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امللف
مدخل

ال يمكن وصف املسيرة
الطويلة التي صنعت
أسطورة الزعيم الفلسطيني
ياسر عرفات بعبارات أقل
من كونها ملحمة بطولية
تاريخية لقائد عظيم
للمقاومة الفلسطينية /
العربية؛ وقد استحق عن
جدارة ،ويف ظروف قاهرة
وغير مواتية تخللتها
حمالت احلصار واإلبادة
عمان إىل رام
والتطويق ،من ّ
الله مرور ًا ببيروت ودمشق
وطرابلس وتونس ،لقب األب
الروحي للمقاومة واحلارس
الستقالل القرار الفلسطيني
ورمز الوطنية الفلسطينية حتى حلظة استشهاده.
يف هذا امللف الذي يحاول اإلحاطة بالسمات القيادية لياسر عرفات يف
مناسبة الذكرى العاشرة الغتياله ،عودة إىل حيوية بدايات العمل الفدائي يف
منتصف ستينيات القرن املاضي ،عندما قررت جمموعة من الفدائيين على
رأسها عرفات القيام بعمليات فدائية يف الوطن احملتل عبر جناح عسكري
يدعى "قوات العاصفة " .وكان أبو عمار يف حينه يشارك يف العمليات
ويشرف على دورات التدريب وعمليات التسلح يف سورية ،ويحرك الدوريات
ويعرج امللف على
ويهتم بكل شاردة وواردة بعيد ًا عن "األكاديميات".
ّ
املقاربة السياسية الواقعية لعرفات يف مسألة التسوية وبناء الدولة املستقلة،
ال لإلجماع الفلسطيني السياسي والشعبي ،ومهندس ًا
عمار ممث ً
كون أبو ّ
إلدارة التوازن الدقيق واحلساس داخل احلركة اجلامعة الجتاهات اجملتمع
الفلسطيني واحمليط العربي ،والتعامل مع التيارات املسلحة على الساحة،
ُمعيد ًا إىل األذهان الظروف السائدة يف منتصف السبعينيات عقب حرب
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تشرين األول  /أكتوبر  1973وطرح مسألة الدولة الفلسطينية املستقلة وضرورة
املشاركة يف التسوية املرتقبة "حلماية حقوقنا ..وحتسين فرصنا".
ويكشف املشاركون يف رسم صورة لعرفات تتناغم مع املراحل الكبرى
املوجهة من
واحلاسمة للكفاح الفلسطيني ،وقائع جديدة بشأن حركة االنشقاق
ّ
دمشق يف مطلع الثمانينيات عقب احلصار اإلسرائيلي لبيروت ( ،)1982وكيف
جاهدا لإلمساك بالورقة الفلسطينية يف اللعبة
كان نظام حافظ األسد يسعى
ً
اإلقليمية ،بينما كان عرفات يتحرك يف جميع االجتاهات على الرغم من ضيق
مساحة املناورة ،لإلفالت من القبضة السورية واحلفاظ على استقالل القرار
يسجل يف مرحلة
الفلسطيني وسط االضمحالل املتدرج حلركة املنشقين .ويمكن أن
ّ
االنكفاء يف التسعينيات وانقالب شارون على عملية أوسلو ( )1993واجتياحه
مدن الضفة الغربية من أجل وأد تباشير الكيان الفلسطيني ،إن الزعيم الفلسطيني
مل يفقد األمل وظل يعمل بنشاط منقطع النظير يف رام الله متمسك ًا باحلقوق
الفلسطينية من خالل االنتفاضتين األوىل والثانية على الرغم من إطباق احلصار
العسكري اإلسرائيلي عليه يف "املقاطعة " يف رام الله .لكنه كان حزين ًا ألن أحد ًا
من الزعماء العرب مل يتصل مرة واحدة لالطمئنان عليه ،وألنهم مل يفعلوا شيئ ًا
تأكيدا لكونه مل يتراجع عن احلقوق،
لفك احلصار عنه ،فجاء اغتياله واستشهاده
ً
ومل يستسلم إلرادة احملتل.
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