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  فلسطينيو الداخل واخلارج
  يف مؤتمر مدريد

  من ربى احلصري –مدريد 

وزير اخلارجية األميركي جيمس بيكر جوالته يف الشرق األوسط بعد  عندما بدأ
طاقماً فلسطينياً من األراضي احملتلة يف مبنى  –أول مرة  –حرب اخلليج، والتقى 

القنصلية األميركية يف القدس الغربية، بدأ هؤالء حديثهم بعبارة تكررت فيما بعد يف 
أما العبارة، . كل اللقاءات التي تبعت، حتى أصبحت جزءاً من جدول أعمال كل اجتماع

لنا الشرعي وأنت فراد بل كمفوضين من ممثنحن مل نأت للقائك كأ: كان فحواهاف
  .تعرفه، إنه منظمة التحرير الفلسطينية

مل يبد الوزير بيكر اهتماماً خاصاً بهذه العبارة التي حتولت إىل ما يشبه 
وهو يفاوض حماوريه ويحاول إقناعهم بجدوى عدم تفويت القطار، الذي " الكليشيه"

ا وفهمها وسجلها لكن األكيد أنه سمعه. يف تعبيرات بيكر" باص"حتول فيما بعد إىل 
  .مساعدوه يف تقريرهم لوقائع االجتماع يف كل مرة

ويف الوقت ذاته، كان املسؤولون اإلسرائيليون يحاولون اإلثبات، يف كل مرة، 
تحاوروا يإنهم جنحوا بمفهومهم يف إيجاد قيادة بديلة من داخل األراضي احملتلة ل

التي كانت تأتي " الفاكس"ائل ويف الوقت نفسه أيضاً، جتاهلوا رس. معها ويفاوضوها
بالتعليمات قبل كل اجتماع مع بيكر، وتذهب بتقرير الوقائع بعد كل اجتماع، كما 

صمّوا آذانهم عن احلوارات التي كانت جتري بين منزل فيصل احلسيني أو سيارته من 
جهة وبين مسؤول فلسطيني من اجلهة األخرى، والتي كانت تنقلها إليهم أجهزة 

  .حوارات الهاتفيةالتنصت لل
ومل تكن فرحة اإلسرائيليين لتقاس عندما جنحوا يف فرض وفد فلسطيني 

سكان من الضفة : دوها بأنفسهمدحالءم مقاييسه مع األصول التي مفاوض، تت
الغربية وقطاع غزة، من دون القدس الشرقية، يقبلون مفاوضة إسرائيل على أساس 

  .املتحدة يف طرحها للمسيرة السلمية مبدأ املسارين اللذين حددتهما الواليات
لكن، ال األميركيون وال اإلسرائيليون كانوا يتوقعون، وهم يحضّرون للحدث 

التاريخي املهم واألول يف مدريد، إنهم إنما كانوا يحضّرون لسقوط العديد من 
 احملرمات يف مدريد، وبالذات تلك التي تخص العالقة بين الفلسطينيين حتت االحتالل
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لئك املسؤولين الذين كانوا يرونهم حتى اآلن على شاشات التلفزة، ويعبرون عنهم وأو
  ".هؤالء قيادتنا"بقولهم 

يف قلب العاصمة اإلسبانية مدريد، حيث كان ينزل الوفد " فكتوريا"يف فندق 
الفلسطيني من األراضي احملتلة وشريكه األردين، كانت اللقاءات بين فلسطينيي 

منظمة التحرير تتخذ نمطاً تصاعدياً، حتى أصبحت يف األيام الداخل وأعضاء يف 
  .األخيرة قبل مغادرة مدريد جزءاً من دورة احلياة يف الفندق

يف اليوم األول لوصول الوفد الفلسطيني إىل مدريد، كان املسؤولون 
مل . عبروا مدخل فندق فكتوريا كاألشباح. الفلسطينيون من اخلارج يف استقباله

 الصحافيين املتجمهرين أمام املدخل، والذين حال رجال األمن دون يتحدثوا إىل
من يعرفونهم  مع" على املاشي"دخلوهم ردهة الفندق، باستثناء عبارات مقتضبة 

لكن، وعلى الرغم من ذلك، مل تظهر عليهم الرغبة يف كشف أمرهم على املأل، . منهم
يد بأن يصمت، واضعاً حتى أن أحدهم أشار على صحايف تربطه به صداقة من بع

  .اصبعه على فمه
ويف األيام األوىل الفتتاح مؤتمر مدريد، كان رجل أربعيني، مستدير الوجه 
ويضع نظارات يتمشى حول فندق فكتوريا، يستقبل صحافيين ويتحدث إليهم يف 

املقاهي واملطاعم اجملاورة، ثم يمر كالشبح عبر بوابة الفندق، ويسير بشكل مستقيم 
خطى واثقة ومصممة نحو املصعد، من دون أن يلتفت يميناً أو يساراً، وقبل ومباشر ب

أليس هذا أحد مستشاري رئيس منظمة : أن يتنبه أحد الصحافيين الفضوليين ليقول
  التحرير ياسر عرفات؟

البوادر احملدودة، فقد جتنب معظم مسؤويل منظمة  وعلى الرغم من هذه
يف فندق يقع يف أقصى الطرف الشمايل للمدينة،  التحرير الذين كانوا يف مدريد، لكن

ويف إحدى املرات . اإلكثار من الظهور يف فندق فكتوريا بصورة علنية يف البداية
، لتنقل استعانوا بشخصية فلسطينية باريسية غير ذات منصب رسمي يف املنظمة

ن الرسائل بين الفندقين، فتستقل سيارة أجرة ثم تترجل منها على بعد خطوات م
الفندق تقطعها يف ملح البصر ليالقيها أحد أعضاء اللجنة االستشارية عند املدخل 

فقد ثبت يف مدريد أن تلك . فيتسلم منها الرسالة املكتوبة، ثم تقفل عائدة من حيث أتت
وكل " الفاكس"الطريقة لنقل الرسائل تفوق، يف حمافظتها على السرية، الهاتف و

  .التكنولوجيا احلديثة
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قت، أصبحت االجتماعات اخملتلطة بين الفلسطينيين يف فندق فكتوريا مع الو
تتخذ شكالً طبيعياً، لكن من دون صحافة أوعدسات تصوير تلفازية، أي من دون 

حتى أن أحد أعضاء الوفد الفلسطيني من األراضي احملتلة اعترف، يف إحدى . شهود
" ٢٠٥"عاً يف الغرفة مااجللسات مع الصحافيين يف ردهة الفندق، بأنه حضر اجت

لكن مل نتحدّث : "شخاص مهمون يف منظمة التحرير، لكنه استدرك قائالً شارك فيه أ
  .واحتار مستمعوه فيما إذا كانت تلك نكتة أم أنه قصد بها اإلقناع فعالً". معاً

ومن طرافة التحادث من دون التحادث فعالً، أو االلتفاف على احلوارات 
 مدريد يف أكثر من جملس، واألكيد أنها وصلت إىل فندق احملرمة، رواية ترددت يف

وتدور هذه الرواية يف شأن حوار دار بين . حيث كان ينزل الوفد اإلسرائيلي" برينسيزا"
وزير اخلارجية األميركي جيمس بيكر واملستشار السياسي لرئيس منظمة التحرير 

وار كان يف الواقع بين وتقول إحدى صيغ هذه الرواية أن احل. الفلسطينية نبيل شعث
ثة باسم الوفد الفلسطيني، الدكتورة حنان ويف التفاصيل أن املتحد. وعرفات بيكر

عشراوي، كانت تمسك يف إحدى املرات بسماعتي هاتف على أذنيها، حتادث بواحدة 
منهما أحد مساعدي بيكر، دينيس روس، وحتادث نبيل شعث باألخرى، يف الوقت الذي 

. ها بإحدى سماعتين ويستمع بسماعة أخرى إىل تعليمات بيكركان روس يرد علي
وربما كان شعث أيضاً يستمع إىل عرفات بإحدى سماعتين، ويمرر الرسالة إىل 

  .عشراوي بسماعة أخرى
بين أعضاء الوفد الفلسطيني ومسؤويل منظمة " سرية"طبعاً، جرت عدة لقاءات 

 الوفد عائداً إىل األراضي قبل أن يقفللكن أحد اللقاءات املميزة، . التحرير يف مدريد
احملتلة، كان ذلك الذي جرى بين أعضاء يف املنظمة وجمموعة من صحافيي الداخل 

يف . الذين كان بعضهم يلتقي، أول مرة، مسؤولين على هذا املستوى أو بهذه الصفة
 الذي أقره الكنيست" اإلرهاب"ذلك اللقاء، سقطت احملرمات وتبعثر قانون مكافحة 

تبخرت . ، والذي يحظر لقاء مسؤولين يف منظمة التحرير ١٩٨٦اإلسرائيلي سنة 
اخلشية والريبة، ومل يخطر ببال أي منهم أجهزة التنصت والعدسات اخلفية وكل ما له 

أي منهم لو مرّ، يف إحدى العواصم  عالقة بأعمال التحري التي قد تخطر ببال
مكتب منظمة التحرير " أو "فلسطين سفارة"األوروبية، أمام بوابة كتب فوقها 

كان اللقاء، بأبسط العبارات، طبيعياً بحيث بدأ بعضهم يشكو إىل ". الفلسطينية
املسؤول اإلعالمي يف املنظمة أوضاع العمل الصعبة يف األراضي احملتلة، وظلم ذوي 

  .القربى من الفلسطينيين
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لداخل واخلارج، ومل وبانتهاء مرحلة مدريد، كان التداخل واضحاً بين أعضاء ا
مل تكن املنظمة قادرة على فرض نفسها . يكن يُتخذ قرار إال وملنظمة التحرير يد فيه

وبدالً من ذلك برز فلسطينيو . باالسم على طاولة املفاوضات، أو يف قاعدة قصر الشرق
. الداخل يف تبادل متناسق، يتحدثون باسم الشعب الواحد، حتت االحتالل ويف الشتات

لك، فال األميركيون وال اإلسرائيليون يستطيون إعادة عجلة الزمان إىل الوراء، ومع ذ
قطوا وقيادة اخلارج يف غرفة واحدة، وأسبعد أن جمعوا بأيديهم قيادة الداخل 

 ■. احملاذير واملمنوعات
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