيزا على قلبه .وجاء االغتيال يف
وقت ع�صيب ،فقد كان اجلميع من�شغال مبا يحدث يف الكويت.

مؤتمر مدريد
مع انتهاء حرب اخلليج � ،1991أ�صبح الو�ضع �صعبا واعترب عرفات �أن الأمة العربية
هي اخلا�سرة و�أن �إ�سرائيل هي الرابحة بعد هزمية العراق وتدمري الكويت وانهيار النظام
العربي ،والذي جاء متزامنا مع انهيار االحتاد ال�سوفيتي واملنظومة اال�شرتاكية ،دفع عرفات
والفل�سطينيون ثمن ما ر�آه الكثريون وقوفا �إلى جانب العراق.
وجاءت �صيغة امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل لل�سالم على ح�ساب الفل�سطينيني ،ا�ضطر
عرفات ومبوافقة املجل�س الوطني الفل�سطيني يف دورته الع�شرين يف �أيلول  1991يف اجلزائر
�إلى قبول �صيغة امل�شاركة الفل�سطينية �ضمن وفد �أردين  -فل�سطيني م�شرتك ي�شارك فيه
فل�سطينيون من �سكان الأر�ض املحتلة مع ا�ستثناء �سكان القد�س.
واعترب عرفات �أن �أحد �أحالمه يتحقق عندما افتتح العاهل اال�سباين امللك خوان
كارلو�س "م�ؤمتر م��دري��د( )29لل�سالم يف ال�شرق الأو� �س��ط ،يف  20ت�شرين ال�ث��اين 1991
مب�شاركة الفل�سطينيني برعاية الرئي�سني الأمريكي جورج بو�ش "الأب" وال�سوفييتي ميخائيل
غوربات�شوف� ،صحيح �أن منظمة التحرير ا�ستبعدت من امل�شاركة ب�شكل مبا�شر فيه �إال �أنها
كانت املرة الأولى منذ العام  1948التي يكون فيها الفل�سطينيون �شركاء يف املفاو�ضات مع
�إ�سرائيل.
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�شارك الفل�سطينيون �ضمن وفد �أردين  -فل�سطيني م�شرتك ،وكان عرفات الغائب الأكرب
عن امل�ؤمترلكنه كان حا�ضرا من خالل الوفد الفل�سطيني الذي اختار �أع�ضاءه ،وبالن�سبة له،
كان عرفات يعترب �أن الوفد الفل�سطيني ميثل منظمة التحرير ..كانوا يتلقون التعليمات منه
من مقره يف تون�س وكان يقول":لن يتم �شيء بدون موافقتنا".
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هو م�ؤمتر لل�سالم عقد يف  20ت�شرين الثاين  1991يف مدريد ،ا�ست�ضافته �إ�سبانيا و�شاركت يف
رعايته الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي .وكان حماولة من جانب املجتمع الدويل لإحياء عملية
ال�سالم الإ�سرائيلية الفل�سطينية من خالل املفاو�ضات ،التي ت�شمل �إ�سرائيل والفل�سطينيني وكذلك
البلدان العربية ،مبا فيها الأردن ولبنان و�سوريا.
�أعقبت امل�ؤمتر مفاو�ضات ثنائية بني �إ�سرائيل والوفد الأردين الفل�سطيني امل�شرتك ،لبنان
و�سوريا على التوايل .وعقدت اجتماعات ثنائية الحقة يف وا�شنطن يف كانون الأول  ،1991ويف  28كانون
الثاين  ،1992بد�أت مفاو�ضات متعددة الأطراف ب�ش�أن التعاون الإقليمي يف مو�سكو ،ح�ضرتها �إ�سرائيل
والوفد الأردين الفل�سطيني واملجتمع الدويل ،ولكن دون لبنان و�سوريا.
بحلول � 22أي��ار  ،1989ق��ال وزي��ر اخلارجية الأمريكي جيم�س بيكر جلمهور �أي�ب��اك�" ،إن على
ريا ك�إ�شارة ب�أن �سنوات ريغان امل�ؤيدة
�إ�سرائيل �أن تتخلى عن �سيا�ستها التو�سعية"� ،أخذ هذا الت�صريح كث ً
لإ�سرائيل قد ولت .بعد حرب اخلليج .
ريا ما ا�ست�شهد به كبيان
يف �آذار  1991خاطب الرئي�س جورج بو�ش الأب الكونغر�س يف خطاب كث ً
ال�سيا�سة الرئي�سية لإدارة بو�ش حول النظام اجلديد يف ال�شرق الأو�سط عقب طرد القوات العراقية من
الكويت ،بالإ�ضافة �إلى احلفاظ على وجود دائم للقوات البحرية الأمريكية يف اخلليج ،وتوفري الأموال
الالزمة لتنمية ال�شرق الأو�سط ،وو�ضع �ضمانات �ضد انت�شار الأ�سلحة غري التقليدية ،يالحظ مايكل
�أورين "�أن حمور برناجمه ،مع ذلك ،كان حتقيق معاهدة عربية �إ�سرائيلية قائمة على مبد�أ الأر�ض
مقابل ال�سالم والوفاء باحلقوق الفل�سطينية".

الرئي�س جورج بو�ش الأب

التحضيرات

كخطوة �أولى� ،أعلن بو�ش عن اعتزامه عقد م�ؤمتر ال�سالم الدويل يف مدريد .و�أعربت �إدارته عن
اعتقادها ب�أن هناك فر�صة �سانحة ال�ستخدام ر�أ�س املال ال�سيا�سي الذي حققه انت�صار الواليات املتحدة
يف حرب اخلليج لتن�شيط عملية ال�سالم العربية الإ�سرائيلية .ركزت مبادرة ال�سالم على عقد م�ؤمتر
دويل متعدد الأطراف ينق�سم �إلى م�سارات منف�صلة وثنائية ومتعددة الأطراف .وقام وزير اخلارجية
الأمريكي جيم�س بيكر بثماين زي��ارات دبلوما�سية �إل��ى املنطقة للح�صول على دعم للم�ؤمتر .و�ضع
�إطار للأهداف ووجهت الواليات املتحدة باال�شرتاك مع االحتاد ال�سوفيتي ،ر�سالة دعوة م�ؤرخة يف 30
ت�شرين الأول � 1991إلى �إ�سرائيل و�سوريا ولبنان والأردن والفل�سطينيني.
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جيم�س بيكر
وزير اخلارجية الأمريكي

وبعد م�ؤمتر مدريد انتقلت املفاو�ضات بني الوفد الإ�سرائيلي والوفد الأردين الفل�سطيني
امل�شرتك �إلى وا�شنطن.

سقوط طائرة عرفات
بعد زيارة لل�سودان ،حتادث خاللها مع الرئي�س عمر ح�سن الب�شري ،وتفقّده الوحدات
الع�سكرية الـمتمركزة بعيدا عن العا�صمة ،غادر عرفات مطار اخلرطوم ني�سان  ،1992على
منت طائرة قدمية رو�سية ال�صنع ،طاقمها مكون من طيا َرين فل�سطينيني وميكانيكي روماين،
ومعه ع�شرة من حر�سه ال�شخ�صي وبع�ض معاونيه ،متجهني �إلى تون�س.
كان من الـمقرر �أن تهبط الطائرة للتزود بالوقود يف مهبط واحة كفرة ،جنوب �شرقي
ليبيا .غري �أن انعدام الر�ؤية و�شدة الزوابع الرملية ا�ضطراهم �إلى تعديل خطتهم .بعد
الإقالع ب�ساعة و�أربعني دقيقة ،التقط برج الـمراقبة يف العا�صمة الليبية الر�سالة التالية :
"الرحلة اخلا�صة اخلرطوم -تون�س ال ت�ستطيع الهبوط .نوا�صل طريقنا �إلى ال�سارة" ،نحاول
الهبوط ااال�ضطراري" .بعدها بخم�س دقائق ،اختفت الطائرة عن �شا�شات الرادار الليبية.
انقطع االت�صال الال�سلكي معها�..أعلنت حالة الطوارئ .وعلى الفور ،تناقلت وكاالت الأنباء
العاملية الكربى خربا مفاده :طائرة عرفات اختفت و�سط ال�صحراء الليبية .و�ساد االعتقاد
لنحو خم�س ع�شرة �ساعة ب�أن الطائرة حتطمت و�أن عرفات مات.
حني ثارت العا�صفة الرملية العاتية ،انتقل عرفات �إلى مق�صورة القيادة ،ولـما قرر
الطياران الهبوط اال�ضطراري ،طلبا منه �أن يعود �إلى م�ؤخر الطائرة ،فعاد ،وارتدى بزته
الع�سكرية ،رغبة منه يف �أن يكون بثيابه الع�سكرية �إذا لقي حتفه يف احلادث� .ص ّلى ،وردد
الركاب من ورائه �آيات من القر�آن ،ومنها الآية ":قل لن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا".
روى عرفات يف ما بعد �أنه يف حلظة ا�صطدام الطائرة بالأر�ض ر�أى �أبا جهاد و�أبا �إياد،
و�أكد �أحد حرا�سه �أنه �سمعه يقول� :أبو جهاد� ،أنا قادم  ..وظل الطياران والـميكانيكي يف
مق�صورة القيادة ،مع �أن �أنظمة الطريان الدولية تن�ص على �أنه يف حالة اخلطر ،يتعني على
�أحد الطيا َرين �أن ينتقل �إلى م�ؤخرة الطائرة لالحتماء .لـم يقبل �أحد من الأ�شخا�ص الثالثة
الـموجودين يف مق�صورة القيادة مغادرة موقعه ،وراح كل واحد منهم يبذل ق�صارى جهده من
�أجل �إنقاذ قائد ال�شعب الفل�سطيني والركاب الآخرين.
ا�صطدمت الطائرة (� )30أخريا بكثيب رملي .قذف عرفات لـم�سافة ثالثني مرتا ،و�سط رمال
ال�صحراء الليبية .كان جميع الركاب جرحى ،ولكنهم �أحياء ما عدا الطيا َرين والـميكانيكي .
كانت احلقائب متناثرة ومدفونة يف الرمال ،ومبعجزة عرث الناجون على حقيبة يد
عرفات ،حيث توجد الأ�سرار الأ�شد ح�سا�سية لـمنظمة التحرير الفل�سطينية...
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كتب احمد عبد الرحمن عن حادثة �سقوط طائرة عرفات "�أين �أبو عمار؟" لقد فقد برج املراقبة
يف مطار الكفرة الليبية االت�صال مع الطائرة التي تقل �أبا عمار.
كان �أبو عمار يف الطائرة الرو�سية ال�صنع من نوع توبوليف ،وهي قدمية ،ولكنها تعترب طائرة
قوية ،ورحلتها املقررة من اخلرطوم �إل��ى تون�س ت�ستوجب الهبوط يف مطار الكفرة الليبية للتزود
بالوقود .وب�سبب هبوب عا�صفة رملية مل ت�شهد ال�صحراء الليبية مثيال لها منذ خم�سني عاما ،مل
يتمكن كابنت الطائرة غ�سان يا�سني وم�ساعده حممد دروي�ش ،ومعهما املهند�س الروماين ،من الهبوط
يف مطار الكفرة ،ولهذا قرر الكابنت التوجه �إلى مطار ال�سارة حيث تتمركز القوات الفل�سطينية� .إال
�أن العا�صفة الرملية كانت قد امتدت �إلى مطار ال�سارة ،وبني الكفرة وال�سارة بد�أ الوقود ينفذ ،و�أ�صبح
من امل�ستحيل اال�ستمرار يف التحليق بحثا عن مطار ال�سارة .ولهذا مل يكن �أم��ام الكابنت وم�ساعده
املهند�س الروماين �إال الهبوط اال�ضطراري و�سط العا�صفة ويف ال�صحراء� .أما ا�ستمرار الطريان فكان
يعني �سقوط الطائرة ووفاة اجلميع ،وعلى الطائرة �أبو عمار قائد ال�شعب الفل�سطيني .وكان على قائد
الطائرة �أن يعمل امل�ستحيل لإنقاذ �أبي عمار ،وتولى قائد حر�س الرئي�س "فتحي البحرية" �إجال�س
�أب��ي عمار يف الكر�سي اخللفي وجل�س �إل��ى جانبه ملنعه من احل��رك��ة ،لأن �أب��ا عمار كثري احلركة وال
يهد�أ يف الظروف الطبيعية ،ويريد �أن يعرف كل �شيء عن خط الطريان وعن املنطقة التي حتلق فوقها
الطائرة ،فما بالك وهو على ظهر طائرة قرر قائدها �أن يهبط ا�ضطراريا و�سط ال�صحراء والر�ؤية
�صفر ب�سبب العا�صفة الرملية.
الطيار يقرتب من الأر�ض بحكم عداد ال�سرعة وعداد االرتفاع الذي يحدد اقرتابها من الأر�ض،
ا�صطدمت الطائرة بتلة رملية فان�شطرت ق�سمني ،الق�سم الأمامي �أطبق بفعل اال�صطدام على الكابنت
وم�ساعده واملهند�س ال��روم��اين ،حيث ق�ضوا على ال�ف��ور ،والق�سم اخللفي حيث �أب��و عمار واحلر�س
وال�سكرتارية طارت املقاعد من �أماكنها ،و�أ�صيب اجلميع ب�صدمة هائلة ،وبع�ضهم �أ�صيب بك�سور يف
احلو�ض والأرج��ل� .أم��ا �أب��و عمار فبدا �أن��ه مل ي�صب بجروح �أو ك�سور .ومتالك نف�سه ب�سرعة وتفقد
حر�سه وبقية مرافقيه.
وحل�سن احلظ �أن فتحي البحرية رئي�س حر�سه ،مل ي�صب ب�أي خد�ش ،بل نه�ض وفك �أحزمة
املقعد عن �أبو عمار الذي بدا واعيا ومدركا ملا حدث .حاول ال�شباب �إنقاذ الطيارين واملهند�س الروماين،
ولكن الكابني ،حيث يجل�سون ،كان قد �أطبق عليهم و�أ�صابهم �إ�صابات قاتلة �أدت �إلى وفاتهم على الفور.
يقول فتحي :بعد �إ�سعاف امل�صابني ،قمنا ب�إ�شعال النار على �أمل �أن يرانا النا�س و�إن كانت الر�ؤية
م�ستحيلة .والغريب �إن عواء الذئاب �أخذ يقرتب منا ،ولهذا بد�أنا نخرج مالب�سنا ون�شعل فيها النار،
لأن الذئاب ال تقرتب من النار .ومنعنا �أبو عمار من �إطالق النار لقتل الذئاب لأنها تزداد �شرا�سة،
والذئاب تكون دائما على �شكل قطيع ،ول�سنا بحاجة �إلى معركة مع الذئاب .وق�ضينا الليل بطوله،
يقول فتحي :نحن ن�شعل النار ونطعمها مالب�سنا وحقائبنا وكانت رائحة البال�ستيك املحرتق خانقة
فعال.
ق�ضينا خم�س ع�شرة �ساعة ،وحتى العا�شرة من �صباح اليوم التايل ونحن على هذه احلال ،مع
قليل من املاء وجدناه يف م�ؤخرة الطائرة .وكانت قواتنا يف ال�سارة بقيادة العقيد خالد �سلطان الذي
�أمر بانت�شار القوة يف حميط مطار ال�سارة حيث �أبلغه برج املراقبة يف مطار الكفرة �أن كابنت الطائرة
املنكوبة �أبلغه �أنه �سيحاول الهبوط يف مطار ال�سارة ،ثم انقطع االت�صال معه ،ويف �ساعات ال�صباح الأولى
كانت طائرات فرن�سية وم�صرية وليبية تبحث عن الطائرة� ،أما الذي عرث على الطائرة املحطمة و�أبي
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عمار و�سط هذه ال�صحراء والرمال املتحركة فكان دورية فل�سطينية من قوات ال�سارة بقيادة العقيد
خالد �سلطان ،حيث ا�ستعانت الدوريات الفل�سطينية ب�أبناء ال�صحراء الليبية الذين لديهم خربة طويلة
يف حياة ال�صحراء وعوا�صفها واجتاهات الرياح.
وبعد خم�س �ساعات م��ن البحث يف ال�صحراء مت العثور على ال�ط��ائ��رة .وك��ان��ت املعجزة التي
ي�ستحيل ت�صديقها �أن �أبا عمار على قيد احلياة ،وخالل �ساعة من الزمن وبعد العا�شرة بقليل� ،أر�سل
خالد �سلطان على جهاز الال�سلكي الربقية التالية�" :أبو عمار بخري" ويف مطار ال���س��ارة ،وكانت
العا�صفة الرملية قد هد�أت� ،شكر �أبو عمار الطيارين امل�صريني والليبيني والفرن�سيني ،ونقلته طائرة
ليبية مع حر�سه امل�صاب بالك�سور والر�ضو�ض �إلى طرابل�س والى امل�ست�شفى مبا�شرة لإجراء الفحو�صات
ملعرفة �إن كان قد �أ�صيب بك�سور �أو ر�ضو�ض ،وقدم الأطباء الإ�سعافات و�أجروا العمليات للك�سور التي
�أ�صابت املرافقني.
�إنها كارثة وقعت .ومن غري �أبي عمار ينجو من حتطم طائرة وان�شطارها �إلى ق�سمني ،ومن غري
الطيارين الفل�سطينيني يفتدي �أبا عمار بحياته� .إن الطيارين واملهند�س الروماين قد افتدوا �أبا عمار
بحياتهم ،وهذه معجزة قد ال تتكرر كثريا يف حياة الب�شر.
ب�سام ابو �شريف
م�ست�شار الرئي�س عرفات
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نا�صر القدوة

إنقاذ عرفات
يف �ساعات الفجر الأولى ،وبعد ات�صاالت وا�سعة ومعلومات امريكية قدمتها وا�شنطن
�إثر ات�صاالت �أجراها مندوب فل�سطني لدى االمم املتحدة الدكتور نا�صر القدوة ،اكت�شفت
فرق اال�ستطالع اجلوي الـم�ؤلفة من طائرات ليبية وم�صرية وفرن�سية (قدمت من ت�شاد)
مكان احلادث ،وما لبثت فرق البحث الفل�سطينية التي انطلقت من مع�سكر ال�ساره �أن و�صلت،
وهكذا �أُنقذ الناجون ،و�أر�سل عرفات �إلى اجلميع ر�سالة ت�ضمنت جملة واحدة "�أ�شكركم� ،أنا
بخري ،احلمد هلل� ،أبو عمار" .وعند ال�ساعة العا�شرة من �صباح الأربعاء ،انت�شر اخلرب :مت
العثور على عرفات حيا يف جنوب ليبيا ،على بعد  70كلـم من ال�سارة مع حطام طائرته.
تلقى الفل�سطينيون جميعهم اخلرب بفرح �شديد ،حتى الـمناه�ضون لعرفات �أعربوا عن
�سعادتهم بنجاته ،ومن ذلك مثال رد فعل منظمة �أحمد جربيل (اجلبهة ال�شعبية  -القيادة
العامة) املناه�ضة لعرفات والتي بعثت� إليه بر�سالة تهنئة قالت فيها" .اخلامتة ال�سعيدة لهذه
الـم�أ�ساة قد جنبت الثورة الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني كارثة وطنية� ،أبعدها اهلل عنا ،ال
يعرف عواقبها �أحد".
يف طرابل�س ،ثم يف تون�س ،التي ما لبث �أن عاد �إليها متعافيا متاما ،تدفقت مظاهرات
التعاطف التي قدمت من كافة �أنحاء العالـم ،فقط يف دم�شق لـم تقدم ال�صحافة ال�سورية �إال
تقريرا مقت�ضبا عما حدث.
كان احلادث منا�سبة( )31لكي ُيطرح لأول مرة ال�س�ؤال التايل :من �سيخلف عرفات �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة؟ �أما عرفات ،فقد اكتفى بت�صريح قال فيه �إنه لـم يكن من ال�صعب ،لو لقي
حتفه يف احلادث ،اختيار بديل له من منظمة التحرير.
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�أحمد جربيل  -اجلبهة ال�شعبية

عاد عرفات �إل��ى ممار�سة ن�شاطاته العادية ب�سرعة ،يف تون�س �أوال ثم يف اخل��ارج،
فالتقى بالـملك ح�سني يف عمان ،وتباحث معه حول عملية ال�سالم وحرب اخلليج ،حيث وجدا
نف�سيهما مرة �أخرى يف مع�سكر واحد� .شكر ..عرفات العاهل الأردين لـما �أبداه من اهتمام
دائم بعد حادث الطائرة :لقد خرجت من هذا احلادث �سالـما مبعجزة ،و�أنا الآن معافى
وم�ستعد لـموا�صلة معركتي من �أجل فل�سطني.

الطبيب االردين �أ�شرف الكردي

و يف عمان يف الأول من حزيران  1992وبطلب من الطبيب �أ�شرف الكردي متكن امللك
ح�سني من �إقناع يا�سر عرفات ب�إجراء فح�ص طبي بعد �أن كان قد ا�شتكى من �أمل حاد يف
الر�أ�س وا�صطحبه امللك يف �سيارته اخلا�صة �إلى مركز الـملك ح�سني الطبي ،حيث �أجرى
�أخريا الـم�سح الإ�شعاعي ،الذي �أظهر وجود كتلة دم متجمدة حتت عظم اجلمجمة تهدد
بال�ضغط على نقاط حيوية يف الدماغ .وهكذا ا�ضطر �إلى �إجراء عملية جراحية بعد ذلك
ب�ساعات .
لـم تكن احلالة ال�صحية لعرفات قبل حادث الطائرة تثري �أي قلق خا�ص ،مل يكن ملفه
الطبي يت�ضمن �شيئا ي�ستحق الذكر .كان من الـمده�ش ،بح�سب الأطباء� ،أن تظل �صحته
جيدة طوال هذا الوقت ،بالنظر �إلى طبيعة مهامه وم�س�ؤولياته الكبرية و�أ�سفاره العديدة.
و�أكد اخت�صا�صي قلب معروف يعمل يف الـمركز الطبي الذي �أجريت فيه العملية �أن
قلب عرفات يعمل على نحو مر�ض ،ومن ح�سن حظه �أنه ال يدخن ،لـم يكن يعاين ال من �ضغط
الدم وال من ال�سكري ،وم�ستوى الكولي�سرتول لديه غري مرتفع �إال قليال ،لهذا ال�سبب لـم يكن
�أحد يخ�شى من حدوث م�ضاعفات خا�صة ب�سبب �إجراء العملية.
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هامش

�سلطان احلطاب امل�ؤلف و�صاحب الرواية

( )31عرفات يصطحب الحطاب

كان الرئي�س عرفات قبل اجراء العملية يف املدينة الطبية .بناء على رغبة من امللك ح�سني ان
يجريها الخراج �شظية كانت عالقة يف الر�أ�س ت�ؤثر على الدماغ بعد حادثة طائرته وا�صابته وقد كانت
هذه ال�شظية ت�ؤثر عليه وجتعله يغيب عن الوعي ٍ
لثوان قليلة وقد �شاهدت ذلك يف تون�س حني دعاين
الرئي�س عرفات والدكتور احمد �صدقي الدجاين �إلى غداء وقد جل�سنا وكنت حينها مدعوا الى تون�س
ليمنحني الرئي�س و�سام القد�س ،حيث كان امللك ح�سني قد منحني من قبل و�سام الكوكب ،فقد كنت
�شاركت الوفد االردين لقاءات م�ؤمتر مدريد.
كنا يف منزل الرئي�س عرفات ن�أكل طعاما ح�ضرته امهات ال�شهداء ،هو عبارة عن كو�سا وورق
دوايل وما ان انهينا الغداء حتى اغم�ض الرئي�س عرفات عينيه ٍ
لثوان ثم فتحهما وعلمت من الدكتور
الدجاين ان هذه الغيبوبة الق�صرية من اثار احلادث وا�صابة الدماغ وقال يل :علينا ان نغادر حتى
يرتاح الرئي�س.
عدت وقابلته يف عمان وقد جاءها لدخول املدينة الطبية .قبل ان يدخلها اقام غداء ملجموعة
من ا�صدقائه يف بيت ال�ضيافة على ال��دوار اخلام�س يف عمان واملبنى االن هو املركز الوطني حلقوق
االن�سان ،دعاين حل�ضور الغداء �سفري دولة فل�سطني يف عمان املرحوم الطيب عبد الرحيم ،ووجدت
ان احلا�ضرين حوايل � 20شخ�صا وكان الرئي�س عرفات بيننا .على نف�س الطاولة يتحدث مع الراحل
م�شهور حديثة اجلازي قائد معركة الكرامة .حني كنا ننهي الغداء اراد ان ي�صعد الى الطابق الثاين
حيث غرفة النوم لريتاح فام�سك بيدي وقال :تعال معي ،اريد ان اخربك ب�شيء ،ف�صعدت معه وكان
يبدو عليه التعب ،فاخذ حذاءه من قدميه وجل�س على ال�سرير يف حني جل�ست على كر�سي مقابل له
وبد�أ يقول" :انا م�ش عاوز ا�صري غيفارا  ..انا عاوز �شيء ل�شعبي" .مل افهم التعبري ف�صمت وتظاهرت
بالفهم لأتركه ي�ستمر يف احلديث عله يقول �شيئا مفهوما ،فهذا هو ا�سلوب عرفات للذين ال يعرفونه،
ال يقول ما يريد يف كثري من االحيان ب�شكل مبا�شر ،امنا يرتك مل�ستمعه ان يفهم بطريقته ،وهو ا�سلوب
امللك احل�سني رحمه اهلل اي�ضا.
ومل��ا ر�آين ا�صمت ،ا�ستمر وق��ال :نعم �سنذهب ونتحدث ون�ح��اور ،فنحن اليوم اق��رب ال��ى فهم
العامل الذي بد�أ نتاج جهود كبرية ومنذ خروجنا من بريوت الى تون�س ونحن يف حوارات م�ستمرة .ثم
عاود القول :عاوز �شيء ل�شعبي ..عاوز اح�صل على دولة ،م�ش احنا يا حطاب وقعنا يف اجلزائر وثيقة
اال�ستقالل؟ اعلنت انا قيام دولة فل�سطني ،انت كنت هناك ،م�ش كده؟ قلت :نعم ..قال :اذا �سنرتجم
ذلك ،ما احنا رحنا على مدريد ،هذا ما يكفي يحتاج الى عمل اكرث وانت جيت تون�س واحنا من تون�س
بنت�صل بكل العامل ،وبنتحرك مع العامل انا عاوز ل�شعبي دولة و�صمت ،خرجت وانا ال افهم مق�صده
ولكني بعد ذلك ادركت انه يريد ذلك عرب احلوارات واملفاو�ضات وانه كان ب�صدد ات�صاالت او�سلو التي
جاءت بعد مدريد ،كان يقودها عرفات ورفيقه حممود عبا�س ،فهمت يف ما بعد انه يريد طريق ال�سالم
(م�ش عاوز ا�صري غيفارا)( ،وانه يريد �شيئا ل�شعبه) اي دولة فل�سطينية يف حدود عام  1967وهذا ما
حمله قرار  242الذي وافق عليه ،وفتح باملوافقة عليه باب احلوار مع الواليات املتحدة االمريكية.
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(براءة و�سام �سلطان)
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بداية المفاوضات
يف الثامن من حزيران  1992و�أمام عد�سات الكامريات و�أعني ال�صحافيني ،ا�ستقبل
عرفات يف عمان �أع�ضاء الوفد الفل�سطيني لـمباحثات وا�شنطن م�سجال بذلك ن�صرا عظيما.
لـم يت�أخر الرد الأمريكي ،و�أعلن الناطق بل�سان اخلارجية يف اليوم التايل �أن منظمة
التحرير لي�ست جزء ًا من عملية ال�سالم التي بد�أناها ،و�إننا ن�شعر بالقلق من اللقاء الذي
جرى بني يا�سر عرفات والوفد الفل�سطيني ،وقد اطلعنا اجلانب الفل�سطيني على ما ن�شعر به.
�شجبت �إ�سرائيل بدورها ما اعتربته حماولة ا�ستفزاز ،و�أعلن رئي�س الوزراء اجلديد
ا�سحق رابني �أن هذا اللقاء يتناق�ض مع االلتزامات التي قطعها الفل�سطينيون ومع االتفاقيات
التي عقدت مع ع ّرابي عملية ال�سالم .و�سوف تتخذ الإجراءات الق�ضائية الالزمة بحق الذين
التقوا عرفات .
�أما عرفات فقال وهو يبت�سم :بلقائنا ،نحن لـم نفعل �سوى �أن و�ضعنا النقاط على
احلروف!
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مفاوضات واشنطن
راوحت مفاو�ضات وا�شنطن مكانها ،بينما توا�صل اال�ستيطان الإ�سرائيلي على قدم
و�ساق .ما الذي كانت تعنيه عملية ال�سالم بالن�سبة لإ�سرائيل؟ كان الوفد الإ�سرائيلي يقوده
الـمت�صلب �إلياكيم روبن�شتاين ،وهو �سكرتري �سابق ل�شامري ،الذي لـم يكن يعتزم التنازل عن
�شيء.
يف اجلولة الرابعة لـمحادثات وا�شنطن ،هدد رئي�س الوفد الفل�سطيني حيدر عبد ال�شايف
بقطع الـمفاو�ضات �إن لـم ي�صدر قرار بتجميد اال�ستيطان يف الأرا�ضي الـمحتلة ،وهو ما
يرف�ضه الإ�سرائيليون قطعا .وبرغم �ضغوطات عرفات ،احلري�ص على موا�صلة الـمباحثات،
�أعلن عبد ال�شايف ان�سحابه �أثناء اجلل�سة ال�سابعة ،يف ت�شرين الأول  ،1992غري �أن �ضغوط
عرفات والـمظاهرات التي جتمعت �أمام بيته حملته على الرتاجع عن قراره والعودة �إلى قاعة
الـم�ؤمترات.
ويف �أواخر ت�شرين الثاين  1992زار الرئي�س الفرن�سي فران�سوا ميرتان �إ�سرائيل وقال
�أمام قادتها ويف م�ؤمتر �صحايف :منظمة التحرير الفل�سطينية هي الـمحاور الوحيد الـممكن،
وا�ستنادا �إلى االت�صاالت القليلة التي �أجريتها مع فل�سطينيني �آخرين ،خل�صت �إلى �أنه ال
توجد قوة حقيقية غري "م .ت .ف" تلوح يف الأفق ال�سيا�سي ،حتى �إ�شعار �آخر .طالـما تتجاهل
�إ�سرائيل"م .ت .ف" ،لن تكون هنالك مفاو�ضات مثمرة مع الفل�سطينيني�  ..أظن �أن ثمة دولة
فل�سطينية قد اعرتفت بها الأمم الـمتحدة حني ت�أ�س�ست دولة �إ�سرائيل� .إحدى هاتني الدولتني
مت ان�شا�ؤها بقوة و�شجاعة� ،أما الدولة الأخرى فظلت معطلة .يبدو يل �أن من ال�صعب �أ ّوال �أن
يعي�ش �شعب بال وطن ،ثم �أن يعي�ش �شعب يف وطنه بدون م�ؤ�س�سات وهياكل خا�صة به ت�ؤدي
طبيعيا �إلى ت�شكيل دولة.
اجلانب الفل�سطيني حالة من ال�سخط الـمتزايد ب�سبب
يف تلك الأثناء ،كانت ت�سود
َ
رك��ود الـمفاو�ضات ،فطالب ق�سم من الـمعار�ضة ومعهم � أع�ضاء من "فتح" ،بو�ضع حد
لهذه الـمباحثات العقيمة .وما لبثت �أن �صدرت عري�ضة وقع عليها �أكرث من ثلث �أع�ضاء
الـمجل�س الوطني الفل�سطيني تطالب بوقف الـمفاو�ضات �إلى �أن تتم الـموافقة على ا�شرتاك
"م .ت .ف" فيها ر�سميا ،و�إلى �أن يتم جتميد اال�ستيطان الإ�سرائيلي ..بلغ االحتقان حدا
قرر معه الـمجل�س الثوري لـ "فتح" ،ع�شية الدورة التا�سعة للـمباحثات (�أواخر ني�سان ،)1993
وقف العملية.
ومرة �أخرى ،هدد عرفات باال�ستقالة وفر�ض عليهم الرتاجع ،كان يخ�شى �أن يتمكن
الأمريكيون والإ�سرائيليون من االنفراد بالوفد الفل�سطيني وعزله تدريجيا ،ما ي�شكل تهديدا
لل�شعب الفل�سطيني ولـ"م.ت .ف".
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لهذا ال�سبب ظل عرفات متوخيا �أق�صى درجات احلذر ،ينتبه لأقل تف�صيل من تفا�صيل
الـمحادثات ،ويقارن بني الـمعلومات ويربطها ببع�ضها،خا�صة انه كان قد �سمح لعدد من
م�ساعديه بفتح قناة حمادثات �سرية مع ممثلني عن احلكومة الإ�سرائيلية ،وكان يتابع م�ساري
التفاو�ض العلني يف وا�شنطن وال�سري يف العا�صمة الرنويجية �أو�سلو .

قناة تفاوض سرية
انتظر كل من عرفات و�شريكه يف القناة ال�سرية للمفاو�ضات ،رئي�س وزراء �إ�سرائيل
ا�سحق رابني قبل دخولهما ال�شخ�صي يف العملية ليت�أكد كل منهما �أن الآخر �سيعطي موافقته
على اقرتاحات الـمفاو�ضني .وت�أكد راب�ين من حقيقة ال تقبل الت�شكيك ،وه��ي :ا�ستحالة
االلتفاف على "م .ت .ف" ،فهي التي تخو�ض الـمفاو�ضات ال�سرية وه��ي التي تخو�ض
الـمفاو�ضات العلنية ،وهي وحدها ،بقيادة عرفات ،ال�ضمانة لأية اتفاقية.
اقرتحت �إ�سرائيل يف املفاو�ضات ال�سرية ت�سليم "غزة �أوال"..لكن عرفات �أ�صر على
"غزة� ،أريحا �أوال" لي�ؤكد وحدة الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة..ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .
كان عرفات قد وجه من مقره بتون�س ،يوم  21كانون الثاين  ،1992ر�سالة هاتفية �إلى
الإ�سرائيليني نقلها التلفزيون الإ�سرائيلي ،دعا فيها رئي�س الوزراء ا�سحق رابني �إلى لقاء
ال�شجعان من �أجل �إقامة �سالم ال�شجعان ،الذي �سوف تنظر �إليه الأجيال القادمة على �أنه
الركيزة الأولى لبناء ال�سالم ،م�ؤكدا �أي�ضا "على �ضرورة القيام مببادرات من كال الطرفني
لإقامة �سالم حقيقي وثابت على هذه الأر�ض التي تعر�ضت لكثري من العذابات� .إن مثل هذا
اللقاء من �ش�أنه �أن ي�س ّرع من عملية ال�سالم".

تصعيد االنتفاضة
كان عرفات يفكر يف كيفية حمل رابني على القبول بهذا اللقاء ،فعمل يف اجتاهني:
ت�سريع حمادثات ال�سالم من جهة ،ولكن بت�صعيد االنتفا�ضة �أي�ضا ...وهكذا دعا عرفات
الفل�سطينيني يف الأرا�ضي الـمحتلة �إلى ت�صعيد الـمقاومة ،و�إلى "حرق الأر�ض حتت �أقدام
الـمحتلني".
يف ربيع  ،1993ق� ّدم عرفات عن طريق الوفد الفل�سطيني يف وا�شنطن �سل�سلة من
الـمطالب� :ضم ممثلني ر�سميني عن "م .ت .ف" �إلى الوفد ،عودة االت�صاالت الـمبا�شرة مع
الواليات الـمتحدة ،اعرتاف �إ�سرائيل ر�سميا مبنظمة التحرير الفل�سطينية .و�أ�شاع �أي�ضا �أنه
لن ي�سمح ب�أي تقدم يف حمادثات وا�شنطن �إن لـم تعالج م�س�ألة ال�سيادة الفل�سطينية بو�ضوح
يف االتفاقيات الـمرحلية .بالتوازي مع ذلك ،قدم اقرتاحا عن طريق الـم�ست�شار النم�ساوي
فرانز فرانيت�سكي ين�ص على �أن يقوم الـمندوبون الفل�سطينيون والإ�سرائيليون ،مب�ساعدة
الأمريكيني ،ب�إبرام اتفاقية مبادئ حول احلكم الذاتي يف الأرا�ضي الـمحتلة.
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� أخريا ،وجه يف حزيران ر�سالة �سرية مهمة �إلى رابني �أكد فيها � أنه هو الوحيد القادر
على حمل الفل�سطينيني على عقد اتفاقية مع �إ�سرائيل .وما لبث الوفدان املتفاو�ضان يف
�أو�سلو بعد ذلك �أن تبادال �سرا م�سودة االتفاقية.

والدة اتفاقية أوسلو
يف � 20آب � ،1993أبرمت اتفاقية �أو�سلو يف جو من الغبطة ،وعقب عرفات من تون�س
قائال�" :أ�شعر �أن الدولة الفل�سطينية لي�ست بعيدة ..يجب �أن ننظر �إلى الـم�ستقبل بعني الأمل".
يف �أواخر ال�شهر نف�سه �أر�سل الرئي�س عرفات الوفد الفل�سطيني �إلى وا�شنطن ،حيث
افتتحت اجلل�سة احلادية ع�شرة للـمحادثات للتفاو�ض حول خيار "غزة�-أريحا �أوال " ،وفقا
لالتفاقيات.
و�أطلع عرفات � أع�ضا َء اللجنة التنفيذية للمنظمة على م�شروع � إعالن مبادئ ين�ص
على �إقامة �سلطة وطنية فل�سطينية يف الأرا�ضي الـمحتلة خالل الفرتة االنتقالية ،على �أ�سا�س
حق ال�شعب الفل�سطيني يف ال�سيطرة على �أر�ضه ،وعلى موارده ،وعلى مق ّدراته الوطنية .
ويف � 13أيلول 1993وقعت منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة �إ�سرائيل يف البيت
الأبي�ض بوا�شنطن" اتفاق �أو�سلو" ( )32بح�ضور الزعيم الفل�سطيني.

يدخل للبيت األبيض
وها هو عرفات يعود �إل��ى الواليات املتحدة الول مرة منذ وقفته ال�شهرية يف االمم
املتحدة يف نيويورك قبل � 19سنة ،لكنه الآن ببزته الع�سكرية يف البيت االبي�ض ي�صافح ا�سحق
رابني رئي�س وزراء العدو" لي�صنع معه �سالم ال�شجعان".

إقامة السلطة الوطنية
ويف  12ت�شرين الأول �� 1993ص��ادق املجل�س امل��رك��زي الفل�سطيني على االتفاقية
بـ"�"63صوتا ومعار�ضة  8وامتناع  ،9كما �صادق على ت�شكيل �أول �سلطة( )33وطنية فل�سطينية
يف التاريخ وهي التي �ستتولى �إدارة الأرا�ضي املحتلة �إلى �أن جتري االنتخابات.
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هامش
( )32اتفاقية أوسلو
(إعالن المبادئ -حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)1993/9/13-
البند ()1
إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية:

�إن حكومة دولة �إ�سرائيل وفريق منظمة التحرير الفل�سطينية (يف الوفد الأردين الفل�سطيني� ،إلى م�ؤمتر
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط) (الوفد الفل�سطيني) ممث ًال لل�شعب الفل�سطيني يتفقان على �أن الوقت قد حان لإنهاء
عقود من املواجهة والنزاع ،واالعرتاف بحقوقهما امل�شروعة وال�سيا�سية املتبادلة وال�سعي للعي�ش يف ظل تعاي�ش
�سلمي وبكرامة و�أمن متبادلني ،ولتحقيق ت�سوية �سلمية عادلة ودائمة و�شاملة وم�صاحلة تاريخية من خالل العملية
ال�سيا�سية املتفق عليها ،ف�إن الطرفني يتفقان على املبادئ التالية:
�أ -هدف املفاو�ضات� :إن هدف املفاو�ضات الإ�سرائيلية -الفل�سطينية �ضمن عملية ال�سالم احلالية يف ال�شرق
الأو�سط ،من بني �أمور �أخرى� ،إقامة �سلطة حكومة ذاتية انتقالية فل�سطينية ،املجل�س املنتخب (املجل�س)
لل�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،لفرتة انتقالية ال تتجاوز اخلم�س �سنوات وت�ؤدي �إلى
ت�سوية دائمة تقوم على �أ�سا�س قراري جمل�س الأمن  242و.338
ب -من املفهوم �أن الرتتيبات االنتقالية جزء ال يتجز�أ من عملية ال�سالم مبجملها ،و�أن املفاو�ضات حول الو�ضع
الدائم �ست�ؤدي �إلى تطبيق قراري جمل�س الأمن  242و.338

البند ()2
إطار الفترة االنتقالية:

�إن الإطار املتفق عليه للفرتة االنتقالية مبني يف �إعالن املبادئ هذا.

البند ()3
االنتخابات:

�أ -من �أجل �أن يتمكن ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نف�سه وفق ًا ملبادئ دميقراطية،
�ستجرى انتخابات �سيا�سية عامة ومبا�شرة وحرة للمجل�س حتت �إ�شراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق
عليها ،بينما تقوم ال�شرطة الفل�سطينية بت�أمني النظام العام.
ب� -سيتم عقد اتفاق حول ال�صيغة املحددة لالنتخابات و�شروطها وفق ًا للربوتوكول املرفق كملحق؛ بهدف �إجراء
االنتخابات يف مدة ال تتجاوز الت�سعة �أ�شهر من دخول �إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ.
ت -هذه االنتخابات �ست�شكل خطوة متهيدية انتقالية هامة نحو حتقيق احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني
ومتطلباته العادلة.

البند ()4
الوالية:

�سوف تغطي والية املجل�س منطقة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،با�ستثناء الق�ضايا التي �سيتم التفاو�ض عليها
يف مفاو�ضات الو�ضع الدائم .يعترب الطرفان ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة ،يجب املحافظة
على وحدتها و�سالمتها خالل الفرتة االنتقالية.
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البند ()5
الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم:

�أ -تبد�أ فرتة ال�سنوات اخلم�س االنتقالية عند االن�سحاب من قطاع غزة ومنطقة �أريحا.
ب� -سوف تبد�أ مفاو�ضات الو�ضع الدائم بني حكومة �إ�سرائيل وممثلي ال�شعب الفل�سطيني يف �أقرب وقت ممكن،
ولكن مبا ال يتعدى بداية ال�سنة الثالثة من الفرتة االنتقالية.
ت -من املفهوم �أن هذه املفاو�ضات �سوف تغطي الق�ضايا املتبقية ،مبا فيها ق�ضايا القد�س ،الالجئني ،امل�ستوطنات،
الرتتيبات الأمنية ،احلدود ،العالقات والتعاون مع جريان �آخرين ،وم�سائل �أخرى ذات اهتمام م�شرتك.
ث -االتفاقات التي مت التو�صل لها للمرحلة االنتقالية ال جتحف �أو تخل مبفاو�ضات الو�ضع الدائم.
البند ()6
النقل التمهيدي للصالحيات والمسؤوليات:

�أ -فور دخول �إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ ،وفور االن�سحاب من قطاع غزة ومنطقة �أريحا� ،سيبد�أ نقل
ال�سلطة من احلكومة الع�سكرية الإ�سرائيلية و�إدارتها املدنية �إلى الفل�سطينيني املخولني بهذه املهمة ،كما هو
مف�صل هنا �سيكون هذا النقل لل�سلطة ذات طبيعة متهيدية �إلى حني تن�صيب املجل�س.
ب -مبا�شرة بعد دخول �إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ واالن�سحاب من قطاع غزة ومنطقة �أريحا ،مع الأخذ
بعني االعتبار ت�شجيع التنمية االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،سيتم نقل ال�سلطة للفل�سطينيني
يف املجاالت التالية :التعليم ،الثقافة ،ال�صحة ،ال�ش�ؤون االجتماعية ،ال�ضرائب املبا�شرة وال�سياحة� ،سي�شرع
اجلانب الفل�سطيني ببناء قوة ال�شرطة الفل�سطينية كما هو متفق .و�إلى �أن يتم تن�صيب املجل�س ،ميكن
للطرفني �أن يتفاو�ضا على نقل �صالحيات وم�س�ؤوليات �إ�ضافية ح�سبما يتفق عليه.

البند ()7
االتفاق االنتقالي:

�أ� -سوف يتفاو�ض الوفدان الإ�سرائيلي والفل�سطيني على اتفاق حول الفرتة االنتقالية (االتفاق االنتقايل).
ب� -سوف يحدد االتفاق االنتقايل من بني �أ�شياء �أخ��رى :هيكلية املجل�س ،وعدد �أع�ضائه ،ونقل ال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات من احلكومة الع�سكرية الإ�سرائيلية و�إدارت�ه��ا املدنية �إل��ى املجل�س ،و�سوف يحدد االتفاق
االنتقايل �أي�ض ًا �سلطة املجل�س التنفيذية و�سلطته الت�شريعية طبق ًا لـ (البند التا�سع) والأجهزة الق�ضائية
الفل�سطينية امل�ستقلة.
ت� -سوف يت�ضمن االتفاق االنتقايل ترتيبات� ،سيتم تطبيقها عند تن�صيب املجل�س ،لتمكينه من اال�ضطالع بكل
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات التي مت نقلها �إليه م�سبق ًا وفق ًا لـ (املادة � )4أعاله.
ث -من �أجل متكني املجل�س من ت�شجيع النمو االقت�صادي� ،سيقوم املجل�س فور تن�صيبه� ،إ�ضافة �إلى �أمور �أخرى:
ب�إن�شاء �سلطة فل�سطينية للكهرباء� ،سلطة ميناء غزة البحري ،بنك فل�سطني للتنمية ،جمل�س فل�سطني
لت�شجيع ال�صادرات� ،سلطة فل�سطينية للبيئة� ،سلطة فل�سطينية للأرا�ضي ،و�سلطة فل�سطينية لإدارة املياه
و�أية �سلطات �أخرى يتم االتفاق عليها وفق ًا لالتفاق االنتقايل الذي �سيحدد �صالحياتها وم�س�ؤولياتها.
ج -بعد تن�صيب املجل�س� ،سيتم حل الإدارة املدنية ،وان�سحاب احلكومة الع�سكرية الإ�سرائيلية.
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البند ()8
النظام العام واألمن:

من �أجل �ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،سين�شئ املجل�س
قوة �شرطة قوية ،بينما �ست�ستمر �إ�سرائيل يف اال�ضطالع مب�س�ؤولية الدفاع �ضد التهديدات اخلارجية ،وكذلك
مب�س�ؤولية الأمن الإجمايل للإ�سرائيليني؛ بغر�ض حماية �أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند ()9
القوانين واألوامر العسكرية:

�أ� -سيخول املجل�س بالت�شريع -وفق ًا لالتفاق االنتقايل -يف جميع ال�سلطات املنقولة �إليه.
ب� -سرياجع الطرفان ب�شكل م�شرتك القوانني والأوامر الع�سكرية ال�سارية املفعول يف املجاالت املتبقية.

البند ()10
لجنة االرتباط المشتركة اإلسرائيلية -الفلسطينية:

من �أجل توفري تطبيق هادئ لإعالن املبادئ هذا ولأية اتفاقات الحقة تتعلق بالفرتة االنتقالية� ،ست�شكل فور
دخول �إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ ،جلنة ارتباط م�شرتكة �إ�سرائيلية وفل�سطينية؛ من �أجل معاجلة الق�ضايا
التي تتطلب التن�سيق وق�ضايا �أخرى ذات االهتمام امل�شرتك ،واملنازعات.

البند ()11
التعاون اإلسرائيلي -الفلسطيني في المجاالت االقتصادية:

�إدراك ًا باملنفعة املتبادلة للتعاون من �أجل الت�شجيع بتطوير ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�إ�سرائيل� ،سيتم
�إن�شاء جلنة تعاون اقت�صادية �إ�سرائيلية-فل�سطينية ،من �أجل تطوير وتطبيق الربامج املحددة يف الربوتوكوالت
املرفقة ب�أ�سلوب تعاوين ،وذلك فور دخول �إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ.

البند ()12
االرتباط والتعاون مع األردن ومصر:

�سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن وم�صر للم�شاركة يف �إقامة املزيد من ترتيبات االرتباط والتعاون
بني حكومة �إ�سرائيل واملمثلني الفل�سطينيني من جهة ،وحكومتي الأردن وم�صر من جهة �أخرى؛ لت�شجيع التعاون
بينهما ،و�ست�ضمن هذه الرتتيبات �إن�شاء جلنة م�ستمرة �ستقرر -باالتفاق -على �أ�شكال ال�سماح بدخول الأ�شخا�ص
الذين نزحوا من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،1967بالتوافق مع الإجراءات ال�ضرورية ملنع الفو�ضى والإخالل
بالنظام ،و�ستتعاطى هذه اللجنة مع م�سائل �أخرى ذات االهتمام امل�شرتك.

البند ()13
إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية:

�أ -بعد دخول �إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ ،ويف وقت ال يتجاوز ع�شية انتخابات املجل�س؛ �ستتم �إعادة انت�شار
القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بالإ�ضافة �إلى ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية
الذي مت تنفيذه وفق ًا للمادة .14
ب -عند �إعادة انت�شار قواتها الع�سكرية� ،ست�سرت�شد �إ�سرائيل مببد�أ وجوب �إعادة انت�شار قواتها الع�سكرية خارج
املناطق امل�أهولة بال�سكان.
ح� -سيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من �إعادة االنت�شار يف مواقع حمددة مع تويل امل�س�ؤولية عن النظام العام والأمن
الداخلي من قبل قوة ال�شرطة الفل�سطينية.
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البند ()14
االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا:

�ستن�سحب �إ�سرائيل من قطاع غزة ومنطقة �أريحا ،كما هو مبني يف الربوتوكول املرفق يف ملحق (.)2

البند ()15
تسوية المنازعات:

�أ� -ستتم ت�سوية املنازعات النا�شئة عن تطبيق �أو تف�سري �إعالن املبادئ هذا� ،أو �أية اتفاقات الحقة تتعلق بالفرتة
االنتقالية ،بالتفاو�ض من خالل جلنة االرتباط امل�شرتكة التي �ستت�شكل وفق ًا للمادة (� )10أعاله.
ب�	-إن املنازعات التي ال ميكن ت�سويتها بالتفاو�ض ميكن �أن تتم ت�سويتها من خالل �آلية توفيق يتم االتفاق عليها
بني الأطراف.
ج -ميكن للأطراف �أن تتفق على اللجوء �إلى التحكيم حول خالفات متعلقة باملرحلة االنتقالية التي ال حتل
مبا�شرة ،ولهذا الغر�ض وح�سب االتفاق تن�شئ الأطراف جلنة حتكيم.

البند ()16
التعاون اإلسرائيلي -الفلسطيني في ما يتعلق بالبرامج اإلقليمية:

يرى الطرفان �أن جمموعات العمل يف املفاو�ضات متعددة الأطراف �أداة مالئمة لت�شجيع خطة مار�شال
وبرامج �إقليمية �أخرى ،مبا فيها برامج خا�صة لل�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كما هو م�شار �إليه يف الربوتوكول املرفق
يف امللحق (.)4

البند ()17
متفرقات:

-

يدخل اتفاق املبادئ هذا حيز التنفيذ بعد �شهر واحد من توقيعه.

-

جميع الربوتوكوالت امللحقة ب�إعالن املبادئ واملح�ضر املتفق عليه املتعلق به� ،سيتم اعتبارها جزء ًا ال يتجز�أ
من هذا االتفاق.

لقي االتفاق معار�ضة وانتقادات من البع�ض يف ال�ساحة الفل�سطينية لكنه لقي ترحيبا �شعبي ًا وا�سعا يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حتى بني الالجئني يف املخيمات داخل الوطن ويف ال�شتات لقي االتفاق ترحيبا و�أثار
�آماال ب�إمكانية تغيري الواقع ومب�ستقبل �أف�ضل.
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هامش
( )33السلطة الوطنية الفلسطينية

ت�شكلت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،نتيجة التفاق �أو�سلو الذي وقعته
منظمة التحرير الفل�سطينية مع (�إ�سرائيل) يف وا�شنطن يف  .1993/9/13حيث دعا االتفاق �إلى �إن�شاء �سلطة
وطنية فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،تبد�أ خاللها وقبل العام الثالث من قيامها مفاو�ضات فل�سطينية،
�إ�سرائيلية على ق�ضايا الو�ضع النهائي وهي القد�س والالجئني وامل�ستوطنات واحلدود واملياه .وعد الفل�سطينيون
ال�سلطة الوطنية ،اخلطوة الأولى على طريق �إقامة الدولة الفل�سطينية ،وعا�صمتها القد�س.
وج�� ��اء يف امل � � ��ادة الأول� � � ��ى م���ن االت�� �ف� ��اق� ،أن م���ن �أه� ��داف� ��ه "�إقامة � �س �ل �ط��ة ح��ك��وم��ة ذات��ي��ة
( )Self. governmentانتقالية فل�سطينية ،وجمل�س منتخب لل�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
لفرتة انتقالية ال تتجاوز خم�س �سنوات ت�ؤدي �إلى ت�سوية دائمة تبنى على �أ�سا�س قراري جمل�س الأمن  242و.338
وتكون ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،م�س�ؤولة عن التعليم والثقافة وال�ش�ؤون االجتماعية وال�ضرائب املبا�شرة
وال�سياحة يف املناطق التابعة لها .ويف الوقت نف�سه ،يتم �إن�شاء ال�شرطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية لتحافظ على
النظام العام وتطبيق القانون.
كما تكون ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،م�س�ؤولة عند تطبيق كامل بنود االتفاق بعد ان�سحاب �إ�سرائيل من
جميع الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلتها يف حرب حزيران  1967التي يقطنها نحو ثالثة ماليني فل�سطيني من
�أ�صل ثمانية ماليني ،يعي�شون يف ال�ضفة الغربية (5.900كم ،)2وقطاع غزة (365كم )2من �أ�صل � 27ألف كيلومرت
مربع م�ساحة فل�سطني.
اتفق الطرفان الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،على البدء بتنفيذ االتفاق بعد �شهر واحد من التوقيع عليه� .إال �أن
(�إ�سرائيل) مل تنفذ االتفاق ،مما �أخر �إقامة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إلى العام التايل� ،أي بعد التوقيع على
اتفاق القاهرة يف �شباط  1994بني الرئي�س عرفات و�شيمون برييز ،وحدد االتفاق منطقة احلكم الذاتي يف �أريحا
وقطاع غزة .واتفق على ت�سيري دوريات م�شرتكة فل�سطينية � -إ�سرائيلية على الطريق التي تربط بني امل�ستوطنات
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وكذلك على الرتتيبات الأمنية على املعابر يف غزة و�أريحا .ووقع اتفاق �آخر يف �أيار 1994
من �أجل تنفيذ احلكم الذاتي يف قطاع غزة ومدينة �أريحا ،و�سمي (اتفاق النقل املبكر لل�صالحيات يف ال�ضفة
الغربية �إلى ال�سلطة الفل�سطينية) .وا�شتهر با�سم اتفاق (غزة�-أريحا �أو ًال) الذي �أعطى ال�سلطة الفل�سطينية
ال�سيطرة على  %60من قطاع غزة ،وعلى مدينة �أريحا .مما �سمح لقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية بالدخول �إلى
الأرا�ضي الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) ،و�شكل الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات اثر ذلك ،ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية (جمل�س الوزراء) يف �أريحا يف اخلام�س من متوز .1994
صالحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها:

عاجلت املواد اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة من اتفاق احلكم الذاتي يف قطاع غزة ومنطقة �أريحا املوقع يف
القاهرة يف  1994/5/4بني منظمة التحرير الفل�سطينية و(�إ�سرائيل) ،واملكمل التفاق �أو�سلو� ،صالحيات ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وم�س�ؤولياتها ،التي حددتها املادة اخلام�سة على النحو التايل:
�أوال) ت�شمل �صالحيات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية جميع ال�ش�ؤون التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صها الإقليمي
والوظيفي وال�شخ�صي كما ي�أتي:
�أ) ي�شمل نطاق االخت�صا�ص الإقليمي وقطاع غزة ومنطقة �أريحا على النحو املحدد يف املادة الأولى
با�ستثناء امل�ستوطنات ومنطقة املن�ش�آت الع�سكرية .ويدخل يف نطاق االخت�صا�ص الإقليمي الأر�ض
وباطنها واملياه الإقليمية طبق ًا لن�صو�ص االتفاق.
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ب) ي�شمل االخت�صا�ص الوظيفي جميع ال�سلطات وامل�س�ؤوليات املن�صو�ص عليها يف هذا االتفاق وال
تت�ضمن هذه الوالية العالقات اخلارجية والأم��ن الداخلي والأم��ن العام للم�ستوطنات ومنطقة
املن�ش�آت الع�سكرية والإ�سرائيليني والأمن اخلارجي.
ج) متتد الوالية على الأ�شخا�ص �إلى جميع الأفراد الكائنني يف نطلق االخت�صا�ص الإقليمي امل�شار �إليه
�أعاله با�ستثناء الإ�سرائيليني ما مل ين�ص على خالف ذلك يف هذا االتفاق.
ثاني ًا) تخول ال�سلطة الفل�سطينية يف حدود �صالحياتها �سلطات وم�س�ؤوليات قانونية وت�شريعية وتنفيذية وق�ضائية
ح�سبما ن�ص هذا االتفاق.
وجاء يف املادة ال�ساد�سة من اتفاق احلكم الذاتي:
�أو ًال) لل�سلطة الفل�سطينية التي �ستقام مبوجب ن�صو�ص هذا االتفاق و�أحكامه:
�أ) ال�صالحيات القانونية املحددة يف املادة ال�سابعة من هذا االتفاق و�أي�ض ًا ال�صالحيات التنفيذية.
ب .تتولى م�س�ؤولية الق�ضاء من خالل �سلطة ق�ضائية م�ستقلة.
ج .تكون لها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر �صالحية و�ضع ال�سيا�سات والإ�شراف على تنفيذها وا�ستخدام
موظفني و�إن�شاء �إدارات وم�صالح وهيئات وم�ؤ�س�سات و�إقامة دعاوى على الغري والتقا�ضي يف مواجهة
الغري و�إبرام العقود.
د) تكون لها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر �صالحية و�ضع �سجالت وملفات لل�سكان و�إ�صدار �شهادات
وتراخي�ص وم�ستندات.
ثاني ًا) �أ .طبق ًا لإعالن املبادىء ،ال يكون لل�سلطة الفل�سطينية �أية �صالحيات �أو م�س�ؤوليات يف جمال العالقات
اخلارجية الذي يت�ضمن فتح �سفارات �أو قن�صليات �أو �أي نوع �آخر من البعثات واملكاتب يف اخلارج �أو ال�سماح
ب�إقامتها يف قطاع غزة �أو منطقة �أريحا �أو تعيني موظفني دبلوما�سييني �أو قن�صليني وممار�سة وظائف
دبلوما�سية.
ب .مع عدم االخالل ب�أحكام هذه الفقرة ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أن جتري مفاو�ضات وتوقع اتفاقات مع
حكومات �أو منظمات دولية مل�صلحة ال�سلطة الفل�سطينية يف احلاالت الآتية فقط:
•

اتفاقات اقت�صادية على النحو املحدد يف امللحق.

•

اتفاقات مع بلدان مانحة للمعونات بغر�ض تنفيذ الرتتيبات الرامية الى تقدمي العون الى ال�سلطة
الفل�سطينية.

•

االتفاقات الرامية الى تنفيذ خطط التنمية االقليمية املف�صلة يف امللحق املتعلق ب�إعالن املبادىء �أو
االتفاقات التي ت�سري يف اطار املفاو�ضات متعددة الأطراف.

•

االتفاقات الثقافية والعلمية والتعليمية.

ج -ال تعد من العالقات اخلارجية ،املعامالت بني ال�سلطة الفل�سطينية وممثلي الدول الأجنبية واملنظمات
الدولية و�أي�ض ًا �إن�شاء مكاتب متثيلية تلك املن�صو�ص عليها �أعاله.
وتناولت املادة ال�سابعة ال�صالحيات القانونية لل�سلطة الفل�سطينية:
•

لل�سلطة الفل�سطينية �ضمن حدود واليتها �سلطة �إ�صدار قوانني مبا يف ذلك القوانني الأ�سا�سية والعادية
واللوائح و�أية قوانني �أخرى.
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•

يجب �أن تكون القوانني التي ت�صدرها ال�سلطة الفل�سطينية مطابقة لن�صو�ص هذا االتفاق و�أحكامه.

•

يتم �إبالغ جلنة فرعية قانونية تن�شئها اللجنة امل�شرتكة املخت�صة �أية قوانني ت�صدرها ال�سلطة
الفل�سطينية .ولإ�سرائيل �أن تطلب يف مهلة ثالثني يوم ًا من �إبالغ اللجنة املذكورة �أن تقرر ما �إذا كانت
هذه القوانني جتاوز اخت�صا�ص ال�سلطة الفل�سطينية �أو تخالف �أحكام هذا االتفاق.

•

وعند ت�سلم الطلب الإ�سرائيلي تف�صل اللجنة الفرعية الت�شريعية مبدئي ًا يف دخول هذه القوانني حيز
التنفيذ �إلى حني �صدور قرار منها يف �ش�أن املو�ضوع.

•

تبقى القوانني والأوامر الع�سكرية ال�سابقة لتوقيع هذا االتفاق �سارية يف قطاع غزة ما مل يتم تعديلها
�أو �إلغا�ؤها طبق ًا لهذا االتفاق.

مؤسسات السلطة الفلسطينية:
أوال :مجلس السلطة:

تكون جمل�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وهو مبنزلة جمل�س الوزراء الفل�سطيني �أو اجلهاز التنفيذي
لل�سلطة الوطنية ،عند قيامه من  18وزير ًا .وبعد �إجراء انتخابات املجل�س الت�شريعي حدث تعديل يف احلقائب
الوزارية ،كما حدث تعديل �آخر يف عام  ،1998وارتفع بذلك عدد الوزارات الفل�سطينية �إلى  24وزارة� ،سوى رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية ،الرئي�س يا�سر عرفات.
وهذه الوزارات حتى عام  2001هي وزارة التخطيط والتعاون الدويل،وزارة احلكم املحلي ،وزارة االقت�صاد
والتجارة ،وزارة املالية ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم العايل ،وزارة الثقافة والإعالم ،وزارة العمل ،وزارة
ال�سياحة والآثار ،وزارة الربيد واالت�صاالت ،وزارة النقل واملوا�صالت ،وزارة ال�ش�ؤون املدنية ،وزارة الزراعة ،وزارة
الأ�شغال العامة ،وزارة التموين ،وزارة الداخلية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،وزارة ال�صناعة ،وزارة �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين.
ثاني ًا :األجهزة األمنية:

�أن�ش�أت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ح�سب ما جاء يف املادة الثامنة من اتفاق احلكم الذاتي� ،أجهزة �أمنية
ل�ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفل�سطينيني .وجاء يف املادة الثامنة" :تن�شىء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�شرطة فل�سطينية قوية ،ل�ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفل�سطينيني يف قطاع غزة ومنطقة �أريحا .وت�ستمر
�إ�سرائيل يف اال�ضطالع مب�س�ؤولية الدفاع �ضد التهديدات اخلارجية مبا يف ذلك امل�س�ؤولية عن حماية احلدود
امل�صرية وخط الهدنة الأردين ومواجهة التهديدات اخلارجية من البحر واجلو وامل�س�ؤولية عن �أمن الإ�سرائيليني
وامل�ستوطنات وتكون لها ال�صالحية الكاملة التخاذ اخلطوات الالزمة لال�ضطالع بهذه امل�س�ؤولية" .وبناء على ذلك
قامت ال�سلطة الوطنية ب�إن�شاء الأجهزة الأمنية الآتية :جهاز الأمن الداخلي (دائرة الأمن العام) ،وجهاز ال�شرطة
املدنية ،الذي يتفرع عن جهاز الأمن الوطني ،وجهاز االدعاء الع�سكري ،وجهاز الأمن الوقائي ،واملخابرات العامة،
واال�ستخبارات الع�سكرية ،والأمن الرئا�سي (القوة  ،)17وجهاز الدفاع املدين.
ثالث ًا :المجلس التشريعي الفلسطيني.
رابع ًا :القضاء الفلسطيني :
مكون من حمكمة �أمن الدولة التي ن�ش�أت بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ،1995/2/7
وحمكمة العدل العليا الفل�سطينية املكونة من خم�سة ق�ضاة فل�سطينيني.
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وقد ق�سمت اتفاقية احلكم الذاتي الوالية اجلغرافية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إلى �أربع مناطق:
– املنطقة �أ ،تكون حتت �إ�شراف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والأم��ن الفل�سطيني ،وتت�ضمن املدن
الفل�سطينية نابل�س ورام اهلل وطولكرم وجنني وبيت حلم وقلقيلية واخلليل وغزة وخان يون�س ورفح.
– املنطقة ب ،ت�شمل القرى الفل�سطينية املحيطة باملدن الرئي�سة ،وتكون حتت �إ�شراف م�شرتك لقوات
ال�شرطة الفل�سطينية وجي�ش االحتالل الإ�سرائيلي.
– املنطقة ج ،تت�ضمن املناطق غري امل�أهولة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة ،ويعهد الأم��ن فيها
للإ�سرائيليني ،وال�سلطة املدنية للفل�سطينيني ،وت�سري فيها دوريات �أمن م�شرتكة.
– املنطقة د ،ت�شمل امل�ستوطنات الإ�سرائيلية وقواعد اجلي�ش الإ�سرائيلي ،وتكون حتت ال�سيطرة
الإ�سرائيلية.
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عرفات يعود إلى فلسطين
وا�صل يا�سر عرفات "معركة" التفاو�ض مع �إ�سرائيل بنف�س الروح التي حركته دائما:
يريد �سالم �شجعان وم�ستقبال � أف�ضل ل�شعبه وللإ�سرائيليني ،ولكن دون تنازل عن احلقوق.
�أما على اجلانب الآخر ,فقد حاول الإ�سرائيليون االلتفاف على االتفاق وتفريغه من حمتواه
والتمل�ص من تنفيذ ا�ستحقاقاته� ،شعر عرفات ب��أن الإ�سرائيليني خدعوه..لكنه واقعي
يتعامل مع التطورات وي�سعى لتطويعها مل�صلحة ق�ضيته،فتحرك عرفات ليحافظ على قوة
"الدفع" النا�شئة �آنذاك وكانت فرن�سا �أول دولة غربية يزورها بعد اتفاق �أو�سلو،وا�ستقبل
هناك كممثل للكيان الفل�سطيني اجلديد.قدم االحتاد االوروبي  600مليون دوالر مل�ساعدة
الكيان "الوليد"..وبد�أت امل�ساعدات العربية بالتدفق بعد �أن التقى عرفات يف كانون الثاين
1994بالعاهل ال�سعودي امللك فهد لأول مرة منذ حرب اخلليج.

مجزرة الحرم اإلبراهيمي
ويف �صبيحة � 25شباط 1994ا�ستيقظ عرفات على نب�أ جمزرة احلرم الإبراهيمي( )34يف
اخلليل ،قتل الإ�سرائيلي باروخ غولد�شتاين  29من امل�صلني الفل�سطينيني عند �صالة الفجر
داخل امل�سجد ،وطلب عرفات من جمل�س الأمن �إر�سال قوات دولية �إلى الأرا�ضي املحتلة ملنع
تكرار املجازر ،رف�ضت �إ�سرائيل ،تدهور املوقف على االر�ض ،ولكن كان ال بد من املوا�صلة يف
التفاو�ض لتنفيذ اتفاق �أو�سلو.
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( )34مذبحة الحرم اإلبراهيمي

مذبحة احلرم الإبراهيمي نفذها باروخ جولد�شتاين �أو باروخ جولد�ستني ،وهو طبيب يهودي
واملنفذ ملذبحة احلرم الإبراهيمي يف مدينة اخلليل الفل�سطينية فجر يوم اجلمعة  15رم�ضان عام 1414
هـ .املوافق لـ � 25آذار  1994التي قام بها مع تواط�ؤ عدد من امل�ستوطنني واجلي�ش يف حق امل�صلني ،حيث
�أطلق النار على امل�صلني يف احلرم الإبراهيمي �أثناء �أدائهم ال�صالة فجر يوم جمعة يف �شهر رم�ضان،
وقد ا�ست�شهد  29م�صلياً وجرح  150قبل �أن ينق�ض عليه م�صلون �آخرون ويقتلوه.
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ويف الرابع من �أيار 1994وقع عرفات مع رابني يف القاهرة اتفاقية حول قطاع غزة
ومنطقة �أريحا لتبد�أ مرحلة نقل االرا�ضي املحتلة "غزة�-أريحا �أوال" ،وكان الأمر بالن�سبة
لعرفات بداية العد العك�سي نحو �إقامة الدولة امل�ستقلة.
بعد التوقيع ب�أ�سبوع ،بد�أت القوات الإ�سرائيلية يف االن�سحاب من قطاع غزة و�أريحا.

وصول عرفات إلى غزة
ويف الأول من متوز  1994كانت فل�سطني على موعد خا�ص مع القائد  ..كانت تلك هي
متخف ،بل يف �إطار اتفاقية �سالم
الـمرة الأولى التي يعود فيها �إلى �أر�ض الوطن ،لي�س كفدائي ٍّ
و ّقع عليها،ومعززة باعرتاف دويل �أمام عيون املاليني يف العامل الذين تابعوا عرب ال�شا�شات
م�شاهد عودته.رافقه الرئي�س مبارك حتى احلدود التي تق�سم بلدة رفح �إلى �شطرين.و ّدع
عرفات مبارك ،ويف ال�ساعة الثالثة من بعد الظهر ،ق ّبل �أر�ض الوطن على اجلانب الآخر
من احلدود و�أ ّدى ال�صالة �شكرا وحمدا هلل على العودة �إلى وطنه بعد � 27سنة من الغياب
الق�سري.
كانت اجلماهري تنتظره على �أح��ر من اجلمر ،كانت اللحظات مفعمة بالعواطف
وامل�شاعر ..وكان ال�صخب هائال وكان امل�شهد تاريخيا ..ع ّلقت انت�صار الوزير "�أم جهاد"،
التي و�صلت مع عرفات يف القافلة ذاتها ،قائلة :انتظرت طوال حياتي هذه اللحظة .لقد
ا�ست�شهد زوجي "�أبو جهاد" من �أجلها.
تدافعت احل�شود من كل اجلهات على �أبي عمار  ..كانت الطريق مزدانة بالأعالم
الفل�سطينية وب�صور عمالقة للرئي�س عرفات .اكتظ ميدان اجلندي الـمجهول يف غزة
بع�شرات االالف من املتعط�شني �إلى ر�ؤيته ...ت�سلق ال�شبان الأ�شجار والأ�سطح لي�شاهدوا عن
بعد ذلك الفدائي العائد..القائد الذي يرمز �إلى احلرية والكرامة الـم�ستعادتني .وما �أن ظهر
على الـمن�صة ،حتى اندفع اجلمهور كموجة هائلة نحوه ،حمطما احلواجز،كا�سرا �سياج رجال
ال�شرطة...
توجه عرفات بعد ذلك �إلى خميم جباليا الذي انطلقت منه االنتفا�ضة وقال هناك:
"لنتحدث ب�صراحة ،قد ال تكون هذه االتفاقية ملبية لتطلعات البع�ض منكم ،ولكنها كانت
�أف�ضل ما �أمكننا احل�صول عليه من ت�سوية يف ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة".
يف اليوم التايل ،عبرَ قطاع غزة ب�سيارته ،متوقفا من حني لآخر لـم�صافحة النا�س.
ا�شتدت حما�سة اجلماهري ،ف�أمر �أب��و عمار رج��ال ال�شرطة ب ��أن َيدعوهم يقرتبون منه
ويلـم�سونه ،اندفعت اجلموع ،واكت�سحت يف طريقها حر�س الرئي�س.
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إلى أريحا بالطائرة
ويف الثاين من متوز ،اندلعت موجة من التظاهرات اليمينية يف �إ�سرائيل ،وبخا�صة يف
القد�س� ،إثر �شائعة مفادها �أن يا�سر عرفات �سوف يع ّرج يف طريقه من غزة �إلى �أريحا على
الـم�سجد الأق�صى لأداء ال�صالة .لكنه انتقل من غزة �إلى �أريحا يف ذلك اليوم على منت طائرة
مروحية ،وخرج املواطنون ال�ستقباله بحما�سة �أعادت �إلى الأذهان م�شاهد غزة..بل وفاقتها..
�إنهار حاجز الأ�سالك ال�شائكة الـمزدوج الذي يحمي الـمن�صة حتت �ضغط اجلماهري ،وهتف
عرفات مطوال مع الـمتظاهرين بـ"الروح بالدم نفديك يا فل�سطني" ،ثم راح يهدئ اجلماهري
�شيئا ف�شيئا ،حتى بدا ك�أنه ماي�سرتو يقود فرقة مو�سيقية .بكى الكثريون ت�أثرا� ،إنها حلظات
وطنية تاريخية ت�ستح�ضر الت�ضحيات وتعطي �أمال ب�أن التحرر من االحتالل قد بد�أ فعال.

الحكومة الفسلطينية تقسم اليمين
ويف الـمقر اجلديد لل�سلطة الفل�سطينية اجلديدة يف �أريحا� ،أدت احلكومة الفل�سطينية
الأولى اليمني الد�ستورية  .ردد عرفات ،ومن ورائه اثنا ع�شر وزيرا�:أق�سم باهلل العظيم �أن
�أكون خمل�صا لوطني ،ولقيمه الـمقد�سة ولرتابه الوطني ،و�أن �أحرتم الد�ستور والقانون ،و�أن
�أعمل لـم�صلحة ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن �أقوم بواجبي ب�إخال�ص .واهلل �شاهد على ذلك.

وداع تونس
وبعد ع�شرة �أيام من زيارته اخلاطفة �إلى غزة و�أريحا ،بد�أ عرفات ي�ستعد لـمغادرة
تون�س �إل��ى الوطن لي�ستقر نهائيا يف فل�سطني.وقبل �ساعات من �سفره ،توجه �إل��ى ق�صر
قرطاج لوداع الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي و�أع�ضاء حكومته بعد �أن كان قد زار
مقربة ال�شهداء الفل�سطينيني يف تون�س.

العودة إلى غزة
يف  12متوز ،و�صل عرفات �إلى غزة وفور و�صوله توجه �إلى مكتبه ،وعقد �أول اجتماع
مع زمالئه يف القيادة الفل�سطينية ..كانت تنتظرهم مهمات �ضخمة ومطلوب اجنازها هذه
املرة ولأول مرة.

من أرض الوطن وليس من المنافي
وم��ن مقره يف "املنتدى" بغزة ب��د�أ عرفات معركة بناء ال�سلطة الوطنية و�إقامة
م�ؤ�س�ساتها.كان مكتبه �شبيه ًا بذلك الذي تركه يف تون�س :قاعة اجتماعات ،مكاتب ،وغرفة
ليق�ضي فيها قيلولته التي ال غنى عنها .ال�صور ذاتها التي كانت تزين مكتبه يف تون�س.
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�صورتان لأبي جهاد و�أبي �إياد ،ومنظر للحرم القد�سي ،بالإ�ضافة �إلى نق�ش للو�صايا الع�شر يف
غرفة جانبية ،وهي هدية من وزير ال�ش�ؤون اليهودية يف ال�سلطة الفل�سطينية ،احلاخام مو�شيه
هر�ش الذي ينتمي الى طائفة "ناطوري كارتا"  .

تنظيم قوات األمن
بد�أ عرفات تنظيم قوى الأمن التي ت�شكلت من قوات "م .ت .ف" ،الـمرابطة حتى
ذلك الوقت يف بلدان عربية عديدة .وكان االقت�صاد يتمتع بالأولوية يف نظر الرئي�س عرفات،
و لـم يكن يف ال�شهور الأولى من ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية يف غزة �أي هيكل اقت�صادي ،ال
نظام �ضرائب ،وال قوانني ا�ستثمار ،وال �إجراءات تنظيمية لـمنح القرو�ض .لقد ورثت ال�سلطة
الفل�سطينية يف الواقع اقت�صادا منهارا متاما وبنى حتتية مدمرة� ،أزمة �سكن حادة ،جماري
مفتوحة على الف�ضاء ،وخدمات �صحية �شبه م�شلولة .

اقتصاد منهار
كان عرفات يرى �أن "�إغالق" الأرا�ضي الفل�سطينية،الذي تفر�ضه �إ�سرائيل منذ �أوائل
� 1993سبب رئي�سي يف تكري�س انهيار االقت�صاد.وا�شتكى من ال�صعوبات التي تربز �أمام
تطبيق االتفاقيات ،ومن �أن الإ�سرائيليني يت�صرفون وك�أنهم بتوقيعهم اتفاقيات �أو�سلو ق ّدموا
مكرمة للفل�سطينيني .لكن عرفات �أو�ضح لهم" :الطرفان يقدمان وي�أخذان .بالن�سبة لنا،
نحن �أعطينا �شيئا غاليا جدا ،وهو اعرتافنا ب�إ�سرائيل ،الذي فتح لكم �أبواب العالـم العربي،
لطالـما حلـمتم بهذا منذ �إن�شاء دولتكم ،كما �أعلنتم يف العديد من الـمرات".

بيان واشنطن مع األردن
وفعال �شجعت مفاو�ضات �أو�سلو على ا�ستمرار االت�صاالت الأردنية-الإ�سرائيلية علنا،
وتكثفت هذه االت�صاالت بعد التوقيع على �إعالن الـمبادئ يف وا�شنطن .ومنذ اليوم التايل لهذا
التوقيع ،عقد البلدان يف وزارة اخلارجية الأمريكية اتفاقية حول جدول �أعمال مفاو�ضات
ال�سالم بينهما .بعد توقيع اتفاقية القاهرة بني منظمة التحرير و�إ�سرائيل يف �أيار ،1994
التقى امللك ح�سني ورابني يف لندن يف ال�شهر ذاته .ويف �أواخر متوز � ،1994أي بعد �أ�سبوعني
من ا�ستقرار عرفات يف غزة ،وقع ح�سني ورابني وكلينتون �إعالن وا�شنطن( ،)35الذي يدعو
�إلى و�ضع ح ّد حلالة العداء بني البلدين و�إلى التطبيع الفوري للعالقات بينهما .وثارت ثائرة
عرفات الذي ر�أى يف �إعالن وا�شنطن انتهاك ًا التفاقيات �أو�سلو ،الن الفقرة الثالثة من االتفاقية
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االردنية-الإ�سرائيلية جتاهلت الفل�سطينيني يف مو�ضوع �أ�سا�سي هو القد�س ،فقد ن�صت على
ما يلي :حترتم �إ�سرائيل الدور اخلا�ص للـمملكة الأردنية الها�شمية يف الأماكن الإ�سالمية
الـمقد�سة يف القد�س ،وعندما تبد�أ الـمفاو�ضات حول الت�سوية النهائية� ،سوف متنح �إ�سرائيل
�أف�ضلية مميزة للدور التاريخي للأردن يف هذه الأماكن ،بينما ن�صت اتفاقية او�سلو على
�أن م�ستقبل القد�س �سوف يبحث بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني يف بداية ال�سنة الثالثة من
الفرتة االنتقالية.

اللواء جربيل الرجوب -ذراع عرفات اليمنى
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( )35إعالن واشنطن

�أ -بعد عدة �أجيال من العداء والدم والدموع ،ويف �أعقاب ما خلفته �سنوات الأمل واحلروب ،فقد عقد جاللة امللك
احل�سني ورئي�س الوزراء رابني العزم على و�ضع حد لإراقة الدماء والأحزان .فبهذه الروح ،عقد اجتماع اليوم
يف وا�شنطن بني جاللة امللك احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية ورئي�س الوزراء وزير الدفاع الإ�سرائيلي
ال�سيد يت�سحاق رابني بناء على دعوة الرئي�س بيل كلينتون رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية .وت�شكل مبادرة
الرئي�س كلينتون هذه منعطف ًا تاريخي ًا يف حماوالت الواليات املتحدة الد�ؤوبة لتعزيز ال�سالم واال�ستقرار يف
ال�شرق الأو�سط.
ولقد كان مل�شاركة الرئي�س كلينتون ال�شخ�صية الف�ضل يف االتفاق على م�ضمون هذا الإعالن التاريخي .وما التوقيع
عليه �إ ّال �شاهد على ر�ؤياه البعيدة وتفانيه من �أجل ق�ضية ال�سالم.
ب -لقد �أكد جاللة امللك احل�سني ورئي�س الوزراء رابني من جديد �أثناء اجتماعهما على املبادئ اخلم�سة التي
حتكم فهمهما امل�شرتك جلدول الأعمال املتفق عليه والذي يهدف �إلى التو�صل �إلى �إقامة �سالم عادل ودائم
و�شامل بني الدول العربية والفل�سطينيني و�إ�سرائيل:
 -1ت�سعى �إ�سرائيل والأردن �إلى حتقيق �سالم عادل ودائم و�شامل بني �إ�سرائيل وجريانها مثلما ي�سعيان �إلى
التو�صل �إلى معاهدة �سالم بني البلدين.
� -2سيوا�صل البلدان ب�شكل حثيث مفاو�ضاتهما للو�صول �إلى حالة �سالم تقوم على قراري جمل�س الأمن
الدويل ( )242و( )338يف �سائر جوانبهما مثلما تقوم على احلرية وامل�ساواة والعدالة.
 -3حترتم �إ�سرائيل الدور احلايل اخلا�ص للمملكة الأردنية الها�شمية يف الأماكن املقد�سة الإ�سالمية يف
القد�س ،وحينما ت�أخذ املفاو�ضات املتعلقة بالو�ضع النهائي ملدينة القد�س جمراها ،ف�إن �إ�سرائيل
�ستعطي �أولوية عالية لدور الأردن التاريخي يف هذه املقد�سات .وبالإ�ضافة لذلك ،فقد اتفق الطرفان
على العمل �سوي ًا لتعزيز العالقات بني الديانات التوحيدية الثالث.
 -4يعرتف البلدان بحقهما والتزامهما بالعي�ش ب�سالم مع بع�ضهما كذلك مع باقي الدول �ضمن حدود �آمنة
ومعرتف بها .كما ي�ؤكدان احرتامهما واعرتافهما ب�سيادة كل دول املنطقة ووحدة �أرا�ضيها وا�ستقاللها
ال�سيا�سي.
 -5يرغب البلدان يف تطوير عالقات ح�سن اجلوار والتعاون بينهما و�صو ًال �إلى حتقيق الأمن الدائم ولتفادي
التهديدات وا�ستخدام القوة بينهما.
ج� -إن ال�صراع الطويل بني الدولتني يقرتب من نهايته ،وعليه ف�إن حالة احلرب بني الأردن و�إ�سرائيل قد طويت
�صفحتها.
د -وبناء على هذا الإعالن وعم ًال بجدول الأعمال امل�شرتك املتفق عليه ،ف�إن كال البلدين �سيمتنع عن القيام
ب�أعمال �أو ن�شاطات من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على �أمن الطرف الآخر �أو �أن حتكم م�سبق ًا على الو�ضع النهائي
للمفاو�ضات .و�سيمتنع �أي طرف عن تهديد الطرف الآخر با�ستخدام القوة �أو ال�سالح �أو �أي و�سيلة �أُخرى
�ضده ،و�سيحول الطرفان دون وقوع �أي تهديدات تخل بالأمن نتيجة �أي عمل �إرهابي مهما كان نوعه.
هـ -لقد �أحيط جاللة امللك احل�سني ورئي�س الوزراء رابني علم ًا بالتقدم الذي حتقق يف املفاو�ضات الثنائية على
امل�سار الأردين الإ�سرائيلي يف الأ�سبوع املا�ضي يف ما يت�صل باخلطوات التي اتفق عليها لتنفيذ جداول
الأعمال الفرعية املتعلقة باحلدود وق�ضايا الأرا�ضي والأمن واملياه والطاقة والبيئة ووادي الأردن.
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و�إذ يدركان بنود جدول الأعمال امل�شرتك املتفق عليه (احلدود وم�س�ألة الأرا�ضي) فقد �أحيطا علم ًا ب�أن
اللجنة الفرعية للحدود قد تو�صلت �إلى اتفاق يف متوز  1994حمققة بذلك جزء ًا من الدور املنوط بها يف جدول
الأعمال الفرعي .كما �أحيطا علم ًا ب�أن اللجنة الفرعية للمياه والبيئة والطاقة ،ان�سجام ًا مع ما ت�ستهدفه مفاو�ضاتها،
قد وافقت على االعرتاف املتبادل باحل�ص�ص احلقة لكل من الطرفني يف مياه نهر الأردن ونهر الريموك .كما اتفقا
على �أن يحرتم وميتثل الطرفان ب�شكل كامل ملا تتمخ�ض عنه املفاو�ضات من حقوق يف التخ�صي�صات وفق ًا للمبادئ
املقبولة واملتفق عليها وبالنوعية التي يوافق عليها الطرفان.
كما عبرّ جاللة امللك احل�سني ورئي�س ال��وزراء رابني عن ارتياحهما العميق واعتزازهما بعمل اللجنة
الثالثية يف اجتماعها الذي عقد يف الأردن الأربعاء  20متوز  1994والذي ا�ست�ضافه رئي�س ال��وزراء الأردين
الدكتور عبد ال�سالم املجايل بح�ضور وزير اخلارجية وارن كري�ستوفر ووزير اخلارجية �شمعون بري�س .وعبرّ ا كذلك
عن �سعادتهما مل�شاركة الواليات املتحدة والتزامها يف هذا امل�سعى.
و -يعتقد جاللة امللك احل�سني ورئي�س الوزراء رابني ب�أنه ال بد من اتخاذ خطوات من �أجل جتاوز احلواجز النف�سية
واالنعتاق من تركة احلرب� .إن الأردن و�إ�سرائيل وهما ي�سعيان بتفا�ؤل نحو تعميم مكا�سب ال�سالم على
اجلميع يف املنطقة ،لعازمان على النهو�ض مب�س�ؤولياتهما جتاه البعد الإن�ساين يف جمال �صنع ال�سالم،
ويدركان �أن االختالالت والتفاوتات االقت�صادية هي ال�سبب الرئي�س للتطرف الناجم عن الفقر والبطالة
وانحطاط كرامة الإن�سان .وبهذه الروح فقد �أق ّر جاللة امللك احل�سني ورئي�س الوزراء رابني جمموعة من
اخلطوات لرتمز �إلى املرحلة اجلديدة:
 -1الربط الهاتفي املبا�شر بني الأردن و�إ�سرائيل.
 -2ربط ال�شبكات الكهربائية بني الأردن و�إ�سرائيل كجزء من ت�صور �إقليمي.
 -3فتح نقطتي عبور جديدتني بني �إ�سرائيل والأردن ،واحدة يف الطرف اجلنوبي العقبة�-إيالت والثانية يف
نقطة يف ال�شمال يتفق عليها.
� -4ستعطى من حيث املبد�أ حرية املرور بني الأردن و�إ�سرائيل لل�سواح من رعايا الدول الثالثة.
 -5ت�سريع املفاو�ضات لفتح ممر جوي دويل بني البلدين.
� -6ستتعاون قوات الأمن العام يف الأردن و�إ�سرائيل على مكافحة اجلرمية مركزة على التهريب وبخا�صة
تهريب املخدرات و�ستدعى الواليات املتحدة الأمريكية �إلى اال�شرتاك يف هذا اجلهود.
 -7ت�ستمر املفاو�ضات املتعلقة بال�ش�ؤون االقت�صادية متهيد ًا للتعاون الثنائي امل�ستقبلي مبا يف ذلك �إلغاء �سائر
�أنواع املقاطعة االقت�صادية .يجري تنفيذ كل هذه اخلطوات يف �إطار خطط التنمية املتعلقة بالبنية
التحتية على �صعيد املنطقة ككل وبالرتابط مع املفاو�ضات الثنائية بني الأردن و�إ�سرائيل يف موا�ضيع
احلدود والأمن واملياه والق�ضايا ذات ال�صلة دون امل�س بالنتيجة النهائية للمفاو�ضات املتعلقة بالبنود
املدرجة على جدول الأعمال الأردين-الإ�سرائيلي امل�شرتك املتفق عليه.
ز -اتفق جاللة امللك احل�سني ورئي�س الوزراء رابني على عقد اجتماعات دورية �أو عندما تدعو احلاجة للنظر يف
التقدم الذي حترزه املفاو�ضات وقد �أعربا عن عزمهما على رعاية عملية ال�سالم بكل جوانبها وتوجيهها.
ح -ويف اخلتام ،ف�إن جاللة امللك احل�سني ورئي�س الوزراء رابني يرغبان يف التعبري عن جزيل �شكرهما وتقديرهما
للرئي�س بيل كلينتون و�إدارته على جهودهما الد�ؤوبة يف دفع ق�ضية ال�سالم والعدالة والرخاء جلميع �شعوب
املنطقة .ويرغبان يف توجيه ال�شكر �إلى الرئي�س �شخ�صي ًا على ترحيبه احلار بهما وعلى ح�سن �ضيافته.
واعرتاف ًا بتقديرهما ف�إن جاللة امللك احل�سني ورئي�س الوزراء رابني قد طلبا من الرئي�س كلينتون توقيع هذه
الوثيقة ك�شاهد وكم�ضيف الجتماعهما.
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تلك هي الـمرة الأولى التي تقطع فيها �إ�سرائيل تعهد ًا على نف�سها حول الو�ضع النهائي
للـمدينة� .أما ال�ضمانات الـمعطاة للفل�سطينيني حول هذه النقطة فال تتعلق يف الواقع �إال
بالو�ضع الراهن ،ولي�س باالتفاقية النهائية ،وهذا ما اغ�ضب عرفات الذي "انفجر" غ�ضبه
مرة �أخرى �إثر توقيع اتفاقية ال�سالم الأردنية-الإ�سرائيلية يف ت�شرين الثاين من نف�س ال�سنة،
والتي وردت فيها الفقرة ذاتها اخلا�صة بالقد�س التي جاءت يف �إعالن وا�شنطن.
وبالن�سبة لعرفات فالـم�س�ألة تتعلق بال�سالم واحل��رب ،وهو ي�ؤكد دائما �أن ال�سيادة
على اجلزء العربي من القد�س حق يعود �إلى الفل�سطينيني ،وال يحق للـمحتل الإ�سرائيلي
�أن يت�صرف به على هواه .القد�س عا�صمة الدولة الفل�سطينية� .إنها لي�ست للبيع،هكذا قال
حمتدا يف خطابه �أمام طالب جامعة الأزهر يف غزة بعد االتفاق الأردين-الإ�سرائيلي .

جوائز
يف متوز  ،1994ت�سلـم عرفات وراب�ين وبريي�س ،برعاية اليون�سكو ،جائزة هوفويه-
بوانيي وذلك يف جو ودي للغاية ،وتخللته م�صافحة بني عرفات ورابني وبريي�س و�سط ت�صفيق
احلا�ضرين.

رابني رئي�س الوزراء اال�سرائيلي

ويف ت�شرين الثاين  ،1994ت�سلـم عرفات مع رابني والـملك ح�سني جائزة ال�سالم،
التي منحت لهم من �صندوق رونالد ريغان يف لو�س �أجنيلو�س .بعدها ب�أ�سبوع ،ت�سلم عرفات
ورابني وامللك ح�سني جائزة �أ�ستوريا�س ،التي حتمل ا�سم ويل عهد العر�ش الإ�سباين ،الذي
قدمها لهم بنف�سه.

جائزة نوبل لعرفات
اختتمت تلك ال�سنة بجائزة نوبل لل�سالم التي منحت لعرفات ورابني وبريي�س .و�أ�صدر
حزب الليكود اليميني الإ�سرائيلي بيانا عنيف اللهجة جاء فيه :رابني وبريي�س يلحقان
الإهانة بال�شعب اليهودي بتقبلهما جائزة نوبل �شراكة مع قاتل �شعبهما.وجاء بيان الليكود
يف �سياق حملة حتري�ض ميينية متطرفة ووا�سعة �ضد �شريك عرفات يف "�سالم ال�شجعان"
ا�سحق رابني.
ويف اجلانب الفل�سطيني وبينما كانت جتري مباحثات �سرية لدمج "منظمات الرف�ض"
يف ال�سلطة الفل�سطينية� ،أقدمت �إ�سرائيل على اغتيال �أحد منا�ضلي حركة اجلهاد الإ�سالمي
فثارت انتقادات لل�سلطة ،وا�ستغل ر�ؤ�ساء اجهزة الأمن الإ�سرائيلية احلادث لي�شككوا يف
�شعبية ومكانة عرفات ،وليت�ساءلوا �إن كان مبقدوره مواجهة حرب �أهلية ،كان الـم�س�ؤولون

162

الإ�سرائيليون يحلـمون باندالع مواجهة �شاملة ،غري �أن عرفات الذي كان دائما يعمل على
جتنب فخ احلرب الأهلية� ،أو�ضح لرابني �أنه على العك�س من ذلك ي�سعى �إلى �ضم الـمعار�ضة
الأ�صولية وبالدرجة الأولى حما�س �إلى حكومة وحدة وطنية.

بداية صدامات مع «حماس»
خالفا لرغبة عرفات اندلعت ا�شتباكات دموية يف غزة بني ال�شرطة الفل�سطينية
ومقاتلني من حما�س قرب م�سجد فل�سطني يوم  18ت�شرين الثاين  ،1994وذهب �ضحيتها 16
قتيال و�أكرث من  100جريح ،واعترب عرفات �أن من ارتكب"الـمجزرة "هم عمالء لإ�سرائيل
من �أجل خلق ا�ضطرابات يف قطاع غزة وزعزعة اال�ستقرار .وقد �أطلقوا ر�صا�صا متفجرا
على ر�ؤو�س ثمانية من "فتح" من م�سافة قريبة ،و�سقط قتيالن �آخران من ال�شرطة وكان
معظم ال�ضحايا من م�ؤيدي ال�سلطة وم�سرية ال�سالم.
دخلت حما�س يف �صراع �ضد ال�سلطة ،فُر�ضت حالة الطوارئ يف قطاع غزة.و�ألقى
عرفات خطابا حما�سيا �شجب فيه �أولئك الذين ي�سعون "لتدمري ال�سالم" ،الذين و�صفهم
ب�أنهم يت�صرفون بتوجيهات من دول خارجية ،ولكنه دعا �أي�ضا �إل��ى �إط�لاق �سراح كافة
الـمعتقلني الفل�سطينيني ،مبن فيهم ال�شيخ اجلليل �أحمد يا�سني م�ؤ�س�س حما�س املعتقل يف
�إ�سرائيل.
وف�ي�م��ا ك��ان��ت الـمباحثات ح��ول االت�ف��اق�ي��ات ت ��راوح م�ك��ان�ه��ا ،ت��وا��ص�ل��ت العمليات
الفل�سطينية �ضد �أهداف �إ�سرائيلية يف ذلك الوقت،و فتح عرفات ورابني قناة ثانية "�سرية"
لـمحادثات �أكرث فعالية ،وبد�أ العمل بها منذ كانون الأول  ،1994غري �أن الـمطالب الإ�سرائيلية
بخ�صو�ص الأمن �أثارت مرة �أخرى خالفات كبرية ،حذر عرفات ممثله يف املفاو�ضات �أحمد
قريع من هذه النقطة ،م�شريا �إلى �أن الإ�صرار الإ�سرائيلي على مو�ضوع الأمن هدفه تربير
اال�ستيطان.
وبينما ا�ستمرت الـمحادثات مع �إ�سرائيل ،توا�صلت الـمواجهات بني ال�شرطة الفل�سطينية
وحما�س.ومل تتوقف العمليات من "حما�س" و"اجلهاد" �ضد الإ�سرائيليني ،وكانت �إحدى
العمليات الأكرث عنفا هي تلك التي نفذتها حركة اجلهاد الإ�سالمي يوم  22كانون الأول 1995
يف بيت ليد وقتل فيها � 21إ�سرائيليا ،معظمهم من اجلنود� ،أدان عرفات العملية فورا ،وقدم
تعازيه لرابني ،كان الرئي�س الفل�سطيني يخ�شى �أن تن�سف مثل تلك العمليات جهود ال�سالم.
يف �أواخر ني�سان � ،1995صادق رابني على �أ�ضخم م�صادرة للأر�ض متت يف القد�س
ال�شرقية منذ خم�سة ع�شر عاما .ك��ان الهدف منها �إن�شاء  2500م�سكن للم�ستوطنني
الإ�سرائيليني ،ا�ستنكر عرفات هذه الـم�صادرات �أمام جتمع جماهريي مبنا�سبة الأول من
�أيار يف غزة ،داعيا الـمجتمع الدويل للتدخل� .ساندته حينها حركة ال�سالم الآن الإ�سرائيلية،
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و�أر�سلت له وفدا لدعوته للـم�شاركة يف جتمع �ضخم �سيتم تنظيمه يف تل �أبيب فوافق ..كان
يريد ان يغتنم اية فر�صة ليدفع مب�سرية ال�سالم �إلى الأمام .غري �أن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
لـم يح�صل على ت�صريح لدخول �إ�سرائيل ،حيث خ�شي رابني من ردود فعل اليمني الإ�سرائيلي.

عام على قيام السلطة
و بعد عام على قيام ال�سلطة ورغم ما حدث من �صدامات داخلية بقيت مكانة عرفات
يف ال�ساحة الفل�سطينية ال تنازع�.أظهر ا�ستطالع للر�أي �أن 4ر،%87يثقون بعرفات،وح�صل
ال�شيخ �أحمد يا�سني على 9ر ،%01وحيدر عبد ال�شايف على 1ر ،%7وفي�صل احل�سيني على
4ر .%3فعالوة على تاريخه الن�ضايل املعروف جيدا للفل�سطينيني،كان منط حياته الـمتوا�ضع
وا�ضحا �أي�ضا ومعروفا للجميع .كان �أي مواطن يجد طريقه �إلى عرفات ويجد عنده امل�ساعدة
التي يريد   .

والدة زهوة
ويف  24متوز  1995رزق يا�سر عرفات بابنته زه��وة( ،)36التي ُول��دت يف الـم�ست�شفى
الأمريكي يف "نويي" يف باري�س ،كان الأب يف �أريحا حني تلقى اخلرب هاتفيا ،وقالت له زوجته
�سهى �:إنها �صورة عنك .وو�صفتها يف ما بعد ب�أنها عنيدة مثل والدها ،وبعد يومني و�صل
عرفات �إلى باري�س ،وبعد لقائه بالرئي�س �شرياك ،توجه �إلى الـم�ست�شفى واحت�ضن ابنته معتز ًا
وفخورا بها.

زهوة ابنة عرفات يف يوم تخرجها يف اجلامعة
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وج� ّه��ت زه��وة اب�ن��ة الزعيم ال��راح��ل يا�سر ع��رف��ات �شكرها للرئي�س حم�م��ود عبا�س الهتمامه
مب�سريتها التعليمية و�إر�ساله وف ًدا ممثلاً عنه �إلى حفل تخرجها من جامعة فرن�سا للعلوم ال�سيا�سية.
وقالت �إن الرئي�س كان مبثابة الأب لها يف وقت فقدت فيها عطف وحنان والدها ال�شهيد الراحل.
وبينت زهوة �أنها �ستقوم مبوا�صلة م�سريتها التعليمية ،حيث تتطلع �إلى درا�سة الدكتوراه يف
الفرتة القادمة.
وك�شفت عن �أن الرئي�س �أبلغها بقراره توظيفها يف م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية لال�ستفادة من
خربتها التي اكت�سبتها خالل الدرا�سة.
يف ال�سياق� ،شكرت �سهى عرفات وال��دة زه��وة الرئي�س �أب��و م��ازن لوقوفه الدائم بجانب ابنتها
ودعمه لها ،كما تقدمت بال�شكر لكل ال�شخ�صيات التي �شاركت �أ�سرة الرئي�س الراحل فرحتهم بتخرج
ابنتهم.
نالت زهوة درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة باري�س للعلوم ال�سيا�سية ،و�شارك
يف حفل تخريجها رئي�س اللجنة الرئا�سية العليا ل�ش�ؤون الكنائ�س يف فل�سطني ،الدكتور رمزي خوري،
ممث ً
ال عن الرئي�س حممود عبا�س.
وقال خوري�" :إن اهتمام ومتابعة الرئي�س حممود عبا�س البنة رمز وقائد ال�شعب الفل�سطيني
ال�شهيد يا�سر عرفات ي�أتيان وفاء لإرث ال�شهيد �أبي عمار" ،و�شارك يف حفل التخرج �أي�ضاً �سفراء دولة
فل�سطني لدى فرن�سا �سلمان الهريف ،ول��دى اليون�سكو �إليا�س �صنرب ،ول��دى قرب�ص غابي الطويل،
ورئي�سة �إيرلندا ال�سابقة م��اري روبن�سون ،ورئي�س الأكادميية الفرن�سية ،دانييل رون��دو� ،إل��ى جانب
�شخ�صيات عامة من بينهم الأخ�ضر الإبراهيمي.
خ�لال املرا�سيم الر�سمية لت�شييع جثمان الزعيم الفل�سطيني يا�سر عرفات بالقاهرة يف 12
ت�شرين الثاين  ،2004مل يفت عد�سات الكامريات و�أنظار امل�شاهدين الذين كانوا يتابعون النقل احلي
لتلك اجلنازة منظر الفتاة الوحيدة يف امل�شهد برمته وهي تبكي قرب �أمها ،الفتاة الوحيدة يف ذلك
امل�شهد املهيب -الذي ح�ضره ع�شرات القادة وامل�س�ؤولني العرب والأجانب -هي زهوة ،البنت الوحيدة
ليا�سر عرفات .
زهوة ثمرة زواج "اخلتيار" -بعد �أن بلغ من العمر  61عاما -ب�سهى الطويل ،وهي �شابة فل�سطينية
كانت �آنذاك يف ربيعها الـ ( ،)27تنحدر من و�سط مي�سور يف ال�ضفة الغربية ،وكانت م�ساعدة له عندما
كانت منظمة التحرير الفل�سطينية تتخذ من تون�س مقرا لها.
اختار �أبو عمار ا�سم زهوة �إحياء ووفاء لذكرى والدته التي وافتها املنية عام  1933وهو يف ربيعه
الرابع .ولدت زهوة بباري�س يف  24متوز  ،1995وانتقلت للعي�ش يف الأرا�ضي الفل�سطينية مع بدء و�ضع
اللبنات الأولى لل�سلطة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ا�ستنادا �إلى اتفاقات
�أو�سلو.
لكن زه��وة مل متكث ه�ن��اك ط��وي�لا� ،إذ مل ي�ش�أ ع��رف��ات �أن ت�ت��أث��ر مب�شاهد دب��اب��ات االح�ت�لال
الإ�سرائيلي وهي حتا�صر منزله ومكتبه يف املقاطعة مبدينة رام اهلل� ،أو م�شاهد الدمار يف قطاع غزة
جراء الغارات اجلوية التي طالت حتى بيت عرفات يف حي الرمال.
و�صلها نب�أ رحيل والدها يف  11ت�شرين الثاين  2004وهي يف تون�س ،فيما كانت والدتها برفقة �أبي

165

عمار الذي كان يعالج يف فرن�سا .ومن تون�س �سافرت زهوة رفقة الرئي�س التون�سي �آنذاك زين العابدين
بن علي �إلى القاهرة حل�ضور مرا�سيم الت�شييع الر�سمية ،قبل �أن تنتقل �إلى رام اهلل رفقة جثمان والدها
الذي ووري الرثى يف "املقاطعة".
بعد رحيل عرفات ،عا�شت زه��وة مع والدتها يف تون�س ،قبل �أن ت�ضطر الأخ�يرة للمغادرة �إلى
مالطا ب�سبب خالفات مع زوجة الرئي�س التون�سي املخلوع ،بلغت حد �سحب اجلن�سية التون�سية من
�سهى عام .2007
وتعي�ش زهوة يف كنف والدتها حياة بعيدة عن الأ�ضواء ،وتتابع درا�ستها وقد تخرجت يف اجلامعة.
ورثت زهوة من والدها بع�ض مالمح وجهه ،والتعلق بفل�سطني التي حتلم بالعودة �إليها ،لكن ال
يبدو �أنها �ستقتفي م�ساره التعليمي واملهني الذي بد�أه مهند�سا ،قبل �أن تخطفه دروب الكفاح ومتاهات
ال�سيا�سة.
"افتقد والدي الذي مل �أعرفه كثريا وحرمني االحتالل الإ�سرائيلي من ر�ؤيته بعد ق�صف
منزلنا يف غ��زة حيث طلب م��ن وال��دت��ي �أن ن�غ��ادر فل�سطني حتى ال ي�ضغط عليه االح�ت�لال بابنته
وزوجته" .بهذه الكلمات حتدثت زهوة ابنة الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات ،البالغة من
العمر  16عاما انذاك عن والدها يف الذكرى ال�سابعة لوفاته.
تتذكر زهوة والدها الذي تويف وهي يف التا�سعة من عمرها واو�صاها "بعدم التفريط بوطنها
فل�سطني" واحلفاظ على احلقوق الفل�سطينية.
وقالت زهوة يف اول مقابلة لها عرب الهاتف من مالطا حيث تقيم مع والدتها �سهى ،يف الذكرى
ال�سابعة لوفاة والدها "او�صاين والدي ابو عمار بعدم التفريط بوطننا فل�سطني والتم�سك باحلقوق
والثوابت الفل�سطينية".
وتتابع "غرفتي مليئة ب�صوره ،فانا اعرف ان والدي رمز لل�شعب الفل�سطيني وق�ضيته واعرف
ان كل فل�سطيني يحبه ويعرف انه قدم حياته من اجل فل�سطني وحرية �شعبها".
وت�ضيف "ارى اين ا�شبه والدي كثريا وامتنى لو انه مل ي�ست�شهد وكان معي االن.

زهوة مع الدكتور رمزي خوري مدير مكتب الراحل عرفات
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أوسلو ()2
يف ربيع و�صيف  1995تكثفت الـمباحثات حول اتفاقية "�أو�سلو" ،و�أخذ يا�سر عرفات
يفاو�ض ،وي�ساوم ،ويك�سب �أحيانا .وكان اذا ما ا�صطدم ،كما هو احلال يف معظم الوقت،
بجدار الرف�ض الإ�سرائيلي ..ك��ان بارع ًا يف الت�صدي ..بل و�إث��ارة زخ��م حملي واقليمي
ودويل للتغلب على ذلك الرف�ض .ومن ذلك مثال� ،أثناء الـمرحلة الأخرية من الـمفاو�ضات
يف طابا(� ،)37صيف  ،1995وحني عر�ضت عليه خريطة �إع��ادة انت�شار اجلي�ش الإ�سرائيلي
يف ال�ضفة الغربية ،غادر مائدة الـمفاو�ضات غا�ضبا .كان من الـم�ستحيل عليه ،كما �أو�ضح
لل�صحافيني� ،أن يوافق على �إجراء ال يت�ضمن �أي توا�صل جغرايف بني مدن ال�ضفة الغربية
ال�سبع �أو بني قراها .كانت هذه اخلريطة متثل كانتونات متجاورة يف منطقة �سوف تكون
ال�سلطة فيها للإ�سرائيليني حتى بعد �إعادة االنت�شار .وب�ضغط من الرئي�س مبارك ،وافق على
العودة �إلى التفاو�ض ،ومتكن من انتزاع بع�ض التعديالت.
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اتفاقية طابا مرحلية �أبرمتها منظمة التحرير الفل�سطينية و�إ�سرائيل ب�ش�أن �إدارة احلكم يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ جرت مباحثاتها يف طابا مب�صر و ُوقعت ر�سميا يف وا�شنطن يوم � 28أيلول
 ،1995وا�شتهرت بـ"اتفاقية �أو�سلو  "2لكونها �أحد ملحقاتها التف�صيلية املهمة.
أبرز المضامين

ت�ضمنت "اتفاقية طابا" -التي �أ�س�ست ملرحلة انتقالية ثانية وكانت مقدمة ملفاو�ضات الو�ضع
النهائي بني الطرفني (ق�ضايا القد�س ،الالجئني ،امل�ستوطنات ،الرتتيبات الأمنية ،احلدود ،العالقات
والتعاون مع ال��دول امل�ج��اورة) -ت�أكيدا ملا �سبقها من تفاهماتهما يف االتفاقات ال�سابقة عليها وعلى
الرتتيبات الأمنية واملعابر ،ون�صت على �أنها تدخل حيز التنفيذ يوم توقيعها.
تكونت االتفاقية من عدة ف�صول و�أرفقت بها ملحقات تف�صيلية متعددة ،وعاجلت ف�صولها
وملحقاتها ترتيبات نقل ال�سلطة املدنية ،و�إع��ادة انت�شار القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية والرتتيبات
الأمنية ،وبرامج التعاون والعالقة بني الطرفني� ،إ�ضافة �إلى �أحكام خمتلفة.
ومن �أبرز النقاط التي احتوتها حتديدا اتفاقية طابا الفل�سطينية-الإ�سرائيلية ما يلي:
 -1تنظيم انتخابات فل�سطينية الختيار  82ع�ضوا للمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني يف ال�ضفة وغزة،
ومنح فل�سطينيي القد�س حق امل�شاركة يف االنتخابات ،مع مراعاة ما ورد يف "ملحق ترتيبات
االنتخابات بخ�صو�ص القد�س".
وحتدد االتفاقية "تنظيم بنية ووظيفة املجل�س" ،وتن�ص على �أن "قانون و�أنظمة االنتخابات لن
تكون خمالفة لأحكام هذه االتفاقية" ،وعلى �إلزام املجل�س بعد تن�صيبه ب�إلغاء بنود "امليثاق الوطني
الفل�سطيني" املعادية لإ�سرائيل.
كما ن�صت االتفاقية على �أنه "�ستنقل �إ�سرائيل �صالحيات وم�س�ؤوليات -كما هو حمدد يف هذه
االتفاقية -من احلكومة الع�سكرية الإ�سرائيلية و�إدارتها املدنية �إلى املجل�س مبوجب هذه االتفاقية،
و�سوف ت�ستمر �إ�سرائيل يف ممار�سة �صالحياتها وم�س�ؤولياتها التي مل يتم نقلها".
�" -2إعادة انت�شار" القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية -على مرحلتني -من �ست مدن عربية رئي�سية
و 400قرية يف بداية ع��ام  ،1996مع و�ضع ترتيبات خا�صة ملدينة اخلليل تتعلق بحماية 400
م�ستوطن يهودي فيها.
 -3ق�سمت �أرا�ضي ال�ضفة الغربية �إلى ثالث مناطق ،مع احتفاظ �إ�سرائيل ب�سيطرتها على احلدود
والأمن اخلارجي والقد�س وامل�ستوطنات و"م�س�ؤولية الأمن ال�شامل للإ�سرائيليني" .واملناطق
الثالث هي:
 منطقة "�أ" :وتخ�ضع �أمنيا و�إداريا بالكامل لل�سلطة الفل�سطينية. منطقة "ب" :وتخ�ضع �إداريا لل�سلطة الفل�سطينية و�أمنيا لإ�سرائيل. منطقة "ج" :وتخ�ضع �أمنيا و�إداريا بالكامل لل�سيطرة الإ�سرائيلية فقط.	-4الإف��راج عن املعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية (كانوا �آنذاك نحو  6000معتقل)
على ثالث مراحل تبد�أ من يوم التوقيع على االتفاقية ،على �أن يتم �إطالق �سراح جميع املعتقالت
وال�سجينات يف املرحلة الأولى.
كما مت االتفاق على �أن "الفل�سطينيني الذين �أقاموا �صالت مع ال�سلطات الإ�سرائيلية لن يكونوا
عر�ضة لأعمال امل�ضايقة �أو العنف �أو االنتقام �أو التع�سف �أو املحاكمة".
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تعبئة إسرائيلية ضد عرفات
يف �صيف  ،1995فر�ض عرفات هدنة على حما�س وغريها من التنظيمات الفل�سطينية.
غري �أن الدعاية الـمناه�ضة لأو�سلو توا�صلت على م�ستوى ال�شارع ،و�أ�صبح اجلميع يخ�شى �أن
يتعر�ض رئي�س ال�سلطة لـمحاولة قتل.
يف اجلانب الإ�سرائيلي� ،شكل �أن�صار �إ�سرائيل الكربى جلنة راح��ت ت�ضاعف من
احلمالت والـمظاهرات �ضد احلكومة ،وبخا�صة �ضد راب�ينُ .و�صف رئي�س ال��وزراء ب�أنه
"خادم لعرفات" و "جمرم"  ..و�أُطلقت دعوات �إلى قتله بررتها الفتاوى احلاخامية بحجة
�أنه "يعطي �أر�ض الـميعاد �إلى غري اليهود" .ورفع الـمتظاهرون يف ال�شوارع �صورا لرابني
يغطي ر�أ�سه بكوفية عرفات وعليها كلمة "كاذب".

توقيع "أوسلو"
ويف � 28أيلول  ،1995وقع عرفات ورابني يف وا�شنطن "االتفاق االنتقايل الفل�سطيني
الإ�سرائيلي حول ال�ضفة الغربية وقطاع غزة" والذي ا�شتهر بـ "�أو�سلو" ،بح�ضور الرئي�س
كلينتون والـملك ح�سني .يحدد هذا االتفاق ،مبلحقاته الع�شرة ،االن�سحاب الإ�سرائيلي من
الـمناطق الـمكتظة بال�سكان الفل�سطينيني ،وتو�سيع نطاق احلكم الذاتي الفل�سطيني ،وين�ص
على انتخاب جمل�س فل�سطيني من  88ع�ضوا ،يتمتع ب�سلطات �شريعية وميار�س �سلطة تنفيذية
حمدودة.
ويق�سم االت �ف��اق ال�ضفة الغربية �إل��ى ث�لاث م�ن��اط��ق�" .أ"و"ب" و"ج" تن�سحب
ال�ق��وات الإ�سرائيلية منها ،خ�لال � 18شهرا على ث�لاث م��راح��ل .وتلتزم "م .ت .ف"،
من جهتها ،ب�إلغاء بنود الـميثاق الوطني التي "تنكر حق �إ�سرائيل يف الوجود" .ويتعني �أن
تبد�أ مباحثات احلل النهائي للنزاع يف موعد �أق�صاه �أيار  ،1996بهدف توقيع اتفاقية قبل
ت�شرين الأول .1999
ويف زيارة �إلى وا�شنطن التقى عرفات مع نحو  200من املثقفني الفل�سطينيني البارزين
الذين يعي�شون يف الواليات الـمتحدة ،عبرّ معظمهم عن حتفظه بل انتقاده عملية �أو�سلو،
فقال لهم�" :س�أخربكم �أمرا� ..أنا �أي�ضا يل حتفظات ،ولكن ال تن�سوا �أننا حققنا �شيئا مهما،
وهو �أن �شعبنا عاد لي�شغل مكانه على خريطة ال�شرق الأو�سط .بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي،
وبعد حرب اخلليج التي و�ضعت ،وللأ�سف ،حدا نهائيا للت�ضامن العربي ،جرت حماوالت
ل�شطب الفل�سطينيني عن اخلريطة .ال تظنوا �أن من ال�صعب �شطب �شعب عن اخلريطة .بل
هو �أمر ممكن .قد تظل ال�شعوب يف هذه احلالة موجودة ،ولكن ال يعود �أحد ي�سمع �صوتها.
بالن�سبة لنا ،لقد جتاوزنا هذه الأزمة بف�ضل اتفاقية �أو�سلو".
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المشاركة في ذكرى األمم المتحدة
عاد يا�سر عرفات �إلى الواليات الـمتحدة يف ت�شرين الأول ،حيث دعي للـم�شاركة يف
الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س منظمة الأمم الـمتحدة ،ويف هذه املرة �شارك بال�صفة الر�سمية
ذاتها التي يتمتع بها زعماء الدول الـمئة واخلم�سني الآخرين .وتغريت عالقته مع ا�سحق
رابني و�صارت تت�سم بطابع ودي� ،أ�شاد به رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية �أمام اجلمعية العامة،
فخرج عن ن�ص خطابه الر�سمي ليعرب عن تقديره ال�شخ�صي لـ "�شريكنا يف عملية ال�سالم"،
كا�ستجابة منه لبادرة عرفات الذي جاء �إلى القاعة لي�ستمع �إلى كلـمته ..وت�صافح الرجالن
امام مدخل الأمم املتحدة ..وكان ذلك �آخر لقاء بينهما.

اغتيال رابين
ت�صاعدت احلمالت اليمينية يف �إ�سرائيل �ضد رابني ،ويف الأول من ت�شرين الثاين ،رد
رابني عرب التلفزيون الإ�سرائيلي على االنتقادات التي توجه �إليه ،فقال م�شددا�:أ�صبح عرفات
�شريكنا يف عملية امل�صاحلة بيننا وبني الفل�سطينيني .لكن مل يلبث رابني �أن تعر�ض لالغتيال
يف الرابع من ت�شرين الثاين  1995على يد يغئال عمري ،الطالب اليميني املتطرف ،اليمني
الأ�صل.
كانت تلك �صدمة �شديدة لعرفات الذي قال فور �سماعه النب�أ" ال �أ�ستطيع الت�صديق،
�أية كارثة هذه!" .لقد �شعر عرفات بانه خ�سر "�شريك �سالم ال�شجعان" ،ها هو "اجلرنال"
الذي تغري وحتول �إلى �صنع ال�سالم يغيب عن ال�ساحة الآن.
مل ت�سمح ال�سلطات الإ�سرائيلية لعرفات بامل�شاركة يف ت�شييع جثمان راب�ين ،لكنه
حر�ص على تقدمي تعازيه �شخ�صيا �إلى ليئا زوجة ا�سحق رابني ،بعد �ستة �أيام من االغتيال،
ا�صطحب كال من حممود عبا�س و�أحمد قريع يف زيارة لأ�سرة رابني يف حي"نيفيه �أفيفيم"
�شمال تل �أبيب .كانت تلك هي املرة الأولى التي يدخل فيها عرفات �إلى"الأرا�ضي الإ�سرائيلية".
كان الت�أثر بادي ًا على وجهه .وق ّبل الأبناء والأحفاد ،ودعا ليئا رابني بـ "�أختي" ،وقال �إنه فقد
�صديقا .ويف مقابلة مع الإذاع��ة الإ�سرائيلية ،قالت ليئا ":كان زوجي ،و�أنا كذلك ،نحرتم
ونقدر يا�سر عرفات كثريا ،يت�صف زوجي وعرفات كالهما بال�صفات القيادية ذاتها ،لي�س من
�شيمتهما الغ�ش ،اكت�شفت �أن يا�سرعرفات رجل يتحلى بالعديد من �صفات اجلدية وامل�س�ؤولية.
أكن له التقدير ،ت�أثرت كثريا مبا �أبداه من و ّد �إن�ساين حار جتاهي� ،إن حزن عرفات بعد
�إنني � ّ
وفاة ا�سحق كان عميقا و�صادقا ،وكذلك كانت تعازيه ،الأكرث عمقا و�صدقا على كل حال من
بع�ض ال�شخ�صيات املعار�ضة الإ�سرائيلية" .
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شمعون بيريس رئيسا لوزراء إسرائيل
خلف ا�سحق رابني يف رئا�سة احلكومة م�ساعده و�شريكه يف �أو�سلو� ،شمعون بريي�س،
الذي يعرفه عرفات جيدا ،والذي �أ ُمل �أن يوا�صل معه تطبيق االتفاقيات .يف لقائهما الأول،
يف كانون الأول  ،1995اتخذا قرارا مبوا�صلة تنفيذ االتفاقيات املوقعة دون �إبطاء.
مل يب ُد وقتها �أن مقتل رابني قد يعرقل عملية ال�سالم .وهكذا مت بعد �أ�سبوعني نقل
مدينة جنني يف �شمال ال�ضفة الغربية� ،إلى ال�سيطرة الفل�سطينية ومت االن�سحاب الإ�سرائيلي
منها وفق ما هو متفق عليه ..خرج ع�شرات الآالف من الرجال والن�ساء والأطفال �إلى ال�شوارع
ال�ستقبال عرفات والرتحيب به .زُينت املدينة بالأعالم الفل�سطينية وب�صور القائد ،الذي
�ألقى خطابا م�ؤثرا �أ�شار فيه �إلى تلك الأيام التي ق�ضاها يف املنطقة التي ت�سلل �إليها �صيف
عام  1967من �أجل تنظيم املقاومة امل�سلحة.

انسحابات إسرائيلية من مدن فلسطينية
بعد جنني ،توجه �أبو عمار �إلى نابل�س بعد خروج قوات االحتالل منها،واعتلى مبنى املحافظة
و�ألقى خطابا روى فيه الذكريات عن جتربته يف العمل ال�سري وتنظيم خاليا "فتح" هناك.
يف ذلك اخلطاب �أعلن عن تر�شحه لرئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،التي �ستجري
االنتخابات لها بعد �شهر من ذلك اليوم.

القداس األول مع عرفات
كانت بيت حلم املدينة الثالثة التي انتقلت �إلى ال�سيطرة الفل�سطينية قبل حلول عيد
امليالد� .أثارت زيارة عرفات �إلى املدينة حما�سا هائال بني ال�سكان ،وح�ضر قدا�س منت�صف
الليل .كانت تلك املرة الأولى التي ينقل فيها التلفزيون الفل�سطيني هذا احلفل التقليدي ويبثه
�إلى كافة �أنحاء العامل من كني�سة �سانت ــ كاترين املتاخمة لكني�سة املهد.
ومن فوق �سطح دير الأرمن الذي �أقيمت عليه املن�صة الر�سمية� ،أعلن عرفات :بيت حلم
مدينة فل�سطينية حتررت �إلى الأبد .هذه املدينة التي باركها اهلل بوالدة ي�سوع الفل�سطيني.
نحن اليوم ن�صلي هنا ،ويف العام القادم �سوف ن�صلي يف كني�سة القيامة يف القد�س وكذلك يف
امل�سجد الأق�صى� ،إنه يوم تاريخي لفل�سطني .
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االنسحاب من رام اهلل
يف كانون الأول  ،1995ان�سحب اجلي�ش الإ�سرائيلي من رام اهلل ،وا�ستقبلت جماهريها
عرفات ا�ستقبال املنت�صرين ،ونظمت له مرا�سم ال�شرف من �أفراد ال�شرطة والقوة البحرية.
بعدها ب�أيام زار قلقيلية وطولكرم ،ليختتم بهما حلقة زياراته للمدن التي انتقلت �إلى
ال�سيطرة الفل�سطينية .يف الوقت نف�سه� ،أطلقت �إ�سرائيل �سراح ب�ضعة �آالف من املعتقلني
الفل�سطينيني.
و يف ربيع  ،1996ان�سحب اجلي�ش الإ�سرائيلي من القرى والبلدات وخميمات الالجئني
يف ال�ضفة الغربية .ويف تلك الأثناء ،اتخذت خطوات جديدة لتعزيز �أ�س�س �سلطة احلكم
الذاتي.
يف  20ك��ان��ون ال �ث��اين  ،1996مت ت�ن�ظ�ي��م ان �ت �خ��اب��ات مل�ج�ل����س ول��رئ��ا� �س��ة احل�ك��م
الذاتي ،كانت اختبارا حقيقيا للدميقراطية الفل�سطينية� .،أعطت لل�سلطة اجلديدة �شرعية
انتخابية كانت تنق�صها.

انتخاب عرفات رئيسا للسلطة
انتُخب يا�سر عرفات رئي�سا لل�سلطة الفل�سطينية( )38وح�صل على  %87.1من �أ�صوات
امل�شاركني يف االنتخابات� ،أما �سميحة خليل مناف�سته فح�صلت على  %12.9من الأ�صوات.
جرت االنتخابات الرئا�سية يف نف�س يوم انتخاب الأع�ضاءالـ ( )88للمجل�س الت�شريعي،
التي تناف�س فيها  700مر�شح .فاز اع�ضاء "فتح" و�أن�صارهم امل�ستقلون بـ ( )68مقعدا.
و�أ�صبح عرفات يتمتع بالأغلبية املريحة يف الربملان اجلديد وحققت االنتخابات الت�شريعية
جناحا مهم ًا لل�سلطة الفل�سطينية.
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هامش
( )38انتخاب عرفات

جرت انتخابات رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف  20كانون الثاين  1996يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة بني يا�سر عرفات من حركة فتح وامل�ستقلة �سميحة خليل والتي �أ�سفرت عن انتخاب عرفات فيها وهو املن�صب
ال��ذي �شغله حتى وف��ات��ه ع��ام  2004وذل��ك بح�صوله على  ٪87.1مقابل  ٪12.9للمر�شحة امل�ستقلة وق��د جرت
االنتخابات بناء على اتفاقية �أو�سلو حيث ت�شري املادة الثالثة منه �إلى �ضرورة �إجراء انتخابات عامة حرة ومبا�شرة،
الختيار �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني .ويف ايلول  1994مت االتفاق بني الطرفني على البدء باملباحثات
اخلا�صة ب�إجراء االنتخابات يف القاهرة يف ت�شرين الأول .1994
خ�ضعت االن�ت�خ��اب��ات بجميع مراحلها للرقابة املحلية وال��دول �ي��ة .فبموجب امل ��ادة ( )103م��ن قانون
االنتخابات ،جتري جميع العمليات االنتخابية ب�صورة علنية ومك�شوفة "لتمكني املراقبني الدوليني واملحليني من
مراقبة هذه العمليات يف جميع مراحلها ،ولتمكني رجال ال�صحافة والإعالم الدوليني واملحليني من تغطية هذه
االنتخابات" .ومت اعتماد مئات املراقبني الدوليني واملحليني من قبل جلنة االنتخابات املركزية ،التي اعتمدت
املراقبني يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س.
وقد كنت �ضمن وفد اردين بلغ (� )12شخ�صاً برئا�سة الدكتور عبد ال�سالم املجايل رئي�س الوزراء الأ�سبق
حيث جتول يف مناطق ال�ضفة الغربية وذهب بع�ضهم الى غزة ملراقبة االنتخابات التي كانت جتري حتت ا�شراف
دويل وي�شارك فيها القد�س ال�شرقية.
كانت احلواجز اال�سرائيلية توقف �سيارات الوفد االردين رغم ان ال�سيارات كانت جمازة من الديوان امللكي
الها�شمي وي�سوقها جنود �أردنيون ،واذكر انه يف احد احلواجز رفع احد اجلنود بندقية على �سيارة املجايل الذي
امتع�ض من هذه احلالة وقد كنت التقط �صورة للموقف ولكن املجايل ا�صر على م�صادرتها الن يف ن�شرها ما
يدمر اتفاق ال�سالم االردين-اال�سرائيلي الذي كان هو �شخ�صيا املفاو�ض الرئي�س فيه واعترب االمر جمرد خط�أ
ميكن جتاوزه.
وكان وفدنا قد نزل يف فندق ال�سفن ارت�س "الأعمدة ال�سبعة" يف جبل الزيتون يف القد�س ال�شرقية مقابل
م�سجد قبة ال�صخرة ،يف حني كان مقر االنتخابات الرئي�س يف بلدية البرية وقد كنا مع الرئي�س كارتر الذي
كان يف مقر البلدية اي�ضا.
عرفات من أل رضوان

اذكر �أنني التقيت الرئي�س يا�سر عرفات يف مكتبه يف غزة ,لإجراء مقابلة معه ولكنه كان متعكر املزاج ,لأنه
كان على موعد مع مبعوث ال�سالم االمريكي ديني�س رو�س
وفجاه دخل عليه ابو مازن حممود عبا�س ويا�سر عبد ربه وهو ما زال منفعال وذكروه بلقاء رو�س فقال:
�شوفوه انا م�ش عاوز ,وخرجا بعد حوايل دقيقتني من مكتبه ,وبقيت �صامتا فناولني من درج مكتبه قطعة ملب�س
م�صنوعة من القهوة وقال خذ هذه ف�أخذتها ,وقال غا�ضباً :ان املبعوثني الأمريكيني لعمليه ال�سالم اكرث تع�صبا
لإ�سرائيل من بع�ض قادتها...
وقبل ان انتهي من �شرب فنجان القهوة الذي اح�ضروه يل قال يل :كالما مقطوع ال�سياق مل افهم ملاذا
�س ّر به �إيل بعد م�ضي وقت طويل!!
فالرئي�س عرفات عادة ما ي�سرب كالما يريده ان ي�صل دون ان ينبه �سامعه لأهميته
ما قاله يل ومل انتبه ملعناه يف تلك اللحظة ,انه اي الرئي�س عرفات من “ال ر�ضوان.
وحني كنت اخرج من مكتبه يف غزة لأخذ امل�صعد قابلني حممود الزهار احد م�س�ؤويل حركه حما�س ونظر
ايل وقال :انت احلطاب ...فقلت :نعم ,فقال :ملاذا ت�ؤيد ال�سلطة بهذه الطريقة؟ مل يكن الوقت يف امل�صعد كافيا
للرد عليه ,فرتكته حني نزلت وم�شيت.
بعد ايام تذكرت قول الرئي�س عرفات انه من “ال ر�ضوان” وعدت ابحث ومل اجد يف الروايات العديدة
عنه انه قال لأحد غريي ذلك �أو �أن احد ذكر ذلك يف مرجع �أو كتاب رغم ان بع�ض امل�صادر ذكرت ان جده االول من
حلب يف حني مل يقل احد غريه انه من �أل ر�ضوان الذين حكموا غزة يف العهد العثماين اكرث من قرن ون�صف ا”..
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حر�ص الرئي�س الفل�سطيني على �أن تكون االنتخابات منوذجية و�أن جتري بال حوادث.
كان عرفات يدرك �أن �أي �شك يف �صحة النتائج �سوف ي�ستخدمه خ�صومه �أف�ضل ا�ستغالل.
جاء  660مراقب ًا من كل انحاء العامل (من الغرب ،والعامل الثالث ،بل ومن بلدان عربية مثل
م�صر واجلزائر) لت�أمني الرقابة على هذه االنتخابات ،وكان يرت�أ�سهم الرئي�س الأمريكي
الأ�سبق جيمي كارتر.
بعد ثالثة �أ�سابيع� ،أدى يا�سر عرفات يف املجل�س الت�شريعي بغزة اليمني الد�ستورية
على ن�سخة من القر�آن الكرمي ك ��أول رئي�س لل�سلطة الفل�سطينية ،وانهالت عليه التهاين
من كافة �أنحاء العامل ،ر�أى بنيامني نتنياهو ،زعيم حزب الليكود املعار�ض يف �إ�سرائيل،
يف هذه االنتخابات" خطوة نحو �إقامة دولة فل�سطينية ت�شكل خطرا على �إ�سرائيل" ،بينما
هن�أ بريي�س الرئي�س الفل�سطيني ،وذ ّكره بالتعهدات التي قطعها بخ�صو�ص امليثاق الوطني
الفل�سطيني ،وكان اتُفق معه على �أن تُلغى منه البنود التي "تنكر حق �إ�سرائيل يف الوجود".
ومرة �أخرى كان على عرفات �أن يقنع �أع�ضاء املجل�س الوطني الفل�سطيني بامل�صادقة على
قرار لتعديل امليثاق.

إلغاء بنود في الميثاق الفلسطيني
انعقدت اجلل�سة الأول��ى للمجل�س الت�شريعي يف �آذار  1996يف غ��زة ،دع��ا عرفات
يف خطابه الأع�ضاء �إلى الت�صويت ل�صالح � إلغاء بنود امليثاق التي تتعار�ض مع اتفاقيات
ال�سالم مع �إ�سرائيل "�إن مل ت�صوتوا من �أجل تعديل هذا امليثاق ،ف�سوف ت�ضيع على ال�شعب
الفل�سطيني كله فر�صة تاريخية ب�سببكم .نحن ب�صدد �إقامة دولة ،وحتقيق �أحالم الأجيال
ال�سابقة .ال نريد العودة مرة �أخرى �إلى نقطة البداية".
كان عرفات يف لقاءاته مع �أع�ضاء املجل�س ي�ؤكد �أن هذه البنود ت�شكل عبئا كبريا عليهم،
حيث ي�ستغلها املتطرفون الإ�سرائيليون ليربهنوا على �أن الفل�سطينيني ال يريدون ال�سالم حقا.
�أولى بريي�س يف الواقع هذه البادرة �أهمية كربى ،الن �إلغاء البنود �سي�ؤكد للإ�سرائيليني
انه كان ورابني على �صواب يف توقيع اتفاقية �أو�سلو.
يف  24ني�سان � 1996صوت املجل�س الوطني الفل�سطيني املنعقد يف غزة يف دورته الواحدة
والع�شرين الطارئة ،وبالأغلبية ال�ساحقة ــ  504م�ؤيدين 54 ،معار�ضا 14 ،ممتنعا ــ ل�صالح
�إلغاء البنود مو�ضوع الدورة.
وين�ص القرار على ما يلي :يتم ت�صحيح امليثاق الوطني الفل�سطيني على نحو تلغى معه
كافة الفقرات التي تتعار�ض مع الر�سائل املتبادلة (االعرتاف املتبادل) بني (م.ت.ف) ودولة
�إ�سرائيل يف �أيلول  .1993يكلف املجل�س الوطني الفل�سطيني اللجنة القانونية ب�إعادة �صياغة
امليثاق الوطني على �أن يقدم ال�صيغة اجلديدة يف الدورة القادمة للمجل�س.
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ت�أكد بريي�س �أن عرفات يفي بوعوده .واعترب �أنه"تعديل ذو مغزى تاريخي ،وهو �أكرب
حتول �أيديولوجي يف هذا الع�صر" .وفتح الأمريكيون بدورهم �أب��واب البيت الأبي�ض �أمام
عرفات ،كانت تلك املنا�سبة الأولى لإجراء مباحثات فل�سطينية خا�صة مع الرئي�س الأمريكي
كلينتون ،طلب خاللها عرفات م�ساعدة عاجلة لأن الأو�ضاع كانت متدهورة وخطرة يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة   ..

اغتيال عياش وانتخاب نتنياهو
بعد �شهرين على اغتيال رابني ،اغتالت �إ�سرائيل يحيى عيا�ش املعروف بـ "املهند�س"
خبري املتفجرات لدى حما�س ،وردت حما�س ب�سل�سلة عمليات �أوقعت �ستني قتيال ومئات
اجلرحى بني الإ�سرائيليني.
تدهور املوقف كثريا وت�صاعد غ�ضب الإ�سرائيليني ليرتجم بعد ذلك يف االنتخابات
العامة يوم � 29أيار  ،1996خ�سر بريي�س وفاز بنيامني نتنياهو( )39زعيم الليكود والعدو اللدود
التفاقيات �أو�سلو .
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بعد �أن تو ّلى رئا�سة حزب الليكود عام  ،1993انتُخب بنيامني نتنياهو يف من�صب رئي�س وزراء
دولة �إ�سرائيل يف �أ ّيار  1996يف �أول انتخابات مبا�شرة لرئا�سة الوزراء جرت يف �إ�سرائيل ،حيث تغلب على
غرميه �شمعون بريي�س.
تولى نتنياهو رئا�سة الوزراء ،ك�أ�صغر رئي�س حكومة يف تاريخ دولة �إ�سرائيل ،فاو�ض يا�سر عرفات
يف املفاو�ضات امل�شهورة مبفاو�ضات واي ريفر والتي يرى البع�ض �أن��ه ح��اول �إعاقة �أي تقدم يف �سري
ملمو�سا
املفاو�ضات بخالف رئا�سة الوزارة التي �سبقته والتي تلته ،فقد قطعت تلك احلكومات تقد ًما
ً
باملقارنة مع عهده .وات�صف عهده بالهدوء الن�سبي با�ستثناء بع�ض العمليات اال�ست�شهادية الفل�سطينية
داخل �إ�سرائيل.
ويف عام  1996اتفق مع رئي�س بلدية القد�س على اال�ستمرار يف نفق ال�سور الغربي للم�سجد
الأق�صى مما �أ�شعل �شرارة فل�سطينية �سقط خاللها القتلى من اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي.
وبعد هزميته على يد غرميه �إيهود باراك يف االنتخابات العامة عام  ،1999اعتزل نتنياهو العمل
ال�سيا�سي ب�شكل م�ؤقت.
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�شعر عرفات بانه يخ�سر �شركاء ال�سالم يف �إ�سرائيل ،وفعال تغريت لهجة ال�سلطات
الإ�سرائيلية مع �صعود نتنياهو �إلى �سدة احلكم ،بد�أت امل�ضايقات وال�ضغوط على عرفات،
�أ�صبح م�ضطرا لطلب ت�صريح خا�ص لطائرته يف كل مرة تقلع بها ،وها هو رئي�س الوزراء
اجلديد يتجاهله تقريبا لنحو ثالثة �أ�شهر ،ثمة م�ؤ�شرات على �أن �إ�سرائيل "قلبت له ظهر
املجن"...

اجتماع عرفات ونتنياهو
بعد تدخل من عيزر وايزمن ،رئي�س �إ�سرائيل ،وافق نتنياهو على االجتماع بعرفات،
ولكن االجتماع الذي عقد يوم � 4أيلول 1996يف معرب ايريز مل يتمخ�ض عن �أية نتيجة جوهرية.
وكان نتنياهو قد �سبق اجتماعه مع عرفات ب�إلغاء قرار جتميد اال�ستيطان املعمول به جزئيا يف
الأرا�ضي الفل�سطينية خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية.

صدامات نفق األقصى
لكن نتنياهو ا�ضطر بعد �أي ��ام � إل��ى طلب عقد اجتماع م��ع ع��رف��ات يف القاهرة،
ب�سبب تفجر الأو�ضاع �إثر �إعالن ا�سرائيل افتتاح نفق( )40مير حتت �ساحات امل�سجد الأق�صى
ليلة � 24/23أيلول .ر�أى عرفات والفل�سطينيون يف افتتاح النفق انتهاكا �صارخا وكبريا
لقد�سية امل�سجد الأق�صى �ضمن خمططات تهويده ،اندلعت تظاهرات احتجاج يف القد�س
تقدمها وزيرال�ش�ؤون الدينية يف حكومة عرفات ال�شيخ ح�سن طهبوب الذي تعر�ض العتداء من
قوات االحتالل الإ�سرائيلي ،وامتدت التظاهرات �إلى باقي انحاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وتدخلت قوات الأمن الفل�سطينية للرد على نريان قوات االحتالل الإ�سرائيلي التي � أطلقت
على املتظاهرين الفل�سطينيني العزل� ،سقط نحو � 80شهيدا فل�سطينيا ومئات اجلرحى،وقتل
 15جنديا �إ�سرائيليا و�أ�صيب الع�شرات.
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يف �صباح اخلام�س والع�شرين من �أيلول � 1996أقدمت �إ�سرائيل على فتح باب النفق املذكور ،والتي
�شقته طوال ال�سنوات املا�ضية بعد حماولتني فا�شلتني قامت بهما لفتحه وكانت املرة الأولى عام 1986
والثانية عام  ،1994وهذا النفق ميتد بطول  450مرتاً ا�سفل امل�سجد الأق�صى والعقارات الإ�سالمية
املحيطة به.
احلقيقة مل تكن عملية فتح النفق �سوى الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري ،لذلك كانت هبة
النفق نتيجة تراكمات من ممار�سات حكومة اليمني الإ�سرائيلي املتطرف برئا�سة بنيامني نتنياهو
وذلك برف�ضها تنفيذ االتفاقات املربمة بني �إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية وقيامها بفر�ض
وقائع جديدة على الأر�ض يف خمالفات وخرق فا�ضح لهذه االتفاقات مثل م�صادرة الأرا�ضي وموا�صلة
اال�ستيطان وتو�سيعه بالإ�ضافة �إلى �إجراءات تهويد املدينة املقد�سة ،وكذلك عدم االن�سحاب من اخلليل
بالإ�ضافة �إلى كافة الق�ضايا املت�صلة ب�إنهاء ا�ستحقاق املرحلة االنتقالية مبا يف ذلك عدم �إطالق �سراح
الأ�سرى ،وا�ستمرار �سيا�سة احل�صار االقت�صادي بذرائع �أمنية ما �أوجد مناخاً من الإحباط والي�أ�س
لدى جماهري �شعبنا وعزز لديها القناعة كما لدى ال�سلطة الفل�سطينية التي بذلت جهوداً وحر�صاً
كبرياً على عملية ال�سالم �أو دفعها �إلى الأم��ام ب�أن حكومة ائتالف اليمني القومي والديني برئا�سة
نتنياهو لي�ست عازمة على اال�ستمرار يف عملية ال�سالم ،وهي �أبعد ما تكون لتنفيذ االتفاقات وانتهاء
مبحاوالت املماطلة والت�سويف التي انتهجتها خالل الأ�شهر ال�سابقة ،وقيامها بحمالت الدعاية حول
التزامها بالعملية ال�سلمية بينما هي يف الواقع تعمل عك�س ذلك من خالل عقد اجتماعات �شكلية مع
ممثلي ال�سلطة الفل�سطينية بدون حتقيق �أية نتائج من هذه االجتماعات.
وعلى الرغم من الطابع ال�سلمي الذي خيم على التظاهرات الفل�سطينية احتجاجاً على فتح
النفق� ،إال �أن القوات الإ�سرائيلية واجهتها ب��إط�لاق الر�صا�ص املطاطي والر�صا�ص احل��ي بكثافة
وخ��ا��ص� ًة م��ن ال�ع�ي��ارات املختلفة مثل ر�صا�ص عيار  500ملم و 800ملم كما ا�ستخدمت الطائرات
املروحية والدبابات بالإ�ضافة �إلى ا�شرتاك امل�ستوطنني الإ�سرائيليني يف �إطالق النار على املواطنني
الفل�سطينيني والنتيجة �سقوط عدد من ال�شهداء واجلرحى وقد بلغ عدد ال�شهداء الفل�سطينيني
الذين �سقطوا يف هذه الهبة � 63شهيداً ،و 1600جريح منهم  458جريحاً يف قطاع غزة.
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قمة شرم الشيخ
عقد عرفات اجتماعا ثنائيا مطوال مع نتنياهو يوم  2ت�شرين الأول �1996أثناء قمة
جمعتهما مع كلينتون ومبارك وامللك ح�سني يف �شرم ال�شيخ ،حيث عقدت القمة لتدارك
التدهور على االر�ض ..وبعد مفاو�ضات �شاقة بني عرفات و رئي�س وزراء �إ�سرائيل بنيامني
نتنياهو جرى توقيع "بروتوكول( )41حول �إعادة االنت�شار يف اخلليل" بني منظمة التحرير
وحكومة �إ�سرائيل يف  1997/1/15يف �شرم ال�شيخ مب�صر.
وقع عرفات مع نتنياهو اتفاق "واي ريفر" يف م�ؤمتر "واي بالنتي�شن" بوالية مرييالند
الأمريكية يف  1998 /10/23لتطبيق �أجزاء مما ن�صت عليه اتفاقية �أو�سلو... .وهي �أول
وثيقة يوقعها عرفات مع نتنياهو الذي جل�أ �إلى املماطلة ل�سبعة ا�شهر يف مباحثات التنفيذ،
وكما حدث معه يف املدن التي دخلها بعد االن�سحابات الإ�سرائيلية ،لقي عرفات ا�ستقباال
�شعبيا حافال يف اخلليل.
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ب��روت��وك��ول اخلليل �أو ات�ف��اق اخلليل ،ه��و ب��روت��وك��ول مت ب�ين منظمة التحرير الفل�سطينية
واحلكومة الإ�سرائيلية يوم  15كانون الثاين  1997بهدف �إعادة انت�شار القوات الإ�سرائيلية يف مدينة
اخلليل� ،أعقب ذلك تق�سيم مدينة اخلليل �إلى منطقتني :منطقة (هـ )1والتي ت�شكل  %80من امل�ساحة
الكلية ملدينة اخلليل وتخ�ضع لل�سيطرة الفل�سطينية .ومنطقة (هـ ،)2وت�شكل  %20من م�ساحة اخلليل
بقيت حتت ال�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية فيما نقلت ال�صالحيات املدنية لل�سلطة الفل�سطينية.
احتوى االتفاق على  23بن ًدا ،وكان �أبرز ما جاء فيها:
تق�سيم اخلليل �إلى منطقتني (هـ )1و(هـ ،)2حيث يتولى البولي�س الفل�سطيني م�س�ؤولياته يف
منطقة (هـ  ،)1وحتتفظ �إ�سرائيل بجميع امل�س�ؤوليات وال�صالحيات للنظام العام والأمن الداخلي يف
منطقة (هـ  )2وبالإ�ضافة لذلك �ست�ستمر يف حتمل م�س�ؤولية الأمن العام للإ�سرائيليني.
الوجود الدويل امل�ؤقت يف اخلليل ،ويحدد الطرفان طرق عمل هذه الوحدات مبا يف ذلك العدد
ومنطقة العمل.
ت�أكيد الطرف الفل�سطيني على التزامه مبكافحة ما ُي�س ّمى الإره��اب ومنع العنف ،وتعزيز
التعاون الأمني بني املنظمة الفل�سطينية و�إ�سرائيل ومنع التحري�ض والدعاية املعادية ،وتوقيف من
ُي�س ّمون الإرهابيني وحماكمتهم ومعاقبتهم.
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وا�صل نتنياهو توجيه "�ضرباته" التفاقيات �أو�سلو ..ويف �آذار  1997قرر تنفيذ م�شروع
ا�ستيطاين كبري يف جبل �أبوغنيم( )42يف القد�س ال�شرقية املحتلة ،فرد عرفات ب�إعالن يف
املجل�س الت�شريعي "اال�ستيطان هو الإرهاب" ،وحترك عربيا ودوليا لل�ضغط على �إ�سرائيل
.والتقى يف هذا الإطار مع الرئي�س ال�سوري حافظ اال�سد لأول مرة منذ توقيع اتفاقية �أو�سلو..
قام بعدة زي��ارات وات�صاالت ،وبطلب من فل�سطني عقدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ال��دورة اال�ستثنائية العا�شرة "االحتاد من اجل ال�سالم" والتي اتخذت عدة ق��رارات تندد
بالبناء اال�ستيطاين يف القد�س وباقي انحاء الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وت�ؤكد بطالن كافة
الإجراءات التي تتخذها �سلطات االحتالل يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وتدعو �إلى الوقف
الفوري لأعمال البناء اال�ستيطانية يف جبل �أبو غنيم.

181

هامش
( )42مستوطنة ابو غنيم

ويقع جبل �أبو غنيم على �أرا�ضي مواطني بيت حلم والقد�س ،وي�سمى �إ�سرائيليا "حي هارحوما"
ويتبع مدينة القد�س ،ولأهداف ا�ستيطانية �صادرت �سلطات االحتالل مئات الدومنات يف حميط �أبو
غنيم وباتت تف�صلها عن مدينة بيت حلم بجدار عازل.
م�ستوطنة �أبو غنيم وحدها �شهدت يف العام � 2007أعماال تو�سعية �سريعة� ،شملت �إ�ضافة مئات
من الوحدات ال�سكنية اجلديدة للم�ستوطنة من اجلهة اجلنوبية لها ،ما �أ�سهم كثريا يف زيادة حجمها.
وهذا ي�ؤكده �إعالن �سلطات االحتالل بعد م�ؤمتر �أنابولي�س عن بناء  300وحدة �سكنية جديدة.
حاضرة القدس

ترتبط �سيا�سة اال�ستيطان يف هذه املنطقة مبا ت�سميه �إ�سرائيل "حا�ضرة القد�س" والقد�س
الكربى وخطط و�ضع احل��دود النهائية للمدينة ب�ضم مناطق وا�سعة من �أرا�ضي الفل�سطينيني يف
جميع االجتاهات.
ي��أت��ي الرتكيز على �أب��و غنيم �ضمن اخلطة الإ�سرائيلية بالبناء يف �أق��رب نقطة للأرا�ضي
الفل�سطينية حتى ال يكون هناك تو�سع فل�سطيني ،وبالتايل يتم ا�ستغالل الأرا�ضي غري الكثيفة �سكانيا
خلنق التجمعات الفل�سطينية.
يهدف التو�سع اال�ستيطاين يف �أبو غنيم الذي تزيد م�ساحته على  500دومن �إلى منع �أي تو�سع
�سكاين حيث مت بالفعل و�ضع جدار عازل وخنق مدينة بيت حلم من اجلهة ال�شمالية ،ويف الوقت نف�سه
تر�سيم حدود القد�س من هذه اجلهة بامل�ستوطنات ما ي�ؤثر على ال�سكان الفل�سطينيني.
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�شكل انعقاد الدورة اال�ستثنائية بحد ذاته ومبا نتج عنها من قرارات جناحا دبلوما�سيا
مهما جدا لفل�سطني ما زاد من انزعاج نتنياهو.

عمليات «حماس» تزداد
ا�ستغلت �إ�سرائيل توا�صل عمليات التفجري التي تنفذها "حما�س "و "اجلهاد الإ�سالمي"
لتتهم يا�سر عرفات بدعم الإرهاب ولتبد�أ حملة مربجمة لت�شويه �صورته.كان عرفات يدرك
متاما �أن نتنياهو ال يفي بتعهداته و�أن هدفه الوحيد تدمرياتفاقيات �أو�سلو التي ا�صبحت على
و�شك االنهيار.
رد عرفات ملوحا ب�أنه يفكر يف �إعالن الدولة الفل�سطينية على كافة �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وذلك بعد انق�ضاء فرتة ال�سنوات اخلم�س التي تن�ص عليها اتفاقيات
�أو�سلو� ،أي يف �أيار  ،1999وهدد نتنياهو ب�أنه �سيعترب هذه اخلطوة انتهاكا �صارخا لالتفاقيات
وانه �سريد بق�سوة.
تدخلت �أطراف عدة لإقناع عرفات بعدم �إعالن الدولة من جانب واحد.وقبل عرفات
بن�صيحة كلينتون بت�أجيل �إعالن الدولة �إلى كانون الثاين .2000

اتفاق واي ريفر
وبعد مفاو�ضات �شاقة ومطولة مع نتنياهو "املعار�ض" �أ�صال لأو�سلو وق��ع عرفات
ونتنياهو اتفاق "واي ريفر" ( )43يف م�ؤمتر "واي بالنتي�شن" بوالية مرييالند الأمريكية الذي
عقد ما بني  15و 23ت�شرين الأول  1998برعاية بيل كلينتون ،كان الرئي�س الأمريكي ي�أمل
�إعادة عملية ال�سالم �إلى جمراها .كانت القرارات التي مت تبنيها عبارة عن تطبيق لأجزاء
مما ن�صت عليه اتفاقية �أو�سلو.
يف هذه القمة �أظهر �أرئيل �شارون -وزير البنى التحتية يف �إ�سرائيل حينها -بو�ضوح
عداءه ليا�سر عرفات ،جتاهله خالل امل�ؤمتر وخالل الع�شاء الر�سمي ،بينما �أظهر اهتماما
برفيقي عرفات حممود عبا�س و�أحمد قريع.
بعد �أ�سابيع على قمة "واي بالنتي�شن" ،دا�ست احلكومة الإ�سرائيلية على االتفاقيات
و�صادقت على قرارات ب�إقامة م�ستوطنات وفق برنامج ميتد على عدة �سنوات ،وقررت ان
�إعادة االنت�شار الثالث والأخري لقواتها الذي طاملا انتظره الرئي�س عرفات ،لن يتم �إال على %1
من م�ساحة ال�ضفة الغربية.
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هامش
( )43اتفاقية واي ريفر:
واي ريفر (واي بالنتيشن) 1998 /10/23
البند ()1

�أ -لدى دخول االتفاق حيز التنفيذ )1998/11/3( :تبد�أ �أعمال �إعادة االنت�شار الثالثة( :انطالق ًا من بنود
االتفاق االنتقايل ور�سائل وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق كري�ستوفر) للطرفني يف  17كانون الثاين 1997
املتعلقة بعملية �إعادة انت�شار �إ�ضافية� ،سيتم تكليف جلنة بهذه امل�س�ألة ،و�سيتم اطالع الواليات املتحدة
بانتظام (على تطور �أعمال هذه اللجنة).
ب -اطالع اجلانب الأمريكي على خطة العمل الأمنية الفل�سطينية :ي�ضع الطرف الفل�سطيني خطة عمل يتم
اطالع الواليات املتحدة عليها ،على �أن يبد�أ تنفيذها على الفور ل�ضمان مكافحة منهجية وفاعلة �ضد
املنظمات الإرهابية وبنائها.
ج -تعاون �أمني ثنائي ب�شكل تام� :سيكون هناك تعاون كامل يف جمال الأمن بني الطرفني و�سيكون متوا�ص ًال
ومكثف ًا و�شام ًال.

وارن كري�ستوفر

د -ب��دء �أعمال جلنة التعاون الأمني الثالثية� :إ�ضافة �إل��ى التعاون الثنائي الإ�سرائيلي -الفل�سطيني يف
جمال الأمن �ستجتمع جلنة رفيعة امل�ستوى �أمريكية �-إ�سرائيلية -فل�سطينية كلما دعت احلاجة� ،أو مرة
كل �أ�سبوعني على الأقل؛ لتقييم التهديدات القائمة ،ومعاجلة العقبات التي تعرت�ض قيام تعاون وتن�سيق
فعال يف جمال الأمن ،وتوجيه اخلطوات املتخذة ملحاربة الإرهاب واملنظمات الإرهابية ،و�ست�ستخدم هذه
اللجنة �أي�ض ًا كمنتدى؛ ملتابعة م�س�ألة الدعم اخلارجي للإرهاب ،وخالل هذه االجتماعات �سيطلع الطرف
الفل�سطيني ب�شكل كامل �أع�ضاء اللجنة على نتائج التحقيقات التي يجريها مع امل�شتبه بهم من الإرهابيني
الذين مت اعتقالهم و�سيتبادل امل�شاركون �أي معلومات �إ�ضافية الزمة ،وتقوم اللجنة ب�شكل منتظم باطالع
قادة الطرفني على و�ضع التعاون ،ونتائج اجتماعاتها وتو�صياتها.
هـ -موا�صلة عمل اللجان االنتقالية ،وموا�صلة �أعمال اللجنة االقت�صادية:
 -1ي�ؤكد اجلانبان الإ�سرائيلي والفل�سطيني جمدد ًا التزامهما بتعزيز عالقاتهما واتفاقهما على �ضرورة
ت�شجيع التنمية االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ وانطالق ًا من ذلك اتفق اجلانبان على
موا�صلة �أو �إحياء عمل جميع اللجان الدائمة التي ت�شكلت مبوجب االتفاق االنتقايل ،ال �سيما جلنة
الرقابة والتوجيه ،واللجنة االقت�صادية امل�شرتكة ،وجلنتي ال�ش�ؤون املدنية والقانونية ،واللجنة الدائمة
للتعاون.
 -2اتفق الطرفان الفل�سطيني والإ�سرائيلي على الرتتيبات التي �ستتيح الإ�سراع بفتح املنطقة ال�صناعية يف
غزة ،كما عقدا "بروتوكوال" يتعلق ب�إن�شاء وت�شغيل مطار غزة الدويل خالل املرحلة االنتقالية.
� -3سي�ست�أنف اجلانبان املفاو�ضات حول املمر الآمن على الفور ،و�ستتوا�صل املفاو�ضات بهدف التو�صل �إلى
اتفاق يف �أ�سرع وقت ممكن ،و�أن يطبق هذا االتفاق �سريع ًا على الأثر.
 -4يقر اجلانبان ب�أهمية ميناء غزة الكربى لتنمية االقت�صاد الفل�سطيني ،و�ست�سرع اللجنة الإ�سرائيلية-
الفل�سطينية عملها على الفور؛ بهدف التو�صل �إلى �إبرام "بروتوكول" يف غ�ضون  60يوما ً؛ للبدء يف
�إن�شاء امليناء.
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 -5يعرتف الطرفان ب�أن الق�ضايا القانونية التي مل يتم حلها ت�ؤثر �سلب ًا على العالقات بني ال�شعبني؛ ومن ثم
�سيعمالن على ت�سريع اجلهود عرب اللجنة القانونية لإيجاد حلول للم�شاكل القانونية املعلقة وتنفيذها
يف �أ�سرع وقت ،و�سيقوم اجلانب الفل�سطيني بتقدمي ن�سخ عن قوانينه املعمول بها للجانب الإ�سرائيلي.
 -6يبد�أ الطرفان حوار ًا اقت�صادي ًا ا�سرتاتيجي ًا لتعزيز عالقتهما االقت�صادية ،ويتم ت�شكيل جلنة يف �إطار
اللجنة االقت�صادية لبحث ال�ضرائب الإ�سرائيلية على ال�شراء ،والتعاون يف جمال مكافحة �سرقة
ال�سيارات ،ومعاجلة الديون الفل�سطينية غري املدفوعة ،وت�أثري املقايي�س الإ�سرائيلية ،كعقبات �أمام
التجارة والتو�سع للقائمتني (�أ1و �أ.)2
 -7يتفق اجلانبان على �أهمية م�ساعدة املمولني الدوليني امل�ستمرة يف ت�سهيل قيام اجلانبني بتنفيذ االتفاقات
املربمة ،ويقران باحلاجة �إلى الدعم املتزايد للتنمية االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
ويتفقان على التوجه مع ًا �إلى املجموعة املانحة لتنظيم م�ؤمتر وزاري قبل نهاية 1998؛ للح�صول على
وعد برفع م�ستوى امل�ساعدات.
و -بدء مفاو�ضات احلل النهائي :ي�ست�أنف اجلانبان فور ًا مفاو�ضات الو�ضع النهائي بوترية مت�سارعة ،وعليهما بذل
جهود ما�ضية للتو�صل �إلى اتفاق قبل الرابع من �أيار  ،1999و�ستجرى املفاو�ضات بال انقطاع ،وقد �أبدت
الواليات املتحدة ا�ستعدادها لتذليل العقبات �أمام هذه املفاو�ضات.
البند ()2

�أ -خالل الأ�سبوع الثاين الذي يلي دخول االتفاق حيز التنفيذ ( 1998/11/3حتى :)1998/11/17
 -1البدء بتطبيق خطة العمل الأمنية :ي�ضع اجلانب الفل�سطيني خطة عمل يتم اطالع الواليات املتحدة
عليها ،على �أن يبد�أ بتنفيذها على الفور؛ ل�ضمان مكافحة منهجية وفاعلة �ضد املنظمات الإرهابية
وبنائها.
 -2بدء �أعمال اللجنة الأمريكية -الفل�سطينية امل�شرتكة� :إ�ضافة �إل��ى التعاون الثنائي الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني حول الأمن ،ف�إن جلنة �أمريكية -فل�سطينية �ستجتمع كل �أ�سبوعني؛ لبحث االجراءات
املتخذة للق�ضاء على اخلاليا الإرهابية ،وبنى امل�ساندة التي تخطط ومتول وتدعم الإرهاب� ،إ�ضافة
�إلى هذه االجتماعات ،ف�إن الطرف الفل�سطيني �سيطلع الواليات املتحدة ب�شكل كامل على الأعمال
التي يقوم بها؛ جلعل كافة التنظيمات (�أو فروع التنظيمات) ذات الطابع الع�سكري �أو الإرهابي �أو
العنيف -خارجة عن القانون والبنى امل�ساندة لها ،وملنعها من التحرك انطالق ًا من املناطق الواقعة
حتت �سلطة قوانينه.
ب -دخول الإطار القانوين حلظر الأ�سلحة حيز التنفيذ:
 -1يكفل الطرف الفل�سطيني وفق ًا لالتفاقيات ال�سابقة تر�سيخ �إطار قانوين فاعل للتجرمي� ،أي ا�سترياد
�أو ت�صنيع �أو بيع �أو حيازة �أو امتالك غري م�شروع للأ�سلحة النارية والذخائر يف املناطق الواقعة حتت
�سلطة القانون الفل�سطيني.
 -2تقدمي التقرير الفل�سطيني حول تطبيق هذه املنهجية� ،إ�ضافة �إلى ذلك �سي�ضع الطرف الفل�سطيني
ويطبق ب�شكل �صارم ومتوا�صل برناجم ًا منهجي ًا منظم ًا جلمع �أي معدات غري �شرعية ،وفق ًا لالتفاقات
ال�سابقة ومذكرة احلفظ �أو الت�صرف بها بال�شكل املنا�سب .وقد وافقت الواليات املتحدة على امل�ساعدة
يف تطبيق هذا الربنامج.
ج -بدء �أعمال جلنة متابعة حاالت التحري�ض:
 -1جتتمع جلنة �أمريكية� -إ�سرائيلية -فل�سطينية ب�شكل منتظم ملتابعة حاالت التحري�ض املحتمل على
العنف �أو الإره��اب؛ لكي تقدم تو�صيات حول �سبل منع هذا التحري�ض .و�ستعني كل من الأط��راف
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الإ�سرائيلية والأمريكية والفل�سطينية يف هذه اللجنة خبري ًا �إعالمي ًا وممث ًال قانوني ًا وخبري ًا تربوي ًا
و�شخ�ص ًا منتخب ًا �أو �سابق ًا منتخب ًا لع�ضوية هذه اللجنة.
�	-2إ�صدار املر�سوم الفل�سطيني الذي يحظر �أي �شكل من �أ�شكال التحري�ض :ا�ستناد ًا �إلى ما هو متعارف
عليه دولي ًا يف هذا املجال وطبق ًا لـ (امل��ادة  )1( 22من االتفاق االنتقايل ومذكرة احلفظ) �سوف
ت�سعى �إ�سرائيل واملجل�س لتعزيز التفاهم املتبادل والت�سامح وبالتايل االمتناع عن التحري�ض ،مبا فيها
الدعاية العدائية �ضد بع�ضهما ،وبدون االنتقا�ص من مبد�أ حرية التعبري ،و�سوف ي�أخذان الإجراءات
القانونية ملنع حتري�ض كهذا من قبل �أي من املنظمات ،اجلماعات �أو الأفراد �ضمن واليتها� .سي�صدر
الطرف الفل�سطيني مر�سوم ًا يحظر �أي �شكل من �أ�شكال التحري�ض على العنف �أو الإرهاب ،وين�شئ
�آليات للتحرك ب�شكل منهجي �ضد كل عبارات �أو تهديدات بالعنف ،و�سيكون هذا املر�سوم م�شابه ًا
ملر�سوم �إ�سرائيلي �ضمن الت�شريعات الإ�سرائيلية التي تتعامل مع نف�س املو�ضوع.
د -م�صادقة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ت�أكيد ًا ملا جاء يف ر�سالة املنظمة حول امليثاق الوطني
الفل�سطيني :جتدد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ت�أكيد ما جاء يف الر�سالة التي بعث بها
رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عرفات بتاريخ  22كانون الثاين � ،1998إلى الرئي�س الأمريكي بيل
كلينتون من �إلغاء لبنود امليثاق الوطني الفل�سطيني التي تتعار�ض مع الر�سائل املتبادلة بني منظمة التحرير
الفل�سطينية (يا�سر عرفات) وحكومة �إ�سرائيل يف � 10أيلول .1993
يدعو رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية ورئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني و�أع�ضاء املجل�س املركزي
ووزراء احلكومة الفل�سطينية �إلى اجتماع يتحدث فيه الرئي�س الأمريكي كلينتون لي�ؤكد جمدد ًا دعمه لعملية ال�سالم
وللقرارات التي �سبق ذكرها للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية واملجل�س املركزي.
هـ -تطبيق املرحلة الأولى من اعادة االنت�شار %2 :من مناطق "ج" �إلى مناطق "ب" %1،7 .من مناطق "ب"
�إلى مناطق "�أ" ،ويقوم امل�س�ؤولون يف اجلانب الإ�سرائيلي باطالع نظرائهم الفل�سطينيني على املناطق
كما هو متعارف عليه ،وبعد انتهاء هذه املرحلة من �إعادة االنت�شار ،يقدم تقرير حول �إعادة االنت�شار .طبق ًا
لالتفاق االنتقايل واالتفاقات التي تلته ،ف�إن تطبيق اجلانب الإ�سرائيلي للمرحلتني الأولى والثانية من �إعادة
االنت�شار الإ�ضافية �سيتمثل يف �أن ينقل �إلى الطرف الفل�سطيني  %13من املنطقة "ج" على ال�شكل التايل:
واحد باملائة (� %1إلى املنطقة "�أ" 12 .باملائة) (� %12إلى املنطقة "ب").
• �أعطى الطرف الفل�سطيني علم ًا ب�أنه �سيحدد منطقة /مناطق تبلغ م�ساحتها ثالثة باملائة من املنطقة
"ب" �سالفة الذكر لإعالنها مناطق خ�ضراء �أو حمميات طبيعية .كما �أعلن الطرف الفل�سطيني �أنه
�سيت�صرف طبق ًا للمعايري العلمية املو�ضوعة ،ومن ثم لن يحدث يف هذا الإطار �أي تغيري يف و�ضع
هذه املناطق ،من دون �أن مي�س ذلك بحقوق �سكان هذه املناطق ،ومن �ضمنهم البدو .ومع �أن هذه
املقايي�س ال ت�سمح ب�إقامة �إن�شاءات جديدة يف هذه املناطق ،ف�إنه �سيمكن �صيانة الطرق واملنازل
املوجودة فيها.
• يحتفظ الطرف الفل�سطيني يف هذه املناطق اخل�ضراء (املحميات الطبيعية) بامل�س�ؤولية الأولى يف
جمال الأمن؛ بهدف حماية الإ�سرائيليني ومواجهة تهديد الإرهاب.
• �أن�شطة وحتركات قوات ال�شرطة الفل�سطينية ميكن �أن حتدث بعد تن�سيق وت�أكيد ،ويعطى الطرف
الإ�سرائيلي جواب ًا �سريع ًا على مثل هذه الطلبات.
• يف �إطار التطبيق ال�سالف الذكر لإعادة االنت�شار الأولى والثانية ف�إن  %14.2من املنطقة "ب"
�ست�صبح منطقة "�أ".

186

البند ()3

�أ -من الأ�سبوع الثاين �إلى الأ�سبوع ال�ساد�س (� 1998/11/18إلى  :)1998/12/17يقوم املجل�س املركزي
الفل�سطيني بت�أكيد فحوى ر�سالة منظمة التحرير حول امليثاق الوطني (من الأ�سبوع الثاين وحتى الأ�سبوع
الرابع).
•

جتدد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ت�أكيد ما جاء يف الر�سالة التي بعث بها رئي�س
منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عرفات ،بتاريخ  22كانون الثاين � 1998إلى الرئي�س الأمريكي
كلينتون ،من �إلغاء لبنود امليثاق الوطني الفل�سطيني ،التي تتعار�ض مع الر�سائل املتبادلة بني منظمة
التحرير الفل�سطينية وحكومة �إ�سرائيل يف � 10أيلول .1993

•

يدعو رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية ،يا�سر عرفات ،ورئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني،
و�أع�ضاء املجل�س املركزي ،ووزراء احلكومة الفل�سطينية؛ �إلى اجتماع يتحدث فيه الرئي�س الأمريكي
كلينتون؛ لي�ؤكدوا جمدد ًا دعمهم لعملية ال�سالم وللقرارات التي �سبق ذكرها للجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية واملجل�س املركزي.

ب -من الأ�سبوع الرابع حتى ال�ساد�س ،يقوم املجل�س الوطني وم�ؤ�س�سات �أخرى يف منظمة التحرير بالت�أكيد على
ر�سالة منظمة التحرير حول امليثاق.
جتدد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ت�أكيد ما جاء يف الر�سالة التي بعث بها رئي�س منظمة
التحرير الفل�سطينية بتاريخ  22كانون الثاين � 1998إلى الرئي�س الأمريكي كلينتون من �إلغاء لبنود امليثاق الوطني
الفل�سطيني ،التي تتعار�ض مع الر�سائل املتبادلة بني منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة �إ�سرائيل يف � 10أيلول
 ،1993يدعو رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عرفات ورئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني و�أع�ضاء املجل�س
املركزي ووزراء احلكومة الفل�سطينية �إلى اجتماع يتحدث فيه الرئي�س الأمريكي كلينتون لي�ؤكدوا جمدد ًا دعمهم
لعملية ال�سالم وللقرارات التي �سبق ذكرها للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية واملجل�س املركزي.
ج -املبا�شرة يف البدء بعمل برنامج م�صادرة الأ�سلحة:
� -1إ�ضافة �إلى ذلك �سي�ضع الطرف الفل�سطيني ويطبق ب�شكل �صارم ومتوا�صل برناجم ًا منظم ًا جلمع �أي
معدات غري �شرعية ،وفق ًا لالتفاقيات ال�سابقة والت�صرف بها بال�شكل املنا�سب ،وقد وافقت الواليات
املتحدة على امل�ساعدة يف تطبيق هذا الربنامج.
 -2مرحلة م�صادرة الأ�سلحة� :سيتم �إن�شاء جلنة �أمريكية -فل�سطينية ؛للم�ساعدة يف التعاون وتعزيزه؛ بهدف
منع تهريب �أو �إدخال الأ�سلحة ومواد متفجرة ب�صورة غري م�شروعة �إلى املناطق اخلا�ضعة ل�سيادة
القوانني الفل�سطينية.
د -تقدمي تقرير جلنة متابعة حاالت التحري�ض :جتتمع جلنة �أمريكية� -إ�سرائيلية -فل�سطينية ب�شكل منتظم
ملتابعة حاالت التحري�ض املحتمل على العنف �أو الإرهاب؛ ولكي تقدم تو�صيات حول �سبل منع هذا التحري�ض.
هـ -تقدمي اللجنة االقت�صادية للتقرير االنتقايل يف الأ�سبوع الثالث ،التقرير النهائي يف الأ�سبوع ال�ساد�س.
هـ�/أ -تقدمي اجلانب الفل�سطيني قائمة (ب�أ�سماء) �أفراد قوات ال�شرطة �إلى اجلانب الإ�سرائيلي� :سيقدم اجلانب
الفل�سطيني قائمة (ب�أ�سماء)�أفراد قوة ال�شرطة �إلى اجلانب الإ�سرائيلي ،وفق ًا لالتفاقات ال�سابقة.
• بدء جلنة الرقابة والتوجيه مبا�شرة مهامها :تتولى جلنة الرقابة والتوجيه مبوجب مهامها تنفيذ هذا
الإجراء و�إبالغ الواليات املتحدة به.
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�س -تطبيق املرحلة الثانية من �إع��ادة االنت�شار %5 :من مناطق "ج" �إلى مناطق "ب" ويقوم امل�س�ؤولون يف
اجلانب الإ�سرائيلي باطالع نظرائهم الفل�سطينيني على املناطق كما هو مطلوب ،وبعد االنتهاء من اعادة
االنت�شار ،يقدم تقرير حول �إعادة االنت�شار هذه.
البند ()4

�أ -من الأ�سبوع ال�ساد�س �إلى الأ�سبوع الثاين ع�شر (� 1998/12/18إلى :)1999/2/2
�أ�/أ -مرحلة م�صادرة الأ�سلحة.
ب�/أ -تقدمي اللجنة املخت�صة تقريرها حول �سري عمليات امل�صادرة.
ج�/أ -تقدمي تقرير جلنة متابعة التحري�ض.
د�/أ -تقدم جلنة املراقبة والتوجيه تقرير ًا للواليات املتحدة حول قوائم �أعداد قوات ال�شرطة.
ب -تطبيق املرحلة الثالثة من �إعادة االنت�شار %5 :من مناطق "ج" �إلى مناطق "ب" و %1من مناطق "ج" �إلى
مناطق "�أ" و %7.1من مناطق "ب" �إلى مناطق "�أ" ،ويقوم امل�س�ؤولون يف اجلانب الإ�سرائيلي باطالع
نظرائهم الفل�سطينيني على املناطق كما هو مطلوب ،بعد �إمتام عملية اعادة االنت�شار.
البند ()5

�أ -بعد الأ�سبوع الثاين ع�شر :تتوا�صل الن�شاطات املذكورة يف املذكرة كما هو متفق عليه وعند ال�ضرورة،
ويت�ضمن ذلك ن�شاطات كل من:
�أ�/أ -جلنة التعاون الأمني الثالثية.
�أ/ب -اللجنة الأمريكية -الفل�سطينية ملكافحة الإرهاب.
�أ/ج -اللجنة الأمريكية -الفل�سطينية ملراجعة وتقومي املعلومات الالزمة للإجراءات الق�ضائية.
جتتمع جلنة �أمريكية -فل�سطينية؛ لدر�س وتقييم املعلومات الالزمة التخاذ قرارات املالحقة والعقاب،
�أو االجراءات الق�ضائية الأخرى التي مت�س و�ضع الأ�شخا�ص امل�شتبه بارتكابهم �أعمال عنف و�إرهاب �أو تواط�ؤهم
فيها).
�أ/د -اللجنة الأمريكية -الإ�سرائيلية -الفل�سطينية ملتابعة التحري�ض.
ب -جلنة املرحلة الثالثة لإعادة االنت�شار:
�أ -انطالق ًا من بنود االتفاق االنتقايل ور�سائل وزير اخلارجية ال�سابق (وارن كري�ستوفر) للطرفني يف ال�سابع ع�شر
من كانون الثاين  1997املتعلقة بعملية �إعادة انت�شار �إ�ضافية� ،سيتم تكليف جلنة بهدف امل�س�ألة ،و�سيتم
�إطالع الواليات املتحدة بانتظام على تطور �أعمال هذه اللجنة.
ب -موا�صلة عمل اللجان كافة.
•امل�صدر :دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات
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كلينتون في غزة
يف  14كانون الأول  1998بغزة انعقد املجل�س الوطني الفل�سطيني ،ودعي �إليه الرئي�س
كلينتون( . )44واتخذ احلدث بعدا دوليا وحتول �إلى منا�سبة تخدم الق�ضية الفل�سطينية.
ازدانت �شوارع غزة وغطتها الأعالم الفل�سطينية والأمريكية ،وا�ستُقبل كلينتون يف املطار من
قبل الرئي�س عرفات �شخ�صيا ،وبكل املرا�سم الر�سمية التي تليق باحلدث.
�ألقى كلينتون خطابه �أمام املجل�س ،وهو اخلطاب الأول لرئي�س �أمريكي على الأر�ض
الفل�سطينية وقال فيه�" :إنني فخور لأنني �أول رئي�س �أمريكي يكون هنا بينكم ،يقف �إلى جانب
ال�شعب الفل�سطيني ،بينما تعملون على �صنع م�ستقبلكم".
ك��ان كلينتون متفائال ،وع�بر عن تعاطفه مع "هذا ال�شعب ال��ذي يعاين العذاب"،
وذ ّكر "بالأطفال الذين يقبع �آبا�ؤهم يف ال�سجون �أو �سقطوا خالل النزاع".
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هامش
( )44كلنتون في غزة

حطت مروحية الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون على ار�ض مطار غزة يف بدئه زيارة تاريخية هي
االولى لرئي�س امريكي ملناطق احلكم الذاتي الفل�سطيني وبعد ا�ستقبال ر�سمي عزفت خالله املو�سيقى
الوطنية للجانبني كم�ؤ�شر على االع�تراف ال�ضمني باال�ستقالل الفل�سطيني ق�ص كلينتون �شريط
افتتاح املطار ,ثم اكد التزامه قبل بدء اجتماعه مع الرئي�س الفل�سطيني يف غزة بتطبيق اتفاق واي
بالنتي�شن بحذافريه ،م�شيدا بجر�أة عرفات على دعوته للزيارة التي اعرب عن �سعادته بها ،فيما اكد
عرفات ان �سالم ال�شرق االو�سط �سيتحقق بف�ضل كلينتون .ورافقت مروحية كلينتون الى مطار غزة
خم�س مروحيات ع�سكرية وج��رى له ا�ستقبال ر�سمي و�شعبي ،حيث كان الرئي�س الفل�سطيني يا�سر
عرفات يف مقدمة م�ستقبليه.
وا�ستعر�ض كلينتون وعرفات حر�س ال�شرف قبل ان تعزف املو�سيقى ال�سالم الوطني االمريكي
وال�سالم الوطني الفل�سطيني على خالف انباء حتدثت عن مطالبة البيت االبي�ض ال�سلطة بعدم عزف
ال�سالمني لتاليف فهم هذه اخلطوة على انها اعرتاف امريكي بالدولة الفل�سطينية .وبعد ان �صافح
كلينتون كبار م�ستقبليه من امل�س�ؤولني الفل�سطينيني ا�صطحب عرفات وقرينته الرئي�س االمريكي
وقرينته الى ا�سرتاحة مطار غزة الدويل.
و�أثناء ذلك قامت مادلني �أولربايت وزيرة اخلارجية االمريكية مب�صافحة عدد من امل�س�ؤولني
الفل�سطينيني ودار بينهم ح��وار ق�صري .وبعد ا�سرتاحة ا�ستغرقت ربع ال�ساعة يف �صالة كبار ال��زوار
مبطار غزة الدويل خرج الرئي�سان االمريكي والفل�سطيني حيث قاما بجولة يف ارجاء املطار واثناء
ذلك كان ي��دور ح��وار بني الرئي�سني كلينتون وعرفات .وقامت جمموعة من الطلبة الفل�سطينيني
يرتدون الزي الع�سكرى بال�سري يف املطار اثناء اجلولة على انغام املو�سيقى الع�سكرية .بعد ذلك توجه
الرئي�سان االمريكي والفل�سطيني و�سط ت�صفيق احل�ضور الى من�صة اعدت خ�صي�صا لالعالن عن
االفتتاح الر�سمي ملطار غزة الدويل .وطلب عرفات من كلينتون ق�ص �شريط احمر معلنا افتتاح مطار
غزة الدويل ر�سميا .وقال عرفات (�أت�شرف و�أطلب من الرئي�س كلينتون وعقيلته ق�ص ال�شريط وافتتاح
املطار ر�سميا).
ويف لفتة طيبة قام الرئي�س االمريكي بق�ص خم�سة اجزاء من �شريط االفتتاح يعاونه الرئي�س
عرفات وذلك كذكرى للرئي�س كلينتون وقرينته وال�سيدة �سها عرفات .بعد ذلك رفع كلينتون كلتا يديه
لتحية بقية احل�ضور ثم تبادل التحية مع عرفات من خالل حوار ق�صري حيث ا�ستقل �سيارته ترافقه
قرينته متوجها الى طائرته املروحية الراب�ضة مبطار غزة مغادرا املطار الى مقر الرئا�سة الفل�سطينية
بغزة الجراء حمادثات مع الرئي�س عرفات الذي غادر املطار بطائرة مروحية �أخرى.
و�أعرب كلينتون لل�صحافيني على باب مقر الرئا�سة الفل�سطينية يف غزة عن �سعادته بهذه الزيارة
وان��ه ي�أمل �أن (تنطوي الزيارة على مغزى بالن�سبة للم�ستقبل) كما �أك��د التزامه بتطبيق اتفاق واي
بالنتي�شن بحذافريه .وقال كلينتون انه (م�سرور) لكونه �أول رئي�س امريكي يقوم بزيارة ملناطق احلكم
الذاتي الفل�سطيني .وق��ال لل�صحافيني يف مقر الرئا�سة الفل�سطيني (�أن��ا م�سرور ك��وين اول رئي�س
امريكي يزور مناطق فل�سطينية و�سعدت للم�شاركة يف تد�شني املطار الفل�سطيني اليوم) .و�أ�ضاف (�أنا
م�سرور جدا انه مطار جميل حقا) منوها بجر�أة عرفات لدعوته للزيارة.
وقال عرفات لدى ا�ستقباله كلينتون ان (ال�سالم �سيتحقق يف ال�شرق االو�سط بف�ضل الرئي�س
بيل كلينتون) .وا�ضاف (هذا حدث تاريخي .ونحن ن�شكره �شكرا جزيال انه �شرفنا .وهذه الزيارة لن
ين�ساها ال�شعب الفل�سطيني) .وقال الرئي�س الفل�سطيني (كنا نتمنى ان يتوجه (كلينتون) ب�سيارته
الى غزة لأن النا�س كانت م�ستعدة لتحتفي به) .و�أ�ضاف( :ان زيارة الرئي�س كلينتون تاريخية لل�شعب
الفل�سطيني ووجوده �شرف كبري وفخر كبري لل�شعب الفل�سطيني ان يكون بيننا اليوم فخامة كلينتون).
وقال انه من خالله (�أي كلينتون) �سيقوم ال�سالم يف منطقة ال�شرق االو�سط.
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مل تعجب هذه الكلمات نتنياهو فاف�شل القمة التي عقدت يف اليوم التايل يف اجلانب
الإ�سرائيلي من معرب �إيريز بني كلينتون وعرفات ونتنياهو.
انزعج نتنياهو كثريا من � إ�شارة كلينتون �إلى عذابات الأطفال ،كل الأطفال ،بينما
بالن�سبة له هنالك"�أطفال القتلة ،و�أطفال ال�ضحايا" ومل يتحمل كذلك �أن ي�سمح احلليف
الأمريكي لنف�سه ب�أن ي�ضع "الكفاح" الذي يخو�ضه ال�شعبان على امل�ستوى الأخالقي ذاته،
بينما "مل ي�صدق عرفات �أذنيه" حني �سمع الرئي�س الأمريكي يتحدث عن الفل�سطينيني
مبثل ما يتحدث عن الإ�سرائيليني.
يف �آخ��ر ذلك النهار ،مت تعديل امليثاق بعد ت�صويت برفع الأي��دي :مل يعرت�ض على
التعديل �أحد� ،أعرب عرفات عن �سروره وقال " جاء الآن دور نتنياهو لتنفيذ التزاماته".
غادر كلينتون املنطقة ،يتملكه الغ�ضب من رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي.
يف  21كانون الأول  ،1998قرر الكني�ست �أن يحل نف�سه ،وحدد يوم � 17أي��ار 1999
موعدا لالنتخابات ،واعترب عرفات �أن من امل�ستحيل �أن ي�أتي من هو �أ�سو�أ من نتنياهو ،لكن
�صعد يف �إ�سرائيل هذه املرة معار�ض �آخر لأو�سلو� ،إيهود باراك زعيم حزب العمل.

نجاح باراك
كان باراك قد امتنع دائما عن االلتقاء بيا�سر عرفات ،وخالل حملته االنتخابية مل
يتخل ال عن ال�سيادة الإ�سرائيلية الكاملة على القد�س" ،العا�صمة املوحدة الأبدية لإ�سرائيل"،
وال عن اال�ستيطان .غري �أن هذا مل مينع عرفات من جتديد االلتزام بعملية ال�سالم ،واملطالبة
بالتقيد باالتفاقيات املوقعة وال�سعي للتعاون مع هذا ال�شخ�ص الذي انتخبه الإ�سرائيليون.
وعلى غرار نتنياهو من قبله ،جتنب باراك يف الأ�سابيع الأولى النتخابه مقابلة الرئي�س
الفل�سطيني ،و�أعرب عرفات عن ا�ستيائه من هذا املوقف للدبلوما�سيني الأوروبيني والنواب
الإ�سرائيليني الذين كان يلتقي بهم �آنذاكُ .عقد اللقاء الأول بني الرجلني يف معرب �إيريز ،يوم
 11متوز  ،1999بعد االنتخابات ب�شهرين تقريبا.
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اتفاق شرم الشيخ بين عرفات وباراك
يف االجتماع ال�شاق بينهما طالب عرفات بتطبيق اتفاقية "واي بالنتي�شن" التي تهرب
نتنياهو من تطبيقها،لكن باراك تهرب اي�ضا بطريقة اخرى :اقرتح على عرفات االنتقال فورا
ملباحثات املرحلة النهائية الأمر الذي رف�ضه عرفات.
زادت اخلالفات بني عرفات وباراك فتو�سط كلينتون بينهما ،ويف �أيلول  ،1999وقع
عرفات وباراك بالأحرف الأولى يف �شرم ال�شيخ مب�صر ما ميكن اعتبارها االتفاقية الأخرية
ملرحلة انتقالية كان قد ت�أخر تنفيذها كثريا.
وبعد �أن وقع عرفات� ،أبدى املالحظة التالية :هذا النظام ي�سبب لنا اجلنون .نو ّقع
اتفاقا ،ونبد�أ املباحثات من �أجل تطبيقه ،وتطول هذه املباحثات �إلى ما ال نهاية،ثم نو ّقع
مذكرة ال يطبق �إال جزء منها ،وهكذا دواليك.

مانديال يزور فلسطين
�شعر عرفات بال�ضيق من الطريقة التي يتعامل بها الإ�سرائيليون مع "�شريكهم"
الفل�سطيني يف عملية ال���س�لام.ويف ت�شرين الأول  ،1999تلقى عرفات "املحبط من
الإ�سرائيليني" زيارة جاءت مثل بل�سم للجرح ،وهي زيارة نيل�سون مانديال الذي جاء �إلى
الأرا�ضي الفل�سطينية ليهنئ ال�شعب الفل�سطيني وزعيمه على �شجاعتهما ،وكان يف انتظاره
ا�ستقبال �شعبي حار.
ويف خطابه �أمام املجل�س الت�شريعي يف غزة ،ذ ّكر مانديال ب�أن عرفات تعر�ض ،مثلما
تعر�ض هو� ،إلى انتقادات الختياره املفاو�ضات وال�سالم .ولكنه �شدد �أي�ضا على �أن احلل
الوحيد �أحيانا يكون بحمل ال�سالح .

باراك ينكر «»242
ع�شية افتتاح املحادثات حول االتفاقية ــ الإطار بخ�صو�ص الت�سوية النهائية للنزاع ،يف.
ت�شرين الثاين  1999يف رام اهلل ،فجر رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي قنبلته حول ما �سماه عدم
�صالحية القرار  242للتطبيق على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ثارت ثائرة يا�سر عرفات ،واعترب �أن ت�صريح باراك ال ين�سجم مع اتفاقيات �أو�سلو،
التي ت�ؤكد �أن املباحثات الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية تقوم على �أ�سا�س القرار �" ،242إن ما قاله
باراك كالم خطري ،فهو يرف�ض ال�شرعية الدولية ك�أ�سا�س للمفاو�ضات حول االن�سحاب من
الأرا�ضي املحتلة".
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عرفات يلتقي البابا يوحنا بولس الثاني
يف �أواخر �شباط  ،2000حقق عرفات اجنازا دبلوما�سيا مهما كان قد عمل كثريا من
�أجله :ففي �أعقاب لقاء مع البابا يوحنا بول�س الثاين يف الفاتيكانُ .وقعت اتفاقية بني ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وبني الكر�سي الر�سويل تو�صي ب�إيجاد حل عادل مل�س�ألة القد�س وتن�ص
على �أن القرارات �أحادية اجلانب التي من �ش�أنها تغيري طابعها اخلا�ص مرفو�ضة على
ال�صعيد الأخالقي وال�شرعي�.. .إن حال ي�ستند �إلى ال�شرعية الدولية هو �أمر ال بد منه من
�أجل �إحالل ال�سالم العادل والدائم يف ال�شرق الأو�سط .
�أثارت االتفاقية حفيظة احلكومة الإ�سرائيلية ف�أعلنت ر�سميا :القد�س كانت ،وال تزال،
و�ستبقى للأبد عا�صمة لإ�سرائيل .لن يغري من هذا الواقع �أية اتفاقية.

باراك يفاوض السوريين
يف اجلانب الإ�سرائيلي ،ومع مراوحة املفاو�ضات مع الفل�سطينيني مكانها� ،أبلغ باراك
عرفات يف بداية كانون الأول  1999ب�أن احلكومة الإ�سرائيلية ا�ست�أنفت حمادثات ال�سالم مع
�سورية ،م�ؤكدا �أن هذه املباحثات لن تكون على ح�ساب امل�سار الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي غري
�أن �شكوك الرئي�س الفل�سطيني يف نوايا ب��اراك كانت يف حملها ،فقد �أعلن ب��اراك يف
�شباط � 2000أن ��ه�:إذا مت التو�صل �إل��ى �شيء مع ال�سوريني ،ف�سوف تت�أخر املفاو�ضات مع
الفل�سطينيني ل�شهور طويلة.
كان باراك يريد من وراء توقيع اتفاقية �سالم مع دم�شق �إ�صابة ثالثة �أهداف بحجر
واح��د :حتييد البلد العربي الوحيد الذي ي�شكل تهديدا لإ�سرائيل مبا ميلك من �صواريخ
متو�سطة املدى و�أ�سلحة كيميائية ،واخلروج من م�صيدة جنوب لبنان ،حيث ُيقتل اجلنود
الإ�سرائيليون بانتظام ،وا�ستكمال حلقة ال�سالم مع العامل العربي ،ملا يعنيه ذلك �أي�ضا من
�أهمية يف �أعني املجتمع الدويل.
يف ال��واق��ع �أن ب��اراك مل يكن ي��رى ان امل�شكلة الفل�سطينية عقدة ال�ن��زاع العربي ــ
الإ�سرائيلي ،بل اعترب �أن ال�سالم مع �سورية �سوف يرغم عرفات "املعزول " على الر�ضوخ
ملطالبه ،و�سيكون من �ش�أنه تغيري نظرة الر�أي العام الغربي �إلى الفل�سطينيني.
لكن املفاو�ضات ال�سورية الإ�سرائيلية توقفت يف ربيع العام . 2000وتويف الرئي�س ال�سوري
حافظ الأ�سد يف  10حزيران  ،2000لتنتهي بذلك حماوالت باراك االلتفاف على عرفات.
وبينما كان باراك ي�سعى جاهدا �إلى التو�صل التفاق �سالم مع �سورية ،ازداد تدهور عالقاته مع
عرفات ،التقى الزعيمان يف �شباط  2000يف فا�س باملغرب ،وحتول االجتماع �إلى مواجهة .طرحت
م�س�ألة االن�سحاب الإ�سرائيلي من ال�ضفة الغربية ،طبقا لالتفاقيات املوقعة ،ورف�ض عرفات االقرتاحات
الإ�سرائيلية ،كانت اخلرائط التي قدمت يف االجتماع قد �أعدت بدون ا�ست�شارته .ومن جهة �أخرى،
رف�ض الإ�سرائيليون ت�سليم قرية �أبو دي�س القريبة من القد�س للفل�سطينيني.
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نفد �صرب عرفات من عدم ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية �سوى مناطق �صحراوية وتالل
ج��رداء .طلب من ب��اراك �أن يقوم ببادرة �صغرية لإثبات ح�سن نواياه وهي نقل ال�سيطرة
الكاملة على بع�ض القرى القريبة من القد�س �إل��ى ال�سلطة ،ولكن ب��اراك رف�ض .واعترب
عرفات �أن باراك �أ�سو�أ من نتنياهو..بل ويف عهد باراك� ،أقيمت وحدات �سكنية جديدة داخل
امل�ستوطنات �أكرث مما �أقيم يف عهد نتنياهو .
يف �آذار � ،2000أجنزت �إ�سرائيل �أخريا املرحلة الثانية من �إع��ادة االنت�شار و�سلمت
الفل�سطينيني 1ر %6من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية .ومرة �أخرى ُرف�ض طلب عرفات ت�سليمه
بع�ض القرى القريبة من القد�س ،بينما راح باراك ،مدعوما من كلينتون ،يعمل على تنظيم
قمة تتيح له فر�ض �أهدافه على الفل�سطينيني.
ترافق هذا التدهور يف العالقات بني الرجلني مع تدهور من نوع �آخر :لقد طفح الكيل
يف املناطق الفل�سطينية ومل يعد يف و�سع �أهلها �أن يتحملوا ،بلغت الأم��ور نقطة الغليان يف
منت�صف �أيار ،فاندلعت مواجهات بني املتظاهرين الفل�سطينيني والقوات الإ�سرائيلية �أثناء
االحتفاالت بذكرى النكبة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �سقط �ضحيتها خم�سة �شهداء
ومئات اجلرحى من اجلانب الفل�سطيني ،وعدد من اجلرحى من اجلانب الإ�سرائيلي .كانت
تلك �أعنف مواجهات �شهدتها الأرا�ضي املحتلة منذ فتح النفق يف �أيلول  1996وذهب �أحد
قادة القوات الإ�سرائيلية ،وهو اجلرنال �شلومو �أورين� ،إلى حد التهديد ب�إر�سال املروحيات
القتالية لق�صف مقر عرفات يف رام اهلل.
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كامب ديفيد 2000
يف تلك الأثناء ،كانت االت�صاالت جتري للإعداد للقمة الثالثية بني عرفات وكلينتون
وباراك ،برغم حتفظ الرئي�س الفل�سطيني ،الذي كان يخ�شى امل�شاركة فيها ويكرر القول �إن
قمة غري معد لها جيدا �سوف يكون ن�صيبها الف�شل ،و�سوف ت�ؤدي �إلى ت�صعيد خطري.
ويف لقاء مع كلينتون يف وا�شنطن ،ي��وم  15حزيران  ،2000ح��ذر عرفات الرئي�س
الأمريكي من �أية حماولة لفر�ض حل عليه .ويف هذا ال�سياق قال عرفات معلقا على ت�أكيدات
كلينتون �إن باراك لن يوافق على حق الالجئني يف العودة وال على ال�سيادة الفل�سطينية على
القد�س :لدي حل�..أ�ستقيل ،و�أغادر الأرا�ضي الفل�سطينية لأ�ستقر يف القاهرة �أو يف تون�س،
و�سيكون على باراك �أن ي�سوي الأمور مبا�شرة مع ال�شعب الفل�سطيني.
وحدد موعد القمة يوم  11متوز 2000يف كامب ديفيد( )45بالواليات املتحدة،وبرغم كل
تقديراته ،مل يكن بو�سع الرئي�س الفل�سطيني رف�ض دعوة كلينتون ،الذي برهن على دعمه له
مرات عديدة منذ  ،1993مر عرفات بفرتة من الإحباط ال�شديد�..شعر �أنه ح�شر يف زاوية،
فعقد اجتماعا للقيادة الفل�سطينية قبل �أربعة �أيام من القمة ليح�صل على موافقتها على
الذهاب �إلى كامب ديفيد .وح�صل على وعد من كلينتون �أمام حممود عبا�س ب�أنه على كل
حال لن يحمله النتائج �إذا ف�شلت القمة.
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هامش
( )45يوميات كامب ديفيد

احل��ادي ع�شر من مت��وز :كلينتون يفتتح القمة خلف �ستار من ال�سرية التامة .و�أثناء فر�صة
اللتقاط ال�صور ب��اراك وعرفات يداعبان بع�ضهما البع�ض ب�إ�صرار كل منهما على عدم دخول مكان
عقد القمة قبل الآخر.
ال�ث��اين ع�شر م��ن مت��وز :ب��اراك يلغي �صفقة موقعة لبيع رادارات متقدمة منقولة ج��وا �إل��ى
ال�صني وهي ال�صفقة التي عار�ضتها وا�شنطن بقوة وكانت �سببا يف توتر العالقات بني الواليات املتحدة
و�إ�سرائيل ،وعرفات وباراك يعقدان جل�سة ثنائية دون و�ساطة �أمريكية.
الثالث ع�شر من متوز :عرفات يهدد باالن�سحاب من القمة غ�ضبا من تقدمي الواليات املتحدة
مقرتحات يقول الفل�سطينيون �إنها تقرتب كثريا من املوقف الإ�سرائيلي .كلينتون يتدخل وي�سحب
املقرتحات متجنبا وقوع �أزمة والبيت الأبي�ض ي�صف املحادثات ب�أنها متوترة.
الرابع ع�شر من متوز :وا�شنطن متنع ثالثة م�س�ؤولني فل�سطينيني من املعار�ضني ال�سابقني
التفاقات ال�سالم بني عرفات و�إ�سرائيل من دخول كامب ديفيد لعقد اجتماع ي�ستهدف دعم الزعيم
الفل�سطيني .وكلينتون وعرفات وباراك يعقدون اجتماعا ثالثيا للمرة الثانية.
اخلام�س ع�شر من مت��وز :عطلة ال�سبت ي�صاحبها ه��دوء يف املحادثات .وم�صادر تتحدث عن
تفا�ؤل فل�سطيني لكن الإ�سرائيليني يقولون �إن الفجوة ال تزال كبرية.
ال�ساد�س ع�شر من متوز .كلينتون يتحدث ل�صحيفة الديلي نيوز عن �إحراز بع�ض التقدم لكن مل
يت�ضح ما �إذا كانت املحادثات الأ�صعب يف تاريخ حكمه للواليات املتحدة� ،ستنجح .وفرق خرباء يناق�شون
ق�ضايا مثل املياه واالقت�صاد وال�ش�ؤون املدنية يف مركز �أمريكي بالقرب من كامب ديفيد.
ال�سابع ع�شر من متوز :البيت الأبي�ض يقول �إن املحادثات جترى ب�صورة مكثفة و�إن كلينتون
يعتزم الرحيل �إل��ى اليابان حل�ضور اجتماع جمموعة الثماين يف التا�سع ع�شر من ال�شهر احل��ايل.
م�صادر فل�سطينية و�إ�سرائيلية ت�صف الأربع والع�شرين �ساعة التالية ب�أنها حا�سمة لتحقيق �أي تقدم.
التا�سع ع�شر من متوز:
 كلينتون يرجئ رحلته لليابان ليوم واحد ملوا�صلة اجلهود للتو�صل التفاق �سالم. باراك يهدد باالن�سحاب من القمة ،ويبعث ر�سالة �إلى كلينتون يقول فيها �إن الفل�سطينينيلي�سوا �شركاء �سالم حقيقيني.
 م�صدر فل�سطيني يقول �إن البيت الأبي�ض �سيقدم اقرتاحا �أخ�يرا لإنقاذ املحادثات يقت�سمالفل�سطينيون و�إ�سرائيل مبوجبه ال�سيادة على �أجزاء من املدينة القدمية يف القد�س وبع�ض املناطق
خارج حدود املدينة ما قبل عام  ،1967وحتتفظ �إ�سرائيل بال�سيادة على باقي املدينة.
 البيت الأبي�ض يعلن انتهاء القمة دون التو�صل التفاق ،والأطراف املتفاو�ضة ت�ستعد للرحيل.الع�شرون من مت��وز :يف اللحظة الأخ�يرة يوافق الفل�سطينيون والإ�سرائيليون على البقاء يف
كامب ديفيد وموا�صلة املفاو�ضات مب�ساعدة �أولربايت بينما يتوجه كلينتون لليابان ،ويعد بتقييم
املوقف عقب عودته.
الواحد والع�شرون من متوز :مايكل ميلكيور الوزير باحلكومة الإ�سرائيلية يعلن موافقة باراك
على اقرتاح �أمريكي باقت�سام الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ال�سيادة على بع�ض �أحياء القد�س ال�شرقية.
الثاين والع�شرون من متوز :املحادثات ت�ستمر يف انتظار عودة كلينتون.
الثالث والع�شرون من متوز :كلينتون يغادر اليابان للعودة �إلى حمادثات ال�شرق الأو�سط التي
قال �إنها �أحرزت بع�ض التقدم يف غيابه.

196

الرابع والع�شرون من متوز :كلينتون يعود �إلى القمة ال�ستئناف مهمته والو�ساطة بني الفريقني،
ويجتمع مع فرق من املفاو�ضني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني للتفاو�ض ب�ش�أن الق�ضايا املعلقة.
اخلام�س والع�شرون من متوز :كلينتون يعلن انتهاء القمة بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني
دون التو�صل التفاق.
يف ال�سابع والع�شرين من �شهر �آب  ،2001ق�صفت طائرات االحتالل مكتب الأمني العام للجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف رام اهلل واغتالت �أبو علي م�صطفى ،الذي ك ّر�س جل حياته يف الن�ضال
لأجل الوطن والق�ضية ،ولإحقاق احلق والعدالة والكرامة ،ولي�س غريبا على ابن املزارع الفقري ذلك،
فن�شط يف عمله لو�ضع القيم ال�سيا�سية والأخالقية والإن�سانية والفكرية ،وهذا ما كان يقوله احلكيم
جورج حب�ش عن رفيق دربه.
نال �أبو علي ن�صيبه من االحتالل كما الكل الفل�سطيني ،لكنه ا�ستطاع موا�صلة عمله بال�سر
والعلن مبثابرته ،وكان يعرف منذ عودته �إلى �أر�ض الوطن عام  1999بعد رحلة اغرتاب طويلة �أم�ضاها
ما بني الأردن و�سوريا ولبنان� ،أنه يف خطر ،لكنه قائد عنيد متمر�س ف�ضل املوت يف ح�ض فل�سطني التي
�أحبها و�أحبته.
لعب �أبو علي م�صطفى دورا مهماً خالل انتفا�ضة الأق�صى وعرف مبواقفه الوطنية ال�صادقة ،وقد
جمعته مع الف�صائل والقوى الوطنية عالقات طيبة ،وتفانى يف عمله اجلماهريي وال�سيا�سي لتحقيق
�أهداف وغايات �شعبه.
ولد ال�شهيد يف بلدة عرابة مبحافظة جنني عام  .1938كان والده علي الزبري مزارعاً يف البلدة
منذ العام  ،1948بعد �أن عمل يف �سكة حديد وميناء حيفا ودر�س املرحلة الأولى يف بلدته ،ثم انتقل عام
 1950مع �أ�سرته �إلى ع ّمان ،وبد�أ حياته العملية و�أكمل درا�سته فيها.
محمد ال ّدرة

ي� �ع� �ت�ب�ر ال � �ط � �ف� ��ل ال� �ف� �ل� ��� �س� �ط� �ي� �ن ��ي "حممد الدرة" رم � � � � ��زاً ل�ل�ان� �ت� �ف ��ا�� �ض ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة،
ف �ب �ع��د ي ��وم �ي�ن م� ��ن اق� �ت� �ح ��ام امل �� �س �ج��د الأق � �� � �ص� ��ى� ،أظ � �ه� ��ر �� �ش ��ري ��ط ف� �ي ��دي ��و ال �ت �ق �ط ��ه م��را� �س��ل
ق � �ن� ��اة ت� �ل� �ف ��زي ��ون� �ي ��ة ف ��رن� ��� �س� �ي ��ة ،ي � � ��وم � 30أي � � �ل� � ��ول  ،2000م� ��� �ش ��اه ��د �إع � � � � ��دام ل �ل �ط �ف��ل ال� �ب ��ال ��غ
( 11عاماً) الذي كان يحتمي �إلى جوار �أبيه بربميل �إ�سمنتي يف �شارع �صالح الدين جنوب مدينة غزة.
و�أث��ار �إع��دام اجلي�ش الإ�سرائيلي للطفل الدرة م�شاعر غ�ضب الفل�سطينيني يف كل مكان ،وهو
ما دفعهم للخروج يف مظاهرات غا�ضبة ومواجهة اجلي�ش الإ�سرائيلي ،مما �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة
الع�شرات منهم.
ومن �أب��رز �أح��داث االنتفا�ضة الثانية ،اغتيال وزي��ر ال�سياحة باحلكومة الإ�سرائيلية ،رحبعام
زئيفي على يد عنا�صر من اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني.
وعمل �شارون على اغتيال �أكرب عدد من قيادات ال�صف الأول بالأحزاب ال�سيا�سية واحلركات
الع�سكرية الفل�سطينية ،يف حماولة لإخ�م��اد االنتفا�ضة ،ولإ�ضعاف ف�صائل املقاومة و�إرب��اك�ه��ا ،ويف
مقدمتهم م�ؤ�س�س حركة حما�س ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وع��دد من كبار م�ؤ�س�سي احلركة ،و�أب��و علي
م�صطفى (م�صطفى الزبري) ،الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني.
مقتل زئيفي

دخ��ل جم��دي ال��رمي��اوي وح �م��دي ق��رع��ان وب��ا��س��ل اال��س�م��ر م�ن�ف��ذو العملية ف�ن��دق ريجن�سي
ال��ذي ك��ان يقيم فيه زئيفي بتاريخ  2001/10/16ب�ج��وازات م��زورة وح�ج��زوا غرفة يف الفندق نف�سه
وب ��د�أوا بتجهيز نف�سهم للعملية .ك��ان��ت م��ع املنفذين م�سد�سات ك��امت��ة لل�صوت .ويف �صباح اليوم
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ال�ت��ايل  2001/10/17وبعد �أن ج�ه��زوا �أنف�سهم ،خ��رج الثالثة م��ن غرفتهم ث��م انت�شروا واح��د �أم��ام
م��داخ��ل ال�ف�ن��دق وال �ث��اين ع�ل��ى م��دخ��ل ال�ط��اب��ق ال�ث��ام��ن واجت ��ه ال�ث��ال��ث ح �م��دي ال �ق��رع��ان �إل ��ى درج
ال �ط��وارئ و��ص�ع��د �إل ��ى ال�ط��اب��ق ال�ث��ام��ن ال ��ذي ت��وج��د ف�ي��ه ال�غ��رف��ة رق��م  816ال�ت��ي يقيم ب�ه��ا زئيفي.
وكان زئيفي قد خرج لتناول طعام الفطور يف قاعة الطعام فانتظر حمدي القرعان ،وبعد ربع �ساعة
عاد زئيفي متجهاً �إلى غرفته ،فقام حمدي القرعان مبناداة زئيفي بـ"هيه" ،فالتفت زئيفي ،فقام
حمدي القرعان ب�إطالق النار عليه فا�ستقرت ر�صا�صات يف ر�أ�سه مما �أدى �إلى �إ�صابته �إ�صابة بالغة
اخل�ط��ورة ،وان�سحب املنفذون من الفندق .مت نقل زئيفي �إل��ى م�ست�شفى هدا�سا وح��اول��ت الطواقم
الطبية الإ�سرائيلية معاجلته �إال �أنه كان قد مات.
ق� ��ام اجل �ي ����ش الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي و�أج � �ه � ��زة االم � ��ن الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ب �ع �م �ل �ي��ة وا� �س �ع ��ة يف ال���ض�ف��ة
ال �غ ��رب �ي ��ة ل �ل �ق �ب ����ض ع �ل ��ى م �ن �ف ��ذي ع �م �ل �ي��ة االغ� �ت� �ي ��ال ل �ك �ن �ه��م ف �� �ش �ل��وا يف ال �ق �ب ����ض ع �ل ��ى ق�ت�ل��ة
زئ �ي �ف��ي ويف ك ��ان ��ون ال� �ث ��اين  2002ق��ام��ت �أج� �ه ��زة ال �� �س �ل �ط��ة ب��اع �ت �ق��ال م �ن �ف��ذي ع�م�ل�ي��ة االغ �ت �ي��ال
(جم� � ��دي ال � ��رمي � ��اوي وح � �م� ��دي ال� �ق ��رع ��ان وب ��ا�� �س ��ل اال�� �س� �م ��ر) و�أم � �ي ��ن ع � ��ام اجل �ب �ه ��ة ال �� �ش �ع �ب�ي��ة
(�أحمد �سعدات) والقائد العام لكتائب �أبو علي م�صطفى (عاهد �أبو غلمة) وقامت مبحاكمتهم وقررت
�سجنهم يف املقر الرئا�سي يف رام اهلل ،ويف �آذار  2002قام اجلي�ش الإ�سرائيلي بح�صار مقر عرفات املوجود فيه
قتلة زئيفي ومت توقيع اتفاق بني ال�سلطة الفل�سطينية و�إ�سرائيل يتم مبوجبه نقلهم �إلى �سجن �أريحا وفعال
يف �أيار  2002نقل قتلة زئيفي و�أحمد �سعدات وعاهد �أبو غلمة �إلى �سجن �أريحا بحرا�سة من قبل قوات
خا�صة �أمريكية-بريطانية ويف � 14آذار  2006قامت �إ�سرائيل بعملية �ضد �سجن �أريحا �أطلقت عليها ا�سم
(عملية جلب الب�ضائع) ومتت حماكمة املجموعة من قبل الق�ضاء الإ�سرائيلي "جمدي الرمياوي 106
�سنوات وحمدي القرعان � 125سنة وبا�سل اال�سمر � 60سنة و�أحمد �سعدات بال�سجن ملدة � 30سنة بتهمة
رئا�سة تنظيم �سيا�سي حمظور وعاهد �أبو غلمة بال�سجن � 31سنة بتهمة قيادة منظمة ع�سكرية".
فارس عودة

طفل فل�سطيني قتلته ن�يران اجلي�ش الإ�سرائيلي قرب معرب ك��ارين يف قطاع غزة بينما كان
يرمي احلجارة خالل ال�شهر الثاين من انتفا�ضة الأق�صى ويذكر بكونه ت�صدى لدبابة �إ�سرائيلية
بحجارته ال�صغرية و�أثارت هذه ال�صورة املجتمع الدويل وت�صدرت �صفحات ال�صحف واملجالت العاملية
حينها .ولد يف كانون الأول  ،1985ا�ست�شهد يف .2000/11/8
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مادلين أولبريت ..ماذا قالت؟
طوال الأيام اخلم�سة ع�شر للقمة ،وبرغم "ت�أنيب" مادلني �أولربايت لباراك وقيامها
بلفت نظره مرات عديدة ب�أنه هو الذي �أراد هذه القمة� ،أ�صر رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي على
جتنب �أي لقاء ثنائي مع الرئي�س عرفات ،وكان يرد ب�أنه لن يفعل ما مل يوافق عرفات على
الأفكار التي اقرتحها الرئي�س الأمريكي.
هذه الأفكار ،التي اقرتحها كلينتون علنا بعد �أيام من افتتاح القمة ،كانت قد �أعدت يف
الواقع بالتعاون مع الإ�سرائيليني .
كان التفاو�ض ،بالن�سبة لباراك ،يعني قبل كل �شيء فر�ض االقرتاحات ،التي كان يتم
تناقلها �شفويا ،الن رئي�س الوزراءالإ�سرائيلي منع م�ساعديه منعا باتا من كتابتها.

باراك ال يريد السالم
كان الوفد الفل�سطيني مقتنعا متاما ب�أن باراك ال يريد ال�سالم ،بل يريد ح�شر عرفات
يف زاوية ال ي�ستطيع معها �إال رف�ض �سل�سلة من االقرتاحات غري املقبولة ،مثل �إن�شاء كني�س يف
حرم امل�سجد الأق�صى ثالث الأماكن الإ�سالمية املقد�سة.
ووفقا لهذا االقرتاح� ،سوف تق�سم منطقة احلرم القد�سي ال�شريف �أو ما �سمي بـ "التلة
املقد�سة" � أفقيا بني امل�سلمني واليهود ،يكون للم�سلمني فيها احلرم الذي ي�ضم امل�سجد
الأق�صى وقبة ال�صخرة ،ويكون لليهود املكان الذي يزعمون �أنه �أ�سا�سات املعبد اليهودي
القدمي.

عرفات يتمسك بالقدس
كان هذا العر�ض بالن�سبة لعرفات دليال قاطعا على �أن باراك يريد ن�سف القمة ،و�أن
هذه القمة نف�سها لي�ست �سوى فخ.
رد عرفات قائال� :أرف�ض التخلي عن �أي جزء من احلرم ال�شريف ،حتى مقابل حيفا
علي التاريخ �أنني خائن .هل
�أو يافا ،و�أ�ضاف خماطبا كلينتون :لن �أبيع القد�س ولن ي�سجل ّ
علي �أنني بعت كنائ�س القد�س واحلرم
تريدون قتلي؟ �أنا رجل م�ؤمن ولن �أ�سمح ب�أن ُي�سجل ّ
ال�شريف �إلى �إ�سرائيل� .أنا رجل �سالم و�أطمح �إلى حتقيق ال�سالم وامل�صاحلة التاريخية،
ولي�س �إلى �إقامة ب�ؤر جديدة للحرائق ،احلرم ال�شريف ملك امل�سلمني منذ بداية الإ�سالم حتى
يومنا هذا ،با�ستثناء حقبة ال�صليبيني.
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مادلني �أولربايت
وزيرة اخلارجية الأمريكية

حوار عرفات وكلينتون
ويف اجتماع �آخر له مع كلينتون ،قال عرفات حمتدا :لن يغفر يل مليار م�سلم �إذا تخليت
عن ال�سيادة التامة على القد�س ال�شرقية .ال �أملك �أي تفوي�ض بالتخلي عنها .حينئذ رد عليه
كلينتون غا�ضبا� :أنت تدفع �شعبك و�شعوب املنطقة كلها �إلى الكارثة �  ...أنت على و�شك
فقدان �صداقتي .ف�أجابه عرفات :لن �أوقع اتفاقية بدون القد�س� .أنت تن�سق اقرتاحاتك مع
الإ�سرائيليني� .أما �أنا ،فيتعني علي �أن �أن�سق مع العرب جميعهم ولي�س فقط مع الإ�سرائيليني.
فقال كلينتون :ملاذا ال تناق�ش هذه النقطة مبا�شرة مع باراك وجتدا حال لها؟رد عرفات:
علي �شيئا� ،سوى �ضم القد�س لإ�سرائيل.
لي�س لدى باراك غري كالم يف الهواء .مل يقرتح ّ
وا�ستنادا �إلى قرار جمل�س الأمن  ،242طالب عرفات ب�أن تكون القد�س ال�شرقية املحتلة
منذ  1967كلها حتت ال�سيطرة الفل�سطينية ،متنازال عن احلي اليهودي الذي يقع داخل
املدينة وعن حائط املبكى .غري �أن االقرتاح الإ�سرائيلي ال يعطي الفل�سطينيني �سوى ال�ضواحي
والقرى املحيطة بالقد�س ،ونوع من ال�سلطة البلدية يف الأحياء الإ�سالمية وامل�سيحية يف البلدة
القدمية وداخل املدينة.
كان باراك يرى �أن �إ�سرائيل يجب �أن حتتفظ بال�سيطرة الكاملة على القد�س -الغربية
وال�شرقية -و�أن املدينة يجب �أن "تبقى" عا�صمة دولة �إ�سرائيل فقط .ووفقا ملنطق باراك ف�إن
العا�صمة الفل�سطينية يجب �أن تكون يف قرية �أبو دي�س ،جنوب القد�س ،ورد عرفات على ذلك
بـ "غري مقبول �أبدا".

 ..ورفض عودة الالجئين
وبخ�صو�ص ق�ضية الالجئني ،اعترب عرفات �أن اقرتاحات باراك مهينة :ال وجود لأي
اعرتاف مب�س�ؤولية �إ�سرائيل عن هذه الق�ضية ،ال وجود لأية اتفاقية ،حتى ولو رمزية ،حول
حق العودة لالجئني (وفقا لقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  194يف كانون الأول .)1948
اكتفت �إ�سرائيل ،خالل االجتماعات الثالثة الأخرية التي كر�ست للتفاو�ض حول هذه امل�شكلة،
باملوافقة على عودة  5000الجئ ملرة واحدة� ،أو 000ر 10الجئ على مدى ع�شر �سنوات يف
�إطار اتفاقية �سالم ،على �أن تذكر فيها عبارة "نهاية النزاع" .وهذا ما رف�ضه عرفات رف�ضا
قاطعا.

مفهوم الحدود عند باراك
والق�ضية الأ�سا�سية الثالثة تتعلق باحلدود وامل�ستوطنات املقامة على الأرا�ضي املحتلة.
اقرتح الإ�سرائيليون على الفل�سطينيني ت�سليمهم  %81من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،مق�سمة �إلى
ثالثة كانتونات دون �أي ات�صال جغرايف بينها ،وحماطة مبناطق حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية.
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وفقا لهذا االق�تراح ،ت�سيطر الدولة العربية على كافة نقاط العبور احلدودية مع اخلارج،
وكذلك على الف�ضاء اجلوي وم�صادر املياه اجلوفية يف ال�ضفة الغربية .ت� ّؤجر  %10من ال�ضفة
الغربية ــ منطقة وادي الأردن� ،إلى �إ�سرائيل ملدة  25عاما� ،أي للأبد من ناحية فعلية ،لأن هذه
املنطقة اخل�صبة جدا �سوف تكتظ بامل�ستوطنات ب�سرعة .ي�ضاف �إلى ذلك  %10من الأرا�ضي
الفل�سطينية التي ت�ضم ثالث كتل ا�ستيطانية يقيم فيها  %80من امل�ستوطنني �سوف ت�ضمها
�إ�سرائيل .باملقابل ،تعطي �إ�سرائيل للفل�سطينيني �أرا�ضي قاحلة ،مبعدل  100مرت مربع لكل
كيلو مرت ت�ضمه.
رف�ض عرفات الرتاجع عن الرتتيبات ال�شرعية التي ن�ص عليها القرار  ،242فقد
اعترب �أنه ،باتفاقيات �أو�سلو عام  ،1993قدم الفل�سطينيون ما يكفي من الت�سويات بقبولهم
ما ن�سبته  %22من فل�سطني التاريخية� ،أي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ورف�ض عرفات التخلي
عن �أرا�ض جديدة للم�ستوطنات التي كثفت �إ�سرائيل �إقامتها �ضاربة بالقوانني الدولية عر�ض
احلائط.
رف�ض عرفات اقرتاحات كلينتون ،الذي قال �إنه يحاول من خاللها تقريب وجهات نظر الطرفني.

«كامب ديفيد» يفشل
ويف �صباح  25متوز ،خيم جو ثقيل على كامب ديفيد ،التقى كلينتون بعرفات وباراك،
وبعد �أن عرب عن �أ�سفه للم�أزق التام ال��ذي تواجهه القمة ،طلب من الطرفني موا�صلة
مباحثاتهما من �أجل التو�صل �إلى اتفاق يف منت�صف �أيلول ..وافق الطرفان.
يف اجتماع ثنائي عقد بينهما يف ما بعد ،عرب كلينتون لعرفات عن احرتامه ملواقفه
احلازمة والثابتة �إال �أنه مل يك�شف هذا الكالم يف �أحاديثه العلنية .بل على العك�س ،فما �أن
�أنهت القمة �أعمالها ،حتى راح يكيل االنتقادات لعرفات ،حانثا بوعده ب�أال ُيح ّمل عرفات
امل�س�ؤولية يف حال ف�شل املفاو�ضات.
ويف مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإ�سرائيلي بتاريخ  28متوز ،وقف كلينتون �إلى
جانب باراك معتربا �أنه "برهن على �شجاعة كبرية" ،و�أعلن عن تعزيز التعاون الثنائي مع
�إ�سرائيل ،بل ذهب حتى �إلى احلديث عن �إعادة البحث يف احتمال نقل ال�سفارة الأمريكية من
تل �أبيب �إلى القد�س.

كلينتون يتنكر
ن�صب نف�سه حكما حمايدا قد "خانه" ،ور�أى
�أدرك الرئي�س الفل�سطيني �أن الرجل الذي ّ
يف هذه الت�صريحات برهانا على �أن القمة مل تكن �سوى "م�ؤامرة" وت�أكد �أنه كان على �صواب
برف�ضه لالقرتاحات الإ�سرائيلية ،واطم�أن �إلى هذه القناعة �أكرث حني خرجت مظاهرات
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الت�أييد احلا�شدة يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية وخميمات ال�شتات والتي عبرّ ت عن �أ�ضخم
دعم �شعبي له منذ و�صوله �إلى غزة و�أريحا عام .1994
�أما باراك ،فقد خرج بالنتيجة التي كان قد �أعدها �سلفا :ال يوجد �شريك للإ�سرائيليني.
وحينئذ بد�أت حملة يقودها بع�ض امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني هدفها الربهنة على �أن عرفات مل
يكف يف كامب ديفيد عن رف�ض "العرو�ض ال�سخية الإ�سرائيلية" املزعومة.
مل يكن الر�أي العام العاملي على هذا القدر من ال�سذاجة لت�صديق هذه االدعاءات� ،أما
يف �إ�سرائيل فقد �أبدى الر�أي العام قدرا من التغا�ضي لدرجة �أن مع�سكر ال�سالم مل يعرت�ض
بحزم على رواية باراك .لكن باراك نف�سه اعرتف يف وقت الحق يف مقابلة له مع �صحيفة
ه�آرت�س الإ�سرائيلية ب�أنه �أراد من كامب ديفيد فقط "ك�شف القناع "عن وجه عرفات،
وو�صفه ب�أنه "عدو ال�سالم ".
بعد ف�شل قمة كامب ديفيد� ،ضاعفت �إ�سرائيل من حمالتها على عرفات،ومع ذلك �أ�صر
عرفات على موا�صلة املفاو�ضات  ..وتوا�صلت فعال يف القد�س وتل ابيب دون ت�سجيل اي تقدم.

شارون يدخل الحرم القدسي
ويف هذه الأثناء ،دخل زعيم الليكود ارئيل �شارون مرة �أخرى على اخلط ،قرر زيارة
احلرم القد�سي ال�شريف ف�سارع عرفات �إلى حتذير رئي�س الوزراء باراك من خطورة ال�سماح
بامتام الزيارة وما قد يرتتب عليها من تفجر للأو�ضاع .لكن ن�صيحة عرفات مل تلق �أذنا
�صاغية يف �إ�سرائيل.
نفذ ��ش��ارون زي��ارت��ه ي��وم � 28أي�ل��ول حتت حرا�سة نحو ثالثة االف من ق��وات الأم��ن
الإ�سرائيلية ..وجنح يف ا�ستفزازالفل�سطينيني الذين رف�ضوا الزيارة وخرجوا يف تظاهرات
وا�سعة جوبهت بقمع وح�شي من القوات الإ�سرائيلية ما �أ�سفر عن �سقوط �شهداء وجرحى،
وبذلك اندلعت االنتفا�ضة ال�شعبية الثانية وليدخل ال�صراع الفل�سطيني ،الإ�سرائيلي مرحلة
جديدة.
تفاقم العنف وات�سع نطاق املواجهات ..تدهور املوقف كثريا ،وقدم باراك ا�ستقالته من
من�صب رئي�س الوزراء يوم  9كانون الأول  2000بعد �أن تدهورت �شعبيته �إلى احل�ضي�ض .لقد
ف�شل يف حتقيق ال�سالم مع الفل�سطينيني وف�شل يف قمع ووقف االنتفا�ضة.
يف الوقت ذاته ،كان الرئي�س االمريكي بيل كلينون راغبا يف حتقيق "�إجناز" �سلمي يف
ال�شرق االو�سط قبل مغادرته البيت االبي�ض املقررة بعد نحو �شهر يف كانون الثاين ،2001
ولهذا جمع الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي ليقدم "اقرتاحات جديدة" ،لكن عرفات ر�أى
فيها ن�سخة قريبة من املطالب الإ�سرائيلية خا�صة يف ما يتعلق بامل�سجد االق�صى والقد�س ،ومل
يعجبه الغمو�ض الكبري الذي اكتنفها فرف�ضها.
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محادثات طابا
جرت حماولة �أكرث جدية للتو�صل �إلى اتفاق فل�سطيني�-إ�سرائيلي يوم  21كانون الثاين
 2001يف حمادثات عقدت يف طابا( )46حققت تقدما لكنها مل تف�ض �إلى نتيجة نهائية ،وبعد
�أ�سبوعني جرت االنتخابات العامة يف �إ�سرائيل يوم � 6شباط لي�سقط باراك ولي�صعد �إلى �سدة
احلكم ارئيل �شارون .

ارئيل �شارون
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هامش
( )46محادثات طابا

طابا تعرف �أي�ضا (م�ؤمتر طابا ،مفاو�ضات طابا ،حمادثات الو�ضع الدائم يف طابا) حمادثات
جرت بني �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية ،يف الفرتة من � 21إلى  27كانون الثاين  2001يف طابا يف �شبه
جزيرة �سيناء،والهدف من حمادثات ال�سالم الو�صول �إلى الو�ضع النهائي النهاء ال�صراع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني ،حيث ت�ق��دم الفل�سطينيون مب��ذك��رة تفاهم ي���ص��رون فيها على �أن ت�ع�ترف �إ�سرائيل
مب�س�ؤوليتها الأخالقية والقانونية عن م�شكلة الالجئني وم�س�ؤوليتها عن احليلولة دون التو�صل �إلى
حل يتفق وق��رار الأم��م املتحدة رقم  ،194وقد ف�شلت مفاو�ضات طابا نظراً لوجود ثغرات كبرية بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني وعلى وجه اخل�صو�ص ،كانت ق�ضايا الالجئني والقد�س �أبعد ما يكون عن
التو�صل �إلى القرار كعهدها ال�سابق.
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كان عرفات يدرك متاما من هو �شارون�..صاحب التاريخ املوغل يف دماء الفل�سطينيني،
ولهذا �أعلن ا�ستعداده للتعامل مع �أي رئي�س حكومة يختاره الإ�سرائيليون حتى لو كان �شارون.
ويف الوقت ذاته كان عرفات ي�ؤكد مل�ساعديه وللم�س�ؤولني الفل�سطينيني �ضرورة اال�ستعداد
ملواجهة احتمال �إقدام اجلرنال �شارون على اجتياح الأرا�ضي الفل�سطينية.
بعد توليه احلكم يف �إ�سرائيل � أعلن �شارون يف مكاملته الهاتفية الأولى مع عرفات انه
"يجدر التقدم يف عملية ال�سالم " ولكنه كان بهذا ال�شعار ي�سعى "فقط" لإدخال حزب العمل
بزعامة �شمعون بريي�س يف حكومة ائتالف وطني ي�ستطيع من خاللها حتقيق خطته احلقيقية:
زيادة اال�ستيطان يف الأرا�ضي املحتلة ،ن�سف اتفاقيات �أو�سلو ،تدمري ال�سلطة الفل�سطينية
و�إزالة "عدوه الأكرب" يا�سر عرفات.
وعد �شارون الإ�سرائيليني ب�إنهاء االنتفا�ضة خالل 100يوم  ..ا�شتد قمع االنتفا�ضة �أكرث
و�أكرث ،وازدادت توغالت القوات الإ�سرائيلية داخل مناطق ال�سلطة الفل�سطينية .ا�ستُخدمت
الطائرات والدبابات يف االعتداءات الإ�سرائيلية ويف الرد على العمليات الفل�سطينية دون
�أي متييز بينها� ،سواء قام بها �إ�سالميون� ،أو وطنيون� ،أو منظمات ي�سارية ،و�سواء وقعت يف
�إ�سرائيل �أو يف املناطق الفل�سطينية ،و�سواء كان القتلى واجلرحى من املدنيني �أو الع�سكريني
�أو امل�ستوطنني ،و ُو�صفت جميعها ب�أعمال �إرهابية يديرها عرفات .
ك��ان �شارون يدير حملة منهجية لإل�صاق �صفة الإره��اب بيا�سر عرفات ،وق��ررت
�إ�سرائيل اعتبار ال�سلطة الفل�سطينية بقيادته "كيانا �إرهابيا" ،ووجد �شارون �أذنا �صاغية
جدا لدى ال�ساكن اجلديد يف البيت الأبي�ض "الرئي�س جورج دبليو بو�ش" و�أقنعه يف لقائهما
الأول �أن "عرفات مفتاح الإرهاب"..فدعا بو�ش عرفات �إلى "التحدث بقوة وعلنا،وبلغة
الفل�سطينيني،لإدانة العنف والإرهابيني،واعتقال امل�س�ؤولني عن الأعمال الإرهابية".
جتنب الرئي�س الأمريكي اجلديد االلتقاء بعرفات وكان �شارون يجد كل الدعم من بو�ش
يف مواجهة عرفات.
ومع ذلك �أوفد �شارون جنله "عمري" وم�س�ؤولني �إ�سرائيليني �إلى رام اهلل للتباحث
"�سرا" مع عرفات ،ويف اجلوهر كان �شارون .وفقا ملا قالته �صحيفة ه�آرت�س الإ�سرائيلية
م�صمما على "ا�ست�سالم يا�سر عرفات بدون �شروط".
مل يتوقف التدهور عند حد معني ،وا�صل �شارون بط�شه ال�شديد بالفل�سطينيني ،وردت
التنظيمات الفل�سطينية بعمليات وا�سعة ،وكانت ا�سرائيل حتمل عرفات �شخ�صيا م�س�ؤوليتها
رغم اداناته امل�ستمرة لقتل الأبرياء فل�سطينيني و�إ�سرائيليني.وزاد تفاقم املوقف بعد اغتيال
�إ�سرائيل لزعيم اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أبو علي م�صطفى يوم � 27آب  2001يف
مكتبه برام اهلل ،لرتد اجلبهة ال�شعبية باغتيال وزير ال�سياحة الإ�سرائيلي "رحبعام زئيفي"
يوم  17ت�شرين الأول يف فندق بالقد�س ال�شرقية املحتلة� ،سارعت �إ�سرائيل �أي�ضا �إلى حتميل
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�أبو علي م�صطفى  -اجلبهة ال�شعبية

عرفات امل�س�ؤولية وو�صفه �شارون بانه "بن الدن" �إ�سرائيل م�ستغال الأجواء الأمريكية العاملية
اجلديدة التي خلقتها هجمات تنظيم القاعدة بزعامة �أ�سامة بن الدن على برجي مركز
التجارة العاملي يف نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يف وا�شنطن يوم �11أيلول
.2001
ومع �أن عرفات �سارع �إلى �إدانة الهجمات ب�أ�شد العبارات� ،إال �أن احلملة اال�سرائيلية
لو�صمه بالإرهاب كانت جتد ا�صداء وا�سعة لدى الإدارة الأمريكية،حتى �أن بول وولفيتز نائب
وزير الدفاع االمريكي قال� :إ�سرائيل حاملة طائرات �صديقة وعرفات �إرهابي معاد،و�أعلن
نائب الرئي�س الأمريكي ،ديك ت�شيني� ،أنه ي�ؤيد قطع العالقات مع عرفات ومنظمة التحرير
الفل�سطينية.
ديك ت�شيني
نائب الرئي�س الأمريكي

كان عرفات يدرك متاما �سيا�سة �إ�سرائيل يف ا�ستغالل الذرائع ،وكان يقول لرجاله:
حتى يف حالة الدفاع عن النف�س ،يجب �أال تعطوا ل�شارون ذريعة ال�ستغالل الـمعطيات اجلديدة
يف العامل �ضد الفل�سطينيني .

بوش يؤيد دولة فلسطينية
ورغ��م العداء الوا�ضح جتاه عرفات ،كانت وا�شنطن تدرك"�ضرورة" �إقامة دولة
فل�سطينية �إلى جانب �إ�سرائيل .ويف  10ت�شرين الثاين و�أمام اجلمعية العامة للأمم الـمتحدة،
�أعلن الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش عن ت�أييده لوجود دولتني تتعاي�شان جنبا �إلى جنب داخل
حدود �آمنة ومعرتف بها ،طبقا للقرارات الدولية ،م�ؤكدا �أن الواليات الـمتحدة �سوف تبذل كل
جهدها من �أجل عودة الطرفني �إلى مائدة الـمفاو�ضات.
ومع ذلك �أ�صر بو�ش على جتنب اللقاء بعرفات ،ال��ذي كان حا�ضرا يف مقر الأمم
الـمتحدة وقت اخلطاب ،والذي ا�ضطر لالكتفاء بلقاء مع وزير اخلارجية االمريكية كولن
باول.
ويف اليوم التايل�،ألقى عرفات كلـمة فل�سطني �أمام اجلمعية العامة ،و�أعلن عن وقف
�إط�لاق النار من ط��رف واح��د ،م�ؤكدا �أن��ه �سيبذل ما بو�سعه من �أج��ل الـمحافظة عليه.
و�أ�ضاف�:إن �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة والقد�س عا�صمة لها� ،صمام الأم��ان ،ودعامة
رئي�سية لال�ستقرار يف الـمنطقة .و�أك��د �أن ال�شعب الفل�سطيني قد اختار ال�سالم كخيار
ا�سرتاتيجي ال رجعة عنه.لكن دعوات عرفات مل جتد �صدى لها عند �شارون �أو بو�ش.
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حصار عرفات في رام اهلل
�شعر �شارون ب�أن املعطيات الأمريكية والعاملية اجلديدة تعطيه الفر�صة التي يتوجب
عليه ا�ستغاللها لإكمال خمططه �ضد عرفات ،ف�أعلنت �إ�سرائيل يوم � 2001/12/8أن قرار
مغادرة الرئي�س عرفات ملدينة رام اهلل خا�ضع لها وحدها ،لتبد�أ مرحلة حما�صرة الزعيم
الفل�سطيني يف رام اهلل .وبعد خم�سة �أي��ام (يف  )2001/12/13حتركت �آليات ع�سكرية
�إ�سرائيلية بينها دبابات حول مقر الرئي�س عرفات ،وقرر �شارون منعه من اخلروج �إلى �أية
مدينة �أخرى ،ويف ذات الوقت ق�صفت الطائرات الإ�سرائيلية مقر الرئا�سة يف "املنتدى"
بغزة ،ولأول مرة منذ قيام ال�سلطة الوطنية منع عرفـات من التوجه �إلى مدينة بيت حلم
حل�ضور احتفاالت عيد امليالد يف 24ـ .2001/12/25
بد�أ ح�صار مقر عرفـات ي�أخذ �شك ًال ت�صعيدي ًا وبد�أت الدبابات تقرتب من املقاطعة
يف رام اهلل ثم تن�سحب لتعود �إليها بعد �ساعات ،وظل عرفـات كعادته ي�ستقبل كبار الزوار
()47
والوفود الدولية وامل�ساعدين واملواطنني يف مقره املحا�صر.
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هامش
( )47عرفات ويوميات الحصار
عام 2001

 8كانون الأول� :إ�سرائيل تعلن انها حتتفظ لنف�سها بحق منع عرفات من مغادرة رام اهلل للتوجه
الى اخلارج.
 13كانون الأول� :إ�سرائيل متنع الرئي�س الفل�سطيني من مغادرة رام اهلل وتن�شر دبابات على بعد
 200مرت من مقره العام .دمرت الطائرات اال�سرائيلية حمطة البث التلفزيوين واالذاعة الفل�سطينية
القريبة من مكاتب عرفات.
 24كانون الأول� :إ�سرائيل متنع عرفات من التوجه الى بيت حلم حل�ضور القدا�س مبنا�سبة عيد
امليالد.
عام 2002

 2كانون الثاين :رئي�س الوزراء اال�سرائيلي ارييل �شارون يعلن ان عرفات �سيبقى يف رام اهلل ما
مل يوقف الذين قتلوا وزير ال�سياحة اال�سرائيلي رحبعام زئيفي يف ت�شرين الأول من العام املا�ضي.
 5كانون الثاين� :إ�سرائيل ت�ؤكد جمددا معار�ضتها لزيارة عرفات الى بيت حلم للم�شاركة يف عيد
امليالد االرثوذك�سي.
� 3شباط 300 :من اال�سرائيليني اليهود والعرب يلتقون الرئي�س الفل�سطيني يف رام اهلل الدانة
االحتالل اال�سرائيلي.
� 14شباط :وزير اخلارجية الربيطاين جاك �سرتو يدعو عرفات يف لقاء طويل يف رام اهلل ،الى
وقف "العنف".
� 16شباط :وزير اخلارجية االملاين يو�شكا في�شر يجري حمادثات مع عرفات.
� 19شباط :لقاء بني عرفات ووزير اخلارجية االردين مروان املع�شر.
� 25شباط :الدبابات اال�سرائيلية تن�سحب من القطاع املحيط مبكاتب عرفات طبقا لقرار
اتخذته احلكومة اال�سرائيلية.
� 9آذار :وزير اخلارجية القطري ال�شيخ حمد بن جا�سم �آل ثاين يقوم بزيارة "ت�ضامنية" مع
عرفات.
� 15آذار :املبعوث الأمريكي �أنطوين زيني يجري حمادثات مع عرفات يف رام اهلل التي ان�سحبت
منها القوات اال�سرائيلية بعد ان اعادت احتاللها ل�ساعات.
� 19آذار� :شارون ي�صرح ان عرفات ي�ستطيع ان يغادر االرا�ضي الفل�سطينية "فور تطبيق خطة
تينيت" لوقف اطالق النار.
� 26آذار� :إ�سرائيل متنع عرفات من التوجه الى بريوت للم�شاركة يف القمة العربية.
� 29آذار :بدء العملية الع�سكرية اال�سرائيلية "ال�سور الواقي" يف ال�ضفة الغربية .جي�ش االحتالل
الإ�سرائيلي يدخل رام اهلل ويطوق مقر عرفات ويدمر كل املباين با�ستثناء مكاتبه.
� 31آذار :ح��وايل اربعني من دع��اة ال�سالم الغربيني ي�شكلون "درعاً ب�شرية" حماية عرفات.
ا�سرائيل تعلن رام اهلل "منطقة ع�سكرية مغلقة".
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 2ني�سان :جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ي�ستويل على مقر جهاز االمن الوقائي الفل�سطيني يف رام
اهلل ،و�شارون يقرتح على عرفات "رحلة ذهاب" فقط الى اخلارج .عرفات يرف�ض االقرتاح.
 4ني�سان� :شارون يعار�ض لقاء بعثة اوروبية مع عرفات.
 13ني�سان :ع��رف��ات يدين با�سمه وبا�سم القيادة الفل�سطينية "كل االع�م��ال االره��اب�ي��ة التي
ت�ستهدف مدنيني �سواء كانوا ا�سرائيليني او فل�سطينيني ،واالرهاب �سواء مار�سته دولة او جمموعات
او افراد".
 14ني�سان :وزي��ر اخلارجية الأمريكي كولن ب��اول يجري حمادثات يف رام اهلل مع عرفات ثم
�شارون.
 17ني�سان :لقاء ثان بني عرفات وباول.
 21ني�سان� :آرييل �شارون يعلن انتهاء املرحلة االولى من عملية "ال�سور الواقي" بان�سحاب جي�ش
االحتالل الإ�سرائيلي من نابل�س واجلزء االكرب من رام اهلل.
 25ني�سان :حمكمة ع�سكرية تعقد جل�سة يف مقر عرفات وت�صدر احكاما بال�سجن ملدد ترتاوح بني
عام و 18عاما على املتهمني باغتيال وزير ال�سياحة اال�سرائيلي� .شارون يطالب بت�سليمهم ال�سرائيل.
 28ني�سان :وف��د �أمريكي ي�ق��وده قن�صل ال��والي��ات املتحدة يف القد�س رون��ال��د �شاليكر يلتقي
عرفات يف رام اهلل .الإ�سرائيليون والفل�سطينيون يوافقون على اقرتاح �أمريكي يق�ضي بان يرفع جي�ش
االحتالل الإ�سرائيلي احل�صار املفرو�ض على عرفات� ،شرط �سجن املتهمني باغتيال زئيفي واثنني
�آخرين من الفل�سطينيني تطالب بهما ا�سرائيل حتت حرا�سة �أمريكيني وبريطانيني يف �سجن اريحا.
 30ني�سان :اخل�براء الأمريكيون والربيطانيون يقومون مع ال�سلطات الفل�سطينية بت�سوية
التفا�صيل التقنية لرفع احل�صار عن مقر الرئي�س الفل�سطيني "خالل � 24ساعة".
� 1أي��ار :قن�صال بريطانيا وال��والي��ات املتحدة يبا�شران حم��ادث��ات مع عرفات ح��ول ط��رق نقل
الفل�سطينيني ال�ستة .يف ال�ي��وم نف�سه ،مت نقلهم ال��ى �سجن فل�سطيني يف اري�ح��ا با�شراف �أمريكي
وبريطاين.
� 2أيار :جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي يغادر موقع مقر الرئي�س الفل�سطيني.
انهيار السلطة ..تدهور حالة الرئيس

خالل فرتة احل�صار تلك� ،أع��ادت �إ�سرائيل احتالل �أغلب مدن وق��رى ال�ضفة الغربية ،وبعد
�ضغوط دولية ،تعهد �شارون بعدم ا�ستهداف عرفات �أثناء تنفيذ العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية التي زعمت حكومة �شارون �إنها تهدف للق�ضاء على ما �سمته "البنية التحتية
للإرهاب" ،بينما و�صفها الفل�سطينيون ب�أنها "جرائم حرب" و"�إرهاب دولة" ،لكن التهديدات ا�ستمرت
من قبل بع�ض امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني ب�إبعاده وحتى بقتله.
و يف  2003/9/11اتخذت احلكومة الإ�سرائيلية قراراً �أطلقت عليه �صفة "مبدئي" ،ب�إبعاد الرئي�س
يا�سر عرفات عن �أر�ض الوطن ،ومل تنفذ القرار فعليا ،اال انها لوحت به بعد كل عملية ا�ست�شهادية.
وكان رد فعل عرفات للح�صار الإ�سرائيلي �إعالنه �أنه "يتوق لل�شهادة التي �سبقته �إليها �أعداد
كبرية من �أبناء �شعبه".
وخ�لال ه��ذه الفرتة اتفقت ا�سرائيل وال��والي��ات املتحدة على ع��زل الرئي�س عرفات واعتباره
"غري ذي �صلة" ،و�سعت وا�شنطن الى فر�ض تعيني رئي�س وزراء فل�سطيني على امل ان تتعامل معه يف
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الق�ضايا الفل�سطينية ،وجتاوز عرفات .ويف عام  2003عني عرفات �أمني �سر منظمة التحرير حممود
عبا�س رئي�سا للوزراء حتت �ضغوط دولية للتنازل عن بع�ض �سلطاته ،لكنه رف�ض التخلي عن �سيطرته
على القوات الأمنية ،فا�ستقال عبا�س ومت تعيني احمد قريع ،خلفا له.
ويف عام  ،2003اي�ضا� ،صادق الفل�سطينيون على خطة خريطة الطريق املدعومة من الواليات
املتحدة .اال ان ا�سرائيل رف�ضت تطبيقها رغم زعم تبنيها لها ،ورف�ضت اجراء اي مفاو�ضات مع عرفات
او موا�صلة االت�صاالت بينها وبني القيادة الفل�سطينية ،بل �سعت الى فر�ض املقاطعة الدولية على
عرفات ،بحيث اعلنت رف�ضها ا�ستقبال اي م�س�ؤول دويل يقوم بجولة يف املنطقة ،ويزور عرفات.
وبعد انتخاب �شارون لرئا�سة احلكومة ،يف دورة ثانية ،بد�أ تكثيف العمل يف اقامة جدار الف�صل
العن�صري على ارا�ضي ال�ضفة الغربية ،راف�ضا االن�صياع الى مقررات االمم املتحدة التي اعتربت اجلدار
عمال غري م�شروع وخمالفا للقانون الدويل .وبد�أ �شارون ،يف العام  ،2003التحدث عن خطة الف�صل
االحادي اجلانب ،املعروفة با�سم "فك االرتباط" مع قطاع غزة و�شمال ال�ضفة الغربية ،والتي ا�صر
على تنفيذها من جانب واحد دون اي اتفاق مع الفل�سطينيني .وقد �صادق الكني�ست اال�سرائيلي على
هذه اخلطة ،قبل يوم واحد من تدهور �صحة الرئي�س الفل�سطيني عرفات ،ونقله ،بعد يومني ،تقريبا،
الى باري�س حيث حاول االطباء حت�سني و�ضعه ال�صحي وانقاذ حياته يف م�ست�شفى بري�سي الع�سكري..
يف ال�ساعة الرابعة والن�صف من فجر اخلمي�س احل��ادي ع�شر من ت�شرين الثاين  ،2004اعلن
امل�ست�شفى الفرن�سي وفاة الرئي�س يا�سر عرفات ،عن عمر يناهز  75عاما.
يف  2003/9/11اتخذت احلكومة الإ�سرائيلية قراراً ب�إبعاد الرئي�س عرفات عن �أر�ض الوطن.
ويف ما يلي �أقوال الرئي�س رداً على القرار:
• خماطباً اجلماهري احلا�شدة التي �أمت مقر الرئا�سة يف رام اهلل ،دعماً وت�أييداً ،رداً على قرار
احلكومة الإ�سرائيلية �إبعاده" :يا �إخوتي ..يا �أحبتي� ،إن هذا ال�شعب �شعب اجلبارين� ،شعب ال�شهيد
فار�س عودة� ،شعب اجلبارين ال ينحني ،ال ينحني �إال هلل".
�شعب اجلبارين �صفة اطلقها الرئي�س عرفات على �شعبه واملق�صود هنا الكنعانيون وهم الذين
كانوا يف فل�سطني وان مو�سى النبي مل ي�ستطع دخولها وهم فيها ل�شدة ب�أ�سهم ،ولذا جاء يف القر�آن
قوله "يا مو�سى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها".
وتابع" :عندما هددوا بتفجري هذا املقر يف احل�صار ال�سابق ،و�أجرينا ات�صاالت هنا وهناك مل
يفعلوا �شيئاً ،و�إمن��ا خرجت الن�ساء وخ��رج ال�شيوخ والأطفال والرجال من رفحغراد �إل��ى جنينغراد،
وقرعوا الطناجر حمتجني على احل�صار ،والآن �أقول للحكومة الإ�سرائيلية هذا هو الرد على قراركم،
امل�سريات التي انطلقت من جنينغراد �إلى رفحغراد وغزة وخانيون�س وبيت حانون ونابل�س وطولكرم
وقلقيلية واخلليل "يا جبل ما يهزك ريح".
( الأيام ) 2003/9/12
• لل�صحافيني �أمام مقره يف رام اهلل� :إن �أح��داً لن ي�ستطيع �إخراجه من بالده ،و�إن �إ�سرائيل
ميكنها قتله مبا لديها من قنابل ولكنه لن يرحل.
ودعا الرئي�س ،جلنة الو�ساطة الرباعية التي ت�ضم الواليات املتحدة ورو�سيا واالحتاد الأوروبي
والأمم املتحدة �إلى �سرعة التحرك حلماية ال�سالم وخطة ال�سالم املعروفة با�سم خريطة الطريق.
( الأيام ) 2003/9/12
• وجه التحية لأن�صار ال�سالم واال�سرائيليني املدافعني عن ال�سالم "الذين ارتفعت �أ�صواتهم
بقوة و�صالبة معنا".
( الأيام ) 2003/9/13
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•  خالل كلمة وجهها عرب الهاتف �إلى اجلماهري املحت�شدة يف خميم الر�شيدية يف جنوب
لبنان ،من القوى الوطنية اللبنانية والفل�سطينية:
يا �إخوتي..يا �أحبتي يف لبنان و�شعب لبنان ،و�إخوتي الأحبة الفل�سطينيني يف لبنان� ،أحييكم
حتية من عند اهلل مباركة و�أ�شد على �أياديكم و�أق��ول لكم و�أق��ول للعامل �أجمع من خاللكم� ،إن هذا
ال�شعب اللبناين البطل وال�شعب الفل�سطيني البطل من الذين ت�صدوا وال زالوا يت�صدون لهذا العدو
الذي يريد �أن ي�سطر بدمائنا �أحالمه ال�صهيونية .ولكننا نقول له وللعامل �أجمع يا جبل ما يهزل ريح.
نعم يا �إخوتي..يا �أحبتي� ،إنني من هذا احل�صار ل�شعبنا ويل �شخ�صياً وهذه املحاوالت الإ�سرائيلية
التي حتاول �أن تركع �شعبنا �أقول ،با�سمكم لبنانيني وفل�سطينيني وعرباً �إننا لن نركع �إال هلل تعالى.
( الأيام ) 2003/9/15
• يف كلمة له عرب "راديو الأحالم" خماطباً �أه��ايل جنني الذين ج��ددوا بيعتهم وثقتهم
بقيادته:
"�أحبتي و�أهلي املرابطني يف جنينغراد ،يف جنني الق�سام ،يا رجالنا ون�ساءنا و�أ�شبالنا وزهراتنا
يف خميم جنني ،قلعة البطولة وال�صمود والتحدي ،لي�س �أحب �إلى عقلي وقلبي من التحدث �إليكم
يف هذا املعرتك امل�صريي الذي يخو�ضه كل ال�شعب الفل�سطيني من �أجل احلرية واال�ستقالل ،ومن
�أجل حماية املقد�سات امل�سيحية واال�سالمية يف �أر�ض الرباط ،الأر�ض املباركة� ،أولى القبلتني وثالث
احلرمني ال�شريفني ،م�سرى نبينا حممد �صلوات اهلل عليه و�سلم ،ومهد ورفعة �سيدنا امل�سيح عليه
ال�سالم".
"�إن حياتنا �أيها الأحبة الأطفال لي�ست �أعز علينا من حياة �أي طفل �أو �شاب �أو رجل �أو �إمر�أة،
ولي�ست �أحب وال �أعز من حياة فار�س ع��ودة ،الذي رفع علم فل�سطني عالياً ،ثم �سقط �شهيد الوطن
واحلرية واال�ستقالل ،قدرنا �أن ن�ضحي يف �سبيل فل�سطني ومقد�ساتها وكرامتها وقد�سها ال�شريف
وم�ستقبل الأجيال ،ون�ضحي اليوم من �أجل وطن حر عزيز م�ستقل".
( الأيام ) 2003/9/16
•  يف كلمة وجهها الجتماع عقده املجل�س الوطني الفل�سطيني يف مقره بنابل�س يف ،2003/9/16
رداً على القرار الإ�سرائيلي القا�ضي ب�إبعاده والدعوات املطالبة بت�صفيته� :إن حياتي لي�ست الق�ضية،
بل حياة الوطن والقد�س م�سرى الر�سول ومهد امل�سيح… هذه هي الق�ضية الكربى التي قدم ال�شعب
الفل�سطيني من �أجلها الت�ضحيات ..قدم الت�ضحيات من �أجل عودة الأر�ض واملقد�سات.
( الأيام ) 2003/9/17
•  يف مقابلة مع �إذاع��ة روي�ترز ،وهو ي�شري �إل��ى �سالحه داخ��ل مكتبه يف رام اهلل�" :أنا جندي
فل�سطيني وقبلها كنت �ضابط احتياط يف اجلي�ش امل�صري و�أنا ال �أدافع عن نف�سي فقط ،بل و�أي�ضاً عن
كل �شبل وطفل و�إمر�أة ورجل فل�سطيني وعن القرار الفل�سطيني".
"هل هناك �أح��د يف فل�سطني ال يتمنى ال�شهادة ،كلنا م�شاريع �شهادة ،فالق�صف الإ�سرائيلي
متوا�صل من الطائرات واملدفعيات وال�صواريخ ،ويومياً ي�سقط �شهداء كل يوم ن�سمع عن �شهيد".
( القد�س ) 2003/9/18
• وحول الفيتو التي ا�ستخدمته الواليات املتحدة �ضد قرار تقدمت به دول عربية ،تطالب
مبنع �إ�سرائيل من �إبعاده ،قال الرئي�س عرفات" :هذا لي�س �أول فيتو ولن يكون الأخ�ير� ،أه��م �شيء
موقف هذه اجلماهري الفل�سطينية والعربية والدولية".
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وتابع�" :أو ًال هذا التحدي لي�س يل� ،إمنا لأمتنا العربية واال�سالمية وحت ٍّد للقمة الأفريقية
ولدول عدم االنحياز وحتد لأمريكا لأنه بو�ش الأب-الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،هو من عمل على اتفاق
الأر�ض مقابل ال�سالم".
( القد�س ) 2003/9/18
• قال الرئي�س يا�سر عرفات ،يف مقابلة مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت يف :2003/11/17
"�شارون يريد قتلي؟ م�سد�سي جاهز".
"ال ريب �أن قرار احلكومة الإ�سرائيلية كان بال �أي منطق �أو عقل".
"فقد اعرتف �شارون نف�سه �أنه حاول قتلي  17مرة يف بريوت .ولكن ها �أنا هنا� .أجل�س وامل�سد�س
�إلى جانبي .متى مل �أكن جاهزاً؟ �أنتم ال تعرفونني؟؟".
"تف�ضلوا ،تطبيق اخلطة نحن و�أنتم ،جنلب �إلى املنطقة مراقبني �أو قوة دولية .هكذا اتفق يف
خريطة الطريق .هكذا نوقف الدم".
"� ..ساعدونا على حتقيق الهدنة"… "كفوا عن االجتياحات ،الت�صفيات ،وهدم املنازل".
( امل�صدر ال�سيا�سي ) 2003/9/18
• يف كلمة عرب الهاتف لأع�ضاء املهرجان الذي ميثل الكونغر�س الفل�سطيني الأمريكي املنعقد
يف الواليات املتحدة:
"�إن ال�شعب الفل�سطيني الذي يواجه هذا العدوان الإ�سرائيلي اليومي �ضد مقد�ساته اال�سالمية
وامل�سيحية ،و�ضد مدنه وقراه وخميماته وبنيته التحتية واقت�صاده ومدار�سه وم�ست�شفياته� ،صامد
ومرابط حتى حتقيق الأه��داف الوطنية و�إق��ام��ة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س
ال�شريف"… نحن متم�سكون ب�سالم ال�شجعان الذي وقعته مع �شريكي الراحل ا�سحق رابني الذي دفع
حياته عندما اغتالته العنا�صر املتطرفة التي حتكم الآن �إ�سرائيل."..
( الأيام ) 2003/9/20
• عرب الهاتف خماطباً اجلماهري املحت�شدة �أمام الكني�سة يف بيت �ساحور:
"�أحييكم على هذه الهبة اجلماهريية يف وجه ما يحاك �ضد �شعبنا ومقد�ساتنا ووطننا،
ونرف�ض هذه الهجمة الإ�سرائيلية التي ال مثيل لها… مدعومة من دولة عظمى ،مما ي�ؤكد �أنهم
ال يريدون �سالماً و�إمنا ا�ست�سالماً ،ونحن نقول لهم� ،إن �شعب اجلبارين لن يركع �إال هلل تعالى ولن
ي�ست�سلم �أبداً ،بل �إننا �صامدون و�سنم�ضي قدماً للدفاع عن وجودنا ومقد�ساتنا و�أر�ضنا وحقوق �شعبنا،
حتى نقيم دولتنا احلرة امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف".
(القد�س ) 2003/9/21
• و�صف الرئي�س يا�سر عرفات ،قرار الأمم املتحدة الذي يطالب �إ�سرائيل ب�سحب تهديدها
ب�إبعاد �سيادته �أو �إيذائه ب�أنه "مبنتهى الأهمية".
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قمة بيروت ومبادرة السالم العربية
يف  2002/3/26عقدت القمة العربية يف بريوت دون �أن يتمكن عرفات من ح�ضورها
لأن �شارون هدد ب�أنه لن ي�سمح له بالعودة �إلى الأرا�ضي الفل�سطينية .
و�أقرت القمة املبادرة ال�سعودية( )48التي �أ�صبحت ر�سميا املبادرة العربية لل�سالم والتي
تعرب عن اال�ستعداد العربي لإقامة عالقات عادية مع �إ�سرائيل بعد ان�سحابها الكامل من
االرا�ضي العربية املحتلة و�إقامة الدولة الفل�سطينية.
�شارون ،رد على املبادرة بطريقته اخلا�صة ،ال �سيما �أن الرئي�س اللبناين اميل حلود
رئي�س القمة رف�ض قيام عرفات مبخاطبة القمة تلفزيونيا.
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هامش

( )48بنود مبادرة السالم العربية
ن�ص �إعالن بريوت ال�صادر يف ختام القمة العربية الرابعة ع�شرة (اخلمي�س � 28آذار  )2002و�ضمنه بنود
مبادرة ال�سالم العربية:
نحن ملوك ور�ؤ� �س��اء و�أم ��راء ال��دول العربية املجتمعني كمجل�س جلامعة ال��دول العربية على م�ستوى
القمة (ال��دورة العادية الرابعة ع�شرة) يف بريوت عا�صمة اجلمهورية اللبنانية يومي  13و 14حمرم  1423هـ
املوافق  27و� 28آذار  2002م ،تدار�سنا املتغيرّ ات الإقليمية والدولية اخلطرية التي �أ ّدت �إلى تداعيات مقلقة
والتح ّديات املفرو�ضة على الأمة العربية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي ،و�أجرينا تقييم ًا �شام ًال
وبخا�صة تلك املتعلقة باملنطقة العربية وال �س ّيما الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وقيام
لهذه املتغيرّ ات والتح ّديات
ّ
ب�شن حرب تدمريية �شاملة بذريعة حماربة الإرهاب م�ستغلة �أحداث �أيلول امل�أ�ساوية والإدان��ة العاملية
�إ�سرائيل ّ
لهذه الأحداث .وتباحثنا مبا �آلت �إليه عملية ال�سالم وممار�سات �إ�سرائيل الرامية �إلى تدمريها و�إغراق ال�شرق
الأو�سط بالفو�ضى وعدم اال�ستقرار ،وتابعنا باعتزاز كبري انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته البا�سلة ،وناق�شنا
املبادرات العربية الهادفة �إلى حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل يف املنطقة ،وتنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية املتعلقة
بال�صراع العربي الإ�سرائيلي والق�ضية الفل�سطينية.
 وانطالق ًا من امل�س�ؤولية القومية و�إميان ًا مببادئ و�أه��داف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمماملتحدة ،نعلن ما يلي:
•

متابعة العمل على تعزيز الت�ضامن العربي يف جميع املجاالت �صون ًا للأمن القومي العربي ودفع ًا للمخططات
الأجنبية الرامية �إلى النيل من ال�سالمة الإقليمية العربية.

•

توجيه حتية االعتزاز والإكبار �إل��ى �صمود ال�شعب الفل�سطيني وانتفا�ضته البا�سلة يف وجه االحتالل
الإ�سرائيلي و�آلته الع�سكرية التدمريية وقمعه املنهجي واملجازر التي يرتكبها با�ستهداف الأطفال والن�ساء
وال�شيوخ دون متييز �أو رادع �إن�ساين.

•

الوقوف ب�إجالل و�إكبار �أمام �شهداء االنتفا�ضة البوا�سل ،وت�أكيد الدعم الثابت لل�شعب الفل�سطيني مبختلف
الأ�شكال ت�أييد ًا لن�ضاله البطويل امل�شروع يف وجه االحتالل حتى تتحقق مطالبه العادلة املتمثلة بحقّ العودة
وتقرير امل�صري وقيام دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.

•

الت�ضامن مع لبنان ال�ستكمال حترير �أرا�ضيه وتقدمي الدعم له لإمنائه و�إعادة �إعماره.

•

االعتزاز باملقاومة اللبنانية وبال�صمود اللبناين الرائع الذي �أ ّدى �إلى اندحار القوات الإ�سرائيلية من
معظم جنوب لبنان وبقاعه الغربي ،واملطالبة ب��الإف��راج الفوري عن املعتقلني اللبنانيني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية خالف ًا للقوانني واملواثيق الدولية ،و�إدانة العدوان الإ�سرائيلي املتك ّرر على �سيادة لبنان املتمثل
مما ينذر بعواقب وخيمة ملا ي�ش ّكله
بخرق الطائرات والبوارج الإ�سرائيلية للأجواء واملياه الإقليمية اللبنانية ّ
من حت ّر�ش وا�ستفزاز وعدوان قد ي�ؤدي �إلى تفجري الو�ضع على احلدود اجلنوبية اللبنانية تتح ّمل �إ�سرائيل
م�س�ؤوليته الكاملة.

•

بتم�سكهم
توجيه التحية �إلى �صمود املواطنني العرب ال�سوريني يف اجلوالن ال�سوري املحت ّل ،م�شيدين ّ
بهويتهم الوطنية ومقاومتهم لالحتالل الإ�سرائيلي وم�ؤكدين الت�ضامن مع �سوريا ولبنان يف وجه التهديدات
العدوانية الإ�سرائيلية التي تق ّو�ض الأمن واال�ستقرار يف املنطقة واعتبار � ّأي اعتداء عليهما اعتدا ًء على الدول
العربية جمعاء.
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•

ي�ؤكد القادة يف �ضوء انتكا�سة عملية ال�سالم ،التزامهم بالتوقف عن �إقامة �أية عالقات مع �إ�سرائيل ،وتفعيل
ن�شاط مكتب املقاطعة العربية لإ�سرائيل ،حتى ت�ستجيب لتنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية ،ومرجعية م�ؤمتر
مدريد لل�سالم ،واالن�سحاب من كافة الأرا�ضي العربية املحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران .1967

•

الت�أكيد على � ّأن ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط لن ُيكتب له النجاح �إن مل يكن عاد ًال و�شام ًال تنفيذ ًا لقرارات
جمل�س الأمن  242و 338و 425وملبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم ،والت�أكيد على تالزم امل�سارين ال�سوري واللبناين
وارتباطهما ع�ضوي ًا مع امل�سار الفل�سطيني حتقيق ًا للأهداف العربية يف �شمولية احل ّل.

•

ويف �إطار تبني املجل�س للمبادرة ال�سعودية كمبادرة �سالم عربية يطلب املجل�س من �إ�سرائيل �إعادة النظر
يف �سيا�ساتها ،و�أن جتنح لل�سلم معلنة �أن ال�سالم العادل خيارها الإ�سرتاتيجي �أي�ضا.
 كما يطالبها بالقيام مبا يلي :�أ -االن�سحاب الكامل من الأرا�ضي العربية املحتلة مبا يف ذلك اجل��والن ال�سوري وحتى خط الرابع من
حزيران  ،1967والأرا�ضي التي مازالت حمتلة يف جنوب لبنان.
ب -التو�صل �إلى حل عادل مل�شكلة الالجئني الفل�سطينيني يتفق عليه وفق ًا لقرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة رقم .194
ج -قبول قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة منذ الرابع من حزيران
 1967يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عا�صمتها القد�س ال�شرقية.
 عندئذ تقوم الدول العربية مبا يلي :�أ .اعتبار النزاع العربي الإ�سرائيلي منتهيا ،والدخول يف اتفاقية �سالم بينها وبني �إ�سرائيل مع حتقيق
الأمن جلميع دول املنطقة.
ب�	-إن�شاء عالقات طبيعية مع �إ�سرائيل يف �إطار هذا ال�سالم ال�شامل� .ضمان رف�ض كل �أ�شكال التوطني
الفل�سطيني الذي يتنافى والو�ضع اخلا�ص يف البلدان العربية امل�ضيفة.
-

يدعو املجل�س حكومة �إ�سرائيل والإ�سرائيليني جميع ًا �إلى قبول هذه املبادرة املبينة �أعاله حماية لفر�ص
ال�سالم وحقن ًا للدماء مبا ميكن الدول العربية و�إ�سرائيل من العي�ش يف �سالم جنب ًا �إلى جنب ويوفر
للأجيال القادمة م�ستقبال �آمن ًا ي�سوده الرخاء واال�ستقرار.

-

يدعو املجل�س املجتمع الدويل بكل دوله ومنظماته �إلى دعم هذه املبادرة.

-

يطلب املجل�س من رئا�سته ت�شكيل جلنة خا�صة من عدد من الدول الأع�ضاء املعنية والأم�ين العام
لإجراء االت�صاالت الالزمة بهذه املبادرة والعمل على ت�أكيد دعمها على كافة امل�ستويات ويف مقدمتها
الأمم املتحدة وجمل�س الأمن والواليات املتحدة واالحتاد الرو�سي والدول الإ�سالمية واالحتاد الأوروبي.

-

الرتحيب بت�أكيدات جمهورية العراق على احرتام ا�ستقالل و�سيادة و�أمن دولة الكويت و�ضمان �سالمة
ووحدة �أرا�ضيها مبا ي�ؤدي �إلى جتنب كل ما من �ش�أنه تكرار ما حدث يف عام  1990ويدعون �إلى تبني
�سيا�سات ت�ؤدي �إلى �ضمان ذلك يف �إطار من النوايا احل�سنة وعالقات ح�سن اجلوار .ويف هذا الإطار
يدعو القادة �إلى �أهمية وقف احلمالت الإعالمية والت�صريحات ال�سلبية متهيدا خللق �أجواء �إيجابية
تطمئن البلدين بالتم�سك مببادئ ح�سن اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية.

-

املطالبة باحرتام ا�ستقالل و�سيادة العراق و�أمنه ووحدة �أرا�ضيه و�سالمته الإقليمية.
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-

مطالبة العراق بالتعاون لإيجاد حل �سريع ونهائي لق�ضية الأ�سرى واملرتهنني الكويتيني و�إع��ادة
املمتلكات وفقا لقرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�صلة ،وتعاون الكويت يف ما يقدمه العراق عن
مفقوديه عن طريق اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.

-

الرتحيب با�ستئناف احلوار بني العراق والأمم املتحدة الذي بد�أ يف جو �إيجابي وبناء ا�ستكماال لتنفيذ
قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة.

-

املطالبة برفع العقوبات عن العراق و�إنهاء معاناة �شعبه ال�شقيق مبا ي�ؤمن اال�ستقرار والأم��ن يف
املنطقة.

-

رف�ض التهديد بالعدوان على بع�ض الدول العربية وب�صورة خا�صة العراق وت�أكيد الرف�ض املطلق
ل�ضرب العراق �أو تهديد �أمن و�سالمة �أية دولة عربية باعتباره تهديد ًا للأمن القومي جلميع الدول
العربية.

-

الت�أكيد على �سيادة دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على جزرها الثالث وت�أييد كافة الإج��راءات
والو�سائل ال�سلمية الكفيلة با�ستعادة �سيادتها عليها وفق ًا ملبادئ وقواعد القانون الدويل والقبول ب�إحالة
النزاع �إلى حمكمة العدل الدولية.

	�إدانة الإرهاب الدويل مبا يف ذلك الهجوم الإرهابي الذي تع ّر�ضت له الواليات املتحدة الأمريكية يفاحلادي ع�شر من �أيلول  2001وا�ستغالل احلكومة الإ�سرائيلية لهذا الهجوم من �أجل ا�ستمرارها يف
و�شن حرب عدوانية تدمريية �شاملة على ال�شعب الفل�سطيني.
ممار�سة �إرهاب الدولة ّ
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-

الت�شديد على التمييز ما بني الإرهاب الدويل وبني احلقّ امل�شروع لل�شعوب يف مقاومة االحتالل الأجنبي
التو�صل �إلى اتفاق دويل يف �إطار الأمم املتحدة ي�ضع تعريف ًا دقيق ًا للإرهاب الدويل
وعلى �ضرورة ّ
و�س ُبل معاجلتها.
ويح ّدد �أ�سبابه ُ

-

مما تدعو �إليه الأديان ال�سماوية
الت�أكيد على �أهمية التفاعل ما بني الثقافات واحل�ضارات انطالق ًا ّ
واحل�ض على الت�سامح والتعاي�ش على
والقيم الإن�سانية من نبذ جميع �أ�شكال التفرقة العن�صرية،
ّ
�أ�سا�س االح�ترام املتبادل و�صيانة احلقوق امل�شروعة ،وتثمني اجلهود العربية والإ�سالمية وغريها
الرامية �إلى تو�ضيح احلقائق عن الثقافة واحل�ضارة العربية والإ�سالمية ،وتفنيد املزاعم الباطلة
حولها.

-

الإ�سراع ب�إجناز منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف �ضوء تنامي ظاهرة التكتالت االقت�صادية
العاملية وقرب انتهاء الفرتة املح ّددة لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العاملية.

-

الإعراب عن التقدير البالغ للجمهورية اللبنانية وفخامة الرئي�س �إميل حلود رئي�س اجلمهورية على
الرعاية والعناية والإعداد املم ّيز النعقاد هذه القمة وال�شكر العميق لفخامة الرئي�س �إميل حلود على
قيادته الناجحة لإدارة �أعمال القمة العربية ب�أعلى درجات احلنكة ال�سيا�سية واحلكمة النا�ضجة
وامل�س�ؤولية الواعية.

فبعد �سـاعات من انتـهاء القمـة العربيـة ويف � 28آذار � ،2002أم� َر �شارون ب�إطالق
عملية "ال�سور الواقي"( ،)49يف كافة �أنحاء ال�ضفة الغربية ،وقال :من اليوم ف�صاعدا ،تعترب
�إ�سرائيل عرفات ،الذي يرت�أ�س منظمة �إرهابية ،عدوا لها،و�أ�ضاف �أنه يعتزم عزل عرفات
كليا يف مقره ومالحقة ال�سلطة الفل�سطينية يف كل مناطقها،واعد ًا ب�أن تكون العمليات على
نطاق ال �سابق له .
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هامش
( )49عملية السور الواقي

عملية ال�سور الواقي قامت بها القوات الإ�سرائيلية ب�ضرب امل��دن الفل�سطينية .وك��ان الهدف
الرئي�سي للعملية الق�ضاء على االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،بد�أت �إ�سرائيل العملية يف � 29آذار 2002
وانتهت يف متوز  ،2002وح�شدت لها � 30ألف جندي.
و�سبب العملية الع�سكرية قيام عبد البا�سط ع��ودة من مدينة طولكرم بتفجري فندق بارك
يف نتانيا غرب طولكرم ،و�أدى التفجري �إل��ى مقتل � 38إ�سرائيلياً وج��رح � 146آخرين تزامناً مع عيد
الف�صح اليهودي ،رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �آنذاك ارائيل �شارون اعطى ال�ضوء الأخ�ضر لبدء العملية
الع�سكرية ل�ضرب املدن الفل�سطينية.
يف بداية العملية الع�سكرية قامت القوات الإ�سرائيلية بالتوغل يف املدن الفل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية وخ�صو�صا مدينة طولكرم والتي �أ�شعلت �شرارة احل��رب ،ا�ضافة ملدن نابل�س ،جنني ،رام اهلل
والبرية.
اثر اقتحام مدينة رام اهلل فر�ض اجلي�ش الإ�سرائيلي ح�صاراً على مقر الرئي�س الفل�سطيني
الراحل يا�سر عرفات املعروف باملقاطعة وبقي حما�صراً حتى اخر ايام حياته ومل ي�سمح له باخلروج اال
لل�سفر لتلقي العالج بعد �أن مت ت�سميمه ومن ثم وفاته يف عام � .2004إثر العملية الع�سكرية قام اجلي�ش
الإ�سرائيلي باحتالل معظم مدن ال�ضفة الغربية ،وا�ست�شهد حوايل  4412فل�سطينياً وقتل  332جندياً
�إ�سرائيلياً وجرح  3000ودمرت دبابات مريكافا وقتل من امل�ستوطنني اليهود .728
ك��ان من اه��داف ه��ذه احلملة انهاء العمليات اال�ست�شهادية داخ��ل ا�سرائيل لكن ط��وال فرتة
العملية الع�سكرية مل تنجح العملية ب�شكل ملحوظ يف خف�ض عددها ،وبعد انتهاء العملية الع�سكرية
وان�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي �شرعت احلكومة الإ�سرائيلية ببناء اجلدار العازل.

218

برر �شارون قراره يف ت�صريح ق�صري متلفز ،قال فيه" :دولة �إ�سرائيل الآن يف حالة
حرب ،حرب �ضد الإرهاب� .إن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية عدو لإ�سرائيل وعدو للعالـم احلر.
عرفات عقبة �أمام ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط وخطر على ا�ستقرار الـمنطقة كلها".
وكان الهدف الأول لهذه العملية الكبرية مقر يا�سر عرفات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
يف املقاطعة برام اهلل .ويف ليلة � 29/ 28آذار  ،2002اجتاحت القوات الإ�سرائيلية مدينة رام
اهلل بالكامل واحتلت كافة مباين الـمقاطعة تقريب ًا بعد �أن هدمت �سورها اخلارجي .ا�ستخدم
اجلي�ش الإ�سرائيلي درعا ب�شرية من الع�شرات من �سكان الـمدينة ليحمي تقدمه،وا�ست�شهد يف
ال�ساعات الأولى لالجتياح �ستة فل�سطينيني.
عند ال�ساعة اخلام�سة �صباح � 29آذار حا�صرت القوات الإ�سرائيلية عرفات ومعه 480
�شخ�صا داخل املقاطعة وبد�أ اجلنود والآليات الع�سكرية الإ�سرائيلية ب�إطالق النار والقذائف
يف جميع االجتاهات ،و�أكد �شارون ان العملية �ضد عرفات �ست�ستمر .
ومن مقره املحا�صر ،الذي قطعت عنه الـماء والكهرباء ،قال عرفات معلق ًا" :هذا
هو الرد الإ�سرائيلي على القمة العربية التي تبنت م�شروع �سالم� .إ�سرائيل تريدين �سجينا،
�أو قتيال �أو �أ�سريا� ،أقول لهم :ال� ،س�أكون �شهيدا� ،شهيدا� ،شهيدا .هل حياتي �أغلى من حياة
ووجه ندا ًء �إلى ال�شعوب العربية
مواطن فل�سطيني ب�سيط� ،أو من حياة طفل فل�سطيني؟"ّ .
والإ�سالمية و�إل��ى كل الـم�سيحيني يف العالـم �أجمع قال فيه" :يجب الدفاع عن الأر���ض
الـمقد�سة".
ويف اليوم التايل هددت القوات الإ�سرائيلية عرب مكربات ال�صوت بق�صف املقاطعة
اذا مل ي�سلم "الـمطلوبون داخل الـمقر �أنف�سهم خالل ربع �ساعة".
�أطلقت الدبابات الإ�سرائيلية النار من وقت لآخر على مباين الـمقاطعة ،وفج�أة و�سط
هدير مروحيات الأبات�شي ،انهمرت القذائف وزخات الر�صا�ص على مقر عرفات بغزارة ،غري
�أنه خرج �سالـم ًا ،بينما جرح ثالثة من حرا�سه ،كانوا يف غرفة جماورة.
وقال �آرئيل �شارون� ":أريد �أن �أقول لكم �إنه يف هذه اللحظات تتواجد قوات جي�ش الدفاع
الإ�سرائيلي يف مقر املقاطعة مركز �سلطة عرفات يف رام اهلل� ،إ�سرائيل �ستعمل على �إخ�ضاع
امل�س�ؤول عن الإرهاب الفل�سطيني ،عرفات الذي �شكل ائتالفا �إرهابيا �ضد �إ�سرائيل عدو ويف
هذه املرحلة �سيتم عزله".
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ظروف حصار عرفات
عا�ش عرفات ظروفا �صعبة داخل املقر املحا�صر .طلقات وقذائف بني احلني والآخر..
ت�شوي�ش م�ستمر وانقطاع للماء والكهرباء ونق�ص يف الغذاء ،حتى يف الهواء ب�سبب االكتظاظ.
�أ�صر عرفات على �أال مييزوه عن باقي املحا�صرين معه ب�شيء :كان ينام كما ينام
الآخ��رون ..على فر�شة خفيفة تفر�ش على الأر���ض مبا�شرة .ويف اليوم العا�شر فقط �سمح
اجلي�ش الإ�سرائيلي للهالل الأحمر الفل�سطيني ب�إدخال �أول دفعة غذاء (.)50
حر�ص الـمقربون من عرفات على �أن يتناول الرئي�س خ�ضارا لأ�سباب طبية ،ومتكنوا
من احل�صول على �أدويته ال�ضرورية .بعد ثالثة �أ�سابيع من بداية احل�صار خ�ضع عرفات
لفح�ص طبي على يد طبيبه اخلا�ص الدكتور �أ�شرف الكردي ،الذي جاء برفقة وزير اخلارجية
الأردين مروان الـمع�شر لزيارة عرفات .وبعد �إجراء فح�ص كامل� ،أكد د .الكردي �أن عرفات،
الذي نحف مثله مثل الآخرين ،ب�صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة جدا ،و�أن جهازه الع�صبي
يعمل جيدا ،رغم ما يعانيه من نق�ص يف النوم .و�أ�ضاف د .الكردي :ميكن ل�صحة الرئي�س �أن
تتدهور ،ب�سبب نق�ص الأوك�سجني يف الـمبنى الـمغلق.
كان �شارون ي�سمح بزيارة الرئي�س يف احلاالت النادرة ،وهكذا ،بطلب من الـمبعوث
الأمريكي �أنتوين زيني ،متكن عدد من م�ساعدي عرفات من الدخول �إلى الـمقاطعة ،وكذلك
الأمر بالن�سبة لـميغيل �أنخيل موراتينو�س املبعوث االوروبي لعملية ال�سالم وخافيري �سوالنا
املفو�ض الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي.
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هامش
( )50الحصار في الوصف االسرائيلي

ك�شف جي�ش االح�ت�لال م��ا و�صفها ا��س��رار كتيبة ج��والين "وحدة ج��وز الهند" التي اجتاحت
املقاطعة برام اهلل ومل يبق اال جدار واحد ظ ّل يف�صل بني عرفات وبني جي�ش االحتالل خالل عملية
اطلق عليها جي�ش االحتالل ا�سم "اجلدة" او "اخلتيارة".
وقالت الوثائق ان ال�برد كان �شديدا واالمطار غزيرة بعد يوم من انفجار فندق ب��ارك ،حني
ا�صدر �شارون اوامره باعادة احتالل ال�ضفة الغربية ،وكان جنود كتيبة جوالين ينتظرون بدباباتهم
وجرافاتهم يف �ساحة منزل حنان ع�شراوي حلني �صدور االوام��ر باقتحام املقاطعة ومكتب عرفات،
ب�شرط عدم قتله .هكذا كانت االوامر.
والول مرة يعرتف احد اجلنود اال�سرائيليني الذين �شاركوا يف اقتحام املقاطعة ل�صحيفة يديعوت
احرونوت الناطقة بالعربية :كانت امتار تف�صلنا عن الرئي�س عرفات وكان حرا�سه ال�شخ�صيون على
مرمى بنادقنا ونراهم من النافذة ،بل اننا ا�ستخدمنا جهاز التلفزيون يف الغرفة املجاورة لغرفته
ملتابعة اخبار االجتياح .لقد كان م�شهدا �ساخرا للغاية ،على حد قوله.
عملية اجتياح املقاطعة يف رام اهلل كانت من اكرث العمليات ح�سا�سية وخطورة ،الن كل العامل اهتم بها
�سيا�سيا وامنيا ،وقرار العملية كان اتخذ بعد �ساعات من عملية حما�س التفجريية يف فندق بارك.
وتقول ا�سرائيل انه وبعد ان قام �شاب من حما�س بتفجري نف�سه بتاريخ � 27آذار  2002يف غرفة
الطعام يف فندق بارك مبدينة نتانيا وت�سبب يف قتل  30ا�سرائيليا وجرح  160اخرين ،كانت النتيجة
اعادة احتالل ال�ضفة الغربية وحما�صرة عرفات حلني وفاته .بل وتك�شف الوثائق اجلديدة ان قرار
�شارون كان حينها اعادة احتالل ال�ضفة الغربية واجتياح املقاطعة لفرتة غري حمدودة زمنيا.
وفورا وبعد عملية حما�س ،جرى نقل �شارون بطائرة هيلوكبرت من مزرعته ببئر ال�سبع وتر�أ�س
اجتماعا للكابينيت ،وكانت الدماء تغلي يف عروق �شارون ووزراء الكابينيت ،ومت اتخاذ قرار حتميل
عرفات امل�س�ؤولية عن عملية حما�س.
ورغم ان عرفات كان وافق على مقرتح املبعوث االمريكي انتونيو زيني لوقف اطالق النار اال
ان �شارون والكابينيت قرروا حتميل عرفات امل�س�ؤولية خالل اجلل�سة العا�صفة ،وح�سبما يعرتف وزير
اجلي�ش حينها ف��ؤاد بن اليعازر ف�إن عددا من ال��وزراء طالبوا خالل اجلل�سة باغتيال عرفات ،اال ان
القرار الر�سمي كان عدم امل�س بحياته خالل االجتياح.
وتك�شف االعرتافات اي�ضا ان �شارون كان يكن كراهية �شديدة و�شخ�صية ليا�سر عرفات وانه مل يكن
يخفي ذلك ابدا ،وكان يقول ان بينه وبني عرفات ح�ساباً طوي ًال وان �شارون وعد الرئي�س االمريكي بو�ش ان
يقتل عرفات .وح�سب اعرتافات مدير مكتبه اوري ا�شني" :كان �شارون م�ستعدا لتقدمي تنازالت قا�سية .اال
اننا جميعا يف املكتب كنا نعرف انه مل يتنازل عن امنيته ان يقتل يا�سر عرفات رغم �صعوبة االمر".
اوكل �شارون مهمة اجتياح املقاطعة لكتيبة جوالين ،وكانت االوامر ،اجتياح املقاطعة وتدمريها
وحما�صرة عرفات يف غرفة مكتب واح��د ولي�س يف املبنى كله ،بل غرفة واح��دة .وم��ن بني االه��داف
الفرعية اعتقال مطاردين خمتبئني باملقاطعة وم�صادرة اوراق ووثائق تدين تورط عرفات يف العمليات
�ضد ا�سرائيل ،وهي من اهم االثباتات التي كان �شارون يريدها من اجل تربير ما يفعل.
ويعرتف العقيد اال�سرائيلي ايالن باز والذي كان يتولى حينها م�س�ؤولية جي�ش االحتالل عن
منطقة رام اهلل" :قبل �شهرين من اجتياح املقاطعة� ،صدرت ايل االوامر ان امنع حركة عرفات وان
امنع و�صول الهيلوكبرت اليه وعدم متكينه من املغادرة الى االردن والى م�صر وقمنا بتقييد حركته
وحا�صرناه يف داخل مدينة رام اهلل ،وعلى هذا اال�سا�س قمنا بتق�سيم رام اهلل الى مناطق ع�سكرية وكل
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منطقة و�ضعنا عليها كتيبة بالتزامن مع اعادة احتالل املدن االخرى يف ال�ضفة  ..وكان جنود كتيبة
جوالين قبلها عملوا يف جنني وطولكرم والبرية" .
وي�ضيف ايالن باز" :كانت الفرقة اخلام�سة يف اج��ازة وكنا يف البيت لنحتفل بعيد الف�صح ال
�سيما واننا كنا فقدنا  16جنديا يف معركة جنني ولكن وعند وقوع عملية فندق نتانيا ،عدنا للقواعد
م�ساء ،وكان ما ي�شغلنا حينها تقدمي املخرج حممد البكري للمحاكمة النه انتج فيلم "جنني جنني"
حينها ونال غ�ضبنا".
�ضابط احتياط يدعى عمر بار ليفي وكان نائب وحدة م�شاة يف جوالين قال" :كنت يف منزل
وال��دي يف بئر ال�سبع و�سمعت عن العملية يف فندق بارك وجرى ا�ستدعائي وكنت ا�شعر اننا ذاهبون
لعملية كبرية ولفرتة طويلة ولكن مل يخطر ببالنا اننا ذاهبون الحتالل املقاطعة واننا �سن�صل حتى
عرفات �شخ�صيا".
اما ت�شيكي تامري وهو �ضابط مدفعية فقال" :حني ر�أينا املدفعيات عرفنا ان االمر كبري ومبا
انه مل يكن لدينا من قبل خطة جاهزة الحتالل املقاطعة جل�سنا وو�ضعنا خطة عاجلة ملحا�صرة مكتبه
من دون ان نقتله هو او حا�شيته  .ويبدو ان الفل�سطينيني فهموا ذلك فورا فقاموا بن�شر وحدات الـ
( )17الرئا�سية حول عرفات يف املقاطعة  ...ولكن املخابرات اال�سرائيلية فورا زودتنا مبعلومات عن
عرفات ويف اي غرفة كان يتواجد حينها" .
وي�ضيف تامري " :حتركت القوة املدفعية للوحدة  12منت�صف الليل ومعها قوات راجلة منها
وحدة جوز الهند ودوريات الكوماندوز وامل�ستعربني من وحدة الكرز باجتاه الهدف ،كان اجلو عا�صفا
واالمطار �شديدة واحلركة �صعبة وكانت حركة املدافع ت�صدر �ضجة عالية جدا ،فاج�أنا قوات احلرا�سة
الفل�سطينية اننا نحا�صرهم من كل اجلهات واعتقلنا  150فل�سطينيا قبل ان ن�صل للمقاطعة حاولوا
املقاومة واعرتا�ض طريقنا".
وقال تامري" :حني حا�صرناه كان عرفات يغلي .وكنا ننظر اليه من النافذة فقام بفتح االباجور دون
اي خوف ومن دون اي حماية واطل علينا .نحن فوجئنا واعتربنا انف�سنا مل نراه .ومل نطلق النار عليه".
جلعاد م�س�ؤول يف وحدة جوز الهند يقول" :هطلت امطار غري م�سبوقة ومن �شدة الربد مل نعد
ن�شعر ب�أيدينا ولكننا وا�صلنا حتى و�صلنا املنازل املجاورة للمقاطعة ودخلنا احد املنازل الذي ا�ستخدم
الط�لاق النار �ضدنا وا�صيب حينها ال�ضابط بوعاز بومبربنت�ش  ...وكانت الدبابات ت�ضرب يف هذا
اجلدار او هذا ونحن نتقدم ببطء حلني و�صلنا واختب�أنا� ،أخدنا �ساتراً هناك .فيما ت�سرت جنود "جوز
الهند" وراء �سور منزل حنان ع�شرواي .اما الوحدة  12فقد اخدت اجلرافات وبد�أت بهدم ا�سوار املقاطعة
وفتحت للدبابات الطريق واقتحمنا املقاطعة ،اما الكوماندوز فهم الذين اقتحموا داخل املبنى مع قوة
ن�صف جمنزرة ومل يبق �سوى جدار بيننا وبني عرفات ،ولكن رجال عرفات ظلوا يطلقون النار ،وقام
قنا�ص من حرا�س عرفات با�صابة الرقيب رومان �شيالف�شتني من كتيبة جوالين فقتله على الفور،
ولكننا وا�صلنا التقدم وح�صلنا على اوراق وا�سرار
بعد يوم واحد فقط جرى نقل امل�س�ؤولية عن العملية للكتيبة  500وجرى ار�سال "جوالين"
ملواجهة القتال امل�ستعر يف ق�صبة نابل�س وازقة جنني .ولكن الكوماندوز ظلّوا يحا�صرون مكتب عرفات
ب�شكل خانق ملدة  31يوماً .وكان اجلنود اال�سرائيليون ليل نهار يرتدون الواقي من الر�صا�ص خوفا من
حرا�س عرفات .
تقول �صحيفة يديعوت احرونوت العربية" :كان اجلنود ال ي�صدقون انه وراء هذا اجلدار ،وعن
نف�سية رج��ال عرفات تقول ان جهاد جعارة من ق��ادة االنتفا�ضة الثانية وم��ن م�ؤ�س�سي كتائب �شهداء
االق�صى ق��ال" :انا ا�شعر باحلنني ملخيم ال�ع��روب وال��ى �أي��ام احل�صار يف كني�سة املهد" .وروى اجلنود
لل�صحيفة" :عرفات ورجاله كانوا ي�ضحكون ب�صوت عال ونحن ن�سمع عرفات وهو يقهقه وي�ضحك لكننا
ال نحرك �ساكنا وكنا نعرف انه يريد ان يلعب باع�صابنا .وكان اجلنود اال�سرائيليون يفت�شون الطعام
ويتحكمون بكل �شيء يدخل لغرفة عرفات يف املقاطعة التي هدمناها ودمرناها وجعلناها خرابا ".
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اللقاء مع كولن باول
يف  ،2002/4/ 17اجتمع كولن باول وزير اخلارجية االمريكي مع عرفات داخل مقره
املحا�صر ثالث �ساعات لـم ت�سفر ،وفق ما �صرح به عرفات نف�سه ،عن �أي خمرج للنزاع .غري
�أن عرفات �أكد لباول ،وبكلـمات �شديدة الو�ضوح� ،أنه يف حال اقتحام الإ�سرائيليني للـمقر
ف�سيموت �شهيد ًا ولن ي�سمح لهم باعتقاله �أو طرده.
ُعـقد اجتماع �آخر بينهما بعد ثالثة �أيام،وانتهى بال نتيجة هو الآخر.
غ�ضب عرفات ،وقال للمقربني منه :باول يتحدث معي ك�أنه مبعوث ل�شارون� .أمن� ،أمن...
لإ�سرائيل بالطبع� .أنا هنا حما�صر ،والـمناطق الفل�سطينية كلها مطوقة وتتعر�ض لهجوم .رجال
ون�ساء يقتلون يوميا ،وجي�ش االحتالل يدمر ويخرب .وال يتحدثون �إال عن �أمن �إ�سرائيل!
وغداة هذا اللقاء ،و�صف بو�ش رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ب�أنه "رجل �سالم" ،متهم ًا
عرفات ب�أنه الـم�س�ؤول الوحيد عن الو�ضع الذي هو فيه.

شعبية عرفات ترتفع عربيا
انا يف العالـم العربي ،فقد ارتفعت مكانة عرفات ب�شكل كبري ب�سبب العزل واحل�صار
الذي فر�ضه عليه �شارون ،كما كان احلال �أثناء ح�صاره يف بريوت ويف طرابل�س .وو�صفه
�صحايف م�صري بارز ب�أنه "�شهيد ال يزال على قيد احلياة" ،وت�ضاعفت مظاهرات الت�أييد
له من الـمغرب حتى العراق .ويف اجلانب الفل�سطيني ارتفعت �شعبيته جمددا �إلى �أعلى
امل�ستويات� .سانده اجلميع ،بدء ًا من ال�شيخ �أحمد يا�سني �إلى الـمعار�ضني الي�ساريني .حتى � أن
�إدوارد �سعيد ،الذي ابتعد كثريا عن عرفات وجافاه لـمدة طويلة ،قال :يف هذه اللحظة ،نحن
جميعا وراء عرفات.
وا�صلت قوات االحتالل الإ�سرائيلي تدمري الـمباين داخل الـمقاطعة .وعرب جمل�س
الأمن الدويل التابع للأمم الـمتحدة عن قلقه ال�شديد على �سالمة الرئي�س عرفات .ولكن يف
اليوم نف�سه� ،أقام اجلي�ش الإ�سرائيلي حول مقر الرئي�س �سياجا ثالثيا من الأ�سالك ال�شائكة،
وعززه بجدار من حطام ال�سيارات والأنقا�ض و�أكيا�س الرمل .و�أحاطت الدبابات الإ�سرائيلية
بالـمبنيني (الـمت�صلني ببع�ضهما بج�سر) حيث يوجد الـمحا�صرون ،م�صوبة مدافعها �إلى
نوافذهما .يف ذلك الوقت ،نا�شد وزير اخلارجية ال�سعودي� ،سعود الفي�صل ،الإدارة الأمريكية
�أن تعمل على رفع احل�صار.
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رحبعام زئيفي

محاكمة قتلة زئيفي
كبادرة حل�سن النية ،بعث عرفات بر�سالة �إل��ى احلكومة الأمريكية يقول فيها �إن
الأ�شخا�ص الـمطلوبني لإ�سرائيل بق�ضية مقتل رحبعام زئيفي �سيجري التحقيق معهم
وتقدميهم للـمحاكمة يف رام اهلل ،ويف اليوم ذاته ،اعتقلت قوى الأمن الفل�سطينية الـم�شتبه
بهم ونقلوا من نابل�س �إلى رام اهلل ،بتن�سيق وثيق مع االحتاد الأوروبي والواليات الـمتحدة.
وحكم
جرت الـمحاكمة يف الـمقاطعة �أمام ثالثة �ضباط من الـمحكمة الع�سكرية الفل�سطينيةُ ،
الـمتهمون الثالثة باحلب�س لـمدة ثمانية ع�شر عاما لـم�شاركتهم يف الـم�س�ؤولية عن مقتل
الوزير الإ�سرائيلي .كانت حماكمة ه�ؤالء الرجال �أحد ال�شروط التي فر�ضها �شارون لرفع
احل�صار عن الـمقاطعة .ومع ذلك عمدت �إ�سرائيل �إلى جتاهل الـمحاكمة يف رام اهلل وما
لبثت �أن طالبت بت�سليمها الـمتهمني لتقدميهم �إلى الـمحاكمة فيها.

رام�سفيلد -وزير الدفاع الأمريكي

وبعد �ضغوط من ويل العهد ال�سعودي االمري عبد اهلل بن عبد العزيز طلب الرئي�س
الأمريكي ج��ورج بو�ش من �شارون رفع احل�صار عن عرفات ،لكن �شارون ماطل وا�ضطر
لال�ستجابة بعد تهديد م�ست�شارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا راي�س ل�شارون بعواقب
رف�ض طلب بو�ش ،فان�سحب اجلي�ش الإ�سرائيلي من املقاطعة ليلة  2ايار  2002بعد تفجري
�آخر مبنى فيها .وو�صف عرفات حينها اجلنود اال�سرائيليني ب�أنهم "ارهابيون" و "نازيون".
مل يكن رفع احل�صار كامال ،فقد حظر �شارون على عرفات مغادرة الأرا�ضي الفل�سطينية
�إال �إذا قرر عدم العودة اليها.
وبعد �شهر تقريبا ،اجتاح اجلي�ش الإ�سرائيلي رام اهلل جمددا �إثر عملية "جمدو" التي
تبنتها حركة "اجلهاد"يوم  5حزيران  2002وهاجم اجلي�ش الإ�سرائيلي مقر عرفات
بوح�شية ،ومل ت�سلم من الر�صا�ص غرفته ،ومل ي�صب ب�أذى لكن �أحد حرا�سه ا�ست�شهد و�أ�صيب
�سبعة �آخرون.

ضغوط بمعرفة بوش
كانت �ضغوط �شارون على عرفات تتم مبعرفة بو�ش وفريق ال�صقور يف �إدارته :نائبه
ديك ت�شيني ووزير الدفاع دونالد رام�سفيلد ونائبه بول وولفيتز.وهكذا وجد عرفات نف�سه يوم
 24من نف�س ال�شهر �أمام حرب �صريحة من بو�ش عليه ،فقد طلب بو�ش يف خطابه يف ذلك
اليوم ت�شكيل قيادة فل�سطينية جديدة وخمتلفة ،ما ف�سره املراقبون على انه دعوة � إلى رحيل
عرفات عن من�صبه ،وجاء رد عرفات يف اليوم التايل "الفل�سطينيون وحدهم �أ�صحاب احلق
يف اختيار قادتهم".
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تأييد دولي
مل يكن العامل ي�شارك �شارون وبو�ش وجهة نظرهما ب�ش�أن عرفات وبعد يومني من خطاب
بو�ش ،ويف قمة جمموعة الثماين الكبار يف كندا قال الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك:عرفات
انتخب دميقراطيا من قبل ال�شعب الفل�سطيني والذي يعود اليه وحده اختيار ممثليه.
كذلك رف�ض االوروبيون واليابان واالمم املتحدة املوقف الأمريكي من عرفات ،وقال
الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك :عرفات الوحيد الذي يتمتع بدعم ال�شعب الفل�سطيني وبدون
عرفات لن تتقدم عملية ال�سالم ،و�إن تنحيته �ستخلق الفو�ضى.

احتالل المقاطعة
وعلى الأر���ض ،تدهورت الأو�ضاع �أكرث و�أف�شل �شارون بزيادته لعنف وحجم ووح�شية
العمليات الع�سكرية م�ساعي عرفات على اجلانب الفل�سطيني لإعالن وقف لإطالق النار من
جانب واحد ،ويف � 19أيلول  2002وللمرة الثالثة احتل اجلي�ش الإ�سرائيلي املقاطعة �ستة ايام
وق�صف مبنى الرئي�س باملدفعية.
زادت �إ�سرائيل من �ضغوطها وطلبت من عرفات ت�سليم  20من "املطلوبني" لها والذين
كانوا داخل املقاطعة فرف�ض عرفات�،أ�صدر قائد القوة املحا�صرة للمقاطعة �أمرا ب�إخالء
املقر فورا حمذرا من �أن انفجارا هائال �سيقع يف املقاطعة ،وطلب من �سكان املنطقة املحيطة
باملقاطعة مغادرة بيوتهم .
فج�أة ،انفجر غ�ضب املواطنني وحتدى االالف من �سكان رام اهلل والبرية وخميمات وقرى
املنطقة حظر التجول وتوجهوا يف تظاهرات حا�شدة نحو مقر عرفات ،فتحت قوات االحتالل
نريانها فقتلت اثنني من املتظاهرين وجرحت الع�شرات ،وا�صل املتظاهرون طريقهم وهم
يهتفون ت�أييدا لعرفات .وانت�شرت التظاهرات ليخرج ع�شرات الآالف يف مدن ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة دعما للرئي�س املحا�صر وال�صامد .امتدت التظاهرات �إلى خارج الأر�ض املحتلة
خا�صة يف خميمات اللجوء يف لبنان .خرج عرفات لتحية اجلماهري �أمام مقره املدمر وقادهم
يف هتافه "ع القد�س رايحني �شهداء باملاليني".

إسرائيل تعمل على التخلص من عرفات
�شهد عام  2003تزايد �ضغوط �شارون على عرفات �أي�ضا ،على �أمل �أن ينك�سر الزعيم
الفل�سطيني ،في�ستقيل �أو يغادر البالد.
وكانت العبارة ذاتها تتكرر بعد كل عملية تقع يف �إ�سرائيل :رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
هو الـم�س�ؤول ،وال بد من تنحيته عن الـم�سرح ال�سيا�سي.
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�أما عرفات فقد اختار �أن يبقى يف الـمقاطعة التي دمرت معظمها ،خوف ًا من �أن ي�ستغل
اجلي�ش الإ�سرائيلي غيابه ليحتل الـمبنى ،ويعتقل َمن فيه ،وينهب وثائقه ،بل ورمبا يد ّمر ما
تبقى منه ،ومار�س عرفات عمله يف مكتب �سيئ التهوية ،وقد ا�ستحال عليه اخلروج منه �إلى
الباحة اخلارجية .ا�ضطر الـمجل�س الت�شريعي �إلى عقد اجتماعاته يف الـمقاطعة ،ولي�س يف
مق ّره الر�سمي يف رام اهلل ،الذي لـم ُي�صب ب�أذى ،لكي يتمكن عرفات من ح�ضور جل�ساته.

الحصار وصحة الرئيس
كانت الظروف القا�سية التي عا�شها عرفات يف املقاطعة قد تركت عواقبها على �صحة الزعيم
الفل�سطيني ،ففي ت�شرين الأول �أُ�صيب بالتهاب يف الـمعدة� ،شفي منه ب�سرعة ،ولكن التكهنات
الإ�سرائيلية بقرب نهايته تواترت .يف ت�شرين الثاين  ،2002توقع رئي�س الـمو�ساد الـم�ستقيل � إفرامي
هاليفي "اختفاء عرفات بطريقة �أو ب�أخرى" عن الـم�سرح خالل عام  ،2003وتوقع الرجل الأول يف
الـمخابرات الع�سكرية الإ�سرائيلية � أن "يتبخّ ر" عرفات قبل نهاية عام .2003
كان الفل�سطينيون يعرفون �أن الإ�سرائيليني يريدون التخل�ص من عرفات .وكان �شارون
�أقدم يف �أيلول  2002على خطوة ذات مغزى خا�ص متثلت يف تعيني اجلرنال االحتياط الرهيب
"مائري داغان" رئي�س ًا للـمو�ساد وهو اخت�صا�صي يف "الت�صفيات" ،قاد منذ  1970وحدة
الكوماندو�س اخلا�صة "رميون" ،التي و�ضعت حتت �إ�شراف �شارون ــ قائد الـمنطقة اجلنوبية
للبالد يف ذلك الوقت ــ وهي وحدة مكلفة باغتيال الفل�سطينيني "الـمطلوبني بتهمة الإرهاب".

بداية بناء جدار الفصل
تزايد التدهور يف الـمناطق الفل�سطينية ب�سبب الإج��راءات التع�سفية التي فر�ضها اجلي�ش
الإ�سرائيلي على ال�سكان الـمدنيني بعد�أن كانت القوات الإ�سرائيلية قد �أعادت احتالل ال�ضفة الغربية.
بد�أت �سل�سلة من التوغالت الع�سكرية الـمنتظمة يف قطاع غزة ووا�صلت احلكومة �سيا�سة
تو�سيع الـم�ستوطنات وبناء اجل��دار ال��ذي ي�ضم بحكم الأم��ر الواقع م�ساحات وا�سعة من
الأرا�ضي الفل�سطينية �إلى �إ�سرائيل ،ويعزل ع�شرات االالف من الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية.

محاولة اقصاء عرفات
ويف نف�س الوقت �شنت �إ�سرائيل ووا�شنطن حملة مكثفة لفر�ض تغيريات �سمتها
"�إ�صالحات" على ال�سلطة الفل�سطينية تت�ضمن �إق�صاء عرفات فعليا ،ومن هذه الإ�صالحات
ا�ستحداث من�صب رئي�س وزراء تعود �إليه م�س�ؤولية الأم��ن ،وحتويل عرفات مبوجب هذه
الإ�صالحات �إلى رئي�س بدون �صالحيات ،وحتويل ال�سلطات احلقيقية �إلى رئي�س الوزراء.
اتهمت �إ�سرائيل عرفات با�ستخدام �أموال الدعم الأوروبي وهي الأكرب من بني معونات
الدول الـمانحة ،ل�شراء �أ�سلحة والإنفاق على جمموعات �إرهابية لكن االحتاد الأوروبي �أعلن
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"بعد �إجراء حتقيق نزيه"" :لـم جند �أي دليل على �أن �أموال االحتاد الأوروبي قد
ا�ستخدمت لأغرا�ض غري تلك التي اتفق حولها االحتاد الأوروبي مع ال�سلطة الفل�سطينية ".
لـم يكن ا�ستحداث من�صب رئي�س وزراء مطلب ًا �أمريكي ًا فقط ،بل �إن اللجنة الـمركزية
حلركة "فتح" كانت قد طرحته يف اجتماعها يف �آب  2002برئا�سة عرفات ،واقرتحت تعيني
حممود عبا�س يف هذا الـمن�صب.
ويف �إ�سرائيل ازدادت الأزم��ة ال�سيا�سية الداخلية تفاقم ًا ،فتم حل الكني�ست وتقرر
تنظيم انتخابات جديدة.
افتتح نتنياهو احلملة االنتخابية الداخلية يف حزب الليكود يف  12كانون الثاين 2003
بخطاب طرح فيه جمددا م�س�ألة طرد عرفات" :لن يتحقق ال�سالم �إال �إذا مت �إبعاد عرفات،
ُخبت رئي�سا للوزراء ف�سوف �أطرده� .إن هذا �شرط ال غنى عنه للق�ضاء على الإرهاب".
�إذا انت ُ
يف اليوم التايل ،عقد عرفات م�ؤمترا �صحافيا للرد عليه ،وقال فيه :ليكن يف علـمه� ،أنا
يا�سر عرفات ،من بيت احل�سيني ،وهي �أ�سرة والدي ،ووالد والدي ،ووالد والد والدي ،و�أجدادي
الأولني ،وجميعهم ،جيال بعد جيل ،من �أهل هذه البالد�..أنا هنا على �أر�ضي ،وعلى �أر�ض �أجدادي.
احلزب القومي الديني الإ�سرائيلي ،الأك�ثر قومية وتطرفا يف مع�سكر الـمتدينني ،دعا
يف حملته االنتخابية �إلى طرد عرفات� :سوف ترتاح �إ�سرائيل يف اليوم الذي ُيبعد فيه عرفات،
وتناف�ست لوائح الـمهاجرين الرو�س فيما بينها يف طرح احلجج الداعية لطرد الزعيم الفل�سطيني.
وحني عاود �شارون هجومه على عرفات يف حملته االنتخابية وا�صفا �إياه مرة �أخرى بـ
"بن الدن" ،قرر الزعيم الفل�سطيني تو�ضيح موقفه مرة �أخرى يف هذا اخل�صو�ص ،فقال:
ليكف عن ت�سرته وراء الق�ضية الفل�سطينية .ما الذي يدعو بن الدن لأن يتحدث الآن عن
فل�سطني؟ �إنه لـم ي�ساعدنا يف يوم من الأيام ..بن الدن ين�شط يف ميدان خمتلف متاما عن
ميداننا وهو يعمل �ضد م�صاحلنا   .

انتخاب شارون
يف  28كانون الثاين  ،2003فاز حزب الليكود بقيادة �شارون يف االنتخابات ،وكرر
عرفات ا�ستعداده للقاء �شارون ،لكن الناطق الر�سمي با�سم احلكومة الإ�سرائيلية رد قائ ًال:
"عرفات خارج اللعبة".
توا�صلت الهجمات والعمليات الع�سكرية من كال اجلانبني موقعة مزيدا من ال�ضحايا
الـمدنيني ،رغم نداءات عرفات ،الذي كان يدرك �أن ت�صاعد العنف يخدم ق�ضية الليكود،
ويخ�شى من جتذر الر�أي العام املعادي لل�سالم يف � إ�سرائيل.
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منصب رئيس وزراء فلسطين
ويف � 10آذار  2003وافق الـمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ب�أغلبية كبرية على ا�ستحداث
من�صب رئي�س الوزراء.
الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س � -أبو مازن

قبل ذلك بيومني ،كان الـمجل�س الـمركزي لـمنظمة التحرير قد �أعطى موافقته.
اقرتح عرفات حممود عبا�س لرئا�سة احلكومة مع احتفاظ عرفات بالـم�س�ؤولية عن قوى
الأمن الأ�سا�سية ،وكذلك عن ملف مفاو�ضات ال�سالم مع �إ�سرائيل ،و�أحال م�س�ؤولية الـمالية
يف ال�سلطة �إلى الدكتور �سالم فيا�ض.
ومع ذل��ك ،عرب وزير اخلارجية االمريكي كولن ب��اول عن خيبته قائال:العديد من
ال�سلطات ما زالت بني يدي عرفات.

الحرب على العراق
يف هذا الوقت ،ان�شغلت الواليات الـمتحدة باحلرب على العراق التي ب��د�أت يف � 20آذار
.2003
اتخذ الرئي�س الفل�سطيني الـموقف ذاته الذي اتخذه العرب من احلرب وو�صفها ب�أنها
انتهاك لل�شرعية الدولية وزعزعة لـم�صداقية الأمم الـمتحدة.
يف  23ني�سان تو�صل عرفات مع حممود عبا�س �إلى اتفاق حول ت�أليف احلكومة .وقال
املبعوث االوروبي ميغيل انخيل موراتينو�س":عرفات هو ال�سلطة ال�سيا�سية والـمعنوية لل�شعب
الفل�سطيني ،ومن الـم�ؤكد �أن قرار الـموافقة على ت�أليف حكومة جديدة الذي اتخذه عرفات
ال ي�شكل هزمية له ،ال ميكننا القول انه رجل من الـما�ضي".

دولة عام 2005
و�إذ ذاك � أعلن الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش با�سم اللجنة الرباعية الدولية ،عن
"خريطة الطريق" ،التي تن�ص على �إقامة دولة فل�سطينية على مراحل ،تكتمل يف العام
 .2005وافق عليها عرفات وحكومته بخطوطها العري�ضة ،وفعلت احلكومة الإ�سرائيلية ال�شيء
ذاته ولكن ب�شروط وحتفظات تن�سفها.
يف حزيران اجتمع "�أبو مازن" و�شارون وجورج بو�ش والـملك عبد اهلل الثاين عاهل
االردن يف العقبة .كان يا�سر عرفات يتابع احلدث على �شا�شة التلفزيون من الـمقاطعة،
و�سمع خطاب �أبي مازن الذي جرت عليه تعديالت كثرية من قبل خمتلف الـمعاونني ،وكان
موجها بالأ�سا�س �إلى الأمريكيني والإ�سرائيليني.
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تعيين أحمد قريع
تفاقم الت�صعيد الإ�سرائيلي على نحو خطري ،ويف ت�شرين الثاين � ،2003أفلت ال�شيخ
�أحمد يا�سني ب�أعجوبة من ق�صف �إ�سرائيلي على غ��زة ،طفح الكيل مبحمود عبا�س من
املمار�سات الإ�سرائيلية ،فقدم ا�ستقالته يف اليوم ذات��ه وواف��ق عليها عرفات ليخلفه يف
الـمن�صب �أحمد قريع (�أبو عالء).

إزالة عرفات
كانت �إ�سرائيل قد اعلنت �أن حكومتها الأمنية امل�صغرة وافقت يوم � 13أيلول مبدئيا على
قرار "�إزالة عرفات" .كانت تلك الـمرة الأولى التي تقرر فيها حكومة �إزالة رئي�س منتخب
دميقراطيا ،و�أثار القرار �شجبا دوليا وا�سعا وت�س ّبب يف "عزلة دبلوما�سية" لإ�سرائيل.
وا�ستخدم الأمريكيون حق النق�ض (الفيتو) يف جمل�س الأمن على قرار يدين القرار
الإ�سرائيلي .غري �أن اجلمعية العامة للأمم الـمتحدة �أدانت �إ�سرائيل بالإجماع تقريبا ودعت
�إ�سرائيل للعدول عن تنفيذ قرارها.
وكان نائب رئي�س ال��وزراء اال�سرائيلي �إيهود �أولـمرت� ،صديق �شارون ومو�ضع ثقته
�صرح يف وقت �سابق "لـم يكن م�ستبعدا قتل عرفات" .ال�شيء ذاته �أكدته بال تردد ال�صحيفة
اليمينية "جريوزالـم بو�ست" ،الـمقربة جدا من احلكومة ،حيث جاء يف افتتاحية لها يوم 11
ت�شرين الثاين " :2003يجب �أن نقتل يا�سر عرفات ،لأن العالـم لـم يدع لنا خيارا �آخر".
�إث��ر �صدور ق��رار جمل�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي ،ك�شفت �صحيفة يديعوت �أح��رون��وت
الإ�سرائيلية عن خطة �إزالة عرفات ،ن�سبتها �إلى �ضابط �إ�سرائيلي.
وحني قر�أ يا�سر عرفات ترجمة املن�شور عن خطط "�إزالته" ،ت�صرف بهدوء وقال
لل�صحايف الإ�سرائيلي الفرن�سي اليهودي �أمنون كابليوك" :دعهم يحيكوا م�ؤامراتهم� .أما �أنا
ف�سوف �أكون حر ًا �أو �شهيد ًا".

اغتيال احمد ياسين
خالل الأ�سبوع الأول من �آذار  2004حا�صرت قوات االحتالل املقاطعة مرتني يف الوقت
الذي كان �شارون يعد خطة االنف�صال عن غزة وكان يتباحث مع االمريكيني ب�ش�أنها،وكانت
ق��وات االحتالل تنفذ هجمات وا�سعة خا�صة يف قطاع غزة ما ا�سفر عن �سقوط ع�شرات
ال�شهداء ومئات اجلرحى ،فطالب عرفات يوم  11من ال�شهر نف�سه اللجنة الرباعية الدولية
بالتدخل "لوقف اجلرائم اال�سرائيلية التي ال ميكن القبول بها " ،لكن �إ�سرائيل ردت باغتيال
م�ؤ�س�س وزعيم حما�س ال�شيخ �أحمد يا�سني يوم � 22آذار ،و�أكد عرفات بعد ذلك ان ال�شعب
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الفل�سطيني لن يتخلى ولن يرتاجع عن �أهدافه .فطالب يف اليوم ذاته رئي�س جلنة اخلارجية
واالمن التابعة للكني�ست يوفال �شتيانتي�س بطرد عرفات �إلى تون�س.ويف اليوم التايل �أملح رئي�س
�أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي اجلرنال مو�شي يعلون �إلى �أن االغتيال يقرتب من عرفات .
كان عرفات يوا�صل عمله ون�شاطه يف مقره باملقاطعة ..ي�ستقبل ويودع الزوار والوفود
ويعقد االجتماعات مع م�س�ؤولني وم�ساعدين ،بقي عرفات حمور العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني
ومل تنجح كل حماوالت �إ�سرائيل لعزله.

إشاعات مرض عرفات
وب��د�أت "احلرب ال�صحية" تت�صاعد على الرئي�س يا�سر عرفات ،حيث نقلت القناة
الثانية يف التلفزيون اال�سرائيلي نب�أ عاجال مفاده ان الرئي�س عرفات ا�صيب بجلطة دماغية،
بينما كان يف الواقع يقوم بعمله ب�شكل طبيعي يف املقاطعة يف رام اهلل.
وقال �صحايف اجنبي وقتها انه ر�صد خالل الأ�شهر اخلم�سة التي �سبقت  10تقارير
�صحافية عن تدهور �صحة عرفات ،و عندما حتقق من م�صادرها وجدها جميعا �إ�سرائيلية
الأ�صل  ..وبالطبع كانت كلها عارية عن ال�صحة وبال �أ�سا�س.
يف يوم  7ني�سان قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني �أحمد قريع يف ت�صريحات يف القاهرة
انه يجب التعامل بجدية مع التهديدات اال�سرائيلية باغتيال عرفات بعد �أن كان �شارون �صرح
قبل يومني بانه ال ي�ضمن �سالمة عرفات .وجاءت اال�شارة القوية يوم  2004 /4/14حني
�أخرب �شارون الرئي�س االمريكي جورج بو�ش ح�سب الكاتب الإ�سرائيلي "اوري دان" وهو �أحد
مقربي ارئيل �شارون وم�ؤمتن �أ�سراره ،بانه مل يعد ملزما �أكرث بالوعد الذي قطعه له ح�سب
طلبه يف �آذار  2001والذي تعهد فيه بعدم امل�س ج�سديا بعرفات ،فرد عليه بو�ش وقال :من
الأف�ضل �أن نرتك م�صري الرجل يف يد رب ال�سماء فقال له �شارون ،رب ال�سماء يحتاج يف
بع�ض الأوقات �إلى م�ساعدة.
مل يعط بو�ش ل�شارون ال�ضوء االخ�ضر لقتل يا�سر عرفات ،لكن �شارون اعترب ان يده
باتت طليقة يف ما يتعلق بعرفات .ويف �  2004 /4/14أعطى بو�ش ل�شارون ما اعتربه البع�ض
"وعد بو�ش" على غرار "وعد بلفور" ،فقد وجه بو�ش ر�سالة �إلى �شارون �أعلن فيها موافقته
على خطة االن�سحاب االح��ادي من غ��زة ،و�أعطى بو�ش "�شرعية" يف خطابه للتجمعات
اال�ستيطانية وتبنى ال�لاءات الإ�سرائيلية ب�ش�أن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني وحدود
الرابع من حزيران ،االمر الذي رف�ضه يا�سر عرفات.
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اغتيال الرنتيسي
بعد اغتيال �إ�سرائيل للزعيم اجل��دي��د حلركة حما�س عبد العزيز الرنتي�سي يف
وجه �شارون تهديد ًاجديد ًا �إلى عرفات ،معترب ًا �أن الرئي�س لـم يعد
 2004/4/17ب�ستة �أيام ّ
يتمتع ب�أية "ح�صانة".
وقال �شارون "وعدت قبل ثالث �سنوات الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش بعدم امل�سا�س
بعرفات� ،إال �أنني لـم �أعد ملزم ًا بهذا الوعد ،والأخري لـم يعد ي�ستفيد من �أية ح�صانة".
ونقل عن �شارون قوله يف الـمقابلة �إنه �أبلغ بو�ش ب�أنه لـم يعد ملتزم ًا بتعهده بعدم �إيذاء
عرفات ج�سدي ًا ،وب�أنه يدرك الـم�شاكل الـمتعلقة بهذه الـم�س�ألة ،لكنه لـم يعد ملزم ًا باالتفاق.
وكان �شارون �أعلن يف مقابلة مع �صحيفة ه�آرت�س "�أنا ال �أن�صح �أية �شركة ت�أمني ب�ضمان
حياة عرفات" ،وبعد ثالثة �أيام ،قال يف تهديد �أكرث مبا�شرة "جميع الذين يقتلون يهود ًا �أو
يحثون على قتل يهود او مواطنني �إ�سرائيليني ي�ستحقون الـموت  ..نعلـم �أن عرفات م�س�ؤول
عن قتل يهود منذ عقود".

التخطيط الغتيال عرفات
واعلنت وزارة اخلارجية االمريكية �أن الـموقف االمريكي الـمعار�ض ال�ستخدام العنف
�ضد عرفات لـم يتغري ،و�أكدت وا�شنطن مرارا معار�ضتها الي تهديد حلياته على الرغم من
�أن الواليات الـمتحدة من �أن�صار تهمي�شه داخل ال�سلطة الفل�سطينية.
وبهذا ال�صدد ،قال نبيل ابو ردينه ،الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية "انها ت�صريحات
مرفو�ضة ونحن نطلب من الإدارة االمريكية تو�ضيح موقفها من هذه الت�صريحات اخلطرية
وحتمل م�س�ؤولياتها جتاه الت�صعيد الذي ميار�سه رئي�س الوزراء اال�سرائيلي ويدفع الـمنطقة اليه".
و�أ�ضاف"نحمل �شارون الـم�س�ؤولية الكاملة عن هذه الت�صريحات اخلطرية التي �ستجر
املنطقة ب�أكملها �إلى خماطر كبرية".
ور�أى امل�س�ؤولون الفل�سطينيون �أن تهديدات �شارون االخرية الأخطر من بني �سل�سلة من
التهديدات التي �أطلقها �ضد الرئي�س عرفات ،معتربين �أن �إقدام احلكومة اال�سرائيلية على
اغتيال قادة بارزين من حركة حما�س ف�ضال عن ال�ضوء االمريكي املمنوح ل�شارون وان�شغال
الواليات املتحدة مب�شاكلها يف العراق وحالة العجز العربي قد تدفع �شارون الرتكاب هذه
املخاطرة ،اجلرمية الكربى.
م�س�ؤولون ا�سرائيليون خففوا من "حدة" هذه التهديدات بالت�أكيد على �أن امل�س
بالرئي�س عرفات لي�س �آنيا �أو قريبا جدا� ،إال �أن م�صادر ا�سرائيلية قالت انه لرمبا كانت
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التهديدات متهد البعاد الرئي�س �إلى غزة وهي فكرة �أيدها علنا رئي�س املعار�ضة اال�سرائيلية
�شمعون بريي�س.
من جانبه قال قائد املنطقة الع�سكرية لو�سط ا�سرائيل اجلرنال مو�شي كابلين�سكي
"اجلي�ش اال�سرائيلي مل يتلق اية تعليمات يف هذا ال�ش�أن لكنه م�ستعد للتحرك" ،وحذر من
ان "�أي �شخ�ص متورط يف الإرهاب يجب �أن يدرك �أنه ال ي�ستطيع النوم ب�أمان".
وتوا�صلت �أي�ضا الهجمات االمريكية على عرفات ،واتهمه وزير اخلارجية االمريكية
كولن باول مبوا�صلة القاء البيانات التحري�ضية يف املنطقة ،و�شدد باول على "حق ا�سرائيل
يف الدفاع عن نف�سها" وحمل الفل�سطينيني م�س�ؤولية ا�ستمرار �أعمال العنف ،منتقدا ب�شدة
الرئي�س عرفات .ودعا باول عرفات جمددا �إلى التخلي عن ال�سيطرة على �أجهزة الأمن.

ازدياد الحصار
يف � 3أيار  2004حا�صرت قوات االحتالل الإ�سرائيلي املقاطعة جمددا،ومنعت الدخول
�أو اخلروج من مكتب عرفات،وبعد ثالثة ايام تعمد بو�ش �أن يتجاهل عرفات ،وقال لل�صحافة
�أنه �سيبعث بر�سالة �شخ�صية �إلى رئي�س الوزراء الفل�سطيني �أحمد قريع و�أنه �سيو�سع احلوار
بني الواليات املتحدة والفل�سطينيني.ومل ي�سمح لعرفات مبغادرة االرا�ضي الفل�سطينية
للم�شاركة يف القمة العربية بتون�س يوم  2004/5/22فتحدث اليها يف كلمة متلفزة جدد فيها
التزامه ب�سالم ال�شجعان ،وطالب بقوة دولية حلماية ال�شعب الفل�سطيني ومراقبة ما تقوم به
�إ�سرائيل .

مواصلة الضغط
توا�صلت االعتداءات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة وغزة وردت الف�صائل الفل�سطينية بعمليات
تفجريية يف �إ�سرائيل ،و�أعلنت القاهرة موافقة عرفات و�شارون على مبادرة م�صرية لوقف
�أعمال العنف و�إعادة حتريك املفاو�ضات وعقد لقاء بني �شارون وقريع.
وحتدثت م�صادر �إ�سرائيلية عن ا�ستعداد �شارون لتغيري موقفه من عرفات �إذا وافق
الأخري على التخلي عن �صالحياته االمنية و�إذا منح �صالحيات �أو�سع لرئي�س الوزراء �أحمد
قريع.
تلقى عرفات دعما مهما يف ظل احل�صار الإ�سرائيلي املدعوم �أمريكيا ،فقد ت�صادم
الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك مع ال�سيا�سة اخلارجية االمريكية يوم  2004/6/29بقوله
�إن العزلة املفرو�ضة على الرئي�س يا�سر عرفات تعرقل عملية حتقيق ال�سالم يف ال�شرق
االو�سط.و�أ�ضاف �شرياك الذي كان يتحدث على هام�ش قمة للحلف الأطل�سي" :ميكن للنا�س
�أن يتبنوا ما �شا�ؤوا من �آراء يف الرئي�س عرفات �أو �أي رئي�س اخر ...لكن ال ميكن منازعة
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ال�شرعية ما مل تقدم �شرعية خمتلفة" ،وقال":من الطبيعي �أن تكون لفرن�سا ات�صاالت مع
الرئي�س الفل�سطيني عرفات الذي رمبا يكون ال�شخ�ص الوحيد القادر على فر�ض حل و�سط
على ال�شعب الفل�سطيني.
�أوفد �شرياك وزير خارجيته مي�شال بارنييه �إلى رام اهلل للقاء عرفات .وتعقيبا على
الزيارة �شجب �شارون ما و�صفه بانه الت�صرف غري الودي للحكومة الفرن�سية ،وقال "�أ�صابتني
زيارة بارنييه وكذلك ت�صريحات الرئي�س جاك �شرياك حول و�ضع يا�سرعرفات باخليبة".
توا�صل احل�صار الإ�سرائيلي على عرفات ،ويف الأول من �آب  2004منحته جامعة
القد�س الدكتوراه الفخرية يف حفل خا�ص �أقيم يف مقره باملقاطعة املحا�صرة.ومرة �أخرى
جدد عرفات وبنف�س القوة ما كان دائما ي�ؤكده:ال�شعب الفل�سطيني لن يتخلى عن �أر�ضه
وحريته ولن ير�ضخ لالحتالل .وكان عرفات �ألقى عرفات خطابا �أمام املجل�س الت�شريعي
الذي انعقد يف املقاطعة ،كان اخلطاب �شامال وت�ضمن لأول مرة تقييما لل�سنوات الع�شر من
عمر ال�سلطة الفل�سطينية.

عمرو موسى
يف الثاين ع�شر من �أيلول �أعلن عمرو مو�سى الأمني العام جلامعة الدول العربية ان
الدول العربية جتري م�شاورات ب�ش�أن التهديدات الإ�سرائيلية للرئي�س يا�سر عرفات.
وقال مو�سى عقب اجتماع ملندوبي الدول العربية يف القاهرة �إن هذه التهديدات غري
مقبولة وينبغي الرد عليها ،والرئي�س عرفات الرئي�س ال�شرعي لل�شعب الفل�سطيني والعنوان
الرئي�سي وال�صحيح للتحدث ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية.

شارون يهدد عرفات بالقتل
رد �شارون على التحرك العربي ب�أن جدد يوم  2004/9/14تهديداته و�أملح �إلى �أن
�إ�سرائيل قد تغتال عرفات �أو تطرده( )51من الأرا�ضي الفل�سطينية.وقال �شارون ل�صحيفة
"يديعوت �أحرونوت" :ال �أرى فرقا بني عرفات وبني زعيمني حلما�س اغتالتهما �إ�سرائيل
يف الربيع املا�ضي ،هما �أحمد يا�سني وعبد العزيز الرنتي�سي ،جميعهم يتبعون �سيا�سة قتل،
و�سنفعل بعرفات ما فعلنا مع القتلة.
وكذلك حتدث يف نف�س اال�سبوع وزيرا الدفاع واخلارجية الإ�سرائيليان �شا�ؤول موفاز
و�سيلفان �شالوم عن العزم على "طرد" عرفات "قريبا".
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هامش
( )51المسؤولون االسرائيليون واعالمهم يهدد بقتله

وبعد �أن �أعلنت احلكومة الإ�سرائيلية تبنيها ال�صريح ل�سيا�سة اغتيال الفل�سطينيني ،بد�أ الإعالم
الإ�سرائيلي مهمة الت�سويغ لإمكانية التخل�ص من عرفات ،اغتياال �أو �إبعادا �أو اعتقاال من خالل :
 �أ�شارت و�سائل الإعالم �إلى �أن م�صري عرفات قد تقرر يف كانون الثاين  ،2002بعد الك�شف عنحادثة �سفينة كارين  ، Aففي �أعقاب احلادثة عقد رئي�س ال��وزراء نقا�شا دراماتيكيا ،وحاول الإعالم
الإ�سرائيلي �إبراز الإمكانات والقدرات غري العادية للجي�ش الإ�سرائيلي يف كل قواه وخمابراته ،وجاء
هذا التوجه من خالل ال�صور املرفقة للتقارير .والتي متحورت حول ال�سالح الذي ك�شف يف ال�سفينة
التي اتهمت بها ال�سلطة الفل�سطينية ،ورئي�سها يا�سر عرفات .
وقد ذكرت بع�ض التحليالت التي ن�شرت عقب حادثة ال�سفينة �أن "عرفات مل مينح ح�صانة لأي
مواطن يف �إ�سرائيل ،وبالتايل مل يكن لديه �أي حق �أخالقي بح�صانة من م�س �إ�سرائيلي،عرفات مل
يوفر مربرات قوية لإعفائه من املوت ،وبذلك ف�إن غيابه كان مربرا !".
 رغم �أن عرفات �أعلن يف الكثري من احلاالت عدم �صلته بالعمل الع�سكري الذي تنفذه املقاومة.مفندا بذلك املزاعم الإ�سرائيلية التي اتهمته ب�إعطاء ال�ضوء الأخ�ضر لتنفيذ العمليات ،م�ؤكدا �أن
حكومة االحتالل "تدرك جيدا �أن لي�س له عالقة بالعمل الع�سكري ال من قريب �أو من بعيد".
 اعترب رئي�س هيئة الأركان مو�شيه يعلون "�أن عرفات زعيم ملنظمة "�إرهابية" ي�ستخدم املدنينيدرعا ب�شرية له! و�إن قيادة التنظيم الإرهابي التي ت�ستخدم املدنيني درعا ب�شرية لها ،م�ستهدفة من
قبلنا" .زاعما �أن عرفات ي�شارك يف حتديد الإ�سرتاتيجية التي حتدد ما �إذا كان التنظيم �سيقوم بعمليات
داخل �إ�سرائيل �أو ال .واتهمه بامل�صادقة على عدد من العمليات الفدائية.
لذلك ،ما �إن ورد نب�أ وفاة عرفات ،حتى �أعدت و�سائل الإعالم قوائم جاهزة عن العمليات التي
خطط لها و�أمر بتنفيذها ،و�صورت �أن وفاته كانت حماية لأرواح املئات من الإ�سرائيليني !
 قام املرا�سلون الع�سكريون باحلديث عن ال�سيناريوهات التي �أعدتها امل�ؤ�س�سة الأمنية للتخل�صمن عرفات ،وك�أنها واحدة من "بطوالت" اجلي�ش الإ�سرائيلي ،وقدرته على الو�صول �إلى كل فل�سطيني
مطلوب ،كما ي�صفها ج�نراالت اجلي�ش �أنف�سهم ،بل �إن و�سائل الإع�لام الإ�سرائيلية �سردت عددا من
امل�صطلحات البولي�سية الدرامية لتو�صيف كيفية التخل�ص من عرفات ،مثل الت�صويت الدراماتيكي،
الفر�صة املفوتة ،االنتظار املتوتر ،وك�أن احلديث يدور عن مطلوب يتخفى بني الأدغ��ال وينتقل من
نفق لآخر !!
إعالميون إسرائيليون حرضوا على التخلص من عرفات

يلعب املرا�سلون ال�صحفيون والإعالميون الإ�سرائيليون دورا خطريا ومهما يف املعركة الإعالمية
التي ت�شنها �إ�سرائيل على ال�شعب الفل�سطيني .ورغم حماوالت كثري منهم لإقناع الر�أي العام ال �سيما
الفل�سطيني منه بحيادية تقاريرهم وب�أنهم ال ميثلون الذراع الدعائية للحكومة الإ�سرائيلية مبختلف
�أجهزتها� ،إال �أن تغطية �أحداث وفاة عرفات �أكدت احلقيقة التي حاولوا �إنكارها.
�شهد الأ�سبوعان اللذان �سبقا وتليا الوفاة قيام العديد من املرا�سلني بنقل ن�صف حادثة الوفاة
للم�ستمعني وال�ق��راء وامل�شاهدين� .أم��ا الن�صف الآخ��ر فقد ت��رك��وه لفربكة القائمني على العملية
الإعالمية ككل ،بهدف الت�ضليل ،و�إيجاد حالة من الت�شوي�ش ،و�صناعة �أكرث من رواية حلدث الوفاة.
وقد �أ�شار الربوفي�سور �شلومو زند املحا�ضر يف ق�سم التاريخ يف جامعة تل �أبيب �إلى �أنه منذ الأيام الأولى
لبداية االنتفا�ضة ،اندفع معظم ال�صحفيني الإ�سرائيليني من الي�سار واليمني �إلى مواقف �أطلق عليها مواقف
"قومية متلهفة" .
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وردا على �س�ؤال �إذا كان يق�صد املرا�سلني الع�سكريني ،قال :ال يفاجئني املرا�سلون الع�سكريون.
فلم �أتوقع من روين دانيئيل ،وال من �ألون بن دافيدى �شيئا �آخر .لأن وجودهما ومكانتهما م�ستمدان
من معلومات ت�صدر عن ع�سكريني �إ�سرائيليني� .إال �أن ما فاج�أين ظاهرة �إيهود يعاري ،فهو يجل�س
كل م�ساء �أمام ال�شا�شة مع ثقة غري عادية بالنف�س ويقرر كل ما يجري على الأر���ض ،ومل يعد يتكلم
بلهجة حيادية �أ�سوة مبعظم املرا�سلني واملذيعني يف الراديو والتلفزيون الذين حتولوا �إلى حمر�ضني
وملت�صقني بجهاز الدولة.
وقد �أ�سهم العديد من املرا�سلني والإعالميني منذ بداية االنتفا�ضة يف التحري�ض �ضد عرفات،
ووج�ه��وا العديد من االن�ت�ق��ادات العلنية �ضد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية على ع��دم اتخاذ القرار
(ال�صائب) �ضده ،ومن ه�ؤالء �إعالميون منحدرون من خلفيات و�أ�صول ع�سكرية ،ومن �أبرزهم ف�ضال
عن الأ�سماء التي ذكرت :يوين بن مناحيم ،عوديد غرانوت� ،شا�ؤول من�شيه.
نظرا ملتانة العالقات بني ه�ؤالء املرا�سلني وامل�ستويات ال�سيا�سية والأمنية ،فقد �سمعنا وقر�أنا
كثريا بعد حادث الوفاة حتليالت �سيا�سية وع�سكرية من �صحفي ي�ستند �إلى ما بات يعرف بـ(م�صدر
�أمني كبري) �أو م�صدر �سيا�سي مطلع .
ه�ؤالء املرا�سلون يعتمدون على اجلي�ش الإ�سرائيلي م�صدرا ملعلوماتهم ،واملو�ضوعية والأمانة
ال�صحفية بعيدتان كل البعد عن تقاريرهم و�أخبارهم .وباتوا يتناف�سون يف ما بينهم لإظهار عدائهم
للرئي�س عرفات ويتجاهلون يف تقاريرهم احلديث عن الق�صف الإ�سرائيلي .ويف �ضوء ه��ذا ال��دور
التحري�ضي ال��ذي ميار�سونه ،بانعطافهم الوا�ضح نحو اليمني ف�إنهم خلقوا �إعالما متعط�شا للدم
ال مثيل له من قبل ،وق��د �أث��ار ذل��ك كاتباً �صحفياً �إ�سرائيلياً ن�شر تقريرا ح��ول ه��ذه الظاهرة ،جاء
فيه":العامل امل�شرتك له�ؤالء املرا�سلني واملحللني ما�ضيهم الع�سكري واال�ستخباراتي .الأم��ر الذي
ي�شكل دخول مرحلة �أخرى من ع�سكرة الإعالم الإ�سرائيلي منذ بداية االنتفا�ضة ،فه�ؤالء املرا�سلون
يقومون باختالق �صورة للواقع كما متليه عليهم مواقفهم وميولهم ال�سيا�سية وعقليتهم الع�سكرية.
وغدا من الوا�ضح �أن الواحد منهم قد جتاوز خط عمله ك�صحايف .عندما يطلب من اجلي�ش
القيام بهجمات ،وبالتايل �أ�صبح من ال�صعب التمييز بني دوره ك�صحايف �أو ناطق با�سم اجلي�ش .
تبنى الإعالم الإ�سرائيلي م�س�ألة التخل�ص من عرفات منذ �أوا�سط انتفا�ضة الأق�صى .بدعوى
�أنه الر�أ�س املدبر للعديد من العمليات الفدائية التي �أودت بحياة ع�شرات الإ�سرائيليني .ورغم �أن هذه
االتهامات كانت تعرتيها الكثري من املغالطات الأمنية وال�سيا�سية� ،إال �أن الإعالم الإ�سرائيلي م�ضى يف
هذا املنهج املتعمد �إلى حني وقوع حادثة الوفاة ذاتها .
ومل يكن �صعبا التعرف �إلى حدة احلقد الدفني الذي يكنه الإعالم الإ�سرائيلي ليا�سر عرفات
من خالل الت�ضخيم املفتعل التهامه ب�أنه عقبة يف طريق ال�سالم وب�أنه الرجل الذي يدعم "الإرهاب
" ,جاء ذلك يف العديد من املقاالت ال�صحفية التي ر�أت �أن عرفات و�إن مل تكن �صلة مبا�شرة بينه وبني
تنفيذ عمليات املقاومة الفل�سطينية ،ورغم حقيقة انه على فرا�ش املر�ض يف باري�س ويجد �صعوبة يف
االت�صال حتى مع �أولئك الذين �إلى جانب �سريره ،ف�إن هذا ال يعني �أنه مل يكن م�سئوال ،عرفات �سيكون
م�سئوال �إلى �أبد الآبدين!
هذه �أقوال النائب يوفال �شتاينت�س ،احلا�صل على دكتوراه يف الفل�سفة .ورئي�س جلنة اخلارجية
والأم��ن يف الكني�ست .ويتابع " :عرفات خلق واقعا �إرهابيا ،حتى يف ظل غيابه عن هنا ،ح�سب قانون
الق�صور الذاتي ،فان للواقع ا�ستمرارا خا�صا به ،يوجد لنا مذنب ،حي �أو ميت ،هكذا هو احلال".
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كما �شهدت الأيام الأخرية قبل الإعالن عن مر�ض عرفات �سيال من التعليقات ال�صحفية التي
جعلته ج��زءا كبريا من ت��أزم عملية الت�سوية .وك��ان وا�ضحا �أن جميع التحليالت تذهب يف اجت��اه �أن
نهاية حكم يا�سر عرفات �ستخلق و�ضعا جديدا يف عالقات �إ�سرائيل مع ال�سلطة الفل�سطينية ،وتكمن
فيها فر�صة من املهم ا�ستغاللها ،علما ب�أن احلكومة الإ�سرائيلية و�صفته ب�أنه عقبة ك�أداء لكل م�سرية
م�صاحلة وت�سليم ،بل وقررت "العمل على �إزالته" ب�سبب ذلك
مل تخف �إ�سرائيل �أمنيتها مبوت عرفات" .لي�س فقط ب�سبب الدم الكثري الذي �سفكه منها .ولي�س
فقط ب�سبب "الإرهاب" الذي فر�ضه على �شوارعها ،بل لأنه حطم الإميان يف القدرة على التو�صل �إلى
ت�سوية مع ال�شعب الفل�سطيني� ،إ�سرائيل مل تغفر له ،حتى يوم موته ،لإفراجه من ال�سجن عن حيوان
الإرهاب و�إطالقه لزرع القتل والدمار يف كل زاوية يف �شوارعها ،مل تغفر له خرقه لتعهداته ،حتطيمه
�أملها ،وفر�ضه العربدة عليها بنمط و�أ�ساليب عمل العامل القبلي القدمي.
وهكذا اختارت �إ�سرائيل تنف�س ال�صعداء الذي كانت حتب�سها يف مرحلة ما قبل عرفات بانتظار
رحيله حتى يتم التخل�ص كليا من �إرث��ه وتركته التي تو�ضحت يف كامب ديفيد ،واال�ستب�شار ب�أن كل
قيادة �ست�أتي بعده� ،سيعني مما�شاة للإمالءات الإ�سرائيلية يف عملية الت�سوية
ويف �ضوء ذل��ك .يرغب ال�صحفيون والإعالميون الإ�سرائيليون عند احلديث عن عرفات �أن
يربطوا �شخ�صيته ب�شخ�صية احلاج �أمني احل�سيني ،مروراً بجمال عبد النا�صر ،وانتهاء ب�صدام ح�سني
وبالتايل �إدراجه �ضمن �سل�سلة �أعداء �إ�سرائيل ،ولذلك جاء اندالع االنتفا�ضة الثانية ليعيد عرفات �إلى
مكانه الطبيعي.
لقد د�أب الإعالم الإ�سرائيلي على ما بات يعرف بـ"�شيطنة" عرفات من خالل التحري�ض على
�شخ�صه وحتميله كامل امل�س�ؤولية عن �سفك الدماء يف املنطقة ،لتحقيق عدة �أهداف.
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واعتربت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التهديدات خطرية جدا وطالبت بتدخل اللجنة
الرباعية الدولية.
وقال �صائب عريقات وزير �ش�ؤون املفاو�ضات :هذه التهديدات حت�ضري ومتهيد للم�س
بالرئي�س عرفات ج�سديا .
وقال �شارون يف ت�صريحات �صحافية� :سنتخل�ص من يا�سر عرفات عندما تكون الأو�ضاع
يف �صاحلنا ،ولو ا�ستطعنا التخل�ص منه لفعلنا ذلك منذ مدة.
يوم  2004/9/22كرر �شارون تهديداته وقال� :إ�سرائيل �ستتخذ كل �إجراء �ضد يا�سر
عرفات يف الوقت الذي تراه منا�سبا كما فعلت عند اغتيال زعماء حما�س يف وقت �سابق من
العام احلايل.
ويقيت االت�صاالت مقطوعة بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،وب��دا وا�ضحا
لعرفات �أن �شارون ينفذ فقط ما اعتاد عليه طوال حياته �ضد الفل�سطينيني .ودعا عرفات
يف اخلام�س من ت�شرين الأول  2004جمل�س الأمن الدويل �إلى �إ�صدار قرار يلزم �إ�سرائيل
بوقف عدوانها �ضد ال�شعب الفل�سطيني وبوقف ا�ستخدامها اال�سلحة املحرمة دوليا وانتهاكها
للمقد�سات امل�سيحية واال�سالمية وقتل الن�ساء واالطفال ,و�أكد عرفات ان االت�صاالت الر�سمية
مع احلكومة الإ�سرائيلية مقطوعة.

مرض الرئيس عرفات
يف يوم الثالثاء  12ت�شرين الأول  2004ظهرت �أولى عالمات التدهور ال�شديد على
�صحة الرئي�س يا�سر عرفات ،فقد �أ�صيب مبر�ض يف اجلهاز اله�ضمي ح�سب ت�شخي�ص
الأطباء .وقبل ذلك بكثري ،عانى من �أمرا�ض خمتلفة ،منها نزيف يف اجلمجمة ناجم عن
حادث الطائرة ،ومر�ض جلدي (فتيليغو) ،ورجعة عامة عوجلت ب�أدوية يف العقد الأخري من
حياته ،والتهاب يف املعدة �أ�صيب به منذ ت�شرين الأول .2003
لكن و�ضعه ال�صحي العام كان جيدا قبل التدهور االخري الذي بد�أت بوادره يف ال�سنة
الأخرية من حياته حني مت ت�شخي�ص جرح يف املعدة وح�صى يف كي�س املرارة.
لكن احلالة ال�صحية للرئي�س تدهورت تدهور ًا �سريع ًا يوم الأربعاء  27ت�شرين الأول
 ،2004وتدفق �آالف املواطنني الى مقر املقاطعة ،لالطمئنان على �صحته ،فيما خرجت
م�سريات حا�شدة يف عدة مدن بال�ضفة والقطاع تعبريا عن قلقها على �صحة عرفات ،وعامليا،
قطعت و�سائل االع�لام العاملية املرئية وامل�سموعة ،براجمها العادية ،وب��د�أت ببث تقارير
م�ستعجلة ومبا�شرة من مقر املقاطعة ملتابعة التطورات التي حدثت على �صحته.
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جاءت نتائج جميع الفحو�ص الأولية التي �أجريت لعرفات مطمئنة ن�سبيا ،لكن ا�ستجابته
للعالج كانت حمدودة .ور�أى الأطباء �ضرورة نقله �إلى اخلارج للعالج .قرر االطباء مبن فيهم
�أع�ضاء الوفدين الطبيني امل�صري والتون�سي الذين ح�ضروا للم�ساهمة يف عالجه ،نقله
�إلى فرن�سا للعالج ،ووافق الرئي�س يا�سر عرفات على قرارهم بعد تلقي ت�أكيدات �أمريكية
و�إ�سرائيلية ب�ضمان ح ّرية عودته للوطن .
نقلته طائرة مروحية � إلى الأردن ومن ثمة �أقلته �أخرى �إلى م�ست�شفى بري�سي الع�سكري
يف كالمار قرب باري�س يف فرن�سا يف  29ت�شرين الأول  ،2004حيث �أجريت له العديد من
الفحو�صات والتحاليل الطبية.
�سريغي الفروف
وزير اخلارجية الرو�سي

وكانت �صدمة لل�شعب الفل�سطيني حني ظهر الرئي�س العليل على �شا�شة التلفاز
م�صحوب ًا بطاقم طبي وقد بدت عليه معامل الوهن.
ومتنت وزارة اخلارجية الأمريكية �أن يتلقى الرئي�س يا�سر عرفات "العالج الـ ُمنا�سب،
�أن ي�ستعيد �صحته" فيما قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف "رو�سيا تتمنى ال�شفاء
العاجل للرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات ،وت�أمل �أن تفي احلكومة اال�سرائيلية بتعهدها يف
ال�سماح له بالعودة �إلى الأرا�ضي الفل�سطينية ..عرفات القائد املنتخب لالمة الفل�سطينية
والذي �سيحتفظ بدوره ك�أب لهذه االمة".
و�أعلنت ممثلة فل�سطني يف فرن�سا ليلى �شهيد يف اليوم التايل ( 30ت�شرين الأول) �أن
الت�شخي�ص الطبي املتعلق بو�ضع الرئي�س يا�سر عرفات لن ي�صدر قبل ب�ضعة ايام ،وقالت "لن
نعرف �شيئا قبل انتهاء الفحو�ص ،االمر الذي ميكن �أن ي�ستغرق �أياما عديدة" ،م�شرية �إلى
احتمال �أن يكون الأمر "حمى يف االمعاء".
و�أ�ضافت �شهيد" :يا�سر عرفات متعب جدا� ،إال �أنه واع ومرتاح لوجوده هنا ..طلب مني
�أن �أ�شكر كل ال�سلطات الفرن�سية وامل�ست�شفى ال�ستقباله وهو �سعيد لوجوده يف فرن�سا ".
ويف اليوم التايل �أكدت �شهيد �أن عرفات �أم�ضى "ليلة مريحة" و�أن "معنوياته مرتفعة".
وقالت :عمليات الك�شف متوا�صلة لكن يف الوقت الراهن ي�ستبعد االطباء اي اثر ل�سرطان
الدم".
و�أ�ضافت �شهيد �أن عرفات حتدث البنته زهوة يف الهاتف بينما كانت زوجته �سهى
�إلى جانبه يف امل�ست�شفى ،وقالت "�إذا ا�ستمرت االم��ور على ما هي عليه فذلك يدعو �إلى
االطمئنان" ،ولكن بعد �ساعات ويف نف�س ذلك اليوم �أعلنت وزارة الدفاع الفرن�سية �أن الأطباء
املكلفني معاجلة عرفات قرروا مع موافقة العائلة والبعثة العامة لفل�سطني يف فرن�سا على عدم
ال�سماح بالزيارات خالل الأيام املقبلة ،حفاظ ًا على راحته ،و�سي�صدر تقرير حول الو�ضع
ال�صحي لعرفات فور انتهاء الت�شخي�ص".
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�أثار هذا الإج��راء قلق ال�شعب الفل�سطيني وحمبي عرفات يف العامل ،وكان عدد من
امل�س�ؤولني واملبعوثني العرب والأوروبيني زاروه يف ذلك اليوم ،وانهالت االت�صاالت والربقيات
من خمتلف �أنحاء العامل لالطمئنان على �صحة الزعيم الفل�سطيني ،وتابعت حمطات التلفزة
العاملية تغطيتها املتوا�صلة �أوال ب�أول لكل ما كان يجري يف امل�ست�شفى وخارجه .
و يف نف�س اليوم ( )2004/10/31انت�شرت تقارير ت�ؤكد حت�سن و�ضعه ال�صحي وتك�شف
عن ات�صاله بوزير املالية �سالم فيا�ض ليحثه على الإ�سراع يف �صرف الرواتب للموظفني
املدنيني والع�سكريني .
وتزايد احلديث يف �أو�ساط عديدة عن احتمال تعر�ض عرفات للت�سميم ،وقال � أحد
امل�س�ؤولني الفل�سطينيني :الأطباء يبحثون �أي�ضا يف احتمال �إ�صابة عرفات بعدوى فريو�سية �أو
ت�سمم.
وكان �شارون ي�ستعجل غياب عرفات ودعا الفل�سطينيني يف نف�س اليوم �إلى اختيار قيادة
جديدة يكون نهجها مغايرا لنهج عرفات ،وموا�صال مت�سكه بنهجه املتطرف جتاه خ�صمه
القدمي قال �شارون :حتى لو مات عرفات �س�أرف�ض� أي طلب لدفنه يف القد�س .و�أ�ضاف" :ما
دمت هنا ،و�أنا ال انوي الرحيل قريبا ،فلن يدفن عرفات يف القد�س".
ويف اليوم التايل الأول من ت�شرين الثاين� ،أعلنت �شهيد �أن عرفات يتح�سن ولكنه متعب
للغاية ومنهك و�أن الإنهاك الذي يعاين منه ناجم �أ�سا�سا عن اال�سهال والقيء ولكن من
الوا�ضح جدا �أنه ال يوجد �أي م�ؤ�شر على �أي �شيء خطري ولي�ست هناك �إ�صابة ب�سرطان الدم
من �أي نوع كما ال توجد �أية �أورام.
ويف اليوم اخلام�س على دخوله امل�ست�شفى �أعلنت �شهيد �أن التقرير الطبي الر�سمي
الأول حول �صحة الرئي�س عرفات �أكد عدم ا�صابته ب�سرطان الدم ،ومعاناته من ا�ضطرابات
يف عمل اجلهاز اله�ضمي و�أنه يف حالة ت�سمح له باحلديث مع �أطبائه وزمالئه و�أقاربه وزعماء
الدول لكن ال ي�سمح له بعد با�ستقبال زوار خارج نطاق �أ�سرته املبا�شرة .
و�صباح � 2004/11/3أ�شار تقرير امل�ست�شفى �إلى "�أن الفحو�صات �أكدت وجود م�شاكل
يف الدم -تك�سر ال�صفائح يف الدم -ما يبعد فر�ضية اال�صابة ب�سرطان الدم".
�صباح اليوم الرابع من ال�شهر نف�سه تغريت الأجواء وجاءت التقاريرمقلقة مع حدوث
تدهور مفاجىء ونقله �إلى غرفة العناية املركزة ،وو�سط جمموعة �أخبار بثتها و�سائل �إعالم
�إ�سرائيلية عن وفاة الرئي�س ،تولدت حالة من البلبلة واالرتباك ا�ستمرت �ساعات طويلة قبل
�أن يخرج ناطق با�سم الـم�ست�شفى الفرن�سي ليعلن �أن الرئي�س عرفات ما زال حيا.
ودع��ت القيادة الفل�سطينية جماهري ال�شعب الفل�سطيني �إل��ى احل��ذر من الأنباء
الـم�ش ّوهة ،حاثة �إياها على �إظهار رباطة اجل�أ�ش و�إظهار الوحدة الوطنية وااللتفاف حول
مين عليه بال�شفاء.
قائدها يا�سر عرفات واالبتهال �إلى العلي القدير �أن ّ
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ليلى �شهيد

�سالم فيا�ض وزير املالية الفل�سطيني

وق��ال اجل�نرال كري�ستيان ا�سرتيبو رئي�س الأطباء يف اجلي�ش الفرن�سي "�إن و�ضعه
ال�سريري بات �أكرث تعقيد ًا ..الرئي�س عرفات �سيبقى يف الـم�ست�شفى يف بري�سي حيث نقل �إلى
ق�سم من الـم�ست�شفى خا�ص مبر�ضه ،الرئي�س عرفات لـم َّ
يتوف".
وكان م�صدر طبي فرن�سي قال يف نف�س اليوم �إن الرئي�س عرفات يف حالة غيبوبة قابلة
للعودة ،و�أو�ضح �أن عرفات "لـم ميت وهو مو�صول �إلى �أجهزة حيوية".
و�أجمعت ت�صريحات الـم�س�ؤولني الفل�سطينيني على �أن عرفات "يف و�ضع �صعب" ومنهم
من و�صف حالة الرئي�س بـ "احلرجة جدا".
و�أعلن م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الأمريكية �أن فرن�سا �أكدت لوا�شنطن �أن عرفات "يف
حالة حرجة وغائب جزئي ًا عن الوعي".
وق��ال الـم�س�ؤول "وفق الـمعلومات الأخ�ي�رة التي ح�صلنا عليها م��ن فرن�سا ،فان
يا�سرعرفات يف حالة حرجة ،لكنه غائب جـزئي ًا عن الوعي..الو�ضع ال ينبئ باخلـري".
ويف اخلام�س من ت�شرين الثاين قال اجلرنال كري�ستيان ا�سرتيبو "احلالة ال�صحية
للرئي�س عرفات لـم تتدهور وما زالت م�ستقرة".
وجاء هذا الإعالن عقب بيان �سابق لـمفو�ضة فل�سطني يف باري�س ليلى �شهيد �أكدت فيه
�أن الرئي�س عرفات يرقد بني احلياة والـموت يف غيبوبة.
وقالت �شهيد :ميكننا القول �إذا �أخذنا يف االعتبار حالة الرئي�س عرفات وعمره ف�إنه
يعترب يف مرحلة حرجة بني احلياة والـموت ،كل الأع�ضاء احليوية تعمل ،وهذا ما دعا الأطباء
�إلى القول �إنه ميكن �أن يتعافى وكذلك ميكن �أال ي�شفى.
وجاءت تعليقات �شهيد عقب تقارير يف ال�صحافة الفرن�سية ويف �إ�سرائيل ب�أن الرئي�س
الفل�سطيني مات �إكلينيكي ًا و�أن الأجهزة ال�صناعية تبقيه على قيد احلياة.
وبقي و�ضع عرفات م�ستقرا وخطرا يوم ال�سبت ،11/6و�شعر الفل�سطينيون بالقلق،
راحوا ي�صلون من �أجل "�أبي الأمة الفل�سطينية" كما �سماه الجئون من املخيمات يف لبنان .
وا�صل عرفات �صراعه مع املر�ض،لكن بات وا�ضحا للجميع �أن الرجل الذي جنا من
ع�شرات حماوالت االغتيال والق�صف املبا�شر و�صارع الأهوال يف حياته يو�شك على االنتقال
�إلى الرفيق الأعلى.
جتمع املئات من الفل�سطينيني والفرن�سيني �أمام م�ست�شفى بري�سي ونظمت جتمعات
وم�سريات و�صلوات يف �أنحاء العامل حبا وقلقا وطلبا لل�شفاء .
ويف اليوم الثامن من ال�شهر توجه وفد فل�سطيني ي�ضم حممود عبا�س و�أحمد قريع
ونبيل �شعث وروحي فتوح من رام اهلل �إلى باري�س ملتابعة الو�ضع ال�صحي للرئي�س عرفات
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ولالطالع على التفا�صيل التي مل تكن متاحة مبوجب القانون الفرن�سي الذي ين�ص على
�سرية املعلومات الطبية للمري�ض ،وعلى �إعطائها فقط لأقرب �شخ�ص يف �أ�سرته ،وكانت
زوجته �سهى الأقرب قانونيا.
وبعد اجتماع الوفد الفل�سطيني مع الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك ،ت�أكدت االنباء
املقلقة و�أ�صبح من الوا�ضح �أن عرفات يف و�ضع �صعب و�أنه يق�ضي �ساعاته الأخرية.
مل يتغري الو�ضع يف اليوم التايل � إال بت�أكيد ح��دوث تدهور �آخ��ر على �صحته ،وانه
"ي�صارع" املوت بعد �أن ك�شف الناطق با�سم اجلهاز الطبي يف اجلي�ش الفرن�سي � أن حالة
الرئي�س عرفات ال�صحية "ازدادت خطورة يف الليل و�أن��ه دخل يف غيبوبة �أعمق" ،ومت
ا�ستدعاء ال�شيخ تي�سري بيو�ض التميمي قا�ضي الق�ضاة ال�شرعيني يف فل�سطني ليكون �إلى جانب
الرئي�س وللت�أكد من االلتزام بالتعليمات الدينية مع تطور حالة الرئي�س .
ويف �إ�سرائيل ،دع��ا �شارون م�س�ؤويل الدفاع �إل��ى اجتماع لـمناق�شة م�س�ألة جنازة
الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات ،الذي تدهورت حالته ال�صحية ب�شكل خطري وجرى يف
االجتماع رف�ض طلب الفل�سطينيني دفن عرفات ،يف حال وفاته يف القد�س ،و�أبلغت �إ�سرائيل
القاهرة ب�أنها �ست�سمح بدفنه فقط يف خان يون�س يف مدافن عائلته ،الأمر الذي رف�ضه
ابن �شقيقته نا�صر القدوة "مندوب فل�سطني لدى االمم املتحدة" و�أبلغ امل�س�ؤولني امل�صريني
الإ�صرار على دفن عرفات يف باحة امل�سجد الأق�صى يف القد�س وفقا لرغبته ،لكن �شارون
رف�ض ،وبعد مفاو�ضات �أقنعت القاهرة امل�س�ؤولني الفل�سطينيني بقبول دفنه يف حال وفاته يف
الـمقاطعة برام اهلل .

استشهاد الرئيس عرفات
وكانت التقارير عن وفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات تظهر بني �ساعة و�أخرى
منذ نقل �إلى امل�ست�شفى بفرن�سا .لكن ،وك�أنه كان يتمهل الرحيل ليتقبل �شعبه باقل قدر من
الفجيعة نب�أ رحيله ،ظل ي�صارع مر�ض موته �إلى �أن �أ�سلم الروح لباريها يف ال�ساعة الرابعة
والن�صف من فجر اخلمي�س احلادي ع�شر من ت�شرين الثاين  .2004و�أكد ال�شيخ التميمي �أن
الرئي�س مات بينما كانت الأجهزة مو�صولة بج�سده و�أن هذه الأجهزة هي التي �أبلغت بتوقف
النب�ض والتنف�س بانه ا�ست�شهد.
رحل عرفات عن الدنيا ،فعم احل��زن فل�سطني و�أنحاء كثرية من العامل مع انت�شار
اخلرب ،ونعته القيادة الفل�سطينية والرئي�س الفرن�سي واالمم املتحدة وقادة الدول العربية
ومعظم دول العامل ،و�أعلن احلداد يف فل�سطني  40يوما ،كما �أعلن احلداد يف الدول العربية
واال�سالمية وعدد �آخر من دول العامل ويف االمم املتحدة.
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ال�شيخ تي�سري بيو�ض التميمي

الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك

وما زاد يف فاجعة الفل�سطينيني عالوة على غياب زعيمهم و"والدهم" �أنهم مل يتمكنوا
من الوقوف على حقيقة �سبب الوفاة خا�صة وانهم مت�أكدون �أن يف � إ�سرائيل من مل يكن ليتورع
عن �أي �شيء للق�ضاء على "املزعج" عرفات .لإزالة �أبي "الرقم ال�صعب" يف معادلة ال�شرق
الأو�سط .
وكان احتمال ت�سميم عرفات واردا بقوة يف ت�صريحات الأطباء .ومل ي�ستبعد م�س�ؤولون
فل�سطينيون هذا االحتمال ،بل كان ي�صل لدى الكثريين �إلى درجة اليقني �أن عرفات قتل
م�سموما .وقال الطبيب �أ�شرف الكردي الذي كان يتابع الو�ضع ال�صحي لعرفات منذ نحو
 25عاما :ال يوجد ت�شخي�ص بعد ،ومعروف من الناحية الطبية �أن االطباء يجرون ت�شريحا
عندما ال يكون هناك ت�شخي�ص ،وقال الكردي� :أطالب بتحقيق يف مر�ض الرئي�س عرفات
وبتحقيق ملعرفة �سبب وفاته.
وردا على تلميحات ب�أن عرفات رمبا كان يعاين من نوع نادر من �سرطان الدم ،قال
الكردي" :مع هذا االحتمال .ما زلت ال �أ�ستبعد ت�سميم عرفات".
و قال الدكتور نا�صر القدوة ،مندوب فل�سطني لدى االمم املتحدة وابن �شقيقة عرفات
"كل خبري ا�ست�شرناه بني �أنه حتى ال�سم الأكرث ب�ساطة ،والذي ي�ستطيع عامل متو�سط �إنتاجه،
�سي�صعب حتديده من عامل فذ ..ال �أ�ستطيع �أن �أحدد يقين ًا �أن �إ�سرائيل قتلته بال�سم .لكنني ال
�أ�ستطيع �أي�ض ًا �أن �أنفي هذه الإمكانية ،فالأطباء �أنف�سهم مل يلغوا هذه الإمكانية" .
وق��ال القدوة" :حالة عرفات ال�صحية كانت معقدة لدرجة �أن��ه لـم يكن بالإمكان
ت�شخي�صها".

إسرائيل مسؤولة عن اغتياله
ويف تعليق حول االحتماالت ب�أن الرئي�س عرفات تويف نتيجة الت�سمم ،نقلت �إحدى
ال�صحف عن القدوة قوله "هذا هو �أكرب �شكوكنا ..لو كان موته طبيعيا لكان باالمكان حتديد
ت�شخي�ص حلالته .ويف كل الأحوال �إ�سرائيل تتحمل امل�س�ؤولية لأنها خلقت ظروف احل�صار،
وعلينا �أن نتذكر �أن احلكومة الإ�سرائيلية �أخذت قرارا ر�سميا ب�إزالة عرفات".
ونفت �إ�سرائيل التي �سعت علنا "للتخل�ص" من عرفات �أي تلميح لت�سميمه ،وفور
وفاته و�ضعت جي�شها و�شرطتها يف حال ت�أهب ق�صوى من الدرجة الرابعة التي تعتمد عادة
فقط يف زمن احلروب ون�شر اجلي�ش تعزيزات من عدة �أفواج يف ال�ضفة الغربية اخلا�ضعة
الغالق حمكم ،وفر�ض ح�صار ًا على املدن لكن جنوده ابتعدوا عن املناطق امل�أهولة لتجنب �أية
مواجهات ،وجددت �إ�سرائيل �إعالن رف�ضها فكرة دفن عرفات يف امل�سجد الأق�صى بالقد�س .
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ودعت فرن�سا يوم 2004/11/11جثمان الرئي�س يا�سر عرفات الذي كان ملفوفا بالعلم
الفل�سطيني يف مرا�سم ر�سمية مهيبة ،وحمله حر�س ال�شرف على الأكتاف ،وقام الرئي�س
الفرن�سي جاك �شرياك بتقدمي العزاء �شخ�صيا لأ�سرة و�أقارب عرفات وللم�س�ؤولني الفل�سطينيني
الذين تواجدوا يف باري�س .و�أقلت طائرة حكومية فرن�سية جثمان عرفات �إلى القاهرة.

جثمان عرفات في القاهرة
يف القاهرة� ،أقيمت جنازة ع�سكرية مهيبة تكرميا لعرفات مب�شاركة وفود ر�سمية من
 61دولة وبح�ضور ح�شد من القادة العرب وامل�س�ؤولني العرب واالجانب .وا�ستغرقت مرا�سم
ت�شييع الزعيم الفل�سطيني يف القاهرة قرابة ال�ساعتني .
كما �شاركت وفود و�شخ�صيات فل�سطينية من خمتلف الف�صائل.واقيمت �صالة اجلنازة
على روح عرفات يف م�سجد نادي اجلالء و�أمها �شيخ الأزهر حممد �سيد طنطاوي.وعقب
ال�صالة جتمع امل�شيعون العرب واالجانب يف �سرادق �أقيم داخل النادي حيث تليت �آيات
من القر�آن الكرمي ،وتلقى الوفد الفل�سطيني الر�سمي العزاء لينطلق بعدها موكب جنائزي
مهيب ،تقدمه الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك وعدد من القادة العرب لت�شييع اجلثمان
ا�ستغرق قرابة ن�صف ال�ساعة،وانتهى يف مطار املاظة الع�سكري الواقع على بعد ب�ضع مئات
من الأمتار من نادي اجلالء .وو�ضع جثمان عرفات فوق عربة مدفع جترها اخليول،و�أحاط
باجلثمان حملة الأو�سمة والنيا�شني التي ح�صل عليها عرفات يتقدمهم رجال حر�س ال�شرف
وهم يحملون ال�سيوف وباقات الزهور ،فيما كانت فرق ع�سكرية تعزف مو�سيقى جنائزية ثم
عزفت ال�سالمني الوطنيني امل�صري والفل�سطيني.

إلى العريش
ونقلت طائرة ع�سكرية م�صرية من طراز هريكوليز �سي  130اجلثمان �إلى مدينة
العري�ش امل�صرية ،حيث و�ضع على منت مروحية ع�سكرية م�صرية نقلته � إلى رام اهلل.

الجثمان يشيع في رام اهلل
ويف رام اهلل ،كان نحو ربع مليون مواطن يف انتظار و�صول جثمان القائد الرمز يف
رحلته الأخرية..وعند ال�ساعة الثانية والربع بتوقيت فل�سطني من يوم اجلمعة الثاين ع�شر
من ت�شرين الثاين  ،2004حطت مروحيتان ع�سكريتان م�صريتان �إحداهما تقل جثمان
�أبي عمار على املهبط الرئا�سي يف مقر املقاطعة .وكان امل�شهد م�ؤمل ًا وحزين ًا لل�سيل اجلارف
من املواطنني الذين كانوا يف ا�ستقبال والدهم وزعيمهم التاريخي العائد �شهيدا .احت�شد
مئات الآالف رغم كل العراقيل واحلواجز املتعمدة التي و�ضعتها قوات االحتالل ،وتقطيعها
لأو�صال الوطن حلرمان املواطنني من وداع قائدهم.
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وفور هبوط املروحيتني ،تدافع �آالف املواطنني نحوهما ،لإلقاء نظرة الوداع على جثمان
الرئي�س ال�شهيد ،وهم يكربون ويهللون ويهتفون با�سمه ،ما �أحدث بلبلة يف املرا�سم الر�سمية
التي �أعدت م�سبق ًا .وانت�شرت جموع املواطنني يف كافة �أرجاء مقر الرئا�سة ،وفوق �أ�سطح
املنازل املجاورة ،و�سط م�شاعر جيا�شة جتاه الراحل الكبري عرفات .وباءت كل حماوالت
رجال الأمن وال�شرطة لإبعاد املواطنني عن الطائرة ،ولإخراج جثمان الرئي�س بالف�شل ،من
�شدة ال�سيل اجلارف من املواطنني.
وبعد حماوالت م�ضنية و�شاقة ،متكن رجال الأمن من �إخ��راج جثمان الرئي�س الذي
لف بعلم فل�سطني ،لريفعوه فوق �أكتافهم ،و�سط تدافع املواطنني لينالوا �شرف امل�شاركة
يف حمله ،وو�سط �صيحات وهتافات الوفاء للرئي�س القائد.اخرتق نع�شه الأم��واج الب�شرية
ب�صعوبة بالغة ،فيما كانت حناجر �آالف املواطنني تهتف بال�شعارات التي حتيي �أفكار الرئي�س
واملبادئ التي ق�ضى من �أجلها .وهتفت جموع املوطنني ب�شعارات ،منها" :يا �أبو عمار ارتاح
ارتاح وحنا حنوا�صل الكفاح"�" ،أبو عمار �صرح ت�صريح يا جبل ما يهزك ريح" ،وغريهما من
ال�شعارات التي حتيي الرئي�س ال�شهيد� ،أو تلك التي كان الراحل يرددها يف حياته بني �شعبه.
ورفع املواطنون �صور عرفات ،والأعالم الفل�سطينية وبع�ض �أعالم الدول العربية والرايات
ال�سوداء .كما رفع العديد من املواطنني الأعالم الفرن�سية ،تعبري ًا عن التقدير لفرن�سا �شعب ًا
وحكوم ًة ورئي�س ًا ،على االهتمام البالغ الذي لقيه زعيم ال�شعب الفل�سطيني من لدنها �أثناء
فرتة مر�ضه ،و�أي�ضا �أثناء وداع جثمانه ر�سمي ًا و�شعبي ًا.
وودع ع�شرات الآالف من امل�شيعني قائدهم التاريخي ال�شهيد يا�سر عرفات يف عرينه
مبقر الرئا�سة .. .وو�سط هتافات وتكبريات ع�شرات �آالف املواطنني و�ضع جثمان ال�شهيد
القائد يف �ضريح خا�ص يف �ساحة مقر الرئا�سة ليدفن فيه "م�ؤقت ًا" ،لأن عرفات �أو�صى
بدفنه يف باحة احلرم القد�سي ال�شريف ،حيث �سيتم نقل رفاة عرفات �إليه بعد حتريره.
و�أقيمت �صالة الغائب على روح عرفات بعد �صالة اجلمعة يف امل�سجد االق�صى بالقد�س
و�شارك ع�شرات الآالف من املواطنني يف غزة يف جنازة رمزية تزامنت مع مرا�سم ت�شييعه
يف رام اهلل ،ونظمت جنازات رمزية حا�شدة و�صلوات لعرفات يف املدن الفل�سطينية ويف عدة
عوا�صم ومدن عربية بينها القاهرة ودم�شق وب�يروت و�صنعاء،وكذلك يف عدد من الدول
الإ�سالمية ودول �أخرى يف العامل.
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عرفات وزعماء عرب
عرفات ومعمر القذافي
اتذكر مرة يف ال�سبعينيات �أن القذايف كان على خالف مع يا�سر عرفات ،كان لدينا
احتفال يف ذكرى جالء الأمريكيني يف  11حزيران يف قاعدة معيتيقة ،كان معنا الرئي�س
و�صلت وجدت طائرات "مرياج" وبجانبها جمل ب�أمر منه (القذايف) ،كان
عرفات .حني
ُ
هناك عزوف من الطالب عن دخول الكليات الع�سكرية ،كانوا يريدون كليات مدنية� .شعرت
ب�أن اجلو غري طبيعي ،وكان معي �ضابط ا�سمه �سعد م�سعود �آمر احلر�س اخلا�ص .قلت له:
يا �سعد اذهب ا�ستقبل الرئي�س ،فقال يل :ال ،اذهب انت .كان القذايف مرتدي ًا ثياب طياري
الهليكوبرت ولونها �أحمر ،وحني تقدمت منه لكمني وقال اذهب هناك.
والحق ًا حني تقدم طالب املدار�س من املن�صة امام يا�سر عرفات وطيرّ وا حمام ًا ابي�ض،
جن جنون القذايف ،والتفت الى �آمر القوات اجلوية �صالح الفرجاين وقال له لديك �شهر
ّ
�سجن .ملاذا تطلقون حمام �سالم؟ وقعت حمامة بني رجليه ف�أم�سكها بق�سوة كمن يحاول قتلها
وقال خذوها واربطوها.

عرفات والحسن الثاني
وقال امني ربابعة املعروف بالنابل�سي �إنه "يف عام � 1984سافرنا �إلى اململكة املغربية
حل�ضور م�ؤمتر القمة الإ�سالمي الذي انعقد يف مدينة الدار البي�ضاء" وعند و�صولهم �إلى
املطار �سلم �أحد مرافقي الرئي�س يا�سر عرفات جوازات �سفر الوفد الفل�سطيني �إلى ال�سلطات
لو�ضع ت�أ�شرية الدخول عليها ،م�ضيفا "كان يف جيبي جوازا �سفر مغربي وميني فناولت على
عجل املرافق الذي جمع اجلوازات جواز ال�سفر املغربي ،طبعا كان مزور ًا".
وتابع النابل�سي �أنه "عند انتهاء �أعمال امل�ؤمتر طلب امللك احل�سن الثاين من الأخ �أبي
عمار �أن يبقى يف املغرب يوما �إ�ضافيا للم�شاورة وكذلك ل�ضيافة العائلة املالكة ،وطبعا كانت
تربط الأخ �أبو عمار والعائلة املالكة املغربية عالقة حميمة ومميزه".
وا�ستطرد" :على م�أدبة الع�شاء التي ح�ضرتها العائلة املالكة املغربية جميعها وطبعا
�أ�صر الأخ �أبو عمار �أن نكون نحن املرافقني على تلك امل�أدبة� ،أخرج امللك املغربي جواز �سفر
وخاطب القائد �أبا عمار قائال�" :أخي بو عمار ..يا ريت تعملولنا ُن�سخ من هذا اجلواز لل�شعب
املغربي لأنه فعال �أف�ضل من الب�سبور املغربي بكثري".
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و�أم�سك الرئي�س الفل�سطيني جواز ال�سفر "وعندما ر�أى �صورتي ،التفت نحوي وعيناه
ت�شعان بالغ�ضب ،ولكنه �سارع بالرد على ملك املغرب قائال" :يا جاللة امللك ..طلبنا منكم
تزويدنا ب�ألفي جواز �سفر منذ عام وما ح�صلنا على �شيء".
ورد عليه احل�سن الثاين قائال "�سوف حت�صلون على خم�سة �آالف جواز �سفر فورا ولكن
ف�ضج اجلميع بال�ضحك وتبادل النكات.
�صدقني ن�سختكم املزورة �أف�ضل من ن�سختنا الأ�صلية" ّ
ويف طريق عودة الوفد الفل�سطيني باجتاه تون�س قال النابل�سي �إن يا�سر عرفات خاطبه
قائال "باملغربي ومزور كمان بتجي عاملغرب؟ فقلت له �أنا �آ�سف ...كنا على عجلة من �أمرنا
ومل �أالحظ �أي جواز �سفر �أخرجت من جيبي ،وبعدين يا �أخ �أبو عمار جواز �سفري ملزور جابلنا
� 5آالف جواز مغربي حقيقي ."..
و�أ�ضاف" :ابت�سم الأخ �أبو عمار وقال :اهلل يكرمك يابني " ،ف�سارعت الى طبع قبلة على
جبينه الطاهر.

عرفات وصدام حسين
يقول نبيل عمرو :نعم كانت خياراته االخرى متوافرة ،كان ميكن الت�ضحية بعالقته مع
�صدام مل�صلحة ت�آلف مع م�صر و�سوريا ودول اخلليج ،كان ممكنا ان يح�صل عى تعوي�ض جمزٍ
لو فعل ذلك ،اال انه �صدق �صدام حني حتدث مطوال عن امكانية الربط بني االن�سحاب من
الكويت واقامة دولة فل�سطينية .كان عرفات ا�سريا ملعادلة يحتل فيها �صدام الرقم ال�صعب
يف حينه ،اال انه مل يدقق كثريا يف االم��ر .وح��اول لعب دور الو�سيط ،اال ان العراق ودول
اخلليج كانوا قد و�ضعوا معادلة �صارمة "اما معي او �ضدي" ،فاختار التحالف مع �صدام علنا
وحماولة ا�سرت�ضاء دول اخلليج �سرا ،اال انه يف املح�صلة خ�سر الطرفني يف حينه.
ان الذي انقذ عرفات من مق�صلة حرب اخلليج الثانية �-أي احتالل ثم حترير الكويت-
هو عدم جاهزية الدول العربية وامريكا للتخل�ص من عرفات بفعل نفوذه العميق الذي ال
يعو�ض ،فتم العفو عنه ،متهيدا ملعاونته الفعالة يف امر فتح ملف الت�سوية� ،سواء يف حقبة
مدريد او املحادثات ال�سرية يف او�سلو.
وتروي �سالفة احلجاوي :وعلى الرغم من ف�شله يف �إقناع الدول اخلليجية باملوافقة
على احلل العربي ،فقد بقي ملتزما ب�صدام ح�سني ،لأنه كان معزوال عربيا ودوليا ولي�س له
�أي حليف .وال �أدري مدى قناعة يا�سر عرفات ب�صدام ح�سني ،و�إن كان يت�صور �إمكانية خروج
�صدام ح�سني منت�صرا او غري منهزم على اقل تقدير من هذه املعمعة ،ف�صدام كان يقول له
كذبا �إنه ملتزم بق�ضية فل�سطني ،وكان حقا مت�شبثا بها لكي يناور بها �ضد حافظ الأ�سد ،كما
مل يكن يريد كل طاقم القيادات الفل�سطينية مبا فيها منظمة التحرير الفل�سطينية .وكان
هدفه جعل يا�سر عرفات تابعا جمردا من �أية قيمة له وللق�ضية والعامل.
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نبيل عمرو

وقد ظهرت نوايا تك�سري عظام يا�سر عرفات بعد انتهاء احلرب الكويتية بنتائجها
اخلرائبية ،حيث حرم الفل�سطينيون من ت�سيري وفد فل�سطيني م�ستقل مل�ؤمتر مدريد الذي
انعقد يف يف ت�شرين الثاين  1991و�أجربوا على االن�ضمام كملحق بالوفد الأردين ،على الرغم
من ان منظمة التحرير الفل�سطينية كانت قد اعرتفت يف العام  1988بالقرار الدويل 242
وبقيام دولة فل�سطينية على الأرا�ضي املحتلة يف العام � ،1967إلى جانب �إ�سرائيل.
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كلمات مأثورة للرئيس عرفات
• "لي�س فينا ولي�س منا ولي�س بيننا من يفرط بذرة من تراب القد�س ال�شريف".
• "ال تهتفوا يل بل اهتفوا لفل�سطني والقد�س ،بالروح بالدم نفديك يا
فل�سطني ،ع القد�س رايحني �شهداء باملاليني".
• "يريدونني اما قتيال واما ا�سريا واما طريدا ولكن اقول لهم �شهيدا،
�شهيدا� ،شهيدا".
• "ان ثورتكم هذه وجدت لتنت�صر و�ستنت�صر طال الزمن او ق�صر".
• "هذا ال�شعب �شعب اجلبارين ال يعرف الركوع �إال هلل تعالى".
• "هذا ال�شعب �شعب اجلبارين ال يدافع عن �أر�ضه فقط بل يدافع عن
مقد�ساته امل�سيحية والإ�سالمية ،يدافع عن ار�ض العرب من املحيط �إلى
اخلليج ،يدافع عن الأحرار وال�شرفاء يف هذا العامل".
• "القد�س عا�صمة دولة فل�سطني الأبدية واللي م�ش عاجبو ي�شرب من بحر
غزة".
• "�أنتم يا �شعبي يف ال�شتات واملخيمات لي�س من حق �أحد �أن يتنازل عن حقكم
يف العودة �إلى دياركم".
• "�سي�أتي يوم ويرفع فيه �شبل من �أ�شبالنا وزهرة من زهراتنا علم فل�سطني
فوق كنائ�س القد�س وم�آذن القد�س و�أ�سوار القد�س ال�شريف".
• "عظيمة هذه ال��ث��ورة� ..إنها لي�ست بندقية ،فلو كانت بندقية لكانت
قاطعة طريق ولكنها نب�ض �شاعر وري�شة فنان وقلم كاتب ومقب�ضة جراح
و�إبرة لفتاة تخيط قمي�ص فدائيها وزوجها".
• "اننا حتما �سننت�صر  ...طال الزمان ام ق�صر".
• " يرونها بعيدة  ...ونراها قريبة  ...وانا ل�صادقون".
• "لن يكتمل حلمي اال بك يا قد�س".
• "لن ي�ستطيع �أحد ايقايف ،ال ميكن لأحد اعتقايل ،ميكنهم قتلي ،فانا
قررت ان اكون واحدا من �شهداء فل�سطني".
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• "جئتكم يا �سيادة الرئي�س حام ًال غ�صن الزيتون بيدي وببندقية الثائر
بيدي الأخرى ،فال ت�سقطوا الغ�صن الأخ�ضر من يدي  ...ال ت�سقطوا الغ�صن
الأخ�ضر من يدي  ...ال ت�سقطوا الغ�صن االخ�ضر من يدي".
• "يا جبل ما يهزك ريح".
• "�إن ال�شعب الفل�سطيني الذي يواجه هذا العدوان الإ�سرائيلي اليومي
�ضد مقد�ساته الإ�سالمية وامل�سيحية و�ضد مدنه وقراه وخميماته وبنيته
التحتية واقت�صاده ومدار�سه وم�ست�شفياته� ،صامد ومرابط حتى حتقيق
الأهداف الوطنية و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س
ال�شريف".
• "�إن الق�ضية لي�ست ق�ضية "�أبو عمار" �إمنا ق�ضية حياة الوطن وا�ستقالله
وكرامة ه��ذا ال�شعب و�إق��ام��ة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س
ال�شريف ،لن ننحني �إال هلل �سبحانه وتعالى ،كما لن ننحني �أمام التهديد
والوعيد ،فحياتي لي�ست �أغلى من حياة �أي طفل فل�سطيني ،وهي لي�ست
�أغلى من حياة ال�شهيد الطفل فار�س ع��ودة ،فكلنا ف��داء للوطن الغايل
فل�سطني".
• "هل هناك �أح��د يف فل�سطني ال يتمنى ال�شهادة ،كلنا م�شاريع �شهادة،
فالق�صف الإ�سرائيلي متوا�صل من الطائرات واملدفعيات وال�صواريخ ويوميا
ي�سقط �شهداء وكل يوم ن�سمع عن �شهيد".
• "�شارون يريد قتلي؟؟ م�سد�سي جاهز ،ال ريب �أن قرار احلكومة الإ�سرائيلية
كان بال �أي منطق �أو عقل ،فقد اعرتف �شارون نف�سه �أنه حاول قتلي  17مرة
يف بريوت ولكن ها �أنا هنا �أجل�س وامل�سد�س �إلى جانبي ،متى مل �أكن جاهزاً؟!
�أنتم ال تعرفونني".
• "لي�س فينا ولي�س منا ولي�س بيننا من يفرط بذرة من تراب القد�س
ال�شريف".
• "نعم يا �إخوتي ..يا �أحبتي� ،إنني من هذا احل�صار ل�شعبنا ويل �شخ�صي ًا
وهذه املحاوالت الإ�سرائيلية التي حتاول �أن تركع �شعبنا ،ف�إنني �أقول
با�سمكم لبنانيني وفل�سطينيني وعرب ًا �إننا لن نركع �إال هلل تعالى".
• "�إن حياتي لي�ست هي الق�ضية ،بل حياة الوطن والقد�س م�سرى الر�سول
قدم ال�شعب الفل�سطيني من
ومهد امل�سيح ،هذه هي الق�ضية الكربى التي ّ
قدم الت�ضحيات من �أجل عودة الأر�ض واملقد�سات".
�أجلها الت�ضحياتّ ،
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• "�أنا جندي فل�سطيني ،وقبلها كنت �ضابط احتياط يف اجلي�ش امل�صري،
و�أنا ال �أدافع عن نف�سي فقط بل و�أي�ضا عن كل �شبل وطفل وامر�أة ورجل
فل�سطيني وعن القرار الفل�سطيني".
• بعد ح�صار بريوت� ،س�أل ال�صحفيون ال�شهيد يا�سر عرفات وين رايح يا �أبو
عمار؟ �أجابهم" :على فل�سطني...على فل�سطني...على فل�سطني".
• "�أنا �إمي��اين عميق باهلل و�إمي��اين عميق ب�شعبي و�إمي��اين عميق بالأمة
العربية والإ�سالمية و�إمياين عميق بكل الأحرار وال�شرفاء يف العامل".
• "�أرى النور يف نهاية النفق".
• "�سريفع �شبل من �أ�شبالنا� ،أو زهرة من زهراتنا ،علم فل�سطني فوق �أ�سوار
القد�س ،وم�آذن القد�س وكنائ�س القد�س".
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الرئي�س حممود عبا�س ي�ضع اكليال من الورد على �ضريح الراحل يا�سر عرفات
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سلوكات عرفاتية
ومن طرائف تلك احلقبة �أن وليد اخلالدي وحممود دروي�ش و�شفيق احلوت ونبيل �شعث
و�صالح الدباغ و�آخرين ،بعد �أن انتهوا من �صوغ اخلطاب و�أر�سلوه �إلى �إدوارد �سعيد ورندة
اخلالدي لرتجمته ،ويف منزل �صالح الدباغ بعدما �أنهك يا�سر عرفات لكرثة املرات التي
قر�أ فيها خطبته قال :الآن انتهينا .لكن وليد اخلالدي �أجابه :ال ،لقد بقي �أمر واحد .فقال
�أبو عمار غا�ضب ًا :ما هو؟ فقال له اخلالدي :حليتك ...يجب �أن تعدنا بحلق حليتك قبل
�صعودك �إلى من�صة الأمم املتحدة .فرف�ض �أبو عمار ب�شدة .لكن اخلالدي قال له :طيب،
�إ�س�أل الن�ساء .وكانت �سلمى النجار حا�ضرة ،وهي زوجة �صالح الدباغ ،فقالت لعرفات :نعم،
بال حلية �أجمل .وهكذا ا�ستجاب عرفات لطلب اخلالدي .كذلك ُطلب من عرفات �أال يدخل
مقر اجلمعية العامة للأمم املتحدة حام ًال م�سد�سه فرف�ض ،و�أ�صر على الرف�ض ،لكنه قبل
ولوجه املقر نزع م�سد�سه وناوله �إلى �أحد مرافقيه ،وبقي جراب امل�سد�س �إلى جانبه فارغ ًا.
وقد اعتقد كثريون �أنه �ألقى خطبته وامل�سد�س على خ�صره.
مل يجل�س عرفات على الكر�سي لأنه لي�س رئي�س ًا .وجرى االتفاق على الوقوف �إلى جانبه
واال�ستناد �إليه باليد.
يقيم الرئي�س الأمريكي يف العادة حفل ا�ستقبال لر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة لدى افتتاح كل
دورة جديدة للجمعية العامة للأمم املتحدة .ويف اال�ستقبال الذي �شارك فيه يا�سر عرفات
بعد توقيع اتفاق �أو�سلو كان االزدحام �شديد ًا �أمام مبنى الأمم املتحدة يف نيويورك .و�أبدى �أبو
عمار انزعاجه من بطء ال�سري يف ال�صف الطويل .فما كان منه �إال �أن خرج من ال�صف و�سار
نحو القاعة و�سط ا�ستغراب رجال الربوتوكول واملخابرات .وحينما و�صل �إلى الرئي�س كلينتون
الذي كان ي�ستقبل الوفود ويحادث ،يف تلك اللحظة� ،أحد الر�ؤ�ساء الأفارقة ،قال له بطريقة
احتجاجية� :إن عدد ًا كبري ًا من ر�ؤ�ساء العامل ينتظرون خارج باب القاعة ،فابت�سم الرئي�س
كلينتون قائ ًال" :نعم ،يجب �أن �أ�سرع" .ثم �سلم على عرفات ،ودخل �أبو عمار القاعة الرئي�سية
متجاوز ًا �صف الر�ؤ�ساء.
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طعام الرئيس عرفات
منذ عام � 1999أ�صبح لعرفات طعام خا�ص ب�سبب حالته ال�صحية ،فكان حري�ص ًا يف
�سنواته الأخرية على تناول �شوربة اخل�ضار ،وابتعد عن اللحوم والأ�سماك .ويف منزله ،كان
�أبو عمار يف رم�ضان ي�صر على تقدمي التمور بنف�سه ،لدى رفع �أذان املغرب .الرئي�س كان
حنون ًا يف تعامله مع اجلميع ك�أنهم �أوالده� .أبو عمار مل يت�أفف من �أي طعام مت تقدميه له،
كان يع�شق الأكالت ال�شعبية والفتة وال�صعرت الفل�سطيني ،وال يتناول �أي منتجات �إ�سرائيلية،
ويرف�ضها متام ًا ،خ�صو�ص ًا الع�صائر واملعلبات وامل�شروبات املختلفة .وب�سبب �سفره املتكرر،
كان يتناول �شوربة العد�س واخل�ضار وال�سلطات ،وحني كان يدخل �أبو عمار �إلى املطبخ لتناول
�أكل �سريع ،كان ي�صر على تناول بقايا اخلبز.
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متحف عرفات
غرفة الحصار والمسدس وغصن الزيتون والكوفية
وي�ضم املتحف مبنى جديدا من طابقني على م�ساحة  2600مرت مربع يربطه ج�سر
باملبنى القدمي للمقر الذي حو�صر فيه عرفات من قبل �إ�سرائيل ل�سنوات واملعروف با�سم
(املقاطعة) .وجاء املتحف بعد  12عاما على رحيل عرفات ،وعلل مديره ت�أخر افتتاحه ب�أن
�إقامة متحف لي�ست مهمة �سهلة وهي تتطلب الكثري من العمل على التفا�صيل وجمع املواد
وتوثيقها� ،إلى جانب نق�ص اخلربة املتحفية يف فل�سطني وت�أخر متويل �إن�شائه ،وكان املتحف
قد افتتح بح�ضور �شخ�صيات عربية ودولية مرموقة.
و�صمم املتحف املهند�س املعماري الفل�سطيني الراحل جعفر طوقان ،ويعد �أكرب جتمع
لوثائق و�صور وت�سجيالت �صوتية ومرئية ومقتنيات ،تروي حقائق وتفا�صيل عن تاريخ الق�ضية
الفل�سطينية منذ العام  1900حتى العام  ،2004وي�ضم وثائق ومرا�سالت ومالحظات
�شخ�صية و�أوام��ر ع�سكرية وكل ما �أمكن من وثائق للرئي�س الراحل� ،إ�ضافة �إلى � 10آالف
كم ال ح�صر له من ال�صور.
�صورة متنوعة لعرفات اختريت من ّ
وتتاح للعامة فر�صة ر�ؤية غرفة نوم عرفات التي �أم�ضى فيها �أيامه االخرية بعد ح�صار
الرئا�سة الفل�سطينية من الدبابات اال�سرائيلية منذ كانون االول  .2001وبني املعرو�ضات
اي�ضا� ،شهادة وميدالية جائزة نوبل لل�سالم التي حاز عليها عرفات بعد توقيع اتفاق او�سلو
مع اال�سرائيليني ،والتي متكن املتحف من احل�صول عليها من منزل عرفات يف قطاع غزة
(حاز عرفات جائزة نوبل لل�سالم عام  1994باال�شرتاك مع رئي�س الوزراء اال�سرائيلي �آنذاك
ا�سحق رابني ووزير خارجيته �شيمون برييز ،بعد التو�صل الى اتفاقات ال�سالم عام .)1993
كما ي�ضم املتحف ق�سم فيديو يحتوي على �أكرث من  3500ت�سجيل ترتاوح مدتها ما بني
ثوانٍ معدودة و�أفالم وت�سجيالت وثائقية طويلة� ،إلى جانب مقتنيات �شخ�صية من مالب�س
و�إب��رة خياطة ونظارات و�أق�لام وهدايا لعرفات ،جمعت م�شوار حياته على امتداد �أماكن
تواجده.
ويعتقد القائمون على املتحف �أن �أهم ما يعر�ضه مقتنيات عرفات اخلا�صة كم�سد�سه
ال�شهري (من طراز �سميث) الذي حمله دائما و�أث��ار به �ضجة كبرية عندما �ألقى خطابه
ال�شهري يف مبنى الأمم املتحدة منت�صف ال�سبعينيات ،و�أعلن حينها جملته ال�شهرية "جئتكم
�أحمل غ�صن الزيتون بيد وبندقية الثائر يف اليد الأخرى ،فال ت�سقطوا غ�صن الزيتون من
يدي".
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ويحتوي املتحف �أي�ضا مكتبة الكرتونية و�سمعية وورقية كبرية ،وقاعة عر�ض متنقل
تعر�ض ب�شكل دوري �أعمال مبدعني وفنانني.
وي�شري املتحف يف معرو�ضات حمددة �إلى تورط الإ�سرائيليني يف اغتيال عرفات ،فلي�س
بعيدا عن مكتبه يعر�ض املتحف �صورة رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �آنذاك �أرئيل �شارون مع
الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش وت�صريحه الذي قال فيه "ال يوجد �شريك فل�سطيني لل�سالم
وللتقدم نحو الت�سوية".

غرفة نوم الرئي�س عرفات متوا�ضعة جدا
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منزل عرفات
ما زال املنزل اململوك ل�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني -م�ؤ�س�سة ر�سمية ،-الذي كان
الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات ،يقطن به غرب قطاع غزة ،يحتفظ مبالحمه
املتوا�ضعة والبعيدة عن مظاهر الرتف.
رف�ض الرئي�س الراحل ،امللقب بـ"اخلتيار" واملُكنّى بـ"�أبي عمار" ،عام � 1995أن يتم
ت�سجيل هذا "العقار" با�سمه ال�شخ�صي ،فقد قال �آنذاك "�إنه ٌ
ملك عام ،ولي�س خا�ص ًا" ،كما
قال مو�سى الوزير ،مدير م�ؤ�س�سة "يا�سر عرفات" بغزة.
وتُعنى م�ؤ�س�سة يا�سر عرفات باحلفاظ على مقتنيات الرئي�س الراحل ،و�إحياء ذكرى
وفاته التي توافق احلادي ع�شر من ت�شرين الثاين من كل عام.
مل يكن "اخلتيار" يعي�ش كافة تفا�صيل حياته يف هذا املنزل ،فمنذ عام  1995حتى
( 2001عام مغادرته قطاع غزة �إلى ال�ضفة الغربية) ،كان يرتدد �إليه يف �أوقات الليل من
�أجل النوم فقط.
غرفة النوم ،مكونة من �أث��اث بدت عليه مالمح الب�ساطة ،وال��ذي ميكن لأي �أ�سرة
متو�سطة الدخل �أو ذات دخل حمدود� ،أن حتظى به ومتتلكه.
كما �أن مالب�سه التي ت�صدرت الغرفة ،وتقاربت �ألوانها "احلكيمة" من بع�ضها البع�ض،
مل حتمل عالمات جتارية (ماركات) عاملية ،فقد كانت "�شعبية" توحي ب�شيء من الب�ساطة.
�ستائر خفيفة بـ "نقو�شات" ناعمة جدا كانت تزين ج��دران تلك الغرفة ،وتُخفي
خلفها نوافذ زجاجية� ،شكلت يف يوم من الأيام تهديدا حقيق ّيا حلياة "اخلتيار".
ورغم التهديد املتم ّثل بالق�صف الإ�سرائيلي من خالل �إطالق الر�صا�ص �أو القذائف
ال�صاروخية من طائرات حربية مروحية �صوب �أهداف قريبة من مكان نومه� ،إال �أنه مل يقبل
ب�إ�ضافة معدات ت�سهم يف حمايته من �أي �أذى.
�سواتر ترابية (�أكيا�س ُمع ّب�أة بالرتاب) ،هي �أبرز و�سائل الأمن التي وافق الرئي�س
الراحل على ا�ستخدامها حلماية نف�سه من الإ�صابة ج ّراء اال�ستهدافات الإ�سرائيلية.
وعلى بعد خطوات معدودة من �سرير نومه ،يفتح الزائر للمكان باب ًا خ�شبيا يط ّل على
�شرفة ،حتاول تلك ال�سواتر الرتابية ت�أمني جدارها من اخلارج.
يف غرفة جماورة ،يرتبع يف ال�صدارة مكتب خ�شبي ب�سيط ل�شخ�ص واحد فقط ،كانت
ت�ستخدمه زوجته "�سها" ،لإدارة �أعمالها االجتماعية ،بح�سب الوزير.
ومقابل هذا املكتبُ ،رتبت بع�ض امل�ستندات الر�سمية ،و�شهادة جائزة نوبل لل�سالم،
التي ح�صل عليها الرئي�س "�أبو عمار" ،عام .1994
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وعلى بعد �أمتار قليلة ،ي�صل الزائر بخطوات قليلة �إلى �صالة "اجللو�س" التي حتتوي
على عدد من املقاعد اال�سفنجية ،تتو�سطها طاولة خ�شبية ّ
رخامي.
مغطاة ب�سطح
ّ
�صالة اجللو�س مل حتمل ذكرى كبرية لـ "اخلتيار" ،حيث مل يكن يرتدد �إليها كثريا،
نظرا لقلة عدد ال�ساعات التي كان يق�ضيها داخل املنزل ،لكنه كان يتناول طعام فطوره
داخلها يف بع�ض الأحيان ،وفق الوزير.
�أما وجبات الغداء والع�شاء ،فقد كان الرئي�س الراحل يتناولها داخل غرفة مكتبه ،الذي
كان يف مق ّر "املنتدى" ،غرب غزة� ،آنذاك.
وعلى مقربة من مدخل املنزل ،ت�ستقبلك ع�شرات الأو�سمة والدروع التكرميية والهدايا
الرمزية التذكارية كاخلناجر واملنحوتات اخل�شبية التي نق�شت بداخلها خريطة فل�سطني
وقبة ال�صخرة ،والتي ق ّدمت يوما ما للرئي�س الراحل عرفات.
فقد منزل �أبي عمار بع�ضا من مقتنياته �إبان �أحداث االنق�سام عام  ،2007فيما تتواجد
املقتنيات الأبرز يف متحفه املُقام مبدينة رام اهلل ،بال�ضفة الغربية ،كما يتواجد جزء منها
بالقاهرة،
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كوفية أبي عمار «أيقونة» شعب ينتفض
بلونيها الأبي�ض والأ�سود امللتف مبا ي�شبه ال�سياج من ال�سلك ،يتو�شح فل�سطينيون على
نقاط التما�س مع �إ�سرائيل بـ "الكوفية" الفل�سطينية� ،أو "احلطة" كما يحلو لهم ت�سميتها.
وعلى هيئة "لثام" ،يغطي فتيان و�شابات ،و�أطفال وجوههم بالكوفية وهم ير�شقون
احلجارة والزجاجات احلارقة ،جتاه القوات الإ�سرائيلية ،دعما لـهبة ال�ضفة والقد�س ،ومنهم
من يلفها على كتفيه ور�أ�سه� ،أو يلوح بها..
وتعترب الكوفية التي تت�صدر امل�شهد اليومي ،يف التظاهرات واملواجهات ،رمزا للن�ضال
الفل�سطيني ،منذ عام  ،1935وفقا لدرا�سات تاريخية فل�سطينية.
وبح�سب مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني -حكومي -ف�إن جمموعات من الثوار
الفل�سطينيني وعندما ��ش��ددت ال�سلطات الربيطانية كانت فل�سطني تخ�ضع لالنتداب
الربيطاين ،من رقابتها قاموا ب�إخفاء مالحمهم عن طريق ارتداء الكوفية.
وعقب اندالع الثورة الفل�سطينية عام 1936م ،والتي كانت نقطة حتول كبرية يف م�سرية
احلركة الوطنية ،بد�أ الثوار يف الإقبال على ارتداء الكوفية التي ُيقال �إنها كانت عبارة عن
قطعة من القما�ش الأبي�ض.
بهية احلريري �شقيقة الرئي�س
الراحل احلريري بالكوفية

ويذكر املركز �أن الثوار ارتدوا الكوفية على هيئة لثام؛ لتفادي اعتقالهم �أو الو�شاية
بهم ،وعندما بد�أت القوات الإجنليزية يف اعتقال كل من يتو�شح بها� ،أم ّر الثوار� ،أبناء القرى
واملدن الفل�سطينية بارتدائها.
وانت�شرت الكوفية كرمز للكفاح �ضد القوات الإجنليزية ،ورافقت الفل�سطينيني يف كافة
مراحل ن�ضالهم ،وا�ستخدموها بلونيها الأبي�ض والأ�سود ،يف �ستينيات القرن املا�ضي ،وباتت
رمزا لثورتهم املعا�صرة ( ،)1965والتي �شهدت انطالق حركة التحرير الوطني الفل�سطيني
"فتح".
وا�شتهر الرئي�س الفل�سطيني الراحل ،يا�سر عرفات ،بارتدائه الكوفية ،ومل يظهر يف �أية
منا�سبة وطنية �أو �سيا�سية ،بدونها ،كما يرتديها �أبناء وقادة ف�صائل �شعبه يف كافة املنا�سبات
الوطنية.
ويف االنتفا�ضة الأول��ى ( ،)1993-1987كان ارت��داء الكوفية �إل��ى جانب رفع العلم
الفل�سطيني ميثل خطر ًا كبري ًا على من يقوم به ،فقد كانت بالن�سبة للجي�ش الإ�سرائيلي رمز ًا'
ملا ي�صفه بـ "الإرهاب".
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وظهر �إقبال الفتية وال�شبان على ارتداء الكوفية ب�شكل كبري يف انتفا�ضة الأق�صى ،التي
اندلعت يوم � 28أيلول  ،2000عقب اقتحام رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �أرئيل �شارون� ،ساحات
امل�سجد الأق�صى.
وبد�أت الكوفية يف الظهور واالنت�شار بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو بني �إ�سرائيل ومنظمة
التحرير الفل�سطينية عام .1993
وكان من الالفت م�ؤخر ًا ،ارتداء �إعالميني فل�سطينيني وعرب للكوفية ،وهم يقدمون
ن�شرات الأخبار ،والربامج التحليلية ،جتاه ما يجري يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وتقرتن الكوفية عند �شعوب العامل با�سم فل�سطني ،وت�شكل رمزا للت�ضامن معهم� ،إذ
يقوم مت�ضامنون يف �شتى دول العامل بارتدائها يف امل�سريات الت�ضامنية الراف�ضة لالنتهاكات
الإ�سرائيلية.
و�أدخ��ل الفل�سطينيون على �صناعة الكوفية التي متتاز باللون الأبي�ض واخلطوط
ال�سوداء� ،ألوانا �أخ��رى خمتلفة منها الأخ�ضر ،والأحمر ،والربتقايل ،وكوفية ب�ألوان علم
بالدهم ،لتواكب الع�صر احلديث.
كما تقام يف فل�سطني ،وخارجها ،معار�ض خا�ص لعر�ض الكوفية الفل�سطينية ب�أ�شكالها،
�إلى جانب قطع تراثية �أخرى ،لعر�ضها للزوار وال�سياح الأجانب الذين يقبلون على �شرائها.
ويفتخر �أبناء هذا ال�شعب برمزهم هذا ،ويقولون �إنه ال حاجة لكي يقوم �أي واحد
منهم ي�سافر �إلى اخلارج ،بالتعريف عن هويته �إذ يكفي ارتدا�ؤه الكوفية ،كي يقال عنه �إنه
"فل�سطيني".
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مالبسه ومسدسه
مل يكن لري�ضى يا�سر عرفات ب�أن يبدل لبا�سه الكاكي وحطته الفل�سطينية يف �أي موطئ
قدم ..عرفات الذي ولأكرث من �أربعة عقود وهو يجول يف زي��ارات ر�سمية و�أخ��رى خاطفة
وطارئة ،متنقال عرب دول العامل عرب طائرات الدول امل�ساندة لفل�سطني ،مل يغري بدلته ،بقي
عرفات �صاحب ال�صورة الرمزية الثورية الع�سكرية حتى ا�ست�شهاده.
يف �إح��دى زياراته �إلى فيتنام ،كان الوفد الفل�سطيني يرتدي بدالت عادية تقليدية
ب�سيطة ،لفت نظر عرفات �أن كل من قابلهم من القيادات الفيتنامية يرتدون بدالت ال�سفاري
الب�سيطة ،والتي هي بكل املقايي�س تعني لبا�س الثوار ،حينها �أ�شار للوفد ب�أنه كان يجب �أن
يرتدوا مثلهم.
بكر عبد املنعم كان يحمل بدلة �سفاري لونها كاكي داكن ،قريبا من لون مالب�س �أبي
عمار ،وقرر �أن يقوم بارتدائها ،ولكنه بحاجة �إلى جوربني لونهما منا�سب ،فما كان من
عرفات �إلى �أن اجته �إلى حقيبة مالب�سه ،و�أح�ضر له جوربني من اللون الكاكي الداكن ،و�أ�صر
عليه �أن ي�أخذهما ،م�ؤكد ًا ومكرر ًا �أنهما جيدان ومل ي�ستعملهما من قبل.
�أُخرب الوفد الفل�سطيني ب�ضرورة �أن يكون الزي جلميع الأفراد املرافقني لأبي عمار من
"التوك�سيدو" ،ذلك الزي الذي من العادة �أن يرتديه الأ�شخا�ص يف االحتفاالت واملنا�سبات
الدبلوما�سية الر�سمية ،ويكون بدلة �سوداء تتميز عن غريها ب�أن جاكيتها طويلة وم�شقوقة
من اخللف بحيث تبدو وك�أن لها ذيا ًال ،كما �أن القمي�ص �أبي�ض اللون ،يحيط بياقته وردة من
القما�ش �سوداء اللون ،ت�سمى "بابيون".
طلب �أب��و عمار من عبد املنعم �أن يقوم مبناق�شة املو�ضوع مع منظمي حفل ت�سليم
اجلائزة ،بهدف �إعفاء الوفد الفل�سطيني من هذا الربوتوكول.
حاول معهم وبعد جهد ،وافقوا على �إعفاء �أبي عمار من ذلك ،و�أن يبقى بلبا�سه الكاكي
وحطته الفل�سطينية التي عرف بها وعرفت به وعرفت ق�ضية فل�سطني يف بع�ض املحافل
الدولية من خاللها.
الحقا وانطالقا من اخل�صو�صية الفل�سطينية� ،أقنع املنظمون ب ��أن يح�ضر الوفد
بالبدالت وربطات العنق العادية بد ًال من "التوك�سيدو" و "البابيون" ،وافقوا على ذلك كحالة
ا�ستثنائية فريدة مل يحدث مثلها يف ال�سابق.
كان �أحد املو�ضوعات التي �أثريت قبل زيارة عرفات �إلى اليابان ،مو�ضوع ال�سالح� ،سالح
حر�س ومرافقي �أبي عمار� ،إ�ضافة �إلى م�سد�س �أبي عمار ،الذي يال�صق و�سطه يف كل حني.
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كانت وجهة نظر اليابانيني تقول� ،إنه ال ميكن �إدخال �أي �سالح �إلى طوكيو مع �أي من
ال�ضيوف ،بدعوى �أن اليابانيني هم امل�س�ؤولون عن �أمن و�سالمة �ضيوفهم على �أرا�ضيهم،
وبالتايل ال ميكنهم قبول �إدخال الأ�سلحة ال�شخ�صية حلر�س ومرافقي �أبي عمار ،وطلبوا �أن
تبقى الأ�سلحة يف الطائرة طوال مدة توقفها يف املطار حتى انتهاء الزيارة.
�إن كان �سالح �أفراد حرا�سة ومرافقي �أبي عمار قد ظل م�شكلة من م�شاكل ترتيبات الزيارة
امل�ستع�صية على احلل ملدة طويلة ،ف�إن م�سد�س �أبي عمار كان بحق م�شكلة حقيقية �أكرب.
من جهتهم� ،أ�صر اليابانيون على �أنه �إذا ما رفع �أبو عمار ذراعه يف �إحدى حلظات
الزيارة حمييا اجلماهري اليابانية ،ولو لثوان معدودة ،ف�إن م�سد�سه الذي يحمله على و�سطه
�سوف يراه كل ياباين يتابع �أخبار الزيارة على �شا�شات التلفزيون ،و�أن ذلك امل�شهد كاف
لإ�سقاط احلكومة اليابانية ف��ورا ،ذلك �أن ال�شعب الياباين ،ح�سب تقديرهم ،لن ير�ضى
بحكومة ال ت�ستطيع �أن حتمي �ضيوفها ،وال ت�ستطيع �أن ت�ؤمن لهم احلماية الالزمة والكافية
خالل فرتة �ضيافتهم على �أر�ض اليابان.
من جهة �أخرى ،كان �أبو عمار يرى �أن هذا امل�سد�س جزء ال يتجز�أ من نف�سه ،و�أن يف
ذلك ما يحمل معنى ا�ستمرار الثورة حتى الن�صر.
مل يحدث ل�سنني خلت �أن حترك �أبو عمار يف �أي مكان من �أ�صقاع الدنيا دون �أن يكون
م�سد�سه على و�سطه ،ومل يكن بالإمكان �إقناع الطرف الياباين ليتنازلوا عن طلبهم .لكن
يف نف�س الوقت ف�إن عددا من ال�سفراء العرب القدامى املخ�ضرمني قد �أكدوا يل �أن الطرف
الياباين لن يتنازل عن هذا املطلب �إطالقا.
مل يكن �أم��ام بكر عبد املنعم �سوى االت�صال ب�أبي عمار �شخ�صيا حم��اوال حل هذا
املو�ضوع ،فات�صل مبكتبه يف تون�س فرد عليه مدير املكتب �سامي م�سلم ،وما �إن �شرح له
املو�ضوع طالبا منه �إبالغ �أبي عمار بذلك ،حتى جاء رده ب�سرعة ب�أنه لن ي�ستطيع �أن يفاحت
�أبا عمار يف مو�ضوع كهذا بل زاد� ،أنه ال يت�صور �أن �إن�سانا لديه القدرة الكافية من اجلر�أة
وال�شجاعة �أن يطرح هذا املو�ضوع على �أبي عمار ،و�أبلغه �أن �أبا عمار يف زيارة �إلى اليمن،
حيث �أعطاه �أرقام التلفونات الالزمة للو�صول �إليه يف اليمن ،وجاءت املوافقة من �أبي عمار
على تلبية الرغبة اليابانية لرتفع عن كاهله كل احلرج واخلوف من عدم �إمتام الزيارة.
و�صل �أبو عمار �إلى مطار "ناريتا" الدويل بطوكيو ،و�صعد عبد املنعم للطائرة بعد
توقفها ،ومعه مدير عام ق�سم ال�شرق الأو�سط وافريقيا بوزارة اخلارجية اليابانية وكذلك
رئي�س ق�سم الربوتوكول بالوزارة ،وما �أن و�صل �إلى بوابة الطائرة حتى كان وجه ًا لوجه مع
�أبي عمار ،الذي كان يقف �أمام مقعده.
بعد ال�سالم عليه ،مد يده �إلى و�سطه ،وبد�أ يفكك م�سد�سه من حزامه ،وهو يوجه كالمه
�إلى عبد املنعم :تف�ضل يا با�ش مهند�س بكر.
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الرئي�س يودع �شعبه

شهادات في مسيرة عرفات
عرفات مفجر الثورة الفل�سطينية وجمدد الهوية الوطنية الفل�سطينية احلديثة ،ومتكن
من �أن يتحول من رجل �صنع ثورة �إلى رجل ي�ؤ�س�س لدولة ويقيم �أول �سلطة فل�سطينية يف التاريخ؛
مبا جعله العب ًا �سيا�سي ًا من طرازٍ رفيع يف ال�سيا�سة ال�شرق الأو�سطية والعاملية؛ ما دفع الكثري
من ال�سيا�سيني لو�صفه على �أنه �أحد �أبرز القادة العظام يف العامل خالل القرن الع�شرين.

الرئيس محمود عباس
"ما زلت حيا يف نفو�سنا ،نت�أمل مواقفك ون�ستلهم املزيد من العزم للتقدم بامل�سرية نحو الهدف
املن�شود ،يف ذكرى رحيلك نعيد الت�أكيد ان من�ضي قدما نحو حتقيق حلمك وحلم ابناء �شعبنا ..
اننا نبعث اليك من �صميم قلوبنا حتية اكبار واج�لال ،فذكراك الطيبة يف نفو�سنا
جميعا خالدة فينا وان ن�ضالكم وت�ضحياتكم وعطاءكم ل�شعبكم وق�ضيتكم العادلة عرب ن�صف
قرن ويزيد قد �سجل اروع معاين العزة والكرامة والكربياء.
نعم اخي ابا عمار ان العهد والق�سم والثوابت التي تعاهدنا عليها �ستظل نربا�سا ي�ضيء
طريق اال�ستقالل لدولتنا االبية وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.

حارسه الشخصي
مل يكن لديه وقت فراغ ،كان وقته مليئ ًا بالعمل ،وكان لديه بريد يومي كبري .يف �ساعات
الفجر الأولى ،بعد �أن ينهي عمله ،كان يتفقد احلرا�س ويتبادل معهم الكالم ،يحدثهم عن
جتربته يف احتاد الطالب يف القاهرة ،وعن فرتة عمله يف الكويت ،و�أحيان ًا كان يلقي �أبيات ًا
من ال�شعر القدمي .يف �آخر الليل ويف ال�صباح الباكر كان يعاملنا ك�أبناء ،ويف النهار كنا نخ�ضع
لنظامه ال�شديد يف العمل.
غرفة الرئي�س الراحل يا�سر عرفات كانت متوا�ضعة ،مل تكن حتتوي �سوى على �سرير
مفرد وخزانة مالب�س ،ومقعد ومكتب �صغري ،و�سجادة �صالة وم�صحف .كان مي�ضي وقته
قبل النوم يف قراءة القر�آن ثم يخلد الى النوم .مل يكن ي�شاهد التلفزيون .ذات مرة و�ضعنا
له تلفزيون يف غرفته ،لكن ذلك مل يعجبه ،وبعد �أيام طلب منا ان نخرجه من الغرفة .كان
يف�ضل ان يقر�أ الأخبار من الر�سائل الإخبارية املتوا�صلة التي ت�صله تباع ًا من املكتب.
كان �أبو عمار زاهد ًا يف الدنيا ،يرتدي البدالت الع�سكرية فقط ،وعددها لديه عندما
تويف اثنتان فقط .وكان لديه ثالث كوفيات فقط .يف ال�سنوات االخرية للح�صار ،بد�أت بدالته
يف االهرتاء ،لكنه رف�ض ا�ستبدالها ،وعندما كانت ت�صاب مبزق كنا نرتقها له ،واحيان ًا كان
يرتقها بنف�سه .قبل احل�صار كنا نر�سل مالب�سه الى الغ�سيل خارج املقر ،لكن بعد احل�صار
ا�صبحنا نغ�سلها ب�أيدينا.
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محمود درويش

ال�شاعر حممود دروي�ش

مل يزاول مهنة الهند�سة لتعبيد الطرق ،بل ل�شقّها يف حقول الألغام .قد يحتاج التاريخ
الى وقت طويل لرتتيب �أوراق هذا الرجل الظاهرة ،لكنه �سيمنحه رتبة ال�شرف يف علم
القدرة على البقاء منذ الآن ،ومنذ الآن �سيتوقف طوي ًال عند مغامرته املعجزة� :إ�شعال النار
يف اجلليد ،فقد قاد ثورة معاك�سة لأي ح�ساب ،لأنها رمبا جاءت قبل �أوانها� ،أو بعد �أوانها
رمبا� .أو رمبا لأن موازين القوى الإقليمية ال ت��أذن لأحد ب�إ�شعال عود كربيت قرب حقول
النفط ...وعلى مقربة من الأمن اال�سرائيلي!
مل ينت�صر يف املعارك الع�سكرية ،ال يف الوطن وال يف ال�شتات .لكنه انت�صر يف معركة
الدفاع عن الوجود الوطني ،وو�ضع امل�س�ألة الفل�سطينية على اخلريطة ال�سيا�سية ،الإقليمية
املن�سي عند �أطراف الغياب ،ويف
والدولية ،ويف بلورة الهوية الوطنية للفل�سطيني الالجئ
ّ
تثبيت احلقيقة الفل�سطينية يف الوعي االن�ساين ،وجنح يف اقناع العامل ب�أن احلرب تبد�أ من
فل�سطني ,وب�أن ال�سلم يبد�أ من فل�سطني.

غريغوريوس الثالث
رفات  ..تَعني ِفل�سط ْني،
� ْإن َ
رفات  ..و� ْإن ُق َلت َع ْ
ذكرت ِفل�سط ْني ُ ..ذكر َع ْ
بطريرك �إنطاكية
غريغوريو�س الثالث

�إن ذكرت فل�سطني ُ ..ذكر عرفات؛ و�إن قلت عرفات َعرف العامل �أجمع ب�أنك تعني
فل�سطني؛ لقد �أنتج حالة فريدة مل ي�سبق لها مثيل ،حالة تعرب عن الت�صاق اجل�سد بالتاريخ
واجلغرافيا.
"هذا الرجل ربط التاريخ واجلغرافيا بج�سده ،فكان هو وحبيبته فل�سطني وجهي
عملة ،خب�أ حبيبته بكوفيته و�ستبقى رمز ًا �إلى �أن تتحرر احلبيبة؛ لقد كان �أبو عمار ق�ضية
يف رجل ،وهو �إن رحل �إال �أنها باقية يف �ضمائر الفل�سطينيني ،ويا ليتها تبقى حية �أي�ضا يف
�ضمائر العرب".

الرئيس البرازيلي لويز اينا
عرفات واحد من زعماء القرن املا�ضي والقرن احلايل عا�ش ومات يف �سبيل احلرية.
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فياتشيسالف ماتوزوف
بداية عرفت عرفات عن قرب ،بنظري مل يكن فقط زعيم ًا لل�شعب الفل�سطيني ،بل
كان واحد ًا من قادة العامل القالئل الذين لعبوا دور ًا كبري ًا وم�ؤثر ًا يف ق�ضايا ال�شرق الأو�سط
والق�ضايا الدولية.
الي�ساري اال�سرائيلي اوري افنريي

اوري افنيري
عرفات �سيذكره التاريخ ك�أحد �أعظم الزعماء يف القرن الع�شرين.

جورج حبش
كان رفيق الدرب ،وقائد ثورة ،ورئي�س �سلطة ،حيث اختلفنا كثري ًا ،وتوافقنا كثريا،
وتوحدنا وتباعدنا ،وتقاربنا لكنها فل�سطني وحدها كانت الو�سيط الأهم لتوحدنا املرة تلو
املرة  ....حيث هي الغاية والهدف ،فقد كانت فل�سطني بثورتها و�شعبها و�شهدائها و�أ�سراها
�أكرب من �أي خالف �أو تنافر.

بيل كلينتون
قلت له :لقد خ�سرمت فر�صة يف  1948و�أخرى يف ( 1978قمة كامب ديفيد الأولى) وها
انتم تعيدون الكرة .يف قمة كامب ديفيد الثانية ( )2000لن حت�صلوا على دولة ،و�ستتوقف
العالقات التي تربط الواليات املتحدة بالفل�سطينيني .وقبل ان �أغ��ادر الرئا�سة ،وخالل
مكاملاتنا الأخرية �شكرين عرفات على اجلهود التي بذلتها وقال يل �أنت رجل عظيم� ،أجبته
"�سيدي الرئي�س ،ل�ست برجل عظيم ،لقد �أخفقت ،و�أنا مدين لك بذلك ،وبلغته قائال �إن
موقفه كان الطريقة املثلى النتخاب �شارون وب�أنه �سيع�ض �أ�صابعه ندما".

الرئيس اليوناني قسطنطين بوليس
عرفات نا�ضل ل�سنني طويلة من �أجل رغبة الأمة الفل�سطينية باحل�صول على الهوية
وال�سيادة.
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الدكتور جورج حب�ش

نلسون مانديال'

د.هرني كي�سنجر

كنت �أتابع ن�شاطات الرئي�س يا�سر عرفات من غياهب �سجني ،وكم �أث��ار اهتمامي
بثباته ومثابرته؛ لقد �آمن به �شعبه و�سار معه خطوة بخطوة ،يف ال�سراء كما يف ال�ضراء..
فهو الذي و�ضع امل�س�ألة الفل�سطينية على جدول �أعمال املجتمع الدويل ،ونقل ق�ضية �شعبه من
ق�ضية الجئني �إلى ق�ضية �أمة بكامل املعنى ..لقد كانت حما�سته وثقته ال تتزعزعان ،والتزامه
بالكفاح من �أجل �إقامة الدولة الفل�سطينية ي�شكل قيما رمزية يف نظر الكثريين يف العامل.
�سوف يبقى الرئي�س عرفات �إلى الأبد رمزا للبطولة بالن�سبة لكل �شعوب العامل التي تكافح
من �أجل العدالة واحلرية.

موشيه يعلون

نل�سون مانديال

يف كتابه «درب طويل ق�صري» قال :عرفات ظل زاهد ًا ومل تعنه حياة الرخاء ،مكر�سا
ذاته للق�ضية ب�شكل مطلق ال ميكن �إال �أن حترتمه لأنه مل يفقد �صلة العني بهدفه اال�سرتاتيجي
الأعلى طوال م�سريته حتى عندما ان�شغل بق�ضايا يومية عابرة.

امنون كابيلوك
يف كتابه «عرفات الذي ال يقهر» قال :حتى بعد �أن قبل عرفات عام  1988بوجود دولة
�إ�سرائيل� ،سيبقى عرفات يردد �أمنيته ب�إقامة دولة دميقراطية على كامل الأر�ض الفل�سطينية
التي يعي�ش فيها امل�سلمون وامل�سيحيون واليهود ،تتم �إقامتها �سلميا.

هنري كيسنجر
لن ين�سى �أب��دا �أي من الأ�شخا�ص الذين ت��واج��دوا ،التحفظ والأمل اللذين �صاحبا
م�صافحة راب�ين لعرفات ،وال الأم��ل املكبوت يف العبارات �شبه التوراتية لرئي�س ال��وزراء
الإ�سرائيلي ،املقل عادة يف الكالم ،ومل يفت احد الت�أثر بامل�سار الطويل واملتعرج لعرفات.

270

زين العابدين بن علي
لقد كان الزعيم الفل�سطيني كبريا و�سخر نف�سه لق�ضية �شعبه ،وكان عرفات عمالقا يف
الكفاح من اجل امل�ضطهدين.

جاك شيراك
بالن�سبة يل ميثل عرفات ال�شجاعة والقناعة ،حيث ج�سد طيلة  40عاما ن�ضال
الفل�سطينيني �سعيا وراء االعرتاف بحقوقهم الوطنية ،و�أمتنى �أن تعزز اخل�سارة التي تكبدها
ال�شعب الفل�سطيني وحدته ،وهو لن يبقى وفيا لذكرى يا�سر عرفات �إال بوحدته ومت�سكه باملثل
واملبادئ التي �سخر حياته لأجلها.

الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي

بالل الحسن
قال الليلة و�ستبقى معنا ،مل �أفهم ق�صده ،ومل �أ�س�أل ،وتركت احلدث ي�أخذين كما يريد.
ا�ستطعت يف تلك الليلة �أن �أدرك ملاذا �أ�صبح هذا الرجل قائدا حمبوبا وم�سموع الكلمة ،فقد
ذهبت �سيارة عرفات باجتاه اخلطوط الأمامية حيث مواقع املواجهة مع القوات الإ�سرائيلية
التي حتا�صر بريوت.
كان عرفات يحفظ خريطة املواقع يف ر�أ�سه ،وهو الذي يوجه ال�سائق نحو املوقع الذي
يريد الذهاب �إليه .وعند و�صوله ،كان ينزل من ال�سيارة ،ال يبعد عن مواقع اجلي�ش الإ�سرائيلي
�سوى ع�شرات الأمتار ،في�أتي �إليه املقاتلون ي�سلمون عليه ويعانقونه ،وي�س�ألهم هو عن معركة
تلك الليلة ،وعن ال�شهداء واجلرحى ،وي�س�ألهم عن حاجتهم من املاء والطعام والذخرية.
وبعد �أن يطمئن عليهم ،يعود �إلى ال�سيارة ويتجه نحو موقع �آخر .ومل تنته هذه اجلولة �إال عند
ال�ساد�سة والن�صف �صباحا ،وعندها ،وعندها فقط ،كان عرفات يذهب لينام ب�ضع �ساعا.ت

جهاد الخازن
قدمت ابنتي الكربى الى ابي عمار يف دافو�س فعانقها ،وقال م�شري ًا �إ ّ
يل� :إذا قلت لك
ده اخويا� ،أبقى �أنا مني؟ وابنتي تتقن العربية العامية والف�صحى رغم انها اقامت عمرها كله
يف اخلارج� ،إال انها ال تفهم دخائل اللغة ودقائقها .ونظرت �إ ّ
يل م�ستفهمة فيما كان ابو عمار
يحت�ضنها ويكرر ال�س�ؤال ،وقلت لها ان الرئي�س يقول انه اخي وبالتايل ع ّمها.
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الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك

سمير قصير

عاطف ابو �سيف
وزير الثقافة الفل�سطيني

يا�سر عرفات واجه ثالثة ح�صارات كادت تودي به .ما ال يقال هو انه اختار احل�صار
يف احلاالت الثالث .فحني اجتاح اجلي�ش اال�سرائيلي لبنان يف حزيران  ،١٩٨٢كان عرفات يف
جولة خارجية ،لكنه عاد الى بريوت ليواجه احل�صار اال�سرائيلي .ويف العام التايل ،عاد الى
طرابل�س وهو يدرك انه �سيواجه ح�صار ًا جديد ًا� ،سوري ًا هذه املرة ،ف�أقبل عليه وح�سم م�س�ألة
ال�شرعية الفتحاوية .حتى ح�صاره االخري اختاره هو ،اذ قرر االحجام عن ال�سفر خارج
فل�سطني حلظة ادرك ان ارييل �شارون يريد ان ينجز يف رام ااهلل ما مل يوفّق به يف بريوت.

سمير عطا اهلل
لكن وهو على �سـرير الغائب ،ي�سـتحق �أبو عمار �شـيئ ًا من الإن�صـاف :فلماذا طالبناه
وحــده من بني الزعمــاء العرب بــ�إعــداد خلف لــه؟ لأن �أب��ا عمــار كــان يتحمــل النقــد
وامل�ســـــاءلة وق�ســـــوة الأ�صـــــدقاء .ومهما ارتفعت حدة النقد ،مل يكن يقابل ذلك ب�أكرث من
هاتف معاتبة� ،أو بكلمة ينقلها مر�ســــال .وقد �أخط�أ كثري ًا حني �أمر� ،أو �ســــمح ،مبنع كتب
�إدوارد �ســعيد يف �أرا�ضــي ال�ســلطة .لكنه مل ير�ســل �إليه تهديد ًا واحد ًا وال �ســمح لرجل �أمن
مبكاملته .

عاطف أبو سيف

الكاتب �سمري عطا اهلل

عرفات من هذا اجليل امل�ؤ�س�س ،لكن ال��ذي قدر له �أن يكون �أك�ثر معاناة يف حتمل
امل�س�ؤولية و�أكرث التزام ًا بها ،كان عالمة فارقة يف التاريخ الوطني الفل�سطيني وحني مراجعة
م�سرية احلركة الوطنية ثمة ثابت وحيد ال ميكن جتاوزه :يا�سر عرفات.
ال ميكن احلديث عن التاريخ الفل�سطيني دون الوقوف طوي ًال عند املكانة الكبرية التي
كانت لعرفات �أو الدور العظيم الذي قام به .دور ال ميكن تخيل م�سرية الكفاح التحرري دون
الرتكيز عليه .مفردات عرفات وت�صرفاته وردات فعله كما عاداته اليومية و�سلوكه ال�سيا�سي
ومواقفه الوطنية باتت ال�سمات الأكرث بروز ًا يف احلركة الوطنية الفل�سطينية .ومل يكن غريب ًا
�أن يقرتن ا�سم الرجل با�سم فل�سطني عند كل �شعوب العامل وترتبط كوفيته بخريطتها .ورمبا
كما حدث مع كثريين منا ف�إنه قد ي�صعب على مواطن دولة ما تذكر فل�سطني �إال �إذا �أملحت له
ب�أنها بالد يا�سر عرفات .وكان كثري منا يقول� :إنه من بالد يا�سر عرفات.
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الطيب عبد الرحيم
�أدركت �ضرور َة ال�صرب من �صربه ،وحكم َة الع�ض على اجلراح ،من تعاليه على ال�صغائر
ورف�ضه للو�صاية ومت�سكه بالقرار املُ�ستقل والثوابت الوطنية ومنظمة التحرير ممثال �شرعيا
وحيدا ،وتعلمت َ
فن احلياة الب�سيطة من حياته
مثل الكثريين فن ال�سيا�سة من �سيا�سته ،وحتى َّ
التي ال تكف عن التدفق حتى اللحظة يف قلبي وقلوب رفاقه والأجيال املتالحقة من بعدنا.
ب�سام �أبو �شريف

بسام أبو شريف
يا�سر عرفات �أ�صبح عمالق ًا لأن �شعبه عمالق �أي�ض ًا و�أدار بحنكة وذكاء تلك العملية
التبادلية بينه وبني �شعبه ،تلك العملية التي رفعت مكانته كقائد وزعيم عاملي ي�شار له
بالبنان حتى من �أعدائه ،ورفع هو بقيادته الفذة وبحكمته وواقعيته من مكانة �شعبة من عدم
االعرتاف بحقوقه ،وحماولة طم�س وجودنا ال بل �أحيان ًا نفي هذا الوجود،
يا�سر عرفات متوا�ضع وخجول جدا ،ونادرا ما ي�سمح لنف�سه بال�ضحك ،فهو متوا�ضع
�أمام املتوا�ضعني ،لكن كربياء �شعبه املنا�ضل تنت�صر دوما عندما يواجه مواقف ي�شعر فيها
�أن �شعبه ته�ضم حقوقه� ،أو يهان ،يثور عندها لكرامة �شعبه ،ويتخذ مواقف تتميز بالكربياء
والعزة .
فكم من مرة ر�أيته يثور كربياء �أمام ر�ؤ�ساء وملوك تعاملوا مع �شعبنا ون�ضاله تعاملهم
مع �شعب مهي�ض اجلناح .
يجل�س على الأر���ض ليتناول الطعام مع املقاتلني ،ويت�صرف ح�سب الربوتوكول على
موائد امللوك والر�ؤ�ساء ،يقاتل يف خنادق املنا�ضلني ويتفقد حر�س ال�شرف الرئا�سي عندما
يقوم بزيارة ر�سمية لدولة من الدول ،وهو خجول كما قلت ومهذب يقف دائما عندما ي�صافح
امر�أة �أو فتاة كما يركع ليعانق طفال �أو طفلة ،وعندما يتجر�أ �أحد امل�ساعدين على رواية نكتة
من النكات ،تراه ي�ضحك بخجل وا�ضعا كفه على فمه ك�أنه يريد �أن يخفي �ضحكته ،يهوى ر�ؤية
�أفالم الكارتون امل�ضحكة وامل�سلية وكذلك امل�سرحيات .
على مائدته يحر�ص �أن ي�أكل الآخرون قبله ،وغالبا ما ميد ل�ضيوفه الطعام ،وي�ستح�سن
لهم �أ�صنافا منه وعندما يريد �أن يكرم �أحدهم ب�شكل خا�ص يقتطع من �صحن احلالوة
اخلا�ص به �شرحة ويقدمها ل�ضيفه �أو يناوله لقمة من القمح ال�صايف مغم�سة بالع�سل ال�صايف
الذي يحبه عرفات.
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الطيب عبد الرحيم

يا�سر عرفات ال يدخن ،وال ي�شرب الكحول ،ويحافظ على نظام طعام �صارم ،يحب
تناول ال�سمك ،ومن الفواكه يحب اجلوافة ،ويف ال�صباح يتناول اخل�ضار والذرة ال�صفراء .
بني احلني والآخر ،يحب يا�سر عرفات �أن يتناول �صحنا من احللوى ،و�أهم احللوى لديه
ما ي�سمى �أم علي ،لكنه زاهد جدا ب�شكل عام يف طعامه ولبا�سه .
منذ �أن غادر الكويت ،مل يلب�س يا�سر عرفات �سوى لبا�س املقاتلني اال عندما كان ي�ضطر
للتنكر �أو التخفي ،ويرف�ض �أن يكون لبا�سه الع�سكري لبا�سا خا�صا ،بل يختاره من اللبا�س
الذي يوزع على املقاتلني .
و�أذكر �أنني �أهديت له معطفا ع�سكري اللون لأنه كان على و�شك التوجه الى مو�سكو يف
زيارة ر�سمية ،ومل يكن لديه معطف حقيقي يقيه برد و�صقيع مو�سكو ،احتج يف بداية الأمر
كون املعطف ثمينا ،فقلت له ان برد مو�سكو �شديد وال ميكن لثيابك العادية �أن تقيك من
بردها ،وبعد تردد قرر �أن يلب�س املعطف ،والذي حماه من برد مو�سكو.
وعرفات ال يحب الطق�س البارد ويتحا�شاه ،ويحب اجلو احلار خا�صة عندما يخلد
للنوم ،و�أذكر �أننا كنا نعاين الأمرين من حر بغداد ،خا�صة يف الليل ،فقد كان الرئي�س عرفات
ي�أمر بايقاف التربيد املركزي عندما يتوجه لغرفة النوم ،وكنا نحن نعاين بينما هو يغطي
نف�سه دون تربيد بعدة بطانيات .
يحب اجلمال ،ويعجب به �سواء كان جمال الب�شر �أو الطبيعة �أو الفن .
كان يرتاح وي�سر عندما يرى �أن من يرافقونه يتمتعون بالأناقة وال�شكل اجليد ،وم�صدر
ال�سرور كما �أحلله هو �أنه كان يفتخر �أمام الآخرين بال�شباب الفل�سطيني الكف�ؤ والأنيق .
ال يحب ال�سمنة ،وال يفلت �ضابط من �ضباط اجلي�ش من تعليقه الالذع ،اذا الحظ �أن
وزنه زاد عن احلد املقبول ،وال يرتدد يف ابداء مالحظة حول الوزن ،اذا الحظ زيادة فيه لدى
�أي من م�ساعديه �أو وزرائه �أو م�ست�شاريه ،ويعجب يا�سر عرفات باملر�أة اجلميلة وال يرتدد يف
ابداء مالحظة متدح جمالها �أو �أناقتها بتهذيب �شديد ،فهو يعلم �أن هذا املديح �سوف يثلج
�صدر املر�أة ويجعلها �سعيدة.
قالئل هم الذين �شاهدوا يا�سر عرفات مي�سك بالإبرة واخليط ليغلق ثقبا يف جرابه،
و�أنا �أحد ه�ؤالء القالئل وعندما �س�ألته ملاذا تفعل ذلك ؟ قال :حتى ال �أرمي اجلراب وحتى
ا�ستخدمه مدة �أطول ولأن هذا العمل يريح �أع�صابي قليال ،لأنه يبعدين عن العمل الذهني.
خالل ال�سفرات البعيدة ينام يا�سر عرفات ملء جفنيه يف الطائرة ،وال ي�ستيقظ حتى
حني تهتز اهتزازا مقلقا ،وي�ستيقظ قبل الهبوط بن�صف �ساعة لي�ستعد للعمل .
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�أذكر �أننا �أقلعنا للجزائر من تون�س يف جو عا�صف جدا ،وكان املرحوم عبدالرحيم
�أحمد �ضمن الوفد املرافق للرئي�س الذي �أخلد للنوم على مقعده ،اهتزت الطائرة اهتزازا
�شديدا ،وفج�أة هوت الطائرة ع�شرات الأمتار مما �أفقد اجلال�سني توازنهم ،وعندها فتح
يا�سر عرفات عينيه وقال .ماذا ح�صل؟ �أبلغوه ب�أن مطبا هوائيا كبريا واجهنا ،و�أن الأمور
الآن على ما يرام ،و�أغلق عينيه ثانية و�أخلد للنوم ،فقرر عبدالرحيم �أحمد �أال يعود على نف�س
الطائرة ال�صغرية الى تون�س و�أن يتوجه بطائرة جتارية كبرية.
عرفات مثقف ثقافة عالية من خالل مطالعاته وخلفيته العلمية (كمهند�س) ،والأحب
له ربط معلوماته وثقافته ربطا مفيدا بالواقع ال�سيا�سي ،وبال�صراع دوليا واقليميا وحمليا،
فمعرفته بالتاريخ كبرية ،ومعرفته بتفا�صيل بع�ض ف�صول التاريخ مذهلة ،وكنت �أ�ستمتع
باال�صغاء له عندما ي�سرد ق�ص�صا تاريخية ترتبط بالبلدان التي نطري فوقها.
يا�سر عرفات حازم و�صارم عندما يبت ب�أمر املهام والعمل واالجناز ،وهو دمث ولطيف
ومهذب مع �ضيوفه وزواره من �سيا�سيني واعالميني وقادة ومواطنني ،حنون على ال�ضعفاء،
يحب الأطفال ويحمي الن�ساء اللواتي يتعر�ضن للظلم .
يا�سر عرفات م�سلم وم�ؤمن ،ال يقطع فر�ضا ،لكنه منفتح الذهن ومت�سامح وي�ؤمن
بالتعاي�ش والتوحيد� ،أمني على ما عهد به اليه ،ويتعامل مع املواطنني �سوا�سية ،م�سيحيني
كانوا� ،أم يهودا� ،أم م�سلمني.
جريء عندما يتطلب الظرف ذلك و�أحيانا ت�صل جر�أته حد املجازفة لكنه حكيم يف
الوقت ذاته ويح�سب للأمور ح�سابها� ،شجاعته لي�ست مو�ضع نقا�ش ،فالكل يعرف �أنه خا�ض
ويخو�ض معارك �شعبه بروحه وعقله وج�سده ،وهذا ما �أك�سبه احرتاما وهيبة لدى �شعبه منذ
معركة الكرامة ،مرورا مبعارك �أيلول  1970يف االردن ،ومعارك لبنان العديدة و�أهمها غزو
�شارون للبنان وحما�صرة قيادة الثورة وقيادة احلركة الوطنية اللبنانية يف بريوت العا�صمة .
ح�سه الأمني خارق لدرجة كبرية ،وال يعتمد يف ترتيباته الأمنية اال على نف�سه وجهاز
من حر�سه اخلا�ص ينتقي �أع�ضاءه بحذر �شديد ،ويخ�ضعون لتجربة طويلة .
جنا من عدة حماوالت اغتيال حاولت الأجهزة اال�سرائيلية القيام بها ،وكذلك الطريان
احلربي اال�سرائيلي ،وتراوحت هذه املحاوالت بني حماولة د�س ال�سم له يف بريوت وق�صفه يف
�شوارع بريوت بطائرات ف  ،16الى حماولة تدمري مقره برام اهلل فوق ر�أ�سه.
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نايف حواتمة
هذا القائد العظيم يجب �أن يبقى �إلى الأب��د يف �ضمري �شعبه ،لأنه تويف وهو يدافع
ب�شرف عن حقوق �شعبه.

أحمد سعدات
�شعار ال�صراع الوطني الذي �ضحى بحياته يف خدمة الق�ضية الوطنية الفل�سطينية.

نايف حوامتة

كوفي عنان
�سيبقى يف الذاكرة �إلى الأبد على �أنه هو الذي قاد الفل�سطينيني يف عام � 1988إلى قبول
مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني �إ�سرائيل والدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية'.
مل يعمر لريى حتقيق هذه الر�ؤية.

البابا يوحنا بولس الثاني
كان قائدا ذا �شخ�صية قوية� ،أحب �شعبه وحاول قيادته نحو التحرر الوطني.
كويف عنان

جورج بوش
وفاة يا�سر عرفات ت�شكل منعطفا هاما يف التاريخ الفل�سطيني ،ووجه نداء يف هذه
املرحلة االنتقالية �إلى كافة �أبناء املنطقة والعامل من �أجل حتقيق تقدم نحو ال�سالم معربا يف
الوقت نف�سه عن الأمل يف �أن يجلب امل�ستقبل لل�شعب الفل�سطيني ال�سالم وحتقيق تطلعاته يف
قيام فل�سطني م�ستقلة ودميقراطية ومتعاي�شة يف �سالم مع جريانها.

كولن باول
وزير اخلارجية االمريكي كولن باول

عرفات ميثل يف نظر الفل�سطينيني �أمل وحلم حتقيق دولة فل�سطينية م�ستقلة� ،سنقوم
بكل ما يف و�سعنا لدعم وم�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني يف هذه املرحلة االنتقالية من �أجل
حتقيق ال�سالم.
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فالديمير بوتين
�شخ�صية �سيا�سية ذات مكانة عاملية ،ووفاته مبثابة خ�سارة كربى للقيادة الفل�سطينية
ولكل الفل�سطينيني.

هو جينتاو
�شخ�صية �سيا�سية المعة وقائد مرموق مل يتوان عن الكفاح العادل من �أجل ا�ستعادة
احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني.

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني

آرييل شارون
وفاة عرفات قد ت�شكل منعطفا تاريخيا يف ال�شرق الأو�سط ،وعلى القيادة الفل�سطينية
التي �ستخلفه �أن تفهم �أن �إحراز تقدم يف العالقات مع �إ�سرائيل وحل امل�شاكل العالقة مرهونان
�أوال وقبل كل �شيء باحلرب �ضد الإرهاب التي عليهم خو�ضها.

�شمعون برييز

شمعون بيريز
كان �شريكا يف مرحلة من الطريق (طريق ال�سالم) باعرتافه ب�إ�سرائيل يف حدود عام
 ،1967لكنه ارتكب خط�أ بانتهاجه نهج الإرهاب وهو ما ندفع ثمنه جميعا ،وفاة عرفات تفتح
�صفحة جديدة وت�شكل فر�صة تاريخية من �أجل التو�صل �إلى ت�سوية.

ميشلين كالمي
كان �شخ�صية يكرث انتقادها ككل ال�شخ�صيات القوية ،و�شعارا للهوية الفل�سطينية ومل
يتمكن من حتدي القدر و�إبرام ال�سالم.

الرئيس السويسري جوزيف دايس
ال�شخ�صية الكاريزمية واملنفتحة� .إن �سوي�سرا لعبت دائم ًا دورا يف البحث عن حل
�سلمي لنزاع ال�شرق الأو�سط.
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الرئي�س ال�صيني هو جينتاو

بيتر لوينبيرغر
وفاة عرفات خ�سارة بالن�سبة لكل الذين تهمهم حقوق ال�شعب الفل�سطيني.

حممد الداية مرافق الرئي�س

الصحافي بيار هازان
اختفاء عرفات ميثل حتديا جديدا بالن�سبة للفل�سطينيني ،فهو كان مبثابة �أب الأمة،
وباختفائه ،على الفل�سطينيني الربهنة على �أنهم قادرون على البقاء موحدين وهو ما يبدو
غري م�ؤكد.
يا�سر عرفات واحد من جيل الزعماء العظام� أينما دفن حني تواتيه املنية� ،سوف ي�أتي
اليوم الذي �سوف يعاد دفنه بوا�سطة حكومة فل�سطينية حرة.
يا�سر عرفات واحد من جيل الزعماء العظام الذي نه�ض بعد احلرب العاملية الثانية.

مرافق الرئيس محمد الداية
نبيل عمرو

ا�ست�سمحك بان اعرتف الآن �أمامك ،ففي دنياك حر�صت �أن ال اطرق بابك كي ال �أزيد
من همومك وعذابك وكي ال اتهم باين متملق �أو منتفع .
�أما الآن فتنتابني مرارة و�أود �أن �أخاطبك بحرارة لكن كلما ات�سعت الر�ؤيا �ضاقت
العبارة يا �أول الر�صا�ص و�أول احلجارة يا من تعر�ضت لغارة تلو الغارة من الأعداء تارة
وكنت تت�صدى لها بكل مهارة وجدارة ففي كل مرحلة كانت لك ال�صدارة.
دعني �أ�صارحك يا جبل مرحلة قطف الثمار بد�أت على عجل لكنني �أطمئنك ،ما زال
هناك �أمل فبع�ض الرجال على العهد ال تزل.

نبيل عمرو
عرفات كما هو مبا يعجبني وال يعجبني رجل مميز وممتلئ باملعاين واالبعاد ،عرفات
رجل عادي يرتدي بيجامة مقلمة من القما�ش الكا�ستور ال�شعبي .يجل�س على �سريري حافيا
وامامه �صينية حتتوي على الفطري امل�شلتت بال�سمن البلدي والق�شطة ،اخلبز البلدي الذي
كان يعد ا�شهى خبز على وجه االر�ض.

278

عرفات ال تهمه �صحة اخلرب من عدمه بل كيف �سيخدمه اخلرب ،كان يت�صرف دون
تفكري ،عندما اخذت من ال�صني الى اال�سكندرية بدون ان يبلغ م�صر لذا غ�ضب منه عبد
النا�صر فان عرفات دعا الوفد االيراين للقمة العربية بدون تن�سيق مع امل�ضيف يف تون�س ولعل
هذا الت�صرف يعرب عن �شخ�صية عرفات يف جنون اجلغرافيا.
كان هناك خمت�صون لطرح اال�سئلة التي تريح وكان ي�ستعمل تعبري "ال�ضربة التي ال
تقتلنا تقوينا" بكرثة ولبنان منر م�ستقر رغم ان املمار�سة تعك�س للكثري انه م�ستقر.
وكان يردد عبارة اهلل ي�ساعد النا�س حني كانوا يفرون من و�صوله الى اماكن �سكناهم
اثناء الق�صف الن وجوده كان مدعاة لق�صف املكان اثناء ح�صار بريوت.
كيف يبد�أ يوم عرفات؟ يخلد للنوم بعد الثالثة �صباح ًا ،وغالب ًا ما كان يقول يف اليوم
التايل" :مل �أمن ،رغم املنوم" .ويتناول فطوره عند التا�سعة ،وي�ستقبل يف �صالون بيته بع�ض
احلاالت ،ويتفقد الطلقات يف م�سد�س �سميث ،وي�ضع الكوفية املرقطة حني يكون يف برناجمه
ا�ستقبال �شخ�صية ر�سمية رفيعة امل�ستوى ،ويف ال�شتاء يرتدي قبعة الفرو ،التي عندما يرتديها
ت�صبح هناك فر�صة للحديث عن االحتاد ال�سوفيتي .وعندما ميل من الأوراق التي �أمامه
يكرر�" :أف ،الأوراق ال تنتهي" ،ويرد �أحد اجلال�سني" :مادام هناك ثورة ،هناك ورق ،اهلل
يقويك يا ري�س".

ممدوح نوفل
كان ابو عمار رجال �صبورا م�ؤمنا� .آمن بالق�ضاء والقدر ومبقولة "لن ي�صيبكم اال ما
كتب اهلل لكم" .وظل يتمنى ال�شهادة من اجل فل�سطني ،واقتنع باحلديث النبوي القائل اعقل
وتوكل والتزم به يف �سلوكه اليومي.
وبهذا االميان وتلك القناعة ت�صدي ابوعمار للموت ب�صالبة وتغلب عليه وطرده مرات
عندما حام حوله يف ال�ضفة والقطاع واجلوالن ويف تون�س وبريوت وجنوب لبنان وجبل ال�شيخ
وطرابل�س واغوار نهر االردن ال�شرقية والغربية..الخ .
وبال�صرب واالميان قهر ابوعمار اجلرنال �شارون مرتني االولى عندما احكم اجلي�ش
اال�سرائيلي الطوق على مقره يف رام اهلل ،ورد على ت�شديد احل�صار وقال ل�شعبه وللعرب
وال�ع��امل "يريدونني طريدا واري��ده��ا �شهيدا �شهيدا �شهيد" وك��ان يعني ما يقول .ومرة
�أخرى عندما حو�صر يف بريوت عام  ،1982واجرب �شارون على فك احل�صار وفتح الطريق
وخرج عرفات �ساملا حامال بندقيته .ويومها رد على �س�ؤال ال�صحفيني قبل ركوب البحر
يف � 30آب " :1982انا ذاهب �إلى بلدي فل�سطني وعا�صمتها القد�س".
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ممدوح نوفل

فاروق القدومي
عندما نطق بكلمة ال�س ّر "حتى يغيب القمر"� ،أعلنت فتح ثورتها وانطلقت عا�صفتها
لتدق �أول م�سمار يف نع�ش الوجود الإ�سرائيلي ،وتناقلت �صحف العامل نب�أ ثورة �أبناء املخيمات،
ثورة الالجئني ،ثورة حتمل رايات التحرير والعودة لتق�ضي على الت�شرد وال�شتات.
فاروق القدومي

ومتر الأيام وت�ستمر امل�سرية يا رفيق الدرب ويتع ّر�ض �أبطال الفتح للر�صا�ص الغادر
من خلف احلدود ونخرج من احل�صار مبزيد من الإ�صرار والعناد ونواجه �صور ًا من الرف�ض
والعدوان ،وي�صدح �صوت القائد القومي الكبري الزعيم اخلالد جمال عبد النا�صر بالقول:
"�إن الثورة الفل�سطينية �أنبل ظاهرة يف التاريخ املعا�صر لأمتنا العربية".

عثمان أبو غربية

عبد الرحيم ملوح

كان يا�سر عرفات وا�ضح ًا �إلى درجة اللغز ،ت�ستطيع ان تقر�أه وتف�سره بو�ضوح �شم�س
ال�صباح ،وحتتار معه وفيه وك�أنه �إ�شكالية من �إ�شكاليات عامل �آخر ،وكان �أ�شبه ما يكون
باملحيط بعمقه وات�ساعه وتياراته و�أعا�صريه وقدرته على احتواء الأ�شياء بغثها و�سمينها.
كثري الف�ضائل وكثري الأخ�ط��اء ،اق��رب الب�شر �إل��ى املالئكة و�أبعدهم ،فيه ذرائعية
ال�سيا�سي و�إن�سانية الإن�سان ب�أرفع جتلياتها ،يدخل يف خبز الآخرين وقمحهم ومر�ضهم
و�شفائهم و�أفراحهم واتراحهم وله مل�سة خا�صة ترتك �أثر ًا مبا�شر ًا و�ساحر ًا.

عبد الرحيم ملوح
الرئي�س الراحل عرفات من نوعية القادة الكبار ال��ذي ي�صل بهم االم��ر يف معظم
الأحيان الى التماهي بني امل�شروع الوطني و�شخ�صهم ،ورغم امل�أخذ على من ي�صابون بهذه
احلالة بان امل�شروع الوطني م�شروع كل ال�شعب ،ولي�س م�شروعا مقت�صرا على القائد او القادة
مهما بلغت رمزيتهم.
اال ان الرئي�س ال�شهيد �أبا عمار رغم عملية التماهي التي عا�شها مع امل�شروع الوطني
مل تدفعه هذه احلالة �إلى الت�ضحية بامل�شروع الوطني حل�ساب �شخ�صه كما ح�صل مع بع�ض
القادة يف التاريخ ،بل على العك�س من ذلك فانه �ضحى بكل ما هو �شخ�صي مبا يف ذلك حياته
من اجل ن�صرة امل�شروع الوطني الفل�سطيني من اجل حرية وا�ستقالل �شعبه.
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ياسر عبد ربه
على الطرف الآخر من عدم احل�سم تقف اجلر�أة ،كان يا�سر عرفات جريئا �إلى حد
التهور �أحيانا ،وبدون جر�أته تلك التي ت�صل �أحيانا حدود الالمعقول اخلرايف ،و�أحيانا �أخرى
حدود الال م�ألوف املتطرف ،رمبا ما كنا و�صلنا باحلركة الوطنية الفل�سطينية �إلى ما و�صلت
اليه.

يا�سر عبد ربه

�إن جر�أته وحدها هي التي دفعت التخاذ قرار البقاء داخل قرية الكرامة خالفا لن�صائح
وتقديرات بع�ض الع�سكريني "العباقرة"  ..ومنهم من ظل يتباهى على �شا�شة اجلزيرة حتى
قبل �أ�شهر ب�أنه كان الأ�صح يف موقفه ع�سكريا ،لقد دفع ق��راره "املجنون" وفق ح�سابات
�أولئك الع�سكريني الى �سقوط ع�شرات ال�شهداء الذين �أح��اط بهم العدو الإ�سرائيلي من
كل جانب ،ولكنه القرار الذي اخرج احلركة الفل�سطينية �إلى ال�شارع الفل�سطيني والعربي من
�أو�سع مداخله.
كان لديه ح�س مرهف يدفعه �إلى انتهاز حلظة التهور والإقدام عليها وعدم تركها ،وهو
احل�س الذي ظل يوجهه طوال حياته ومل يخنه �إال يف حلظات حمددة ،خا�صة يف ال�سنوات
الأخرية من حياته ،ففيها اعتمد فقط على ح�سه الذي يغريه ب�أن يلج�أ �إلى اجلر�أة ،بدون
�أن يرفقه بح�سابات دقيقة و�إعادة ح�سابات كانت متليها �أو�ضاع دولية ،و�إقليمية ،و�إ�سرائيلية
�أ�صبحت �أكرث تعقيدا وخا�صة بعد �أحداث �سبتمرب الأمريكية.

أحالم مستغانمي
علي ان �أجتهد كثري ًا لكتابة رثاء يف الفل�سطيني الذي فا�ضت اجلرائد مبوته املعلن بعد
ان فا�ضت الأخبار على مدى ثالثني �سنة باحتماالت حتفه.
لفرط ما مات ،لفرط ما ُبعث حي ًا ،لفرط ما �أوهمنا بانه ال ميوت ،ثم عاد و�أكد لنا �أنه
لن ميوت ،اال �شهيد ًا� ،شهيد ًا �شهيد ًا ،وجدنا �أنف�سنا مكيدة بعد �أخرى �شهود ًا� ،شهود ًا� ،شهود ًا
على ما ين�صبه له املوت من كمائن.
ما كان يتم ّرن على املوت ،كان منذ �سبعني �سنة يتمرن على احلياة ،فاحلياة هي التمرين
الأ�صعب لالن�سان الفل�سطيني املنذور بنهايات مفجعة ،وكنا نتمرن على حتويل م�أ�ساته �إلى
خرب عادي حتى ال نف�سح لها جما ًال للنكد بنا ،واالقامة الدائمة فينا.
تعاملنا مع م�سل�سل حزنه الطويل النف�سي كما تتعامل بع�ض االنظمة العربية مع الالجئني
الفل�سطينيني ،مبنحهم ار�ض ًا يف �ضواحي القلب ،مينع فيها بناء بيوت ب�سقف ،لتذكريهم
ب�أننا تكرمنا عليهم باجلدران ،وبان لهم بيت ًا غري ق�صديري يف وطن قيد االجناب.
اعتدنا ان نراه يقيم يف منايف التاريخ ،مطرود ًا من مرف�أ �إلى �آخر� ،صامت ًا خلف مرتا�س
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الروائية احالم م�ستغامني

او �آخر ،حما�صر ًا يف جحر او �آخرَ .قبِلنا ب�أن يهان الرمز حتى ح�شره يف غرفة يف خندقه
الأخري ،ال تليق بقامة ق�ضيته ،وال ب�شرف هو �شرفنا.
ويوم جردوه من كل �شيء ومنعوا عنه حتى املاء ،ملزيد من اذالله ،تعلم ان ي�شرب من
ك�أ�س الكربياء ،و�أن ي�ستحم بالأمل ويتطهر بالذاكرة ،ويتو�ض�أ لكل �صالة بدم ال�شهداء.
فقد كان يرف�ض ان يجردوه من ماء احلياة ،لعلمه ان يف �صموده انقاذ ًا ملاء وجوه
الفل�سطينيني .وملاء وجوهنا فقد كان عليه ان ي�صمد ويبقى منت�صب ًا رافع ًا �شعارات الن�صر
وال�صدامات ،مدافع ًا عن اخر خندق للكربياء العربية.
كان بط ًال فل�سطينيا بقدر االغريقي� ،صنع ا�سطورته بتحديه فخاخ املوت ،وكمائن
االعداء ،ومقاومة حوريات ال�شهوة الأر�ضية والوقوف وحيد ًا يف مواجهة لعنة الآلهة اجلدد
الذين يقطنون العامل من خلف مكاتبهم البي�ضاوية ويخرجون وطن ًا �إلى الوجود ويخفون �آخر
من على وجه االر�ض ،بجرة قلم.
حت ّداهم بان �صنع له وطنا يحمله على كتفيه اينما م�ضى ،حول قطعة قما�ش من اللونني
االبي�ض واال�سود �إلى قطعة �شطرجن ينازل فيها االعداء على رواية التاريخ واجلغرافيا...من
وجهة نظر ال�ضحية.
مل يك�سب كل اجلوالت لكنه �سدد لال�سرائيليني �ضربة تاريخية ،عندما انت�صر باهداء
فل�سطني علم ًا ا�شهر من علمها الر�سمي ،علم ًا مال�صق ًا ل�صورته متوحد ًا ج�سدي ًا به حتى غدت
فل�سطني وطن ًا ملفوف ًا يف كوفيته.
�سمعته مرة ي�شرح اثناء مقابلة تلفزيونية العناية التي ي�ضع بها تلك الكوفية التي تبدو
يف منظرها وهي من�سابة على كتفه مطابقة خلريطة فل�سطني.
ذهلت وهو يقف امام خريطة وطنه امل�سروق ،معتمر ًا حلمه بوطن م�صر ًا كل �صباح،
وهو يرتديه على انه �سي�ستعيده حتم ًا وي�صلي يف قد�سه الأ�شرف ويدفن فيه ،متنيت يوم
جنازته لو �صحت ما .عرفات عا�شت كوفيته النقد حلمه الأخري الرفع من االر�ض حلما حمله
على كتفه عمر ًا كام ًال ولذا عا�ش حمموال يف ذاكرة الفل�سطينيني على اكتاف القلب.
كتفي ابنته التي ما
ولكن حتى زوجته �سهى ن�سيت يف حزنها الأنيق ان ت�ضع كوفيته على ّ
وجد وقت ًا ليح�ضنها يف حياته ،النهماكه يف احت�ضان ٍ
�شعب باكمله.
بعده �سيتناوب الكثريون على قيادة الدولة الفل�سطينية ،لكن لن ي�أتي احدهم معتمر ًا كوفية،
فوحده عرفات كان كائن ًا رمزي ًا .وكل فاجعة الفل�سطينيني ودموعهم تدفقت من هذه احلقيقة.
اما حزننا نحن العرب ،ففي ادراكنا املوجع ،ان زمن الكوفية قد ولى مبوت يا�سر
عرفات� ،إننا يف زمن عوملة املهانة� ،سرنتدي طوي ًال حداد موتانا.
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محمد حسن األمين
انه واح ٌد من القادة الأفذاذ ممن ي�ضعون خطوط ًا حمراء ال ي�ستطيع �أحد بعد موتهم �أن
يتجاوزها ،ولقد فعل ذلك يا�سر عرفات يف �أ�صعب الظروف وحتت �أق�سى ال�ضغوط التي تعجز
عن حملها اجلبال ،ويف وجه كل االغ��راءات التي ت�سقط حتت ملعانها �إرادة القادة وامللوك
مهما عظم �ش�أنهم ،فلم ي�ساوم وكانت طريق امل�ساومة معبدة ومل ي�ضعف وكان الر�ؤ�ساء
وامللوك يتهالكون يف طلب الر�ضا من �سادة العامل اجلدد!

حممد زهدي الن�شا�شيبي

وا�ست�شهد �أبو عمار وهو يهتف "ال  ...ال للم�ساومة على دولة فل�سطينية وال للم�ساومة
على عا�صمتها القد�س ال�شريف" ،وبقطرات دمه الطاهر �أعاد ر�سم اخلط الأحمر حتت هذا
ال�شعار ،وذهب �إلى ربه را�ضي ًا مر�ضي ًا ،وها هو �شعبه العظيم وطالئع الدولة الفل�سطينية
الكربى يتلون بجهادهم عمق االميان باهلل وف�صل الوفاء مل�سرية قائدهم

محمد زهدي النشاشيبي
رحل الزعيم امل�ؤمن الذي ال يعرف اخلوف وال يهاب املوت وقد قال له ذات مرة الدكتور
ا�سامة الباز ونحن نهم بركوب الطائرة من القاهرة �إلى تون�س ،وهو يرف�ض تقدمي التنازالت
رغم ال�ضغوط االمريكية "حيقتلوك يا �أبو عمار" ف�إجاب �أبو عمار " :مرحبا بال�شهادة� ،إنني
ال �أخ�شى املوت وامتنى اللحاق باخواين القادة ال�شهداء".
رغ��م ك��ل ال�ظ��روف ال�صعبة واالح�ب��اط��ات ب�سبب ت��راج��ع امل��وق��ف الر�سمي العربي
واال�سالمي ،ظل عرفات واثق اخلطوة مي�شي ملك ًا م�ؤمن ًا بعدالة ق�ضيته وان الن�صر �آت ال
ريب فيه.

محمد بركة
كنا جمموعة من �أع�ضاء الكني�ست العرب واليهود ذات يوم يف �ضيافته يف �أوائل العام
 2000يف مقر الرئا�سة يف مدينة غزة ،ور�أي��ت كيف ميازح من حوله وي�س�أل عن �أحوالهم
التف�صيلية ويتابع التقارير التف�صيلية ويراجع الر�سائل التف�صيلية املوجهة �إليه ،فانتهزت
فر�صة لأق��ول له بيننا� :أن��ت ال تت�صرف كرئي�س لل�شعب الفل�سطيني �إمن��ا ك ��أب لل�شعب
الفل�سطيني.
راقته الفكرة م�ؤكدا :نعم ا�شعر �أن جميع �أبناء ال�شعب الفل�سطيني �أبنائي وبناتي
و�إخوتي.
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حممد بركة

ناهض منير الريس
ال �شـك �أن يا�سـر عرفات كـان ،كبقية العباقرة� ،إن�سانا ب�سيطـا من ال�سهل �أن ي�ألف
وي�ؤلف .ولكنه يف �صميم عمله اجلوهري الذي هو طبعا ت�أ�سي�س الثورة الفل�سطينية وقيادتها
وت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية وقيادتها.
احمد الطيبي

كان �أ�شبه بظاهرة طبيعية جبارة قد تن�سيك �أنه �إن�سان من حلم ودم ،ويتجلى ذلك
مبجرد املالحظة الب�سيطة املبا�شرة لدى حماولة تخيل عدد �ساعات العمل التي �أداها يوميا
طوال مدة قدرها �أربعون �سنـة .فلو �أن مو�سوعة الأرقام القيا�سية حتفل بالإح�صاءات اجلدية
لوجب �أن تدرج يف �صفحاتها الأمامية الرقم القيا�سي العاملي للمثابرة اليومية على �أطول
�ساعات العمل.

أحمد الطيبي
�آمن �أبو عمار طيلة م�سريته الن�ضالية �أن ال�شعب الفل�سطيني "�شعب اجلبارين" ال ميكن
له �أن يهون وال �أن ي�ستكني للظلم والعدوان مهما طال النفق وا�شتدت حلكة الظلمات فيه.
كان م�ؤمنا بعدالة ق�ضيته وحق �شعبه باحلياة الكرمية الآمنة� ،سار على درب الآالم
والأ�شواك حتمل من ظلم ذوي القربى ،وما الن ،واجه العدو يف الداخل واخلارج ،وما انت�صر
�إال لفل�سطني ،كانت هي ق�ضيته الأولى وكان فينيقها الذي انتف�ض من الرماد يف وقت كانت
فيه الأحالف والتحالفات الدولية والإقليمية كلها ت�سعى لو�أد فل�سطني وتقا�سمها وت�شتيت
�أبنائها ،وتدني�س قد�سها.
مل يكن �أبو عمار جمرد رئي�س �أو زعيم �أو قائد .كان الرمز بامتياز يف ع�صر عزت فيه
الرموز على الأمة وال�شعب .امت�شق �أبو عمار قرار فل�سطني امل�ستقل �سالحا يف وجه اخل�صوم
قبل الأعداء والإخوة قبل الأ�صدقاء ،فعادت فل�سطني لنف�سها وذاتها عرو�س الأمة وتاجها
وعنوانها ،ومل يكن ممكنا بعد ح�صارها �أو تغييبها �أو بيعها ال هي وال نا�سها يف �سوق النخا�سة،
فانت�صرت فل�سطني الغائبة املغيبة لأبي عمار ومعها انت�صرت الأمة لرمز �أبى ورف�ض �أن
ي�ساوم �أو ي�ست�سلم ،بل �أ�صر على احلق والعدل ،وعلى الرباط يف �أر�ض الرباط.
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جميلة صيدم
�سيبقى �أب��و عمار معجم الق�ضية ومنهج ال�شرح والتف�سري ،لأن��ه القائد اال�ستثنائي
لق�ضية ا�ستثنائية ،فقد �شكلت ظاهرة �أبي عمار يف بع�ض الأحيان من�صة لأبجديات العمل
الفل�سطيني من ناحية االنتماء ،وال�صرب على ال�شدائد ،والزهد يف العي�ش من �أجل م�صلحة
الوطن واالرتباط بالق�ضية على �أر�ضية الثوابت الوطنية ولي�س على �أر�ضية الذات ،واملنفعة
ال�شخ�صية �أو املكا�سب اخلا�صة ،فقد �شملت تلك الأبجديات �أي�ض ًا �صالبة يف املوقف ،وعدم
التنازل عن املبادىء والتم�سك بالثوابت ،حيث يبدو �أن الن�ضال الفل�سطيني لن ي�شهد يف
الزمن املعا�صر �سوى بع�ض املواقف التي كونتها بع�ض ال�شخ�صيات الن�ضالية الفل�سطينية
ولكنه كان الأكرث ،والأكرب متايز ًا.
نعيم الطوبا�سي

انتصار الوزير
نذكر فيك ال�شجاعة وال�صمود وال�شموخ والت�ضحية وال�ع�ط��اء .نتذكر �صمودك
الأ�سطوري يف كامب ديفيد حيث قلت ال للتنازل عن القد�س  ...وال للتنازل عن حق العودة
لالجئني .وعندما قال لك �أحدهم ان هناك �أنظمة تتغري يف ال�شرق الأو�سط قلت لهم� :أدعوكم
للم�شاركة يف جنازتي .وهذه و�صيتك لكل �أبنائك �أبناء �شعبك الذي منحك كل احلب والتقدير
والطاعة لأنك حققت له يف كفاحك مع اخوتك يف القيادة الفل�سطينية الذي امتد �أكرث من
�أربعني عام ًا ،حققت له ال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية وحملت ق�ضيته �إلى كل �أرجاء العامل
ف�أ�صبحت ق�ضية فل�سطني ق�ضية عاملية ح�شدت لها الدعم والت�أييد ،وكانت كوفيتك رمز ًا
للن�ضال ورمزا للحرية ،يتزين بها �شباب العامل تعبري ًا عن ت�ضامنه معك ومع �شعبك.

نعيم الطوباسي
يقول �أبو عمار دائم ًا :اكتبوا ما ت�شا�ؤون ولكنني ال �أريد �صحافة م�ستوردة و�صحفيني
م�ستوردين .كانت ال�صحافة وال�صحفيون يف عهد �أبي عمار تتميز بال�شموخ ،تتميز باالزدهار،
تتميز باملعنى وتتميز باالنتماء احلقيقي� ،صحافة يف عهد الرئي�س الراحل ذات ر�سالة،
ال�صحفي ي�شعر ب�أنه يعمل للوطن وللق�ضية ،يعمل للقد�س وامل�ؤ�س�سات ويعمل ل�شعبه ،يعمل
لأن هناك من يق ّدر عمله ،كان هناك قائد عظيم يتابع وي�س�أل ويراقب ،كان �صاحب القلب
الكبري والهدف الكبري والر�ؤية الثاقبة فكان يجمع الكل يف الكل ،والكل يف الوطن والكل من
اجل الق�ضية.
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انت�صار الوزير

سميح القاسم
تعــلــو مـ�ســد�ســك الف�ضــي غبـــرتـــــنا
وفــي �صعـــودك من لــم يغــــرهم تـعب
وفــي هبوطـــك مـــن �أغوت نـــوازعهم
تو�سموا فيـــك خيـــر الـــذات فانتهـزوا
َّ
و�إنـــــه الغـــاب �أفعــــــاه وثـعلبــــــه
و�أنـــت مــن �أنت .حـــلم مل يعــد دمـــث ًا
وهــيئـــــة الأمـم ال�شــقــــــراء الهيــــــة
وجمــل�س الأمـــن يف �أمـــن حمــــا�ضـره
وعـــدل الهـــاي �سفــر حـبـــره دمنــــــا

ال�شاعر �سميح القا�سم

وفــــي العــوا�صم يــذوي غــ�صنك اخل�ضر
بـــ�أن ي�خ��وروا .فمــا �ضجـــوا وم��ا �ضجـروا
غنـــــائـــم كبــــرت .لـــكنهم �صغــــــــروا
ليــــ ًال وفـــــروا نهــــــار ًا كيفمـــا انتهـزوا
وال�سبــع وال�ضبـــع واحلــــرذون والنمـــــر
فـــال خيــــار �ســـوى مـــا ا�ستوجـب الظفر
وال�سمـر وال�صفر مــا غــابوا وال ح�ضــروا
عــزت فهــان لــديهـــا البـــــدو واحل�ضـــر
وفـــي �صحـــائفـــه عــــن موتنـــــا خبــــر

غسان تويني
غ�سان تويني

عندما قرر عام  1974الذهاب الى م�ؤمتر القمة اال�سالمية يف الهور ،طلب مني �أن
�أدعو البطريرك اليا�س الرابع ,بطريرك العرب لريئ�س وفد كل الطوائف امل�سيحية ويتوجه
الى امل�ؤمتر ليخطب فيه با�سم امل�سيحيني العرب ،لأن مو�ضوع امل�ؤمتر كان حترير القد�س.
والقد�س لنا.
وملا اعرت�ض بعد و�صولنا حاكم عربي �سمج على اعتالء البطريرك املنرب وال�صليب على
�صدره وع�صا الرعاية يف يده ،بلغ �أبو عمار كل الر�ؤ�ساء مبن فيهم من مل يكن يف حياته قد
�شاهد كاهنا ،فكيف ي�صغي الى بطريرك يف جممعه؟ ان كلمة البطريرك هي كلمة فل�سطني
يتكلم قبال وبعده رئي�س فل�سطني ..او ال يتكلم!
وتكلم البطريرك وال�صليب على �صدره ويف كل كلمة من خطبته وكان ي�ضرب بع�صاه
االر�ض وهو يتكلم دفاعا عن قد�سية الق�ضية ،وال قد�سية ،لق�ضية العرب من دون م�سيحيهم.
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اللواء محمود الناطور
�أبو عمار الإن�سان القائد الرمز ,ال تكفي املجلدات للحديث عنه ،فهو يق�ضي معظم
�أوقاته من خندق �إلى خندق ومن مرتا�س �إلى مرتا�س ومن طائرة �إلى طائرة..
ما ارتدى يوما �سوى تلك البدلة الكاكية ..وال �أكل يوما �إال القليل من الطعام ،وغالبا,
تكونت وجبته من كوب �شاي وب�ضع حبات زيتون وقطعة من اجلنب.
وكان رفاق دربه يجودون عليه �أحيانا ببدلة كاكية ،مي�سح حذاءه بيده ..يرتب �سريره
املتوا�ضع كجندي دائم اال�ستعداد ،مل يرتك كوفيته يوما ..حتى �صارت الكوفية تعني �أبا عمار
والثورة والق�ضية وكل هذا الرتابط بني القائد وال�شعب وبني الإن�سان والأر�ض.

مصطفى نبيل
قابلت يا�سر عرفات �أول مرة يف مع�سكر تدريب بجامعة ف�ؤاد الأول "القاهرة حاليا"
عندما كان يتولى تدريب الطالب على ما يطلق عليه "التكتيك العنيف" وهو املع�سكر الذي
تدفق عليه املتطوعون من ال�شباب.
وكان عرفات ميلأ املع�سكر ب�صوته العايل و�إيقاعه ال�سريع املمتلىء حما�س ًا ،ي�أمر
ويحر�ض ،وتدب احليوية يف املع�سكر عند و�صوله ،و�أيامها كان طالب ًا يف كلية الهند�سة ،يقود
الطابور الذي يتولى تدريبه� ،إلى �أعمال خطرية يحر�ضهم على القفز من �أماكن عالية ،وعلى
اقتحام حلقة من النريان ،وال يقبل الرتدد من �أحد.
وكان �ضمن جمموعة من ال�شباب الذين �سبق لهم اال�شرتاك يف حرب فل�سطني ،تتولى
تدريب كتائب اجلامعة ،ثم ت�صحبهم �إلى اجلبهة واال�شرتاك يف معارك القتال.
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الشيخ عكرمة صبري
عندما عاد يا�سر عرفات �إلى وطنه ،عاد �شاخم ًا مرفوع الر�أ�س را�سخ ًا كالطود ،موقن ًا
بحتمية الن�صر املبني ،فاو�ض وناور� ،إال �أن قناعته قد ر�سخت لديه مع الأيام ومع املواقف �أن
الإ�سرائيليني ال يريدون ال�سالم.
ال�شيخ عكرمة �صربي

ف�صلته ا�سرائيل على املقا�س الذي تريده،
ولأنه رف�ض اال�ست�سالم ورف�ض الثوب الذي ّ
حا�صروه وحب�سوه ويف نهاية املطاف كعادتهم يف اجل��ر�أة على القتل والغدر قتلوه ،فرحل
�شاخم ًا كما عا�ش ،وانتهى عظيم ًا كما كان مع بداية ت�أ�سي�سه حلركة فتح وللثورة الفل�سطينية
وملنظمة التحرير الفل�سطينية.

الصحفي عبد الباري عطوان
عبد الباري عطوان

ا�سبوعان كامالن من ال�ضغوط ف�شلت يف ارهاب الرئي�س عرفات ،ودفعه �إلى التفريط
بالقد�س املحتلة� ،أو حقوق الالجئني الفل�سطينيني ،وظل �صامد ًا كاجلبل رغم انه كان يقف
دون �سند عربي� ،أو دعم دويل.
قطعوا عنه خطوط الهاتف ،ومنعوه من �أي ات�صال خارجي ،واعا�شوه يف عزلة تامة حتى
ينفردوا به ،وي�ستخل�صوا ما يريدونه من تنازالت ،وا�سرتاتيجيتهم كانت تقوم على اطالة مدة
التفاو�ض حتى ينهار يف النهاية ،مثلما حدث مع الرئي�س امل�صري الراحل انور ال�سادات.

المتوكل طه

املتوكل طه

والع�صي على التعريف ،قاد ثورة
يا�سر عرفات ذلك الرجل املُعجز ،املده�ش واملربك،
ّ
ولكن هذا
�سم �إبرة ومكانٍ مليء بال�شوك وامل�سامريَّ ،
�صعبة بكل مقايي�سها ،يف زمنٍ �أ�ضيق من ّ
الرجل ا�ستطاع �أن ميد زمنه وزمن ثورته �إلى رقم قيا�سي مل يكن من قبل.
يا�سر عرفات ،املرحلة الأهم يف تاريخنا العربي ،لأنه ال�شخ�ص الأهم الذي ت�صدى
للم�شروع ال�صهيوين يف املنطقة ،ولأنه ال�شخ�ص الأهم الذي ح ّول خميم اللجوء الى مع�سكر
�شخ�ص ذي احتماالت.
مقاتل ،والتائه �إلى فدائي ،واملهزوم �إلى
ٍ

صخر حبش شاعر الثورة
�دوان الإِب� � � ��اد ْة
�اح َو� َ��ص� �ـ� � َّد ُع� � � � َ
ق� �ـ ��ا َد امل� ��� �س�ي�ر َة ب��ال �ك �ف �ـ� ِ
�لام ا ُ
حل � � ِّ�ب ل�ل���ُ�ش�ج�ع��ان يف زم� ��نِ ال� � � �وِالدةْ..
وب �ن �ـ��ى � �س �ـَ َ
و�أ� � �ض� ��ا َء ُن� ��ور ال ���َّ�ش �م ����س يف الأق �� �ص��ى وك � َّر� �س��ه ع �ب��اد ْة
�اب اهلل ن �ح��و ال �ع��ر���ش ح � َّول �ه��ا و�� �س ��ادةْ..
وال �ق �ـ��د�� ُ�س ب��ـ� ُ
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�أع �ط �ـ��ى ال��ه��و َّي��ة ُب� � ْع ��د اال� �س �ت �ق�لال يف ظ� � ٍّ�ل ال �� �س �ي��اد ْة
ي��ا ��س� َّي�ـ��د ال � ُب �� �ش��رى ال ��ذي ��ش�ـ� َّ�ق ال� َّ�ط��ري��ق ب�لا ه� ��واد ْة ..
�وان ال � � ِّري� ��اد ْة
ح� ّ�ط �م��ت �أ� �ص �ن �ـ��ام ال � � ُّرك� ��وع و ُك� �ن ��ت ع� �ن�� َ
وت �ـ��رك��ت ف�ي�ن�ـ��ا وح� �ـ ��د ًة ح� �ـ ��ولَ ال� � ّث ��واب ��ت وال� �ق� �ي ��ادةْ..
وج �م �ع��ت ب�ي�ن �أ�� �ص� �ـ ��اب� � ِع ال� � َت ��اري� �ـ � ِ�خ � ُ��ص ��ور َت ��ه املُ� �ع���اد ْة
�ام ال � ًن �� �ص��رِ َع� ��اد ْة
��ش�ع�ـ� ُ�ب اجل��ب��اب��ر ِة الأُب � �ـ� ��ا ِة ل �ه��م زم� � ُ
مادلني اولربايت

صقر أبو فخر
يف التاريخ العربي املعا�صر ملعت يف �سماء املنطقة العربية �شخ�صيتان �ساحرتان هما:
جمال عبدالنا�صر ويا�سر عرفات .ولعل هاتني ال�شخ�صيتني ،من بني جميع ال�شخ�صيات
العربية الأخرى ،امتلكتا م�شروع ًا �سيا�سي ًا وا�ضح املعامل ،بل انفردتا بال�سعي الى حتقيق ذلك
امل�شروع.
كان جمال عبد النا�صر يريد �أن يجعل من م�صر دولة �إقليمية مركزية لها �ش�أن فاعل،
ال يف افريقيا وحدهما ،بل يف �آ�سيا العربية كلها ،وتو�سل الى ذلك اخلطب احلما�سية التي
اختلطت فيها عبارات احلرية واال�ستقالل والوحدة بنربات �صوته الرخيم الذي طاملا ت�سلل
الى وجدان العرب وافئدتهم عرب �آذانهم.

الصحفية إيزابيل بيزانو
كانت طفولة يا�سر عرفات" ،جريحة" ،فبعد وفاة والدته كانت زوجة والده اجلديدة
قا�سية الطباع ،ومل تكن تريد االهتمام ب�أطفاله من زواجه الأول ،هكذا انتقل يا�سر يف الرابعة
من عمره و�أخوه فتحي ،يف الثانية من العمر ،للعي�ش عند خالهما �سليم ابو ال�سعود الذي �أ�صبح
مبثابة "مر�شده الروحي" .وهو الذي زرع لديه �أفكار معاداة اال�ستعمار ،والقومية العربية.

مادلين أولبرايت
ارجو ان تعدين واحدة من �أ�صدقائك ,و�أمتنى �أن �أظل دائما فى عداد ه�ؤالء اال�صدقاء
ولل�شعب الفل�سطيني .ودعني �أعرتف لك �أنني تعلمت منك الكثري  ..تعلمت ال�صرب واال�صرار
واال�ستمرارية وكذلك املرونة ولكن �أف�ضل ما تعلمته منك هو �أنك زدتني معرفة بال�شعب
الفل�سطيني.
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منيب المصري
�أذك��ر هنا ق�صة مع ال�شهيد �أب��ي عمار  ,فعندما �أردت م�صاحلته مع امللك ح�سني
"عام  "70بعد حرب ايلول  ,ذهبت انا وال�سفري ال�سعودي القحيمي وعبد املجيد �شومان
لنقوم بالذهاب مع يا�سر عرفات الى الق�صر وم�صاحلته مع امللك االردين ،فذهبنا الى
جبال عجلون ,وافق ابو عمار و�أكد انه ال يوجد لديه اي م�شكلة .
قابلتنا يف الطريق حواجز للجي�ش االردين وكانوا يقومون بتهديد يا�سر عرفات ويتهمونه
بامل�س�ؤولية عن ايلول  ,يا�سر عرفات كان رابط اجل�أ�ش وال يخاف وكان يقول للجندي " احرتم
نف�سك واعرف مني بتكلم  ,انت بتحكي مع قائد الثورة الفل�سطينية" ،كنا نتوقع يف كل حاجز
ان يتم "قتله والغدر به" لكن "ربنا �س ّهل الطريق" .
يف اللحظات الأخرية تراجع �أبو عمار وطلب منا الذهاب الى درعا ليقوم بجلب ملفاته،
فذهبنا هناك وقال "تعال يا منيب بكرة خليني �أراجع ملفاتي كلها"  ,فقلت له ان امللك ح�سني
ينتظرنا يف الق�صر المتام امل�صاحلة ،ف�أ�صر ان �أمر به يف اليوم التايل ونذهب الى هناك .
يف اليوم التايل ذهبت اليه فعال الى درعا فقال يل"انا م�ستعد يا منيب لكن رمبا يتم
قتلي وانت �ستتحمل امل�سئولية  ,انا ال اريد العودة الى االردن كهارب وتتم معاملتي معاملة
هارب ،اريد ان اذهب الى االردن ويعاملوين كرئي�س دولة ".
اعتذرنا للملك االردين ولرئي�س الوزراء �آنذاك و�صفي التل.

290

بعد �سنتني او ثالث " 73او  "74ال �أذكر متاما  ,ذهب ابو عمار الى االردن وفعال كان يف
ا�ستقباله امللك االردين "امللك ح�سني" وذهبت انا اي�ضا ال�ستقبله يف املطار ف�س ّلم علي وقال
"�شايف يا منيب"  ,ب�صراحة كنت قد ن�سيت املو�ضوع ولكنه عاد وقال "متل ما قلتلك يا منيب
ا�ستقبلوين كرئي�س دولة ولي�س كهارب" .
يا�سر عرفات كان يتمتع بذكاء �شديد وببعد نظر ال يناف�سه �أحد فيها.
�أما ق�صتي عندما مر�ض �أبو عمار ومت االتفاق على نقله لباري�س لتلقي العالج هناك،
كنت عنده باملقاطعة فذهبت الين ال احب ر�ؤيته وهو مري�ض  ,مل اعرف النوم ليلتها ،فقد
متددت بال�سيارة خارج املقاطعة ويف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف ذهبت اليه وركبت طائرة
الهليوكبرت لأقوم بوداعه -هنا يبكي ال�سيد منيب امل�صري وهو يتذكر الق�صة :-م�سك يدي
أ�صح
�أبو عمار وقبلها وقال يل "ال ترتكني يا منيب" فبكيت بكاء الأطفال و�أُغمي علي ومل � ُ
على نف�سي اال بامل�ست�شفى وكان قد نقلني الى امل�ست�شفى بع�ض ا�صدقاء �أبي عمار املوجودين
باملقاطعة يومها.
ذهبت بعدها الى باري�س وبقيت بجواره يف امل�ست�شفى الى ان تويف وكانت من اق�سى
اللحظات يف حياتي.
كان �أبو عمار بطلي.
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جبريل الرجوب
فقدنا برحيله قائد ًا فذ ًا ،ما زلت �شخ�صيا �أمتثل نهج الرئي�س الراحل عرفات و�أرى
ر�ؤيته يف كثري من املواقف ،فقد تعلمت منه الكثري وعملت معه قريبا منه وت�أثرت بنهجه
وتدربت يف مدر�سته العرفاتية ،التي بقيت عمود ًا فقريا لفتح،وهي باقية ميكن االنطالق منها
واالحتكام �إليها ما بقيت فتح التي �ستظل تنظيم ًا وطني ًا كفاحي ًا منا�ض ًال يف �سبيل الأهداف
الوطنية ل�شعبنا الفل�سطيني..
حني رحل عرفات مل ا�ستطع �أن �أرثيه فقد �ضاقت الكلمات ،فهو بالن�سبة يل �أب وملهم
وقائد ومدر�سة ،ومن �أ�س�س فتح وانطلق بها ،فكان �صاحب الر�صا�صة الأولى و�أخذ على عاتقه
تفجري الكفاح امل�سلح� ،إنه ايقونة ال�شعب الفل�سطيني ورمز كفاحه و�سيظل ا�سمه خالدا حتمله
الأجيال ،لأنه جزء �أ�صيل من م�سرية الق�ضية الفل�سطينية يف �أ�صعب مراحلها.
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عرفات بني جربيل الرجوب و�صالح ر�أفت ع�ضوي اللجنة التنفيذية

عرفات بني اللواء توفيق الطرياوى مدير املخابرات �آنذاك واللواء جربيل الرجوب
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إخوة عرفات غير األشقاء
مل تكن �أ�سرة الرئي�س الراحل يا�سر عرفات تلك املكونة من �شقيقاته و�أ�شقائه ال�سبعة
من �أمه التي رحلوا عنها �إلى القاهرة ..وقد توفيت �شابة مل تتمتع باحلياة ،حني كانوا �صغار ًا
تولت الأخت الكربى �أنعام تربيتهم وكان لها الت�أثري الأكرب على �شقيقها يا�سر عرفات ..
وبعد وفاة الوالدة  ..تزوج الأب امر�أة �أخرى مل تنجب منه �أطفاال وبقيت معه خم�س
�سنوات وطلقها..
�أما زوجته الثالثة فقد اعطته �إخوة للرئي�س عرفات وكان ا�سمها فاطمة حممود حمدي
�أحبها كزوجته الأولى زهوة "�أم يا�سر" ..وهذه الزوجة الثالثة عا�شت معه يف خان يون�س
ع�شر �سنوات قبل وفاتها عام  ،1945ورزق منها بولد وابنتني �أب�صروا النور بعد عام 1946
وهم مريفت وحم�سن ومديحة ،وهم �إخوة غري ا�شقاء ملحمد القدوة (يا�سر عرفات) وقليلون
يعرفون ذلك �أو يعرفون عن حياة ه�ؤالء الإخوة للرئي�س الراحل.
مل يكن �أبو عمار يذكرهم بل مل يكن يحب الف�ضول يف ال�س�ؤال عنهم�،إذ كان ذكرهم
واحلديث عنهم عنده يعر�ضهم للمخاطر ،وك��ان ج��زء كبري من حياته ي�سوده الغمو�ض
والق�ص�ص املختلفة ،وظل هذا الق�سم من عائلة عرفات يعي�ش بعيدا عن الأ�ضواء والعلن �إلى
�أن جرى توقيع اتفاق او�سلو عام  1993وبعدها بد�أت ق�ص�ص هذا اجلزء من عائلته تت�سرب
وبد�أ ف�ضول ال�صحافة ،يتابعهم ون�شرت جريدة ال�شرق الأو�سط عنهم تقريرا حني حتدث
الأخ غري ال�شقيق للرئي�س عرفات وهو حم�سن القدوة الذي تويف عن ( )65عاما ورثاه الرئي�س
عبا�س بقراءة الفاحتة على روحه يف اجتماع ر�سمي للجنة املركزية حلركة فتح يف ايار .2014
حم�سن القدوة رجل �أعمال ميلك م�ست�شفى القدوة جلراحة الفم واال�سنان يف ابو ظبي
التي يعي�ش فيها كما يعي�ش بقية افراد ا�سرته �-أي �شقيقاته -يف ال�شارقة وابو ظبي ،وحم�سن
�صهر ال�صحفي حممد مهيب جرب الذي يعمل يف ال�شارقة ويقيم مع ولديه من زوجته مديحة
القدوة وهي الأخت غري ال�شقيقة للرئي�س يا�سر عرفات وهي �صغرى �إخوة الرئي�س عرفات
غري الأ�شقاء..
مديحة تعمل م�ست�شارة يف وزارة االعالم بال�شارقة ،فيما تعمل �شقيقتها الأخرى مريفت
التي تكربها ب�أربع �سنوات يف وزارة الرتبية يف االمارات العربية ،ومريفت �أم لثالث بنات وقد
كانت متزوجة من رجل �أعمال م�صري� .أما حم�سن فهو متزوج من �سيدة فل�سطينية تعمل
مدققة ح�سابات يف �أحد م�صارف ابو ظبي وتعي�ش مع زوجها حم�سن و�أوالده الثالثة عمر
وفي�صل وفاطمة.
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يذكر الدكتور حم�سن عن �أخيه غري ال�شقيق يا�سر عرفات� ،أنه كان يزور من حني
لآخر �إخوته غري الأ�شقاء ووالدتهم التي رحلت عن الدنيا بهبوط يف القلب "يومها جاء �أبو
عمار حزينا �إلى �أبوظبي ،فزارها يف م�ست�شفى نقلناها �إليه ،حيث توفيت وهي يف ال�سبعني
من عمرها" كما قال الدكتور حم�سن ،الذي كان موجودا يف باري�س ملرافقة عالج �أخيه غري
ال�شقيق.
ويروي الدكتور حم�سن �أن والدته الراحلة حدثته و�إخوته عن والدهم وعن ذكريات
قدمية ،معظمها م��ؤمل ،كاحلياة ال�صعبة التي عانتها الأ�سر الفل�سطينية يف حرب 1948
وما تالها من كوارث ،وعن الطرد من فل�سطني ،ووفاة الوالد يف  1954بخان يون�س ،وهو
يف منت�صف العمر تقريبا "فقد تويف بنوبة قلبية ،و�ضريحه الآن يف مقربة قدمية باملدينة
التي ولد فيها ب�أوائل القرن ،وفيها �أم�ضى �آخر عامني من حياته ،بعد العودة النهائية من
القاهرة".
ويقول الدكتور حم�سن �إنه كان بعمر � 6سنوات يوم وفاة والده .مع ذلك يتذكره كالطيف
تقريبا ،في�صفه ب�أنه كان من النوع الهادئ ،ويذكر عنه ما ال ين�ساه "�أي عندما كان ي�أخذين
بيده حني ي�أتي ميقات ال�صالة ،فيجل�سني �إلى جانبه ويبد�أ ي�صلي ،ف�أنظر �إلى ما كان يفعل
و�أ�ستمع �إلى ما كان يقول".
�أما حممد� ،أي الرئي�س يا�سر عرفات ،فكان عمره � 25سنة عندما تويف والده ،لذلك
يتذكره الأخ غري ال�شقيق كالطيف �أي�ضا ،فيقول" :كان يف ذلك الوقت طالبا ،ثم �أنهى درا�سته
يف الهند�سة املعمارية بجامعة القاهرة ،وبعدها �شارك يف احلرب زمن العدوان الثالثي عام
 1956على م�صر ،ومن بعدها غادر �إلى الكويت ومل يعد يظهر يف القاهرة �إال بدءا من عام
 1968تقريبا".
ويذكر �أنه مل يختلف مع �أخيه غري ال�شقيق �أبدا "فقد كان يكربين بع�شرين �سنة ،فكيف
نختلف! كما انه ال خالفات بني الإخوة� ،إلى جانب �أنه كان مميزا وهادئا كالوالد ،وال �أتذكر
مرور حاالت ع�صبية بيننا على �أية حال".
الدكتور حم�سن ال يعمل يف الإم���ارات باحلقل الطبي فقط ،فهو نا�شط ب�أعمال
وا�ستثمارات متنوعة ،عرب م�ؤ�س�سة ميلكها ويديرها يف �أبوظبي� ،أطلق عليها ا�سم "�شركة
القدوة التجارية" النا�شطة ببيع و�شراء الأ�سهم� ،إ�ضافة �إلى ن�شاطها يف املقاوالت والتجارة
العامة .وقال �إن �أبا عمار مل ي�ساعده يف �شيء مما ميلكه ويديره "وكيف �أطلب م�ساعدته ،و�أنا
الذي �أدعو اهلل �أن يعينه على ما هو فيه؟ لقد حمل عبئا ثقيال .انه رجل مميز ومن ال�صعب
على �أحد ممن هم حوله �أن يحل مكانه ،وال �أقول ذلك لأنه �أخي ،بل �شهدت بنف�سي النعمة
التي منحها له اهلل بجعله مميزا عن �سواه".
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حم�سن القدوة

ويتحدث الدكتور حم�سن بلهجة فل�سطينية خال�صة ،مع �أنه عا�ش ق�سما كبريا من حياته
يف القاهرة وليبيا واملغرب ،وزار معظم الدول العربية .ويعزو ا�ستمرار لهجته الفل�سطينية �إلى
�أنه مل ين�سلخ عن اجلاليات الفل�سطينية حيث عا�ش "�أما الرئي�س فلهجته م�صرية ،وهو يقول
عبارة جميلة دائما ،هي �أنه م�صري الهوى" بح�سب ما يتذكره عنه.
ويقول الدكتور حم�سن �إنه مل يرتك الإمارات بعد اتفاق �أو�سلو ليعي�ش يف غزة �أو �سواها
"لأنني لو فعلت ذلك لأ�ضعت فر�صة عمل على غريي".
كما يذكر الدكتور املتخ�ص�ص بجراحة الفم وطب الأ�سنان عن عائلته ب�أنها كانت
تقيم يف �شارع البارون ،بحي ال�سكاكيني يف القاهرة ،وفيه كانت ق�صور قدمية وفيالت ،ثم
انتقلت �إلى عمارة ب�شارع دم�شق يف م�صر اجلديدة التي ت�ضررت يف ما بعد من زلزال �ضرب
العا�صمة امل�صرية ،مما ا�ضطر العائلة لالنتقال �إلى �شقة ما تزال �إلى الآن يف العمارة الرقم
 24ب�شارع نادية خليفة.
كما يروي الدكتور حم�سن �أن عائلته كانت م�ستورة "فنحن مل نكن �أغنياء ،ولكن كان
عندنا ما يكفي لنعي�ش وندر�س .تعلمنا يف اجلامعات بالقاهرة ،والكبري منا �أعان ال�صغري".
وروى �أن �أبا عمار كان ي�سهم مب�صروف البيت من الكويت ،مع �أن الوالد ترك �إرثا معقوال،
وهو �أرا�ض و�أمالك ،لكن الدكتور حم�سن يقول "الأمالك راحت ..فقد كانت للأوقاف يف
القاهرة وغزة ..تركها لنا الوالد ،لكنها كانت للأوقاف".
ويقال �إن وال��ده �أق��ام دع��وى لك�سب ق�ضية �ضد الأوق��اف على الأر���ض التي �أقيمت
عليها حديقة الأزبكية اليوم ،و�أنه ربح الدعوى بداية عام  1953لكنها مل تنفذ طوال العهد
النا�صري ،حيث �أممتها احلكومة ودفعت لوالده تعوي�ضات فرف�ضها وغادر القاهرة حزينا
على خان يون�س ليقيم فيها اخر �سنوات عمره.
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الصندوق القومي الفلسطيني
مل يكن ال�صندوق القومي الفل�سطيني� ,أول حماولة الن�شاء م�ؤ�س�سة وطنية مالية ترفد ن�ضال ال�شعب العربي
الفل�سطيني ,بل �سبقته يف ذلك حماوالت عدة منها �صندوق االمة وبيت املال العربي و�سواهما ,لكن ال�صندوق القومي
الفل�سطيني ,ومبوجب النظام اال�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ,هو الآن اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن جميع
ال�ش�ؤون املالية املتعلقة باملنظمة ،ويقوم مبهامه املختلفة وفق ًا لتعليمات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية,
املتما�شية مع قرارات املجل�س الوطني الفل�سطيني.
ت�أ�س�س ال�صندوق عام  ,1964ويتولى ت�سيري �أعماله جمل�س ادارة ت�ستمر �صالحيته ثالث �سنوات قابلة للتجديد,
مبوافقة اللجنة التنفيذية ,وال يقل عدد �أع�ضائه عن �أحد ع�شر ،يعينون بقرار من هذه اللجنة� .أما بالن�سبة الى رئي�س
املجل�س ,فينتخبه املجل�س الوطني الفل�سطيني من بني اع�ضائه ,ويعترب ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية ,وهو امل�س�ؤول االول
عن جميع �أعمال ال�صندوق ,مبا يف ذلك تنفيذ اخلطط والربامج الهادفة لتمويل منظمة التحرير الفل�سطينية.
بو�صفه ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية ،يعترب رئي�س ال�صندوق حلقة الو�صل بني املنظمة وال�صندوق ,وي�شرف رئي�س
جمل�س االدارة على اعمال ال�صندوق من خالل املدير العام ,وم�ساعدي الرئي�س للتخطيط املايل وال�ش�ؤون االقت�صادية.
يجدر بالذكر ان املدير احلايل لل�صندوق القومي الفل�سطيني هو الدكتور رمزي خوري.
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