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هذا الكتاب 

البطل  املعا�صر، عن  الفل�صطيني  الكفاح  واأبي  والثوري  واملنا�صل  ال�صهيد  يا�صر عرفات  اكتب عن 
الذي حمل احللم الفل�صطيني وحافظ عليه واورثه ملن بعده ممن ما يزالون يوا�صلون مواكبة امل�صرية على 

طريقة حتى حتقيق حلم اقامة الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة..

 مازال رفاق عرفات يحفظون و�صاياه وما زالوا يخلدون �صريته ويدافعون عن مرياثه الن�صايل.

ال�صعب  راي��ة  حامل  عرفات  يا�صر  رفيق  مازن"  "اأبي  عبا�س  حممود  الرئي�س  عن  كتبت  حني   
الفل�صطيني من بعده وقد ا�صدرت الكتابة عنه يف كتاب �صدر بالعربية ثم بالإجنليزية يف ما بعد وجدت 
فكان خياري  وا�صتنه�صوها  الفل�صطينية  للكيانية  ال�صا�س  و�صعوا حجر  الذين  اولئك  �صل�صلة  اأكمل  ان 
الفل�صطينية  الكيانية  باعث  ال�صقريي  احمد  عن  اكتب  ان  عبا�س  حممود  الرئي�س  من  وبتوجيه  اي�صا 
احلديثة كما �صميت كتابي عنه، فقد كان الرئي�س عبا�س يقدر ال�صقريي تقديرا عاليا وينزله املنزلة التي 
ي�صتحقها، اإذ ان  ال�صقريي نفخ يف رماد الق�صية لتتوهج قبل ان تنطلق �صرارتها على يد الرئي�س عرفات.

 كان ابو مازن يرى يف ال�صقريي زعيما فل�صطينيا بال منازع، لذا اطلق ا�صمه على اكرب قاعة يف 
املقاطعة وهي "قاعة احمد ال�صقريي" كما خ�صه دائما بالع�صويات والت�صميات وحفظ تراثه. 

يف  �صريحه  برتميم  اأمر  عبا�س  الرئي�س  رعاه  الذي  ال�صقريي  احمد  عن  كتابي  ا�صدرت  ان  ما 
غور الردن حني اخربته ب�صرورة ذلك، حيث �صارع من حلظتها لالت�صال بال�صفري املحرتم عطا اهلل 

اخلريي الذي حرك ور�صة ل�صالح ال�صريح واملحافظة عليه..

 اثناء و�صع كتابي عن احمد ال�صقريي بني يدي الرئي�س، نظر اليه وقال: بقي من قادة منظمة 
التحرير من هو ال�صهر والهم فقلت: يا�صر عرفات فقال: نعم.

انني  القراء ول ازعم  ليكون بني يدي  وال�صهيد  ال�صاهد  يا�صر عرفات  انذا ا�صع كتابًا عن   وها 
اعطيت الراحل ال�صهيد حقه او انني جئت مبا مل ياأت به من الفوا او كتبوا عنه من عرب واجانب ولكنني 
حاولت ان اقراأه واكتب ما تتبعت من م�صريته وما اراه بعيني وعيون من رافقوه وعملوا معه او عا�صوا 
ع�صره من قادة �صيا�صيني او قادة راأي وكتاب وادباء و�صعراء. حاولت ان اقراأ الراحل الكبري من عدة 
زوايا فل�صطينية وعربية ودولية وحتى ا�صرائيلية وان  اتبع م�صرية �صعب كامل من خالل ما عا�صه ابو 

عمار وهو ع�صر كامل ولي�صت �صنوات عمره فقط.

  اعطى الراحل عرفات الكثري.. الكثري وكان عمره يف العمل م�صروبا مب�صاعفات كبرية، فالرجل
مل يعرف حياة خا�صة ومل ينفق �صاعة واحدة  منذ اتى اإلى الدنيا بعيدًا عن اهتمامات ق�صيته.
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نعم،  لقد جتراأت وكتبت عن عرفات وانا الكاتب الذي ام�صى يف الكتابة اكرث من اربعني �صنة مت�صلة 
متمثال قول �صوقي يف  الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم "اأبا الزهراء قد جاوزت قدري مبدحك" ولكن عرفات 
ظل متاحًا لكل ابناء �صعبه و�صيظل متاحا لذاكرتهم و�صيبقى يف مناهجهم ومنا�صباتهم ويف الكوفية التي 

هي �صعارهم ويف العلم الذي اعاد عرفات ن�صره بعد اأن كان رفعه مكلفا ويعادل احلياة .

حممود  الرئي�س  الثالثة  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  قادة  عن  الكتابة  ا�صتكملت  انني  اأفتخر 
عبا�س، الرئي�س احمد ال�صقريي والرئي�س يا�صر عرفات والرتتيب ح�صب �صدور كتبي عنهم.

الفل�صطيني  ال�صعب  راية  يرفعون  مازالوا  وممن  م�صوا  ممن  فتح  ابناء  لكل  هدية  الكتاب  هذا 
الكتاب لكل  التي �صتوؤطرها فتح. كما اهدي هذا  القادمة  وي�صتلهمون ذكرى قائدهم  وحتى لالجيال 
املنا�صلني الفل�صطينيني على اختالف مواقعهم ون�صالهم وافكارهم يف الطار الوطني والى كل منا�صلي 
العامل الذين ظلوا يرون يف عرفات رمزا من رموز حركه التحرير العاملية، والى ا�صرته ال�صغرية التي مل 
يورث لها �صوى العتزاز ب�صريته وثروة وطنية هائلة وهي �صمعته ودوره .. اإلى زوجته ال�صيدة �صهى والى 
ابنته الوحيدة زهوة التي احتفظت ب�صيء من مالحمه وكربيائه، واحمد اهلل انه مكنني من ان اكتب 

عنه، راجيا ان اكون قد قدمت �صيئا نافعا.

واهلل املوفق

�سلطان احلطاب
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شكر وتقدير
ال�صكر املو�صول للرئي�س حممود عبا�س »اأبي مازن« / رئي�س اللجنة التنفيذية 
وجه  الذي  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  رئي�س  الفل�صطينية..  التحرير  ملنظمة 
اأنفذ الرعاية  اإلى رعاية هذا الكتاب والى ال�صندوق القومي الفل�صطيني الذي 

ممثال يف مديره العام الدكتور رمزي خوري.

امل�ؤلف
 �سلطان احلطاب
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ال�سهيد القائد يا�سر عرفات
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عرفات الشاهد والشهيد 
الفل�صطيني  الكفاح  رموز  ابرز  هو  وامنا  عابرًا  زعيمًا  ول  عاديًا  قائدًا  لي�س  عرفات 
املعا�صر، اذ اعاد و�صع احلالة الوطنية الفل�صطينية يف �صيغة ن�صالية يف التداول الفل�صطيني 

والدويل، وقرب فل�صطني لتكون دولة وتالم�س حق تقرير امل�صري..

اأنه اعاد زراعة احللم الفل�صطيني، فقد ظل يب�صر به  القيمة الكبرية لرمزية عرفات 
الوزراء  رئي�صة  كانت  حني   1948 عام  النكبة  اعقبت  التي  الفل�صطيني  ال�صياع  حالة  و�صط 
هو  اين  م�صتنكرة:  ت�صاأل  ال�صابق  موقعها  ومن  اخلم�صينيات  يف  مائري  جولدا  ال�صرائيلية 

ال�صعب الفل�صطيني؟!

يلهمهم  واأن  �صعبه  اأبناء  نفو�س  يف  الم��ل  ي��زرع  اأن  تاريخي  قائد  اأي  وعظمة  اهمية 
اأهدافهم الوطنية ليحرك فيهم الرادة باجتاه تلك الهداف ..

وحني كان الراحل عرفات ومنذ فجر الثورة الفل�صطينية املعا�صرة يف الول من كانون 
الثاين 1965 قد �صاغ ذلك احللم وخل�صه يف عبارة جميلة »حتى يرفع طفل فل�صطيني علم 
فل�صطني على الق�صى. .. وحتى ترفع زهرة العلم الفل�صطيني على امل�صجد الق�صى" .. وقد 

جاء ذلك يف �صياق "ثورة حتى الن�صر"..

عرفات الذي قال "ل اريد ان اكون جيفارا"، و كان يتحدث يل قبل اتفاق او�صلو اأثناء 
وجوده يف االردن لتلقي العالج وبعد ان واجه حادثة �صقوط طائرته يف ال�صحراء الليبية .. 
قال. " اريد �صيئًا ل�صعبي" .. كان يف ذهنه دولة فل�صطينية م�صتقلة وحق تقرير امل�صري .. كان 
ياأخذ ب�صكل اآخر من ا�صكال الن�صال واملقاومة والكفاح .. كان يقدم برنامج منظمة التحرير 
ل�صعبي"  �صيئًا  اأري��د  .." نعم  اخلريطة  على  فل�صطني  و�صع  اع��ادة  على  ويعمل  الفل�صطينية 
وكررها.. مل يكن ماأخوذًا بال�صعارات الرباقة .. كان يريد ان يورث كفاحه متعدد امل�صتويات 

لطالئع �صعبه وقيادتهم ..
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يتوقف حلظة واحدة حتى  �صعبه وحترير وطنه مل  لق�صية  الذي كر�س حياته  عرفات 
فا�صت روحه. فقد عرف ال�صجون واملطاردة وحماولت الغتيال واغالق احلدود يف وجهه 
ومتباينة  معقدة  عربية  عالقات  يف  وال�صتقطاب  املحاور  �صيا�صات  يتجنب  كيف  عرف  كما 
ام�صاك  او  امل�صي على احلبل  �صيا�صة  وفق  معها  للتعامل  بحاجة  دائما  والروؤية. ظل  التبعية 

الع�صا من املنت�صف..

املتفاين  املنا�صل  �صورة  لنف�صه  يكر�س  ان  بعمله  عرفات  الراحل  الرئي�س  ا�صتطاع 
واملخل�س يف نفو�س ابناء �صعبه الذين جرى اقتالعهم من وطنهم وتبديدهم وفر�س ولءات 
خمتلفة عليهم يف املنايف وقد ظلت هذه ال�صورة حية يف نفو�س الجيال التي تعمل على احياء 

ذكراه وتكر�س رمزيته يف نفو�صها..

وفكرًا  ف�صائل  الفل�صطيني..  الطيف  ال��وان  لكل  اعظم  م�صرتكا  جامعا  عرفات  كان 
و�صيا�صة وتيارات وقد ظل يرى يف جميع القوى الفل�صطينية التي كان �صرطه عليها )الوطنية( 
او حتى  القومية  ام  ال�صالمية  التيارات  كانوا يف  �صواء  فتح  لفل�صطني ل مييزهم عن  ابناء 

الليربالية ..

الثائر  تكوين  فيه  معنى،  م��ن  الكلمة  تعنيه  م��ا  بكل  تاريخيا  ق��ائ��دا  ع��رف��ات  ك��ان 
ويوا�صي  وايديهم  الطفال  روؤو�س  يقبل  كان  الذي  وال�صعبي،  والن�صان  وال�صيا�صي  واملنا�صل 
ب�صيطا يف  كان  �صاكنيها..  او�صاع  من  ليتاأكد  املخيمات  ويعرب  ويزورهم  واجلرحى  املر�صى 
طعامه و�صرابه ومالب�صه التي انفرد بها وميزته وميزها.. كما ا�صتطاع عرفات ب�صخ�صيته 
الكارزماتية ان يبني �صبكة عالقات دولية عري�صة ومنوعة يحملها هم ق�صية �صعبية، فكان 
وكافة حركات  وفيتنام  ال�صني  وقيمته يف  دوره  وثمنوا  به  تاأثروا  الذين  لثوار ع�صره  حليفا 

التحرر الوطنية يف ا�صيا وافريقيا وامريكا الالتينية..

مل ي�صع عرفات تابو على عالقاته مع الدول الغربية ول حتى تلك التي كان لها دور يف 
ولدة ا�صرائيل والعرتاف بها .. كان يدرك دائما ان عدالة ق�صيته اقوى وار�صخ من اي �صالح 
ا�صرائيل  ان  املعادلة �صعبة جلهة  بها طفل لن�صرته ولكن كانت  �صار  لو  وانها ق�صية عادلة 
ربيبة ال�صتعمار والمربيالية الغربية، وتعترب احلركة ال�صهيونية العاملية الطرف الخر يف 
مواجهة ال�صعب الفل�صطيني، فقد جاءت الغزوة ال�صهيونية منذ بداية القرن املا�صي مدجمة 
ال�صيا�صي مقابل عامل عربي مت�صارع ومنق�صم وغري قادر على ان  والتاأييد  واملال  بال�صالح 

يحمل الق�صية املركزية حيث يقربها من اهدافها ..

كان عرفات و�صط كفاحه ال�صر�س مع اعداء وطنه و�صعبه يدرك انه م�صروع �صهيد وان 
على  قادرة  م�صرية  ورثه  الذي  �صعبه  ولكفاح  للبناء  ا�صافة  هو  فيه  ي�صت�صهد  ل  يوم مير  كل 

املوا�صلة ول ي�صتطيع احد ان يلغيها او يعيد التعتيم عليها ..
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اآمن عرفات ب�صعبه واخذ دائما باحلوار حتى يف "غابة البنادق" كما ظل يقول وحني كان 
ُيطالب باملزيد او يجد من ي�صع الع�صي او يزايد عليه من اخوانه كان يقول"�صكر زيادة"..

كان �صلبا يف احلرب وال�صدام مع العدو، وقد �صهد له اعداوؤه بذلك يف اكرث من موقع 
وموقف ويف بريوت ومواقع اخرى ومنذ بداية ن�صاله يف ال�صوي�س لطرد الجنليز من م�صر 
وقد كان متطوعا، مرورًا بالكرامة التي زرع فيها بذرة ال�صمود وقاتل مع النفر القليل املوؤمن 
الى  و�صول   .. املرة   1967 عام  بعد هزمية حزيران  للعرب  العتبار  رد  �صرارة  اطلق  الذي 
الى  امل�صرف  الرحيل  يوم  والى  لبنان  فتح يف جنوب  بعد معارك  �صارون يف بريوت  مواجهة 

تون�س على طريق العودة الى الوطن من مدخل غزة ..

كل الذين نقدوا عرفات ونالوا منه وهاجموه واعرت�صوا على م�صريته عادوا واعتذروا له 
او نقدوا انف�صهم او ترحموا عليه ان�صانا وم�صرية،  فقد كان قامة عالية مل ي�صتطع املرتب�صون 

النيل منها..

كانت روؤية عرفات بعيدة املدى تاأخذ بال�صباب وترى ان العامل �صريك وقد يكون بع�س 
مواقف دوله �صريكة يف دعم ن�صال ال�صعب الفل�صطيني. فقد ظل الميان يعمر �صدره بعدالة 
ق�صيته ومل يت�صرب الياأ�س الى نف�صه حتى يف اكرث اللحظات حلكة وق�صوة حني كان حما�صرا 
من ا�صرائيل يف املقاطعة ل�صهر ارادوا فيها عزله ولكن مل ينالوا منه ومل يرفع راية بي�صاء 
او ي�صت�صلم، فقد حول املقاطعة الى خلية ثورية �صدت انتباه العامل وكانت املرارة ان العامل 
العربي وقادته الذين دفعوا الثمن لحقا يف تراكمات الربيع العربي كانوا يتفرجون ومل يفعلوا 
الكثري لك�صر احل�صار عنه خا�صة حني عقدوا قمتهم يف بريوت التي ا�صدرت املبادرة العربية 
ولكن ذلك مل يخلق عنده ردة فعل  لقد كان خمذول  بالفيديو..  وكان عرفات قد خاطبهم 
ومل يخرج عن �صياق العمل الثوري الذي كانت بع�س الثورات او احلركات تخطئه فتمار�س 

الرهاب لتقع يف �صباكه..

�صرية حياته ت�صتحق تدوينا عامليا، فهي من ال�صري النادرة، فقد عا�س منا�صال ورحل 
�صهيدا وهذا اعلى ما يتمناه قائد ثوري.. ولن ا�صرائيل مل ت�صتطع ان جتعل منه �صخ�صية 
تقبل روايتها يف القد�س واحلرم القد�صي اغتالته بعد ان هددته، وقد ادرك ذلك يف حمادثات 
كامب ديفيد الفل�صطينية ال�صرائيلية التي متت برعاية امريكية ومب�صاركة الرئي�س المريكي 
طاولة  على  ت�صّرح  القد�س  كانت  حني  العرب  بالقادة  ليت�صل  يخرج  كان  فقد  كلنتون،  بيل 
املفاو�صات ولكن مل يكن يف نداءاته ي�صمع حيًا، لذا عاد ل�صراره وحتمل م�صوؤولياته وقال ان 
روا له جنازة وكانت هذه النبوءة �صائبة حني اف�صل ما تطلع له اعداوؤه منه  عليهم ان يح�صّ

بخ�صو�س القد�س ومل يلوث ا�صمه او �صمعته ومل ي�صتطع احد ان يزايد عليه ..
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يرحل عرفات، فيمالأ ا�صت�صهاده ال�صمع والب�صر وي�صتقبل جثمانه يف رام اهلل ا�صتقبال 
العظماء، فقد جاءته فل�صطني لتودعه لنه حملها يف قلبه وارادته وازاح عنها ركام الن�صيان 

واخلذلن..

وقد �صهر العامل على طريقة اغتياله ومازال الغتيال الذي دبرته ا�صرائيل ي�صكل حالة 
كتلك التي رحل بها احل�صني يف كربالء او تلك التي �صاحبت رحيل غيفارا او عبد النا�صر..

قلوبهم  نب�س  ورافقت  الفل�صطينيني  دماء  يف  �صريته  تخرثت  وقد  مفجعا  رحيله  كان 
وا�صبح الرحيل الذين �صببه اغتياله و�صما يف تاريخ فل�صطني ل ينمحي ال باعادة العتبار 
له و�صعبه ولن يكون ذلك عزيزا على �صعب عظيم علمه عرفات كيف ي�صنع من املخيم جيال 
يقاوم ومن �صفائح الزينكو وبطاقات املوؤن قادة عظاما رافقوه، فمنهم من ق�صى نحبه ومنهم 
من ينتظر ولكنهم مازالوا خلفه ومن بعده يحملون الراية ويهتفون ليوم النطالقة ويوا�صلون 
م�صرية الكفاح التي تتقدم ب�صكل يحا�صر ا�صرائيل ويزيد من عزلتها يف كل املحافل الدولية 

وامام العامل..

الراية .. راية عرفات.. راية فل�صطني مازالت مرفوعة ويحملها من يدرك ان ال�صالبة 
�صفة فل�صطينية ل تفارق املو�صوف املنا�صل .

ل  متوقدا  م��ازال  الن�صال  يف  فر�صيده  ام�س،  كاأنه  ال��ذي  رحيله  على  مت�صي  �صنوات 
ينطفىء .. ومازال الذين عا�صوا معه او جاءوا من بعده من الجيال يحفظون عرفات �صورة 
و�صرية ومازال خلفه الرئي�س حممود عبا�س يواجه نف�س التهديد لنه مازال ي�صري الى نف�س 

الهداف التي ا�صار اليها عرفات وكر�صها ..

ف�صالم عليك يا اأبا عمار .. يوم ولدت ويوم رحلت ويوم تبعث حّيًا..

�سلطان احلطاب
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  من هو ياسر عرفات
لحقًا  ا�صتهر  ال��ذي  احل�صيني  ..  القدوة  عرفات  ال��روؤوف  يا�صر" عبد  "حممد   ولد 
اأ�صرة  ال�صاد�س يف  ترتيبه  1929  ليكون  اآب  من  الرابع  يوم  القد�س  عرفات يف  يا�صر  با�صم 
)والدتها  ال�صعود  اأبو  خليل  زهوة  والأم  احل�صيني،  القدوة  عرفات  داوود  الروؤوف  عبد  الأب 
اأمرية �صليم اأبو ال�صعود(، وذلك يف  منزل يف الزاوية الفخرية؛ زاوية اآل اأبو ال�صعود يف اجلهة 

اجلنوبية الغربية من احلرم القد�صي ال�صريف.

التجارة  اأ�صرية حميمة برعاية والده الذي كان يعمل يف  اأجواء   ن�صاأ يا�صر عرفات يف 
متنقاًل بني القد�س، حيث كان ميتلك متجرًا للحبوب يف �صوق خان الزيت وغزة والقاهرة، 
كل عام، خا�صة يف  القد�س  يف  تزور  القاهرة،  مع  زوجها يف  تقيم  واأمه زهوة  التي  كانت 
فرتات الولدة جريًا على عادة العائالت يف ذلك الوقت، وكانت تقيم  مع اأطفالها يف منزل 
�صقيقها �صليم، وقد اأجنبت يا�صر وفتحي يف ذلك البيت،وكانت قد �صكنت مع زوجها قبل �صفر 
العائلة اإلى م�صر يف "امليلوية"  ويف "الواد" قرب احلرم القد�صي، ورافقت زهوة زوجها عند 
انتقاله اإلى القاهرة، التي �صافر اإليها ليتابع ق�صية مرياث له من وقف الدمردا�س وهو من 
اأكرب الأوقاف يف م�صر. وعمل عبد الروؤوف يف جتارة القطن يف القاهرة. وكانت زهوة ترتدد 
كثريًا على القد�س، ومعها يا�صر، حتى  وفاتها �صنة 1933  مبر�س يف الكلى، ويا�صر ما زال 

دون الرابعة من عمره.

اجلد الأعلى لالأ�صرة حممد بن يو�صف القدوة، كان يتنقل بني حلب وغزة قبل اأن ي�صتقر 
ان جدة  القدوة هو  لعائلة  االأ�صل احللبي  يعزز  وما  �صريف عرفات.  �صقيقه احلاج  فيها مع 
يا�صر عرفات تنتمي، على الراجح، اإلى عائلة "دمري طا�س" الرتكية الأ�صل وتعني بالعربية 

احلديد". من  "حجر 
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وفاة والدته
بعد وفاة "زهوة"، وبناء على طلب �صقيقها �صليم، وافق عبد الروؤوف على اأن يبقى  يا�صر 
و�صقيقه الأ�صغر فتحي الذي ولد يف القد�س اأي�صًا قبل اأ�صهرمن وفاة اأمه ليعي�صا يف كنف خاله 

�صليم اأبو ال�صعود وزوجته يف القد�س. 

مل يكن �صليم وزوجته قد رزقا باأولد، فاأحاطا اليتيمني باحلب والرعاية، وعا�س الولدان 
ونزاع.. �صراع  بحياتهما  املحيطة  العامة  الأج��واء  يف  كان  القد�س.  يف  اأربع  �صنوات  معهما 

ال�صابعة  ويف   ،1929 ال��رباق  ثورة  �صنة  ذات  يف  يا�صر  ولد  فقد  ومقاومة..  ون�صال  احتالل 
الأطفال  من  وكغريه   ،1936 ثورة  اأح��داث  من  جانبًا  يا�صر عرفات  الطفل  �صهد  من عمره، 
الربيطانية،  الدوريات  عجالت  اأمام  امل�صامري  و�صع  ويف  احلجارة  ر�صق  يف  عرفات  �صاهم 
بق�صوة  واعتقلوه  خاله  �صليم  منزل  الربيطاين  الحتالل  جنود  دهم  عندما  موجودًا  وكان 
وعنف وتعر�س يا�صر بنف�صه لل�صرب من اجلنود الربيطانيني، الأمر الذي ترك اأثرًا كبريًا يف 
"الطفل" يا�صر، ون�صاأ يف و�صط يعج باملنا�صلني الوطنيني، الأمر الذي اأثر فيه كثريًا، حتى اأن 
معظم األعابه كانت ت�صتمل على  بنادق خ�صبية ومتثيل جلنود و�صباط، كما قال �صقيقه فتحي، 

الذي ي�صيف اأن يا�صر كان يقول له "تعال نلعب لعبة حترير فل�صطني".

بالتاريخ  تعبق  ال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ة،  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  على  عيناه  القد�س)1(تفتحت  ويف 
وتعج  بالقدا�صة يف كل مكان فيها. وتعرف فيها، الحقًا، اإلى احلاج اأمني احل�صيني عن طريق 

ال�صيخ ح�صن اأبو ال�صعود.

سفره إلى القاهرة
ويف العام التايل انتقل يا�صر ليعي�س يف كنف والده يف القاهرة.. املحطة التي ا�صتقر فيها 
بعد  تنقله يف عمله التجاري بني القد�س وغزة والقاهرة خالل ال�صنوات الثماين الأولى من حياة 
يا�صر )1929 -1937(، وكان الأب ي�صحب ابنه يا�صر معه يف بع�س �صفراته اإلى غزة والقاهرة.

انتقل يا�صر و�صقيقه فتحي ب�صحبة ابن خالة اأمهما راجي اأبو ال�صعود اإلى القاهرة يف 
العام 1937 يف رحلة بالقطار مرورًا بغزة وخان يون�س و�صيناء. ولكن عالقة يا�صر بالقد�س مل 

تنقطع بعد و�صوله اإلى القاهرة.
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هامش 

)1( عرفـات والقدس
عا�س �ل�سهيد يا�سر عرفات طفولته �لأولى يف �لقد�س، وكان يحلو له د�ئماً �أن يردد �أنه مقد�سي، 
فو�لدته زهوة �أبو �ل�سعود مقد�سية، وو�لده و�خوته عا�سو� يف �لقد�س قبل �أن يرحلو� �إلى �لقاهرة يف 
�سنة 1927. وحني توفيت و�لدته يف �سنة 1933 يف �لقاهرة، جاء خاله �سليم �أبو �ل�سعود لي�سطحب يا�سر 
عرفات )��سمه �لأ�سلي حممد عبد �لرحمن( و�سقيقه فتحي �إلى �لقد�س للعي�س يف كنف �خلال و�مر�أته 
�للذين مل يرزقا باأطفال. و�ملعروف �أن يا�سر عرفات مولود يف 1929/8/4، �أي بعد يوم و�حد من �ندلع 
هبَّة �لرب�ق يف �لقد�س يف �سنة 1929. ويف �لقد�س �سهد �ملرحلة �لأولى من ثورة 1936، ور�أى باأم �لعني 
�سن  وكان  �لعتقال،  �إلى  ي�سوقونه  ثم  �سرباً  وي�سبعونه  خاله  منزل  يقتحمون  وهم  �لإنكليز  �جلنود 

عرفات �آنذ�ك ل يتعدى �ل�سابعة.

يقع منزل �سليم �أبو �ل�سعود بجو�ر �لز�وية �لفخرية بحي �ملغاربة من �جلهة �ل�سرقية للحائط 
�لغربي، �أو حائط �لرب�ق �لذي ي�سميه �ليهود "حائط �ملبكى".

�إلى  �لحتالل  جي�س  ب��ادر  �لإ�سر�ئيلي،  �جلي�س  �أي��دي  يف  �لقد�س  �سقطت  حني   1967/6/7 ويف 
هدم حي �ل�سرف و�سوق �لبا�سورة وجزء من حي �ل�سريان وحارة �ملغاربة يف 1967/6/10 بذريعة تو�سيع 
�ل�ساحة �ملال�سقة للحائط �لغربي، لكن جامع �ملغاربة و�لز�وية �لفخرية ��ستثنتهما عملية �لهدم، وجنا 
معهما منزل �سليم �أبو �ل�سعود �إلى حني، ففي �سنة 1969 جرى هدم �ملنزل �لذي عا�س فيه يا�سر عرفات 
�أقر�نه بالقرب من �حلائط �لغربي حيث ي�ساهد �ليهود وهم ياأتون  طفولته �لأول��ى، وكان يلعب مع 
�إلى �ل�سالة �أمام �حلائط، ومل مينعه ذلك �مل�سهد من م�سادقة بع�س �ليهود �ملجايلني له، متاماً مثلما 
حدث له يف �لقاهرة عندما كان يرتدد على منزل �سديق له يدعى مر�د مرزوق، وكانا جري�ناً يف �سارع 
طور �سينا بحي �ل�سكاكيني. ومر�د مرزوق هذ� غادرت عائلته �إلى �إ�سر�ئيل يف �سنة 1955، وظل يحن 
�إن��ه كان يلعب  �أح��رون��وت يف 1994/1/3  �إل��ى �لقاهرة، وق��ال يف مقابلة �سحافية مع جريدة  يديعوت 
مع يا�سر عرفات يف �حلي �لذي ي�سكنان فيه، ويف م�ساجر�ت �لفتيان كان يد�فع عنه ومل ي�سمعه قط 
وباأ�سله  بفل�سطني  �إل ويذكر �جلميع  �ليهود، لكنه مل يكن يدع منا�سبة  بكلمات مهينة بحق  يتلفظ 
�لفل�سطيني. وعلى هذ� �ملبد�أ كان يحتفظ ب� "�سليب �للورين" �لذهبي �لذي �أهد�ه �إياه �جلرن�ل ديغول 
و�أر�سله �إليه مع منظمة فر�سان مالطا. ول غرَو يف ذلك، فمدينة �لقد�س، على قد��ستها، مل تكن مدينة 
متجهمة، بل �ت�سمت بثقافة منفتحة، مبا يف ذلك �لثقافة �لدينية. وكان ذلك يتج�سد يف �لحتفالت 
و�أنا�سيد  �ل�سعانني  و�أحد  �لنبي مو�سى وعيد مارجرج�س  روبني ومو�سم  �لنبي  �مل�سرتكة مثل مو�سم 
�سبت �لنور وعيد �لبورمي �ليهودي )عيد �مل�ساخر( وم�سرية درب �لآلم )درب �جللجلة( �لتي تبد�أ من 
�ساحة �ملدر�سة �لعمرية حتى كني�سة �لقيامة �أو كني�سة �لقرب �ملقد�س. و�ملعروف �أن �أحد �أبناء �آل ن�سيبة 
�مل�سلمني يقوم يف �سباح كل يوم بفتح باب كني�سة �لقيامة، ثم يغلقها يف �مل�ساء بعد �أن يت�سلم �ملفتاح من 
�أحد �أبناء عائلة غ�سية �مل�سلمة. وهذ� �لتقليد يعود �إلى �سنة 1611 كو�سيلة للخروج من د�ئرة خالفات 

�لطو�ئف �مل�سيحية على �لأحقية يف فتح �لباب و�إغالقه.

�أم��ا وعيه  �لقاهرة.  �أوًل، ثم يف  �لقد�س  يا�سر عرفات يف  �لطبيعية تفتحت طفولة  �لأج��و�ء  يف هذه 
�لقادر  عبد  غري  �ملنزل  �ساحب  يكن  ومل  �لقاهرة،  يف  �ملقد�سيني  �أح��د  منزل  يف  ين�سج  ب��د�أ  فقد  �ل�سيا�سي 
ف  �حل�سيني قائد جي�س �جلهاد �ملقد�س �لذي ��ست�سهد يف معركة �لق�سطل بالقد�س يف 1948/4/7، وهناك تعرَّ
يا�سر عرفات �ل�ساب �إلى في�سل بن عبد �لقادر �حل�سيني �لذي �تخذ من "بيت �ل�سرق" يف �لقد�س مقر�ً �سرياً 
�لإ�سر�ئيلي.  �سلطات �لحتالل  �أن ت�سادره  �لفل�سطينية قبل  �لتحرير  ملنظمة  علنياً  حلركة فتح، ثم مقر�ً 
�سنة 1897 بطر�ز معماري جميل  �ل�سيخ ج��ر�ح يف  �إ�سماعيل مو�سى �حل�سيني يف حي  �ل�سرق" بناه  و"بيت 
يعك�س منط �ملعمار �لفل�سطيني يف حقبة �حلد�ثة و�ملعا�سرة. ولعل �لبد�يات �لن�سالية لل�سهيد يا�سر عرفات 

�نطلقت من �لقتال يف جنوب فل�سطني حني �لتحق بجي�س �جلهاد �ملقد�س يف عام 1948.
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مل يَر يا�سر عرفات �لقد�س بعد �أن غادرها مع عائلته يف �سنة 1937 �إل يف �سنة 1964 حني و�سل 
�إليها لالن�سمام �إلى �ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني �لأول، �لذي �نتهى باإعالن تاأ�سي�س منظمة �لتحرير 
�لفل�سطينية، وكانت �لقد�س �آنذ�ك ما ز�لت خا�سعة لالإد�رة �لأردنية. ثم عاد ليزورها جمدد�ً يف �سنة 
1967 بعد �أن �سقطت �أ�سرية يف قب�سة �لحتالل �لإ�سر�ئيلي. فعندما �ختار يا�سر عرفات �لذهاب �إلى 
�أكرث من  �آب 1967 لإعادة تنظيم �ملجموعات �لفد�ئية �لفتحوية، ت�سلل  �ل�سفة �لغربية يف �لأول من 
مرة �إلى �لقد�س، وجتول يف �ملكان �لذي عا�س فيه �سنو�ت طفولته. ويف تلك �لآونة كان يقيم يف منزل 
�إبر�هيم �ل�سنطي يف �لقد�س )�ملنزل رقم 4- �سارع �لقدي�س مرق�س(. وحني دهمته �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية 
�لتي كانت ت�سعى ور�ءه من بلدة �إلى بلدة، ومن �سارع �إلى �سارع، مل يعرثو� �إل على �أ�سلحة، وهكذ� �أفلت 
من �أيديهم. وكان د�فيد رونني �ل�سابط �مل�سوؤول عن ق�سم �ملطاردة يف جهاز �ل�ساباك يتعقبه يف جميع 
�لأردن من خما�سة مرج  نهر  ��ستخبارية عن عبوره  ت�سربت معلومات  بعدما  �لغربية  �ل�سفة  �أنحاء 
�أبو  �أبو علي �ملدين وعبد �لإله �لأث��ريي و�أحمد قمحية وحممود  نفخة مع جمموعة فد�ئية قو�مها 
ر��سد ومازن �أبو غز�لة )�ل�سهيد يف ما بعد( وممدوح �سيدم )�ل�سهيد �أبو �سربي( وعمر �أبو ليلى وعبد 
�لعزيز �ساهني وعبد �حلميد �لقد�سي ومن�سور �أبو د�م�س وعبد �هلل �جلولين وحممد علي عمر�ن. 
�إلى حي نفيه  �لثالثة �لتي �ساهد يا�سر عرفات فيها �لقد�س كانت يف 1995/11/10 حني و�سل  و�ملرة 
�أبيب لتقدمي �لعز�ء لأرملة يت�سحاق ر�بني )ليئة ر�ب��ني(. ويف طريق �لعودة طلب من  �أفيفيم يف تل 
منظمي موكبه �أن مير بالقد�س، وكان له ما �أر�د، ف�ساهد �أنو�ر �ملدينة وقبة م�سجد �ل�سخرة و�مل�سجد 

�لأق�سى وباب �لعمود وبع�س �ل�سو�رع �ملحيطة بالقد�س �لقدمية.

يف موؤمتر كامب د�يفيد )2000/7/11( �لذي �قت�سر على يا�سر عرفات و�لرئي�س �لأمريكي بيل 
كلينتون و�إيهود بار�ك، عالوة على مادلني �أولرب�يت وزيرة �خلارجية �لأمريكية وجورج تينيت مدير 
�لأمّرين  وقا�سى  �لر�سل،  معاناة  �أبو عمار  عانى  وم�ساعديهم،   )CIA( �لأمريكية  �ل�ستخبار�ت  وكالة 
امل�ؤمتر. ففي ذلك  اإدارة احلكام العرب ظه�رهم له يف ذلك  جراء ال�ضغ�ط الأمريكية عليه، وجراء 
�أو  �لقد�سي حتى مقابل حيفا  �أي جزء من �حل��رم  �لتخلي عن  بقوة على رف�س  �أ�سر عرفات  �ملوؤمتر 
يافا. وكان بهذ� �ملوقف يت�سدى لقرت�ح �إيهود بار�ك تق�سيم �حلرم بني �لفل�سطينيني و�لإ�سر�ئيليني، 
فيكون �مل�سجد �لأق�سى وم�سجد قبة �ل�سخرة للم�سلمني، ويكون لليهود �ملكان �ملزعوم لهيكل �سليمان. 
وخاطب �أبو عمار �لرئي�س كلينتون بقوله: "لن �أبيع �لقد�س، ولن �أوقع �أي �تفاقية من دون �لقد�س". 
ل  �إن��ه  لهما  عمار  �أب��و  ق��ال  �لقد�س  م�ساألة  يف  عليه  �ملتز�يد  و�لإ�سر�ئيلي  �لأم��ريك��ي  �ل�سغط  وحيال 
ي�ستطيع �أن يت�سرف منفرد�ً يف هذ� �ملو�سوع، وعليه �لت�سال بالقادة �لعرب. وملا حاول �لت�سال مل يرد 
عليه �إل و�حد قال له: نحن نثق بك، فت�سرف كما ترى. حينذ�ك، ويف خطوة متل�سية، قال لكلينتون: 
�لعام  �لأم��ني  �لقد�س( ومن  �لثاين )رئي�س جلنة  �مللك فهد و�مللك �حل�سن  بياناً موقعاً من  �أعطوين 
جلامعة �لدول �لعربية ومن رئي�س موؤمتر �لدول �لإ�سالمية، يوؤكدون فيه �أنهم يتخلون عن �لقد�س 
لإ�سر�ئيل، حينذ�ك �ساأفكر بالتخلي عنها. ويف �أحد �جتماعات كامب د�يفيد طلب �لرئي�س كلينتون من 
�ل�سهيد يا�سر عرفات �أن يتخلى عن حق �لعودة و�أن يقبل تق�سيم �ل�سيادة على �حلرم �لقد�سي نزوًل عند 
رغبة �لإ�سر�ئيليني. فما كان من يا�سر عرفات �إّل �أن رف�س هذ� �لطلب فور�ً، وخاطب كلينتون �ساخر�ً: 
"يبدو �أنك مل تنم جيد�ً �لبارحة يا �سيادة �لرئي�س". وهنا تدخلت وزيرة �خلارجية مادلني �أولرب�يت 
لتقول لأبي عمار: "عليك �أن تلزم حدك، فاأنت تخاطب رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية". فاأجابها 

عرفات: "�إن رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية هذ� يعر�س عليَّ �سجناً ل دولة".

�مل��ر�ت، بينما كان يا�سر عرفات يجري مقابلة �سحافية، �ساأله �ل�سحايف عن �لقد�س  �إحدى  يف 
�إلى  �لرتجمة  �أن  غري  باملاليني".  �سهد�ء  ر�يحني  �لقد�س  "َع  �ملحببة:  بطريقته  فاأجابه  وم�سريها، 
�لإنكليزية جاءت جمافية للمعنى وللق�سد، وفهم بع�س ذوي �لعقول �ملحدودة �أن يا�سر عرفات يريد 
�أن يقدم ماليني �ل�سهد�ء كي يذهب �إلى �لقد�س ملجرد �لزيارة. وعندما بلغته تلك �لرتجمة �ل�سوهاء 
�سحك وقال �إن �لذهاب �إلى �لقد�س يعني حتريرها، و�لتحرير ي�ستحق �ل�سهد�ء بالفعل. وكانت �لقد�س 
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يف ذ�كرة يا�سر عرفات ل جمرد مدينة عا�س فيها طفولته �لأولى، بل عا�سمة لفل�سطني �حلرة، ومدينة 
لها تاريخ مر�سود ودور م�سهود.

فهي �ملدينة �لتي ُعقد فيها �أول موؤمتر ن�سائي فل�سطيني يف 1929/10/26، وبالتحديد يف منزل 
�ملوؤمتر  �ملوؤمتر �لذي رئ�سته زوجة مو�سى كاظم �حل�سيني ُعقد قبل  زوجة عوين عبد �لهادي. وهذ� 
�لن�سائي �لعربي �لأول يف �لقاهرة برئا�سة هدى �سعر�وي )1938(. ويف �لقد�س �عتقل مطر�ن �لقد�س 
بطر�س  �لأب  مع  �لقد�س  بطريركية  �إلى   1974/8/8 يف  ب�سيارته  عائد�ً  كان  بينما  كبوجي  هيالريون 
)�أبو  �لوزير  �إلى خليل  �إلى حركة فتح، و�لجتماع  جرجريي من �خلن�سارة يف لبنان، بتهمة �لنتماء 

جهاد( يف بريوت، ونقل �أ�سلحة وذخائر �إلى �لفد�ئيني يف �لقد�س.

�لأدي��ان  �لقد�س من مدينة متعددة  �إ�سر�ئيل تعمل على حتويل  �لأم�س، ها هي  و�ليوم كما يف 
و�لثقافات، كما هي بالفعل وكما نا�سل يا�سر عرفات و�ملقد�سيون يف �سبيل هويتها، �إلى مدينة يهودية 

خالفاً لتاريخها �لعربي.

لنتذكر �أن �أريئيل �سارون جاء �إلى �حلرم �لقد�سي يف 2000/9/28 بحماية مئة رجل �أمن، فتلقاه 
�لفتيان �لفل�سطينيون من �أبناء �ملدينة بال�ستائم و�ل�سباب. وكان �أنور �ل�ساد�ت جاء �إلى �حلرم �لقد�سي 
يف �سنة 1977، ونال من �لفتيان ما نال �سارون بعده بثالث وع�سرين �سنة. مل ت�ستغرق زيارة �سارون غري 
ن�سف �ساعة فقط، لكن يا�سر عرفات قاد، يف �أثرها، �نتفا�سة عارمة من �أجل �لقد�س د�مت �أربع �سنو�ت.

ويف �أثناء �لنتفا�سة حو�سر يف مقره يف ر�م �هلل وظل حما�سر�ً حتى ��ست�سهاده �غتياًل.
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وكان خاله يذهب اإلى القاهرة لإح�صار اأبناء وبنات اأخته لق�صاء ال�صيف يف القد�س يف 
كل عام، وا�صتمر ذلك حتى بدايات احلرب العاملية الثانية.

الزوجة  وهي  م�صرية،  غزويل  نظرية  وزوجته   ال��روؤوف  عبد  وال��ده  مع  يا�صر  وعا�س 
الثانية لعبد الروؤوف، تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى "زهوة"،  وباقي اأفراد الأ�صرة )اإنعام 

وجمال وي�صرى وم�صطفى وخديجة وفتحي(..   

القاهرة،  يف  ال�صكاكيني  بحي  �صينا  طور  �صارع  يف  م�صتاأجر  بيت  الأ�صرة  يف   عا�صت 
متدينا،  بيته...كان رجال  ونظاما منوذجيني يف  ان�صباطا  يا�صر �صارما  يفر�س  والد  وكان 
يوؤدي فرو�صه  اخلم�صة يوميا، ويقراأ القراآن بانتظام، وقد علم اأبناءه اأ�صول الإ�صالم املعتدل، 
م�صددا قبل كل �صيء على احرتام الآخرين، الأمر الذي ترك ب�صمات وا�صحة على �صخ�صية 
البناء. وقد قال يا�صر يف ما بعد:  تويف اأبي دون اأن يرتك يل اإرثا ماديا، ولكنه، يف الواقع، 

اأورثني كنزين: ال�صجاعة والإميان الديني .

أخته ترعاه 
تكربه  كانت  التي  اإنعام  الكربى  باأخته  القاهرة،  الأولى يف  �صنواته  يا�صر، خالل  تعلق 

باثنتي ع�صرة �صنة، واأحبها كاأنها اأمه، يف حني حتدثت عنه اخته خديجة )2(.

والده عبد الروؤوف القدوة
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)2( شقيقته خديجة 
كان عرفات مل يتجاوز بعد �لثالثة من عمره،عندما �نتقل للعي�س يف قاهرة �ملعز، بعد وفاة �أمه 
�ل�سيدة "زهوة �سليم خليل �أبو �ل�سعود"، وهو بذلك ل يتذكرها .. �أو على �لأقل مل ينعم بح�سن �أمه 
�لد�فئ كاأي �أم ترعى وليدها �ل�سغري.. وحتدثنا �حلاجة خديجة عن تلك �لأيام �لتي عاي�ستها، وهي ل 

تتلقى �أي ر�تب من �ل�سلطة �لفل�سطينية.

تقول �حلاجة خديجة: كانت �لو�لدة �م يا�سر عرفات �أماً حنوناً هادئة �لطباع ومتتلك �سخ�سية 
قوية..وتربطها عالقة جيدة باأ�سرتها، بكل من تعرفهم، �سو�ء كانو� من �لأقارب، �أو �جلري�ن، وكانت 
وفاتها حادثة مفجعة �أ�سابت حياة �أبي وحياتنا نحن كاأ�سرة بارتباك د�م ل�سنو�ت.. كان رحيلها مفاجئا.. 
و�سبب لنا جميعا �سدمة كبرية �أثرت فينا جميعا.. فتولينا نحن �لبنات �أنعام وي�سر� و�أنا �سوؤون �لأ�سرة 

ورعايتها، �إلى �أن كرب كل �إخوتي.

وت�ستذكر: عندما ترك عرفات  بيت خايل �سليم �أبو �ل�سعود يف �لقد�س �لذي رعاه قبل �أن ينتقل 
جديد�ً  �سرير�ً  له  �أح�سر  �لتايل  �ليوم  ويف  عاماً،  ع�سر  �ستة  �لعمر  �أبلغ حينها من  كنت  �لقاهرة  �إل��ى 
�لفل�سطينية  �لتحرير  ملنظمة  رئي�ساً  �أ�سبح  عندما  فتحي.حتى  �سقيقه  عن  خا�س  �سرير  له  و�أ�سبح 
ومن خالل زيار�ته �لتي ل تتجاوز �ل�ساعات كان يعتذر عن ماأدبة تقام له من قبل �لرئا�سة �مل�سرية 
ويف�سل �أن ياأتي للبيت ليتناول �لطعام يف بيت �لعائلة مب�سر �جلديدة،وكان ميازحنا بلهجة م�سرية: 

�أنا �ساحب بيت وم�س حمتاج عزومة.

وت�ستذكر �حلاجة خديجة: ع�سنا جميعاً �أ�سرة متما�سكة ت�سودها �ملحبة و�ملودة قبل �أن نفرتق يف 
بالد �هلل �لو��سعة وعندما تخرج يا�سر عرفات من كلية �لهند�سة بجامعة �لقاهرة  ورحل للكويت تفرغ 
للعمل �لع�سكري وللمقاومة من �أجل فل�سطني ومن �أجل �لعودة حيث تقيم �أ�سرتنا يف �لقد�س ومنها 
غادر �إلى �سورية، ومن �سورية �إلى �لأردن ثم �إلى لبنان، ومن ثم �إلى تون�س، ورغم تلك �ل�سنو�ت كنا 
على �ت�سال د�ئم لكن مل يكن ي�سركنا يف �أ�سر�ر عمله ب�سبب طبيعته �ل�سيا�سية و�لع�سكرية �لتي حتتاج 

كثري�ً من �ل�سرية.

كما حدثتنا �حلاجة خديجة عن دورها �لريادي يف تاأ�سي�س جمعية �لقد�س للتنمية �لجتماعية 
يف �لقاهرة وم�ساركتها كمتطوعة يف �لهالل �لأحمر بالقاهرة وعن دورها �لإن�ساين خالل حرب بريوت. 
بعد عودتها مع �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية قام �لرئي�س عرفات بتخ�سي�س قطعة �أر�س لإقامة فرع 
�لفل�سطينية  �لعائالت  �ل�ساطئ  بهدف م�ساعدة  �سمال خميم  و�لتي تقع يف منطقة  للجمعية يف غزة 
�لأك���الت  بع�س  �أو  �ل�سوف  �أو  �مل��ط��رزة  �مل�سغولت  بع�س  �إن��ت��اج  على  �لبيوت  رب���ات  وت��دري��ب  �مل�ستورة 
�لفل�سطينية وكانت بالفعل من �ملوؤ�س�سات �لر�ئدة، �إل �نها تقول: بكل �أ�سف �ساع كل ما بنياناه وحرمت 
�لنق�سام  �أح���د�ث  يف  عليها  �ل�ستيالء  مت  حيث  �جلمعية  خ��دم��ات  م��ن  �ل�ستفادة  م��ن  �لفقرية  �لأ���س��ر 
�لذين  �ل�سهد�ء  �أبناء  من  �لأيتام  يرعى  �لذي  �ل�سمود  بيت  �أ�س�ست  كما  �لحتالل.  طائر�ت  وق�سفتها 
و�ساتيال  �ملجزرة مبخيم �سرب�  �أنقا�س  تركو� بني  يا�سر عرفات وخا�سة ممن  �لقائد  �ل�سهيد  تبناهم 

حيث �عتنت بهم وكانت تزورهم با�ستمر�ر.

وعن �سيوفها وزو�رها �ليوم تقول: ز�رين بع�س من �لقادة منهم نبيل �سعث وزوجته ود.زكريا 
�لغا �لذي تربطنا به عالقة ن�سب يف �لعائلة و�أي�سا بع�س �لإخوة و�لأخو�ت �ل�سباب من �أبناء حركة 

فتح و�أي�سا خالد م�سعل و�إ�سماعيل هنية.

وت�ساءلت: متى يكون �ل�سعب �لفل�سطيني يد�ً و�حدة ويقدم قادته �مل�سلحة �لعامة على �مل�سلحة 
�ل�سخ�سية لإكمال م�سرية �حلرية و�لتحرير و�إقامة �لدولة �لفل�سطينية وعا�سمتها �لقد�س �ل�سريف.
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مدرسته األولى )المدرسة االبتدائية(
بعد و�صوله اإلى القاهرة، التحق يا�صر بال�صف الأول يف مدر�صة خا�صة تدعى"مدر�صة 
املرحلة  هذه  يف  يا�صر  وحر�س  فالثانوية.  فالبتدائية  احل�صانة  من  ف�صوًل  وت�صم  م�صر"، 
اأي�صا على اأن يظل قريبا من �صقيقه ال�صغري فتحي)3(يحيطه برعايته واهتمامه رغم �صغر 
�صنه هو اأي�صا، فقد كانا مرتبطني معا بعالقة خا�صة جدا منذ ولدة فتحي �صنة 1933. وبرزت 
مواهب يا�صر القيادية وميله ملمار�صة ال�صلطة يف املدر�صة، واأولها انه كان يتولى امل�صوؤولية عن 
الكبريات  �صقيقاته  اأن  املنزلية، رغم  الأعمال  واأتقن يف �صن مبكرة  الأ�صغر فتحي،  �صقيقه 
وحياكة  الثياب  كي  واأتقن  لالأ�صرة.  وال�صاي  الإفطار  يعد  اأحيانًا،  كان،  لكنه  بها،  يقمن  كن 

املالب�س، ورتق اجلوارب، وتثبيت الأزرار، واإ�صالح الأحذية.
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)3( شقيقه فتحي
وهو  1933/1/1م  بتاريخ  �لقد�س  مدينة  يف  عبد�لفتاح  �حلقيقي  عرفات" و��سمه  "فتحي  ولد 
عمره  يتجاوز  ل  ر�سيع  وهو  �ل�سعود  �بو  زه��وة  و�لدته  توفيت  حيث  عرفات،  ليا�سر  �لأ�سغر  �ل�سقيق 
يا�سر  ول��د�ه  يعي�س  �أن  و�ل��ده  عبد�لروؤوف  �سليم من  �سقيقها  و�لدته طلب  وف��اة  بعد  �أ�سهر،  �لثالثة 

وفتحي حتت رعايته وزوجته �ل�سيدة رقية، مغربية �جلن�سية و�للذين مل يرزقا باأطفال.

�عتقال  �ن مت  بعد  ر�ج��ي  ب�سحبة خالهما  ع��ام 1937  �لقاهرة  �إل��ى  ويا�سر  غ��ادر كل من فتحي 
خالهما �لأول �سليم من قبل �لحتالل �لربيطاين وذلك لاللتحاق بو�لده وبقية ��سقائه. 

يقول فتحي "كان �ليوم �لذي �لتقى فيه و�لدي لأول مرة و�أم�سكت �أنعام بي و�حت�سنتني". �أكمل 
فتحي در��سته يف م�سر وبعد �أن ح�سل على �لثانوية �لعامة �لتحق بكلية �لطب حيث تخرج فيها عام 

1962، غادر بعدها �إلى دولة �لكويت للعمل هناك.

�لفل�سطينية  �لثورة  �ساعد  ��ستد  �أن  �لكويت، ومنذ  �لبد�يات بحركة فتح يف  �لتحق فتحي منذ 
�لثورة  �إلى �سوريا و�لأردن حيث تتو�جد قو�ت  �لكويت وتوجه  بعد هزمية عام 1967م ترك �لعمل يف 
�لفل�سطينية وتفرغ للعمل يف �سفوف �لثورة �لفل�سطينية لي�س مقاتاًل بال�سالح و�إمنا ليبل�سم جر�ح 
�سعبه �لنازف بفعل ممار�سات �لحتالل وتهجريه �لفل�سطينيني من مدنهم وقر�هم لإدر�كه �أن �لعمل 
�لإن�ساين وتقدمي �خلدمات �ل�سحية و�لجتماعية لأبناء �سعبه ل يقالن �ساأناً عن �لن�سال �ل�سيا�سي 

و�لع�سكري من �أجل �حلرية و�ل�ستقالل �لوطني.

كانت بد�ية ن�ساله �لإن�ساين تاأ�سي�سه لنو�ة �خلدمات �لطبية يف حركة فتح، ثم �أدرك هو و�إخوة 
له �أهمية �أن ل يح�سرو� ن�ساطهم �سمن د�ئرة �سيقة تقت�سر على عالج �جلرحى، بل يتعد�ها لي�سمل 
�أبناء �سعبهم �لفل�سطيني يف خميمات �لأردن و�سورية ولبنان  �أ�سرهم وعائالتهم، فح�سب و�إمنا  لي�س 
و�لتجمعات �لفل�سطينية يف �لدول �لعربية �لأخرى، وبناًء على ذلك تبلورت هذه �لفكرة ون�سجت يف 
عقل د. فتحي وباقي �لإخوة من موؤ�س�سي جمعية �لهالل �لأحمر �لفل�سطيني وو��سعي �للبنة �لأولى 
ماركا  للجمعية يف خميم  عيادة  �أول  باإن�ساء  ببد�يات متو��سعة متثلت  �لفكرة  يف �سرحها. وجت�سدت 
�سبان  وجهود  لهم  �سعبهم  دع��م  على  ذل��ك  يف  معتمدين  عمان،  �لعا�سمة  �سو�حي  يف  �لو�قع  )�سنلر( 

�ملخيم.

كر�س �لر�حل كل جهده لإجناح �لعمل �لوطني و�لإن�ساين وكانت �لنتائج فعاًل تفوق �لت�سور�ت، 
�لأمر �لذي �سجعه و�سجع �ملوؤ�س�سني �لأو�ئل على �فتتاح �أكرث من عيادة وم�ستو�سف ومركز وم�ست�سفى 

يف �أكرث من مدينة وخميم يف �لأردن.

�ل�سحية  �لأردن وتقدمي �خلدمات  �لعمل يف من�ساآت �جلمعية يف  �لذي كان يجري  �لوقت  ويف 
و�لجتماعية، كانت تو�سع �خلطط لتاأ�سي�س من�ساآت �سحية و�جتماعية مماثلة خلدمة �أبناء �ملخيمات 
و�لتجمعات �لفل�سطينية يف �سورية ولبنان وم�سر، وكان يجري تنفيذ �خلطط مبا�سرة بعد �كتمالها، 
بجهد وعمل و��سر�ف �لر�حل �سخ�سياً، وجهود رفاقه من �لرو�د �لأو�ئل، مدعومني يف كل حمطة من 

حمطات �لبناء باأبناء �سعبهم �ملعطاء.

فتحي عرفات
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املنزلية،  ال�صيانة  اأعمال  عن  م�صوؤول  فاأ�صبح  طفولته،  يف  الهند�صية  مواهبه  وبرزت 
وقبل بلوغه العا�صرة كان با�صتطاعته اإ�صالح احلنفيات والأحوا�س ..كان يعرف منذ مرحلة 

مبكرة، كذلك كان اأفراد اأ�صرته يعرفون اأنه �صي�صبح مهند�صا .

تن�صيط ملكاته  القيادية، وقدرته على  يا�صر يف املدر�صة البتدائية ب�صخ�صيته  ا�صتهر 
الذهنية واإ�صاعة جو من التحفز الذهني والتحدي اخلالق. وكان يجمع  �صدادات الزجاجات 
"اخرتاعاته".  يف  ل�صتخدامها  الكرتون  و�صناديق  واملعلبات  املقوى  والورق  ال�صجائر  وعلب 
"يخرتع".  للتنظيم والتخطيط والتطوير، فقد كان، مثال، ينقل فكرة لعبة  وهنا ظهر ميله 
لها الأدوات الالزمة، ويختربها بنف�صه، ثم ميررها ل�صقيقه فتحي والطفال الآخرين، وي�صكل 
و�صوارع  اأحياء  من  فرق  مع  تناف�صية  مباريات  بتنظيم  يقوم  ثم  حيه،  يف  ملمار�صتها  الفرق 
يكن  باأخطائه، كذلك مل  الع��رتاف  يتاأخر عن  ل  لكنه  اللعب،  قائد  دائما  ..وك��ان  جماورة 
"كرامة" �صقيقه وبقية الأطفال من جمموعته، ما اأك�صبه احرتامهم  يتاأخر عن الدفاع عن 

وحمبتهم .

بنف�صه،  تفا�صيلها  اإعداد  واأ�صرف على  اأول جنازة  ذات طابع  ع�صكري،  يا�صر  ونظم 
ومل يكن له من العمر �صوى اأحد ع�صر عاما. كانت تلك جنازة قطه الأ�صقر "م�صم�س"، الذي 
�صغف به يا�صر وفتحي كثريًا، حتى اأنهما كانا يرقدانه بينهما على �صريرهما الكبري امل�صرتك، 
جنازة  له  يقيم  اأن  يا�صر  قرر  احل��رب،  ظ��روف  مع  وان�صجاما  األعابهما.  كل  يف  وي�صركانه 
ع�صكرية: لف جثة القط بقما�صة وو�صعها يف علبة كرتون اأعدها بنف�صه، ثم اتخذ موقعه على 
راأ�س موكب الأطفال و�صار بهم بخطى وئيدة نحو اأر�س خالء حيث دفنوه، واألقى يا�صر كلمة 

يف تاأبني الفقيد".

بداية اهتماماته السياسية 
�صرع يا�صر يف قراءة ال�صحف يف �صن مبكرة .ويف اأثناء احلرب العاملية الثانية �صاهد 
اآلف الالجئني يتدفقون على القاهرة بعد و�صول قوات اأملانية واإيطالية اإلى خط العلمني يف 
غرب م�صر، وكانت �صور الدمار الذي حتدثه القنابل يف ال�صكندرية متالأ �صفحات جريدة 
"الأهرام" .وو�صل عدد من الالجئني اإلى املدر�صة وامل�صت�صفى يف حي ال�صكاكيني، وكان يا�صر 

واأ�صدقاوؤه يزورونهم ويطلعون على معاناتهم، فعرفوا مبكرا معنى اللجوء .

زاد اهتمام يا�صر بالأحداث ال�صيا�صية، وباخلرائط والأ�صلحة، وكانت �صوارع القاهرة 
والالجئني،  والنازحني  والهنود  وال�صرتاليني..  الربيطانيني  باجلنود  احلرب  تعج  خالل 
النذار  �صفارات  كانت  وعندما  احلرب.  اأج��واء  فعا�س  ال�صكندرية..  من  القادمني  خا�صة 
تنطلق ليال كان ال�صكان ي�صارعون اإلى اإطفاء الأنوار والنزول اإلى املالجئ. وكان يا�صر و�صقيقه 

فتحي يتلوان القراآن معا يف هذه اللحظات، وهما على قناعة تامة اأن اهلل �صوف يحميهما .
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بداأ  الثالثة ع�صرة من عمره،.  الثانوية وهو يف  باملدر�صة  يا�صر  التحق  العام 1942  يف 
يو�صع معارفه من خالل قراءة ال�صحف  واملجالت والكتب املتنوعة من اخلفيفة اإلى الأدبية 
والدينية والتاريخية. ومع قدوم ابن عمه حممد جرار عرفات القدوة من غزة اإلى القاهرة 
لدرا�صة الدب يف جامعتها )جامعة فوؤاد الأول(، اأ�صاف يا�صر اإلى مكتبته ال�صخ�صية جملدات 
يف علم ال�صيا�صة والتحليالت ال�صيا�صية ح�صل على بع�صها من حممد جرار الذي عا�س مع 

اأ�صرة يا�صر يف ال�صنوات 1946-1941.

جريانه  بني  كان  فقد  الديني،  الت�صامح  معنى  وعا�س  يا�صر  فهم   املرحلة،  هذه  ويف 
وا�صدقائه امل�صلم  وامل�صيحيي واليهودي، وفيها اأي�صا بداأ ن�صاطه ال�صيا�صي مبكرا من خالل 
املناق�صات ال�صيا�صية التي انخرط فيها يا�صر، وكانت تدور حول حترير الوطن واال�صتعمار، 

ومبادئ العدالة  والثورة وحقوق الإن�صان.

وخالل �صنوات درا�صته يف املرحلة  الثانوية، تعرف يا�صر اإلى فتاة تقيم يف املنزل املجاور 
ملنزله. كانت بني الأ�صرتني عالقات �صداقة، فيذهب يا�صر وجارته "نادية" معا اإلى املدر�صة 
مرة يف الأ�صبوع، ورمبا مرتني، ويقطعان الطريق بطولها يف الرثثرة. اأحبها يا�صر حبا جما، 
ذلك النوع من احلب الأول الب�صيط النقي، الأفالطوين بح�صب تعبري �صقيقه فتحي، الذي قال 

اإن هذا احلب قد انتهى مع بدء ان�صغال يا�صر بال�صيا�صة.

ففي  الثانوية:  املرحلة  درا�صته يف  يا�صر خالل  اأ�صرة  كبرية يف حياة  تغريات  وط��راأت 
يف  مدر�صا  يعمل  كان  الذي  القدوة،  جرير  من  يا�صر،  �صقيقة  ي�صرى،  1942تزوجت  العام 
ال�صيدة نظرية.  الأب  توفيت زوجة  التايل )1943(  العام  الثانوية. ويف  يون�س  مدر�صة خان 
ويف العام 1944 تزوج عبدالروؤوف من زوجته الثالثة فاطمة الزهراء حمدي،  وهي م�صرية 

اأجنبت له حم�صن ومريفت ومديحة .

ويف العام 1947 تزوجت اإنعام من �صابط يف اجلي�س امل�صري ا�صت�صهد اأثناء م�صاركته 
يف حرب 1948 وهي ال�صنة التي انتقلت فيها ال�صرة اإلى بيت جديد  يف منطقة "هليوبولي�س" 

بالقاهرة.

ال�صتعمار،  من  التحرر  ق�صيتا  كانت   ،1945 عام  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  ومع 
وهجرة اليهود اإلى فل�صطني، من اأبرز الق�صايا التي تت�صدر النقا�صات ال�صيا�صية واهتمامات 
ومال  ال�صيا�صية،  انتماءاتهم  يعلنون  الطالب  وكان  العربية.  والدول  فل�صطني  يف  الحزاب  
اأفكار،  امل�صلمون" من  "الإخوان  تطرحه حركة  كانت  ما  اإلى  املرحلة  يا�صر عرفات يف هذه 

خا�صة لأنها كانت ترف�س الأطماع ال�صهيونية يف فل�صطني، لكنه مل ينتم اإليها البتة.

وكان يا�صر يرتدد كثريًا على بيت ال�صيخ ح�صن اأبو ال�صعود يف القاهرة، التي اأقام فيها 
ال�صيخ  العام 1945. وكان منزل  نفته �صلطات النتداب الربيطاين من فل�صطني يف  ان  بعد 
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اأفاد  ما  العربي،  والعامل   م�صر  يف  والن�صال  وال�صيا�صة  والعلم  الدين  رجال  ي�صتقبل  ح�صن 
يا�صر وو�صع من عالقاته ومداركه. 

ويف العام 1947 انتقل يا�صر اإلى مدر�صة كبرية هي مدر�صة امللك فاروق الأول الثانوية، 
حيث اأ�صهم مع جمموعة من اأ�صدقائه، يف حتويلها من مدر�صة هادئة ل ت�صارك يف التظاهرات 
وامل�صريات الطالبية اإلى املدر�صة الأكرث فاعلية يف تنظيم التظاهرات واإطالقها. ومت اإيقاف 
يا�صر عن الدرا�صة عدة مرات ب�صبب ما اعتربه ناظر املدر�صة "املدير" الدور القيادي ليا�صر 

يف التظاهرات .

الثاين  ت�صرين   29 يف  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  عن   181 القرار  �صدور  وبعد 
1947 ت�صاعدت حدة التظاهرات يف العا�صمة امل�صرية، و�صارك فيها يا�صر و�صقيقه فتحي، 
وتعر�صا لل�صرب بالهراوات عدة مرات، ولأن يا�صر كان يتقدم ال�صفوف يف التظاهرات فقد 

كان يتعر�س لالعتقال يف مرات كثرية.

يف  اآخرين  وفل�صطينيني  م�صريني  مع  بامل�صاهمة   )1947( ال�صنة  ذات  يف  يا�صر  وبداأ 
عمليات �صراء وجمع الأ�صلحة، خا�صة من البدو يف �صحراء العلمني مب�صر، وذلك حل�صاب 
"قوات اجلهاد املقد�س" بقيادة عبد القادر احل�صيني الذي كان يتلقاها يف بيته بالقاهرة ثم 

ير�صلها اإلى فل�صطني . 

كان يا�صر عرفات طالبا يف ال�صنة الأولى يف كلية الهند�صة عندما ا�صت�صهد عبد القادر 
احل�صيني يف ني�صان  1948 يف معركة جبل الق�صطل بالقد�س . 

اليهوديتان  املنظمتان  ارتكبت  ال�صهر،  نف�س  م��ن  التا�صع  يف  بيومني  ذل��ك  وب��ع��د 
املتطرفتان"الأرغون" و"�صترين" جمزرة دير يا�صني، حيث قتل الإرهابيون نحو 360 �صخ�صا 

من اأهل القرية وكان معظم ال�صحايا من الأطفال والن�صاء وكبار ال�صن. 

اأبو �صتة  تاأثر عرفات ب�صدة بتطورات الأحداث يف فل�صطني فاأحرق مع �صديقه حامد 
كتبهما اأثناء اجتماع يف بيت لالإخوان امل�صلمني يف القاهرة، وقرر يا�صر اأن يتوجه اإلى فل�صطني 

حلمل ال�صالح دفاعا عن اأر�صه و�صعبه.

"الإخوان"، قاتل يا�صر مع  اإلى غزة برفقة �صابط  من  اأيام، و�صل يا�صر وحامد  بعد 
قوات الإخوان امل�صلمني التي كانت قدمت من م�صر وحا�صرت "كيبوت�س"كفار داروم بجنوب 

فل�صطني، ثم ان�صم  اإلى "جي�س اجلهاد املقد�س" وعني �صابط ا�صتخبارات فيه .

اأحواله  تبدلت  وقد  القاهرة  اإلى  يا�صر  عاد   ،1948 يف  العربية  اجليو�س  هزمية  بعد 
كليا :�صهد النكبة حتل ب�صعبه، لم�س حمنة الالجئني، وعا�س هزمية اجليو�س العربية غري 
املن�صبطة و�صيئة الت�صليح والتنظيم، فخرج بنتيجة تقول  "ل ميكن للفل�صطينيني اإل العتماد 

على قواهم" .
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اأخ��ذت  الوقت  ذل��ك  ومنذ  الهند�صة.  كلية  اإل��ى  عرفات  يا�صر  ع��اد   1949 العام  ويف 
يف  ريا�صيات  كمدر�س  وعمله  اجلامعية  درا�صته  اإلى  اإ�صافة  وقته  جل  ال�صيا�صية  الن�صاطات 
مدر�صة ليلية  لتحمل نفقات درا�صته وامل�صاعدة يف نفقات الأ�صرة التي تراجع و�صعها املادي، 
خا�صة بعد اأن قررت ال�صلطات امل�صرية اإبعاد الأب عبد الروؤوف يف 1949 اإلى غزة بحجة انه 

فل�صطيني غري حائز على اإقامة دائمة يف م�صر.

رابطة الطالب الفلسطينيين 
اأ�ص�س يا�صر عرفات مع عدد من الطالب الفل�صطينيني رابطة �صموها "رابطة الطالب 
الفل�صطينيني" يف العام 1950وانتخب رئي�صا لها يف العام 1951وتعرف اإلى القائدين الثوريني 
جامعة  يف  عقد  كبري  طالبي  موؤمتر  يف  الدين  حميي  وخالد  ح�صني  الدين  امل�صريني  كمال 
النا�صر يف الذين قادهم جمال عبد  ال�صباط االحرار  اأيار 1951، وهما من  فوؤاد يف   امللك 
ثورة 23 متوز  1952. ويف املوؤمتر القى يا�صر كلمة با�صم فل�صطني بعد اأن اأقنع منظمي املوؤمتر 
باإدراج كلمة فل�صطني �صمن جدول اأعمال املوؤمتر، وفيها قال: "اأيها الزمالء، ل وقت للكالم 

ولندع الر�صا�س يتكلم" )4(.

يف  ثم  اأ�صهر  ثالثة  ملدة  اجلامعة  نظمتها  ع�صكري  تدريب  دورة  يف  عرفات  و�صارك 
دورة �صيفية اأخرى  ملدة �صهرين. وح�صل على �صهادة �صابط احتياط وعني �صابطا م�صوؤوال 
الفدائية  الأعمال  للم�صاركة يف  واملوؤهلني  الراغبني  الهند�صة  والتدريب لطالب  الإعالم  عن 

واملقاومة الع�صكرية �صد الربيطانيني يف منطقة قناة ال�صوي�س .
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هامش 

)4( عرفات ومصر
ترجع عالقة �لرئي�س يا�سر عرفات بقيادة �لنظام �ل�سيا�سي �مل�سري منذ ب�د�يات ث�ورة متوز عام 
1952.وقد �عتربت هذه �لعالقة من �أطول �لفرت�ت �لتاريخية و�أكرثها ج�دًل، مقارنة بعالقة �لروؤ�ساء 
�لعرب �لآخرين بالقيادة �ل�سيا�سية �مل�سرية، وهذ� ما يف�سر �لإدر�ك �لعميق لديه لأهمية ��ستمر�رية 
�أن  ينتابها من خالفات من حني لآخ��ر. وميكن  �لنظر عما كان  �لعالقة مع م�سر وقياد�تها، بغ�س 
نتعرف �إلى �لأبعاد �ملتعلقة بادر�ك )روؤية( وفه�م �ل�رئي�س عرفات لدور م�سر جتاه �لق�سية �لفل�سطينية 
من خالل حتليل عينة م�ن خطاب�ة �ل�سيا�س�ي �ملتمثل مبجموعة �خلطب و�ملو�قف و�لأحاديث �ل�سحفية 

�لتي �أدلى بها.

منذ طفولته، عا�س عرفات يف �لقاهرة، وتنّقل كثري�ً مع و�لده ما بني فل�س�طني وم�س�ر، حيث تعّلم 
يف مد�ر�سها، وتاأثر بنمط �حلياة �ملعي�سية و�لثقافية فيها، و�لتحق بجامعتها ف�ي مطل�ع �خلم�سينيات. قام 
يا�سر بفر�س �لتدريب �لع�سكري على �لطالب �لفل�سطينيني يف م�سر يف �سيف 1951، ��ستعد�د�ً ملعركة 
طرد �لقو�ت �لجنليزية من قناة �ل�سوي�س وقاعدتها يف �لتل �لكبري، تل�ك �ملعركة �لتي قادتها �حلركة 

�لوطنية �مل�سرية عام 1951. 

�أقدم فيها  �لتي  �ل�سنة نف�سها  �لعام 1952 �حتاد �لطلبة �لفل�سطينيني يف م�سر، وهي  �أ�س�س يف 
جمال عبد النا�ضر وال�ضباط الأحرار على القيام بث�رة 23 متوز وكان لهذ� �لحتاد دور مهم يف توفري 
�لكو�در وبلورة �لتجربة �ل�سيا�سية و�لثقافية حلركة فتح، وهو �لذي �سكل �للبنة �لأولى لأول جتربة 
كيانية فل�سطينية علنية، كما كانت �أول جتربة �سيا�سية مكنته من �لتعرف مبكر�ً �إلى جماعة �لإخو�ن 
�مل�سلمني يف �لقاهرة، عرب و�لده �لذي كان على عالقة بهم، وت�سري بع�س �مل�سادر �إلى �أن عالقة عرفات 
�لعام  �عتقل يف  �مل�سلمني، حيث  بالإخو�ن  ب�س�بب عالقته   ،1954 ع�ام  �ساءت يف  �لنا�سر  بالرئي�س عبد 
به�م  و��س�تمرت عالقت�ه  �لأ�سلحة �خلا�سة باجلماعة  �أم�اكن  باأنه يع�رف  نف�سه ملدة �سهرين لال�ستباه 
�لتن�س�ئة  جم�ال  ف�ي  عرفات  ليا�سر  تاأثر  �أول  مبثابة  �لعالقة  هذه  وكانت  �خلم�سينيات،  �أو�خ�ر  حت�ى 
با�ستثناء دع�وتهم للجه�اد  بتعاليمهم،  �أنه مل يكن معنياً  �لوقت نف�سه  �ل�سيا�سية، موؤكد�ً يف  و�لثقاف�ة 
وحم�ل �ل�سالح، فا�ستفاد منهم يف جمايل �لتدريب �لع�سكري و�لتزود بال�سالح، ولكنه رف��س �لن�س�مام  
والي�ضـاريني  بـالق�ميني  عالقـة  لـه  وكـانت  م�ضـر،  يف  والعامة  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  انخرط  اإليهم. 

و�ملارك�سيني و�لإ�سالميني، لذلك �ت�سمت �سخ�سيته بطابع �لليرب�لية �ل�سيا�سية.

ولقد كانت "قيمة �لعروبة و�لت�سامن �لعربي" من �لقيم �لرئي�سية يف نظام يا�سر عرف�ات و�لتي 
كانت ت�سمل قيم مكافحة �إ�سر�ئيل وحترير فل�سطني. وكان قد جع�ل حم�ور مفهومه لدور م�سر هو 
وقيود  �لأجنبية،  �لرتباطات  م�ن  �أر��سيها، وتخلي�س�ها  �مل�ستعمرين عن  حتقيق عزتها وقوتها وطرد 
لذ�، كان عرفات  �لعربي.  �لنظام  "�لقائد" يف  �ملرموقة كدولة  و�إع��ادة مكانتها  �تفاقية كامب ديفيد، 
ي�ؤمن ب�ج�د ارتباط م�ضريي بني حتقيق هذه القيم يف م�ضـر، من اأجل حتقيقها يف فل�ضطني وبقية 
�لل��ت��ز�م يف مو�جهة  �أر�سية  على  �ملنطلق  �لعربي  �لعمل  "�إن  بقوله:  �أك��ده  ما  وه��و  �لعربية  �لأق��ط��ار 
للكفاح �لوطني  رئي�سياً  �أمتن�ا �لعربي�ة، ي�سكل عمقاً  �أخطار �سد  �لعدو�ن �ل�سهيوين وما يج�سده من 

�لذي يخو�سه �سعبنا يف كل �ل�ساحات" 

وقال �أي�سا: "�إذ� كان �لتمزق و�لرتدي �ملفرو�سان على منطقتنا �لعربية يفتحان �لأبو�ب �أمام 
�لتاأثري�ت �ل�سلبية �خلارجية ومو��سلة قوى �ملوؤ�مرة لتحقيق �أهد�فها �مل�دمرة عل�ى �س�عيد منطقتنا 
�لعمل  م�س�تويات  على  �لت�سامن  �أج��ل حتقيق  ت�ستطيع من  ما  �لتحرير عملت  ف��اإن منظمة  باأ�سرها، 

�لعربي �مل�سرتك كافة".
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�لفل�س�طينية  �لأر����س  على  خ��ط��ر�ً  يهودية  دول��ة  بن�ساأة  �ملتمثل  �ل�سهيوين  �مل�سروع  ي�سكل  مل 
فح�سب، بل على م�سر و�لعامل �لعربي �أي�ساً. لذ�، فاإن ذلك �أ�سهم يف �إن�ساء �أر�سية م�سرتكة �لتقت فيها 
�لأهد�ف و�مل�سالح �مل�سرية و�لعربية و�لفل�سطينية. وعليه، فمن �لطبيعي �أن تدرك م�سر خماطر هذ� 
امل�ضروع، لأن قيام دولـة يه�ديـة علـى حدودها ال�ضرقية، وارتباط هذه الدولة ارتباطاً ع�ض�ياً بالق�ى 
�لدولة  هذه  كانت  حني  يف  �لوطني،  و��ستقاللها  �أمنها  على  خطر�ً  �س�ّكل  �ل��دويل،  �لنظام  يف  �ملهيمنة 
)��سر�ئيل( خطر�ً على فل�س�طني، من حيث �لوجود ذ�ته وعلى �مل�سري و�لأر���س و�لهوية. ولكن، ثمة 
حقيقة مفادها: �أن �ل�سر�ع �لفل�سطيني مع �مل�سروع �ل�س�هيوين �س�ّكل "مب�ار�ة �سفرية" مبعنى �أن �أي 
مك�سب لأحد �لطرفني يعترب خ�سارة �سافية بالن�سبة �إلى �لطرف �لآخر، �أما بالن�سبة �إلى م�سر، فكان 
�ملمكن )نظرياً(  �ل�سفرية فكان من  �ملباري�ات  ن�وع  بال�سرورة م�ن  لي�س  �ل�سهيوين  �مل�سري-  �ل�سر�ع 

على �لأقل، ت�سور �إمكان �لتو�سل �إلى ت�س�وية م�ا. 

�مل�سلح"  "�لكفاح  و�سعار  �لوحدة،  �إل��ى  �لطريق  فل�سطني" هو  "حترير  �سعار  عرفات  يا�سر  رفع 
وتوريط �ل�دول �لعربي�ة ف�ي حرب ل يريدون خو�سها. �نطالقاً من ذلك �أخذ عرفات يدعو منذ �أو�خر 
�ل�سفة  ����س��رتد�د  �إل��ى  فتح،  حلركة  �إعالمية  ك���اأد�ة  �أن�س�اأها  �لتي  "فل�سطيننا"  ن�سرة  يف  �خلم�سينيات 
�لأول��ى،  تقوم مبهمتني، هما:  فل�سطينية  لإقامة حكومة  �لأردن وقطاع غزة من م�سر،  �لغربية من 
ورعاية  �ل�سفر،  وثيقة  من  بدًل  للفل�سطينيني  �س�فر  جو�ز  مبنح  وذلك  �لفل�سطينية،  �لهوية  ��ستعادة 
م�سالح �لفل�سطينيني د�خل �لبالد �لعربية، �أم�ا �لثاني�ة فتتمثل يف �لكيان �لثوري �لذي يحقق �نطالق 
�لثورة بعد هزمية عام 1967، قرر عبد �لنا�سر �إعادة بناء �جلي�س �مل�سري، ورفع �سعار "ما �أخ�ذ بالقوة 
ل ي�سرتد بغري �لقوة"، وتقرب من حركات �ملقاومة �لفل�سطينية لكي ي�ستند عليها كقوة تناكف �جلي�س 
�لإ�سر�ئيلي، وبغر�س تخفيف �ل�سغط عن �جلبهة �مل�سرية، قام عبد �لنا�سر بتقدمي �لدعم للمقاومة 
�خلطط  وتق�دمي  �لكاتيو�س�ا  ب�س�و�ريخ  مبدها  قام  كما  �لع�سكرية،  كفاءتها  رفع  بهدف  �لفل�سطينية 
للفد�ئيني �لفل�سطينيني لتنفيذ عمليات نوعية يف �لعمق �لإ�سر�ئيلي، ومت �لتفاق مع حرك�ة فتح، على 
�أن تقوم بتبني �لعمليات �لع�سكرية، وكان من �أبرزها، �مل�ساركة يف ن�سف �سفينة �إ�سر�ئيلية حربية كانت 
�ل�سرعية  �لفل�س�طينية م�ن جانب، وتدعيم  �ملقاومة  �إيالت )�لعقبة(. ولرفع معنوية  ر��سية يف ميناء 

�لثورية لنظامه �ل�سيا�سي.

عام  بعد  �لفل�سطينية  �ملقاومة  "�إن حركة  �لقائل:  �ل�س�عار  �لنا�س�ر  �أطلق عب�د  �آخ��ر،  من جانب 
1967 �أنبل ظاهرة عربية" ولقد جرى �أول لقاء بني �لرئي�س عبد �لنا�سر وعرفات يف متوز 1967 حي�ث 
��ستقبله وهو يقول: "�أهاًل يا�سر .. �أهاًل يا�سر، لقد فهمتكم، �أل ت�ستطيعون �إ�سعال حر�ئ�ق يف �لد�خل 
�إلى �أن نعيد ترتيب و�سع �لقو�ت على قناة �ل�سوي�س ويف �جلولن"، فرد علي�ه: "�ساأدخل �سخ�سياً �إلى 
وتدريب  بال�سالح  ومدنا  فتح  بحركة  �لعت�ر�ف  منكم  �أري��د  ولكنني  �حلر�ئق  ث��ورة  و�ساأ�سعل  �لد�خل 

مقاتلينا".

قيادة منظمة  تتولى  ب��اأن  فتح  بتقدمي عر�س حلركة  �لنا�سر  قام عبد  ويف منت�سف عام 1968 
�إك�سابها �ل�سرعية �لعربية، وجاء �لعر�س رد�ً على �ل�سلوك �لنفر�دي  �أجل  �لتحرير �لفل�سطينية من 
�لذي مار�سه �أحمد �ل�سقريي .كان هذ� �لتحول يتلخ�س عربيا وم�سريا ب�سعار "�إز�لة �آثار �لعدو�ن"، 
�لفل�سطينية،  �مل�سرية  �لعالقات  مل�سرية  �آخر  تطور  �لتحرير". ويف  "�سعار  فكان  فتح  �سعار حركة  �أما 
متثل يف قبول عبد �لنا�سر قر�ر جمل�س �لأمن �لدويل )242(، طارحاً يف نف�س �لوقت منهجاً تربيرياً 
حينما قال: "من ح�ق �ل�دول �لعربية �أن تقبل �لقر�ر 242، ومن حق �لثورة �لفل�سطينية �أن ترف�سه". 
لذ�، كان �لقبول بالقر�ر رقم )242(، بد�ية �خلالف و�لتوتر �لعلني بني م�سر ومنظم�ة �لتحرير، غري 
�أن ��ستمر�ر �لرئي�س عبد �لنا�سر يف رفع �سعار "ما �أخذ ب�القوة ل ي�س�رتد بغي�ر �لقوة"، و�ندلع حرب 
�ل�ستنز�ف على �جلبهة �مل�سرية، و�زدياد عمليات �ملقاوم�ة �لفل�س�طينية �مل�سلحة، كان ذلك من �لعو�مل 

الرئي�س اأحمد ال�صقريي
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�خلطر  �سد  �مل�سلح  �لن�سال  متطلبات  نح�و  و�للتف�اف  وحتجيم�ه،  �خل�الف  �حتو�ء  يف  �أ�سهمت  �لتي 
�مل�سرتك. لكن، نتيجة قبول عبد �لنا�سر مببادرة روجرز، ووقف �إط�الق �لن�ار عل�ى �جلبه�ة �مل�سرية عام 
1970 �أدى ذلك جمدد�ً �إلى ن�سوب �خلالف بني �لقيادة �مل�سرية وقي�ادة منظم�ة �لتحرير وبروز تباين 
و��سح حول �آلية �إد�رة �ل�سر�ع ولي�س حول �لأهد�ف نف�سها. مبعنى �آخ�ر، كان هدف عبد �لنا�سر من 
قبوله وقف �إطالق �لنار �إتاحة �لفر�س�ة لبن�اء ح�ائط �ل�س�و�ريخ �ل�سروري ل�سد �لغار�ت �لإ�سر�ئيلية 
على �لعمق �مل�سري، �إل �أن منظمة �لتحرير مل تكن ق�ادرة على تفهم طبيعة �مل�سالح �مل�سرية يف تلك 
�ملرحلة، ف�سعدت هجومها �لعلني على عبد �لنا�سر، وحدث ذلك عندما �عتقدت منظمة �لتحرير �أنها 
متثل طليعة �لثورة �لعربية، و�أن يف ��س�تطاعتها حتريك �ل�سارع �لعربي حتى لو �أدى ذلك �إلى جتاوز 
زعامة عبد �لنا�سر نف�سه، فلم ترتدد بالت�ايل يف دخول �سر�ع علني معه، مما �أدى �إلى حدوث �أزمة حادة 

�لقاهرة  . من  فل�سطني  �إذ�عة  باإغالق  م�سر  قيام  عنها  جنم  يف �لعالقات �مل�سرية– �لفل�سطينية 

�إلى ذلك، مل يتوقف رف�س يا�سر عرفات ملبادرة روجرز عند حدود �لت�سريحات فقط،  �إ�سافًة 
اإمنا قام بجهد ديبل�ما�ضي ون�ضاط �ضيا�ضي مكثف لبل�رة م�قف عربي جماعي راف�ض، ومـن اأجل هذا 

�لغر�س �أر�سل �لوفود �إل�ى �ل�دول �لعربي�ة ل�س�رح �ملوق�ف �لفل�س�طيني.

�إن مو�قف قيادة منظمة �لتحرير جتاه عبد �لنا�سر مل متنعه من �لت�دخل ووقف �ل�ستباكات 
عام  ذروتها  و�لت�ي و�سلت  �للبناين يف منطقة �جلنوب  �لتحرير و�جلي�س  قو�ت منظمة  �مل�سلحة بني 
1969، حيث مت توقيع �تفاق �لقاهرة بني منظمة �لتحرير و�جل�ي�س �للبن�اين بتاريخ 13ت�سرين �لثاين 
1969 برعاية �لرئي�س جمال عب�د �لنا�س�ر، وكذلك تدخله لوقف �لإ�ستباكات �مل�سلحة و�حلرب �لدموية 
بني قو�ت �لثورة �لفل�س�طينية و�جلي�س �لأردين يف �أيلول 1970،  وبف�سل جهوده �أقر �مللوك و�لروؤ�س�اء 
�لع�رب وبح�سور �مللك ح�سني ويا�سر عرفات �تفاقية �لقاهرة يف 27 �أيلول 1970 و�لتي ن�س�ت على �إنهاء 
كافة �لعمليات �لع�سكرية بني �لطرفني . وكان هذ� �آخر عمل قام به عبد �لنا�سر قبل رحيله يف 28 �أيلول 
يف �ل�سنة نف�سها. عموماً، �إن �خلالف بني يا�سر عرفات و�لقيادة �مل�سرية، كان نتيج�ة لالخ�تالف ف�ي 
�أ�سلوب �إد�رة �ل�سر�ع مع �إ�سر�ئيل، �أما مركزية �لق�سية �لفل�سطينية يف �لوجد�ن �لنا�سري، فاإنها مل 
تكن �إطالقا جمال �سك لدى يا�سر عرفات، ومما يدل على ذلك �أنه منذ مطلع �ل�س�بعينيات، ويف مرحلة 
ن�سوج �لفكر �ل�سيا�سي �لفل�سطيني، ��ستند يا�سر عرف�ات عل�ى �لإرث و�مل�س�د�قية للرئي�س عبد �لنا�سر، 
ولكن �لإ�سكالية تكمن يف �أن عرفات �حتفظ خالل م�سرية حياته �ل�سيا�سية ب�سخ�سية مزدوجة: هي 
�سخ�سية �لرب�غماتي �لو�قعي �ملرن، و�سخ�سية �لثائر �ملب�دئي، وكثري�ً ما ��سطدمت �ل�سخ�سيتان يف 

حمطات �لعالقة مع م�سر خالل �حلقبة �لنا�سرية وما تالها .

�ت�س�مت  �لتي  �لعد�ئية  �لنظرة  �أن  على  �ل�سيا�سي،  بال�ساأن  �ملخت�سني  من  �لعديد  �أجمع  وق��د 
بالدرجة  م��رده��ا  م�سريتها،  وق��ائ��د  �لفل�سطينية  �لق�سية  جت��اه  �ملتتالية  �لأمريكية  �ل�سيا�سات  بها 

�لأول�ى�نت�ساب يا�سر عرفات �إلى مدر�سة ر�ديكالية ثورية �أ�س�سها وقادها جمال عب�د �لنا�س�ر.

مرحلة الرئيس السادات

برحيل �لرئي�س جمال عبد �لنا�سر وتويل �لرئي�س حممد �أنور �ل�ساد�ت مقالي�د �حلك�م، ��ستمرت 
�لعالقات بني يا�سر عرفات وم�سر، بالرغم من �ل�سكوك �لتي ث�ارت )عربي�اً(- ف�ي �ل�سنو�ت �لأولى- بحق 
�لبعد �لقومي لدى �سيا�سة �لرئي�س �ل�ساد�ت، �إل �أن عرفات كان عل�ى قناعة و�إميان بدور م�سر ومكانتها 
�لعالقات  يف  �لأزم��ة  لإنهاء  م�سر  ت�دخل  يف  �يجابي  �أث��ر  له  كان  مما  �لفل�سطينية،  للق�سية  بالن�سبة 
الفل�ضطينية- الأردنية يف �ضـباط 1971. كم�ا �حت�سنت �لقاهرة �نعقاد �ملجل�س �لوطني يف دورته �لتا�سعة 
ف�ي متوز 1971، ودورت�ه �لعا�سرة )�ل�ستثنائية( ف�ي ني�س�ان 1972 ث�م توثق�ت �لعالق�ات �لفل�سطينية- 
�مل�سرية �أثناء حرب ت�سرين �لأول 1973 من خالل م�ساركة ف�سائل �لثورة �لفل�سطينية فيها، ومن ثم 
يف م�ؤمتر القمة العربية الذي انعقد يف الربـاط عـام 1974، و�ل�ذي �عرتف بتمثيل منظمة �لتحرير 
لو�س�ائل  و�لفل�س�طينية  �مل�س�رية  �لقي�ادتني  روؤيتي  بني  لالختالف  نظر�  ولكن،  �لفل�سطيني   لل�سعب 
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�إد�رة �ل�سر�ع مع �إ�سر�ئيل، فقد �أدى ذلك �إلى تر�جع يف �لعالقات بينهما على نحو متز�يد. وخ�سو�س�اً 
بعد �نتهاء حرب عام 1973، وقبول كل من م�سر و�سوريا �لقر�ر �لدويل )338(، فقيادة منظم�ة �لتحرير 
�سعرت باأن �حلكومات �لعربية عادت ل�سيا�سة �لحتو�ء وحماولت توجيه حركة �ملقاومة �لفل�سطينية 
�إلى  �ل�سلمية، وفر�س و�ساية على �لثورة �لفل�سطينية، لذلك بادرت ف�س�ائل �ملقاومة  نحو �لت�سويات 
عقد �ملجل�س �ملركزي يف �جلز�ئر يف ت�سرين �لث�اين 1973، وق�د ق�رر �ملجل�س ما يلي: �لتم�سك باحلق 
�لتاريخي لل�سعب �لفل�سطيني يف حترير كامل �لرت�ب �لفل�سطيني. عدم عودة �ل�سفة �لغربية وقطاع 
غزة �إلى �حلكم �لأردين. �سمان حق �ل�سعب �لفل�سطيني يف تقرير �مل�سري. ويف �ل�سياق ذ�ته �أدرك يا�سر 
عرفات �أي�سا، باأن ثمة حتوًل و��سحاً يف موقف �ل�ساد�ت، وتخليه عن �لأفق �ل�سيا�سي �لنا�سري �لذي 
"�إن  قائاًل:  كي�سنجر  �أن عر�س عليه هرني  بع�د  �سيناء"، خ�سو�ساً،  "�لقد�س قبل  �سعار  جت�سد حول 
�أن  �ملتحدة فقط ميكن  �لوليات  يعن�ي �حلرب. ولكن  �ل�س�الح، وه�ذ�  �أن يعطوك  باإمكانهم  �ل�سوفيت 

ترجع لك �لأر��سي �ملحتلة، وهذ� يعن�ي �ل�سالم.

�أن �ل�رئي�س �ل�ساد�ت يف   تباعدت �ل�سبل بعد قر�ر �ل�ساد�ت زيارة �لقد�س �سنة 1977، وخ�سو�ساً 
خطابه �لذي �ألقاه �أمام �لكني�ست �لإ�سر�ئيلي يف �لع�سرين من ت�سرين �لث�اين 1977 مل يتطرق ملنظمة 
ر�أت  �لفل�سطينيني يتعط�سون لوطن خا�س بهم". حينها  "�إن  �لفل�سطينية، و�كتفى بقوله:  �لتحرير 
قيادة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �أنها فقدت حليفتها وحاميتها �لكربى ف�ي �لأزمات، لذلك توجهت 
�إلى �سوريا، و�أ�سدر عرفات و�لأ�سد بياناً م�سرتكاً حتدثا فيه عن رف�سهما خطوة �ل�ساد�ت، وعلى �لرغم 
�ل�ساد�ت على  �لرئي�س  توقيع  وقب�ل  �مل�سرية،  �لقيادة  �ل�سرية مع  قنو�ته  ذلك، مل يقطع عرفات  من 
�تفاق كامب ديفيد، بعث عرفات يف حزير�ن 1978 بر�س�الته �إلى �ل�ساد�ت يرجوه فيها �أن ل يت�سرع يف 
�إ�سر�ئيل، ق�ائاًل ل�ه: "ل تن�َس �لقد�س، ل تن�َس �سعبي �لذي ي�سحي بحياته كل  عقد �تفاق ثنائي مع 
يوم، �أنت ما زلت قادر�ً على �لإ�سر�ر للح�س�ول على �سمانات �أقوى"،  كما حاول عرفات �إقناع �ل�س�اد�ت 

بالتمهل قائاًل: "�إن �لثورة �لإير�نية على �لأبو�ب، وميكن بعد حدوثها زيادة �ملطال�ب �ل�سيا�س�ية". 

لكن ت�سميم �ل�ساد�ت على عقد �تفاق �سلح منفرد مع �إ�سر�ئيل عام 1979، �أثار ردود فعل فل�سطينية 
�أف�ست بدورها �إلى �ن�سمام منظمة �لتحرير �إلى "جبهة �ل�س�مود و�لت�سدي"، ومقاطعة م�سر ر�سمياً، 
�أدت  �لتي  ودولياً. و�لدو�فع و�لعتبار�ت  و�إ�سالمياً  �لعزلة عليها عربياً  و�مل�ساركة يف حماولت فر�س 
�إلى �أن ينتهج عرفات هذ� �ل�سلوك، مر�هنته عل�ى �ملعار�سة �مل�سرية، وموقع �لق�سية �لفل�سطينية يف 
�لوجد�ن �مل�سري و�لعربي عام�ة، ورهان�ه على �لدعمني �لعربي و�ل�سوفييتي. ولكن ما طبيعة �ملو�قف 

�مل�سرية و�لفل�سطينية �ملتبادل�ة منذ كامب ديفيد حتى رحيل �لرئي�س �ل�ساد�ت؟. 

�بتعاد م�سر عن  نادى ب�سرورة  �لذي  �لر�سمي  �ساد �خلطاب �لإعالمي  �مل�سري،  �ل�سعيد  على 
�لعامل �لعربي، و�ملطالبة بالكف عن حمل لو�ء �لت�سحيات بالنيابة عن �لعامل �لعربي. ولأول م�رة يف 

تاريخ م�سر �حلديث و�ملعا�سر، خرجت مظاهر�ت معادية للعرب وللفل�سطينيني وحتديد�ً عقب 

�أحد�ث قرب�س يف عام 1978. ففي ظل هذه �لدعو�ت �نخف�س �لتاأييد �مل�سري ملنظمة �لتحرير 
�لفل�سطينية من 55 % �إلى 18%، حيث لعب بع�س �لكتاب و�لأدب�اء دور�ً يف تعميق هوة �خلالف بني م�سر 
وعاملها �لعربي، للحد �لذي جتر�أ �لبع�س م�نهم ب�القول: "�أن �لمتد�د �لطبيعي و�لتاريخي للح�سارة 

�مل�سرية هي �حل�سارة �ليونانية". �أمثال، �أني�س من�س�ور، وتوفيق �حلكيم، ولوي�س عو�س. 

�لعرب�ي  �ل�س�ر�ع  ب���اإد�رة  �ملتعلقة  �ل�سيا�سية  �ل��روؤى  يف  �لتباعد  حالة  عك�ست  �لتي  �ملو�قف  من 
�لإ�سر�ئيلي، �ملبادرة �لتي طرحها �لرئي�س �ل�ساد�ت يف ني�سان 1981 و�ملت�س�منة ت�سكيل حكومة فل�سطينية 
�أن�ه يف طريق م�سدود، وعليه �أل  يف �ملنفى، وقد عّلق عرفات بقوله: "�إن �لرئي�س �ل�ساد�ت يدرك �لآن 
مُيلي علينا ما يجب �أن يفعله... �سوف نتخذ قر�ر�ً يف �ساأن ت�س�كيل مثل هذه �حلكومة حني يكون ذلك 

يف م�سلحة �ل�سعب �لفل�س�طيني". 
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�أمثلة  و�آثارها، فيمكن طرح  ديفيد  كامب  �لفل�سطينية، ومو�قفها من  �لقيادة  �أما على �سعيد 
ع�سرة  �لر�بعة  �ل��ذك��رى  كلمة وجهها يف  ديفيد يف  لكامب  روؤي��ت��ه  ع��ن  ع��رف��ات  يا�سر  ع��رب  ذل��ك:  على 
�أجم�ع،  �لع�امل  ي�س�معها  لكي  �سيحتنا،  تنطلق  �أن  لبد  "وهنا  بالقول:  �لفل�سطينية  �لثورة  لنط�الق 
وبال�ذ�ت �لأح�سنة �خل�سبية �لتي جتر عربة كامب ديفيد، و�أنني �أطلقها با�سم �سعبنا وثورته، وبا�سم 
جم�اهري �أمتنا �لعربية و�سرفائها، وبا�سم �لأحر�ر و�ل�سرفاء يف �لعامل �أجمع، �أنه ل �سالم ول �أمن ول 
ح�ل ول ��ستقر�ر يف هذه �ملنطقة، بالقفز على جوهر �مل�سكلة �لأ�سا�سي فيها، بالقفز على حقوق �سعبنا 
�لفل�سطيني �لوطنية �لثابتة، مبا فيها حقه يف �لعودة وتقرير �مل�سري و�إقامة دولته �لوطنية �مل�ستقلة 
فوق تر�به �لوطني، حتت قيادته �لوحيدة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، و�لتي �عرُتف بها على كافة 

�مل�ستويات �ل�سديقة و�حلليفة و�لعربية و�لدولية" .

ب�اأن  �أن نعت�رف  "يجب  �أج��اب يا�سر عرفات:  �لتي تركتها كامب ديفيد   يف �سوؤ�ل عن �خليار�ت 
كامب ديفيد ق�ست على جنيف، و�أعطت �لقر�ر )242( �سيغة جديدة متغرية �إلى �لأ�سو�أ ... �لكل يعرف 
�إعادة  �إلى  �لقد�س،  �إيل تهويد  �لإ�سر�ئيلي،  �ل�سرعية على �لحتالل  �إ�سفاء  م�ساوئ كامب ديفيد من 

�سيناء منقو�سة �ل�سيادة، �إلى �لتدخل يف �ل�سيادة �مل�سرية...  

�أدت زيارة �لرئي�س �ل�ساد�ت �إلى �إ�سر�ئيل يف 19 ت�سرين �لثاين 1977، �إل�ى ت�د�عيات خطرية على 
�لق�سية �لفل�سطينية وعلى منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، ومن �أبرز تلك �لتد�عيات: �إبقاء 

منظمة �لتحرير و�لثورة �لف�سطينية وحيدة يف مو�جهة �إ�سر�ئيل وخمططاته�ا، وخ�روج م�س�ر 
وحتييدها، و�خر�جها من معادلة �ل�سر�ع، وحتول دورها �إلى دور �لو�سيط �لذي مت جتريده م�ن كل 
�أ�سلحة و�أدو�ت �لقوة �لتي كانت تتمتع بها، كما �أن �تفاقية �ل�سالم �مل�سرية– �لإ�سر�ئيلية ع�ام 1979، 
�أ�سقطت �لرهان �لفل�سطيني على �لت�سوية، و�أدت �إلى �إط�الق ي�د �إ�س�ر�ئيل �لع�س�كرية، و�سجعها على غزو 

لبنان يف عامي 1978، 1982.  

�إن �أخطر مظاهر كامب ديفيد على منظمة �لتحرير �لفل�سطينية يتمثل يف �جلانب �لنق�سامي 
�لذي برزت من خالله مو�قف بع�س �لقوى مثل، �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني، �لتي حملت كل 
�أن هذه �لأطر�ف هي �لتي مهدت لهذه  �أطر�ف �لت�سوية م�سوؤولية مبادرة �لرئي�س �ل�ساد�ت، معتربة 

�خلطوة.. 

�أمله من �لو�قع �لعربي �ملاأ�ساوي �لذي �سجع �لأعد�ء  يف منا�سبات عديدة كان عرفات يعرب عن 
�إ�سهار عد�ئهم لي�س فقط لل�سعب �لفل�سطيني، بل لكل ما ه�و عرب�ي، وم�ن �لأمثلة  ب�سكل �سافر على 
 1986 عام  �لأمريكي�ة  �لإد�رة  حّفزت  �ملرتدية  �لعربية  �لأو�ساع  :"�إن  قال  حينما  عرفات،  �ساقها  �لتي 
على ممار�سة �إرهاب �لدولة"، وقال �أي�ساً: "�سربت ليبيا و�ختطف�ت ط�ائرة مدني�ة م�سرية ... ودعمت 
رف�س  يف  و��ستمرت  وفل�س�طني،  و�سوريا  لبنان  يف  �لعربية  ل��الأر���س  �لإ�سر�ئيلي  �لح��ت��الل  ��ستمر�ر 
و��سرت�كها  �إ�سر�ئيل  م�ع  �ل�س�رت�تيجي  �لتحالف  باإطار  و�رتفعت  �لفل�سطينية،  باحلقوق  �لع��رت�ف 
باأو�ساع  �لعربية  �لأم��ة  �لع�دو�ين �س�د  �ل�سلوك  �لنجوم"، وهنا ربط عرفات هذ�  "حرب  ي�سمى  يف ما 
حمددة على �خلريطة �لعربية، عندما قال: "فقد جرى كل ذلك ف�ي �لع�ام 1986، بعدما غيبت م�سر 
�إثر �تفاقيات كامب ديفيد" فعرفات كان يتطلع �إل�ى كل ميزة عربية على �أنها ميزة لفل�سطني، �آماًل 
يف �أن يتم ت�سخريها يف معركته �لتحريرية، كم�ا كان يرى �أن �أي حالة تردٍّ عربي تنعك�س على �حلالة 

�لفل�سطينية. 

م�ن  �لعرب�ي  �لنظ�ام  �أ�ساب  ما  على  �لرديء" دلل��ة  �لعربي  �لزمن  "عبارة  عرفات  يا�سر  نحت 
فل�س�طني،  ق�س�ية  جت��اه  �لتز�ماته  عن  وتر�جعه  �لثو�بت،  عن  و�خل��روج  د�خلية  و�نق�سامات  تغري�ت 
ويف �إطار معاجلته لهذه �لأجو�ء �لعربية �ملتوترة، قام ببذل جهود كثرية لر�أب �ل�س�دع وتهدئ�ة �لأزمات 
�ل�ساخنة، و�أحياناً كان مييل �إلى طرف عربي على ح�ساب �آخر، وفقاً لتكيفاته للم�س�لحة �لفل�سطينية 

و�لعربية. 

�صفيق احلوت
اأبرز قيادات منظمة التحرير
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�أبرز �لقياد�ت �مل�ستقلة يف منظمة �لتحرير و�ملقربة من يا�سر عرفات:  قال �سفيق �حلوت �أحد 
منفرد مع  �سلح  بتوقيع  �ملوحدة  �لعربية  �ل�سرت�تيجية  بعد خروج م�سر من  عرفات،  يا�سر  "�أدرك 
�إ�سر�ئيل �لأمر �لذي ر�سخ �لقناعة باأن �لن�سال �لع�سكري �أ�سبح م�ستحيال يف ظل �لغياب �مل�سري، فقد 
�زد�دت حتى على �مل�ستوى �ل�سعبي، �لقناعة باأن حترير كامل �لت�ر�ب �ل�وطني �لفل�س�طيني �أ�سبح مو�سع 

�سك كبري، �أو على �لأقل �أ�سبح م�سروع �أجيال موؤجال". 

يف  �خل��الف  وت��رية  ت�ساعدت  �ل�سبعينيات  نهاية  منذ  �إن��ه،  �لقول  ميكن  �سبق،  ما  على  تاأ�سي�سا 
تتج�سد  كانت  �ل�ساد�ت  �لرئي�س  فروؤية  وقيادتها،  �لفل�سطينية  �لتحرير  مبنظمة  �مل�سرية  �لعالقات 
ف�ي ��ستكمال م�سروع �لتفاو�س مع �إ�سر�ئيل للخروج من �سيناء، لكن يا�سر عرفات ومنظمة �لتحري�ر، 
وع�دة  ديفيد،  كامب  نهج  اإ�ضقاط  اإلــى  وال�ضعي  والت�ضدي،  ال�ضم�د  خيار  الآخــر،  خيارهما  لهما  كان 
م�سر مرة �أخرى �إلى د�ئرة �لأزمة. ولكن ثمة حقيقة مفادها، �أن خالفات �ل�ساد�ت مع عرفات، مل توؤد 
مب�سر"�سعبياً" �إلى جتاوز �لق�سية �لفل�سطينية، فالرد �ل�سعبي �مل�سري مبقاطعة �إ�سر�ئيل �ل�ذي قادته 

�لنقابات و�أحز�ب �ملعار�سة وجلان �ملقاطعة و�لتفاو�س، لدليٌل و��سح وقاطع عل�ى ذل�ك . 

ولت�سخي�س و�قع �لعالقات �مل�سرية– �لفل�سطينية يقول �لدكتور ح�س�ن نافع�ة: "تعتب�ر �لأعو�م 
�إذ  �أ�سو�أ مر�حل �لعالقات �مل�س�رية– �لفل�س�طينية عل�ى �لإط��الق،  �لأربعة �لأخرية من حكم �ل�ساد�ت 
�لقر�ر  �لتي كانت تنم عن عدم فهم لطبيعة عملي�ة �سنع  �لفعل  �لأفعال ورد�ت  �سل�سلة من  �نطلقت 
وخ�سو�سيتها لدى �لطرف �لآخر، �أو عن مبالغة يف �لق�در�ت �لذ�تي�ة و��س�تهانة بقدر�ت �لآخر ... ومع 
ذلك يالحظ �أن �ل�ساد�ت ويا�سر عرفات ظال حري�سني حتى �لنهاية عل�ى عدم قطع )�سعرة معاوية(، 
فبقي �سعيد كمال يف �لقاهرة حلقة و�سل غري ر�س�مية ب�ني م�س�ر ومنظمة �لتحرير، على �لرغم من 

قطع �لعالقات بينهما تطبيقاً لقر�ر�ت موؤمتر بغد�د �سنة 1978. 

مرحلة الرئيس مبارك 

�لعملية  با�س�تمر�ر   ،1981 ع�ام  نهاي�ة  توليه مقاليد �حلكم يف  منذ  مبارك  �لرئي�س ح�سني  �لتزم 
�أي  �لفل�سطينية،  �مل�س�كلة  م�ع  �ل�و�قعي  �لتعام�ل  �أ�س�ا�س  على  روؤيته  ترتكز  حيث  �إ�سر�ئيل،  مع  �ل�سلمية 
�لتو�سل �إلى حتقيق �ملمكن و�ملتاح يف �ملدى �لقريب على �لأقل، وهو ما يعن�ي �إقامة �لدولة �لفل�سطينية 

على �لأر��سي �لتي ميكن حتريرها من �لحتالل �لإ�سر�ئيلي ف�ي �ل�س�فة.

 �أدى تغيري �لقيادة �ل�سيا�سية يف م�سر من ناحية، و�نهيار جبهة �ل�سمود و�لت�سدي من ناحي�ة 
�أخرى وخ�سو�سا بعد خروج منظمة �لتحرير من بريوت، �إلى ن�سوء �أر�س�ية جدي�دة لتق�ارب م�سري– 

فل�سطني. 

تعر�ست �لثورة �لفل�سطينية، وموؤ�س�سات منظمة �لتحرير �لفل�سطينية يف لبنان ل�سربة قا�سية 
�إثر �لجتياح �لإ�سر�ئيلي للبنان يف �سيف 1982، وعجز �لنظام �لعربي �لر�سمي، ب�ل ف�س�ل قوى  عل�ى 
�أي �سيء، بحيث تركت �لثورة وقيادته�ا ب�ال ن�س�ري ول ظهري. كما  جبهة �ل�سمود و�لت�سدي يف فعل 
خ�سرت منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �إلى حد كبري، �لكثري من �أور�ق �ل�س�غط ومنها "�لأر�س" �لتي 
كانت عليها و�لتي تتيح لها ��ستقاللية يف �لقر�ر، كما خ�سرت "�لكفاح �مل�سلح" �لذي ��ستخدمته لتثبيت 
دورها كطرف �أ�سا�سي فاعل يف �ملنطقة. لذ� �أبدى �لرئي�س عرفات �نفتاح�اً �سيا�سياً، فو�فق على �مل�سروع 
�لفرن�سي-�مل�سري �لذي تقدمت به حكومتا �لبلدين �إلى جمل�س �لأمن �لدويل يف متوز 1982 و�لقا�سي 
�أ�سا�س  �إل�ى �لعت�ر�ف �ملتبادل، و�لى �إجر�ء مفاو�سات على  بدعوة �لطرفني �لإ�سر�ئيلي و�لفل�سطيني 

�لقر�ر �لدويل )242(. 

اأحـد  �لفل�س�طينية– وتـ�رط  �لث�ورة  –ركيزة  فتح  حركة  لها  تعر�ست  �لتي  �لن�سقاق  موؤ�مرة 
�لث�ورة  ق��و�ت  فيه  تعر�ست  �ل��ذي  للحد  �لن�سقاق،  دع��م  يف  وملمو�س  فعلي  ب�سكل  �لعربية  �لأط���ر�ف 
ع�ام  ط�ر�بل�س-  �سمال  لبنان-  يف  و�لبد�وي"  �لبارد  "نهر  خميمي  يف  �لت�سفية  ملوؤ�مرة  �لفل�سطينية 

1983 .لذلك �أدرك يا�سر عرفات باأن هذ� �لطرف �لعربي ��ستفرد بالثورة ب�سبب غي�اب م�س�ر . 
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رحيل عرفات )�لق�سري( من طر�بل�س )لبنان( عام 1983، مما �أ�سعره باأنه مل يعد له موطئ قدم 
على �حلدود مع فل�سطني �ملحتلة، وبالتايل لي�س �أمامه غري �لعمل �ل�سيا�سي، لذلك قرر �أثناء رحيله 
�أو )�ت�سل( بالرئي�س ح�سني مبارك �لذي كان يومئذ  �أن يتوقف يف �لإ�سماعيلية، و�لتقى،  �إلى �ليمن 
مقاطعاً عربياً، وم�سر كانت حينها خارج جامع�ة �ل�دول �لعربي�ة، فكان�ت �لرب�غماتية و�لو�قعية هي 
�ل�سيا�سية  �للعبة  �إملامه بقو�عد  �أفعال و�أقو�ل وت�سرفات يا�سر عرفات، ورغ�م  �لكامنة ور�ء  �سر �لقوة 
�لتي يخو�سها مع خ�سومه، �إل �أنه ل يرتدد من ك�سر قو�ع�د ه�ذه �للعبة �إذ� �سعر �أن كر�مته �متهنت 
يّطوع  و�أن  �مل�ستجد�ت  يتكيف مع  �أن  ��ستطاع  فيا�سر عرفات  تعر�ست لمتحان من قبل خ�سومه،  �أو 
�لفكر �ل�سيا�سي �لفل�سطيني نحو �لو�قعي�ة �ل�سيا�س�ية، وك�ان يتعامل مع �لو�قع حماوًل فهمه وتغيريه 

تدريجياً.

قال عرفات يف ت�سريح ل�سحيفة �ل�سيا�سة �لكويتية يف 30 �أيار 1984 »�إن م�س�ر متثل ثقاًل كبري�ً 
لتاأخذ  �أ�سا�س�يتني هم�ا عودة م�سر  �لأمة مرهون بق�سيتني  �لتو�زن جل�سم  و�أن عودة  �لعربية  لالأمة 

دورها �لطبيعي على �ل�ساحة �لعربية، و�نتهاء �حلرب �لعر�قية– �لإير�نية". 

خالل عام 1985 ويف مو�جهة �لهجمة �لأمريكية- �لإ�سر�ئيلية على منظمة �لتحرير �لفل�سطينية 
و�تهامها بالوقوف ور�ء �لأعمال �لإرهابية يف �لعامل، قام عرفات بزيارة �لقاهرة يف �أو�ئل ت�سرين �لثاين 
يا�سر عرفات  موؤلف من  فل�سطيني  وف�د  مب�ارك بح�س�ور  بزيارة ح�سني  وفد م�سري  وقام مع   1985
�لفل�سطينية، وعقب ذلك عق�د �جتماع م�سرتك للوفدين وخرجا  �لقياد�ت  و�سالح خلف، وعدد من 

مبوقف م�سرتك، ت�سمن ما يلي: 

�إ�سر�ر�ً م�سرياً على �أن �حلقوق �لثابتة للق�سية �لفل�سطينية هي �أ�سا�س �لت�سوية، و�أنه ل يتحق�ق 
�ملمث�ل  �لفل�سطينية  �لتحرير  باأن منظمة  ثابت،  دونها. وجود موقف م�سري  �ملنطقة من  �ل�سالم يف 
م�سري-  �تفاق  هناك  ��ستبعادها.  �أو  بدونها  ت�سوية  ل  و�أن  �لفل�سطيني  لل�سعب  و�لوحي�د  �ل�س�رعي 

فل�سطيني باأن �تفاق عمان �أ�سا�س �لنطالق نحو �لت�سوية. 

�لعالقات  ��ستئناف  عم�ان  ف�ي  �لط�ارئ  �لعربي  �لقمة  م��وؤمت��ر  �أق��ر   1987 �ل��ث��اين  ت�سرين  ويف 
�لدبلوما�سية مع م�سر، حيث لعبت قيادة منظمة �لتحرير و�لعر�ق دور�ً فاعاًل من �أجل عودة م�سر 
�إلى �ل�سف �لعربي، ومنذ مطلع عام 1988 �أعادت �أربع ع�سرة دولة من �إحدى وع�سرين دولة يف �جلامعة 

�لعربية عالقاتها �لدبلوما�سية مع م�سر. 

�لعربي�ة وفتح  �إلى ج�سم �لأمة  �إلى حتقيق روؤيته ب�سرورة عودة م�سر  وبالفعل م�سى عرفات 
�لطريق ب�سكل طبيعي �أمامها، معترب�ً �أن عودتها مهمة قومي�ة تقت�س�ي �ل�دعم �ل�سيا�س�ي و�لقت�سادي 
�لعربية  �لقياد�ت  �إقناع  من  ومتكن  عليها،  فر�ست  �لتي  �لقيود  من  نف�سها  حترر  حتى  لها  و�ملعنوي 
)خ�سو�سا �لعر�ق( ب�سرورة �إنهاء �ملقاطعة �لعربي�ة مل�س�ر، وهذ� ما مت فعاًل يف عام 1989 عندما طرح 
�لرئي�س مبارك مبادرته "نقاط مبارك الع�ضر" ح�ول كيفية �جر�ء �لنتخابات يف �ملناطق �لفل�سطينية 

�ملحتلة.

�لقي�ادة  ع��الق��ة  �ل��دف��ع يف  ق��وة  ع���ادت  ع��ام 1991،  نهاية  لل�سالم يف  م��دري��د  م��وؤمت��ر  �نعقاد  م��ع 
بعد  ما  �لفل�سطيني  �مل�سري  �لتن�سيق  �أن  ويالحظ  �سابق عهدها.  �إلى  �مل�سرية  بالقيادة  �لفل�سطينية 
وما  �إ�سر�ئيل  م�ع  �لتفاو�س�ية  خرب�ته�ا  بو�سع  م�سر  قيام  �لأول،  متو�زيني،  �جتاهني  يف  �سار  مدريد 
متلكه من وثائق حتت ت�سرف �لوفد �لفل�سطيني يف مدريد، و�لآخر، ��ستمر�ر �جلهود �لر�مية �إلى فتح 
قنو�ت �ت�سال مبا�سر بني منظمة �لتحرير �لفل�سطينية و�لوليات �ملتحدة، ثم ب�ني �ملنظمة و�إ�سر�ئيل. 

�ملفاو�سات  �إل�ى  �أدت  �لت�ي  �ملالب�س�ات  بالتحلي�ل  وتناولت  موؤخر�ً،  �سدرت  �لتي  �لكتابات  وت�سري 
و�أن  �ملفاو�سات،  به�ذه  تعل�م  كان�ت  �أن م�سر  "�أو�سلو" �إلى  و�إ�سر�ئيل يف  �لتحرير  �ل�سرية بني منظمة 

عرفات اأحاط الرئي�ض مبارك علماً بها.
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تعاملت م�سر مع �تفاق �أو�سلو بطريقة بر�غماتية بحتة، و�عتربته خطوة مهم�ة يتع�ني ��ستثمار 
�ألقت م�سر ر�سميا، بكل ثقلها لدعم قيادة  �أوًل باأول، ولهذ�  �يجابياتها وحماولة حما�سرة �سلبياتها 
ذروته  �لتف�اق  توقي�ع  �مل�سري– �لفل�سطيني منذ  �لتن�سيق  و�سهد  �لتفاق،  و�إجن��اح  �لتحرير  منظمة 
�إلى �تفاق قاب�ل للتنفي�ذ عل�ى �لأر�س، ثم  للتغلب على �لعقبات �لتي �عرت�ست حتويل �ملبادئ �لعامة 
�أي�سا طرفاً  �أ�سبحت تبدو  �أن م�سر  �إلى درجة  �لتنفيذ نف�سها،  لإز�لة �لعقبات �لتي �عرت�ست عملية 
على  مبارك  �ل�رئي�س  ح�ر�س  كما  عليه،  �ساهد  جمرد  ل  �لتفاق  تنفيذ  عن  مبا�سرة  ب�سورة  م�سئوًل 
�إلى �لعري�س، وهناك قام رئ�ي�س �لوزر�ء �مل�سري  �أن ير�فق بنف�سه يا�سر عرفات يف �لطائرة �لرئا�سية 

مبر�فقة عرفات �إلى مدخل رفح .

وخالل �لتفاقيات �ل�سرية يف �أو�سلو، كان عرفات على �ت�سال م�ستمر ود�ئم م�ع �لقيادة �مل�سرية، 
�لرئي�س حممود عبا�س يف لقاء معه  �أف�سح عنه  �ملفاو�سات، هذ� ما  باأول على فحوى  �أوًل  و�طالعها 
على قناة "�أوربت" �مل�سرية، وما �أكده نايف حو�متة قائاًل: "منذ �لبد�ية كان�ت و��سنطن على معرفة 

مبفاو�سات �أو�سلو عن طريق �لقاهرة حيث كانت هذه على �ت�سال بكل م�ن عرفات وحممود عبا�س". 

لعرفات  �لقاهرة  وجهتها  �لتي  �مل�سرية  �لن�سائح  تقدمي  �سوئها  يف  مت  ع��دي��دة،  مو�قف  ثمة 
�لثاني�ة، حيث كانت  �أبرزها يف مفاو�سات كامب ديفيد يف نهاية ولية كلينتون  يف منا�سبات خمتلفة، 
�لن�سيحة �لأولى "�أن ل �أحد ي�ستطيع �أن يتنازل عن �لقد�س"، مما كان له �أثر يف �سمود عرفات �أمام 
ال�ضغ�ط التي مار�ضها كلينت�ن، ودين�ض رو�ض، ومادلني اأولربايت من اأجل احل�ض�ل على �ضك التنازل 

عن حقوق فل�سطينية كبرية. 

�أما �لن�سيحة �لثانية، فكانت ع�سية م�وؤمتر �لقم�ة �لعربي يف بريوت يف �آذ�ر 2002م، وم�سمونها، 
بقاء عرف�ات ف�ي ر�م ��هلل، لأن �خلروج كان معناه خروجاً �إلى �ل�ستات، وهدم �ل�سلطة �لوطنية و�لبدء 
قبل  وعرفات  �مل�سرية  �لقيادة  بني  �لأب��رز  �ل�سمة  و�لتن�سيق،  �لت�ساور  فا�س�تمر�ر  �ل�سفر،  نقطة  من 

موؤمتر مدريد وبعده، وقبل �أو�سلو وبعدها.

وعلى  �لعربية،  �لتفاعالت  عن  �لناجمة  �ملتغري�ت  متابعة  عن  ينقطع  مل  �أن��ه  لعرفات  يح�سب 
بقدميها  وحتولتها،  بثو�بته�ا  �ملتغي�ر�ت  ه�ذه  مع  وتعامل  �خل�سو�س،  وج��ه  على  �مل�سرية  �ل�ساحة 
وجديدها، وخا�س غمارها، حاماًل لو�ء و�حدة من �أعقد �لق�سايا �لتي عرفه�ا �لتاريخ �ملعا�سر، ولقد 

ق�سى نحبه وهو يتطلع �إلى هذ� �لدور "دور م�سر �ملكانة و�لتاريخ".

�أفكار ونظريات  �ل�سيا�سية وفق  يحدد مو�قفه  عقائدياً  �أنه مل يكن زعيماً  يا�س�ر عرفات، تبني 
جام�دة، ب�ل كان مييل نحو �لنهج �لرب�غماتي �لو�قعي تارًة، و�لثائر �ملبدئي تارًة �أخرى. فروؤيته لطبيع�ة 
�ل�سخ�سية  خرب�ته  لتطور  وفقاً  تدريجياًً  تطورت  �إمن��ا  �لفل�سطينية  �لق�سية  يف  م�سر  ومكانة  دور 
�مل�ستمدة من طريقته يف �لتعامل مع �مل�ستجد�ت و�ملعطيات �ملختلفة، و�أي�ساً نتيجة �ملر�حل �لتي مرت 

بها م�سر وما �ساحبها من تغري يف مو�قف قياد�تها �ل�سيا�سية، وكيفية �إد�رتها لل�سر�ع مع �إ�سر�ئيل.

نايف حوامتة
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فاز يا�صر عرفات يف انتخابات رابطة طالب جامعة القاهرة  يف العام 1952 وا�صبح 
رئي�صا للرابطة، وبقي حمتفظا  باملن�صب حتى نهاية درا�صته يف العام 1955.

العاملية)5(،  الطالبية  احلركة  م�صتوى  على  معروفا  عرفات  اأ�صبح   1951 العام   ومنذ 
و�صارك يف موؤمترات طالبية يف عدة دول، مثل بلغاريا، الحتاد ال�صوفيتي، ت�صيكو�صلوفاكيا، 
بولندا واأملانيا ال�صرقية، واأن�صا خاللها �صبكة وا�صعة من العالقات وال�صداقات والتحالفات. 
العربي  العام  ال��راأي  ال�صجاع  اأمام  ون�صاله  �صعبه  اأو�صاع  �صرح  الأ�صا�صية  ق�صيته  وكانت 

والعاملي، واملطالبة بحقوقه ال�صيا�صية والإن�صانية العادلة. 

بعد ثورة 23 متوز 1952 �صعى رئي�س رابطة طالب جامعة القاهرة "يا�صر عرفات" اإلى 
لقاء الرئي�س اجلرنال حممد جنيب، و�صلمه "عهد وفاء من الطالب الفل�صطينيني" مكتوبا 
بدمهم وفيه الكلمات "ل تن�س فل�صطني". ون�صرت ال�صحف امل�صرية يف اليوم التايل �صورة 
جنيب ي�صتقبل عرفات. وكانت تلك اأول �صورة ليا�صرعرفات يف �صل�صلة طويلة لحقة  تن�صر له 

مع �صيا�صيني وعظماء.

يف  ي�صرى  ابنته  منزل  يا�صر،يف  عرفات،والد  ال��روؤوف  عبد  تويف   1953 حزيران  ويف 
خان يون�س اإثر نزيف يف املخ. واأخفت اأخته خديجة  نباأ الوفاة عن يا�صر لأنها مل ترغب يف 
الت�صوي�س عليه ع�صية تقدميه لمتحان مهم يف الهند�صة، كان موعده يف اليوم التايل لت�صلمها 

برقية من �صقيقتها ي�صرى تعلمها فيها بخربوفاة والدهم .

التعرف إلى رفاقه 
الثورة  اأ�صبحوا رفاق دربه يف قيادة  اإلى عدد ممن  ويف هذه املرحلة اجلامعية  تعرف عرفات 
العام  يف  غزة  جهاد" يف  "اأبو  الوزير  القاهرة  وخليل  "اأبواإياد" يف  خلف  �صالح  ومنهم  الفل�صطينية 
1954. وكان الفدائيون الذين  ينظمهم اأبو جهاد ينتمون ب�صكل ا�صا�صي اإلى �صرائح الطالب والالجئني 

يزرعون الألغام واملتفجرات على طريق دوريات اجلي�س الإ�صرائيلي.

يد جماعة  النا�صر على  اغتيال عبد  بعد حماولة  امل�صرية عرفات  ال�صلطات  اعتقلت 
الإخوان امل�صلمني يف ت�صرين الول 1954 لنه كان نا�صطا طالبيا ويعترب من املتعاطفني مع 

الإخوان  مع انه مل ين�صم اليهم البتة ومكث عرفات �صهرا يف ال�صجن.

اخلريجني  رابطة  اأ�ص�س  تخرجه  وعقب   .1955 العام  يف  اجلامعة  يف  عرفات  تخرج 
الفل�صطينيني وو�صع عالقاته مع الحتادات الطالبية واملنظمات ال�صيا�صية على امتداد العامل، 

ووا�صل الرتدد على ال�صفة الغربية وغزة والردن .

ويف عامي 1956-1957، عمل عرفات مهند�صا يف ال�صركة امل�صرية لالإ�صمنت يف املحلة 
الكربى، وهي منطقة �صناعية �صخمة تقع يف دلتا النيل.

اجلرنال حممد جنيب
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الأول  ت�صرين   28 ال�صوي�س  يف  ان��دلع  حرب  ف��ور  امل�صري  باجلي�س  عرفات  التحق 
بور  منطقة  يف  املتمركزة  الهند�صة  وحدة  يف  احتياط  الثالثي"  ك�صابط  "العدوان   1956
مع�صكر  يف  عام  قبل  تلقاها  التي  التدريبات  من  وخمزونه  معلوماته  كل  �صعيد،وا�صتخدم 

للجي�س امل�صري.

العدوان  ال�صوي�س عام 1956 وف�صل  انتهاء حرب  بعد  ال�صيا�صي  يف م�صر  تغري  اجلو 
الثالثي، فقد اأعاد بن غوريون �صيناء وقطاع غزة لعبد النا�صر، اأ�صبحت ال�صلطات الع�صكرية 
امل�صرية تراقب بحزم التيارات الفل�صطينية "الراديكالية"، فقرر عرفات ال�صفر اإلى الكويت 
حيث توفر الرثوة النفطية فيها العديد من فر�س العمل، وفيها جالية مهمة من فل�صطينيي 

ال�صتات )الآلف من الالجئني الذين يعملون يف �صتى املهن(.

ا�صتقر عرفات يف الكويت عام 1957وعمل يف البداية مهند�صا يف وزارة الأ�صغال العامة، 
ثم ت�صارك مع رجل اأعمال هو املهند�س امل�صري عبد املعز اخلطيب واأن�صاأ معه �صركة للبناء 
اأي�صا يكر�س الكثريمن وقته  اأو�صاعه املادية كيرثا، لكنه كان  جنحت ب�صكل كبري فتح�صنت 
لن�صاطاته ال�صيا�صية ال�صرية.ويف اأواخر العام 1957عقد لقاء يف الكويت �صم �صتة اأ�صخا�س 
هم: يا�صر عرفات وخليل الوزير وعادل عبدالكرمي ويو�صف عمرية وتوفيق �صديد وعبد اهلل 
الدنان الذي مل ي�صارك يف الجتماعات الالحقة ثم تبعه توفيق �صديد يف النقطاع عن ح�صور 
للحركة  ويف  املوؤ�ص�صة  اللبنات  الجتماعات  تلك  وكانت  للحركة،  التاأ�صي�صية  الجتماعات 

اللقاء التاأ�صي�صي الأول حلركة فتح)6(. 
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)5( مهرجان الطالب العالمي
�لعاملي  �ل��ذي كان ينظمه �حت��اد �لطالب  �لعاملي  و�ل�سباب  �نعقد موؤمتر �لطالب  يف عام 1954 
�إعالمية هامة جتتمع فيها  �ل�سوفياتي و�لكتلة �ل�سرت�كية حينها، وهذه منا�سبة  بدعم من �لحتاد 
وفود ع�سر�ت �لدول من كافة �أنحاء �لعامل وت�سل �أعد�د �حل�سور فيها ملا يفوق �ملائة �ألف طالب وطالبة.

��ستثماره للفر�س يف حياته  �أب��و عمار يف ه��ذ� �حل��دث فر�سته، وح��دث ول ح��رج عن  ر�أى  لقد 
�لالحقة، ولكن كيف �ل�سبيل للو�سول �إلى و�ر�سو حيث �ملهرجان/�ملوؤمتر ؟

�أن يحقق ذل��ك من خ��الل �لوفد  ب��ذل كل �جلهد للم�ساركة، فا�ستطاع  �أن��ه  ي��روي عنه زم��الوؤه 
�مل�سري، ولكن �لوفد �أعلمه باإدر�ج �أ�سماء �لفل�سطينيني دون قدرة على توفري تذ�كرهم، وهنا ل تقف 
�لعو�ئق �أمام عرفات فيذهب مع زمالئه بالباخرة و�سول �إلى مركز �حلدث �لطالبي �لعاملي يف �آخر 

حلظة.

�فتتاح  ليوم  �لأول���ى يخطط  ليلته  فق�سى  ذك��ره��ا،  فيه  ع��ّز  زم��ن  فل�سطني يف  ك��ان هدفه  لقد 
�ملهرجان وما بعده، فما �أن و�سل يا�سر عرفات وزمالوؤه �ل�سائرون يف موؤخرة �لوفد �مل�سري يف طابور 
�أبو عمار لوحة كتبت  �إلى مو�جهة من�سة �ل�سرف حتى رفع  �ل�ستعر��س للوفود د�خل �مللعب �لكبري 

عليها بالعربية و�لإجنليزية كلمة فل�سطني، هذ� هو �أبو عمار �لذي كانت فل�سطني حتتل كل قلبه.

�لفل�سطينية،  بالق�سية  و�لتب�سري  و�ل�ستقطاب  �لدعوة  �لكبري يف  �ملهرجان  �أيام  ق�سى عرفات 
فلم يرتك وفد� و�حد� �إل وز�ره ون�سج معه عالقات، ��ستمرت �إلى �أن �أ�سبح �لكثري من �لطلبة �آنذ�ك يف 

مو�قع �ل�سفر�ء و�لوزر�ء وقادة �لدول لحقا.

�لفل�سطينية،  �لق�سية  م�ستقبل  يف  ��ستثمرها  وبقوة  بات�ساع  عالقاته  يبني  �أن  عرفات  ��ستطاع 
فكانت له على �سبيل �ملثال �ت�سالت مع جمل�س قيادة �لثورة يف م�سر كما يذكر ع�سو جمل�س قيادة 
�لثورة خالد حمي �لدين عن عالقته به، وملا قّدم مع عدد من زمالئه �لطالب وثيقة بالدم للرئي�س 
�سورة  و�سع  �أن  �إل  يا�سر عرفات  �لقائد  كان من  فما  بدعمهم،  �لرئي�س جنيب  و�أم��ر  حممد جنيب، 
�لرئي�س �مل�سري يف مقر ر�بطة �لطالب �لفل�سطينيني و�أبى �أن يزيل �ل�سورة حتى مع تويل جمال عبد 

�لنا�سر رئا�سة �جلمهورية عرفانا ووفاء للرجل.
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)6( تأسيس »فتح«

النشأة: كانت ن�ساأة �لتنظيم نتيجة �تفاق جمموعات من �ل�سبان �لفل�سطينيني �لذين عا�سو� 
�لنكبة يف �سباهم، و�كت�سبو� بع�س �خلرب�ت �لتنظيمية يف �حتاد�ت ور�بطات �لطالب �لفل�سطينيني، �أو 
يف �أحز�ب قومية عربية. وكان بع�سهم �كت�سب خرب�ت ع�سكرية ترجع �إلى �لعمل �لفد�ئي �لذي �نطلق 

من قطاع غزة �سنة 1953.

مت يف �لكويت �للقاء �لأول بني ممثلي هذه �ملجموعات يف ت�سرين �لأول 1957، فاتفقو� وتعاهدو� 
على �لعمل من �أجل حترير فل�سطني وجت�سيد هوية �ل�سعب �لعربي �لفل�سطيني ووجوده و�سخ�سيته 
تنظيمية  �متد�د�ت  لأع�سائها  وكانت  فتح،  حلركة  �لأول��ى  �لتنظيمية  �لقاعدة  هذه  وكانت  �مل�ستقلة. 
يف م�سر وغزة و�لأردن )وفيه �ل�سفة �لغربية( و�سورية ولبنان و�ل�سعودية وقطر و�لكويت. وقد بد�أ 
الت��ضع يف الت�ضالت �ضراً. ومل تكن هناك �ضروط لكت�ضاب الع�ض�ية يف التنظيم �ض�ى الت�جه نح� 

فل�سطني، وعدم �للتز�م بتنظيم �آخر.

يف �لأ�سهر �لتالية للقاء �لكويت نوق�س ��سم �لتنظيم، و�تفق على �ختيار ��سم "حركة �لتحرير 
�لأح��رف  "حتف"،  "فتح" عك�س  كلمة  يف  �ل�سم  �خت�سار  بعد،  فيما  جرى  ثم  �لفل�سطيني"،  �لوطني 

�لأولى ل�سم �لتنظيم.

بد�أ �لتنظيم �جلديد ي�سدر ن�سرة لأع�سائه حتمل ��سم "فل�سطيننا" ما لبثت �أن �تخذت �سكل 
جملة �سهرية. و�سدر �لبالغ �لع�سكري �لأول لفتح يف بد�ية 1965 معلناً �نطالقة �لثورة �لفل�سطينية 
فل�سطني  د�خل  �لع�سكرية  �لعمليات  من  ب�سل�سلة   1967/8/27 يف  �لثانية  �لنطالقة  وكانت  �مل�سلحة. 

�ملحتلة بعد حرب 1967.

جاء تكوين حركة فتح رد�ً على نكبة 1948 وما تالها من �أحد�ث ولدت يف �لنفو�س �سعور�ً باملر�رة 
�لتقليدية على �لتحرك يف ظل تلك �لظروف، و�سعور�ً بحظر  �لفل�سطينية  من عدم قدرة �لزعامات 
ذوبان �لطالئع �لفل�سطينية يف �لتنظيمات �لقطرية �لعربية �لتي �ن�سغلت مب�سكالتها �لقطرية �أكرث 
من �ن�سغالها بق�سية فل�سطني. وقد دفع �إلى ت�سكيلها جناح �لكفاح �مل�سلح �لأول يف قطاع غزة )1953- 
1955(، و�سمود جماهري �ملدينة �أمام �لعدو�ن �ل�سهيوين )1955(، وتعززت ثقة �ملجموعات �لتي �سكلت 
فتح بانطالقة �لثورة �جلز�ئرية، وبهزمية �لعدو�ن �لثالثي على م�سر يف حرب 1956، وبقيام �لوحدة 

�ل�سورية-�مل�سرية، وبثورة �لعر�ق )1958(، وازدهار الن�ضاط الق�مي العام.

�لقومي، و�ت�ساع رقعة �خلالف بني  �لن�سال  �لتي تعر�س لها م�سار  وباملقابل كان لالنتكا�سات 
�لأنظمة �لعربية يف �أو�ئل �ل�ستينيات، �أثر يف نفو�س �ملجموعات �لتي �سكلت تنظيم فتح، �إذ �أكدت �سرورة 
�لتحرك فل�سطينياً دون �نتظار �تفاق �لأنظمة �لعربية على خطة ما لتحرير فل�سطني. يف وقت كان 
ي�سيطر على �لر�أي �لعام �لعربي �سعار يقول �ن �لوحدة هي طريق فل�سطني، ولذ� يجب �لبدء بالن�سال 

من �أجل �لوحدة وتاأجيل �لعمل �ملبا�سر لتحرير فل�سطني.

 تطور حركة فتح:
سياسيًا: لظروف ن�ساأة فتح �أثر يف تطور برناجمها �ل�سيا�سي و�سكلها �لتنظيمي. ومنذ �لبد�ية 
��ستبعد �لت�سنيف على �أ�سا�س �خللفية �لفكرية، ومت �لتاأكيد على ثالثة مبادىء هي: حترير فل�سطني، 
و�لكفاح �مل�سلح هو �أ�سلوب �لتحرير، و�ل�ستقاللية �لتنظيمية عن �أي نظام �أو تنظيم عربي �أو دويل. ومل 

يحدث يف ما بعد �أي تغيري جوهري يف هذه �ملبادىء �لثالثة.
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ففي �ملرحلة �لأولى )1958-1964( تولت �فتتاحيات "فل�سطيننا" تف�سيل هذه �ملبادىء و��ستملت 
�سيا�سية حمددة وقو�عد تنظيمية حتدد  �سعار�ت  �لثوري" �إلى جانب ذلك على  �لبناء  "هيكل  وثيقة 

�لعالقة بني �ملجموعات.

وبني عامي 1964 و1968 عربت �حلركة عن �آر�ئها �ل�سيا�سية يف مذكر�تها �إلى موؤمتر�ت �لقمة 
�لعربية ومنظمة �لتحرير، وقد جمعت هذه �ملذكر�ت يف ما بعد يف �سل�سلة "در��سات وجتارب ثورية".

متت يف �ملوؤمتر �لثاين للحركة )1968( �سياغة وثيقة "مبادىء و�أهد�ف و�أ�ساليب حركة فتح"، 
�لثالث  �ملوؤمتر  بعد  ما  يف  �أقرها  وق��د  �لأ�سا�سي،  فتح  حركة  د�ستور  تعد  �سيا�سية  فكرية  وثيقة  وه��ي 
�لبيانات  �لكثري من  �أجهزة فتح  �أ�سدرت  �لوثيقة  و�إلى جانب هذه  �لر�بع )1980(.  و�ملوؤمتر   )1971(
�ل�سيا�سية و�لكتب و�لوثائق �لتي تناق�س خمتلف �لق�سايا �ملرحلية على �ل�ساحة �لفل�سطينية و�لعربية 

و�لدولية، ومن �أبرز ما �أكدته:

)1( �إن حترير فل�سطني �لطريق  توحيد �لوطن �لعربي، فهي جزء من هذ� �لوطن، و�سعبها 
جزء من �لأمة �لعربية، وكفاحه جزء من كفاحها.

)2( �إن حرب �ل�سعب �لطويلة �لأمد �ل�سبيل �لوحيد لتحرير فل�سطني.

)3( �سرورة حترير �لإر�دة �لفل�سطينية و�ملحافظة على ��ستقالليتها يف �لقر�ر ويف �لقتال.

)4( اإن ال�حدة ال�طنية الفل�ضطينية �ضرط حتقيق النت�ضار. واإن ملعركة التحرير الأول�ية 
على �أي تناق�سات فكرية و�سيا�سية و�جتماعية.

)5( �ن �لثورة �لفل�سطينية حركة حترر وطني عربية، وهي طليعة �لأمة �لعربية يف معركة 
ل�سعوب  �مل�سرتك  �لن�سال  من  جزء  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ن�سال  و�أن  �مل�سريية،  �لتحرير 
فل�سطني  حترير  معركة  و�إن  �لعاملية،  و�لإمربيالية  و�ل�ستعمار  �ل�سهيونية  �سد  �لعامل 

و�جب عربي وديني و�إن�ساين.

)6( �إن حركة �لتحرير �لوطني �لفل�سطيني "فتح" حركة وطنية ثورية م�ستقلة متثل �لطليعة 
�لثورية لل�سعب �لفل�سطيني.

عدو�ناً  ي�سكل  وبقاوؤه  وغازية،  دخيلة  متكاملة  عن�سرية  موؤ�س�سة  �ل�سهيوين  �لكيان  �إن   )7(
فيها  يعي�س  عربية دميقر�طية،  فل�سطينية  دولة  قيام  و�إن  �لعربية،  �لأم��ة  على  م�ستمر�ً 

�مل�سلمون و�مل�سيحيون و�ليهود بحقوق وو�جبات مت�ساوية، على �أنقا�سه �أمر حتمي.

وقد �أ�ساف �لى ذلك �ملجل�س �لثوري حلركة فتح، بعد حرب 1973:

�أر���س  من  ج��زء  �أي  على  �لوطنية  �ل�سيادة  ممار�سة  حق  وح��ده  �لفل�سطيني  لل�سعب  �إن   )8(
فل�سطني يتم حتريره.

ويف عام 1980 �أكد �ملوؤمتر �لر�بع حلركة فتح �أن �لرب�مج �ل�سيا�سية �لتي قررتها �ملجال�س �لوطنية 
�لفل�سطينية هي بالإ�سافة �إلى �لربنامج �ل�سيا�سي لفتح ملزمة للحركة لأنها مبنية على �أ�سا�س هذ� 
�لربنامج.وتت�سف بر�مج فتح وخططها �ل�سيا�سية باملرونة، وعدم �خلو�س يف �لتفا�سيل، وقبول �حلد 
�لأدنى، وهي ت�سرح باأنها تف�سل �جلو�نب �لعملية على �لق�سايا �ملجردة، وتدعو �إلى تنا�سي �ل�سر�عات 

�لنظرية و�لتنظيمية يف �سبيل �لوحدة �لوطنية.

تنظيميًا: تنوعت �أ�سكال �لعالقات �لتنظيمية د�خل فتح من مرحلة �إلى مرحلة، ومن �ساحة 
ب�سبب  �ملوؤ�س�سية. وغلب عليها جانب �لالمركزية  �ملطلقة و�لعلنية  �ل�سرية  �ساحة، ورو�ح��ت بني  �إلى 
ظروف �ل�ستات و�لن�ساأة، وب�سبب �لإطار �ل�سيا�سي �لذي يقول: "كل فل�سطيني لي�س منظماً يف تنظيم 

�آخر هو من فتح".
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�ل�سرية.  على  عالية حفاظاً  �نتقالية  بالالمركزية مع   )1968 �لأول��ى )1958-  �ملرحلة  متيزت 
ولكن �لظروف بعد معركة �لكر�مة )1968( كانت منا�سبة للعمل �لعلني، فقبلت فتح يف �سفوفها �لآلف 

من خمتلف قطاعات �ل�سعب �لفل�سطيني، و�إلى جانب عدد من �أبناء �لأقطار �لعربية �لأخرى.

ومع هذ� �لنمو �لعددي و�ل�سيا�سي �أقر �ملوؤمتر �لثالث للحركة نظاماً د�خلياً ترجح بنوده جانب 
�أكد �ملوؤمتر �لر�بع فكرة  �ملركزية على �ل�سكل �ملعروف يف �لأنظمة �لد�خلية لالأحز�ب �حلديثة. وقد 

�ملركزية �لدميقر�طية �أ�سا�ساً للنظام �لد�خلي.

ثلثي  من  �أك��رث  �لعام  �مل��وؤمت��ر  ينتخب  �لتي  �ملركزية  �للجنة  هي  مركزية  قيادة  فتح  وحلركة 
�إلى  و�لقو�ت،  و�لأقاليم  �لأجهزة  وق��ادة  م�سوؤويل  من  يتاألف  �لذي  �لثوري  �ملجل�س  ويليها  �أع�سائها، 
جانب 25 ع�سو�ً منتخباً من �ملوؤمتر �لعام وع�سرة �أع�ساء من ذوي �لكفايات ت�سمهم �للجنة �ملركزية. 
وتلي �ملجل�س �لثوري جلان �لأقاليم �لتي يفرت�س �أن تنتخبها موؤمتر�ت �إقليمية تنعقد كل عامني، ثم 

�ملناطق، فال�سعب، فالأجنحة، فاحللقات �لتي تعينها جلان �لأقاليم.

وحتركها  تكوينها  يف  وتتبع  �لعا�سفة"،  "قو�ت  با�سم  فتح  حلركة  �لع�سكرية  �ل��ق��و�ت  وتعرف 
�لعام  �ملوؤمتر  �أقر  �ملركزية. وقد  �للجنة  �لتي توؤلفها  �لعا�سفة  �لعامة لقو�ت  �لقيادة  وجميع �سوؤونها 
�أن  �ملركزية  �للجنة  ق��ررت  ثم  مبا�سر.  ب�سكل  ونائبه  �لعا�سفة  لقو�ت  �لعام  �لقائد  ينتخب  �أن  �لر�بع 
ت�سم �لقيادة �لعامة لقو�ت �لعا�سفة ثالثة من �أع�ساء �للجنة. ولقو�ت �لعا�سفة جمل�س ع�سكري �أعلى 
�إلى جانب �لقيادة �لعامة  �إلى و�جباته �لع�سكرية، وي�سم  ميار�س بع�س �ل�سلطات �لإد�ري��ة بالإ�سافة 

قادة �لقو�ت ونو�بهم.

للقو�ت  �ل�سيا�سيني  �ملفو�سني  ي�سم  �ل�سيا�سيني  و�لتوجيه  للتعبئة  جهاز  �لعامة  �لقيادة  يتبع 
�أي�ساً جهاز �ل�ستخبار�ت و�لأمن �لع�سكري،  )مفو�س لكل كتيبة، ولكل قوة، ومفو�س عام(. ويتبعها 
بالقيادة  وترتبط  �لطبية.  و�خل��دم��ات  و�لنقل  كالتمرين  �ملختلفة  بالو�جبات  تقوم  �أخ��رى  و�أج��ه��زة 
�لعامة �أي�ساً موؤ�س�سة �ل�سوؤون �لجتماعية ورعاية �أ�سر �ل�سهد�ء و�لأ�سرى، بالإ�سافة �إلى قو�ت �لتنظيم 
�أع�ساء  �ل�سعبي �مل�سلح )�مليلي�سيا(. وت�سم هذه �لقو�ت �لعنا�سر �مل�سلحة �ملتفرقة وغري �ملتفرقة من 
�لتنظيم غري �لع�سكري. وتعني �لقيادة �لعامة قائد قو�ت �مليلي�سيا وقيادتها، وهذه تعني قادة �مليلي�سيا 
يف �ملناطق و�ل�سعب. كذلك تتبع �لقيادة �لعامة لقو�ت �لعا�سفة "موؤ�س�سة �لأ�سبال" �لتي تتولى �أمور 
ن�ضاط الأ�ضبال والزهرات. والقيادة العامة تعني قيادة م�ؤ�ض�ضة الأ�ضبال وتفرز لها املدربني الع�ضكريني 

و�مل�سرفني �لالزمني ملختلف �ألو�ن ن�ساطها.

�لبيانات  �أع��و�م. ول تذكر  �لذي ينعقد كل ثالثة  �لعام  �لعليا يف حركة فتح للموؤمتر  �ل�سلطة 
و�لوثائق تاريخ �ملوؤمتر �لأول. وقد �نعقد �ملوؤمتر �لثاين عام 1968 يف دم�سق، و�نعقد �لثالث فيها �أي�ساً 
عام 1971، ثم عقد �لر�بع يف دم�سق عام 1980، بعد ت�سع �سنو�ت، وحظي بتغطية �إعالمية فل�سطينية 

وعربية ودولية و��سعة.

و�ملجل�س �لثوري  يف حال �نعقاده، �سلطة �أعلى من �للجنة �ملركزية. �أما �للجنة �ملركزية فيتوزع 
�أع�ساوؤها، من غري �مل�ساركني يف ع�سوية �لقيادة �لعامة لقو�ت �لعا�سفة، يتوزعون بينهم �مل�سوؤوليات 
�ل�سيا�سية و�لتنظيمية و�لإعالمية و�ملالية و�لأمنية و�لجتماعية و�لعالقات �خلارجية و�سوؤون �لوطن 
�ملحتل. وهم ل يتجمعون يف عا�سمة عربية و�حدة �أو يف مكان و�حد. وتتبع حركة فتح �أ�سلوب �لف�سل 
وقد  �لأعلى مركزياً.  �مل�ستوى  �لتن�سيق يف  يتم  �لخت�سا�سات  تد�خل  وعند  و�ملوؤ�س�سات،  �لأجهزة  بني 
يتبع �أحياناً �لتق�سيم �جلغر�يف يف بع�س �ملجالت )�لتعبئة و�لأقاليم(، يف حني يتبع يف بع�سها �لآخر 
�لتق�سيم بح�سب �ملهام )�لأر�س �ملحتلة و�لأمن(. ولكن يتم يف معظم �لأحيان �جلمع بني �لأ�سلوبني. 

مع حتديد �لخت�سا�س ب�سلطة �لقر�ر لأحدهما.

ل  املختلفة،  والــدويل  والعربي  الفل�ضطيني  الن�ضاط  مبجالت  خمت�ضة  مكاتب  فتح  وحلركة 
�ضيما جمالت الن�ضاط الفل�ضطيني ال�ضعبي، كمكاتب املراأة، والعمال، والطالب، والفنانني، والعالقات 
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�خلارجية، و�لعالقات مع حركات �لتحرر �لوطني، و�ل�سوؤون �لدينية، و�لع�سائر، و�لن�سالت �خلا�سة 
وهذه �ملكاتب ��ست�سارية من �لناحية �لتنظيمية.

وللع�سو يف حركة فتح، �سو�ء �أكان يف قو�ت �لعا�سفة �أم يف �لتنظيم، �أم يف �أي جهاز �أو موؤ�س�سة من 
�أجهزة وموؤ�س�سات �حلركة، �لتز�م تنظيمي ي�سمن �أمنه �لجتماعي، فيخ�س�س له ر�تب �إن �ساء �لتفرغ، 
�ن  عنه  فيد�فع  �ل�سيا�سي،  �أمنه  ي�سمن  كذلك  و�لجتماعية.  �ل�سحية  �خلدمات  ولأ�سرته  له  وتقدم 
�عتقل، �أو �أ�سر، وت�ساعد �أ�سرته، وي�سمن �أي�ساً �أمن �أ�سرته �إن ��ست�سهد. وتعد قيادة فتح هذه �ل�سمانات 

من �أ�س�س �لعالقات �لتنظيمية فيها.

عسكريًا: تط�ر الن�ضاط الع�ضكري حلركة فتح من قاعدة ارتكاز واحدة ت�ضم نح� خم�ضني 
ب��الآلف منت�سرة يف  �إل��ى ق��و�ت يقدر عددها  �إح��دى �سو�حي دم�سق،  �لهامة،  مقاتاًل متفرغا يف بلدة 
الن�ضاط  اأن  فتح  وتــرى  املحتلة.  الأر�ـــض  وداخـــل  الفل�ضطينية  املخيمات  وحــ�ل  الق�اعد  مــن  الكثري 
الع�ضكري الن�ضاط الأ�ضا�ضي، واأن ا�ضتمرار القتال مع العدو ال�ضهي�ين ال�ضبيل لت�حيد الق�ى الث�رية، 
على  "�للقاء  تعوق  ل  �لأخ��رى  �لفل�سطينية  �ملنظمات  وبني  بينها  و�لفكرية  �ل�سيا�سية  و�أن �خلالفات 

�أر�س �ملعركة، ووحدة �لبنادق �ملقاتلة".

وقد تزايد الن�ضاط الع�ضكري لفتح من �ضت عمليات متت يف كان�ن الثاين 1965، �إلى مو�جهة 
حرب  يف  م�ساركة  و�إل��ى  و�لعرقوب،  �ل�سايف  وغ��ور  �لكر�مة  معارك  يف  �ل�سهيونية  �لقو�ت  مع  حربية 
حاول  حني  �ل�سهيوين  �لعدو  مع  �ساملة  مو�جهة  حرب  �إل��ى  ثم  �ل�سمالية،  �جلبهة  يف   1973 ت�سرين 
�ألفني عام  �أكرث من  �أن كانت �لعمليات قليلة �لعدد بلغت  �جتياح جنوب لبنان يف 1978/3/23،  وبعد 
�لأردن 1970، ولكنها عادت ترتفع فبلغت 360 عام 1978. وقد تطورت  �أح��د�ث  1969،و�نخف�ست بعد 
�لأ�سلحة. وكان من  �أن��و�ع  �لأ�ساليب وخمتلف  �أح��دث  ��ستخدمت فيها  �إلى حرب ع�سابات  من فردية 
�أبرز عمليات �ملجموعات �خلا�سة لقو�ت �لعا�سفة عملية �سافوي يف تل �أبيب وعملية كمال عدو�ن على 
طريق حيفا-تل �أبيب بقيادة �ملنا�سلة دلل �ملغربي )�آذ�ر 1978(، وبلغت فيها خ�سائر �ل�سهيونيني �أكرث 

من مائتني بني قتيل وجريح.

و�سمل �لتطور �لت�سليح، وبلغ م�ستوى �لآليات �لثقيلة و�سو�ريخ �أر�س-جو، و�ل�سو�ريخ �مل�سادة 
و�أهمها  �خلفيف،  �ل�سالح  قطع  بع�س  بت�سنيع  �لعا�سفة  ق��و�ت  وتقوم  �مل��درب��ني.  و�لطيارين  للدروع 
�لقاذف �مل�ساد للدروع "ب7" وتلبية لحتياجات الن�ضاط الع�ضكري يف ظروف و�ضاحات خمتلفة تختلف 
�أف��ر�ده��ا على ثالثة  يزيد عدد  �ملحتلة ل  �لأر���س  د�خ��ل  �سرية  �لقو�ت بني جمموعات  تنظيم  �أ�سكال 

وكتائب و�ألوية منظمة على �لطريقة �حلديثة.

عدد  �أن  �إل��ى  و�لأ���س��رى  �ل�سهد�ء  �أ�سر  ورعاية  �لجتماعية  �ل�سوؤون  موؤ�س�سة  �إح�ساء�ت  وت�سري 
و�حلركة  �لفل�سطينية  �ل��ث��ورة  �سهد�ء  جمموع  من   %56 يبلغ  فتح  وميلي�سيا  �لعا�سفة  ق��و�ت  �سهد�ء 
��ست�سهد  وقد  و%80.   70 بني  �ملحتلة  �لأر���س  فتح يف  �لأ�سرى من  ن�سبة  �أن  و�إل��ى  �للبنانية،  �لوطنية 
خم�سة من �أع�ساء �للجنة �ملركزية حلركة فتح، كما ��ست�سهد عدد من �لقياديني �ل�سبان من �أع�ساء 

�ملجل�س �لثوري للحركة.

 فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية:

�تخذت حركة فتح موقفاً متحفظاً تغلب عليه �ل�سلبية من قر�ر موؤمتر �لقمة �لعربي �لأول   
�لت�سال  �ل�سقريي   �أح��م��د  وتكليف  �لفل�سطيني   �لكيان  �إب���ر�ز  ب�سرورة  �لقا�سي   )1964 )�ل��ق��اه��رة 
بالفل�سطينيني لهذ� �لغر�س. وكانت فتح تخ�سى �أن ي�سبح هذ� �لكيان �أ�سري �لإر�دة �حلكومية �لعربية 
�لتي �أ�سدرت قر�ر �إبر�زه، وهذ� يعار�س مبد�أ �ل�ستقاللية �لذي دعت �إليه �حلركة. كذلك خ�سيت �أن 

يكون �ملر�د من ذلك خلق كيان �سيا�سي يلتف ويطوق �إمكانات �لكفاح �مل�سلح.
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فتح  ممثلو   )1964 )�لقد�س  �لأول  �لفل�سطيني  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  ح�سر  ذل��ك  من  �لرغم  على 
ب�سفتهم �ل�سخ�سية كاأع�ساء م�ستقلني. و��سرتكت فتح يف �لوقت نف�سه يف �لهيئة �مل�سرتكة �لتي تاألقت 
"�ملكتب �ل�سيا�سي للقوى �لثورية للعمل  يف بريوت من عدد من �ملنظمات �لفل�سطينية �ل�سرية با�سم 
�لفل�سطيني �ملوحد". وقد �أ�سدر �ملكتب بياناً دعا �إلى توحيد �لطاقات �لفل�سطينية �لثورية، و�إلى �إيجاد 
كيان فل�سطيني ثوري فعال. و�أظهر �لبيان حتفظ فتح و�ملنظمات �لأخرى �مل�ساركة يف �إ�سد�ر �لبيان 
�ملوؤمتر  ت�سكيل  طريقة  وعلى  �لفل�سطينية،  �لتحرير  منظمة  ولدة  يف  �لر�سمي  �حلكومي  �لأث��ر  على 
�لوطني و�ختيار �للجنة �لتنفيذية. بدء فتح عملياتها �لع�سكرية يف مطلع عام 1965 دليل على عدم 
تتبع  م�سلحة  فل�سطينية  كتائب  ت�سكيل  على  �آن��ذ�ك  �لقائمة  �لتحرير  منظمة  قيادة  بخطة  �قناعها 

��سرت�تيجية �لعمل �لعربي �ملوحد.

وملا عقد �ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني دورته �لثانية )�أيار 1965( مل يح�سر ممثلو فتح ب�سورة 
فيها  �لعا�سفة" بينت  لقو�ت  �لعامة  "�لقيادة  با�سم  �ملجل�س مذكرة  �إلى  ر�سمية. وقد وجهت �حلركة 
امليثاق الق�مي  ال�ضيا�ضية للمنظمة التي ت�ضمنها  وجهة نظرها و�ضرحت نقاط اخلالف بني اخلطة 
�لكفاح  بدء  توقيت  م�ساألة  �ملذكرة  وناق�ست  و�أ�ساليبها.  و�أهد�فها  فتح  حركة  ومبادىء  �لفل�سطيني 
�أن �لكفاح  "الت�رط ال�اعي" للدول �لعربية يف �ل�سر�ع �سد �لعدو �ل�سهيوين، و�أكدت  �مل�سلح، وفكرة 
�أب��رزت  كذلك  للثورة.  �حلامية  هي  �جلماهري  هذه  و�أن  �لثورة،  حول  �جلماهري  بتعبئة  كفيل  �مل�سلح 
�لكفاح  قاعدة لنطالق  �لغربية  �ل�سفة  و�عتربت  �لنت�سار،  لتحقيق  �سرطاً  �لوطنية  �لوحدة  �أهمية 
جي�س  خ�سوع  ب�سدة  �ملذكرة  و�نتقدت  �لفل�سطيني.  �لقومي  �مليثاق  م�سمون  بذلك  خمالفة  �مل�سلح 

�لتحرير �لفل�سطيني لقياد�ت �جليو�س �ملحلية، و�أكدت �أهمية ��ستقالل دور �ل�سعب �لفل�سطيني.

ودعت فتح �إلى �لعمل من د�خل �ملنظمة ومن خارجها �أي�ساً لأن ذلك �حلل �لوحيد ملنع �إجها�س 
�لثورة، لأنه �إذ� �قت�سر �لعمل على �ملنظمة ف�ستموت �لثورة قبل ولدتها، لذ� ل بد من �لبدء بالعمل 

�مل�سلح ليكون دلياًل عملياً على �جلدية يف حترير فل�سطني.

وعندما �نعقدت دورة �ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني �لثالثة )غزة 1966( كان نفوذ فتح قد قوي 
و�زد�د على �ل�ساحة �لفل�سطينية ود�خل �ملنظمة، وظهر ذلك يف قر�ر �ملجل�س �لذي يطالب "بالهتمام 
�ملعركة  �أبعاد  مع  يتفق  �ل�سريع مبا  �لعمل  لها  يتبع  �ل��ذي  بال�سكل  �أعد�دها  وزي��ادة  �لفد�ئيني  بقو�ت 
و�حتمالتها و�ل�ستفادة من خرب�ت �ملجاهدين". دخلت عالقة فتح ببع�س �لدول �لعربية بعد حرب 
�أو���س��اع  �إل��ى تطوير  �ل��دع��وة  �ل��ذي قويت  �ل��وق��ت  تاأييدها يف  ح��زي��ر�ن 1967 مرحلة ج��دي��دة وك�سبت 
�ملنظمة. و�تخذت قيادة فتح قر�ر�ً ينظم قيادة �ملنظمة على �أن يتم �لتبديل د�خلها. و�تفق على �أن يكون 
�ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني من 100 ع�سو بدًل من 400، ومتثلت �ملنظمات �لفد�ئية بثمانية وثالثني 
ع�سو�ً معظمهم من فتح، بالإ�سافة �إلى �أع�سائها �لذين متثلو� يف �ملجل�س م�ستقلني �أو ممثلني ملنظمات 
��سمه  و�أ�سبح  �لقومي  �مليثاق  ع��دل   )1968( �لر�بعة  �لفل�سطيني  �لوطني  �ملجل�س  دورة  ويف  �سعبية. 
�إلى نظرة فتح لالأو�ساع �لفل�سطينية و�لعربية و�لدولية.  �أقرب  �مليثاق �لوطني �لفل�سطيني، و�أ�سبح 
وعدل �أي�ساً �لنظام �لأ�سا�سي فاأ�سبح �ملجل�س ينتخب �أع�ساء �للجنة �لتنفيذية بدل ت�سميتهم من قبل 
�لرئي�س �ملنتخب. ومت تعديل �لبند �خلا�س بجي�س �لتحرير فاأ�سبحت له قيادة م�ستقلة حتت �إ�سر�ف 

�للجنة �لتنفيذية.

 )1969 )�ضباط  ال�طني  للمجل�ض  اخلام�ضة  الـــدورة  يف  التنفيذية  اللجنة  رئا�ضة  فتح  ت�لت 
وتوزعت مقاعدها مع منظمة طالئع حرب �لتحرير �ل�سعبية )�ل�ساعقة( وعدد من �مل�ستقلني. ومت 

�لرتكيز يف هذه �لدورة على رف�س �حللول �ل�ست�سالمية.

ف��ك��رة فل�سطني  )�أي���ل���ول 1969(  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �ل�����س��اد���س��ة  �ل����دورة  ق����ر�ر�ت  �أ���س��اف��ت  وق���د 
ما  وه��و  ورج��ع��ي��ة،  تقدمية  �إل��ى  �لعربية  �ل��ق��وى  ت�سنيف  وف��ك��رة  فتح،  طرحتها  �لتي  �لدميقر�طية 
�لقوى  �لوطني جلميع  �لإط��ار  �لفل�سطينية  �لتحرير  �أن منظمة  �ل��دورة  و�أك��دت  ترف�سه.  فتح  كانت 
"�ملمثل �ل�سرعي و�لوحيد". وت�سكلت يف هذه �لدورة  �إلى �سعار  �لفل�سطينية، وهو ما تطور بعد ذلك 
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"�للجنة �ملركزية حلركة �ملقاومة �لفل�سطينية" �لتي �سمت فيمن �سمت ممثاًل قيادياً لكل منظمة من 
�ملنظمات �لفد�ئية �لع�سر �لتي و�فقت على قر�ر�ت �ملجل�س.

بذلت فتح جهدها لتاأكيد �سعار دولة فل�سطني �لدميقر�طية ورف�س �إقامة دولة فل�سطينية فوق 
�لتي عقدت يف  �لثامنة  �لفل�سطيني  �لوطني  �ملجل�س  دورة  �لفل�سطيني، يف  �لوطني  �ل��رت�ب  جزء من 
�أيلول 1970 يف �لأردن. وتبنت �ل��دورة �ل�سعار  �أ�سهر معدودة من �أح��د�ث  القاهرة يف �ضباط 1971 بعد 
�لذي طرحته فتح بالعمل على بناء جبهة عربية م�ساندة للثورة �لفل�سطينية. وملا قررت هذه �لدورة 
�إن�ساء "�لقيادة �لعامة لقو�ت �لثورة �لفل�سطينية" �أ�سبح يا�سر عرفات )فتح( يحمل لقب �لقائد �لعام 
�إلى رئا�سة �للجنة �لتنفيذية. وعار�ست فتح يف �لدورة �لتا�سعة  لقو�ت �لثورة �لفل�سطينية بالإ�سافة 
�ضعار  له  بدياًل  واقرتحت  الأردين،  النظام  اإ�ضقاط  �ضعار   )1971 متوز  )�لقاهرة،  �لوطني  للمجل�س 
الإ�ضقاط يف دورة املجل�ض ال�طني  الأردنية. ولكنها تنازلت عن حتفظها على �ضعار  ال�طنية  اجلبهة 

�لعا�سرة �ل�ستثنائية �لتي عقدت يف ني�سان 1972 �ثر �إعالن م�سروع �ململكة �لعربية �ملتحدة.

�لتمثيل  �أ���س��ا���س  على  �لتنفيذية  �للجنة  د�خ���ل  �لأخ���رى  �ملنظمات  م��ع  فتح  ع��الق��ات  ��ستقرت 
وقيادة  �للجنة  برئا�سة  فتح  فاحتفظت   )1973 �لثاين  )ك��ان��ون  ع�سرة  �حل��ادي��ة  �ل���دورة  يف  �جلبهوري 

�لقو�ت، ومتثلت كغريها بع�سو و�حد بالإ�سافة �إلى �مل�ستقلني.

النقاط  برنامج  وا�ضعة ح�ل  التي �ضهدت مناق�ضات  �لثانية ع�سرة )حزير�ن 1974(  �ل��دورة  ويف 
منع  فتح  حاولت  �لتنفيذية،  �للجنة  من  فل�سطني  لتحرير  �ل�سعبية  �جلبهة  ممثل  و�ن�سحاب  �لع�سر، 
�لنق�سام بني �لجتاهات �لر�ف�سة ملرحلة �لأهد�ف �لفل�سطينية و�لأطر�ف �لر�غبة يف ذلك. يالحظ مما 
�سبق �أن عالقة فتح مبنظمة �لتحرير �لفل�سطينية بد�أت �سلبية ي�سيطر عليها �ل�سك، وبلغت يف �لآونة 
�لأخرية مرحلة �أقرب �إلى �لتطابق �لكامل، و�أ�سبح عدد من م�سوؤويل فتح يجمعون بني م�سوؤولياتهم 
يف منظمة �لتحرير وم�سوؤولياتهم يف �حلركة. وغدت قيادة قو�ت �لعا�سفة منذ 1971 ت�سدر بياناتها 
�لع�سكرية با�سم �لقيادة �لعامة لقو�ت �لثورة �لفل�سطينية. وتوؤكد بيانات فتح �لتم�سك مبنظمة �لتحرير 
ذلك  من  �لرغم  وعلى  �لفل�سطيني.  �لعربي  لل�سعب  ووحيد�ً  �سرعياً  وممثاًل  �لوطنية  للوحدة  �إط��ار�ً 
للقو�ت  �مل�سرتكة  �لقيادة  فتح يف  وتلعب  و�لع�سكرية غري موحد.  �ملالية  �لكثري من �جلو�نب  يز�ل  ما 

�لفل�سطينية، ويف �لقيادة �مل�سرتكة للقو�ت �لفل�سطينية و�لوطنية �للبنانية، دور�ً يتنا�سب وحجمها.

 فتح والدول العربية  

تنطلق فتح يف عالقاتها مع �لدول �لعربية من �أن فل�سطني فوق �خلالفات �لعربية لأنها ق�سية 
�لعرب �لأولى، ومن �إميانها ب�سرورة �إبر�ز �ل�سخ�سية �لوطنية �لفل�سطينية و��ستقالل ن�سالها. ولذلك 
ل تتدخل يف �ل�سوؤون �ملحلية للدول �لعربية، ول ت�سمح لهذه �لدول بالتدخل يف �سوؤونها، وحتر�س على 

حرية �لعمل �لفد�ئي. وعلى �لرغم من ذلك �أعلنت ��ستعد�دها للتن�سيق مع �جليو�س �لعربية.

لكن فتح و�جهت، منفردة �أو �سمن �إطار منظمة �لتحرير، م�سكالت كثرية يف عالقاتها بالدول 
�حلرب  يف  �لبعثية  �ل�سورية  �لقيادة  مع  �إيجابية  عالقات  �إقامة  يف   1963 منذ  جنحت  وق��د  �لعربية. 
و�لدولة، ومع جبهة �لتحرير �جلز�ئرية، ومت �فتتاح �أول مكتب حلركة فتح، خارج �مل�سرق �لعربي، يف 
مدينة �جلز�ئر �سنة 1974. وبعد حرب حزير�ن 1967 �أ�سبحت عالقة فتح بجمهورية م�سر �لعربية 

طيبة، �لأمر �لذي �ساعد �حلركة على �لظهور �لعلني يف عدد من �لأقطار �لعربية �لأخرى.

بلغت  �لأردنية فقد �سهدت توتر�ت مبكرة ظهرت يف �سد�مات م�سلحة  �لعالقة باحلكومة  �أما 
�أعلى �أ�سكالها يف �سد�مات �أيلول 1970 �لتي �نتهت باتفاقيات �لقاهرة وعمان. ويف �لوقت نف�سه تز�يد 
�لعمل �لفد�ئي و�لوجود �ل�سيا�سي على �ل�ساحة �للبنانية، ووقعت �سد�مات بني �ملنظمات �لفل�سطينية، 
�مل�سلح و��سرتكت �جلماهري  �لفل�سطيني  �لكفاح  �للبنانية تر�سخ عربها وجود  وفيها فتح، و�ل�سلطات 
اللبنانية يف تاأييد العمل الفدائي الفل�ضطيني. وانتهت ا�ضتباكات �ضباط 1970 بعقد �تفاقية �لقاهرة 

بني منظمة �لتحرير و�حلكومة �للبنانية.
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يف  �لتحرير  منظمة  ع��ن  �مل�ستقلة  �لتمثيلية  مكاتبها  لها  تكون  �أن  على  حتر�س  فتح  وك��ان��ت 
�لعو��سم �لعربية �لتي �سمحت للمنظمة بافتتاح مكاتب متثيلية لها فيها. �أما بع�س �لبلد�ن �لعربية 
�لتي مل تعرتف باملنظمة، كاململكة �لعربية �ل�سعودية فقد قام مكتب فتح فيها مبهام مكتب منظمة 

�لتحرير �أي�ساً.

�ل��دول، و�حلر�س على �حل�سول  �لعربية �حلياد بني ه��ذه  بالدول  ق��و�م عالقة فتح  ك��ان  وق��د 
على �لدعم �ملادي و�ملعنوي للق�سية �لفل�سطينية، و�حلذر من حماولت فر�س �لو�ساية على �لقر�ر�ت 

�لفل�سطينية.

فتح والعالقات الدولية 

�لفل�سطيني جزء  �ل�سعب  �إن ن�سال  �لتي تقول  �لدولية من مبادئها   تنطلق فتح يف عالقاتها 
و�إن حترير  �لعاملية،  و�لإمربيالية  و�ل�ستعمار  �ل�سهيونية  �لعامل �سد  ل�سعوب  �مل�سرتك  �لن�سال  من 
�لعاملية  �لتحررية  �لقوى  مع  �ل�سالت  �أوث��ق  �إق��ام��ة  ���س��رورة  وفتح  و�إن�ساين،  قومي  و�ج��ب  فل�سطني 

�ملناه�سة لل�سهيونية و�لإمربيالية �لتي تدعم كفاح �ل�سعب �لفل�سطيني �مل�سلح �لعادل.

كانت عالقات فتح بالقوى �ل�سيا�سية تتم من خالل ممثليها يف �لحتاد�ت و�لرو�بط �لطالبية 
و�لعمالية، با�ستثناء زيارة وفد منها جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية �سنة 1964 ولقائه �لرئي�س �سو �إن لي، 
و�فتتاح مكتب للحركة يف بكني ما يز�ل يقوم بعمل منظمة �لتحرير. وبا�ستثناء لقاء عدد من قياديي 

فتح �سنة 1965 باأرن�ستو ت�سي غيفار� يف �جلز�ئر.

مل تاأخذ �لعالقات �سكاًل ر�سمياً �إل �بتد�ء من عام 1968 حني توقفت �سلة فتح بعدد من �لأحز�ب 
�أول مع�سكر دويل للت�سامن عام  �إقامة  �لي�سارية، ل �سيما يف فرن�سا و�إيطاليا، وجنحت يف  �لأوروبية 
1970، وز�ر قو�عدها يف �لأردن وفود من �ل�سني وكوريا �لدميقر�طية وفيتنام وكوبا، وبد�أت �حلركة 

تر�سل �أعد�د�ً من مقاتليها للتدرب يف �ل�سني وكوبا وفيتنام.

�لتحرير  �فتتاح مكتب ملنظمة  �إلى درجة  قويت �سلة فتح يوغ�سالفيا وبرئي�سها تيتو وو�سلت 
در��سية ومدنية وع�سكرية للمنظمة. وبعد عام 1970 تطورت عالقات فتح مع �لحتاد  وتقدمي منح 
لزيارة  �حلركة  من  قيادي  وف��د  ودع��ي  �لآ�سيوي-�لفريقي،  �لت�سامن  جلنة  خ��الل  من  �ل�سوفييتي 

�لحتاد �ل�سوفييتي و�أجرى حو�ر�ً فكرياً مع م�سوؤولني يف �حلزب �ل�سيوعي �ل�سوفييتي عام 1977.

�إقامة  �لتحرير، يف  �إط���ار منظمة  وج��وده��ا يف  م��ن خ��الل  �أو  م��ن خ��الل ممثيلها  فتح،  جنحت 
عالقات ثنائية مع عدد من �لأحز�ب �ل�سرت�كية �لدميقر�طية، ل �سيما يف �لنم�سا و�ل�سويد و�ل�سنغال. 
وقد ت�سمن �لربنامج �ل�سيا�سي �لذي �أقره �ملوؤمتر �لر�بع حلركة فتح )1980( فقرة خا�سة تظهر �أثر 
هذ� �لتطور يف �لعالقات �لدولية وت�سدد على تدعيم �لتحالف �ل�سرت�تيجي مع �لدول �ل�سرت�كية، 
�لإ�سالمية  و�ل����دول  �ل�سعوب  م��ع  و�ل��ع��الق��ة  �ل��ع��امل،  يف  �ل��ت��ح��رر  ح��رك��ات  م��ع  �لن�سالية  و�ل��ع��الق��ات 

و�لفريقية ودول عدم �لنحياز.

ومن �ل�سعب �لإحاطة بجميع عالقات فتح �لدولية، ل�سرية بع�سها، ولتد�خل بع�سها �لآخر مع 
عالقات منظمة �لتحرير �لفل�سطينية. ومتار�س فتح هذه �لعالقات باأجهزة خا�سة، كمكتب �لعالقات 
كوفد  فتح،  م�سوؤولون من  يتولها  �لتي  �لتحرير  �أو مبكاتب منظمة  �خلارجي،  و�لإع��الم  �خلارجية 
�ملنظمة �لد�ئم لدى منظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي وجلنة �لقد�س، �أو يقوم بها قياديون من فتح ل يتولون 

م�سوؤوليات ر�سمية حمددة.

الرئي�س اليوغ�صاليف تيتو 
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ا�صم  واتفقوا على  الثوري( و)بيان حركتنا(،  البناء  املوؤ�ص�صون ما �صمي )هيكل  �صاغ 
احلركة  كما يقول عرفات: "هي حركة التحريرالوطني الفل�صطيني واخت�صارها حتوف،وهي 
ثورة  �صعارنا  لي�صت منا�صبة لأن  "حتف" وهي  فاأ�صبحت  الواو  لي�صت منا�صبة، حذفنا  كلمة 
حتى الن�صر ولي�صت ثورة حتى ال�صت�صهاد،ولذلك قلبنا احلتف ف�صارت "فتح".. ثورة حتى 

الن�صر املبني ".

ايديولوجية،  فقد  اأو   اجتماعية  اعتبارات  اأية  على  ينطوي  ول  ب�صيطا  الهدف  وكان 
اقت�صر على "حترير فل�صطني عن طريق الكفاح امل�صلح". لقد مّل الفل�صطينيون من اخلطابات 
" نحن الفل�صطينيني نريد دولة م�صتقلة وذات �صيادة، ولهذا يتوجب علينا اأن نحررها بالقوة. 

ل يوجد طريق اآخر اأمامنا". 

ومببادرة من خليل الوزير ويا�صر عرفات مت اإ�صدار �صحيفة �صهرية يف ت�صرين الأول 
1959 هي "فل�صطيننا. نداء احلياة"طبعت ووزعت يف لبنان ودول اخلليج العربية واجلزائر، 
لكنها كانت توزع �صرا بني الفل�صطينيني  يف �صورية وم�صر والأردن وال�صفة الغربية وقطاع 

غزة والعراق.

قامت جملة فل�صطيننا مبهمة التعريف بحركة فتح ون�صر فكرها ما بني 1959 و 1964 
وا�صتقطبت من خاللها العديد من اأع�صاء املجموعات التنظيمية الثورية الأخرى،  فان�صم 
يف تلك الفرتة كل من عبد الفتاح حمود، �صالح خلف، حممود عبا�س، ماجد اأبو �صرار، �صليم 
احلميد،  عبد  هايل  احل�صن،  هاين  حب�س،  �صخر  القدومي،  فاروق  قريع،  اأحمد  الزعنون، 
يحيى عا�صور، زكريا عبد احلميد، �صميح اأبو كويك وعبا�س زكي وغريهم الكثري اإلى �صفوف 

احلركة النا�صئة. 

العام  اأ�ص�س عرفات الحتاد  الطالبية  املنظمات  تلعبه  اأن  الذي يجب  الدور  ولإدراكه 
لطالب فل�صطني يف 29 ت�صرين الثاين 1959.

املنتخب  اجلمهورية  رئي�س  ت�صكيل  وبعد   1962 عام   اجلزائرية  انت�صار  الثورة  بعد 
اأحمد بن بيال اأول حكومة للجزائر احلرة، دعت القيادة اجلزائرية جمال عرفات -ال�صقيق 
الأكرب ليا�صر- اإلى زيارة اجلزائر عرفانا له مبا كان قدمه ل�صخا�صهم ولعائالتهم وللثورة 
وظيفة  عليه  وعر�صوا  ال�صجون،  يف  اأو  م�صر  يف  ن�صالهم  وتواجدهم  اأي��ام  يف  اجلزائرية 

م�صت�صار ل�صوؤون الق�صية الفل�صطينية يف احلكومة اجلزائرية وقبلها. 

ويف العام التايل )1963( ا�صطحب يا�صر عرفات رفيق دربه خليل الوزير يف زيارة اإلى 
اجلزائر وقدمهما جمال عرفات اإلى اأحمد بن بيال وحممد خي�صر. كانت مكاتبهما يف نف�س 
املبنى احلكومي الذي فيه مكتب جمال .وحظي الوفد الفل�صطيني بدعم كبري يف عدة جمالت 
قبل  "فتح" اإلى جمال عرفات مهمة متثيلها يف اجلزائر  وا�صندت  القيادة اجلزائرية.  من 
تكليف خليل الوزير بعد ذلك باأ�صهر بهذه املهمة. وكان مكتبها يف اجلزائر اأول مكتب ر�صمي 

للحركة يف الدول العربية .

احمد قريع

�صليم الزعنون

 عبا�س زكي 
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ويف اآذار 1964 وبدعم من اجلزائر �صافر يا�صر عرفات وخليل الوزير اإلى بكني بدعوة 
من القيادة ال�صينية. وكانت املقابلة مبثابة انت�صار مهم ل� "فتح"،ومع اأن ال�صينيني ن�صحوا 
على  باحل�صول  منهم  وع��دا  تلقى  اأن��ه  اإل  امل�صلح  الكفاح  يف  الدخول  قبل  بالرتيث  عرفات 

م�صاعدتهم مبجرد اندلع املعارك الأولى .

لبدء  حت�صريا  وات�صالتهم  وحتركاتهم  "فتح" ن�صاطاتهم  يف  ورفاقه  عرفات  وا�صل 
مرحلة الكفاح امل�صلح. ويف اجتماع عقد بالكويت يف �صباط 1963 انتخب فيه الأع�صاء الع�صرة 
للجنة ال�مركزية حلركة "فتح"، كان عرفات يف طليعتهم متحم�صًا لنطالق الكفاح ال�م�صلح، 
ولكنه كان ي�صكل مع موؤيدي هذا الراأي اأقلية، فقد وقفت الأغلبية مع خالد احل�صن ال�معتدل، 

ال�موؤيد لفكرة الرتيث، على اأمل احل�صول على دعم البلدان العربية.

ويف غ�صون ذلك، عقد جمال عبد النا�صريف القاهرة اأول موؤمتر قمة عربية يف كانون 
الثاين 1964، ومن �صمن ما متخ�صت عنه القمة قرار ين�س على دعم الكيان الفل�صطيني  
التحرير  منظمة  هما:  موؤ�ص�صتني  اإن�صاء  خالل  من  والع�صكري  ال�صيا�صي  ال�صعيدين  على 
الفل�صطينية)7( وجي�س التحرير الفل�صطيني.ومت اختيار اأحمد ال�صقريي  ممثل فل�صطني لدى 
ملنظمة  التاأ�صي�صي  املوؤمتر  عقد  اإلى  ال�صقريي  القرار،ودعا  العربية  ملتابعة  ال��دول  جامعة 
التحرير -املجل�س الوطني الفل�صطيني- عام 1964 يف القد�س، التي كانت خا�صعة لل�صيادة 

الأردنية منذ جرى �صم  ال�صفة الغربية اإلى اململكة الأردنية الها�صمية يف العام 1949.

ح�صر يا�صرعرفات وخالد احل�صن املوؤمتر كممثلني عن الفل�صطينيني يف الكويت وكمال 
القاهرة..  يف  للفل�صطينيني  ممثال  �صتة  اأب��و  واأحمد  قطر،  يف  للفل�صطينيني  ممثال  ع��دوان 
للراأي  بالن�صبة  مهمة  بوثيقة  املوؤمتر  اجلزائر.وخرج  يف  للفل�صطينيني  ممثال  الوزير  وخليل 
 1968 العام  يف  الفدائيون  عدله  الذي  الفل�صطيني  القومي  ال�ميثاق  هي:  الفل�صطيني  العام 

واأ�صبح  يدعى امليثاق الوطني الفل�صطيني.

خالد احل�صن

ال�صهيد ماجد اأبو �صرار
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هامش 

)7( تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية 
�أح��م��د  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ل���دى جمل�س ج��ام��ع��ة  وب���دع���وة م��ن مم��ث��ل فل�سطني  ح���زي���ر�ن 1964، 
�ل�سقريي، �أعلن �ملوؤمتر �لوطني �لفل�سطيني قيام منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، و�أقر "�مليثاق �لقومي 

�لفل�سطيني".

باأنها  �لتنبوؤ  ميكنه  ك��ان  �سخ�س  من  وم��ا  �لعربية،  لالأنظمة  ك��اأد�ة  حينه  يف  �ملنظمة  �إل��ى  ُنظر 
�ست�سبح يف �لعقود �لتالية �ملوؤ�س�سة �ل�سيا�سية �لفل�سطينية �لأكرث حيوية و�لأقوى متثياًل، لتوحيدها 
رجال  �لعمال،  �ملثقفني،  �لفد�ئية،  �ملنظمات  وك��و�در  ق��ادة  �لفل�سطينيني:  من  ومذهلة  و��سعة  حلقة 
�لأعمال يف �ل�ستات... �إلى �لفل�سطينيني يف �ملناطق �ملحتلة. وجنحت �ملنظمة لفرتة طويلة يف �أن ت�سكل 
�ملظلة �لتي ت�ستطيع �لدعاء بكل م�سروعية �أنها �ملمثل �ل�سرعي و�لوحيد لل�سعب �لفل�سطيني. ونظر�ً 
اإلى ال�ضغ�ط اخلارجية ال�ضديدة التي كانت متار�ض عليها على الدوام والت�ترات التي كانت تع�ضف 
�إن�ساء  �أن  �ملفارقة  �أحياناً كثرية مو�سع ت�ساوؤل وتعّجب. ومن  يف د�خلها، فاإن جمرد بقائها كان يبدو 

�ل�سلطة �لفل�سطينية �سنة 1994 هو �لذي �أ�سهم �إلى حد كبري يف تهمي�س منظمة �لتحرير.

�لتمثيلية  "فوقية" وتفتقد �ل�سفة  باأنها موؤ�س�سة  �تُّهمت  تاأ�سي�س منظمة �لتحرير،  عندما مت 
العربية،  �لفل�سطيني، ومع هزمية حرب عام 1967 و�ضق�ط الرهان على الأنظمة واجلي��ض  لل�سعب 
�لعمليات  وتو�سعت  مقاتلة جديدة،  فل�سطينية  تنظيمات  برزت  نف�سها،  �لتحرير  ف�سل منظمة  د  وتاأكُّ
�لقيادة  نقل  �أم��ام  �ملجال  مف�سحاً  �ل�ستقالة،  �إلى  �ل�سقريي  �أحمد  ��سطر  ما  �إ�سر�ئيل،  �سد  �لفد�ئية 
�إلى �ملنظمات �لفد�ئية )"فتح"، �ل�ساعقة، �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني، جبهة �لن�سال �ل�سعبي 
للمجل�س  �لر�بعة  �ل��دورة  يف  ر�سمياً  ذلك  وحتقق  "فتح"،  حركة  �أقو�ها،  �إل��ى  وحتديد�ً  �لفل�سطيني(، 
"�مليثاق  ع��ن  ب��دي��اًل  �لوطني"  "�مليثاق  تبنى  �ل��ذي   ،1968 مت��وز  يف  �لقاهرة  يف  �لفل�سطيني  �لوطني 
�لقومي" ل�سنة 1964، وفيه �أن منظمة �لتحرير هي "�لإطار �ملمثل" لقوى �لثورة �لفل�سطينية �مل�سلحة، 
وطنه وحتريره  ��سرتد�د  �أج��ل  من  ن�ساله  �لفل�سطيني يف  �لعربي  �ل�سعب  "م�سوؤولة عن حركة  وهي 

و�لعودة �إليه وممار�سة حق تقرير �مل�سري فيه".

�لدميوقر�طية"  �لفل�سطينية  "�لدولة  �سعار  "فتح"  حركة  طرحت   ،1968 �لأول  ت�سرين  ويف 
وتبنى  مت�ساوية.  بحقوق  و�للغة" بالتمتع  �لدين  عن  �لنظر  "بغ�ّس  مو�طنيها  جميع  حق  �ل�سامنة 
�إلى جانب   ،1969 املجل�ض ال�طني الفل�ضطيني هذا ال�ضعار يف دورته اخلام�ضة بالقاهرة بداية �ضباط 

�نتخاب يا�سر عرفات رئي�ساً للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية.

يف �لفرتة بني �سيف 1970 و�سيف 1971، و�جهت منظمة �لتحرير �أزمتها �لرئي�سية �لأولى ب�سبب 
فاإثر جمابهات ع�سكرية و�سيا�سية، وعلى  �لأردن،  �لدولة يف  �لذي مّثله وجودها دولًة د�خل  �لتحدي 
�لأخ�س يف �أيلول1970، جنحت �ل�سلطات �لأردنية، يف متوز 1971، يف �إنهاء حالة "�زدو�جية �ل�سلطة" 
�لفل�سطينية  �ملقاومة  �مل�سلح، �لأمر �لذي فر�س على منظمات  �لفل�سطيني  �لوجود  ويف �لق�ساء على 
�مل�سلحة نقل قيادتها �إلى لبنان وتو�سيع وجودها فيه، وهو �لوجود �لذي كان �ّتخذ �سفة �ل�سرعية يف 

�تفاق �لقاهرة �لذي مت �لتو�سل �إليه بني �جلي�س �للبناين وعرفات يف ت�سرين �لثاين 1969.

بعد �ندلع حرب عام 1973، �لتي �أوجدت نتائجها وهماً باإمكان �لتو�سل �إلى ت�سوية �سيا�سية تزيل 
كامل �آثار عدو�ن حزير�ن 1967، �أجمعت ف�سائل منظمة �لتحرير على رف�س عودة �ل�سفة �لغربية �إلى 
�ل�سيادة �لأردنية، م�ستندة يف ذلك �إلى موقف قطاعات و��سعة من جماهري �ملناطق �ملحتلة، �لتي عرّبت 
من خالل "�جلبهة �لوطنية �لفل�سطينية"، �لتي ت�سّكلت يف �آب 1973، عن رغبتها يف �أن تتحّمل منظمة 
�لتحرير م�سوؤوليتها عن م�سري �لأر��سي �لتي قد تن�سحب منها �إ�سر�ئيل. ويف �أعقاب نقا�سات حامية، 
تبّنى �ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني يف دورته �لثانية ع�سرة يف �لقاهرة مطلع حزير�ن 1974، "برنامج 

اأحمد ال�صقريي
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النقاط الع�ضر" ملنظمة �لتحرير، �لذي ن�س على �إقامة "�سلطة �ل�سعب �لوطنية �مل�ستقلة �ملقاتلة فوق 
�لأر��سي �لفل�سطينية �لتي �سيندحر عنها �لحتالل". ولكن بد� و��سحاً، منذ ذلك �حلني، �أن منظمة 
�لتحرير تتجه نحو تبّني �سعار �إقامة دولة فل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية )مبا فيها �لقد�س �ل�سرقية( 
�أقّرته بالفعل بعد ثالث �سنو�ت تقريباً، يف  �إ�سر�ئيل. وهو �ل�سعار �لذي  �إلى جانب دولة  وقطاع غزة، 

�لدورة �لثالثة ع�سرة للمجل�س �لوطني �لفل�سطيني، �لتي �نعقدت يف �لقاهرة يف �آذ�ر 1977.

وبال�ستناد �إلى هذ� �لتحّول �لذي طر�أ على مو�قفها، ��ستطاعت منظمة �لتحرير �أن حتقق عدد�ً 
من �ملكا�سب �ل�سيا�سية �ملهمة على �ل�سعيدين �لدويل و�لعربي، ففي �لأ�سبوع �لثاين من ت�سرين �لأول 
1974، دعت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، بعد �لكلمة �لتي �ألقاها يا�سر عرفات �أمامها، �إلى ممار�سة 
تدخل  دون  من  �مل�سري  تقرير  يف  "حقه  فيها  مبا  فل�سطني،  يف  �لثابتة  حقوقه  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�لتحرير  منظمة  ومنحت   ،)3236 رق��م  �لوطنيني" )�ل��ق��ر�ر  و�ل�سيادة  �ل�ستقالل  يف  وحقه  خارجي، 
�سفة �ملر�قب يف �لأمم �ملتحدة )�لقر�ر رقم 3237(. اأما م�ؤمتر القمة العربية، الرباط، الذي انعقد يف 
ت�سرين �لأول 1974، فاأكد حق �ل�سعب �لفل�سطيني "يف �لعودة �إلى وطنه وتقرير م�سريه"، وحقه "يف 
�إقامة �ل�سلطة �لوطنية �مل�ستقلة بقيادة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، بو�سفها �ملمثل �ل�سرعي �لوحيد 

لل�سعب �لفل�سطيني".

�لتحرير جنم عن عدد من  بنية منظمة  �ل�سبعينيات، ط��ر�أ حت��ّول على  �لثاين من  �لن�سف  يف 
�إثر تبدد  �ل�سيا�سي،  �لنف�س على �ل�سعيد  �لعو�مل، فقد دخلت منظمة �لتحرير يف موقع �لدفاع عن 
تكلل يف  �لذي  �إ�سر�ئيل،  �ملنفرد مع  �نتهاج طريق �حلل  و�إق��د�م م�سر على  �ل�سيا�سية  �لت�سوية  �سر�ب 
�ل�سعيد  على  �لنف�س  عن  �لدفاع  موقع  يف  دخلت  كما  ديفيد،  كامب  �تفاقيات  بتوقيعها   1978 �أيلول 
�لع�سكري، بعد �ندلع �حلرب �لأهلية �للبنانية يف ني�سان 1975 وانخراط ف�ضائلها فيها، وقيام اإ�ضرائيل 
�إثر عدو�نها على جنوب لبنان يف منت�سف �آذ�ر 1978، باإقامة "�ل�سريط �لعازل". بيد �أن �لتحّول �لذي 
طر�أ على بنية منظمة �لتحرير مل يكن ممكناً يف تلك �لفرتة لول �ملو�رد �ملالية �لكبرية �لتي �سارت 
متتلكها، وبخا�سة بعد �أن قررت �لقمة �لعربية، بغد�د، يف ت�سرين �لثاين 1978، تقدمي م�ساعدة �سنوية 
للمنظمة ُقّدرت مببلغ 300 مليون دولر، لتمكينها من �لت�سدي لتد�عيات كامب ديفيد �ل�سلبية على 
جمتمعًة،  �لعو�مل  هذه  ونتيجة  �ملحتلة.  �لفل�سطينية  �ملناطق  �سكان  �سمود  وعلى  لبنان  يف  وجودها 
ر�حت منظمة �لتحرير تتحّول، على �ل�سعيد �لع�سكري، من منظمة فد�ئيني �إلى منظمة متتلك جي�ساً 
نظامياً يخو�س حرب مو�قع بالعتماد على �أ�سلحته �لثقيلة، وبخا�سة �سالح �ملدفعية و�ل�سو�ريخ. �أما 
"حكومياً" بريوقر�طياً، يتمتع �لقائمون  على �ل�سعيد �لجتماعي، فقد ر�حت �ملنظمة تتحّول جهاز�ً 
عليه بامتياز�ت مادية ومعنوية عديدة، وهيئة للت�سغيل و�لرعاية �لجتماعية، ت�سّغل ع�سر�ت �لآلف 

من �ملتفرغني �لذين يتقا�سون رو�تب �سهرية وترعى �آلف �لأ�سر يف �ملجالت �لجتماعية �ملختلفة.

�لإ�سر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  ب���د�أت  عندما   ،1982 ح��زي��ر�ن  يف  �لتحرير  منظمة  رئي�سي  حت��ول  ط��اول 
من  يقرب  ما  ��ستمر  لبناين  فل�سطيني-  �سمود  �أعقاب  يف  �أ�سفر  �ل��ذي  لبنان،  على  �لو��سع  هجومها 
ثالثة �أ�سهر، عن �قتالع �لوجود �لع�سكري ملنظمة �لتحرير من لبنان. وبرحيل قو�تها و�أجهزتها عن 
لبنان، فقدت �ملنظمة "�لقاعدة �لآمنة" �لتي كانت توّفر لها حرية �لتحرك �ل�سيا�سي، كما خ�سرت ورقة 
"�لكفاح �مل�سلح" �لتي ��ستخدمتها لتثبيت دورها طرفاً �أ�سا�سياً يف �ل�سر�ع، و�سريكاً حمتماًل يف �لت�سوية 
�ل�سيا�سي  �خل��الف  تفجر  �أعقب  �ل��ذي  �ن�سقاق �سفوفها،  �أث��ر يف  قياد�تها  لت�ستت  كان  كما  �ل�سيا�سية، 
�لفل�سطينيون مهّم�سني  �لالجئون  بات  �أخ��رى،  ناحية  "فتح". ومن  د�خل حركة  �لع�سكري  و�ل�سد�م 
يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية و�لجتماعية �للبنانية، ومن دون حماية، وهدفاً يف نز�ع من �أطر�ف عديدة، كما 
تبنّي خالل جمزرة �سرب� و�ساتيال يف �أيلول 1982، وخالل "حرب �ملخيمات" بني �ملنظمات �لفل�سطينية 
باإلغاء   1987 �أي��ار  يف  �للبناين  �لربملان  بقيام  و�نتهت   1985 �سنة  �ندلعت  �لتي  �ل�سيعية،  �أم��ل  وحركة 

�تفاق �لقاهرة ل�سنة 1969.
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ومل ي��ف��ل��ح �ن���ف���ت���اح ق����ي����ادة م��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ح���ري���ر �ل�����س��ي��ا���س��ي يف ت���ل���ك �ل����ف����رتة ع���ل���ى ك�����لٍّ م��ن 
ب��ع��د  ت���ع���اين م���ن���ه، وب���خ���ا����س���ة  �ل������ذي �����س����ارت  �ل�����س��ع��ف  �إخ����ر�ج����ه����ا م����ن ح���ال���ة  �لأردن وم�������س���ر يف 
�أن ر�ح�����ت �ل������دول �ل���ع���رب���ي���ة، �مل��ن�����س��غ��ل��ة ب�������احل���رب �لإي���ر�ن���ي���ة-�ل���ع���ر�ق���ي���ة وت���د�ع���ي���ات���ه���ا، ت��ت��ج��اه��ل 
 وج����وده����ا جت���اه���اًل ت���ام���اً ت���ق���ري���ب���اً، ك��م��ا جت���ّل���ى ذل����ك يف م���وؤمت���ر �ل��ق��م��ة �ل���ع���رب���ي���ة، ع����ّم����ان  1987.

�لتي  �لأول 1987،  �لفل�سطينية يف كانون  �ن��دلع �لنتفا�سة  �ملنظمة من هذه �حلالة �سوى  ومل ينقذ 
كّر�ست �نتقال مركز ثقل �لن�سال �لوطني �لفل�سطيني من �خلارج �إلى �لد�خل، و�أحيت �لدور �ل�سيا�سي 
�لقانونية  �لعالقة  ف��ك   1988 مت��وز   31 يف  �لأردن��ي��ة  �حلكومة  ق��ر�ر  بعد  وبخا�سة  �لتحرير،  ملنظمة 
و�لإد�رية بني �ل�سفتني �ل�سرقية و�لغربية ل�نهر �لأردن، وقيام �لدورة �لتا�سعة ع�سرة للمجل�س �لوطني 
�لفل�سطيني يف مدينة �جلز�ئر، يف منت�سف ت�سرين �لثاين 1988، باإ�سد�ر "�إعالن �ل�ستقالل"، �لذي 
ت�سمن مو�فقة منظمة �لتحرير على قر�ر تق�سيم فل�سطني �لدويل، ومو�فقتها على قر�َري جمل�س 
منظمة  �أخرجت  �لتي  �لنتفا�سة،  �أن  بيد  لل�سالم.  �ل��دويل  �ملوؤمتر  لنعقاد  �أ�سا�ساً  و338   242 �لأم��ن 
�لتحرير من و�سعية �لتهمي�س �ل�سيا�سي، ما لبثت �أن خلقت لقيادتها حتدياً د�خلياً كبري�ً، متّثل يف بروز 
لل�سعب  متثيلها  وبوحد�نية  �ل�سيا�سي  بربناجمها  �لعرت�ف  يرف�سون  لها  "�لإ�سالميني" مناف�سني 

�لفل�سطيني.

عندما غز� �لعر�ق �لكويت يف �آب 1990، كانت قيادة منظمة �لتحرير تو�جه ماأزقاً �سيا�سياً خانقاً، 
ففي �لوقت �لذي و�سلت "مبادرة �ل�سالم" �لفل�سطينية �إلى طريق م�سدود، ل �سيما بعد �إقد�م �لإد�رة 
�لأمريكية على قطع �حلو�ر �لذي كانت بد�أته مع قيادة �ملنظمة، بد�أت �لنتفا�سة تف�سل يف �لتحّول 
حالة من �لع�سيان �ملدين �ل�سامل ويف حتقيق مكا�سب �سيا�سية جديدة للق�سية �لفل�سطينية، بالتز�من 

مع موجات هجرة يهودية و��سعة كانت تتدفق �إلى �إ�سر�ئيل من جمهوريات �لحتاد �ل�سوفييتي.

طرحها  �لتي  "�ملبادرة" �ل�سيا�سية  �لتحرير  منظمة  قيادة  تبّنت  �ل�سعبة،  �لظروف  هذه  و�إز�ء 
�لرئي�س �لعر�قي �سّد�م ح�سني، ومتثلت ب�"�لربط" بني كل �لنز�عات يف �ل�سرق �لأو�سط، وهي �ملبادرة 
�لكويت،  �لعر�ق من  �لدويل" و�ن�سحاب  "�لتحالف  يد  �لعر�قي على  �إثر هزمية �جلي�س  �لتي تبددت 
�لتحرير، ما دفعها  �سيا�سي ومايل، عربي ودويل �سديد على قيادة منظمة  �إلى فر�س ح�سار  �إ�سافة 
اإلى امل�افقة على ال�ضروط الأمريكية للم�ضاركة يف م�ؤمتر دويل لل�ضالم انعقد يف مدريد عام 1991، ثم 
دخول مفاو�سات �سرية مع �حلكومة �لإ�سر�ئيلية يف �أو�سلو �أ�سفرت يف �أيلول 1993، عن "�تفاق �إعالن 
�ملتبادل"  "ر�سائل �لعرت�ف  �أو�سلو، وتبادل  �تفاقات  �لفل�سطيني- �لإ�سر�ئيلي" �ملعروف با�سم  �ملبادئ 

بني منظمة �لتحرير �لفل�سطينية و�حلكومة �لإ�سر�ئيلية.

بيد �أن تاأ�سي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية، ز�د من �إ�سعاف منظمة �لتحرير وتهمي�س دورها "مظلًة 
�سيا�سية جامعة" للفل�سطينيني، وكّر�س �لف�سل بني �إقامة دولة فل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية وقطاع 
�إلى تعميق �لنق�سام بني جتمعات �ل�سعب �لفل�سطيني �لرئي�سية  �أدى  غزة وحق عودة �لالجئني، كما 
�لثالثة: يف �ل�ستات، ويف �ملناطق �لتي �حتلت عام 1967، ويف �ملناطق �لتي �حتلت عام 1948. كما ت�سبب 
تهمي�س منظمة �لتحرير يف تر�جع �لدور �ل�سيا�سي للفل�سطينيني يف �ل�ستات، حيث مل يعد ق�سم كبري 

من �لالجئني يرى يف �ملنظمة ممثاًل.

خالل ن�سف قرن منذ تاأ�سي�سها، مّرت منظمة �لتحرير بعدد من �لتحولت: من جمموعة تابعة 
للدول �لعربية �إلى �ملمثل �لأكرث ديناميكية للتطلعات �لفل�سطينية، ومن قوة ثورية �سيا�سياً وع�سكرياً 
�إلى جهاز بريوقر�طي، ومن فاعل رئي�سي على �ل�ساحة �لدولية �إلى بنية مهم�سة تفتقر �إلى م�سمون. 
وعلى �لرغم من �لدعو�ت �لدورية �إلى �إعادة تن�سيط منظمة �لتحرير و�إ�سالحها، مل يبا�َسر حتى �ليوم 
و�إرثها  �لتحرير �ل�سخمة،  �إجن��از�ت منظمة  �ملمكن جتاهل  �لهائلة، ومع ذلك فمن غري  �ملهمة  بهذه 

و�أثرها �لكبريين يف تاريخ �ل�سعب �لفل�سطيني �ملعا�سر.  

الأمري جابر الأحمد جابر ال�صباح

الرئي�س العراقي �صّدام ح�صني
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االنطالقة المسلحة 
التنفيذ يف �صيف 1964  الإ�صرائيلي  لتحويل مياه نهر الرن حيز  امل�صروع  بعد دخول 
وعدوه  الذين  باجلزائريني،  ات�صل  ال�م�صلح.  الكفاح  يف  البدء  ت�صريع  عرفات  يا�صر  حاول 
ال�صوريني،  البعثيني  نحو  اجته  ثم  وعدوه  بالأ�صلحة.  الذين  وبال�صينيني،  مقاتليه،  بتدريب 
مكتبا  يفتح  ال��ذي  الثاين  البلد  �صوريا  لت�صبح  و"فتح"  لعرفات  اأبوابها  دم�صق  وفتحت 

ل�"فتح"بعد اجلزائر. وت�صدرت م�صاألة التزود بال�صالح اهتمامات عرفات يف هذه املرحلة. 

اعتقال عرفات في دمشق
الأردن.  اإلى  لبنان  من  ديناميت  اأ�صابع  بنقل  قيامه  اثناء  �صورية  يف  عرفات  اعتقل 
ال�صويداين،  اأحمد  العقيد  وه��و  ال�صورية  وال�صلطات  "فتح"  بني  االرت��ب��اط  رج��ل  وتدخل 
الفدائية" لالفراج عن  للعمليات  "املوؤيد  املتحم�س  ال�صورية  الع�صكرية  ال�صتخبارات  رئي�س 
عرفات،وكان هذا ال�صابط  اأقام ات�صال دائما بعرفات، ال�مقيم يف بريوت اآنذاك يف معظم 

الأحيان .

كما اقامت "فتح" �صرا عددا من وحدات ت�صنيع القنابل ال�صغرية يف ال�صفة الغربية .

جدل االنطالقة
للبحث يف  "فتح" برئا�صة عرفات  ل�  الع�صكري  ال�مجل�س  اآب 1964، اجتمع  نهاية  ويف 
الكفاح  بدء  بوجوب  احلا�صرين  من  اإقناع  يتمكن  عرفات  ومل  الع�صكري.  العمل  انطالق 
ال�م�صلح باأ�صرع وقت ممكن.و مل يح�صم المر اأي�صا يف اجتماع للجنة املركزية ل�"فتح" عقد 
يف �صهر ت�صرين الثاين من نف�س ال�صنة. ولكن يف اجتماع لقادة احلركة عقد يف عمان يف نف�س 
نهاية كلمته  ويف  وقت.  باأ�صرع  امل�صلح  الكفاح  بدء  على  التوافق  ال�صهر"ت�صرين الثاين" مت 
اأمام الجتماع اأطلق عرفات عبارته ال�صهرية. "واإنها لثورة حتى الن�صر".ومت حتديد ال�صاعة 
"عملية  الأول��ى  الع�صكرية  للعملية  موعدا   1964 الأول  كانون   31 يوم  م�صاء  ع�صرة  احلادية 
ال�صحف  بريد  �صناديق  على  ووزع��اه  العملية  بالغ  الوزير  وخليل  عرفات  وكتب   ،" عيلبون 
حينها  معروفة  غري  جهة  توقيع  البيان  بريوت.وحمل  يف  والأح��زاب  الإعالمية  واملوؤ�ص�صات 

الوطني الفل�صطيني . التحرير  حلركة  امل�صلح  اجلناح  "العا�صفة"وهي 
عام  كل  من  الثاين  كانون  من  الأول  تاريخ  ذلك  بعد  الفل�صطينية  الثورة  واعتمدت 

لالحتفال بانطالق الكفاح امل�صلح لتحرير فل�صطني.



49

املالية  املوارد  تاأمني  م�صكلة  �صغطت  وعندما  ذلك،  بعد  الفدائية  العمليات  وتوا�صلت 
احلركة،  متويل  يف  للم�صاعدة  الكويت  يف  اأعماله  بت�صفية  يا�صرعرفات  "فتح"  قام  على 
وانتخب قائدا ع�صكريا للحركة بعد اأن ا�صطر اأبو يو�صف النجار اإلى ترك موقعه ليعمل من 

اأجل تاأمني نفقات اأ�صرته كثرية العدد.

دعم سوريا
وتعززت عالقات عرفات خالل العامني 1965 - 1966 مع القيادة ال�صورية، وعندما 
بني  العالقات  متانة  زادت   1966 �صباط  يف  دم�صق  يف  البعثيني  الراديكاليني  انقالب  وقع 
ال�صلطات ال�صورية و"فتح"، وقدم حافظ الأ�صد الذي كان قائدا للقوات اجلوية حينها دعما 
فل�صطني  اإذاعة  اأ�صبحت  اإعالميا حيث  وكذلك  وتدريبا"،  "ت�صليحا  للحركة  كبريا  ع�صكريا 
يحملها  الذي  هو  عرفات  يا�صر  وكان  العا�صفة،  وبيانات  بالغات  تبث  التي  هي  دم�صق  من 
مبا�صرة اإلى امل�صوؤول عن الإذاعة .ولكن �صهر الع�صل مل يدم طويال بني اجلانبني، فقد كان 
ال�صوريون يرف�صون اأن يقوم الفدائيون باأي ن�صاط دون موافقتهم. وهذا يتعار�س مع النزعة 
دم�صق  لأيام  لأن  يا�صر عرفات  اعتقل  وهكذا  عليها.  "فتح"  ت�صر  كانت  التي  ال�صتقاللية 
ا�صتبهت يف ا�صرتاكه بعملية تخريب خط الأنابيب الذي ينقل النفط من ال�صعودية عرب �صورية 
والأردن .ثم اعتقل عرفات وخليل الوزير وع�صرة من منا�صلي "فتح" بعد مقتل يو�صف عرابي 

البعثي الفل�صطيني والذي كان �صابطا يف اجلي�س ال�صوري .

وكبادرة ح�صن نية جتاه دم�صق قررت "فتح" تعليق ن�صاط الذين اعتقلوا. لكن عرفات 
�صرعان ما اأقنع قيادة احلركة با�صتئناف ن�صاطه للقيام بعملية فدائية �صد اإ�صرائيل .غرياأنه 

اعتقل مع جمموعته على يد قوات الأمن اللبنانية ملدة ثالثة اأ�صابيع .

وت�صاعدت وترية العمليات الفدائية يف العام 1966 خا�صة تلك التي تنطلق من اأرا�صي 
ال�صفة الغربية التي كانت خا�صعة لل�صيادة الأردنية .ومع حت�صن العالقات بني م�صر و�صورية 
تبثان بالغات  العرب  واإذاع��ة  �صوت  القاهرة  اإذاع��ة  وا�صبحت  ذلك  "فتح" من  ا�صتفادت 

اإلى اإذاعة دم�صق . "العا�صفة" اإ�صافة 

العدوان اإلسرائيلي عام 1967
عند وقوع العدوان الإ�صرائيلي على الدول العربية يف اخلام�س من حزيران )8( 1967 
عقد عرفات جتماعا للقيادة الع�صكرية الفل�صطينية وتقرر فيه امل�صاركة يف احلرب، وتوجهت 

وحدات من الفدائيني اإلى ه�صية اجلولن.
و عندما �صمع عرب الإذاعة �صوت جمال عبد النا�صر معلنا الهزمية والنك�صة وا�صتقالته 
يف اليوم ال�صاد�س للحرب، قال عرفات: "كاأن �صاعقة �صربتني". ولكنه مل يتاأخر عن التحرك 
و�صيناء  غزة"،  وقطاع  الغربية  فل�صطني"ال�صفة  بقية  �صقوط  مع  اجلديد  الو�صع  ملواجهة 

واجلولن حتت الحتالل الإ�صرائيلي .
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هامش 

)8( عرفات  وحرب 1967
وعندما �سمع عرب �لإذ�عة �سوت جمال عبد �لنا�سر معلنا �لهزمية و�لنك�سة و��ستقالته يف �ليوم 
�لو�سع  ملو�جهة  �لتحرك  يتاأخرعن  �سربتني" ولكنه مل  �ساعقة  »ك��اأن  عرفات  قال  للحرب،  �ل�ساد�س 
�لغربية وقطاع غزة" و�سيناء و�جل��ولن حتت �لحتالل  "�ل�سفة  اجلديد مع �ضق�ط بقية فل�ضطني 

�لإ�سر�ئيلي .

وقررت قيادة "فتح" ب�سغط من عرفات  و"�أبي جهاد" ��ستئناف �لكفاح �مل�سلح، وتقرر �أي�سا نقل 
مقر قيادة �لفد�ئيني  �إلى �لأر�س �ملحتلة. 

�ملحتلة يف متوز 1967 عرب نهر �لردن بهدف تقييم �لأو�ساع  �لأر���س  �إلى  وفعال دخل عرفات 
و�لإ�سر�ف على �سري �لعمليات. ونفذت �لعملية  �لفد�ئية �لأولى بعد �حلرب يوم 31 �آب 1967. و�جته 
اإلى كهف يقع يف حميط  التجاأ  الغربية ثم  ال�ضفة  اأوًل مع ثالثة �ضباط نح� جنني، �ضمال  عرفات 
بلدتي طوبا�س وقباطية، و�أقام فيه �أول مركز للقيادة، ثم توجه بعد ذلك �إلى منطقة طولكرم، و�أقام 
يف مكان قريب من دير �لغ�سون.ر�ح ينظم خاليا من �ل�مقاتلني يف كل مكان يحل فيه، وير�سل �أكرثهم 
بر�عة يف دورة تدريبية مكثفة يف �سورية، �لتي كان �لتعاون معها يف هذ� �ل�ميد�ن وثيقاً. ويف نابل�س، 
�سمال، �أن�ساأ مركز ن�ساطات ل� "فتح". و�كت�سفت �أجهزة �ل�ستخبار�ت �لإ�سر�ئيلية خمباأه. �قتحم جي�س 
�لحتالل  فجاأة �ل�سقة �لتي كان يقيم فيها، لكنه كان غادرها قبل ذلك بوقت قليل.توجه عرفات من 
نابل�س �إلى ر�م �هلل و�أقام يف بيت ب�سارع �لخوة قرب مطعم نعوم �ل�سهري وقتها. وتركها قبل وقت قليل 
�أي�سا من �قتحام جنود جي�س �لحتالل لها حيث �عتقلو� حينها في�سل �حل�سيني �لذي كان قادما للقاء 
عرفات.و�نتقل عرفات ليقيم يف بيت ب�سارع "�سانت مارك" يف �لقد�س. وظلت قو�ت �لحتالل تطارده، 
فاقتحمت �لبيت لكنها مل تعرث �إل على �أ�سلحة وخم�سة مقاتلني. كان عرفات قد غادر �إلى بيت حلم 
�أفلت من �لعتقال وتوجه عرفات خالل  "فتح"  ويف بيت حلم   حيث كان على موعد مع ك��و�در من 

تو�جده يف �لأر�س �ملحتلة �إلى �خلليل وو�سل �إلى يافا �أي�سا.

قرر عرفات مغادرة �ملنطقة بعد تز�يد حمالت �لعتقال ومالحقة قو�ت �لحتالل له. وتوجه 
�إلى �لأردن  حيث �أقامت "فتح" بعد حرب حزير�ن 1967 قو�عد لها خا�سة يف منطقة �لأغو�ر �ملال�سقة 

لنهر �لردن.

عرفات وهزيمة 1967

وزعماء  ل��ه  �إخ��و�ن��اً  دم�سق  يف  ع��رف��ات  �لتقى   1967 ح��زي��ر�ن  يف  �لعربية  �جليو�س  هزمية  بعد 
فل�سطينيني يف حركة �لقوميني �لعرب. وكانت معنويات من �لتقاهم يف �حل�سي�س خا�سة بعد �نك�سار 
عبد �لنا�سر، وقال بع�سهم لعرفات "كل �سيء �ساع و�نتهت �لق�سية". وجاء رده �سريعا: �نتم على خطاأ 
هذه لي�ست �لنهاية هذه فقط �لبد�ية، وعلينا �عادة �لتفكري باملو�قف �ل�سعار�ت و�لتخلي عن �ل�سيغ 
�جلامدة يف بناء �لحز�ب. ور�أى عرفات �ن حرب حزير�ن وهزمية نظام عبد �لنا�سر �ثبتتا خطاأ �سعار 
�لتحرير"  �مل�سلح طريق  �لفل�سطيني  "�لكفاح  �سعار  �لعربية طريق حترير فل�سطني" ورفع  "�لوحدة 
عبثيا  حديثه  و�عترب  بال�سكوك  �قو�له  وقوبلت  �لعربية".  للوحدة  رئي�سي  ممر  فل�سطني  و"حترير 
�لفكرية و�لنف�سية  �لذ�ت ومو��ساة من ي�ستمع له. وكان �جلميع متاأثر� يف �عماقه  ي�ستهدف مو��ساة 
بالطريقة �ملوؤملة �لتي حتطمت فيها �جليو�س �لعربية وحتطمت معها �آمال وتطلعات �لرئي�س جمال 

عبد �لنا�سر �لقومية.

يقوم على  لتبني موقف  فتح  �ملركزية حلركة  �للجنة  دف��ع  �ل��ف��رتة، يف  تلك  ع��رف��ات، يف  وجن��ح 
�لتح�سري لنتفا�سة �سعبية م�سلحة يف �ملناطق �ملحتلة )�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة(. وبادر مع رفاقه 

في�صل احل�صيني
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وجمعو� �ل�سلحة و�لذخائر من �جلولن و�ر�سل دفعات منها �لى �ل�سفة �لغربية. ومل ينتظر عرفات 
حترك �لخرين ومل يتاأخر وت�سلل بعد �حلرب مبا�سرة مع عدد من رفاقه �لى �ل�سفة �لغربية، وبد�أ 
حكمه  على  و�لتمرد  �ل�سر�ئيلي  �لح��ت��الل  ملقاومة  م�سلحة  �سرية  وخاليا  �سعبية  قاعدة  بتاأ�سي�س 
تونغ وهو�سي منه وجيفار�  وماوت�سي  �لق�سام،  �لدين  �ل�سيخ عز  و�مل��دين، م�ستلهما جتارب  �لع�سكري 
�ل�سعبية  �ل�سني  وث���ور�ت  فل�سطني  ع��ام 1936 يف  ث��ورة  ث��ورة �جل��ز�ئ��ر. وظلت  وق��ادة  كا�سرتو  وفيدل 

وفيتنام وكوبا و�جلز�ئر مناذج ماثلة �أمامه فرتة طويلة.

يف حينه، �تخذ عرفات من مدينة نابل�س وريفها مقر� لقيادته، وعرفه �لفالحون و�هل �ملدينة 
با�سم �حلاج �بو حممد. وبدت له نابل�س قاعدة مثالية للعمل �لفد�ئي بف�سل لي�س فقط �أزقة �لبلدة 
�لقدمية )�لق�سبة( �ل�سيقة و�ملتعرجة و�ملكتظة بال�سكان، بل ولن تاريخها وتاريخ ريفها كان حافال 
 1922،1929 �سنو�ت  �نتفا�سات  يف  خا�سة  �ليهود  هجرة  و�سد  �لجنليزي  �لح��ت��الل  �سد  بالن�سال 

.1936،1939

ومن نابل�س ر�ح "�أبو حممد" يتنقل بني مناطق �ل�سفة �لغربية من جنني يف �ق�سى �ل�سمال مرور� 
�لى مدن وخميمات قطاع  �ت�سالته  مد  ومنها  �جلنوب.  �خلليل يف  �لو�سط وحتى  و�لقد�س يف  �هلل  ب��ر�م 
غزة ومناطق �لنقب و�ملثلث و�جلليل. وعمل على جمع ما �مكن من �ل�سلحة و�لذخائر، وفتح مع�سكر�ت 
�لتدريب يف �لكهوف و�لودية وكروم �لزيتون. و�رتدى لبا�س �لفالحني. وهناك �عتمد �حلطة "�لكوفية" 
�للون  ��ستح�سن  �لول��ى  �ملرحلة  ن��در، ويف  ما  �ل  ر�أ�سه  تغادر �حلطة  �لتاريخ مل  للر�أ�س ومنذ ذلك  غطاء 
�حلطة  عمار  �ب��و  �عتمر  �ل�سفة  م��غ��ادرة  وبعد  �لفل�سطينيني.  من  �ل�سن  وكبار  بالوجهاء  ��سوة  �لبي�س 
اجل  من  للمنا�ضلني  ورمــزا  �ضعارا  لحقا  و�ضارت  الفدائيني،  من  ربعه  وقلده  �ض�داء  بخط�ط  املرقطة 

�حلرية و�لد�عمني لهم. ومل يحاول �أحد تقليده يف لب�سها.

مل يتمكن عرفات بعد عام 1967 من �ملكوث طويال يف �ل�سفة �لغربية و�نك�سف �مره وتعر�س 
للمالحقة وطاردته قو�ت �لحتالل �ل�سر�ئيلي يف �ملدن و�لريف وكادت تظفر به �كرث من مرة، وغادر 
�متد�د �حل��دود �لردنية  و�ق��ام قو�عد مقاتلة حلركة فتح على  �ل�سرقية  �ل�سفة  �لى  �لغربية  �ل�سفة 
�ل�سر�ئيلية ويف منطقة و�دي �لرقاد ونهر �لريموك على �حلدود �ل�سورية �لردنية، و�سارت منطقة 
و�لنازحني  �لالجئني  وخميمات  عمان  مدينة  و�ح��ي��اء  �ل�سلطة  مدينة  ومرتفعات  �لردن��ي��ة  �لأغ���و�ر 

�لفل�سطينيني يف بقعة �سويلح و�لزرقاء و�ربد ميد�نا لن�ساطه �ل�سري �حلزبي و�لع�سكري.

�سحيح �ن عرفات وقادة حركة فتح رفعو� منذ �لبد�ية �سعار ��ستقاللية �حلركة �لفل�سطينية وعدم 
�لتدخل يف �ل�سئون �لد�خلية للدول �لعربية، لكن �ل�سحيح �ي�سا �نه ورفاقه �بو �سربي و�بو جهاد و�بو 
الردين منهم  ال�ضباط يف اجلي�ض  كبار  وا�ضع من  �ضرية حميمة مع عدد  اقام�ا عالقات  النجار  ي��ضف 
�لعميد �سعد �سايل وم�سهور حديثه و�آخرون. و��ستفادو� منهم ومن مو�قعهم يف �ملعارك �ملوؤ�سفة �لتي وقعت 
يف �يلول 1970 بني �جلي�س �لردين و�لفد�ئيني و��ستفادو� منهم قبلها يف �لت�سلل من �ل�سفة �ل�سرقية لنهر 

�لردن �لى �ل�سفة �لغربية وتنفيذ عمليات ع�سكرية �سد قو�ت �لحتالل �ل�سر�ئيلي.
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وقررت قيادة "فتح" ب�صغط من عرفات و"اأبي جهاد" ا�صتئناف الكفاح امل�صلح، وتقرر 
اأي�صا نقل مقر قيادة الفدائيني  اإلى الأر�س املحتلة . 

عرفات يدخل فلسطين بعد الهزيمة 
تقييم  الأر�س املحتلة يف متوز 1967 عرب نهر الردن بهدف  اإلى  وفعال دخل عرفات 
الأو�صاع والإ�صراف على �صري العمليات، ونفذت العملية  الفدائية الأولى بعد احلرب يوم 31 
اآب 1967، واجته عرفات اأواًل مع ثالثة �صباط نحو جنني، �صمال ال�صفة الغربية ثم التجاأ اإلى 
كهف يقع يف حميط بلدتي طوبا�س وقباطية، واأقام فيه اأول مركز للقيادة، ثم توجه بعد ذلك 
اإلى منطقة طولكرم، واأقام يف مكان قريب من دير الغ�صون.راح ينظم خاليا من ال�مقاتلني 
اأكرثهم براعة يف دورة تدريبية مكثفة يف �صورية، التي كان  يف كل مكان يحل فيه، وير�صل 
"فتح".  ل�  ن�صاطات  مركز  اأن�صاأ  �صمال،  نابل�س،  ويف  وثيقًا.  ال�ميدان  هذا  يف  معها  التعاون 
ال�صقة  الحتالل  فجاأة  جي�س  اقتحم  خمباأه.  الإ�صرائيلية  ال�صتخبارات  اأجهزة  واكت�صفت 
اإلى  نابل�س  قليل.توجه عرفات من  بوقت  قبل ذلك  كان غادرها  لكنه  فيها،  يقيم  كان  التي 
رام اهلل واأقام يف بيت ب�صارع الخوة قرب مطعم نعوم ال�صهري وقتها. وتركها قبل وقت قليل 
اأي�صا من اقتحام جنود جي�س الحتالل لها، حيث اعتقلوا حينها في�صل احل�صيني الذي كان 
قادما للقاء عرفات، وانتقل عرفات ليقيم يف بيت ب�صارع "�صانت مارك" يف القد�س، وظلت 
قوات الحتالل تطارده، فاقتحمت البيت، لكنها مل تعرث اإل على اأ�صلحة وخم�صة مقاتلني، كان 
عرفات قد غادر اإلى بيت حلم حيث كان على موعد مع كوادر من "فتح"..وهنا اأي�صا يف بيت 
حلم  اأفلت من العتقال، وتوجه عرفات خالل وجوده يف الأر�س املحتلة اإلى اخلليل وو�صل 

اإلى يافا اأي�صا.

قرر عرفات مغادرة املنطقة بعد تزايد حمالت العتقال ومالحقة قوات الحتالل له. 
وتوجه اإلى الأردن  حيث اأقامت "فتح" بعد حرب حزيران 1967 قواعد لها خا�صة يف منطقة 

الأغوار املال�صقة لنهر الردن.
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معركة الكرامة 
ويف 21 اآذار  1968 تلقى يا�صر عرفات ما �صماه "هدية من ال�صماء"  فقد انفجر لغم 
اآخرين، فقررت  اإ�صرائيليني وجرح ثالثني  اإلى مقتل طالبني  اأدى  اإيالت  على طريق مدينة 

اإ�صرائيل الرد بعملية انتقامية كبرية.

يف قرية الكرامة )9( يف الأردن، كان عرفات يقيم مقر قيادته وفيها كانت تتح�صن"فتح".

كان  والطائرات.  والدبابات  وال�مظليني  ال�م�صاة  كبرية  من  قوات  اإ�صرائيل  ح�صدت 
الهدف بالن�صبة لإ�صرائيل لي�س فقط الق�صاء على الفدائيني، بل تدمري مع�صكراتهم وبنيتهم 

التحتية،بل اأي�صا الق�صاء على يا�صرعرفات، باأي ثمن.

ل�م يباغت الطرف الفل�صطيني بهذه العملية، فقد األقت طائرات اإ�صرائيلية "منا�صري" 
على الكرامة تدعو ال�مقاتلني اإلى ال�صت�صالم، وكان الفل�صطينيون يرون على اجلهة املقابلة من 
نهر الأردن القوات الإ�صرائيلية وهي تتهياأ للهجوم .ولكن القيادة الفل�صطينية اتخذت  قرار 

ابال�صمود ومواجهة القوات الإ�صرائيلية  وقتالها باق�صى قوة. 

�صارك الطريان الإ�صرائيلي بكثافة يف تلك العملية،واألقى 180 طنا من القنابل ونحو 
مئة �صاروخ. 

اأوقعت العملية 128 �صهيدا وع�صرات اجلرحى يف اجلانب الفل�صطيني، ووقع يف الأ�صر 
الإ�صرائيلي  150 فدائيا،  وان�صمت وحدات من  اجلي�س الأردين للقتال اإلى جانب الفدائيني، 

و�صقط 61 �صهيدا ونحو مئة جريح من افراد اجلي�س الأردين .

ويف اجلانب الإ�صرائيلي، خ�صراجلي�س طائرة،وا�صطر اإلى ترك اأربع دبابات يف اأر�س 
ال�معركة، بالإ�صافة اإلى مقتل 30 جنديا وجرح نحو 80 اآخرين.

وكانت وحدة خا�صة من قوات ال�مظليني مكلفة، اإلى جانب مهمتها منع الفدائيني من 
الن�صحاب، مبالحقة عرفات على وجه اخل�صو�س. غري اأن اخلطة التي اأُعدت لالإم�صاك به 

اأو اغتياله  ف�صلت .

برغم فداحة اخل�صائرالفل�صطينية والأردنية،  اإل اأن ال�معركة �صجلت حتول مهما، فقد 
كبد الفل�صطينيون الإ�صرائيليني ف�صال رمزيا ذريعا، وقد اأدركوا هذا الأمر جيدا. لقد حتطمت 
ا�صطورة اجلي�س الذي ل يقهر، وحتولت جنازة الفدائيني ال�صهداء  يف عمان اإلى  تظاهرات 

عارمة �صارك فيها اأكرث من 60 األف �صخ�س.

وقال عرفات اأمام ح�صد من مقاتليه:"هوؤلء هم  اأبناء الالجئني الذين كانوا يت�صولون 
اأمام  اإلى مقاتلني، ي�صطرون  من الأونروا كي�س طحني وحفنة فا�صولياء وحلافا، قد حتولوا 

اأعني العال�م العربي تاريخ فل�صطني".
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على  ال�صبان  اآلف  �صجعت  الفل�صطينيني،  اإل��ى  الكرامة  اأع��ادت  التي  العملية،  ه��ذه 
من  الهائلة  الأع��داد  ت�صتوعب  "فتح" اأن  على  ال�صعب  من  واأ�صبح  احلركة  اإلى  الن�صمام 
ال�متطوعني للعمل الفدائي فل�صطينيني وعربا واآخرين ... وتدفقت التربعات.. نقودًا، ثيابًا، 
طعامًا ..  وقررت قيادة "فتح"، ولل�مرة الأولى، اأن تخرق قانون ال�صرية واأن تك�صف عن ا�صم 

اأحد قادتها. 

بيانا  ني�صان-   14 -ي��وم  الكرامة  معركة  على  اأ�صابيع  ثالثة  نحو  "فتح"بعد  ن�صرت 
مقت�صبا يف دم�صق اأعلنت فيه تعيني يا�صر عرفات متحدثا ر�صميا با�صم احلركة، ويف بداية 
اآب من نف�س ال�صنة �صادق املوؤمتر العام حلركة "فتح" الذي عقد يف �صورية على تعيني يا�صر 
عرفات ناطقا وممثال ر�صميا وقائدا عاما لقوات العا�صفة وعلى تعيني خليل الوزير نائبا له.

بعد معركة الكرامة ازدادت مكانة عرفات علوا و�صاع ا�صمه يف العامل اأجمع.

بعد هزمية 1967 تزايدت ال�صغوط على رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير اأحمد 
ال�صقريي الذي قدم  ا�صتقالته يف نهاية كانون الأول 1967 وانتخب خ�صمه الوطني الي�صاري 

املحامي يحيى حمودة خلفا له .

بعد حرب  الأولى  الرابعة.  دورته  الفل�صطيني  الوطني  ال�مجل�س  عقد   ،1968 يف متوز 
حزيران 1967  يف القاهرة، فاكت�صح ممثلو املنظمات الفدائية معظم مقاعده. ثمانية و�صتون 
من النواب ال�مئة ينتمون اإلى  "حملة البنادق"، وحظي الجتاه الثوري النقي ال�معادي لأية 
وانتهز  "ال�مقاتلون. - ومنهم  القيادة.  ت�صل�م دفة  الذي  ال�صباب  �صل�مية بدعم جيل  ت�صوية 
عرفات- الفر�صة لإدخال تعديالت  تن�صجم مع هذا الجتاه ولتغيري ا�صم ال�ميثاق، اأي �صيغة 

ال�صقريي، من "امليثاق القومي الفل�صطيني"، اإلى "امليثاق الوطني الفل�صطيني". 

النا�صر،  برئا�صة جمال عبد  زار عرفات مو�صكو �صمن وفد م�صري  ويف متوز 1968 
ومتكن من احل�صول على م�صاعدة ع�صكرية �صوفيتية بقيمة ن�صف مليون دولر. وقد حتدث 

ال�صحفي حممد ح�صنني هيكل عن هذه املرحلة.

حممد ح�صنني هيكل
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هامش 

)9( معركة الكرامة
هيكل يقدم عرفات لعبد الناصر 

يقول حممد ح�سنني هيكل: ذلك �أنه كان من حظي �أنني قدمت �لثورة �لفل�سطينية �إلى �لثورة 
�مل�سرية، و�سحبت يا�سر عرفات وبع�س رفاقه من قيادة فتح يف �سيارتي �إلى بيت جمال عبد �لنا�سر 
لأول مرة ير�هم فيها ويرونه، وكان هذ� �للقاء نقطة حتول بعيدة �ملدى يف قوة �ملقاومة �لفل�سطينية 

ويف قيمة عملها ويف �حليز �لذي �حتلته من �ل�ساحة �لعربية.

�لفل�سطينية  �ملقاومة  مع  �لنا�سر  عبد  جمال  ق�سة  �أروي  ل  -و�أك���رر-  �حلديث  هذ�  يف  ولكني 
فذلك مو�سوع ل ميكن �أن يحتويه مقال، كما �أن هناك دو�عي كثرية، منها ��ستمر�ر �ملعركة، تقت�سي 
حفظ �لأ�سر�ر  و�لقت�سار دون �ل�سرت�سال لأن حياة �أنا�س كثريين ت�سبح بغري ذلك معر�سة للخطر.

ولعلي يف هذ� �حلديث �أق�سد فقط �إلى �إلقاء �ل�سوء على موقفني �ثنني ثار حولهما جدل كبري 
خالل �ملعركة �لأخرية �لتي خا�سها جمال عبد �لنا�سر:

�ملوقف �لأول: هو �ملوقف �لذي و�فق فيه جمال عبد �لنا�سر -برغم م�ساعره- على وقف �إذ�عات 
منظمات �ملقاومة -وبالذ�ت �سوت �لعا�سفة- من �لقاهرة.

و�ملوقف �لثاين: هو �سعي جمال عبد �لنا�سر يف �لأزمة �لأخرية بني �لأردن و�ملقاومة �إلى وقف 
�لنا�سر فر�س ذلك على  �أن جمال عبد  �ملز�يدين من  بع�س  له  روج  �ل��ذي  و�لنطباع  �لنار..  �إط��الق 

�ملقاومة.

�أ�ستعر�س ب�سرعة خاطفة،  ولكي جتيء �ملو�قف يف مو�سعها �ملنطقي من �سياق �حلو�دث فاإين 
م�سرية �لعالقات بني جمال عبد �لنا�سر وبني �ملقاومة �لفل�سطينية قبل هذين �ملوقفني.

�ملقاومة خط  ق��ادة  �لنا�سر مل يخف على  ف��اإن جمال عبد  �أول لقاء يف بيته،  �أول يوم ويف  منذ 
�سيا�سته، وحدد بو�سوح �ملعامل �لتالية:

1. �إن هدفه يف هذه �ملرحلة هو  �إز�لة �آثار �لعدو�ن.

2. �إنه كم�سئول يف ثورة مطالب �أمام نف�سه قبل �أن يطالب �أمام �أحد، باأن يح�سب بدقة كل �عتبار�ت 
�ل�سر�ع.

3. �إنه كم�سئول يف دولة ع�سو يف �لأمم �ملتحدة ملزم باحلركة يف جمتمع �لدول.

4. �إنه يقبل -بل هو يريد- �أن يكون هناك يف �ل�ساحة �لعربية من هو �أكرث ت�سدد�ً منه، و�أن ذلك ل ي�سر 
مبعركته و�إمنا يفيدها، على �أن تكون �لثقة �أ�سا�س �لعالقة.

�ل�سعب  �ستات  تلم  �لتز�م قومي  ذ�ت  �لنا�س بظهور قيادة فل�سطينية وطنية  �أ�سعد  �سوف يكون  �إنه   .5
�مل�سرد يف �لتيه وتعك�س �إر�دته ومتثل �أمله وتتحدث با�سمه.

�ملتحدة  �لعربية  ل��دي �جلمهورية  ما  كل  ي�سع  �أن  �أج��ل حتقيقه  وم��ن  ذل��ك  �سبيل  م�ستعد يف  �إن��ه   .6
من طاقات مادية وع�سكرية وكل ما لها من وزن �سيا�سي عربي ودويل ور�ء �لقيادة �لفل�سطينية 

�لوطنية.

وكان هناك من جانب قيادة �ملقاومة �لفل�سطينية تفهم كامل ملوقف �جلمهورية �لعربية �ملتحدة 
بل و�أ�سيف، وكانت هناك فرحة غامرة بينهم بوقوفهم �إلى جانب هذه �لقلعة �ملجيدة يف طليعة �لن�سال 

�لعربي.
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و�أذكر يف تلك �جلل�سة �أن يا�سر عرفات قال:

�أن�سب لنا من  �أي �سيء  �ل��ع��دو�ن..  �آث��ار  �إز�ل��ة  �إل��ى حتقيق ه��دف  �لرئي�س ن�سل  �سيادة  يا  ليتنا 
ا�ضتعادة الأر�ض املحتلة وع�دة اجلي�ض امل�ضري اإلى خط�ط ما قبل حزيران �ضنة 1967؟

ذلك �سوف يكون طماأنينة كربى لل�سعب �لفل�سطيني.. كما �أنه �سوف يكون دعماً هائاًل لن�سال 
�ملقاومة �لفل�سطينية".

وكان جمال عبد �لنا�سر حري�ساً بعد ذلك على �ملقاومة �لفل�سطينية، نف�س حر�سه على فرقة 
من �جلي�س �مل�سري بغري متييز. قدم �ملقاومة �لفل�سطينية بنف�سه �إلى �ملجتمع �لدويل.

وملا قبل بقر�ر جمل�س �لأمن و�أح�س باحلرية يف موقف �ملقاومة كان هو �لذي حدد بو�سوح "�إنه 
بالن�سبة حلقوق  �لقر�ر لي�س كافياً  فاإن ذلك  �لعدو�ن،  �آث��ار  لإز�ل��ة  �لأم��ن كافياً  �إذ� كان قر�ر جمل�س 
�ل�سعب �لفل�سطيني، وبالتايل فاإنه �إذ� كان من حق �جلمهورية �لعربية �أن تقبله، فاإن من حق �ملقاومة 

�لفل�سطينية �أن ترف�سه".

�لعاملة يف  �لأح��ز�ب  �ملقاومة، ووجد  �إلى �سفوف  لها  ت�سلل عنا�سر ل يطمئن  وعندما لحظ 
�لوقت  �إليها يف نف�س  �لفل�سطينية، وتنقل  �ملقاومة  د�ئرة  �إلى  �لعربية تنقل ن�ساطها �حلزبي  �ل�ساحة 
نز�عاتها وتناق�ساتها، بذل كل جهده مل�ساعدة حركة فتح، وكانت يف تقديره �أقدر �لعنا�سر �لفل�سطينية 

و�أخل�سها، لكي تتولى �لقيادة �لر�سمية ملنظمة حترير فل�سطني.

 وملا تعر�ضت املقاومة لل�ضغ�ط املختلفة يف الأردن، وقف اإلى جانبها بغري تردد، وحدث يف اإحدى 
�أزمات �ملو�جهة بني �ملقاومة و�ل�سلطة يف �لأردن �أن بعث يا�سر عرفات يطلب مد �إذ�عة �لعا�سفة كل ليلة 
من �ساعة و�حدة �إلى �ساعتني. و�إذ� بجمال عبد �لنا�سر ياأذن برتك �لإذ�عة مفتوحة طو�ل �لليل لكي 
تكون �سلة مبا�سرة بني عنا�سر �ملقاومة وجماهريها، وبني قيادتها �لثورية، يف �ساعات حمنة ع�سيبة.

وخالل حزير�ن 1970 وبعد �أن وجه جمال عبد �لنا�سر ند�ءه �إلى �لرئي�س �لأمريكي ريت�سارد 
�ملقاومة  ق��ادة  م��ن  بوفد  �جتمع  �لنا�سر  عبد  جمال  ف��اإن  �ل�سهري،  �أي���ار  �أول  خطاب  �سمن  نيك�سون 
�لفل�سطينية ير�أ�سه يا�سر عرفات..ويف هذ� �لجتماع كان جمال عبد �لنا�سر �سريحاً و�أميناً �إيل �أبعد 
حد. �أطلعهم على �سورة �ملوقف �ل�سيا�سي و�لع�سكري يف �ملنطقة بكل �خلبايا، معززة بالوثائق و�لأرقام.

الرئي�س المريكي ريت�صارد نيك�صون
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ومع ت�صاعد نفوذ وجنم يا�صر عرفات بالتوازي مع ت�صاعد �صعبية ومكانة حركة "فتح" 
والفدائيني والكفاح امل�صلح، كان من البديهي اأن يتم تر�صيحه يف ال�مجل�س الوطني الفل�صطيني 
ال�مر�صح  هو  التحرير،وكان  ملنظمة  التنفيذية  للجنة  رئي�صا   )1969 �صباط   4-1( اخلام�س 
الوحيد للمن�صب. واأكد عرفات يف خطابه اأمام الدورة للمجل�س اأن ال�صعب الفل�صطيني يتطلع 
اأو  اإلى اإقامة جمتمع دميقراطي وحر لكل الفل�صطينيني، �صواء اأكانوا م�صل�مني اأو م�صيحيني 

يهودا،واأن اإقامة هذه الدولة الهدف ال�صرتاتيجي  ل�منظمة التحرير الفل�صطينية.  

على غالف »التايم« األمريكية
لقب  ومنحته  الغالف،  على  �صورته  "تامي" الأمريكية  جملة  ن�صرت   ،1969 نهاية  يف 
"رجل العام "، اأ�صبح هذا "الغيفارا" اجلديد"يا�صر عرفات" بكوفيته ال�صهرية بطال يف نظر 

�صعوب ومنا�صري ق�صايا العامل الثالث، والي�صار، والثوريني يف اأوروبا وباقي اأنحاء العامل.  

عرفات في القمة العربية الخامسة
)1969 الأول  كانون   23-21( الرباط  يف  عقدت  التي  اخلام�صة  العربية  القمة  ويف 

تكر�صت مكانة عرفات  ومنظمة التحرير الفل�صطينية على ال�صاحة العربية والدولية، واحتفت 
به القمة احتفاءها بالأبطال. ا�صتقبله رئي�صها العاهل املغربي امللك  احل�صن الثاين يف املطار 
وكرمه كما يكرم زعماء الدول، وا�صتقبلته اجلماهري يف ال�صوارع بحفاوة بالغة، ولأول مرة 
و�صع مقعد رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يف ال�صف الأول على قدم امل�صاواة مع 

روؤ�صاء وملوك الدول العربية الأخرى، ومنحت املنظمة حق الت�صويت يف القمة.

العاهل املغربي امللك  احل�صن الثاين
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أحداث أيلول في األردن
كان عرفات حري�صا على توجيه ال�صالح الفل�صطيني �صد الحتالل والعدو الإ�صرائيلي 
الت�صادم  وعدم  الفدائيني  لن�صال  العربي  الدعم  على  احل�صول  على  يحر�س  وكان  فقط، 
مع  ال�صلطات يف الدول التي تنطلق منها العمليات: الأردن و�صورية ولبنان. ولكن على الأر�س 
عدم  و�صعار  لقرار  وخالفا  عرفات  رغبة  عك�س  على  و�صدامات  ممار�صات  حتدث  كانت 
اأخرى غري"فتح" اأو  التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول العربية، خا�صة من قبل تنظيمات 
من قلة من  عنا�صر "فتح" اأو من عنا�صر عميلة جنحت ال�صتخبارات الإ�صرائيلية يف د�صها 
اإلى درجة كبرية، وتكررت ال�صدامات  التوتر  بني �صفوف املقاتلني الفل�صطينيني، فت�صاعد 
بني م�صلحني فل�صطينيني وقوات اجلي�س االأردين، وتدهور املوقف كثريا يف �صباط 1970ثم يف 
اأ�صفرت املداهمات التي نفذها اجلي�س الأردين يف املخيمات  حزيران من نف�س ال�صنة حني 

خا�صة خميم  الوحدات عن �صقوط مئات القتلى.

اأيلول  ويف  الأردين  اجلي�س  مع  دموية  معارك  يف  الفدائيون  ا�صتبك  اآب 1970  ويف 
اختطفت اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني بقيادة جورج حب�س ثالث طائرات متلكها �صركات 

غربية ون�صفتها بعد اطالق �صراح ركابها يف  مدرج قرب مدينة الزرقاء يف االأردن،

فغ�صب عرفات وقرر تعليق ع�صوية اجلبهة يف اللجنة املركزية للمقاومة الفل�صطينية 
لكن هذا الإجراء مل يوقف التدهور، ومع ت�صكيل امللك ح�صني يوم 16اأيلول حكومة ع�صكرية 
برئا�صة الفريق حممد داوود �صعر عرفات بحجم الكارثة املنتظرة وطلب تدخل القادة العرب 
لوقف خطة ت�صفية املقاومة الفل�صطينية. لكن الوقت كان قد فات.. ففي اليوم التايل -17 
واقتحم  الفل�صطينيني  املقاتلني  وا�صعا على مواقع  الأردين هجوما  بداأ اجلي�س  اأيلول1970- 
اجلنود مقر قيادة  "فتح"يف جبل احل�صني بعمان، وكان عرفات يف غرفة العمليات يف موقع 

قريب يحاول الت�صال بامللك لوقف القتال، ولكن دون جدوى. 

وجد عرفات اأن الت�صال بجمال عبد النا�صر كان اأ�صهل من الت�صال بامللك ح�صني، 
�صعوبة  املوقف  وا�صتد  الدماء.  واإراق��ة  املعارك  لوقف  التدخل  امل�صري  الرئي�س  من  فطلب 
اللويبدة وجنا من  واأ�صبح اخلطر يتهدد حياة عرفات �صخ�صيا، فتح�صن يف بيت يف جبل 
اأخرى  ثم جنا مرة  للبيت،  اأردين  املوت هناك حيث غادر قبل حلظات من ق�صف مدفعي 
حني �صقطت قذيفة على امللجاأ الذي كان يتح�صن فيه مع خليل الوزير ونايف حوامتة المني 
 3500 من  اكرث  و�صقط  املجازر  وتوا�صلت  فل�صطني.  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  العام 
القاهرة،  يف  اأيلول   21 يوم  ا�صتثنائية  عربية  قمة  والأ�صرى.وعقدت  اجلرحى  واآلف  �صهيد 
ورئي�س  النمريي  جعفر  ال�صوداين  الرئي�س  هم  الأردن  اإل��ى  مبعوثني  ثالثة  القمة  واأر�صلت 
الوزراء التون�صي الباهي الأدغم ووزير الدفاع الكويتي �صعد العبد اهلل، ومتكنوا بعد �صعوبات 
بالغة من الجتماع مع يا�صر عرفات يف ال�صفارة امل�صرية بعمان. ويف يوم اجلمعة 25 اأيلول 
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اأعلنت الإذاعة الأردنية اأن عرفات والنمريي وح�صني اتفقوا على وقف النار. وجنح  عرفات 
يف الإفالت من عيون اأجهزة الأمن الأردنية التي كانت ترت�صده، وتعذر عليها التعرف اإليه 
وهو يرتدي الثياب اخلليجية التي زوده بها ال�صيخ �صعد العبد اهلل، و�صافر عرفات مع الوفد 
امللك ح�صني حني علم مبغادرة  ليلحق بهم بعد ذلك  القاهرة  اإلى  الثالثي من مطار عمان 

عرفات وو�صوله اإلى القاهرة.

 وقع عرفات مع امللك ح�صني باإ�صراف دول عربية اتفاق وقف اإطالق النار يوم 27اأيلول.
 ويف اليوم التايل و�صل عرفات اإلى دم�صق حيث �صمع نباأ وفاة جمال عبد النا�صر الذي كان 
قد وقف  بقوة معه ومع الثورة الفل�صطينية خا�صة يف الأيام الخرية. انهارعرفات واأجه�س 

بالبكاء.

رحيل عبد الناصر
مع  العالقة  تطورات  �صبط  يف  عرفات  مهمة  �صعوبات  زادت  النا�صر  عبد  وبغياب 
ال�صلطات الردنية، وتوا�صل تفاقم المور اإلى اأن اأكمل اجلي�س الأردين تدمري القواعد الخرية 
للفدائيني يف قطاع جر�س- عجلون يف متوز 1971، وا�صت�صهد اأكرث من األف من الفدائيني  يف 
ذلك القطاع، وبينهم  وليد اأحمد منر "اأبو علي اإياد" ع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح واأحد 

رفاق درب يا�صرعرفات.

قرر  حيث  ولبنان،  �صورية  اإل��ى  وغريهم  خلف  و�صالح  الوزير  عرفات  وخليل  و�صل 
عرفات موا�صلة الن�صال واإعادة البناء رغم كارثة "اأيلول الأ�صود" يف الأردن.

المقاومة تنتقل إلى لبنان
كان عرفات قد جنح يف العام 1968 يف اإقامة قواعد حلركة "فتح" يف منطقة العرقوب 
بجنوب لبنان )10(، واأطلقت اإ�صرائيل على تلك املنطقة ا�صم "فتح لند" )اأر�س فتح(، ومنها 

كانت تنطلق عمليات فدائية اإلى فل�صطني املحتلة "اإ�صرائيل".
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هامش  

)10(  االنتقال إلى لبنان
�جلميع  مع  �لتفاهم  �لى  ف�سعى  �لردنية،  �لتجربة  تكر�ر  يخ�سى  عرفات  يا�سر  كان  لبنان  ويف 
مييناً وي�ضاراً. لكن حلفه ال�ضا�ضي تر�ضخ مع كمال جنبالط ومع احلركة ال�طنية اللبنانية التي تاألفت 
�آنذ�ك من �حلزب �لتقدمي �ل�سرت�كي و�حلزب �ل�سيوعي �للبناين ومنظمة �لعمل �ل�سيوعي وحزب 
عرفات،  لدى  خا�ضة  مكانة  جلنبالط  وكانت  ي�ضارية.  لبنانية  و�ضخ�ضيات  املرابط�ن  وحركة  البعث 
كان  �ملثال  �سبيل  وعلى  �ل�سيا�سي،  �لنهج  يف  �لختالفات  بع�س  من  �لرغم  على  طلباً  له  يرف�س  فلم 
عرفات بني 1970و 1976، يحتاج الى جنبالط واحلركة ال�طنية اللبنانية لتاأمني غطاء �ضيا�ضي له يف 
لبنان. لكن، منذ �سنة 1976 ف�ضاعداً �ضار جنبالط ه� من يحتاج الى عرفات مل�اجهة �ض�رية واليمني 

�للبناين �ملتمثل �آنذ�ك ب�ِ "�جلبهة �للبنانية".

�ياه  لبنان فوق ما منحته  �نتز�ع �سرعية لوجوده يف  �أي ح��ال، متكن عرفات، وب�سرعة، من   يف 
�تفاقية �لقاهرة يف 1969/11/13. ففي 1971/9/30 ز�ر �لق�سر �جلمهوري �للبناين، و�لتقى �مللك في�سل 
بن عبد �لعزيز و�لرئي�س �سليمان فرجنية، وبحث معهما عدة �سوؤون منها �لو�ساطة �ل�سعودية-�مل�سرية 
لبنان، ومن مقره  بالفد�ئيني يف  �ل�سلة  ذ�ت  �لق�سايا  بع�س  �لردن، ف�ساًل عن  �خل��الف مع  لت�سوية 
�لفل�سطيني معاً، وكانت  �لع�سكري  �لفل�سطينية و�لعمل  �ل�سيا�سة  �د�ر  �لفاكهاين يف بريوت  يف منطقة 

�جتماعاته �لليلية ل تنتهي �ل عند �لفجر. 

كانت �ل�سيا�سات �لعربية متيل، على �لعموم، �لى �لعتد�ل �لن�سبي، وكانت �ل�سيا�سة �لفل�سطينية 
�ختيار  �أرغ��م عرفات على  �لأم��ر  �لثوري. هذ�  و�لعنف  �مل�سلح  �لكفاح  نهج  وتتو�سل  �مليل،  تخالف هذ� 
�ملرونة يف  �ملتعرج كمن ي�سري يف حقل من �للغام، فكان �سديد �حلذر يف مو�قفه، وكثري  �ل�سري  خط 
ت�ضريحاته، وقليل الرتباط بعالقات اجتماعية خارج دائرة رفاقه يف املقاومة الفل�ضطينية، وان�ضرف 
�لى معاجلة �مل�سكالت �لأمنية �لتي ت�سافرت عليه فاأنهكته، وجعلته ي�سرف �أوقاتاً متطاولة لها. وكان 
�أول حتد له هو كيف يحمي، يف بيئة �سبه معادية ون�سف �سديقة، �أمن �ملقاومة وموؤ�س�ساتها، و�أمن �لقادة 
�لفل�سطينيني، ويو��سل �لكفاح �مل�سلح، وميار�س �لعمل �ل�سيا�سي يف �لطار �لعربي، و�لعمل �لعالمي 
و�ل�سيا�سي يف �لنطاق �لدويل،  و�ن ت�سب هذه �لرو�فد كلها يف جمرى و�حد هو حركة �لتحرر �لوطني؟ 

وقد متكن عرفات برب�عة فائقة من �قامة عالئق قوية مع �لحتاد �ل�سوفياتي ودول �ملنظومة 
�لوقت  يف  �خلليج  ودول  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة  �لوثقى  عالقاته  على  يحافظ  و�أن  �ل�سرت�كية، 
يف  ب��ريوت  �سرق  �حلازمية  منطقة  يف  كنفاين  غ�سان  تغتال  ��سر�ئيل  كانت  �لث��ن��اء  ه��ذه  ويف  نف�سه. 
ثانياً  �أني�س �سايغ يف 1972/7/19 وتر�سل ط��رد�ً  لينفجر بني يدي  ملغوماً  1972/7/8 وتر�سل ط��رد�ً 
لينفجر بني يدي ب�سام �بو �سريف رئي�س حترير جملة "�لهدف" يف 1972/7/25، وتغتال و�ئل زعيرت 
ليتوفى يف  باري�س يف 1972/12/8  �لهم�سري يف  �لنار على حممود  روم��ا يف 1972/10/16، وتطلق  يف 
1973/1/9، وتغتال با�سم كبي�سي يف باري�س �ي�ساً يف 1973/4/6. وكانت �لذروة يف 1973/4/10 عندما 
ت�سلل فريق من �لكوماندو�س �ل�سر�ئيلي بقيادة �يهود بار�ك �لى بريوت، ومتكن، بت�سهيل من عنا�سر 
د�خلية لبنانية من �غتيال كمال عدو�ن وحممد يو�سف �لنجار وكمال نا�سر. وهذه �حلادثة �دخلت 
�لو�سع �للبناين يف م�سكالت �سيا�سية و�منية متفاعلة، ومهدت �ل�سبيل لالنفجار �لالحق يف �يار 1973.

مل يذعن يا�سر عرفات و�لقيادة �لفل�سطينية لهذه �ملخاطر �لبتة. فقامت حركة فتح مبمار�سة 
يف  بروك�سل  يف  عوفري  ت�سادوك  قتل  من  فتمكنت  �ل�سر�ئيلي،  �ملو�ساد  �سد  �ل�سرية  �مل�سادة  �حل��رب 
1972/9/10، وهو  دبلوما�سي وع�سو يف �ملو�ساد، وقتلت مو�سيه حنان ي�ساي يف مدريد يف 1973/1/26، 
وعامي   ،1973/7/1 يف  و��سنطن  يف  �ل��ون  ويو�سف   ،1973/3/12 يف  قرب�س  يف  غليتزر  �سيمحا  و�أردت 

ت�ساحوري يف �م�سرتد�م يف 1973/9/10.
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اتفاقية القاهرة 
ووقعت مواجهات و�صدامات بني الفدائيني واجلي�س اللبناين اإلى اأن وقع يا�صر عرفات 
مع قائد اجلي�س اللبناين العماد اإميل الب�صتاين "اتفاقية القاهرة" يف ت�صرين الثاين 1969 
التحرير من  التفاقية مبرونة مكنت منظمة  وات�صمت  النا�صر.  الرئي�س جمال عبد  برعاية 
اأي�صا اأ�صبحت املنظمة م�صوؤولة عن اأمن خميمات الالجئني  العمل بجنوب لبنان ومبوجبها 
الفل�صطينيني يف لبنان، والذين كان عددهم  يزيد حينها على 250 الف �صخ�س حم�صورين 
اأمام  يكن  االأردن مل  الفل�صطينية من  الثورة  وبعد خروج  بائ�صة جدا.  يف خميمات وظروف 
اإل العمل من لبنان. وبداأ عرفات ينظم العمل الع�صكري فيه ويحاول تعوي�س ما  الفدائيني 

خ�صره يف الأردن من اأ�صلحة ومعدات.

ون�صط عرفات ورفاقه على كافة الأ�صعدة  يف لبنان، حيث ترجع عالقاته فيه اإلى ما 
قبل انطالق الثورة الفل�صطينية.

وتعززت يف هذه املرحلة بني )1971 و1973( مكانة منظمة التحرير وزعيمها عرفات 
عامليا. واخذت متار�س م�صوؤوليات الدولة جتاه �صعبها خا�صة املوجودين على الر�س اللبنانية. 

اأقام عرفات �صبكة عالقات وا�صعة ومهمة مع القادة اللبنانيني، ويف نف�س الوقت كان 
ال�صعب  لق�صية  والتاأييد  الدعم  يح�صدون  العاملية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  على  يتحركون  ورفاقه 

الفل�صطيني ولن�صاله العادل �صد الحتالل.

قامت  بريوت، حيث  يا�صر عرفات يف  اغتيال  اإ�صرائيل  ني�صان  1973 حاولت   13 يف  
لوزراء  رئي�صا  لحقا  اأ�صبح  الذي  باراك"  "ايهود  اأفرادها  بني  �صمت  اإ�صرائيلية  جمموعة 
اإ�صرائيل، باغتيال ثالثة من كبار م�صاعديه هم القادة: كمال عدوان وحممد يو�صف النجار 
وكمال نا�صر وقد �صميت هذه العملية ب�)عملية فردان()11(، وقال م�صوؤولون فل�صطينيون  اإن 
"معجزة �صمحت لعرفات بالبقاء بعيدا"، كان عرفات ل مي�صي اأكرث من ب�صع �صاعات حتت 

�صقف واحد،  وكانت حتركاته تتم بغمو�س وبتكتم .

�صارك عرفات ب�صفته رئي�س اللجنة التنفيذية للمنظمة يف موؤمتر القمة الرابع حلركة 
عدم النحياز الذي عقد يف اخلام�س من اأيلول  1973 يف اجلزائر، حيث قرر املوؤمتر العرتاف 
مبنظمة التحرير الفل�صطينية ممثال وحيدا لل�صعب الفل�صطيني، ولقت دعوة عرفات خالل 

املوؤمتر الدول الفريقية اإلى قطع عالقاتها الدبلوما�صية مع اإ�صرائيل ا�صتجابة وا�صعة.

العماد اإميل الب�صتاين

ايهود باراك
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هامش 

)11( عملية فردان 
يف �لعا�سر من ني�سان 1973، قام جهاز �ملو�ساد �لإ�سر�ئيلي بتنفيذ عمليه �أطلق عليها ��سم "عملية 
فرد�ن"، �ساحة �لعملية كانت مدينة بريوت، وقاد �لفرقة �لإ�سر�ئيلية يومها "�إيهود بار�ك" �لذي �أ�سهم 
قبلها يف عدة عمليات من هذ� �لنوع، نتيجة �لعملية كانت جناح فرقة �ملو�ساد يف �غتيال ثالثة من �أهم 

قادة حركة فتح على مر تاريخها، هم كمال عدو�ن وكمال نا�سر و�أبو يو�سف �لنجار.

�سارك يف �لعملية �أي�ساً �أمنون �ساحاك �لذي تولى وز�رة �ل�سياحة يف فرتة من �لفرت�ت، ويعترب 
�لإ�سر�ئيليون �أن عملية "ربيع فرد�ن" �أ�سهر عملية �غتيال نفذت يف عهد غولد� مئري رئي�سة �لوزر�ء 

�لإ�سر�ئيلية وقتها.

 منعم عبد �ملنى، مو�طن لبناين كان مقيماً يف نف�س �لبناية �لتي حدثت فيها عملية �لغتيال، 
يقول �إنه كان نائما هو وزوجته وولد�ها �ل�سغري�ن، فا�ستيقظ وذهب �إلى �لنافذة لريى �مر�أة �سقر�ء 
ت�سع ر�سا�ساً على خا�سرتها وتطلق �لنار على �لغرفة �لتي ينامان فيها، فعاد وخباأ �بنه حتت �ل�سرير 
�لتايل يف موقع  �ليوم  �أك��رث من 40 طلقة فارغة يف  �لثاين، ليجد�  �بنهما  نف�سها على  ورم��ت زوجته 

�إطالق �لنار.

كان للعملية ��سم �آخر هو "عملية هيبي"، وجاءت �لكلمة من �ملالب�س �لهيبية �لتي �رتد�ها بار�ك 
وجمموعته، وقد �أعطت �لعملية لبار�ك �سمعة كبرية، و�أّدت �إلى ��ستقالة رئي�س �لوزر�ء �للبناين �سائب 
�لتي قادها  �لكوماندوز  و�إيقاف فرقة  �لأمن  �للبناين عن حتقيق  على عجز �جلي�س  �سالم �حتجاجاً 
�أح��د �سو�طئ ب��ريوت و��ستقلو�  �أف��ر�د �لفرقة قد نزلو� على  بثياب �م��ر�أة �سقر�ء، وك��ان  ب��ار�ك متنكر�ً 

�سيار�ت �أعدها عمالء لإ�سر�ئيل.

ويف �أحد �ملباين يف منطقة فرد�ن متت ت�سفية �أبو يو�سف �لنجار �أحد �لقادة �لبارزين يف حركة 
فتح وُقتلت زوجته وهي حتاول حمايته، كما قتل �أي�ساً كمال عدو�ن �مل�سوؤول �لع�سكري لفتح يف �لأر��سي 
�أي�ساً  �لعملية  يف  وقتل  �لفل�سطينية،  �لتحرير  منظمة  با�سم  �ملتحدث  نا�سر  كمال  وكذلك  �ملحتلة،  

�سرطيان لبنانيان وحار�س وعجوز �إيطالية يف �ل�سبعني من �لعمر.

وترك �لكوماندوز �لإ�سر�ئيلي �ل�سيار�ت �لتي ��ستخدموها يف عدو�نهم يف �أماكن متفرقة على 
�للبناين  �لد�خلي  �لأم��ن  لقوى  حو�جز  ومنعت  دخلوها،  �لتي  بالطريقة  وغ��ادرو�  �للبناين  �ل�ساطئ 

جمموعات فل�سطينية م�سلحة من �لو�سول �إلى �سارع فرد�ن للت�سدي لالإ�سر�ئيليني.

 �سالح خلف "�أبو �إياد" ويف كتابه "فل�سطيني بال هوية"، ربط ذلك بالأجو�ء �لتي �أعقبت عملية 
ميونخ، حيث تو��سلت حرب �لأ�سباح بني �ملخابر�ت �لإ�سر�ئيلية و�لفل�سطينيني، �لتي بد�أت بالغتيالت 
و�لعاملية،  �لعربية  �لعو��سم  خمتلف  يف  فل�سطينيني  م�سوؤولني  طالت  �لتي  �مللغومة  �لطرود  و�إر�سال 
وبالرد �لفل�سطيني بتنفيذ عمليات ناجحة طالت رجاًل للمو�ساد يف عو��سم خمتلفة �أي�ساً، ومن بني ما 
قام به �لفل�سطينيون حماولتان ��ستهدفتا مقر �سفري �إ�سر�ئيل يف نيقو�سيا و�لأخرى �سد طائرة تابعة 

ل�سركة �لعال كانت يف مطار قرب�س، كان ذلك يف �لتا�سع من ني�سان.

و يف �ليوم �لتايل كانت وحد�ت �لكوماندوز �لإ�سر�ئيلية تنزل �إلى بريوت، تغتال �لقادة �لثالثة، 
وي�سري �أبو �إياد �إلى �أنه قبل �لعملية بع�سرة �أيام كان هو ويا�سر عرفات و�آخرون يف �سقة كمال نا�سر، 
فا�سرتعى �نتباهه عدم وجود حر��سة. حتّدث بني �جلد و�لهزل، عن �حتمال �أن حتّط طائرة عمودية 

يف �لأر�س �خلالء مقابل �ملبنى، تختطف �لقادة �لثالثة. 

يف �لتا�سع من ني�سان، كان �ملجل�س �ملركزي للمنظمة يعقد جل�سة له يف بريوت وطالت حتى �ساعة 
متاأخرة من �لليل، وق�سى �أبو �إياد ليلته يف �سقة كمال نا�سر، ويف �ليوم �لتايل عر�س �أبو �إياد على كمال 

رئي�س الوزراء اللبناين �صائب �صالم
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ل �أن �أموت على �أن �أ�ستقبلك عندي.  نا�سر �أن يق�سي �ل�سهرة يف �سقته، لكن نا�سر �أجابه مازحاً: �أف�سّ
�أو�سح �أنه يريد �أن ينّظم مرثاة يف �ل�ساعر عي�سى نخلة �ملتوفى حديثاً، و�أن وجود �أبي �إياد �سيلهيه عن 

تلك �ملهمة.

ذهب �أبو �إياد �إلى �ملبنى �لذي كان يقطنه �لقادة �لثالثة بعد ورود �لأنباء عن �غتيالهم، ويف �سقة 
كمال نا�سر، وجده ممّدد�ً على �سكل �سليب على �لأر�س بعد �إ�سابته يف وجهه بخم�س ع�سرة ر�سا�سة 
على �لأقل، ويعتقد �أن �ملهاجمني مل يغفلو� عن حقيقة �أن نا�سر م�سيحي �لديانة، فمّددوه على �سكل 
�سليب و�أطلقو� �لنار على وجهه، ور�س �ملهاجمون بر�سا�سهم �سريره. �ل�سرير �لذي كان ياأوي �إليه �أبو 
�إياد يف �أحيان كثرية، ولحظ �أبو �إياد �أن �سباك �لنافذة كان مفتوحاً و�ل�ستائر منتزعة. �لأمر �لذي رمبا 
ي�سري �إلى �أن نا�سر كان حاول �لفر�ر، ومل يتمكن من ذلك، فرّد على �ملهاجمني مب�سد�س �سغري وجد 

بجانب جثته.

بالن�سبة لأبي يو�سف �لنجار، فاإن منفذي �لعملية ن�سفو� مدخل �سقته بقنبلة بال�ستيكية، بينما 
�ندفع  �ملدخل  ن�سف  مت  وعندما  غرفهم،  يف  درو�سهم  ي��ذ�ك��رون  و�لأولد  يحب،  كما  مبكر�ً  نائماً  ك��ان 
باجتاهه �بن �ل�سهيد يو�سف وكان عمره 16 عاماً. ولكن �لكوماندوز �ملهاجمني �سرخو� به �سائلني عن 
و�لده، فرجع يو�سف �إلى غرفته ونزل من �سباكها �إلى �لطابق �خلام�س، وخالل ذلك �أغلق �أبو يو�سف 
�لنجار باب �لغرفة �لتي يوجد فيها وطلب من زوجته �أن تناوله م�سد�سه، لكن �لإ�سر�ئيليني �قتحمو� 

�لغرفة و�أ�سابوه وحاولت زوجته حمايته وو�سعت نف�سها بينه وبني �ملعتدين، فتم قتل �لزوجني معاً.

ز�ل يعمل  ك��ان ما  �ل��ذي  ع��دو�ن  �سقة كمال  �أخ��رى تقتحم  �لثاين كانت جمموعة  �لطابق  ويف 
وعندما �سمع باجللبة �أمام �لباب �أم�سك بر�سا�سه، وقبل �أن تتاح له فر�سة ��ستخد�مه كانت جمموعة 

�أخرى من �لكوماندوز يدخلون من نافذة �ملطبخ وي�سيبونه يف ظهره.

�جلي�س  �أن  و�أك��د  �لغتيال،  عملية  وت�سهيل  بالتو�طوؤ  لإ�سر�ئيل  �سركاء حمليني  �إي��اد  �أبو  �تهم 
�للبناين و�لدرك و�لأمن �لعام مل يحاولو� �لتدخل، وقبيل �لهجوم على �ملبنى يف فرد�ن بب�سع دقائق 
حدث �نقطاع يف �لتيار �لكهربائي وكان �ملهاجمون يتنقلون يف بريوت بحرية وي�سر مذهلني وكذلك يف 

�جلنوب حيث �سنت هجمات �أخرى.

كمال عدوان )1935ـ1973(:

ع�سو �للجنة �ملركزية حلركة فتح. ولد يف بربرة ودر�س يف غزة و�لقاهرة. ��سرتك يف مقاومة 
�ل�سعودية وقطر  نهاية �لحتالل، عمل يف  �لإ�سر�ئيلي ملدينة غزة عام 1956، و�سجن حتى  �لحتالل 
�أول جمل�س وطني فل�سطيني  �ملوؤ�س�سني حلركة فتح، و�ختري ع�سو�ً يف  �أو�ئ��ل  يف قطاع �لبرتول. من 
عام 1964، تفرغ للعمل �لثوري يف فتح، �ختارته �لقيادة �لفل�سطينية لت�سلم مكتب �لإعالم يف منظمة 
يف  �سارك  كما  �لدولية،  �لعربية  وعالقاته  �سحيفته  له  �إعالمياً،  جهاز�ً  يقيم  �أن  و��ستطاع  �لتحرير 
معارك �أيلول ثم �نتقل �إلى جر�س ودبني، ثم �إلى دم�سق وبريوت، و�نُتخب يف �للجنة �ملركزية حلركة 

فتح �لتي كلفته بالإ�سر�ف على �لقطاع �لغربي �إلى جانب مهمته �لإعالمية حتى ��ست�سهاده. 

كمال ناصر  )1973-1924(:
ع�سو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، �أحد رموز �لن�سال و�لأدب يف فل�سطني، 
�بن �إحدى �لعائالت �مل�سيحية �لفل�سطينية من بلدة بريزيت، خريج �جلامعة �لأمريكية يف بريوت، كان 
ع�سو�ً يف حزب �لبعث �ل�سرت�كي، و�أ�سدر �سحيفة �لبعث يف ر�م �هلل، و�سحفاً �أخرى، و�نتخب ع�سو�ً يف 
جمل�س �لنو�ب �لأردين، وتعّر�س لالعتقال بعد �لحتالل عام 1967 و�أبعدته �سلطات �لحتالل للخارج، 
و�أ�سبح ع�سو�ً يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية وم�سوؤول �لإعالم فيها، ناطقاً ر�سمياً 

با�سمها، وم�سرفاً على جملة "فل�سطني �لثورة" �لتي �أ�سدرها با�سم منظمة �لتحرير �لفل�سطينية.

ال�صهيد البطل اأبو اياد

ال�صهيد البطل كمال عدوان

ال�صهيد البطل كمال نا�صر
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محمد يوسف النجار »أبو يوسف« ) 1973-1930(:

ع�سو �للجنة �ملركزية حلركة فتح و�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، ورئي�س �للجنة �ل�سيا�سية 
ل�سوؤون �لفل�سطينيني يف لبنان، ولد يف يبنا ق�ساء �لرملة، ودر�س يف �لقد�س وجلاأ �إلى رفح بعد �لنكبة، 
�عتقلته   ،1958 ع��ام  حتى  �مل�سلمني  �لإخ���و�ن  �إل��ى  و�نت�سب   ،1956 ع��ام  حتى  �لقطاع  يف  مدر�ساً  عمل 
لقيادته   1955 عام  ويف  �لإج��ب��اري،  بالتجنيد  تطالب  مظاهرة  لقيادته   ،1954 عام  �مل�سرية  �ل�سلطات 
مظاهرة �حتجاجية على م�سروع �لتوطني يف �سمال غرب �سيناء. غادر غزة يف مركب �سر�عي عام 1957 
�إلى �سورية ثم �إلى قطر ليعمل يف وز�رة �ملعارف، تفرغ للعمل �لثوري عام 1967، وتولى م�سوؤولية جهاز 

�لإعالم وجهاز �لأمن و�لد�ئرة �ل�سيا�سية.

الطريق نحو االنفجار

�سار يف جنازة �لقادة �لثالثة كمال عدو�ن و�بو يو�سف �لنجار وكمال نا�سر نحو 250 �لف �سخ�س 
بح�سب تقدير�ت تلك �ملرحلة. وكان �لفل�سطينيون �آنذ�ك ل ي�ستطيعون ح�سد �كرث من خم�سني �لفاً يف 
�أق�سى �مكاناتهم. وهذ� يعني �ن �لغلبية �ل�ساحقة من �مل�ساركني من �للبنانيني. وقد لفت هذ� �لمر 
نظر �لجهزة �لمنية و�لع�سكرية يف لبنان، وحمطات �ملخابر�ت �لجنبية يف بريوت، ولحظ �جلميع 
ذلك  ومنذ  �حل�ساب.  لها  يح�سب  لبنانية  �سيا�سية  قوة  بل  كبرية،  قوة  باتت  �لفل�سطينية  �ملقاومة  �ن 
�حلني بد�أت �لُعدة ُتعد ل�سربها. وكان �ن �نفجر �لقتال يف 1973/5/2 بني �جلي�س �للبناين و�لفد�ئيني 
�لذين ت�سدو� ملحاولت تطويق �ملخيمات وق�سفها بالطري�ن. وقد كان �ملق�سود �سل فاعلية �ملقاومة 
متاماً، و�خ�ساعها للقو�عد �لمنية �للبنانية، و�ن تي�سر �لمر، فالق�ساء عليها على �لطريقة �لأردنية. 
وبالطبع مل يتمكن �جلي�س من �قتحام �ملخيمات، وتلقى �لرئي�س �للبناين �سليمان فرجنية �نذ�ر�ً من 
�لرئي�س �نور �ل�ساد�ت، و�نذ�ر�ً �آخر من �لرئي�س حافظ �لأ�سد �لذي �تبع �نذ�ره بغلق �حلدود �ل�سورية-

�للبنانية. وعند ذلك توقف �لقتال، وخرج �لفد�ئيون من هذه �ملعركة بفوز �سيا�سي.

�أتاحت  �ملكانة  �ل�سيا�سية. وهذه  لتعزيز مكانته  �يار 1973  �ح��د�ث  نتائج  يا�سر عرفات  ��ستثمر   
له �مل�ساركة يف �حلرب �لتي ن�سبت يف ت�سرين �لأول 1973 بني جي�سي م�سر و�سوريا من جهة و�جلي�س 
�لتابعة  ق��و�ت حطني  �لى  �و�م��ره  �ملعارك ��سدر عرفات  �ن��دلع  �ملقابلة، وف��ور  �ل�سر�ئيلي من �جلهة 
الى  الفل�ضطيني يف �ض�ريا، والــى قــ�ات عني جال�ت يف م�ضر بالنخراط يف احلــرب  التحرير  جلي�ض 
للجي�س  بق�سف مو�قع  �لفد�ئيني  قو�عد  قامت  لبنان  و�ل�سوري ويف جنوب  �مل�سري  جانب �جلي�سني 
�ل�سر�ئيلي، ونفذت عمليات �غارة و�عاقة لتقدم �لوحد�ت �ل�سر�ئيلية نحو ه�سبة �جلولن �ل�سورية.

�ساهمت م�ساركة قو�ت �لثورة �لفل�سطينية يف حرب ت�سرين �لأول 1973 يف �نتز�ع مكانة عربية 
خا�سة ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية و�سار عرفات لعباً ��سا�سياً يف �سيا�سات �ملنطقة، ويف هذ� �مليد�ن 
ك�فئ يف م�ؤمتر القمة العربية ال�ضابعة املنعقد يف الرباط يف 1974/10/29 باتخاذ �ملوؤمتر قر�ر�ً يعرتف 
فيه مبنظمة �لتحرير �لفل�سطينية ممثاًل �سرعياً وحيد�ً لل�سعب �لفل�سطيني، ثم جاء �عرت�ف منظمة 
�ملنظمة  مكانة  لري�سخ  �ل�سالمي  �مل��وؤمت��ر  ومنظمة  �لنحياز  ع��دم  دول  وم��وؤمت��ر  �لفريقية  �ل��وح��دة 
ورئي�سها يف �لنطاق �لدويل �ي�ساً، ثم و�فقت �جلمعية �لعامة لالمم �ملتحدة يف �سنة 1974، وباأغلبية 
110 دول، على قبول منظمة �لتحرير �لفل�سطينية ع�سو�ً مر�قباً لديها، ما �أف�سح يف �ملجال �مام عرفات 

للقاء كلمة فل�سطني �مام �جلمعية �لعامة لالمم �ملتحدة.

الرئي�س اللبناين �صليمان فرجنية
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في مؤتمر القمة الخامس
ويف موؤمتر القمة العربية اخلام�س)12( يف اجلزائر )26-28 ت�صرين الأول 1973( جنح 
عرفات يف ا�صت�صدار قرار ين�س على اأن منظمة التحرير املمثل الوحيد لل�صعب الفل�صطيني 

رغم امتناع الأردن حينها.

وبعد حرب ت�صرين الأول 1973 )12(، وافق عرفات على عر�س من الرئي�س امل�صري اأنور 
ال�صادات للم�صاركة  يف ح�صور مفاو�صات جنيف املقرر عقدها يف كانون الأول من تلك ال�صنة 
فتغيبت  بذلك،  يعده  مل  ال�صادات  لكن  الفل�صطينية.  احلقوق  مناق�صة  فيها  تتم  اأن  �صريطة 

منظمة التحرير عن مفاو�صات جنيف.

الأبطال يف  با�صتقبال  له  املرافق  الفل�صطيني  والوفد  1974 حظي عرفات  �صباط  ويف 
التحرير  منظمة  اأن  اأعلن  الإ�صالمي،والذي  القمة  موؤمتر  يف  �صارك  حيث  بباك�صتان  لهور 
الفل�صطينية املمثل ال�صرعي والوحيد لل�صعب الفل�صطيني. ويف نف�س ال�صنة اأكدت القمة العربية 
لل�صعب  وحيدا  التحرير ممثال  اعرتافها مبنظمة  الأول(  ت�صرين  الرباط )28  ال�صاد�صة يف 
الفل�صطيني  لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  املمثل  لت�صبح  ال�صرعي  كلمة  واأ�صافت  الفل�صطيني. 
اأماكن وجوده. وافق امللك ح�صني على هذا العرتاف، واأدخل عرفات على البيان  يف جميع 
اخلتامي للقمة العربية بندا ي�صري اإلى انه: ميكن لل�صعب الفل�صطيني اأن يقيم �صلطته الوطنية 

امل�صتقلة بقيادة منظمة التحرير الفل�صطينية على كل جزء يتم حتريره من الأر�س .

الرئي�س الباك�صتاين برويز م�صرف
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)12( عرفات والقمم العربية 
�لر�بع حلركة عدم  �لقمة  �لتنفيذية للمنظمة يف موؤمتر  �للجنة  �سارك عرفات ب�سفته رئي�س 
�لع��رت�ف مبنظمة  �ملوؤمتر  �أيلول 1973 يف �جلز�ئر، حيث قرر  �ل��ذي عقد يف �خلام�س من  �لنحياز 
�لدول  �ملوؤمتر  خالل  عرفات  دعوة  ولقت  �لفل�سطيني،  لل�سعب  وحيد�  ممثال  �لفل�سطينية  �لتحرير 

�لفريقية �إلى قطع عالقاتها �لدبلوما�سية مع �إ�سر�ئيل ��ستجابة و��سعة.

ويف موؤمتر �لقمة �لعربية �خلام�س يف �جلز�ئر )26-28 ت�سرين �لأول 1973( جنح عرفات يف ��ست�سد�ر 
قر�ر ين�س على �أن منظمة �لتحرير �ملمثل �لوحيد لل�سعب �لفل�سطيني رغم �متناع �لأردن حينها.

�ل�ساد�ت  �أن��ور  �مل�سري  �لرئي�س  من  عر�س  على  عرفات  يا�سر  و�ف��ق   1973 �لأول   ت�سرين  ح��رب  وبعد 
للم�ساركة  يف ح�سور مفاو�سات جنيف �ملقرر عقدها يف كانون �لأول من تلك �ل�سنة �سريطة �أن تتم فيها مناق�سة 

�حلقوق �لفل�سطينية. لكن �ل�ساد�ت مل يعده بذلك، فتغيبت منظمة �لتحرير عن مفاو�سات جنيف. 

لهور  يف  �لأب��ط��ال  با�ستقبال  له  �مل��ر�ف��ق  �لفل�سطيني  و�ل��وف��د  عرفات  حظي   1974 �ضباط  ويف 
بباك�ستان حيث �سارك يف موؤمتر �لقمة �لإ�سالمي، و�لذي �أعلن �أن منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �ملمثل 
ال�ضرعي وال�حيد لل�ضعب الفل�ضطيني، ويف نف�ض ال�ضنة اأكدت القمة العربية ال�ضاد�ضة يف الرباط يف 28 
ت�سرين �لأول �عرت�فها مبنظمة �لتحرير ممثال وحيد� لل�سعب �لفل�سطيني، و�أ�سافت كلمة �ل�سرعي 
لت�سبح �ملمثل �ل�سرعي و�لوحيد لل�سعب �لفل�سطيني يف جميع �أماكن وجوده، و�فق �مللك ح�سني على 
هذ� �لعرت�ف، و�أدخل عرفات على �لبيان �خلتامي للقمة �لعربية بند� ي�سري �إلى �نه: ميكن لل�سعب 
�لفل�سطيني �أن يقيم �سلطته �لوطنية �مل�ستقلة بقيادة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية على كل جزء يتم 

حتريره من �لأر�س .

حر�س عرفات يف هذه �ملرحلة على تعزيز �لعالقات �لفل�سطينية �ي�سا مع كل من يجد لديه �ذنا 
�ساغية.. وبابا مفتوحا �أو �سبه مفتوح.يتحرك بنف�سه وير�سل مبعوثيه �إلى كل بقاع �لأر�س.

�سار يق�سي وقتا طويال يف رحالته �إلى �لعو��سم �ملوؤثرة يف �لعامل، عمل على توثيق �لعالقات 
مع �لحتاد �ل�سوفييتي و�ل�سني و�لهند وباك�ستان و�ندوني�سيا ودول �فريقيا و�مريكا �لالتينية، وبنى 
حتالفات مع  كثري منها،  وربطته �سد�قات �سخ�سية بكثري من قادتها ومنهم �ندير� غاندي رئي�سة 

وزر�ء �لهند وذو�لفقار علي بوتو رئي�س وزر�ء باك�ستان و�لرئي�س �ليوغ�ساليف جوزيف تيتو.

وتوج عرفات �لنجاحات �ل�سيا�سية للثورة �لفل�سطينية يوم 13 ت�سرين �لثاين 1974 حني �ألقى 
خطابا تاريخيا  �مام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، وقال عبارته �ل�سهرية يف ختام �خلطاب"جئت 
 .. يدي  �لزيتون من  ت�سقطو� غ�سن  �لثائر، فال  بندقية  �لخ��رى  يد، ويف  �لزيتون يف  حامال غ�سن 

�حلرب بد�أت من فل�سطني، ومن فل�سطني �سيولد �ل�سالم ". 

يف  �ساعات  خالل  جنح  عرفات" لنه  "يوم  ��سم  �ليوم  ذلك  على  �لأمريكيون  �ملر�قبون  و�أطلق 
تركيز �لهتمام على م�سكلة ظل �لأمريكيون يجهلونها �و يتجاهلها قادتهم عقود� عديدة، كما عرف 
كيف يك�سب تاأييد جزء كبري جد� من �لر�أي �لعام �لدويل. وكان عرفات �أول زعيم  ل ميثل دولة  يعطى 

حق �إلقاء كلمة �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة.   

غري  باحلقوق  �ل�ساحقة،  بالغلبية  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عرتفت  �خلطاب،  وبعد 
�لقابلة للت�سرف لل�سعب �لفل�سطيني، و�أعطت منظمة �لتحرير و�سع �ملر�قب �لد�ئم يف �لأمم �ملتحدة. 
��ستعادة حقوقه.  �أج��ل  �لفل�سطيني يف كفاحه من  �ل�سعب  �إل��ى دعم  �لدولية  و�ملنظمات  �ل��دول  ودع��ت 
و�سجل عرفات نقطة �أخرى يف �لعام �لذي تاله  يف 10 ت�سرين �لثاين 1975حني تبنت �جلمعية �لعامة 

لالمم �ملتحدة قر�ر� ين�س على �أن �ل�سهيونية �سكل من �أ�سكال �لعن�سرية.
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)12( عرفات وحرب تشرين األول 1973
متكنت �ملقاومة �لفل�سطينية من فتح جبهة ثالثة ناجحة –�إلى حد كبري– �أثناء حرب ت�سرين 

�لأول 1973 د�خل �لأر��سي �ملحتلة.

فمع بد�ية �لقتال  �أ�سدرت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية بياناً دعت فيه �لعمال 
�لعرب يف �لأر�س �ملحتلة ملقاطعة م�سانع ومز�رع �لعدو، حتى ل يتاح له �ملزيد من زج قو�ه �لب�سرية يف 
�أر�س �ملعركة. كما �أ�سربت �ملد�ر�س و�سارت بع�س �لتظاهر�ت يف عدد من �ملخيمات جرى خاللها قذف 
�إلى �جلي�س  �أ�سحاب �سيار�ت �لنقل يف عدم ت�سليم �سيار�تهم  مر�كز �ل�سرطة باحلجارة، وجنح بع�س 

�لإ�سر�ئيلي، وجلاأ بع�سهم �إلى تعطيلها.

يف  حينئذ،  "�إ�سر�ئيل"  وزر�ء  رئي�سة  مائري،  جولد�  ذك��رت  فقد  �لع�سكري،  �ل�سعيد  على  �أم��ا 
�لفد�ئيون  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �لفل�سطينية  �مل��ق��اوم��ة  عمليات  �أن   ،1973 �لأول  ت�سرين   23 يف  �لكني�ست، 
�ملا�سية بلغت 106، �سملت 44 م�ستوطنة يف �سمال فل�سطني، و�أدت  �لفل�سطينيون خالل �ل� )17( يوماً 

�إلى مقتل وجرح 20 مدنياً و�ستة جنود.

�إلى جانب ذلك، عمدت �ملقاومة �إلى تنفيذ عمليات تعتمد على و�سائل �لتخريب �لبد�ئي مثل 
�لإ�سر�ئيلية  للم�ستوطنات  �لتابعة  �ملز�رع  و�ملحا�سيل يف  �ملزروعات  �ل�سو�رع، وحرق  �مل�سامري يف  �إلقاء 
غزة  يف  �حلديدية  �ل�سكك  ق�سبان  م��ن  طويلة  م�سافات  وف��ك  وط��ول��ك��رم،  جنني  مناطق  يف  �لقريبة 
و�سيناء، وقطع �أ�سالك �لكهرباء و�لهاتف بالإ�سافة �إلى �إلقاء قنابل �ملولوتوف على عدد من دوريات 

و�سيار�ت �لعدو.

وقد �نعك�ست �لروح �ملعنوية �لعالية �لتي تركتها حرب ت�سرين بني جماهري �لأر�س �ملحتلة يف 
طبيعة تنفيذ كثري من �لعمليات �لع�سكرية، وخري دليل على ذلك ما قام به �أحد �لفد�ئيني يف ت�سرين 
�لثاين 1973 بالنق�سا�س على �أحد �جلنود �لإ�سر�ئيليني �أمام بنك "لوؤمي" يف ر�م �هلل وقتله بال�سكني.

و�إجماًل، قامت �ملقاومة �لفل�سطينية يف ت�سرين �لأول 1973، بعدد �سخم من �لعمليات �لع�سكرية 
على كافة �جلبهات؛ ففي قطاع غزة، مت تنفيذ 39 عملية، منها عمليات ع�سكرية، وزر�عة �ألغام، و�لباقي 
هجوم على قو�فل �لعدو. ويف �ل�سفة �لغربية، مت تنفيذ 14 عملية ع�سكرية ومعظمها مهاجمة قو�فل 
�أهمها مهاجمة با�س  �ملحتلة، مت تنفيذ 45 عملية كان من  �لأر��سي  �ملعركة. ويف د�خل  للعدو خالل 
ع�سكري يقل طيارين متجهني �إلى �لقو�عد �لع�سكرية، وتدمري �أجز�ء من م�سنع "بورخوف" للقنابل 

�ليدوية، وم�سنع "لهوف" �خلا�س ب�سناعة �لأ�سلحة �خلفيفة.

�ملتجهة  �لعدو  قو�فل  مهاجمة  �سملت  ع�سكرية،  عملية   22 تنفيذ  مت  �ل�سورية،  �جلبهة  وعلى 
�إل��ى جانب ق�سف مدفعي  �ألغام يف طريقها،  وزر�ع��ة  �ملبا�سر معها،  �ل�ستباك  �مليد�ن، من خالل  �إل��ى 
و�ساروخي لتجمعات �لعدو ومر�ب�س �أ�سلحته. ويف �جلبهة �ل�سمالية على �حلدود بني لبنان وفل�سطني 
�لعلم  ورفع  �ملناطق  بع�س  بال�سو�ريخ وبخا�سة �سفد، وحترير  تنفيذ 160 عملية ق�سف  �ملحتلة، مت 

�لفل�سطيني عليها.

و�إذ� كان هناك ما ميكن ��ستنتاجه فهو �أن �ملقاومة �لفل�سطينية قد �سنعت تاريخاً جميد�ً خالل 
. حرب ت�سرين �لأول 1973، ولكنه تاريٌخ َمن�سيٌّ

 )1 ع��و�م��ل:  بثالثة  و�ل�����س��ورّي��ة  �مل�سرّية  �جلبهتني  على  �لفل�سطينّية  �مل�ساركة  حجُم  �رت��ب��ط 
�جلغر�فيا �ل�سيا�سّية وطبيعة �لوجود �لع�سكرّي �لفل�سطينّي على �جلبهات. 2( �ختالف ظروف �لقتال 
على هذه �جلبهات تبًعا للو�سع �لطوبوغر�يّف و�مليد�يّن للمعركة. 3( ظروف تو�زن �لتدريب و�لت�سليح 

و�لقوى �لب�سرّية مع �جلي�سني �ل�سورّي و�مل�سرّي.

جولدا مائري
رئي�صة وزراء "اإ�صرائيل" 
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لكّن �لنقطة �لتي ل ميكن �لقفُز عنها قبل �لنتقال �إلى �سجّل �لقتال �لفل�سطينّي �لفعلّي هي 
�لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لآتي:

هل كان يا�سر عرفات، وقيادُة �ملنّظمة، وقيادُة حركة "فتح،" على علٍم ب�ساعة �ل�سفر، كما تزعم 
كتاباٌت متناثرٌة، �أغلُبها دعائّي "فتحاوّي،" يف �سياق ت�سخيم �لدور �لفل�سطينّي؟

يف  �مل�ساركة  �إلى  وُدعيْت  �ملعركة،  توقيت  على  �أُطلعْت  �لفل�سطينّية  �لقيادة  �أّن  �لبع�ُس  رّدد  لقد 
ل جزٍء من و�جباتها �لقتالّية. وي�ستند هذ� �لبع�ُس �إلى رو�ياٍت �سفوّية، و�لى  �سنع قر�ر�تها، و�إلى حتمُّ
�ملحتّلة  �لأر����س��ي  د�خ��ل  �ملقاتلني  "�لإخوة  �إل��ى  َه  توجَّ �ملعركة، وفيه  بد�ية  �ل�سادِر يف  عّمار،  �أب��ي  ن��د�ء 
�لفل�سطينّي  �ل��دوَر  و�أّمتنا"، وحم��ّدًد�  �سعبنا  تاريخ  "حلظاٍت حا�سمًة من  �حل��رَب  وخارجها،" معترًب� 
الأرا�ضي  داخل  العدّو ومراكِز جتّمعه ومرافِقه احلي�ّية  ال�ضربات خلط�ط م�ا�ضالت  "باملزيد من 

�ملحتّلة وحدودها كاأمٍر هاّم وحا�سم".

�أّما حممد ح�سنني هيكل فَيذكر يف كتابه "�لطريق �إلى رم�سان" ما ياأتي:

�حلرب باأ�سابيع، قام حمّمد �أنور �ل�ساد�ت بطلب �لجتماع ببع�س كبار �مل�سوؤولني يف قيادة  "قبل 
قد  �ملوقف  �أّن  �لقّدومي  وف��اروق  خلف  ل�سالح  �أو�سح  بهم  لقائه  ويف  �لفل�سطينّية.  �لتحرير  منّظمة 
توّتر، و�أّن م�سر م�سطّرٌة �إلى تن�سيط جبهة �لقناة. وفهما من حديثه �أّن مهّمة �ملقاومة �لفل�سطينّية 
120 من  �ضتك�ن ال�ضرتاَك بعملّياٍت فدائّيٍة داخل �ضيناء. وقد و�ضل عدٌد من �ضّباط املقاومة، ونح� 

ُرَتٍب �أخرى، �إلى �لقاهرة لال�سرت�ك يف �ملعركة يوَم �لأّول من ت�سرين �لأّول 1973".

َل ب�سهولة �إلى �أّن قيادة منّظمة �لتحرير، عموًما، مل تكن تعرف  من هذ� �لكالم ن�ستطيع �لتو�سّ
مبوعد �حلرب؛ و�أّن عرفات، باخل�سو�س، مل يكن يْعلم بذلك، ومل َيح�سر �جتماَع �لقاهرة. ولو كانت 
لل�ساد�ت �لنّيُة يف �ّتخاذ قر�ٍر مهمٍّ مثل �إبالغ �لقادة �لفل�سطينيني باملوعد، لكان طلب ح�سوَر عرفات 
�سخ�سيًّا. بل �إّنه �سيكون من قبيل �ل�سذ�جة �لع�سكرّية ��ستدعاُء قّو�ت �إلى جبهة ع�سكرّية قبل �سّتة �أّيام 

فقط من موعد �حلرب!

جنحت �لقو�ت �لفل�سطينية يف ��ستدر�ج �لقيادة �ل�سر�ئيلية لال�ستباك �ملتو��سل معها من عام 1967 
حتى بدء حرب 1973، �لى �ن �و�سلت لها �لر�سالة و��سحة بان �لت�سجيع �لعربي للثورة �لفل�سطينية و�ت�ساع 
�حلرب معها قد يعنيان �ن �لعرب ل يفكرون يف �سن حرب عليها وقد ��ستنفرت قو�ت �جلي�س �ل�سرئيلي يف 
�لرب و�لبحر و�جلو. وقد وجه �لطرفان �سربات موجعة لبع�سهما. و�سرت بني بع�س �ملحللني معلومات 
عن  ��سر�ئيل  �هتمام  لبعاد  و�جهزته  �ل�ساد�ت  �لرئي�س  مع  بالتفاق  مت  �لفل�سطيني  �لت�سعيد  بان  تفيد 

�جلهة �لغربية حتى تتمكن م�سر من �سن هجومها. 

السادات يبلغ عرفات بقرار الحرب 
و��سار هيكل �لى �ن �لرئي�س �ل�ساد�ت وقبل �حلرب بعدة �يام كان قد دعا �لرئي�س يا�سر عرفات 
لزيارة �لقاهرة فتوجه عرفات برفقة كل من خليل �لوزير و�سالح خلف وخالد �حل�سن و�سعد �سايل 

وجميعهم �أع�ساء يف �للجنة �ملركزية لفتح. 

و��ساف: حتدث �لرئي�س �ل�ساد�ت مع وفد فتح عن خطط م�سر �مل�ستقبلية، و�بلغهم باأنه �سي�سن 
حرب لعبور �لقنال وحترير �سيناء يف �سهر ت�سرين �لأول وكان ذلك �للقاء يف �يلول 1973،  وكان عرفات 
و�خوته يف قيادة فتح �لوحيدين �لذين �بلغهم �ل�ساد�ت مبوعد �ملعركة �لتي �ستخو�سها م�سر ب�سكل موؤكد. 

ونوه �لى �نه مل تفت �بو عمار "فر�سة �لعمر" بدفع جي�س �لتحرير �لفل�سطيني للم�ساركة يف 
�أن يتحدث عن �جلبهة  �إلى  �أبا عمار  حرب 1973 على �جلبهتني �مل�سرية و�ل�سورية، �لمر �لذي دفع 
�لثالثة �لتي فتحتها فعاًل على �لرغم من �لتعتيم �لعالمي �آنئذ �لى �ن �عرتف �لعدو بذلك عندما 
وقف مندوبه يف �لمم �ملتحدة ع�سية بحث جمل�س �لمن يف قر�ر لوقف �حلرب على جبهتي �لقتال 
ليق�ل ان حك�مته ت�ضرتط كذلك التزاماً عربياً بايقاف اإطالق النار على اجلبهة الثالثة التي يحارب 

فيها �لفل�سطينيون. 

فاروق القدومي
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حر�س عرفات يف هذه املرحلة على تعزيز العالقات الفل�صطينية اي�صا مع كل من يجد 
لديه اذنا �صاغية.. وبابا مفتوحا اأو �صبه مفتوح.يتحرك بنف�صه وير�صل مبعوثيه اإلى كل بقاع 

الأر�س.

توثيق  العامل، عمل على  املوؤثرة يف  العوا�صم  اإلى  وقتا طويال يف رحالته  يق�صي  �صار 
العالقات مع الحتاد ال�صوفييتي وال�صني والهند وباك�صتان واندوني�صا ودول افريقيا وامريكا 
قادتها  من  بكثري  �صخ�صية  �صداقات  وربطته  منها،  مع  كثري  حتالفات  وبنى  الالتينية، 
ومنهم انديرا غاندي رئي�صة وزراء الهند وذوالفقار علي بوتو رئي�س وزراء باك�صتان والرئي�س 

اليوغ�صاليف جوزيف تيتو .

وتوج عرفات النجاحات ال�صيا�صية للثورة الفل�صطينية يوم 13 ت�صرين الثاين 1974 حني 
ال�صهرية يف ختام  وقال عبارته  املتحدة،  لالأمم  العامة  امام اجلمعية  تاريخيا  األقى خطابا 
اخلطاب "جئت حامال غ�صن الزيتون يف يد، ويف الخرى بندقية الثائر، فال ت�صقطوا غ�صن 

الزيتون من يدي، احلرب بداأت من فل�صطني، ومن فل�صطني �صيولد ال�صالم ". 

خالل  جنح  لنه  عرفات"  "يوم  ا�صم  اليوم  ذلك  على  الأمريكيون  املراقبون  واأطلق 
�صاعات يف تركيز الهتمام على م�صكلة ظل الأمريكيون يجهلونها او يتجاهلها قادتهم عقودا 
عديدة، كما عرف كيف يك�صب تاأييد جزء كبري جدا من الراأي العام الدويل. وكان عرفات 

اأول زعيم  ل ميثل دولة  يعطى حق اإلقاء كلمة اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. 

خطاب عرفات في األمم المتحدة
وبعد اخلطاب اعرتفت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة)14( بالغلبية ال�صاحقة، باحلقوق 
غري القابلة للت�صرف لل�صعب الفل�صطيني، واأعطت منظمة التحرير و�صع املراقب الدائم يف 
الأمم املتحدة، ودعت الدول واملنظمات الدولية اإلى دعم ال�صعب الفل�صطيني يف كفاحه من 
اأجل ا�صتعادة حقوقه، و�صجل عرفات نقطة اأخرى يف العام الذي تاله  يف 10 ت�صرين الثاين 
�صكل من  ال�صهيونية  اأن  على  ين�س  قرارا  املتحدة  العامة لالمم  تبنت اجلمعية  1975حني 

اأ�صكال العن�صرية.
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هامش 

)14( عرفات واألمم المتحدة
يف 1974/11/13 وقف يا�سر عرفات �مام ممثلي دول �لعامل يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، 
على  لغريه  تتح  مل  �لت�سفيق  من  عا�سفة  تلقى  للروؤ�ساء،  �ملخ�س�س  �ل�سفر  �لكر�سي  جانب  و�ل��ى 
�لطالق. ومن على من�سة �خلطابة �لقى �بو عمار خطبة بليغة ختمها بالقول: "جئتكم ثائر�ً �أحمل 
غ�سن �لزيتون بيد و�لبندقية يف �ليد �لأخرى،  فال ت�سقطو� �لغ�سن �لأخ�سر من يدي"،  وكرر هذه 
�لعبارة مرة ثانية، فانفجرت �لقاعة بالت�سفيق �لذي ��ستمر نحو  ثالث دقائق، وحينما ��ستمع ناحوم 
غولدمان رئي�س �ملوؤمتر �ليهودي �لعاملي �لى خطبة عرفات قال:"لقد �يقظ يا�سر عرفات يف د�خلي 

تاريخاً من غياب �لوعي، وجعلني ��سعر باأنه ما ز�ل ممكناً �ن تلد �ر�س فل�سطني �لنبياء".

مل تكن �لر�س �ل�سيا�سية ممهدة �و معبدة حتت �قد�م عرفات ورفاقه حينما متكن رئي�س منظمة 
�لثاين  �لفل�سطيني  �أقر �ملجل�س �لوطني  �ن  �لفل�سطينية من حتقيق هذه �لجن��از�ت، فمنذ  �لتحرير 
ع�سر �ملنعقد يف �لقاهرة يف 1974/6/1 وثيقة الربنامج املرحلي املعروفة بربنامج النقاط الع�ضر الذي 
يت�سمن فكرة �لدولة �لفل�سطينية على �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، حتى �سرع �لبع�س يف �قامة �لعو�ئق 
يف وجه عرفات وحركة فتح، فدعم �لنظام �لعر�قي جمموعة �سربي �لبنا )�بي ن�سال( يف �ن�سقاقه على 
"جبهة  تاأ�سي�س  �أُعلن عن   1974/9/29 �غتياًل. ويف  بالقتل  ك��و�در �حلركة  بكثري من  تنكيله  ثم  فتح 
�لقوى �لفل�سطينية �لر�ف�سة للحلول �ل�ست�سالمية" �ملعروفة با�سم "جبهة �لرف�س" �خت�سار�ً، و�لتي 
تلقت دعماً كبري�ً من �لعر�ق، ويف �لوقت نف�سه كانت ��سر�ئيل تخطط لجها�س �و حتطيم �ملوقع �لذي 
�حتلته منظمة �لتحرير �لفل�سطينية بقيادة عرفات، خا�سة �ن �لعمليات �لع�سكرية �لفل�سطينية �سدها 
باتت �كرث تطور� وفاعلية مثل عملية كريات �سمونة )1974/4/11(، وعملية معالوت )1974/5/15(، 
"فندق �سافوي" يف تل �بيب )1975/3/5( وغريها. ومل  وعملية كفار �سمري )1974/6/13(، وعملية 
تكن �لوليات �ملتحدة �لمريكية لتقبل مثل هذه �لتطور�ت يف �ل�سرق �لو�سط بعد �ن�سحابها من فيتنام 
�ملكوكية،  �لذي متكن، بجولته  �لمريكية  وزير �خلارجية  كي�سنجر  ر�ح هرني  لذلك  �سنة 1975.  يف 
�لى  1974، وجنح يف جر م�سر  �سنة  �ل�سر�ئيلي يف  �مل�سري و�جلي�س  �ل�ستباك بني �جلي�س  من فك 
توقيع �تفاقية �سيناء يف �سنة 1975 �لتي كانت متهد لعادة �فتتاح قناة �ل�سوي�س �مام �ملالحة �لدولية، 
يعد �خلطط لغر�ق �لثورة �لفل�سطينية يف �لوحول �للبنانية، فنجح يف تفجري �ساعق �حلرب �لهلية 

�للبنانية يف �سنة 1975 �لتي مل تتوقف �ل يف �سنة 1990.

ناحوم غولدمان
رئي�س املوؤمتر اليهودي العاملي
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الحرب األهلية اللبنانية
كان عرفات ي�صجل بقيادته لل�صعب الفل�صطيني النجاحات والجنازات ال�صيا�صية على 
امل�صتوى الدويل وداخل الأر�س املحتلة، وكان ي�صعى يف ذات الوقت لتاأمني بيئة اإيجابية داخل 
لبنان. حر�س 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 موؤ�ص�صات منظمة التحرير مبا يخدم ال�صعب الفل�صطيني  يف 
كافة املجالت اإ�صافة اإلى  الكفاح ل�صرتداد حقوقه امل�صروعة. لكن بع�س اجلهات اليمينية 
اإياها  يف لبنان مل يرق لها تعاظم دور ومكانة املنظمة، و�صار البع�س يحر�س عليها متهما 
باإقامة دولة داخل الدولة، ووقعت جمزرة رهيبة ب�صبب هذا التحري�س يوم 13 اأيار 1973 حني 
ق�صفت طائرات اجلي�س اللبناين خميم برج الرباجنة يف بريوت ما اأ�صفر عن ا�صت�صهاد نحو 
100 �صخ�س، ويف 13 ني�صان 1975 تعر�صت حافلة فل�صطينية اإلى هجوم بالأ�صلحة الر�صا�صة 
لدى مرورها يف حي عني  الرمانة املاروين يف بريوت ال�صرقية، وقتل املهاجمون جميع من فيها 

وكانوا�صبعة وثالثني �صخ�صا.

كانت هذه احلادثة مبثابة �صرارة اندلع احلرب الأهلية اللبنانية، وتكررت املجازر بحق 
اأمام  يكن  ومل  وال�صيعة،  ال�صنة  وامل�صلمني  الي�صاريني  من  اللبنانيني  وحلفائهم  الفل�صطينيني 
عرفات والفل�صطينيني اأي  خيار �صوى البقاء يف لبنان وتوطيد التحالف مع املع�صكر اللبناين 

املنا�صر للق�صية الفل�صطينية والدفاع عن اأنف�صهم .

التدخل السوري ضد عرفات 
التقدمي  الفل�صطيني  للتحالف  الغلبة  كانت   1976 عام  من  الأول��ى  ال�صهور  وخ��الل 
اللبناين،فا�صتنجدت القيادة املارونية ب�صورية وا�صرائيل، وتدخلت القوات ال�صورية املوجودة 
الأ�صد  ال�صوري حافظ  الرئي�س  ووجه  لفك احل�صار عن زحلة،  اأيار 1976   30 لبنان يف  يف 
من  معهم  ومن  الفل�صطينيون  رف�صه  ال��ذي  الأم��ر  ال�صالح)15(،  لإلقاء  عرفات  اإل��ى  اإن��ذارا 
اللبنانيني،فا�صتخدم اجلي�س ال�صوري كافة ا�صلحته اجلوية والربية ليحتل اجلزء الأكرب من 
لبنان دون اأن ي�صل اإلى ما عرف ب�" اخلط الحمر" يف اجلنوب قرب حدود ا�صرائيل لئال 

ي�صطدم بها.
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)15( عرفات واالسد 
كان حافظ �ل�سد، حتى وفاته، يرى يف يا�سر عرفات "عقبة ينبغي �إز�لتها". وكانت تلك روؤية 
�نقالب  �إث��ر  �سورية،  �لأ�سد مبقاليد �حلكم يف  �أن مي�سك حافظ  فقبل  وبالو�سف،  باحلرف  �ملحتلني 
ع�ضكريٍّ  ورجـــٍل  البعث  بــني  التكا�ضر  نقاط  مــن  عــرفــات  دور  كــان  احلـــزب،  �ل��ث��اين 1970 على  ت�سرين 
�لي�ساري  �خلط  �سمن  ومنا�سلون  )�أطباء  وهي  �ملدنية  �لقياد�ت  كانت  جمموعته  �سمن  قوياً  بعينه، 
من �حلزب(، ومعها ع�سكريون ملتزمون بهذ� �خلط تطمح �إلى �حتكار �لق�سية �لفل�سطينية �سيا�سياً 
�أما �لأ�سد، فكان يريد جعل �ملقاومة �لفل�سطينية ورقة يف جيبه، تدعم خططه �لتكتيكية  وعقائدياً. 

وطموحاته ودوره د�خلياً وخارجياً.

من هنا، ن�ساأ يف �سورية مبد�أ �ل�ستحو�ذ على �لورقة �لفل�سطينية. ففي مناخ �لتماكر بني �ملر�تب 
كان  بينما  تخريبية"،  لأعمال  "�لتح�سري  بتهمة  �لأول���ى،  للمرة  عرفات،  �عتقل  و�أفرعها،  �لع�سكرية 
يفعل ذلك مبو�فقة ر�سمية. يف ذلك �ل�سياق، كان �سرورياً لالأ�سد �أن يبلغ عرفات �لذي تفاهم مع �أحمد 
�سويد�ن، �أنه هو، ولي�س �لأخري، �ساحب �لقر�ر �لع�سكري، وبالتايل، فاإن ورقة "فتح" مطلوبة جليبه هو!

�لبندقية  تبقى  �أن  وه��و  زم��ن��ي ملغم، مت�ّسك مببدئه،  �م��ت��د�د خ��ط  وع��ل��ى  ب���دوره،  ع��م��ار،  �أب���و 
�لفل�سطينية، و�لقر�ر �لفل�سطيني تالياً، يف و�سعية �ل�ستقالل �لتام عن جميع �لأنظمة �لعربية، و�أن 
تناأى �لثورة �لفل�سطينية عن �ل�سر�عات بني هذه �لأنظمة، وكذلك عن �لنز�عات �لد�خلية يف كل ُقطر.

�لأول��ى  �ملحاولت  وقائع  در��سة  �إل��ى  مغلقة-  �لعربية  �لأر�سيفات  كانت  -و�إن  �لباحثون  يحتاج 
لغتيال عرفات. جرت حماولت �سورية كثرية لتغييب �لرجل، تقول �مل�سادر �إن �أولها كانت يف �لعام 
�لثاين  ت�سرين  يف  �سورية،  يف  "فتح" �مل��وج��ودة  قيادة  �عتقال  حكاية  عن  خمتلفة  رو�ي��ة  وتلك   ،1966
1966على �إثر مقتل �لنقيب يو�سف عر�بي، �لبعثي �لذي �ن�سم �إلى "فتح" مع جمم�عة �ضباط، لكي 

ي�سيطرو� على �حلركة!

�أوقع �لتم�سك �لنظام �ل�سوري بهدف �ل�سيطرة على �لقر�ر �لفل�سطيني يف خ�سومة مزمنة مع 
عرفات. ومل ي�سفع للرجل ل ن�ساله، ول �سفته زعيم حركة حترر، ول �أهمية دوره �لدويل و�لإقليمي، 
ومل يغفر له حتى �سموده. بالعك�س، كان �سمود عرفات يف بريوت، يف 1982 �سبباً يف مفاقمة كر�هية 
�لنظام يف دم�سق له. فعلى �لرغم من �أن �إ�سر�ئيل غزت لبنان، يف �أثناء �لتز�م منظمة �لتحرير بوقٍف 
لإطالق �لنار، �إل �أن �لجتياح بالن�سبة لالأ�سد ك�سف عجز �سورية لي�س عن جندة �لثورة �لفل�سطينية 
وح�سب، و�إمنا عن جندة و�إطعام قطعاتها �لع�سكرية �لربية على �لأر��سي �للبنانية. ومل يكن �أبو عمار 
يق�سد �إغاظة �أحد، عندما �سمد وظلَّ يتجول يف بريوت حتت �لق�سف، وقّدم مر�ر�ً، بنف�سه، �ملعلبات 

و�لذخائر و�لأغذية و�خلبز �ل�ساخن للجي�س �ل�سوري،  وعند مغادرته، �نتقل �إلى تون�س.

1983(، حاول �لأ�سد من خالل ف�سائل تابعة،  ويف انعقاد املجل�ض ال�طني يف اجلزائر )�ضباط 
�أيامها،  تغالظت،  �سيا�سياً  عرفات  و�إن��ه��اء  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  ل�سق  �لقوي  �ل�سبب  توفري 
لهجة �لتخوين �لتي ظلت م�ستخدمة طوياًل. كان �ملوؤمتر يناق�س ما �سمي "م�سروع ريغان لل�سالم"، 
ف�سفا�سة. بلغة  ل��ل��م��ن��اورة،  هام�ساً  ل��ع��رف��ات  ي��رتك��و�  �أن  على  رف�����س��ه،  على  �لفل�سطينيون   وت��و�ف��ق 
هنا، فهم �لنظام �ل�سوري �أن هذه مقدمة �سر�كة بينه وبني �لر�حل �مللك ح�سني و�لأردن، وظن �أنه لن 
ينال ما يطمح �إليه، �إن تالزمت �لأردن وفل�سطني. و�سرعان ما خرجت من �أقبية �ملخابر�ت �لع�سكرية 
قبلها،  ووقعت،   �ل�سورية،  �لع�سكرية  وبالقطعات  �ل�سوري  بال�سالح  ��ستقوت  مت��رٍد،  حركة  �ل�سورية 
جرمية �غتيال جرن�ل �ل�سمود يف بريوت، �سعد �سايل، )27 /1982/9( لأنه ذو �ل�سطوة �لكبرية على 

ال�ضباط املكلفني بالتمرد، والقادر على كبحهم.
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�إلى �لأبد.  "فتح" �نتهت، و�أن عرفات ر�ح  �أن  �أيامها، مطولت تخوينية، وظن كثريون  وقيلت، 
ُق�سفت �ملخيمات، و�ُسفك دم �لفل�سطينيني، وو�سع �مل�سل�سل �لذي �سهد، بعد عامني، ماأ�ساة �نق�سا�س 
حركة "�أمل" �لد�مية ةعلى �ملخيمات �لفل�سطينية يف بريوت، ذّكرت �ل�سعب �لفل�سطيني مباأ�ساة خميم 
�للبنانية وب��دور �جلي�س  �نتهت ف�سولها )12 /8 /1976( يف ذروة �حلرب �لأهلية  "تل �لزعرت" �لتي 

�لأ�سدي يف �رتكاب �ملجازر وت�سفية �ملخيم.

�ملهم، �أده�س �أبو عمار �لأ�سد، بالنتقال و�سط تلك �ملعمعة، �إلى �سورية نف�سها، حتت عنو�ن وفاقي، 
لَلني. وكان عرفات رتب عالقة مع رفعت �لأ�سد، �سقيق حافظ، �لذي  لكي ي�سمد �جلر�ح ويجمع �ملُ�سَ
كان يف ذروة قوته، فاتكاأ عليها يف زيارته تلك. �ملهم، بعد �أن �أعد �أبو عمار موكبه لالنتقال من دم�سق 
�أثناء �لهجوم على �ملدينة، مل تقع عليه عني، لكي تعرف هل  �إل��ى طر�بل�س، لكي ُيهدئ �لأو���س��اع، يف 
��ستقل �ل�سيارة، �أم نزل حتت �لأر�س. كان ظاهر �لأمر، �أنه خرج مع �ملوكب. حترك �جلميع من دم�سق، 
ويف و�سطهم �سيارة �لزعيم �لفل�سطيني )23 /6/ 1983(، ويف �لطريق كان �لكمني يف �لنتظار، ورمبا هو 
نف�سه �لكمني �لذي نفذ عملية �غتيال �سعد �سايل. �نهالت قذ�ئف �لآر بي جي وزخات �لر�سا�س على 
�ل�سيارة، ثم تبني �أن عرفات مل يكن فيها. ظهر �لرجل فجاأة، عندما دخل �إلى �ل�سالة �لتي ينعقد فيها 
موؤمتر �لأدباء �لعرب يف دم�سق، لكي يلقي خطاباً حما�سياً مزدحماً بعبار�ته �ملتكررة، �لتي كلما �أعادها 

بنربته، بدت كاأنها ُت�سمع للمرة �لأولى!

ُبعد.  �آن��ذ�ك، �سوى �لطرد �لف�سيح، لكي يتعامل مع ظاهرة عرفات عن  �لأ�سد،  �أم��ام  مل يتبق 
اأُمرت طائرة اخلط�ط الت�ن�ضية باأن ت�ؤخر اإقالع رحلتها املنتظمة. كان�ا حلظتئٍذ، ي�ضع�ن اللم�ضات 
�لأخرية ل�سيغة �إبالغه باأمر �لطرد، وحتديد م�ستوى �لذين �سيكلفون باإبالغ عرفات بالقر�ر، ومن 
"بانور�ما �ل�سرق  �ألن ه��ارت، �ملتخ�س�س يف  �إل��ى �ملطار. وي��روي �ل�سحايف �لربيطاين  �أخ��ذه ف��ور�ً  ثم 
�لأو�سط"، يف كتابه "عرفات" �أن �لقائد �لوطني �لكبري، جورج حب�س "�حلكيم"، كان يف ود�ع �أبي عمار 
يف �ملطار، وعند �لفر�ق، تعانق �لرجالن، وهم�س حب�س يف �أذن عرفات: "يا �هلل يا �أبو عمار، �إن كنت �أنت 

بتطلع هيك من �ل�سام، و�هلل ما بعرف كيف �أنا بدي �طلع.. ميكن يف كفن"!

كان ذلك قبل �أن ُيلقي �حلاوي باأعجوبته �لتالية: �لظهور فجاأة يف قلب طر�بل�س، ويف يوم �لعيد، 
كاأمنا حركته كانت �سمن تقاليد �ملعايدة �ملعتادة بني �ملقيمني يف �ملدينة. بد� ر�بط �جلاأ�س، و�نطلقت 
�لتحليالت و�لتوقعات، فاأّكد موؤرخ "�لأ�سدية"، باتريك �سيل، �أن �لرجل �أدخل نف�سه بنف�سه �إلى �مل�سيدة: 
�إ�سر�ئيل حتا�سر من ور�ء، و�لن�سامى من �أمام. �ختلفو� يومها على عدد �لأيام �لتي تبقت لعرفات من 
�لدنيا. باتريك �سيل مل يعطه غري �ساعات، يتلقى �لفل�سطينيون بعدها �لنباأ �لفاجع. �أما �لأ�سد نف�سه 

فقدرها بثمانية �أيام مق�سمة �إلى �أربعتني، و�حدة ملخيمات �سعبه، وو�حدة ليا�سر عرفات ومن معه!

يف كانون �لثاين 1994، �غتنمها عرفات فر�سة، لكي يلتقي �لأ�سد يف ماأمت جنله �لأكرب با�سل. مل 
ي�ستطع �أن يفتح ثغرة يف موقف �لأ�سد. بعد عامني، ذهب "�أبو عمار" �إلى �لقرد�حة، لتعزية �لأ�سد يف 
وفاة و�لدته، وظل موقفه كما هو مل يتبدل، حتى عند مو�جهة عرفات �لأخرية �ل�ساملة مع �لحتالل، 
�سورية.  يف  �حلكم  موقف  يتغري  مل  �ملقاومة.  ب��اإط��الق  �لت�سوية  على  �إ�سر�ئيل  لنقالب  ت�سّديه  ثم 

بالعك�س، �زد�د حتفز�ً للهجوم على عرفات!  

ويف جتربة �ملقاومة، مل يتغري �ملوقف �لأ�سدي كون عرفات يقاوم، فما حدث �أن �لر�حل عرفات، 
مل يكن هدفاً ملحاولت ت�سفية �سيا�سية، مثلما كان، وهو حما�سر يف "�ملقاطعة"، وجاءت ذروة ��ستهد�فه 
بالت�سفية �ل�سيا�سية، متلفزة وعلى روؤو�س �لأ�سهاد، لكي ي�سبح "غري ذي �سلة"، عندما منعته دم�سق 

من �إلقاء كلمته، يف قمة بريوت، عرب تقنية "�لفيديو كونفر�ن�س".

�أ�سهم  �أن  بعد  ج�سدياً،  بت�سفيتها  �ملحتلون  تكفل  �لتي  �لعقبة"  "ز�لت  و  عمار  �أب��و  ��ست�سهد 
�لرجل  هاتف  يرن  �أن  ن��ادر�ً  بات  حتى  �حل�سار،  �أثناء  يف  �سيا�سياً،  عرفات  �إ�سعاف  يف  �لأ�سدي  �لنظام 

�ملحا�سر.

والدة الرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد
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حيث  الزعرت)16(  تل  جديدة  يف  خميم  ملجزرة  الفل�صطينيون  تعر�س   1976 اآب  ويف 
دخلت القوات الكتائبية  املخيم يف اليوم التايل لتوقيع اتفاق اإخالء �صكانه،ارتكبوا جمزرة 
القوات  تطوقه  كانت  الذي  املخيم  �صكان  من  األفني  من  اأكرث  ا�صت�صهاد  اأ�صفرت عن  فظيعة 

ال�صورية والتي كانت اأمطرته ق�صفا من الرب واجلو . 
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)16( مذبحة تل الزعتر
ح�سلت مذبحة تل �لزعرت يف 12 �آب 1976 خالل �حلرب �لأهلية �للبنانية يف خميم تل �لزعرت 
لالجئني �لفل�سطينيني �لذي كان ي�سم ما بني 50000 و60000 من �لفل�سطينيني و�لو�قع �سمال �سرق 

�لعا�سمة �للبنانية بريوت.

�أط��ول معارك �حلرب �لأهلية و�أكرثها خ�سائر و�سحايا فقد  ب��د�أت جرمية تل �لزعرت،  بعدها 
فر�ست �لقو�ت �للبنانية �مل�سيحية �ملارونية �حل�سار على �ملخيم تل منذ �سهر كانون �لثاين 1976 ثم 
�سن يف 22 حزير�ن 1976 هجوًما و��سع �لنطاق على �ملخيم وعلى خميم ج�سر �لبا�سا �لفل�سطيني وحي 
�إلى  �لفجر  �نقطاع من  و�ل�سو�ريخ متطر هناك بال  �لقذ�ئف  وب��د�أت  له،  �ملجاورين  �للبناين  �لتبعة 
�لزعرت  �لتي �سقطت على تل  �لقذ�ئف  يوًما متتالية ويقدر عدد  �ثنني وخم�سني  �ملغيب وعلى مدى 
�لتبعة يف  �لبا�سا وحي  �قتحام خميم ج�سر  �للبنانية من  �لقو�ت  بحو�يل 55000 قذيفة، وبعد متكن 
�إبر�م �تفاق بني �لقو�ت  �إبادة هناك، متكنت قوة �لردع �لعربية من  29 متوز 1976 و�قرت�فهم جر�ئم 
�آب 1976 يق�سي بخروج �ملدنيني و�ملقاتلني من  �للبنانية و�ملقاتلني �لفل�سطينيني يف د�خل �ملخيم يف 
�ملخيم دون �أن ي�ست�سلمو� للميلي�سيات �ملارونية وتتكفل بهم قوة �لردع �لعربية و�ل�سليب �لأحمر �للذ�ن 

�سيزود�نهم بو�سائل �لنقل �لالزمة.

يف �ل�سابع من �آب 1976 غدرت �لقو�ت �ملارونية �للبنانية بالفل�سطينيني �لذين كانو� متح�سنني 
يف تل �لزعرت وذلك عندما فتحت �لنار على جميع �سكان �ملخيم وهم يغادرون �ملخيم عزًل من �ل�سالح 
�ملخيم  د�خ��ل  على  �آخ��رون  �نق�س  بينما  �لأ�سخا�س  مئات من  ب�سع  �ملعهود، حا�سدين  لالتفاق  وفًقا 
�لتي  �لناقالت  يوقفون  �سو�هم  ر�ح  نف�سه  �لوقت  ويف  ي�سادفون،  من  كل  على  �لنار  يطلقون  ور�ح��و� 
تر�كم فيها �لناجون على �حلو�جز �ملن�سوبة على �لطرقات وينتزعون من د�خلها حديثي �ل�سن �لذين 

ي�ستبهون يف كونهم فد�ئيني ثم يقتلونهم بوح�سية �أو يقتادونهم �إلى جهات جمهولة.

بد�أ ح�سار خميم تل �لزعرت �لفل�سطيني من �جلي�س �ل�سوري و�لقو�ت �ملارونية �للبنانية �لتي 
�لأح��ر�ر  �لوطنيني  �لتابعة حلزب  �لنمور  وميلي�سيا  �جلميل،  بيري  بزعامة  �لكتائب  تتاألف من حزب 
بزعامة كميل �سمعون، وميلي�سيا جي�س حترير زغرتا بزعامة طوين فرجنيه، وميلي�سيا حر��س �لأرز.

هي �إبادة جماعية متت يف حق �سكان �ملخيم �لذي يقطنه )20( �ألف فل�سطيني و)15( �لف لبناين 
�ل�سليب  ومنع  �ملذبحة  قبل  �ملخيم  عن  و�لطعام  و�لكهرباء  �مل��اء  قطع  مت  �أن  بعد  �إليه  جل��وؤو�  م�سلم 
بالكامل حيث  و�أهاليهم  باملخيم  �ملتح�سنني  �ملقاتلني  �لق�ساء على  �إلى  �أدى  �لأحمر من دخوله، مما 

طالب �لأهايل �لناجون من �ملذبحة بفتوى تبيُح �أكَل جثِث �ل�سهد�ء كي ل ميوتو� جوعاً! 

فدخلته  �حل�سار،  �أنهكها  ح�سينة  قلعًة  ك��ان  �أن  بعد   ،1976/8/14 يف  �لزعرت  تل  خميم  �سقط 
هتٍك  م��ن  �جل��ر�ئ��م  �أف��ظ��ع  فيه  و�رت��ك��ب��ت  �ل�����س��وري  �جلي�س  حليفها  غ��ط��اء  حت��ت  �للبنانية،  �لكتائب 
لالأعر��س، وبقٍر لبطون �حلو�مل، وذبٍح لالأطفال و�لن�ساء و�ل�سيوخ وكذلك �رتكبو� �ملجازر و�جلر�ئم، 
"ج�سر �لبا�سا" و"�لكارنتينا"  من �غت�ساٍب وهدم �لبيوت و�إب��ادة �لأطفال و�سلب �لأم��و�ل، يف خميمي 

�للذين �سقطا بيد �لكتائب قبل تل �لزعرت.

�نتهت �ملجازر يف 14 �آب 1976 بعد �أن خلفت ما يزيد على 3000 قتيل فل�سطيني و�سقط خميم تل 
�لزعرت. يذكر عدة موؤرخني من بينهم �ليهودي �إ�سر�ئيل �ساحاك و�آخرون �أنه خالل �حل�سار حظيت 

�لقو�ت �مل�سيحية بدعم كامل من �إ�سر�ئيل و�أمريكا.
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�صعر عرفات ب�صدمة بالغة ازاء هذه املجزرة الب�صعة واعترب اأن العامل العربي"يف اأدنى 
درجات انحطاطه التاريخي".

املنظمة  �صفوف  يف  فادحة  خ�صائر  ملحقة  وال�صورية  الكتائبية  الهجمات  توا�صلت 
التدخل لإيقاف  العزيز  اآنذاك فهد بن عبد  ال�صعودي  العهد  وحلفائها، فنا�صد عرفات ويل 
الهجمة ال�صورية، وعقدت قمة عربية م�صغرة يف الريا�س اأ�صفرت عن اإ�صدار الأ�صد اأوامره 

جلي�صه باإنهاء العمليات الع�صكرية. 

كانت �صنة 1976 �صعبة على عرفات والفل�صطينيني يف لبنان. لكن عرفات كان يف ذلك 
الوقت ينجح يف تعزيز مكانة املنظمة داخل الأر�س املحتلة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 
وجنحت قوائم منظمة التحرير يف اكت�صاح النتخابات البلدية يف ال�صفة، كما عزز عرفات 
�صهداء  اآذار   30 الأر�س يف  يوم  �صهداء  العالقات مع فل�صطينيي الداخل "عرب 48" واأعلن 
للثورة الفل�صطينية، وقرر اعتبار ذلك اليوم منا�صبة وطنية يحتفى بها يف كل عام، وكذلك 
باحلقوق  يعرتفون  الذين  التقدميني  الإ�صرائيليني  مع  الفل�صطينية  الت�صالت  عرفات  دعم 
الفل�صطينية اأو من عرفوا باأنهم من مع�صكر ال�صالم الإ�صرائيلي الراف�س ل�صتمرار احتالل 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة. 

ويف العام 1977 خ�صر عرفات حليفا مهما على ال�صاحة اللبنانية هو كمال جنبالط)17(  
الذي اغتيل يف كمني جلهات �صورية يوم 16 اآذار من تلك ال�صنة، ويف نف�س ال�صنة اأي�صا حدثت 
جمل�س  اأمام  عرفات  اأعلن  وبح�صور  الذي  ال�صادات  اأنور  حممد  امل�صري  الرئي�س  مفاجاأة 
ال�صعب امل�صري يف القاهرة ا�صتعداده لزيارة القد�س املحتلة وخماطبة الكني�صت الإ�صرائيلي، 
وبعد ذلك حدثت زيارة ال�صادات لإ�صرائيل يوم 19 ت�صرين الثاين، وعندها �صعر عرفات اأن 
تلقى طعنة يف الظهر، ها هو زعيم اأكرب دولة عربية يتخلى عن ق�صية  الفل�صطيني  "ال�صعب 

فل�صطني ويختار مع�صكر العدو".

كمال جنبالط
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)17( مقتل كمال جنبالط 
ن�سر حديث �سحايف مع قائد �ل�سرطة �لق�سائية �ل�سابق �لعميد �لركن �ملتقاعد ع�سام �أبو زكي 
الذي كان من اأوائل الذين ت�ل�ا التحقيق يف جرمية اغتيال كمال جنبالط ومرافقيه، وه� عمد اإلى 

جمع �لأدلة من م�سرح �جلرمية بعدما كان �أول من و�سل �إليه.

عند  متوقفة  �جل��ن��اة  ��ستقلها  "�لبونتياك" �لتي  �سيارة  كانت  �جل��رمي��ة  "يوم  ق��ال:  زك��ي  �أب��و 
مثلث بعقلني قرب حاجز �سوري برئا�سة �ل�سابط �ل�سوري حم�سن �سّلوم. كانت مهمة َمن يف �ل�سيارة 
اإن مّرت �ضيارته حتى حلقت بها  ر�ضد حتركات �ضيارة كمال جنبالط اثر خروجها من املختارة، فما 
"�ملر�سيد�س" �لتي كان يقودها مر�فقه حافظ �لغ�سيني، ويف  "�لبونتياك" وكان جنبالط يف �ضيارته 

�خللف جل�س مر�فقه �لآخر �لعريف يف قوى �لأمن �لد�خلي فوزي �سديد، متوجهني �إلى بريوت.

�ل�ساعة كانت تقارب �لثانية و�لربع بعد �لظهر، عندما �عرت�ست �سيارة "�لبونتياك"، ويف د�خلها 
دير  منعطفات  عند  جنبالط  �ضيارة  مرقط،  ع�ضكري  بلبا�ض  منهم  اثنان  م�ضلحني،  اأ�ضخا�ض  اأربعة 
دوريت، وترّجل منها �مل�سلحون �ساهرين �سالحهم و�قتادو� �ل�سائق حافظ �لغ�سيني مع �لعريف فوزي 
�ل�سهيد  كان  حيث  �ملر�سيد�س  �سيارة  �لى  �مل�سّلحني  من  �ثنان  و�سعد  "�لبونتياك"،  �سيارة  �لى  �سديد 
جنبالط، فقادها اأحد امل�ضّلحني فيما جل�ض الآخر يف املقعد اخللفي، وتبعتهم �ضيارة "�لبونتياك"، ويف 

داخلها امل�ضّلَحان الآخران ومعهما مرافقا جنبالط".

باخلطر،  �ضعر  عندما  جنبالط  ال�ضهيد  اأّن  التحقيق،  خالل  من  لدينا  "ثبت  �أ�ساف:  �أبوزكي 
وكونه يف منطقته وبني �أهله، حاول �أن يلفت �إليه �لنتباه فقام بتغيري وجهة �ل�سيارة، وعندما �أوقفها 
�ملر�سيد�س  "�لبونتياك" �لتي كانت ت�سري خلف  �سكل مفاجئ ��سطدمت  �لذي كان يقودها يف  �مل�سّلح 
مب�ؤخرتها من ناحية الي�ضار، ومت اإطالق النار على ال�ضهيد جنبالط على يد امل�ضّلح الذي كان يجل�ض 

خلفه".

�لعميد ع�سام �أبو زكي تابع: "�أنزل �مل�سّلحان يف �سيارة "�لبونتياك" فوزي �سديد وحافظ �لغ�سيني 
و�أطلقا عليهما �لر�سا�س، ثم فّرو� جميعاً يف �سيارة "�لبونتياك" �لتي كانت حتمل لوحات عر�قية، �إل 
�أنهم، ��سطدمو� مبرتفع تر�بي فرتكوها و��ستقلو� بالقوة �سيارة "فيات" كانت متّر م�سادفة يف �ملكان 
و�آخ��ر�ن  �ثنان مبالب�س مدنية  �أربعة م�سلحني:  كانو�  �أنهم  �إفادته  �أك��د يف  �ل��ذي  �سليم ح��د�د  يقودها 
مبالب�س ع�سكرية وكانت لهجتهم �سورية، وكانو� عندما ميرون على حو�جز �لقو�ت �ل�سورية يربزون 
بطاقات خا�سة "في�سربون لهم �ل�سالم". وعندما نزلو� �إلى مكتب قو�ت �لردع �ل�سورية يف �ل�سالومي 

قالو� حلد�د "�إذ� حكيت �أي كلمة �ستموت".

�لذين  �لأربعة  �مل�سّلحني  �أح��د  هوية  معرفة  �إل��ى  �لتحقيق  تو�سل  كيفية  على  رد�ً  قال  �أبوزكي 
نفذو� عملية �لغتيال: "�إنه �لر�ئد �ل�سوري �بر�هيم حويجي، �لذي كان م�سوؤوًل عن مكتب �ملخابر�ت 
�ل�سورية يف م�ستديرة �ل�سالومي، و�لذي ت�سّلم �سيارة "�لبونتياك" و�حتفظ بها. ولدينا �إفاد�ت توؤكد 

�أنه كان يقود "�لبونتياك" وي�ستخدمها يف تنقالته �ل�سخ�سية".
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ال�صوفييتي  الحت��اد  مع  و"املنظمة"  عرفات  يا�صر  عالقات  تعززت  املرحلة  هذه  ويف 
�صيا�صيا وع�صكريا، وتلقى الفل�صطينيون منه اأ�صلحة ومعدات متطورة بينها �صواريخ م�صادة 

للطائرات والدبابات.

االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان
وقيام جبهة  املحتلة  للقد�س  ال�صادات  زيارة  بعد  العربي  العامل  ال�صورة يف  تغري  ومع 
ال�صمود والت�صدي العربية مب�صاركة منظمة التحرير، ازدادت �صرا�صة الهجمات الإ�صرائيلية 
ال�صهيد كمال عدوان"  "عملية  الفدائية  لبنان، وبعد عملية ال�صاطىء  الفل�صطينيني يف  على 
وا�صت�صهاد.  اإ�صرائيليا   34 مقتل  واأ�صفرت عن   1978 11اآذار  يوم  املغربي  دلل  قادتها  التي 
فدائيني بينهم دلل املغربي، �صن اجلي�س الإ�صرائيلي يف 14 اآذار 1978عملية ع�صكرية كبرية 
�صد الفل�صطينيني، وبداأ اجتياحا وا�صعا جلنوب لبنان، فا�صطر عرفات اإلى النزول اإلى غرفة 
عملياته يف خميم �صربا، ومل يهداأ باله اإل عندما تاأكد اأن اجلزء الأكرب من قواته قد جنا. 

متكن من الن�صحاب نحو ال�صمال. 

وملواجهة اآثار ونتائج  توقيع اتفاقيات كامب ديفيد)18( بني م�صر واإ�صرائيل يف 17اأيلول 
وقوة على عدة  بن�صاط  اآذار 1979  حترك عرفات  يوم 26  بينهما  ال�صالم  1978 ومعاهدة 

جبهات، اأخذ يعزز العالقات مع احللفاء.

دلل املغربي
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)18( موقف عرفات من كامب ديفيد المصرية
على  �أمثلة  و�آثارها، ميكن طرح  ديفيد  كامب  �لفل�سطينية، ومو�قفها من  �لقيادة  على �سعيد 
ذلك: عرب يا�سر عرفات عن روؤيته لكامب ديفيد يف كلمة وجهها يف �لذكرى �لر�بعة ع�سرة لنط�الق 
وبال�ذ�ت  �أجم�ع،  �لع�امل  ي�س�معها  لكي  �سيحتنا،  تنطلق  �أن  لبد  "وهنا  بالقول:  �لفل�سطينية  �لثورة 
�لأح�سنة �خل�سبية �لتي جتر عربة كامب ديفيد، و�أنني �أطلقها با�سم �سعبنا وثورته، وبا�سم جم�اهري 
ح�ل  ول  �أم��ن  ول  �سالم  ل  �أن��ه  �أجمع،  �لعامل  يف  و�ل�سرفاء  �لأح���ر�ر  وبا�سم  و�سرفائها،  �لعربية  �أمتنا 
�سعبنا  حقوق  على  بالقفز  فيها،  �لأ�سا�سي  �مل�سكلة  جوهر  على  بالقفز  �ملنطقة،  ه��ذه  يف  ��ستقر�ر  ول 
�لفل�سطيني �لوطنية �لثابتة، مبا فيها حقه يف �لعودة وتقرير �مل�سري و�إقامة دولته �لوطنية �مل�ستقلة 
فوق تر�به �لوطني، حتت قيادته �لوحيدة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، و�لتي �عرُتف بها على كافة 

�مل�ستويات �ل�سديقة و�حلليفة و�لعربية و�لدولية". 

ب�اأن كامب  �أن نعت�رف  "يجب  �أجاب عرفات:   يف �سوؤ�ل عن �خليار�ت �لتي تركتها كامب ديفيد 
يعرف  �لكل   ... �لأ���س��و�أ  �إل��ى  متغرية  جديدة  �سيغة   )242( �لقر�ر  و�أعطت  جنيف،  على  ق�ست  ديفيد 
�إعادة  �إلى  �لقد�س،  �إلى تهويد  �لإ�سر�ئيلي،  �ل�سرعية على �لحتالل  �إ�سفاء  م�ساوئ كامب ديفيد من 

�سيناء منقو�سة �ل�سيادة، �إلى �لتدخل يف �ل�سيادة �مل�سري.

�لنق�سامي  تتمثل يف �جلانب  �لفل�سطينية  �لتحرير  ديفيد على منظمة  �أخطر مظاهر كامب  �إن 
�لذي برز من خالله مو�قف بع�س �لقوى مثل �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني، �لتي حملت كل �أطر�ف 
�أن هذه �لأط��ر�ف هي �لتي مهدت لهذه �خلطوة..  �ل�ساد�ت، معتربة  �لت�سوية م�سوؤولية مبادرة �لرئي�س 
ب�سكل  �لأع���د�ء  �سجع  �ل��ذي  �ملاأ�ساوي  �لعربي  �ل��و�ق��ع  �أمل��ه من  ك��ان عرفات يعرب عن  يف منا�سبات عديدة 
�لأمثلة  وم�ن  عرب�ي،  ه�و  ما  كل  �سد  بل  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  �سد  فقط  لي�س  عد�ئه  �إ�سهار  على  �سافر 
 1986 ع��ام  �لأمريكي�ة  �لإد�رة  حّفزت  �مل��رتدي��ة  �لعربية  �لأو���س��اع  "�إن   : ق��ال  حينما  ع��رف��ات،  �ساقها  �لتي 
... ودعمت  �أي�ساً:  �سربت ليبيا و�ختطف�ت ط�ائرة مدني�ة م�سرية  �لدولة"، وقال  �إره��اب  على ممار�سة 
��ستمر�ر �لحتالل �لإ�سر�ئيلي لالأر�س �لعربية يف لبنان و�سوريا وفل�س�طني، و��ستمرت يف رف�س �لعرت�ف 
باحلقوق �لفل�سطينية، و�رتفعت باإطار �لتحالف �ل�س�رت�تيجي م�ع �إ�سر�ئيل و��سرت�كها يف ما ي�سمى "حرب 
باأو�ساع حمددة على �خلريطة  �لعربية  �لأم��ة  �س�د  �لع�دو�ين  �ل�سلوك  �لنجوم"، وهنا ربط عرفات هذ� 
�لعربية، عندما قال: "فقد جرى كل ذلك ف�ي �لع�ام 1986، بعدما غيبت م�سر �إثر �تفاقيات كامب ديفيد"، 
فعرفات كان يتطلع �إل�ى كل ميزة عربية على �أنها ميزة لفل�سطني، �آماًل يف �أن يتم ت�سخريها يف معركته 

�لتحريرية، كم�ا كان يرى �أن �أي حالة تردٍّ عربي تنعك�س على �حلالة �لفل�سطينية. 

 نحت عرفات "عبارة �لزمن �لعربي �لرديء" دللة على ما �أ�ساب �لنظ�ام �لعرب�ي م�ن تغري�ت 
�إطار  ويف  فل�س�طني،  ق�س�ية  جتاه  �لتز�ماته  عن  وتر�جعه  �لثو�بت،  عن  و�خل��روج  د�خلية  و�نق�سامات 
معاجلته لهذه �لأجو�ء �لعربية �ملتوترة، قام ببذل جهود كثرية لر�أب �ل�س�دع وتهدئ�ة �لأزمات �ل�ساخنة، 
و�أحياناً كان مييل �إلى طرف عربي على ح�ساب �آخر، وفقاً لتكيفاته للم�س�لحة �لفل�سطينية و�لعربية. 

ولت�سخي�س و�قع �لعالقات �مل�سرية– �لفل�سطينية يقول �لدكتور ح�س�ن نافع�ة: "تعتب�ر �لأعو�م 
�إذ  �أ�سو�أ مر�حل �لعالقات �مل�س�رية– �لفل�س�طينية عل�ى �لإط��الق،  �لأربعة �لأخرية من حكم �ل�ساد�ت 
�لقر�ر  �لتي كانت تنم عن عدم فهم لطبيعة عملي�ة �سنع  �لفعل  �لأفعال ورد�ت  �سل�سلة من  �نطلقت 
وخ�سو�سيتها لدى �لطرف �لآخر، �أو عن مبالغة يف �لق�در�ت �لذ�تي�ة و��س�تهانة بقدر�ت �لآخر ... ومع 
ذلك يالحظ �أن �ل�ساد�ت ويا�سر عرفات ظال حري�سني حتى �لنهاية عل�ى عدم قطع )�سعرة معاوية(، 
فبقي �سعيد كمال يف �لقاهرة حلقة و�سل غري ر�س�مية ب�ني م�س�ر ومنظمة �لتحرير، على �لرغم من 

قطع �لعالقات بينهما تطبيقاً لقر�ر�ت موؤمتر بغد�د �سنة 1978. 

ح�ص�ن نافع�ة
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والدول  الالتينية  اأمريكا  ودول  ال�صرقي  واملع�صكر  ال�صوفييتي  الحت��اد  يف  والن�صار 
الإ�صالمية ودول عدم النحياز، ويف نف�س الوقت اأخذ  ي�صعى لفتح نوافذ واأبواب الغرب اأمام 

منظمة التحرير، فالتقى يف متوز 1979بامل�صت�صار النم�صاوي برونو كراي�صكي.

مبنظمة  ب��اب��ان��دري��و  اأن��دري��ا���س  ال��ي��ون��اين  ال����وزراء  رئي�س  اع���رتف  ال�صنة  نف�س  ويف 
لل�صعب  الوطنية  باحلقوق  لها  عرفات  زي��ارة  بعد  ا�صبانيا  واعرتفت  التحريرالفل�صطينية، 

الفل�صطيني. وهكذا �صجل عرفات �صل�صلة من النجاحات الدبلوما�صية وال�صيا�صية .

ايران  �صاه  �صقوط  فبعد  )اي��ران(،  مهما  حليفا  عرفات  ك�صب  اأي�صا  الفرتة  هذه  ويف 
الثورة  املنطقة،وجناح  يف  املتحدة  والوليات  لإ�صرائيل  الأك��رب  احلليف  بهلوي  ر�صا  حممد 
االإ�صالمية االإيرانية يف �صباط 1979، كان عرفات اأول زعيم يزور طهران بعد �صيطرة رجال 
الثورة عليها، وحظي فيها  با�صتقبال الأبطال، واحتفى الإيرانيون به ر�صميا و�صعبيا بحفاوة 

بالغة،وحولوا �صفارة اإ�صرائيل يف طهران اإلى �صفارة ملنظمة التحرير.

وتربطه بهم �صداقات ومنهم  الإيرانية  الثورة  الكثريين من قادة  كان عرفات يعرف 
زعيم الثورة الإيرانية اآية اهلل اخلميني، ومنهم اأي�صا من تدرب يف قواعد الثورة الفل�صطينية 

يف الردن ولبنان.

معركة الصمود وحصار  بيروت
يحققها  عرفات  كان  التي  ال�صيا�صية  والجن��ازات  التحرير  منظمة  مكانة  تنامي  ادى 
على م�صتوى العامل اإلى اإثارة حنق وانزعاج القيادة االإ�صرائيلية بقيادة رئي�س الوزراء مناحيم 
بيغن، فزادت عملياتها الع�صكرية �صد الفل�صطينيني يف لبنان واأخذت تخطط ل�صرب منظمة 

التحرير وقيادتها. 

ا�صت�صعر عرفات يف وقت مبكر اخلطر الكبري القادم، وكان منذ خريف 1980 يحذر 
اإ�صرائيل ي�صتعد، يتحني  ويعلن �صرورة ال�صتعداد للحرب، لأنه �صعر باأن اليمني احلاكم يف 
الفر�س لالنق�صا�س على الثورة الفل�صطينية، وكان عرفات يعطي اأوامره للقوات الفل�صطينية 
التذرع  بالردود  خ�صية  الإ�صرائيلية  الع��ت��داءات  على  ال��رد  عن  بالمتناع  كثرية  م��رات  يف 

الفل�صطينية لتربير �صن عدوان كبري .

و�صعر عرفات بالقلق الكبري مع اندلع احلرب بني حليفيه القويني )العراق وايران( يف 
العام 1980، وبذل جهود و�صاطة كبرية يف هذا املجال لكن دون جدوى، وت�صاعدت خماوفه 
من ا�صتغالل اإ�صرائيل للو�صع االقليمي مع خروج م�صر من دائرة املواجهة وان�صغال العراق 
وايران بحربهما، وتاأكدت اأحا�صي�صه حني ف�صل العرب يف  قمة فا�س باملغرب يف التفاق على 
م�صروع الأمري فهد، ويل العهد ال�صعودي" للحل والذي ي�صري� اإلى جانب الإقرار بكافة احلقوق 
الفل�صطينية� اإلى "العرتاف بحق كل الدول يف املنطقة اأن تعي�س ب�صالم"، وعلق عرفات بعد 
الإخفاق يف فا�س بقوله"�صوف ندفع من دمنا ثمن هذا الالقرار، و�صوف تكون فا�س الفاأ�س 

التي تهوي على روؤو�صنا".

اأندريا�س باباندريو 
رئي�س الوزراء اليوناين
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محاولة إسرائيلية الغتيال عرفات 
وحاول ال�صرائيليون اغتيال)19( يا�صر عرفات يف متوز 1981، حني ق�صفوا البناية التي 
ت�صم مقر قيادته يف الفاكهاين)20( ببريوت ودمروها كليا ليدفنوا حتت انقا�صها اأكرث من مئة 

�صهيد .

وبعد ت�صاعد ال�صتباكات وا�صتداد الق�صف الفل�صطيني لبلدات �صمال اإ�صرائيل،وافقت 
اإ�صرائيل على اتفاق لوقف اإطالق النار مع منظمة التحرير مت التو�صل اإليه برعاية املبعوث 

المريكي فيليب حبيب .

التدريب  عمليات  النار،وكثف  اإط��الق  بوقف  �صديدًا  قيدًا  قواته  على  عرفات  فر�س 
"القا�صمة" التي �صتق�صي  لل�صربة  ارئيل �صارون يعدان  واأخذ بيغن ووزير حربه  والت�صليح. 

على منظمة التحرير وعلى عرفات وفقا ملا يخططان . املبعوث المريكي فيليب حبيب
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هامش 

)19( محاوالت إسرائيل اغتيال عرفات 
مل ي�سبق لهدٍف �أن جنح يف �إعاقة و��ستفز�ز وت�سليل �آلة �لغتيالت �لإ�سر�ئيلية �أكرث من يا�سر 
�أحياناً، متكَّن من �لهرب  عرفات، قائد منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �ملحبوب �لذي ُتويف عام 2004. 
بب�ساطة، و�أحياناً �أخرى �ألغى �مل�سوؤولون �لعملية لعدم تاأكيد هوية �لهدف، �أو لأَنّهم ر�أو� �لتكلفة من 

�أرو�ح �ملدنيني باهظة للغاية.

يف �لأعو�م �لتي تلت تاأ�سي�س عرفات حركة فتح، �أحد ف�سائل منظمة �لتحرير �لفل�سطينية عام 
1959، �عتربه �ملو�ساد و�أ�سدقاءه جمرد حفنة من �لطلبة و�ملثقفني. وبحلول عام 1965، يف �أثناء تنفيذ 
�سد �إ�سر�ئيل، طلب ر�يف �إيتان، رئي�س عمليات �ملو�ساد يف �أوروبا -ل عالقة له  �لعمليات  "فتح" �أولى 
بر�فائيل �إيتان، �لفريق بجي�س �لدفاع �لإ�سر�ئيلي- من مائري عميت، مدير �ملو�ساد، �أن ياأمر "قي�ساريا" 
باقتحام �سقٍة ي�ستخدمها عرفات كقاعدة عمليات يف فر�نكفورت وقتله. وكتب �إلى عميت: "مُيكننا قتله 
بكل �سهولة. مُيكننا �لو�سول �إلى �لهدف، وهذه فر�سٌة رمبا ل نح�سل عليها جمدد�ً". ووفقاً لإيتان، 
رف�س عميت �لتوقيع على هذه �ملهمة. �إذ مل يَر �ملجموعة �أكرث من جمرد ع�سابة من �ل�سباب ُقطاع 
�لطرق. وقال يل �إيتان بعدها بعقود: "من �ملوؤ�سف �أَنّهم مل ي�ستمعو� يل. كنا �سنوفر على �أنف�سنا �لكثري 

من �لعناء و�لأمل و�لأ�سف".

 The فيلم  فكرًة من  �لإ�سر�ئيليون  ��ستلهم  �إذ  تف�سياًل؛  �أك��رث  �لأخ��رى  بع�س �خلطط  وكانت 
�أ�سهر عام 1968 ُيحاولون حتويل �سجنٍي فل�سطيني �إلى قاتٍل  Manchurian Candidate، وق�سو� 
ُمربمج، وخالل �ساعاٍت من �إطالق �سر�حه لتنفيذ �ملهمة، قام بت�سليم نف�سه لل�سرطة �ملحلية، و�سّلم 

م�سد�سه، و�سرح كيف حاولت �ملخابر�ت �لإ�سر�ئيلية غ�سل دماغه ليقتل عرفات.

د �لرتكيز على عرفات ومنح �ل�سوء �لأخ�سر �إلى بن-غال  ورفع �سارون �لرهانات مبكر�ً؛ �إذ جَدّ
ود�غان من �أجل تنفيذ عمليٍة �سُتغري م�سار تاريخ �ل�سرق �لأو�سط حال جناحها. كانت عملية �أوليمبيا 
�ل��زو�ر �لتي كانت  تقت�سي من �لعمالء �لإ�سر�ئيليني زر�عة عدٍد هائل من �لقنابل حتت من�سة كبار 
�لفل�سطينية  �لتحرير  �أن حتتفل منظمة  �ملقرر  كان من  ب��ريوت، حيُث  ��ستاد  يف  وقتها  �لإن�ساء  حتت 
�سيتمكنون من  و�ح��دة،  زر  �لثاين 1982، وب�سغطة  �إ�سر�ئيل يف كانون  د�خ��ل  �لأول��ى  بذكرى عمليتها 

حتقيق هدفهم بالق�ساء على �سائر �لقيادة �لفل�سطينية.

�إلى  �أ�سفل �ملن�سة، بالإ�سافة  كان كل �سيٍء جاهز�ً، مبا يف ذلك متفجر�ٌت قوية موزعة بالفعل 
دقيقٍة من  بعد  تنفجر  �أن  �ملفرت�س  كان من  بال�ستاد،  �ملحيطة  �ل�سو�رع  عرباٍت مفخخة متوقفة يف 
�لهروب من  �لأويّل  �لناجون من �لنفجار  �لهلع لأعلى درجاته ويحاول  �ملن�سة عندما ي�سل  �نفجار 
م�سبوقٍة،  غ��ري  "م�ستوياٍت  �إل��ى  و�ل��دم��ار  �لقتل  م��ع��دلت  ت�سل  �أن  �ملتوقع  م��ن  وك��ان  �حل���ادث.  موقع 
جمموعًة  لكن  �ل�سمالية.  �لقيادة  يف  �مل�ستوى  رفيع  �سابٍط  لت�سريحات  وفقاً  للبنان"،  بالن�سبة  حتى 
باأن ياأمر  �إلى بيغن وطالبوه  �إلى نائب وزير �لدفاع، توجهو�  "�آمان" �لقلقني، بالإ�سافة  من �ضباط 
داغان باإلغاء العملية. ويتذكر اأحد ال�ضباط ق�له لبيغن: "ل مُيكنك �أن تقتل ��ستاد�ً ريا�سياً باأكمله. 

�سيطاردنا �لعامل كله بعد هذ�!". و�ألغى بيغن �لعملية.

ويف �لثالث من متوز 1982، عرَب �أوري �أفنريي، �ملحرر باإحدى �ملجالت �لي�سارية �لإ�سر�ئيلية، 
�خلط �لأمامي يف بريوت مع مر��سٍل وم�سوٍر لإجر�ء لقاٍء �سحفي مع عرفات يف قلب �ملدينة. �أثار هذ� 
�للقاء �لكثري من �جلدل يف �إ�سر�ئيل؛ �إذ كان �لكثريون يرون عرفات بو�سفه �ألد �أعد�ء �لبالد، وكان هذ� 
مبثابة �أول لقاٍء ر�سمٍي له مع �لإ�سر�ئيليني. وقرر فريق �سالت في�س �أن ي�ستغل هذه �لفر�سة بال�سماح 
لل�سحفيني �لثالثة دون علمهم بقيادة فريٍق من �لقتلة مبا�سرًة �إلى عرفات. و�ندلع نقا�ٌس حاد بني 
�أع�ساء فريق �سالت في�س: هل من �ل�سائب تعري�س حياة مو�طنني �إ�سر�ئيليني للخطر ورمبا قتلهم؟ 
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ب�ساأن  �ل�سكوك  �ساورته  لكَنّ عرفات  ذل��ك.  فعل  �ل�سائب  ��ه من  �أَنّ �إليها،  تو�سلو�  �لتي  �لإجابة  وكانت 
مر�قبة �ملو�ساد لأفنريي؛ لذ� قام �أفر�د حر��سته باتخاذ �إجر�ء�ٍت م�سادة م�سللة �سديدة �ل�سر�مة، وتاه 

فريق �سالت في�س عن هدفه و�سط �أزقة جنوب بريوت.

ومع مرور �لأيام، كثف �سارون ورفائيل �إيتان �جلرن�ل بجي�س �لدفاع �لإ�سر�ئيلي �سغوطهما على 
�لقو�ت �جلوية وفريق �سالت في�س للق�ساء على عرفات. ويقول �أيفري: "كان هناك �سعوٌر باأَنّ �لأمر 
�سخ�سي بالن�سبة ل�سارون. و�عتقدُت �أَنّ �لأمر فو�سوي، وفيه خماطرة باإيذ�ء �ملدنيني". و�ساركه عوزي 
د�يان خماوفه وقال: "لقد �أُنِقَذت حياة عرفات بف�سل �سيئني: حظه �ل�سعيد �لذي ل حدود له، و�أنا".

�أ�سبح �سارون �أكرث تهور�ً. وعندما �أبلغ �ملو�ساد عن ��ستقالل عرفات طائر�ٍت جتارية يف رحالته 
ت�سرتي فيها منظمة �لتحرير �لفل�سطينية جميع تذ�كر قمرة �لدرجة �لأولى �أو درجة رجال �لأعمال 
له هو وم�ساعديه، قرر �سارون �أَنّ مثل تلك �لرحالت ُتعترب �أهد�فاً �سرعية. ور�أى �أَنّ �لطائرة �سُتق�سف 
يف �لبحر �ملفتوح بعيد�ً عن �ل�ساحل، حتى ي�ستغرق �ملحققون وقتاً طوياًل للعثور على �حلطام و�لتاأكد 
�لعميقة يف هذه  �ملياه  ل  وُتف�سَّ �ملحركات.  ف�سل  نتيجة  �أو حتطمت  ب�ساروٍخ  �أُ�سيبت  قد  كانت  �إذ�  مما 

�حلالة؛ جلعل عملية ��ستعادة �حلطام �أكرث �سعوبة.

�ن��ع��د�م �سمريه يف  نتيجة  �أخ���ري�ً،  ح��رٍب  ���س��ارون لرت��ك��اب جرمية  ُعرِقلَت خطط  �لنهاية،  ويف 
�ملا�سي. فبعد �سغٍط �سديٍد من �لر�أي �لعام �لإ�سر�ئيلي و�نتقاد�ٍت دوليٍة متز�يدة، ��سطر بيغن �إلى فتح 
حتقيٍق ق�سائي يف �ملذبحة �لتي وقعت مبخيمات �لالجئني ببريوت. و��ستقرت �للجنة على �أن �مل�سوؤولية 
�لإ�سر�ئيليني  ب��اأَنّ بع�س  لكَنّها حكمت  �لكتائب،  �ملذبحة تقع على عاتق ميلي�سيا  �رتكاب  �ملبا�سرة عن 
�أَنّها  علمهم  مع  �ملخيمات،  بدخول  للكتائب  ل�سماحهم  �أي�ساً؛  �مل�سوؤولية  يتحملون  �سارون-  -ومنهم 

�ست�ستغل �لفر�سة لرتكاب �لفظائع. و�أُجرِبَ �سارون على تقدمي ��ستقالته من من�سب وزير �لدفاع.

وتو�سل  �إ�سر�ئيل،  ل��وزر�ء  رئي�ساً   2001 عام  يف  و�أ�سبح  �ل�سربة،  هذه  من  بالطبع  �سارون  جنا 
�ملتحدة  �لرئي�س �لأمريكي جورج بو�س �لبن، تدعم مبوجبه �لوليات  �إد�رة  �إلى تفاهٍم تدريجٍي مع 

�إ�سر�ئيل حتى مع �سنها حملة و��سعة من عمليات �لقتل �مل�ستهدف، كانت �لأكرب يف تاريخ �لبالد.

ويف 22 �آذ�ر 2004، ق�سفت طائرٌة مروحية �إ�سر�ئيلية �ل�سيخ �أحمد يا�سني يف �سو�رع مدينة غزة. 
يا�سني، هو موؤ�س�س حركة حما�س، وُيعترب مثل عرفات زعيماً �سيا�سياً ذ� �سهرٍة عاملية. ويف 23 ني�سان، 
ح �سارون ملر��سٍل �إ�سر�ئيلٍي باأَنّه مل يعد ملزماً باتفاقية عام 2001 مع بو�س، قائاًل: "�لتز�مي هذ�  �سَرّ
مل يعد له وجود". وبعد �أن ُطِلَب منه تو�سيح ما �إذ� كان يعني �إيذ�ء عرفات، �أجاب: "ل �أعتقد �أَنّ هذ� 

�لأمر مُيكن �أن يكون �أكرث و�سوحاً".

لعدوى  م��ر�ٍت عديدة، م�ست�سلماً  �ملوت  �لذي جنح يف مر�وغة  �لرجل  �سقط عرفات،  ثم فجاأًة، 
غام�سة �أدت �إلى �سكتٍة دماغية. وُتويف يف 11 ت�سرين �لثاين 2004، عن عمٍر ُيناهز 75 عاماً. وحتى يومنا 
�إن  هذ�، تت�سارب �لآر�ء بني خرب�ء �لطب �ل�سرعي وروؤ�ساء �ملخترب�ت �لطبية حول �سبب �لوفاة وما 
كانت توجد �آثار ملادة �لبولونيوم �ملُ�سعة �لتي �سبق ��ستخد�مها يف �لغتيالت على مالب�س عرفات ويف 

رفاته. ونفى �ملتحدثون �لر�سميون �لإ�سر�ئيليون �أن تكون لإ�سر�ئيل �أي عالقٍة بوفاة عرفات.

يف �لأول من ت�سرين �لأول 1985  ق�سفت طائر�ت �إ�سر�ئيلية مقر عرفات وقيادة منظمة �لتحرير 
يف حمام �ل�سط بتون�س  فدمرته، و�أ�سفر �لق�سف عن ��ست�سهاد 68 �سخ�سا و�إ�سابة نحو 100 �آخرين .

�إنقاذه دون  �ل�ساعر حممود دروي�س  يف   �أي�سا  من �لق�سف، و�أ�سهم   �ملرة  و�أفلت عرفات  هذه 
�أر�دو� روؤية �لرئي�س،  تركهم دروي�س يف  �أ�سدقاء  ق�سد. فقد و�سل من باري�س ع�سية �لق�سف برفقة 
�لفندق وذهب مبفرده لروؤية عرفات يف بيت �ل�سفري �لفل�سطيني يف تون�س حكم بلعاوي. �متد �حلديث 
حتى �ساعة متاأخرة من �لليل، ويف �لنهاية �أعلن عرفات فجاأة �أنه �سيعود �إلى حمام �ل�سط، لكن دروي�س 
وقع  فنجا عرفات، حيث  دروي�����س،  ��سدقاء  ملقابلة  هناك  للمبيت  �أب��ي جهاد  بيت  �إل��ى  بالذهاب  �قنعه 

�لق�سف قبل ربع �ساعة من و�سوله �إلى �ملقر .

�صارون رئي�س الوزراء ال�صرائيلي
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هامش 

)20( الفاكهاني 
�أول ما يقال عن �أبي عمار �أنه "بدون مبالغة كان معي�س لبنان"، م�سري�ً �إلى �أن �ملال �لذي كان 

يخرج من هنا كان كافياً لإن�ساء دورة �قت�سادية كاملة.

ب��ريوت، تلك رو�ي��ة  �أب��ي عمار يف  ��ستقر�ر  �إل��ى لريتني و30 قر�ساً مع  �ل��دولر تدنى  �أن  يتذكر 
يوؤكدها �أكرث من �سخ�س، منظمة �لتحرير كانت �أكرب من منظمة، كانت م�سانع ومطابع وموؤ�س�سات 

�جتماعية و�إعالمية وخريية و�أمنية وع�سكرية، توظف �لآلف من لبنانيني وفل�سطينيني.

قبل �حلرب كانت �ملنظمات �لفل�سطينية ت�سدر 13 �سحيفة وجملة، وللمنا�سبة، مل يكن حينها 
�لر�بطة  ويعج مركز  لعرفات،  كان مر�فقاً  �لذي  ر�جي �حلكيم  فل�سطيني �جلن�سية،  �لفل�سطيني هو 

�لأهلية، �لتي ير�أ�سها، ب�سوره مع "�لأخ يا�سر عرفات"، ي�سف نف�سه باأنه �بن �لثورة �لفل�سطينية.

يقول �إن كلمة فد�ئي كانت توحد "�ملنظمة" �جلن�سيات، كانو� فل�سطينيني ولبنانيني و�سود�نيني 
و�سوريني ومينيني وجز�ئريني..، �آمنو� يوماً �أنهم قادرون على حترير فل�سطني.

 يقول �إن عرفات كان "قا�سياً باحلق" مع �سباطه. يذكر �أنه �ساهد عقيد�ً ي�سعد �إلى �ملبنى باجتاه مقر
�أبي عمار، فيعود بعد ن�سف �ساعة مدمى. قال له �أ�سدقاوؤه من �حلر�س حينها �أن �ل�سابط عوقب لأن 

معلومات و�سلت �إلى "�خلتيار" مفادها �أن �ل�سابط ميار�س ن�سباً على �أحدهم با�سم فتح.

�أحب�س حالك". ول  "روح  يقول له  �أح��د�ً  �أن يعاقب  �أن عرفات عندما يريد  �أي�ساً  كان معروفاً 
يخرجه �إل بعدما يتذكر، كان �سريع �لغ�سب، لكنه كان �أي�ساً يهد�أ ب�سرعة، بالرغم من كل �سلطته، كان 

يحكى عن حنانه ور�أفته.

من كان يزوره لأول مرة يف مكتبه، كان ي�سبقه �لرتباك، لكن "�خلتيار" يعرف جيد�ً كيف يك�سر 
�لرهبة، يق�سر موزة من هنا وتفاحة من هناك بيديه ويقدمها �إلى �لز�ئر. يخت�سر �مل�سافة، وي�سري 

�سهاًل حتى رمي �لنكات يف ح�سرة �لقائد �أو حتى �لرتبيت على كتفه.

كل ما كان يجري يف �لعامل �لعربي ينعك�س يف "جمهورية �لفاكهاين"، �إذ� توترت �لعالقة بني 
�سوريا وليبيا يظهر ذلك يف �لفاكهاين و�إذ� توترت بني �لعر�ق و�سوريا تنعك�س يف �لفاكهاين.. وهكذ� 

دو�ليك.

�لتعوي�س جاهز  �لأ���س��ر�ر،  يك�سف على  �إر�سال من  �إل��ى  ي�سارع  كان عرفات  �ملعارك،  �نتهاء  بعد 
وحبة م�سك، من �أ�سابت ر�سا�سة �أحد دو�ليب �سيارته يعطيه ثمن �أربعة دو�ليب ومن �سرقت �سيارته 
�أتلفت ب�ساعته، ولأن �ملعارك كانت غالباً  �أو  �أو منزله  يعو�س عليه، كما يعو�س على من حرق حمله 
ما توؤدي �إلى �لركود و�خل�سائر لأ�سحاب �ملحال يف �ملنطقة، كان يتعمد يف فرت�ت �لهدوء �إر�سال رجاله 

للتب�سع من دكاكني �حلي مببالغ كبرية، ي�سرتي �سلعاً ويوزعها على من يحتاجها.

مل ين�س �حلالق حممد �مل�سري حني �أتت �سيارة مر�سيد�س 180 يقلها ثائر �سهر دلل �ملغربي، 
�سائاًل �إياه �إمكانية �لنتقال معه ليحلق لزبون. جمع حممد عدته، ومل يدر �إل وهو يف منزل عرفات يف 

�لرو��س. �رتبك �رتباكاً عظيماً خالل �نتظاره "�لزبون" لينتهي من لقاء زو�ر.

تلفت حوله فلم يجد ما يوحي �أن هذ� �لبيت يخ�س �لزعيم �لأ�سهر يف لبنان، ل �سالونات ول 
ما يحزنون. جمرد كر��سي متناثرة �إلى جانب �حليطان، مبا ي�سمح لها با�ستقبال �أكرب عدد ممكن من 
�لز�ئرين، دخل "�خلتيار" على �حلالق، م�ستبقاً �رتباكه بابت�سامة. كان حممد �ساباً يف مقتبل �لعمر، 
�أح�س �أن �سعر �خلتيار وذقنه �سيكونان معموديته يف �ملهنة �لتي يحملها معه �إلى �ليوم. �عتذر عرفات 
عن تاأخره، وجل�س على كر�سي ر�ح يعدل مكانها مبا يتنا�سب مع تقابلها مع مر�آة مك�سورة، �سندت على 

�حلائط.
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يبت�سم حممد م�ستذكر�ً ذلك �ليوم، ومرتحماً على تلك �لأيام، ويقول "حلقت له مرتني. 

يتذكر وليد امل�ضري، الذي ميلك حماًل لبيع الأزهار، عندما كان اأحد ال�ضباط "�لزعر�ن" كثري 
�لت�سادم مع �أهايل �حلي. �تفق مع عدد من وجهاء �ملنطقة على زيارة عرفات لل�سكوى. مل ين�س وليد 
ما �سمعه حينها من �لزعيم "�ل�سفنجة" �لقادر على �مت�سا�س كل �سيء: �أولد �لعائالت ل يدخلون 
�أنا بربيهم" ومنذ ذلك �حلني مل  �إلى �ملقاومة.. نحن بحاجة �إلى ه��وؤلء. قبل �أن ي�سيف "ل تقلقو� 

يظهر �ل�سابط جمدد�ً.

مع �لجتياح "�لإ�سر�ئيلي" لبريوت يف �لعام 1982، حتولت "�لفاكهاين" �إلى جحيم، �لطائر�ت 
كانت  وملا  يق�سف..  فيه  يتو�رى  عرفات  �أن  ي�سك  مبنى  كل  �لبحر،  و�لبو�رج من  �ل�سماء  تق�سف من 
�لنهاية قد �قرتبت، �ساأل �أحد �جلري�ن �أبا عمار: هل تريد �أن تدمر بريوت �لتي �حت�سنتك! فاأجابه: 
ل �ساأن�سحب منها. وهكذ� كان. رحل �خلتيار �إلى تون�س.. و�ملقاتلون �إلى �لبقاع... "�أقفلت" "جمهورية 

�لفاكهاين".

كانت �يام �لفاكهاين �لولى غريها عن �يامه �لخرية وهو يتعر�س للق�سف فحني كان ي�سل 
�خلتيار يرك�س �أولد �حلي باجتاهه، يعرفونه منذ مدة، ل يعرفون منذ متى حتديد�ً، لكنهم ي�سمعون 
�أنه منذ و�سل �إلى �ملنطقة ولدت جمهورية ��سمها "جمهورية �لفاكهاين"، جمهورية كاملة �ملو��سفات، 
لها �قت�سادها و�سوقها وجامعتها ومد�ر�سها و�إعالمها و�سرطتها وق�ساوؤها، و�إن كانت ل تزيد م�ساحتها 

على كيلو مرت مربع و�حد .

�سارت تدخلها �سيار�ت كثرية بزجاج د�كن، �سمعو� �أهلهم يتهام�سون باأ�سماء قياد�ت ذلك �لزمان، 
حينها مل تكن تعنيهم هذه �لأ�سماء �سيئاً، وحده ��سم "يا�سر عرفات" كان يجعلهم يفرحون.

يعرف كيف يك�سب ودهم كما يعرف كيف يجعل �لكبار يحبونه، ما �إن يهم بالنزول من مكتبه، 
حتى يكون قد مالأ جيابه بال�سكاكر، يوزعها على �لأولد �لذين يدورون حوله ب�سعادة، فيما �أهايل �حلي 
�أولد �جلري�ن كانو� حمظوظني �أكرث، كان ي�سمح لهم باللعب يف مكتبه، حتى لو  يرمقونه باإعجاب، 

كان لديه زو�ر.

"�لفاكهاين"  لكن  �للبناين،  �جلنوب  يف  م�سروعاً  �لفد�ئي  �لعمل  �سار  �لقاهرة"،  "�تفاق  منذ 
بقيت �لعا�سمة �ملخفية للفد�ئيني،

جمموعة مكاتب مدنية لعدد من �لف�سائل �لفل�سطينية، على ر�أ�سها "منظمة �لتحرير"، فيما 
مير  عندما  حم��ظ��ور�ً،  �لعا�سمة  يف  �ل�سالح  ك��ان  لها،  مقر�ً  �ملخيمات  من  تتخذ  �لع�سكرية  �لقياد�ت 

�لفد�ئيون �أمام خمفر �أبو �سهل، يخبئون �أ�سلحتهم، حتى ل يلقى �لقب�س عليهم.

عملياً، مل يظهر �ل�سالح يف �لفاكهاين قبل �أيار 1973. حني �نك�سرت �سوكة �ل�سرعية، بعد �ملعارك 
�إلى  حتول  قد  �ساتيال  ملخيم  طبيعياً  �متد�د�ً  �سّكل  �ل��ذي  �لبريوتي  �حلي  �سار  �للبناين،  �جلي�س  مع 
مقر لعدد كبري من مكاتب �ملنظمات �لعربية و�لعاملية، �لتي �حتمت حتت جناح "منظمة �لتحرير". 
�إلى  �لعربية"  �لتحرير  "فتح" "�ل�ساعقة"  "جبهة  من  �أي�ساً.  كثرية  كانت  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
�لدميوقر�طية  و"�جلبهة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  حب�س  ج��ورج  فل�سطني"  لتحرير  �ل�سعبية  "�جلبهة 
�ل�سعبي"، بعد �نطالق �حلرب  �لن�سال  "جبهة  �لفل�سطينية"،  �لتحرير  لتحرير فل�سطني"، و"جبهة 

�لأهلية و�لنق�سامات �ملتتالية �سار �لعدد م�ساعفاً.

�ملبنى �لقدمي يف �سارع �لد�مرجي، خلف �جلامعة �لعربية ما يز�ل �ساهد�ً على ع�سره. كان مقر 
�ل� )17(. �لطبقات  �لر�بعة و�خلام�سة، فيما �لأولى خ�س�ست للحر�س.. لفرقة  �ملنظمة يف �لطبقتني 
�لأخرى كان ي�سكنها �أنا�س عاديون، �أكملو� حياتهم ب�سكل طبيعي، بالرغم من �لزدحام �ملفاجئ �لذي 
طر�أ على مبناهم و�سارعهم ومنطقتهم. �بت�سامة �أبي عمار عند ملقاهم �أو �ندفاعته مل�ساعدة �أي م�ستٍك 
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�أفر�حهم  يح�سر  يزورهم،  �لنا�س،  ود  بك�سب  مولعاً  كان  بالأمان.  ي�سعرون  جعلتهم  خدمة  طالب  �أو 
وماآمتهم، ويعرف كيف يجعلهم يحبونه. فرقة �ل� )17( �ملوكلة بحماية عرفات كانت يف ��ستنفار د�ئم، 
نتيجة ميل "�خلتيار" �لفطري �إلى �خلروج عن �إجر�ء�ت �لأمن. للمنا�سبة، تكرث �لأقاويل حول هذه 
�لفرقة �لتي يتميز �أفر�دها بارتد�ء �لقبعات �خل�سر�ء، وحتولت بعد �نتقال عرفات �إلى ر�م �هلل، وما 

تز�ل تابعة �إلى حر�س �لرئا�سة �لفل�سطينية.

جذور �ل�سم جمهولة.. �أو على �لأقل غري مثبتة. لكل رو�يته �لتي يتم�سك بها، حتى �سار ميكن 
�إن �إحدى �لوحد�ت �لع�سكرية �لفل�سطينية �لتي �ساركت  �عتبار كل �لرو�يات �سحيحة. �إحد�ها تقول 
يف معارك �أيلول 1970، مل يبق من عنا�سرها �لبالغني 169 مقاتاًل �سوى 17 �سخ�ساً )ثمة من يجزم 
�أن �لعدد كان 140 ولي�س 17(، توجهو� �إلى لبنان و�أقامو� يف حارة �لناعمة و�سماهم عرفات يف �إحدى 
مذكر�ته �لقوة �ل� )17(، قبل �أن ينتقلو� �إلى �لفاكهاين يف بد�ية �لعام 1972، حيث �سارو� يعرفون بال� 
)17(، وبقو� كذلك بغ�س �لنظر عن تطور �أعد�دهم. وفيما يرجع �لبع�س �لت�سمية �إلى رمزية �لرقم 
�آذ�ر 1968 يف   21 �سقطو� يف  �لذين  فل�سطينيا  �ل�سبعة ع�سر  �إل��ى  �لفد�ئيني  ذ�ك��رة  ي�سري يف  �ل��ذي   17
معركة �لكر�مة )ن�سبة �إلى قرية �لكر�مة على �حلدود �لأردنية( ذ�ت �لقيمة �لرمزية يف تاريخ �ملعارك 
�لفل�سطينية �لفد�ئية، يكتفي �لبع�س بالإ�سارة �إلى �أن �لرقم 17 ميثل �آخر رقمني من رقم هاتف �أبو 
عمار، فيما يقول �آخرون �إن �لفرقة �سمت عدد�ً من �ل�سجناء �لذين مت حتريرهم من �سجن �لرمل، 

من دون �أن يعرف م�سدر �لت�سمية.
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مبررات إسرائيل لغزو الجنوب اللبناني
ومل تتاأخر اإ�صرائيل عن ا�صتغالل قيام منظمة "اأبو ن�صال" املن�صقة عن الثورة الفل�صطينية 
اإ�صابة  اأرغوف" واإ�صابته يف راأ�صه  "�صلومو  النار على ال�صفري الإ�صرائيلي يف لندن  باإطالق 
خطرية، فبداأ الق�صف الإ�صرائيلي العنيف ظهر اجلمعة الرابع من حزيران  1982 ليطال 
الفل�صطينيون  ورد  الفل�صطينية،  واملخيمات  الريا�صية يف بريوت  املدينة  منها  مواقع عديدة 
الفل�صطينيني  متهمة  الذريعة،  الإ�صرائيلية  لتجد احلكومة  اإ�صرائيل..  �صمال  بلدات  بق�صف 
بانتهاك اتفاق وقف اإطالق النار، ولتبداأ يف اليوم التايل اخلام�س من حزيران  حربها الوا�صعة 
يا�صر عرفات  وقائدها  الفل�صطينية  الثورة  على  الق�صاء  هو  والهدف  احلقيقي  لبنان،  على 
الإ�صرائيلي  الق�صف  اأنباء  �صماع  وتوجه فور  ال�صعودية،  العربية  باململكة  الذي كان يف جدة 
يوم 4 حزيران اإلى دم�صق، ومنها اإلى بريوت ليقود معركة الت�صدي للعدوان اجلديد، واأذهله 
املقاتلني  وا�صعة، فدعا  اأمام حرب  اأنه  واأدرك  الق�صف،  والدمارالذي خلفه  حجم ال�صرار 
اإلى القتال بكل قوة .. ازدادت وح�صية الق�صف اجلوي والربي والبحري  الإ�صرائيلي لكافة 
املناطق التي يتواجد فيها الفل�صطينيون، ودفعت ا�صرائيل بقوات برية ودبابات وم�صفحات 
باأعداد كبرية من جنوب لبنان نحو �صور و�صيدا وخميمات عني احللوة والر�صيدية.. توا�صل 
العدوان الوا�صع لي�صل يوم 13حزيران  اإلى حدود بريوت الغربية. واأ�صبح حما�صرا مع قواته 
يف جيب ل تتعدى م�صاحته 25 كيلومرتا مربعا. �صمد عرفات ومعه املقاومون الفل�صطينيون 

88 يوما حتت احل�صار والق�صف الوح�صي العنيف.

طوال هذا الوقت، كانت اإ�صرائيل تالحق عرفات لغتياله، ولكن رغم وجوده يف منطقة 
حما�صرة وا�صطراره لعقد اجتماعات عديدة وظهوره مرات كثرية بني املقاتلني اأو يف زيارة 
اجلرحى..رغم كل ذلك جنا عرفات من عدة �صربات مبا�صرة طالت اأماكن كان فيها قبل 
اأماكن نومه  اأن ي�صل اليها خالل حلظات.كان يتنقل كثريا،ويبدل  اأو كان يفرت�س  حلظات 

واإقامته ول يق�صي يف مكان واحد �صوى �صاعات حمدودة.

للنجاة  عديدة  عرو�صا  والقتال.رف�س  ال�صمود  موا�صلة  على  م�صمما  عرفات  كان 
وزير  �صارون  ارئيل  دعوات اجلرنال  بريوت،ورف�س  لل�صفارات يف  اللجوء  بنف�صه عن طريق 
الدفاع الإ�صرائيلي لال�صت�صالم، وكان يردد بني رفاقه: هبت رياح اجلنة، لقد دعوت اهلل ان 

ي�صتجيب لطلبي  اأن اأموت �صهيدا.

قتلت اإ�صرائيل اآلف املدنيني الفل�صطينيني واللبنانيني، واأ�صيب ع�صرات الآلف منهم، 
ولكن  ال�صمود،  وا�صتمر  بوؤ�صا  الو�صع  زاد  الفل�صطينية،  واملخيمات  ال�صكنية  الأحياء  دمرت 
عرفات كان غا�صبا جدا ازاء �صعف ردود الفعل العربية والدولية على العدوان واجلرائم التي 
ترتكبها ا�صرائيل .كان خروج الفدائيني من بريوت ولبنان وتوزيعهم على ت�صع  دول ال�صرط 
الذي و�صعته اإ�صرائيل عرب الو�صيط الأمريكي فيليب حبيب لوقف املجزرة يف بريوت، رف�س 

عرفات ال�صرط، لكن احلكومة اللبنانية وافقت  يوم 18 اآب  على خطة حبيب.
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الت�صرف،  كيفية  الفل�صطينية حول  والقيادة  اللبنانية  الوطنية  القوى  جرى حوار بني 
اأبلغ عرفات الرئي�س اللبناين اليا�س  ومت االتفاق على القبول بخروج الفدائيني من بريوت. 
�صركي�س ورئي�س الوزراء �صفيق الوزان موافقته على خطة حبيب، وقبل ان يخرج عرفات من 
بريوت باأيام �صاأله ال�صحايف الإ�صرائيلي "اأوري افنريي" :اإلى اأين اأنت ذاهب؟ اأجاب عرفات 

فورا وبقوة : "اأنا ذاهب اإلى فل�صطني". 

وباأ�صلحتهم  الع�صكرية  ببزاتهم  اآب   21 ي��وم  ل��ب��ن��ان)21(   م��غ��ادرة  الفدائيون  وب���داأ 
بريوت ميناء  يف  "اأتالنتيد"  اليونانية  ال�صفينة  اإل��ى  عرفات  ي�صعد  اأن   ال�صخ�صية.وقبل 

يوم 30 اآب ليغادرها، توقف للحظات وقال ب�صوت عال:"اأيها املجد.. لرتكع اأمام بريوت".

اأن  قبل  املدينة  على  الأخرية  النظرة  األقيت  اللحظات:"حني  تلك  بعد عن  فيما  وقال 
اأغادرها، بكيت ..كانت تلك من اللحظات النادرة يف حياتي التي جرت فيها دموعي بهذه 
الغزارة ..اإن ح�صار بريوت ومغادرتي لها قد فتحا جرحا عميقا يف قلبي .. نظرت اإلى املدينة 

واأنا على ظهر ال�صفينة. و�صعرت كاأنني طائر مذبوح يتخبط يف دمه".

كقائد  به  يليق  كما  والإجالل  بكل احلب  واللبناين  عرفات  الفل�صطيني  ال�صعبان  ودع 
�صجاع �صمد وقاتل ب�صرف ورف�س ال�صت�صالم. ويف اليونان ا�صتقبله ال�صعب اليوناين وقادته 
يتقدمهم رئي�س الوزراء اأندريا�س باباندريو كبطل حمارب �صجاع، ومكث عرفات يوما واحدا 
يف اليونان ليغادرها يف اليوم التايل الى تون�س التي وقع الختيار عليها لتكون املقر اجلديد يف 

املنفى لقيادة منظمة التحرير الفل�صطينية.

الرئي�س اللبناين اليا�س �صركي�س
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)21( عرفات ومغادرة بيروت
بعد 88 يوماً من �لقتال �ليومي و�حل�سار �ل�سامل، وبعد م�ساور�ت مع حلفائه �للبنانيني، و�فق 
ف يحفظ كر�مة  يا�سر عرفات على خروج قو�ت �لثورة �لفل�سطينية من بريوت بناء على �تفاق م�سرِّ
�لثورة و�ملقاتلني، ويف�سل كيفية خروج �ملقاتلني باأ�سلحتهم وكيفية خروج موكبه. ويف 1982/8/30 بعد 
�أن غادرت �آخر دفعة من �لفد�ئيني، �نطلق موكب عرفات من مقره يف منطقة �لفاكهاين �لى منزل 
وليد جنبالط يف امل�ضيطبة، حيث كان قادة احلركة ال�طنية اللبنانية والأحزاب اللبنانية يف انتظاره،  
ثم �نتقل �جلميع يف موكب حا�سد، وحتت زخات �لر�سا�س، �لى �لق�سر �حلكومي لود�ع رئي�س �لوزر�ء 

�سفيق �لوز�ن. 

�أما حمطة �لود�ع �لأخرية يف بريوت فكانت يف �مليناء �لذي تولت مهمات �حلر��سة وحفظ �لأمن 
ب��ود�ع ر�سمي و�سعبي  �لبحرية �لأمريكية. حظي عرفات  �أخ��رى من م�ساة  فيه قو�ت فرن�سية وق��و�ت 
طغى عليه �لتاأثر �لعاطفي �ل�سديد. ويف خطوة جتاوزت �لأ�سول �لربوتوكولية �أوفد �لرئي�س �للبناين 
�ليا�س �سركي�س رئي�س �حلكومة �سفيق �لوز�ن و�لوزير رينيه معو�س ليمثاله يف مر��سم ود�ع عرفات. 
و�لرئي�س تقي  و�لرئي�س �سائب �سالم  �سليم �حل�س  و�لرئي�س  �ملفتي ح�سن خالد،  �ل��ود�ع  كما كان يف 
�لدين �ل�سلح و�لرئي�س ر�سيد �ل�سلح ومالك �سالم ون�سيب �لرببري ومتام �سالم ومنح �ل�سلح وحم�سن 
ابراهيم ووليد جنبالط وج�رج حاوي ومروان حمادة واإنعام رعد وعبد الرحيم مراد وب�ضارة مرهج 
�لع�سكرية يف  �ملخابر�ت  بري ومدير  ونبيه  وريا�س رعد وحبيب �سادق  دلول  �سبقلو وحم�سن  وف��وؤ�د 

�جلي�س �للبناين �لعقيد جوين عبده، ف�ساًل عن �سفر�ء فرن�سا و�يطاليا و�ليونان.

بعد ذلك �سعد عرفات �لى �ل�سفينة �ليونانية "�أطلنتي�س" �لتي و�كبتها �أربع �سفن حربية تابعة 
للوليات �ملتحدة �لأمريكية وفرن�سا و�يطاليا و�ليونان. وكانت حمطته �لأولى �ليونان �لتي ��ستقبله 
على مينائها رئي�س �لوزر�ء �ندريا�س باباندريو. ثم �نتقل بعدها �لى تون�س �لتي و�سلها يف 1982/9/3 
و�أهاليها  �ملدينة  بورقيبة، وقبل مغادرة عرفات بريوت منح هذه  �لرئي�س �حلبيب  ��ستقباله  وكان يف 
"و�سام �سمود بريوت". ويف حلظة �لود�ع خاطب �ملودعني بقوله: "�لى فل�سطني �إين ر�حل. لكن قلبي 
�سيبقى يف بريوت. نركع �أمام كل رجل و�مر�أة وطفل لبناين، لأنهم قدمو� لنا ما مل يقدم" بريوت �لتي 
غاب عنها �لعرب يف �أحلك حلظاتها، ماذ� �أقول عن غيابهم؟ فبريوت كا�سفة �لعور�ت، �لعور�ت �لعربية. 
�لقتال معهم و�سنع  �أعطوين �سرف  �لذين  �لأبطال  �إركع لهوؤلء  �لن�سء،  �أيها  �آه،  �أقول  �أن  �آه، ويكفي 
ملحمة بريوت. قبل �سارون وقف نابليون على �أبو�ب عكا ومل يدخلها. و�سارون وقف على �أبو�ب بريوت 

ومل يدخلها".

رئي�س الوزراء اللبناين �صفيق الوزان
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سنوات صعبة.. 

تونس 
بداأ يا�صر عرفات يتحرك وين�صط �صيا�صيا يف مقره اجلديد يف تون�س، التي كانت اأي�صا 
اتفاقيات كامب  اإثر توقيع م�صر  القاهرة  العربية بعد نقله من  الدول  املوؤقت جلامعة  املقر 

ديفيد مع اإ�صرائيل. 

واأجهزتها:  الفل�صطينية  الثورة  عنا�صر  جميع  تنظيم  يعيد  عرفات  اأخذ  تون�س  ومن 
القوات الع�صكرية واملوؤ�ص�صات والفراد واملوارد الب�صرية واملالية، ومنها اأخذ ينطلق يف جولته 

اخلارجية.

في قمة فاس 
القمة  العربية  للم�صاركة يف موؤمتر  املغرب  اإلى  ايلول  ال�صاد�س من  يوم  توجه عرفات 
ا�صتقبال  واإعداد  العربي  ال�صف  وحدة  اإظهار  القمة  الغر�س من  كان  الثانية".  فا�س  "قمة 
امللك  املغربي  العاهل  يومها  �صماه  كما  وال�صمود"  املقاومة  "رمز  عرفات  ليا�صر  حما�صي 

احل�صن الثاين، وتبنت القمة م�صروع امللك فهد للت�صوية ال�صلمية للنزاع العربي الإ�صرائيلي.

مجزرة صبرا وشاتيال 
ويف يومي  ال�صاد�س وال�صابع ع�صر من اأيلول 1982  ارتكبت  جمزرة �صربا و�صاتيال)22( 
على يد  القوات اللبنانية الكتائبية التي قتلت نحو الف فل�صطيني. تتحدث بع�س التقديرات 
عن مقتل ثالثة الف فل�صطيني يف املجزرة، ومعظمهم من الأطفال والن�صاء وكبار ال�صن بعلم 

وحماية القوات ال�صرائيلية التي احتلت بريوت يف ذلك الوقت.

ويومها كان عرفات يزور روما، ويومها التقى البابا)23( فاأبلغ وزير اخلارجية الإيطالية 
اأنه يحمل القوات الإيطالية والفرن�صية والأمريكية امل�صوؤولية عن املجزرة لأنه �صلمهم املدينة 
قبل ان�صحابه وقوات الثورة منها ومل ي�صلمها للجي�س اللبناين. لكنهم خذلوه وتركوها، ما اأتاح 

ل�صارون احتالل املدينة وال�صيطرة عليها وبالتايل ارتكاب املجزرة.
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)22( مجزرة صبرا وشاتيال 
جمزرة �سرب� و�ساتيال �لثانية نفذت يف خميمي �سرب� و�ساتيال لالجئني �لفل�سطينيني يف 20 
�أيار 1985 خالل حرب �ملخيمات و��ستمرت ملدة �سهر على يد ملي�سيات حركة �أمل و�للو�ء �ل�ساد�س من 

�جلي�س �للبناين.

يف 1985/5/26م مت ن�سف �أحد �ملالجئ وكان به مئات �ل�سيوخ و�لأطفال و�لن�ساء، ماتو� جميعا.

�أم��ل، خرجو� من  �سنتها حركة  �لتي  �ملخيمات  �لفل�سطينيون من حرب  1985/6/18م خرج  يف 
�ملخابئ بعد �سهر كامل من �خلوف و�حل�سار و�جلوع، و�لذي دفعهم لأكل �لقطط و�لكالب، خرجو� 
لي�سهدو� �أطالل بيوتهم �لتي تهدم 90% منها 3100 بني قتيل وجريح. 15 �ألفاً من �ملهجرين، �أي %40 

من �سكان �ملخيمات.

لبنان، حلقة من  �لفل�سطينيني يف  �لالجئني  ملخيمات  وق�سفها  �أم��ل  ق��و�ت حركة  �قتحام  كان 
�لالجئني  خميمات  هو  و�ملكان  �للبنانية،  �لهلية  �حلرب  خالل  �لفل�سطيني  �لوجود  ت�سفية  حلقات 
�لفل�سطينيني يف لبنان �لتي مل ين�س �هلها ما �قرتفته ع�سابات �لكتائب �ملارونية من جمازر فيها قبل 

ثالثة �أعو�م، وكاأن قادة حركة �مل يريدون �أن تبقى ذ�كرة �لفل�سطينيني م�ستح�سرة لهذه �ملجازر.

هناك عدة تقارير ت�سري �إلى عدد �ل�سهد�ء يف �ملذبحة، ولكن ل يوجد تالوؤم بني �لتقارير، حيث 
لوزير  �لأحمر  �ل�سليب  ممثلي  من  ر�سالة  يف  كبري�.  منها  كل  يف  �ل���و�ردة  �ملعطيات  بني  �لفرق  يكون 
�لدفاع �للبناين يقال �إن تعد�د �جلثث بلغ 328 جثة، ولكن جلنة �لتحقيق �لإ�سر�ئيلية برئا�سة �إ�سحاق 
كاهان تلقت وثائق �أخرى ت�سري �إلى تعد�د 460 جثة يف موقع �ملذبحة. يف تقريرها �لنهائي ��ستنتجت 
جلنة �لتحقيق �لإ�سر�ئيلية من م�سادر لبنانية و�إ�سر�ئيلية �أن عدد �لقتلى بلغ ما بني 700 و800 ن�سمة، 
ويف تقرير �إخباري لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية BBC ي�سار �إلى 800 قتيل يف �ملذبحة. قدرت بيان نويه�س 
�حلوت، يف كتابها "�سرب� و�ساتيال �أيلول 1982"، عدد �لقتلى ب� )1300( ن�سمة على �لأقل ح�سب مقارنة 
�أن  �ل�سحايف �لربيطاين روب��رت في�سك  و�أف��اد  �أخ��رى.  �أ�سماء �ل�سحايا وم�سادر  بني 17 قائمة تف�سل 
اأحد �ضباط امليلي�ضيا املارونية الذي رف�ض ك�ضف ه�يته قال اإن اأفراد امليلي�ضيا قتل�ا 2000 فل�سطيني. �أما 
�ل�سحايف �لإ�سر�ئيلي �لفرن�سي �أمنون كابليوك فقال يف كتاب ن�سر عن �ملذبحة �إن �ل�سليب �لأحمر جمع 
3000 جثة بينما جمع �أفر�د �مليلي�سيا 2000 جثة �إ�سافية، مما ي�سري �إلى 3000 قتيل يف �ملذبحة على �لأقل.

األحداث
لبنان على  �لفل�سطينيني يف  ب��د�أت مذبحة �سرب� و�ساتيال يف خميمني لالجئني  يف عام 1982 
يد �جلي�س �لإ�سر�ئيلي بالتعاون مع حزب �لكتائب �للبناين. �سدر قر�ر �ملذبحة برئا�سة رفائيل �يتان 

رئي�س �أركان �حلرب �لأ�سر�ئيلى و�آرييل �سارون وزير �لدفاع �آنذ�ك.

دخلت ثالث فرق �إلى �ملخيم كل منها يتكون من خم�سني م�سلحاً �إلى �ملخيم بحجة وجود 1500 
يقتلون  و�أخ��ذو�  �سكانه  على  بالإطباق  �للبنانية  �ملارونية  �ملجموعات  وقامت  د�خله  فل�سطيني  م�سلح 
بقرت  حو�مل  دمائهم،  يف  غرقى  ُوج���دو�  و�لر�بعة  �لثالثة  �سن  يف  �أط��ف��اٌل  ه���و�دة،  بال  قتاًل  �ملدنيني 
ُبطونهن ون�ساء مت �غت�سابهن قبل قتلهن، رجال و�سيوخ ُذبحو� وُقتلو�، وكل من حاول �لهرب كان �لقتل 

م�سريه، 48 �ساعة من �لقتل �مل�ستمر و�سماء �ملخيم مغطاة بنري�ن �لقنابل �مل�سيئة.

لل�سحفيني ول  ُي�سمح  فلم  �ملخيم،  �إلى  �لنجاة  كل مد�خل  �إغ��الَق  �لإ�سر�ئيلة  �لآليات  �أحكمت 
�أب�سع �ملذ�بح يف  �إل بعد �نتهاء �ملجزرة حني ��ستفاق �لعامل على مذبحة من  وكالت �لأنباء بالدخول 
تاريخ �لب�سرية، عدد �لقتلى يف �ملذبحة ل يعرف بو�سوح وتقول �لتقدير�ت �إنهم حو�يل 4000 �سهيد من 

�لرجال و�لأطفال و�لن�ساء و�ل�سيوخ �ملدنيني �لعزل من �ل�سالح.
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)23( الفاتيكان والدولة الفلسطينية 

�لبابا   1982 �أيلول  يف  15  عرفات  يا�سر  �لتقى  �لفاتيكان  ملدينة  �لأول��ى  هي  تاريخية  زي��ارة  يف 
منظمة  مع  �لدبلوما�سية  �لعالقات  �أقيمت  �أن  �إل��ى  �ل��زي��ار�ت  من  �لعديد  تبعه  �لثاين.  بول�س  يوحنا 
�لتحرير �لفل�سطينية يف 26 ت�سرين �لأول 1994، �أعقبتها خطوة �أخرى يف 15 �ضباط 2000 متثلت يف 
توقيع �لكر�سي �لر�سويل على وثيقة "�تفاقية �أ�سا�سية"، و�لتي �أتت فقط قبل حج �لبابا يوحنا بول�س 
�لثاين �إلى �لأر��سي �ملقد�سة. هذه �لوثيقة رفعت �لعالقات بني �لكر�سي �لر�سويل و�ل�سلطة �لوطنية 

�لفل�سطينية �إلى م�ستوى �لعالقات مع �إ�سر�ئيل، �لتي مت �لتوقيع على �تفاق مماثل معها عام 1993.

نقطتني  �لفل�سطينية  �لتحرير  ومنظمة  �لر�سويل  �لكر�سي  بني  �لأ�سا�سي  �لت��ف��اق   يت�سمن 
مهمتني �أولهما دعوة  �لكر�سي �لر�سويل �إلى "حل عادل لق�سية �لقد�س" على �أ�سا�س "قانون خا�س 
ملدينة �لقد�س، ذ�ت �سمانات دولية". من جهتها  �لتزمت �ل�سلطة �لفل�سطينية ب�سمان "حرية �لدين 

و�ل�سمري للجميع".

�إلى �أن يرتجم يف �إطار قانوين  "�إعالن مبادئ" يحتاج   وهذ� �لتفاق �لأ�سا�سي ل يز�ل جمرد 
لتنظيم تو�جد �لكني�سة �لكاثوليكية يف فل�سطني.

 لقاء�ت عديدة جمعت �أبا مازن ببنديكتو�س �ل�ساد�س ع�سر، ��سُتقبل فيها  حممود عبا�س كرئي�س 
لدولة فل�سطني، كما �أن  �لبابا رحب يف عام 2012 بالقر�ر �لذي �تخذته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

ب�ساأن �لعرت�ف بدولة فل�سطني.
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واأثناء وجوده يف تون�س)24( كان عدد من اأع�صاء "فتح" ي�صتعدون لالن�صقاق عن احلركة 
بدعم من النظام ال�صوري، و�صكلوا جتمعا �صموه "فتح النتفا�صة" برئا�صة  العقيد حممد�صعيد 
مو�صى  مراغة "اأبو مو�صى"، فت�صدى عرفات ل� "املوؤامرة " واأعلن اأن "املن�صقني يريدون اأن 
ي�صحبوا من ال�صعب الفل�صطيني قراره الوطني امل�صتقل بهدف ال�صيطرة عليه وجعله خا�صعا 

لغري الإرادة الفل�صطينية"، اأي ل�صوريا .
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)24( عرفات إلى تونس
�لتي  �إل �سورية  "كامب ديفيد"، فلم يتبق  "ملاذ� تون�س؟"، لأن م�سر خرجت من �ل�سر�ع بعد 
عر�س رئي�سها حافظ �لأ�سد علي عرفات ��ست�سافته، لكن "�أبا عمار" رف�س ل�ست�سعاره مبكر� توجهاً 

�سورياً للهيمنة على �لقر�ر �لفل�سطيني.

حممود عبا�س "�أبو مازن" يف جريدة �حلياة �للندنية عام 1994 قال: �إن فكرة ر�ودته با�ستئجار 
جزيرة يونانية: "نعي�س فيها يف �نتظار مقر �آخر، �إنها فكرة جمنونة وغري و�قعية، ومل يتقبلها رئي�س 
من  وكانت  بورقيبة،  �حلبيب  �لرئي�س  من  ر�سالة  جاءتنا  بالذ�ت  �لوقت  ه��ذ�  ويف  �ليوناين،  �ل���وزر�ء 
�سقني: �لأول، �سيك بخم�سة ماليني دولر م�ساعدة للفل�سطينيني، و�لثاين: دعوة ر�سمية لكل �لقياد�ت 

�لفل�سطينية وكو�درها لكي تاأتي �إلى تون�س �إذ� رغبت، وكان �لأمر مبثابة جناة".

�لفل�سطينية  �لقيادة  �أع�ساء  يقنع  �أن  عرفات  "حاول  عرفات  م�ست�سار  �أبو�سريف،  ب�سام  يقول   
باخلروج معه، وعدم �لتوجه �إلى دم�سق حتي تكون �لر�سالة و��سحة،  لكنه مل ينجح يف �إقناع �لقياد�ت 
�لي�سارية �أو قادة ي�سار فتح باخلروج معه، وقبل ثالثة �أيام من مغادرتنا بريوت �إلى طرطو�س ب�سوريا 
عقد �ملكتب �ل�سيا�سي للجبهة �ل�سعبية �جتماعا طارئا لبحث �لرتتيبات �لنهائية للخروج �إلى �سوريا، 
مناق�سة  يف  منهمكون  نحن  وبينما  للجبهة،  �لعام  �لأم��ني  حب�س،  ج��ورج  �لدكتور  �لجتماع  وت��ر�أ���س 
�لرتتيبات، �إذ� بيا�سر عرفات ير�فقه عدد من �مل�سلحني يدخل قائال وهو ي�سحك: "كب�سة.. كب�ستكم، 

على من تتاآمرون؟"، 

قائال:  وجل�س  ليعانقه  �حلكيم  نحو  وه���رع  وي�سحك  ومي���ازح  باحليوية  ي�سج  ع��رف��ات  ك��ان 
عندكم، لنكمل �حلديث"، و�سحك �جلميع، و�أطرق قليال وهو يهز  �سيا�سي  مكتب  ع�سو  "�عتربوين 
�ساآلة  رغ��م  عملكم:  تتابعون  �أترككم  �أن  قبل  كلمة  �أق��ول  �أن  يل  ��سمحو�  وق��ال:  ر�أ�سه  رف��ع  ثم  �ساقه 
نحو  ب��ريوت  نغادر  �أننا  يت�سورون  وه��م  وحدنا؟  �إي��ه  يعني  عارفني  وحدنا،  �سارون  هزمنا  �إمكانياتنا 
�لندثار و�لنهيار، لكن لن نندثر ولن ننهار، ول �أعتقد �أن طريق �لقد�س لن متر بدم�سق، لذلك �أقول 
لأخي جورج تعال: معي �أنا ر�يح �ليونان، ومن هناك �أتوجه �إلى �أر�س �هلل �لو��سعة"، لكن جورج رد عليه 
و�سنلتقي  "ح�سنا،�إذ� جئتكم مودعا  فرد:  دم�سق،  �إلى  �لذهاب  قرر  �ل�سيا�سي وهو  للمكتب  �لقر�ر  باأن 

حتما".
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اغتيال سعد صايل 
مت  املرحلة  هذه  ويف  ال�صوري،  والنظام  عرفات  يا�صر  بني  واخل��الف  التوتر  ت�صاعد 
اغتيال رئي�س اأركان قوات الثورة الفل�صطينية، العميد �صعد �صايل "اأبي الوليد"، املوؤيد القوي 
لعرفات ونهجه ال�صتقاليل، يف كمني يف �صهل البقاع اخلا�صع ل�صيطرة القوات ال�صورية يف 
لبنان. واتهم البع�س �صوريا بالوقوف وراء اغتياله،  فتدهورت العالقات بني املنظمة ودم�صق 
حيث  حم�س  طريق  على  ملوكبه  ن�صب  كمني  يف  لغتياله  حماولة  من  عرفات  وجنا  كثريا. 
ا�صت�صهد ت�صعة من حر�صه ومرافقيه ومل يكن يف املوكب، ويف اليوم التايل  قررت ال�صلطات 

ال�صورية طرد عرفات من اأرا�صيها.

طرد عرفات من سوريا 
واأعلن جورج حب�س ونايف حوامتة م�صاندتهما لعرفات، لكن ذلك مل يخفف من قرار 
تنتظره  كانت  التي  التون�صية  الطائرة  اإلى  اأحدال�صباط  اقتاده  عاملته كمجرم!  التي  دم�صق 
ال�صوري  القرار  �صاعف  فقد  عليها،  ارتدت  لعرفات  دم�صق  �صربة  اأن  اإل  دم�صق،  مطار  يف 
من حجم التاأييد الوا�صع عرفات يف اأو�صاط الراأي العام الفل�صطيني والعربي، واأ�صدر مفتي 
العلمي فتوى تبيح قتل الأ�صد لقراره طرد عرفات، وحتى داخل  ال�صيخ �صعد الدين  القد�س 
�صوريا كان التاأييد لعرفات جارفا واأحلق القرار العار باأبي مو�صى وحركته الإن�صقاقية،  لقد 
اأن  املحنة  لهذه  فل�صطينيا.وكان  �صوريا.  كانت  نزاعا  الداخلي  حركة  الن�صقاق  ان  ات�صح 
عززت مرة اأخرى �صرعية  عرفات ومل توؤثر يف �صالبة موقف زعيم )م.ت.ف( ففي اليوم 
التايل من طرده، �صافر عرفات اإلى براغ للم�صاركة يف موؤمتر حركة ال�صالم العاملية، واألقى 

بح�صورالوفد الإ�صرائيلي خطابا معتدل دعا فيه اإلى احلوار وال�صالم.

 ت�صادم املن�صقون عن فتح مع قوات الثورة ودفعوها خارج مناطق �صيطرة ال�صوريني، 
فتمركزت يف طرابل�س ب�صمال لبنان وبداأ الق�صف �صدها واحل�صار بدعم �صوري ليبي.

عرفات تحت الحصار  في طرابلس 
ق��وات  ي��دف��ع��ون  ل��ب��ن��ان،  يف  امل��وج��ودة  ال�����ص��وري��ة  ال��ق��وات  تدعمهم  املن�صقون،  اأخ���ذ 
القوات  على  وك��ان  ال�صوري،  اجلي�س  عليها  ي�صيطر  التي  املناطق  خ��ارج  عرفات  تدريجيا 
املوالية لعرفات بدءا من اآب 1983، اأن تتخذ مراكَز لها يف �صمال لبنان، وحتديدا يف طرابل�س 
وخميمي الالجئني املجاورين وهما نهر البارد والبداوي، وحني ا�صتد ق�صف القوات ال�صورية 
واملن�صقة للقوات املوالية، كان على عرفات اأن يهب مل�صاعدة مقاتليه وي�صد من اأزرهم، فاأقدم 
حياته  يف  تاألقا  الأك��رث  ال�صجاعة  "فعل  باأنها  دروي�س،  حممود  ال�صاعر  و�صفها  خطوة  على 
ال�صاخبة": ارتدى ثيابا مدنية، وحلق حليته، وو�صع نظارة �صوداء ليخفي معامل �صخ�صيته، 
وحمل حقيبة �صغرية،وطار اإلى مطار لرنكا يف قرب�س بجواز �صفر مزور، ومن هناك و�صل 

العميد �صعد �صايل "اأبوالوليد"
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اإلى لبنان عرب البحر.مل يتوقع ال�صوريون الذين يحا�صرون طرابل�س ول الإ�صرائيليون الذين 
اإلى  اخ��رتاق  عملية  اأج��راأ  يف  متخفيا  عرفات  جميئه.و�صل  بحريا  ح�صارا  يفر�صون  كانوا 
اأنف�صهم ممثلني �صرعيني للمقاومة، وهذا  طرابل�س يف 1983/9/20 ليمنع فر�س املن�صقني 

ما كان.
ان�صم عرفات اإلى رفيق دربه خليل الوزير الذي كان يف طرابل�س يقود القوات املوالية 
اأكرث  �صد  قتال  يخو�صوا  اأن  اآلف  اخلم�صة  عرفات  رجال  على  كان  الفل�صطينية،  لل�صرعية 
من ع�صرة اآلف من اجلنود ال�صوريني واملن�صقني بقيادة اأبي مو�صى، ومقاتلي منظمة اجلبهة 
ال�صعبية-القيادة العامة، بزعامة  اأحمد جربيل، تدعمهم نحو مئة دبابة. ظل اأبو عمار يقود 

العمليات الع�صكرية من مقره يف زقاق يف طرابل�س يبعد نحو 200 مرت عن البحر.

ويف ت�صرين الثاين، �صقط خميم نهر البارد، ثم خميم البداوي يف اأيدي املن�صقني بعد 
معارك �صقط فيها نحو 1000 �صهيد من الع�صكريني واملدنيني.

الفرحة  عمت  عمار،  اأبي  على  الق�صاء  هدفهم  حتقيق  و�صك  على  ال�صوريني  اأن  بدا 
مبوت  "التب�صري"  ظاهرة  وانت�صرت  بينهم  مقتله  عن  �صائعات  و�صرت  حينذاك،  اإ�صرائيل 

عرفات.لكن هذا احل�صار مل يفت يف ع�صد عرفات اي�صا.

خروج عرفات الثاني من لبنان 
ويف 20 كانون الأول  1983 كان اخلروج الثاين من لبنان، من طرابل�س هذه املرة، غادر 
 4000( �صباطه  يرافقه  كان  اإيليتي�س"،  ال�صفينة  "اأودي�صيو�س  منت  على  طرابل�س  عرفات 
مقاتل(، اأقلتهم �صفن يونانية ترافقها البحرية الفرن�صية، مت  هذا الرحيل بو�صاطة فرن�صية-
التي  الكويت  ومنها  العربية،  الدول  غالبية  من  مدعومة  و�صينية  م�صرية  وبجهود  �صعودية 

هددت �صورية بوقف امل�صاعدات القت�صادية عنها.

الفشل العسكري والنصر السياسي 
رمزا  ظل  �صيا�صيا،  ن�صرا  ع�صكري،  ف�صل  وهي  طرابل�س،  معركة  من  عرفات  جعل 
وازدادت  تعبريه،  حد  على  ال�صورية"،  "الدمى  اأولئك  مقابل  الفل�صطينية  يف  لال�صتقاللية 
�صا بذلك  �صعبيته حتى يف �صوريا نف�صها �� يف خميم الريموك لالجئني القريب من دم�صق �� مهمِّ

املن�صقني، الذين مل يتمكنوا بعد ذلك من لعب دور �صيا�صي داخل )م.ت.ف(.   

وكان عرفات قد جنح خالل ح�صاره يف طرابل�س مببادلة اأ�صرى اإ�صرائيليني ب� )4500( 
معتقل فل�صطيني، مقاتلني ومدنيني، حمتجزين يف جنوب لبنان ويف اإ�صرائيل.
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عودة إلىمصر 
بعد خروجه من طرابل�س، فجر يا�صر عرفات مفاجاأة جديدة.. و�صل  بدون مقدمات 
معلنة  اإلى م�صر التي كانت مقاطعة عربيا، ورغم اأن "فتح" اعتربت الزيارة يف ما بعد يف 
بيان )خطاأ ناجم عن �صوء تقدير( اإل اأن عرفات ظل يتمتع بالدعم والقوة.. ثم اأقر منتقدو 

الزيارة لحقا ب�صواب قرار عرفات.

 كان عرفات قد اتخذ قراره يف وقت �صابق اإبان احل�صار يف طرابل�س، �صيذهب اإلى م�صر 
للقاء الرئي�س حممد ح�صني مبارك،رغم حتذيرات اأبي جهاد واأبي اإياد، وقد ات�صال به عرب 
الال�صلكي ون�صحاه بعدم الذهاب. ولكنه ما اأن خرج من طرابل�س وو�صل اإلى عر�س البحر، 
حتى بداأ ات�صالته ترتيبا  لزيارة م�صر. وعند و�صول ال�صفينة "اأودي�صيو�س اإيليتي�س" اإلى بور 
�صعيد، ا�صتقبل عرفات ورجاله بتظاهرات ترحيبية من اجلماهري،وكان وفد ر�صمي برئا�صة 
رئي�س الوزراء امل�صري يف انتظار عرفات الذي دعاه للقاء الرئي�س امل�صري  مبارك، فقبل 
عرفات الدعوة وا�صتقل طائرة مروحية لي�صل اإلى القاهرة، حيث كان العناق التاريخي بني 
عرفات ومبارك  يف 22 كانون الأول 1983، وُفتحت �صفحة جديدة يف العالقات الفل�صطينية 

-امل�صرية ويف العالقات العربية اأي�صا.

املجموعة  داخل  موقعها  اإلى  م�صر  تعود  اأن  يجب  اأمامه،  خيار  ل  اأن  عرفات  اعترب 
العربية، ل بد من العرتاف باأن الظروف تغريت يف م�صر منذ العام 1983. مطلوب الآن 
ا�صرتاتيجية جديدة للت�صدي ملحاولت ت�صفية القيادة الفل�صطينية احلالية، بكل ما متثله، 

وا�صتبدالها بدمى تعمل حل�صاب �صوريا.

الفل�صطينية  الوطنية  احلركة  تكون  اأن  يقبل  اأن  لأحد  ميكن  ل  اأنه  يرى  عرفات  كان 
على  �صوريا  "تتكالب" فيها  التي  احلالية،  الظروف  ففي  �صوريا،  ومع  م�صر  مع  عداء  على 

)م.ت.ف(، �صيكون من اخلطاأ التاريخي عدم التوجه نحو بالد النيل.  

مل يحدث اللقاء  مع مبارك ان�صقاقات، وظل عرفات يتمتع بالدعم الوا�صع فل�صطينيا 
وعربيا، بعد القاهرة توجه عرفات اإلى اليمن فالكويت واجلزائر. 

خفتت اأ�صداء تلك الزيارة اإلى القاهرة تدريجيا وبعد �صنة تذكراأبو اإياد تلك احلقبة، 
فاأعلن �صواب قرار عرفات يف ذلك الوقت،وقال اأبو اإياد يف اجتماع املجل�س الوطني يف عمان 
1984 و�صط عا�صفة من الت�صفيق: لقد متلكنا غ�صب �صديد من هذا ال�صلوك، ولكن اأحيانا ل 

بد من املبادرة ودفع باب التاريخ اإذا اأردنا فعال فتحه.
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عودة إلى األردن 
يف ال�صهور التي تلت اخلروج من بريوت زار يا�صر عرفات عمان مرتني واتفق مع امللك 
ح�صني على اأن  ملف اأيلول 1970 قد اأغلق متاما بالن�صبة للجانبني لتبداأ مرحلة جديدة من 

العالقات الأردنية الفل�صطينية. 

املجل�س  عقد  اأم��ور  وتعقدت  عرفات،  لعزل  م�صاعيها  دم�صق  كثفت  الوقت  ذات  ويف 
الوطني الفل�صطيني يف دم�صق، الأن حافظ االأ�صد ا�صرتط عقده بدون عرفات، فانعقد  املجل�س 
يف عمان )22- 29 ت�صرين الثاين 1984( وليحقق انت�صار ا�صتقاللية عرفات الذي مت جتديد 
انتخابه رئي�صا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، وليجدد �صرعية )م.ت.ف( �صد حماولت 

الهيمنة اخلارجية.

امل�����ص��رتك ال��ع��م��ل  )خ��ط��ة  ح�����ص��ني  امل��ل��ك  م���ع  ع��م��ار  اأب����و  وق����ع   1985/2/11  يف 
الأردين -الفل�صطيني( التي تت�صمن املوافقة على خطة ملباحثات �صالم �صمن وفد م�صرتك، 
واإقامة كونفدرالية مع الأردن. ومع اإثارة اخلطة  لالأزمات يف ال�صاحة الفل�صطينية والأردنية، 
األغى امللك ح�صني التفاق عام 1986، ثم األغاه املجل�س الوطني الفل�صطيني يف دورته ال�ثامنة 

ع�صرة عام 1987.

كان امللك ح�صني والرئي�س مبارك قد منحا يف اأواخر 1985 عرفات مهلة �صتني يوما 
اإ�صارة  اية  يحتوي  ل  لأنه  ورف�صه عرفات،  الدويل  242،  الأمن  قرار جمل�س  على  للموافقة 

للفل�صطينيني. 

وقيادة  عرفات  مقر  اإ�صرائيلية  طائرات  1985  ق�صفت  الأول  ت�صرين  من  الأول  يف 
منظمة التحرير يف حمام ال�صط بتون�س  فدمرته، واأ�صفر الق�صف عن ا�صت�صهاد 68 �صخ�صا 

واإ�صابة نحو 100 اآخرين .

درويش ينقذ عرفات 
واأفلت عرفات  هذه املرة اأي�صا  من الق�صف، واأ�صهم  ال�صاعر حممود دروي�س  يف  اإنقاذه 
دون ق�صد، فقد و�صل من باري�س ع�صية الق�صف برفقة اأ�صدقاء اأرادوا روؤية الرئي�س،  تركهم 
دروي�س يف الفندق وذهب مبفرده لروؤية عرفات يف بيت ال�صفري الفل�صطيني يف تون�س حكم 
اأنه  فجاأة  عرفات  اأعلن  النهاية  ويف  الليل،  من  متاأخرة  �صاعة  حتى  احلديث  امتد  بلعاوي. 
هناك،  للمبيت  جهاد  اأبي  بيت  اإلى  بالذهاب  اقنعه  دروي�س  لكن  ال�صط،  حمام  اإلى  �صيعود 
ملقابلة ا�صدقاء دروي�س، فنجا عرفات حيث وقع الق�صف قبل ربع �صاعة من و�صوله اإلى املقر .
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عدوان على حمام الشط 
�صهرة  ذا  بلدا  الإ�صرائيليون  �صرب  فقد  اأخرى خطرية:  نتيجة  عن  العملية  متخ�صت 
اإر�صال  القوات  ومت  فيه،  ال�صعبة  للعمالت  مهما  م�صدرا  ال�صياحة  ت�صكل  وا�صعة،  �صياحية 
العراق  املوجودة يف  الفل�صطينية  بالقوات  لتلتحق  تون�س  موجودة يف  كانت  التي  العدد  قليلة 
يف  الفل�صطيني  الع�صكري  الوجود  انتهى  اأ�صهر،  ب�صعة  وخالل  وال�صودان،  واجلزائر  واليمن 

تون�س، وراح عرفات مي�صي �صهورا طويلة متنقال بني بغداد واليمن ال�صمايل وتون�س .

البناء  اإع��ادة  على  واملنظمة  ن�صاط عرفات  تركز   ،1983 عام  لبنان  من  بعد اخلروج 
الداخلي وعلى العمل يف ال�صاحتني ال�صيا�صية والدبلوما�صية، لكن عرفات مل يهمل  اإعادة بناء 
القوة الع�صكرية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، لقناعته باأن  "اأمة تتخلى عن القوة الع�صكرية 
املوزعة يف  قواعدهم  اآخر يف  اإلى  وقت  مقاتليه من  يزور  وكان عرفات  بالزوال"،  حمكومة 
التعر�س  خ�صية  دون  يتدربون  وكانوا  اليمن اجلنوبي،  اإلى  و�صول  والعراق،  اأفريقيا،  �صمال 
لق�صف الطريان الإ�صرائيلي، ويف لبنان بداأت القوى املوالية لعرفات ومنظمة التحرير  اإعادة 
بناء قدراتها لتاأمني احلماية لنحو 350 الف فل�صطيني يعي�صون يف املخيمات، غري اأن القوات 
ال�صورية التي كانت ت�صيطر بفعل الأمر الواقع على اجلزء الأكرب من لبنان، مل تتاأخر يف الرد 

على تلك املحاولت. قدمت الأ�صلحة والتدريبات ملقاتلي حركة اأمل ال�صيعية اللبنانية.

الصدام مع حركة أمل 
وبدعم من القوات ال�صورية، قامت حركة اأمل التي يتزعمها نبيه بري منذ مطلع 1986 
املخيمات  خاللها  ق�صفت  �صهرا،   18 ا�صتمر  املخيمات  وقاتل  على  طويل  ح�صار  بفر�س 
بوح�صية ومنع املحا�صرون عن قاطنيها املاء والغذاء فرتات طويلة، خلفت احلرب نحو 3000 
�صهيد، واآلف اجلرحى ودمارا وا�صعا .واأعلن يف 1987/9/11 انتهاء  "احلرب" باتفاق اأ�صر 

عرفات على اأن ين�س على حق الفل�صطينيني يف البقاء يف املخيمات يف لبنان مع اأ�صلحتهم .

القوة والضعف 
الوطنية  ال��وح��دة  ا�صتعادة  اإل��ى  ال�صعبة  املرحلة  تلك  خ��الل  ع��رف��ات  ي�صعى  ك��ان 
 الفل�صطينية ومتكن من عقد الدورة الثامنة ع�صرة للمجل�س الوطني الفل�صطيني يف اجلزائر
التحرير. الرئي�صية يف منظمة  والف�صائل  املنظمات  ني�صان 1987( مب�صاركة كل   25-20 (
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دخ��ول  ج��دي��د،  ب��ن  ال�صاذيل  اجل��زائ��ري  بالرئي�س  م�صحوبًا  املجل�س  اإل��ى  ع��رف��ات  ودخ��ل 
بالهتافات احلما�صية، وهناأه  وم�صد�صه على  و�صطه،وا�صتقبل  الع�صكرية  بثيابه  ال�منت�صرين 
احلا�صرون بنجاحه يف اإعادة الوحدة اإلى �صفوف ال�مقاومة الفل�صطينية، واأعلن جورج حب�س 
اأن جبهة الإنقاذ الوطني الفل�صطيني التي كانت تتخذ من دم�صق مقرا لها وقامت باإ�صراف 

�صوري قد ماتت، ومت جتديد انتخاب عرفات "بقوة" رئي�صا للجنة التنفيذية للمنظمة.

�صاءت عالقات عرفات مع دم�صق والقاهرة بعد اجتماعات اجلزائر، وراحت اإ�صرائيل 
تركز على  "اخليار الأردين"، م�صتبعدة اأي دور للمنظمة يف حل ال�صراع، واعتقد البع�س اأن 

عرفات ومنظمته ي�صعفان.

انقالب عربي على عرفات 
يف هذه املرحلة، �صارك عرفات يف القمة العربية التي عقدت يف ت�صرين الثاين 1987 
يف العا�صمة الأردنية عمان، وكان الزعيم العربي الوحيد الذي مل ي�صتقبله امللك ح�صني يف 

املطار، كونه امل�صت�صيف للقمة. وقال عرفات بعد اختتامها"ل تهم�صونا".

 البيان اخلتامي للقمة مل  يحتِو على بند ين�س على م�صاركة منظمة التحرير الفل�صطينية 
يف اي حمادثات �صالم، بينما كانت الن�صخة العربية حتتويه. كان عرفات يخ�صى حماولت 
اللتفاف على املنظمة ودورها، خا�صة بعد توقيع اتفاقية لندن يف 1987/4/11 التي تن�س 

على حتديد الو�صع القانوين لالأرا�صي املحتلة، باإ�صراف دويل. 

االنتفاضة االولى
اإ�صرائيليون ب�صيارتهم عن ق�صد  يف الثامن من كانون الأول 1987 ده�س م�صتوطنون 
خرج  غزة،  بقطاع  جباليا  خميم  يف  اآخرين  �صبعة  واأ�صابوا  فل�صطينيني  عمال  اأربعة  وتعمد 
الآلف من �صكان جباليا وغريها يف قطاع غزة يف تظاهرات عنيفة احتجاجا على اجلرمية.

ويف اليوم التايل ازدادت ال�تظاهرات وات�صعت يف غزة، ثم امتدت اإلى ال�صفة الغربية 
ومنها القد�س املحتلة.

يف اليوم الثالث اندلعت النتفا�صة ال�صعبية فجاأة ودون مقدمات مرئية. 

دخل حقبة  قد  الكفاح  اأن  فورًا  النتفا�صة،واأدرك  اندلع  عند  بغداد   كان عرفات يف 
الأر���س  "انتفا�صة  لالنتفا�صة  الأول  الأ�صبوع  يف  �صحافية  ت�صريحات  يف  وق��ال  جديدة، 
انتفا�صة  التخل�س من نري الإمربيالية ال�صهيونية، وهي  ال�صعب يف  ال�محتلة تعربعن رغبة 

�صوف ت�صتمر طوياًل" .
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راح عرفات يعمل من اأجل اأن ت�صتمر النتفا�صة اإلى اأطول مدى ممكن، وكان قد طلب 
من  رفاقه وم�صاعديه خا�صة خليل الوزير تقدمي كل الدعم  وامل�صاندة بكافة الأ�صكال للقيادة 
الوطنية ال�موحدة، التي �صمت ممثلني للف�صائل الرئي�صية املن�صوية يف اإطار منظمة التحرير 

وت�صكلت �صرا داخل الأر�س املحتلة لقيادة وتن�صيق فعاليات النتفا�صة .

منع استخدام األسلحة 
واتخذ رئي�س منظمة التحرير قرارًا مهمًا:  منع ا�صتخدام الأ�صلحة النارية يف فعاليات 
النتفا�صة، وقال:"اإن قوتنا ل تكمن يف طبيعة ال�صالح بل يف عدالة ق�صيتنا، و�صالح احلجارة 

�صوف يقود اإلى الن�صر".

حاولت اإ�صرائيل زرع ال�صقاق بني القيادة ال�موحدة يف الأرا�صي ال�محتلة وبني القيادة 
ل�صيء  ي�صمح  األ  وثيقة، وقد حر�س عرفات على  بينهما  ظلت  العالقات  اأن  تون�س. غري  يف 
بتعري�س الوحدة الوطنية للخطر، و�صاهم املنا�صلون الذين  كانت �صلطات الحتالل تبعدهم 
الو�صع،  على  ال�صيطرة  على  قدرة عرفات  تعزيز  كبرية يف  م�صاهمة  ال�محتلة  الأرا�صي  من 
فمعرفتهم بالواقع ال�ميداين وبنقاط �صعف اجلي�س االإ�صرائيلي، اأتاحت الأبي جهاد، ال�صديق 
الذي يعتمد عليه عرفات وال�م�صوؤول  عن دعم واإ�صناد النتفا�صة تن�صيق العمل �صد الحتالل 

من تون�س ب�صكل اف�صل .

التعاطف  حجم  ذلك  يف  و�صاعده  كبرية  �صيا�صية  قوة  النتفا�صة  من  عرفات  ا�صتمد 
ال�صعبي والر�صمي عربيا ودوليا مع �صورة ال�صعب الأعزل الذي ينتف�س للتخل�س من الحتالل

ومع تعاظم النتفا�صة وحتقيقها مكا�صب اإعالمية و�صيا�صية للق�صية الفل�صطينية زادت 
اإ�صرائيل من بط�صها وقمعها، وفكر قادتها بو�صع حد لها عن طريق اغتيال خليل الوزير الذي 

كان يتولى امل�صوؤولية املبا�صرة عن دعمها وتوجيهها . 

اغتيال أبي جهاد 
كان اغتيال القائد الأ�صطوري )يعلون( للذراع الع�صكرية ل�منظمة التحرير، وال�مكلف 
بعمليات ال�مقاومة يف الأرا�صي ال�محتلة هدفا لإ�صرائيل منذ زمن طويل،ولكن هذه املرة  مت 
باغتياله،  اتخذ  القرار   1988 اآذار  اأوائ���ل  يف  الإ�صرائيليني،  قبل  من  "جيدا"  الإع���داد 
القتلة  اأطلق عليه  تون�س، حيث  ني�صان  يف منزله يف  ليلة 16/15   وجاء  تنفيذ اجلرمية  يف 

70 ر�صا�صة .

اأثار  اأ�صبح  اأبو جهاد )25( ال�صهيد الثاين والأربعني بعد ال�مئة من �صهداء النتفا�صة، 
اغتياله مظاهرات عنيفة يف الأرا�صي ال�محتلة. �صماه عرفات "اأمريال�صهداء" . 
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هامش 

)25( استشهاد أبي جهاد
ذهب �جلميع للنوم يف ما ذهب )�أبو جهاد( �إلى مكتبه ملو��سلة �لعمل بعد �أن طلب �آخر �سريط 
عن �لنتفا�سة مل�ساهدته. فقبيل �لغتيال بدقائق �أجرى �ت�سال هاتفياً مع ممثل منظمة �لتحرير يف 
ت�سيكو�سلوفاكيا �أنه �سي�سافر �إلى بر�غ يف ذلك �ل�سباح، �سمعت �أم جهاد  �أبا جهاد' يتحرك ب�سرعة تاركاً 
�إلى جانبه لكنه طلب منها  �إلى باب �لغرفة، حلقت به ووقفت  مكتبه ف��اإذ� به يحمل م�سد�سه متجهاً 

�لبتعاد.

تقول �لأخت )�أم جهاد(: وقفت يف �لز�وية �لأخرى لثو�ن، �ساهدت �أمامي �سخ�ساً على بعد مرت 
بقناع غرفة  �سبيهاً  قناعاً  �أ�سقر، ي�سع على وجهه  و�لع�سرين من عمره  �لثانية  كان يف حو�يل  و�حد 
�لعمليات ومل يتكلم �أب��د�ً. �أطلق عليه )�أبو جهاد( ر�سا�سه من م�سد�سه، فرد عليه مبخزن كامل من 
ر�سا�سه، �سقط �أبو جهاد على �لأر�س، ذهب وجاء رجل �آخر، ظننت �أنه �سيقتلني �أنا، ولكنه عاد و�أفرغ 
ر�سا�سه بج�سد �أبي جهاد، جاء �لثالث وفعل نف�س �ل�سيء، كنت �أ�سع يدي فوق ر�أ�سي و�أنطق بال�سهادتني، 
و�أنا �أتوقع قتلي. كنت �أدير وجهي وعندما جاء ر�بع ليفعل نف�س �ل�سيء، �سرخت باأعلى �سوتي. لكنه 

�أفرغ ر�سا�سه يف ج�سده.

 و�أ�سافت �لأخت �أم جهاد: "ثم توجهو� جميعاً نحو غرفة �لنوم حيث �بني ن�سال �لبالغ من �لعمر 
�سنتني ون�سفاً، فكرت به و�سعرت بخوف �سديد عليه، وبحركة عفوية حاولت �أن �أحترك نحوه لكن �أحد 
�ملهاجمني وقف �أمامي يهددين بر�سا�سه كي ل �أحترك، دخل �لآخرون �إلى غرفة �لنوم، �أطلقو� زخات 
�ن�سحبو� من  �أن ن�سال قد قتل ولكنه كان ي�سرخ وكان �سر�خه يطمئنني''،  من �لر�سا�س. فتيقنت 
غرفة �لنوم. كانت حنان قد خرجت من غرفة نومها لرتى ما يحدث،  فوجئت بالأ�سخا�س �ملجهولني 
�أمامها فوجئت باأحدهم يقوم لها باللغة �لعربية: روحي عند �أمك، غادر �لقتلة �ملنزل تاركني خلفهم 
�أبي جهاد'، �سبعون هدفاً يف ج�سد، ر�سا�س يف قلب حركات �لتحرر  حو�يل �سبعني ر�سا�سه يف ج�سد 

�لعاملية'، ر�سا�س يف قلب �لر�أي �لعام �لعاملي �لذي كان �أبو جهاد حري�ساً على ك�سبه"'.

وقد �أ�سرف عدد من كبار �لع�سكريني بينهم �للو�ء )�أيهود بار�ك( و�للو�ء )�أمنون �ساحاك( رئي�س 
بالزو�رق  �لكوماندوز  فرق  و�سلت  و�لبحر...  �جلو  من  �لعملية  تنفيذ  على  �لع�سكرية  �ل�ستخبار�ت 
�ملطاطية �إلى �ساطئ تون�س، و�نتقلت وفق ترتيبات معدة �سابقاً �إلى �ساحية �سيدي بو�سعيد'، حيث يقيم 
�أبو جهاد يف د�ئرة متو�سطة هادئة وهناك �نتظرت عودته يف منت�سف �لليل. وقد �نق�سمت �إلى جمموعات 
�لإ�سر�ئيليون  �أبي جهاد تقدم  �لأ�سجار للحماية و�ملر�قبة، وبعد �ساعة من و�سول  �ختباأ بع�سها بني 
دون �سجة  �ملنزل  �ملدخل يف مقدمة  �أب��و�ب  تفجري  فتم  �ملنزل وحميطه،  نحو  يف جمموعات �سغرية 
�إلى  �ملجموعات  �إح��دى  ث��و�ن �سعدت  ويف  قبل.  م��و�د متفجرة حديثة غري معروفة من  ل�ستعمالهم 
غرفة القائد واأطلقت عليه �ضبعني ر�ضا�ضة بك�امت ال�ض�ت اأ�ضابته منها اأربع�ن احتاط الإ�ضرائيلي�ن 

يف �إقد�مهم على �غتيال �لقائد �لفل�سطيني لكل �لحتمالت ومنعاً لو�سول �أية قوة.

منطقة  يف  �جلو  من  �ل��ر�د�ر  �أجهزة  عرب  بت�سوي�س  �لتليفونية  �لت�سالت  �لإ�سر�ئيليون  قطع 
�إلى �ل�ساطئ حيث تركت �ل�سيار�ت �لتي ��ستعملتها  �سيدي بو�سعيد خالل �لعملية وعادت �ملجموعات 
وركبت �لزو�رق �إلى �ل�سفن �ملتاأهبة يف عر�س �لبحر، ثم عادت �إلى ��سر�ئيل يف �أربعة �أيام ويف حر��سة 

�لطائر�ت �حلربية.

معلومات  جلمع  �لتون�سية  �ل�سو�طئ  قرب  حتّلق  كانت   707 بوينغ  بطائرة  ��ستعانت  �إ�سر�ئيل' 
وبثها و�لتن�ست على �لهو�تف �لتي ي�ستخدمها �لقادة �لفل�سطينيون'، و�أثناء �ل�ستعد�د لتنفيذ عملية 
�إلى  �لت�سلل  من  تون�س،  يف  �ملو�ساد  �سبكة  مب�ساعدة  )�إ�سر�ئيلية(  بحرية  دوري���ات  متّكنت  �لغتيال، 
�إليها مهمة  �أوكلت  �لتي  �لكوماندوز  �أمناً لنطالق وحدة  �لأك��رث  �ملكان  لتحديد  �لتون�سية  �ل�سو�طئ 

انت�صار الوزير)اأم جهاد(
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ورمبا  جهاد،  �أب��ي  باغتيال  �لقر�ر  �تخاذ  )تفا�سيل(  �ل�سحيفة  ن�سرته  ما  �أه��م  من  �لغتيال..  تنفيذ 
ي�ساعد ذلك يف فهم )�لتفكري( �ل�سر�ئيلي يف مثل هذ� �لنوع من �لغتيالت'، �لذي طال هذه �ملرة، 

�أعلى رتبة ع�سكرية-�سيا�سية فل�سطينية �سمن �سل�سلة �لغتيالت �لتي نّفذتها  �إ�سر�ئيل.

قالت �سحيفة معاريف �لعربية �إنه يف 1988/3/8، بعد �نتهاء عملية �ختطاف �لبا�س �لذي كان 
ر�أ�س  �مل�سغر، على  �ل�سهيوين  �ل��وزر�ء  �لنووية يف دميونا، عقد جمل�س  �لأبحاث  يقّل موظفي مركز 

جدول �لأعمال �قرت�ح قّدمه جهاز �ملو�ساد باغتيال �أحد �أفر�د منظمة �لتحرير �لفل�سطينية. 

و ي�ضرد ال�ضحايف اليرلندي )غ�ردون ط�ما�ض( يف كتابه )انحطاط امل��ضاد( ما جرى يف تلك 
�أقلع عدد من طائر�ت  �ل�ساعة  بالتنفيذ، يف تلك  �لأم��ر  �للحظات �حلرجة  يف 16 ني�سان 1988 �سدر 

بوينغ 707 �لتابعة لقوة �جلو )�لإ�سر�ئيلية( من قاعدة ع�سكرية تقع جنوب تل �أبيب.

و يكمل طوما�س: من موقع قرب �لفيال، �أعلن �سورد عرب ميكروفون يعمل بحركة �ل�سفاه �أنه 
ي�سمع �أبا جهاد وهو ي�سعد �ل�سالمل، يذهب �إلى غرفة نومه، يهم�س �سيئاً لزوجته ومي�سي على �أطر�ف 
�أ�سابعه �إلى �لغرفة �ملجاورة لتقبيل �بنه �لنائم قبل �أن مي�سي �إلى مكتبه يف �لطبقة �لأر�سية، كانت 
تلتقط  �إيو�ك�س،  �لأمريكية  �ل��ر�د�ر  �لن�سخة )�لإ�سر�ئيلية( لطائرة  �لإلكرتونية،. هي  طائرة �حلرب 

هذه �لتفا�سيل وحتّولها �إلى ر�بني يف طائرة �لقيادة، عند �ل�ساعة 12،17 �سباحاً �سدر �أمره بالتنفيذ.

بعد قر�ر �لتنفيذ هذ� كان على )�سورد( �أن ياأمر رجاله بالتنفيذ، فاأجهز �أحد رجاله على �سائق 
�أبي جهاد �لذي كان نائماً يف �سيارة �ملار�سيد�س'، ثم حتّرك )�سورد( نف�سه مع �أحد رجاله. فّجر� بو�بة 
باملوقف على ما يبدو،. من  �لفيال مبتفجر�ت بال�ستيكية ل حتدث �سوتاً، ثم قتال حار�سني فوجئا 
هناك �ندفع )�سورد( �إلى مكتب �أبي جهاد فوجده ي�ساهد �سريط فيديو، قبل �أن ينه�س �أطلق �لنار عليه 

مرتني يف �سدره'، مل يكتف )�سورد( بذلك، فاأطلق ر�سا�ستني �إ�سافيتني على جبهته. 

وبعد كل تلك ال�ضن�ات من تنفيذ العملية اعرتفت الأو�ضاط الإ�ضرائيلية اأن العملية ف�ضلت يف 
هدفها �لأ�سا�سي'، وهو �إخماد �لنتفا�سة، بل �إن �لنتفا�سة ت�ساعدت �أكرث فاأكرث'، فالر�سا�سات �لتي 
�أطلقها رجال �لكوماندوز �لإ�سر�ئيلي �سحيح �أنها �أنهت حياة �أبي جهاد على �لأر�س ولكنها �أحيته يف 

قلوب ماليني �لفل�سطينيني.

يعلون: هكذا اغتلت أبا جهاد

عملية �لغتيال خطط لها �ملو�ساد �لإ�سر�ئيلّي وقامت بتنفيذها �سرية �لنخبة )�سريت متكال(، 
�ل�سهيد خليل  �غتيال  تنفيذ عملية  تولى  �أّنه  يعلون  �ل�سابق مو�سيه  �لإ�سر�ئيلّي  �لأمن  وزير  �عرتف 

�لوزير، �أحد كبار قياد�ت حركة فتح، يف تون�س.

  وروى يعلون يف حو�ر �أجر�ه معه �لتلفزيون �لإ�سر�ئيلّي �سبه �لر�سمّي )كان(، �أّن �لق�سة بد�أت يف �آذ�ر 
1988، حينما كلف جهاز �ملو�ساد �لإ�سر�ئيلي باغتيال �أبي جهاد، لكنه مل يتمكن من ذلك، وجرى حتويل 

�ملهمة �إلى �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية.

�سو�طئ  �إل��ى  �ملتو�سط  �لبحر  يف  �أياماً  �أبحرت   �لإ�سر�ئيلي  �لأ�سطول  من  قطًعا  �أّن  �لى  و�أ�سار 
تون�س'، ونزلت �ملجموعة �ملكلفة بالغتيال �إلى �ل�ساطئ، ثم �نتظرت حتى �لتاأكد من وجود �أبي جهاد 

يف منزله.

مكان  �إل��ى  بنف�سه  �سعد  �أب��ي جهاد،  على  �لنار  و�أطلقت  �لفرقة  دخلت  �أن  بعد  �أّن��ه  �أعلن  يعلون 
�لغتيال، و�أطلق ر�سا�سة على ر�أ�سه للتاأكد من مقتله.
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ا. وجمموعة  �إ�سر�ئيلي يتكون من 20 �سخ�سً وقع �لغتيال يف 16 ني�سان 1988، بو��سطة فريق 
وطائرتني  مطاطية  زو�رق  ومب�ساندة  وغ��و����س��ت��ني،  �سفن  �أرب���ع  رف��ق��ة  تون�س  �إل���ى  و�سلت  �لغ��ت��ي��ال 

مروحيتني.

نزل �لإ�سر�ئيليون على �ساطئ قرب ميناء قرطاج، �سمال تون�س، وبعد �أْن و�سل خليل �لوزير �إلى 
منزله، تخل�سو� من حر��سه يف �لثانية فجًر�، وتوجهو� �إلى غرفة نومه و�أطلقو� عليه �سبعني ر�سا�سة، 

ويبدو �أّن �إحد�ها تعود �إلى مو�سيه يعلون.

يعلون قال �إّن �إ�سر�ئيل در�ست �أكرث من مرة م�ساألة �غتيال �لرئي�س �لفل�سطيني يا�سر عرفات، 
ومت �لتخلي عن هذه �لفكرة فقط ب�سبب ح�سابات "�لربح و�خل�سارة".

وقال مو�سيه يعلون: ملاذ� مل نغَتل عرفات؟ لقد ناق�سنا هذه �مل�ساألة يف �ملا�سي لكن ب�سبب ح�سابات 
�لربح و�خل�سارة قررنا عدم �لقيام بذلك

كر�ست  �إ�سر�ئيل  �أّن  عن  �لنقاب  ك�سف  ق�سري(،  طويل  )درب  بعنو�ن  �أ�سدره  كتاب  ويف  يعلون، 
 1982 عام  �جتياح بريوت  يا�سر عرفات خالل  �لر�حل  �لفل�سطيني  �لرئي�س  جهوًد� كبرية ل�ستهد�ف 
لكنها ف�سلت يف ر�سده، �إّل يف يومه �لأخري وهو ي�ستقل �ل�سفينة �لتي �أقلته و�ملقاتلني �لفل�سطينيني �إلى 
تون�س، و�أّنه �سارك يف حرب لبنان �لأولى قائًد� للوحدة �خلا�سة �لتابعة لهيئة �لأركان )�سريت متكال( 
�لتي �أنيطت بها مهمة �لبحث عن عرفات، و�أّن �لوحدة مل تتمكن من ر�سده يف بريوت �لغربية طيلة 
�حلرب �سوى يف يومه �لأخ��ري يف ب��ريوت، حيث ر�سدته بندقية قنا�س وهو يعتلي �ل�سفينة يف ميناء 
بريوت عن بعد 180 مرت�ً'، ما مكننا من ��ستهد�فه ب�سكل موؤكد، لكننا مل نح�سل على م�سادقة قيادة 

�جلي�س على �إطالق �لنار عليه.

�إ�سر�ئيل،  لإب���ادة  طريقه  يف  كمحطة  �أو�سلو  �تفاق  ��ستخدم  �ل��ر�ح��ل  �لرئي�س  �أّن  يعلون  وزع��م 
حيث تبّنى نظرية "خي�ط العنكب�ت" قبل �ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل و�لرئي�سني �لإير�ين �أحمدي جناد 

و�ل�سوري ب�سار �لأ�سد.

ويف ��ستعر��سه مل�سرية �ل�سر�ع مع �لفل�سطينيني وحماولت �لت�سوية، لفت يعلون �إلى �أّن �لرئي�س 
عرفات مل يعرتف باإ�سر�ئيل كدولة يهودية ومل يتخل عن خطته �ملرحلية لالإجهاز عليها، حيث �عترب 

�تفاقية �أو�سلو جمرد حمطة فيها.

ويوؤكد يعلون �لذي �سغل رئا�سة �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية )�أمان( �أّن عرفات مل يتنازل عن ثقافة 
�ملقاومة ومل يدفع نحو ت�سليم �لفل�سطينيني باإ�سر�ئيل، حيث و��سل عرفات بالغته �جلهادية فتحدث 
بالجنليزية عن "�سالم �ل�سجعان" وبالعربية حتدث عن مو��سلة �لكفاح و�جلهاد، و�لدليل على ذلك 
�أّن بر�مج �لتعليم و�خلر�ئط �لفل�سطينية بعد �أو�سلو ظلت تعترب تل �أبيب م�ستوطنة كم�ستوطنة �ألون 

موريه يف �ل�سفة �لغربية، فيما �عتربت حيفا مدينًة فل�سطينّية.
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اأنها  التي بدا  واأ�صبح رمزا لالنتفا�صة،  واأول احلجارة"،  الر�صا�س  باأنه"اأول  وو�صف 
لن تتوقف.

عمره  درب  ورفيق  اأ�صدقائه  اأقرب  الثورة،  قوات  قيادة  يف  بذلك  نائبه  عرفات  فقد 
وكفاحه لأكرث من 34 �صنة.  

ال�صهداء  ني�صان، يف مقربة   20 يوم  الرثى  وووري  دم�صق،  اإلى  اأبي جهاد  ُنقل جثمان 
يف خميم الريموك، وتغيب عرفات عن اجلنازة ب�صبب رف�س دم�صق دخوله، لكنه و�صل اإلى 
ال�صهداء.  مقربة  اإلى  املطار  و�صوله  بعد  ليتوجه  اأيام  بثالثة  الدفن  بعد  ال�صورية  العا�صمة 
تظاهرات حا�صدة حمل خاللها  وخرجت  ا�صتقبال حافال،  الريموك  �صكان خميم  ا�صتقبله 
عرفات  هو  ها  جدا،  موؤثرا  م�صهدا  كان  الأر���س،  عن  ورفعوها  عرفات  �صيارة  املتظاهرون 
التي طرده منها قبل خم�س �صنوات الرئي�س  يحظى بكل هذه احلفاوة والرتحاب يف دم�صق 

ال�صوري حافظ الأ�صد، ووجد الرجالن فر�صة للقاء وفتح �صفحة جديدة . 

لقد  قلبت النتفا�صة ال�معادلة ال�صيا�صية، فمنذ ال�صنة الأولى لندلعها اأ�صبح العال�م 
املتحدة  والوليات  اإ�صرائيل  حماولت  رغم  والتبجيل  الحرتام  بعني  عرفات  اإلى  ينظر  كله 

جتاوزه.

وزير  وبني  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صخ�صيات  بني  بعقد  لقاء  المريكيون  رتب  وحني 
الوفد  اأبلغه  املحتلة،  القد�س  يف  االمريكية  القن�صلية  يف  �صولتز  جورج  االمريكي  اخلارجية 
الفل�صطيني باأن "العنوان الوحيد الذي ميكنه احلديث با�صم الفل�صطينيني هو يا�صر عرفات 

رئي�س منظمة التحرير الفل�صطينية يف مقره يف تون�س". 

ال�صهيد البطل اأبو جهاد
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فك االرتباط 
يف اجل��زائ��ر  يف  ال��ط��ارئ��ة  العربية  القمة  يف  اآخ���ر  ح��اف��ل  با�صتقبال  ع��رف��ات   حظي 

حزيران  1988، التي عقدت لبحث الو�صع يف الأر�س املحتلة.

مزاعم  اأي  له  لي�صت  الأردن  اأن  واأعلن  جديدا  موقفا  ح�صني  امللك  �صجل  القمة  ويف 
ال�صفة  مع  الأردن  ارت��ب��اط)26(  فك  بقرار  باأيام  ذلك  بعد  ليتبعها  الفل�صطينية  االأر���س  يف 
الغربية،ف�صارع عرفات بعد الت�صاور مع قادة املنظمة اإلى اإ�صدار مر�صوم  من مكتبه يف بغداد 
هذا  ل  اأن  حتمُّ عرفات  واعترب  ح�صني،  امللك  عنها  تخلى  التي  املهام  كافة  املنظمة  بتحمل 
العبء الثقيل اأي�صا خطوة عظيمة الأهمية نحو الدولة الفل�صطينية ال�م�صتقلة، والن�صر الكبري 

الأول لالنتفا�صة.

عدنان اأبو عودة
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هامش 

)26( فك االرتباط بين األردن و الضفة الغربية 
�لتي  �لج��ر�ء�ت  �سل�سلة من  �تخاذ  �مللك ح�سني،  توجيهات  بناء على  �لأردنية  ق��ررت �حلكومة 
الغربية" وت�سمنت  ال�ضفة  مع  واملــايل  والداري  القان�ين  "الرتباط  �لعالقات  فك  ت�سميتها  جرت 
�إلغاء خطة �لتنمية �لأردنية لل�سفة �لغربية و��ستبد�ل وز�رة �سوؤون �لأر�س �ملحتلة بد�ئرة �سيا�سية يف 
وز�رة �خلارجية �لأردنية و�إنهاء خدمات حو�يل 21 �ألف موظف يف �ل�سفة �لغربية، مع ��ستثناء موؤقت 
جمل�س  يف  �لفل�سطينيني  �لأع�ساء  بع�س  و�إخ���ر�ج  �ل�سرعية  و�ملحاكم  �ل�سالمية  �لأوق���اف  ملوؤ�س�سات 
�لأعيان �لأردين. �سحب �جلن�سية �لأردنية من مو�طني �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة و�عتبار وثائق جو�ز 
�ل�سفر �لتي بحوزتهم وثائق للتعريف على هويتهم �ل�سخ�سية و�لتوقف عن منح �جلو�ز�ت وجتديدها 

و�لبدء يف عملية ��ستبد�لها باأور�ق خا�سة.

األسباب األردنية لفك االرتباط

�إن تفاعل �ل�ساحة �لأردنية مع �لنتفا�سة �لوطنية لي�س �أمر�ً جديد�ً �أو طارئاً �أو موؤقتاً، فالآر�ء 
�لعامة يف فل�سطني و�سرقي �لأردن على وترية و�حدة، لقد جاءت �لنتفا�سة �لفل�سطينية لتعيد �إن�ساء 
�أردنية  �سيا�سية  مد�ر�س  ثالث  وع��ادت  �لثالثينيات  يف  كانت  كما  �لأردن  �سرقي  يف  �ل�سيا�سية  �ملد�ر�س 
لتجدد فكرها ودورها و�سوتها و�أخذت يف �ل�سغط باجتاه تر�سيخ مدر�سة �لوحدة �لعربية �لتي عملت 

وتعمل من �أجل �مل�ساو�ة و�لدميقر�طية و�حلرية كاأ�س ل�سياغة �لعالقات �لوحدوية.

قبل اتخاذ فك الرتباط، وزعت من�ض�رات يف ال�ضفة الغربية حملت البيان رقم ع�ضرة، انتقد 
روؤ���س��اء حترير  �لرفاعي  زي��د  �ن��ذ�ك  �ل���وزر�ء  رئي�س  ��ستدعى  ذل��ك  �ث��ر  وعلى  �لردين  �ملوقف  �لبيان 
عمان  يف  �ملنظمة  ممثل  �ليحيى  �ل��رز�ق  عبد  �لعميد  �جلل�سة  لنف�س  ��ستدعى  كما  �لردنية  �ل�سحف 
و�حتج على �لبيان و�ساأل �ليحيى: كيف يكون هذ�؟ وكيف ميكن �لتوقف عن �لتحري�س �سد �لردن؟ 
فقال �لعميد �ليحيى: حلني �لتحدث مع تون�س، فقال �لرفاعي غا�سباً وما عالقه قيادة تون�س بذلك! 
هذه �نتفا�سة عفوية ل يوجهها �حد، جرت على خلفية معينة، فقال �ليحيى ما ��ستطيع عمله هو �بالغ  
تون�س لتخاذ موقف يوقف تد�عيات �لبيان �لعا�سر،  فلم يعجب ذلك زيد �لرفاعي و�نتهت �جلل�سة،  
يجدر بالذكر �ن �لرفاعي كانت له مو�قف �سلبية من �لرئي�س عرفات وقد قال ذ�ت يوم: لو �ر�د عرفات 

�ن يعرب من هنا �لى �ل�سفة �لغربية ملنعته. 

رئي�س  و�ح��د� منهم  كنت  �ل�سحف.  روؤ���س��اء حترير  �مللك ح�سني مع  �جتمع  �ث��ر �جلل�سة  وعلى 
�لعا�سر ود�ر  �لبيان  �ل�سعب �ليومية وحتدث مب��ر�رة عن �ملوقف �لذي �سدر يف  حترير جريدة �سوت 
حو�ر عن ت�سرب �لحتجاجات �لى �ل�سارع �لردين وقال يومها �لزميل �لر�حل �بر�هيم �بو ناب وكان 
وكانو�  �لنزهة  �لذين �سربو� يف  �ل�سباب  ر�ي��ك عن  �سو  �مللك  يا جالله  �ل���ر�أي   يومي يف  كاتب عمود 
�بر�هيم  يعني )ملقحني(؟. و�سحك �جلال�سون وف�سرها  �سو  �مللك:  ف�ساأل  ؟  �ل�سارع  )ملقحني( على 
"�ي �نهم ملقون"، ويومها حاول زيد �لرفاعي �ن يحر�س على موقف منظمة �لتحرير يف تون�س وذهب 
�أردنية فالى متى ذلك؟ وكان يق�سد زوجة خالد  لي�سرب مثال �ن �سيدة هنا ترف�س  �ن تقول �نها: 
�سومان وهي �بنة �حمد حلمي عبد �لباقي رئي�س حكومة عموم فل�سطني دون �ن يذكر ��سمها، وبعدها 
�ساأل: من هو �لردين؟ ود�رت حو�ر�ت �ساركت فيها جمموعة من �جلال�سني: �سلطان �حلطاب ور�كان 
�لرفاعي بح�سور �لمري �حل�سن، وقد كان �جلو �سيفا  و�جللو�س يف  �لقا�سم وزيد  �ملجايل وم��رو�ن 

�ل�سرفة.

وحني تطور �لنقا�س  قال �مللك: �لبع�س يريد �خر�جي من �أردنيتي،  و�ساأل: هل �نا �ردين يف 
تعريفهم؟ وقال: )خل�س فكونا من هذ� �لكالم �لذي يفرق ول يجمع(. وحني ��ستد �لنقا�س قال يل 

جاللة امللك احل�صني 
ملك الأردن

عبد الرزاق اليحيى

�صهى �صومان زوجة خالد �صومان
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رئي�س �لت�سريفات �نذ�ك ينال حكمت وكان يجل�س بجانبي: ��ساأل، غري �جتاه �لنقا�س، وبالفعل �ساألت 
�سوؤ�ل �آخر خمتلفاً ووجد �مللك فر�سة لالم�ساك به و�لجابة عنه.. وبعد �يام من هذ� �ملوقف �ت�سل 
بي �ل�ستاذ عدنان �بو عودة من منزله يف �جلبيهة وكان م�ست�سار�ً جلاللة �مللك وقال: تعال عندي وقد 
كنت يومها رئي�سا لتحرير جريدة �سوت �ل�سعب �ليومية �لردنية وهي جريدة حكومية، وحني �تيت 
قدم يل جمموعة من �لور�ق �ملكتوبة بقلم ر�سا�س بخط يده وقال �قر�أ هذه، وقر�أت و��ستغربت وقلت  
�لغربية؟! فقال: نعم ولكن، قلت: كيف ومتى؟   �ل�سفة  �مللك يريد �ن يتخلى عن  ب�سكل مفاجئ �سو 
قال: قريبا �ضت�ضمع خطابه. وبالفعل وبعد ايام قليلة جاء خطاب امللك يعلن قرار فك الرتباط الذي 
به.  �نهم فوجئو�  �لفل�سطينيون  �لفل�سطينية، يف حني قال  �لقياده  بناء على رغبة  �لردنيون  �عتربه 
�لى عمان للمطالبة بثني  �لغربية وخا�سة من �خلليل ت�سل  �ل�سفة  ب��د�أت وفود من  �ثر ذلك  وعلى 
امللك ح�ضني رحمه اهلل عن امل�ضي يف قرار فك الرتباط والبقاء على ال��ضع كما كان من قبل وان تظل 
�ل�سفة �لغربية من م�سوؤولية �لد�رة �لردنية.. ولكن هذه �لوفود �لتي ��ستقبلت يف �لديو�ن مل ي�سمح 

بن�ضر طلبها يف ال�ضحف وو�ضائل العالم وكل ما له عالقة بالعرتا�ض على قرار فك الرتباط.

اأب� ع�دة بزيارة الى مكتبي يف ال�ضحيفة وطلب تعزيز قرار فك الرتباط   بعدها، قام عدنان 
و�لتعليق �مل�ستمر عليه، وقد طالب �لعالم �لردين �ن يفعل، وبالفعل قمت بكتابة جمموعة كبرية من 
املقالت عن فك  قرار الرتباط وتاأييده، وقد ن�ضرت هذه املقالت يف كتابي "قر�ر�ت يف �لو�قع �ل�سيا�سي 
�لردين و�لتجربة �لدميقر�طية، و هو �لكتاب �لذي كرمني عليه �مللك �حل�سني، مبنحي و�ساما، حيث 
�عتربت تلك �ملقالت معربة عن �ملوقف �لردين ومل يكن �حد يعرت�س على �لقر�ر من حيث �ملبد�أ ولكن 

�ملعاناة كانت يف تطبيقه على �ر�س �لو�قع �لردين ويف �ملعاناة �لتي حلقت بالكثريين جر�ءه.
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إعالن االستقالل.. قيام دولة فلسطين

مل يكن �صهال على يا�صر عرفات اأن يقنع رفاقه باأن الأو�صاع تقت�صي مرونة وتغيريات 
بعد  وقطاع غزة  الغربية  ال�صفة  م�صوؤولة عن  باتت  املنظمة  واأن  الن�صال، خا�صة  اأدوات  يف 
قرار الأردن فك ارتباطه بال�صفة الغربية، وهي تقود انتفا�صة �صعبية �صلمية .ولكن بعد جهود 
مكثفة ا�صتطاع عرفات احل�صول على اإقرار من قيادة املنظمة بتغيري ا�صرتاتيجيتها، وذلك يف 
الدورة التا�صعة ع�صرة للمجل�س الوطني الفل�صطيني يف اجلزائر 12�15 ت�صرين الثاين  1988 
التي اعتمدت وثيقة اإعالن ال�صتقالل)27(. وتالها عرفات بنف�صه "اإن املجل�س الوطني يعلن، 
اأر�صنا  الفل�صطينية  الفل�صطيني قيام دولة فل�صطني  على  العربي  ال�صعب  با�صم اهلل وبا�صم 

وعا�صمتها القد�س ال�صريف".

 242 الدويل  الأمن  قرار جمل�س  �صيا�صيا  قبل مبوجبه  برناجما  الدورة  اعتمدت  كما 
ودعا اإلى انعقاد املوؤمتر الدويل الفعال اخلا�س بق�صية ال�صرق الأو�صط، وان�صحاب اإ�صرائيل 
من جميع الأرا�صي الفل�صطينية والعربية املحتلة منذ العام 1967م، واإلغاء جميع اإجراءات 
الإحلاق وال�صم واإزالة امل�صتعمرات، وحل ق�صية الالجئني الفل�صطينيني وفق قرارات الأمم 

املتحدة.كما دعا املجل�س الأمم املتحدة لو�صع الأر�س الفل�صطينية حتت اإ�صراف دويل .
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هامش 

)27( نص إعالن عرفات قيام دولة فلسطين
عرف  خطابا   1988 �لثاين  ت�سرين   15 ي��وم  عرفات  يا�سر  �ل��ر�ح��ل  �لفل�سطيني  �لرئي�س  �أعلن 
�لفل�سطيني يف  �لوطني  �ملجل�س  �نعقاد  �لقد�س، خالل  �إعالن قيام دولة فل�سطني وعا�سمتها  بوثيقة 

ق�سر �ل�سنوبر بالعا�سمة �جلز�ئرية.

ب�سموده  و�رتقى  �لوطنية،  هويته  فل�سطني  �سعب  �ساغ  و�لزمان،  �ملكان  يف  �مللحمي  "بالثبات 
يف �لدفاع عنها �إلى م�ستوى �ملعجزة، فرغم ما �أثاره �سحر هذه �لأر�س �لقدمية وموقعها �حليوي على 
�إلى حرمان  �ستوؤدي  كانت  وغ��زو�ت  �لقوى و�حل�سار�ت... من مطامح ومطامع  �لت�سابك بني  حدود 
�سعبها من �إمكانية حتقيق ��ستقالله �ل�سيا�سي، �إل �أن دميومة �لت�ساق �ل�سعب بالأر�س هي �لتي منحت 
�لأر�س هويتها، ونفخت يف �ل�سعب روح �لوطن، مطعما ب�ساللت �حل�سارة، وتعدد �لثقافات، م�ستلهما 

ن�سو�س تر�ثه �لروحي و�لزمني.

�لأر���س  بني  �لكلي  �لتو�جد  يف  ذ�ت��ه  تطوير  �لتاريخ،  عرب  �لفل�سطيني،  �لعربي  �ل�سعب  و��سل 
و�لإن�سان على خطى �لأنبياء �ملتو��سلة على هذه �لأر�س �ملباركة، على كل مئذنة �سالة �حلمد للخالق 
�ل�سعب  �إلى جيل، مل يتوقف  ودق مع جر�س كل كني�سة ومعبد ترنيمة �لرحمة و�ل�سالم. ومن جيل 
�لعربي �لفل�سطيني عن �لدفاع �لبا�سل عن وطنه، ولقد كانت ثور�ت �سعبنا �ملتالحقة جت�سيد�ً بطوليا 

لإر�دة �ل�ستقالل �لوطني.

ففي �لوقت �لذي كان �لعامل �ملعا�سر ي�سوغ نظام قيمه �جلديدة كانت مو�زين �لقوى �ملحلية 
و�لعاملية ت�ستثني �لفل�سطيني من �مل�سري �لعام، فات�سح مرة �أخرى �أن �لعدل وحده ل ي�سري عجالت 

�لتاريخ.

وهكذ� �نفتح �جلرح �لفل�سطيني �لكبري على مفارقة جارحة، فال�سعب �لذي حرم من �ل�ستقالل 
�أر�س  "�إن فل�سطني  وتعر�س وطنه لحتالل من نوع جديد، تعر�س ملحاولة تعميم �لأكذوبة �لقائلة 
بال �سعب"، وعلى �لرغم من هذ� �لتزييف �لتاريخي فاإن �ملجتمع �لدويل يف �ملادة 22 من ميثاق ع�سبة 
�ساأن  �ساأنه  �لفل�سطيني  �لعربي  �ل�سعب  ب��اأن  �ع��رتف  ل��وز�ن لعام 1923  �لأم��م لعام 1919، ويف معاهدة 

�ل�سعوب �لعربية �لأخرى، �لتي �ن�سلخت عن �لدولة �لعثمانية �سعب حر م�ستقل.

ومع �لظلم �لتاريخي �لذي حلق بال�سعب �لعربي �لفل�سطيني بت�سريده وحرمانه من حق تقرير 
�مل�سري، �إثر قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 181 عام 1947، �لذي ق�سم فل�سطني �إلى دولتني عربية ويهودية، 
يف  �لفل�سطيني  �لعربي  �ل�سعب  حق  ت�سمن  �لدولية  لل�سرعية  �سروطا  يوفر  ز�ل  ما  �لقر�ر  هذ�  ف��اإن 

�ل�سيادة و�ل�ستقالل �لوطني.

و�قتالع  �لعربية  �لأر����س  م��ن  و�أج���ز�ء  �لفل�سطينية  �لأر����س  �لإ�سر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  �ح��ت��الل  �إن 
غالبية �لفل�سطينيني وت�سريدهم عن ديارهم، بقوة �لإرهاب �ملنظم، و�إخ�ساع �لباقني منهم لالحتالل 
�لأمم  ومليثاق  �ل�سرعية  ملبادئ  �سارخ  �نتهاك  �لوطنية،  حياتهم  معامل  تدمري  ولعمليات  و�ل�سطهاد 
�ملتحدة ولقر�ر�تها �لتي تعرتف بحقوق �ل�سعب �لفل�سطيني �لوطنية، مبا فيها حق �لعودة، وحق تقرير 

�مل�سري و�ل�ستقالل و�ل�سيادة على �أر�سه ووطنه.

ويف قلب �لوطن وعلى �سياجه، يف �ملنايف �لقريبة و�لبعيدة، مل يفقد �ل�سعب �لعربي �لفل�سطيني 
�إميانه �لر��سخ بحقه يف �لعودة، ول �إميانه �ل�سلب بحقه يف �ل�ستقالل، ومل يتمكن �لحتالل و�ملجازر 
و�لت�سريد من طرد �لفل�سطيني من وعيه وذ�ته، ولقد و��سل ن�ساله �مللحمي، وتابع بلورة �سخ�سيته 

�لوطنية من خالل �لرت�كم �لن�سايل �ملتنامي.



120

و�ساغت �لإر�دة �لوطنية �إطارها �ل�سيا�سي منظمة �لتحرير �لفل�سطينية ممثال �سرعيا ووحيد� 
و�ملنظمات  وموؤ�س�ساتها  �ملتحدة  �لأمم  بهيئة  �لدويل، متمثاًل  �ملجتمع  باعرت�ف  �لفل�سطيني،  لل�سعب 
�لقومي  �لإجماع  قاعدة  وعلى  �لثابتة،  باحلقوق  �لإمي��ان  قاعدة  وعلى  �لأخ��رى،  و�لدولية  �لإقليمية 
�لعظيم،  �سعبها  معارك  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  قادت  �لدولية  �ل�سرعية  قاعدة  وعلى  �لعربي، 
�ملن�سهر يف وحدته �لوطنية �ملثلى، و�سموده �لأ�سطوري �أمام �ملجازر و�حل�سار يف �لوطن وخارج �لوطن.

وجتلت ملحمة �ملقاومة �لفل�سطينية يف �لوعي �لعربي ويف �لوعي �لعاملي، ب�سفتها و�حدة من 
�لأر���س  �ملت�ساعدة يف  �لكربى،  �ل�سعبية  �لنتفا�سة  �إن  �لع�سر.  �لوطني يف هذ�  �لتحرر  �أب��رز حركات 
�ملحتلة مع �ل�سمود �لأ�سطوري يف �ملخيمات د�خل وخارج �لوطن، قد رفعا �لأدر�ك �لإن�ساين باحلقيقة 
�لفل�سطينية وباحلقوق �لوطنية �لفل�سطينية �إلى م�ستوى �أعلى من �ل�ستيعاب و�لن�سج، و�أ�سدلت �ستار 
�خلتام على مرحلة كاملة من �لتزييف ومن خمول �ل�سمري وحا�سرت �لعقلية �لإ�سر�ئيلية �لر�سمية 

�لتي �أدمنت �لحتكام �إلى �خلر�فة و�لإرهاب يف نفيها �لوجود �لفل�سطيني.

مع �لنتفا�سة، وبالرت�كم �لثوري �لن�سايل لكل مو�قع �لثورة يبلغ �لزمن �لفل�سطيني �حدى 
�لثابتة  �أخرى حقوقه  �لفل�سطيني، مرة  �لعربي  �ل�سعب  �لتاريخي �حلادة وليوؤكد  حلظات �لنعطاف 

وممار�ستها فوق �أر�سه �لفل�سطينية.

وطنه  يف  �لفل�سطيني  �لعربي  لل�سعب  و�ل��ق��ان��وين  و�لتاريخي  �لطبيعي  �حل��ق  �إل��ى  و����س��ت��ن��اد�ً 
فل�سطني وت�سحيات �أجياله �ملتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم و��ستقالله و�نطالقا من قر�ر�ت �لقمم 
�لعربية، ومن قوة �ل�سرعية �لدولية �لتي جت�سدها قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة منذ عام 1947، ممار�سة من 

�ل�سعب �لعربي �لفل�سطيني حلقه يف تقرير �مل�سري و�ل�ستقالل �ل�سيا�سي و�ل�سيادة فوق �أر�سه.

فاإن �ملجل�س �لوطني يعلن، با�سم �هلل وبا�سم �ل�سعب �لعربي �لفل�سطيني قيام دولة فل�سطني فوق 
�أر�سنا �لفل�سطينية وعا�سمتها �لقد�س �ل�سريف.

�إن دولة فل�سطني للفل�سطينيني �أينما كانو� فيها يطورون هويتهم �لوطنية و�لثقافية، ويتمتعون 
يف  �لإن�سانية،  وكر�متهم  و�ل�سيا�سية  �لدينية  معتقد�تهم  فيها  ت�سان  �حلقوق،  يف  �لكاملة  بامل�ساو�ة 
�أ�سا�س حرية �لر�أي وحرية تكوين �لأح��ز�ب ورعاية �لأغلبية  ظل نظام دميقر�طي برملاين يقوم على 
حقوق �لأقلية و�حرت�م �لأقلية قر�ر�ت �لأغلبية، وعلى �لعدل �لجتماعي و�مل�ساو�ة وعدم �لتمييز يف 
�حلقوق �لعامة على �أ�سا�س �لعرق �أو �لدين �أو �للون �أو بني �ملر�أة و�لرجل، يف ظل د�ستور يوؤمن �سيادة 
�لقانون و�لق�ساء �مل�ستقل وعلى �أ�سا�س �لوفاء �لكامل لرت�ث فل�سطني �لروحي و�حل�ساري يف �لت�سامح 

و�لتعاي�س �ل�سمح بني �لأديان عرب �لقرون.

تر�ثها وح�سارتها،  �لعربية، من  �لأم��ة  �إن دولة فل�سطني دولة عربية، هي جزء ل يتجز�أ من 
�إذ  وهي  و�ل��وح��دة،  و�لدميقر�طية  و�لتطور  �لتحرر  يف  �أهد�فها  حتقيق  �إل��ى  �حلا�سر  طموحها  ومن 
تنا�سد  �مل�سرتك،  �لعربي  �لعمل  و�إ�سر�رها على تعزيز  �لعربية،  �لدول  �لتز�مها مبيثاق جامعة  توؤكد 
�أبناء �أمتها م�ساعدتها على �كتمال ولدتها �لعملية، بح�سد �لطاقات وتكثيف �جلهود لإنهاء �لحتالل 

�لإ�سر�ئيلي. 

حلقوق  �لعاملي  وب��الإع��الن  و�أه��د�ف��ه��ا  �ملتحدة  �لأم���م  مب��ب��ادئ  �لتز�مها  فل�سطني  دول��ة  وتعلن 
�لإن�سان، و�لتز�مها كذلك مببادئ عدم �لنحياز و�سيا�سته.

و�إذ تعلن دولة فل�سطني �أنها دولة حمبة لل�سالم ملتزمة مببادئ �لتعاي�س �ل�سلمي، فاإنها �ستعمل 
مع جميع �لدول و�ل�سعوب من �أجل حتقيق �سالم د�ئم قائم على �لعدل و�ح��رت�م �حلقوق، تتفتح يف 
ظله طاقات �لب�سر على �لبناء، ويجري فيه �لتناف�س على �إبد�ع �حلياة وعدم �خلوف من �لغد، فالغد ل 

يحمل غري �لأمان ملن عدلو� �أو ثابو� �إلى �لعدل.
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فل�سطني  دول��ة  تهيب  و�ل�سالم،  �ملحبة  �أر���س  �ل�سالم على  �إح��الل  �أج��ل  ن�سالها من  �سياق  ويف 
بالأمم �ملتحدة �لتي تتحمل م�سوؤولية خا�سة جتاه �ل�سعب �لعربي �لفل�سطيني ووطنه، وتهيب ب�سعوب 
�لعامل و�لدول �ملحبة لل�سالم و�حلرية �أن تعينها على حتقيق �أهد�فها، وو�سع حد ملاأ�ساة �سعبها، بتوفري 

�لأمن له، وبالعمل على �إنهاء �لحتالل �لإ�سر�ئيلي لالأر��سي �لفل�سطينية.

كما تعلم يف هذ� �ملجال، �أنها توؤمن بت�سوية �مل�ساكل �لدولية و�لإقليمية بالطرق �ل�سلمية وفقاً 
مليثاق �لأمم �ملتحدة وقر�ر�تها و�أنها ترف�س �لتهديد بالقوة �أو �لعنف �أو �لإرهاب، �أو با�ستعمالها �سد 
�مل�سا�س بحقها  �أخرى، وذلك دون  �أي دولة  �أر��سي  �أو �سالمة  �ل�سيا�سي،  و��ستقاللها  �أر��سيها  �سالمة 

�لطبيعي يف �لدفاع عن �أر��سيها و��ستقاللها.

ويف هذ� �ليوم �خلالد، يف �خلام�س ع�سر من ت�سرين �لثاين 1988 ونحن نقف على عتبة عهد 
�أ�ساءو� بدمائهم  �لذين  �لعربية  �لأم��ة  و�سهد�ء  �سهد�ئنا  �أرو�ح  �أم��ام  �إج��الل وخ�سوعاً  ننحني  جديد، 
�أيدينا  على  قلوبنا  ونرفع  �لوطن،  يحيا  �أن  �أجل  و��ست�سهدو� من  �لعتيد،  �لفجر  �سعلة هذ�  �لطاهرة 
لنمالأها بالنور �لقادم من وهج �لنتفا�سة �ملباركة، ومن ملحمة �ل�سامدين يف �ملخيمات ويف �ل�ستات 
ويف �ملهاجر، ومن حملة لو�ء �حلرية: �أطفالنا و�سيوخنا و�سبابنا، �أ�سر�نا ومعتقلينا وجرحانا �ملر�بطني 
على �لرت�ب �ملقد�س ويف كل خميم ويف كل قرية ومدينة، و�ملر�أة �لفل�سطينية �ل�سجاعة، حار�سة بقائنا 

وحياتنا، وحار�سة نارنا �لد�ئمة.

ونعاهد �أرو�ح �سهد�ئنا �لأبر�ر، وجماهري �سعبنا �لعربي �لفل�سطيني و�أمتنا �لعربية وكل �لأحر�ر 
و�ل�سرفاء يف �لعامل على مو��سلة �لن�سال من �أجل جالء �لحتالل، وتر�سيخ �ل�سيادة و�ل�ستقالل. �إننا 
ندعو �سعبنا �لعظيم �إلى �للتفاف حول علمه �لفل�سطيني و�لعتز�ز به و�لدفاع عنه ليظل �أبد� رمز�ً 

حلريتنا وكر�متنا يف وطن �سيبقى د�ئما وطننا حر�ً ل�سعب من �لأحر�ر".

وكان �عالن �لدولة �سهد جدل و��سعا بني �لف�سائل �لتي �جتمع قادتها يف �لقاعة �لرئي�سية يف 
مدينة �جلز�ئر وملا كان �جلدل قد تعاظم على تغيري �ملنظمة ��سرت�تيجيتها وخ�سي �لرئي�س عرفات �ن 

ل ينزع قر�ر� بالجماع ملخالفة �لبع�س ر�أيه يف ما �ر�د �ن يذهب �ليه.

وقبيل �جلل�سة �لخرية كان �لرئي�س عرفات مي�سك بيد �ل�سيخ �أ�سعد بيو�س �لتميمي ويرفعها 
��ستهدف �عرت�ف  در�ماتيكي  بالت�سفيق يف م�سهد  �لقاعة حتى �سجت  �إل��ى  �إن دخال  وما  �لهو�ء،   يف 
�ل�سيخ  تاأييد  �للحظة  تلك  يف  مثلها  �لتي  �لدمياغوجيا  حالة  وتوظيف  بالتاأييد  فيها  �مل��وج��ودي��ن 
�لعام للجبهة �ل�سعبية �لدكتور جورج حب�س و�آخرين، وكان لتلك �للحظات  �لتميمي يف وجه �لمني 

قبل �لت�سويت بالتاأييد تاأثري على ذلك. 
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للظروف  وطبقًا  ممكن  وقت  اأقرب  يف  فل�صطني  لدولة  املوؤقتة  احلكومة  ت�صكيل  وقرر 
وتطور الأحداث . 

اعرتافات  ذلك  بعد  لتتوالى  املعلنة،  الفل�صطينية  بالدولة  اجلزائر  اعرتفت  وف��ورا، 
127دولة يف العامل بهذه الدولة "الوليدة".لكن عرفات كان يعرف متاما اأن القرار احلا�صم 
و�صل عرفات  الجتاه،  ولهذا حترك يف هذا  واإ�صرائيل،  املتحدة  للوليات  يعود  ال�صاأن  بهذا 
ر�صميا مبرا�صم  ا�صتقبال  ا�صتقبل  �صتوكهومل، حيث  ال�صويدية  العا�صمة  اإلى  الول  كانون  يف 
اأن�صار  ال�صرف مبا يليق بروؤ�صاء الدول، وهناك اجتمع بخم�صة من  اليهود المريكيني من 
عرفات  من  موقع  خطاب  وهي  �صتوكهومل" ال�صهرية،  "وثيقة  عن  اللقاء  ليتمخ�س  ال�صالم 
يف  للدخول  اال�صتعداد  عن  فيه  يعرب  �صولتز  جورج  االمريكي  اخلارجية  وزير  اإلى  وموجه 
اتفاقية �صالم �صامل ت�صع  اإطار موؤمتر دويل بهدف عقد  اإ�صرائيل يف  مفاو�صات �صالم مع 
حدا للنزاع العربي الإ�صرائيلي على ا�صا�س قراري 242 و338، واأن املنظمة، تلتزم بالعي�س 
ب�صالم مع اإ�صرائيل وتعرتف بحقها يف الوجود والعي�س داخل حدود اآمنة ومعرتف بها، مثلها 
الأرا�صي  على  اإقامتها  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  تعتزم  التي  الفل�صطينية  الدولة  مثل 
الفل�صطينية املحتلة منذ العام 1967 واأنها تدين كل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها اأ�صخا�س 

اأو جمموعات اأو دول على حد �صواء .

الكثريون  بها  رح��ب  الفل�صطينية،  ال�صاحة  يف  متباينة  الوثيقة  ا�صداء  ه��ذه  لقيت 
وتعر�صت النتقادات خا�صة من جورج حب�س ونايف حوامتة، لكنها القت ترحيبا عربيا دوليا 

وا�صعا با�صتثناء الوليات املتحدة الأمريكية واإ�صرائيل .

الحوار الفلسطيني مع واشنطن 
تاأ�صرية  منحه  فرف�صت  عليه  �صغوطها  وا�صنطن  وا�صلت  عرفات،  قدمه  ما  كل  رغم 
دخول اإلى نيويورك حيث كان يعتزم خماطبة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، فقامت اجلمعية 
العامة يف خطوة غري م�صبوقة بنقل اجتماعاتها اإلى مقرها الآخر يف جنيف  لال�صتماع اإلى 

كلمة عرفات.

يف 13 كانون الأول 1988 اجتمع ممثلو 159دولة ع�صوًا يف الأمم املتحدة، بينهم 50 
وزير خارجية يف جنيف وا�صتمعوا اإلى عرفات لنحو �صاعة ون�صف عن مبادىء خطة ال�صالم 
لالأمم  العامة  واعتمدت اجلمعية  الأو�صط،  ال�صرق  لل�صالم يف  الدويل  واملوؤمتر  الفل�صطينية 
باأغلبية 138�صوتا مقابل  الفل�صطينية  للق�صية  ال�صلمية  الت�صوية  الأول حول  املتحدة قرارين 
�صوتني هما اإ�صرائيل والوليات املتحدة، والثاين يقر اإعالن ال�صتقالل الفل�صطيني، وغريت 

ت�صمية منظمة التحرير الفل�صطينية يف هيئاتها اإلى فل�صطني.
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بنقاط  قبوله  فيه  ليو�صح  جنيف  يف  �صحافيا  موؤمترا  التايل  اليوم  يف  عرفات  وعقد   
ثالث طلبها وزير اخلارجية االمريكي جورج �صولتز من الفل�صطينيني بوا�صطة وزير اخلارجية 
ال�صويدي �صتني اندر�صون يف وثيقة �صرية مفادها "اإن الوليات املتحدة تلتزم بفتح حوار مع 
منظمة التحرير الفل�صطينية اإذا اأعلن عرفات بو�صوح تام املوافقة على القرار 242 وعلى حق 
اإ�صرائيل يف الوجود،وعلى نبذ الإرهاب.وفعال بداأ احلوار الأمريكي-الفل�صطيني بعد ذلك. 
ومع اإعالن الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان اأن مثل هذا احلوار ي�صكل خطوة مهمة يف عملية 

ال�صالم، اعترب عرفات اأنه حقق ن�صف انت�صار.

انتخب املجل�س املركزي يا�صر عرفات كاأول رئي�س لدولة فل�صطني يف ني�صان 1989.

ا�صحق  وزرائها  رئي�س  لكن  اإ�صرائيل،  على  ي�صنه  الذي  ال�صالم  هجوم  عرفات  وتابع 
�صامري بقي على تعنته ورف�س اإجراء اأي حوار مع املنظمة .وحتى عندما قال عرفات كلمته 
ال�صهرية "كادوك" اأي"عّفى عليه الزمن "عن امليثاق الوطني الفل�صطيني يوم 2 اأيار 1989 يف 
باري�س اأثناء اأول زيارة يقوم بها عرفات لدولة غربية من الأع�صاء الدائمني يف جمل�س الأمن، 
عرب �صامري عن انزعاجه قائال  "يجب اأن يختفي يا�صرعرفات من ال�صاحة ال�صيا�صية،كل ما 

اأريد معرفته هو متى �صيغادرها؟".

ال�صيا�صي  الن�صاط  من  زاد  العك�س،  على  بل  ال�صيا�صية،  ال�صاحة  يغادر  مل  عرفات 
الفل�صطيني و�صاعف بنف�صه ومن خالل م�صاعديه من الت�صالت مع الإ�صرائيليني املوؤيدين 

للحقوق الفل�صطينية وامل�صنفني �صمن مع�صكر ال�صالم .

احلوار  لكن  جل�صات.  عدة  اإط��اره  يف  وعقدت  المريكي-الفل�صطيني  احلوار  وا�صتمر 
توقف يف وقت لحق عندما طلبت وا�صنطن من عرفات عزل  حممد اأحمد فهد "اأبو العبا�س" 
زعيم جبهة التحرير الفل�صطينية  من ع�صوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الأمر الذي 
رف�صه عرفات، وقد جاء الطلب الأمريكي على خلفية ق�صية اختطاف ال�صفينة "اأكيلي لورو" 

ومقتل مواطن امريكي على متنها يف العام 1985.

الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان
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زواج عرفات
ويف هذه املرحلة دخل عن�صر جديد على حياة الرجل الذي كر�س عمره لق�صية وطنه 
نطاق  على  مرا�صم  الطويل)28( يف  �صهى  من  يا�صر عرفات  تزوج   1990/7/17 و�صعبه،ففي 

�صيق جدا يف تون�س.

زوجة عرفات - �صهى الطويل
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هامش 

)28( زوجته سهى  
م�ست�سفى  يف  �لأخ��رية  �أنفا�سه  لفظ  �ل��ذي  عرفات  يا�سر  �لفل�سطيني  �لزعيم  �أرملة  هي  �سهى 
بالغمو�س ومثار كثري من  ت��ز�ل ملفوفة  �لثاين 2004، يف ظ��روف ل  ت�سرين  بفرن�سا يف 11  ع�سكري 

�ل�سكوك و�لتاأويالت.

تنحدر من عائلة �لطويل، وهي �أ�سرة م�سيحية ثرية تعي�س يف �ل�سفة �لغربية، كان و�لدها د�ود 
�لطويل م�سرفيا، فيما لو�لدتها رميوند� �لطويل �هتمامات �سيا�سية و�إعالمية و�أدبية.

بد�أت م�سارها �لتعليمي يف �لأر��سي �لفل�سطينية، وبعد ذلك �نتقلت �إلى فرن�سا ملتابعة در��ساتها 
�جلامعية يف جامعة �ل�سوربون بالعا�سمة باري�س.

يعود �أول لقاء بني �سهى �لطويل ويا�سر عرفات �إلى عام 1985 يف خميم �لوحد�ت بالأردن، كانت 
هي يف مطلع �لع�سرينات، وكان عمره   58 عاما.

مرتجمة  وحتديد�  لعرفات  م�ساعدة  �سهى  �أ�سبحت  �إذ  عمل،  عالقة  �إل��ى  �ملعرفة  تلك  تطورت 
خالل لقاء�ته مع �مل�سوؤولني و�ل�سا�سة �لفرن�سيني.

يف عام 1989 تزوجها يا�سر عرفات وهي يف �ل�سابعة و�لع�سرين من عمرها وكان عمره 61  دون 
�أن يتم �إ�سهار ذلك، وبقي �لأمر �سر� حم�سور� يف عدد قليل من �ل�سخ�سيات �لفل�سطينية �لتي كانت 

�ساهدة على ذلك �لزو�ج.

�تخذت  �لتي  تون�س  يف  جانبه  �إل��ى  لتعمل  و�نتقلت  �لإ���س��الم،  �عتنقت  عرفات  من  زو�جها  بعد 
�أعقاب �لجتياح  �أبرز قياد�تها من لبنان يف  منها منظمة �لتحرير �لفل�سطينية مقر� لها، بعد خروج 

�لإ�سر�ئيلي عام 1982.

ومل يتم �إعالن زو�جهما على �ملالأ �إل يف  ني�سان 1992، عندما ذهبت �سهى �إلى ليبيا لال�ستف�سار 
عن م�ضري عرفات بعد �ضق�ط طائرته يف ال�ضحراء الليبية.

�إلى جانب عرفات يف �لأر��سي �لفل�سطينية مع بدء و�سع �للبنات �لأولى  �نتقلت �سهى للعي�س 
للموؤ�س�سات �لفل�سطينية يف �ل�سفة و�لقطاع بعد توقيع �تفاقية �أو�سلو يف 13 �أيلول 1993.

�بنتها �لأول����ى و�لأخ����رية، وك���ان ذل��ك يف م�ست�سفى  �أث��م��ر زو�ج��ه��م��ا م��ي��الد  يف 24 مت��وز 1995، 
بالعا�سمة �لفرن�سية. �ختار عرفات لبنته ��سم زهوة وفاء لروح وذكرى و�لدته �لتي توفيت عام 1933.

وبعد �أن تبني على �أر�س �لو�قع �أن �لحتالل �لإ�سر�ئيلي مل يلتزم مبا جاء يف تلك �لتفاقيات، 
ب��د�أت قو�ت �لحتالل يف �جتياح �ل�سفة �لغربية بني �لفينة و�لأخ��رى و�سن غ��ار�ت جوية على  حيث 

قطاع غزة، غادرت �سهى وبنتها زهوة �لأر��سي �لفل�سطينية عام 2000.

بد�ية، �أقامتا يف م�سر قبل �نتقالهما �إلى باري�س. وبعد رحيل عرفات �نتقلت �سهى عرفات و�بنتها 
للعي�س يف تون�س �لتي منحتها �جلن�سية. لكن مقامها يف تون�س مل يطل كثري� ب�سبب خالفات ن�سبت 
تلك  و��ستدت  علي.  بن  �لعابدين  زين  �ملخلوع  �لتون�سي  �لرئي�س  زوجة  �لطر�بل�سي  ليلى  وبني  بينها 
�خلالفات �إلى درجة �أن �سهى عرفات ��سطرت �إلى مغادرة تون�س �لتي �سحبت منها �جلن�سية عام 2007.

زهوة  يا�صر عرفات 
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بعد حمطة تون�س، كانت مالطا �لوجهة �لأخرية ل�سهى عرفات و�بنتها زهوة. وتعكف على تربية 
�مل�سوؤوليات  لقاء  ر�تب زوجها  �سهريا هو  �لفل�سطينية معا�سا  �ل�سلطة  تتلقى من  �إنها  �بنتها.  وتقول 

و�ملهام �لتي تقلدها على ر�أ�س عدد من �لهيئات �لفل�سطينية.

خرجت �سهى عن �سمتها، و�أدل��ت بحديث �لى جريدة �حلياة �لتي ز�رتها يف مالطا. وقالت �ن 
"و�سية معنوية تدعو �لى  "مل يرتك و�سية مكتوبة" بل  �نه  "�سر موت عرفات دفن معه"، م�سيفة 
�لتم�سك بالثو�بت". وقالت �نه لطاملا متنى دفنه يف �لقد�س، فاإنها �ستعمل حتى �آخر يوم من حياتها 

على حتقيق �منيته.

وجاء حديث �سهى �لى "�حلياة" متز�منا مع �فتتاح �لرئي�س حممود عبا�س �سريح يا�سر عرفات 
يف مقر �ملقاطعة )�لرئا�سة( يف ر�م �هلل حيث قال: "نوؤكد لكم �أننا �سن�ستمر يف �مل�سرية حتى يعاد دفنه يف 

�لقد�س حيث ولد و�أحب و�سعى، ومعه �سعبنا، �لى �أن تكون عا�سمة فل�سطني". 

�لع�سكري  �لفرن�سي  �مل�ست�سفى  �أبي عمار وحقيقة ما جرى يف  وحتدثت �سهى عن فرتة مر�س 
دون  �لطبية من  �لتقارير  وج��اءت  ��ست�سهاده،  �سر  ك�سف  �أح��د  ي�ستطع  "مل  وقالت:  يعالج.  كان  حيث 

حتديد �ل�سبب �لطبي حلالته، لقد دفن �سر موته معه". 

وروت كيف �نها يف فرتة دخوله يف �لغيبوبة، �تبعت ن�سيحة �لطباء �لذين قالو� لها �ن بع�س 
ت�سجيالت  لعرفات  فو�سعت  قلبه،  �ل��ى  حمببة  ق�س�سا  �و  مو�سيقى  �سماعه  ل��دى  ي�ستجيب  �ملر�سى 
"ثم كنت  �لتي كان يحبها كثري�ً،  �لفائقة لياًل نهار�ً، خ�سو�سا �سورة مرمي  �لعناية  قر�آنية يف غرفة 
�أبي عمار يل قبل مماته  �أحاديث  �آخر  �لقد�س، فهذه كانت  �إلى  �أحدثه عن طفولته وو�لدته وعودته 

ودخوله يف �لكوما )�لغيبوبة(".

ونفت �ن يكون عرفات ترك لها ماليني �لدولر�ت ومنازل و�ر��سي و�نها تعي�س حياة بذخ، وقالت 
�أبا عمار ع�سية �حل�سار،  �إعالمية غربية وعربية بد�أت تطاول  "حملة  �سياق  تاأتي يف  �ملز�عم  �ن هذه 

وتعدته بعد ذلك لتطاول عائلته، وهي ما تز�ل م�ستمرة بعد ��ست�سهاده للنيل منه كرمز وكتاريخ".

لها ماليني  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  �لتي حتدثت عن �سفقة قدمت مبوجبها  �لأخبار  نفت  كما 
"كل ما قدمته يل �ل�سلطة هو معا�س �سهري بدل معا�س �لتقاعد لزوجي، وهذ�  �ل��دولر�ت، وقالت: 
�ملبلغ معروف ومعلن وهو ع�سرة �آلف دولر �سهرياً، وذلك لتعليم زهوة ولتاأمني حياة كرمية يل ولها".

�أنه  �لعابدين بن علي جن�سيتنا، مع  زين  �لتون�سي  �لرئي�س  �سحب  "فوجئت بخرب  �نها  وقالت 
كانت جتمعني بزوجته وعائلته �سد�قة قدمية، وحتى �ليوم مل نت�سلم من �لرئي�س �لتون�سي �أي تف�سري، 
�ل�سخ�سية،  �غر��سنا  ��سرتجاع  زه��وة،  و�لدتي ول  �أن��ا ول  ن�ستطع، ل  �لآن مل  �أن��ه حتى  �ملوؤ�سف  ومن 
و�بنتي ت�ساألني دوماً متى �سري�سل لنا عمو زين �غر��سنا، وهي يف حاجة للكومبيوتر �ملحمول �لذي كان 

قد �أهد�ها �ياه �لرئي�س �لتون�سي يف عيد ميالدها".
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غزو العراق للكويت 
وجاءت التطورات الإقليمية لت�صغط  على يا�صر عرفات ولتاأخذ منه  كثريا من الوقت 
واجلهد ..فبعد غزو العراق للكويت يف الثاين من اآب 1990 حاول عرفات التو�صط والو�صول 
يف  نف�صه  عرفات  .وجد  جدوى  دون  يف  املوقف  ولكن  ا�صافيا  تدهورا  مينع  عربي  حل  اإلى 

موقف �صعب ليح�صد عليه.

اغتيال أبي إياد 
نحو  تتجه  اجلميع  اأنظار  كانت  وبينما   1991 الثاين  كانون  من  ع�صر  الرابع  ليلة  ويف 
العراق،تلقى عرفات  الأمريكي على  للهجوم  العك�صي  العد  بداأ  العربي حيث  منطقة اخلليج 
�صربة �صاعقة اأخرى.. و�صله نباأ اغتيال �صالح خلف "اأبي  اإياد"  الرجل الثاين يف فتح يف 
عملية نفذها املو�صاد االإ�صرائيلي يف قرطاج بتون�س بوا�صطة منظمة اأبي ن�صال، واغتيل معه 
هايل عبد احلميد "اأبو الهول" ع�صو اللجنة املركزية ل�"فتح"، وفخري العمري اأحد معاوين 
اأبي اإياد . لقد خ�صر عرفات اأحد اقرب معاونيه و�صديقا عزيزا على قلبه .وجاء الغتيال يف 

وقت ع�صيب،  فقد كان اجلميع من�صغال مبا يحدث يف الكويت.

مؤتمر مدريد
مع انتهاء حرب اخلليج 1991، اأ�صبح  الو�صع �صعبا واعترب عرفات اأن الأمة العربية 
هي اخلا�صرة واأن اإ�صرائيل هي الرابحة بعد هزمية العراق وتدمري الكويت وانهيار النظام 
العربي، والذي جاء متزامنا مع انهيار الحتاد ال�صوفيتي واملنظومة ال�صرتاكية، دفع عرفات 

والفل�صطينيون ثمن ما راآه الكثريون وقوفا اإلى جانب العراق. 

الفل�صطينيني، ا�صطر  وجاءت �صيغة امل�صاركة يف املوؤمتر الدويل لل�صالم على ح�صاب 
عرفات ومبوافقة املجل�س الوطني الفل�صطيني يف دورته الع�صرين يف اأيلول 1991 يف اجلزائر 
فيه  ي�صارك  فل�صطيني م�صرتك   - اأردين  وفد  الفل�صطينية �صمن  امل�صاركة  قبول  �صيغة  اإلى 

فل�صطينيون من �صكان الأر�س املحتلة مع ا�صتثناء �صكان القد�س. 

خوان  امللك  ال�صباين  العاهل  افتتح  عندما  يتحقق  اأحالمه  اأحد  اأن  عرفات  واعترب 
 1991 ال��ث��اين  ت�صرين   20 يف  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  لل�صالم  م��دري��د)29(  "موؤمتر  كارلو�س 
مب�صاركة الفل�صطينيني برعاية الرئي�صني االأمريكي جورج بو�س "الأب" وال�صوفييتي  ميخائيل 
غوربات�صوف،  �صحيح اأن منظمة التحرير ا�صتبعدت من امل�صاركة ب�صكل مبا�صر فيه اإل اأنها 
كانت املرة الأولى منذ العام 1948 التي يكون فيها الفل�صطينيون �صركاء  يف املفاو�صات مع 

اإ�صرائيل.
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�صارك الفل�صطينيون �صمن وفد اأردين - فل�صطيني م�صرتك، وكان عرفات الغائب الأكرب 
عن املوؤمترلكنه كان حا�صرا من خالل الوفد الفل�صطيني الذي اختار اأع�صاءه،  وبالن�صبة له، 
كان عرفات يعترب اأن الوفد الفل�صطيني ميثل منظمة التحرير..  كانوا يتلقون التعليمات منه 

من مقره يف تون�س وكان يقول:"لن يتم �صيء بدون موافقتنا". 
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)29( مؤتمر مدريد لعام 1991 
�إ�سبانيا و�ساركت يف  هو موؤمتر لل�سالم عقد يف 20 ت�سرين �لثاين 1991 يف مدريد، ��ست�سافته 
رعايته �لوليات �ملتحدة و �لحتاد �ل�سوفيتي. وكان حماولة من جانب �ملجتمع �لدويل لإحياء عملية 
�إ�سر�ئيل و �لفل�سطينيني وكذلك  �لتي ت�سمل  �لفل�سطينية من خالل �ملفاو�سات،  �ل�سالم �لإ�سر�ئيلية 

�لبلد�ن �لعربية، مبا فيها �لأردن و لبنان و �سوريا.

لبنان  �مل�سرتك،  �لفل�سطيني  �لأردين  و�لوفد  �إ�سر�ئيل  بني  ثنائية  مفاو�سات  �ملوؤمتر  �أعقبت 
و�سوريا على �لتو�يل. وعقدت �جتماعات ثنائية لحقة يف و��سنطن يف كانون �لأول 1991، ويف 28 كانون 
�لثاين 1992، بد�أت مفاو�سات متعددة �لأطر�ف ب�ساأن �لتعاون �لإقليمي يف مو�سكو، ح�سرتها �إ�سر�ئيل 

و�لوفد �لأردين �لفل�سطيني و�ملجتمع �لدويل، ولكن دون لبنان و�سوريا.

"�إن على  �أي��ب��اك،  بيكر جلمهور  �لأمريكي جيم�س  وزي��ر �خلارجية  ق��ال  �أي��ار 1989،   22 بحلول 
�إ�سر�ئيل �أن تتخلى عن �سيا�ستها �لتو�سعية"، �أخذ هذ� �لت�سريح كثرًي� كاإ�سارة باأن �سنو�ت ريغان �ملوؤيدة 

لإ�سر�ئيل قد ولت. بعد حرب �خلليج .

يف �آذ�ر 1991 خاطب �لرئي�س جورج بو�س �لأب �لكونغر�س يف خطاب كثرًي� ما ��ست�سهد به كبيان 
�ل�سيا�سة �لرئي�سية لإد�رة بو�س حول �لنظام �جلديد يف �ل�سرق �لأو�سط عقب طرد �لقو�ت �لعر�قية من 
�لكويت، بالإ�سافة �إلى �حلفاظ على وجود د�ئم للقو�ت �لبحرية �لأمريكية يف �خلليج، وتوفري �لأمو�ل 
�لالزمة لتنمية �ل�سرق �لأو�سط، وو�سع �سمانات �سد �نت�سار �لأ�سلحة غري �لتقليدية، يالحظ مايكل 
�أورين "�أن حمور برناجمه، مع ذلك، كان حتقيق معاهدة عربية �إ�سر�ئيلية قائمة على مبد�أ �لأر�س 

مقابل �ل�سالم و�لوفاء باحلقوق �لفل�سطينية".

التحضيرات

كخطوة �أولى، �أعلن بو�س عن �عتز�مه عقد موؤمتر �ل�سالم �لدويل يف مدريد. و�أعربت �إد�رته عن 
�عتقادها باأن هناك فر�سة �سانحة ل�ستخد�م ر�أ�س �ملال �ل�سيا�سي �لذي حققه �نت�سار �لوليات �ملتحدة 
يف حرب �خلليج لتن�سيط عملية �ل�سالم �لعربية �لإ�سر�ئيلية. ركزت مبادرة �ل�سالم على عقد موؤمتر 
دويل متعدد �لأطر�ف ينق�سم �إلى م�سار�ت منف�سلة وثنائية ومتعددة �لأطر�ف. وقام وزير �خلارجية 
و�سع  للموؤمتر.  دعم  على  للح�سول  �ملنطقة  �إل��ى  دبلوما�سية  زي��ار�ت  بثماين  بيكر  جيم�س  �لأمريكي 
�إطار لالأهد�ف ووجهت �لوليات �ملتحدة بال�سرت�ك مع �لحتاد �ل�سوفيتي، ر�سالة دعوة موؤرخة يف 30 

ت�سرين �لأول 1991 �إلى �إ�سر�ئيل و�سوريا ولبنان و�لأردن و�لفل�سطينيني.

الرئي�س جورج بو�س االأب

جيم�س بيكر 
وزير اخلارجية الأمريكي
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وبعد موؤمتر مدريد انتقلت املفاو�صات بني الوفد الإ�صرائيلي والوفد الأردين الفل�صطيني 
امل�صرتك اإلى وا�صنطن.

سقوط طائرة عرفات 
بعد زيارة لل�صودان، حتادث خاللها مع الرئي�س عمر ح�صن الب�صري، وتفّقده الوحدات 
الع�صكرية ال�متمركزة بعيدا عن العا�صمة، غادر عرفات مطار اخلرطوم ني�صان  1992، على 
منت طائرة قدمية رو�صية ال�صنع، طاقمها مكون من طياَرين فل�صطينيني وميكانيكي روماين، 

ومعه ع�صرة من حر�صه ال�صخ�صي وبع�س معاونيه، متجهني اإلى تون�س.

كان من ال�مقرر اأن تهبط الطائرة للتزود بالوقود يف مهبط واحة كفرة، جنوب �صرقي 
بعد  خطتهم.  تعديل  اإلى  ا�صطراهم  الرملية  الزوابع  و�صدة  الروؤية  انعدام  اأن  غري  ليبيا. 
 : التالية  الر�صالة  الليبية  العا�صمة  ال�مراقبة يف  برج  التقط  واأربعني دقيقة،  ب�صاعة  االإقالع 
"الرحلة اخلا�صة اخلرطوم- تون�س ال ت�صتطيع الهبوط. نوا�صل طريقنا اإلى ال�صارة"، نحاول 
الهبوط ااال�صطراري". بعدها بخم�س دقائق، اختفت الطائرة عن �صا�صات الرادار الليبية. 
انقطع الت�صال الال�صلكي معها..اأعلنت حالة الطوارئ. وعلى الفور، تناقلت وكالت الأنباء 
العاملية الكربى خربا مفاده: طائرة عرفات اختفت و�صط ال�صحراء الليبية. و�صاد العتقاد 

لنحو خم�س ع�صرة �صاعة باأن الطائرة حتطمت واأن عرفات مات.

 حني ثارت العا�صفة الرملية العاتية، انتقل عرفات اإلى مق�صورة القيادة، ول�ما  قرر 
وارتدى بزته  الطائرة، فعاد،  اإلى موؤخر  يعود  اأن  الهبوط اال�صطراري، طلبا منه  الطياران 
اإذا لقي حتفه يف احلادث. �صّلى، وردد  الع�صكرية  بثيابه  اأن يكون  الع�صكرية، رغبة منه يف 

الركاب من ورائه اآيات من القراآن، ومنها الآية :"قل لن ي�صيبنا اإل ما كتب اهلل لنا".

روى عرفات يف ما بعد اأنه يف حلظة ا�صطدام الطائرة بالأر�س راأى اأبا جهاد واأبا اإياد، 
وال�ميكانيكي يف  الطياران  ..  وظل  قادم  اأنا  اأبو جهاد،  يقول:  �صمعه  اأنه  اأحد حرا�صه  واأكد 
مق�صورة القيادة، مع اأن اأنظمة الطريان الدولية تن�س على اأنه يف حالة اخلطر، يتعني على 
اأحد الطياَرين اأن ينتقل اإلى موؤخرة الطائرة لالحتماء. ل�م يقبل اأحد من الأ�صخا�س الثالثة 
ال�موجودين يف مق�صورة القيادة مغادرة موقعه، وراح كل واحد منهم يبذل ق�صارى جهده من 

اأجل اإنقاذ قائد ال�صعب الفل�صطيني والركاب الآخرين.

ا�صطدمت الطائرة )30( اأخريا بكثيب رملي. قذف عرفات ل�م�صافة ثالثني مرتا، و�صط رمال 
ال�صحراء الليبية. كان  جميع الركاب جرحى، ولكنهم اأحياء ما عدا الطياَرين وال�ميكانيكي .

يد  حقيبة  على  الناجون  عرث  ومبعجزة  الرمال،  يف  ومدفونة  متناثرة  احلقائب  كانت 
عرفات، حيث توجد الأ�صرار الأ�صد ح�صا�صية ل�منظمة التحرير الفل�صطينية...
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)30( سقوط طائرته
كتب احمد عبد الرحمن عن حادثة �ضق�ط طائرة عرفات "�أين �أبو عمار؟" لقد فقد برج �ملر�قبة 

يف مطار �لكفرة �لليبية �لت�سال مع �لطائرة �لتي تقل �أبا عمار.

كان �أبو عمار يف �لطائرة �لرو�سية �ل�سنع من نوع توبوليف، وهي قدمية، ولكنها تعترب طائرة 
للتزود  الليبية  الكفرة  مطار  يف  الهب�ط  ت�ضت�جب  ت�ن�ض  اإلــى  اخلرط�م  من  املقررة  ورحلتها  ق�ية، 
بالوقود. وب�سبب هبوب عا�سفة رملية مل ت�سهد �ل�سحر�ء �لليبية مثيال لها منذ خم�سني عاما، مل 
يتمكن كابنت الطائرة غ�ضان يا�ضني وم�ضاعده حممد دروي�ض، ومعهما املهند�ض الروماين، من الهب�ط 
يف مطار الكفرة، ولهذا قرر الكابنت الت�جه اإلى مطار ال�ضارة حيث تتمركز الق�ات الفل�ضطينية. اإل 
�أن �لعا�سفة �لرملية كانت قد �متدت �إلى مطار �ل�سارة، وبني �لكفرة و�ل�سارة بد�أ �لوقود ينفذ، و�أ�سبح 
الكابنت وم�ضاعده  اأمــام  ال�ضارة. ولهذا مل يكن  التحليق بحثا عن مطار  ال�ضتمرار يف  امل�ضتحيل  من 
املهند�ض الروماين اإل الهب�ط ال�ضطراري و�ضط العا�ضفة ويف ال�ضحراء. اأما ا�ضتمرار الطريان فكان 
يعني �ضق�ط الطائرة ووفاة اجلميع، وعلى الطائرة اأب� عمار قائد ال�ضعب الفل�ضطيني. وكان على قائد 
"فتحي �لبحرية" �إجال�س  �أبي عمار، وتولى قائد حر�س �لرئي�س  �مل�ستحيل لإنقاذ  �أن يعمل  �لطائرة 
ول  �أب��ا عمار كثري �حلركة  لأن  �حل��رك��ة،  ملنعه من  �إل��ى جانبه  �خللفي وجل�س  �لكر�سي  �أب��ي عمار يف 
يهد�أ يف �لظروف �لطبيعية، ويريد �أن يعرف كل �سيء عن خط �لطري�ن وعن �ملنطقة �لتي حتلق فوقها 
�أن يهبط ��سطر�ريا و�سط �ل�سحر�ء و�لروؤية  �لطائرة، فما بالك وهو على ظهر طائرة قرر قائدها 

�سفر ب�سبب �لعا�سفة �لرملية.

�لطيار يقرتب من �لأر�س بحكم عد�د �ل�سرعة وعد�د �لرتفاع �لذي يحدد �قرت�بها من �لأر�س، 
ا�ضطدمت الطائرة بتلة رملية فان�ضطرت ق�ضمني، الق�ضم الأمامي اأطبق بفعل ال�ضطدام على الكابنت 
و�حلر�س  عمار  �أب��و  حيث  �خللفي  و�لق�سم  �ل��ف��ور،  على  ق�سو�  حيث  �ل��روم��اين،  و�ملهند�س  وم�ساعده 
بك�سور يف  �أ�سيب  وبع�سهم  ب�سدمة هائلة،  و�أ�سيب �جلميع  �أماكنها،  �ملقاعد من  و�ل�سكرتارية طارت 
�أو ك�سور. ومتالك نف�سه ب�سرعة وتفقد  �أن��ه مل ي�سب بجروح  �أب��و عمار فبد�  �أم��ا  �حلو�س و�لأرج���ل. 

حر�سه وبقية مر�فقيه.

�أن فتحي �لبحرية رئي�س حر�سه، مل ي�سب باأي خد�س، بل نه�س وفك �أحزمة  وحل�سن �حلظ 
�ملقعد عن �أبو عمار �لذي بد� و�عيا ومدركا ملا حدث. حاول �ل�سباب �إنقاذ �لطيارين و�ملهند�س �لروماين، 
ولكن �لكابني، حيث يجل�سون، كان قد �أطبق عليهم و�أ�سابهم �إ�سابات قاتلة �أدت �إلى وفاتهم على �لفور.

يقول فتحي: بعد �إ�سعاف �مل�سابني، قمنا باإ�سعال �لنار على �أمل �أن ير�نا �لنا�س و�إن كانت �لروؤية 
م�ستحيلة.  و�لغريب �إن عو�ء �لذئاب �أخذ يقرتب منا، ولهذ� بد�أنا نخرج مالب�سنا ون�سعل فيها �لنار، 
�إطالق �لنار لقتل �لذئاب لأنها تزد�د �سر��سة،  �أبو عمار من  لأن �لذئاب ل تقرتب من �لنار. ومنعنا 
�لليل بطوله،  �لذئاب. وق�سينا  �إلى معركة مع  ول�سنا بحاجة  �سكل قطيع،  د�ئما على  و�لذئاب تكون 
يقول فتحي: نحن ن�سعل �لنار ونطعمها مالب�سنا وحقائبنا وكانت ر�ئحة �لبال�ستيك �ملحرتق خانقة 

فعال.

ق�سينا خم�س ع�سرة �ساعة، وحتى �لعا�سرة من �سباح �ليوم �لتايل ونحن على هذه �حلال، مع 
قليل من �ملاء وجدناه يف موؤخرة �لطائرة. وكانت قو�تنا يف �ل�سارة بقيادة �لعقيد خالد �سلطان �لذي 
اأمر بانت�ضار الق�ة يف حميط مطار ال�ضارة حيث اأبلغه برج املراقبة يف مطار الكفرة اأن كابنت الطائرة 
املنك�بة اأبلغه اأنه �ضيحاول الهب�ط يف مطار ال�ضارة، ثم انقطع الت�ضال معه، ويف �ضاعات ال�ضباح الأولى 
كانت طائر�ت فرن�سية وم�سرية وليبية تبحث عن �لطائرة، �أما �لذي عرث على �لطائرة �ملحطمة و�أبي 
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عمار و�سط هذه �ل�سحر�ء و�لرمال �ملتحركة فكان دورية فل�سطينية من قو�ت �ل�سارة بقيادة �لعقيد 
خالد �سلطان، حيث ��ستعانت �لدوريات �لفل�سطينية باأبناء �ل�سحر�ء �لليبية �لذين لديهم خربة طويلة 

يف حياة �ل�سحر�ء وعو��سفها و�جتاهات �لرياح.

�لتي  �ملعجزة  وك��ان��ت  �ل��ط��ائ��رة.  على  �لعثور  مت  �ل�سحر�ء  يف  �لبحث  م��ن  �ساعات  خم�س  وبعد 
ي�ستحيل ت�سديقها �أن �أبا عمار على قيد �حلياة، وخالل �ساعة من �لزمن وبعد �لعا�سرة بقليل، �أر�سل 
وكانت  �ل�����س��ارة،  مطار  ويف  بخري"  عمار  "�أبو  �لتالية:  �لربقية  �لال�سلكي  جهاز  على  �سلطان  خالد 
�لعا�سفة �لرملية قد هد�أت، �سكر �أبو عمار �لطيارين �مل�سريني و�لليبيني و�لفرن�سيني، ونقلته طائرة 
ليبية مع حر�سه �مل�ساب بالك�سور و�لر�سو�س �إلى طر�بل�س و�لى �مل�ست�سفى مبا�سرة لإجر�ء �لفحو�سات 
ملعرفة �إن كان قد �أ�سيب بك�سور �أو ر�سو�س، وقدم �لأطباء �لإ�سعافات و�أجرو� �لعمليات للك�سور �لتي 

�أ�سابت �ملر�فقني.

�إنها كارثة وقعت. ومن غري �أبي عمار ينجو من حتطم طائرة و�ن�سطارها �إلى ق�سمني، ومن غري 
�لطيارين �لفل�سطينيني يفتدي �أبا عمار بحياته. �إن �لطيارين و�ملهند�س �لروماين قد �فتدو� �أبا عمار 

بحياتهم، وهذه معجزة قد ل تتكرر كثري� يف حياة �لب�سر.

ب�صام ابو �صريف 
م�صت�صار الرئي�س عرفات 
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إنقاذ عرفات 
يف �صاعات الفجر الأولى، وبعد ات�صالت وا�صعة ومعلومات امريكية قدمتها وا�صنطن 
اأجراها مندوب فل�صطني لدى المم املتحدة الدكتور نا�صر القدوة، اكت�صفت  اإثر ات�صالت 
ت�صاد(  وفرن�صية )قدمت من  ليبية وم�صرية  ال�موؤلفة من طائرات  ال�صتطالع اجلوي  فرق 
مكان احلادث، وما لبثت فرق البحث الفل�صطينية التي انطلقت من مع�صكر ال�صاره اأن و�صلت، 
وهكذا اأُنقذ الناجون، واأر�صل عرفات اإلى اجلميع ر�صالة ت�صمنت جملة واحدة "اأ�صكركم، اأنا 
بخري، احلمد هلل، اأبو عمار". وعند ال�صاعة العا�صرة من �صباح الأربعاء، انت�صر اخلرب: مت 

العثور على عرفات حيا يف جنوب ليبيا، على بعد 70 كل�م من ال�صارة مع حطام طائرته.

تلقى الفل�صطينيون جميعهم اخلرب بفرح �صديد، حتى ال�مناه�صون لعرفات اأعربوا عن 
�صعادتهم بنجاته، ومن ذلك مثال رد فعل منظمة اأحمد جربيل )اجلبهة ال�صعبية - القيادة 
العامة( املناه�صة لعرفات والتي بعثت اإليه بر�صالة تهنئة قالت فيها. "اخلامتة ال�صعيدة لهذه 
ال�ماأ�صاة  قد جنبت الثورة الفل�صطينية وال�صعب الفل�صطيني كارثة وطنية، اأبعدها اهلل عنا، ل 

يعرف عواقبها اأحد".

يف طرابل�س، ثم يف تون�س، التي ما لبث اأن عاد اإليها متعافيا متاما، تدفقت مظاهرات 
التعاطف التي قدمت من كافة اأنحاء العال�م، فقط يف دم�صق  ل�م تقدم ال�صحافة ال�صورية اإل 

تقريرا مقت�صبا عما حدث.

كان احلادث منا�صبة)31( لكي ُيطرح لأول مرة ال�صوؤال التايل: من �صيخلف عرفات اإذا 
اقت�صت ال�صرورة؟  اأما عرفات، فقد اكتفى بت�صريح قال فيه اإنه ل�م يكن من ال�صعب، لو لقي 

حتفه يف احلادث، اختيار بديل له من منظمة التحرير.

نا�صر القدوة

اأحمد جربيل - اجلبهة ال�صعبية



134

اخل��ارج،  يف  ثم  اأوال  تون�س  يف  ب�صرعة،  العادية  ن�صاطاته  ممار�صة  اإل��ى  عرفات  عاد 
فالتقى بال�ملك ح�صني يف عمان، وتباحث معه حول عملية ال�صالم وحرب اخلليج، حيث وجدا 
نف�صيهما مرة اأخرى يف مع�صكر واحد. �صكر.. عرفات العاهل الأردين ل�ما اأبداه من اهتمام 
الآن معافى  واأنا  �صال�ما مبعجزة،  لقد خرجت من هذا احلادث  الطائرة:  بعد حادث  دائم 

وم�صتعد ل�موا�صلة معركتي من اأجل فل�صطني.

و يف عمان يف الأول من حزيران 1992 وبطلب من الطبيب اأ�صرف الكردي متكن امللك 
ح�صني من اإقناع يا�صر عرفات باإجراء فح�س طبي بعد اأن كان قد ا�صتكى من اأمل حاد يف 
اأجرى  ال�ملك ح�صني الطبي، حيث  اإلى مركز  الراأ�س  وا�صطحبه امللك يف �صيارته اخلا�صة 
تهدد  اجلمجمة  عظم  حتت  متجمدة  دم  كتلة  وجود  اأظهر  الذي  الإ�صعاعي،  ال�م�صح  اأخريا 
بعد ذلك  اإجراء عملية جراحية  اإلى  ا�صطر  الدماغ. وهكذا  نقاط حيوية يف  بال�صغط على 

ب�صاعات .

ل�م تكن احلالة ال�صحية لعرفات قبل حادث الطائرة تثري اأي قلق خا�س، مل يكن  ملفه 
�صحته  تظل  اأن  الأطباء،  بح�صب  ال�مده�س،  من  كان  الذكر.  ي�صتحق  �صيئا  الطبي  يت�صمن 

جيدة طوال هذا الوقت، بالنظر اإلى طبيعة مهامه وم�صوؤولياته الكبرية واأ�صفاره العديدة. 

اأن  العملية  اأجريت فيه  الذي  الطبي  ال�مركز  واأكد اخت�صا�صي قلب معروف يعمل يف 
قلب عرفات يعمل على نحو مر�س، ومن ح�صن حظه اأنه ل يدخن، ل�م يكن يعاين ل من �صغط 
الدم ول من ال�صكري، وم�صتوى الكولي�صرتول لديه غري مرتفع اإل قليال، لهذا ال�صبب ل�م يكن 

اأحد يخ�صى من حدوث م�صاعفات خا�صة ب�صبب اإجراء العملية.

الطبيب الردين اأ�صرف الكردي
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هامش 

)31( عرفات يصطحب الحطاب
كان �لرئي�س عرفات قبل �جر�ء �لعملية يف �ملدينة �لطبية. بناء على رغبة من �مللك ح�سني �ن 
يجريها لخر�ج �سظية كانت عالقة يف �لر�أ�س توؤثر على �لدماغ بعد حادثة طائرته و��سابته وقد كانت 
هذه �ل�سظية توؤثر عليه وجتعله يغيب عن �لوعي لثو�ٍن قليلة وقد �ساهدت ذلك يف تون�س حني دعاين 
�لرئي�س عرفات و�لدكتور �حمد �سدقي �لدجاين �إلى غد�ء وقد جل�سنا وكنت حينها مدعو� �لى تون�س 
ليمنحني �لرئي�س و�سام �لقد�س، حيث كان �مللك ح�سني قد منحني من قبل و�سام �لكوكب، فقد كنت 

�ساركت �لوفد �لردين لقاء�ت موؤمتر مدريد.

�ل�سهد�ء، هو عبارة عن كو�سا وورق  ناأكل طعاما ح�سرته �مهات  كنا يف منزل �لرئي�س عرفات 
دو�يل وما �ن �نهينا �لغد�ء حتى �غم�س �لرئي�س عرفات عينيه لثو�ٍن ثم فتحهما وعلمت من �لدكتور 
�ثار �حلادث و��سابة �لدماغ وقال يل: علينا �ن نغادر حتى  �لدجاين �ن هذه �لغيبوبة �لق�سرية من 

يرتاح �لرئي�س.

عدت وقابلته يف عمان وقد جاءها لدخول �ملدينة �لطبية. قبل �ن يدخلها �قام غد�ء ملجموعة 
من ��سدقائه يف بيت �ل�سيافة على �ل��دو�ر �خلام�س يف عمان و�ملبنى �لن هو �ملركز �لوطني حلقوق 
�لن�سان، دعاين حل�سور �لغد�ء �سفري دولة فل�سطني يف عمان �ملرحوم �لطيب عبد �لرحيم،  ووجدت 
�ن �حلا�سرين حو�يل 20 �سخ�سا وكان �لرئي�س عرفات بيننا. على نف�س �لطاولة يتحدث مع �لر�حل 
م�سهور حديثة �جلازي قائد معركة �لكر�مة. حني كنا ننهي �لغد�ء �ر�د �ن ي�سعد �لى �لطابق �لثاين 
حيث غرفة �لنوم لريتاح فام�سك بيدي وقال: تعال معي، �ريد �ن �خربك ب�سيء، ف�سعدت معه وكان 
يبدو عليه �لتعب، فاخذ حذ�ءه من قدميه وجل�س على �ل�سرير يف حني جل�ست على كر�سي مقابل له 
وبد�أ يقول: "�نا م�س عاوز ��سري غيفار� .. �نا عاوز �سيء ل�سعبي". مل �فهم �لتعبري ف�سمت وتظاهرت 
بالفهم لأتركه ي�ستمر يف �حلديث عله يقول �سيئا مفهوما، فهذ� هو ��سلوب عرفات للذين ل يعرفونه، 
ل يقول ما يريد يف كثري من �لحيان ب�سكل مبا�سر، �منا يرتك مل�ستمعه �ن يفهم بطريقته،  وهو ��سلوب 

�مللك �حل�سني رحمه �هلل �ي�سا.

�ل��ى فهم  �ق��رب  �ليوم  ��ستمر وق��ال: نعم �سنذهب ونتحدث ون��ح��اور، فنحن  ومل��ا  ر�آين ��سمت، 
�لعامل �لذي بد�أ نتاج جهود كبرية ومنذ خروجنا من بريوت �لى تون�س ونحن يف حو�ر�ت م�ستمرة. ثم 
عاود �لقول: عاوز �سيء ل�سعبي.. عاوز �ح�سل على دولة، م�س �حنا يا حطاب وقعنا يف �جلز�ئر وثيقة 
�ل�ستقالل؟ �علنت �نا  قيام دولة فل�سطني، �نت كنت هناك، م�س كده؟ قلت: نعم..  قال: �ذ� �سنرتجم 
ذلك، ما �حنا رحنا على مدريد، هذ� ما يكفي يحتاج �لى عمل �كرث و�نت جيت تون�س و�حنا من تون�س 
بنت�سل بكل �لعامل، وبنتحرك مع �لعامل �نا عاوز ل�سعبي دولة و�سمت،  خرجت و�نا ل �فهم مق�سده 
ولكني بعد ذلك �دركت �نه يريد ذلك عرب �حلو�ر�ت و�ملفاو�سات و�نه كان ب�سدد �ت�سالت �و�سلو �لتي 
جاءت بعد مدريد، كان يقودها عرفات ورفيقه حممود عبا�س، فهمت يف ما بعد �نه يريد طريق �ل�سالم 
)م�س عاوز ��سري غيفار�(، )و�نه يريد �سيئا ل�سعبه( �ي دولة فل�سطينية يف حدود عام 1967 وهذ� ما 

حمله قر�ر 242 �لذي و�فق عليه، وفتح باملو�فقة عليه باب �حلو�ر مع �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

)براءة و�صام �صلطان(

�صلطان احلطاب املوؤلف و�صاحب الرواية
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بداية المفاوضات 

يف الثامن من حزيران 1992 واأمام عد�صات الكامريات واأعني ال�صحافيني، ا�صتقبل 
عرفات يف عمان اأع�صاء الوفد الفل�صطيني ل�مباحثات وا�صنطن م�صجال بذلك ن�صرا عظيما.

ل�م يتاأخر الرد الأمريكي، واأعلن الناطق بل�صان اخلارجية يف اليوم التايل اأن منظمة 
الذي  اللقاء  بالقلق من  ن�صعر  واإننا  بداأناها،  التي  ال�صالم  لي�صت جزءًا من عملية  التحرير 
جرى بني يا�صر عرفات والوفد الفل�صطيني، وقد اطلعنا اجلانب الفل�صطيني على ما ن�صعر به.

الوزراء اجلديد  واأعلن رئي�س  ا�صتفزاز،  اإ�صرائيل بدورها ما اعتربته حماولة  �صجبت 
ا�صحق رابني اأن هذا اللقاء يتناق�س مع اللتزامات التي قطعها الفل�صطينيون ومع التفاقيات 
التي عقدت مع عّرابي عملية ال�صالم. و�صوف تتخذ الإجراءات الق�صائية الالزمة بحق الذين 

التقوا عرفات  .

على  النقاط  و�صعنا  اأن  �صوى  نفعل  ل�م  نحن  بلقائنا،  يبت�صم:  وهو  فقال  عرفات  اأما 
احلروف!  
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مفاوضات واشنطن
قدم  على  الإ�صرائيلي  ال�صتيطان  توا�صل  بينما  مكانها،  وا�صنطن  مفاو�صات  راوحت 
و�صاق. ما الذي كانت تعنيه عملية ال�صالم بالن�صبة لإ�صرائيل؟ كان الوفد الإ�صرائيلي يقوده 
ال�مت�صلب اإلياكيم روبن�صتاين، وهو �صكرتري �صابق ل�صامري، الذي ل�م يكن يعتزم التنازل عن 

�صيء.

يف اجلولة الرابعة ل�محادثات وا�صنطن، هدد رئي�س الوفد الفل�صطيني حيدر عبد ال�صايف 
ما  وهو  ال�محتلة،  الأرا�صي  يف  ال�صتيطان  بتجميد  قرار  ي�صدر  ل�م  اإن  ال�مفاو�صات  بقطع 
يرف�صه الإ�صرائيليون قطعا. وبرغم �صغوطات عرفات، احلري�س على موا�صلة ال�مباحثات، 
اأثناء اجلل�صة ال�صابعة، يف ت�صرين الأول 1992، غري اأن �صغوط  اأعلن عبد ال�صايف ان�صحابه 
عرفات وال�مظاهرات التي جتمعت اأمام بيته حملته على الرتاجع عن قراره والعودة اإلى قاعة 

ال�موؤمترات. 

ويف اأواخر ت�صرين الثاين 1992 زار الرئي�س الفرن�صي فران�صوا ميرتان اإ�صرائيل وقال 
اأمام قادتها ويف موؤمتر �صحايف :منظمة التحرير الفل�صطينية هي ال�محاور الوحيد ال�ممكن، 
ل  اأنه  اإلى  خل�صت  اآخرين،  فل�صطينيني  مع  اأجريتها  التي  القليلة  الت�صالت  اإلى  وا�صتنادا 
توجد قوة حقيقية غري "م. ت. ف" تلوح يف الأفق ال�صيا�صي، حتى اإ�صعار اآخر.  طال�ما تتجاهل 
اإ�صرائيل"م. ت. ف"، لن تكون هنالك مفاو�صات مثمرة مع الفل�صطينيني..  اأظن اأن ثمة دولة 
فل�صطينية قد اعرتفت بها الأمم ال�متحدة حني تاأ�ص�صت دولة اإ�صرائيل. اإحدى هاتني الدولتني 
مت ان�صاوؤها بقوة و�صجاعة، اأما الدولة الأخرى فظلت معطلة. يبدو يل اأن من ال�صعب اأّول اأن 
يعي�س �صعب بال وطن، ثم اأن يعي�س �صعب يف وطنه بدون موؤ�ص�صات وهياكل خا�صة به توؤدي 

طبيعيا اإلى ت�صكيل دولة.

ب�صبب  ال�متزايد  ال�صخط  من  حالة  الفل�صطيني  اجلانَب  ت�صود  كانت  الأثناء،  تلك   يف 
حد  بو�صع  "فتح"،  من  ومعهم  اأع�صاء  ال�معار�صة  من  ق�صم  فطالب  ال�مفاو�صات،  رك��ود 
اأع�صاء  ثلث  من  اأكرث  عليها  وقع  عري�صة  �صدرت  اأن  لبثت  وما  العقيمة.  ال�مباحثات  لهذه 
 ال�مجل�س الوطني الفل�صطيني تطالب بوقف ال�مفاو�صات اإلى اأن تتم ال�موافقة على ا�صرتاك
واإلى اأن يتم جتميد ال�صتيطان الإ�صرائيلي.. بلغ الحتقان حدا  ر�صميا،  ف" فيها  ت.  "م. 
قرر معه ال�مجل�س الثوري ل� "فتح"، ع�صية الدورة التا�صعة لل�مباحثات )اأواخر ني�صان 1993(، 

وقف العملية.

اأن يتمكن  اأخرى، هدد عرفات بال�صتقالة وفر�س عليهم الرتاجع، كان يخ�صى  ومرة 
الأمريكيون والإ�صرائيليون من النفراد بالوفد الفل�صطيني وعزله تدريجيا، ما ي�صكل تهديدا 

لل�صعب الفل�صطيني ول�"م.ت. ف".
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لهذا ال�صبب ظل عرفات متوخيا اأق�صى درجات احلذر، ينتبه لأقل تف�صيل من تفا�صيل 
من  لعدد  �صمح  قد  كان  انه  ببع�صها،خا�صة  ويربطها  ال�معلومات  بني  ويقارن  ال�محادثات، 
م�صاعديه بفتح قناة حمادثات �صرية مع ممثلني عن احلكومة الإ�صرائيلية، وكان يتابع م�صاري 

التفاو�س العلني يف وا�صنطن وال�صري يف العا�صمة الرنويجية اأو�صلو .

قناة تفاوض سرية 
اإ�صرائيل  وزراء  رئي�س  للمفاو�صات،  ال�صرية  القناة  و�صريكه يف  انتظر كل من عرفات 
ا�صحق رابني قبل دخولهما ال�صخ�صي يف العملية ليتاأكد كل منهما اأن الآخر �صيعطي موافقته 
ا�صتحالة  وه��ي:  الت�صكيك،  تقبل  ل  حقيقة  من  راب��ني  وتاأكد  ال�مفاو�صني.  اقرتاحات  على 
تخو�س  التي  وه��ي  ال�صرية  ال�مفاو�صات  تخو�س  التي  فهي  ف"،  ت.  "م.  على  اللتفاف 

ال�مفاو�صات العلنية، وهي وحدها، بقيادة عرفات، ال�صمانة لأية اتفاقية.

اأ�صر على  اأول"..لكن عرفات  "غزة  ال�صرية  ت�صليم  اإ�صرائيل يف املفاو�صات  اقرتحت 
"غزة، اأريحا اأول" ليوؤكد وحدة الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة..ال�صفة الغربية وقطاع غزة  .
كان عرفات قد وجه من مقره بتون�س، يوم 21 كانون الثاين 1992، ر�صالة هاتفية اإلى 
لقاء  اإلى  رابني  الوزراء  ا�صحق  رئي�س  فيها  الإ�صرائيلي، دعا  التلفزيون  الإ�صرائيليني  نقلها 
ال�صجعان من اأجل اإقامة �صالم ال�صجعان، الذي �صوف تنظر اإليه الأجيال القادمة على اأنه 
الركيزة الأولى لبناء ال�صالم،  موؤكدا اأي�صا "على  �صرورة القيام مببادرات من كال الطرفني 
لإقامة �صالم حقيقي وثابت على هذه الأر�س التي تعر�صت لكثري من العذابات. اإن مثل هذا 

اللقاء من �صاأنه اأن ي�صّرع من عملية ال�صالم".

تصعيد االنتفاضة 
اللقاء، فعمل يف اجتاهني:  القبول بهذا  كان عرفات يفكر يف  كيفية حمل رابني على 
دعا عرفات  وهكذا  اأي�صا...  النتفا�صة  بت�صعيد  ولكن  ال�صالم من جهة،  ت�صريع حمادثات 
اأقدام  "حرق الأر�س حتت  ال�مقاومة، واإلى  اإلى ت�صعيد  ال�محتلة  الفل�صطينيني يف الأرا�صي 

ال�محتلني".

من  �صل�صلة  وا�صنطن  يف  الفل�صطيني  الوفد  طريق  عن  عرفات  ق��ّدم   ،1993 ربيع  يف 
ال�مطالب: �صم ممثلني ر�صميني عن "م. ت. ف" اإلى الوفد، عودة الت�صالت ال�مبا�صرة مع 
الوليات ال�متحدة، اعرتاف اإ�صرائيل ر�صميا مبنظمة التحرير الفل�صطينية. واأ�صاع اأي�صا اأنه 
لن ي�صمح باأي تقدم يف حمادثات وا�صنطن اإن ل�م تعالج م�صاألة ال�صيادة الفل�صطينية بو�صوح 
يف التفاقيات ال�مرحلية. بالتوازي مع ذلك، قدم اقرتاحا عن طريق ال�م�صت�صار النم�صاوي 
مب�صاعدة  والإ�صرائيليون،  الفل�صطينيون  ال�مندوبون  يقوم  اأن  على  ين�س  فرانيت�صكي  فرانز 

الأمريكيني، باإبرام اتفاقية مبادئ حول احلكم الذاتي يف الأرا�صي ال�محتلة.
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 اأخريا، وجه يف حزيران  ر�صالة �صرية مهمة اإلى رابني اأكد فيها  اأنه هو الوحيد القادر 
يف  املتفاو�صان  الوفدان  لبث  وما  اإ�صرائيل.  مع  اتفاقية  عقد  على  الفل�صطينيني  حمل  على 

اأو�صلو  بعد ذلك اأن تبادل  �صرا م�صودة التفاقية. 

والدة اتفاقية أوسلو
اأو�صلو يف جو من الغبطة، وعقب عرفات من تون�س  يف 20 اآب 1993، اأبرمت اتفاقية 
قائال: "اأ�صعر اأن الدولة الفل�صطينية لي�صت بعيدة.. يجب اأن ننظر اإلى ال�م�صتقبل بعني الأمل".

اإلى وا�صنطن، حيث  اأر�صل الرئي�س عرفات  الوفد الفل�صطيني  اأواخر ال�صهر نف�صه  يف 
افتتحت اجلل�صة احلادية ع�صرة لل�محادثات  للتفاو�س حول خيار "غزة-اأريحا اأول "، وفقا 

لالتفاقيات.

ين�س  مبادئ  م�صروع  اإعالن  على  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عرفات  اأع�صاَء  واأطلع 
على اإقامة �صلطة وطنية فل�صطينية يف الأرا�صي ال�محتلة خالل الفرتة النتقالية، على اأ�صا�س 

حق ال�صعب الفل�صطيني يف ال�صيطرة على اأر�صه، وعلى موارده، وعلى مقّدراته الوطنية .

البيت  يف  اإ�صرائيل  وحكومة  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  1993وقعت  اأيلول   13 ويف 
الأبي�س بوا�صنطن" اتفاق اأو�صلو" )32( بح�صور الزعيم الفل�صطيني.

يدخل للبيت األبيض 
المم  يف  ال�صهرية  وقفته  منذ  مرة  لول  املتحدة  الوليات  اإل��ى  يعود  عرفات  هو  وها 
املتحدة يف نيويورك قبل 19 �صنة، لكنه الآن ببزته الع�صكرية يف البيت البي�س ي�صافح ا�صحق 

رابني رئي�س وزراء العدو" لي�صنع معه �صالم ال�صجعان". 

إقامة السلطة الوطنية 
التفاقية  على  الفل�صطيني  امل��رك��زي  املجل�س  ���ص��ادق   1993 الأول  ت�صرين   12 ويف 
ب�"63"�صوتا ومعار�صة 8 وامتناع 9، كما �صادق على ت�صكيل اأول �صلطة)33( وطنية  فل�صطينية 

يف التاريخ وهي التي �صتتولى اإدارة الأرا�صي املحتلة اإلى اأن جتري النتخابات.
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هامش 

)32( اتفاقية أوسلو
 )إعالن المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية(-1993/9/13

البند )1(
إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية: 

اإن حكومة دولة اإ�صرائيل وفريق منظمة التحرير الفل�صطينية )يف الوفد الأردين الفل�صطيني، اإلى موؤمتر 
ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط( )الوفد الفل�صطيني( ممثاًل لل�صعب الفل�صطيني يتفقان على اأن الوقت قد حان لإنهاء 
تعاي�س  للعي�س يف ظل  وال�صعي  املتبادلة  وال�صيا�صية  امل�صروعة  بحقوقهما  والعرتاف  والنزاع،  املواجهة  عقود من 
�صلمي وبكرامة واأمن متبادلني، ولتحقيق ت�صوية �صلمية عادلة ودائمة و�صاملة وم�صاحلة تاريخية من خالل العملية 

ال�صيا�صية املتفق عليها، فاإن الطرفني يتفقان على املبادئ التالية:

هدف املفاو�صات: اإن هدف املفاو�صات الإ�صرائيلية- الفل�صطينية �صمن عملية ال�صالم احلالية يف ال�صرق  اأ - 
اإقامة �صلطة حكومة ذاتية انتقالية فل�صطينية، املجل�س املنتخب )املجل�س(  اأمور اأخرى،  الأو�صط، من بني 
اإلى  وتوؤدي  �صنوات  اخلم�س  تتجاوز  ل  انتقالية  لفرتة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطيني  لل�صعب 

ت�صوية دائمة تقوم على اأ�صا�س قراري جمل�س الأمن 242  و338.

من املفهوم اأن الرتتيبات النتقالية جزء ل يتجزاأ من عملية ال�صالم مبجملها، واأن املفاو�صات حول الو�صع  ب - 
الدائم �صتوؤدي اإلى تطبيق قراري جمل�س الأمن 242 و338.

البند )2(
إطار الفترة االنتقالية:

اإن الإطار املتفق عليه للفرتة النتقالية مبني يف اإعالن املبادئ هذا.
البند )3(

االنتخابات:

من اأجل اأن يتمكن ال�صعب الفل�صطيني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة من حكم نف�صه وفقًا ملبادئ دميقراطية،  اأ - 
اإ�صراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق  للمجل�س حتت  �صيا�صية عامة ومبا�صرة وحرة  انتخابات  �صتجرى 

عليها، بينما تقوم ال�صرطة الفل�صطينية بتاأمني النظام العام.

ب -  �صيتم عقد اتفاق حول ال�صيغة املحددة لالنتخابات و�صروطها وفقًا للربوتوكول املرفق كملحق؛ بهدف اإجراء 
النتخابات يف مدة ل تتجاوز الت�صعة اأ�صهر من دخول اإعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ.

الفل�صطيني  لل�صعب  امل�صروعة  نحو حتقيق احلقوق  هامة  انتقالية  �صت�صكل خطوة متهيدية  النتخابات  ت -  هذه 
ومتطلباته العادلة.

البند )4(
الوالية:

�صوف تغطي ولية املجل�س منطقة ال�صفة الغربية وقطاع غزة، با�صتثناء الق�صايا التي �صيتم التفاو�س عليها 
يف مفاو�صات الو�صع الدائم. يعترب الطرفان ال�صفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب املحافظة 

على وحدتها و�صالمتها خالل الفرتة النتقالية.
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البند )5(
الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم:

تبداأ فرتة ال�صنوات اخلم�س النتقالية عند الن�صحاب من قطاع غزة ومنطقة اأريحا. اأ - 

�صوف تبداأ مفاو�صات الو�صع الدائم بني حكومة اإ�صرائيل وممثلي ال�صعب الفل�صطيني يف اأقرب وقت ممكن،  ب - 
ولكن مبا ل يتعدى بداية ال�صنة الثالثة من الفرتة النتقالية.

ت -     من املفهوم اأن هذه املفاو�صات �صوف تغطي الق�صايا املتبقية، مبا فيها ق�صايا القد�س، الالجئني، امل�صتوطنات، 
الرتتيبات الأمنية، احلدود، العالقات والتعاون مع جريان اآخرين، وم�صائل اأخرى ذات اهتمام  م�صرتك.

ث -  التفاقات التي مت التو�صل لها للمرحلة النتقالية ل جتحف اأو تخل مبفاو�صات الو�صع الدائم.
البند )6(

النقل التمهيدي للصالحيات والمسؤوليات:

نقل  �صيبداأ  اأريحا،  ومنطقة  غزة  قطاع  من  الن�صحاب  وفور  التنفيذ،  حيز  هذا  املبادئ  اإعالن  دخول  فور  اأ - 
ال�صلطة من احلكومة الع�صكرية الإ�صرائيلية واإدارتها املدنية اإلى الفل�صطينيني املخولني بهذه املهمة، كما هو 

مف�صل هنا �صيكون هذا النقل لل�صلطة ذات طبيعة متهيدية اإلى حني تن�صيب املجل�س.

اأريحا، مع الأخذ  التنفيذ والن�صحاب من قطاع غزة ومنطقة  اإعالن املبادئ هذا حيز  ب -  مبا�صرة بعد دخول 
بعني العتبار ت�صجيع التنمية القت�صادية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، �صيتم نقل ال�صلطة للفل�صطينيني 
يف املجالت التالية: التعليم، الثقافة، ال�صحة، ال�صوؤون الجتماعية، ال�صرائب املبا�صرة وال�صياحة، �صي�صرع 
ميكن  املجل�س،  تن�صيب  يتم  اأن  واإلى  متفق.  هو  كما  الفل�صطينية  ال�صرطة  قوة  ببناء  الفل�صطيني  اجلانب 

للطرفني اأن يتفاو�صا على نقل �صالحيات وم�صوؤوليات اإ�صافية ح�صبما يتفق عليه.
البند )7(

االتفاق االنتقالي:

�صوف يتفاو�س الوفدان الإ�صرائيلي والفل�صطيني على اتفاق حول الفرتة النتقالية )التفاق النتقايل(. اأ -  

ال�صالحيات  ونقل  اأع�صائه،  وعدد  املجل�س،  هيكلية  اأخ��رى:  اأ�صياء  بني  من  النتقايل  التفاق  يحدد  �صوف  ب -  
التفاق  يحدد  و�صوف  املجل�س،  اإل��ى  املدنية  واإدارت��ه��ا  الإ�صرائيلية  الع�صكرية  احلكومة  من  وامل�صوؤوليات 
الق�صائية  والأجهزة  التا�صع(  ل� )البند  الت�صريعية طبقًا  و�صلطته  التنفيذية  املجل�س  �صلطة  اأي�صًا  النتقايل 

الفل�صطينية امل�صتقلة.

ت -  �صوف يت�صمن التفاق النتقايل ترتيبات، �صيتم تطبيقها عند تن�صيب املجل�س، لتمكينه من ال�صطالع بكل 
ال�صالحيات وامل�صوؤوليات التي مت نقلها اإليه م�صبقًا وفقًا ل� )املادة 4( اأعاله.

ث -  من اأجل متكني املجل�س من ت�صجيع النمو القت�صادي، �صيقوم املجل�س فور تن�صيبه، اإ�صافة اإلى اأمور اأخرى: 
فل�صطني  جمل�س  للتنمية،  فل�صطني  بنك  البحري،  غزة  ميناء  �صلطة  للكهرباء،  فل�صطينية  �صلطة  باإن�صاء 
املياه  للبيئة، �صلطة فل�صطينية لالأرا�صي، و�صلطة فل�صطينية لإدارة  لت�صجيع ال�صادرات، �صلطة فل�صطينية 

واأية �صلطات اأخرى يتم التفاق عليها وفقًا لالتفاق النتقايل الذي �صيحدد �صالحياتها وم�صوؤولياتها.

بعد تن�صيب املجل�س، �صيتم حل االإدارة املدنية، وان�صحاب احلكومة الع�صكرية االإ�صرائيلية. ج - 
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البند )8(
النظام العام واألمن:

من اأجل �صمان النظام العام والأمن الداخلي للفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، �صين�صئ املجل�س 
وكذلك  اخلارجية،  التهديدات  �صد  الدفاع  مب�صوؤولية  ال�صطالع  يف  اإ�صرائيل  �صت�صتمر  بينما  قوية،  �صرطة  قوة 

مب�صوؤولية الأمن الإجمايل لالإ�صرائيليني؛ بغر�س حماية اأمنهم الداخلي والنظام العام.
البند )9(

القوانين واألوامر العسكرية:

اأ - �صيخول املجل�س بالت�صريع- وفقًا لالتفاق النتقايل- يف جميع ال�صلطات املنقولة اإليه.

ب - �صرياجع الطرفان ب�صكل م�صرتك القوانني والأوامر الع�صكرية ال�صارية املفعول يف املجالت املتبقية.
البند )10( 

لجنة االرتباط المشتركة اإلسرائيلية- الفلسطينية: 

من اأجل توفري تطبيق هادئ لإعالن املبادئ هذا ولأية اتفاقات لحقة تتعلق بالفرتة النتقالية، �صت�صكل فور 
دخول اإعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ، جلنة ارتباط م�صرتكة اإ�صرائيلية وفل�صطينية؛ من اأجل معاجلة الق�صايا 

التي تتطلب التن�صيق وق�صايا اأخرى ذات الهتمام امل�صرتك، واملنازعات.
البند )11(

التعاون اإلسرائيلي- الفلسطيني في المجاالت االقتصادية:

�صيتم  واإ�صرائيل،  الغربية وقطاع غزة  ال�صفة  بتطوير  الت�صجيع  اأجل  للتعاون من  املتبادلة  باملنفعة  اإدراكًا 
اأجل تطوير وتطبيق الربامج املحددة يف الربوتوكولت  اإ�صرائيلية-فل�صطينية، من  اإن�صاء جلنة تعاون اقت�صادية 

املرفقة  باأ�صلوب تعاوين، وذلك فور دخول اإعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ.
البند )12(

االرتباط والتعاون مع األردن ومصر:

�صيقوم الطرفان بدعوة حكومتي االأردن وم�صر للم�صاركة يف اإقامة املزيد من ترتيبات االرتباط والتعاون 
بني حكومة اإ�صرائيل واملمثلني الفل�صطينيني من جهة، وحكومتي الأردن وم�صر من جهة اأخرى؛ لت�صجيع التعاون 
بينهما، و�صت�صمن هذه الرتتيبات اإن�صاء جلنة م�صتمرة �صتقرر- بالتفاق- على اأ�صكال ال�صماح بدخول الأ�صخا�س 
الذين نزحوا من ال�صفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بالتوافق مع الإجراءات ال�صرورية ملنع الفو�صى والإخالل 

بالنظام، و�صتتعاطى هذه اللجنة مع م�صائل اأخرى ذات الهتمام امل�صرتك.
البند )13(

إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية:

بعد دخول اإعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ، ويف وقت ل يتجاوز ع�صية انتخابات املجل�س؛ �صتتم اإعادة انت�صار  اأ - 
القوات الع�صكرية الإ�صرائيلية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، بالإ�صافة اإلى ان�صحاب القوات الإ�صرائيلية 

الذي مت تنفيذه وفقًا للمادة 14.

عند اإعادة انت�صار قواتها الع�صكرية، �صت�صرت�صد اإ�صرائيل مببداأ وجوب اإعادة انت�صار قواتها الع�صكرية خارج  ب -  
املناطق املاأهولة بال�صكان.

�صيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من اإعادة النت�صار يف مواقع حمددة مع تويل امل�صوؤولية عن النظام العام والأمن  ح - 
الداخلي من قبل قوة ال�صرطة الفل�صطينية.
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البند )14(
االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا: 

 �صتن�صحب اإ�صرائيل من قطاع غزة ومنطقة اأريحا، كما هو مبني يف الربوتوكول املرفق يف ملحق )2(.
البند )15(

تسوية المنازعات:

�صتتم ت�صوية املنازعات النا�صئة عن تطبيق اأو تف�صري اإعالن املبادئ هذا، اأو اأية اتفاقات لحقة تتعلق بالفرتة  اأ - 
االنتقالية، بالتفاو�س من خالل جلنة االرتباط امل�صرتكة التي �صتت�صكل وفقًا للمادة )10( اأعاله.

اإن املنازعات التي ل ميكن ت�صويتها بالتفاو�س ميكن اأن تتم ت�صويتها من خالل اآلية توفيق يتم التفاق عليها  ب - 
بني الأطراف.

التي ال حتل  االنتقالية  باملرحلة  متعلقة  التحكيم حول خالفات  اإلى  اللجوء  تتفق على  اأن  لالأطراف  ميكن  ج -  
مبا�صرة، ولهذا الغر�س وح�صب التفاق تن�صئ الأطراف جلنة حتكيم.

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

لت�صجيع خطة مار�صال  اأداة مالئمة  املفاو�صات متعددة الأطراف  العمل يف  اأن جمموعات  يرى الطرفان 
وبرامج اإقليمية اأخرى، مبا فيها برامج خا�صة لل�صفة الغربية وقطاع غزة، كما هو م�صار اإليه يف الربوتوكول املرفق 

يف امللحق )4(.
البند )17(

متفرقات:

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

جميع الربوتوكولت امللحقة باإعالن املبادئ واملح�صر املتفق عليه املتعلق به، �صيتم اعتبارها جزءًا ل يتجزاأ   -
من هذا التفاق.

يف  وا�صعا  �صعبيًا  ترحيبا  لقي  لكنه  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  البع�س  من  وانتقادات  معار�صة  التفاق  لقي 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة، حتى بني الالجئني يف املخيمات داخل الوطن ويف ال�صتات لقي التفاق ترحيبا واأثار 

اآمال باإمكانية تغيري الواقع ومب�صتقبل اأف�صل.
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هامش 

)33( السلطة الوطنية الفلسطينية
وقعته  الذي  اأو�صلو  لتفاق  نتيجة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  ت�صكلت 
اإن�صاء �صلطة  اإلى  الفل�صطينية مع )اإ�صرائيل( يف وا�صنطن يف 1993/9/13. حيث دعا التفاق  التحرير  منظمة 
وطنية فل�صطينية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، تبداأ خاللها وقبل العام الثالث من قيامها مفاو�صات فل�صطينية،  
اإ�صرائيلية على ق�صايا الو�صع النهائي وهي القد�س والالجئني وامل�صتوطنات واحلدود واملياه. وعد الفل�صطينيون 

ال�صلطة الوطنية، اخلطوة الأولى على طريق اإقامة الدولة الفل�صطينية، وعا�صمتها القد�س.

ذات���ي���ة ح���ك���وم���ة  ���ص��ل��ط��ة  "اإقامة  اأه�����داف�����ه  م����ن  اأن  الت�����ف�����اق،  م����ن  الأول��������ى  امل�������ادة  يف   وج������اء 
)Self. government( انتقالية فل�صطينية، وجمل�س منتخب لل�صعب الفل�صطيني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة 

لفرتة انتقالية ل تتجاوز خم�س �صنوات توؤدي اإلى ت�صوية دائمة تبنى على اأ�صا�س قراري جمل�س الأمن 242 و338.

وتكون ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، م�صوؤولة عن التعليم والثقافة وال�صوؤون الجتماعية وال�صرائب املبا�صرة 
وال�صياحة يف املناطق التابعة لها. ويف الوقت نف�صه، يتم اإن�صاء ال�صرطة الفل�صطينية والأجهزة الأمنية لتحافظ على 

النظام العام وتطبيق القانون.

كما تكون ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، م�صوؤولة عند تطبيق كامل بنود التفاق بعد ان�صحاب اإ�صرائيل من 
جميع الأرا�صي الفل�صطينية التي احتلتها يف حرب حزيران 1967 التي يقطنها نحو ثالثة ماليني فل�صطيني من 
اأ�صل ثمانية ماليني، يعي�صون يف ال�صفة الغربية )5.900كم2(، وقطاع غزة )365كم2( من اأ�صل 27 األف كيلومرت 

مربع م�صاحة فل�صطني.

اتفق الطرفان الفل�صطيني والإ�صرائيلي، على البدء بتنفيذ التفاق بعد �صهر واحد من التوقيع عليه. اإل اأن 
)اإ�صرائيل( مل تنفذ التفاق، مما اأخر اإقامة ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية اإلى العام التايل، اأي بعد التوقيع على 
اتفاق القاهرة يف �صباط 1994 بني الرئي�س عرفات و�صيمون برييز، وحدد التفاق منطقة احلكم الذاتي يف اأريحا 
وقطاع غزة. واتفق على ت�صيري دوريات م�صرتكة فل�صطينية - اإ�صرائيلية على الطريق التي تربط بني امل�صتوطنات 
يف الأرا�صي الفل�صطينية، وكذلك على الرتتيبات الأمنية على املعابر يف غزة واأريحا. ووقع اتفاق اآخر يف اأيار 1994 
ال�صفة  املبكر لل�صالحيات يف  النقل  اأريحا، و�صمي )اتفاق  الذاتي يف قطاع غزة ومدينة  اأجل تنفيذ احلكم  من 
الفل�صطينية  ال�صلطة  اأعطى  الذي  اأوًل(  )غزة-اأريحا  اتفاق  با�صم  وا�صتهر  الفل�صطينية(.  ال�صلطة  اإلى  الغربية 
ال�صيطرة على 60% من قطاع غزة، وعلى مدينة اأريحا. مما �صمح لقيادة منظمة التحرير الفل�صطينية بالدخول اإلى 
الأرا�صي الفل�صطينية )ال�صفة الغربية وقطاع غزة(، و�صكل الرئي�س الفل�صطيني يا�صر عرفات اثر ذلك، ال�صلطة 

الوطنية الفل�صطينية )جمل�س الوزراء( يف اأريحا يف اخلام�س من متوز 1994.

صالحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها:

عاجلت املواد اخلام�صة وال�صاد�صة وال�صابعة من اتفاق احلكم الذاتي يف قطاع غزة ومنطقة اأريحا املوقع يف 
القاهرة يف 1994/5/4 بني منظمة التحرير الفل�صطينية و)اإ�صرائيل(، واملكمل لتفاق اأو�صلو، �صالحيات ال�صلطة 

الوطنية الفل�صطينية وم�صوؤولياتها، التي حددتها املادة اخلام�صة على النحو التايل:

الإقليمي  اخت�صا�صها  نطاق  يف  تدخل  التي  ال�صوؤون  جميع  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  �صالحيات  ت�صمل  اأول( 
والوظيفي وال�صخ�صي كما ياأتي:

الأولى  املادة  املحدد يف  النحو  اأريحا على  الإقليمي وقطاع غزة ومنطقة  ي�صمل نطاق الخت�صا�س  اأ( 
الأر�س  الإقليمي  ويدخل يف نطاق الخت�صا�س  الع�صكرية.  املن�صاآت  امل�صتوطنات ومنطقة  با�صتثناء 

وباطنها واملياه الإقليمية طبقًا لن�صو�س التفاق.
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ول  التفاق  هذا  يف  عليها  املن�صو�س  وامل�صوؤوليات  ال�صلطات  جميع  الوظيفي  الخت�صا�س  ي�صمل  ب( 
ومنطقة  للم�صتوطنات  العام  والأم��ن  الداخلي  والأم��ن  اخلارجية  العالقات  الولية  هذه  تت�صمن 

املن�صاآت الع�صكرية والإ�صرائيليني والأمن اخلارجي.

متتد الوالية على االأ�صخا�س اإلى جميع االأفراد الكائنني يف نطلق االخت�صا�س االإقليمي امل�صار اإليه  ج( 
اأعاله با�صتثناء الإ�صرائيليني ما مل ين�س على خالف ذلك يف هذا التفاق.

ثانيًا( تخول ال�صلطة الفل�صطينية يف حدود �صالحياتها �صلطات وم�صوؤوليات قانونية وت�صريعية وتنفيذية وق�صائية 
ح�صبما ن�س هذا التفاق.

وجاء يف املادة ال�صاد�صة من اتفاق احلكم الذاتي:

اأوًل( لل�صلطة الفل�صطينية التي �صتقام مبوجب ن�صو�س هذا التفاق واأحكامه:

اأ( ال�صالحيات القانونية املحددة يف املادة ال�صابعة من هذا التفاق واأي�صًا ال�صالحيات التنفيذية.

ب. تتولى م�صوؤولية الق�صاء من خالل �صلطة ق�صائية م�صتقلة.

ج. تكون لها على �صبيل املثال ولي�س احل�صر �صالحية و�صع ال�صيا�صات واالإ�صراف على تنفيذها وا�صتخدام 
موظفني واإن�صاء اإدارات وم�صالح وهيئات وموؤ�ص�صات واإقامة دعاوى على الغري والتقا�صي يف مواجهة 

الغري واإبرام العقود.

د( تكون لها على �صبيل املثال ولي�س احل�صر �صالحية و�صع �صجالت وملفات لل�صكان واإ�صدار �صهادات 
وتراخي�س وم�صتندات.

العالقات  م�صوؤوليات يف جمال  اأو  اأية �صالحيات  الفل�صطينية  لل�صلطة  يكون  ل  املبادىء،  لإعالن  اأ. طبقًا  ثانيًا( 
اخلارجية الذي يت�صمن فتح �صفارات اأو قن�صليات اأو اأي نوع اآخر من البعثات واملكاتب يف اخلارج اأو ال�صماح 
وظائف  وممار�صة  قن�صليني  اأو  دبلوما�صييني  موظفني  تعيني  اأو  اأريحا  منطقة  اأو  غزة  قطاع  يف  باإقامتها 

دبلوما�صية.

مع عدم الخالل باأحكام هذه الفقرة ملنظمة التحرير الفل�صطينية اأن جتري مفاو�صات وتوقع اتفاقات مع  ب. 
حكومات اأو منظمات دولية مل�صلحة ال�صلطة الفل�صطينية يف احلالت الآتية فقط:

امللحق. يف  املحدد  النحو  على  اقت�صادية  اتفاقات  	•

ال�صلطة  الى  العون  تقدمي  الى  الرامية  الرتتيبات  تنفيذ  بغر�س  للمعونات  بلدان مانحة  مع  اتفاقات  	•
الفل�صطينية.

املف�صلة يف امللحق املتعلق باإعالن املبادىء اأو  القليمية  التنمية  خطط  تنفيذ  الى  الرامية  التفاقات  	•
التفاقات التي ت�صري يف اطار املفاو�صات متعددة الأطراف.

والتعليمية. والعلمية  الثقافية  التفاقات  	•

واملنظمات  االأجنبية  الدول  وممثلي  الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  املعامالت  اخلارجية،  العالقات  من  تعد  ال  ج- 
الدولية واأي�صًا اإن�صاء مكاتب متثيلية تلك املن�صو�س عليها اأعاله.

وتناولت املادة ال�صابعة ال�صالحيات القانونية لل�صلطة الفل�صطينية:

لل�صلطة الفل�صطينية �صمن حدود وليتها �صلطة اإ�صدار قوانني مبا يف ذلك القوانني الأ�صا�صية والعادية  	•
واللوائح واأية قوانني اأخرى.
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تكون القوانني التي ت�صدرها ال�صلطة الفل�صطينية مطابقة لن�صو�س هذا التفاق واأحكامه. اأن  يجب  	•

ال�صلطة  ت�صدرها  قوانني  اأية  املخت�صة  امل�صرتكة  اللجنة  تن�صئها  قانونية  فرعية  جلنة  اإبالغ  يتم  	•
الفل�صطينية. ولإ�صرائيل اأن تطلب يف مهلة ثالثني يومًا من اإبالغ اللجنة املذكورة اأن تقرر ما اإذا كانت 

هذه القوانني جتاوز اخت�صا�س ال�صلطة الفل�صطينية اأو تخالف اأحكام هذا التفاق.

وعند ت�صلم الطلب الإ�صرائيلي تف�صل اللجنة الفرعية الت�صريعية مبدئيًا يف دخول هذه القوانني حيز  	•
التنفيذ اإلى حني �صدور قرار منها يف �صاأن املو�صوع.

لتوقيع هذا التفاق �صارية يف قطاع غزة ما مل يتم تعديلها  ال�صابقة  الع�صكرية  والأوامر  القوانني  تبقى  	•
اأو اإلغاوؤها طبقًا لهذا التفاق.

مؤسسات السلطة الفلسطينية:
أوال: مجلس السلطة:

التنفيذي  اأو اجلهاز  الفل�صطيني  الوزراء  وهو مبنزلة جمل�س  الفل�صطينية،  الوطنية  ال�صلطة  تكون جمل�س 
تعديل يف احلقائب  الت�صريعي حدث  املجل�س  انتخابات  اإجراء  وبعد  وزيرًا.  قيامه من 18  الوطنية، عند  لل�صلطة 
الوزارية، كما حدث تعديل اآخر يف عام 1998، وارتفع بذلك عدد الوزارات الفل�صطينية اإلى 24 وزارة، �صوى رئي�س 

ال�صلطة الفل�صطينية، الرئي�س يا�صر عرفات.

وهذه الوزارات حتى عام 2001 هي وزارة التخطيط والتعاون الدويل،وزارة احلكم املحلي، وزارة القت�صاد 
والتجارة، وزارة املالية، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة التعليم العايل، وزارة الثقافة والإعالم، وزارة العمل، وزارة 
ال�صياحة والآثار، وزارة الربيد والت�صالت، وزارة النقل واملوا�صالت، وزارة ال�صوؤون املدنية، وزارة الزراعة، وزارة 
الأ�صغال العامة، وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية، وزارة ال�صناعة، وزارة �صوؤون 

الأ�صرى واملحررين.

ثانيًا: األجهزة األمنية: 

اأن�صاأت ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، ح�صب ما جاء يف املادة الثامنة من اتفاق احلكم الذاتي، اأجهزة اأمنية 
ل�صمان النظام العام والأمن الداخلي للفل�صطينيني. وجاء يف املادة الثامنة: "تن�صىء ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صرطة فل�صطينية قوية، ل�صمان النظام العام والأمن الداخلي للفل�صطينيني يف قطاع غزة ومنطقة اأريحا. وت�صتمر 
احلدود  حماية  عن  امل�صوؤولية  ذلك  يف  مبا  اخلارجية  التهديدات  �صد  الدفاع  مب�صوؤولية  ال�صطالع  يف  اإ�صرائيل 
امل�صرية وخط الهدنة الأردين ومواجهة التهديدات اخلارجية من البحر واجلو وامل�صوؤولية عن اأمن الإ�صرائيليني 
وامل�صتوطنات وتكون لها ال�صالحية الكاملة لتخاذ اخلطوات الالزمة لال�صطالع بهذه امل�صوؤولية". وبناء على ذلك 
قامت ال�صلطة الوطنية باإن�صاء الأجهزة الأمنية الآتية: جهاز الأمن الداخلي )دائرة الأمن العام(، وجهاز ال�صرطة 
املدنية، الذي يتفرع عن جهاز الأمن الوطني، وجهاز الدعاء الع�صكري، وجهاز الأمن الوقائي، واملخابرات العامة، 

وال�صتخبارات الع�صكرية، والأمن الرئا�صي )القوة 17(، وجهاز الدفاع املدين.

ثالثًا: المجلس التشريعي الفلسطيني.

رابعًا: القضاء الفلسطيني :

مكون من حمكمة اأمن الدولة التي ن�صاأت بقرار من رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية يف 1995/2/7، 
وحمكمة العدل العليا الفل�صطينية املكونة من خم�صة ق�صاة فل�صطينيني.
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وقد ق�صمت اتفاقية احلكم الذاتي الولية اجلغرافية لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية اإلى اأربع مناطق:

املدن  وتت�صمن  الفل�صطيني،  والأم��ن  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  اإ�صراف  حتت  تكون  اأ،  املنطقة   –
الفل�صطينية نابل�س  ورام اهلل وطولكرم وجنني وبيت حلم وقلقيلية واخلليل وغزة وخان يون�س ورفح.

الفل�صطينية املحيطة باملدن الرئي�صة، وتكون حتت اإ�صراف م�صرتك لقوات  القرى  ت�صمل  املنطقة ب،   –
ال�صرطة الفل�صطينية وجي�س الحتالل الإ�صرائيلي.

فيها  االأم��ن  ويعهد  غ��زة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  املاأهولة  غري  املناطق  تت�صمن  ج،  املنطقة   –
لالإ�صرائيليني، وال�صلطة املدنية للفل�صطينيني، وت�صري فيها دوريات اأمن م�صرتكة.

ال�صيطرة  حتت  وتكون  الإ�صرائيلي،  اجلي�س  وقواعد  الإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  ت�صمل  د،  املنطقة   –
الإ�صرائيلية.
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عرفات يعود إلى فلسطين 
وا�صل يا�صر عرفات "معركة" التفاو�س مع اإ�صرائيل بنف�س الروح التي حركته دائما: 
يريد �صالم �صجعان وم�صتقبال  اأف�صل ل�صعبه ولالإ�صرائيليني، ولكن دون تنازل عن احلقوق. 
اأما على اجلانب الآخر، فقد حاول الإ�صرائيليون اللتفاف على التفاق وتفريغه من حمتواه 
واقعي  خدعوه..لكنه  الإ�صرائيليني  ب��اأن  عرفات  �صعر  ا�صتحقاقاته،  تنفيذ  من  والتمل�س 
قوة  على  ليحافظ  عرفات  ق�صيته،فتحرك  مل�صلحة  لتطويعها  وي�صعى  التطورات  مع  يتعامل 
اأو�صلو،وا�صتقبل  اتفاق  بعد  يزورها  غربية  دولة  اأول  فرن�صا  وكانت  اآنذاك  "الدفع" النا�صئة 
مل�صاعدة  دولر  مليون  الوروبي 600  الفل�صطيني اجلديد.قدم الحتاد  للكيان  هناك كممثل 
الكيان "الوليد"..وبداأت امل�صاعدات العربية بالتدفق بعد اأن التقى عرفات يف كانون الثاين 

1994بالعاهل ال�صعودي امللك فهد لأول مرة منذ حرب اخلليج.

مجزرة الحرم اإلبراهيمي 
ويف �صبيحة 25 �صباط 1994ا�صتيقظ عرفات على نباأ جمزرة احلرم الإبراهيمي)34( يف 
اخلليل، قتل الإ�صرائيلي  باروخ غولد�صتاين 29 من امل�صلني الفل�صطينيني عند �صالة الفجر 
داخل امل�صجد،  وطلب عرفات من جمل�س الأمن اإر�صال قوات دولية اإلى الأرا�صي املحتلة ملنع 
تكرار املجازر، رف�صت اإ�صرائيل، تدهور املوقف على الر�س، ولكن كان ل بد من املوا�صلة يف 

التفاو�س لتنفيذ اتفاق اأو�صلو.
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هامش 

)34( مذبحة الحرم اإلبراهيمي
مذبحة �حلرم �لإبر�هيمي نفذها باروخ جولد�ستاين �أو باروخ جولد�ستني، وهو طبيب يهودي 
و�ملنفذ ملذبحة �حلرم �لإبر�هيمي يف مدينة �خلليل �لفل�سطينية فجر يوم �جلمعة 15 رم�سان عام 1414 
ه�. �ملو�فق ل� 25 �آذ�ر 1994 �لتي قام بها مع تو�طوؤ عدد من �مل�ستوطنني و�جلي�س يف حق �مل�سلني، حيث 
�أطلق �لنار على �مل�سلني   يف �حلرم �لإبر�هيمي �أثناء �أد�ئهم �ل�سالة فجر يوم جمعة يف �سهر رم�سان، 

وقد ��ست�سهد 29 م�سلياً وجرح 150 قبل �أن ينق�س عليه م�سلون �آخرون ويقتلوه.
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اتفاقية  حول قطاع غزة  القاهرة  اأيار 1994وقع عرفات مع رابني يف  الرابع من  ويف 
اأول"، وكان الأمر بالن�صبة  "غزة-اأريحا  اأريحا  لتبداأ مرحلة نقل الرا�صي املحتلة  ومنطقة 

لعرفات بداية العد العك�صي نحو اإقامة الدولة امل�صتقلة.

بعد التوقيع باأ�صبوع، بداأت القوات الإ�صرائيلية يف الن�صحاب من قطاع غزة واأريحا.

وصول عرفات إلى غزة 
ويف الأول من متوز 1994 كانت فل�صطني على موعد خا�س مع القائد .. كانت تلك هي 
، بل يف اإطار اتفاقية �صالم  ال�مرة الأولى التي يعود فيها اإلى اأر�س الوطن، لي�س كفدائي متخفٍّ
ع عليها،ومعززة باعرتاف دويل اأمام عيون املاليني يف العامل الذين تابعوا عرب ال�صا�صات  وّقّ
اإلى �صطرين.وّدع  بلدة رفح  تق�صم  التي  الرئي�س مبارك حتى احلدود  م�صاهد عودته.رافقه 
الآخر  الوطن على اجلانب  اأر�س  قّبل  الظهر،  بعد  الثالثة من  ال�صاعة  ويف  مبارك،  عرفات 
من احلدود واأّدى ال�صالة �صكرا وحمدا هلل على العودة اإلى  وطنه بعد 27 �صنة من الغياب 

الق�صري.

بالعواطف  مفعمة  اللحظات  كانت  اجلمر،  من  اأح��ر  على  تنتظره  اجلماهري  كانت 
وامل�صاعر.. وكان ال�صخب هائال وكان امل�صهد تاريخيا.. عّلقت انت�صار الوزير "اأم جهاد"، 
لقد  اللحظة.  هذه  حياتي  طوال  انتظرت  قائلة:  ذاتها،  القافلة  يف  عرفات  مع  و�صلت  التي 

ا�صت�صهد زوجي "اأبو جهاد" من اأجلها.

بالأعالم  مزدانة  الطريق  كانت   .. عمار  اأبي  على  اجلهات  كل  من  احل�صود  تدافعت 
غزة  يف  ال�مجهول  اجلندي  ميدان  اكتظ  عرفات.  للرئي�س  عمالقة  وب�صور  الفل�صطينية 
بع�صرات اللف من املتعط�صني اإلى روؤيته ...ت�صلق ال�صبان الأ�صجار والأ�صطح لي�صاهدوا عن 
بعد ذلك الفدائي العائد..القائد الذي يرمز اإلى احلرية والكرامة ال�م�صتعادتني. وما اأن ظهر 
على ال�من�صة، حتى اندفع اجلمهور كموجة هائلة نحوه، حمطما احلواجز،كا�صرا �صياج رجال 

ال�صرطة...

اإلى خميم جباليا الذي انطلقت منه النتفا�صة وقال هناك:  توجه عرفات بعد ذلك 
"لنتحدث ب�صراحة، قد ل تكون هذه التفاقية ملبية لتطلعات البع�س منكم، ولكنها كانت 

اأف�صل ما اأمكننا احل�صول عليه من ت�صوية يف ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة".

النا�س.  ل�م�صافحة  ب�صيارته، متوقفا من حني لآخر  التايل، عرَب قطاع غزة  اليوم  يف 
منه  يقرتبون  يَدعوهم  ب��اأن  ال�صرطة  رج��ال  عمار  اأب��و  فاأمر  اجلماهري،  حما�صة  ا�صتدت 

ويل�م�صونه، اندفعت اجلموع، واكت�صحت يف طريقها حر�س الرئي�س. 
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إلى أريحا بالطائرة 
ويف  الثاين من متوز، اندلعت موجة من التظاهرات اليمينية يف اإ�صرائيل، وبخا�صة يف 
القد�س، اإثر �صائعة مفادها اأن يا�صر عرفات �صوف يعّرج يف طريقه من غزة اإلى اأريحا على 
ال�م�صجد الأق�صى لأداء ال�صالة. لكنه انتقل من غزة اإلى اأريحا يف ذلك اليوم على منت طائرة 
مروحية، وخرج املواطنون ال�صتقباله بحما�صة اأعادت اإلى االأذهان م�صاهد غزة..بل وفاقتها..
اإنهار حاجز االأ�صالك ال�صائكة ال�مزدوج الذي يحمي ال�من�صة حتت �صغط اجلماهري، وهتف 
عرفات مطول مع ال�متظاهرين ب�"الروح بالدم نفديك يا فل�صطني"، ثم راح يهدئ اجلماهري 
�صيئا ف�صيئا، حتى بدا كاأنه ماي�صرتو يقود  فرقة مو�صيقية. بكى الكثريون تاأثرا، اإنها حلظات 

وطنية تاريخية ت�صتح�صر الت�صحيات وتعطي اأمال باأن التحرر من الحتالل  قد بداأ فعال.

الحكومة الفسلطينية تقسم اليمين
ويف ال�مقر اجلديد لل�صلطة الفل�صطينية اجلديدة  يف اأريحا، اأدت احلكومة  الفل�صطينية 
الأولى اليمني الد�صتورية  . ردد عرفات، ومن ورائه اثنا ع�صر وزيرا:اأق�صم باهلل العظيم اأن 
اأكون خمل�صا لوطني، ولقيمه ال�مقد�صة ولرتابه الوطني، واأن اأحرتم الد�صتور والقانون، واأن 

اأعمل ل�م�صلحة ال�صعب الفل�صطيني، واأن اأقوم بواجبي باإخال�س. واهلل �صاهد على ذلك.

وداع تونس 
وبعد  ع�صرة اأيام  من زيارته اخلاطفة اإلى غزة واأريحا، بداأ عرفات ي�صتعد ل�مغادرة 
ق�صر  اإل��ى  توجه  �صفره،  من  �صاعات  فل�صطني.وقبل  يف  نهائيا  لي�صتقر  الوطن  اإل��ى  تون�س 
قرطاج  لوداع الرئي�س التون�صي زين العابدين بن علي واأع�صاء حكومته بعد اأن كان قد زار 

مقربة ال�صهداء الفل�صطينيني يف تون�س.

العودة إلى غزة 
يف 12 متوز، و�صل عرفات اإلى غزة وفور و�صوله توجه اإلى مكتبه، وعقد اأول اجتماع 
مع زمالئه يف القيادة الفل�صطينية.. كانت تنتظرهم مهمات �صخمة ومطلوب اجنازها هذه 

املرة ولأول مرة.

  من أرض الوطن  وليس من المنافي
واإقامة  الوطنية  ال�صلطة  بناء  معركة  عرفات  ب��داأ  بغزة  "املنتدى"  يف  مقره  وم��ن 
موؤ�ص�صاتها.كان مكتبه �صبيهًا بذلك الذي تركه يف تون�س: قاعة اجتماعات، مكاتب، وغرفة 
تون�س.  يف  مكتبه  تزين  كانت  التي  ذاتها  ال�صور  عنها.  غنى  ل  التي  قيلولته  فيها  ليق�صي 
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�صورتان لأبي جهاد واأبي اإياد، ومنظر للحرم القد�صي، بالإ�صافة اإلى نق�س للو�صايا الع�صر يف 
غرفة جانبية، وهي هدية من وزير ال�صوؤون اليهودية يف ال�صلطة الفل�صطينية، احلاخام مو�صيه 

كارتا".   هر�س الذي ينتمي الى  طائفة "ناطوري 

تنظيم قوات األمن 
حتى  ال�مرابطة  ف"،  ت.  "م.  قوات  من  ت�صكلت  التي  الأمن  قوى  تنظيم  عرفات  بداأ 
ذلك الوقت يف بلدان عربية عديدة. وكان القت�صاد يتمتع بالأولوية يف نظر الرئي�س عرفات، 
و ل�م يكن يف ال�صهور الأولى من تاأ�صي�س ال�صلطة الفل�صطينية يف غزة اأي هيكل اقت�صادي، ل 
نظام �صرائب، ول قوانني ا�صتثمار، ول اإجراءات تنظيمية ل�منح القرو�س. لقد ورثت ال�صلطة 
الفل�صطينية يف الواقع اقت�صادا منهارا متاما وبنى حتتية مدمرة، اأزمة �صكن حادة، جماري 

مفتوحة على الف�صاء، وخدمات �صحية �صبه م�صلولة .

اقتصاد منهار 
كان عرفات يرى اأن "اإغالق" الأرا�صي الفل�صطينية،الذي تفر�صه اإ�صرائيل منذ اأوائل 
اأمام  تربز  التي  ال�صعوبات  من  القت�صاد.وا�صتكى  انهيار  تكري�س  يف  رئي�صي  �صبب   1993
تطبيق التفاقيات، ومن اأن الإ�صرائيليني يت�صرفون وكاأنهم بتوقيعهم اتفاقيات اأو�صلو قّدموا 
لنا،  بالن�صبة  وياأخذان.  يقدمان  "الطرفان  لهم:  اأو�صح  عرفات  لكن  للفل�صطينيني.  مكرمة 
نحن اأعطينا �صيئا غاليا جدا، وهو اعرتافنا باإ�صرائيل، الذي فتح لكم اأبواب العال�م العربي، 

لطال�ما حل�متم بهذا منذ اإن�صاء دولتكم، كما اأعلنتم يف العديد من ال�مرات".

بيان واشنطن مع األردن 
اأو�صلو على ا�صتمرار الت�صالت الأردنية-الإ�صرائيلية علنا،  وفعال �صجعت مفاو�صات 
وتكثفت هذه الت�صالت بعد التوقيع على اإعالن ال�مبادئ يف وا�صنطن. ومنذ اليوم التايل لهذا 
اأعمال مفاو�صات  اتفاقية حول جدول  الأمريكية  وزارة اخلارجية  البلدان يف  التوقيع، عقد 
اأيار 1994،  واإ�صرائيل يف  التحرير  القاهرة بني منظمة  اتفاقية  توقيع  بعد  بينهما.  ال�صالم 
التقى امللك ح�صني ورابني يف لندن يف ال�صهر ذاته. ويف اأواخر متوز 1994، اأي بعد اأ�صبوعني 
من ا�صتقرار عرفات يف غزة، وقع ح�صني ورابني وكلينتون اإعالن وا�صنطن)35(،  الذي يدعو 
اإلى و�صع حّد حلالة العداء بني البلدين واإلى التطبيع الفوري للعالقات بينهما. وثارت ثائرة 
عرفات الذي راأى يف اإعالن وا�صنطن انتهاكًا لتفاقيات اأو�صلو، لن الفقرة الثالثة من التفاقية 
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الردنية-الإ�صرائيلية جتاهلت الفل�صطينيني يف مو�صوع اأ�صا�صي  هو القد�س، فقد ن�صت على 
الإ�صالمية  الأماكن  الها�صمية يف  الأردنية  لل�مملكة  الدور اخلا�س  اإ�صرائيل  يلي:  حترتم  ما 
ال�مقد�صة يف القد�س، وعندما تبداأ ال�مفاو�صات حول الت�صوية النهائية، �صوف متنح اإ�صرائيل 
التاريخي لالأردن يف هذه الأماكن، بينما ن�صت اتفاقية او�صلو  على   اأف�صلية مميزة للدور 
اأن م�صتقبل القد�س �صوف يبحث بني الفل�صطينيني والإ�صرائيليني يف بداية ال�صنة الثالثة من 

الفرتة النتقالية.

اللواء جربيل الرجوب- ذراع عرفات اليمنى
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هامش 

)35( إعالن واشنطن
اأ- بعد عدة اأجيال من العداء والدم والدموع، ويف اأعقاب ما خلفته �صنوات الأمل واحلروب، فقد عقد جاللة امللك 
احل�صني ورئي�س الوزراء رابني العزم على و�صع حد لإراقة الدماء والأحزان. فبهذه الروح، عقد اجتماع اليوم 
يف وا�صنطن بني جاللة امللك احل�صني ملك اململكة الأردنية الها�صمية ورئي�س الوزراء وزير الدفاع الإ�صرائيلي 
ال�صيد يت�صحاق رابني بناء على دعوة الرئي�س بيل كلينتون رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية. وت�صكل مبادرة 
الرئي�س كلينتون هذه منعطفًا تاريخيًا يف حماولت الوليات املتحدة الدوؤوبة لتعزيز ال�صالم وال�صتقرار يف 

ال�صرق الأو�صط.

ولقد كان مل�صاركة الرئي�س كلينتون ال�صخ�صية الف�صل يف التفاق على م�صمون هذا الإعالن التاريخي. وما التوقيع 
عليه اإّل �صاهد على روؤياه البعيدة وتفانيه من اأجل ق�صية ال�صالم.

التي  اأثناء اجتماعهما على املبادئ اخلم�صة  الوزراء رابني من جديد  اأكد جاللة امللك احل�صني ورئي�س  ب- لقد 
حتكم فهمهما امل�صرتك جلدول الأعمال املتفق عليه والذي يهدف اإلى التو�صل اإلى اإقامة �صالم عادل ودائم 

و�صامل بني الدول العربية والفل�صطينيني واإ�صرائيل:

1- ت�صعى اإ�صرائيل والأردن اإلى حتقيق �صالم عادل ودائم و�صامل بني اإ�صرائيل وجريانها مثلما ي�صعيان اإلى 
التو�صل اإلى معاهدة �صالم بني البلدين.

الأمن  جمل�س  قراري  على  تقوم  �صالم  حالة  اإلى  للو�صول  مفاو�صاتهما  حثيث  ب�صكل  البلدان  �صيوا�صل   -2
الدويل )242( و)338( يف �صائر جوانبهما مثلما تقوم على احلرية وامل�صاواة والعدالة.

الإ�صالمية يف  املقد�صة  الأماكن  الها�صمية يف  الأردنية  للمملكة  اخلا�س  الدور احلايل  اإ�صرائيل  3- حترتم 
اإ�صرائيل  فاإن  جمراها،  القد�س  ملدينة  النهائي  بالو�صع  املتعلقة  املفاو�صات  تاأخذ  وحينما  القد�س، 
�صتعطي اأولوية عالية لدور الأردن التاريخي يف هذه املقد�صات. وبالإ�صافة لذلك، فقد اتفق الطرفان 

على العمل �صويًا لتعزيز العالقات بني الديانات التوحيدية الثالث.

4- يعرتف البلدان بحقهما والتزامهما بالعي�س ب�صالم مع بع�صهما كذلك مع باقي الدول �صمن حدود اآمنة 
ومعرتف بها. كما يوؤكدان احرتامهما واعرتافهما ب�صيادة كل دول املنطقة ووحدة اأرا�صيها وا�صتقاللها 

ال�صيا�صي.

5- يرغب البلدان يف تطوير عالقات ح�صن اجلوار والتعاون بينهما و�صوًل اإلى حتقيق الأمن الدائم ولتفادي 
التهديدات وا�صتخدام القوة بينهما.

ج- اإن ال�صراع الطويل بني الدولتني يقرتب من نهايته، وعليه فاإن حالة احلرب بني االأردن واإ�صرائيل قد طويت 
�صفحتها.

القيام  عن  �صيمتنع  البلدين  كال  فاإن  عليه،  املتفق  امل�صرتك  الأعمال  بجدول  وعماًل  الإعالن  هذا  على  وبناء  د- 
باأعمال اأو ن�صاطات من �صاأنها اأن توؤثر �صلبًا على اأمن الطرف الآخر اأو اأن حتكم م�صبقًا على الو�صع النهائي 
للمفاو�صات. و�صيمتنع اأي طرف عن تهديد الطرف الآخر با�صتخدام القوة اأو ال�صالح اأو اأي و�صيلة اأُخرى 

�صده، و�صيحول الطرفان دون وقوع اأي تهديدات تخل بالأمن نتيجة اأي عمل اإرهابي مهما كان نوعه.

ه�- لقد اأحيط جاللة امللك احل�صني ورئي�س الوزراء رابني علمًا بالتقدم الذي حتقق يف املفاو�صات الثنائية على 
جداول  لتنفيذ  عليها  اتفق  التي  باخلطوات  يت�صل  ما  يف  املا�صي  الأ�صبوع  يف  الإ�صرائيلي  الأردين  امل�صار 

الأعمال الفرعية املتعلقة باحلدود وق�صايا الأرا�صي والأمن واملياه والطاقة والبيئة ووادي الأردن.
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واإذ يدركان بنود جدول الأعمال امل�صرتك املتفق عليه )احلدود وم�صاألة الأرا�صي( فقد اأحيطا علمًا باأن 
اللجنة الفرعية للحدود قد تو�صلت اإلى اتفاق يف متوز 1994 حمققة بذلك جزءًا من الدور املنوط بها يف جدول 
الأعمال الفرعي. كما اأحيطا علمًا باأن اللجنة الفرعية للمياه والبيئة والطاقة، ان�صجامًا مع ما ت�صتهدفه مفاو�صاتها، 
قد وافقت على العرتاف املتبادل باحل�ص�س احلقة لكل من الطرفني يف مياه نهر الأردن ونهر الريموك. كما اتفقا 
على اأن يحرتم وميتثل الطرفان ب�صكل كامل ملا تتمخ�س عنه املفاو�صات من حقوق يف التخ�صي�صات وفقًا للمبادئ 

املقبولة واملتفق عليها وبالنوعية التي يوافق عليها الطرفان.

اللجنة  بعمل  واعتزازهما  العميق  ارتياحهما  عن  رابني  ال��وزراء  ورئي�س  احل�صني  امللك  جاللة  عرّب  كما 
الأردين  ال��وزراء  رئي�س  ا�صت�صافه  والذي  20 متوز   1994  الأربعاء  الأردن  الذي عقد يف  اجتماعها  الثالثية يف 
الدكتور عبد ال�صالم املجايل بح�صور وزير اخلارجية وارن كري�صتوفر ووزير اخلارجية �صمعون بري�س. وعرّبا كذلك 

عن �صعادتهما مل�صاركة الوليات املتحدة والتزامها يف هذا امل�صعى.

و- يعتقد جاللة امللك احل�صني ورئي�س الوزراء رابني باأنه ل بد من اتخاذ خطوات من اأجل جتاوز احلواجز النف�صية 
على  ال�صالم  مكا�صب  تعميم  نحو  بتفاوؤل  ي�صعيان  وهما  واإ�صرائيل  الأردن  اإن  احلرب.  تركة  من  والنعتاق 
ال�صالم،  �صنع  جمال  يف  الإن�صاين  البعد  جتاه  مب�صوؤولياتهما  النهو�س  على  لعازمان  املنطقة،  يف  اجلميع 
اأن الختاللت والتفاوتات القت�صادية هي ال�صبب الرئي�س للتطرف الناجم عن الفقر والبطالة  ويدركان 
وانحطاط كرامة االإن�صان. وبهذه الروح فقد اأقّر جاللة امللك احل�صني ورئي�س الوزراء رابني جمموعة من 

اخلطوات لرتمز اإلى املرحلة اجلديدة:

1- الربط الهاتفي املبا�صر بني الأردن واإ�صرائيل.

2- ربط ال�صبكات الكهربائية بني الأردن واإ�صرائيل كجزء من ت�صور اإقليمي.

3- فتح نقطتي عبور جديدتني بني اإ�صرائيل والأردن، واحدة يف الطرف اجلنوبي العقبة-اإيالت والثانية يف 
نقطة يف ال�صمال يتفق عليها.

4- �صتعطى من حيث املبداأ حرية املرور بني الأردن واإ�صرائيل لل�صواح من رعايا الدول الثالثة.

5- ت�صريع املفاو�صات لفتح ممر جوي دويل بني البلدين.

6- �صتتعاون قوات الأمن العام يف الأردن واإ�صرائيل على مكافحة اجلرمية مركزة على التهريب وبخا�صة 
تهريب املخدرات و�صتدعى الوليات املتحدة الأمريكية اإلى ال�صرتاك يف هذا اجلهود.

7- ت�صتمر املفاو�صات املتعلقة بال�صوؤون القت�صادية متهيدًا للتعاون الثنائي امل�صتقبلي مبا يف ذلك اإلغاء �صائر 
اأنواع املقاطعة القت�صادية. يجري تنفيذ كل هذه اخلطوات يف اإطار خطط التنمية املتعلقة بالبنية 
التحتية على �صعيد املنطقة ككل وبالرتابط مع املفاو�صات الثنائية بني الأردن واإ�صرائيل يف موا�صيع 
احلدود والأمن واملياه والق�صايا ذات ال�صلة دون امل�س بالنتيجة النهائية للمفاو�صات املتعلقة بالبنود 

املدرجة على جدول الأعمال الأردين-الإ�صرائيلي امل�صرتك املتفق عليه.

ز- اتفق جاللة امللك احل�صني ورئي�س الوزراء رابني على عقد اجتماعات دورية اأو عندما تدعو احلاجة للنظر يف 
التقدم الذي حترزه املفاو�صات وقد اأعربا عن عزمهما على رعاية عملية ال�صالم بكل جوانبها وتوجيهها.

ح- ويف اخلتام، فاإن جاللة امللك احل�صني ورئي�س الوزراء رابني يرغبان يف التعبري عن جزيل �صكرهما وتقديرهما 
للرئي�س بيل كلينتون واإدارته على جهودهما الدوؤوبة يف دفع ق�صية ال�صالم والعدالة والرخاء جلميع �صعوب 

املنطقة. ويرغبان يف توجيه ال�صكر اإلى الرئي�س �صخ�صيًا على ترحيبه احلار بهما وعلى ح�صن �صيافته.

واعرتافًا بتقديرهما فاإن جاللة امللك احل�صني ورئي�س الوزراء رابني قد طلبا من الرئي�س كلينتون توقيع هذه 
الوثيقة ك�صاهد وكم�صيف لجتماعهما.
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تلك هي ال�مرة الأولى التي تقطع فيها اإ�صرائيل تعهدًا على نف�صها حول الو�صع النهائي 
اإل  الواقع  يف  تتعلق  فال  النقطة  هذه  حول  للفل�صطينيني  ال�معطاة  ال�صمانات  اأما  لل�مدينة. 
بالو�صع الراهن، ولي�س بالتفاقية النهائية، وهذا ما اغ�صب عرفات الذي "انفجر" غ�صبه 
مرة اأخرى اإثر توقيع اتفاقية ال�صالم الأردنية-الإ�صرائيلية يف ت�صرين الثاين من نف�س ال�صنة، 

والتي وردت فيها الفقرة ذاتها اخلا�صة بالقد�س التي جاءت يف اإعالن وا�صنطن.

ال�صيادة  اأن  دائما  يوؤكد  وهو  واحل��رب،  بال�صالم  تتعلق  فال�م�صاألة  لعرفات  وبالن�صبة 
الإ�صرائيلي  لل�محتل  يحق  ول  الفل�صطينيني،  اإلى  يعود  القد�س  حق  من  العربي  اجلزء  على 
اإنها لي�صت للبيع،هكذا قال  اأن يت�صرف به على هواه. القد�س عا�صمة الدولة الفل�صطينية. 

حمتدا يف خطابه اأمام طالب جامعة الأزهر يف غزة بعد التفاق الأردين-الإ�صرائيلي .

جوائز
هوفويه- جائزة  اليون�صكو،  برعاية  وبريي�س،  وراب��ني  عرفات  ت�صل�م   ،1994 متوز  يف 

بوانيي وذلك يف جو ودي للغاية، وتخللته م�صافحة بني عرفات ورابني وبريي�س و�صط ت�صفيق 
احلا�صرين.

ال�صالم،  جائزة  ح�صني  وال�ملك  رابني  مع  عرفات  ت�صل�م   ،1994 الثاين  ت�صرين    ويف 
التي منحت لهم من �صندوق رونالد ريغان يف لو�س اأجنيلو�س. بعدها باأ�صبوع،  ت�صلم عرفات 
ورابني وامللك ح�صني  جائزة اأ�صتوريا�س، التي حتمل ا�صم ويل عهد العر�س الإ�صباين، الذي 

قدمها لهم بنف�صه.

جائزة نوبل لعرفات 
اختتمت تلك ال�صنة بجائزة نوبل لل�صالم التي منحت لعرفات ورابني وبريي�س .واأ�صدر 
وبريي�س  يلحقان  رابني  فيه:  جاء  اللهجة  عنيف  الإ�صرائيلي  بيانا  اليميني  الليكود  حزب 
الليكود  بيان  نوبل �صراكة مع قاتل �صعبهما.وجاء  بتقبلهما جائزة  اليهودي  بال�صعب  الإهانة 
يف �صياق حملة  حتري�س ميينية متطرفة ووا�صعة �صد �صريك عرفات يف "�صالم ال�صجعان" 

ا�صحق رابني.

ويف اجلانب الفل�صطيني وبينما كانت جتري مباحثات �صرية لدمج "منظمات الرف�س" 
يف ال�صلطة الفل�صطينية، اأقدمت اإ�صرائيل على اغتيال اأحد منا�صلي  حركة اجلهاد الإ�صالمي 
يف  لي�صككوا  احلادث  الإ�صرائيلية  الأمن  اجهزة  روؤ�صاء  وا�صتغل  لل�صلطة،  انتقادات  فثارت 
ال�م�صوؤولون  اأهلية، كان  اإن كان مبقدوره مواجهة حرب  وليت�صاءلوا  �صعبية  ومكانة عرفات، 

رابني رئي�س الوزراء ال�صرائيلي
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الذي كان دائما  يعمل على  اأن عرفات  باندلع مواجهة �صاملة، غري  الإ�صرائيليون يحل�مون 
جتنب فخ احلرب الأهلية، اأو�صح  لرابني اأنه على العك�س من ذلك ي�صعى اإلى �صم ال�معار�صة 

الأ�صولية وبالدرجة الأولى حما�س اإلى حكومة وحدة وطنية.

بداية صدامات مع »حماس« 
الفل�صطينية  ال�صرطة  بني  غزة  يف  دموية  ا�صتباكات  اندلعت  عرفات  لرغبة  خالفا 
ومقاتلني من حما�س قرب  م�صجد فل�صطني يوم 18 ت�صرين الثاين 1994، وذهب �صحيتها 16 
قتيال واأكرث من 100 جريح، واعترب عرفات اأن من ارتكب"ال�مجزرة "هم عمالء لإ�صرائيل 
اأطلقوا ر�صا�صا متفجرا  اأجل خلق ا�صطرابات يف قطاع غزة وزعزعة ال�صتقرار. وقد  من 
وكان  ال�صرطة  اآخران من  قتيالن  و�صقط  "فتح" من م�صافة قريبة،  ثمانية من  روؤو�س  على 

معظم ال�صحايا من موؤيدي ال�صلطة وم�صرية ال�صالم.

غزة.واألقى  قطاع  يف  الطوارئ  حالة  ُفر�صت  ال�صلطة،  �صد  �صراع  يف  حما�س  دخلت 
الذين و�صفهم  ال�صالم"،  "لتدمري  الذين ي�صعون  اأولئك  عرفات خطابا حما�صيا �صجب فيه 
كافة  �صراح  اإط��الق  اإل��ى  اأي�صا  دعا  ولكنه  خارجية،  دول  من  بتوجيهات  يت�صرفون  باأنهم 
املعتقل يف  موؤ�ص�س حما�س  يا�صني  اأحمد  اجلليل  ال�صيخ  فيهم  الفل�صطينيني، مبن  ال�معتقلني 

اإ�صرائيل.

العمليات  ت��وا���ص��ل��ت  م��ك��ان��ه��ا،  ت����راوح  الت��ف��اق��ي��ات  ح���ول  ال�مباحثات  ك��ان��ت  وف��ي��م��ا 
الفل�صطينية  �صد اأهداف اإ�صرائيلية يف ذلك الوقت،و فتح عرفات ورابني قناة ثانية "�صرية" 
ل�محادثات اأكرث فعالية، وبداأ العمل بها منذ كانون الأول 1994، غري اأن ال�مطالب الإ�صرائيلية 
بخ�صو�س الأمن اأثارت مرة اأخرى خالفات كبرية، حذر عرفات  ممثله يف املفاو�صات اأحمد 
قريع من هذه النقطة، م�صريا اإلى اأن الإ�صرار الإ�صرائيلي على مو�صوع الأمن هدفه تربير 

ال�صتيطان.  

وبينما ا�صتمرت ال�محادثات مع اإ�صرائيل، توا�صلت ال�مواجهات بني ال�صرطة الفل�صطينية 
اإحدى  وكانت  الإ�صرائيليني،  �صد  و"اجلهاد"  "حما�س"  من  العمليات  تتوقف  وحما�س.ومل 
العمليات الأكرث عنفا هي تلك التي نفذتها حركة اجلهاد الإ�صالمي يوم 22 كانون الأول 1995 
يف بيت ليد وقتل فيها 21 اإ�صرائيليا، معظمهم من اجلنود، اأدان عرفات العملية فورا، وقدم 
تعازيه لرابني،  كان الرئي�س الفل�صطيني  يخ�صى اأن تن�صف مثل تلك العمليات جهود ال�صالم.

القد�س  اأ�صخم م�صادرة لالأر�س متت يف  ني�صان 1995، �صادق رابني على  اأواخر  يف 
للم�صتوطنني  م�صكن   2500 اإن�صاء  منها  الهدف  ك��ان  عاما.  ع�صر  خم�صة  منذ  ال�صرقية 
الأول من  اأمام جتمع جماهريي مبنا�صبة  ال�م�صادرات  ا�صتنكر عرفات هذه  الإ�صرائيليني، 
اأيار يف غزة، داعيا ال�مجتمع الدويل للتدخل. �صاندته حينها حركة ال�صالم الآن الإ�صرائيلية، 

جائزة نوبل للرئي�س يا�صر عرفات
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واأر�صلت له وفدا لدعوته لل�م�صاركة يف جتمع �صخم �صيتم تنظيمه يف تل اأبيب فوافق ..كان 
يريد ان يغتنم اية فر�صة ليدفع مب�صرية ال�صالم اإلى الأمام. غري اأن رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية 
ل�م يح�صل على ت�صريح لدخول اإ�صرائيل، حيث خ�صي رابني من ردود فعل اليمني الإ�صرائيلي.

عام على قيام السلطة 
 و بعد عام على قيام ال�صلطة ورغم ما حدث من �صدامات داخلية بقيت  مكانة عرفات 
بعرفات،وح�صل  4ر87%،يثقون  اأن  للراأي  ا�صتطالع  تنازع.اأظهر  ل  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف 
وفي�صل احل�صيني على  ال�صايف على 1ر%7،  يا�صني على  9ر01%، وحيدر عبد  اأحمد  ال�صيخ 
4ر3%.  فعالوة على تاريخه الن�صايل املعروف جيدا للفل�صطينيني،كان منط حياته ال�متوا�صع 
وا�صحا اأي�صا ومعروفا  للجميع. كان اأي مواطن يجد طريقه اإلى عرفات ويجد عنده امل�صاعدة 

التي يريد.   

والدة زهوة 
ال�م�صت�صفى  ُول��دت يف  التي  زه��وة)36(،  بابنته  يا�صر عرفات  ويف 24 متوز 1995  رزق 
الأمريكي يف "نويي" يف باري�س، كان الأب يف اأريحا حني تلقى اخلرب هاتفيا، وقالت له زوجته 
و�صل  يومني  وبعد  والدها،  مثل  عنيدة  باأنها  بعد  ما  يف  وو�صفتها  عنك.  �صورة  :اإنها  �صهى 
 عرفات اإلى باري�س، وبعد لقائه بالرئي�س �صرياك، توجه اإلى ال�م�صت�صفى واحت�صن ابنته معتزًا

 وفخورا بها.

زهوة ابنة عرفات يف يوم تخرجها يف اجلامعة
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)36( زهوة ابنة عرفات 
لهتمامه  عبا�س  حم��م��ود  للرئي�س  �سكرها  ع��رف��ات  يا�سر  �ل��ر�ح��ل  �لزعيم  �ب��ن��ة  زه���وة  وج��ّه��ت 
مب�سريتها �لتعليمية و�إر�ساله وفًد� ممثاًل عنه �إلى حفل تخرجها من جامعة فرن�سا للعلوم �ل�سيا�سية.

 وقالت �إن �لرئي�س كان مبثابة �لأب لها يف وقت فقدت فيها عطف وحنان و�لدها �ل�سهيد �لر�حل. 

�لدكتور�ه يف  در��سة  �إلى  تتطلع  �لتعليمية، حيث  �ستقوم مبو��سلة م�سريتها  �أنها  زهوة  وبينت 
�لفرتة �لقادمة. 

وك�سفت عن �أن �لرئي�س �أبلغها بقر�ره توظيفها يف موؤ�س�سات �لدولة �لفل�سطينية لال�ستفادة من 
خربتها �لتي �كت�سبتها خالل �لدر��سة. 

�بنتها  بجانب  �لد�ئم  لوقوفه  م��ازن  �أب��و  �لرئي�س  زه��وة  و�ل��دة  �سهى عرفات  �سكرت  �ل�سياق،  يف 
ودعمه لها، كما تقدمت بال�سكر لكل �ل�سخ�سيات �لتي �ساركت �أ�سرة �لرئي�س �لر�حل فرحتهم بتخرج 

�بنتهم.

�ل�سيا�سية، و�سارك  باري�س للعلوم  �ل�سيا�سية من جامعة  �لعلوم  �ملاج�ستري يف  نالت زهوة درجة 
يف حفل تخريجها رئي�س �للجنة �لرئا�سية �لعليا ل�سوؤون �لكنائ�س يف فل�سطني، �لدكتور رمزي خوري، 

ممثاًل عن �لرئي�س حممود عبا�س.

وقال خوري: "�إن �هتمام ومتابعة �لرئي�س حممود عبا�س لبنة رمز وقائد �ل�سعب �لفل�سطيني 
�ل�سهيد يا�سر عرفات ياأتيان وفاء لإرث �ل�سهيد �أبي عمار"، و�سارك يف حفل �لتخرج �أي�ساً �سفر�ء دولة 
�لطويل،  غابي  قرب�س  ول��دى  �سنرب،  �إليا�س  �ليون�سكو  ول��دى  �لهريف،  �سلمان  فرن�سا  لدى  فل�سطني 
جانب  �إل��ى  رون��دو،  د�نييل  �لفرن�سية،  �لأكادميية  ورئي�س  روبن�سون،  م��اري  �ل�سابقة  �إيرلند�  ورئي�سة 

�سخ�سيات عامة من بينهم �لأخ�سر �لإبر�هيمي.

 12 يف  بالقاهرة  عرفات  يا�سر  �لفل�سطيني  �لزعيم  جثمان  لت�سييع  �لر�سمية  �ملر��سيم  خ��الل 
ت�سرين �لثاين 2004، مل يفت عد�سات �لكامري�ت و�أنظار �مل�ساهدين �لذين كانو� يتابعون �لنقل �حلي 
�لوحيدة يف ذلك  �لفتاة  �أمها،  �مل�سهد برمته وهي تبكي قرب  �لوحيدة يف  �لفتاة  لتلك �جلنازة منظر 
�مل�سهد �ملهيب -�لذي ح�سره ع�سر�ت �لقادة و�مل�سوؤولني �لعرب و�لأجانب- هي زهوة، �لبنت �لوحيدة 

ليا�سر عرفات .

زهوة ثمرة زو�ج "�خلتيار" -بعد �أن بلغ من �لعمر 61 عاما- ب�سهى �لطويل، وهي �سابة فل�سطينية 
كانت �آنذ�ك يف ربيعها �ل� )27(، تنحدر من و�سط مي�سور يف �ل�سفة �لغربية، وكانت م�ساعدة له عندما 

كانت منظمة �لتحرير �لفل�سطينية تتخذ من تون�س مقر� لها.

�ختار �أبو عمار ��سم زهوة �إحياء ووفاء لذكرى و�لدته �لتي و�فتها �ملنية عام 1933 وهو يف ربيعه 
�لر�بع. ولدت زهوة بباري�س يف 24 متوز 1995، و�نتقلت للعي�س يف �لأر��سي �لفل�سطينية مع بدء و�سع 
�للبنات �لأولى لل�سلطة �لفل�سطينية وموؤ�س�ساتها يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، ��ستناد� �إلى �تفاقات 

�أو�سلو.

�لح��ت��الل  دب��اب��ات  ت��ت��اأث��ر مب�ساهد  �أن  ع��رف��ات  ي�ساأ  �إذ مل  ه��ن��اك ط��وي��ال،  زه���وة مل متكث  لكن 
�لإ�سر�ئيلي وهي حتا�سر منزله ومكتبه يف �ملقاطعة مبدينة ر�م �هلل، �أو م�ساهد �لدمار يف قطاع غزة 

جر�ء �لغار�ت �جلوية �لتي طالت حتى بيت عرفات يف حي �لرمال.

و�سلها نباأ رحيل و�لدها يف 11 ت�سرين �لثاين 2004 وهي يف تون�س، فيما كانت و�لدتها برفقة �أبي 
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عمار �لذي كان يعالج يف فرن�سا. ومن تون�س �سافرت زهوة رفقة �لرئي�س �لتون�سي �آنذ�ك زين �لعابدين 
بن علي �إلى �لقاهرة حل�سور مر��سيم �لت�سييع �لر�سمية، قبل �أن تنتقل �إلى ر�م �هلل رفقة جثمان و�لدها 

�لذي ووري �لرثى يف "�ملقاطعة".

�إلى  للمغادرة  �لأخ��رية  �أن ت�سطر  تون�س، قبل  و�لدتها يف  زه��وة مع  بعد رحيل عرفات، عا�ست 
�لتون�سية من  بلغت حد �سحب �جلن�سية  �ملخلوع،  �لتون�سي  �لرئي�س  ب�سبب خالفات مع زوجة  مالطا 

�سهى عام 2007.

وتعي�س زهوة يف كنف و�لدتها حياة بعيدة عن �لأ�سو�ء، وتتابع در��ستها وقد تخرجت يف �جلامعة.

ورثت زهوة من و�لدها بع�س مالمح وجهه، و�لتعلق بفل�سطني �لتي حتلم بالعودة �إليها، لكن ل 
يبدو �أنها �ستقتفي م�ساره �لتعليمي و�ملهني �لذي بد�أه مهند�سا، قبل �أن تخطفه دروب �لكفاح ومتاهات 

�ل�سيا�سة.

ق�سف  بعد  روؤيته  من  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  وحرمني  كثري�  �أعرفه  مل  �لذي  و�لدي  "�فتقد 
بابنته  �لح��ت��الل  عليه  ي�سغط  ل  حتى  فل�سطني  ن��غ��ادر  �أن  و�ل��دت��ي  م��ن  طلب  حيث  غ��زة  يف  منزلنا 
من  �لبالغة  عرفات،  يا�سر  �لر�حل  �لفل�سطيني  �لرئي�س  �بنة  زهوة  حتدثت  �لكلمات  بهذه  وزوجته". 

�لعمر 16 عاما �نذ�ك عن و�لدها يف �لذكرى �ل�سابعة لوفاته.

تتذكر زهوة و�لدها �لذي تويف وهي يف �لتا�سعة من عمرها و�و�ساها "بعدم �لتفريط بوطنها 
فل�سطني" و�حلفاظ على �حلقوق �لفل�سطينية.

وقالت زهوة  يف �ول مقابلة لها عرب �لهاتف من مالطا حيث تقيم مع و�لدتها �سهى، يف �لذكرى 
�ل�سابعة لوفاة و�لدها "�و�ساين و�لدي �بو عمار بعدم �لتفريط بوطننا فل�سطني و�لتم�سك باحلقوق 

و�لثو�بت �لفل�سطينية".

وتتابع "غرفتي مليئة ب�سوره، فانا �عرف �ن و�لدي رمز لل�سعب �لفل�سطيني وق�سيته و�عرف 
�ن كل فل�سطيني يحبه ويعرف �نه قدم حياته من �جل فل�سطني وحرية �سعبها".

وت�سيف "�رى �ين ��سبه و�لدي كثري� و�متنى لو �نه مل ي�ست�سهد وكان معي �لن.

زهوة مع الدكتور رمزي خوري مدير مكتب الراحل عرفات
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أوسلو )2(
يف ربيع و�صيف 1995 تكثفت ال�مباحثات حول اتفاقية  "اأو�صلو"،  واأخذ يا�صر عرفات 
الوقت،  كما هو احلال يف معظم  ا�صطدم،  ما  اذا  وكان  اأحيانا.  ويك�صب  وي�صاوم،  يفاو�س، 
واقليمي  حملي  زخ��م  واإث���ارة  بل  الت�صدي..  يف  ك��ان  بارعًا  الإ�صرائيلي..  الرف�س  بجدار 
اأثناء ال�مرحلة الأخرية من ال�مفاو�صات  ودويل للتغلب على ذلك الرف�س. ومن ذلك مثال، 
الإ�صرائيلي  اجلي�س  انت�صار  اإع��ادة  خريطة  عليه  عر�صت  وحني   ،1995 �صيف  طابا)37(،  يف 
يف ال�صفة الغربية، غادر مائدة ال�مفاو�صات غا�صبا. كان من ال�م�صتحيل عليه، كما اأو�صح 
الغربية  ال�صفة  توا�صل جغرايف بني مدن  اأي  يت�صمن  اإجراء ل  يوافق على  اأن  لل�صحافيني، 
تكون  �صوف  منطقة  يف  متجاورة  كانتونات  متثل  اخلريطة  هذه  كانت  قراها.  بني  اأو  ال�صبع 
ال�صلطة فيها لالإ�صرائيليني حتى بعد اإعادة النت�صار. وب�صغط من الرئي�س مبارك، وافق على 

العودة اإلى التفاو�س، ومتكن من انتزاع بع�س التعديالت.
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)37( اتفاقية طابا 
يف  �حلكم  �إد�رة  ب�ساأن  و�إ�سر�ئيل  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  �أبرمتها  مرحلية  طابا  �تفاقية 
�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة؛ جرت مباحثاتها يف طابا مب�سر وُوقعت ر�سميا يف و��سنطن يوم 28 �أيلول 

1995، و��ستهرت ب�"�تفاقية �أو�سلو 2" لكونها �أحد ملحقاتها �لتف�سيلية �ملهمة.

أبرز المضامين
�لو�سع  �نتقالية ثانية وكانت مقدمة ملفاو�سات  �أ�س�ست ملرحلة  "�تفاقية طابا" -�لتي  ت�سمنت 
�لنهائي بني �لطرفني )ق�سايا �لقد�س، �لالجئني، �مل�ستوطنات، �لرتتيبات �لأمنية، �حلدود، �لعالقات 
وعلى  عليها  �ل�سابقة  �لتفاقات  تفاهماتهما يف  �سبقها من  ملا  تاأكيد�  �مل��ج��اورة(-  �ل��دول  مع  و�لتعاون 

�لرتتيبات �لأمنية و�ملعابر، ون�ست على �أنها تدخل حيز �لتنفيذ يوم توقيعها.

ف�سولها  وعاجلت  متعددة،  تف�سيلية  ملحقات  بها  و�أرفقت  ف�سول  عدة  من  �لتفاقية  تكونت 
و�لرتتيبات  �لإ�سر�ئيلية  �لع�سكرية  �لقو�ت  �نت�سار  و�إع��ادة  �ملدنية،  �ل�سلطة  نقل  ترتيبات  وملحقاتها 

�لأمنية، وبر�مج �لتعاون و�لعالقة بني �لطرفني، �إ�سافة �إلى �أحكام خمتلفة.

ومن اأبرز النقاط التي احت�تها حتديدا اتفاقية طابا الفل�ضطينية-الإ�ضرائيلية ما يلي:

تنظيم �نتخابات فل�سطينية لختيار 82 ع�سو� للمجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني يف �ل�سفة وغزة،   -1
ترتيبات  "ملحق  يف  ورد  ما  مر�عاة  مع  �لنتخابات،  يف  �مل�ساركة  حق  �لقد�س  فل�سطينيي  ومنح 

�لنتخابات بخ�سو�س �لقد�س".

وحتدد �لتفاقية "تنظيم بنية ووظيفة �ملجل�س"، وتن�س على �أن "قانون و�أنظمة �لنتخابات لن 
"�مليثاق �لوطني  �إلز�م �ملجل�س بعد تن�سيبه باإلغاء بنود  تكون خمالفة لأحكام هذه �لتفاقية"، وعلى 

�لفل�سطيني" �ملعادية لإ�سر�ئيل.

كما ن�ست �لتفاقية على �أنه "�ستنقل �إ�سر�ئيل �سالحيات وم�سوؤوليات -كما هو حمدد يف هذه 
�لتفاقية- من �حلكومة �لع�سكرية �لإ�سر�ئيلية و�إد�رتها �ملدنية �إلى �ملجل�س مبوجب هذه �لتفاقية، 

و�سوف ت�ستمر �إ�سر�ئيل يف ممار�سة �سالحياتها وم�سوؤولياتها �لتي مل يتم نقلها".

رئي�سية  �ست مدن عربية  -على مرحلتني- من  �لإ�سر�ئيلية  �لع�سكرية  �نت�سار" �لقو�ت  "�إعادة   -2
 400 بحماية  ملدينة �خلليل تتعلق  خا�سة  ترتيبات  و�سع  مع   ،1996 ع��ام  بد�ية  يف  قرية  و400 

م�ستوطن يهودي فيها.

ق�سمت �أر��سي �ل�سفة �لغربية �إلى ثالث مناطق، مع �حتفاظ �إ�سر�ئيل ب�سيطرتها على �حلدود   -3
و�ملناطق  �ل�سامل لالإ�سر�ئيليني".  �لأمن  و�مل�ستوطنات و"م�سوؤولية  و�لأمن �خلارجي و�لقد�س 

�لثالث هي:

- منطقة "�أ": وتخ�سع �أمنيا و�إد�ريا بالكامل لل�سلطة �لفل�سطينية.

- منطقة "ب": وتخ�سع �إد�ريا لل�سلطة �لفل�سطينية و�أمنيا لإ�سر�ئيل.

- منطقة "ج": وتخ�سع �أمنيا و�إد�ريا بالكامل لل�سيطرة �لإ�سر�ئيلية فقط.

�آنذ�ك نحو 6000 معتقل(  �لإف��ر�ج عن �ملعتقلني �لفل�سطينيني يف �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية )كانو�   -4
على ثالث مر�حل تبد�أ من يوم �لتوقيع على �لتفاقية، على �أن يتم �إطالق �سر�ح جميع �ملعتقالت 

و�ل�سجينات يف �ملرحلة �لأولى.

كما مت �لتفاق على �أن "�لفل�سطينيني �لذين �أقامو� �سالت مع �ل�سلطات �لإ�سر�ئيلية لن يكونو� 
عر�سة لأعمال �مل�سايقة �أو �لعنف �أو �لنتقام �أو �لتع�سف �أو �ملحاكمة".
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تعبئة إسرائيلية ضد عرفات 
يف �صيف 1995، فر�س عرفات هدنة على حما�س وغريها من التنظيمات الفل�صطينية. 
غري اأن الدعاية ال�مناه�صة لأو�صلو توا�صلت على م�صتوى ال�صارع، واأ�صبح اجلميع يخ�صى اأن 

يتعر�س رئي�س ال�صلطة ل�محاولة قتل.

من  ت�صاعف  راح��ت  جلنة  الكربى  اإ�صرائيل  اأن�صار  �صكل  الإ�صرائيلي،  اجلانب  يف 
باأنه  ال��وزراء  رئي�س  ُو�صف  راب��ني.  �صد  وبخا�صة  احلكومة،  �صد  وال�مظاهرات  احلمالت 
اإلى قتله بررتها الفتاوى احلاخامية بحجة  "جمرم" .. واأُطلقت دعوات  "خادم لعرفات" و 
اإلى غري اليهود". ورفع  ال�متظاهرون يف ال�صوارع  �صورا لرابني  اأر�س ال�ميعاد  اأنه  "يعطي 

يغطي راأ�صه بكوفية عرفات وعليها كلمة "كاذب".  

 

توقيع  "أوسلو" 
الفل�صطيني  النتقايل  "التفاق  وا�صنطن  اأيلول 1995، وقع عرفات ورابني يف  ويف 28 
الرئي�س  بح�صور  "اأو�صلو"،  ب�  ا�صتهر  غزة" والذي  وقطاع  الغربية  ال�صفة  حول  الإ�صرائيلي 
الإ�صرائيلي من  الن�صحاب  الع�صرة،  التفاق، مبلحقاته  وال�ملك ح�صني. يحدد هذا  كلينتون 
ال�مناطق ال�مكتظة بال�صكان الفل�صطينيني، وتو�صيع نطاق احلكم الذاتي الفل�صطيني، وين�س 
على انتخاب جمل�س فل�صطيني من 88 ع�صوا، يتمتع ب�صلطات �صريعية وميار�س �صلطة تنفيذية 

حمدودة.

و"ج"  تن�صحب  م��ن��اط��ق.   "اأ"و"ب"  ث��الث  اإل��ى  الغربية  ال�صفة  الت��ف��اق  ويق�صم 
ف"،  ت.  "م.  وتلتزم  م��راح��ل.  ث��الث  على  �صهرا   18 خ��الل  منها،  الإ�صرائيلية  ال��ق��وات 
اأن  ويتعني  الوجود".  اإ�صرائيل يف  "تنكر حق  التي  الوطني  ال�ميثاق  بنود  باإلغاء  من جهتها، 
اأيار 1996، بهدف توقيع اتفاقية قبل اأق�صاه   تبداأ مباحثات احلل النهائي للنزاع يف موعد 

ت�صرين الأول 1999.

ويف زيارة اإلى وا�صنطن  التقى عرفات مع نحو  200 من املثقفني الفل�صطينيني البارزين 
اأو�صلو،  انتقاده عملية  بل  ال�متحدة، عرّب معظمهم عن حتفظه  الوليات  الذين  يعي�صون يف 
فقال لهم: "�صاأخربكم اأمرا.. اأنا اأي�صا يل حتفظات، ولكن ل تن�صوا اأننا حققنا �صيئا مهما، 
وهو اأن �صعبنا عاد لي�صغل مكانه على خريطة ال�صرق الأو�صط. بعد انهيار الحتاد ال�صوفييتي، 
حماولت  جرت  العربي،  للت�صامن  نهائيا  حدا  ولالأ�صف،  و�صعت،  التي  اخلليج  حرب  وبعد 
ل�صطب الفل�صطينيني عن اخلريطة. ل تظنوا اأن من ال�صعب �صطب �صعب عن اخلريطة. بل 
هو اأمر ممكن. قد تظل ال�صعوب يف هذه احلالة موجودة، ولكن ل يعود اأحد ي�صمع �صوتها. 

بالن�صبة لنا، لقد جتاوزنا هذه الأزمة بف�صل اتفاقية اأو�صلو".
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المشاركة في ذكرى األمم المتحدة 
لل�م�صاركة يف  الأول، حيث دعي  ت�صرين  ال�متحدة يف  الوليات  اإلى  يا�صر عرفات  عاد 
الذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�س منظمة الأمم ال�متحدة، ويف هذه املرة �صارك بال�صفة الر�صمية 
ا�صحق  مع  عالقته  وتغريت  الآخرين.  واخلم�صني  ال�مئة  الدول  زعماء  بها  يتمتع  التي  ذاتها 
رابني و�صارت  تت�صم بطابع ودي، اأ�صاد به رئي�س احلكومة الإ�صرائيلية اأمام اجلمعية العامة، 
فخرج عن ن�س خطابه الر�صمي ليعرب عن تقديره ال�صخ�صي ل�  "�صريكنا يف عملية ال�صالم"، 
كا�صتجابة منه لبادرة عرفات الذي جاء اإلى القاعة لي�صتمع اإلى كل�مته.. وت�صافح الرجالن 

امام مدخل الأمم املتحدة ..وكان ذلك اآخر لقاء بينهما. 

اغتيال رابين 
ت�صاعدت احلمالت اليمينية يف اإ�صرائيل �صد رابني، ويف الأول من ت�صرين الثاين، رد 
رابني عرب التلفزيون الإ�صرائيلي على النتقادات التي توجه اإليه، فقال م�صددا:اأ�صبح عرفات 
�صريكنا يف عملية امل�صاحلة بيننا وبني الفل�صطينيني. لكن مل يلبث رابني اأن تعر�س  لالغتيال 
يف الرابع من ت�صرين الثاين 1995 على يد يغئال عمري، الطالب اليميني املتطرف، اليمني 

الأ�صل. 

كانت تلك  �صدمة �صديدة لعرفات الذي قال فور �صماعه النباأ" ل اأ�صتطيع الت�صديق، 
اأية كارثة هذه!".  لقد  �صعر عرفات بانه خ�صر "�صريك �صالم ال�صجعان"، ها هو "اجلرنال" 

الذي تغري وحتول اإلى �صنع ال�صالم يغيب عن ال�صاحة الآن.

لكنه  راب��ني،  جثمان  ت�صييع  يف  بامل�صاركة  لعرفات  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  ت�صمح  مل 
حر�س على تقدمي تعازيه �صخ�صيا اإلى ليئا زوجة ا�صحق  رابني، بعد �صتة اأيام من الغتيال، 
 ا�صطحب كال من حممود عبا�س واأحمد قريع يف زيارة لأ�صرة رابني يف حي"نيفيه اأفيفيم"
�صمال تل اأبيب. كانت تلك هي املرة الأولى التي يدخل فيها عرفات اإلى"الأرا�صي الإ�صرائيلية".

كان التاأثر باديًا على وجهه. وقّبل الأبناء والأحفاد، ودعا ليئا رابني ب� "اأختي"، وقال اإنه فقد 
نحرتم  كذلك،  واأنا  زوجي،  :"كان  ليئا  قالت  الإ�صرائيلية،  الإذاع��ة  مع  مقابلة  ويف  �صديقا. 
ونقدر يا�صر عرفات كثريا، يت�صف زوجي وعرفات كالهما بال�صفات القيادية ذاتها، لي�س من 
�صيمتهما الغ�س، اكت�صفت اأن يا�صرعرفات رجل يتحلى بالعديد من �صفات اجلدية وامل�صوؤولية. 
اإنني اأكّن له التقدير، تاأثرت كثريا مبا اأبداه من وّد اإن�صاين حار جتاهي، اإن حزن عرفات بعد 
وفاة ا�صحق كان عميقا و�صادقا، وكذلك كانت تعازيه، الأكرث عمقا و�صدقا على كل حال من 

بع�س ال�صخ�صيات املعار�صة الإ�صرائيلية" .



171

شمعون بيريس رئيسا لوزراء إسرائيل
بريي�س،  �صمعون  اأو�صلو،  يف  و�صريكه  م�صاعده  احلكومة  رئا�صة  يف  رابني  ا�صحق  خلف 
الذي يعرفه عرفات جيدا، والذي اأُمل اأن يوا�صل معه تطبيق التفاقيات. يف لقائهما الأول، 

يف كانون الأول 1995، اتخذا قرارا مبوا�صلة تنفيذ التفاقيات املوقعة دون اإبطاء. 

نقل  اأ�صبوعني  بعد  مت  وهكذا  ال�صالم.  عملية  يعرقل  قد  رابني  مقتل  اأن  وقتها  يبُد  مل 
مدينة جنني يف �صمال ال�صفة الغربية، اإلى ال�صيطرة الفل�صطينية ومت الن�صحاب الإ�صرائيلي 
منها وفق ما هو متفق عليه.. خرج ع�صرات االآالف من الرجال والن�صاء واالأطفال اإلى ال�صوارع 
الذي  القائد،  وب�صور  الفل�صطينية  بالأعالم  املدينة  ُزينت  به.  ل�صتقبال عرفات  والرتحيب 
األقى خطابا موؤثرا اأ�صار فيه اإلى تلك الأيام التي ق�صاها يف املنطقة التي ت�صلل اإليها �صيف 

عام 1967 من اأجل تنظيم املقاومة امل�صلحة. 

انسحابات إسرائيلية من مدن فلسطينية 
بعد جنني، توجه اأبو عمار اإلى نابل�س بعد خروج قوات االحتالل منها،واعتلى مبنى املحافظة 

واألقى خطابا روى فيه الذكريات عن جتربته يف العمل ال�صري وتنظيم خاليا "فتح" هناك.

يف ذلك اخلطاب اأعلن عن تر�صحه لرئا�صة ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، التي �صتجري 
النتخابات لها بعد �صهر من ذلك اليوم.

القداس األول مع عرفات
اإلى ال�صيطرة الفل�صطينية قبل حلول عيد  كانت بيت حلم املدينة الثالثة التي انتقلت 
امليالد. اأثارت زيارة عرفات اإلى املدينة حما�صا هائال بني ال�صكان، وح�صر  قدا�س منت�صف 
الليل. كانت تلك املرة الأولى التي ينقل فيها التلفزيون الفل�صطيني هذا احلفل التقليدي ويبثه 

اإلى كافة اأنحاء العامل من كني�صة �صانت �� كاترين املتاخمة لكني�صة املهد.

ومن فوق �صطح دير الأرمن الذي اأقيمت عليه املن�صة الر�صمية، اأعلن عرفات: بيت حلم 
مدينة فل�صطينية حتررت اإلى الأبد. هذه املدينة التي باركها اهلل بولدة ي�صوع الفل�صطيني. 
نحن اليوم ن�صلي هنا، ويف العام القادم �صوف ن�صلي يف كني�صة القيامة يف القد�س وكذلك يف 

امل�صجد الأق�صى، اإنه يوم تاريخي لفل�صطني .
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االنسحاب من رام اهلل 
يف كانون الأول 1995، ان�صحب اجلي�س الإ�صرائيلي من رام اهلل، وا�صتقبلت جماهريها 
عرفات ا�صتقبال املنت�صرين، ونظمت له مرا�صم ال�صرف من اأفراد ال�صرطة والقوة البحرية.

بعدها باأيام زار قلقيلية وطولكرم، ليختتم بهما حلقة زياراته للمدن التي انتقلت اإلى 
املعتقلني  من  اآلف  ب�صعة  اإ�صرائيل  �صراح  اأطلقت  نف�صه،  الوقت  الفل�صطينية. يف  ال�صيطرة 

الفل�صطينيني.

و يف ربيع 1996، ان�صحب اجلي�س الإ�صرائيلي من القرى والبلدات وخميمات الالجئني 
احلكم  �صلطة  اأ�ص�س  لتعزيز  جديدة  خطوات  اتخذت  الأثناء،  تلك  ويف  الغربية.  ال�صفة  يف 

الذاتي.

احل��ك��م  ول��رئ��ا���ص��ة  مل��ج��ل�����س  ان��ت��خ��اب��ات  ت��ن��ظ��ي��م  مت   ،1996 ال���ث���اين  ك���ان���ون   20 يف 
الذاتي،  كانت  اختبارا حقيقيا للدميقراطية الفل�صطينية،. اأعطت لل�صلطة اجلديدة �صرعية 

انتخابية كانت تنق�صها.

انتخاب عرفات رئيسا للسلطة 
انُتخب يا�صر عرفات رئي�صا لل�صلطة الفل�صطينية)38( وح�صل  على 87.1% من اأ�صوات 

امل�صاركني يف النتخابات، اأما  �صميحة خليل مناف�صته فح�صلت على 12.9% من الأ�صوات.

جرت النتخابات الرئا�صية يف نف�س يوم انتخاب الأع�صاءال� )88( للمجل�س الت�صريعي، 
ب� )68( مقعدا.  امل�صتقلون  "فتح" واأن�صارهم  تناف�س فيها  700 مر�صح.  فاز اع�صاء  التي 
الت�صريعية  بالأغلبية املريحة يف الربملان اجلديد وحققت النتخابات  يتمتع  واأ�صبح عرفات 

جناحا مهمًا لل�صلطة الفل�صطينية.
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هامش 

)38( انتخاب عرفات 
جرت �نتخابات رئا�سة �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية يف 20 كانون �لثاين 1996 يف �ل�سفة �لغربية وقطاع 
غزة بني يا�سر عرفات من حركة فتح و�مل�ستقلة �سميحة خليل و�لتي �أ�سفرت عن �نتخاب عرفات فيها وهو �ملن�سب 
جرت  وق��د  �مل�ستقلة  للمر�سحة   %12.9 مقابل   %87.1 على  بح�سوله  وذل��ك   2004 ع��ام  وف��ات��ه  حتى  �سغله  �ل��ذي 
�لنتخابات بناء على �تفاقية �أو�سلو حيث ت�سري �ملادة �لثالثة منه �إلى �سرورة �إجر�ء �نتخابات عامة حرة ومبا�سرة، 
لختيار �أع�ساء �ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني. ويف �يلول 1994 مت �لتفاق بني �لطرفني على �لبدء باملباحثات 

�خلا�سة باإجر�ء �لنتخابات يف �لقاهرة يف ت�سرين �لأول 1994.

قانون  م��ن   )103( �مل���ادة  فبموجب  و�ل��دول��ي��ة.  �ملحلية  للرقابة  مر�حلها  بجميع  �لن��ت��خ��اب��ات  خ�سعت 
�لنتخابات، جتري جميع �لعمليات �لنتخابية ب�سورة علنية ومك�سوفة "لتمكني �ملر�قبني �لدوليني و�ملحليني من 
مر�قبة هذه �لعمليات يف جميع مر�حلها، ولتمكني رجال �ل�سحافة و�لإعالم �لدوليني و�ملحليني من تغطية هذه 
�لتي �عتمدت  �ملركزية،  �لدوليني و�ملحليني من قبل جلنة �لنتخابات  �ملر�قبني  �لنتخابات". ومت �عتماد مئات 

�ملر�قبني يف قطاع غزة و�ل�سفة �لغربية، مبا فيها �لقد�س.

وقد كنت �سمن وفد �ردين بلغ )12( �سخ�ساً برئا�سة �لدكتور عبد �ل�سالم �ملجايل رئي�س �لوزر�ء �لأ�سبق 
حيث جتول يف مناطق �ل�سفة �لغربية وذهب بع�سهم �لى غزة ملر�قبة �لنتخابات �لتي كانت جتري حتت ��سر�ف 

دويل وي�سارك فيها �لقد�س �ل�سرقية.

كانت �حلو�جز �ل�سر�ئيلية توقف �سيار�ت �لوفد �لردين رغم �ن �ل�سيار�ت كانت جمازة من �لديو�ن �مللكي 
�لها�سمي وي�سوقها جنود �أردنيون، و�ذكر �نه يف �حد �حلو�جز رفع �حد �جلنود بندقية على �سيارة �ملجايل �لذي  
�ملجايل ��سر على م�سادرتها لن يف ن�سرها ما  �لتقط �سورة للموقف ولكن  �متع�س من هذه �حلالة وقد كنت 
يدمر �تفاق �ل�سالم �لردين-�ل�سر�ئيلي �لذي كان هو �سخ�سيا �ملفاو�س �لرئي�س فيه و�عترب �لمر جمرد خطاأ 

ميكن جتاوزه.

 وكان وفدنا  قد نزل يف فندق �ل�سفن �رت�س "�لأعمدة �ل�سبعة" يف جبل �لزيتون يف �لقد�س �ل�سرقية مقابل 
م�سجد قبة �ل�سخرة، يف  حني كان مقر �لنتخابات �لرئي�س يف  بلدية �لبرية  وقد كنا  مع  �لرئي�س كارتر �لذي 

كان يف  مقر �لبلدية  �ي�سا.

 عرفات من أل رضوان
�ذكر �أنني �لتقيت �لرئي�س يا�سر عرفات يف مكتبه يف غزة، لإجر�ء مقابلة معه ولكنه كان متعكر �ملز�ج، لأنه 

كان على موعد مع مبعوث �ل�سالم �لمريكي ديني�س رو�س 

وفجاه دخل عليه �بو مازن حممود عبا�س ويا�سر عبد ربه وهو ما ز�ل منفعال وذكروه بلقاء رو�س فقال: 
�سوفوه �نا م�س عاوز، وخرجا بعد حو�يل دقيقتني من مكتبه، وبقيت �سامتا فناولني من درج مكتبه قطعة ملب�س 
م�سنوعة من �لقهوة وقال خذ هذه فاأخذتها، وقال غا�سباً: �ن �ملبعوثني  �لأمريكيني لعمليه �ل�سالم �كرث تع�سبا 

لإ�سر�ئيل من بع�س قادتها...

 وقبل �ن �نتهي من �سرب فنجان �لقهوة �لذي �ح�سروه يل قال يل: كالما مقطوع �ل�سياق مل �فهم ملاذ� 
�سّر به �إيل بعد م�سي وقت طويل!!

فالرئي�س عرفات عادة ما ي�سرب  كالما يريده �ن ي�سل دون �ن ينبه �سامعه لأهميته 

 ما قاله يل ومل �نتبه ملعناه يف تلك �للحظة، �نه �ي �لرئي�س عرفات من “�ل ر�سو�ن.

وحني كنت �خرج من مكتبه يف غزة لأخذ �مل�سعد قابلني حممود �لزهار �حد م�سوؤويل حركه حما�س ونظر 
�يل وقال: �نت �حلطاب ...فقلت: نعم، فقال: ملاذ� توؤيد �ل�سلطة بهذه �لطريقة؟ مل يكن �لوقت يف �مل�سعد كافيا 

للرد عليه، فرتكته حني نزلت وم�سيت.

 بعد �يام تذكرت قول �لرئي�س عرفات �نه من “�ل ر�سو�ن” وعدت �بحث ومل �جد يف �لرو�يات �لعديدة 
عنه �نه قال لأحد غريي ذلك �أو �أن �حد  ذكر ذلك يف مرجع �أو كتاب رغم �ن بع�س �مل�سادر ذكرت �ن جده �لول من 
حلب يف حني مل يقل �حد غريه �نه من  �أل ر�سو�ن �لذين حكمو� غزة يف �لعهد �لعثماين �كرث من قرن ون�سف �”..



174

حر�س الرئي�س الفل�صطيني على اأن تكون النتخابات منوذجية واأن جتري بال حوادث. 
كان عرفات يدرك اأن اأي �صك يف �صحة النتائج �صوف ي�صتخدمه خ�صومه اأف�صل ا�صتغالل. 
جاء 660 مراقبًا من كل  انحاء العامل )من الغرب، والعامل الثالث، بل ومن بلدان عربية مثل 
الأمريكي  الرئي�س  يرتاأ�صهم  وكان  النتخابات،  هذه  على  الرقابة  لتاأمني  واجلزائر(  م�صر 

الأ�صبق جيمي كارتر. 

الد�صتورية  اليمني  بغزة  الت�صريعي  املجل�س  يف  عرفات  يا�صر  اأدى  اأ�صابيع،  ثالثة  بعد 
التهاين  عليه  وانهالت  الفل�صطينية،  لل�صلطة  رئي�س  ك��اأول  الكرمي  القراآن  من  ن�صخة  على 
اإ�صرائيل،  يف  املعار�س  حزب  الليكود  زعيم  نتنياهو،  بنيامني  راأى  العامل،  اأنحاء  كافة  من 
بينما  اإ�صرائيل"،  ت�صكل خطرا على  اإقامة دولة فل�صطينية  يف هذه النتخابات" خطوة نحو 
الوطني  امليثاق  بخ�صو�س  قطعها  التي  بالتعهدات  وذّكره  الفل�صطيني،  الرئي�س  بريي�س  هناأ 
الفل�صطيني،  وكان  اُتفق  معه على اأن ُتلغى منه البنود التي "تنكر حق اإ�صرائيل يف الوجود". 
اأع�صاء املجل�س الوطني الفل�صطيني بامل�صادقة على  اأن يقنع  اأخرى كان على عرفات  ومرة 

قرار لتعديل امليثاق.

إلغاء بنود في الميثاق الفلسطيني 
عرفات  دع��ا  غ��زة،  يف   1996 اآذار  يف  الت�صريعي  للمجل�س  الأول���ى  اجلل�صة  انعقدت 
اتفاقيات  مع  تتعار�س  التي  امليثاق  بنود  ل�صالح  اإلغاء  الت�صويت  اإلى  الأع�صاء  خطابه  يف 
ال�صالم مع اإ�صرائيل  "اإن مل ت�صوتوا من اأجل تعديل هذا امليثاق، ف�صوف ت�صيع على ال�صعب 
اأحالم الأجيال  اإقامة دولة، وحتقيق  الفل�صطيني كله فر�صة تاريخية ب�صببكم. نحن ب�صدد 

ال�صابقة. ل نريد العودة مرة اأخرى اإلى نقطة البداية".

كان عرفات يف لقاءاته مع اأع�صاء املجل�س يوؤكد اأن هذه البنود ت�صكل عبئا كبريا عليهم، 
حيث ي�صتغلها املتطرفون الإ�صرائيليون ليربهنوا على اأن الفل�صطينيني ل يريدون ال�صالم حقا.  

اأولى بريي�س يف الواقع هذه البادرة اأهمية كربى، لن اإلغاء البنود �صيوؤكد  لالإ�صرائيليني 
انه كان ورابني على �صواب يف توقيع اتفاقية اأو�صلو.

يف 24 ني�صان 1996 �صوت املجل�س الوطني الفل�صطيني املنعقد يف غزة يف دورته الواحدة 
والع�صرين الطارئة، وبالأغلبية ال�صاحقة �� 504 موؤيدين، 54 معار�صا، 14 ممتنعا �� ل�صالح 

اإلغاء البنود مو�صوع الدورة.  

وين�س القرار على ما يلي:  يتم ت�صحيح امليثاق الوطني الفل�صطيني على نحو تلغى معه 
كافة الفقرات التي تتعار�س مع الر�صائل املتبادلة )العرتاف املتبادل( بني )م.ت.ف( ودولة 
اإ�صرائيل يف اأيلول 1993. يكلف املجل�س الوطني الفل�صطيني اللجنة القانونية باإعادة �صياغة 

امليثاق الوطني على اأن يقدم ال�صيغة اجلديدة يف الدورة القادمة للمجل�س.
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اأنه"تعديل ذو مغزى تاريخي، وهو اأكرب  تاأكد بريي�س اأن عرفات يفي بوعوده. واعترب 
اأمام  الأبي�س  البيت  اأب��واب  بدورهم  الأمريكيون  وفتح  الع�صر".  هذا  يف  اأيديولوجي  حتول 
عرفات، كانت تلك املنا�صبة الأولى لإجراء مباحثات فل�صطينية خا�صة مع الرئي�س الأمريكي 
كلينتون، طلب خاللها عرفات م�صاعدة عاجلة لأن الأو�صاع كانت متدهورة وخطرة يف ال�صفة 

الغربية وقطاع غزة..   

اغتيال عياش وانتخاب نتنياهو 
بعد �صهرين على اغتيال رابني، اغتالت اإ�صرائيل يحيى عيا�س املعروف ب� "املهند�س" 
قتيال ومئات  �صتني  اأوقعت  عمليات  ب�صل�صلة  حما�س  وردت  حما�س،  لدى  املتفجرات  خبري 

اجلرحى بني الإ�صرائيليني.

النتخابات  يف  ذلك  بعد  ليرتجم  الإ�صرائيليني  غ�صب  وت�صاعد  كثريا  املوقف  تدهور 
العامة يوم 29 اأيار 1996، خ�صر بريي�س وفاز بنيامني نتنياهو)39( زعيم الليكود والعدو اللدود 

لتفاقيات اأو�صلو .
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)39( حكومة نتنياهو األولى
نتنياهو يف من�سب رئي�س وزر�ء  بنيامني  �نُتخب  �لليكود عام 1993،  �أن توّلى رئا�سة حزب  بعد 
دولة �إ�سر�ئيل يف �أّيار 1996 يف �أول �نتخابات مبا�سرة لرئا�سة �لوزر�ء جرت يف �إ�سر�ئيل، حيث تغلب على 

غرميه �سمعون بريي�س.

تولى نتنياهو رئا�سة �لوزر�ء، كاأ�سغر رئي�س حكومة يف تاريخ دولة �إ�سر�ئيل، فاو�س يا�سر عرفات 
�سري  تقدم يف  �أي  �إعاقة  ح��اول  �أن��ه  �لبع�س  يرى  و�لتي  ريفر  و�ي  �مل�سهورة مبفاو�سات  �ملفاو�سات  يف 
�ملفاو�سات بخالف رئا�سة �لوز�رة �لتي �سبقته و�لتي تلته، فقد قطعت تلك �حلكومات تقدًما ملمو�ًسا 
باملقارنة مع عهده. و�ت�سف عهده بالهدوء �لن�سبي با�ستثناء بع�س �لعمليات �ل�ست�سهادية �لفل�سطينية 

د�خل �إ�سر�ئيل.

للم�سجد  �لغربي  �ل�سور  نفق  يف  �ل�ستمر�ر  على  �لقد�س  بلدية  رئي�س  مع  �تفق   1996 عام  ويف 
�لأق�سى مما �أ�سعل �سر�رة فل�سطينية �سقط خاللها �لقتلى من �جلانبني �لفل�سطيني و�لإ�سر�ئيلي.

وبعد هزميته على يد غرميه �إيهود بار�ك يف �لنتخابات �لعامة عام 1999، �عتزل نتنياهو �لعمل 
�ل�سيا�سي ب�سكل موؤقت.
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ال�صلطات  لهجة  تغريت  وفعال  اإ�صرائيل،  يف  ال�صالم  �صركاء  يخ�صر  بانه  عرفات  �صعر 
وال�صغوط على عرفات،   امل�صايقات  بداأت  اإلى �صدة احلكم،  نتنياهو  االإ�صرائيلية مع �صعود 
الوزراء  رئي�س  بها، وها هو  تقلع  اأ�صبح م�صطرا لطلب ت�صريح خا�س لطائرته يف كل مرة 
"قلبت له ظهر  اإ�صرائيل  اأن  اأ�صهر، ثمة موؤ�صرات على  اجلديد يتجاهله تقريبا  لنحو ثالثة 

املجن"...

اجتماع عرفات ونتنياهو 
بعرفات،  الجتماع  نتنياهو على  وافق  اإ�صرائيل،  رئي�س  وايزمن،  تدخل من عيزر  بعد 
ولكن الجتماع الذي عقد يوم 4 اأيلول 1996يف معرب ايريز مل يتمخ�س عن اأية نتيجة جوهرية.

وكان نتنياهو قد �صبق اجتماعه مع عرفات باإلغاء قرار جتميد ال�صتيطان املعمول به جزئيا يف 
الأرا�صي الفل�صطينية خالل ال�صنوات الثالث املا�صية.

صدامات نفق األقصى
القاهرة،  يف  ع��رف��ات  م��ع  اجتماع  عقد  طلب  اأي���ام  اإل��ى  بعد  ا�صطر  نتنياهو  لكن 
ب�صبب  تفجر الأو�صاع اإثر اإعالن ا�صرائيل افتتاح نفق)40( مير حتت �صاحات امل�صجد الأق�صى 
وكبريا  �صارخا  انتهاكا  النفق  افتتاح  يف  والفل�صطينيون  عرفات  راأى  اأيلول.   24/23 ليلة 
لقد�صية امل�صجد االأق�صى �صمن خمططات تهويده، اندلعت تظاهرات احتجاج  يف القد�س 
تقدمها وزيرال�صوؤون الدينية يف حكومة عرفات ال�صيخ ح�صن طهبوب الذي تعر�س لعتداء من 
قوات الحتالل الإ�صرائيلي، وامتدت التظاهرات اإلى باقي انحاء ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

وتدخلت قوات الأمن الفل�صطينية للرد على نريان قوات الحتالل الإ�صرائيلي التي  اأطلقت  
على املتظاهرين الفل�صطينيني العزل، �صقط نحو 80 �صهيدا فل�صطينيا ومئات اجلرحى،وقتل 

15 جنديا اإ�صرائيليا واأ�صيب الع�صرات.
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)40( معركة النفق 
يف �سباح �خلام�س و�لع�سرين من �أيلول 1996 �أقدمت �إ�سر�ئيل على فتح باب �لنفق �ملذكور، و�لتي 
�سقته طو�ل �ل�سنو�ت �ملا�سية بعد حماولتني فا�سلتني قامت بهما لفتحه وكانت �ملرة �لأولى عام 1986 
�لإ�سالمية  �لأق�سى و�لعقار�ت  �مل�سجد  ��سفل  �لنفق ميتد بطول 450 مرت�ً  و�لثانية عام 1994، وهذ� 

�ملحيطة به.

هبة  كانت  لذلك  �لبعري،  ق�سمت ظهر  �لتي  �لق�سة  �سوى  �لنفق  فتح  عملية  تكن  �حلقيقة مل 
نتنياهو  بنيامني  برئا�سة  �ملتطرف  �لإ�سر�ئيلي  �ليمني  حكومة  ممار�سات  من  تر�كمات  نتيجة  �لنفق 
وذلك برف�سها تنفيذ �لتفاقات �ملربمة بني �إ�سر�ئيل ومنظمة �لتحرير �لفل�سطينية وقيامها بفر�س 
وقائع جديدة على �لأر�س يف خمالفات وخرق فا�سح لهذه �لتفاقات مثل م�سادرة �لأر��سي ومو��سلة 
�ل�ستيطان وتو�سيعه بالإ�سافة �إلى �إجر�ء�ت تهويد �ملدينة �ملقد�سة، وكذلك عدم �لن�سحاب من �خلليل 
بالإ�سافة �إلى كافة �لق�سايا �ملت�سلة باإنهاء ��ستحقاق �ملرحلة �لنتقالية مبا يف ذلك عدم �إطالق �سر�ح 
والياأ�ض  الإحباط  من  اأوجد مناخاً  ما  اأمنية  بذرائع  القت�ضادي  �ضيا�ضة احل�ضار  وا�ضتمرار  الأ�ضرى، 
لدى جماهري �سعبنا وعزز لديها �لقناعة كما لدى �ل�سلطة �لفل�سطينية �لتي بذلت جهود�ً وحر�ساً 
�لقومي و�لديني برئا�سة  �ليمني  باأن حكومة �ئتالف  �لأم��ام  �إلى  �أو دفعها  �ل�سالم  كبري�ً على عملية 
نتنياهو لي�ست عازمة على �ل�ستمر�ر يف عملية �ل�سالم، وهي �أبعد ما تكون لتنفيذ �لتفاقات و�نتهاء 
مبحاولت �ملماطلة و�لت�سويف �لتي �نتهجتها خالل �لأ�سهر �ل�سابقة، وقيامها بحمالت �لدعاية حول 
�لتز�مها بالعملية �ل�سلمية بينما هي يف �لو�قع تعمل عك�س ذلك من خالل عقد �جتماعات �سكلية مع 

ممثلي �ل�سلطة �لفل�سطينية بدون حتقيق �أية نتائج من هذه �لجتماعات.

�ل�سلمي �لذي خيم على �لتظاهر�ت �لفل�سطينية �حتجاجاً على فتح  وعلى �لرغم من �لطابع 
بكثافة  �حل��ي  و�لر�سا�س  �ملطاطي  �لر�سا�س  ب��اإط��الق  �لإ�سر�ئيلية و�جهتها  �أن �لقو�ت  �إل  �لنفق، 
�لطائر�ت  ��ستخدمت  كما  ملم  و800  ملم   500 عيار  ر�سا�س  مثل  �ملختلفة  �ل��ع��ي��ار�ت  م��ن  وخ��ا���س��ًة 
�ملو�طنني  �لنار على  �إطالق  �لإ�سر�ئيليني يف  �مل�ستوطنني  ��سرت�ك  �إلى  بالإ�سافة  و�لدبابات  �ملروحية 
الفل�ضطينيني  ال�ضهداء  عدد  بلغ  وقد  واجلرحى  ال�ضهداء  من  عدد  �ضق�ط  والنتيجة  الفل�ضطينيني 

�لذين �سقطو� يف هذه �لهبة 63 �سهيد�ً، و1600 جريح منهم 458 جريحاً يف قطاع غزة.
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قمة شرم الشيخ 
الأول 1996اأثناء  قمة  ت�صرين   2 يوم  نتنياهو  مع  ثنائيا مطول  اجتماعا  عقد عرفات 
لتدارك  القمة  عقدت  حيث  ال�صيخ،  �صرم  يف  ح�صني  وامللك  ومبارك  كلينتون  مع  جمعتهما 
اإ�صرائيل بنيامني  التدهور على الر�س.. وبعد مفاو�صات �صاقة بني عرفات  و رئي�س وزراء 
التحرير  النت�صار يف اخلليل"  بني منظمة  اإعادة  "بروتوكول)41( حول  نتنياهو جرى  توقيع 

وحكومة اإ�صرائيل يف 1997/1/15 يف  �صرم ال�صيخ مب�صر. 

وقع  عرفات مع نتنياهو اتفاق "واي ريفر" يف موؤمتر "واي بالنتي�صن" بولية مرييالند 
اأول  ...وهي  اأو�صلو.  اتفاقية  اأجزاء مما  ن�صت عليه  لتطبيق  الأمريكية يف 10/23/ 1998 
وثيقة يوقعها عرفات مع نتنياهو الذي جلاأ اإلى املماطلة ل�صبعة ا�صهر يف مباحثات التنفيذ، 
ا�صتقبال  عرفات  لقي  الإ�صرائيلية،  الن�صحابات  بعد  دخلها  التي  املدن  يف  معه  حدث  وكما 

�صعبيا حافال يف اخلليل.
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)41( اتفاق الخليل 
�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  ب��ني  مت  ب��روت��وك��ول  ه��و  �خلليل،  �ت��ف��اق  �أو  �خلليل  ب��روت��وك��ول 
و�حلكومة �لإ�سر�ئيلية يوم 15 كانون �لثاين 1997 بهدف �إعادة �نت�سار �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية يف مدينة 
�خلليل، �أعقب ذلك تق�سيم مدينة �خلليل �إلى منطقتني: منطقة )ه�1( و�لتي ت�سكل 80% من �مل�ساحة 
�لكلية ملدينة �خلليل وتخ�سع لل�سيطرة �لفل�سطينية. ومنطقة )ه�2(، وت�سكل 20% من م�ساحة �خلليل 

بقيت حتت �ل�سيطرة �لأمنية �لإ�سر�ئيلية فيما نقلت �ل�سالحيات �ملدنية لل�سلطة �لفل�سطينية.

�حتوى �لتفاق على 23 بنًد�، وكان �أبرز ما جاء فيها:

�إلى منطقتني )ه�1( و)ه�2(، حيث يتولى �لبولي�س �لفل�سطيني م�سوؤولياته يف  تق�سيم �خلليل 
منطقة )ه� 1(، وحتتفظ �إ�سر�ئيل بجميع �مل�سوؤوليات و�ل�سالحيات للنظام �لعام و�لأمن �لد�خلي يف 

منطقة )ه� 2( وبالإ�سافة لذلك �ست�ستمر يف حتمل م�سوؤولية �لأمن �لعام لالإ�سر�ئيليني.

�لوجود �لدويل �ملوؤقت يف �خلليل، ويحدد �لطرفان طرق عمل هذه �لوحد�ت مبا يف ذلك �لعدد 
ومنطقة �لعمل.

وتعزيز  �لعنف،  ومنع  �لإره���اب  ُي�سّمى  ما  مبكافحة  �لتز�مه  على  �لفل�سطيني  �لطرف  تاأكيد 
�لتعاون �لأمني بني �ملنظمة �لفل�سطينية و�إ�سر�ئيل ومنع �لتحري�س و�لدعاية �ملعادية، وتوقيف من  

ُي�سّمون �لإرهابيني وحماكمتهم ومعاقبتهم.
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وا�صل نتنياهو توجيه "�صرباته" لتفاقيات اأو�صلو ..ويف اآذار 1997 قرر تنفيذ م�صروع 
يف  باإعالن  عرفات  فرد  املحتلة،  ال�صرقية  القد�س  يف  اأبوغنيم)42(  جبل  يف  كبري  ا�صتيطاين 
اإ�صرائيل  لل�صغط على  ودوليا  الإرهاب"، وحترك عربيا  "ال�صتيطان هو  الت�صريعي  املجل�س 
.والتقى يف هذا الإطار مع الرئي�س ال�صوري حافظ ال�صد لأول مرة منذ توقيع اتفاقية اأو�صلو..
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عقدت  فل�صطني  من  وبطلب  وات�صالت،  زي��ارات  بعدة  قام 
تندد  ق��رارات  اتخذت عدة  ال�صالم" والتي  اجل  "الحتاد من  العا�صرة  ال�صتثنائية  ال��دورة 
بالبناء ال�صتيطاين يف القد�س وباقي انحاء الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة  وتوؤكد بطالن كافة 
الإجراءات التي تتخذها �صلطات الحتالل يف الرا�صي الفل�صطينية املحتلة وتدعو اإلى الوقف 

الفوري لأعمال البناء ال�صتيطانية يف جبل اأبو غنيم.
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)42( مستوطنة ابو غنيم
ويقع جبل �أبو غنيم على �أر��سي مو�طني بيت حلم و�لقد�س، وي�سمى �إ�سر�ئيليا "حي هارحوما" 
ويتبع مدينة �لقد�س، ولأهد�ف ��ستيطانية �سادرت �سلطات �لحتالل مئات �لدومنات يف حميط �أبو 

غنيم وباتت تف�سلها عن مدينة بيت حلم بجد�ر عازل.

 م�ستوطنة �أبو غنيم وحدها �سهدت يف �لعام 2007 �أعمال تو�سعية �سريعة، �سملت �إ�سافة مئات 
من �لوحد�ت �ل�سكنية �جلديدة للم�ستوطنة من �جلهة �جلنوبية لها، ما �أ�سهم كثري� يف زيادة حجمها. 

وهذ� يوؤكده �إعالن �سلطات �لحتالل بعد موؤمتر �أنابولي�س عن بناء 300 وحدة �سكنية جديدة.
  حاضرة القدس

�لقد�س" و�لقد�س  "حا�سرة  �إ�سر�ئيل  ت�سميه  مبا  �ملنطقة  هذه  يف  �ل�ستيطان  �سيا�سة  ترتبط 
يف  �لفل�سطينيني  �أر��سي  من  و��سعة  مناطق  ب�سم  للمدينة  �لنهائية  �حل��دود  و�سع  وخطط  �لكربى 

جميع �لجتاهات.

لالأر��سي  نقطة  �أق���رب  يف  بالبناء  �لإ�سر�ئيلية  �خلطة  �سمن  غنيم  �أب��و  على  �لرتكيز  ي��اأت��ي   
�لفل�سطينية حتى ل يكون هناك تو�سع فل�سطيني، وبالتايل يتم ��ستغالل �لأر��سي غري �لكثيفة �سكانيا 

خلنق �لتجمعات �لفل�سطينية.

 يهدف �لتو�سع �ل�ستيطاين يف �أبو غنيم �لذي تزيد م�ساحته على 500 دومن �إلى منع �أي تو�سع 
�سكاين حيث مت بالفعل و�سع جد�ر عازل وخنق مدينة بيت حلم من �جلهة �ل�سمالية، ويف �لوقت نف�سه 

تر�سيم حدود �لقد�س من هذه �جلهة بامل�ستوطنات ما يوؤثر على �ل�سكان �لفل�سطينيني.
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�صكل انعقاد الدورة ال�صتثنائية بحد ذاته ومبا نتج عنها من قرارات  جناحا دبلوما�صيا 
مهما جدا لفل�صطني ما  زاد من انزعاج نتنياهو.

عمليات »حماس« تزداد 
ا�صتغلت اإ�صرائيل توا�صل عمليات التفجري التي تنفذها "حما�س "و "اجلهاد الإ�صالمي" 
لتتهم يا�صر عرفات بدعم الإرهاب ولتبداأ حملة مربجمة لت�صويه �صورته.كان عرفات يدرك 
متاما اأن نتنياهو ل يفي بتعهداته واأن هدفه الوحيد تدمرياتفاقيات اأو�صلو التي ا�صبحت على 

و�صك النهيار.

ال�صفة  اأرا�صي  كافة  الدولة  الفل�صطينية على  اإعالن  يفكر يف  باأنه  رد عرفات ملوحا 
الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد انق�صاء فرتة ال�صنوات اخلم�س التي تن�س عليها اتفاقيات 
اأو�صلو، اأي يف اأيار 1999، وهدد نتنياهو باأنه �صيعترب هذه اخلطوة انتهاكا �صارخا لالتفاقيات 

وانه �صريد بق�صوة.

تدخلت اأطراف عدة لإقناع عرفات بعدم اإعالن الدولة من جانب واحد.وقبل عرفات 
بن�صيحة كلينتون بتاأجيل اإعالن الدولة اإلى كانون الثاين 2000.

اتفاق واي ريفر 
عرفات  وق��ع  لأو�صلو  اأ�صال  "املعار�س"  نتنياهو  مع  ومطولة  �صاقة  مفاو�صات  وبعد 
ونتنياهو اتفاق "واي ريفر" )43( يف موؤمتر "واي بالنتي�صن" بولية مرييالند الأمريكية  الذي 
عقد ما بني 15 و23 ت�صرين الأول 1998 برعاية بيل كلينتون، كان الرئي�س الأمريكي  ياأمل 
اإعادة عملية ال�صالم اإلى جمراها. كانت القرارات التي مت تبنيها  عبارة عن تطبيق لأجزاء 

مما  ن�صت عليه اتفاقية اأو�صلو.

اإ�صرائيل حينها- بو�صوح  التحتية يف  البنى  اأرئيل �صارون -وزير  اأظهر  القمة  يف هذه 
اأظهر اهتماما  بينما  الر�صمي،  الع�صاء  املوؤمتر وخالل  ليا�صر عرفات، جتاهله خالل  عداءه 

برفيقي عرفات حممود عبا�س واأحمد قريع.

بعد اأ�صابيع على  قمة "واي بالنتي�صن"، دا�صت احلكومة الإ�صرائيلية على التفاقيات 
ان  وقررت  �صنوات،  برنامج ميتد على عدة  وفق  باإقامة م�صتوطنات  و�صادقت على قرارات 
اإعادة النت�صار الثالث والأخري لقواتها الذي طاملا انتظره الرئي�س عرفات، لن يتم اإل على %1 

من م�صاحة ال�صفة الغربية.  
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)43( اتفاقية واي ريفر:

واي ريفر )واي بالنتيشن( 10/23/ 1998
البند )1(

لدى دخول التفاق حيز التنفيذ: )1998/11/3(  تبداأ اأعمال اإعادة النت�صار الثالثة: )انطالقًا من بنود  اأ- 
التفاق النتقايل ور�صائل وزير اخلارجية الأمريكي الأ�صبق كري�صتوفر( للطرفني يف 17 كانون الثاين 1997 
املتحدة  الوليات  اطالع  و�صيتم  امل�صاألة،  بهذه  جلنة  تكليف  �صيتم  اإ�صافية،  انت�صار  اإعادة  بعملية  املتعلقة 

بانتظام )على تطور اأعمال هذه اللجنة(.

يتم  الفل�صطيني خطة عمل  الطرف  الفل�صطينية: ي�صع  الأمنية  العمل  الأمريكي على خطة  اطالع اجلانب  ب- 
�صد  وفاعلة  منهجية  مكافحة  ل�صمان  الفور  على  تنفيذها  يبداأ  اأن  على  عليها،  املتحدة  الوليات  اطالع 

املنظمات الإرهابية وبنائها.

االأمن بني الطرفني و�صيكون متوا�صاًل  تام: �صيكون هناك تعاون كامل يف جمال  ثنائي ب�صكل  اأمني  تعاون  ج- 
ومكثفًا و�صاماًل.

يف  الفل�صطيني  الإ�صرائيلي-  الثنائي  التعاون  اإل��ى  اإ�صافة  الثالثية:  الأمني  التعاون  جلنة  اأعمال  ب��دء  د- 
مرة  اأو  احلاجة،  دعت  كلما  فل�صطينية  -اإ�صرائيلية-  اأمريكية  امل�صتوى  رفيعة  جلنة  �صتجتمع  الأمن  جمال 
وتن�صيق  تعاون  قيام  تعرت�س  التي  العقبات  ومعاجلة  القائمة،  التهديدات  لتقييم  الأقل؛  اأ�صبوعني على  كل 
فعال يف جمال الأمن، وتوجيه اخلطوات املتخذة ملحاربة الإرهاب واملنظمات الإرهابية، و�صت�صتخدم هذه 
اللجنة اأي�صًا كمنتدى؛ ملتابعة م�صاألة الدعم اخلارجي لالإرهاب، وخالل هذه الجتماعات �صيطلع الطرف 
الفل�صطيني ب�صكل كامل اأع�صاء اللجنة على نتائج التحقيقات التي يجريها مع امل�صتبه بهم من الإرهابيني 
الذين مت اعتقالهم و�صيتبادل امل�صاركون اأي معلومات اإ�صافية لزمة، وتقوم اللجنة ب�صكل منتظم باطالع 

قادة الطرفني على و�صع التعاون، ونتائج اجتماعاتها وتو�صياتها.

موا�صلة عمل اللجان النتقالية، وموا�صلة اأعمال اللجنة القت�صادية:  ه�- 

�صرورة  على  واتفاقهما  عالقاتهما  بتعزيز  التزامهما  جمددًا  والفل�صطيني  الإ�صرائيلي  اجلانبان  يوؤكد   -1
اتفق اجلانبان على  الغربية وقطاع غزة؛ وانطالقًا من ذلك  ال�صفة  التنمية القت�صادية يف  ت�صجيع 
ت�صكلت مبوجب التفاق النتقايل، ل �صيما جلنة  التي  الدائمة  اللجان  اإحياء عمل جميع  اأو  موا�صلة 
الرقابة والتوجيه، واللجنة القت�صادية امل�صرتكة، وجلنتي ال�صوؤون املدنية والقانونية، واللجنة الدائمة 

للتعاون.

2- اتفق الطرفان الفل�صطيني والإ�صرائيلي على الرتتيبات التي �صتتيح الإ�صراع بفتح املنطقة ال�صناعية يف 
غزة، كما عقدا "بروتوكول" يتعلق باإن�صاء وت�صغيل مطار غزة الدويل خالل املرحلة النتقالية.

3- �صي�صتاأنف اجلانبان املفاو�صات حول املمر الآمن على الفور، و�صتتوا�صل املفاو�صات بهدف التو�صل اإلى 
اتفاق يف اأ�صرع وقت ممكن، واأن يطبق هذا التفاق �صريعًا على الأثر.

الإ�صرائيلية- اللجنة  الفل�صطيني، و�صت�صرع  لتنمية القت�صاد  باأهمية ميناء غزة الكربى  4- يقر اجلانبان 
"بروتوكول" يف غ�صون 60 يوماً؛ للبدء يف  اإبرام  اإلى  الفل�صطينية عملها على الفور؛ بهدف التو�صل 

اإن�صاء امليناء.

وارن كري�صتوفر
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5- يعرتف الطرفان باأن الق�صايا القانونية التي مل يتم حلها توؤثر �صلبًا على العالقات بني ال�صعبني؛ ومن ثم 
�صيعمالن على ت�صريع اجلهود عرب اللجنة القانونية لإيجاد حلول للم�صاكل القانونية املعلقة وتنفيذها 
يف اأ�صرع وقت، و�صيقوم اجلانب الفل�صطيني بتقدمي ن�صخ عن قوانينه املعمول بها للجانب الإ�صرائيلي.

6- يبداأ الطرفان حوارًا اقت�صاديًا ا�صرتاتيجيًا لتعزيز عالقتهما القت�صادية، ويتم ت�صكيل جلنة يف اإطار 
�صرقة  مكافحة  جمال  يف  والتعاون  ال�صراء،  على  الإ�صرائيلية  ال�صرائب  لبحث  القت�صادية  اللجنة 
اأمام  كعقبات  الإ�صرائيلية،  املقايي�س  وتاأثري  املدفوعة،  الفل�صطينية غري  الديون  ومعاجلة  ال�صيارات، 

التجارة والتو�صع للقائمتني )اأ1و اأ2(.

7- يتفق اجلانبان على اأهمية م�صاعدة املمولني الدوليني امل�صتمرة يف ت�صهيل قيام اجلانبني بتنفيذ التفاقات 
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  القت�صادية  للتنمية  املتزايد  الدعم  اإلى  باحلاجة  ويقران  املربمة، 
ويتفقان على التوجه معًا اإلى املجموعة املانحة لتنظيم موؤمتر وزاري قبل نهاية 1998؛ للح�صول على 

وعد برفع م�صتوى امل�صاعدات.

و- بدء مفاو�صات احلل النهائي: ي�صتاأنف اجلانبان فورًا مفاو�صات الو�صع النهائي بوترية مت�صارعة، وعليهما بذل 
اأبدت  اأيار 1999، و�صتجرى املفاو�صات بال انقطاع، وقد  اإلى اتفاق قبل الرابع من  جهود ما�صية للتو�صل 

الوليات املتحدة ا�صتعدادها لتذليل العقبات اأمام هذه املفاو�صات.

البند )2(

خالل الأ�صبوع الثاين الذي يلي دخول التفاق حيز التنفيذ )1998/11/3 حتى 1998/11/17(: اأ- 

البدء بتطبيق خطة العمل الأمنية: ي�صع اجلانب الفل�صطيني خطة عمل يتم اطالع الوليات املتحدة   -1
اأن يبداأ بتنفيذها على الفور؛ ل�صمان مكافحة منهجية وفاعلة �صد املنظمات الإرهابية  عليها، على 

وبنائها.

الإ�صرائيلي-  الثنائي  التعاون  اإل��ى  اإ�صافة  امل�صرتكة:  الفل�صطينية  الأمريكية-  اللجنة  اأعمال  بدء   -2
الجراءات  لبحث  اأ�صبوعني؛  كل  �صتجتمع  فل�صطينية  اأمريكية-  جلنة  فاإن  الأمن،  حول  الفل�صطيني 
املتخذة للق�صاء على اخلاليا الإرهابية، وبنى امل�صاندة التي تخطط ومتول وتدعم الإرهاب، اإ�صافة 
الأعمال  على  كامل  ب�صكل  املتحدة  الوليات  �صيطلع  الفل�صطيني  الطرف  فاإن  الجتماعات،  اإلى هذه 
اأو  اأو الإرهابي  التي يقوم بها؛ جلعل كافة التنظيمات )اأو فروع التنظيمات( ذات الطابع الع�صكري 
العنيف- خارجة عن القانون والبنى امل�صاندة لها، وملنعها من التحرك انطالقًا من املناطق الواقعة 

حتت �صلطة قوانينه.

دخول الإطار القانوين حلظر الأ�صلحة حيز التنفيذ: ب- 

يكفل الطرف الفل�صطيني وفقًا لالتفاقيات ال�صابقة تر�صيخ اإطار قانوين فاعل للتجرمي، اأي ا�صترياد   -1
اأو ت�صنيع اأو بيع اأو حيازة اأو امتالك غري م�صروع لالأ�صلحة النارية والذخائر يف املناطق الواقعة حتت 

�صلطة القانون الفل�صطيني.

اإلى ذلك �صي�صع الطرف الفل�صطيني  اإ�صافة  تقدمي التقرير الفل�صطيني حول تطبيق هذه املنهجية،   -2
ويطبق ب�صكل �صارم ومتوا�صل برناجمًا منهجيًا منظمًا جلمع اأي معدات غري �صرعية، وفقًا لالتفاقات 
ال�صابقة ومذكرة احلفظ اأو الت�صرف بها بال�صكل املنا�صب. وقد وافقت الوليات املتحدة على امل�صاعدة 

يف تطبيق هذا الربنامج.

بدء اأعمال جلنة متابعة حاالت التحري�س: ج- 

على  املحتمل  التحري�س  ملتابعة حالت  منتظم  ب�صكل  فل�صطينية  اإ�صرائيلية-  اأمريكية-  جتتمع جلنة   -1
الأط��راف  من  كل  و�صتعني  التحري�س.  هذا  منع  �صبل  حول  تو�صيات  تقدم  لكي  الإره��اب؛  اأو  العنف 
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تربويًا  وخبريًا  قانونيًا  وممثاًل  اإعالميًا  خبريًا  اللجنة  هذه  يف  والفل�صطينية  والأمريكية  الإ�صرائيلية 
و�صخ�صًا منتخبًا اأو �صابقًا منتخبًا لع�صوية هذه اللجنة.

اإ�صدار املر�صوم الفل�صطيني الذي يحظر اأي �صكل من اأ�صكال التحري�س: ا�صتنادًا اإلى ما هو متعارف   -2
�صوف  ومذكرة احلفظ(  النتقايل  التفاق  )امل��ادة 22 )1( من  ل�  وطبقًا  املجال  دوليًا يف هذا  عليه 
ت�صعى اإ�صرائيل واملجل�س لتعزيز التفاهم املتبادل والت�صامح وبالتايل المتناع عن التحري�س، مبا فيها 
الدعاية العدائية �صد بع�صهما، وبدون النتقا�س من مبداأ حرية التعبري، و�صوف ياأخذان الإجراءات 
القانونية ملنع حتري�س كهذا من قبل اأي من املنظمات، اجلماعات اأو الأفراد �صمن وليتها. �صي�صدر 
الطرف الفل�صطيني مر�صومًا يحظر اأي �صكل من اأ�صكال التحري�س على العنف اأو الإرهاب، وين�صئ 
م�صابهًا  املر�صوم  و�صيكون هذا  بالعنف،  تهديدات  اأو  عبارات  كل  ب�صكل منهجي �صد  للتحرك  اآليات 

ملر�صوم اإ�صرائيلي �صمن الت�صريعات الإ�صرائيلية التي تتعامل مع نف�س املو�صوع.

م�صادقة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية تاأكيدًا ملا جاء يف ر�صالة املنظمة حول امليثاق الوطني  د- 
الفل�صطيني: جتدد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية تاأكيد ما جاء يف الر�صالة التي بعث بها 
رئي�س منظمة التحرير الفل�صطينية يا�صر عرفات بتاريخ 22 كانون الثاين 1998، اإلى الرئي�س الأمريكي بيل 
كلينتون من اإلغاء لبنود امليثاق الوطني الفل�صطيني التي تتعار�س مع الر�صائل املتبادلة بني منظمة التحرير 

الفل�صطينية )يا�صر عرفات( وحكومة اإ�صرائيل يف 10 اأيلول 1993.

املركزي  واأع�صاء املجل�س  الفل�صطيني  الوطني  الفل�صطينية ورئي�س املجل�س  التحرير   يدعو رئي�س منظمة 
ووزراء احلكومة الفل�صطينية اإلى اجتماع يتحدث فيه الرئي�س الأمريكي كلينتون ليوؤكد جمددًا دعمه لعملية ال�صالم 

وللقرارات التي �صبق ذكرها للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية واملجل�س املركزي.

"ب"  مناطق  من   %1،7 "ب".  مناطق  تطبيق املرحلة الأولى من اعادة النت�صار: 2% من مناطق "ج" اإلى  ه�- 
املناطق  على  الفل�صطينيني  نظرائهم  باطالع  الإ�صرائيلي  اجلانب  يف  امل�صوؤولون  ويقوم  "اأ"،  مناطق  اإلى 
كما هو متعارف عليه، وبعد انتهاء هذه املرحلة من اإعادة النت�صار، يقدم تقرير حول اإعادة النت�صار. طبقًا 
لالتفاق النتقايل والتفاقات التي تلته، فاإن تطبيق اجلانب الإ�صرائيلي للمرحلتني الأولى والثانية من اإعادة 
النت�صار الإ�صافية �صيتمثل يف اأن ينقل اإلى الطرف الفل�صطيني 13% من املنطقة "ج" على ال�صكل التايل: 

واحد باملائة )1% اإلى املنطقة "اأ". 12  باملائة( )12% اإلى املنطقة "ب"(.

اأعطى الطرف الفل�صطيني علمًا باأنه �صيحدد منطقة/ مناطق تبلغ م�صاحتها ثالثة باملائة من املنطقة  	•
"ب" �صالفة الذكر لإعالنها مناطق خ�صراء اأو حمميات طبيعية. كما اأعلن الطرف الفل�صطيني اأنه 
�صيت�صرف طبقًا للمعايري العلمية املو�صوعة، ومن ثم لن يحدث يف هذا الإطار اأي تغيري يف و�صع 
هذه املناطق، من دون اأن مي�س ذلك بحقوق �صكان هذه املناطق، ومن �صمنهم البدو. ومع اأن هذه 
واملنازل  الطرق  �صيانة  �صيمكن  فاإنه  املناطق،  اإن�صاءات جديدة يف هذه  باإقامة  ت�صمح  ل  املقايي�س 

املوجودة فيها.

املناطق اخل�صراء )املحميات الطبيعية( بامل�صوؤولية الأولى يف  الفل�صطيني يف هذه  الطرف  يحتفظ  	•
جمال الأمن؛ بهدف حماية الإ�صرائيليني ومواجهة تهديد الإرهاب. 

ميكن اأن حتدث بعد تن�صيق وتاأكيد، ويعطى الطرف  الفل�صطينية  ال�صرطة  قوات  وحتركات  اأن�صطة  	•
الإ�صرائيلي جوابًا �صريعًا على مثل هذه الطلبات.

"ب"  املنطقة  من  فاإن %14.2  والثانية  الأولى  النت�صار  لإعادة  الذكر  ال�صالف  التطبيق  اإطار  يف  	•
�صت�صبح منطقة "اأ".
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البند )3(

املركزي  املجل�س  يقوم   :)1998/12/17 اإلى   1998/11/18( ال�صاد�س  الأ�صبوع  اإلى  الثاين  الأ�صبوع  من  اأ- 
الفل�صطيني بتاأكيد فحوى ر�صالة منظمة التحرير حول امليثاق الوطني )من الأ�صبوع الثاين وحتى الأ�صبوع 

الرابع(.

الفل�صطينية تاأكيد ما جاء يف الر�صالة التي بعث بها رئي�س  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  جتدد  	•
الأمريكي  الرئي�س  اإلى   1998 الثاين  كانون   22 بتاريخ  عرفات،  يا�صر  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
كلينتون، من اإلغاء لبنود امليثاق الوطني الفل�صطيني، التي تتعار�س مع الر�صائل املتبادلة بني منظمة 

التحرير الفل�صطينية وحكومة اإ�صرائيل يف 10 اأيلول 1993.

الفل�صطيني،  الوطني  املجل�س  ورئي�س  عرفات،  يا�صر  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة  رئي�س  يدعو  	•
اإلى اجتماع يتحدث فيه الرئي�س الأمريكي  واأع�صاء املجل�س املركزي، ووزراء احلكومة الفل�صطينية؛ 
كلينتون؛ ليوؤكدوا جمددًا دعمهم لعملية ال�صالم وللقرارات التي �صبق ذكرها للجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفل�صطينية واملجل�س املركزي.

من الأ�صبوع الرابع حتى ال�صاد�س، يقوم املجل�س الوطني وموؤ�ص�صات اأخرى يف منظمة التحرير بالتاأكيد على  ب- 
ر�صالة منظمة التحرير حول امليثاق.

 جتدد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية تاأكيد ما جاء يف الر�صالة التي بعث بها رئي�س منظمة 
التحرير الفل�صطينية بتاريخ 22 كانون الثاين 1998 اإلى الرئي�س الأمريكي كلينتون من اإلغاء لبنود امليثاق الوطني 
الفل�صطيني، التي تتعار�س مع الر�صائل املتبادلة بني منظمة التحرير الفل�صطينية وحكومة اإ�صرائيل يف 10 اأيلول 
1993، يدعو رئي�س منظمة التحرير الفل�صطينية يا�صر عرفات ورئي�س املجل�س الوطني الفل�صطيني واأع�صاء املجل�س 
املركزي ووزراء احلكومة الفل�صطينية اإلى اجتماع يتحدث فيه الرئي�س الأمريكي كلينتون ليوؤكدوا جمددًا دعمهم 

لعملية ال�صالم وللقرارات التي �صبق ذكرها للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية واملجل�س املركزي.

املبا�صرة يف البدء بعمل برنامج م�صادرة االأ�صلحة: ج- 

اأي  اإلى ذلك �صي�صع الطرف الفل�صطيني ويطبق ب�صكل �صارم ومتوا�صل برناجمًا منظمًا جلمع  اإ�صافة   -1
معدات غري �صرعية، وفقًا لالتفاقيات ال�صابقة والت�صرف بها بال�صكل املنا�صب، وقد وافقت الوليات 

املتحدة على امل�صاعدة يف تطبيق هذا الربنامج.

2- مرحلة م�صادرة الأ�صلحة: �صيتم اإن�صاء جلنة اأمريكية- فل�صطينية ؛للم�صاعدة يف التعاون وتعزيزه؛ بهدف 
ل�صيادة  املناطق اخلا�صعة  اإلى  ومواد متفجرة ب�صورة غري م�صروعة  الأ�صلحة  اإدخال  اأو  تهريب  منع 

القوانني الفل�صطينية.

تقدمي تقرير جلنة متابعة حالت التحري�س: جتتمع جلنة اأمريكية- اإ�صرائيلية- فل�صطينية ب�صكل منتظم  د- 
ملتابعة حالت التحري�س املحتمل على العنف اأو الإرهاب؛ ولكي تقدم تو�صيات حول �صبل منع هذا التحري�س.

تقدمي اللجنة القت�صادية للتقرير النتقايل يف الأ�صبوع الثالث، التقرير النهائي يف الأ�صبوع ال�صاد�س. ه�- 

ه�/اأ- تقدمي اجلانب الفل�صطيني قائمة )باأ�صماء( اأفراد قوات ال�صرطة اإلى اجلانب الإ�صرائيلي: �صيقدم اجلانب 
الفل�صطيني قائمة )باأ�صماء(اأفراد قوة ال�صرطة اإلى اجلانب الإ�صرائيلي، وفقًا لالتفاقات ال�صابقة.

والتوجيه مبوجب مهامها تنفيذ هذا  الرقابة  جلنة  تتولى  مهامها:  مبا�صرة  والتوجيه  الرقابة  جلنة  •	بدء 
الإجراء واإبالغ الوليات املتحدة به.
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يف  امل�صوؤولون  ويقوم  "ب"  مناطق  اإلى  "ج"  مناطق  من   %5 النت�صار:  اإع��ادة  من  الثانية  املرحلة  تطبيق  �س- 
اجلانب الإ�صرائيلي باطالع نظرائهم الفل�صطينيني على املناطق كما هو مطلوب، وبعد النتهاء من اعادة 

النت�صار، يقدم تقرير حول اإعادة النت�صار هذه.

البند )4(

اأ- من الأ�صبوع ال�صاد�س اإلى الأ�صبوع الثاين ع�صر  )1998/12/18 اإلى 1999/2/2(:

اأ/اأ- مرحلة م�صادرة الأ�صلحة.

ب/اأ- تقدمي اللجنة املخت�صة تقريرها حول �صري عمليات امل�صادرة.

ج/اأ- تقدمي تقرير جلنة متابعة التحري�س.

د/اأ- تقدم جلنة املراقبة والتوجيه تقريرًا للوليات املتحدة حول قوائم اأعداد قوات ال�صرطة.

تطبيق املرحلة الثالثة من اإعادة النت�صار: 5% من مناطق "ج" اإلى مناطق "ب" و1% من مناطق "ج" اإلى  ب- 
باطالع  الإ�صرائيلي  اجلانب  يف  امل�صوؤولون  ويقوم  "اأ"،  "ب" اإلى مناطق  "اأ" و7.1% من مناطق  مناطق 

نظرائهم الفل�صطينيني على املناطق كما هو مطلوب، بعد اإمتام عملية اعادة النت�صار.

البند )5(

ال�صرورة،  وعند  عليه  متفق  هو  كما  املذكرة  يف  املذكورة  الن�صاطات  تتوا�صل  ع�صر:  الثاين  الأ�صبوع  بعد  اأ- 
ويت�صمن ذلك ن�صاطات كل من:

اأ/اأ- جلنة التعاون الأمني الثالثية.

اأ/ب- اللجنة الأمريكية- الفل�صطينية ملكافحة الإرهاب.

اأ/ج- اللجنة االأمريكية- الفل�صطينية ملراجعة وتقومي املعلومات الالزمة لالإجراءات الق�صائية.

والعقاب،  املعلومات الالزمة لتخاذ قرارات املالحقة  اأمريكية- فل�صطينية؛ لدر�س وتقييم   جتتمع جلنة 
اأو الجراءات الق�صائية الأخرى التي مت�س و�صع الأ�صخا�س امل�صتبه بارتكابهم اأعمال عنف واإرهاب اأو تواطوؤهم 

فيها(.

اأ/د- اللجنة الأمريكية- الإ�صرائيلية- الفل�صطينية ملتابعة التحري�س.

ب- جلنة املرحلة الثالثة لإعادة النت�صار:

اأ- انطالقًا من بنود التفاق النتقايل ور�صائل وزير اخلارجية ال�صابق )وارن كري�صتوفر( للطرفني يف ال�صابع ع�صر 
و�صيتم  امل�صاألة،  بهدف  تكليف جلنة  �صيتم  اإ�صافية،  انت�صار  اإعادة  بعملية  املتعلقة  الثاين 1997  كانون  من 

اإطالع الوليات املتحدة بانتظام على تطور اأعمال هذه اللجنة.

ب- موا�صلة عمل اللجان كافة.

املفاو�صات �صوؤون  دائرة  •امل�صدر: 
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كلينتون في غزة 
يف 14 كانون الأول  1998 بغزة انعقد املجل�س الوطني الفل�صطيني، ودعي اإليه الرئي�س 
الفل�صطينية. الق�صية  تخدم  منا�صبة  اإلى  وحتول  دوليا  بعدا  احلدث  واتخذ   . كلينتون)44( 
ازدانت �صوارع غزة وغطتها الأعالم الفل�صطينية والأمريكية، وا�صُتقبل كلينتون يف املطار من 

قبل الرئي�س عرفات �صخ�صيا، وبكل املرا�صم الر�صمية التي تليق باحلدث.

الأر�س  اأمريكي على  لرئي�س  الأول  وهو اخلطاب  املجل�س،  اأمام  كلينتون خطابه  األقى 
الفل�صطينية وقال فيه: "اإنني فخور لأنني اأول رئي�س اأمريكي يكون هنا بينكم، يقف اإلى جانب 

ال�صعب الفل�صطيني، بينما تعملون على �صنع م�صتقبلكم".

العذاب"،  يعاين  ال��ذي  ال�صعب  "هذا  مع  تعاطفه  عن  وع��رب  متفائال،  كلينتون   ك��ان 
وذّكر "بالأطفال الذين يقبع اآباوؤهم يف ال�صجون اأو �صقطوا خالل النزاع".
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هامش 

)44( كلنتون في غزة
حطت مروحية �لرئي�س �لأمريكي بيل كلينتون على �ر�س مطار غزة يف بدئه زيارة تاريخية هي 
�لولى لرئي�س �مريكي ملناطق �حلكم �لذ�تي �لفل�سطيني وبعد ��ستقبال ر�سمي عزفت خالله �ملو�سيقى 
�سريط  كلينتون  ق�س  �لفل�سطيني  بال�ستقالل  �ل�سمني  �لع��رت�ف  على  كموؤ�سر  للجانبني  �لوطنية 
�فتتاح �ملطار، ثم �كد �لتز�مه قبل بدء �جتماعه مع �لرئي�س �لفل�سطيني يف غزة بتطبيق �تفاق و�ي 
بالنتي�سن بحذ�فريه، م�سيد� بجر�أة عرفات على دعوته للزيارة �لتي �عرب عن �سعادته بها، فيما �كد 
عرفات �ن �سالم �ل�سرق �لو�سط �سيتحقق بف�سل كلينتون. ور�فقت مروحية كلينتون �لى مطار غزة 
يا�سر  �لفل�سطيني  �لرئي�س  كان  حيث  و�سعبي،  ر�سمي  ��ستقبال  له  وج��رى  ع�سكرية  مروحيات  خم�س 

عرفات يف مقدمة م�ستقبليه.

و��ستعر�س كلينتون وعرفات حر�س �ل�سرف قبل �ن تعزف �ملو�سيقى �ل�سالم �لوطني �لمريكي 
و�ل�سالم �لوطني �لفل�سطيني على خالف �نباء حتدثت عن مطالبة �لبيت �لبي�س �ل�سلطة بعدم عزف 
�ل�سالمني لتاليف فهم هذه �خلطوة على �نها �عرت�ف �مريكي بالدولة �لفل�سطينية. وبعد �ن �سافح 
�لمريكي  �لرئي�س  وقرينته  عرفات  ��سطحب  �لفل�سطينيني  �مل�سوؤولني  من  م�ستقبليه  كبار  كلينتون 

وقرينته �لى ��سرت�حة مطار غزة �لدويل.

و�أثناء ذلك قامت مادلني �أولرب�يت وزيرة �خلارجية �لمريكية مب�سافحة عدد من �مل�سوؤولني 
�ل��زو�ر  كبار  �سالة  �ل�ساعة يف  ربع  ��ستغرقت  ��سرت�حة  وبعد  ق�سري.  ح��و�ر  بينهم  ود�ر  �لفل�سطينيني 
مبطار غزة �لدويل خرج �لرئي�سان �لمريكي و�لفل�سطيني حيث قاما بجولة يف �رجاء �ملطار و�ثناء 
�لفل�سطينيني  �لطلبة  من  جمموعة  وقامت  وعرفات.  كلينتون  �لرئي�سني  بني  ح��و�ر  ي��دور  كان  ذلك 
يرتدون �لزي �لع�سكرى بال�سري يف �ملطار �ثناء �جلولة على �نغام �ملو�سيقى �لع�سكرية. بعد ذلك توجه 
عن  لالعالن  خ�سي�سا  �عدت  من�سة  �لى  �حل�سور  ت�سفيق  و�سط  و�لفل�سطيني  �لمريكي  �لرئي�سان 
�لفتتاح �لر�سمي ملطار غزة �لدويل. وطلب عرفات من كلينتون ق�س �سريط �حمر معلنا �فتتاح مطار 
غزة �لدويل ر�سميا. وقال عرفات )�أت�سرف و�أطلب من �لرئي�س كلينتون وعقيلته ق�س �ل�سريط و�فتتاح 

�ملطار ر�سميا(. 

ويف لفتة طيبة قام �لرئي�س �لمريكي بق�س خم�سة �جز�ء من �سريط �لفتتاح يعاونه �لرئي�س 
عرفات وذلك كذكرى للرئي�س كلينتون وقرينته و�ل�سيدة �سها عرفات. بعد ذلك رفع كلينتون كلتا يديه 
لتحية بقية �حل�سور ثم تبادل �لتحية مع عرفات من خالل حو�ر ق�سري حيث ��ستقل �سيارته تر�فقه 
قرينته متوجها �لى طائرته �ملروحية �لر�ب�سة مبطار غزة مغادر� �ملطار �لى مقر �لرئا�سة �لفل�سطينية 

بغزة لجر�ء حمادثات مع �لرئي�س عرفات �لذي غادر �ملطار بطائرة مروحية �أخرى.

و�أعرب كلينتون لل�سحافيني على باب مقر �لرئا�سة �لفل�سطينية يف غزة عن �سعادته بهذه �لزيارة 
و�ي  �تفاق  بتطبيق  �لتز�مه  �أك��د  كما  للم�ستقبل(  بالن�سبة  على مغزى  �لزيارة  )تنطوي  �أن  ياأمل  و�ن��ه 
بالنتي�سن بحذ�فريه. وقال كلينتون �نه )م�سرور( لكونه �أول رئي�س �مريكي يقوم بزيارة ملناطق �حلكم 
رئي�س  �ول  ك��وين  م�سرور  )�أن��ا  �لفل�سطيني  �لرئا�سة  مقر  يف  لل�سحافيني  وق��ال  �لفل�سطيني.  �لذ�تي 
�مريكي يزور مناطق فل�سطينية و�سعدت للم�ساركة يف تد�سني �ملطار �لفل�سطيني �ليوم(. و�أ�ساف )�أنا 

م�سرور جد� �نه مطار جميل حقا( منوها بجر�أة عرفات لدعوته للزيارة. 

وقال عرفات لدى ��ستقباله كلينتون �ن )�ل�سالم �سيتحقق يف �ل�سرق �لو�سط بف�سل �لرئي�س 
بيل كلينتون(. و��ساف )هذ� حدث تاريخي. ونحن ن�سكره �سكر� جزيال �نه �سرفنا. وهذه �لزيارة لن 
ب�سيارته  )كلينتون(  يتوجه  �ن  نتمنى  )كنا  �لفل�سطيني  �لرئي�س  وقال  �لفل�سطيني(.  �ل�سعب  ين�ساها 
�لى غزة لأن �لنا�س كانت م�ستعدة لتحتفي به(. و�أ�ساف: )�ن زيارة �لرئي�س كلينتون تاريخية لل�سعب 
�لفل�سطيني ووجوده �سرف كبري وفخر كبري لل�سعب �لفل�سطيني �ن يكون بيننا �ليوم فخامة كلينتون(. 

وقال �نه من خالله )�أي كلينتون( �سيقوم �ل�سالم يف منطقة �ل�سرق �لو�سط.
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مل تعجب هذه الكلمات نتنياهو  فاف�صل القمة التي عقدت يف اليوم التايل يف اجلانب 
الإ�صرائيلي من معرب اإيريز بني  كلينتون وعرفات ونتنياهو.

بينما  الأطفال،  كل  الأطفال،  عذابات  اإلى  كلينتون  من  اإ�صارة  كثريا  نتنياهو  انزعج 
ي�صمح احلليف  اأن  يتحمل كذلك  ال�صحايا" ومل  واأطفال  القتلة،  له هنالك"اأطفال  بالن�صبة 
ذاته،  الأخالقي  امل�صتوى  ال�صعبان على  يخو�صه  "الكفاح" الذي  ي�صع  باأن  لنف�صه  الأمريكي 
الفل�صطينيني  عن  يتحدث  الأمريكي  الرئي�س  �صمع  حني  اأذنيه"  عرفات  ي�صدق  "مل  بينما 

مبثل ما يتحدث عن الإ�صرائيليني.

على  يعرت�س  مل  الأي��دي:  برفع  ت�صويت  بعد  امليثاق  تعديل  مت  النهار،  ذلك  اآخ��ر  يف   
التعديل اأحد، اأعرب عرفات عن �صروره وقال " جاء الآن دور نتنياهو  لتنفيذ التزاماته".

 غادر كلينتون املنطقة، يتملكه الغ�صب من رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي.

 1999 اأي��ار   17 يوم  وحدد  نف�صه،  يحل  اأن  الكني�صت  قرر   ،1998 الأول  كانون   21  يف 
موعدا لالنتخابات، واعترب عرفات اأن من امل�صتحيل اأن ياأتي من هو اأ�صواأ من نتنياهو، لكن 

�صعد يف اإ�صرائيل هذه املرة معار�س اآخر لأو�صلو، اإيهود باراك زعيم حزب العمل.  

نجاح باراك 
النتخابية مل  بيا�صر عرفات، وخالل حملته  اللتقاء  دائما عن  امتنع  قد  باراك  كان 
يتخل ل عن ال�صيادة الإ�صرائيلية الكاملة على القد�س، "العا�صمة املوحدة الأبدية لإ�صرائيل"، 
ول عن ال�صتيطان. غري اأن هذا مل مينع عرفات من جتديد اللتزام بعملية ال�صالم، واملطالبة 

بالتقيد بالتفاقيات املوقعة وال�صعي للتعاون مع هذا ال�صخ�س الذي انتخبه الإ�صرائيليون.

وعلى غرار نتنياهو من قبله، جتنب باراك يف الأ�صابيع الأولى لنتخابه مقابلة الرئي�س 
الفل�صطيني، واأعرب عرفات عن ا�صتيائه من هذا املوقف للدبلوما�صيني الأوروبيني والنواب 
الإ�صرائيليني الذين كان يلتقي بهم اآنذاك. ُعقد اللقاء الأول بني الرجلني يف معرب اإيريز، يوم 

11 متوز 1999، بعد النتخابات ب�صهرين تقريبا.
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اتفاق شرم الشيخ بين عرفات وباراك 
يف الجتماع ال�صاق بينهما طالب عرفات بتطبيق اتفاقية "واي بالنتي�صن" التي تهرب 
نتنياهو من تطبيقها،لكن باراك تهرب اي�صا بطريقة اخرى: اقرتح على عرفات النتقال فورا 

ملباحثات املرحلة النهائية الأمر الذي رف�صه عرفات.

اأيلول 1999، وقع  زادت اخلالفات بني عرفات وباراك فتو�صط كلينتون بينهما، ويف  
عرفات وباراك بالأحرف الأولى يف �صرم ال�صيخ مب�صر ما ميكن اعتبارها التفاقية الأخرية 

ملرحلة انتقالية كان قد تاأخر تنفيذها كثريا.

نوّقع  اجلنون.  لنا  ي�صبب  النظام  التالية:  هذا  املالحظة  اأبدى  وقع عرفات،  اأن  وبعد 
نوّقع  نهاية،ثم  ل  ما  اإلى  املباحثات  هذه  وتطول  تطبيقه،  اأجل  من  املباحثات  ونبداأ  اتفاقا، 

مذكرة ل يطبق اإل جزء منها، وهكذا دواليك.

مانديال يزور فلسطين
مع  "�صريكهم"  الإ�صرائيليون  بها  يتعامل  التي  الطريقة  من  بال�صيق  عرفات  �صعر 
من  "املحبط  تلقى  عرفات   ،1999 الأول  ت�صرين  ال�����ص��الم.ويف  عملية  الفل�صطيني  يف 
اإلى  جاء  الذي  مانديال  نيل�صون  زيارة  وهي  للجرح،  بل�صم  مثل  جاءت  الإ�صرائيليني" زيارة 
الأرا�صي الفل�صطينية  ليهنئ ال�صعب الفل�صطيني وزعيمه على �صجاعتهما، وكان يف انتظاره 

ا�صتقبال �صعبي حار.

ويف خطابه اأمام املجل�س الت�صريعي يف غزة، ذّكر مانديال باأن عرفات تعر�س، مثلما 
احلل  اأن  على  اأي�صا  �صدد  ولكنه  وال�صالم.  املفاو�صات  لختياره  انتقادات  اإلى  هو،  تعر�س 

الوحيد اأحيانا يكون بحمل ال�صالح .

باراك ينكر »242«
ع�صية افتتاح املحادثات حول التفاقية �� الإطار بخ�صو�س الت�صوية النهائية للنزاع، يف. 
ت�صرين الثاين  1999 يف رام اهلل، فجر رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي قنبلته حول ما �صماه عدم 

�صالحية القرار 242 للتطبيق على ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

اأو�صلو،  اأن  ت�صريح باراك ل ين�صجم مع اتفاقيات  ثارت ثائرة يا�صر عرفات، واعترب 
التي توؤكد اأن املباحثات الفل�صطينية �� الإ�صرائيلية تقوم على اأ�صا�س القرار 242، "اإن ما قاله 
باراك كالم خطري، فهو يرف�س ال�صرعية الدولية كاأ�صا�س للمفاو�صات حول الن�صحاب من 

الأرا�صي املحتلة".
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عرفات يلتقي البابا يوحنا بولس الثاني
يف اأواخر �صباط 2000، حقق عرفات اجنازا دبلوما�صيا مهما كان قد عمل كثريا من 
اأجله: ففي اأعقاب لقاء مع البابا يوحنا بول�س الثاين يف الفاتيكان. ُوقعت اتفاقية بني ال�صلطة 
الوطنية الفل�صطينية وبني الكر�صي الر�صويل تو�صي باإيجاد حل عادل مل�صاألة القد�س وتن�س 
على  مرفو�صة  اخلا�س  طابعها  تغيري  �صاأنها  من  التي  اجلانب  اأحادية  اأن  القرارات  على 
اإلى ال�صرعية الدولية هو اأمر ل بد منه من  ال�صعيد الأخالقي وال�صرعي. ..اإن حال ي�صتند 

اأجل اإحالل ال�صالم العادل والدائم يف ال�صرق الأو�صط .

اأثارت التفاقية  حفيظة احلكومة الإ�صرائيلية فاأعلنت ر�صميا: القد�س كانت، ول تزال، 
و�صتبقى لالأبد عا�صمة لإ�صرائيل. لن يغري من هذا الواقع اأية اتفاقية.

باراك يفاوض السوريين 
 يف اجلانب الإ�صرائيلي، ومع مراوحة املفاو�صات مع الفل�صطينيني مكانها، اأبلغ  باراك 
عرفات  يف بداية كانون الأول 1999 باأن احلكومة الإ�صرائيلية  ا�صتاأنفت حمادثات ال�صالم مع 
�صورية، موؤكدا اأن هذه املباحثات  لن تكون على ح�صاب امل�صار الفل�صطيني �� الإ�صرائيلي  غري 
يف ب��اراك  اأعلن  حملها،  فقد  يف  ب��اراك  كانت  نوايا  يف  الفل�صطيني  الرئي�س  �صكوك   اأن 
مع  املفاو�صات  تتاأخر  ف�صوف  ال�صوريني،  مع  �صيء  اإل��ى  التو�صل  مت  اأن���ه:اإذا   2000 �صباط 

الفل�صطينيني ل�صهور طويلة.

كان باراك يريد من وراء توقيع اتفاقية �صالم مع دم�صق اإ�صابة ثالثة اأهداف بحجر 
�صواريخ  من  ميلك  مبا  لإ�صرائيل  تهديدا  ي�صكل  الذي  الوحيد  البلد  العربي  حتييد  واح��د: 
اجلنود  ُيقتل  حيث  لبنان،  جنوب  م�صيدة  من  واخلروج  كيميائية،  واأ�صلحة  املدى  متو�صطة 
اأي�صا من  الإ�صرائيليون بانتظام، وا�صتكمال حلقة ال�صالم مع العامل العربي، ملا يعنيه ذلك 

اأهمية يف اأعني املجتمع الدويل.

 �� العربي  ال��ن��زاع  عقدة  الفل�صطينية  امل�صكلة  ان  ي��رى  يكن  مل  ب��اراك  اأن  ال��واق��ع  يف 
" على الر�صوخ  "املعزول  اأن ال�صالم مع �صورية �صوف يرغم عرفات  الإ�صرائيلي، بل اعترب 

ملطالبه، و�صيكون من �صاأنه تغيري نظرة الراأي العام الغربي اإلى الفل�صطينيني.

 لكن املفاو�صات ال�صورية الإ�صرائيلية توقفت يف ربيع العام 2000 .وتويف الرئي�س ال�صوري 
حافظ الأ�صد يف 10 حزيران 2000، لتنتهي بذلك حماولت باراك اللتفاف على عرفات. 

وبينما كان باراك ي�صعى جاهدا اإلى التو�صل لتفاق �صالم  مع �صورية، ازداد تدهور عالقاته مع 
مواجهة. طرحت  اإلى  الجتماع  باملغرب، وحتول  فا�س  2000  يف  �صباط  الزعيمان يف  التقى  عرفات، 
م�صاألة الن�صحاب الإ�صرائيلي من ال�صفة الغربية، طبقا لالتفاقيات املوقعة، ورف�س عرفات القرتاحات 
اأخرى،  جهة  ومن  ا�صت�صارته.  بدون  اأعدت  قد  الجتماع  يف  قدمت  التي  اخلرائط  كانت  الإ�صرائيلية، 

رف�س الإ�صرائيليون ت�صليم قرية اأبو دي�س القريبة من القد�س للفل�صطينيني.
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الفل�صطينية �صوى مناطق �صحراوية وتالل  ال�صلطة  نفد �صرب عرفات من عدم ت�صلم 
ال�صيطرة  نقل  وهي  نواياه  ح�صن  لإثبات  �صغرية  ببادرة  يقوم  اأن  ب��اراك  من  طلب  ج��رداء. 
واعترب  رف�س.  ب��اراك  ولكن  ال�صلطة،  اإل��ى  القد�س  من  القريبة  القرى  بع�س  على  الكاملة 
عرفات اأن باراك اأ�صواأ من نتنياهو..بل ويف عهد باراك، اأقيمت وحدات �صكنية جديدة داخل 

امل�صتوطنات اأكرث مما اأقيم يف عهد نتنياهو .

و�صلمت  النت�صار  اإع��ادة  من  الثانية  املرحلة  اأخريا  اإ�صرائيل  اأجنزت   ،2000 اآذار  يف 
ت�صليمه  عرفات  طلب  ُرف�س  اأخرى  ومرة  الغربية.  ال�صفة  اأرا�صي  من  1ر%6  الفل�صطينيني 
بع�س القرى القريبة من القد�س، بينما راح باراك، مدعوما من كلينتون، يعمل على تنظيم 

قمة تتيح له فر�س اأهدافه على الفل�صطينيني.

ترافق هذا التدهور يف العالقات بني الرجلني مع تدهور من نوع اآخر: لقد طفح الكيل 
الغليان يف  نقطة  الأم��ور  بلغت  يتحملوا،  اأن  اأهلها  و�صع  يعد يف  ومل  الفل�صطينية  املناطق  يف 
اأيار، فاندلعت مواجهات بني املتظاهرين الفل�صطينيني والقوات الإ�صرائيلية اأثناء  منت�صف 
�صهداء  خم�صة  �صحيتها  �صقط  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  النكبة  بذكرى  الحتفالت 
ومئات اجلرحى من اجلانب الفل�صطيني، وعدد من اجلرحى من اجلانب الإ�صرائيلي. كانت 
تلك اأعنف مواجهات �صهدتها الأرا�صي املحتلة منذ فتح النفق يف اأيلول  1996 وذهب اأحد 
باإر�صال املروحيات  التهديد  اإلى حد  اأورين،  الإ�صرائيلية، وهو اجلرنال �صلومو  القوات  قادة 

القتالية لق�صف مقر عرفات يف رام اهلل.
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كامب ديفيد 2000

يف تلك الأثناء، كانت الت�صالت جتري لالإعداد للقمة الثالثية بني عرفات وكلينتون 
وباراك، برغم حتفظ الرئي�س الفل�صطيني، الذي كان يخ�صى امل�صاركة فيها ويكرر القول اإن 

قمة غري معد لها جيدا �صوف يكون ن�صيبها الف�صل، و�صوف توؤدي اإلى ت�صعيد خطري.

الرئي�س  عرفات  ح��ذر   ،2000 حزيران   15 ي��وم  وا�صنطن،  يف  كلينتون  مع  لقاء  ويف 
الأمريكي من اأية حماولة لفر�س حل عليه. ويف هذا ال�صياق  قال عرفات معلقا على تاأكيدات 
كلينتون اإن باراك لن يوافق على حق الالجئني يف العودة ول على ال�صيادة الفل�صطينية على 
اأو يف تون�س،  القاهرة  الفل�صطينية لأ�صتقر يف  الأرا�صي  واأغادر  القد�س: لدي حل..اأ�صتقيل، 

و�صيكون على باراك اأن ي�صوي الأمور مبا�صرة مع ال�صعب الفل�صطيني.

وحدد موعد القمة يوم 11 متوز 2000يف  كامب ديفيد)45( بالوليات املتحدة،وبرغم كل 
تقديراته، مل يكن بو�صع الرئي�س الفل�صطيني رف�س دعوة كلينتون، الذي برهن على دعمه له 
مرات عديدة منذ 1993، مر عرفات بفرتة من االإحباط ال�صديد..�صعر اأنه ح�صر يف زاوية، 
على  موافقتها  على  ليح�صل  القمة  من  اأيام  اأربعة  قبل  الفل�صطينية  للقيادة  اجتماعا  فعقد 
الذهاب اإلى كامب ديفيد. وح�صل على  وعد من كلينتون اأمام حممود عبا�س باأنه على كل 

حال لن يحمله  النتائج اإذا ف�صلت القمة.
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هامش 

)45( يوميات كامب ديفيد
و�أثناء فر�سة  �لتامة.  �ل�سرية  �ستار من  �لقمة خلف  يفتتح  كلينتون  �حل��ادي ع�سر من مت��وز: 
باإ�ضرار كل منهما على عدم دخ�ل مكان  البع�ض  بع�ضهما  بــاراك وعرفات يداعبان  ال�ض�ر  للتقاط 

عقد �لقمة قبل �لآخر.

�إل��ى  ج��و�  منقولة  متقدمة  ر�د�ر�ت  لبيع  موقعة  �سفقة  يلغي  ب���ار�ك  مت��وز:  م��ن  ع�سر  �ل��ث��اين 
�ل�سني وهي �ل�سفقة �لتي عار�ستها و��سنطن بقوة وكانت �سببا يف توتر �لعالقات بني �لوليات �ملتحدة 

و�إ�سر�ئيل، وعرفات وبار�ك يعقد�ن جل�سة ثنائية دون و�ساطة �أمريكية.

�لثالث ع�سر من متوز: عرفات يهدد بالن�سحاب من �لقمة غ�سبا من تقدمي �لوليات �ملتحدة 
�لإ�سر�ئيلي. كلينتون يتدخل وي�سحب  �ملوقف  �إنها تقرتب كثري� من  �لفل�سطينيون  مقرتحات يقول 

�ملقرتحات متجنبا وقوع �أزمة و�لبيت �لأبي�س ي�سف �ملحادثات باأنها متوترة.

�ل�سابقني  �ملعار�سني  �لر�بع ع�سر من متوز: و��سنطن متنع ثالثة م�سوؤولني فل�سطينيني من 
لتفاقات �ل�سالم بني عرفات و�إ�سر�ئيل من دخول كامب ديفيد لعقد �جتماع ي�ستهدف دعم �لزعيم 

�لفل�سطيني. وكلينتون وعرفات وبار�ك يعقدون �جتماعا ثالثيا للمرة �لثانية.

عن  تتحدث  وم�سادر  �ملحادثات.  يف  ه��دوء  ي�ساحبها  �ل�سبت  عطلة  مت��وز:  من  ع�سر  �خلام�س 
تفاوؤل فل�سطيني لكن �لإ�سر�ئيليني يقولون �إن �لفجوة ل تز�ل كبرية.

�ل�ساد�س ع�سر من متوز. كلينتون يتحدث ل�سحيفة �لديلي نيوز عن �إحر�ز بع�س �لتقدم لكن مل 
يت�سح ما �إذ� كانت �ملحادثات �لأ�سعب يف تاريخ حكمه للوليات �ملتحدة، �ستنجح. وفرق خرب�ء يناق�سون 

ق�سايا مثل �ملياه و�لقت�ساد و�ل�سوؤون �ملدنية يف مركز �أمريكي بالقرب من كامب ديفيد.

�إن �ملحادثات جترى ب�سورة مكثفة و�إن كلينتون  �ل�سابع ع�سر من متوز: �لبيت �لأبي�س يقول 
�حل��ايل.  �ل�سهر  من  ع�سر  �لتا�سع  يف  �لثماين  جمموعة  �جتماع  حل�سور  �ليابان  �إل��ى  �لرحيل  يعتزم 

م�سادر فل�سطينية و�إ�سر�ئيلية ت�سف �لأربع و�لع�سرين �ساعة �لتالية باأنها حا�سمة لتحقيق �أي تقدم.

�لتا�سع ع�سر من متوز: 

- كلينتون يرجئ رحلته لليابان ليوم و�حد ملو��سلة �جلهود للتو�سل لتفاق �سالم.

�لفل�سطينيني  �إن  �إلى كلينتون يقول فيها  - بار�ك يهدد بالن�سحاب من �لقمة، ويبعث ر�سالة 
لي�سو� �سركاء �سالم حقيقيني.

يقت�سم  �ملحادثات  لإنقاذ  �أخ��ري�  �قرت�حا  �سيقدم  �لأبي�س  �لبيت  �إن  يقول  فل�سطيني  م�سدر   -
�أجز�ء من �ملدينة �لقدمية يف �لقد�س وبع�س �ملناطق  �لفل�سطينيون و�إ�سر�ئيل مبوجبه �ل�سيادة على 

خارج حدود �ملدينة ما قبل عام 1967، وحتتفظ �إ�سر�ئيل بال�سيادة على باقي �ملدينة.

- �لبيت �لأبي�س يعلن �نتهاء �لقمة دون �لتو�سل لتفاق، و�لأطر�ف �ملتفاو�سة ت�ستعد للرحيل.

�لبقاء يف  على  و�لإ�سر�ئيليون  �لفل�سطينيون  يو�فق  �لأخ��رية  �للحظة  �لع�سرون من مت��وز: يف 
بتقييم  ويعد  لليابان،  كلينتون  يتوجه  بينما  �أولرب�يت  مب�ساعدة  �ملفاو�سات  ومو��سلة  ديفيد  كامب 

�ملوقف عقب عودته.

�لو�حد و�لع�سرون من متوز: مايكل ميلكيور �لوزير باحلكومة �لإ�سر�ئيلية يعلن مو�فقة بار�ك 
على �قرت�ح �أمريكي باقت�سام �لفل�سطينيني و�لإ�سر�ئيليني �ل�سيادة على بع�س �أحياء �لقد�س �ل�سرقية.

�لثاين و�لع�سرون من متوز: �ملحادثات ت�ستمر يف �نتظار عودة كلينتون.

�لثالث و�لع�سرون من متوز: كلينتون يغادر �ليابان للعودة �إلى حمادثات �ل�سرق �لأو�سط �لتي 
قال �إنها �أحرزت بع�س �لتقدم يف غيابه.
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�لر�بع و�لع�سرون من متوز: كلينتون يعود �إلى �لقمة ل�ستئناف مهمته و�لو�ساطة بني �لفريقني، 
ويجتمع مع فرق من �ملفاو�سني �لفل�سطينيني و�لإ�سر�ئيليني للتفاو�س ب�ساأن �لق�سايا �ملعلقة.

و�لإ�سر�ئيليني  �لفل�سطينيني  �لقمة بني  �نتهاء  يعلن  كلينتون  و�لع�سرون من متوز:  �خلام�س 
دون �لتو�سل لتفاق.

يف �ل�سابع و�لع�سرين من �سهر �آب 2001، ق�سفت طائر�ت �لحتالل مكتب �لأمني �لعام للجبهة 
�ل�سعبية لتحرير فل�سطني يف ر�م �هلل و�غتالت �أبو علي م�سطفى، �لذي كّر�س جل حياته يف �لن�سال 
لأجل �لوطن و�لق�سية، ولإحقاق �حلق و�لعد�لة و�لكر�مة، ولي�س غريبا على �بن �ملز�رع �لفقري ذلك، 
فن�سط يف عمله لو�سع �لقيم �ل�سيا�سية و�لأخالقية و�لإن�سانية و�لفكرية، وهذ� ما كان يقوله �حلكيم 

جورج حب�س عن رفيق دربه.

بال�سر  ��ستطاع مو��سلة عمله  لكنه  �لفل�سطيني،  �لكل  كما  �لحتالل  ن�سيبه من  �أبو علي  نال 
و�لعلن مبثابرته، وكان يعرف منذ عودته �إلى �أر�س �لوطن عام 1999 بعد رحلة �غرت�ب طويلة �أم�ساها 
ما بني �لأردن و�سوريا ولبنان، �أنه يف خطر، لكنه قائد عنيد متمر�س ف�سل �ملوت يف ح�س فل�سطني �لتي 

�أحبها و�أحبته.

لعب �أبو علي م�سطفى دور� مهماً خالل �نتفا�سة �لأق�سى وعرف مبو�قفه �لوطنية �ل�سادقة، وقد 
جمعته مع �لف�سائل و�لقوى �لوطنية عالقات طيبة، وتفانى يف عمله �جلماهريي و�ل�سيا�سي لتحقيق 

�أهد�ف وغايات �سعبه.

ولد �ل�سهيد يف بلدة عر�بة مبحافظة جنني عام 1938. كان و�لده علي �لزبري مز�رعاً يف �لبلدة 
منذ �لعام 1948، بعد �أن عمل يف �سكة حديد وميناء حيفا ودر�س �ملرحلة �لأولى يف بلدته، ثم �نتقل عام 

1950 مع �أ�سرته �إلى عّمان، وبد�أ حياته �لعملية و�أكمل در��سته فيها.

محمد الّدرة 

�ل����ث����ان����ي����ة،  ل����الن����ت����ف����ا�����س����ة  رم������������ز�ً  �لدرة"  "حممد  �ل���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي  �ل����ط����ف����ل  ي����ع����ت����رب 
ف���ب���ع���د ي����وم����ني م�����ن �ق����ت����ح����ام �مل�������س���ج���د �لأق�����������س�����ى، �أظ�����ه�����ر ����س���ري���ط ف���ي���دي���و �ل���ت���ق���ط���ه م���ر�����س���ل 
�ل���ب���ال���غ ل���ل���ط���ف���ل  �إع������������د�م  م�������س���اه���د   ،2000 �أي������ل������ول   30 ي�������وم  ف���رن�������س���ي���ة،  ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة   ق�����ن�����اة 
)11 عاماً( �لذي كان يحتمي �إلى جو�ر �أبيه بربميل �إ�سمنتي يف �سارع �سالح �لدين جنوب مدينة غزة.

�إع��د�م �جلي�س �لإ�سر�ئيلي للطفل �لدرة م�ساعر غ�سب �لفل�سطينيني يف كل مكان، وهو  و�أث��ار 
�أ�سفر عن مقتل و�إ�سابة  ما دفعهم للخروج يف مظاهر�ت غا�سبة ومو�جهة �جلي�س �لإ�سر�ئيلي، مما 

�لع�سر�ت منهم.

رحبعام  �لإ�سر�ئيلية،  باحلكومة  �ل�سياحة  وزي��ر  �غتيال  �لثانية،  �لنتفا�سة  �أح��د�ث  �أب��رز  ومن 
زئيفي على يد عنا�سر من �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني.

�ل�سيا�سية و�حلركات  بالأحز�ب  �لأول  �ل�سف  قياد�ت  �أكرب عدد من  �غتيال  �سارون على  وعمل 
ويف  و�إرب��اك��ه��ا،  �ملقاومة  ف�سائل  ولإ�سعاف  �لنتفا�سة،  لإخ��م��اد  حماولة  يف  �لفل�سطينية،  �لع�سكرية 
علي  و�أب��و  �حلركة،  موؤ�س�سي  كبار  من  وع��دد  يا�سني،  �أحمد  �ل�سيخ  حما�س  حركة  موؤ�س�س  مقدمتهم 

م�سطفى )م�سطفى �لزبري(، �لأمني �لعام للجبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني.

مقتل زئيفي
دخ���ل جم���دي �ل���رمي���اوي وح��م��دي ق��رع��ان وب��ا���س��ل �ل���س��م��ر م��ن��ف��ذو �لعملية ف��ن��دق ريجن�سي 
نف�سه  �لفندق  وح��ج��زو� غرفة يف  م��زورة  ب��ج��و�ز�ت  بتاريخ 2001/10/16  زئيفي  فيه  يقيم  ك��ان  �ل��ذي 
�ليوم  �سباح  ويف  لل�سوت.  ك��امت��ة  م�سد�سات  �ملنفذين  م��ع  ك��ان��ت  للعملية.  نف�سهم  بتجهيز  وب����د�أو� 
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�أم��ام  و�ح��د  �نت�سرو�  ث��م  غرفتهم  م��ن  �لثالثة  خ��رج  �أنف�سهم،  ج��ه��زو�  �أن  وبعد   2001/10/17 �ل��ت��ايل 
م��د�خ��ل �ل��ف��ن��دق و�ل���ث���اين ع��ل��ى م��دخ��ل �ل��ط��اب��ق �ل��ث��ام��ن و�جت����ه �ل��ث��ال��ث ح��م��دي �ل��ق��رع��ان �إل����ى درج 
 �ل���ط���و�رئ و���س��ع��د �إل���ى �ل��ط��اب��ق �ل��ث��ام��ن �ل���ذي ت��وج��د ف��ي��ه �ل��غ��رف��ة رق���م 816 �ل��ت��ي يقيم ب��ه��ا زئيفي.
وكان زئيفي قد خرج لتناول طعام �لفطور يف قاعة �لطعام فانتظر حمدي �لقرعان، وبعد ربع �ساعة 
فقام  زئيفي،  فالتفت  ب�"هيه"،  زئيفي  مبناد�ة  �لقرعان  حمدي  فقام  غرفته،  �إلى  متجهاً  زئيفي  عاد 
بالغة  �إ�سابة  �إ�سابته  �إلى  �أدى  ر�أ�سه مما  فا�ستقرت ر�سا�سات يف  �لنار عليه  باإطالق  �لقرعان  حمدي 
�لطو�قم  وح��اول��ت  هد��سا  م�ست�سفى  �إل��ى  زئيفي  نقل  مت  �لفندق.  من  �ملنفذون  و�ن�سحب  �خل��ط��ورة، 

�لطبية �لإ�سر�ئيلية معاجلته �إل �أنه كان قد مات.

ق�����ام �جل���ي�������س �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي و�أج�����ه�����زة �لم������ن �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ب��ع��م��ل��ي��ة و�����س���ع���ة يف �ل�����س��ف��ة 
�ل���غ���رب���ي���ة ل��ل��ق��ب�����س ع���ل���ى م���ن���ف���ذي ع��م��ل��ي��ة �لغ����ت����ي����ال ل��ك��ن��ه��م ف�������س���ل���و� يف �ل���ق���ب�������س ع���ل���ى ق��ت��ل��ة 
زئ��ي��ف��ي ويف ك���ان���ون �ل���ث���اين 2002 ق���ام���ت �أج����ه����زة �ل�����س��ل��ط��ة ب��اع��ت��ق��ال م��ن��ف��ذي ع��م��ل��ي��ة �لغ��ت��ي��ال 
 )جم�������دي �ل������رمي������اوي وح����م����دي �ل����ق����رع����ان وب���ا����س���ل �ل�����س����م����ر( و�أم��������ني ع������ام �جل���ب���ه���ة �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
)�أحمد �سعد�ت( و�لقائد �لعام لكتائب �أبو علي م�سطفى )عاهد �أبو غلمة( وقامت مبحاكمتهم وقررت 
�سجنهم يف �ملقر �لرئا�سي يف ر�م �هلل، ويف �آذ�ر 2002 قام �جلي�س �لإ�سر�ئيلي بح�سار مقر عرفات �ملوجود فيه 
 قتلة زئيفي ومت توقيع �تفاق بني �ل�سلطة �لفل�سطينية و�إ�سر�ئيل يتم مبوجبه نقلهم �إلى �سجن �أريحا وفعال
يف �أيار 2002 نقل قتلة زئيفي و�أحمد �سعد�ت وعاهد �أبو غلمة �إلى �سجن �أريحا بحر��سة من قبل قو�ت 
خا�سة �أمريكية-بريطانية ويف 14 �آذ�ر 2006 قامت �إ�سر�ئيل بعملية �سد �سجن �أريحا �أطلقت عليها ��سم 
)عملية جلب �لب�سائع( ومتت حماكمة �ملجموعة من قبل �لق�ساء �لإ�سر�ئيلي "جمدي �لرمياوي 106 
�سنو�ت وحمدي �لقرعان 125 �سنة وبا�سل �ل�سمر 60 �سنة و�أحمد �سعد�ت بال�سجن ملدة 30 �سنة بتهمة 

رئا�سة تنظيم �سيا�سي حمظور وعاهد �أبو غلمة بال�سجن 31 �سنة بتهمة قيادة منظمة ع�سكرية".

فارس عودة
كان  بينما  ك��ارين يف قطاع غزة  �لإ�سر�ئيلي قرب معرب  ن��ري�ن �جلي�س   طفل فل�سطيني قتلته 
�إ�سر�ئيلية  لدبابة  ت�سدى  بكونه  ويذكر  �لأق�سى  �نتفا�سة  من  �لثاين  �ل�سهر  خالل  �حلجارة  يرمي 
بحجارته �ل�سغرية و�أثارت هذه �ل�سورة �ملجتمع �لدويل وت�سدرت �سفحات �ل�سحف و�ملجالت �لعاملية 

حينها. ولد يف  كانون �لأول 1985،  ��ست�سهد يف 2000/11/8.

اأحمد �صعدات - اجلبهة ال�صعبية
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مادلين أولبريت.. ماذا قالت؟ 
طوال الأيام اخلم�صة ع�صر للقمة، وبرغم "تاأنيب" مادلني اأولربايت  لباراك وقيامها 
بلفت نظره مرات عديدة باأنه هو الذي اأراد هذه القمة، اأ�صر رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي على 
جتنب اأي لقاء ثنائي مع الرئي�س عرفات، وكان يرد  باأنه لن يفعل ما مل يوافق عرفات على 

الأفكار التي اقرتحها الرئي�س الأمريكي.

هذه الأفكار، التي اقرتحها كلينتون علنا بعد اأيام من افتتاح القمة، كانت قد اأعدت يف 
الواقع بالتعاون مع الإ�صرائيليني .

 كان التفاو�س، بالن�صبة لباراك، يعني قبل كل �صيء فر�س القرتاحات، التي كان يتم 
تناقلها �صفويا، لن رئي�س الوزراءالإ�صرائيلي منع  م�صاعديه منعا باتا من كتابتها.

 باراك ال يريد السالم 
كان الوفد الفل�صطيني  مقتنعا متاما باأن باراك ل يريد ال�صالم، بل يريد ح�صر عرفات 
يف زاوية ل ي�صتطيع معها اإل رف�س �صل�صلة من القرتاحات غري املقبولة، مثل اإن�صاء كني�س يف 

حرم امل�صجد الأق�صى ثالث الأماكن الإ�صالمية املقد�صة.

ووفقا لهذا القرتاح، �صوف تق�صم منطقة احلرم القد�صي ال�صريف اأو ما �صمي ب� "التلة 
امل�صجد  ي�صم  الذي  احلرم  فيها  للم�صلمني  يكون  واليهود،  امل�صلمني  املقد�صة"  اأفقيا  بني 
اليهودي  املعبد  اأ�صا�صات  اأنه  يزعمون  الذي  املكان  لليهود  ويكون  ال�صخرة،  وقبة  الأق�صى 

القدمي.

عرفات يتمسك بالقدس 
كان هذا العر�س بالن�صبة لعرفات دليال قاطعا على اأن باراك يريد ن�صف القمة، واأن 

هذه القمة نف�صها لي�صت �صوى فخ.

رد عرفات  قائال: اأرف�س التخلي عن اأي جزء من احلرم ال�صريف، حتى مقابل حيفا 
اأو يافا، واأ�صاف خماطبا كلينتون: لن اأبيع القد�س ولن ي�صجل علّي التاريخ اأنني خائن. هل 
تريدون قتلي؟ اأنا رجل موؤمن ولن اأ�صمح باأن ُي�صجل علّي اأنني بعت كنائ�س القد�س واحلرم 
التاريخية،  وامل�صاحلة  ال�صالم  حتقيق  اإلى  واأطمح  �صالم  رجل  اأنا  اإ�صرائيل.  اإلى  ال�صريف 
ولي�س اإلى اإقامة بوؤر جديدة للحرائق، احلرم ال�صريف ملك امل�صلمني منذ بداية الإ�صالم حتى 

يومنا هذا، با�صتثناء حقبة ال�صليبيني.  

مادلني اأولربايت
وزيرة اخلارجية الأمريكية
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حوار عرفات وكلينتون 
ويف اجتماع اآخر له مع كلينتون، قال عرفات حمتدا: لن يغفر يل مليار م�صلم اإذا تخليت 
عن ال�صيادة التامة على القد�س ال�صرقية. ل اأملك اأي تفوي�س بالتخلي عنها. حينئذ رد عليه 
و�صك  على  الكارثة  ...  اأنت  اإلى  كلها  املنطقة  و�صعوب  �صعبك  تدفع  اأنت  غا�صبا:  كلينتون 
فقدان �صداقتي. فاأجابه عرفات: لن اأوقع اتفاقية بدون القد�س. اأنت تن�صق اقرتاحاتك مع 
الإ�صرائيليني. اأما اأنا، فيتعني علي اأن اأن�صق مع العرب جميعهم ولي�س فقط مع الإ�صرائيليني.

فقال كلينتون: ملاذا ل تناق�س هذه النقطة مبا�صرة مع باراك وجتدا حال لها؟رد  عرفات: 
لي�س لدى باراك غري كالم يف الهواء. مل يقرتح علّي �صيئا، �صوى �صم القد�س لإ�صرائيل.

وا�صتنادا اإلى قرار جمل�س الأمن 242، طالب عرفات باأن تكون القد�س ال�صرقية املحتلة 
داخل  يقع  الذي  اليهودي  احلي  عن  متنازل  الفل�صطينية،  ال�صيطرة  حتت  كلها   1967 منذ 
املدينة وعن حائط املبكى. غري اأن القرتاح الإ�صرائيلي ل يعطي الفل�صطينيني �صوى ال�صواحي 
والقرى املحيطة بالقد�س، ونوع من ال�صلطة البلدية يف الأحياء الإ�صالمية وامل�صيحية يف البلدة 

القدمية وداخل املدينة. 

كان باراك يرى اأن اإ�صرائيل يجب اأن حتتفظ بال�صيطرة الكاملة على القد�س -الغربية 
وال�صرقية- واأن املدينة يجب اأن "تبقى" عا�صمة دولة اإ�صرائيل فقط. ووفقا ملنطق باراك فاإن 
العا�صمة الفل�صطينية يجب اأن تكون يف قرية اأبو دي�س، جنوب القد�س، ورد عرفات على ذلك 

ب� "غري مقبول اأبدا".

.. ورفض عودة الالجئين 
اأن اقرتاحات باراك مهينة: ل وجود لأي  وبخ�صو�س ق�صية الالجئني، اعترب عرفات 
اإ�صرائيل عن هذه الق�صية، ل وجود لأية اتفاقية، حتى ولو رمزية، حول  اعرتاف مب�صوؤولية 
حق العودة لالجئني )وفقا لقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 194 يف كانون الأول 1948(. 
اكتفت اإ�صرائيل، خالل الجتماعات الثالثة الأخرية التي كر�صت للتفاو�س حول هذه امل�صكلة، 
اأو 000ر10 لجئ على مدى ع�صر �صنوات يف  باملوافقة على عودة 5000 لجئ ملرة واحدة، 
اإطار اتفاقية �صالم، على اأن تذكر فيها عبارة "نهاية النزاع". وهذا ما رف�صه عرفات رف�صا 

قاطعا.

 مفهوم الحدود عند باراك
والق�صية الأ�صا�صية الثالثة تتعلق باحلدود وامل�صتوطنات املقامة على الأرا�صي املحتلة. 
اقرتح الإ�صرائيليون على الفل�صطينيني ت�صليمهم 81% من اأرا�صي ال�صفة الغربية، مق�صمة اإلى 
ثالثة كانتونات دون اأي ات�صال جغرايف بينها، وحماطة مبناطق حتت ال�صيادة الإ�صرائيلية. 
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العبور احلدودية مع اخلارج،  نقاط  كافة  العربية على  الدولة  ت�صيطر  االق��رتاح،  لهذا  وفقا 
وكذلك على الف�صاء اجلوي وم�صادر املياه اجلوفية يف ال�صفة الغربية. توؤّجر 10% من ال�صفة 
الغربية �� منطقة وادي الأردن، اإلى اإ�صرائيل ملدة 25 عاما، اأي لالأبد من ناحية فعلية، لأن هذه 
املنطقة اخل�صبة جدا �صوف تكتظ بامل�صتوطنات ب�صرعة. ي�صاف اإلى ذلك 10% من الأرا�صي 
الفل�صطينية التي ت�صم ثالث كتل ا�صتيطانية يقيم فيها 80% من امل�صتوطنني �صوف ت�صمها 
اإ�صرائيل. باملقابل، تعطي اإ�صرائيل للفل�صطينيني اأرا�صي قاحلة، مبعدل 100 مرت مربع لكل 

كيلو مرت ت�صمه.

فقد   ،242 القرار  عليها  ن�س  التي  ال�صرعية  الرتتيبات  عرفات  الرتاجع  عن  رف�س 
اعترب اأنه، باتفاقيات اأو�صلو عام 1993، قدم الفل�صطينيون ما يكفي من الت�صويات بقبولهم 
ما ن�صبته 22% من فل�صطني التاريخية، اأي ال�صفة الغربية وقطاع غزة. ورف�س عرفات التخلي 
عن اأرا�س جديدة للم�صتوطنات التي كثفت اإ�صرائيل اإقامتها �صاربة بالقوانني الدولية عر�س 

احلائط.

رف�س عرفات اقرتاحات كلينتون، الذي قال اإنه يحاول من خاللها تقريب وجهات نظر الطرفني.

»كامب ديفيد« يفشل
ويف �صباح 25 متوز، خيم جو ثقيل على كامب ديفيد، التقى كلينتون بعرفات وباراك، 
موا�صلة  الطرفني  من  طلب  القمة،  تواجهه  ال��ذي  التام  للماأزق  اأ�صفه  عن  عرب  اأن  وبعد 

مباحثاتهما من اأجل التو�صل اإلى اتفاق يف منت�صف اأيلول.. وافق الطرفان.

ملواقفه  احرتامه  لعرفات عن  كلينتون  بعد، عرب  ما  بينهما يف  ثنائي عقد  اجتماع  يف 
احلازمة والثابتة اإل اأنه مل يك�صف هذا  الكالم يف اأحاديثه العلنية. بل على العك�س، فما اأن 
عرفات  ُيحّمل  باأل  بوعده  حانثا  لعرفات،  النتقادات  يكيل  راح  حتى  اأعمالها،  القمة  اأنهت 

امل�صوؤولية يف حال ف�صل املفاو�صات. 

ويف مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإ�صرائيلي بتاريخ 28 متوز، وقف كلينتون اإلى 
جانب باراك  معتربا اأنه "برهن على �صجاعة كبرية"، واأعلن عن تعزيز التعاون الثنائي مع 
اإ�صرائيل، بل ذهب حتى اإلى احلديث عن اإعادة البحث يف احتمال نقل ال�صفارة الأمريكية من 

تل اأبيب اإلى القد�س.

كلينتون يتنكر
ب نف�صه حكما حمايدا قد "خانه"، وراأى  اأدرك الرئي�س الفل�صطيني اأن الرجل الذي ن�صّ
يف هذه الت�صريحات برهانا على اأن القمة مل تكن �صوى "موؤامرة" وتاأكد اأنه كان على �صواب 
مظاهرات  خرجت  حني  اأكرث  القناعة  هذه  اإلى  واطماأن  الإ�صرائيلية،  لالقرتاحات  برف�صه 
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التاأييد احلا�صدة يف قطاع غزة وال�صفة الغربية وخميمات ال�صتات والتي عرّبت عن اأ�صخم 
دعم �صعبي له منذ و�صوله اإلى غزة واأريحا عام 1994. 

اأما باراك، فقد خرج بالنتيجة التي كان قد اأعدها  �صلفا: ال يوجد �صريك لالإ�صرائيليني. 
وحينئذ بداأت حملة يقودها بع�س امل�صوؤولني الإ�صرائيليني هدفها الربهنة على اأن عرفات مل 

يكف يف كامب ديفيد عن رف�س "العرو�س ال�صخية الإ�صرائيلية" املزعومة.

مل يكن الراأي العام العاملي على هذا القدر من ال�صذاجة لت�صديق هذه الدعاءات، اأما 
يف اإ�صرائيل فقد اأبدى الراأي العام قدرا من التغا�صي لدرجة اأن مع�صكر ال�صالم مل يعرت�س 
بحزم على رواية باراك. لكن باراك نف�صه اعرتف يف وقت لحق يف مقابلة له مع �صحيفة 
عرفات،  وجه  "عن  القناع  فقط  "ك�صف  ديفيد  كامب  من  اأراد  الإ�صرائيلية  باأنه  هاآرت�س 

وو�صفه باأنه "عدو ال�صالم ".

بعد ف�صل قمة كامب ديفيد، �صاعفت اإ�صرائيل من حمالتها على عرفات،ومع ذلك اأ�صر 
عرفات على موا�صلة املفاو�صات .. وتوا�صلت فعال يف القد�س وتل ابيب دون ت�صجيل اي تقدم.

شارون يدخل الحرم القدسي 
ويف هذه الأثناء، دخل زعيم الليكود ارئيل �صارون مرة اأخرى على اخلط، قرر زيارة 
احلرم القد�صي ال�صريف ف�صارع عرفات اإلى حتذير رئي�س الوزراء باراك من خطورة ال�صماح 
بامتام الزيارة وما قد يرتتب عليها من تفجر لالأو�صاع.  لكن ن�صيحة عرفات مل تلق اأذنا 

�صاغية يف اإ�صرائيل.

الأم��ن  ق��وات  الف من  ثالثة  نحو  اأي��ل��ول حتت حرا�صة   28 ي��وم  زي��ارت��ه  ���ص��ارون  نفذ 
الزيارة وخرجوا يف تظاهرات  ا�صتفزازالفل�صطينيني الذين رف�صوا  الإ�صرائيلية.. وجنح يف 
اأ�صفر عن �صقوط �صهداء وجرحى،  االإ�صرائيلية ما  القوات  وا�صعة جوبهت بقمع وح�صي من 
وبذلك اندلعت النتفا�صة ال�صعبية الثانية وليدخل ال�صراع الفل�صطيني، الإ�صرائيلي مرحلة 

جديدة. 

تفاقم العنف وات�صع نطاق املواجهات.. تدهور املوقف  كثريا، وقدم باراك ا�صتقالته من 
من�صب رئي�س الوزراء يوم 9 كانون الأول 2000 بعد اأن تدهورت �صعبيته اإلى احل�صي�س. لقد 

ف�صل يف حتقيق ال�صالم مع الفل�صطينيني وف�صل يف قمع ووقف النتفا�صة.

يف الوقت ذاته، كان الرئي�س المريكي بيل كلينون راغبا يف حتقيق "اإجناز" �صلمي يف 
ال�صرق الو�صط قبل مغادرته البيت البي�س املقررة بعد نحو �صهر يف كانون الثاين 2001، 
ولهذا جمع الطرفني الفل�صطيني والإ�صرائيلي ليقدم "اقرتاحات جديدة"، لكن عرفات راأى 
فيها ن�صخة قريبة من املطالب الإ�صرائيلية خا�صة يف ما يتعلق بامل�صجد الق�صى والقد�س، ومل 

يعجبه الغمو�س الكبري الذي اكتنفها فرف�صها.
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محادثات طابا
جرت حماولة اأكرث جدية  للتو�صل اإلى اتفاق فل�صطيني-اإ�صرائيلي يوم 21 كانون الثاين 
2001 يف حمادثات عقدت يف طابا)46( حققت تقدما لكنها مل تف�س اإلى نتيجة نهائية، وبعد 
اأ�صبوعني جرت النتخابات العامة يف اإ�صرائيل يوم 6 �صباط لي�صقط باراك ولي�صعد اإلى �صدة 

احلكم ارئيل �صارون .

ارئيل �صارون
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هامش 

)46( محادثات طابا
 طابا تعرف �أي�سا )موؤمتر طابا، مفاو�سات طابا، حمادثات �لو�سع �لد�ئم يف طابا( حمادثات 
جرت بني �إ�سر�ئيل و�ل�سلطة �لفل�سطينية، يف �لفرتة من 21 �إلى 27 كانون �لثاين 2001 يف طابا يف �سبه 
جزيرة �سيناء،و�لهدف من حمادثات �ل�سالم �لو�سول �إلى �لو�سع �لنهائي لنهاء �ل�سر�ع �لإ�سر�ئيلي-
�إ�سر�ئيل  ت��ع��رتف  �أن  على  فيها  ي�����س��رون  تفاهم  مب��ذك��رة  �لفل�سطينيون  ت��ق��دم  حيث  �لفل�سطيني، 
مب�سوؤوليتها �لأخالقية و�لقانونية عن م�سكلة �لالجئني وم�سوؤوليتها عن �حليلولة دون �لتو�سل �إلى 
حل يتفق وق��ر�ر �لأم��م �ملتحدة رقم 194، وقد ف�سلت مفاو�سات طابا نظر�ً لوجود ثغر�ت كبرية بني 
عن  يكون  ما  �أبعد  و�لقد�س  �لالجئني  ق�سايا  كانت  �خل�سو�س،  وجه  وعلى  و�لفل�سطينيني  �إ�سر�ئيل 

�لتو�سل �إلى �لقر�ر كعهدها �ل�سابق.
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كان عرفات يدرك متاما من هو �صارون..�صاحب التاريخ املوغل يف دماء الفل�صطينيني، 
ولهذا اأعلن ا�صتعداده للتعامل مع اأي رئي�س حكومة يختاره الإ�صرائيليون حتى لو كان �صارون.
ال�صتعداد  الفل�صطينيني �صرورة  وللم�صوؤولني  مل�صاعديه  الوقت ذاته كان  عرفات  يوؤكد  ويف 

ملواجهة احتمال اإقدام اجلرنال �صارون على اجتياح الأرا�صي الفل�صطينية.

 بعد توليه احلكم يف اإ�صرائيل  اأعلن �صارون يف مكاملته الهاتفية الأولى مع عرفات انه 
"يجدر التقدم يف عملية ال�صالم " ولكنه كان بهذا ال�صعار ي�صعى "فقط" لإدخال حزب العمل 
بزعامة �صمعون بريي�س يف حكومة ائتالف وطني ي�صتطيع من خاللها حتقيق خطته احلقيقية: 
الفل�صطينية  ال�صلطة  تدمري  اأو�صلو،  اتفاقيات  ن�صف  املحتلة،  الأرا�صي  يف  ال�صتيطان  زيادة 

واإزالة "عدوه الأكرب" يا�صر عرفات.  

 وعد �صارون الإ�صرائيليني باإنهاء النتفا�صة خالل 100يوم .. ا�صتد قمع النتفا�صة اأكرث 
واأكرث، وازدادت توغالت القوات الإ�صرائيلية داخل مناطق ال�صلطة الفل�صطينية. ا�صُتخدمت 
دون  الفل�صطينية  العمليات  على  الرد  ويف  الإ�صرائيلية  العتداءات  يف  والدبابات  الطائرات 
اأي متييز بينها، �صواء قام بها اإ�صالميون، اأو وطنيون، اأو منظمات ي�صارية، و�صواء وقعت يف 
اإ�صرائيل اأو يف املناطق الفل�صطينية، و�صواء كان القتلى واجلرحى  من املدنيني اأو الع�صكريني 

اأو امل�صتوطنني، وُو�صفت جميعها باأعمال اإرهابية يديرها عرفات .

وق��ررت  عرفات،  بيا�صر  الإره���اب  �صفة  لإل�صاق  حملة  منهجية  يدير  �صارون  ك��ان 
�صاغية  اأذنا  �صارون  ووجد  اإرهابيا"،  "كيانا  الفل�صطينية  بقيادته  ال�صلطة  اعتبار  اإ�صرائيل 
جدا لدى ال�صاكن اجلديد يف البيت الأبي�س "الرئي�س جورج دبليو بو�س" واأقنعه يف لقائهما 
وعلنا،وبلغة  بقوة  "التحدث  اإلى  عرفات  بو�س  الإرهاب"..فدعا  مفتاح  "عرفات  اأن  الأول 

الفل�صطينيني،لإدانة العنف والإرهابيني،واعتقال امل�صوؤولني عن الأعمال الإرهابية".

جتنب الرئي�س الأمريكي اجلديد اللتقاء بعرفات وكان �صارون يجد كل الدعم من بو�س 
يف مواجهة عرفات.

للتباحث  اهلل  رام  اإلى  اإ�صرائيليني  "عمري" وم�صوؤولني  جنله  �صارون  اأوفد  ذلك  ومع 
الإ�صرائيلية  هاآرت�س  �صحيفة  قالته  ملا  وفقا  �صارون.  كان  اجلوهر  ويف  عرفات،  "�صرا" مع 

م�صمما على "ا�صت�صالم يا�صر عرفات بدون �صروط".

مل يتوقف التدهور عند حد معني، وا�صل �صارون بط�صه ال�صديد بالفل�صطينيني، وردت 
التنظيمات الفل�صطينية بعمليات وا�صعة، وكانت ا�صرائيل حتمل عرفات �صخ�صيا م�صوؤوليتها 
رغم اداناته امل�صتمرة لقتل الأبرياء فل�صطينيني واإ�صرائيليني.وزاد تفاقم املوقف بعد اغتيال 
اآب 2001 يف  يوم 27  اأبو علي م�صطفى  لتحرير فل�صطني  ال�صعبية  اإ�صرائيل لزعيم اجلبهة 
مكتبه برام اهلل، لرتد اجلبهة ال�صعبية باغتيال  وزير ال�صياحة الإ�صرائيلي  "رحبعام زئيفي" 
يوم 17 ت�صرين الأول يف فندق بالقد�س ال�صرقية املحتلة، �صارعت اإ�صرائيل اأي�صا اإلى حتميل 

اأبو علي م�صطفى  - اجلبهة ال�صعبية
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عرفات امل�صوؤولية وو�صفه �صارون بانه "بن لدن" اإ�صرائيل  م�صتغال الأجواء الأمريكية العاملية 
مركز  برجي  على  لدن  بن  اأ�صامة  بزعامة  القاعدة  تنظيم  هجمات  خلقتها  التي  اجلديدة 
التجارة العاملي يف  نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يف وا�صنطن  يوم 11اأيلول 

.2001

ومع اأن عرفات �صارع اإلى اإدانة الهجمات باأ�صد العبارات، اإل اأن  احلملة ال�صرائيلية 
لو�صمه بالإرهاب كانت جتد ا�صداء وا�صعة لدى الإدارة الأمريكية،حتى اأن بول وولفيتز نائب 
اإرهابي معاد،واأعلن  اإ�صرائيل حاملة طائرات �صديقة وعرفات  الدفاع المريكي قال:  وزير 
نائب الرئي�س الأمريكي، ديك ت�صيني، اأنه يوؤيد قطع العالقات مع عرفات ومنظمة التحرير 

الفل�صطينية.

اإ�صرائيل يف ا�صتغالل الذرائع، وكان  يقول لرجاله:  كان عرفات يدرك متاما �صيا�صة 
حتى يف حالة الدفاع عن النف�س، يجب األ تعطوا ل�صارون ذريعة ل�صتغالل ال�معطيات اجلديدة 

يف العامل �صد الفل�صطينيني .

بوش يؤيد دولة فلسطينية
دولة  اإقامة  تدرك"�صرورة"  وا�صنطن  كانت  عرفات،  جتاه  الوا�صح  ورغ��م  العداء 
فل�صطينية اإلى جانب اإ�صرائيل. ويف 10 ت�صرين الثاين  واأمام اجلمعية العامة لالأمم ال�متحدة، 
اأعلن الرئي�س االأمريكي جورج بو�س عن تاأييده لوجود دولتني تتعاي�صان جنبا اإلى جنب داخل 
حدود اآمنة ومعرتف بها، طبقا للقرارات الدولية، موؤكدا اأن الوليات ال�متحدة �صوف تبذل كل 

جهدها من اأجل عودة الطرفني اإلى مائدة ال�مفاو�صات. 

الأمم  مقر  يف  حا�صرا  كان  ال��ذي  بعرفات،  اللقاء  جتنب  على  بو�س  اأ�صر  ذلك  ومع 
وزير اخلارجية المريكية كولن  بلقاء مع  والذي ا�صطر لالكتفاء  ال�متحدة وقت اخلطاب، 

باول.

واأعلن عن وقف  العامة،  اأمام اجلمعية  كل�مة فل�صطني  التايل،األقى عرفات  اليوم  ويف 
عليه.  ال�محافظة  اأج��ل  من  بو�صعه  ما  �صيبذل  اأن��ه  موؤكدا  واح��د،  ط��رف  من  النار  اإط��الق 
ودعامة  الأم��ان،  �صمام  لها،  عا�صمة  والقد�س  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  اإقامة  واأ�صاف:اإن 
كخيار  ال�صالم  اختار  قد  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  واأك��د  ال�منطقة.  يف  لال�صتقرار  رئي�صية 

ا�صرتاتيجي ل رجعة عنه.لكن دعوات عرفات مل جتد �صدى لها عند �صارون اأو بو�س.

ديك ت�صيني 
 نائب الرئي�س الأمريكي
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حصار عرفات في رام اهلل 
�صعر �صارون باأن املعطيات الأمريكية والعاملية اجلديدة  تعطيه الفر�صة التي  يتوجب 
عليه ا�صتغاللها لإكمال خمططه �صد عرفات، فاأعلنت اإ�صرائيل يوم  2001/12/8 اأن قرار 
مغادرة الرئي�س عرفات ملدينة رام اهلل خا�صع لها وحدها، لتبداأ  مرحلة حما�صرة الزعيم 
ع�صكرية  اآليات  حتركت   )2001/12/13 اأي��ام  )يف  خم�صة  وبعد  اهلل.  رام  يف  الفل�صطيني 
اإ�صرائيلية بينها دبابات حول  مقر الرئي�س عرفات، وقرر �صارون  منعه من اخلروج اإلى اأية 
"املنتدى"  الرئا�صة يف  الإ�صرائيلية  مقر  الطائرات  الوقت ق�صفت  ذات  اأخرى، ويف  مدينة 
بيت حلم  اإلى مدينة  التوجه  منع عرف�ات من  الوطنية  ال�صلطة  قيام  ولأول مرة منذ  بغزة، 

حل�صور احتفالت عيد امليالد يف 24� 2001/12/25.

بداأ ح�صار مقر  عرف�ات ياأخذ �صكاًل ت�صعيديًا وبداأت الدبابات  تقرتب  من املقاطعة 
يف رام اهلل  ثم تن�صحب لتعود اإليها بعد �صاعات، وظل  عرف�ات  كعادته ي�صتقبل كبار الزوار 

والوفود الدولية وامل�صاعدين واملواطنني يف مقره املحا�صر.)47(
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هامش 

)47( عرفات ويوميات الحصار
عام 2001  

8 كانون �لأول: �إ�سر�ئيل تعلن �نها حتتفظ لنف�سها بحق منع عرفات من مغادرة ر�م �هلل للتوجه 
�لى �خلارج.

13 كانون �لأول: �إ�سر�ئيل متنع �لرئي�س �لفل�سطيني من مغادرة ر�م �هلل وتن�سر دبابات على بعد 
200 مرت من مقره �لعام. دمرت �لطائر�ت �ل�سر�ئيلية حمطة �لبث �لتلفزيوين و�لذ�عة �لفل�سطينية 

�لقريبة من مكاتب عرفات.

24 كانون �لأول: �إ�سر�ئيل متنع عرفات من �لتوجه �لى بيت حلم حل�سور �لقد��س مبنا�سبة عيد 
�مليالد.

عام 2002  

2 كانون �لثاين: رئي�س �لوزر�ء �ل�سر�ئيلي �رييل �سارون يعلن �ن عرفات �سيبقى يف ر�م �هلل ما 
مل يوقف �لذين قتلو� وزير �ل�سياحة �ل�سر�ئيلي رحبعام زئيفي يف ت�سرين �لأول من �لعام �ملا�سي.

5 كانون �لثاين: �إ�سر�ئيل توؤكد جمدد� معار�ستها لزيارة عرفات �لى بيت حلم للم�ساركة يف عيد 
�مليالد �لرثوذك�سي.

3 �ضباط: 300 من �ل�سر�ئيليني �ليهود و�لعرب يلتقون �لرئي�س �لفل�سطيني يف ر�م �هلل لد�نة 
�لحتالل �ل�سر�ئيلي.

14 �ضباط: وزير اخلارجية الربيطاين جاك �ضرتو يدع� عرفات يف لقاء ط�يل يف رام اهلل، الى 
وقف "�لعنف".

16 �ضباط: وزير اخلارجية الملاين ي��ضكا في�ضر يجري حمادثات مع عرفات.

19 �ضباط: لقاء بني عرفات ووزير اخلارجية الردين مروان املع�ضر.

لقرار  طبقا  عرفات  مبكاتب  املحيط  القطاع  من  تن�ضحب  ال�ضرائيلية  الدبابات  �ضباط:   25
�تخذته �حلكومة �ل�سر�ئيلية.

"ت�سامنية" مع  �آل ثاين يقوم بزيارة  �ل�سيخ حمد بن جا�سم  �آذ�ر: وزير �خلارجية �لقطري   9
عرفات.

15 �آذ�ر: �ملبعوث �لأمريكي �أنطوين زيني يجري حمادثات مع عرفات يف ر�م �هلل �لتي �ن�سحبت 
منها �لقو�ت �ل�سر�ئيلية بعد �ن �عادت �حتاللها ل�ساعات.

19 �آذ�ر: �سارون ي�سرح �ن عرفات ي�ستطيع �ن يغادر �لر��سي �لفل�سطينية "فور تطبيق خطة 
تينيت" لوقف �طالق �لنار.

26 �آذ�ر: �إ�سر�ئيل متنع عرفات من �لتوجه �لى بريوت للم�ساركة يف �لقمة �لعربية.

29 �آذ�ر: بدء �لعملية �لع�سكرية �ل�سر�ئيلية "�ل�سور �لو�قي" يف �ل�سفة �لغربية. جي�س �لحتالل 
�لإ�سر�ئيلي يدخل ر�م �هلل ويطوق مقر عرفات ويدمر كل �ملباين با�ستثناء مكاتبه.

عرفات.  حماية  ب�سرية"  "درعاً  ي�سكلون  �لغربيني  �ل�سالم  دع��اة  من  �ربعني  ح��و�يل  �آذ�ر:   31
��سر�ئيل تعلن ر�م �هلل "منطقة ع�سكرية مغلقة".
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2 ني�سان: جي�س �لحتالل �لإ�سر�ئيلي ي�ستويل على مقر جهاز �لمن �لوقائي �لفل�سطيني يف ر�م 

�هلل، و�سارون يقرتح على عرفات "رحلة ذهاب" فقط �لى �خلارج. عرفات يرف�س �لقرت�ح.

4 ني�سان: �سارون يعار�س لقاء بعثة �وروبية مع عرفات.

�لتي  �لره��اب��ي��ة  �لع��م��ال  "كل  �لفل�سطينية  �لقيادة  وبا�سم  با�سمه  يدين  ع��رف��ات  ني�سان:   13
ت�ستهدف مدنيني �سو�ء كانو� ��سر�ئيليني �و فل�سطينيني، و�لرهاب �سو�ء مار�سته دولة �و جمموعات 

�و �فر�د".

ثم  ر�م �هلل مع عرفات  ب��اول يجري حمادثات يف  �لأمريكي كولن  وزي��ر �خلارجية  ني�سان:   14
�سارون.

17 ني�سان: لقاء ثان بني عرفات وباول.

21 ني�سان: �آرييل �سارون يعلن �نتهاء �ملرحلة �لولى من عملية "�ل�سور �لو�قي" بان�سحاب جي�س 
�لحتالل �لإ�سر�ئيلي من نابل�س و�جلزء �لكرب من ر�م �هلل.

25 ني�سان: حمكمة ع�سكرية تعقد جل�سة يف مقر عرفات وت�سدر �حكاما بال�سجن ملدد ترت�وح بني 
عام و18 عاما على �ملتهمني باغتيال وزير �ل�سياحة �ل�سر�ئيلي. �سارون يطالب بت�سليمهم ل�سر�ئيل.

يلتقي  �ساليكر  رون��ال��د  �لقد�س  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  قن�سل  ي��ق��وده  �أمريكي  وف��د  ني�سان:   28
عرفات يف ر�م �هلل. �لإ�سر�ئيليون و�لفل�سطينيون يو�فقون على �قرت�ح �أمريكي يق�سي بان يرفع جي�س 
واثنني  زئيفي  باغتيال  املتهمني  �ضجن  �ضرط  عرفات،  على  املفرو�ض  احل�ضار  الإ�ضرائيلي  الحتالل 

�آخرين من �لفل�سطينيني تطالب بهما ��سر�ئيل حتت حر��سة �أمريكيني وبريطانيني يف �سجن �ريحا.

بت�سوية  �لفل�سطينية  �ل�سلطات  مع  يقومون  و�لربيطانيون  �لأمريكيون  �خل��رب�ء  ني�سان:   30
�لتفا�سيل �لتقنية لرفع �حل�سار عن مقر �لرئي�س �لفل�سطيني "خالل 24 �ساعة".

نقل  ح��ول ط��رق  يبا�سر�ن حم��ادث��ات مع عرفات  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  بريطانيا  �أي���ار: قن�سال   1
�أمريكي  با�سر�ف  �ري��ح��ا  يف  فل�سطيني  �سجن  �ل��ى  نقلهم  مت  نف�سه،  �ل��ي��وم  يف  �ل�ستة.  �لفل�سطينيني 

وبريطاين.

2 �أيار: جي�س �لحتالل �لإ�سر�ئيلي يغادر موقع مقر �لرئي�س �لفل�سطيني.

انهيار السلطة.. تدهور حالة الرئيس

وبعد  �لغربية،  �ل�سفة  وق��رى  مدن  �أغلب  �حتالل  �إ�سر�ئيل  �أع��ادت  تلك،  �حل�سار  فرتة  خالل 
الإ�ضرائيلية يف  الع�ضكرية  العمليات  تنفيذ  اأثناء  ا�ضتهداف عرفات  بعدم  �ضارون  تعهد  دولية،  �ضغ�ط 
�لأر��سي �لفل�سطينية �لتي زعمت حكومة �سارون �إنها تهدف للق�ساء على ما �سمته "�لبنية �لتحتية 
لالإرهاب"، بينما و�سفها �لفل�سطينيون باأنها "جر�ئم حرب" و"�إرهاب دولة"، لكن �لتهديد�ت ��ستمرت 

من قبل بع�س �مل�سوؤولني �لإ�سر�ئيليني باإبعاده وحتى بقتله.

و يف 2003/9/11 �تخذت �حلكومة �لإ�سر�ئيلية قر�ر�ً �أطلقت عليه �سفة "مبدئي"، باإبعاد �لرئي�س 
يا�سر عرفات عن �أر�س �لوطن، ومل تنفذ �لقر�ر فعليا، �ل �نها لوحت به بعد كل عملية ��ست�سهادية.

�أعد�د  �إليها  "يتوق لل�سهادة �لتي �سبقته  �أنه  �إعالنه  وكان رد فعل عرفات للح�سار �لإ�سر�ئيلي 
كبرية من �أبناء �سعبه".

و�عتباره  عرفات  �لرئي�س  ع��زل  على  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  ��سر�ئيل  �تفقت  �لفرتة  ه��ذه  وخ��الل 
ذي �سلة"، و�سعت و��سنطن �لى فر�س تعيني رئي�س وزر�ء فل�سطيني على �مل �ن تتعامل معه يف  "غري 
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�لق�سايا �لفل�سطينية، وجتاوز عرفات. ويف عام 2003 عني عرفات �أمني �سر منظمة �لتحرير حممود 
عبا�ض رئي�ضا لل�زراء حتت �ضغ�ط دولية للتنازل عن بع�ض �ضلطاته، لكنه رف�ض التخلي عن �ضيطرته 

على �لقو�ت �لأمنية، فا�ستقال عبا�س ومت تعيني �حمد قريع، خلفا له.

ويف عام 2003، �ي�سا، �سادق �لفل�سطينيون على خطة خريطة �لطريق �ملدعومة من �لوليات 
�ملتحدة. �ل �ن ��سر�ئيل رف�ست تطبيقها رغم زعم تبنيها لها، ورف�ست �جر�ء �ي مفاو�سات مع عرفات 
على  �لدولية  �ملقاطعة  فر�س  �لى  �سعت  بل  �لفل�سطينية،  �لقيادة  وبني  بينها  �لت�سالت  مو��سلة  �و 

عرفات، بحيث �علنت رف�سها ��ستقبال �ي م�سوؤول دويل يقوم بجولة يف �ملنطقة، ويزور عرفات.

وبعد �نتخاب �سارون لرئا�سة �حلكومة، يف دورة ثانية، بد�أ تكثيف �لعمل يف �قامة جد�ر �لف�سل 
�لعن�سري على �ر��سي �ل�سفة �لغربية، ر�ف�سا �لن�سياع �لى مقرر�ت �لمم �ملتحدة �لتي �عتربت �جلد�ر 
عمال غري م�سروع وخمالفا للقانون �لدويل. وبد�أ �سارون، يف �لعام 2003، �لتحدث عن خطة �لف�سل 
"فك الرتباط" مع قطاع غزة و�سمال �ل�سفة �لغربية، و�لتي ��سر  �لحادي �جلانب، �ملعروفة با�سم 
على تنفيذها من جانب و�حد دون �ي �تفاق مع �لفل�سطينيني. وقد �سادق �لكني�ست �ل�سر�ئيلي على 
هذه �خلطة، قبل يوم و�حد من تدهور �سحة �لرئي�س �لفل�سطيني عرفات، ونقله، بعد يومني، تقريبا، 

�لى باري�س حيث حاول �لطباء حت�سني و�سعه �ل�سحي و�نقاذ حياته يف م�ست�سفى بري�سي �لع�سكري..

�علن  �لثاين 2004،  ت�سرين  �لر�بعة و�لن�سف من فجر �خلمي�س �حل��ادي ع�سر من  �ل�ساعة  يف 
�مل�ست�سفى �لفرن�سي وفاة  �لرئي�س يا�سر عرفات، عن عمر يناهز 75 عاما.

يف 2003/9/11 �تخذت �حلكومة �لإ�سر�ئيلية قر�ر�ً باإبعاد �لرئي�س عرفات عن �أر�س �لوطن.

ويف ما يلي �أقو�ل �لرئي�س رد�ً على �لقر�ر:

•	خماطباً �جلماهري �حلا�سدة �لتي �أمت مقر �لرئا�سة يف ر�م �هلل، دعماً وتاأييد�ً، رد�ً على قر�ر 
�ل�سهيد  �ل�سعب �سعب �جلبارين، �سعب  �إن هذ�  �أحبتي،  يا  �إخوتي..  "يا  �إبعاده:  �لإ�سر�ئيلية  �حلكومة 

فار�س عودة، �سعب �جلبارين ل ينحني، ل ينحني �إل هلل".

�سعب �جلبارين �سفة �طلقها �لرئي�س عرفات على �سعبه و�ملق�سود هنا �لكنعانيون وهم �لذين 
كانو� يف فل�سطني و�ن مو�سى �لنبي مل ي�ستطع دخولها وهم فيها ل�سدة باأ�سهم، ولذ� جاء يف �لقر�آن 

قوله "يا مو�سى �ن فيها قوما جبارين و�نا لن ندخلها حتى يخرجو� منها". 

وتابع: "عندما هددو� بتفجري هذ� �ملقر يف �حل�سار �ل�سابق، و�أجرينا �ت�سالت هنا وهناك مل 
�إل��ى جنينغر�د،  رفحغر�د   و�لرجال من  و�لأطفال  �ل�سيوخ  وخ��رج  �لن�ساء  و�إمن��ا خرجت  �سيئاً،  يفعلو� 
وقرعو� �لطناجر حمتجني على �حل�سار، و�لآن �أقول للحكومة �لإ�سر�ئيلية هذ� هو �لرد على قر�ركم، 
�مل�سري�ت �لتي �نطلقت من جنينغر�د �إلى رفحغر�د وغزة وخانيون�س وبيت حانون ونابل�س وطولكرم 

وقلقيلية و�خلليل "يا جبل ما يهزك ريح".

) �لأيام 2003/9/12 (

�إ�سر�ئيل  �إن �أح��د�ً لن ي�ستطيع �إخر�جه من بالده، و�إن  �أمام مقره يف ر�م �هلل:  لل�سحافيني  	•
ميكنها قتله مبا لديها من قنابل ولكنه لن يرحل. 

ودعا �لرئي�س، جلنة �لو�ساطة �لرباعية �لتي ت�سم �لوليات �ملتحدة ورو�سيا و�لحتاد �لأوروبي 
و�لأمم �ملتحدة �إلى �سرعة �لتحرك حلماية �ل�سالم وخطة �ل�سالم �ملعروفة با�سم خريطة �لطريق.

) �لأيام 2003/9/12 (

•	وجه  �لتحية لأن�سار �ل�سالم و�ل�سر�ئيليني �ملد�فعني عن �ل�سالم "�لذين �رتفعت �أ�سو�تهم 
بقوة و�سالبة معنا".

) �لأيام 2003/9/13 (
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جنوب  يف  �لر�سيدية  خميم  يف  �ملحت�سدة  �جلماهري  �إلى  �لهاتف  عرب  وجهها  كلمة  •		خالل 
لبنان، من �لقوى �لوطنية �للبنانية و�لفل�سطينية:

�أحييكم  لبنان،  يف  �لفل�سطينيني  �لأحبة  و�إخوتي  لبنان،  و�سعب  لبنان  يف  �أحبتي  �إخوتي..يا  يا 
�إن هذ�  �أجمع من خاللكم،  و�أق��ول للعامل  و�أق��ول لكم  �أياديكم  و�أ�سد على  حتية من عند �هلل مباركة 
�ل�سعب �للبناين �لبطل و�ل�سعب �لفل�سطيني �لبطل من �لذين ت�سدو� ول ز�لو� يت�سدون لهذ� �لعدو 
�لذي يريد �أن ي�سطر بدمائنا �أحالمه �ل�سهيونية. ولكننا نقول له وللعامل �أجمع يا جبل ما يهزل ريح.

نعم يا �إخوتي..يا �أحبتي، �إنني من هذ� �حل�سار ل�سعبنا ويل �سخ�سياً وهذه �ملحاولت �لإ�سر�ئيلية 
�لتي حتاول �أن تركع �سعبنا �أقول، با�سمكم لبنانيني وفل�سطينيني وعرباً �إننا لن نركع �إل هلل تعالى.

) �لأيام 2003/9/15 (

وثقتهم  بيعتهم  ج��ددو�  �لذين  جنني  �أه��ايل  خماطباً  �لأحالم"  "ر�ديو  عرب  له  كلمة  يف  	•
بقيادته:

"�أحبتي و�أهلي �ملر�بطني يف جنينغر�د، يف جنني �لق�سام، يا رجالنا ون�ساءنا و�أ�سبالنا وزهر�تنا 
�إليكم  �إلى عقلي وقلبي من �لتحدث  �أحب  يف خميم جنني، قلعة �لبطولة و�ل�سمود و�لتحدي، لي�س 
�أجل �حلرية و�ل�ستقالل، ومن  �لفل�سطيني من  �ل�سعب  يف هذ� �ملعرتك �مل�سريي �لذي يخو�سه كل 
القبلتني وثالث  اأولى  املباركة،  الأر�ض  الرباط،  اأر�ض  امل�ضيحية وال�ضالمية يف  املقد�ضات  اأجل حماية 
عليه  �مل�سيح  �سيدنا  ورفعة  ومهد  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلو�ت  نبينا حممد  م�سرى  �ل�سريفني،  �حلرمني 

�ل�سالم".

 "�إن حياتنا �أيها �لأحبة �لأطفال لي�ست �أعز علينا من حياة �أي طفل �أو �ساب �أو رجل �أو �إمر�أة، 
�أعز من حياة فار�س ع��ودة، �لذي رفع علم فل�سطني عالياً، ثم �سقط �سهيد �لوطن  �أحب ول  ولي�ست 
�ل�سريف  وقد�سها  وكر�متها  ومقد�ساتها  فل�سطني  �سبيل  يف  ن�سحي  �أن  قدرنا  و�ل�ستقالل،  و�حلرية 

وم�ستقبل �لأجيال، ون�سحي �ليوم من �أجل وطن حر عزيز م�ستقل".

) �لأيام 2003/9/16 (

•		يف كلمة وجهها لجتماع عقده �ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني يف مقره بنابل�س يف 2003/9/16، 
�إن حياتي لي�ست �لق�سية،  رد�ً على �لقر�ر �لإ�سر�ئيلي �لقا�سي باإبعاده و�لدعو�ت �ملطالبة بت�سفيته: 
بل حياة �لوطن و�لقد�س م�سرى �لر�سول ومهد �مل�سيح… هذه هي �لق�سية �لكربى �لتي قدم �ل�سعب 

�لفل�سطيني من �أجلها �لت�سحيات.. قدم �لت�سحيات من �أجل عودة �لأر�س و�ملقد�سات.

) �لأيام 2003/9/17 (

مع �إذ�ع��ة روي��رتز، وهو ي�سري �إل��ى �سالحه د�خ��ل مكتبه يف ر�م �هلل: "�أنا جندي  مقابلة  •		يف 
فل�ضطيني وقبلها كنت �ضابط احتياط يف اجلي�ض امل�ضري واأنا ل اأدافع عن نف�ضي فقط، بل واأي�ضاً عن 

كل �سبل وطفل و�إمر�أة ورجل فل�سطيني وعن �لقر�ر �لفل�سطيني".

�لإ�سر�ئيلي  فالق�سف  �سهادة،  م�ساريع  كلنا  �ل�سهادة،  يتمنى  ل  فل�سطني  يف  �أح��د  هناك  "هل   
متو��سل من �لطائر�ت و�ملدفعيات و�ل�سو�ريخ، ويومياً ي�سقط �سهد�ء كل يوم ن�سمع عن �سهيد".

) �لقد�س 2003/9/18 (

تطالب  عربية،  دول  به  تقدمت  قر�ر  �سد  �ملتحدة  �لوليات  ��ستخدمته  �لتي  �لفيتو  •	وحول 
�سيء  �أه��م  �لأخ��ري،  يكون  ولن  فيتو  �أول  لي�س  "هذ�  �لرئي�س عرفات:  قال  �إبعاده،  �إ�سر�ئيل من  مبنع 

موقف هذه �جلماهري �لفل�سطينية و�لعربية و�لدولية".



212

�لأفريقية  للقمة  و�ل�سالمية وحتدٍّ  �لعربية  لأمتنا  �إمنا  لي�س يل،  �لتحدي  هذ�  "�أوًل  وتابع: 
ولدول عدم �لنحياز وحتد لأمريكا لأنه بو�س �لأب-�لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق، هو من عمل على �تفاق 

�لأر�س مقابل �ل�سالم".

) �لقد�س 2003/9/18 (

عرفات، يف مقابلة مع �سحيفة يديعوت �أحرونوت يف 2003/11/17: يا�سر  �لرئي�س  •	قال 
يريد قتلي؟ م�سد�سي جاهز". "�سارون 

كان بال �أي منطق �أو عقل". �لإ�سر�ئيلية  �حلكومة  قر�ر  �أن  ريب  "ل 
�أنه حاول قتلي 17 مرة يف بريوت. ولكن ها �أنا هنا. �أجل�س و�مل�سد�س  "فقد �عرتف �سارون نف�سه 

�إلى جانبي. متى مل �أكن جاهز�ً؟ �أنتم ل تعرفونني؟؟".

"تف�سلو�، تطبيق �خلطة نحن و�أنتم، جنلب �إلى �ملنطقة مر�قبني �أو قوة دولية. هكذ� �تفق يف 
خريطة �لطريق. هكذ� نوقف �لدم".

�لجتياحات، �لت�سفيات، وهدم �ملنازل". عن  �لهدنة"… "كفو�  حتقيق  على  �ساعدونا   .."
) �مل�سدر �ل�سيا�سي 2003/9/18 (  

•	يف كلمة عرب �لهاتف لأع�ساء �ملهرجان �لذي ميثل �لكونغر�س �لفل�سطيني �لأمريكي �ملنعقد 
يف �لوليات �ملتحدة:

"�إن �ل�سعب �لفل�سطيني �لذي يو�جه هذ� �لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي �ليومي �سد مقد�ساته �ل�سالمية 
�سامد  وم�ست�سفياته،  ومد�ر�سه  و�قت�ساده  �لتحتية  وبنيته  وخميماته  وقر�ه  مدنه  و�سد  و�مل�سيحية، 
�لقد�س  وعا�سمتها  �مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �لدولة  و�إق��ام��ة  �لوطنية  �لأه���د�ف  حتقيق  حتى  ومر�بط 
�ل�سريف"… نحن متم�سكون ب�سالم �ل�سجعان �لذي وقعته مع �سريكي �لر�حل ��سحق ر�بني �لذي دفع 

حياته عندما �غتالته �لعنا�سر �ملتطرفة �لتي حتكم �لآن �إ�سر�ئيل..".

) �لأيام 2003/9/20 (

يف بيت �ساحور: �لكني�سة  �أمام  �ملحت�سدة  �جلماهري  خماطباً  �لهاتف  •	عرب 
ووطننا،  ومقد�ساتنا  �سعبنا  �سد  يحاك  ما  وجه  يف  �جلماهريية  �لهبة  هذه  على  "�أحييكم 
�أنهم  �لتي ل مثيل لها… مدعومة من دولة عظمى، مما يوؤكد  �لإ�سر�ئيلية  �لهجمة  ونرف�س هذه 
ل يريدون �سالماً و�إمنا ��ست�سالماً، ونحن نقول لهم، �إن �سعب �جلبارين لن يركع �إل هلل تعالى ولن 
ي�ست�سلم �أبد�ً، بل �إننا �سامدون و�سنم�سي قدماً للدفاع عن وجودنا ومقد�ساتنا و�أر�سنا وحقوق �سعبنا، 

حتى نقيم دولتنا �حلرة �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�س �ل�سريف".

)�لقد�س 2003/9/21 (

تهديدها  ب�سحب  �إ�سر�ئيل  يطالب  �لذي  �ملتحدة  �لأمم  قر�ر  عرفات،  يا�سر  �لرئي�س  •	و�سف 
باإبعاد �سيادته �أو �إيذ�ئه باأنه "مبنتهى �لأهمية".
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قمة بيروت ومبادرة السالم العربية

يف 2002/3/26 عقدت القمة العربية يف بريوت  دون اأن يتمكن عرفات من ح�صورها 
لأن �صارون هدد باأنه لن ي�صمح له بالعودة اإلى الأرا�صي الفل�صطينية .

واأقرت القمة  املبادرة ال�صعودية)48( التي اأ�صبحت ر�صميا املبادرة العربية لل�صالم والتي 
الكامل من  ان�صحابها  اإ�صرائيل بعد  العربي لإقامة عالقات عادية مع  تعرب عن ال�صتعداد 

الرا�صي العربية املحتلة واإقامة الدولة الفل�صطينية.

�صارون، رد  على املبادرة  بطريقته اخلا�صة، ل �صيما اأن الرئي�س اللبناين اميل حلود 
رئي�س القمة رف�س قيام عرفات مبخاطبة القمة تلفزيونيا.
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هامش 

)48( بنود مبادرة السالم العربية
ن�س اإعالن بريوت ال�صادر يف ختام القمة العربية الرابعة ع�صرة )اخلمي�س 28 اآذار 2002( و�صمنه بنود 

مبادرة ال�صالم العربية:

م�صتوى  على  العربية  ال��دول  جلامعة  كمجل�س  املجتمعني  العربية  ال��دول  واأم���راء  وروؤ���ص��اء  ملوك  نحن 
ه�   1423 حمرم  و14   13 يومي  اللبنانية  اجلمهورية  عا�صمة  بريوت  يف  ع�صرة(  الرابعة  العادية  )ال��دورة  القمة 
مقلقة  تداعيات  اإلى  اأّدت  التي  اخلطرية  والدولية  الإقليمية  املتغرّيات  تدار�صنا  م،   2002 اآذار  و28   27 املوافق 
�صاماًل  تقييمًا  واأجرينا  العربي،  القومي  الأمن  تواجه  التي  والتهديدات  العربية  الأمة  املفرو�صة على  والتحّديات 
ة تلك املتعلقة باملنطقة العربية ول �صّيما الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، وقيام  لهذه املتغرّيات والتحّديات وبخا�صّ
العاملية  والإدان��ة  املاأ�صاوية  اأيلول  اأحداث  م�صتغلة  الإرهاب  حماربة  بذريعة  �صاملة  تدمريية  حرب  ب�صّن  اإ�صرائيل 
اإلى تدمريها واإغراق ال�صرق  اإ�صرائيل الرامية  اإليه عملية ال�صالم وممار�صات  اآلت  لهذه الأحداث. وتباحثنا مبا 
الأو�صط بالفو�صى وعدم ال�صتقرار، وتابعنا باعتزاز كبري انتفا�صة ال�صعب الفل�صطيني ومقاومته البا�صلة، وناق�صنا 
املبادرات العربية الهادفة اإلى حتقيق ال�صالم العادل وال�صامل يف املنطقة، وتنفيذ قرارات ال�صرعية الدولية املتعلقة 

بال�صراع العربي الإ�صرائيلي والق�صية الفل�صطينية.

الأمم  وميثاق  العربية  الدول  جامعة  ميثاق  واأه��داف  مببادئ  واإميانًا  القومية  امل�صوؤولية  من  وانطالقًا   -
املتحدة، نعلن ما يلي:

متابعة العمل على تعزيز الت�صامن العربي يف جميع املجالت �صونًا لالأمن القومي العربي ودفعًا للمخططات  	•
الأجنبية الرامية اإلى النيل من ال�صالمة الإقليمية العربية.

الحتالل  وجه  يف  البا�صلة  وانتفا�صته  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  اإل��ى  والإكبار  العتزاز  حتية  توجيه  	•
الإ�صرائيلي واآلته الع�صكرية التدمريية وقمعه املنهجي واملجازر التي يرتكبها با�صتهداف الأطفال والن�صاء 

وال�صيوخ دون متييز اأو رادع اإن�صاين.

الوقوف باإجالل واإكبار اأمام �صهداء النتفا�صة البوا�صل، وتاأكيد الدعم الثابت لل�صعب الفل�صطيني مبختلف  	•
الأ�صكال تاأييدًا لن�صاله البطويل امل�صروع يف وجه الحتالل حتى تتحقق مطالبه العادلة املتمثلة بحّق العودة 

وتقرير امل�صري وقيام دولته امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س.

لإمنائه واإعادة اإعماره. له  الدعم  وتقدمي  اأرا�صيه  حترير  ل�صتكمال  لبنان  مع  الت�صامن  	•

من  الإ�صرائيلية  القوات  اندحار  اإلى  اأّدى  الذي  الرائع  اللبناين  وبال�صمود  اللبنانية  باملقاومة  العتزاز  	•
ال�صجون  يف  اللبنانيني  املعتقلني  عن  الفوري  ب��االإف��راج  واملطالبة  الغربي،  وبقاعه  لبنان  جنوب  معظم 
الإ�صرائيلية خالفًا للقوانني واملواثيق الدولية، واإدانة العدوان الإ�صرائيلي املتكّرر على �صيادة لبنان املتمثل 
بخرق الطائرات والبوارج االإ�صرائيلية لالأجواء واملياه االإقليمية اللبنانية مّما ينذر بعواقب وخيمة ملا ي�صّكله 
من حتّر�س وا�صتفزاز وعدوان قد يوؤدي اإلى تفجري الو�صع على احلدود اجلنوبية اللبنانية تتحّمل اإ�صرائيل 

م�صوؤوليته الكاملة.

بتم�ّصكهم  م�صيدين  املحتّل،  ال�صوري  اجلولن  يف  ال�صوريني  العرب  املواطنني  �صمود  اإلى  التحية  توجيه  	•
بهويتهم الوطنية ومقاومتهم لالحتالل الإ�صرائيلي وموؤكدين الت�صامن مع �صوريا ولبنان يف وجه التهديدات 
العدوانية الإ�صرائيلية التي تقّو�س الأمن وال�صتقرار يف املنطقة واعتبار اأّي اعتداء عليهما اعتداًء على الدول 

العربية جمعاء.
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القادة يف �صوء انتكا�صة عملية ال�صالم، التزامهم بالتوقف عن اإقامة اأية عالقات مع اإ�صرائيل، وتفعيل  يوؤكد  	•
ن�صاط مكتب املقاطعة العربية الإ�صرائيل، حتى ت�صتجيب لتنفيذ قرارات ال�صرعية الدولية، ومرجعية موؤمتر 

مدريد لل�صالم، واالن�صحاب من كافة االأرا�صي العربية املحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967.

يف ال�صرق الأو�صط لن ُيكتب له النجاح اإن مل يكن عادًل و�صاماًل تنفيذًا لقرارات  ال�صالم  اأّن  على  التاأكيد  	•
جمل�س الأمن 242 و338 و425 وملبداأ الأر�س مقابل ال�صالم، والتاأكيد على تالزم امل�صارين ال�صوري واللبناين 

وارتباطهما ع�صويًا مع امل�صار الفل�صطيني حتقيقًا لالأهداف العربية يف �صمولية احلّل.

املجل�س للمبادرة ال�صعودية كمبادرة �صالم عربية يطلب املجل�س من اإ�صرائيل اإعادة النظر  تبني  اإطار  ويف  	•
يف �صيا�صاتها، واأن جتنح لل�صلم معلنة اأن ال�صالم العادل خيارها الإ�صرتاتيجي اأي�صا.

- كما يطالبها بالقيام مبا يلي :

من  الرابع  خط  وحتى  ال�صوري  اجل��ولن  ذلك  يف  مبا  املحتلة  العربية  الأرا�صي  من  الكامل  الن�صحاب  اأ- 
حزيران 1967، والأرا�صي التي مازالت حمتلة يف جنوب لبنان.

لالأمم  العامة  اجلمعية  لقرار  وفقًا  عليه  يتفق  الفل�صطينيني  الالجئني  مل�صكلة  عادل  حل  اإلى  التو�صل  ب- 
املتحدة رقم 194.

ج- قبول قيام دولة فل�صطينية م�صتقلة ذات �صيادة على االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة منذ الرابع من حزيران 
1967 يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة وتكون عا�صمتها القد�س ال�صرقية.

- عندئذ تقوم الدول العربية مبا يلي :

اإ�صرائيل مع حتقيق  وبني  بينها  �صالم  اتفاقية  والدخول يف  منتهيا،  الإ�صرائيلي  العربي  النزاع  اعتبار  اأ. 
الأمن جلميع دول املنطقة.

اإن�صاء عالقات طبيعية مع اإ�صرائيل يف اإطار هذا ال�صالم ال�صامل. �صمان رف�س كل اأ�صكال التوطني  ب- 
الفل�صطيني الذي يتنافى والو�صع اخلا�س يف البلدان العربية امل�صيفة.

يدعو املجل�س حكومة اإ�صرائيل والإ�صرائيليني جميعًا اإلى قبول هذه املبادرة املبينة اأعاله حماية لفر�س   -
ال�صالم وحقنًا للدماء مبا ميكن الدول العربية واإ�صرائيل من العي�س يف �صالم جنبًا اإلى جنب ويوفر 

لالأجيال القادمة م�صتقبال اآمنًا ي�صوده الرخاء وال�صتقرار.

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

العام  والأم��ني  املعنية  الأع�صاء  الدول  من  عدد  من  خا�صة  جلنة  ت�صكيل  رئا�صته  من  املجل�س  يطلب   -
لإجراء الت�صالت الالزمة بهذه املبادرة والعمل على تاأكيد دعمها على كافة امل�صتويات ويف مقدمتها 
الأمم املتحدة وجمل�س الأمن والوليات املتحدة والحتاد الرو�صي والدول الإ�صالمية والحتاد الأوروبي.

الرتحيب بتاأكيدات جمهورية العراق على احرتام ا�صتقالل و�صيادة واأمن دولة الكويت و�صمان �صالمة   -
ووحدة اأرا�صيها مبا يوؤدي اإلى جتنب كل ما من �صاأنه تكرار ما حدث يف عام 1990 ويدعون اإلى تبني 
�صيا�صات توؤدي اإلى �صمان ذلك يف اإطار من النوايا احل�صنة وعالقات ح�صن اجلوار. ويف هذا الإطار 
يدعو القادة اإلى اأهمية وقف احلمالت الإعالمية والت�صريحات ال�صلبية متهيدا خللق اأجواء اإيجابية 

تطمئن البلدين بالتم�صك مببادئ ح�صن اجلوار وعدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية.

املطالبة باحرتام ا�صتقالل و�صيادة العراق واأمنه ووحدة اأرا�صيه و�صالمته الإقليمية.  -
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واإع��ادة  الكويتيني  واملرتهنني  الأ�صرى  لق�صية  ونهائي  �صريع  حل  لإيجاد  بالتعاون  العراق  مطالبة   -
عن  العراق  يقدمه  ما  يف  الكويت  وتعاون  ال�صلة،  ذات  الدولية  ال�صرعية  لقرارات  وفقا  املمتلكات 

مفقوديه عن طريق اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.

الرتحيب با�صتئناف احلوار بني العراق والأمم املتحدة الذي بداأ يف جو اإيجابي وبناء ا�صتكمال لتنفيذ   -
قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة.

يف  والأم��ن  ال�صتقرار  يوؤمن  مبا  ال�صقيق  �صعبه  معاناة  واإنهاء  العراق  عن  العقوبات  برفع  املطالبة   -
املنطقة.

املطلق  الرف�س  وتاأكيد  العراق  خا�صة  وب�صورة  العربية  الدول  بع�س  على  بالعدوان  التهديد  رف�س   -
اأية دولة عربية باعتباره تهديدًا لالأمن القومي جلميع الدول  اأو تهديد اأمن و�صالمة  ل�صرب العراق 

العربية.

الإج��راءات  كافة  وتاأييد  الثالث  جزرها  على  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  �صيادة  على  التاأكيد   -
والو�صائل ال�صلمية الكفيلة با�صتعادة �صيادتها عليها وفقًا ملبادئ وقواعد القانون الدويل والقبول باإحالة 

النزاع اإلى حمكمة العدل الدولية.

اإدانة الإرهاب الدويل مبا يف ذلك الهجوم الإرهابي الذي تعّر�صت له الوليات املتحدة الأمريكية يف   -
احلادي ع�صر من اأيلول 2001 وا�صتغالل احلكومة الإ�صرائيلية لهذا الهجوم من اأجل ا�صتمرارها يف 

ممار�صة اإرهاب الدولة و�صّن حرب عدوانية تدمريية �صاملة على ال�صعب الفل�صطيني.

الت�صديد على التمييز ما بني الإرهاب الدويل وبني احلّق امل�صروع لل�صعوب يف مقاومة الحتالل الأجنبي   -
الدويل  لالإرهاب  دقيقًا  تعريفًا  ي�صع  املتحدة  الأمم  اإطار  اتفاق دويل يف  اإلى  ل  التو�صّ وعلى �صرورة 

ويحّدد اأ�صبابه و�ُصُبل معاجلتها.

اإليه الأديان ال�صماوية  التاأكيد على اأهمية التفاعل ما بني الثقافات واحل�صارات انطالقًا مّما تدعو   -
على  والتعاي�س  الت�صامح  على  واحل�ّس  العن�صرية،  التفرقة  اأ�صكال  جميع  نبذ  من  الإن�صانية  والقيم 
وغريها  والإ�صالمية  العربية  اجلهود  وتثمني  امل�صروعة،  احلقوق  و�صيانة  املتبادل  الح��رتام  اأ�صا�س 
الباطلة  املزاعم  وتفنيد  والإ�صالمية،  العربية  واحل�صارة  الثقافة  عن  احلقائق  تو�صيح  اإلى  الرامية 

حولها.

الإ�صراع باإجناز منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف �صوء تنامي ظاهرة التكتالت القت�صادية   -
العاملية وقرب انتهاء الفرتة املحّددة لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العاملية.

الإعراب عن التقدير البالغ للجمهورية اللبنانية وفخامة الرئي�س اإميل حلود رئي�س اجلمهورية على   -
الرعاية والعناية والإعداد املمّيز لنعقاد هذه القمة وال�صكر العميق لفخامة الرئي�س اإميل حلود على 
النا�صجة  واحلكمة  ال�صيا�صية  احلنكة  درجات  باأعلى  العربية  القمة  اأعمال  لإدارة  الناجحة  قيادته 

وامل�صوؤولية الواعية.
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باإطالق  �صارون  اأم��َر   ،2002 اآذار   28 العربي�ة  ويف  القم�ة  انت�هاء  من  �ص�اعات  فبعد 
عملية  "ال�صور الواقي")49(، يف كافة اأنحاء ال�صفة الغربية، وقال: من اليوم ف�صاعدا، تعترب 
اأنه يعتزم عزل عرفات  اإرهابية، عدوا لها،واأ�صاف  اإ�صرائيل عرفات، الذي يرتاأ�س منظمة 
كليا يف مقره ومالحقة ال�صلطة الفل�صطينية يف كل مناطقها،واعدًا باأن تكون العمليات على 

نطاق ل �صابق له .
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هامش 

)49( عملية السور الواقي
�لهدف  وك��ان  �لفل�سطينية.  �مل��دن  ب�سرب  �لإ�سر�ئيلية  �لقو�ت  بها  قامت  �لو�قي  �ل�سور  عملية 
�لرئي�سي للعملية �لق�ساء على �لنتفا�سة �لفل�سطينية �لثانية، بد�أت �إ�سر�ئيل �لعملية يف 29 �آذ�ر 2002 

و�نتهت يف متوز 2002، وح�سدت لها 30 �ألف جندي.

بارك  فندق  بتفجري  طولكرم  مدينة  من  ع��ودة  �لبا�سط  عبد  قيام  �لع�سكرية  �لعملية  و�سبب 
عيد  مع  تز�مناً  �آخرين   146 وج��رح  �إ�سر�ئيلياً   38 �إل��ى مقتل  �لتفجري  و�أدى  نتانيا غرب طولكرم،  يف 
�لف�سح �ليهودي، رئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي �آنذ�ك �ر�ئيل �سارون �عطى �ل�سوء �لأخ�سر لبدء �لعملية 

�لع�سكرية ل�سرب �ملدن �لفل�سطينية.

يف بد�ية �لعملية �لع�سكرية قامت �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية بالتوغل يف �ملدن �لفل�سطينية يف �ل�سفة 
ر�م �هلل  نابل�س، جنني،  ملدن  ��سافة  �حل��رب،  �سر�رة  �أ�سعلت  و�لتي  �لغربية وخ�سو�سا مدينة طولكرم 

و�لبرية.

�لفل�سطيني  �لرئي�س  مقر  على  ح�سار�ً  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  فر�س  �هلل  ر�م  مدينة  �قتحام  �ثر 
�لر�حل يا�سر عرفات �ملعروف باملقاطعة وبقي حما�سر�ً حتى �خر �يام حياته ومل ي�سمح له باخلروج �ل 
لل�سفر لتلقي �لعالج بعد �أن مت ت�سميمه ومن ثم وفاته يف عام 2004. �إثر �لعملية �لع�سكرية قام �جلي�س 
�لإ�سر�ئيلي باحتالل معظم مدن �ل�سفة �لغربية،  و��ست�سهد حو�يل 4412 فل�سطينياً وقتل 332 جندياً 

�إ�سر�ئيلياً وجرح 3000 ودمرت دبابات مريكافا وقتل من �مل�ستوطنني �ليهود 728. 

فرتة  ط��و�ل  لكن  ��سر�ئيل  د�خ��ل  �ل�ست�سهادية  �لعمليات  �نهاء  �حلملة  ه��ذه  �ه��د�ف  من  ك��ان 
�لعملية �لع�سكرية مل تنجح �لعملية ب�سكل ملحوظ يف خف�س عددها، وبعد �نتهاء �لعملية �لع�سكرية 

و�ن�سحاب �جلي�س �لإ�سر�ئيلي �سرعت �حلكومة �لإ�سر�ئيلية ببناء �جلد�ر �لعازل.
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الآن يف حالة  اإ�صرائيل  فيه:  "دولة  قال  متلفز،  قراره يف ت�صريح ق�صري  �صارون  برر 
حرب، حرب �صد الإرهاب. اإن رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية عدو لإ�صرائيل وعدو للعال�م احلر. 

عرفات عقبة اأمام ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط وخطر على ا�صتقرار ال�منطقة كلها".

 وكان الهدف الأول لهذه العملية الكبرية مقر يا�صر عرفات رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية 
يف املقاطعة برام اهلل. ويف ليلة  28 /29 اآذار 2002، اجتاحت القوات الإ�صرائيلية مدينة رام 
اهلل بالكامل واحتلت كافة مباين ال�مقاطعة تقريبًا بعد اأن هدمت �صورها اخلارجي. ا�صتخدم 
اجلي�س الإ�صرائيلي درعا ب�صرية من الع�صرات من �صكان ال�مدينة ليحمي تقدمه،وا�صت�صهد يف 

ال�صاعات الأولى لالجتياح  �صتة فل�صطينيني.

عند ال�صاعة اخلام�صة �صباح 29 اآذار حا�صرت القوات الإ�صرائيلية عرفات ومعه 480 
�صخ�صا داخل املقاطعة وبداأ اجلنود والآليات الع�صكرية الإ�صرائيلية باإطالق النار والقذائف 

يف جميع الجتاهات، واأكد �صارون ان العملية �صد عرفات �صت�صتمر .

"هذا  معلقًا:  عرفات  قال  والكهرباء،  ال�ماء  عنه  قطعت  الذي  املحا�صر،   مقره  ومن 
هو الرد الإ�صرائيلي على القمة العربية التي تبنت م�صروع �صالم. اإ�صرائيل تريدين �صجينا، 
اأو قتيال اأو اأ�صريا، اأقول لهم: ل، �صاأكون �صهيدا، �صهيدا، �صهيدا. هل حياتي اأغلى من حياة 
العربية  ال�صعوب  اإلى  نداًء  فل�صطيني؟". ووّجه  اأو من حياة طفل  ب�صيط،  فل�صطيني  مواطن 
الأر���س  عن  الدفاع  فيه:  "يجب  قال  اأجمع  العال�م  يف  ال�م�صيحيني  كل  واإل��ى  والإ�صالمية 

ال�مقد�صة". 

ويف اليوم التايل  هددت  القوات الإ�صرائيلية عرب مكربات ال�صوت بق�صف املقاطعة 
اذا مل ي�صلم "ال�مطلوبون  داخل ال�مقر اأنف�صهم خالل ربع �صاعة".

اأطلقت  الدبابات الإ�صرائيلية  النار من وقت  لآخر على مباين ال�مقاطعة، وفجاأة و�صط 
هدير مروحيات الأبات�صي، انهمرت القذائف وزخات الر�صا�س على مقر عرفات بغزارة، غري 

اأنه  خرج �صال�مًا، بينما جرح ثالثة من حرا�صه، كانوا يف غرفة جماورة.

وقال اآرئيل �صارون:" اأريد اأن اأقول لكم اإنه يف هذه اللحظات تتواجد قوات جي�س الدفاع 
الإ�صرائيلي يف مقر املقاطعة مركز �صلطة عرفات يف رام اهلل، اإ�صرائيل �صتعمل على اإخ�صاع 
امل�صوؤول عن الإرهاب الفل�صطيني، عرفات الذي �صكل ائتالفا اإرهابيا �صد اإ�صرائيل عدو ويف 

هذه املرحلة �صيتم عزله".
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ظروف حصار عرفات 
عا�س عرفات ظروفا �صعبة داخل املقر املحا�صر. طلقات وقذائف بني احلني والآخر..
ت�صوي�س م�صتمر وانقطاع للماء والكهرباء ونق�س يف الغذاء، حتى يف الهواء ب�صبب الكتظاظ.

ينام  كما  ينام  كان  معه  ب�صيء:  املحا�صرين  باقي  عن  مييزوه  األ  على  عرفات  اأ�صر 
�صمح  فقط  العا�صر  اليوم  ويف  مبا�صرة.  الأر���س  على  تفر�س  خفيفة  فر�صة  ..على  الآخ��رون 

اجلي�س الإ�صرائيلي للهالل الأحمر الفل�صطيني باإدخال اأول دفعة غذاء )50(.  

 حر�س ال�مقربون من عرفات  على اأن يتناول الرئي�س خ�صارا لأ�صباب طبية، ومتكنوا 
عرفات  خ�صع  احل�صار  بداية  من  اأ�صابيع  ثالثة  بعد  ال�صرورية.  اأدويته  على  احل�صول  من 
لفح�س طبي على يد طبيبه اخلا�س الدكتور اأ�صرف الكردي، الذي جاء برفقة وزير اخلارجية 
الأردين مروان ال�مع�صر لزيارة عرفات. وبعد اإجراء فح�س كامل، اأكد د. الكردي اأن عرفات، 
الذي نحف مثله مثل الآخرين، ب�صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة جدا، واأن جهازه الع�صبي 
يعمل جيدا، رغم ما يعانيه من نق�س يف النوم. واأ�صاف د. الكردي: ميكن ل�صحة الرئي�س اأن 

تتدهور، ب�صبب  نق�س الأوك�صجني يف ال�مبنى ال�مغلق.

ال�مبعوث  من  بطلب  وهكذا،  النادرة،  احلالت  الرئي�س يف  بزيارة  ي�صمح  �صارون  كان 
الأمريكي اأنتوين زيني، متكن  عدد من  م�صاعدي عرفات من الدخول اإلى ال�مقاطعة، وكذلك 
ال�صالم  وخافيري �صولنا  لعملية  املبعوث الوروبي  اأنخيل موراتينو�س  ل�ميغيل  بالن�صبة  الأمر 

املفو�س الأعلى لل�صيا�صة اخلارجية لالحتاد الأوروبي.  



221

هامش 

)50( الحصار في الوصف االسرائيلي
�جتاحت  �لهند" �لتي  ج��وز  "وحدة  ج��ولين  كتيبة  ����س��ر�ر  و�سفها  م��ا  �لح��ت��الل  جي�س  ك�سف 
�ملقاطعة بر�م �هلل ومل يبق �ل جد�ر و�حد ظّل يف�سل بني عرفات وبني جي�س �لحتالل خالل عملية 

�طلق عليها جي�س �لحتالل ��سم "�جلدة" �و "�خلتيارة".

ب��ارك، حني  �نفجار فندق  بعد يوم من  �سديد� و�لمطار غزيرة  �ل��ربد كان  �ن  �لوثائق  وقالت 
��سدر �سارون �و�مره باعادة �حتالل �ل�سفة �لغربية، وكان جنود كتيبة جولين ينتظرون بدباباتهم 
عرفات،  ومكتب  �ملقاطعة  باقتحام  �لو�م��ر  �سدور  حلني  ع�سر�وي  حنان  منزل  �ساحة  يف  وجر�فاتهم 

ب�ضرط عدم قتله. هكذا كانت الوامر.

ولول مرة يعرتف �حد �جلنود �ل�سر�ئيليني �لذين �ساركو� يف �قتحام �ملقاطعة ل�سحيفة يديعوت 
�حرونوت  �لناطقة بالعربية: كانت �متار تف�سلنا عن �لرئي�س عرفات وكان حر��سه �ل�سخ�سيون على 
لغرفته  �ملجاورة  �لغرفة  يف  �لتلفزيون  جهاز  ��ستخدمنا  �ننا  بل  �لنافذة،  من  ونر�هم  بنادقنا  مرمى 

ملتابعة �خبار �لجتياح. لقد كان م�سهد� �ساخر� للغاية، على حد قوله.

 عملية �جتياح �ملقاطعة يف ر�م �هلل كانت من �كرث �لعمليات ح�سا�سية وخطورة، لن كل �لعامل �هتم بها 
�سيا�سيا و�منيا، وقر�ر �لعملية كان �تخذ بعد �ساعات من عملية حما�س �لتفجريية يف فندق بارك.

وتقول ��سر�ئيل �نه وبعد �ن قام �ساب من حما�س بتفجري نف�سه بتاريخ 27 �آذ�ر 2002 يف غرفة 
�لطعام يف فندق بارك مبدينة نتانيا وت�سبب يف قتل 30 ��سر�ئيليا وجرح 160 �خرين، كانت �لنتيجة 
�عادة �حتالل �ل�سفة �لغربية وحما�سرة عرفات حلني وفاته. بل وتك�سف �لوثائق �جلديدة �ن قر�ر 

�سارون كان حينها �عادة �حتالل �ل�سفة �لغربية و�جتياح �ملقاطعة لفرتة غري حمدودة زمنيا.

وفور� وبعد عملية حما�س، جرى نقل �سارون بطائرة هيلوكبرت من مزرعته ببئر �ل�سبع وتر�أ�س 
قر�ر حتميل  �تخاذ  �لكابينيت، ومت  ووزر�ء  �سارون  تغلي يف عروق  �لدماء  وكانت  للكابينيت،  �جتماعا 

عرفات �مل�سوؤولية عن عملية حما�س.

ورغم �ن عرفات كان و�فق على مقرتح �ملبعوث �لمريكي �نتونيو زيني لوقف �طالق �لنار �ل 
�ن �سارون و�لكابينيت قررو� حتميل عرفات �مل�سوؤولية خالل �جلل�سة �لعا�سفة، وح�سبما يعرتف وزير 
�ن  �ل��وزر�ء طالبو� خالل �جلل�سة باغتيال عرفات، �ل  �ليعازر فاإن عدد� من  ف��وؤ�د بن  �جلي�س حينها 

�لقر�ر �لر�سمي كان عدم �مل�س بحياته خالل �لجتياح.

ليا�سر عرفات و�نه مل يكن  �سارون كان يكن كر�هية �سديدة و�سخ�سية  �ي�سا �ن  وتك�سف �لعرت�فات 
يخفي ذلك �بد�، وكان يقول �ن بينه وبني عرفات ح�ساباً طوياًل و�ن �سارون وعد �لرئي�س �لمريكي بو�س �ن 
يقتل عرفات.  وح�سب �عرت�فات مدير مكتبه �وري ��سني: "كان �سارون م�ستعد� لتقدمي تنازلت قا�سية. �ل 

�ننا جميعا يف �ملكتب كنا نعرف �نه مل يتنازل عن �منيته �ن يقتل يا�سر عرفات رغم �سعوبة �لمر".

�وكل �سارون مهمة �جتياح �ملقاطعة لكتيبة جولين، وكانت �لو�مر، �جتياح �ملقاطعة وتدمريها 
�ملبنى كله، بل غرفة و�ح��دة .وم��ن بني �له��د�ف  وحما�سرة عرفات يف غرفة مكتب و�ح��د ولي�س يف 
الفرعية اعتقال مطاردين خمتبئني باملقاطعة وم�ضادرة اوراق ووثائق تدين ت�رط عرفات يف العمليات 

�سد ��سر�ئيل، وهي من �هم �لثباتات �لتي كان �سارون يريدها من �جل تربير ما يفعل.

ويعرتف �لعقيد �ل�سر�ئيلي �يالن باز و�لذي كان يتولى حينها م�سوؤولية جي�س �لحتالل عن 
منطقة ر�م �هلل: "قبل �سهرين من �جتياح �ملقاطعة،  �سدرت �يل �لو�مر �ن �منع حركة عرفات و�ن 
�منع و�سول �لهيلوكبرت �ليه وعدم متكينه من �ملغادرة �لى �لردن و�لى م�سر وقمنا بتقييد حركته 
وحا�سرناه يف د�خل مدينة ر�م �هلل، وعلى هذ� �ل�سا�س قمنا بتق�سيم ر�م �هلل �لى مناطق ع�سكرية وكل 
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منطقة و�سعنا عليها كتيبة بالتز�من مع �عادة �حتالل �ملدن �لخرى يف �ل�سفة .. وكان جنود كتيبة 
جولين قبلها عملو� يف جنني وطولكرم و�لبرية" .

�لف�سح ل  �لبيت لنحتفل بعيد  �ج��ازة وكنا يف  �لفرقة �خلام�سة يف  "كانت  باز:  وي�سيف �يالن 
�سيما و�ننا كنا فقدنا 16 جنديا يف معركة جنني ولكن وعند وقوع عملية فندق نتانيا، عدنا للقو�عد 
م�ساء، وكان ما ي�سغلنا حينها تقدمي �ملخرج حممد �لبكري للمحاكمة لنه �نتج فيلم "جنني جنني" 

حينها ونال غ�سبنا".

"كنت يف منزل  �ضابط احتياط يدعى عمر بار ليفي وكان نائب وحدة م�ضاة يف ج�لين قال: 
�ننا ذ�هبون  ��سعر  ��ستدعائي وكنت  �لعملية يف فندق بارك وجرى  �ل�سبع و�سمعت عن  و�ل��دي يف بئر 
لعملية كبرية ولفرتة طويلة ولكن مل يخطر ببالنا �ننا ذ�هبون لحتالل �ملقاطعة و�ننا �سن�سل حتى 

عرفات �سخ�سيا".

�ما ت�سيكي تامري وهو �سابط مدفعية فقال: "حني ر�أينا �ملدفعيات عرفنا �ن �لمر كبري ومبا 
�نه مل يكن لدينا من قبل خطة جاهزة لحتالل �ملقاطعة جل�سنا وو�سعنا خطة عاجلة ملحا�سرة مكتبه 
من دون �ن نقتله هو �و حا�سيته . ويبدو �ن �لفل�سطينيني فهمو� ذلك فور� فقامو� بن�سر وحد�ت �ل� 
�ملخابر�ت �ل�سر�ئيلية فور� زودتنا مبعلومات عن  ... ولكن  �ملقاطعة  �لرئا�سية حول عرفات يف   )17(

عرفات ويف �ي غرفة كان يتو�جد حينها" .

" حتركت �لقوة �ملدفعية للوحدة 12 منت�سف �لليل ومعها قو�ت ر�جلة منها  وي�سيف تامري: 
وحدة جوز �لهند ودوريات �لكوماندوز و�مل�ستعربني من وحدة �لكرز باجتاه �لهدف، كان �جلو عا�سفا 
و�لمطار �سديدة و�حلركة �سعبة وكانت حركة �ملد�فع ت�سدر �سجة عالية جد�، فاجاأنا قو�ت �حلر��سة 
�لفل�سطينية �ننا نحا�سرهم من كل �جلهات و�عتقلنا 150 فل�سطينيا قبل �ن ن�سل للمقاطعة حاولو� 

�ملقاومة و�عرت��س طريقنا".

وقال تامري: "حني حا�سرناه كان عرفات يغلي. وكنا ننظر �ليه من �لنافذة فقام بفتح �لباجور دون 
�ي خوف ومن دون �ي حماية و�طل علينا. نحن فوجئنا و�عتربنا �نف�سنا مل نر�ه. ومل نطلق �لنار عليه".

جلعاد م�سوؤول يف وحدة جوز �لهند يقول: "هطلت �مطار غري م�سبوقة ومن �سدة �لربد مل نعد 
ن�سعر باأيدينا ولكننا و��سلنا حتى و�سلنا �ملنازل �ملجاورة للمقاطعة ودخلنا �حد �ملنازل �لذي ��ستخدم 
هذ�  ت�سرب يف  �لدبابات  وكانت   ... بومبربنت�س  بوعاز  �ل�سابط  و��سيب حينها  �سدنا  �لنار  لط��الق 
�جلد�ر �و هذ� ونحن نتقدم ببطء حلني و�سلنا و�ختباأنا، �أخدنا �ساتر�ً هناك .فيما ت�سرت جنود "جوز 
�لهند" ور�ء �سور منزل حنان ع�سرو�ي. �ما �لوحدة 12 فقد �خدت �جلر�فات وبد�أت بهدم ��سو�ر �ملقاطعة 
وفتحت للدبابات �لطريق و�قتحمنا �ملقاطعة، �ما �لكوماندوز فهم �لذين �قتحمو� د�خل �ملبنى مع قوة 
ن�سف جمنزرة ومل يبق �سوى جد�ر بيننا وبني عرفات، ولكن رجال عرفات ظلو� يطلقون �لنار، وقام 
قنا�س من حر��س عرفات با�سابة �لرقيب رومان �سيالف�ستني من كتيبة جولين فقتله على �لفور، 

ولكننا و��سلنا �لتقدم وح�سلنا على �ور�ق و��سر�ر 

"جولين"  �ر�سال  500 وجرى  للكتيبة  �لعملية  �مل�سوؤولية عن  نقل  و�حد فقط جرى  يوم  بعد 
ملو�جهة �لقتال �مل�ستعر يف ق�سبة نابل�س و�زقة جنني. ولكن �لكوماندوز ظّلو� يحا�سرون مكتب عرفات 
ب�سكل خانق ملدة 31 يوماً. وكان �جلنود �ل�سر�ئيليون ليل نهار يرتدون �لو�قي من �لر�سا�س خوفا من 

حر��س عرفات .

تقول �سحيفة يديعوت �حرونوت �لعربية: "كان �جلنود ل ي�سدقون �نه ور�ء هذ� �جلد�ر، وعن 
�سهد�ء  كتائب  موؤ�س�سي  وم��ن  �لثانية  �لنتفا�سة  ق��ادة  من  جعارة  جهاد  �ن  تقول  عرفات  رج��ال  نف�سية 
�جلنود  وروى  �ملهد".  كني�سة  يف  �حل�سار  �أي��ام  و�ل��ى  �ل��ع��روب  ملخيم  باحلنني  ��سعر  "�نا  ق��ال:  �لق�سى 
لل�سحيفة: "عرفات ورجاله كانو� ي�سحكون ب�سوت عال ونحن ن�سمع عرفات وهو يقهقه وي�سحك لكننا 
�لطعام  يفت�سون  �ل�سر�ئيليون  باع�سابنا. وكان �جلنود  يلعب  �ن  �نه يريد  �ساكنا وكنا نعرف  ل نحرك 

ويتحكمون بكل �سيء يدخل لغرفة عرفات يف �ملقاطعة �لتي هدمناها ودمرناها وجعلناها خر�با ".
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اللقاء مع كولن باول 
يف 17 /2002/4، اجتمع كولن باول وزير اخلارجية المريكي  مع عرفات داخل مقره 
املحا�صر ثالث �صاعات ل�م ت�صفر، وفق ما �صرح به عرفات نف�صه، عن اأي خمرج للنزاع. غري 
لل�مقر  الإ�صرائيليني  اقتحام  اأنه يف حال  الو�صوح،  �صديدة  وبكل�مات  لباول،  اأكد  اأن عرفات 

ف�صيموت �صهيدًا ولن ي�صمح لهم باعتقاله اأو طرده. 

ُع�قد اجتماع اآخر بينهما  بعد ثالثة اأيام،وانتهى  بال نتيجة هو الآخر.

غ�صب عرفات، وقال للمقربني منه: باول يتحدث معي كاأنه مبعوث ل�صارون. اأمن، اأمن... 
لإ�صرائيل بالطبع. اأنا هنا حما�صر، وال�مناطق الفل�صطينية كلها مطوقة وتتعر�س لهجوم. رجال 

ون�صاء يقتلون يوميا، وجي�س الحتالل يدمر ويخرب. ول يتحدثون اإل عن اأمن اإ�صرائيل! 

"رجل �صالم"، متهمًا  باأنه  الإ�صرائيلي  الوزراء  اللقاء، و�صف بو�س رئي�س  وغداة هذا 
عرفات باأنه ال�م�صوؤول الوحيد عن الو�صع الذي هو فيه. 

شعبية عرفات ترتفع عربيا 
انا يف العال�م العربي، فقد ارتفعت مكانة عرفات ب�صكل كبري ب�صبب العزل واحل�صار 
.وو�صفه  اأثناء  ح�صاره يف بريوت ويف طرابل�س  �صارون، كما كان احلال  الذي فر�صه عليه 
�صحايف م�صري بارز باأنه  "�صهيد ل يزال على قيد احلياة"، وت�صاعفت مظاهرات التاأييد 
اأعلى  اإلى  جمددا  �صعبيته  ارتفعت  الفل�صطيني  اجلانب  ويف  العراق.  حتى  ال�مغرب  من  له 
امل�صتويات. �صانده اجلميع، بدءًا من ال�صيخ اأحمد يا�صني اإلى  ال�معار�صني الي�صاريني. حتى  اأن 
اإدوارد �صعيد، الذي ابتعد كثريا عن عرفات وجافاه ل�مدة طويلة، قال: يف هذه اللحظة، نحن 

جميعا وراء عرفات.  

جمل�س  وعرب  ال�مقاطعة.  داخل  ال�مباين  تدمري  الإ�صرائيلي  الحتالل  قوات  وا�صلت 
الأمن الدويل التابع لالأمم ال�متحدة عن  قلقه ال�صديد على �صالمة الرئي�س عرفات. ولكن يف 
اليوم نف�صه، اأقام اجلي�س الإ�صرائيلي حول مقر الرئي�س �صياجا ثالثيا من الأ�صالك ال�صائكة، 
وعززه  بجدار من حطام ال�صيارات والأنقا�س واأكيا�س الرمل. واأحاطت الدبابات الإ�صرائيلية 
اإلى  مدافعها  م�صوبة  ال�محا�صرون،  يوجد  حيث  بج�صر(  ببع�صهما  )ال�مت�صلني  بال�مبنيني 
نوافذهما. يف ذلك الوقت، نا�صد وزير اخلارجية ال�صعودي، �صعود الفي�صل، الإدارة الأمريكية 

اأن تعمل على رفع احل�صار.

رحبعام زئيفي
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محاكمة قتلة زئيفي 
اإن  فيها  يقول  الأمريكية  احلكومة  اإل��ى  بر�صالة  عرفات  بعث  النية،  حل�صن  كبادرة 
معهم  التحقيق  �صيجري  زئيفي  رحبعام  مقتل  لإ�صرائيل بق�صية  ال�مطلوبني  الأ�صخا�س 
وتقدميهم لل�محاكمة يف رام اهلل، ويف اليوم ذاته، اعتقلت قوى الأمن الفل�صطينية ال�م�صتبه 
بهم ونقلوا من نابل�س اإلى رام اهلل، بتن�صيق وثيق مع  الحتاد الأوروبي  والوليات ال�متحدة. 
جرت ال�محاكمة يف ال�مقاطعة اأمام ثالثة �صباط من ال�محكمة الع�صكرية الفل�صطينية، وُحكم 
مقتل  عن  ال�م�صوؤولية  يف  ل�م�صاركتهم  عاما  ع�صر  ثمانية  ل�مدة  باحلب�س  الثالثة  ال�متهمون 
لرفع  �صارون  فر�صها  التي  ال�صروط  اأحد  الرجال  هوؤالء  حماكمة  كانت  االإ�صرائيلي.  الوزير 
ال�محاكمة يف رام اهلل وما  اإلى جتاهل  اإ�صرائيل  ال�مقاطعة. ومع ذلك عمدت  احل�صار عن 

لبثت اأن طالبت بت�صليمها ال�متهمني لتقدميهم اإلى ال�محاكمة فيها. 

وبعد �صغوط من ويل العهد ال�صعودي االمري عبد اهلل بن عبد العزيز  طلب الرئي�س 
وا�صطر  ماطل  �صارون  لكن  عرفات،  عن  احل�صار  رفع  �صارون  من  بو�س  ج��ورج  االأمريكي 
القومي الأمريكي كوندوليزا راي�س ل�صارون بعواقب  لال�صتجابة بعد تهديد م�صت�صارة الأمن 
رف�س طلب بو�س، فان�صحب اجلي�س الإ�صرائيلي من املقاطعة ليلة 2 ايار 2002 بعد تفجري 
اآخر مبنى فيها. وو�صف  عرفات حينها اجلنود ال�صرائيليني باأنهم  "ارهابيون" و "نازيون".

مل يكن رفع احل�صار كامال، فقد حظر �صارون على عرفات مغادرة الأرا�صي الفل�صطينية 
اإل اإذا قرر عدم العودة اليها.

وبعد �صهر تقريبا، اجتاح اجلي�س الإ�صرائيلي رام اهلل جمددا اإثر عملية "جمدو" التي 
عرفات  مقر  الإ�صرائيلي  وهاجم  اجلي�س   2002 حزيران   5 "اجلهاد"يوم  حركة  تبنتها 
بوح�صية، ومل ت�صلم من الر�صا�س غرفته، ومل ي�صب باأذى لكن اأحد حرا�صه ا�صت�صهد واأ�صيب 

�صبعة اآخرون.

ضغوط بمعرفة بوش 
اإدارته :نائبه  كانت �صغوط �صارون على عرفات تتم مبعرفة بو�س وفريق ال�صقور يف 
ديك ت�صيني ووزير الدفاع دونالد رام�صفيلد ونائبه بول وولفيتز.وهكذا وجد عرفات نف�صه يوم 
24 من نف�س ال�صهر اأمام حرب  �صريحة من بو�س عليه، فقد طلب بو�س يف خطابه يف ذلك 
اليوم  ت�صكيل قيادة فل�صطينية جديدة وخمتلفة، ما ف�صره املراقبون على انه دعوة  اإلى رحيل 
عرفات عن من�صبه، وجاء رد عرفات يف اليوم التايل "الفل�صطينيون وحدهم اأ�صحاب احلق 

يف اختيار قادتهم".

رام�صفيلد- وزير الدفاع الأمريكي
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تأييد دولي 
مل يكن العامل ي�صارك �صارون وبو�س وجهة نظرهما ب�صاأن عرفات وبعد يومني من خطاب 
بو�س، ويف قمة جمموعة الثماين الكبار يف كندا قال الرئي�س الفرن�صي جاك �صرياك:عرفات 

انتخب دميقراطيا من قبل ال�صعب الفل�صطيني والذي يعود اليه وحده اختيار ممثليه.

وقال  الأمريكي من عرفات،  املوقف  املتحدة  واليابان والمم  الوروبيون  كذلك رف�س 
الرئي�س امل�صري ح�صني مبارك: عرفات الوحيد الذي يتمتع بدعم ال�صعب الفل�صطيني وبدون 

عرفات لن تتقدم عملية ال�صالم، واإن تنحيته �صتخلق الفو�صى.

احتالل المقاطعة 
ووح�صية  وحجم  لعنف  بزيادته  �صارون  واأف�صل  اأكرث  الأو�صاع  تدهورت  الأر���س،  وعلى 
العمليات الع�صكرية م�صاعي عرفات على اجلانب الفل�صطيني لإعالن وقف لإطالق النار من 
جانب واحد، ويف 19 اأيلول 2002 وللمرة الثالثة احتل اجلي�س الإ�صرائيلي املقاطعة �صتة ايام 

وق�صف مبنى الرئي�س باملدفعية.

زادت اإ�صرائيل من �صغوطها وطلبت من عرفات ت�صليم 20 من "املطلوبني" لها والذين 
باإخالء  اأمرا  للمقاطعة  املحا�صرة  القوة  عرفات،اأ�صدر  قائد  فرف�س  املقاطعة  داخل  كانوا 
املقر فورا حمذرا من اأن انفجارا هائال �صيقع يف املقاطعة، وطلب من �صكان املنطقة املحيطة 

باملقاطعة مغادرة بيوتهم . 

فجاأة، انفجر غ�صب املواطنني وحتدى اللف من �صكان رام اهلل والبرية وخميمات وقرى 
املنطقة حظر التجول وتوجهوا يف تظاهرات حا�صدة نحو مقر عرفات، فتحت قوات الحتالل 
نريانها فقتلت اثنني من املتظاهرين وجرحت الع�صرات، وا�صل املتظاهرون  طريقهم وهم 
يهتفون تاأييدا لعرفات. وانت�صرت التظاهرات ليخرج ع�صرات االآالف يف مدن ال�صفة الغربية 
وقطاع غزة دعما للرئي�س املحا�صر وال�صامد. امتدت التظاهرات اإلى خارج االأر�س املحتلة 
خا�صة يف خميمات اللجوء يف لبنان. خرج عرفات لتحية اجلماهري اأمام مقره املدمر وقادهم 

يف هتافه "ع القد�س رايحني �صهداء باملاليني".

إسرائيل تعمل على التخلص من عرفات
�صهد عام 2003 تزايد �صغوط �صارون على عرفات اأي�صا، على اأمل اأن ينك�صر الزعيم 

الفل�صطيني، في�صتقيل اأو يغادر البالد. 

وكانت العبارة ذاتها  تتكرر بعد كل عملية تقع يف اإ�صرائيل: رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية 
هو ال�م�صوؤول، ول بد من تنحيته عن ال�م�صرح ال�صيا�صي.
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اأما عرفات فقد اختار اأن يبقى يف ال�مقاطعة التي دمرت معظمها، خوفًا من اأن ي�صتغل 
اجلي�س الإ�صرائيلي غيابه ليحتل ال�مبنى، ويعتقل َمن فيه، وينهب وثائقه، بل ورمبا يدّمر ما 
تبقى منه، ومار�س عرفات عمله يف مكتب �صيئ التهوية، وقد ا�صتحال عليه اخلروج منه اإلى 
الباحة اخلارجية. ا�صطر ال�مجل�س الت�صريعي اإلى عقد اجتماعاته يف ال�مقاطعة، ولي�س يف 

مقّره الر�صمي يف رام اهلل، الذي ل�م ُي�صب باأذى، لكي يتمكن عرفات  من ح�صور جل�صاته.

الحصار وصحة الرئيس 
كانت الظروف  القا�صية التي عا�صها عرفات يف املقاطعة قد تركت عواقبها على �صحة الزعيم 
التكهنات  ولكن  ب�صرعة،  منه  �صفي  ال�معدة،  يف  بالتهاب  اأُ�صيب  الأول  ت�صرين  ففي  الفل�صطيني، 
الإ�صرائيلية بقرب نهايته تواترت. يف ت�صرين الثاين 2002، توقع رئي�س ال�مو�صاد ال�م�صتقيل  اإفرامي 
هاليفي "اختفاء عرفات بطريقة اأو باأخرى" عن ال�م�صرح خالل عام 2003،  وتوقع الرجل الأول يف 

ال�مخابرات الع�صكرية الإ�صرائيلية  اأن  "يتبّخر" عرفات قبل نهاية عام 2003.

كان الفل�صطينيون يعرفون اأن الإ�صرائيليني يريدون التخل�س من عرفات.  وكان �صارون 
اأقدم يف اأيلول 2002 على خطوة ذات مغزى خا�س متثلت يف تعيني اجلرنال االحتياط الرهيب 
وحدة   1970 منذ  قاد  "الت�صفيات"،  يف  اخت�صا�صي  وهو  لل�مو�صاد  رئي�صًا  داغان"  "مائري 
�� قائد ال�منطقة اجلنوبية  الكوماندو�س اخلا�صة  "رميون"، التي و�صعت حتت اإ�صراف �صارون 

للبالد يف ذلك الوقت ��  وهي وحدة مكلفة باغتيال الفل�صطينيني "ال�مطلوبني بتهمة الإرهاب".

بداية بناء جدار الفصل
اجلي�س  فر�صها  التي  التع�صفية  الإج��راءات  ب�صبب  الفل�صطينية  ال�مناطق  يف  التدهور  تزايد 
الإ�صرائيلي على ال�صكان ال�مدنيني بعداأن كانت القوات الإ�صرائيلية قد اأعادت احتالل ال�صفة الغربية.

بداأت �صل�صلة من التوغالت الع�صكرية  ال�منتظمة يف قطاع غزة ووا�صلت احلكومة �صيا�صة 
وا�صعة  من  م�صاحات  الواقع  الأم��ر  ال��ذي  ي�صم  بحكم  اجل��دار  وبناء  ال�م�صتوطنات  تو�صيع 
الأرا�صي الفل�صطينية اإلى اإ�صرائيل، ويعزل ع�صرات اللف من الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية.  

محاولة اقصاء عرفات
�صمتها  تغيريات  لفر�س  مكثفة  حملة  ووا�صنطن  اإ�صرائيل  �صنت  الوقت  نف�س  ويف 
"اإ�صالحات" على ال�صلطة الفل�صطينية تت�صمن اإق�صاء عرفات فعليا، ومن هذه الإ�صالحات 
هذه  مبوجب  عرفات  وحتويل  الأم��ن،  م�صوؤولية  اإليه  تعود  وزراء  رئي�س  من�صب  ا�صتحداث 

الإ�صالحات اإلى رئي�س بدون �صالحيات، وحتويل ال�صلطات احلقيقية اإلى رئي�س الوزراء.

اتهمت اإ�صرائيل عرفات با�صتخدام اأموال الدعم الأوروبي وهي الأكرب من بني معونات 
الدول ال�مانحة، ل�صراء اأ�صلحة والإنفاق على جمموعات اإرهابية لكن الحتاد الأوروبي اأعلن



227

قد  الأوروبي  الحتاد  اأموال  اأن  على  دليل  اأي  جند  "ل�م  نزيه":  حتقيق  اإجراء  "بعد 
ا�صتخدمت لأغرا�س غري تلك التي اتفق حولها الحتاد الأوروبي مع ال�صلطة الفل�صطينية ".    

ل�م يكن ا�صتحداث من�صب رئي�س وزراء مطلبًا اأمريكيًا فقط، بل اإن اللجنة ال�مركزية 
حلركة "فتح" كانت قد طرحته يف اجتماعها يف اآب 2002 برئا�صة عرفات، واقرتحت تعيني 

حممود عبا�س يف هذا ال�من�صب.

وتقرر  الكني�صت  حل  فتم  تفاقمًا،  الداخلية  ال�صيا�صية  الأزم��ة  ازدادت  اإ�صرائيل  ويف 
تنظيم انتخابات جديدة.

افتتح نتنياهو احلملة النتخابية الداخلية يف حزب الليكود يف 12 كانون الثاين 2003 
بخطاب طرح فيه جمددا م�صاألة طرد عرفات: "لن يتحقق ال�صالم اإل اإذا مت اإبعاد عرفات، 
اإذا انُتخبُت رئي�صا للوزراء ف�صوف اأطرده. اإن هذا �صرط ال غنى عنه للق�صاء على االإرهاب".

اأنا  للرد عليه، وقال فيه: ليكن يف عل�مه،  التايل، عقد عرفات موؤمترا �صحافيا  اليوم  يف 
يا�صر عرفات، من بيت احل�صيني، وهي اأ�صرة والدي، ووالد والدي، ووالد والد والدي، واأجدادي 
الأولني، وجميعهم، جيال بعد جيل، من اأهل هذه البالد..اأنا هنا على اأر�صي، وعلى اأر�س اأجدادي.

دعا  ال�متدينني،  مع�صكر  يف  وتطرفا  قومية  الأك��رث  الإ�صرائيلي،  الديني  القومي  احلزب 
اإ�صرائيل يف اليوم الذي ُيبعد فيه عرفات،   اإلى طرد عرفات: �صوف ترتاح  يف حملته النتخابية 
وتناف�صت  لوائح ال�مهاجرين الرو�س فيما بينها يف طرح احلجج الداعية لطرد الزعيم الفل�صطيني.  

وحني عاود �صارون هجومه على عرفات يف حملته النتخابية وا�صفا اإياه مرة اأخرى ب� 
اأخرى يف هذا اخل�صو�س، فقال:  الفل�صطيني تو�صيح موقفه مرة  الزعيم  "بن لدن"، قرر 
عن  الآن  يتحدث  لأن  لدن  بن  يدعو  الذي  ما  الفل�صطينية.  الق�صية  وراء  ت�صرته  عن  ليكف 
فل�صطني؟ اإنه ل�م ي�صاعدنا يف يوم من الأيام ..بن لدن ين�صط يف ميدان خمتلف متاما عن 

ميداننا وهو يعمل �صد م�صاحلنا.   

انتخاب شارون 
وكرر  النتخابات،  يف  �صارون  بقيادة  الليكود  حزب  فاز   ،2003 الثاين  كانون   28 يف 
عرفات ا�صتعداده للقاء �صارون، لكن  الناطق الر�صمي با�صم احلكومة الإ�صرائيلية رد  قائاًل: 

اللعبة". خارج  "عرفات 
توا�صلت الهجمات والعمليات الع�صكرية من كال اجلانبني موقعة مزيدا من ال�صحايا 
ال�مدنيني، رغم نداءات عرفات، الذي كان يدرك اأن ت�صاعد العنف يخدم ق�صية الليكود، 

ويخ�صى من جتذر الراأي العام املعادي لل�صالم  يف  اإ�صرائيل.
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منصب رئيس وزراء فلسطين 
ويف 10 اآذار 2003 وافق ال�مجل�س الت�صريعي الفل�صطيني باأغلبية كبرية على ا�صتحداث 

من�صب رئي�س الوزراء.

موافقته.  اأعطى  التحرير  قد  ل�منظمة  ال�مركزي  ال�مجل�س  كان  بيومني،  ذلك  قبل   
قوى  عن  عرفات  بال�م�صوؤولية  احتفاظ  مع  احلكومة  لرئا�صة  عبا�س  حممود  عرفات  اقرتح 
الأمن الأ�صا�صية، وكذلك عن ملف مفاو�صات ال�صالم مع اإ�صرائيل، واأحال م�صوؤولية ال�مالية 

يف ال�صلطة اإلى الدكتور �صالم فيا�س.

من  قائال:العديد  خيبته  عن  ب��اول  كولن  المريكي  اخلارجية  عرب  وزير  ذل��ك،  ومع 
ال�صلطات ما زالت بني يدي عرفات.

الحرب على العراق 
اآذار   20 يف  ب��داأت  التي  العراق  على  باحلرب  ال�متحدة  ان�صغلت  الوليات  الوقت،  هذا  يف 

.2003

اتخذ الرئي�س الفل�صطيني ال�موقف ذاته الذي اتخذه العرب من احلرب وو�صفها باأنها 
انتهاك لل�صرعية الدولية وزعزعة ل�م�صداقية الأمم ال�متحدة. 

يف 23 ني�صان تو�صل عرفات مع حممود عبا�س اإلى اتفاق حول تاأليف احلكومة. وقال 
املبعوث الوروبي ميغيل انخيل موراتينو�س:"عرفات هو ال�صلطة ال�صيا�صية وال�معنوية لل�صعب 
الفل�صطيني، ومن ال�موؤكد اأن قرار  ال�موافقة على تاأليف حكومة جديدة الذي اتخذه عرفات 

ل ي�صكل هزمية له، ل ميكننا القول انه رجل من ال�ما�صي". 

دولة عام 2005 
عن  الدولية،  اللجنة  الرباعية  با�صم  بو�س  جورج  االأمريكي  الرئي�س  ذاك  اأعلن  واإذ 
العام  يف  تكتمل  مراحل،  على  فل�صطينية  دولة  اإقامة  على  تن�س  التي  الطريق"،  "خريطة 
2005. وافق عليها عرفات وحكومته بخطوطها العري�صة، وفعلت احلكومة الإ�صرائيلية ال�صيء 

ذاته ولكن ب�صروط وحتفظات تن�صفها.

"اأبو مازن" و�صارون وجورج بو�س وال�ملك عبد اهلل الثاين عاهل   يف حزيران اجتمع 
ال�مقاطعة،  من  التلفزيون  �صا�صة  على  احلدث  يتابع  عرفات  يا�صر  كان  العقبة.  الردن  يف 
و�صمع خطاب اأبي مازن  الذي جرت عليه تعديالت كثرية من قبل خمتلف ال�معاونني، وكان 

موجها بالأ�صا�س اإلى الأمريكيني والإ�صرائيليني. 

الرئي�س الفل�صطيني
 حممود عبا�س - اأبو مازن
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تعيين أحمد قريع 
ال�صيخ  اأفلت  الثاين 2003،  الإ�صرائيلي على نحو خطري، ويف ت�صرين  الت�صعيد  تفاقم 
من  عبا�س  مبحمود  الكيل  طفح  غ��زة،  على  اإ�صرائيلي  ق�صف  باأعجوبة  من  يا�صني  اأحمد 
يف  ليخلفه  عرفات  عليها  وواف��ق  ذات��ه  اليوم  يف  ا�صتقالته  فقدم  الإ�صرائيلية،  املمار�صات 

ال�من�صب اأحمد قريع )اأبو عالء(.

إزالة عرفات
كانت اإ�صرائيل قد اعلنت اأن حكومتها الأمنية امل�صغرة وافقت يوم 13 اأيلول مبدئيا على 
قرار "اإزالة عرفات". كانت تلك ال�مرة الأولى  التي تقرر فيها حكومة اإزالة رئي�س منتخب 

دميقراطيا،  واأثار القرار �صجبا دوليا وا�صعا وت�صّبب يف "عزلة دبلوما�صية" لإ�صرائيل.

القرار  الأمن على قرار يدين  النق�س )الفيتو( يف جمل�س  وا�صتخدم الأمريكيون حق 
الإ�صرائيلي. غري اأن اجلمعية العامة لالأمم ال�متحدة اأدانت اإ�صرائيل بالإجماع تقريبا ودعت 

اإ�صرائيل للعدول عن تنفيذ قرارها.

ثقته  ومو�صع  �صارون  �صديق  اأول�مرت،  اإيهود  ال�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  وكان  نائب 
�صرح يف وقت �صابق "ل�م يكن م�صتبعدا قتل عرفات". ال�صيء ذاته اأكدته بال تردد ال�صحيفة 
اليمينية "جريوزال�م بو�صت"، ال�مقربة جدا من احلكومة، حيث جاء يف افتتاحية لها يوم  11 

ت�صرين الثاين 2003: "يجب اأن نقتل يا�صر عرفات، لأن العال�م ل�م يدع لنا خيارا اآخر".

اأح��رون��وت   يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  الإ�صرائيلي،  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  �صدور  اإث��ر 
الإ�صرائيلية عن خطة اإزالة عرفات، ن�صبتها اإلى �صابط اإ�صرائيلي.

وقال  بهدوء  ت�صرف  "اإزالته"،  خطط  عن  املن�صور  ترجمة  عرفات  يا�صر  قراأ  وحني 
لل�صحايف الإ�صرائيلي الفرن�صي اليهودي اأمنون كابليوك: "دعهم يحيكوا موؤامراتهم. اأما اأنا 

ف�صوف اأكون حرًا اأو �صهيدًا".

اغتيال احمد ياسين 
خالل الأ�صبوع الأول من اآذار 2004  حا�صرت  قوات الحتالل  املقاطعة مرتني يف الوقت 
الذي كان �صارون يعد خطة النف�صال عن غزة وكان يتباحث مع المريكيني ب�صاأنها،وكانت 
ع�صرات  �صقوط  عن  ا�صفر  ما  غزة  قطاع  يف  خا�صة  وا�صعة  هجمات  تنفذ  االحتالل  ق��وات 
ال�صهداء ومئات اجلرحى، فطالب عرفات يوم 11 من ال�صهر نف�صه اللجنة الرباعية الدولية 
بالتدخل "لوقف اجلرائم ال�صرائيلية التي ل ميكن القبول بها "، لكن اإ�صرائيل ردت باغتيال 
موؤ�ص�س وزعيم حما�س ال�صيخ اأحمد يا�صني يوم 22 اآذار، واأكد عرفات بعد ذلك ان ال�صعب 

اأحمد قريع - رئي�س الوزراء
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الفل�صطيني لن يتخلى ولن يرتاجع عن اأهدافه. فطالب يف اليوم ذاته رئي�س جلنة اخلارجية 
والمن التابعة للكني�صت يوفال �صتيانتي�س بطرد عرفات اإلى تون�س.ويف اليوم التايل اأملح رئي�س 

اأركان اجلي�س الإ�صرائيلي اجلرنال مو�صي يعلون اإلى اأن الغتيال يقرتب من عرفات .

كان عرفات يوا�صل عمله ون�صاطه يف مقره باملقاطعة ..ي�صتقبل ويودع الزوار والوفود 
ويعقد الجتماعات مع م�صوؤولني وم�صاعدين، بقي عرفات حمور العمل ال�صيا�صي الفل�صطيني 

ومل تنجح كل حماولت اإ�صرائيل لعزله.

إشاعات مرض عرفات 
القناة  نقلت  حيث  عرفات،  يا�صر  الرئي�س  على  ال�صحية" تت�صاعد  "احلرب  وب��داأت 
الثانية يف التلفزيون ال�صرائيلي نباأ عاجال مفاده ان الرئي�س عرفات ا�صيب بجلطة دماغية، 

بينما كان يف الواقع يقوم بعمله  ب�صكل طبيعي يف املقاطعة يف رام اهلل.

تقارير   10 �صبقت  التي  اخلم�صة  الأ�صهر  خالل  ر�صد  انه  وقتها  اجنبي  �صحايف  وقال 
�صحافية عن تدهور �صحة عرفات، و عندما حتقق من م�صادرها وجدها جميعا اإ�صرائيلية 

الأ�صل .. وبالطبع  كانت كلها عارية عن ال�صحة وبال اأ�صا�س. 

 يف يوم 7 ني�صان قال رئي�س الوزراء الفل�صطيني اأحمد قريع يف ت�صريحات يف القاهرة 
انه يجب التعامل بجدية مع التهديدات ال�صرائيلية باغتيال عرفات بعد اأن كان �صارون �صرح 
قبل يومني بانه ل ي�صمن �صالمة عرفات .وجاءت ال�صارة القوية يوم  4/14/ 2004  حني 
اأخرب �صارون الرئي�س االمريكي جورج بو�س ح�صب الكاتب االإ�صرائيلي "اوري دان" وهو اأحد 
مقربي ارئيل �صارون وموؤمتن اأ�صراره، بانه مل يعد ملزما اأكرث بالوعد الذي قطعه  له ح�صب 
طلبه يف اآذار 2001 والذي تعهد فيه بعدم امل�س ج�صديا بعرفات، فرد عليه بو�س وقال: من 
ال�صماء يحتاج يف  له �صارون، رب  ال�صماء فقال  الرجل يف يد رب  اأن نرتك م�صري  االأف�صل 

بع�س الأوقات اإلى م�صاعدة.

مل يعط بو�س ل�صارون ال�صوء الخ�صر لقتل يا�صر عرفات، لكن �صارون اعترب ان يده 
باتت طليقة يف ما يتعلق بعرفات. ويف 4/14/ 2004  اأعطى بو�س ل�صارون ما اعتربه البع�س 
بو�س" على غرار "وعد بلفور"، فقد وجه بو�س ر�صالة اإلى �صارون اأعلن فيها موافقته  "وعد 
للتجمعات  خطابه  يف  "�صرعية"  بو�س  واأعطى  غ��زة،  من  الح��ادي  الن�صحاب  خطة  على 
وحدود  الفل�صطينيني  لالجئني  العودة  حق  ب�صاأن  الإ�صرائيلية  ال��الءات  وتبنى  ال�صتيطانية 

الرابع من حزيران، المر الذي رف�صه يا�صر عرفات.
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اغتيال الرنتيسي 
يف  الرنتي�صي  العزيز  عبد  حما�س  حلركة  اجل��دي��د  للزعيم  اإ�صرائيل  اغتيال  بعد 
2004/4/17  ب�صتة اأيام وّجه �صارون تهديدًاجديدًا اإلى عرفات، معتربًا اأن الرئي�س ل�م يعد 

يتمتع باأية "ح�صانة".

وقال �صارون  "وعدت قبل ثالث �صنوات الرئي�س االأمريكي جورج بو�س بعدم امل�صا�س 
بعرفات، اإل اأنني ل�م اأعد ملزمًا بهذا الوعد، والأخري ل�م يعد ي�صتفيد من اأية ح�صانة".

ونقل  عن �صارون قوله يف ال�مقابلة اإنه اأبلغ بو�س باأنه ل�م يعد ملتزمًا بتعهده بعدم اإيذاء 
عرفات ج�صديًا، وباأنه يدرك ال�م�صاكل ال�متعلقة بهذه ال�م�صاألة، لكنه ل�م يعد ملزمًا بالتفاق.

وكان �صارون اأعلن يف مقابلة مع �صحيفة هاآرت�س "اأنا ل اأن�صح اأية �صركة تاأمني ب�صمان 
حياة عرفات"، وبعد ثالثة اأيام، قال يف تهديد اأكرث مبا�صرة "جميع الذين يقتلون يهودًا اأو 
يحثون على قتل يهود او مواطنني اإ�صرائيليني ي�صتحقون ال�موت ..  نعل�م اأن عرفات م�صوؤول 

عن قتل يهود منذ عقود".

التخطيط الغتيال عرفات 
واعلنت وزارة اخلارجية المريكية اأن ال�موقف المريكي ال�معار�س ل�صتخدام العنف 
�صد عرفات ل�م يتغري، واأكدت وا�صنطن مرارا معار�صتها لي تهديد حلياته على الرغم من 

اأن الوليات ال�متحدة من اأن�صار تهمي�صه داخل ال�صلطة الفل�صطينية.

وبهذا ال�صدد، قال نبيل ابو ردينه، الناطق با�صم الرئا�صة الفل�صطينية "انها ت�صريحات 
اخلطرية  الت�صريحات  هذه  من  موقفها  تو�صيح  المريكية  الإدارة  من  نطلب  ونحن  مرفو�صة 
وحتمل م�صوؤولياتها جتاه الت�صعيد الذي ميار�صه رئي�س الوزراء ال�صرائيلي ويدفع ال�منطقة اليه".

واأ�صاف"نحمل �صارون ال�م�صوؤولية الكاملة عن هذه الت�صريحات اخلطرية التي �صتجر 
املنطقة باأكملها اإلى خماطر كبرية".

وراأى امل�صوؤولون الفل�صطينيون اأن تهديدات �صارون الخرية الأخطر من بني �صل�صلة من 
التهديدات التي اأطلقها �صد الرئي�س عرفات، معتربين اأن اإقدام احلكومة ال�صرائيلية على 
اغتيال قادة بارزين من حركة حما�س ف�صال عن ال�صوء المريكي املمنوح ل�صارون وان�صغال 
هذه  لرتكاب  �صارون  تدفع  قد  العربي  العجز  وحالة  العراق  يف  مب�صاكلها  املتحدة  الوليات 

املخاطرة، اجلرمية الكربى.

امل�س  اأن  على  بالتاأكيد  التهديدات  هذه  "حدة"  من  خففوا   ا�صرائيليون  م�صوؤولون 
كانت  لرمبا  انه  قالت  ا�صرائيلية  م�صادر  اأن  اإل  جدا،  قريبا  اأو  اآنيا  لي�س  عرفات  بالرئي�س 

عبد العزيز الرنتي�صي

الدكتور نبيل اأبو ردينة
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التهديدات متهد لبعاد الرئي�س اإلى غزة وهي فكرة اأيدها علنا رئي�س املعار�صة ال�صرائيلية 
�صمعون بريي�س.

كابلين�صكي  مو�صي  اجلرنال  ا�صرائيل  لو�صط  الع�صكرية  املنطقة  قائد  قال  جانبه  من 
"اجلي�س ال�صرائيلي مل يتلق اية تعليمات يف هذا ال�صاأن لكنه م�صتعد للتحرك"، وحذر من 

ان "اأي �صخ�س متورط يف االإرهاب يجب اأن يدرك اأنه ال ي�صتطيع النوم باأمان".

المريكية  اخلارجية  وزير  واتهمه  عرفات،  على  المريكية  الهجمات  اأي�صا  وتوا�صلت 
كولن باول مبوا�صلة القاء البيانات التحري�صية يف املنطقة، و�صدد باول على "حق ا�صرائيل 
اأعمال العنف، منتقدا ب�صدة  يف الدفاع عن نف�صها" وحمل الفل�صطينيني م�صوؤولية ا�صتمرار 

الرئي�س عرفات. ودعا باول عرفات  جمددا اإلى التخلي عن ال�صيطرة على اأجهزة الأمن.

ازدياد الحصار 
يف  3 اأيار 2004 حا�صرت قوات الحتالل الإ�صرائيلي  املقاطعة جمددا،ومنعت الدخول 
اأو اخلروج من مكتب عرفات،وبعد ثالثة ايام تعمد بو�س اأن يتجاهل عرفات، وقال لل�صحافة 
اأنه �صيبعث بر�صالة �صخ�صية اإلى رئي�س الوزراء الفل�صطيني اأحمد قريع واأنه �صيو�صع احلوار 
الفل�صطينية  الرا�صي  مبغادرة  لعرفات  ي�صمح  والفل�صطينيني.ومل  املتحدة  الوليات  بني 
للم�صاركة يف القمة العربية بتون�س يوم 2004/5/22 فتحدث اليها يف كلمة متلفزة جدد فيها 
التزامه ب�صالم ال�صجعان، وطالب بقوة دولية حلماية ال�صعب الفل�صطيني ومراقبة ما تقوم به 

اإ�صرائيل .

مواصلة الضغط
توا�صلت العتداءات الإ�صرائيلية يف ال�صفة وغزة وردت الف�صائل الفل�صطينية بعمليات 
تفجريية يف اإ�صرائيل، واأعلنت القاهرة موافقة عرفات و�صارون على مبادرة م�صرية لوقف 

اأعمال العنف واإعادة حتريك املفاو�صات وعقد لقاء بني �صارون وقريع.

وافق  اإذا  لتغيري موقفه من عرفات  ا�صتعداد �صارون  اإ�صرائيلية عن  وحتدثت م�صادر 
الأخري على التخلي عن �صالحياته المنية واإذا منح �صالحيات اأو�صع لرئي�س الوزراء اأحمد 

قريع.

اأمريكيا، فقد ت�صادم  املدعوم  الإ�صرائيلي  تلقى عرفات دعما مهما يف ظل احل�صار 
بقوله  يوم 2004/6/29  ال�صيا�صة اخلارجية المريكية  الفرن�صي جاك �صرياك مع  الرئي�س 
ال�صرق  يف  ال�صالم  عملية  حتقيق  تعرقل  عرفات  يا�صر  الرئي�س  على  املفرو�صة  العزلة  اإن 
الو�صط.واأ�صاف �صرياك الذي كان يتحدث على هام�س قمة للحلف  الأطل�صي: "ميكن للنا�س 
لكن ل ميكن منازعة  رئي�س اخر...  اأي  اأو  الرئي�س عرفات  اآراء يف  �صاوؤوا من  ما  يتبنوا  اأن 
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اأن تكون لفرن�صا ات�صالت مع  ال�صرعية ما مل تقدم �صرعية خمتلفة"، وقال:"من الطبيعي 
الرئي�س الفل�صطيني عرفات الذي رمبا يكون ال�صخ�س الوحيد القادر على فر�س حل و�صط 

على ال�صعب الفل�صطيني.

للقاء عرفات. وتعقيبا على  اإلى رام اهلل  بارنييه  اأوفد �صرياك وزير خارجيته مي�صال 
الزيارة �صجب �صارون ما و�صفه بانه الت�صرف غري الودي للحكومة الفرن�صية، وقال "اأ�صابتني 

زيارة بارنييه وكذلك ت�صريحات الرئي�س جاك �صرياك حول و�صع يا�صرعرفات باخليبة".

جامعة  منحته   2004 اآب  من  الأول  ويف  عرفات،  الإ�صرائيلي  على  احل�صار  توا�صل 
اأخرى  املحا�صرة.ومرة  باملقاطعة  اأقيم يف مقره  الفخرية يف حفل خا�س  الدكتوراه  القد�س 
اأر�صه  عن  يتخلى  لن  الفل�صطيني  يوؤكده:ال�صعب  دائما  كان  ما  القوة  وبنف�س  عرفات  جدد 
الت�صريعي  املجل�س  اأمام  خطابا  عرفات  األقى  عرفات  وكان  لالحتالل.  ير�صخ  ولن  وحريته 
الذي انعقد يف املقاطعة، كان اخلطاب �صامال وت�صمن لأول مرة تقييما لل�صنوات الع�صر من 

عمر ال�صلطة الفل�صطينية.

عمرو موسى 
ان  العربية  الدول  العام جلامعة  الأمني  مو�صى  اأعلن عمرو  اأيلول  الثاين ع�صر من  يف 

الدول العربية جتري م�صاورات ب�صاأن التهديدات الإ�صرائيلية للرئي�س يا�صر عرفات.

وقال مو�صى عقب اجتماع ملندوبي الدول العربية يف القاهرة اإن هذه التهديدات غري 
مقبولة وينبغي الرد عليها، والرئي�س عرفات الرئي�س ال�صرعي لل�صعب الفل�صطيني والعنوان 

الرئي�صي وال�صحيح للتحدث ب�صاأن الق�صية الفل�صطينية.

شارون يهدد عرفات بالقتل 
اأن  اإلى  واأملح  تهديداته   2004/9/14 يوم  جدد  باأن  العربي  التحرك  على  �صارون  رد 
ل�صحيفة  �صارون  الفل�صطينية.وقال  الأرا�صي  من  تطرده)51(  اأو  عرفات  تغتال  قد  اإ�صرائيل 
اإ�صرائيل  حلما�س  اغتالتهما  زعيمني  وبني  عرفات  بني  فرقا  اأرى  ل  اأحرونوت":  "يديعوت 
يف الربيع املا�صي، هما اأحمد يا�صني وعبد العزيز الرنتي�صي، جميعهم يتبعون �صيا�صة قتل، 

و�صنفعل بعرفات ما فعلنا مع القتلة.

وكذلك حتدث يف نف�س ال�صبوع وزيرا الدفاع واخلارجية الإ�صرائيليان �صاوؤول موفاز 
و�صيلفان �صالوم عن العزم على "طرد" عرفات "قريبا".

وزير الدفاع ال�صرائيلي - �صاوؤول موفاز
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هامش 

)51( المسؤولون االسرائيليون واعالمهم يهدد بقتله
وبعد �أن �أعلنت �حلكومة �لإ�سر�ئيلية تبنيها �ل�سريح ل�سيا�سة �غتيال �لفل�سطينيني، بد�أ �لإعالم 

�لإ�سر�ئيلي مهمة �لت�سويغ لإمكانية �لتخل�س من عرفات، �غتيال �أو �إبعاد� �أو �عتقال  من خالل :

- �أ�سارت و�سائل �لإعالم �إلى �أن م�سري عرفات قد تقرر يف كانون �لثاين 2002، بعد �لك�سف عن 
�لإعالم  در�ماتيكيا، وحاول  نقا�سا  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أعقاب �حلادثة عقد  �سفينة كارين A ، ففي  حادثة 
�لإ�سر�ئيلي �إبر�ز �لإمكانات و�لقدر�ت غري �لعادية للجي�س �لإ�سر�ئيلي يف كل قو�ه وخمابر�ته، وجاء 
هذ� �لتوجه من خالل �ل�سور �ملرفقة للتقارير. و�لتي متحورت حول �ل�سالح �لذي ك�سف يف �ل�سفينة 

�لتي �تهمت بها �ل�سلطة �لفل�سطينية، ورئي�سها يا�سر عرفات . 

وقد ذكرت بع�س �لتحليالت �لتي ن�سرت عقب حادثة �ل�سفينة �أن "عرفات مل مينح ح�سانة لأي 
�إ�سر�ئيلي،عرفات مل  �أخالقي بح�سانة من م�س  �أي حق  �إ�سر�ئيل، وبالتايل مل يكن لديه  مو�طن يف 

يوفر مربر�ت قوية لإعفائه من �ملوت، وبذلك فاإن غيابه كان مربر� !".

- رغم �أن عرفات �أعلن يف �لكثري من �حلالت عدم �سلته بالعمل �لع�سكري �لذي تنفذه �ملقاومة. 
�أن  موؤكد�  �لعمليات،  لتنفيذ  �لأخ�سر  �ل�سوء  باإعطاء  �تهمته  �لتي  �لإ�سر�ئيلية  �ملز�عم  بذلك  مفند� 

حكومة �لحتالل "تدرك جيد� �أن لي�س له عالقة بالعمل �لع�سكري ل من قريب  �أو من بعيد".

- �عترب رئي�س هيئة �لأركان مو�سيه يعلون "�أن عرفات زعيم ملنظمة "�إرهابية" ي�ستخدم �ملدنيني 
درعا ب�سرية له! و�إن قيادة �لتنظيم �لإرهابي �لتي ت�ستخدم �ملدنيني درعا ب�سرية لها، م�ستهدفة من 
قبلنا". ز�عما �أن عرفات ي�سارك يف حتديد �لإ�سرت�تيجية �لتي حتدد ما �إذ� كان �لتنظيم �سيقوم بعمليات 

د�خل �إ�سر�ئيل �أو ل. و�تهمه بامل�سادقة على عدد من �لعمليات �لفد�ئية. 

لذلك، ما �إن ورد نباأ وفاة عرفات، حتى �أعدت و�سائل �لإعالم قو�ئم جاهزة عن �لعمليات �لتي 
خطط لها و�أمر بتنفيذها، و�سورت �أن وفاته كانت حماية لأرو�ح �ملئات من �لإ�سر�ئيليني !

- قام �ملر��سلون �لع�سكريون باحلديث عن �ل�سيناريوهات �لتي �أعدتها �ملوؤ�س�سة �لأمنية للتخل�س 
من عرفات، وكاأنها و�حدة من "بطولت" �جلي�س �لإ�سر�ئيلي، وقدرته على �لو�سول �إلى كل فل�سطيني 
�سردت عدد� من  �لإ�سر�ئيلية  �لإع��الم  �إن و�سائل  بل  �أنف�سهم،  مطلوب، كما ي�سفها ج��رن�لت �جلي�س 
�مل�سطلحات �لبولي�سية �لدر�مية لتو�سيف كيفية �لتخل�س من عرفات، مثل �لت�سويت �لدر�ماتيكي، 
�ملتوتر، وكاأن �حلديث يدور عن مطلوب يتخفى بني �لأدغ��ال وينتقل من  �ملفوتة، �لنتظار  �لفر�سة 

نفق لآخر !!

إعالميون إسرائيليون حرضوا على التخلص من عرفات

يلعب �ملر��سلون �ل�سحفيون و�لإعالميون �لإ�سر�ئيليون دور� خطري� ومهما يف �ملعركة �لإعالمية 
�لتي ت�سنها �إ�سر�ئيل على �ل�سعب �لفل�سطيني. ورغم حماولت كثري منهم لإقناع �لر�أي �لعام ل �سيما 
�لفل�سطيني منه بحيادية تقاريرهم وباأنهم ل ميثلون �لذر�ع �لدعائية للحكومة �لإ�سر�ئيلية مبختلف 

�أجهزتها، �إل �أن تغطية �أحد�ث وفاة عرفات �أكدت �حلقيقة �لتي حاولو� �إنكارها.

�سهد �لأ�سبوعان �للذ�ن �سبقا وتليا �لوفاة قيام �لعديد من �ملر��سلني بنقل ن�سف حادثة �لوفاة 
�لعملية  على  �لقائمني  لفربكة  ت��رك��وه  فقد  �لآخ���ر  �لن�سف  �أم��ا  و�مل�ساهدين.  و�ل��ق��ر�ء  للم�ستمعني 

�لإعالمية ككل، بهدف �لت�سليل، و�إيجاد حالة من �لت�سوي�س، و�سناعة �أكرث من رو�ية حلدث �لوفاة.

وقد �أ�سار �لربوفي�سور �سلومو زند �ملحا�سر يف ق�سم �لتاريخ يف جامعة تل �أبيب �إلى �أنه منذ �لأيام �لأولى 
لبد�ية �لنتفا�سة، �ندفع معظم �ل�سحفيني �لإ�سر�ئيليني من �لي�سار و�ليمني �إلى مو�قف �أطلق عليها مو�قف 

متلهفة" . "قومية 
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ورد� على �سوؤ�ل �إذ� كان يق�سد �ملر��سلني �لع�سكريني، قال: ل يفاجئني �ملر��سلون �لع�سكريون. 
فلم �أتوقع من روين د�نيئيل، ول من �ألون بن د�فيدى �سيئا �آخر. لأن وجودهما ومكانتهما م�ستمد�ن 
�إيهود يعاري، فهو يجل�س  �أن ما فاجاأين ظاهرة  �إل  �إ�سر�ئيليني.  من معلومات ت�سدر عن ع�سكريني 
كل م�ساء �أمام �ل�سا�سة مع ثقة غري عادية بالنف�س ويقرر كل ما يجري على �لأر���س، ومل يعد يتكلم 
بلهجة حيادية �أ�سوة مبعظم �ملر��سلني و�ملذيعني يف �لر�ديو و�لتلفزيون �لذين حتولو� �إلى حمر�سني 

وملت�سقني بجهاز �لدولة.

وقد �أ�سهم �لعديد من �ملر��سلني و�لإعالميني منذ بد�ية �لنتفا�سة يف �لتحري�س �سد عرفات، 
�لقر�ر  �تخاذ  ع��دم  على  و�لأمنية  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  �سد  �لعلنية  �لن��ت��ق��اد�ت  من  �لعديد  ووج��ه��و� 
)�ل�سائب( �سده، ومن هوؤلء �إعالميون منحدرون من خلفيات و�أ�سول ع�سكرية، ومن �أبرزهم ف�سال 

عن �لأ�سماء �لتي ذكرت: يوين بن مناحيم، عوديد غر�نوت، �ساوؤول من�سيه.

�ل�سيا�سية و�لأمنية، فقد �سمعنا وقر�أنا  �ملر��سلني و�مل�ستويات  نظر� ملتانة �لعالقات بني هوؤلء 
كثري� بعد حادث �لوفاة حتليالت �سيا�سية وع�سكرية من �سحفي ي�ستند �إلى ما بات يعرف ب�)م�سدر 

�أمني كبري( �أو م�سدر �سيا�سي مطلع .

و�لأمانة  و�ملو�سوعية  ملعلوماتهم،  �لإ�سر�ئيلي م�سدر�  �ملر��سلون يعتمدون على �جلي�س  هوؤلء 
�ل�سحفية بعيدتان كل �لبعد عن تقاريرهم و�أخبارهم. وباتو� يتناف�سون يف ما بينهم لإظهار عد�ئهم 
�ل��دور  ه��ذ�  �سوء  ويف  �لإ�سر�ئيلي.  �لق�سف  عن  �حلديث  تقاريرهم  يف  ويتجاهلون  عرفات  للرئي�س 
للدم  متعط�سا  �إعالما  خلقو�  فاإنهم  �ليمني  نحو  �لو��سح  بانعطافهم  ميار�سونه،  �ل��ذي  �لتحري�سي 
�لظاهرة، جاء  ه��ذه  ح��ول  تقرير�  ن�سر  �إ�سر�ئيلياً  �سحفياً  كاتباً  ذل��ك  �أث��ار  وق��د  قبل،  له من  ل مثيل 
�لذي  �لأم��ر  و�ل�ستخبار�تي.  �لع�سكري  ما�سيهم  و�ملحللني  �ملر��سلني  لهوؤلء  �مل�سرتك  فيه:"�لعامل 
ي�سكل دخول مرحلة �أخرى من ع�سكرة �لإعالم �لإ�سر�ئيلي منذ بد�ية �لنتفا�سة، فهوؤلء �ملر��سلون 

يقومون باختالق �سورة للو�قع كما متليه عليهم مو�قفهم وميولهم �ل�سيا�سية وعقليتهم �لع�سكرية.

�أن �لو�حد منهم قد جتاوز خط عمله ك�سحايف. عندما يطلب من �جلي�س  وغد� من �لو��سح 
�لقيام بهجمات، وبالتايل �أ�سبح من �ل�سعب �لتمييز بني دوره ك�سحايف �أو ناطق با�سم �جلي�س .

تبنى �لإعالم �لإ�سر�ئيلي م�ساألة �لتخل�س من عرفات منذ �أو��سط �نتفا�سة �لأق�سى. بدعوى 
�أنه �لر�أ�س �ملدبر للعديد من �لعمليات �لفد�ئية �لتي �أودت بحياة ع�سر�ت �لإ�سر�ئيليني. ورغم �أن هذه 
�لتهامات كانت تعرتيها �لكثري من �ملغالطات �لأمنية و�ل�سيا�سية، �إل �أن �لإعالم �لإ�سر�ئيلي م�سى يف 

هذ� �ملنهج �ملتعمد �إلى حني وقوع حادثة �لوفاة ذ�تها .

ومل يكن �سعبا �لتعرف �إلى حدة �حلقد �لدفني �لذي يكنه �لإعالم �لإ�سر�ئيلي ليا�سر عرفات 
من خالل �لت�سخيم �ملفتعل لتهامه باأنه عقبة يف طريق �ل�سالم وباأنه �لرجل �لذي يدعم "�لإرهاب 
"، جاء ذلك يف �لعديد من �ملقالت �ل�سحفية �لتي ر�أت �أن عرفات و�إن مل تكن �سلة مبا�سرة بينه وبني 
تنفيذ عمليات �ملقاومة �لفل�سطينية، ورغم حقيقة �نه على فر��س �ملر�س يف باري�س ويجد �سعوبة يف 
�لت�سال حتى مع �أولئك �لذين �إلى جانب �سريره، فاإن هذ� ل يعني �أنه مل يكن م�سئول، عرفات �سيكون 

م�سئول �إلى �أبد �لآبدين!

هذه �أقو�ل �لنائب يوفال �ستاينت�س، �حلا�سل على دكتور�ه يف �لفل�سفة. ورئي�س جلنة �خلارجية 
�إرهابيا، حتى يف ظل غيابه عن هنا، ح�سب قانون  "عرفات خلق و�قعا  و�لأم��ن يف �لكني�ست. ويتابع : 

�لق�سور �لذ�تي، فان للو�قع ��ستمر�ر� خا�سا به، يوجد لنا مذنب، حي �أو ميت، هكذ� هو �حلال".
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كما �سهدت �لأيام �لأخرية قبل �لإعالن عن مر�س عرفات �سيال من �لتعليقات �ل�سحفية �لتي 
�أن  �أن جميع �لتحليالت تذهب يف �جت��اه  �لت�سوية. وك��ان و��سحا  ت��اأزم عملية  جعلته ج��زء� كبري� من 
نهاية حكم يا�سر عرفات �ستخلق و�سعا جديد� يف عالقات �إ�سر�ئيل مع �ل�سلطة �لفل�سطينية، وتكمن 
فيها فر�سة من �ملهم ��ستغاللها، علما باأن �حلكومة �لإ�سر�ئيلية و�سفته باأنه عقبة كاأد�ء لكل م�سرية 

م�ساحلة وت�سليم، بل وقررت "�لعمل على �إز�لته" ب�سبب ذلك 

مل تخف �إ�سر�ئيل �أمنيتها مبوت عرفات. "لي�س فقط ب�سبب �لدم �لكثري �لذي �سفكه منها. ولي�س 
فقط ب�سبب "�لإرهاب" �لذي فر�سه على �سو�رعها، بل لأنه حطم �لإميان يف �لقدرة على �لتو�سل �إلى 
ت�سوية مع �ل�سعب �لفل�سطيني، �إ�سر�ئيل مل تغفر له، حتى يوم موته، لإفر�جه من �ل�سجن عن حيو�ن 
�لإرهاب و�إطالقه لزرع �لقتل و�لدمار يف كل ز�وية يف �سو�رعها، مل تغفر له خرقه لتعهد�ته، حتطيمه 

�أملها، وفر�سه �لعربدة عليها بنمط و�أ�ساليب عمل �لعامل �لقبلي �لقدمي.

وهكذ� �ختارت �إ�سر�ئيل تنف�س �ل�سعد�ء �لذي كانت حتب�سها يف مرحلة ما قبل عرفات بانتظار 
باأن كل  �لتي تو�سحت يف كامب ديفيد، و�ل�ستب�سار  �إرث��ه وتركته  �لتخل�س كليا من  رحيله حتى يتم 

قيادة �ستاأتي بعده، �سيعني مما�ساة لالإمالء�ت �لإ�سر�ئيلية يف عملية �لت�سوية

�أن  عرفات  عن  �حلديث  عند  �لإ�سر�ئيليون  و�لإعالميون  �ل�سحفيون  يرغب  ذل��ك.  �سوء  ويف 
يربطو� �سخ�سيته ب�سخ�سية �حلاج �أمني �حل�سيني، مرور�ً بجمال عبد �لنا�سر، و�نتهاء ب�سد�م ح�سني 
وبالتايل �إدر�جه �سمن �سل�سلة �أعد�ء �إ�سر�ئيل، ولذلك جاء �ندلع �لنتفا�سة �لثانية ليعيد عرفات �إلى 

مكانه �لطبيعي.

لقد د�أب �لإعالم �لإ�سر�ئيلي على ما بات يعرف ب�"�سيطنة" عرفات من خالل �لتحري�س على 
�سخ�سه وحتميله كامل �مل�سوؤولية عن �سفك �لدماء يف �ملنطقة، لتحقيق عدة �أهد�ف.
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واعتربت ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية  التهديدات خطرية جدا وطالبت بتدخل اللجنة 
الرباعية الدولية.

وقال �صائب عريقات وزير �صوؤون املفاو�صات: هذه التهديدات حت�صري ومتهيد للم�س 
بالرئي�س عرفات ج�صديا .

وقال �صارون يف ت�صريحات �صحافية: �صنتخل�س من يا�صر عرفات عندما تكون الأو�صاع 
يف �صاحلنا، ولو ا�صتطعنا التخل�س منه لفعلنا ذلك منذ مدة.

يوم 2004/9/22 كرر �صارون تهديداته وقال: اإ�صرائيل �صتتخذ كل اإجراء �صد يا�صر 
عرفات يف الوقت الذي تراه منا�صبا كما فعلت عند اغتيال زعماء حما�س يف وقت �صابق من 

العام احلايل. 

وا�صحا  وب��دا  والإ�صرائيلي،  الفل�صطيني  اجلانبني  بني  مقطوعة  الت�صالت  ويقيت 
اأن �صارون ينفذ فقط ما اعتاد عليه طوال حياته �صد الفل�صطينيني. ودعا عرفات  لعرفات 
اإ�صرائيل  يلزم  قرار  اإ�صدار  اإلى  الدويل  الأمن  الأول 2004 جمل�س  ت�صرين  يف اخلام�س من 
بوقف عدوانها �صد ال�صعب الفل�صطيني وبوقف ا�صتخدامها ال�صلحة املحرمة دوليا وانتهاكها 
للمقد�صات امل�صيحية وال�صالمية وقتل الن�صاء والطفال ،واأكد عرفات ان الت�صالت الر�صمية 

مع احلكومة الإ�صرائيلية مقطوعة.

مرض الرئيس عرفات
على  ال�صديد  التدهور  عالمات  اأولى  ظهرت   2004 الأول  ت�صرين   12 الثالثاء  يوم  يف 
ت�صخي�س  ح�صب  اله�صمي  اجلهاز  يف  اأ�صيب  مبر�س  فقد  عرفات،  يا�صر  الرئي�س  �صحة 
اأمرا�س خمتلفة، منها نزيف يف اجلمجمة ناجم عن  الأطباء. وقبل ذلك بكثري، عانى من 
حادث الطائرة، ومر�س جلدي )فتيليغو(، ورجعة عامة عوجلت باأدوية يف العقد الأخري من 

حياته، والتهاب يف املعدة اأ�صيب به منذ ت�صرين الأول 2003.

 لكن و�صعه ال�صحي العام كان جيدا قبل التدهور الخري الذي بداأت بوادره يف ال�صنة 
الأخرية من حياته حني مت  ت�صخي�س جرح يف املعدة وح�صى يف كي�س املرارة. 

لكن  احلالة ال�صحية للرئي�س تدهورت تدهورًا �صريعًا يوم الأربعاء 27 ت�صرين الأول 
خرجت  فيما  �صحته،  على  لالطمئنان  املقاطعة،  مقر  الى  املواطنني  اآلف  وتدفق   ،2004
م�صريات حا�صدة يف عدة مدن بال�صفة والقطاع تعبريا عن قلقها على �صحة عرفات، وعامليا، 
تقارير  ببث  وب��داأت  العادية،  براجمها  وامل�صموعة،  املرئية  العاملية  الع��الم  و�صائل  قطعت 

م�صتعجلة ومبا�صرة من مقر املقاطعة ملتابعة التطورات التي حدثت على �صحته.
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جاءت نتائج جميع الفحو�س الأولية التي اأجريت لعرفات مطمئنة ن�صبيا، لكن ا�صتجابته 
للعالج كانت حمدودة. وراأى االأطباء �صرورة نقله اإلى اخلارج للعالج. قرر االطباء مبن فيهم 
نقله  عالجه،  يف  للم�صاهمة  ح�صروا  والتون�صي الذين  امل�صري  الطبيني  الوفدين  اأع�صاء 
اأمريكية  تاأكيدات  اإلى فرن�صا للعالج،  ووافق الرئي�س يا�صر عرفات على قرارهم بعد تلقي 

واإ�صرائيلية ب�صمان حّرية عودته للوطن .

نقلته  طائرة مروحية  اإلى الأردن ومن ثمة اأقلته اأخرى اإلى م�صت�صفى بري�صي الع�صكري 
العديد من  له  اأجريت  الأول 2004، حيث  ت�صرين  باري�س يف فرن�صا يف 29  يف كالمار قرب 

الفحو�صات والتحاليل الطبية.

التلفاز  �صا�صة  على  العليل  الرئي�س  ظهر  الفل�صطيني  حني  لل�صعب  �صدمة  وكانت 
م�صحوبًا بطاقم طبي وقد بدت عليه معامل الوهن. 

ومتنت وزارة اخلارجية الأمريكية اأن يتلقى الرئي�س يا�صر عرفات "العالج ال�ُمنا�صب، 
اأن ي�صتعيد �صحته" فيما قال وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي لفروف  "رو�صيا تتمنى ال�صفاء 
العاجل  للرئي�س الفل�صطيني يا�صر عرفات، وتاأمل اأن تفي احلكومة ال�صرائيلية بتعهدها يف 
الفل�صطينية  لالمة  املنتخب  القائد  ..عرفات  الفل�صطينية  الأرا�صي  اإلى  بالعودة  له  ال�صماح 

والذي �صيحتفظ بدوره كاأب لهذه المة".

واأعلنت ممثلة فل�صطني يف فرن�صا ليلى �صهيد  يف اليوم التايل  )30 ت�صرين الأول( اأن 
الت�صخي�س الطبي املتعلق بو�صع الرئي�س يا�صر عرفات لن ي�صدر قبل ب�صعة ايام، وقالت "لن 
نعرف �صيئا قبل انتهاء الفحو�س، المر الذي ميكن اأن ي�صتغرق اأياما عديدة"، م�صرية اإلى 

احتمال اأن يكون الأمر "حمى يف المعاء".

واأ�صافت �صهيد: "يا�صر عرفات متعب جدا، اإل اأنه واع ومرتاح لوجوده هنا ..طلب مني 
اأن اأ�صكر كل ال�صلطات الفرن�صية وامل�صت�صفى ل�صتقباله وهو �صعيد لوجوده يف فرن�صا ".

ويف اليوم التايل اأكدت �صهيد اأن عرفات اأم�صى "ليلة مريحة" واأن "معنوياته مرتفعة". 
ل�صرطان  اثر  اي  الطباء  ي�صتبعد  الراهن  الوقت  لكن يف  متوا�صلة  الك�صف  عمليات  وقالت: 

الدم".

�صهى  زوجته  كانت  بينما  الهاتف  يف  زهوة  لبنته  حتدث  عرفات  اأن  واأ�صافت  �صهيد 
اإلى  يدعو  فذلك  عليه  هي  ما  على  الم��ور  ا�صتمرت  "اإذا  وقالت  امل�صت�صفى،  يف  جانبه  اإلى 
الطمئنان"، ولكن بعد �صاعات ويف نف�س ذلك اليوم اأعلنت وزارة الدفاع الفرن�صية اأن الأطباء 
املكلفني معاجلة عرفات قرروا مع موافقة العائلة والبعثة العامة لفل�صطني يف فرن�صا على عدم 
الو�صع  حول  تقرير  و�صي�صدر  راحته،  على  حفاظًا  املقبلة،  الأيام  خالل  بالزيارات  ال�صماح 

ال�صحي لعرفات فور انتهاء الت�صخي�س". 

 �صريغي لفروف 
وزير اخلارجية الرو�صي
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وكان عدد من  العامل،  الفل�صطيني وحمبي عرفات يف  ال�صعب  قلق  الإج��راء  اأثار هذا 
امل�صوؤولني واملبعوثني  العرب والأوروبيني زاروه يف ذلك اليوم، وانهالت الت�صالت والربقيات 
من خمتلف اأنحاء العامل لالطمئنان على �صحة الزعيم الفل�صطيني، وتابعت حمطات التلفزة 

العاملية تغطيتها املتوا�صلة اأول باأول لكل ما  كان يجري يف امل�صت�صفى وخارجه .

و يف نف�س اليوم )2004/10/31( انت�صرت تقارير توؤكد حت�صن و�صعه ال�صحي وتك�صف 
للموظفني  الرواتب  �صرف  يف  الإ�صراع  على  ليحثه  فيا�س  �صالم  املالية  بوزير  ات�صاله  عن 

املدنيني والع�صكريني .

وقال  اأحد  للت�صميم،  تعر�س عرفات  احتمال  اأو�صاط عديدة عن  وتزايد احلديث يف 
امل�صوؤولني الفل�صطينيني: الأطباء يبحثون اأي�صا يف احتمال اإ�صابة عرفات بعدوى فريو�صية اأو 

ت�صمم.

 وكان �صارون ي�صتعجل غياب عرفات ودعا الفل�صطينيني يف نف�س اليوم اإلى اختيار قيادة 
املتطرف جتاه خ�صمه  بنهجه  وموا�صال مت�صكه  لنهج عرفات،  نهجها مغايرا  يكون  جديدة 
القدمي قال �صارون: حتى لو مات عرفات �صاأرف�س اأي طلب لدفنه يف القد�س. واأ�صاف: "ما 

دمت هنا،  واأنا ل انوي الرحيل قريبا، فلن يدفن عرفات يف القد�س".

ويف اليوم التايل الأول من ت�صرين الثاين، اأعلنت �صهيد اأن عرفات يتح�صن ولكنه متعب 
من  ولكن  والقيء  ال�صهال  عن  اأ�صا�صا  ناجم  منه  يعاين  الذي  الإنهاك  واأن  ومنهك  للغاية 
الوا�صح جدا اأنه ل يوجد اأي موؤ�صر على اأي �صيء خطري ولي�صت هناك اإ�صابة ب�صرطان الدم 

من اأي  نوع كما ل توجد اأية اأورام.

الر�صمي  الطبي  التقرير  اأن  �صهيد  اأعلنت  امل�صت�صفى  دخوله  على  اخلام�س  اليوم  ويف 
الأول حول �صحة الرئي�س عرفات اأكد عدم ا�صابته ب�صرطان الدم، ومعاناته من ا�صطرابات 
يف عمل اجلهاز اله�صمي واأنه يف حالة ت�صمح له باحلديث مع اأطبائه وزمالئه واأقاربه وزعماء 

الدول لكن ال ي�صمح له بعد با�صتقبال زوار خارج نطاق اأ�صرته املبا�صرة . 

و�صباح 2004/11/3 اأ�صار تقرير امل�صت�صفى اإلى "اأن الفحو�صات اأكدت وجود م�صاكل 
يف الدم -تك�صر ال�صفائح يف الدم- ما يبعد فر�صية ال�صابة ب�صرطان الدم".

  �صباح اليوم الرابع  من ال�صهر نف�صه تغريت الأجواء وجاءت التقاريرمقلقة مع حدوث 
تدهور مفاجىء ونقله اإلى غرفة العناية املركزة، وو�صط جمموعة اأخبار بثتها و�صائل اإعالم 
اإ�صرائيلية عن  وفاة الرئي�س، تولدت حالة من البلبلة والرتباك ا�صتمرت �صاعات طويلة قبل 

اأن يخرج ناطق با�صم ال�م�صت�صفى الفرن�صي ليعلن اأن الرئي�س عرفات ما زال حيا. 
الأنباء  من  احل��ذر  اإل��ى  الفل�صطيني  ال�صعب  جماهري  الفل�صطينية  القيادة  ودع��ت 
واللتفاف حول  الوطنية  الوحدة  واإظهار  اجلاأ�س  رباطة  اإظهار  على  اإياها  حاثة  ال�م�صّوهة، 

قائدها يا�صر عرفات والبتهال اإلى العلي القدير اأن ميّن عليه بال�صفاء. 

�صالم فيا�س وزير املالية الفل�صطيني

ليلى �صهيد
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و�صعه  "اإن  الفرن�صي  اجلي�س  يف  الأطباء  رئي�س  ا�صرتيبو  كري�صتيان  اجل��رنال  وق��ال 
ال�صريري بات اأكرث تعقيدًا ..الرئي�س عرفات �صيبقى يف ال�م�صت�صفى يف بري�صي حيث نقل اإلى 

." ق�صم من ال�م�صت�صفى خا�س مبر�صه، الرئي�س عرفات ل�م يتوفَّ

وكان م�صدر طبي فرن�صي قال يف نف�س اليوم اإن الرئي�س عرفات يف حالة غيبوبة قابلة 
للعودة، واأو�صح اأن عرفات "ل�م ميت وهو مو�صول اإلى اأجهزة حيوية".

واأجمعت ت�صريحات ال�م�صوؤولني الفل�صطينيني على اأن  عرفات "يف و�صع �صعب" ومنهم 
من و�صف حالة الرئي�س ب� "احلرجة جدا".

واأعلن م�صوؤول يف وزارة اخلارجية الأمريكية اأن فرن�صا اأكدت لوا�صنطن اأن عرفات "يف 
حالة حرجة وغائب جزئيًا عن الوعي".

فان  فرن�صا،  م��ن  عليها  ح�صلنا  التي  الأخ���رية  ال�معلومات  "وفق  ال�م�صوؤول  وق��ال 
يا�صرعرفات يف حالة حرجة، لكنه غائب ج�زئيًا عن الوعي..الو�صع ل ينبئ باخل�ري".

ال�صحية  "احلالة  ا�صرتيبو  كري�صتيان  قال اجلرنال  الثاين  ت�صرين  اخلام�س  من  ويف 
للرئي�س عرفات ل�م تتدهور  وما زالت م�صتقرة".

وجاء هذا الإعالن عقب بيان �صابق  ل�مفو�صة فل�صطني يف باري�س ليلى �صهيد اأكدت فيه 
اأن الرئي�س عرفات يرقد بني احلياة وال�موت يف غيبوبة.

اأخذنا يف العتبار حالة الرئي�س عرفات وعمره فاإنه  اإذا  وقالت �صهيد: ميكننا القول 
يعترب يف مرحلة حرجة بني احلياة وال�موت، كل الأع�صاء احليوية تعمل، وهذا ما دعا الأطباء 

اإلى القول اإنه ميكن اأن يتعافى وكذلك ميكن األ ي�صفى.

وجاءت  تعليقات �صهيد عقب تقارير يف ال�صحافة الفرن�صية ويف اإ�صرائيل باأن الرئي�س 
الفل�صطيني مات اإكلينيكيًا واأن الأجهزة ال�صناعية تبقيه على قيد احلياة.

بالقلق،  الفل�صطينيون  11/6،و�صعر  ال�صبت  يوم  وخطرا  م�صتقرا  عرفات  و�صع   وبقي 
راحوا ي�صلون من اأجل "اأبي الأمة الفل�صطينية" كما �صماه لجئون من املخيمات يف لبنان .

اأن الرجل الذي جنا من  وا�صل عرفات �صراعه مع املر�س،لكن بات وا�صحا للجميع 
ع�صرات حماولت الغتيال والق�صف املبا�صر و�صارع الأهوال يف حياته يو�صك على النتقال 

اإلى الرفيق الأعلى.

جتمعات  ونظمت  بري�صي  م�صت�صفى  اأمام  والفرن�صيني  الفل�صطينيني  من  املئات  جتمع 
وم�صريات و�صلوات يف اأنحاء العامل حبا وقلقا وطلبا لل�صفاء .

قريع  واأحمد  عبا�س  حممود  ي�صم  فل�صطيني  وفد  توجه  ال�صهر  من  الثامن  اليوم  ويف 
للرئي�س عرفات  ال�صحي  الو�صع  ملتابعة  باري�س  اإلى  رام اهلل  فتوح  من  وروحي  �صعث  ونبيل 
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على  ين�س  الفرن�صي  الذي  متاحة مبوجب  القانون  تكن  التي مل  التفا�صيل  على  ولالطالع 
وكانت  اأ�صرته،  يف  �صخ�س  لأقرب  فقط  اإعطائها  وعلى  للمري�س،  الطبية  املعلومات  �صرية 

زوجته �صهى الأقرب قانونيا.

النباء  تاأكدت  �صرياك،  جاك  الفرن�صي  الرئي�س  مع  الفل�صطيني  الوفد  اجتماع  وبعد 
املقلقة واأ�صبح من الوا�صح اأن  عرفات  يف و�صع �صعب واأنه يق�صي �صاعاته الأخرية.

وانه  �صحته،  على  اآخ��ر  تدهور  ح��دوث  بتاأكيد  التايل  اإل  اليوم  يف  الو�صع  يتغري  مل 
اأن ك�صف  الناطق با�صم اجلهاز الطبي يف اجلي�س الفرن�صي  اأن حالة  "ي�صارع" املوت بعد 
ومت  اأعمق"،  غيبوبة  دخل  يف  واأن��ه  الليل   يف  خطورة  "ازدادت  ال�صحية  عرفات  الرئي�س 
ا�صتدعاء ال�صيخ تي�صري بيو�س التميمي قا�صي الق�صاة ال�صرعيني يف فل�صطني ليكون اإلى جانب 

الرئي�س وللتاأكد من اللتزام بالتعليمات الدينية مع تطور حالة الرئي�س .

جنازة  م�صاألة  اجتماع  ل�مناق�صة  اإل��ى  الدفاع  م�صوؤويل  �صارون  دع��ا  اإ�صرائيل،  ويف 
يف  وجرى  خطري  ب�صكل  ال�صحية  حالته  تدهورت  الذي  عرفات،  يا�صر  الفل�صطيني  الرئي�س 
الجتماع  رف�س طلب الفل�صطينيني دفن عرفات، يف حال وفاته يف القد�س، واأبلغت اإ�صرائيل 
رف�صه  الذي  الأمر  عائلته،  مدافن  يف  يون�س  خان  فقط  يف  �صت�صمح  بدفنه  باأنها  القاهرة 
ابن �صقيقته نا�صر القدوة "مندوب فل�صطني لدى المم املتحدة" واأبلغ امل�صوؤولني امل�صريني 
الإ�صرار على دفن عرفات  يف  باحة امل�صجد الأق�صى  يف القد�س وفقا لرغبته، لكن �صارون 
رف�س، وبعد مفاو�صات اأقنعت القاهرة امل�صوؤولني الفل�صطينيني بقبول دفنه يف حال وفاته يف 

ال�مقاطعة برام اهلل .

استشهاد الرئيس عرفات 
واأخرى  �صاعة  يا�صر عرفات تظهر بني  الفل�صطيني  الرئي�س  وفاة  التقارير عن  وكانت 
منذ نقل اإلى  امل�صت�صفى بفرن�صا. لكن، وكاأنه كان يتمهل الرحيل ليتقبل �صعبه باقل قدر من 
الفجيعة نباأ رحيله، ظل ي�صارع مر�س موته اإلى اأن اأ�صلم الروح لباريها يف ال�صاعة الرابعة 
والن�صف من  فجر اخلمي�س احلادي ع�صر من ت�صرين الثاين 2004. واأكد ال�صيخ التميمي اأن 
الرئي�س مات بينما كانت الأجهزة مو�صولة بج�صده واأن هذه الأجهزة هي التي اأبلغت بتوقف 

النب�س والتنف�س بانه ا�صت�صهد.

انت�صار  مع  العامل  من  كثرية  واأنحاء  فل�صطني  احل��زن  فعم  الدنيا،  عن  عرفات  رحل 
العربية  الدول  وقادة  املتحدة  والمم  الفرن�صي  والرئي�س  الفل�صطينية  القيادة  ونعته  اخلرب، 
ومعظم دول العامل، واأعلن احلداد يف فل�صطني 40 يوما، كما اأعلن احلداد يف الدول العربية 

وال�صالمية وعدد اآخر من دول العامل ويف  المم املتحدة.

الرئي�س الفرن�صي جاك �صرياك

ال�صيخ تي�صري بيو�س التميمي
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 وما زاد يف فاجعة الفل�صطينيني عالوة على غياب زعيمهم و"والدهم" اأنهم مل يتمكنوا 
من الوقوف على حقيقة �صبب الوفاة خا�صة وانهم متاأكدون اأن يف  اإ�صرائيل من مل يكن ليتورع 
عن اأي �صيء للق�صاء على "املزعج" عرفات. لإزالة اأبي "الرقم ال�صعب" يف معادلة ال�صرق 

الأو�صط .

وكان احتمال ت�صميم عرفات واردا بقوة يف ت�صريحات الأطباء. ومل ي�صتبعد م�صوؤولون 
قتل  عرفات  اأن  اليقني  درجة  اإلى  الكثريين  لدى  ي�صل  كان  بل  الحتمال،  هذا  فل�صطينيون 
نحو منذ  لعرفات  ال�صحي  الو�صع  يتابع  كان  الذي  الكردي  اأ�صرف  الطبيب  وقال   م�صموما. 
25 عاما: ل يوجد ت�صخي�س بعد، ومعروف من الناحية الطبية اأن الطباء يجرون ت�صريحا 
الرئي�س عرفات  مر�س  بتحقيق يف  اأطالب  الكردي:  وقال  ت�صخي�س،  هناك  يكون  ل  عندما 

وبتحقيق ملعرفة �صبب وفاته.

باأن عرفات رمبا كان يعاين من نوع نادر من �صرطان الدم، قال  وردا على تلميحات 
الكردي: "مع هذا الحتمال. ما زلت ل اأ�صتبعد ت�صميم عرفات".

و قال الدكتور نا�صر القدوة، مندوب فل�صطني لدى المم املتحدة وابن �صقيقة عرفات 
"كل خبري ا�صت�صرناه بني اأنه حتى ال�صم الأكرث ب�صاطة، والذي ي�صتطيع عامل متو�صط اإنتاجه، 
�صي�صعب حتديده من عامل فذ ..ل اأ�صتطيع اأن اأحدد يقينًا اأن اإ�صرائيل قتلته بال�صم. لكنني ل 

اأ�صتطيع اأي�صًا اأن اأنفي هذه الإمكانية، فالأطباء اأنف�صهم مل يلغوا هذه الإمكانية" .

بالإمكان  يكن  ل�م  اأن��ه  لدرجة  معقدة  ال�صحية  كانت  عرفات  "حالة  القدوة:  وق��ال 
ت�صخي�صها". 

 إسرائيل مسؤولة عن اغتياله
اإحدى  نقلت  الت�صمم،  نتيجة  تويف  عرفات  الرئي�س  الحتمالت  باأن  حول  تعليق  ويف 
ال�صحف عن القدوة قوله "هذا هو اأكرب �صكوكنا.. لو كان موته طبيعيا لكان بالمكان حتديد 
ت�صخي�س حلالته. ويف كل الأحوال اإ�صرائيل تتحمل امل�صوؤولية لأنها خلقت ظروف احل�صار، 

وعلينا اأن نتذكر اأن احلكومة الإ�صرائيلية اأخذت قرارا ر�صميا  باإزالة عرفات". 

وفور  لت�صميمه،  تلميح  اأي  عرفات  من  "للتخل�س"  علنا  �صعت  التي  اإ�صرائيل  ونفت 
وفاته و�صعت جي�صها و�صرطتها يف حال تاأهب ق�صوى من الدرجة الرابعة التي تعتمد عادة 
اأفواج يف ال�صفة الغربية اخلا�صعة  فقط يف زمن احلروب ون�صر اجلي�س تعزيزات من عدة 
لغالق حمكم، وفر�س ح�صارًا على املدن لكن جنوده ابتعدوا عن املناطق املاأهولة لتجنب اأية 
مواجهات، وجددت اإ�صرائيل اإعالن رف�صها فكرة دفن عرفات يف امل�صجد الأق�صى بالقد�س .
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ودعت فرن�صا يوم 2004/11/11جثمان الرئي�س يا�صر عرفات الذي كان ملفوفا بالعلم 
الرئي�س  وقام  الأكتاف،  على  ال�صرف  حر�س  وحمله  ر�صمية  مهيبة،  مرا�صم  يف  الفل�صطيني 
الفرن�صي جاك �صرياك بتقدمي العزاء �صخ�صيا لأ�صرة واأقارب عرفات وللم�صوؤولني الفل�صطينيني 

الذين تواجدوا يف باري�س. واأقلت طائرة حكومية فرن�صية جثمان عرفات اإلى القاهرة.

جثمان عرفات في القاهرة 
يف القاهرة، اأقيمت  جنازة ع�صكرية مهيبة تكرميا لعرفات  مب�صاركة وفود ر�صمية من 
61 دولة وبح�صور ح�صد من القادة العرب وامل�صوؤولني العرب والجانب. وا�صتغرقت مرا�صم 

ت�صييع الزعيم الفل�صطيني يف القاهرة قرابة ال�صاعتني .

كما �صاركت وفود  و�صخ�صيات فل�صطينية من خمتلف الف�صائل.واقيمت �صالة اجلنازة 
طنطاوي.وعقب  �صيد  حممد  الأزهر  �صيخ  واأمها  اجلالء  نادي  م�صجد  يف  عرفات  روح  على 
اآيات  تليت  حيث  النادي  داخل  اأقيم  �صرادق  يف  والجانب  العرب  امل�صيعون  جتمع  ال�صالة 
من القراآن الكرمي، وتلقى الوفد الفل�صطيني الر�صمي العزاء لينطلق بعدها موكب جنائزي 
اجلثمان  لت�صييع  العرب  القادة  من  مبارك  وعدد  ح�صني  امل�صري  الرئي�س  تقدمه  مهيب، 
ا�صتغرق قرابة ن�صف ال�صاعة،وانتهى يف مطار املاظة الع�صكري الواقع على بعد ب�صع مئات 
من االأمتار من نادي اجلالء .وو�صع جثمان عرفات فوق عربة مدفع جترها اخليول،واأحاط 
باجلثمان حملة الأو�صمة والنيا�صني التي ح�صل عليها عرفات يتقدمهم رجال حر�س ال�صرف 
وهم يحملون ال�صيوف وباقات الزهور، فيما كانت فرق ع�صكرية تعزف مو�صيقى جنائزية ثم 

عزفت ال�صالمني الوطنيني امل�صري والفل�صطيني.

إلى العريش 
مدينة  اإلى  اجلثمان   130 �صي  هريكوليز  طراز  من  م�صرية  ع�صكرية  طائرة  ونقلت 

العري�س امل�صرية، حيث و�صع على منت مروحية ع�صكرية م�صرية نقلته  اإلى رام اهلل.

الجثمان يشيع في رام اهلل 
الرمز يف  القائد  انتظار و�صول جثمان  ويف رام اهلل، كان  نحو ربع مليون مواطن يف 
الثاين ع�صر  الثانية والربع بتوقيت فل�صطني من يوم اجلمعة  ال�صاعة  رحلته الأخرية..وعند 
جثمان  تقل  اإحداهما  م�صريتان  ع�صكريتان  مروحيتان  حطت   ،2004 الثاين  ت�صرين   من 
اأبي عمار على املهبط الرئا�صي يف مقر املقاطعة. وكان امل�صهد موؤملًا وحزينًا لل�صيل اجلارف 
العائد �صهيدا. احت�صد  التاريخي  ا�صتقبال والدهم وزعيمهم  املواطنني  الذين كانوا يف  من 
مئات الآلف  رغم كل العراقيل واحلواجز املتعمدة التي و�صعتها قوات الحتالل، وتقطيعها 

لأو�صال الوطن حلرمان املواطنني من وداع قائدهم.

الرئي�س امل�صري ح�صني مبارك
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وفور هبوط املروحيتني، تدافع اآالف املواطنني نحوهما،  الإلقاء نظرة الوداع على جثمان 
الرئي�س ال�صهيد، وهم يكربون ويهللون ويهتفون با�صمه، ما اأحدث بلبلة يف املرا�صم الر�صمية 
اأ�صطح  وفوق  الرئا�صة،  مقر  اأرجاء  كافة  يف  املواطنني  جموع  وانت�صرت  م�صبقًا.  اأعدت  التي 
حماولت  كل  وباءت  عرفات.  الكبري  الراحل  جتاه  جيا�صة  م�صاعر  و�صط  املجاورة،  املنازل 
رجال االأمن وال�صرطة الإبعاد املواطنني عن الطائرة، والإخراج جثمان الرئي�س بالف�صل، من 

�صدة ال�صيل اجلارف من املواطنني.

الذي  الرئي�س  جثمان  اإخ��راج  من  االأمن  رجال  متكن  و�صاقة،  م�صنية  حماوالت  وبعد 
امل�صاركة  �صرف  لينالوا  املواطنني  تدافع  و�صط  اأكتافهم،  فوق  لريفعوه  فل�صطني،  بعلم  لف 
الب�صرية  االأم��واج  القائد.اخرتق نع�صه  للرئي�س  الوفاء  وهتافات  �صيحات  وو�صط  حمله،  يف 
ب�صعوبة بالغة، فيما كانت حناجر اآلف املواطنني تهتف بال�صعارات التي حتيي اأفكار الرئي�س 
واملبادئ التي ق�صى من اأجلها. وهتفت جموع املوطنني ب�صعارات، منها: "يا اأبو عمار ارتاح 
ارتاح وحنا حنوا�صل الكفاح"، "اأبو عمار �صرح ت�صريح يا جبل ما يهزك ريح"، وغريهما من 
ال�صعارات التي حتيي الرئي�س ال�صهيد، اأو تلك التي كان الراحل يرددها يف حياته بني �صعبه. 
والرايات  العربية  الدول  اأعالم  الفل�صطينية وبع�س  املواطنون �صور عرفات، والأعالم  ورفع 
ال�صوداء. كما رفع العديد من املواطنني الأعالم الفرن�صية، تعبريًا عن التقدير  لفرن�صا �صعبًا 
اأثناء  وحكومًة ورئي�صًا، على الهتمام البالغ الذي لقيه زعيم ال�صعب الفل�صطيني من لدنها 

فرتة مر�صه، واأي�صا اأثناء وداع جثمانه ر�صميًا و�صعبيًا. 

وودع ع�صرات الآلف من امل�صيعني  قائدهم التاريخي ال�صهيد يا�صر عرفات يف عرينه 
ال�صهيد  املواطنني و�صع جثمان  اآلف  ..وو�صط هتافات وتكبريات ع�صرات  الرئا�صة  .  مبقر 
اأو�صى  عرفات  لأن  "موؤقتًا"،  فيه  ليدفن  الرئا�صة  مقر  �صاحة  خا�س  يف  �صريح  القائد  يف 

بدفنه يف باحة احلرم القد�صي ال�صريف، حيث �صيتم نقل رفاة عرفات اإليه بعد حتريره.

واأقيمت �صالة الغائب على روح عرفات بعد �صالة اجلمعة يف امل�صجد الق�صى بالقد�س 
و�صارك ع�صرات الآلف من املواطنني  يف غزة يف جنازة رمزية تزامنت مع مرا�صم ت�صييعه 
يف رام اهلل، ونظمت جنازات رمزية حا�صدة  و�صلوات لعرفات يف املدن الفل�صطينية ويف عدة 
الدول  من  عدد  يف  و�صنعاء،وكذلك  وب��ريوت  ودم�صق  القاهرة  بينها  عربية  ومدن  عوا�صم 

الإ�صالمية ودول اأخرى يف العامل.
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عرفات وزعماء عرب
عرفات ومعمر القذافي

 اتذكر مرة يف ال�صبعينيات اأن  القذايف كان على خالف مع يا�صر عرفات، كان لدينا 
الرئي�س  معنا  كان  معيتيقة،  قاعدة  يف  حزيران   11 يف  الأمريكيني  جالء  ذكرى  يف  احتفال 
كان  )القذايف(،  منه  باأمر  جمل  "مرياج" وبجانبها  طائرات  وجدت  و�صلُت  حني  عرفات. 
هناك عزوف من الطالب عن دخول الكليات الع�صكرية، كانوا يريدون كليات مدنية. �صعرت 
باأن اجلو غري طبيعي، وكان معي �صابط ا�صمه �صعد م�صعود اآمر احلر�س اخلا�س. قلت له: 
يا �صعد اذهب ا�صتقبل الرئي�س، فقال يل: ل، اذهب انت. كان القذايف مرتديًا ثياب طياري 

الهليكوبرت ولونها اأحمر، وحني تقدمت منه لكمني وقال اذهب هناك. 

ولحقًا حني تقدم طالب املدار�س من املن�صة امام يا�صر عرفات وطرّيوا حمامًا ابي�س، 
�صهر  لديك  له  وقال  الفرجاين  �صالح  اجلوية  القوات  اآمر  الى  والتفت  القذايف،  جّن جنون 
�صجن. ملاذا تطلقون حمام �صالم؟ وقعت حمامة بني رجليه فاأم�صكها بق�صوة كمن يحاول قتلها 

وقال خذوها واربطوها. 

عرفات والحسن الثاني
وقال امني ربابعة املعروف بالنابل�صي اإنه "يف عام 1984 �صافرنا اإلى اململكة املغربية 
اإلى  البي�صاء" وعند و�صولهم  الدار  انعقد يف مدينة  الذي  الإ�صالمي  القمة  حل�صور موؤمتر 
املطار �صلم اأحد مرافقي الرئي�س يا�صر عرفات جوازات �صفر الوفد الفل�صطيني اإلى ال�صلطات 
لو�صع تاأ�صرية الدخول عليها، م�صيفا "كان يف جيبي جوازا �صفر مغربي وميني فناولت على 

عجل املرافق الذي جمع اجلوازات جواز ال�صفر املغربي، طبعا كان مزورًا".

وتابع النابل�صي اأنه "عند انتهاء اأعمال املوؤمتر طلب امللك احل�صن الثاين من الأخ اأبي 
عمار اأن يبقى يف املغرب يوما اإ�صافيا للم�صاورة وكذلك ل�صيافة العائلة املالكة، وطبعا كانت 

تربط الأخ اأبو عمار والعائلة املالكة املغربية عالقة حميمة ومميزه".

وطبعا  املغربية جميعها  املالكة  العائلة  التي ح�صرتها  الع�صاء  ماأدبة  "على  وا�صتطرد: 
اأ�صر االأخ اأبو عمار اأن نكون نحن املرافقني على تلك املاأدبة، اأخرج امللك املغربي جواز �صفر 
وخاطب القائد اأبا عمار قائال: "اأخي بو عمار.. يا ريت تعملولنا ُن�صخ من هذا اجلواز لل�صعب 

املغربي لأنه فعال اأف�صل من الب�صبور املغربي بكثري".
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واأم�صك الرئي�س الفل�صطيني جواز ال�صفر "وعندما راأى �صورتي، التفت نحوي وعيناه 
ت�صعان بالغ�صب، ولكنه �صارع بالرد على ملك املغرب قائال: "يا جاللة امللك.. طلبنا منكم 

تزويدنا باألفي جواز �صفر منذ عام وما ح�صلنا على �صيء".

ورد عليه احل�صن الثاين قائال "�صوف حت�صلون على خم�صة اآلف جواز �صفر فورا ولكن 
�صدقني ن�صختكم املزورة اأف�صل من ن�صختنا الأ�صلية" ف�صّج اجلميع بال�صحك وتبادل النكات.

ويف طريق عودة الوفد الفل�صطيني باجتاه تون�س قال النابل�صي اإن يا�صر عرفات خاطبه 
قائال "باملغربي ومزور كمان بتجي عاملغرب؟ فقلت له اأنا اآ�صف ...كنا على عجلة من اأمرنا 
ومل األحظ اأي جواز �صفر اأخرجت من جيبي، وبعدين يا اأخ اأبو عمار جواز �صفري ملزور جابلنا 

5 اآلف جواز مغربي حقيقي ..".

واأ�صاف: "ابت�صم الأخ اأبو عمار وقال: اهلل يكرمك يابني "، ف�صارعت الى طبع قبلة على 
جبينه الطاهر.

عرفات وصدام حسين 
يقول نبيل عمرو: نعم كانت خياراته الخرى متوافرة، كان ميكن الت�صحية بعالقته مع 
�صدام مل�صلحة تاآلف مع م�صر و�صوريا ودول اخلليج، كان ممكنا ان يح�صل عى تعوي�س جمٍز 
لو فعل ذلك، ال انه �صدق �صدام حني حتدث مطول عن امكانية الربط بني الن�صحاب من 
الكويت واقامة دولة فل�صطينية. كان عرفات ا�صريا ملعادلة يحتل فيها �صدام الرقم ال�صعب 
ودول  العراق  ان  ال  الو�صيط،  دور  لعب  وح��اول  الم��ر.  كثريا يف  يدقق  انه مل  ال  حينه،  يف 
اخلليج كانوا قد و�صعوا معادلة �صارمة "اما معي او �صدي"، فاختار التحالف مع �صدام علنا 

وحماولة ا�صرت�صاء دول اخلليج �صرا، ال انه يف املح�صلة خ�صر الطرفني يف حينه. 

ان الذي انقذ عرفات من مق�صلة حرب اخلليج الثانية -اأي احتالل ثم حترير الكويت- 
الذي ل  العميق  نفوذه  بفعل  للتخل�س من عرفات  وامريكا  العربية  الدول  هو عدم جاهزية 
�صواء يف حقبة  الت�صوية،  ملف  فتح  امر  الفعالة يف  ملعاونته  العفو عنه، متهيدا  فتم  يعو�س، 

مدريد او املحادثات ال�صرية يف او�صلو.

باملوافقة  اخلليجية  الدول  اإقناع  يف  ف�صله  من  الرغم  وعلى  احلجاوي:  �صالفة  وتروي 
على احلل العربي، فقد بقي ملتزما ب�صدام ح�صني، لأنه كان معزول عربيا ودوليا ولي�س له 
اأي حليف. وال اأدري مدى قناعة يا�صر عرفات ب�صدام ح�صني، واإن كان يت�صور اإمكانية خروج 
�صدام ح�صني منت�صرا او غري منهزم على اقل تقدير من هذه املعمعة، ف�صدام كان يقول له 
كذبا اإنه ملتزم بق�صية فل�صطني، وكان حقا مت�صبثا بها لكي يناور بها �صد حافظ الأ�صد، كما 
مل يكن يريد كل طاقم القيادات الفل�صطينية  مبا فيها منظمة التحرير الفل�صطينية. وكان 

هدفه جعل يا�صر عرفات تابعا جمردا من اأية قيمة له وللق�صية والعامل.

نبيل عمرو
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بنتائجها  الكويتية  احلرب  انتهاء  بعد  عرفات   يا�صر  عظام  تك�صري  نوايا  ظهرت  وقد 
الذي  ملوؤمتر مدريد  فل�صطيني م�صتقل  وفد  ت�صيري  الفل�صطينيون من  اخلرائبية، حيث حرم 
انعقد يف  يف ت�صرين الثاين 1991 واأجربوا على الن�صمام كملحق بالوفد الأردين، على الرغم 
من ان منظمة التحرير الفل�صطينية كانت قد اعرتفت يف العام 1988 بالقرار الدويل 242 

وبقيام دولة فل�صطينية على الأرا�صي املحتلة يف العام 1967، اإلى جانب اإ�صرائيل.
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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". 	•
يا  نفديك  بالدم  بالروح  والقد�س،  لفل�شطني  اهتفوا  بل  يل  تهتفوا  "ال  	•

فل�شطني،  ع  القد�س رايحني �شهداء باملاليني".

�شهيدا،  لهم  اقول  ولكن  طريدا  واما  ا�شريا  واما  قتيال  اما  "يريدونني  	•
�شهيدا، �شهيدا".

لتنت�شر و�شتنت�شر طال الزمن او ق�شر". وجدت  هذه  ثورتكم  "ان  	•
ال يعرف الركوع اإال هلل تعالى". اجلبارين  �شعب  ال�شعب  "هذا  	•

عن  يدافع  بل  فقط  اأر�شه  عن  يدافع  ال  اجلبارين  �شعب  ال�شعب  "هذا  	 	•
اإلى  املحيط  من  العرب  ار�س  عن  يدافع  واالإ�شالمية،  امل�شيحية  مقد�شاته 

اخلليج،  يدافع عن االأحرار وال�شرفاء يف هذا العامل".

"القد�س عا�شمة دولة فل�شطني االأبدية واللي م�س عاجبو ي�شرب من بحر  	•
غزة".

"اأنتم يا �شعبي يف ال�شتات واملخيمات لي�س من حق اأحد اأن يتنازل عن حقكم  	•
يف العودة اإلى دياركم".

فيه �شبل من اأ�شبالنا وزهرة من زهراتنا علم فل�شطني  ويرفع  يوم  	"�شياأتي  	•
فوق كنائ�س القد�س وماآذن القد�س واأ�شوار القد�س ال�شريف".

لكانت  بندقية  كانت  فلو  بندقية،  لي�شت  اإنها  ال��ث��ورة..  هذه  "عظيمة  	•
قاطعة طريق ولكنها نب�س �شاعر وري�شة فنان وقلم كاتب ومقب�شة جراح 

واإبرة لفتاة تخيط قمي�س فدائيها وزوجها".

ق�شر". ام  الزمان  طال   ... �شننت�شر  حتما  "اننا  	•
ل�شادقون". وانا   ... قريبة  ونراها   ... بعيدة  "	يرونها  	•

اال بك يا قد�س". حلمي  يكتمل  "لن  	•
فانا  قتلي،  ميكنهم  اعتقايل،  الأحد  ميكن  ال  ايقايف،  اأحد  ي�شتطيع  "لن  	•

قررت ان اكون واحدا من �شهداء فل�شطني".
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بيدي وببندقية الثائر  الزيتون  غ�شن  حاماًل  الرئي�س  �شيادة  يا  "جئتكم  	•
بيدي االأخرى، فال ت�شقطوا الغ�شن االأخ�شر من يدي ... ال ت�شقطوا الغ�شن 

االأخ�شر من يدي ... ال ت�شقطوا الغ�شن االخ�شر من يدي".

ريح". يهزك  ما  جبل  "يا  	•
اليومي  االإ�شرائيلي  العدوان  هذا  يواجه  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب  "اإن  	•
�شد مقد�شاته االإ�شالمية وامل�شيحية و�شد مدنه وقراه وخميماته وبنيته 
�شامد ومرابط حتى حتقيق  وم�شت�شفياته،  واقت�شاده ومدار�شه  التحتية 
االأهداف الوطنية واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س 

ال�سريف".

"اأبو عمار" اإمنا ق�شية حياة الوطن وا�شتقالله  لي�شت ق�شية  الق�شية  "اإن  	•
القد�س  وعا�شمتها  الفل�شطينية  الدولة  واإق��ام��ة  ال�شعب  ه��ذا  وكرامة 
اأمام التهديد  ال�شريف، لن ننحني اإال هلل �شبحانه وتعالى، كما لن ننحني 
لي�شت  وهي  فل�شطيني،  طفل  اأي  حياة  من  اأغلى  لي�شت  فحياتي  والوعيد، 
الغايل  للوطن  ف��داء  فكلنا  ع��ودة،  فار�س  الطفل  ال�شهيد  حياة  من  اأغلى 

فل�شطني".

�شهادة،  م�شاريع  كلنا  ال�شهادة،  يتمنى  ال  فل�شطني  يف  اأح��د  هناك  "هل  	•
فالق�شف االإ�شرائيلي متوا�شل من الطائرات واملدفعيات وال�شواريخ ويوميا 

ي�شقط �شهداء وكل يوم ن�شمع عن �شهيد".

"�شارون يريد قتلي؟؟ م�شد�شي جاهز، ال ريب اأن قرار احلكومة االإ�شرائيلية  	•
كان بال اأي منطق اأو عقل، فقد اعرتف �شارون نف�شه اأنه حاول قتلي 17 مرة 
يف بريوت ولكن ها اأنا هنا اأجل�س وامل�شد�س اإلى جانبي، متى مل اأكن جاهزًا؟!  

اأنتم ال تعرفونني".

القد�س  تراب  من  بذرة  يفرط  من  بيننا  ولي�س  منا  ولي�س  فينا  "لي�س  	•
ال�سريف".

ل�شعبنا ويل �شخ�شيًا  من هذا احل�شار  اإنني  اأحبتي،  يا  اإخوتي..  يا  "نعم  	•
اأقول  فاإنني  �شعبنا،  تركع  اأن  حتاول  التي  االإ�شرائيلية  املحاوالت  وهذه 

با�شمكم لبنانيني وفل�شطينيني وعربًا اإننا لن نركع اإال هلل تعالى".

الق�شية، بل حياة الوطن والقد�س م�شرى الر�شول  هي  لي�شت  حياتي  "اإن  	•
من  الفل�شطيني  ال�شعب  قّدم  التي  الكربى  الق�شية  هي  هذه  امل�شيح،  ومهد 

اأجلها الت�شحيات، قّدم الت�شحيات من اأجل عودة االأر�س واملقد�شات".
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امل�شري،  اجلي�س  يف  احتياط  �شابط  كنت  وقبلها  فل�شطيني،  جندي  "اأنا  	•
اأدافع عن نف�شي فقط بل واأي�شا عن كل �شبل وطفل وامراأة ورجل  واأنا ال 

فل�شطيني وعن القرار الفل�شطيني".

ح�شار بريوت، �شاأل ال�شحفيون ال�شهيد يا�شر عرفات وين رايح يا اأبو  بعد  	•
عمار؟ اأجابهم: "على فل�شطني...على فل�شطني...على فل�شطني".

باالأمة  عميق  واإمي��اين  ب�شعبي  عميق  واإمي��اين  باهلل  عميق  اإمي��اين  "اأنا  	•
العربية واالإ�شالمية واإمياين عميق بكل االأحرار وال�شرفاء يف العامل".

يف نهاية النفق". النور  "اأرى  	•
من زهراتنا، علم فل�شطني فوق اأ�شوار  زهرة  اأو  اأ�شبالنا،  من  �شبل  "�شريفع  	•

القد�س، وماآذن القد�س وكنائ�س القد�س".
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الرئي�س حممود عبا�س ي�صع اكليال من الورد على �صريح الراحل يا�صر عرفات
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سلوكات عرفاتية
ومن طرائف تلك احلقبة اأن وليد اخلالدي وحممود دروي�س و�صفيق احلوت ونبيل �صعث 
اإدوارد �صعيد ورندة  اإلى  اأن انتهوا من �صوغ اخلطاب واأر�صلوه  و�صالح الدباغ واآخرين، بعد 
التي  املرات  لكرثة  عرفات  يا�صر  اأنهك  بعدما  الدباغ  �صالح  منزل  ويف  لرتجمته،  اخلالدي 
قراأ فيها خطبته قال: الآن انتهينا. لكن وليد اخلالدي اأجابه: ل، لقد بقي اأمر واحد. فقال 
قبل  حليتك  بحلق  تعدنا  اأن  يجب  حليتك...  اخلالدي:  له  فقال  هو؟  ما  غا�صبًا:  عمار  اأبو 
له: طيب،  قال  اخلالدي  لكن  ب�صدة.  اأبو عمار  فرف�س  املتحدة.  الأمم  من�صة  اإلى  �صعودك 
اإ�صاأل الن�صاء. وكانت �صلمى النجار حا�صرة، وهي زوجة �صالح الدباغ، فقالت لعرفات: نعم، 
بال حلية اأجمل. وهكذا ا�صتجاب عرفات لطلب اخلالدي. كذلك ُطلب من عرفات األ يدخل 
مقر اجلمعية العامة لالأمم املتحدة حاماًل م�صد�صه فرف�س، واأ�صر على الرف�س، لكنه قبل 
ولوجه املقر نزع م�صد�صه وناوله اإلى اأحد مرافقيه، وبقي جراب امل�صد�س اإلى جانبه فارغًا. 

وقد اعتقد كثريون اأنه األقى خطبته وامل�صد�س على خ�صره.

مل يجل�س عرفات على الكر�صي لأنه لي�س رئي�صًا. وجرى التفاق على الوقوف اإلى جانبه 
وال�صتناد اإليه باليد.

يقيم الرئي�س الأمريكي يف العادة حفل ا�صتقبال لروؤ�صاء الوفود امل�صاركة لدى افتتاح كل 
دورة جديدة للجمعية العامة لالأمم املتحدة. ويف ال�صتقبال الذي �صارك فيه يا�صر عرفات 
بعد توقيع اتفاق اأو�صلو كان الزدحام �صديدًا اأمام مبنى الأمم املتحدة يف نيويورك. واأبدى اأبو 
عمار انزعاجه من بطء ال�صري يف ال�صف الطويل. فما كان منه اإال اأن خرج من ال�صف و�صار 
نحو القاعة و�صط ا�صتغراب رجال الربوتوكول واملخابرات. وحينما و�صل اإلى الرئي�س كلينتون 
الذي كان ي�صتقبل الوفود ويحادث، يف تلك اللحظة، اأحد الروؤ�صاء الأفارقة، قال له بطريقة 
احتجاجية: اإن عددًا كبريًا من روؤ�صاء العامل ينتظرون خارج باب القاعة، فابت�صم الرئي�س 
كلينتون قائاًل: "نعم، يجب اأن اأ�صرع". ثم �صلم على عرفات، ودخل اأبو عمار القاعة الرئي�صية 

متجاوزًا �صف الروؤ�صاء. 
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طعام الرئيس عرفات
منذ عام 1999 اأ�صبح لعرفات طعام خا�س ب�صبب حالته ال�صحية، فكان حري�صًا يف 
�صنواته الأخرية على تناول �صوربة اخل�صار، وابتعد عن اللحوم والأ�صماك. ويف منزله، كان 
الرئي�س كان  املغرب.  اأذان  بنف�صه، لدى رفع  التمور  اأبو عمار يف رم�صان ي�صر على تقدمي 
اأي طعام مت تقدميه له،  اأبو عمار مل يتاأفف من  اأولده.  حنونًا يف تعامله مع اجلميع كاأنهم 
كان يع�صق الأكالت ال�صعبية والفتة وال�صعرت الفل�صطيني، ول يتناول اأي منتجات اإ�صرائيلية، 
ويرف�صها متامًا، خ�صو�صًا الع�صائر واملعلبات وامل�صروبات املختلفة. وب�صبب �صفره املتكرر، 
كان يتناول �صوربة العد�س واخل�صار وال�صلطات، وحني كان يدخل اأبو عمار اإلى املطبخ لتناول 

اأكل �صريع،  كان ي�صر على تناول بقايا اخلبز.
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متحف عرفات 

غرفة الحصار والمسدس وغصن الزيتون والكوفية
يربطه ج�صر  مربع  م�صاحة 2600 مرت  على  مبنى جديدا من طابقني  املتحف  وي�صم 
با�صم  واملعروف  ل�صنوات  اإ�صرائيل  قبل  من  فيه عرفات  الذي حو�صر  للمقر  القدمي  باملبنى 
)املقاطعة(. وجاء املتحف بعد 12 عاما على رحيل عرفات، وعلل مديره تاأخر افتتاحه باأن 
املواد  التفا�صيل وجمع  العمل على  الكثري من  تتطلب  �صهلة وهي  لي�صت مهمة  اإقامة متحف 
وتوثيقها، اإلى جانب نق�س اخلربة املتحفية يف فل�صطني وتاأخر متويل اإن�صائه، وكان املتحف 

قد افتتح بح�صور �صخ�صيات عربية ودولية مرموقة. 

و�صمم املتحف املهند�س املعماري الفل�صطيني الراحل جعفر طوقان، ويعد اأكرب جتمع 
لوثائق و�صور وت�صجيالت �صوتية ومرئية ومقتنيات، تروي حقائق وتفا�صيل عن تاريخ الق�صية 
ومالحظات  ومرا�صالت  وثائق  وي�صم   ،2004 العام  حتى   1900 العام  منذ  الفل�صطينية 
اآلف   10 اإلى  اإ�صافة  الراحل،  للرئي�س  وثائق  من  اأمكن  ما  وكل  ع�صكرية  واأوام��ر  �صخ�صية 

�صورة متنوعة لعرفات اختريت من كّم ل ح�صر له من ال�صور.

وتتاح للعامة فر�صة روؤية غرفة نوم عرفات التي اأم�صى فيها اأيامه الخرية بعد ح�صار 
املعرو�صات  وبني   .2001 الول  كانون  منذ  ال�صرائيلية  الدبابات  من  الفل�صطينية  الرئا�صة 
اي�صا، �صهادة وميدالية جائزة نوبل لل�صالم التي حاز عليها عرفات بعد توقيع اتفاق او�صلو 
مع ال�صرائيليني، والتي متكن املتحف من احل�صول عليها من منزل عرفات يف قطاع غزة 
)حاز عرفات جائزة نوبل لل�صالم عام 1994 بال�صرتاك مع رئي�س الوزراء ال�صرائيلي اآنذاك 

ا�صحق رابني ووزير خارجيته �صيمون برييز، بعد التو�صل الى اتفاقات ال�صالم عام 1993(.

كما ي�صم املتحف ق�صم فيديو يحتوي على اأكرث من 3500 ت�صجيل ترتاوح مدتها ما بني 
اإلى جانب مقتنيات �صخ�صية من مالب�س  وثائقية طويلة،  وت�صجيالت  واأفالم  ثواٍن معدودة 
اأماكن  امتداد  على  حياته  م�صوار  جمعت  لعرفات،  وهدايا  واأق��الم  ونظارات  خياطة  واإب��رة 

تواجده.

ويعتقد القائمون على املتحف اأن اأهم ما يعر�صه مقتنيات عرفات اخلا�صة كم�صد�صه 
خطابه  األقى  عندما  كبرية  �صجة  به  واأث��ار  دائما  حمله  الذي  �صميث(  طراز  )من  ال�صهري 
ال�صهري يف مبنى الأمم املتحدة منت�صف ال�صبعينيات، واأعلن حينها جملته ال�صهرية "جئتكم 
اأحمل غ�صن الزيتون بيد وبندقية الثائر يف اليد الأخرى، فال ت�صقطوا غ�صن الزيتون من 

يدي".



259

متنقل  عر�س  وقاعة  كبرية،  وورقية  و�صمعية  الكرتونية  مكتبة  اأي�صا  املتحف  ويحتوي 
تعر�س ب�صكل دوري اأعمال مبدعني وفنانني.

وي�صري املتحف يف معرو�صات حمددة اإلى تورط االإ�صرائيليني يف اغتيال عرفات، فلي�س 
مع  �صارون  اأرئيل  اآنذاك  الإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�س  �صورة  املتحف  يعر�س  مكتبه  عن  بعيدا 
الرئي�س االأمريكي جورج بو�س وت�صريحه الذي قال فيه "ل يوجد �صريك فل�صطيني لل�صالم 

وللتقدم نحو الت�صوية".

غرفة نوم الرئي�س عرفات متوا�صعة جدا
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منزل عرفات
ما زال املنزل اململوك ل�صندوق ال�صتثمار الفل�صطيني -موؤ�ص�صة ر�صمية-، الذي كان 
مبالحمه  يحتفظ  غزة،  قطاع  غرب  به  يقطن  عرفات،  يا�صر  الراحل  الفل�صطيني  الرئي�س 

املتوا�صعة والبعيدة عن مظاهر الرتف.

اأن يتم  ب�"اأبي عمار"، عام 1995  ب�"اخلتيار" واملُكّنى  رف�س الرئي�س الراحل، امللقب 
ت�صجيل هذا "العقار" با�صمه ال�صخ�صي، فقد قال اآنذاك "اإنه ملٌك عام، ولي�س خا�صًا"، كما 

قال مو�صى الوزير، مدير موؤ�ص�صة "يا�صر عرفات" بغزة.

وُتعنى موؤ�ص�صة يا�صر عرفات باحلفاظ على مقتنيات الرئي�س الراحل، واإحياء ذكرى 
وفاته التي توافق احلادي ع�صر من ت�صرين الثاين من كل عام.

مل يكن "اخلتيار"  يعي�س كافة تفا�صيل حياته يف هذا املنزل، فمنذ عام 1995 حتى 
الليل من  اأوقات  اإليه يف  الغربية(، كان يرتدد  ال�صفة  اإلى  2001 )عام مغادرته قطاع غزة 

اأجل النوم فقط.

اأ�صرة  لأي  ميكن  وال��ذي  الب�صاطة،  مالمح  عليه  بدت  اأث��اث  من  مكونة  النوم،  غرفة 
متو�صطة الدخل اأو ذات دخل حمدود، اأن حتظى به ومتتلكه.

كما اأن مالب�صه التي ت�صدرت الغرفة، وتقاربت األوانها "احلكيمة" من بع�صها البع�س، 
مل حتمل عالمات جتارية )ماركات( عاملية، فقد كانت "�صعبية" توحي ب�صيء من الب�صاطة.

وُتخفي  الغرفة،  تلك  ج��دران  تزين  كانت  جدا  ناعمة  "نقو�صات"  ب�  خفيفة  �صتائر 
خلفها نوافذ زجاجية، �صكلت يف يوم من الأيام تهديدا حقيقّيا حلياة "اخلتيار".

القذائف  اأو  الر�صا�س  اإطالق  الإ�صرائيلي من خالل  بالق�صف  املتمّثل  التهديد  ورغم 
ال�صاروخية من طائرات حربية مروحية �صوب اأهداف قريبة من مكان نومه، اإل اأنه مل يقبل 

باإ�صافة معدات ت�صهم يف حمايته من اأي اأذى. 

الرئي�س  وافق  التي  الأمن  و�صائل  اأبرز  هي  بالرتاب(،  ُمعّباأة  )اأكيا�س  ترابية  �صواتر 
الراحل على ا�صتخدامها حلماية نف�صه من الإ�صابة جّراء ال�صتهدافات الإ�صرائيلية.

وعلى بعد خطوات معدودة من �صرير نومه، يفتح الزائر للمكان بابًا خ�صبيا يطّل على 
�صرفة، حتاول تلك ال�صواتر الرتابية تاأمني جدارها من اخلارج.

يف غرفة جماورة، يرتبع يف ال�صدارة مكتب خ�صبي ب�صيط ل�صخ�س واحد فقط، كانت 
ت�صتخدمه زوجته "�صها"، لإدارة اأعمالها الجتماعية، بح�صب الوزير.

لل�صالم،  نوبل  جائزة  و�صهادة  الر�صمية،  امل�صتندات  بع�س  ُرتبت  املكتب،  هذا  ومقابل 
التي ح�صل عليها الرئي�س "اأبو عمار"، عام 1994.
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وعلى بعد اأمتار قليلة، ي�صل الزائر بخطوات قليلة اإلى �صالة "اجللو�س" التي حتتوي 
على عدد من املقاعد ال�صفنجية، تتو�صطها طاولة خ�صبية مغّطاة ب�صطح رخامّي.

اإليها كثريا،  "اخلتيار"، حيث مل يكن يرتدد  ل�  �صالة اجللو�س مل حتمل ذكرى كبرية 
فطوره  طعام  يتناول  كان  لكنه  املنزل،  داخل  يق�صيها  كان  التي  ال�صاعات  عدد  لقلة  نظرا 

داخلها يف بع�س الأحيان، وفق الوزير.
اأما وجبات الغداء والع�صاء، فقد كان الرئي�س الراحل يتناولها داخل غرفة مكتبه، الذي 

كان يف مقّر "املنتدى"، غرب غزة، اآنذاك.
وعلى مقربة من مدخل املنزل، ت�صتقبلك ع�صرات الأو�صمة والدروع التكرميية والهدايا 
فل�صطني  خريطة  بداخلها  نق�صت  التي  اخل�صبية  واملنحوتات  كاخلناجر  التذكارية  الرمزية 

وقبة ال�صخرة، والتي قّدمت يوما ما للرئي�س الراحل  عرفات.
فقد منزل  اأبي عمار بع�صا من مقتنياته اإبان اأحداث النق�صام عام 2007، فيما تتواجد 
املقتنيات الأبرز يف متحفه املُقام مبدينة رام اهلل، بال�صفة الغربية، كما يتواجد جزء منها 

بالقاهرة، 
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كوفية أبي عمار »أيقونة« شعب ينتفض

بلونيها االأبي�س واالأ�صود امللتف مبا ي�صبه ال�صياج من ال�صلك، يتو�صح فل�صطينيون على 
نقاط التما�س مع اإ�صرائيل ب� "الكوفية" الفل�صطينية، اأو "احلطة" كما يحلو لهم ت�صميتها.

ير�صقون  وهم  بالكوفية  وجوههم  واأطفال  و�صابات،  فتيان  يغطي  "لثام"،  هيئة  وعلى 
احلجارة والزجاجات احلارقة، جتاه القوات الإ�صرائيلية، دعما ل�هبة ال�صفة والقد�س، ومنهم 

من يلفها على كتفيه وراأ�صه، اأو يلوح بها..

وتعترب الكوفية التي تت�صدر امل�صهد اليومي، يف التظاهرات واملواجهات، رمزا للن�صال 
الفل�صطيني، منذ عام 1935، وفقا لدرا�صات تاريخية فل�صطينية.

الثوار  من  جمموعات  فاإن  -حكومي-  الفل�صطيني  الوطني  املعلومات  مركز  وبح�صب 
لالنتداب  تخ�صع  فل�صطني  كانت  الربيطانية  ال�صلطات  ���ص��ددت  وعندما  الفل�صطينيني 

الربيطاين، من رقابتها قاموا باإخفاء مالحمهم عن طريق ارتداء الكوفية.

وعقب اندلع الثورة الفل�صطينية عام 1936م، والتي كانت نقطة حتول كبرية يف م�صرية 
احلركة الوطنية، بداأ الثوار يف الإقبال على ارتداء الكوفية التي ُيقال اإنها كانت عبارة عن 

قطعة من القما�س الأبي�س.

الو�صاية  اأو  اعتقالهم  لتفادي  لثام؛  هيئة  على  الكوفية  ارتدوا  الثوار  اأن  املركز  ويذكر 
بهم، وعندما بداأت القوات الإجنليزية يف اعتقال كل من يتو�صح بها، اأمّر الثوار، اأبناء القرى 

واملدن الفل�صطينية بارتدائها.

وانت�صرت الكوفية كرمز للكفاح �صد القوات الإجنليزية، ورافقت الفل�صطينيني يف كافة 
مراحل ن�صالهم، وا�صتخدموها بلونيها الأبي�س والأ�صود، يف �صتينيات القرن املا�صي، وباتت 
رمزا لثورتهم املعا�صرة )1965(، والتي �صهدت انطالق حركة التحرير الوطني الفل�صطيني 

"فتح".
وا�صتهر الرئي�س الفل�صطيني الراحل، يا�صر عرفات، بارتدائه الكوفية، ومل يظهر يف اأية 
منا�صبة وطنية اأو �صيا�صية، بدونها، كما يرتديها اأبناء وقادة ف�صائل �صعبه يف كافة املنا�صبات 

الوطنية.

العلم  رفع  جانب  اإل��ى  الكوفية  ارت��داء  كان   ،)1993-1987( الأول��ى  النتفا�صة  ويف 
الفل�صطيني ميثل خطرًا كبريًا على من يقوم به، فقد كانت بالن�صبة للجي�س الإ�صرائيلي  رمزًا' 

ملا ي�صفه ب� "الإرهاب".

بهية احلريري �صقيقة الرئي�س 
الراحل احلريري بالكوفية
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وظهر اإقبال الفتية وال�صبان على ارتداء الكوفية ب�صكل كبري يف انتفا�صة الأق�صى، التي 
اندلعت يوم 28 اأيلول 2000، عقب اقتحام رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي اأرئيل �صارون، �صاحات 

امل�صجد الأق�صى.

ومنظمة  اإ�صرائيل  بني  اأو�صلو  اتفاقية  توقيع  بعد  والنت�صار  الظهور  يف  الكوفية  وبداأت 
التحرير الفل�صطينية عام 1993.

وكان من الالفت موؤخرًا، ارتداء اإعالميني فل�صطينيني وعرب للكوفية، وهم يقدمون 
ن�صرات الأخبار، والربامج التحليلية، جتاه ما يجري يف الأرا�صي الفل�صطينية.

اإذ  للت�صامن معهم،  با�صم فل�صطني، وت�صكل رمزا  العامل  الكوفية عند �صعوب  وتقرتن 
يقوم مت�صامنون يف �صتى دول العامل بارتدائها يف امل�صريات الت�صامنية الراف�صة لالنتهاكات 

الإ�صرائيلية.

واخلطوط  االأبي�س  باللون  متتاز  التي  الكوفية  �صناعة  على  الفل�صطينيون  واأدخ��ل 
علم  باألوان  وكوفية  والربتقايل،  والأحمر،  الأخ�صر،  منها  خمتلفة  اأخ��رى  األوانا  ال�صوداء، 

بالدهم، لتواكب الع�صر احلديث.

كما تقام يف فل�صطني، وخارجها، معار�س خا�س لعر�س الكوفية الفل�صطينية باأ�صكالها، 
اإلى جانب قطع تراثية اأخرى، لعر�صها للزوار وال�صياح الأجانب الذين يقبلون على �صرائها.

واحد  اأي  يقوم  لكي  حاجة  ل  اإنه  ويقولون  هذا،  برمزهم  ال�صعب  هذا  اأبناء  ويفتخر 
منهم ي�صافر اإلى اخلارج، بالتعريف عن هويته اإذ يكفي ارتداوؤه الكوفية، كي يقال عنه اإنه 

"فل�صطيني".
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مالبسه ومسدسه 
مل يكن لري�صى يا�صر عرفات باأن يبدل لبا�صه الكاكي وحطته الفل�صطينية يف اأي موطئ 
واأخ��رى خاطفة  ر�صمية  زي��ارات  يجول يف  وهو  اأربعة عقود  ولأكرث من  الذي  قدم.. عرفات 
وطارئة، متنقال عرب دول العامل عرب طائرات الدول امل�صاندة لفل�صطني، مل يغري بدلته، بقي 

عرفات �صاحب ال�صورة الرمزية الثورية الع�صكرية حتى ا�صت�صهاده.

تقليدية  عادية  بدلت  يرتدي  الفل�صطيني  الوفد  كان  فيتنام،  اإلى  زياراته  اإح��دى  يف 
ب�صيطة، لفت نظر عرفات اأن كل من قابلهم من القيادات الفيتنامية يرتدون بدلت ال�صفاري 
اأن  باأنه كان يجب  اأ�صار للوفد  الب�صيطة، والتي هي بكل املقايي�س تعني لبا�س الثوار، حينها 

يرتدوا مثلهم.

بكر عبد املنعم كان يحمل بدلة �صفاري لونها كاكي داكن، قريبا من لون مالب�س اأبي 
من  كان  فما  منا�صب،  لونهما  جوربني  اإلى  بحاجة  ولكنه  بارتدائها،  يقوم  اأن  وقرر  عمار، 
عرفات اإلى اأن اجته اإلى حقيبة مالب�صه، واأح�صر له جوربني من اللون الكاكي الداكن، واأ�صر 

عليه اأن ياأخذهما، موؤكدًا ومكررًا اأنهما جيدان ومل ي�صتعملهما من قبل.

اأُخرب الوفد الفل�صطيني ب�صرورة اأن يكون الزي جلميع الأفراد املرافقني لأبي عمار  من 
"التوك�صيدو"، ذلك الزي الذي من العادة اأن يرتديه الأ�صخا�س يف الحتفالت واملنا�صبات 
وم�صقوقة  باأن جاكيتها طويلة  تتميز عن غريها  �صوداء  بدلة  ويكون  الر�صمية،  الدبلوما�صية 
من اخللف بحيث تبدو وكاأن لها ذياًل، كما اأن القمي�س اأبي�س اللون، يحيط بياقته وردة من 

القما�س �صوداء اللون، ت�صمى "بابيون".

ت�صليم  حفل  منظمي  مع  املو�صوع  مبناق�صة  يقوم  اأن  املنعم  عبد  من  عمار  اأب��و  طلب 
اجلائزة، بهدف اإعفاء الوفد الفل�صطيني  من هذا الربوتوكول.

حاول معهم وبعد جهد، وافقوا على اإعفاء اأبي عمار من ذلك، واأن يبقى بلبا�صه الكاكي 
املحافل  بع�س  يف  فل�صطني  ق�صية  وعرفت  به  وعرفت  بها  عرف  التي  الفل�صطينية  وحطته 

الدولية من خاللها.

الوفد  يح�صر  ب��اأن  املنظمون  اأقنع  الفل�صطينية،  اخل�صو�صية  من  وانطالقا  لحقا 
بالبدلت وربطات العنق العادية بدًل من "التوك�صيدو" و "البابيون"، وافقوا على ذلك كحالة 

ا�صتثنائية فريدة مل يحدث مثلها يف ال�صابق.

كان اأحد املو�صوعات التي اأثريت قبل زيارة عرفات اإلى اليابان، مو�صوع ال�صالح، �صالح 
حر�س ومرافقي اأبي عمار، اإ�صافة اإلى م�صد�س اأبي عمار، الذي يال�صق و�صطه يف كل حني.
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كانت وجهة نظر اليابانيني تقول، اإنه ل ميكن اإدخال اأي �صالح اإلى طوكيو مع اأي من 
اأرا�صيهم،  على  �صيوفهم  و�صالمة  اأمن  عن  امل�صوؤولون  هم  اليابانيني  اأن  بدعوى  ال�صيوف، 
وبالتايل ل ميكنهم قبول اإدخال الأ�صلحة ال�صخ�صية حلر�س ومرافقي اأبي عمار، وطلبوا اأن 

تبقى الأ�صلحة يف الطائرة طوال مدة توقفها يف املطار حتى انتهاء الزيارة.

اإن كان �صالح اأفراد حرا�صة ومرافقي اأبي عمار قد ظل م�صكلة من م�صاكل ترتيبات الزيارة 
امل�صتع�صية على احلل ملدة طويلة، فاإن م�صد�س اأبي عمار كان بحق م�صكلة حقيقية اأكرب.

اإحدى حلظات  اأبو عمار ذراعه يف  رفع  ما  اإذا  اأنه  اليابانيون على  اأ�صر  من جهتهم، 
الزيارة حمييا اجلماهري اليابانية، ولو لثوان معدودة، فاإن م�صد�صه الذي يحمله على و�صطه 
كاف  امل�صهد  ذلك  واأن  التلفزيون،  �صا�صات  على  الزيارة  اأخبار  يتابع  ياباين  كل  يراه  �صوف 
ير�صى  لن  تقديرهم،  ح�صب  الياباين،  ال�صعب  اأن  ذلك  ف��ورا،  اليابانية  احلكومة  الإ�صقاط 
بحكومة ل ت�صتطيع اأن حتمي �صيوفها، ول ت�صتطيع اأن توؤمن لهم احلماية الالزمة والكافية 

خالل فرتة �صيافتهم على اأر�س اليابان.

من جهة اأخرى، كان اأبو عمار يرى اأن هذا امل�صد�س جزء ل يتجزاأ من نف�صه، واأن يف 
ذلك ما يحمل معنى ا�صتمرار الثورة حتى الن�صر.

مل يحدث ل�صنني خلت اأن حترك اأبو عمار يف اأي مكان من اأ�صقاع الدنيا دون اأن يكون 
لكن  ليتنازلوا عن طلبهم.  الياباين  الطرف  اإقناع  بالإمكان  يكن  ومل  و�صطه،  على  م�صد�صه 
يف نف�س الوقت فاإن عددا من ال�صفراء العرب القدامى املخ�صرمني قد اأكدوا يل اأن الطرف 

الياباين لن يتنازل عن هذا املطلب اإطالقا.

هذا  حل  حم��اول  �صخ�صيا  عمار  باأبي  الت�صال  �صوى  املنعم  عبد  بكر  اأم��ام  يكن  مل 
له  �صرح  اإن  وما  م�صلم،  �صامي  املكتب  مدير  عليه  فرد  تون�س  يف  مبكتبه  فات�صل  املو�صوع، 
املو�صوع طالبا منه اإبالغ اأبي عمار بذلك، حتى جاء رده ب�صرعة باأنه لن  ي�صتطيع اأن يفاحت 
اأبا عمار يف مو�صوع كهذا بل زاد، اأنه ل يت�صور اأن اإن�صانا لديه القدرة الكافية من اجلراأة 
اإلى اليمن،  اأبا عمار يف زيارة  اأن  اأبي عمار، واأبلغه  اأن يطرح هذا املو�صوع على  وال�صجاعة 
حيث اأعطاه اأرقام التلفونات الالزمة للو�صول اإليه يف اليمن، وجاءت املوافقة من اأبي عمار 

على تلبية الرغبة اليابانية لرتفع عن كاهله كل احلرج واخلوف من عدم اإمتام الزيارة.

بعد  للطائرة  املنعم  عبد  و�صعد  بطوكيو،  "ناريتا" الدويل  مطار  اإلى  عمار  اأبو  و�صل 
اليابانية وكذلك  بوزارة اخلارجية  وافريقيا  الأو�صط  ال�صرق  ق�صم  توقفها، ومعه مدير عام 
اإلى بوابة الطائرة حتى كان وجهًا لوجه مع  رئي�س ق�صم الربوتوكول بالوزارة، وما اأن و�صل 

اأبي عمار، الذي كان يقف اأمام مقعده.

بعد ال�صالم عليه، مد يده اإلى و�صطه، وبداأ يفكك م�صد�صه من حزامه، وهو يوجه كالمه 
اإلى عبد املنعم: تف�صل يا با�س مهند�س بكر.



الرئي�س يودع �صعبه
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شهادات في مسيرة عرفات  
عرفات مفجر الثورة الفل�صطينية وجمدد الهوية الوطنية الفل�صطينية احلديثة، ومتكن 
من اأن يتحول من رجل �صنع ثورة اإلى رجل يوؤ�ص�س لدولة ويقيم اأول �صلطة فل�صطينية يف التاريخ؛ 
مبا جعله لعبًا �صيا�صيًا من طراٍز رفيع يف ال�صيا�صة ال�صرق الأو�صطية والعاملية؛ ما دفع الكثري 

من ال�صيا�صيني لو�صفه على اأنه اأحد اأبرز القادة العظام يف العامل خالل القرن الع�صرين. 

الرئيس محمود عباس 
 "ما زلت حيا يف نفو�صنا، نتاأمل مواقفك ون�صتلهم املزيد من العزم للتقدم بامل�صرية نحو الهدف 

املن�صود، يف ذكرى رحيلك نعيد التاأكيد ان من�صي قدما نحو حتقيق حلمك وحلم ابناء �صعبنا ..

نفو�صنا  يف  الطيبة  فذكراك  واج��الل،  اكبار  حتية  قلوبنا  �صميم  من  اليك  نبعث  اننا 
جميعا خالدة فينا وان ن�صالكم وت�صحياتكم وعطاءكم ل�صعبكم وق�صيتكم العادلة عرب ن�صف 

قرن ويزيد قد �صجل اروع معاين العزة والكرامة والكربياء.

 نعم اخي ابا عمار ان العهد والق�صم والثوابت التي تعاهدنا عليها �صتظل نربا�صا ي�صيء 
طريق ال�صتقالل لدولتنا البية وعا�صمتها القد�س ال�صرقية.

حارسه الشخصي
مل يكن لديه وقت فراغ، كان وقته مليئًا بالعمل، وكان لديه بريد يومي كبري. يف �صاعات 
الفجر الأولى، بعد اأن ينهي عمله، كان يتفقد احلرا�س ويتبادل معهم الكالم، يحدثهم عن 
جتربته يف احتاد الطالب يف القاهرة، وعن فرتة عمله يف الكويت، واأحيانًا كان يلقي اأبياتًا 
من ال�صعر القدمي. يف اآخر الليل ويف ال�صباح الباكر كان يعاملنا كاأبناء، ويف النهار كنا نخ�صع 

لنظامه ال�صديد يف العمل.

غرفة الرئي�س الراحل يا�صر عرفات كانت متوا�صعة، مل تكن حتتوي �صوى على �صرير 
وقته  كان مي�صي  و�صجادة �صالة وم�صحف.  ومكتب �صغري،  ومقعد  مفرد وخزانة مالب�س، 
قبل النوم يف قراءة القراآن ثم يخلد الى النوم. مل يكن ي�صاهد التلفزيون. ذات مرة و�صعنا 
له تلفزيون يف غرفته، لكن ذلك مل يعجبه، وبعد اأيام طلب منا ان نخرجه من الغرفة. كان 

يف�صل ان يقراأ الأخبار من الر�صائل الإخبارية املتوا�صلة التي ت�صله تباعًا من املكتب.

كان اأبو عمار زاهدًا يف الدنيا، يرتدي البدلت الع�صكرية فقط، وعددها لديه عندما 
تويف اثنتان فقط. وكان لديه ثالث كوفيات فقط. يف ال�صنوات الخرية للح�صار، بداأت بدلته 
يف الهرتاء، لكنه رف�س ا�صتبدالها، وعندما كانت ت�صاب مبزق كنا نرتقها له، واحيانًا كان 
يرتقها بنف�صه. قبل احل�صار كنا نر�صل مالب�صه الى الغ�صيل خارج املقر، لكن بعد احل�صار 

ا�صبحنا نغ�صلها باأيدينا.
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محمود درويش
مل يزاول مهنة الهند�صة لتعبيد الطرق، بل ل�صّقها يف حقول االألغام. قد يحتاج التاريخ 
علم  يف  ال�صرف  رتبة  �صيمنحه  لكنه  الظاهرة،  الرجل  هذا  اأوراق  لرتتيب  طويل  وقت  الى 
القدرة على البقاء منذ الآن، ومنذ الآن �صيتوقف طوياًل عند مغامرته املعجزة: اإ�صعال النار 
اأوانها  اأو بعد  اأوانها،  يف اجلليد، فقد قاد ثورة معاك�صة لأي ح�صاب، لأنها رمبا جاءت قبل 
حقول  قرب  كربيت  عود  باإ�صعال  لأحد  ت��اأذن  ل  الإقليمية  القوى  موازين  لأن  رمبا  اأو  رمبا. 

النفط... وعلى مقربة من الأمن ال�صرائيلي!

 مل ينت�صر يف املعارك الع�صكرية، ل يف الوطن ول يف ال�صتات. لكنه انت�صر يف معركة 
الدفاع عن الوجود الوطني، وو�صع امل�صاألة الفل�صطينية على اخلريطة ال�صيا�صية، الإقليمية 
ويف  الغياب،  اأطراف  عند  املن�صّي  الالجئ  للفل�صطيني  الوطنية  الهوية  بلورة  ويف  والدولية، 
تثبيت احلقيقة الفل�صطينية يف الوعي الن�صاين، وجنح يف اقناع العامل باأن احلرب تبداأ من 

فل�صطني، وباأن ال�صلم يبداأ من فل�صطني.

غريغوريوس الثالث
اإْن ذكرَت ِفل�صطنْي .. ُذكر َعرفاْت .. واإْن ُقلَت َعرفاْت .. َتعني ِفل�صطنْي، 

تعني  باأنك  اأجمع  العامل  َعرف  قلت عرفات  واإن  ُذكر عرفات؛   .. فل�صطني  اإن ذكرت 
فل�صطني؛ لقد اأنتج حالة فريدة مل ي�صبق لها مثيل، حالة تعرب عن الت�صاق اجل�صد بالتاريخ 

واجلغرافيا.

وجهي  فل�صطني  وحبيبته  هو  فكان  بج�صده،  واجلغرافيا  التاريخ  ربط  الرجل  "هذا 
اأبو عمار ق�صية  اأن تتحرر احلبيبة؛ لقد كان  اإلى  عملة، خباأ حبيبته بكوفيته و�صتبقى رمزًا 
اأنها باقية يف �صمائر الفل�صطينيني، ويا ليتها تبقى حية اأي�صا يف  يف رجل، وهو اإن رحل اإل 

�صمائر العرب".

الرئيس البرازيلي لويز اينا
عرفات واحد من زعماء القرن املا�صي والقرن احلايل عا�س ومات يف �صبيل احلرية.

ال�صاعر حممود دروي�س

بطريرك اإنطاكية
غريغوريو�س الثالث
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فياتشيسالف ماتوزوف
بل  الفل�صطيني،  لل�صعب  زعيمًا  يكن فقط  بنظري مل  بداية عرفت عرفات عن قرب، 
كان واحدًا من قادة العامل القالئل الذين لعبوا دورًا كبريًا وموؤثرًا يف ق�صايا ال�صرق الأو�صط 

والق�صايا الدولية.

اوري افنيري
عرفات �صيذكره التاريخ كاأحد اأعظم الزعماء يف القرن الع�صرين.

جورج حبش
كثريا،  وتوافقنا  كثريًا،  اختلفنا  حيث  �صلطة،  ورئي�س  ثورة،  وقائد  الدرب،  رفيق  كان 
تلو  املرة  لتوحدنا  الأهم  الو�صيط  كانت  فل�صطني وحدها  لكنها  وتقاربنا  وتباعدنا،  وتوحدنا 
املرة .... حيث هي الغاية والهدف، فقد كانت فل�صطني بثورتها و�صعبها و�صهدائها واأ�صراها 

اأكرب من اأي خالف اأو تنافر.

بيل كلينتون
قلت له: لقد خ�صرمت فر�صة يف 1948 واأخرى يف 1978 )قمة كامب ديفيد الأولى( وها 
انتم تعيدون الكرة. يف قمة كامب ديفيد الثانية )2000( لن حت�صلوا على دولة، و�صتتوقف 
وخالل  الرئا�صة،  اأغ��ادر  ان  وقبل  بالفل�صطينيني.  املتحدة  الوليات  تربط  التي  العالقات 
مكاملاتنا الأخرية �صكرين عرفات على اجلهود التي بذلتها وقال يل اأنت رجل عظيم، اأجبته 
اإن  وبلغته قائال  واأنا مدين لك بذلك،  اأخفقت،  لقد  ل�صت برجل عظيم،  الرئي�س،  "�صيدي 

موقفه كان الطريقة املثلى لنتخاب �صارون وباأنه �صيع�س اأ�صابعه ندما".

الرئيس اليوناني قسطنطين بوليس
الهوية  باحل�صول على  الفل�صطينية  الأمة  رغبة  اأجل  ل�صنني طويلة من  نا�صل  عرفات 

وال�صيادة.

الدكتور جورج حب�س

الي�صاري ال�صرائيلي اوري افنريي
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نلسون مانديال'
اهتمامي  اأث��ار  وكم  �صجني،  غياهب  من  عرفات  يا�صر  الرئي�س  ن�صاطات  اأتابع  كنت 
ال�صراء..  ال�صراء كما يف  به �صعبه و�صار معه خطوة بخطوة، يف  اآمن  بثباته ومثابرته؛ لقد 
فهو الذي و�صع امل�صاألة الفل�صطينية على جدول اأعمال املجتمع الدويل، ونقل ق�صية �صعبه من 
ق�صية لجئني اإلى ق�صية اأمة بكامل املعنى.. لقد كانت حما�صته وثقته ل تتزعزعان، والتزامه 
العامل.  الفل�صطينية ي�صكل قيما رمزية يف نظر الكثريين يف  الدولة  اإقامة  اأجل  بالكفاح من 
اإلى الأبد رمزا للبطولة بالن�صبة لكل �صعوب العامل التي تكافح  �صوف يبقى الرئي�س عرفات 

من اأجل العدالة واحلرية.

 موشيه يعلون
يف كتابه »درب طويل ق�صري« قال: عرفات ظل زاهدًا ومل تعنه حياة الرخاء، مكر�صا 
ذاته للق�صية ب�صكل مطلق ل ميكن اإل اأن حترتمه لأنه مل يفقد �صلة العني بهدفه ال�صرتاتيجي 

الأعلى طوال م�صريته حتى عندما ان�صغل بق�صايا يومية عابرة.

امنون كابيلوك
يف كتابه »عرفات الذي ل يقهر« قال: حتى بعد اأن قبل عرفات عام 1988 بوجود دولة 
اإ�صرائيل، �صيبقى عرفات يردد اأمنيته باإقامة دولة دميقراطية على كامل الأر�س الفل�صطينية 

التي يعي�س فيها امل�صلمون وامل�صيحيون واليهود، تتم اإقامتها �صلميا.

هنري كيسنجر
�صاحبا  اللذين  والأمل  التحفظ  ت��واج��دوا،  الذين  الأ�صخا�س  من  اأي  اأب��دا  ين�صى  لن 
ال��وزراء  لرئي�س  التوراتية  �صبه  العبارات  يف  املكبوت  الأم��ل  ول  لعرفات،  راب��ني  م�صافحة 

االإ�صرائيلي، املقل عادة يف الكالم، ومل يفت احد التاأثر بامل�صار الطويل واملتعرج لعرفات.

د.هرني كي�صنجر

نل�صون مانديال
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زين العابدين بن علي
لقد كان الزعيم الفل�صطيني كبريا و�صخر نف�صه لق�صية �صعبه، وكان عرفات عمالقا يف 

الكفاح من اجل امل�صطهدين.

جاك شيراك
ن�صال  عاما   40 طيلة  ج�صد  حيث  والقناعة،  ال�صجاعة  عرفات  ميثل  يل  بالن�صبة 
الفل�صطينيني �صعيا وراء العرتاف بحقوقهم الوطنية، واأمتنى اأن تعزز اخل�صارة التي تكبدها 
ال�صعب الفل�صطيني وحدته، وهو لن يبقى وفيا  لذكرى يا�صر عرفات اإل بوحدته ومت�صكه باملثل 

واملبادئ التي �صخر حياته لأجلها.

بالل الحسن
قال الليلة و�صتبقى معنا، مل اأفهم ق�صده، ومل اأ�صاأل، وتركت احلدث ياأخذين كما يريد. 
ا�صتطعت يف تلك الليلة اأن اأدرك ملاذا اأ�صبح هذا الرجل قائدا حمبوبا وم�صموع الكلمة، فقد 
ذهبت �صيارة عرفات باجتاه اخلطوط االأمامية حيث مواقع املواجهة مع القوات االإ�صرائيلية 

التي حتا�صر بريوت. 

كان عرفات يحفظ خريطة املواقع يف راأ�صه، وهو الذي يوجه ال�صائق نحو املوقع الذي 
يريد الذهاب اإليه. وعند و�صوله، كان ينزل من ال�صيارة، ل يبعد عن مواقع اجلي�س الإ�صرائيلي 
�صوى ع�صرات الأمتار، فياأتي اإليه املقاتلون ي�صلمون عليه ويعانقونه، وي�صاألهم هو عن معركة 
والذخرية.  والطعام  املاء  من  وي�صاألهم عن حاجتهم  واجلرحى،  ال�صهداء  وعن  الليلة،  تلك 
وبعد اأن يطمئن عليهم، يعود اإلى ال�صيارة ويتجه نحو موقع اآخر. ومل تنته هذه اجلولة اإل عند 
ال�صاد�صة والن�صف �صباحا، وعندها، وعندها فقط، كان عرفات يذهب لينام ب�صع �صاعا.ت 

جهاد الخازن 
قدمت ابنتي الكربى الى ابي عمار يف دافو�س فعانقها، وقال م�صريًا اإيّل: اإذا قلت لك 
ده اخويا، اأبقى اأنا مني؟ وابنتي تتقن العربية العامية والف�صحى رغم انها اقامت عمرها كله 
يف اخلارج، اإال انها ال تفهم دخائل اللغة ودقائقها. ونظرت اإيّل م�صتفهمة فيما كان ابو عمار 

يحت�صنها ويكرر ال�صوؤال، وقلت لها ان الرئي�س يقول انه اخي وبالتايل عّمها.

الرئي�س التون�صي زين العابدين بن علي

الرئي�س الفرن�صي جاك �صرياك
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سمير قصير 
يا�صر عرفات واجه ثالثة ح�صارات كادت تودي به. ما ل يقال هو انه اختار احل�صار 
يف احلالت الثالث. فحني اجتاح اجلي�س ال�صرائيلي لبنان يف حزيران 1982، كان عرفات يف 
جولة خارجية، لكنه عاد الى بريوت ليواجه احل�صار ال�صرائيلي. ويف العام التايل، عاد الى 
طرابل�س وهو يدرك انه �صيواجه ح�صارًا جديدًا، �صوريًا هذه املرة، فاأقبل عليه وح�صم م�صاألة 
خارج  ال�صفر  عن  االحجام  قرر  اذ  هو،  اختاره  االخري  ح�صاره  حتى  الفتحاوية.  ال�صرعية 

فل�صطني حلظة ادرك ان ارييل �صارون يريد ان ينجز يف رام ااهلل ما مل يوّفق به يف بريوت.

سمير عطا اهلل 
اأبو عمار �ص�يئًا من الإن�ص�اف: فلماذا طالبناه  لكن وهو على �ص�رير الغائب، ي�ص�تحق 
النق��د  يتحم��ل  ك��ان  عم��ار  اأب��ا  لأن  ل��ه؟  خلف  ب��اإع��داد  العرب  الزعم��اء  بني  من  وح��ده 
وامل�ص�����اءلة وق�ص�����وة الأ�ص�����دقاء. ومهما ارتفعت حدة النقد، مل يكن يقابل ذلك باأكرث من 
�ص����مح، مبنع كتب  اأو  اأمر،  اأخطاأ كثريًا حني  ينقلها مر�ص����ال. وقد  بكلمة  اأو  هاتف معاتبة، 
اإدوارد �ص��عيد يف اأرا�ص��ي ال�ص��لطة. لكنه مل ير�ص��ل اإليه تهديدًا واحدًا ول �ص��مح لرجل اأمن 

مبكاملته .

عاطف أبو سيف
حتمل  يف  معاناة  اأك��رث  يكون  اأن  له  قدر  ال��ذي  لكن  املوؤ�ص�س،  اجليل  هذا  من  عرفات 
امل�صوؤولية واأكرث التزامًا بها، كان عالمة فارقة يف التاريخ الوطني الفل�صطيني وحني مراجعة 

م�صرية احلركة الوطنية ثمة ثابت وحيد ل ميكن جتاوزه: يا�صر عرفات. 

ل ميكن احلديث عن التاريخ الفل�صطيني دون الوقوف طوياًل عند املكانة الكبرية التي 
كانت لعرفات اأو الدور العظيم الذي قام به. دور ل ميكن تخيل م�صرية الكفاح التحرري دون 
الرتكيز عليه. مفردات عرفات وت�صرفاته وردات فعله كما عاداته اليومية و�صلوكه ال�صيا�صي 
ومواقفه الوطنية باتت ال�صمات الأكرث بروزًا يف احلركة الوطنية الفل�صطينية. ومل يكن غريبًا 
اأن يقرتن ا�صم الرجل با�صم فل�صطني عند كل �صعوب العامل وترتبط كوفيته بخريطتها. ورمبا 
كما حدث مع كثريين منا فاإنه قد ي�صعب على مواطن دولة ما تذكر فل�صطني اإل اإذا اأملحت له 

باأنها بالد يا�صر عرفات. وكان كثري منا يقول: اإنه من بالد يا�صر عرفات.

الكاتب �صمري عطا اهلل 

عاطف ابو �صيف
 وزير الثقافة الفل�صطيني
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الطيب عبد الرحيم 
 

اأدركت �صرورَة ال�صرب من �صربه، وحكمَة الع�س على اجلراح، من تعاليه على ال�صغائر 
ورف�صه للو�صاية ومت�صكه بالقرار املُ�صتقل والثوابت الوطنية ومنظمة التحرير ممثال �صرعيا 
وحيدا، وتعلمت مثَل الكثريين فن ال�صيا�صة من �صيا�صته، وحتى فنَّ احلياة الب�صيطة من حياته 

التي ل تكف عن التدفق حتى اللحظة يف قلبي وقلوب رفاقه والأجيال املتالحقة من بعدنا.

بسام أبو شريف 
اأي�صًا واأدار بحنكة وذكاء تلك العملية  يا�صر عرفات اأ�صبح عمالقًا لأن �صعبه عمالق 
له  ي�صار  عاملي  وزعيم  كقائد  مكانته  رفعت  التي  العملية  تلك  �صعبه،  وبني  بينه  التبادلية 
بالبنان حتى من اأعدائه، ورفع هو بقيادته الفذة وبحكمته وواقعيته من مكانة �صعبة من عدم 

العرتاف بحقوقه، وحماولة طم�س وجودنا ل بل اأحيانًا نفي هذا الوجود،

يا�صر عرفات متوا�صع وخجول جدا، ونادرا ما ي�صمح لنف�صه بال�صحك، فهو متوا�صع 
اأمام املتوا�صعني، لكن كربياء �صعبه املنا�صل تنت�صر دوما عندما يواجه مواقف ي�صعر فيها 
اأن �صعبه ته�صم حقوقه، اأو يهان، يثور عندها لكرامة �صعبه، ويتخذ مواقف تتميز بالكربياء 

والعزة .

فكم من مرة راأيته يثور كربياء اأمام روؤ�صاء وملوك تعاملوا مع �صعبنا ون�صاله تعاملهم 
مع �صعب مهي�س اجلناح .

على  الربوتوكول  ح�صب  ويت�صرف  املقاتلني،  مع  الطعام  ليتناول  الأر���س  على  يجل�س 
موائد امللوك والروؤ�صاء، يقاتل يف خنادق املنا�صلني ويتفقد حر�س ال�صرف الرئا�صي عندما 
يقوم بزيارة ر�صمية لدولة من الدول، وهو خجول كما قلت ومهذب يقف دائما عندما ي�صافح 
امراأة اأو فتاة كما يركع ليعانق طفال اأو طفلة، وعندما يتجراأ اأحد امل�صاعدين على رواية نكتة 
من النكات، تراه ي�صحك بخجل وا�صعا كفه على فمه كاأنه يريد اأن يخفي �صحكته، يهوى روؤية 

اأفالم الكارتون امل�صحكة وامل�صلية وكذلك امل�صرحيات .

على مائدته يحر�س اأن ياأكل الآخرون قبله، وغالبا ما ميد ل�صيوفه الطعام، وي�صتح�صن 
احلالوة  �صحن  من  يقتطع  خا�س  ب�صكل  اأحدهم  يكرم  اأن  يريد  وعندما  منه  اأ�صنافا  لهم 
اخلا�س به �صرحة ويقدمها ل�صيفه اأو يناوله لقمة من القمح ال�صايف مغم�صة بالع�صل ال�صايف 

الذي يحبه عرفات.

ب�صام اأبو �صريف 

الطيب عبد الرحيم 
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نظام طعام �صارم، يحب  ويحافظ على  الكحول،  ي�صرب  ول  يدخن،  يا�صر عرفات ل 
تناول ال�صمك، ومن الفواكه يحب اجلوافة، ويف ال�صباح يتناول اخل�صار والذرة ال�صفراء .

بني احلني والآخر، يحب يا�صر عرفات اأن يتناول �صحنا من احللوى، واأهم احللوى لديه 
ما ي�صمى اأم علي، لكنه زاهد جدا ب�صكل عام يف طعامه ولبا�صه .

منذ اأن غادر الكويت، مل يلب�س يا�صر عرفات �صوى لبا�س املقاتلني ال عندما كان ي�صطر 
اللبا�س  يختاره من  بل  لبا�صا خا�صا،  الع�صكري  لبا�صه  يكون  اأن  ويرف�س  التخفي،  اأو  للتنكر 

الذي يوزع على املقاتلني .

واأذكر اأنني اأهديت له معطفا ع�صكري اللون لأنه كان على و�صك التوجه الى مو�صكو يف 
زيارة ر�صمية، ومل يكن لديه معطف حقيقي يقيه برد و�صقيع مو�صكو، احتج يف بداية الأمر 
تقيك من  اأن  العادية  لثيابك  ول ميكن  �صديد  مو�صكو  برد  ان  له  فقلت  ثمينا،  املعطف  كون 

بردها، وبعد تردد قرر اأن يلب�س املعطف، والذي حماه من برد مو�صكو.

يخلد  عندما  خا�صة  احلار  اجلو  ويحب  ويتحا�صاه،  البارد  الطق�س  يحب  ل  وعرفات 
للنوم، واأذكر اأننا كنا نعاين الأمرين من حر بغداد، خا�صة يف الليل، فقد كان الرئي�س عرفات 
ياأمر بايقاف التربيد املركزي عندما يتوجه لغرفة النوم، وكنا نحن نعاين بينما هو يغطي 

نف�صه دون تربيد بعدة بطانيات .

يحب اجلمال، ويعجب به �صواء كان جمال الب�صر اأو الطبيعة اأو الفن .

كان يرتاح وي�صر عندما يرى اأن من يرافقونه يتمتعون بالأناقة وال�صكل اجليد، وم�صدر 
ال�صرور كما اأحلله هو اأنه كان يفتخر اأمام الآخرين بال�صباب الفل�صطيني الكفوؤ  والأنيق .

ال يحب ال�صمنة، وال يفلت �صابط من �صباط اجلي�س من تعليقه الالذع، اذا الحظ اأن 
وزنه زاد عن احلد املقبول، ول يرتدد يف ابداء مالحظة حول الوزن، اذا لحظ زيادة فيه لدى 
اأي من م�صاعديه اأو وزرائه اأو م�صت�صاريه، ويعجب يا�صر عرفات باملراأة اجلميلة ول يرتدد يف 
ابداء مالحظة متدح جمالها اأو اأناقتها بتهذيب �صديد، فهو يعلم اأن هذا املديح �صوف يثلج 

�صدر املراأة ويجعلها �صعيدة.

قالئل هم الذين �صاهدوا يا�صر عرفات مي�صك بالإبرة واخليط ليغلق ثقبا يف جرابه، 
واأنا اأحد هوؤلء القالئل وعندما �صاألته ملاذا تفعل ذلك ؟ قال: حتى ل اأرمي اجلراب وحتى 

ا�صتخدمه مدة اأطول ولأن هذا العمل يريح اأع�صابي قليال، لأنه يبعدين عن العمل الذهني.

خالل ال�صفرات البعيدة ينام يا�صر عرفات ملء جفنيه يف الطائرة، ول ي�صتيقظ حتى 
حني تهتز اهتزازا مقلقا، وي�صتيقظ قبل الهبوط بن�صف �صاعة لي�صتعد للعمل .
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عبدالرحيم  املرحوم  وكان  عا�صف جدا،  تون�س يف جو  من  للجزائر  اأقلعنا  اأننا  اأذكر 
الطائرة اهتزازا  للنوم على مقعده، اهتزت  اأخلد  الذي  للرئي�س  الوفد املرافق  اأحمد �صمن 
فتح  وعندها  توازنهم،  اجلال�صني  اأفقد  مما  الأمتار  ع�صرات  الطائرة  هوت  وفجاأة  �صديدا، 
باأن مطبا هوائيا كبريا واجهنا، واأن الأمور  اأبلغوه  يا�صر عرفات عينيه وقال. ماذا ح�صل؟ 
الآن على ما يرام، واأغلق عينيه ثانية واأخلد للنوم، فقرر عبدالرحيم اأحمد األ يعود على نف�س 

الطائرة ال�صغرية الى تون�س واأن يتوجه بطائرة جتارية كبرية.

عرفات مثقف ثقافة عالية من خالل مطالعاته وخلفيته العلمية )كمهند�س(، والأحب 
له ربط معلوماته وثقافته ربطا مفيدا بالواقع ال�صيا�صي، وبال�صراع دوليا واقليميا وحمليا، 
اأ�صتمتع  وكنت  مذهلة،  التاريخ  ف�صول  بع�س  بتفا�صيل  ومعرفته  كبرية،  بالتاريخ  فمعرفته 

بال�صغاء له عندما ي�صرد ق�ص�صا تاريخية ترتبط بالبلدان التي نطري فوقها.

يا�صر عرفات حازم و�صارم عندما يبت باأمر املهام والعمل والجناز، وهو دمث ولطيف 
ومهذب مع �صيوفه وزواره من �صيا�صيني واعالميني وقادة ومواطنني، حنون على ال�صعفاء، 

يحب الأطفال ويحمي الن�صاء اللواتي يتعر�صن للظلم .

ويوؤمن  ومت�صامح  الذهن  منفتح  لكنه  فر�صا،  يقطع  ل  وموؤمن،  م�صلم  عرفات  يا�صر 
م�صيحيني  �صوا�صية،  املواطنني  مع  ويتعامل  اليه،  به  ما عهد  على  اأمني  والتوحيد،  بالتعاي�س 

كانوا، اأم يهودا، اأم م�صلمني.

جريء عندما يتطلب الظرف ذلك واأحيانا ت�صل جراأته حد املجازفة لكنه حكيم يف 
الوقت ذاته ويح�صب لالأمور ح�صابها، �صجاعته لي�صت مو�صع نقا�س، فالكل يعرف اأنه خا�س 
ويخو�س معارك �صعبه بروحه وعقله وج�صده، وهذا ما اأك�صبه احرتاما وهيبة لدى �صعبه منذ 
معركة الكرامة، مرورا مبعارك اأيلول 1970 يف الردن، ومعارك لبنان العديدة واأهمها غزو 
�صارون للبنان وحما�صرة قيادة الثورة وقيادة احلركة الوطنية اللبنانية يف بريوت العا�صمة .

ح�صه الأمني خارق لدرجة كبرية، ول يعتمد يف ترتيباته الأمنية ال على نف�صه وجهاز 
من حر�صه اخلا�س ينتقي اأع�صاءه بحذر �صديد، ويخ�صعون لتجربة طويلة .

جنا من عدة حماولت اغتيال حاولت الأجهزة ال�صرائيلية القيام بها، وكذلك الطريان 
احلربي ال�صرائيلي، وتراوحت هذه املحاولت بني حماولة د�س ال�صم له يف بريوت وق�صفه يف 

�صوارع بريوت بطائرات ف 16،  الى حماولة تدمري مقره برام اهلل فوق راأ�صه.
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نايف حواتمة
يدافع  وهو  تويف  لأنه  �صعبه،  �صمري  يف  الأب��د  اإلى  يبقى  اأن  يجب  العظيم  القائد  هذا 

ب�صرف عن حقوق �صعبه.

أحمد سعدات 
 �صعار ال�صراع الوطني الذي �صحى بحياته يف خدمة الق�صية الوطنية الفل�صطينية.

كوفي عنان
�صيبقى يف الذاكرة اإلى الأبد على اأنه هو الذي قاد الفل�صطينيني يف عام 1988 اإلى قبول 

مبداأ التعاي�س ال�صلمي بني اإ�صرائيل والدولة الفل�صطينية امل�صتقبلية'. 

 مل يعمر لريى حتقيق هذه الروؤية.

البابا يوحنا بولس الثاني 
كان قائدا ذا �صخ�صية قوية، اأحب �صعبه وحاول قيادته نحو التحرر الوطني.

 جورج بوش
هذه  يف  نداء  ووجه  الفل�صطيني،  التاريخ  يف  هاما  منعطفا  ت�صكل  عرفات  يا�صر  وفاة 
املرحلة النتقالية اإلى كافة اأبناء املنطقة والعامل من اأجل حتقيق تقدم نحو ال�صالم معربا يف 
الوقت نف�صه عن الأمل يف اأن يجلب امل�صتقبل لل�صعب الفل�صطيني ال�صالم وحتقيق تطلعاته يف 

قيام فل�صطني م�صتقلة ودميقراطية ومتعاي�صة يف �صالم مع جريانها.

كولن باول
عرفات ميثل يف نظر الفل�صطينيني اأمل وحلم حتقيق دولة فل�صطينية م�صتقلة، �صنقوم 
اأجل  من  النتقالية  املرحلة  هذه  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  وم�صاعدة  لدعم  و�صعنا  يف  ما  بكل 

حتقيق ال�صالم.

نايف حوامتة

كويف عنان

وزير اخلارجية  المريكي كولن باول
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 فالديمير بوتين 
�صخ�صية �صيا�صية ذات مكانة عاملية، ووفاته مبثابة خ�صارة كربى للقيادة الفل�صطينية 

ولكل الفل�صطينيني.

هو جينتاو
اأجل ا�صتعادة  �صخ�صية �صيا�صية لمعة وقائد مرموق مل يتوان عن الكفاح العادل من 

احلقوق امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني. 

آرييل شارون
وفاة عرفات قد ت�صكل منعطفا تاريخيا يف ال�صرق الأو�صط، وعلى القيادة الفل�صطينية 
التي �صتخلفه اأن تفهم اأن اإحراز تقدم يف العالقات مع اإ�صرائيل وحل امل�صاكل العالقة مرهونان 

اأول وقبل كل �صيء باحلرب �صد الإرهاب التي عليهم خو�صها.

شمعون بيريز 
كان �صريكا يف مرحلة من الطريق )طريق ال�صالم( باعرتافه باإ�صرائيل يف حدود عام 
1967، لكنه ارتكب خطاأ بانتهاجه نهج الإرهاب وهو ما ندفع ثمنه جميعا، وفاة عرفات تفتح 

�صفحة جديدة وت�صكل فر�صة تاريخية من اأجل التو�صل اإلى ت�صوية. 

ميشلين كالمي
كان �صخ�صية يكرث انتقادها ككل ال�صخ�صيات القوية، و�صعارا للهوية الفل�صطينية ومل 

يتمكن من حتدي القدر واإبرام ال�صالم. 

الرئيس السويسري جوزيف دايس
حل  عن  البحث  يف  دورا  دائمًا  لعبت  �صوي�صرا  اإن  واملنفتحة.  الكاريزمية  ال�صخ�صية 

�صلمي لنزاع ال�صرق الأو�صط.

 الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني 

�صمعون برييز

الرئي�س ال�صيني هو جينتاو
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بيتر لوينبيرغر 

وفاة عرفات خ�صارة بالن�صبة لكل الذين تهمهم حقوق ال�صعب الفل�صطيني.

الصحافي بيار هازان 
اأب الأمة،  اختفاء عرفات ميثل حتديا جديدا بالن�صبة للفل�صطينيني، فهو كان مبثابة 
وباختفائه، على الفل�صطينيني الربهنة على اأنهم قادرون على البقاء موحدين وهو ما يبدو 

غري موؤكد. 

يا�صر عرفات واحد من جيل الزعماء العظام اأينما دفن حني تواتيه املنية، �صوف ياأتي 
اليوم الذي �صوف يعاد دفنه بوا�صطة حكومة فل�صطينية حرة.

 يا�صر عرفات  واحد من جيل الزعماء العظام الذي نه�س بعد احلرب العاملية الثانية.

مرافق الرئيس محمد  الداية
ا�صت�صمحك بان اعرتف الآن اأمامك، ففي دنياك حر�صت اأن ل اطرق بابك  كي ل اأزيد 

من همومك وعذابك وكي ل اتهم باين متملق اأو منتفع .

الروؤيا �صاقت  ات�صعت  كلما  بحرارة  لكن  اأخاطبك  اأن  مرارة  واأود  فتنتابني  الآن  اأما 
اأول الر�صا�س واأول احلجارة  يا من تعر�صت لغارة تلو الغارة  من الأعداء تارة  العبارة  يا 

وكنت تت�صدى لها بكل مهارة وجدارة ففي كل مرحلة كانت لك ال�صدارة. 

دعني اأ�صارحك يا جبل مرحلة قطف الثمار بداأت على عجل لكنني اأطمئنك، ما زال 
هناك اأمل  فبع�س الرجال على العهد ل تزل. 

نبيل عمرو 
عرفات كما هو مبا يعجبني ول يعجبني رجل مميز وممتلئ باملعاين والبعاد، عرفات 
رجل عادي يرتدي بيجامة مقلمة من القما�س الكا�صتور ال�صعبي. يجل�س على �صريري حافيا 
وامامه �صينية حتتوي على الفطري امل�صلتت بال�صمن البلدي والق�صطة، اخلبز البلدي الذي 

كان يعد ا�صهى خبز على وجه الر�س. 

حممد الداية مرافق الرئي�س

نبيل عمرو
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 عرفات ل تهمه �صحة اخلرب من عدمه بل كيف �صيخدمه اخلرب، كان يت�صرف دون 
تفكري، عندما اخذت من ال�صني الى ال�صكندرية بدون ان يبلغ م�صر لذا غ�صب منه عبد 
النا�صر فان عرفات دعا الوفد اليراين للقمة العربية بدون تن�صيق مع امل�صيف يف تون�س ولعل 

هذا الت�صرف يعرب عن �صخ�صية عرفات يف جنون اجلغرافيا.

"ال�صربة التي ل  كان هناك خمت�صون لطرح ال�صئلة التي تريح وكان ي�صتعمل تعبري 
تقتلنا تقوينا" بكرثة ولبنان منر م�صتقر رغم ان املمار�صة  تعك�س للكثري انه م�صتقر.

 وكان يردد عبارة اهلل ي�صاعد النا�س حني كانوا يفرون من و�صوله الى اماكن �صكناهم 
اثناء الق�صف لن وجوده كان مدعاة لق�صف املكان  اثناء ح�صار بريوت. 

كيف يبداأ يوم عرفات؟ يخلد للنوم بعد الثالثة �صباحًا، وغالبًا ما كان يقول يف اليوم 
التايل: "مل اأمن، رغم املنوم". ويتناول فطوره عند التا�صعة، وي�صتقبل يف �صالون بيته بع�س 
احلالت، ويتفقد الطلقات يف م�صد�س �صميث، وي�صع الكوفية املرقطة حني يكون يف برناجمه 
ا�صتقبال �صخ�صية ر�صمية رفيعة امل�صتوى، ويف ال�صتاء يرتدي قبعة الفرو، التي عندما يرتديها 
اأمامه  التي  الأوراق  من  وعندما ميل  ال�صوفيتي.  الحتاد  للحديث عن  فر�صة  هناك  ت�صبح 
يكرر: "اأف، الأوراق ل تنتهي"، ويرد اأحد اجلال�صني: "مادام هناك ثورة، هناك ورق، اهلل 

يقويك يا ري�س". 

ممدوح نوفل

كان ابو عمار رجال �صبورا موؤمنا. اآمن بالق�صاء والقدر ومبقولة "لن ي�صيبكم ال ما 
كتب اهلل لكم". وظل يتمنى ال�صهادة من اجل فل�صطني، واقتنع باحلديث النبوي القائل اعقل 

وتوكل والتزم به يف �صلوكه اليومي.

وبهذا الميان وتلك القناعة ت�صدي ابوعمار للموت ب�صالبة وتغلب عليه وطرده مرات 
عندما حام حوله يف ال�صفة والقطاع واجلولن ويف تون�س وبريوت وجنوب لبنان وجبل ال�صيخ 

وطرابل�س واغوار نهر الردن ال�صرقية والغربية..الخ .

الولى عندما احكم اجلي�س  �صارون مرتني  ابوعمار اجلرنال  وبال�صرب والميان قهر 
وللعرب  ل�صعبه  وقال  احل�صار  ت�صديد  على  ورد  اهلل،  رام  يف  مقره  على  الطوق  ال�صرائيلي 
ومرة  يقول.  ما  يعني  وك��ان  �صهيد"  �صهيدا  �صهيدا  واري��ده��ا  طريدا  "يريدونني  وال��ع��امل 
اأخرى عندما حو�صر يف بريوت عام 1982، واجرب �صارون على فك احل�صار وفتح الطريق 
البحر ركوب  قبل  ال�صحفيني  �صوؤال  على  رد  ويومها  بندقيته.  حامال  �صاملا  عرفات   وخرج 

يف 30 اآب 1982: "انا ذاهب اإلى بلدي فل�صطني وعا�صمتها القد�س".

ممدوح نوفل
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فاروق القدومي
وانطلقت عا�صفتها  ثورتها  اأعلنت فتح  القمر"،  يغيب  "حتى  ال�صّر  بكلمة  عندما نطق 
لتدق اأول م�صمار يف نع�س الوجود الإ�صرائيلي، وتناقلت �صحف العامل نباأ ثورة اأبناء املخيمات، 

ثورة الالجئني، ثورة حتمل رايات التحرير والعودة لتق�صي على الت�صرد وال�صتات.

الغادر  للر�صا�س  الفتح  اأبطال  ويتعّر�س  الدرب  رفيق  يا  امل�صرية  وت�صتمر  الأيام  ومتر 
من خلف احلدود ونخرج من احل�صار مبزيد من االإ�صرار والعناد ونواجه �صورًا من الرف�س 
والعدوان، وي�صدح �صوت القائد القومي الكبري الزعيم اخلالد جمال عبد  النا�صر بالقول: 

املعا�صر لأمتنا العربية".  التاريخ  يف  ظاهرة  اأنبل  الفل�صطينية  الثورة  "اإن 

عثمان أبو غربية
اإلى درجة اللغز، ت�صتطيع ان تقراأه وتف�صره بو�صوح �صم�س  كان يا�صر عرفات وا�صحًا 
يكون  ما  اأ�صبه  وكان  اآخر،  عامل  اإ�صكاليات  من  اإ�صكالية  وكاأنه  وفيه  معه  وحتتار  ال�صباح، 

باملحيط بعمقه وات�صاعه وتياراته واأعا�صريه وقدرته على احتواء الأ�صياء بغثها و�صمينها.

ذرائعية  فيه  واأبعدهم،  املالئكة  اإل��ى  الب�صر  اق��رب  الأخ��ط��اء،  وكثري  الف�صائل  كثري 
ومر�صهم  وقمحهم  الآخرين  خبز  يف  يدخل  جتلياتها،  باأرفع  الإن�صان  واإن�صانية  ال�صيا�صي 

و�صفائهم واأفراحهم واتراحهم وله مل�صة خا�صة ترتك اأثرًا مبا�صرًا و�صاحرًا. 

عبد الرحيم ملوح
معظم  يف  الم��ر  بهم  ي�صل  ال��ذي  الكبار  القادة  نوعية  من  عرفات  الراحل  الرئي�س 
الأحيان الى التماهي بني امل�صروع الوطني و�صخ�صهم، ورغم املاأخذ على من ي�صابون بهذه 
احلالة بان امل�صروع الوطني م�صروع كل ال�صعب، ولي�س م�صروعا مقت�صرا على القائد او القادة 

مهما بلغت رمزيتهم.

ال ان الرئي�س ال�صهيد اأبا عمار رغم عملية التماهي التي عا�صها مع امل�صروع الوطني 
مل تدفعه هذه احلالة اإلى الت�صحية بامل�صروع الوطني حل�صاب �صخ�صه كما ح�صل مع بع�س 
القادة يف التاريخ، بل على العك�س من ذلك فانه �صحى بكل ما هو �صخ�صي مبا يف ذلك حياته 

من اجل ن�صرة امل�صروع الوطني الفل�صطيني من اجل حرية وا�صتقالل �صعبه.

فاروق القدومي

عبد الرحيم ملوح
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ياسر عبد ربه 

اإلى حد  على الطرف الآخر من عدم احل�صم تقف اجلراأة، كان يا�صر عرفات جريئا 
التهور اأحيانا، وبدون جراأته تلك التي ت�صل اأحيانا حدود الالمعقول اخلرايف، واأحيانا اأخرى 
حدود الال ماألوف املتطرف، رمبا ما كنا و�صلنا باحلركة الوطنية الفل�صطينية اإلى ما و�صلت 

اليه.

اإن جراأته وحدها هي التي دفعت لتخاذ قرار البقاء داخل قرية الكرامة خالفا لن�صائح 
وتقديرات بع�س الع�صكريني "العباقرة" .. ومنهم من ظل يتباهى على �صا�صة اجلزيرة حتى 
ح�صابات  "املجنون" وفق  ق��راره  دفع  لقد  ع�صكريا،  موقفه  يف  الأ�صح  كان  باأنه  اأ�صهر  قبل 
من  االإ�صرائيلي  العدو  بهم  اأح��اط  الذين  ال�صهداء  ع�صرات  �صقوط  الى  الع�صكريني  اأولئك 
كل جانب، ولكنه القرار الذي اخرج احلركة الفل�صطينية اإلى ال�صارع الفل�صطيني والعربي من 

اأو�صع مداخله.

 كان لديه ح�س مرهف يدفعه اإلى انتهاز حلظة التهور والإقدام عليها وعدم تركها، وهو 
اإل يف حلظات حمددة، خا�صة يف ال�صنوات  احل�س الذي ظل يوجهه طوال حياته ومل يخنه 
اإلى اجلراأة، بدون  يلجاأ  باأن  الذي يغريه  الأخرية من حياته، ففيها اعتمد فقط على ح�صه 
اأن يرفقه بح�صابات دقيقة واإعادة ح�صابات كانت متليها اأو�صاع دولية، واإقليمية، واإ�صرائيلية 

اأ�صبحت اأكرث تعقيدا وخا�صة بعد اأحداث �صبتمرب الأمريكية.

أحالم مستغانمي
 علي ان اأجتهد كثريًا لكتابة رثاء يف الفل�صطيني الذي فا�صت اجلرائد مبوته املعلن بعد 

ان فا�صت الأخبار على مدى ثالثني �صنة باحتمالت حتفه.

لفرط ما مات، لفرط ما ُبعث حيًا، لفرط ما اأوهمنا بانه ال ميوت، ثم عاد واأكد لنا اأنه 
لن ميوت، ال �صهيدًا، �صهيدًا �صهيدًا، وجدنا اأنف�صنا مكيدة بعد اأخرى �صهودًا، �صهودًا، �صهودًا 

على ما ين�صبه له املوت من كمائن.
ما كان يتمّرن على املوت، كان منذ �صبعني �صنة يتمرن على احلياة، فاحلياة هي التمرين 
الأ�صعب لالن�صان الفل�صطيني املنذور بنهايات مفجعة، وكنا نتمرن على حتويل ماأ�صاته اإلى 

خرب عادي حتى ل نف�صح لها جماًل للنكد بنا، والقامة الدائمة فينا.
تعاملنا مع م�صل�صل حزنه الطويل النف�صي كما تتعامل بع�س النظمة العربية مع الالجئني 
لتذكريهم  ب�صقف،  بيوت  بناء  فيها  مينع  القلب،  �صواحي  يف  ار�صًا  مبنحهم  الفل�صطينيني، 

باأننا تكرمنا عليهم باجلدران، وبان لهم بيتًا غري ق�صديري يف وطن قيد الجناب.

اعتدنا ان نراه يقيم يف منايف التاريخ، مطرودًا من مرفاأ اإلى اآخر، �صامتًا خلف مرتا�س 

يا�صر عبد ربه 

الروائية احالم م�صتغامني
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باأن يهان الرمز حتى ح�صره يف غرفة يف خندقه  َقِبلنا  اآخر.  او  اآخر، حما�صرًا يف جحر  او 
الأخري، ل تليق بقامة ق�صيته، ول ب�صرف هو �صرفنا.

ويوم جردوه من كل �صيء ومنعوا عنه حتى املاء، ملزيد من اذلله، تعلم ان ي�صرب من 
كاأ�س الكربياء، واأن ي�صتحم بالأمل ويتطهر بالذاكرة، ويتو�صاأ لكل �صالة بدم ال�صهداء.

وجوه  ملاء  انقاذًا  �صموده  يف  ان  لعلمه  احلياة،  ماء  من  يجردوه  ان  يرف�س  كان  فقد 
الفل�صطينيني. وملاء وجوهنا فقد كان عليه ان ي�صمد ويبقى منت�صبًا رافعًا �صعارات الن�صر 

وال�صدامات، مدافعًا عن اخر خندق للكربياء العربية.

وكمائن  املوت،  فخاخ  بتحديه  ا�صطورته  �صنع  الغريقي،  بقدر  فل�صطينيا  بطاًل  كان 
العداء، ومقاومة حوريات ال�صهوة الأر�صية والوقوف وحيدًا يف مواجهة لعنة الآلهة اجلدد 
الذين يقطنون العامل من خلف مكاتبهم البي�صاوية ويخرجون وطنًا اإلى الوجود ويخفون اآخر 

من على وجه الر�س، بجرة قلم.

حتّداهم بان �صنع له وطنا يحمله على كتفيه اينما م�صى، حول قطعة قما�س من اللونني 
البي�س وال�صود اإلى قطعة �صطرجن ينازل فيها العداء على رواية التاريخ واجلغرافيا...من 

وجهة نظر ال�صحية.

مل يك�صب كل اجلولت لكنه �صدد لال�صرائيليني �صربة تاريخية، عندما انت�صر باهداء 
فل�صطني علمًا ا�صهر من علمها الر�صمي، علمًا مال�صقًا ل�صورته متوحدًا ج�صديًا به حتى غدت 

فل�صطني وطنًا ملفوفًا يف كوفيته.

�صمعته مرة ي�صرح اثناء مقابلة تلفزيونية العناية التي ي�صع بها تلك الكوفية التي تبدو 
يف منظرها وهي من�صابة على كتفه مطابقة خلريطة فل�صطني.

ذهلت وهو يقف امام خريطة وطنه امل�صروق، معتمرًا حلمه بوطن م�صرًا كل �صباح، 
يوم  متنيت  فيه،  ويدفن  الأ�صرف  قد�صه  يف  وي�صلي  حتمًا  �صي�صتعيده  انه  على  يرتديه  وهو 
جنازته لو �صحت ما. عرفات عا�صت كوفيته لنقد حلمه الأخري لرفع من الر�س حلما حمله 

على كتفه عمرًا كاماًل ولذا عا�س حممول يف ذاكرة الفل�صطينيني على اكتاف القلب.

ولكن حتى زوجته �صهى ن�صيت يف حزنها الأنيق ان ت�صع كوفيته على كتفّي ابنته التي ما 
وجد وقتًا ليح�صنها يف حياته، لنهماكه يف احت�صان �صعٍب باكمله.

بعده �صيتناوب الكثريون على قيادة الدولة الفل�صطينية، لكن لن ياأتي احدهم معتمرًا كوفية، 
فوحده عرفات كان كائنًا رمزيًا. وكل فاجعة الفل�صطينيني ودموعهم تدفقت من هذه احلقيقة.

يا�صر  مبوت  ولى  قد  الكوفية  زمن  ان  املوجع،  ادراكنا  ففي  العرب،  نحن  حزننا  اما 
عرفات، اإننا يف زمن عوملة املهانة، �صرنتدي طوياًل حداد موتانا.
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محمد حسن األمين 
انه واحٌد من القادة الأفذاذ ممن ي�صعون خطوطًا حمراء ل ي�صتطيع اأحد بعد موتهم اأن 
يتجاوزها، ولقد فعل ذلك يا�صر عرفات يف اأ�صعب الظروف وحتت اأق�صى ال�صغوط التي تعجز 
القادة وامللوك  اإرادة  التي ت�صقط حتت ملعانها  عن حملها اجلبال، ويف وجه كل الغ��راءات 
الروؤ�صاء  وكان  ي�صعف  ومل  معبدة  امل�صاومة  طريق  وكانت  ي�صاوم  فلم  �صاأنهم،  عظم  مهما 

وامللوك يتهالكون يف طلب الر�صا من �صادة العامل اجلدد!

وا�صت�صهد اأبو عمار وهو يهتف "ل ... ل للم�صاومة على دولة فل�صطينية ول للم�صاومة 
على عا�صمتها القد�س ال�صريف"، وبقطرات دمه الطاهر اأعاد ر�صم اخلط الأحمر حتت هذا 
الفل�صطينية  الدولة  العظيم وطالئع  �صعبه  وها هو  را�صيًا مر�صيًا،  ربه  اإلى  ال�صعار، وذهب 

الكربى يتلون بجهادهم عمق الميان باهلل وف�صل الوفاء مل�صرية قائدهم

محمد زهدي النشاشيبي 
رحل الزعيم املوؤمن الذي ل يعرف اخلوف ول يهاب املوت وقد قال له ذات مرة الدكتور 
ا�صامة الباز ونحن نهم بركوب الطائرة من القاهرة اإلى تون�س، وهو يرف�س تقدمي التنازلت 
رغم ال�صغوط االمريكية "حيقتلوك يا اأبو عمار" فاإجاب اأبو عمار: " مرحبا بال�صهادة، اإنني 

ل اأخ�صى املوت وامتنى اللحاق باخواين القادة ال�صهداء".

العربي  الر�صمي  امل��وق��ف  ت��راج��ع  ب�صبب  والح��ب��اط��ات  ال�صعبة  ال��ظ��روف  ك��ل  رغ��م   
ل  اآت  الن�صر  وان  بعدالة ق�صيته  موؤمنًا  ملكًا  واثق اخلطوة مي�صي  وال�صالمي، ظل عرفات 

ريب فيه.

محمد بركة

كنا جمموعة من اأع�صاء الكني�صت العرب واليهود ذات يوم يف �صيافته يف اأوائل العام 
اأحوالهم  وي�صاأل عن  كيف ميازح من حوله  وراأي��ت  مدينة غزة،  الرئا�صة يف  مقر  2000 يف 
فانتهزت  اإليه،  املوجهة  التف�صيلية  الر�صائل  ويراجع  التف�صيلية  التقارير  ويتابع  التف�صيلية 
لل�صعب  ك��اأب  اإمن��ا  الفل�صطيني  لل�صعب  كرئي�س  تت�صرف  ل  اأن��ت  بيننا:  له  لأق��ول  فر�صة 

الفل�صطيني.

وبناتي  اأبنائي  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  جميع  اأن  ا�صعر  نعم  موؤكدا:  الفكرة  راقته 
واإخوتي.

حممد زهدي الن�صا�صيبي

  حممد بركة
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ناهض منير الريس 
ياألف  اأن  ال�صهل  من  ب�صيط�ا  اإن�صانا  العباقرة،  كبقية  ك�ان،  عرفات  يا�ص�ر  اأن  �ص�ك  ل 
ويوؤلف. ولكنه يف �صميم عمله اجلوهري الذي هو طبعا تاأ�صي�س الثورة الفل�صطينية وقيادتها 

وتاأ�صي�س ال�صلطة الفل�صطينية وقيادتها.

اإن�صان من حلم ودم، ويتجلى ذلك  اأنه  تن�صيك  اأ�صبه بظاهرة طبيعية جبارة قد  كان 
مبجرد املالحظة الب�صيطة املبا�صرة لدى حماولة تخيل عدد �صاعات العمل التي اأداها يوميا 
طوال مدة قدرها اأربعون �صن�ة. فلو اأن مو�صوعة الأرقام القيا�صية حتفل بالإح�صاءات اجلدية 
اأطول  على  اليومية  للمثابرة  العاملي  القيا�صي  الرقم  االأمامية  تدرج يف �صفحاتها  اأن  لوجب 

�صاعات العمل.

أحمد الطيبي

اآمن اأبو عمار طيلة م�صريته الن�صالية اأن ال�صعب الفل�صطيني "�صعب اجلبارين" ل ميكن 
له اأن يهون ول اأن ي�صتكني للظلم والعدوان مهما طال النفق وا�صتدت حلكة الظلمات فيه.

الآلم  درب  على  �صار  الآمنة،  الكرمية  باحلياة  �صعبه  وحق  ق�صيته  بعدالة  موؤمنا  كان 
واالأ�صواك حتمل من ظلم ذوي القربى، وما الن، واجه العدو يف الداخل واخلارج، وما انت�صر 
اإل لفل�صطني، كانت هي ق�صيته الأولى وكان فينيقها الذي انتف�س من الرماد يف وقت كانت 
وت�صتيت  وتقا�صمها  فل�صطني  لواأد  ت�صعى  كلها  والإقليمية  الدولية  والتحالفات  الأحالف  فيه 

اأبنائها، وتدني�س قد�صها.

مل يكن اأبو عمار جمرد  رئي�س اأو زعيم اأو قائد. كان الرمز بامتياز يف ع�صر عزت فيه 
الرموز على الأمة وال�صعب. امت�صق اأبو عمار قرار فل�صطني امل�صتقل �صالحا يف وجه اخل�صوم 
وتاجها  الأمة  وذاتها عرو�س  لنف�صها  فل�صطني  فعادت  الأ�صدقاء،  قبل  والإخوة  الأعداء  قبل 
وعنوانها، ومل يكن ممكنا بعد ح�صارها اأو تغييبها اأو بيعها ل هي ول نا�صها يف �صوق النخا�صة، 
اأن  ورف�س  اأبى  لرمز  الأمة  انت�صرت  ومعها  عمار  لأبي  املغيبة  الغائبة  فل�صطني  فانت�صرت 

ي�صاوم اأو ي�صت�صلم، بل اأ�صر على احلق والعدل، وعلى الرباط يف اأر�س الرباط.

احمد الطيبي



285

جميلة صيدم
ال�صتثنائي  القائد  لأن��ه  والتف�صري،  ال�صرح  ومنهج  الق�صية  معجم  عمار  اأب��و  �صيبقى 
العمل  اأبي عمار يف بع�س الأحيان من�صة لأبجديات  ا�صتثنائية، فقد �صكلت ظاهرة  لق�صية 
الفل�صطيني من ناحية النتماء، وال�صرب على ال�صدائد، والزهد يف العي�س من اأجل م�صلحة 
الوطن واالرتباط بالق�صية على اأر�صية الثوابت الوطنية ولي�س على اأر�صية الذات، واملنفعة 
ال�صخ�صية اأو املكا�صب اخلا�صة، فقد �صملت تلك الأبجديات اأي�صًا �صالبة يف املوقف، وعدم 
يف  ي�صهد  لن  الفل�صطيني  الن�صال  اأن  يبدو  حيث  بالثوابت،  والتم�صك  املبادىء  عن  التنازل 
الفل�صطينية  الن�صالية  ال�صخ�صيات  بع�س  كونتها  التي  املواقف  بع�س  �صوى  املعا�صر  الزمن 

ولكنه كان الأكرث، والأكرب متايزًا.

انتصار الوزير
�صمودك  نتذكر  وال��ع��ط��اء.  والت�صحية  وال�صموخ  وال�صمود  ال�صجاعة  فيك  نذكر 
الأ�صطوري يف كامب ديفيد حيث قلت ل للتنازل عن القد�س ... ول للتنازل عن حق العودة 
لالجئني. وعندما قال لك اأحدهم ان هناك اأنظمة تتغري يف ال�صرق الأو�صط قلت لهم: اأدعوكم 
للم�صاركة يف جنازتي. وهذه و�صيتك لكل اأبنائك اأبناء �صعبك الذي منحك كل احلب والتقدير 
والطاعة لأنك حققت له يف كفاحك مع اخوتك يف القيادة الفل�صطينية الذي امتد اأكرث من 
اأربعني عامًا،  حققت له ال�صخ�صية الوطنية الفل�صطينية وحملت ق�صيته اإلى كل اأرجاء العامل 
رمزًا  كوفيتك  وكانت  والتاأييد،  الدعم  لها  ح�صدت  عاملية  ق�صية  فل�صطني  ق�صية  فاأ�صبحت 

للن�صال ورمزا للحرية، يتزين بها �صباب العامل تعبريًا عن ت�صامنه معك ومع �صعبك.

نعيم الطوباسي 
اأريد �صحافة م�صتوردة و�صحفيني  ت�صاوؤون ولكنني ل  اكتبوا ما  اأبو عمار دائمًا:  يقول 
م�صتوردين. كانت ال�صحافة وال�صحفيون يف عهد اأبي عمار تتميز بال�صموخ، تتميز بالزدهار، 
ر�صالة،  ذات  الراحل  الرئي�س  عهد  يف  �صحافة  احلقيقي،  بالنتماء  وتتميز  باملعنى  تتميز 
يعمل  ل�صعبه،  ويعمل  واملوؤ�ص�صات  للقد�س  يعمل  وللق�صية،  للوطن  يعمل  باأنه  ي�صعر  ال�صحفي 
لأن هناك من يقّدر عمله، كان هناك قائد عظيم يتابع وي�صاأل ويراقب، كان �صاحب القلب 
الكبري والهدف الكبري والروؤية الثاقبة فكان يجمع الكل يف الكل، والكل يف الوطن والكل من 

اجل الق�صية.

انت�صار الوزير

نعيم الطوبا�صي 
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 سميح القاسم

غب���رت�����نا الف�ص��ي  م��ص��د�ص��ك  اخل�صرتع��ل��و  غ���صنك  ي��ذوي  الع��وا�صم  وف����ي 
�صج�رواوف��ي �صع���ودك من ل��م يغ����رهم ت�عب وم��ا  �صج���وا  فم��ا  ي��خ��وروا.  ب���اأن 
ن���وازعهم اأغوت  م���ن  �صغ��������رواوف��ي هبوط���ك  ل���كنهم  كب����رت.  غن�����ائ���م 
موا في���ك خي���ر ال���ذات فانته�زوا انته�زواتو�صَّ كيفم���ا  نه������ارًا  وف�����روا  لي����اًل 
وث�علب������ه اأفع������اه  الغ���اب  والنم�����رواإن�����ه  واحل����رذون  وال�صب���ع  وال�صب��ع 
الظفرواأن���ت م��ن اأنت. ح���لم مل يع��د دم���ثًا ا�صتوج�ب  م���ا  �ص���وى  خي����ار  ف���ال 
لهي������ة ال�ص��ق������راء  الأم�م  ح�ص��رواوه��يئ�����ة  ول  غ��ابوا  م��ا  وال�صفر  وال�صم�ر 
واحل�ص���روجم��ل�س الأم���ن يف اأم���ن حم����ا�ص�ره الب�����دو  ل��ديه���ا  فه��ان  ع��زت 
دمن������ا ح�ب���ره  �صف��ر  له���اي  خب����روع���دل  موتن�����ا  ع����ن  �صح���ائف���ه  وف���ي 

غسان تويني
اأن  القمة ال�صالمية يف لهور، طلب مني  الى موؤمتر  عندما قرر عام 1974 الذهاب 
اأدعو البطريرك اليا�س الرابع، بطريرك العرب لريئ�س وفد كل الطوائف امل�صيحية ويتوجه 
القد�س.  املوؤمتر كان حترير  العرب، لأن مو�صوع  امل�صيحيني  با�صم  فيه  املوؤمتر ليخطب  الى 

والقد�س لنا. 

وملا اعرت�س بعد و�صولنا حاكم عربي �صمج على اعتالء البطريرك املنرب وال�صليب على 
�صدره وع�صا الرعاية يف يده، بلغ اأبو عمار كل الروؤ�صاء مبن فيهم من مل يكن يف حياته قد 
�صاهد كاهنا، فكيف ي�صغي الى بطريرك يف جممعه؟ ان كلمة البطريرك هي كلمة فل�صطني 

يتكلم قبال وبعده رئي�س فل�صطني.. او ل يتكلم!

وتكلم البطريرك وال�صليب على �صدره ويف كل  كلمة من خطبته وكان ي�صرب بع�صاه 
الر�س وهو يتكلم دفاعا عن قد�صية الق�صية، ول قد�صية، لق�صية العرب من دون م�صيحيهم.

ال�صاعر �صميح القا�صم

غ�صان تويني
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اللواء محمود الناطور
يق�صي معظم  فهو  للحديث عنه،  املجلدات  تكفي  ل  الرمز،  القائد  الإن�صان  اأبو عمار 

اأوقاته من خندق اإلى خندق ومن مرتا�س اإلى مرتا�س ومن طائرة اإلى طائرة..

 ما ارتدى يوما �صوى تلك البدلة الكاكية.. ول اأكل يوما اإل القليل من الطعام، وغالبا، 
تكونت وجبته من كوب �صاي وب�صع حبات زيتون وقطعة من اجلنب.

وكان رفاق دربه يجودون عليه اأحيانا ببدلة كاكية، مي�صح حذاءه بيده.. يرتب �صريره 
املتوا�صع كجندي دائم ال�صتعداد، مل يرتك كوفيته يوما.. حتى �صارت الكوفية تعني اأبا عمار 

والثورة والق�صية وكل هذا الرتابط بني القائد وال�صعب وبني الإن�صان والأر�س.

مصطفى نبيل
 

"القاهرة حاليا"  اأول مرة يف مع�صكر تدريب بجامعة فوؤاد الأول  قابلت يا�صر عرفات 
عندما كان يتولى تدريب الطالب على ما يطلق عليه "التكتيك العنيف" وهو املع�صكر الذي 

تدفق عليه املتطوعون من ال�صباب.

ياأمر  حما�صًا،  املمتلىء   ال�صريع  واإيقاعه  العايل  ب�صوته  املع�صكر  ميالأ  عرفات  وكان 
ويحر�س، وتدب احليوية يف املع�صكر عند و�صوله، واأيامها كان طالبًا يف كلية الهند�صة، يقود 
الطابور الذي يتولى تدريبه، اإلى اأعمال خطرية يحر�صهم على القفز من اأماكن عالية، وعلى 

اقتحام حلقة من النريان، ول يقبل الرتدد من اأحد.

وكان �صمن جمموعة من ال�صباب الذين �صبق لهم ال�صرتاك يف حرب فل�صطني، تتولى 
تدريب كتائب اجلامعة، ثم ت�صحبهم اإلى اجلبهة وال�صرتاك يف معارك القتال.
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الشيخ عكرمة صبري 
عندما عاد يا�صر عرفات اإلى وطنه، عاد �صاخمًا مرفوع الراأ�س را�صخًا كالطود، موقنًا 
بحتمية الن�صر املبني، فاو�س وناور، اإل اأن قناعته قد ر�صخت لديه مع الأيام ومع املواقف اأن 

الإ�صرائيليني ل يريدون ال�صالم.

لته ا�صرائيل على املقا�س الذي تريده،  ولأنه رف�س ال�صت�صالم ورف�س الثوب الذي ف�صّ
فرحل  قتلوه،  والغدر  القتل  على  اجل��راأة  يف  كعادتهم  املطاف  نهاية  ويف  وحب�صوه  حا�صروه 
�صاخمًا كما عا�س، وانتهى عظيمًا كما كان مع بداية تاأ�صي�صه حلركة فتح وللثورة الفل�صطينية 

وملنظمة التحرير الفل�صطينية.

الصحفي عبد الباري عطوان 
ا�صبوعان كامالن من ال�صغوط ف�صلت يف ارهاب الرئي�س عرفات، ودفعه اإلى التفريط 
بالقد�س املحتلة، اأو حقوق الالجئني الفل�صطينيني، وظل �صامدًا كاجلبل رغم انه كان يقف 

دون �صند عربي، اأو دعم دويل.

قطعوا عنه خطوط الهاتف، ومنعوه من اأي ات�صال خارجي، واعا�صوه يف عزلة تامة حتى 
ينفردوا به، وي�صتخل�صوا ما يريدونه من تنازلت، وا�صرتاتيجيتهم كانت تقوم على اطالة مدة 

التفاو�س حتى ينهار يف النهاية، مثلما حدث مع الرئي�س امل�صري الراحل انور ال�صادات.

المتوكل طه
يا�صر عرفات ذلك الرجل املُعجز، املده�س واملربك، والع�صّي على التعريف، قاد ثورة 
�صعبة بكل مقايي�صها، يف زمٍن اأ�صيق من �صّم اإبرة ومكاٍن مليء بال�صوك وامل�صامري، ولكنَّ هذا 

الرجل ا�صتطاع اأن ميد زمنه وزمن ثورته اإلى رقم قيا�صي مل يكن من قبل.

الذي ت�صدى  الأهم  ال�صخ�س  لأنه  العربي،  تاريخنا  الأهم يف  املرحلة  يا�صر عرفات، 
للم�صروع ال�صهيوين يف املنطقة، ولأنه ال�صخ�س الأهم الذي حّول خميم اللجوء الى مع�صكر 

مقاتل، والتائه اإلى فدائي، واملهزوم اإلى �صخ�سٍ ذي احتمالت.

صخر حبش شاعر الثورة
�������دَّ ُع��������دواَن الإِب��������ادْة ق�������اَد امل�������ص���ريَة ب��ال��ك��ف�����اِح َو����صَ

��ج��ع��ان يف زم����ِن ال�������ِولدْة..   وب��ن�����ى ���ص���َ��الَم احُل�����بِّ ل��ل�����صُ
����ص���ه ع��ب��ادْة ��م�����س يف الأق�������ص���ى وك���رَّ  واأ�����ص����اَء ُن����ور ال�����صَّ
ل��ه��ا و�����ص����ادْة..  وال��ق�����د���ُس ب�������اُب اهلل ن��ح��و ال��ع��ر���س ح��وَّ

ال�صيخ عكرمة �صربي 

عبد الباري عطوان

املتوكل طه
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���ة ُب���ْع���د ال���ص��ت��ق��الل يف ظ����لٍّ ال�����ص��ي��ادْة  اأع��ط�����ى ال���ه���ويَّ
��ري��ق ب��ال ه�����وادْة .. �����د ال��ُب�����ص��رى ال����ذي ���ص�����قَّ ال��طَّ  ي��ا ���ص��يَّ
ي����ادْة ك����وع وُك���ن���ت ع����ن����واَن ال����رِّ  ح��ّط��م��ت اأ����ص���ن�������ام ال����رُّ
 وت�������رك���ت ف��ي��ن�����ا وح���������دًة ح�������وَل ال���ّث���واب���ت وال���ق���ي���ادْة..
���ورَت���ه املُ����ع����ادْة  وج��م��ع��ت ب���ني اأ����ص�������اب���ِع ال���َت���اري�������ِخ ����صُ
���ص��ع�����ُب اجل���ب���اب���رِة الأُب���������اِة ل��ه��م زم�����اُم ال��ًن�����ص��ِر َع����ادْة

صقر أبو فخر

يف التاريخ العربي املعا�صر ملعت يف �صماء املنطقة العربية �صخ�صيتان �صاحرتان هما: 
ال�صخ�صيات  جميع  بني  من  ال�صخ�صيتني،  هاتني  ولعل  عرفات.  ويا�صر  عبدالنا�صر  جمال 
العربية الأخرى، امتلكتا م�صروعًا �صيا�صيًا وا�صح املعامل، بل انفردتا بال�صعي الى حتقيق ذلك 

امل�صروع.

كان جمال عبد النا�صر يريد اأن يجعل من م�صر دولة اإقليمية مركزية لها �صاأن فاعل، 
اآ�صيا العربية كلها، وتو�صل الى ذلك اخلطب احلما�صية التي  ل يف افريقيا وحدهما، بل يف 
اختلطت فيها عبارات احلرية وال�صتقالل والوحدة بنربات �صوته الرخيم الذي طاملا ت�صلل 

الى وجدان العرب وافئدتهم عرب اآذانهم.

الصحفية إيزابيل بيزانو
كانت طفولة يا�صر عرفات، "جريحة"، فبعد وفاة والدته كانت زوجة والده اجلديدة 
قا�صية الطباع، ومل تكن تريد الهتمام باأطفاله من زواجه الأول، هكذا انتقل يا�صر يف الرابعة 
من عمره واأخوه فتحي، يف الثانية من العمر، للعي�س عند خالهما �صليم ابو ال�صعود الذي اأ�صبح 

مبثابة "مر�صده الروحي". وهو الذي زرع لديه اأفكار معاداة ال�صتعمار، والقومية العربية. 

 مادلين أولبرايت
ارجو ان  تعدين واحدة من اأ�صدقائك، واأمتنى اأن اأظل دائما فى عداد هوؤلء ال�صدقاء 
ولل�صعب الفل�صطيني. ودعني اأعرتف لك اأنني تعلمت منك الكثري .. تعلمت ال�صرب وال�صرار 
بال�صعب  معرفة  زدتني  اأنك  هو  منك  تعلمته  ما  اأف�صل  ولكن  املرونة  وكذلك  وال�صتمرارية 

الفل�صطيني.  

مادلني اولربايت
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منيب المصري
ح�صني امللك  مع  م�صاحلته  اأردت  فعندما   ، عمار  اأب��ي  ال�صهيد  مع  ق�صة  هنا   اأذك��ر 
�صومان  املجيد  وعبد  القحيمي  ال�صعودي  وال�صفري  انا  ذهبت   ، ايلول  حرب  70" بعد  "عام 
الى  فذهبنا  الردين،  امللك  مع  وم�صاحلته  الق�صر  الى  عرفات  يا�صر  مع  بالذهاب  لنقوم 

جبال عجلون، وافق ابو عمار واأكد انه ل يوجد لديه اي م�صكلة .

قابلتنا يف الطريق حواجز للجي�س الردين وكانوا يقومون بتهديد يا�صر عرفات ويتهمونه 
بامل�صوؤولية عن ايلول ، يا�صر عرفات كان رابط اجلاأ�س ول يخاف وكان يقول للجندي " احرتم 
نف�صك واعرف مني بتكلم ، انت بتحكي مع قائد الثورة الفل�صطينية"، كنا نتوقع يف كل حاجز 

ان يتم "قتله والغدر به" لكن "ربنا �صّهل الطريق" .

يف اللحظات الأخرية تراجع اأبو عمار وطلب منا الذهاب الى درعا ليقوم بجلب ملفاته،  
فذهبنا هناك وقال "تعال يا منيب بكرة خليني اأراجع ملفاتي كلها" ، فقلت له ان امللك ح�صني 

ينتظرنا يف الق�صر لمتام امل�صاحلة، فاأ�صر ان اأمر به يف اليوم التايل ونذهب الى هناك .

يف اليوم التايل ذهبت اليه فعال الى درعا فقال يل"انا م�صتعد يا منيب لكن رمبا يتم 
الى الردن كهارب وتتم معاملتي معاملة  العودة  اريد  انا ل   ، امل�صئولية  قتلي وانت �صتتحمل 

هارب، اريد ان اذهب الى الردن ويعاملوين كرئي�س دولة ".

اعتذرنا للملك الردين ولرئي�س الوزراء اآنذاك  و�صفي التل.
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بعد �صنتني او ثالث "73 او 74" ل اأذكر متاما ، ذهب ابو عمار الى الردن وفعال كان يف 
ا�صتقباله امللك الردين "امللك ح�صني" وذهبت انا اي�صا ل�صتقبله يف املطار ف�صّلم علي وقال 
"�صايف يا منيب" ، ب�صراحة كنت قد ن�صيت املو�صوع ولكنه عاد وقال "متل ما قلتلك يا منيب 

ا�صتقبلوين كرئي�س دولة ولي�س كهارب" .
يا�صر عرفات كان يتمتع بذكاء �صديد وببعد نظر ل يناف�صه اأحد فيها.

اأما ق�صتي عندما مر�س اأبو عمار ومت االتفاق على نقله لباري�س لتلقي العالج هناك، 
كنت عنده باملقاطعة فذهبت لين ل احب روؤيته وهو مري�س ، مل اعرف النوم ليلتها، فقد 
متددت بال�صيارة خارج املقاطعة ويف ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف ذهبت اليه وركبت طائرة 
الهليوكبرت لأقوم بوداعه -هنا يبكي ال�صيد منيب امل�صري وهو يتذكر الق�صة-: م�صك يدي 
اأ�صُح  "ل ترتكني يا منيب" فبكيت بكاء الأطفال واأُغمي علي ومل  اأبو عمار وقبلها وقال يل 
على نف�صي ال بامل�صت�صفى وكان قد نقلني الى امل�صت�صفى بع�س ا�صدقاء اأبي عمار املوجودين 

باملقاطعة يومها.
اق�صى  وكانت من  تويف  ان  الى  امل�صت�صفى  وبقيت بجواره يف  باري�س  الى  بعدها  ذهبت 

اللحظات يف حياتي.
كان اأبو عمار بطلي.
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جبريل الرجوب

واأرى  الراحل عرفات  الرئي�س  اأمتثل نهج  فقدنا برحيله قائدًا فذًا، ما زلت �صخ�صيا 
بنهجه  وتاأثرت  الكثري وعملت معه قريبا منه  تعلمت منه  املواقف،  فقد  روؤيته يف كثري من 
وتدربت يف مدر�صته العرفاتية، التي بقيت عمودًا فقريا لفتح،وهي باقية ميكن النطالق منها 
والحتكام اإليها ما بقيت فتح التي �صتظل تنظيمًا وطنيًا كفاحيًا منا�صاًل يف �صبيل الأهداف 

الوطنية ل�صعبنا الفل�صطيني..

حني رحل عرفات مل ا�صتطع اأن اأرثيه فقد �صاقت الكلمات،  فهو بالن�صبة يل اأب وملهم 
وقائد ومدر�صة، ومن اأ�ص�س فتح وانطلق بها،  فكان �صاحب الر�صا�صة الأولى واأخذ على عاتقه 
تفجري الكفاح امل�صلح، اإنه ايقونة ال�صعب الفل�صطيني ورمز كفاحه و�صيظل ا�صمه خالدا حتمله 

الأجيال، لأنه جزء اأ�صيل من م�صرية الق�صية الفل�صطينية يف اأ�صعب مراحلها. 
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عرفات بني جربيل الرجوب و�صالح راأفت ع�صوي اللجنة التنفيذية

عرفات بني اللواء توفيق الطرياوى مدير املخابرات اآنذاك واللواء جربيل الرجوب
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إخوة عرفات غير األشقاء

مل تكن اأ�صرة الرئي�س الراحل يا�صر عرفات تلك املكونة من �صقيقاته واأ�صقائه ال�صبعة 
من اأمه التي رحلوا عنها اإلى القاهرة.. وقد توفيت �صابة مل تتمتع باحلياة،  حني كانوا �صغارًا 

تولت الأخت الكربى اأنعام تربيتهم وكان لها التاأثري الأكرب على �صقيقها يا�صر عرفات ..

وبعد وفاة الوالدة .. تزوج االأب امراأة اأخرى مل تنجب منه اأطفاال وبقيت معه خم�س 
�صنوات وطلقها..

اأما زوجته الثالثة فقد اعطته اإخوة للرئي�س عرفات وكان ا�صمها فاطمة حممود حمدي 
يون�س  معه يف خان  عا�صت  الثالثة  الزوجة  وهذه  يا�صر"..  "اأم  زهوة  الأولى  كزوجته  اأحبها 
ع�صر �صنوات قبل وفاتها عام 1945، ورزق منها بولد وابنتني اأب�صروا النور بعد عام 1946 
وهم مريفت وحم�صن ومديحة، وهم اإخوة غري ا�صقاء ملحمد القدوة )يا�صر عرفات( وقليلون 

يعرفون ذلك اأو يعرفون عن حياة هوؤلء الإخوة للرئي�س الراحل.

مل يكن اأبو عمار يذكرهم بل مل يكن يحب الف�صول يف ال�صوؤال عنهم،اإذ كان ذكرهم 
الغمو�س  ي�صوده  حياته  من  كبري  ج��زء  وك��ان  للمخاطر،  يعر�صهم  عنده  عنهم  واحلديث 
والق�ص�س املختلفة، وظل هذا الق�صم من عائلة عرفات يعي�س بعيدا عن الأ�صواء والعلن اإلى 
اأن جرى توقيع اتفاق او�صلو عام 1993 وبعدها بداأت ق�ص�س هذا اجلزء من عائلته تت�صرب 
تقريرا حني حتدث  الأو�صط عنهم  ال�صرق  ون�صرت جريدة  يتابعهم  ال�صحافة،  وبداأ ف�صول 
الأخ غري ال�صقيق للرئي�س عرفات وهو حم�صن القدوة الذي تويف عن )65( عاما ورثاه الرئي�س 
عبا�س بقراءة الفاحتة على روحه يف اجتماع ر�صمي للجنة املركزية حلركة فتح يف ايار 2014.

حم�صن القدوة رجل اأعمال ميلك م�صت�صفى القدوة جلراحة الفم وال�صنان يف ابو ظبي 
التي يعي�س  فيها كما يعي�س بقية افراد ا�صرته -اأي �صقيقاته- يف ال�صارقة وابو ظبي، وحم�صن 
�صهر ال�صحفي حممد مهيب جرب الذي يعمل يف ال�صارقة ويقيم مع ولديه من زوجته مديحة 
القدوة وهي الأخت غري ال�صقيقة للرئي�س يا�صر عرفات وهي �صغرى اإخوة الرئي�س عرفات 

غري الأ�صقاء..

مديحة تعمل م�صت�صارة يف وزارة العالم بال�صارقة، فيما تعمل �صقيقتها الأخرى مريفت 
التي تكربها باأربع �صنوات يف وزارة الرتبية يف المارات العربية، ومريفت اأم لثالث بنات وقد 
اأما حم�صن فهو متزوج من �صيدة فل�صطينية تعمل  اأعمال م�صري.  كانت متزوجة من رجل 
الثالثة عمر  واأولده  وتعي�س مع زوجها حم�صن  ابو ظبي  اأحد م�صارف  مدققة ح�صابات يف 

وفي�صل وفاطمة.
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حم�صن القدوة

حني  من  يزور  كان  اأنه  عرفات،  يا�صر  ال�صقيق  غري  اأخيه  عن  حم�صن  الدكتور  يذكر 
الآخر اإخوته غري االأ�صقاء ووالدتهم التي رحلت عن الدنيا بهبوط يف القلب "يومها جاء اأبو 
اإليه، حيث توفيت وهي يف ال�صبعني  عمار حزينا اإلى اأبوظبي، فزارها يف م�صت�صفى نقلناها 
من عمرها" كما قال الدكتور حم�صن، الذي كان موجودا يف باري�س ملرافقة عالج اأخيه غري 

ال�صقيق.

ذكريات  وعن  والدهم  عن  واإخوته  حدثته  الراحلة  والدته  اأن  حم�صن  الدكتور  ويروي 
 1948 حرب  يف  الفل�صطينية  الأ�صر  عانتها  التي  ال�صعبة  كاحلياة  م��وؤمل،  معظمها  قدمية، 
وهو  يون�س،  بخان  الوالد يف 1954  ووفاة  فل�صطني،  الطرد من  كوارث، وعن  وما تالها من 
باملدينة  الآن يف مقربة قدمية  قلبية، و�صريحه  بنوبة  "فقد تويف  العمر تقريبا  يف منت�صف 
النهائية من  العودة  اآخر عامني من حياته، بعد  اأم�صى  القرن، وفيها  باأوائل  التي ولد فيها 

القاهرة".

ويقول الدكتور حم�صن اإنه كان بعمر 6 �صنوات يوم وفاة والده. مع ذلك يتذكره كالطيف 
تقريبا، في�صفه باأنه كان من النوع الهادئ، ويذكر عنه ما ل ين�صاه "اأي عندما كان ياأخذين 
بيده حني ياأتي ميقات ال�صالة، فيجل�صني اإلى جانبه ويبداأ ي�صلي، فاأنظر اإلى ما كان يفعل 

واأ�صتمع اإلى ما كان يقول".

اأي الرئي�س يا�صر عرفات، فكان عمره 25 �صنة عندما تويف والده، لذلك  اأما حممد، 
يتذكره الأخ غري ال�صقيق كالطيف اأي�صا، فيقول: "كان يف ذلك الوقت طالبا، ثم اأنهى درا�صته 
يف الهند�صة املعمارية بجامعة القاهرة، وبعدها �صارك يف احلرب زمن العدوان الثالثي عام 
1956 على م�صر، ومن بعدها غادر اإلى الكويت ومل يعد يظهر يف القاهرة اإل بدءا من عام 

1968 تقريبا".

ويذكر اأنه مل يختلف مع اأخيه غري ال�صقيق اأبدا "فقد كان يكربين بع�صرين �صنة، فكيف 
نختلف! كما انه ل خالفات بني الإخوة، اإلى جانب اأنه كان مميزا وهادئا كالوالد، ول اأتذكر 

مرور حالت ع�صبية بيننا على اأية حال".

باأعمال  نا�صط  فهو  فقط،  الطبي  باحلقل  الإم����ارات  يف  يعمل  ل  حم�صن  الدكتور 
"�صركة  ا�صم  عليها  اأطلق  اأبوظبي،  يف  ويديرها  ميلكها  موؤ�ص�صة  عرب  متنوعة،  وا�صتثمارات 
القدوة التجارية" النا�صطة ببيع و�صراء الأ�صهم، اإ�صافة اإلى ن�صاطها يف املقاولت والتجارة 
العامة. وقال اإن اأبا عمار مل ي�صاعده يف �صيء مما ميلكه ويديره "وكيف اأطلب م�صاعدته، واأنا 
الذي اأدعو اهلل اأن يعينه على ما هو فيه؟ لقد حمل عبئا ثقيال. انه رجل مميز ومن ال�صعب 
على اأحد ممن هم حوله اأن يحل مكانه، ول اأقول ذلك لأنه اأخي، بل �صهدت بنف�صي النعمة 

التي منحها له اهلل بجعله مميزا عن �صواه".
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ويتحدث الدكتور حم�صن بلهجة فل�صطينية خال�صة، مع اأنه عا�س ق�صما كبريا من حياته 
يف القاهرة وليبيا واملغرب، وزار معظم الدول العربية. ويعزو ا�صتمرار لهجته الفل�صطينية اإلى 
اأنه مل ين�صلخ عن اجلاليات الفل�صطينية حيث عا�س "اأما الرئي�س فلهجته م�صرية، وهو يقول 

عبارة جميلة دائما، هي اأنه م�صري الهوى" بح�صب ما يتذكره عنه.

ويقول الدكتور حم�صن اإنه مل يرتك الإمارات بعد اتفاق اأو�صلو ليعي�س يف غزة اأو �صواها 
فعلت ذلك لأ�صعت فر�صة عمل على غريي". لو  "لأنني 

كانت  باأنها  عائلته  عن  الأ�صنان  وطب  الفم  بجراحة  املتخ�ص�س  الدكتور  يذكر  كما 
تقيم يف �صارع البارون، بحي ال�صكاكيني يف القاهرة، وفيه كانت ق�صور قدمية وفيالت، ثم 
انتقلت اإلى عمارة ب�صارع دم�صق يف م�صر اجلديدة التي ت�صررت يف ما بعد من زلزال �صرب 
العا�صمة امل�صرية، مما ا�صطر العائلة لالنتقال اإلى �صقة ما تزال اإلى الآن يف العمارة الرقم 

24 ب�صارع نادية خليفة.

كما يروي الدكتور حم�صن اأن عائلته كانت م�صتورة "فنحن مل نكن اأغنياء، ولكن كان 
عندنا ما يكفي لنعي�س وندر�س. تعلمنا يف اجلامعات بالقاهرة، والكبري منا اأعان ال�صغري". 
وروى اأن اأبا عمار كان ي�صهم مب�صروف البيت من الكويت، مع اأن الوالد ترك اإرثا معقول، 
لالأوقاف يف  "الأمالك راحت.. فقد كانت  يقول  الدكتور حم�صن  لكن  واأمالك،  اأرا�س  وهو 

القاهرة وغزة.. تركها لنا الوالد، لكنها كانت لالأوقاف".

اأقيمت  التي  الأر���س  على  الأوق���اف  �صد  ق�صية  لك�صب  دع��وى  اأق��ام  وال��ده  اإن  ويقال 
عليها حديقة الأزبكية اليوم، واأنه ربح الدعوى بداية عام 1953 لكنها مل تنفذ طوال العهد 
القاهرة حزينا  لوالده تعوي�صات فرف�صها وغادر  النا�صري، حيث اأممتها احلكومة ودفعت 

على خان يون�س ليقيم فيها اخر �صنوات عمره.
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الصندوق القومي الفلسطيني 

العربي  ال�صعب  ن�صال  ترفد  مالية  وطنية  موؤ�ص�صة  لن�صاء  اأول حماولة  الفل�صطيني،  القومي  ال�صندوق  يكن  مل 
الفل�صطيني، بل �صبقته يف ذلك حماولت عدة منها �صندوق المة  وبيت املال العربي و�صواهما، لكن ال�صندوق القومي 
جميع  عن  امل�صوؤولة  الوحيدة  اجلهة  الآن  هو  الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  ال�صا�صي  النظام  ومبوجب  الفل�صطيني، 
ال�صوؤون املالية املتعلقة باملنظمة، ويقوم مبهامه املختلفة وفقًا لتعليمات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، 

املتما�صية مع قرارات املجل�س الوطني الفل�صطيني.

تاأ�ص�س ال�صندوق عام 1964، ويتولى ت�صيري اأعماله جمل�س ادارة ت�صتمر �صالحيته ثالث �صنوات قابلة للتجديد، 
مبوافقة اللجنة التنفيذية، ول يقل عدد اأع�صائه عن اأحد ع�صر، يعينون بقرار من هذه اللجنة. اأما بالن�صبة الى رئي�س 
املجل�س، فينتخبه املجل�س الوطني الفل�صطيني من بني اع�صائه، ويعترب ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية، وهو امل�صوؤول الول 

عن جميع اأعمال ال�صندوق، مبا يف ذلك تنفيذ اخلطط والربامج الهادفة لتمويل منظمة التحرير الفل�صطينية. 

بو�صفه ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية، يعترب رئي�س ال�صندوق حلقة الو�صل بني املنظمة وال�صندوق، وي�صرف رئي�س 
جمل�س الدارة على اعمال ال�صندوق من خالل املدير العام، وم�صاعدي الرئي�س للتخطيط املايل وال�صوؤون القت�صادية.

يجدر بالذكر ان املدير احلايل لل�صندوق القومي الفل�صطيني هو الدكتور رمزي خوري.
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