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  يف الذاكرة

  العربية الصحافة من خمتارات
 يف وداع عرفات

  درويش حممود

  القائد وداع يف
تطابقاً بين الشــــخص املريض والنص  فاجأَنا ياســــر عرفات بأنه مل يفاجئنا. كأن

املريض قد حدد مسبقاً صورة النهاية، وحرم البطل التراجيدي من إضفاء خصوصيته 
على القدر. فال معجزة هذه املرة، وال مفاجأة، منذ أصــــــــــبحت التراجيديا، املصــــــــــورة يف 

  !مسلسل تلفزيوين طويل، يومية ومألوفة وعادية
، لوداعه املتواصـــــــــــل أكثر من مرة، وعوّدنا على لقد أعدَّنا ياســـــــــــر عرفات، تدريجياً

موت غير عـــادي وغير معلن، بغـــارة من طـــائرة حربيـــة، أو بســـــــــــقوط طـــائرة مـــدنيـــة يف 
 احلياة، إىل املوت يســــبق كان -		األعجوبة ســــحر عليه تضــــفي واألقدار -		صــــحراء. لكنه

ا رحلـــة يف معـــه فنحيـــا ســـــــــــتحيـــل، امل بجمـــاليـــات يتألأل هـــدف إىل الرحيـــل خاللهـــا أدْمَنـــّ
  .وبشاعرية رعوية تعيننا على طول الطريق

من منفى إىل آخر، كان املوضـــــــــــوع ينأى عن أرض املوضـــــــــــوع... ويدنو، يف بالغة 
ترســـم الالفتات بدم قلنا إنه يخصـــب الفكرة، وينعش الذاكرة، ويرفع احلدود عن العالقة 

. لكن بين الواقعي واألســـــــــــطوري. كنا يف حاجة إىل أســـــــــــطورة أجنزنا بعض فصـــــــــــولها
األســــــــطورة يف حاجة إىل واقع، فهل ســــــــينجح األســــــــطوري يف امتحان العمل على أرض 

  !الواقع؟ إنه سؤال مؤجل
هو، يـــاســـــــــــر عرفـــات، من اســـــــــــتطـــاع أن يروض التنـــاقض يف املنـــايف، بمزيج من 
البراغمــاتيــة والــدين والغيبيــات. وحتوَّل، بــدينــاميكيتــه اخلــارقــة وتمــاهيــه الكــامــل بين 

  .بادة العمل، من قائد إىل رمز شديد اللمعانالشخصي والعام وع
مل يزاول مهنة الهندســــــــــــة لتعبيد الطرق، بل لشـــــــــــقها يف حقول األلغام. قد يحتاج 

 فالشر رتبة سيمنحه لكنه. الظاهرة -		التاريخ إىل وقت طويل لترتيب أوراق هذا الرجل
: زةاملعج -	امرتهمغ عند طويالً سيتوقف اآلن ومنذ اآلن، منذ البقاء على القدرة علم يف

 قبل جاءت ربما ألنها حســـــــــــاب، ألي معاكســـــــــــة ثورة قاد فقد اجلليد؛ يف النار إشـــــــــــعال
 بإشـــــــــــعال ألحد تأذن ال اإلقليمية القوى موازين ألن ربما أو. ربما أوانها بعد أو أوانها،

                                                            
)(   ،"12/11/2004"احلياة.  
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  !اإلسرائيلي األمن من مقربة وعلى... النفط حقول قرب كبريت عود
ســــــــكرية، ال يف الوطن وال يف الشــــــــتات. لكنه انتصــــــــر يف يف املعارك الع مل ينتصــــــــر

معركة الدفاع عن الوجود الوطني، ووضع املسألة الفلسطينية على اخلارطة السياسية، 
اإلقليمية والدولية، ويف بلورة الهوية الوطنية للفلســـــــطيني الالجئ املنســـــــي عند أطراف 

امل بأن ين، وجنح يف إقناع العالغياب، ويف تثبيت احلقيقة الفلسطينية يف الوعي اإلنسا
  .احلرب تبدأ من فلسطين، وبأن السلم يبدأ من فلسطين

وصـــارت كوفية ياســـر عرفات، املعقودة بعناية رمزية وفولكلورية معاً، هي الدليل 
  .املعنوي والسياسي إىل فلسطين

اختزل املوضــوعات كلها يف شــخصــه، صــار ضــرورياً حلياتنا إىل درجة  لكنه، وقد
. كربِّ أســـــــــــرة ال يريد ألوالده أن يكبروا لئال يعتمدوا على أنفســـــــــــهم. لذلك أعدَّنا، اخلطر..

أكثر من مرة، للتعود على اخلوف من فكرة اليتم، وعلى اخلوف من احتضـــــــــار الفكرة يف 
حال غيابه اجلســـــــــدي. ومن فرط ما ناوش املوت وجنا، امتأل الوعيٌ فلســـــــــطيني خرايف 

  .! وهكذا المست أسطورته حدود امليتافيزيقيابشعور ما بأن عرفات قد ال يموت
لكن املفاجآت كانت تعمل يف مكان آخر. فهذا الكائن الرمزي العائد من تأويالت 
إغريقية، كان يف حاجة إىل التخفيف من عبء أســـــــــــطورته، ألن البلد يف حاجة إىل بناء 
وإدارة، وإىل التخلص من االحتالل بوســـــــــــائل جديدة. وهو اآلن مكشـــــــــــوف أمام اجلميع، 

وء حظ البطل أن عليه أن ينتصـــر على األعداء عرضـــة للمس والهمس واملســـاءلة. ومن ســـ
يف معارك غير متكافئة، من جهة... وأن يصون صورته يف اخمليلة العامة من نتوءاتها 

 الداخلية.

لكن، وهو املشـــــــبع بثقافة صـــــــالح الدين التفاوضـــــــية، وبتســـــــامح عمر، مل يأت على 
بالغــة األزمنــة حصـــــــــــــان أبيض، وال مــاشـــــــــــيــاً أمــام جمــل... فال مكــان للخيــل واإلبــل يف 

احلديثة. بل جاء إىل واقعه اجلديد حمموالً على اتفاق أوســـلو، ذي اجلوهر األمني اخلايل 
من اإلفراط يف التفـــاؤل، واملفتوح على غموض النيـــات. لكنـــه عـــاد، ويف ذهنـــه خـــاطرة 

  !"أرض امليعاد"مرحة: حتى النبي موسى مل يعد إىل 
فلســــــطين ما زالت هناك: يف القضــــــايا  هي خطوة أوىل نحو الدولة، يقول، ويعلم أن

املعلقة على مفاوضات الوضع النهائي، حول القدس وحق العودة وغيرها من القضايا 
  الشائكة. والطريق إىل هناك ال يمر من أوسلو، بل من مرجعيات الشرعية الدولية.

وكان يعلم أن تلك املرجعيات مل تعد صـــــــــــاحلة تماماً يف عامل القطب الواحد، الذي 
بتعــــاليمــــه  "البيــــت األبيض"فع الــــدولــــة اإلســـــــــــرائيليــــة إىل مرتبــــة املقــــدس الــــذي يُلهم ر

الســـماوية! ويعرف أيضـــاً أن املراســـم الرئاســـية وبطاقات الهوية وجوازات الســـفر تعني، 
بالنســـــــــبة إىل املســـــــــؤولين اإلســـــــــرائيليين، إالّ ضـــــــــرورة إلهاء احملرومين من االســـــــــتقالل 
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هوية اجلائعة. ويعرف أيضـــاً وأيضـــاً أنه قد انتقل من بوجبات رمزية ســـريعة ال تشـــبع ال
املنفى إىل ســــجن مؤثث بصــــور األشــــياء ال بحقيقتها، وأنه يف حاجة إىل إذن باالنتقال 

  من سجن يف رام الله إىل سجن يف غزة. وال بأس من سجاد أحمر... ونشيد.
عظيم، من هنا، بدأت حمنة الرئيس، وداؤه الســـــــــــياســـــــــــي واملعنوي. فهذا األســـــــــــير ال

احملكوم بالشروط اإلسرائيلية القاسية، ال يستطيع التقدم نحو الفهم اإلسرائيلي لعملية 
الســالم، وال يســتطيع التراجع إىل أبجديات الصــراع التقليدية. وال يعزيه أن من ندم على 

. فما العمل؟ "الشريك اإلسرائيلي"أوسلو وخان تداعياتها هو    الذي مل يعد شريكاً
على حق الفلســـــــــــطينيين يف املقـاومـة، فكـانـت االنتفـاضــــــــــــة الثـانيـة  مل يختلف أحـد

تعبيراً طبيعيــاً عن إرادتهم الوطنيــة وإصـــــــــــرارهم على إعــادة احليــاة إىل األمــل بســـــــــــالم 
حقيقي يحقق لهم احلرية واالســــــــــتقالل. لكن أســــــــــئلة كثيرة طرحت حول الوســــــــــائل التي 

ة دراجهم إىل احللبة العســكريينبغي أن تخدم هذا الهدف، وجتنب الفلســطينيين خطر اســت
هّاها شــــارون، ليدرج حربه على الكيانية الفلســــطينية الوليدة يف ســــياق احلرب  التي تَشــــَ
العـــامليـــة على اإلرهـــاب، منـــذ أضـــــــــــــاعـــت أميركـــا احلـــدود بين مفهوم املقـــاومـــة ومفهوم 

  اإلرهاب!
طيع مل يعد أمام ياســـــــــر عرفات إالّ الرهان على قدر ال يســـــــــتجيب، وعلى معجزة ال ت

هذا الزمن. املقاطعة، مقره ومنزله الوحيد، تنهار عليه غرفة غرفة. وهو يردد يف نبرة 
، فيثير يف النخوة العربية قشـــعريرة كهربائية عابرة. لكن "شـــهيداً شـــهيداً شـــهيداً"نبوية: 

تكرار أخبار املأســـــــــاة يجعلها عادية. وهكذا صـــــــــار حصـــــــــار عرفات أمراً مألوفاً... ثالث 
يم احلياة، ثالث ســـنوات من اســـتنشـــاق الهواء الفاســـد، ثالث ســـنوات من ســـنوات من تســـم

، ثالث ســنوات من الكد اإلســرائيلي لتجريد عرفات من "مل يعد ذا صــلة"الهجاء األميركي 
صــــالحيته وصــــالحية رمزيته. بيد أن الفلســــطينيين قادرون دائماً على الترميز: حصــــار 

نا. فهو معنا، وفينا، ومثلنا، نحبه ألننا الرئيس رمز حلصـــــــــــارنا، ومعاناته رمز ملعانات
  نحبه، ونحبه ألننا ال نحب أعداءه.

مل يفاجئنا هذه املرة. فقد أعدَّنا لوداع ال لقاء بعده. خرج احملاصـــــــــر من حصـــــــــاره 
ليزور املوت يف املنفى، وليزود األســـــــــــطورة بمــا حتتــاجــه من مكر النهــايــة. لقــد منحنــا 

ت التعبير الالئقة، ولنبلغ ســــن الفطام التدريجي. يف الوقت ليتدرب احلزن فينا على أدوا
كل واحد منا شـــــــــــيء منه. هو األب واالبن: أبو مرحلة كاملة من تاريخ الفلســـــــــــطينيين، 

  وابنهم الذي أسهموا يف صوغ خطابه وصورته.
ال نودّع املاضـــــــي معه... ولكننا ندخل، منذ اآلن، يف تاريخ جديد مفتوح على ما ال 

  لى احلاضر، قبل أن نخاف الغد؟نعرف. فهل نعثر ع
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  احلسن بالل

  بل عرفات القائدق اإلنسان عرفات

يف بيروت. وهناك " احملرر"يف جريدة  1965كنت يف بداية عملي الصـــــــحايف عام 
بدأ يزورين شـــــــــخص ال أعرفه، يأتي بســـــــــرعة، ويذهب بســـــــــرعة، ويتكلم بلهجة مصـــــــــرية. 

ويوصــــيني بنشــــره، ثم ينهض ليمضــــي، فأحلق به " فتح"عســــكرياً حلركة  يســــلمني بياناً
  .وأسأله: من أنت؟ ما اسمك؟ فيبتسم ويقول: ال يهم، اسمي عبد الرؤوف

أيار  15وتمضـــــي أســـــابيع، وتنتدبني اجلريدة إلجراء حوارات فلســـــطينية بمناســـــبة 
[مــايو]، فــأذهــب إىل دمشـــــــــــق إلجراء حوار مع ثالثــة أطراف كــانــت هي املتواجــدة على 

، وحركـــة القوميين العرب، وجبهـــة حترير "فتح"ســـــــــــطينيـــة آنـــذاك: حركـــة الســــــــــــــاحـــة الفل
 القيادة العامة. وقد اتصـــلت بمكتب -	فلســـطين التي أصـــبحت فيما بعد اجلبهة الشـــعبية

وطلبــت موعــداً مع يــاســـــــــــر عرفــات، وذهبــت إىل املكتــب يف املوعــد احملــدد، " فتح"حركــة 
بيانات العســـــــــكرية. وضـــــــــحك ووجدت نفســـــــــي أمام عبد الرؤوف الذي كان يحضـــــــــر يل ال

وضــــحكنا، وكانت بداية عالقة صــــحافية وســــياســــية ونضــــالية وإنســــانية، تواصــــلت ومل 
  .تنته إالّ بموته فجر يوم اخلميس املاضي، يف املستشفى العسكري يف باريس

تعرفــت عليهم ألول مرة: يــاســـــــــــر " فتح"تواجــد يف ذلــك اللقــاء ثالثــة من مســـــــــــؤويل 
عرفات وفاروق القدومي (أبو اللطف) وخليل الوزير (أبو جهاد). كانت مالحظتي األوىل 
أن كل شــخص منهم يختلف نوعياً عن اآلخر. ياســر عرفات كان يســألني بدل أن أســأله، 

د ريماذا تريد منا؟ وقلت: أريد إجراء حوار يشــــــــرح رؤيتكم االســــــــتراتيجية، فيرد متهماً: ت
أن تقدم للعدو اإلسرائيلي خدمة جمانية بإطالعه على استراتيجيتنا؟ وأقول: إذا كنت ال 
تريد أن تتكلم فأســـــــــــتطيع أن أذهب، ولكن ال تلوموين وتقولوا: أجريت حواراً مع اجلميع 

  . [....]. ويرد عرفات مبتسماً: إجلس يا رجل، لن ندعك تخرج خائباً"فتح"وجتاهلت 
[.......]  
، وكنـت خـارجـاً بعـد منتصـــــــــــف الليـل من جريـدة 1982حصــــــــــــار بيروت عـام أثنـاء 

التي كنت أعمل بها، كان الظالم دامســـاً بســـبب انقطاع الكهرباء، وكنت أتلمس  "الســـفير"
سيري تلمساً، وتوقفت عند رصيف الشارع بانتظار مرور سيارة جاءت من بعيد. ولكن 

بابها فجأة، وامتدت يد من داخل املفاجأة كانت أن الســـــــــــيارة توقفت أمامي، وانفتح 
الســــيارة وجذبتني حتى ظننت أنني اختطفت، وما هي إالّ حلظات حتى وعيت ما حويل، 
ووجدتني بحضـــــــــــور ياســـــــــــر عرفات، وقال يل: هل أنت ذاهب للنوم؟ لن ندعك تنام هذه 

                                                            
)(   ،"14/11/2004"الشرق األوسط.  
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الليلـة وســـــــــــتبقى معنـا. مل أفهم قصــــــــــــده، ومل أســــــــــــأل، وتركـت احلـدث يـأخـذين كمـا يريد. 
 تلك الليلة أن أدرك ملاذا أصــــبح هذا الرجل قائداً حمبوباً ومســــموع الكلمة، اســــتطعت يف

فقد ذهبت ســـــــــــيارة عرفات باجتاه اخلطوط األمامية حيث مواقع املواجهة مع القوات 
اإلســــــــــرائيلية التي حتاصــــــــــر بيروت. كان عرفات يحفظ خارطة املواقع يف رأســــــــــه، وهو 

لذهاب إليه. وعند وصـــــــــــوله، كان ينزل من الذي يوجه الســـــــــــائق نحو املوقع الذي يريد ا
الســـــــــــيارة، ال يبعد عن مواقع اجليش اإلســـــــــــرائيلي ســـــــــــوى عشـــــــــــرات األمتار، فيأتي إليه 
املقاتلون يســــــلمون عليه ويعانقونه، ويســــــألهم هو عن معركة تلك الليلة، وعن الشــــــهداء 

يهم واجلرحى، ويســــــــــــألهم عن حاجتهم من املاء والطعام والذخيرة. وبعد أن يطمئن عل
يعود إىل السيارة ويتجه نحو موقع آخر. ومل تنته هذه اجلولة إالّ عند السادسة والنصف 
صباحاً، وعندها، وعندها فقط، كان عرفات يذهب لينام بضع ساعات. وهكذا رسخ يف 
ذهن كل مقاتل فلســـــــــــطيني أن عرفات هو قائده، ألنه هو الذي يتواجد معه يف املكان 

ة. وبســــــــبب ذلك أصــــــــبح عرفات قائداً، وباســــــــتمرار ذلك الصــــــــعب، ويف اللحظات الصــــــــعب
. أمّا الصــــــفات  فال جمال لها يف صــــــنع تاريخيته، فهي  "اخلارقة"أصــــــبح قائداً تاريخياً

من أوصـــاف الكتّاب واحملللين، أمّا على األرض، فقد صـــنع عرفات شـــخصـــيته القيادية 
  ومقاتليه.والتاريخية بجهده ودأبه، وبتعايشه حلظة بلحظة مع جنوده 

ودارت دورة احلصــــــــــــار، وحتدد اليوم الذي ســـــــــــيغادر فيه عرفات بيروت عن طريق 
)، وجتمعت بيروت كلها يف امليناء تودع عرفات، 1982آب/أغســـــــــــطس  29البحر (يوم 

وكنت واحداً من اآلالف بين احلشــــود املودعة، وحين حتركت الســــفينة نحو تونس، عدت 
والوحشــة كما مل أشــعر بهما من قبل، وجلســت يف  إىل شــوارع العاصــمة، شــاعراً بالوحدة

مكتبي أتصــفح دفتر التلفونات، وزاد هذا التصــفح من إحســاس الوحدة والوحشــة، فكثير 
ممن هو مســـــجل يف ذلك الدفتر الصـــــغير كان قد اســـــتشـــــهد أو غادر، ومل يعد هناك جمال 

غــارق يف هــذا لالتصـــــــــــــال اليومي معهم، للقــائهم أو ملعرفــة األخبــار منهم. وبينمــا أنــا 
الوضــــــع النفســــــي املوحش، دخل عليّ شــــــخص يحمل يف يده كيســــــاً من الورق، وقال أنا 
مرافق أبو خالد (حمســــــــن إبراهيم)، وقد طلب مني أن أوصــــــــل لك هذه األمانة من ياســــــــر 

الذين تضـــرروا من احلصـــار. فتحت الكيس فإذا به  "الســـفير"عرفات للعاملين يف جريدة 
مديرنا ياســـر نعمه وطلبت منه احلضـــور، ووضـــعت املبلغ بين  مليء باملال، فتلفنت إىل

ألف دوالر يف ذلــك احلين).  30يــديــه، أحصـــــــــــــاه فــإذا هو مئــة ألف ليرة لبنــانيــة (حوايل 
وبالتشـــاور بيننا قررنا أن نحدد أولويات دفع املبلغ للمتضـــررين على أســـاســـها. فهناك 

لتهجير عائلته بســـــــــبب  من هدم بيته، وهناك من احترقت ســـــــــيارته، وهناك من اضـــــــــطر
القصــــــــف. وأجنز ياســــــــر نعمه توزيع املبلغ حســــــــب تلك القواعد، وأحضــــــــر يل يف النهاية 
جمموعـــة من الفواتير، وحتمـــل كـــل فـــاتورة توقيع الشـــــــــــخص املعني. وحين ذهبـــت إىل 
دمشــق بعد أيام، التقيت عرفات، ومددت إليه مغلفاً يحمل الفواتير، فلم يمد يده لتســلمه، 
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  ملا أرسلت لك املبلغ يف كيس من الورق. "فواتير"كنت أريد منك  وقال يل: لو
اً أيام احلصــار، مشــيد "الســفير"كان عرفات كثيراً ما يتصــل باملســؤولين يف جريدة 

بموقفهم، وقد زار اجلريدة أكثر من مرة بعد منتصـــــــف الليل، وســـــــهر مع احملررين الذين 
غادر من دون أن ينسـى تضـحياتهم، كانوا ينامون يف اجلريدة. وحين عرفوا أن عرفات 

.   وأنه فكر بهم بالذات، كان تأثرهم عميقاً وعميقاً جداً
إن هذه املواقف وما فيها من لفتات إنسانية، ومن تفكير بالشيء الذي ال تعتقد أن 
عرفـات يالحظـه، هي التي جعلـت منـه قـائـداً، وهي التي أوجـدت تلـك العالقـة اخلـاصــــــــــــة 

طويالً، وافتقدوه بعمق حين غاب، وبكوه بحرقة حين أعلنت بينه وبين الناس، فأحبوه 
وفاته. إن الصـــفات اإلنســـانية هي التي تصـــنع القائد، وليس املواقف الكبيرة فقط. ولقد 

.   كان عرفات إنساناً قبل أن يكون قائداً
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 تويني غسان

  املقدسي الوطن كان هو
  والدولة قبل الدولة

بالتلفون عند أسره يف رام الله، وكان الكالم عن قتله قد  "اخلتيار"آخر مرة حدثني 
  !".أنا شهيد... شهيد... شهيد"بدأ يمأل الدنيا... صرخ: 

  .كان يعني أن ال حاجة إىل قتله كي يستشهد كأنه
  .ذلك هو معه سرّ اإلنسان األكبر من اإلنسان

  .وال حاجة إىل موت شهيد،
تبنَ بعد... وكأنه اليوم يعرف أنها ســـتقوم  رئيس الدولة التي كان بها يحلم، ولو مل

  .بوفاته التي جتعلها واجبة الوجود حتى على ألد األعداء
هو الوطن... يســــكن جســــده الذي اهترأ عذابات، كل فلســــطيني، حيث هو، من صــــميم 

  ...األرض احملروقة إىل أقاصي معمورة جناحات االنتشار
  وح باألسرار؟ثم هو مثال اإلسالم املقدسي. هل آن أوان الب

الذهاب إىل مؤتمر القمة اإلســـــــــالمية يف الهور (باكســـــــــتان،  1974عندما قرر عام 
يرك بطر"الدولة اإلســالمية األوىل يف العامل) طلب مني أن أدعو البطريرك الياس الرابع، 

، ليرئس وفداً من كل الطوائف املســـــيحية ويتوجه إىل املؤتمر ليخطب فيه باســـــم "العرب
  .قال" القدس لنا، معاً"... و"حترير القدس"رب، ألن موضوع املؤتمر كان املسيحيين الع

ا اعترض، بعــــد وصـــــــــــولنــــا، حــــاكم عربي ســـــــــــمج على اعتالء البطريرك املنبر،  وملــــّ
 بمن فيهم من -		والصليب على صدره وعصا الرعاية يف يده، بلّغ أبو عمار كل الرؤساء

ن أ -		إىل بطريرك يف جممعه؟ مل يكن يف حياته قد شـــــــــاهد حتى كاهناً، فكيف يصـــــــــغي
  !كلمة البطريرك هي كلمة فلسطين، يتكلم قبالً، وبعده رئيس فلسطين... أو ال يتكلم

وتكلم البطريرك، والصــــــــليب على صــــــــدره ويف كل كلمة من خطبته. وكان يضــــــــرب 
بعصــــاه األرض وهو يتكلم دفاعاً عن قدســــية القضــــية. وال قدســــية، قال، لقضــــية العرب 

  .هممن دون مسيحيي
  .ولبنان؟ قد يسأل سائل، وبحق

  .كانت حربه مأساة عرفات األوىل واألكبر
أن يحتضــن مســيحيو لبنان القضــية املقدســية،  -	وقد حاول التحقيق -		كان حلمه

                                                            
)(   ،"[مقتطفات] .7/11/2004"النهار  



  97)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية الذاكرةي ف

 

8 
 

فحالت إســرائيل دون ذلك عندما اســتنفرت من اســتنفرت ومن عســكرت لنقل حربها على 
ي ســــــطينيين تنفيذاً خملططها األصــــــلالفلســــــطينيين إىل لبنان، حيث كانت قد هجّرت الفل

 ... زوراً"األرض املوعودة"فلســـطين منهم لتســـتويل وحدها على كل  "تطهير"الهادف إىل 
  وتزويراً!

.[.......]  
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 سماحة جوزيف

  العرفاتية املأساة

ســــــــــالم "تقدم ياســــــــــر عرفات من اإلســــــــــرائيليين رافعاً الراية البيضــــــــــاء. ســــــــــمّى ذلك 
. سمّوا ذلك  . رفض"الشجعان   ."ال شريك"اإلسرائيليون أن يتسلموا منه الراية واقفاً

من يعتقد أن يف هذا الوصــــــف أي انتقاص من الرجل ونضــــــاله. فلقد تدهور  يخطئ
الوضع العربي إىل حد أن أريئيل شارون مل يعد يريد تسلم الراية البيضاء إالّ ممن يجثو 

. يف هذه األثناء كان الوضـــــــــــع ال دويل ينحاز إليه. وكانت الواليات املتحدة أمامه راكعاً
تــدعم مشـــــــــــروعــه. وكــان العرب، بعض العرب، ينهــالون بــالنبــال على هــذا الفلســـــــــــطيني 

  .املعترض من أجل أن يخرّ ساجداً أمام جالده
والثورة الفلسطينية تسير يف عكس اجملاري العميقة للسياسة العربية.  1970منذ 

شـــــــــــرعــت الثورة  1980اللبنــاين املريع. ولكن منــذ  وأدى ذلــك يف مــا أدى إىل االنفجــار
  [....] تصطدم باإلعصار

الثورة طيلة عقود. وما كان يمكنه أن يكون يف زمن املد  عرفات ضـــد موت صـــارع
القومي بنداً يف جدول أعمال النهوض القومي حتوّل إىل قضــية صــراع على أرض تغفل 
عن الدور االســــتعماري إلســــرائيل لســــبب بســــيط هو أن النظام العربي اجته نحو األصــــيل 

  .األميركي عله يريحه بعض الشيء من الوكيل اإلسرائيلي
رفــــاتيــــة يف مراحلهــــا األخيرة هي البرنــــامج النضـــــــــــــــايل املكلف جــــداً من أجــــل الع

. لنضع جانباً التزويق القائل بأن االتفاقات مع العدو الصهيوين ثمرة  االستسالم وقوفاً
انتصارات ما. إنها حمصلة صمود أسطوري للشعب الفلسطيني، وإصرار من الرجل على 

ض املعركــة... ال بــل، أحيــانــاً، انتقــال عربي إىل احلــد األدنى الوطني، وفرار عربي من أر
  اجلبهة املعادية.

يمتدح عرفات حين يقال عنه إنه أصـــــــر على االســـــــتســـــــالم مرفوع الرأس. ولقد دفع 
ثمناً غالياً عقاباً له على ذلك. لقد مثّل، على طريقته، هذا اجلمع املأســاوي بين كفاحية 

ال احلايل يوصــــــد األبواب يف وجه واحدة نادرة لدى شــــــعبه وواقعية تدرك أن عامل األنذ
  من أكثر قضايا الكون عدالً. [....]

املأســــــــــــاة العرفاتية، وهي هنا مأســــــــــــاة القضـــــــــــية الوطنية الفلســـــــــــطينية، أن زمن 
ة انتفاض"االستسالم املشرّف قد يكون مضى. واخلوف هو حصول انشقاق بين شعاري 

. وال عالج لهذا "ســـــر من ســـــيادةالدولة بأي ثمن وفوق أي أرض وبما تي"و "حتى النصـــــر
                                                            

)(   ،"[مقتطفات]5/11/2004"السفير .  
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اخلوف إالّ بتوفير قناعة بأن القادة الفلســـــــــــطينيين جميعاً هم قيد الوالدة من جديد يف 
  هذه اللحظة.

. إن من حقه أن يبحث عن العادية. وليس  ليس الشـــــعب الفلســـــطيني كائناً أســـــطورياً
د). لكن الطرفين معًا عرفات قائداً اســـــــــــتثنائياً (وإالّ ما كنا نرتعب من غيابه إىل هذا احل

شــكّال حالة االســتعصــاء املعروفة التي أتعبت إســرائيل، وأحرجت رعاتها، وكشــفت هزال 
  الوضع العربي.

[.......]  
. وســـــــيســـــــجل له أنه ظل، حتى  غير أن أي توزيع عادل للمســـــــؤوليات لن يظلمه كثيراً
اللحظة األخيرة، لصـــــــيقاً بشـــــــعبه، ســـــــاعياً إىل انتزاع بعض حقوقه، ممتنعاً عن أن يقدم 
لإلســـرائيليين اعتذاراً عن أنه كان، صـــدفة، يف طريقهم فاختلط عليه األمر بحيث مل يعد 

  ."حق الشعب اليهودي يف تقرير املصير"بين و "النكبة"يعرف التمييز بين 
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 قصير سمير

  أبداً  العائد

[.......] 

يف أيام الفدائيين، كان عرفات فدائياً، حتى قيل عنه إنه يختار أن يحشر نفسه يف 
 أمام "الكرامة"يبقى يف  أن "فتح"حال اخلطر. اختار مع رفاقه من جيل املؤســـــســـــين يف 

الهجوم اإلسرائيلي، بخالف كل قواعد حرب العصابات، فجعل من معركة الكرامة حلظة 
التــأســـــــــــيس الثــانيــة. قبلهــا وبعــدهــا، اختــار أن يؤســـــــــــس بنفســـــــــــــه خاليــا املقــاومــة حتــت 
. ومل يتوقف عن اخليارات  االحتالل، فقصـــــــــــد الضـــــــــــفة الغربية متخفياً وأقام فيها ســـــــــــراً

  .ر حجمهالصعبة حتى عندما ملع جنمه وكب
يقال إن ياســــر عرفات واجه ثالثة حصــــارات كادت أن تودي به. ما ال يقال هو أنه 
اختار احلصــــــار يف احلاالت الثالث. فحين اجتاح اجليش اإلســــــرائيلي لبنان يف حزيران 

، كان عرفات يف جولة خارجية، لكنه عاد إىل بيروت ليواجه احلصــــــــــــار 1982[يونيو] 
، عاد إىل طرابلس وهو يدرك أنه ســــيواجه حصــــاراً جديداً، اإلســــرائيلي. ويف العام التايل

ســـورياً هذه املرة، فأقبل عليه وحســـم مســـألة الشـــرعية الفتحاوية. حتى حصـــاره األخير 
اختاره هو، إذ قرر اإلحجام عن الســــــــفر خارج فلســــــــطين حلظة أدرك أن أريئيل شــــــــارون 

  .يريد أن ينجز يف رام الله ما مل يوفق به يف بيروت
  .هذه الشجاعة، كيف يكون رجل تسوية؟ تلك كانت معادلته الصعبةرجل ب

أدرك باكراً ضـــــــرورة التســـــــوية ألنه رأى فيها شـــــــرطاً لبقاء القضـــــــية. وقبل أن يقيم 
التســـويات مع العدو، أقامها مع األشـــقاء، فجعل من املناورة ســـالحه األمضـــى. من أجل 

أكثر الشـــــتائم التي نالها، وما القضـــــية، كان يســـــتطيع أن يقبّل من شـــــتمه البارحة، وما 
أكثر القبل التي وزعها. قيل إنه اســــــــتســــــــهل الكذب. هو نفســــــــه أقر بذلك قائالً أنه إذا كان 
مســــــــتعداً للقتل من أجل القضــــــــية، فكيف ال يكذب من أجلها، وخصــــــــوصــــــــاً حين يصــــــــبح 

  الكذب عنده وسيلة لكشف النيات املبيتة، وما أكثرها، عند األشقاء العرب.
الشــهادة كاحتماله اليومي، ورجل أضــحت املراوغة طبيعته الثانية. كان  رجل قبِل

عرفـات االثنين معـاً، فكـان املزيج بينهمـا كفيالً بـدحض فكرة الطهرانيـة التي كثيراً مـا 
كانت تقنّع مدعي الصمود اللفظي أعداءه اللدودين. إنه املزيج الذي سمح له بأن يجتاز 

ة العاملية التي شـــــكل أحد رموزها بعد هوشـــــي منه مرحلتين متناقضـــــتين، مرحلة الثور
  وكاسترو، ومرحلة ما بعد احلرب الباردة التي رأته ينال اعتراف اخلصوم.

                                                            
)(  "[مقتطفات]. 12/11/2004 ،"النهار  
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يف التاريخ العاملي احلديث، عرفات وحده مع نلســـــــون مانديال اســـــــتطاع أن يجتاز 
من  هـــاتين املرحلتين، مع الفرق أنـــه مل يحظ بـــاالحترام الـــذي حظي بـــه مـــانـــديال... إالّ

مانديال نفســـــه، ويف ذلك داللة ربما على أن العدو الذي يواجهه الفلســـــطينيون أعتى من 
  ذاك الذي قهره شعب جنوب إفريقيا.

مل يصـــل الفلســـطينيون إىل حد قهر عدوهم، هذا حمســـوم، ومل يتوصـــل ياســـر عرفات 
نع لقد ص إىل بناء الدولة الفلسطينية املستقلة، وإن رسم معاملها. لكنه فعل ما هو أهم:

  املستحيل.
فحين جنح يــاســـــــــــر عرفــات يف العودة، ومعــه نحو ثالث مئــة ألف من فلســـــــــــطينيي 
الشتات، قبل عشرة أعوام، أكد أن مسار قضية فلسطين قد انعكس بخالف كل التوقعات 

. وإذ يرجع جمدداً إىل فلســـــــــــطين لتكون مثواه األخير، فهو يزرع يف أرضـــــــــــها "الواقعية"
.معلماً يعلنها حية عر   بية عائدة أبداً
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 اخلازن جهاد

  ديفيد، كامب يف
  ألبو عمار يكن مل

  فرصة ذهبية أو فضية

قدمت ابنتي الكبرى إىل أبو عمار يف دافوس فعانقها، وقال مشــــيراً إيلّ: إذا قلت لك 
ده أخويا، أبقى أنا مين؟ وابنتي تتقن العربية العامية والفصـــــــحى على رغم أنها أقامت 
عمرها كله يف اخلارج، إالّ إنها ال تفهم دخائل اللغة ودقائقها. ونظرت إيلّ مســـــــــــتفهمة 

حتضـــــــــــنهــا ويكرر الســـــــــــؤال، وقلــت لهــا إن الرئيس يقول أنــه أخي فيمــا كــان أبو عمــار ي
  .وبالتايل عمها

[.......]  
أبو عمــار جنح كقــائــد ثورة، إالّ إنــه عجز عن النقلــة إىل رئيس دولــة، وترأس حكمــاً 
عربياً تقليدياً ينخره الفســـــاد، وتســـــوده احملســـــوبية، مع العلم أن أبو عمار نفســـــه مل يكن 

ويل فيه، وهو رأي أوافق عليه، أنه مفسد ال فاسد، فقد كان الفساد فاسداً، ورأي البنك الد
  .وسيلته إىل السيطرة مع غياب أجهزة دولة تقليدية

أحاول أن أكتب بموضــــــوعية، بالتجرد املمكن، وأقول إن أبو عمار أخطأ يف األردن 
  .ويف لبنان ومع الكويت، ثم أخطأ مع نفسه وشعبه، إالّ إنه مل يكن اخملطئ الوحيد

يف األردن ســــعت إىل املواجهة مع الســــلطات املضــــيفة فصــــائل يســــارية فلســــطينية 
إىل املواجهــة يف النهــايــة، مع أن واجــب أبو عمــار كــان منعهــا. " فتح"وغيرهــا، واجنرت 

ويف لبنان وقفت الثورة مع فريق لبناين يريد انتزاع الرئاســـــــــة والســـــــــلطة لنفســـــــــه ضـــــــــد 
يف الكويت أيد أبو عمار اجلانب املعتدي، وهو فريق، وكان يجب أن تظل على احلياد. و

  .الذي ناضل العمر كله ضد العدوان على شعبه
  كما يرى القارئ أبو عمار أخي وأسجل أخطاءه، ولكن ما هي أخطاء اآلخرين؟

اجلانب اإلســـــــــــرائيلي مل يكن صـــــــــــادقاً يف التعامل مع العملية الســـــــــــلمية، ويكفي أن 
يف املئة من األرض، وبدل أن  78ود يف فلســــــــطين الفلســــــــطينيين تركوا من بالدهم لليه

يف املئة املتبقية للفلسطينيين فقد عمدت حكوماتها املتتالية إىل  22	تترك إسرائيل الـــــ
ألفاً، خالل ســــــبع  250توســــــيع االســــــتيطان حتى زاد عدد املســــــتوطنين إىل ضــــــعفين، أو 

باً ان بسالم جنسنوات من املفاوضات. هذا ليس تصرف طرف يريد قيام دولتين تعيش

                                                            
)(  "[مقتطفات]. 11/11/2004 ،"احلياة  
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  إىل جنب.
وكانت الكذبة األكبر يف كامب ديفيد يف تموز (يوليو) من الســــــنة ألفين، فقد رفض 

  ."ذهبية"أبو عمار املعروض عليه واتهم حتى اآلن بتفويت فرصة 
مل تكن هناك فرصـــــة ذهبية أو فضـــــية، أو حتى برونزية، وعندي رد قاطع على هذا 

يســــــمبر) من الســــــنة نفســــــها عرض الرئيس كلينتون كانون األول (د 23املوضــــــوع، ففي 
على الرئيس الفلســـــــــــطيني، يف االجتماع األخير بينهما يف واشـــــــــــنطن، ما عرف باتفاق 

وكان أفضـــل ألف مرة من املعروض يف كامب ديفيد قبل خمســـة أشـــهر، ما يبرر  "األطر"
 بــاملنطق اجملرد صـــــــــــواب قرار أبو عمــار رفض املعروض يف كــامــب ديفيــد، والصـــــــــــمود

  خمسة أشهر.
أبو عمار قبل اتفاق األطر يف واشـــــنطن، ثم تردد يف غزة بعد أن رفضـــــه مســـــؤولون 

من غلي القهوة. وكما حدث يف األردن ســـــــــنة  "بعد بدّها غلوة"حوله أقنعوه بأن العملية 
  .، ويف لبنان بعد ذلك، عجز أبو عمار عن احلسم واحلزم وهو قادر1970

.[.......]  
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 عطا الله سمير

  لغيابا سرير

طالب كثيرون ياســـــر عرفات بأن يعد خلفاً له (وأنا بينهم). وانتقد كثيرون (الداعي 
منهم) تفرده بالقرار الســـــــــــياســـــــــــي واملايل. ويف كل احلاالت كان هناك دافع واحد، هو 
احلرص على الصــــــورة التاريخية ألبو عمار وبالتايل احلرص على القضــــــية التي ترافق 

ومه وتســــــــتفيق قبله يف الصــــــــباح ويبدأ بها قراءة صــــــــحيفته، وبها كل عربي إىل غرفة ن
  .أيضاً يبدأ قراءة تاريخه احلديث، وهو تاريخ بائس جدب خَلِقٌ، أي شديد االهتراء

لكن وهو على ســرير الغائب، يســتحق أبو عمار شــيئاً من اإلنصــاف: فلماذا طالبناه 
عمـــــار كـــــان يتحمـــــل النقـــــد  وحـــــده من بين الزعمـــــاء العرب بـــــإعـــــداد خلف لـــــه؟ ألن أبو

واملســـــــــاءلة وقســـــــــوة األصـــــــــدقاء. ومهما ارتفعت حدة النقد مل يكن يقابل ذلك بأكثر من 
هاتف معاتبة، أو بكلمة ينقلها مرســـــــال. وقد أخطأ كثيراً حين أمر، أو ســـــــمح، بمنع كتب 
إدوارد ســــعيد يف أراضــــي الســــلطة. لكنه مل يرســــل إليه تهديداً واحداً وال ســــمح لرجل أمن 

  .كاملتهبم
أّما يف مســــــــــــألة اخلالفة فقد فعل أبو عمار ما فعله اجلميع. ال أحد يليه ما دام يف 
احلياة. وال أحد يفكر يف اخلالفة ألن ذلك كفر. وبما أنه مل يكن لديه أبناء أو بنات يف 
. لقد طالبنا أبو عمار بأن يتصرف كسويدي، بينما هو  سن الرشد، فقد كان احلظر كامالً

عامل العربي. طالبناه بتســـــــــــمية خلف يف عامل ينتهي فيه احلاكم عند الناس يف قلب ال
بمجرد ظهور خلفــه. وطــالبنــاه بتســـــــــــميــة قيــادة جمــاعيــة يف عــامل وزعــت فيــه القيــادات 
اجلمــاعيــة على الســـــــــــجون أو القبور، اللهّم إالّ من جتربــة ديمقراطيــة واحــدة هي جتربــة 

العربي كان لبنان، على عالته الديمقراطية،  يف العراق. على مدى النظام "السيد النائب"
. أي ســــابق وعلى قيد احلياة "رئيس ســــابق"هو البلد العربي الوحيد الذي تذكر فيه كلمة 

يف آن واحد. يا للهول. واآلن أعتقد أننا دخلنا مرحلة التعريب ولن نضـــــــــــيع الوقت بعد 
  اليوم يف البحث عن رئيس جديد ما دام الرئيس على قيد احلياة.

.[.......] 

                                                            
)(   ،"[مقتطفات]. 6/11/2004"الشرق األوسط  
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