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  )ذكريات( والسياسة العسكرية بين

  اليحيى الرزاق عبد
 

  ومؤسسة الفلسطيني والشتات لالجئين شمل مؤسسة: الله رام
  .صفحات 304. 2006 املقدسية، الدراسات

   
 ذكرياته يروي املؤلف أن ومع. والتحليل بالتوثيق عاماً 60 مدار على للمؤلف النضالية التجربة الكتاب يتناول

 كل يف الفلسطينية الوطنية املسيرة يف املؤثرة والقوى الرئيسية والشخصيات باملواقع صلته إن إالّ الشخصية
 رواية الكتاب من جعال فيها، مؤثر مركزي بدور واضطالعه متسلسلة، وبصورة الوطني التاريخ مراحل من مرحلة

 قضية سبيل يف ونضاله قدره ساقه إذ فيها، خدم التي واملراحل والساحات باملواقع يتعلق فيما الوطني للتاريخ
 القضية كصعوبة ومعقدة، صعبة طويلة رحلة يف مكان، إىل مكان ومن ساحة، إىل ساحة من فلسطين، وطنه

 أو الشكل حيث من سواء خمضرم، وطني لقائد ومتنوعة فريدة جتربة الرواية عكست فقد. وتعقيداتها الفلسطينية
 ما تفصيالت، من طياتها يف حملته وما وصعوبات، أحداث من سردته وما وقائعها يف عكست كما املضمون،

  .ومعاناة وتشتت ظلم من عامة الفلسطيني والشعب الفلسطيني اإلنسان أصاب
 الطويلة، النضالية مسيرته عبر بها مر التي األحداث وتوثيق تأريخ هو مقدمته، يف املؤلف يشير كما الكتاب، هدف
 منها، العبر واستخالص حتليلها ثم ومن هي، كما احلقائق وعرض تسجيل خالل من التجربة تلك أسرار وسبر

 ومساهمتها الشباب، جيل لدى وخصوصاً الوعي، ونشر التجربة وتعميم والتثقيف التربية يف تفيده ما إىل إضافة
 وتقديمه والوقائع، األحداث من لكثير سرده من الكتاب أهمية وتنبع. الوطنية املسيرة بمنعطفات تنويره يف

 مل وربما السابق، يف معروفة تكن مل) فيها الرئيسيين الالعبين أحد من( املباشر منبعها من تاريخية معلومات
. النضالية جتربته لتوثيق الفلسطينيين القادة أحد من رائدة تكون قد مبادرة تقدم وهي. قبله أحد بعضها يورد

  .واملهمة املفيدة التجربة هذه يف حذوه آخرون فلسطينيون قادة يحذو أن ويؤمل
 احملطات عرض يف التاريخي التسلسل على ويعتمد وبسيط، شيق وأسلوب سلسة بلغة ذكرياته املؤلف يتناول

 يضمن بما األحداث ذكر يف والتشتت التفصيالت يف اإلفراط عدم على احلرص مع حياته، مسيرة من الرئيسية
 التوازن على احلفاظ يحاول كما. الوثائق على باالعتماد وتدقيقها التواريخ وتوثيق وتكامله، النص جتانس

 .إيجاباً أم سلباً مبالغة دون من وتقويمها واألحداث، الشخصيات تناول يف والدقة واملوضوعية
  

  :للكتاب األبرز اإلجناز
  وتطور سمات حتليل
  الفلسطيني الوطني العمل آليات

 أسبابها إىل ويلمح بها يعتز بل الوطني، العمل يف وبدوره به خاصة كسمة الليةاالستق التزامه على املؤلف يركز
 الفلسطينية، القيادة داخل مواقفه ويف مثالً، التحرير جيش لقيادة مفيدة كانت فقد. والسلبية اإليجابية وميزاتها
 على باهظ ثمن من دفعه ما نلمس املقابل ويف. السياسية التيارات خمتلف تأثير من حياديته على واحلفاظ
  .األحيان من كثير يف لها نتيجة الشخصي الصعيد
 والقناعات املفاهيم تكوّن كيفية عشر اخلمسة الفصول مدار على املؤلف يشرح الكتاب، عنوان يشير ومثلما

 التحرير يف الوطنية الغايات لتحقيق وحيدة كوسيلة املسلح بالعمل االقتناع من واالنتقال لديه، النضالية
 هذا استخدام من واالمتناع املسلح، الكفاح مع بالتوازي السياسي الكفاح استخدام بأهمية اإليمان إىل واالستقالل،

 يف للتفاوض االستعداد إىل والرفض التشدد ومن ومفيد، ناجح بشكل القتالية الوسائل استخدام يتعذر حين األخير
 بكل اخلاصة املتغيرات مراعاة خالل من لتحقيقها والسعي الثوابت عن التخلي عدم مع لكن السياسي، العمل إطار

  .املكاسب أقصى لتحقيق معها والتعامل مرحلة
 من مرحلة كل يف تطورهما وكيفية والتكتيك، االستراتيجيا بين االرتباط بتوضيح يقوم األحداث سرده خالل ومن

 على السالم" استراتيجيا إىل" شيء ال أو شيء كل" استراتيجيا من االنتقال تم إذ. الفلسطينية الوطنية احلركة مسيرة
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  ".لشعبين دولتين" استراتيجيا إىل وأخيراً ،"مراحل
  

 وحماولة املضيفة، الدول وسياسات الفلسطيني الوطني العمل بين والتعارض التداخل بشرح املؤلف يقوم كما
 له الفلسطينيون تعرض ما إىل ويشير. بها العالقة يف ةمتوازن صيغة وإيجاد املستقل، الوطني القرار على احملافظة

 هو يعتبر واللذين اللجوء، دول يف العرب إخوانهم يد على أيضًا بل فحسب، أعدائهم يد على ال وظلم، اضطهاد من
 تلك على صارخ دليل من تمثله وما ونفيه وتعذيبه اعتقاله جتربة سرده خالل من عليهما، الرئيسيين الشهود أحد

 ومصادرة حركتها وتقييد الفلسطينية الثورة يف للتدخل العربية األنظمة بعض حماوالت يعرض كما. املمارسات
  .جذورها من وأدها يكن مل إن املستقل، قرارها

 للشعب الوطنية القضية تكريس وأهمها الفلسطينية، الوطنية للحركة التاريخية لإلجنازات املؤلف تعداد ومع
 حلت التي املتالحقة والهزائم النكبات أسباب إىل القارئ يرشد أن يحاول االندثار، من وحمايتها الفلسطيني

 احلملة كثافة من الرغم فعلى. وصراحة بوضوح أحياناً  األسباب تلك يحدد أن دون من الفلسطيني، بالشعب
 يغفل ال فإنه قضيته، وإلنهاء الفلسطيني بالشعب الهزيمة إلحلاق وحملية وإقليمية عاملية قوى وتكاتف املعادية،

 يف انغماسها وأهمها فيها، وقعت التي األخطاء من كثير إىل يشير إذ الفلسطينية، الوطنية للحركة الذاتية العوامل
 وبعثرة وطاقاتها، مواردها وتشتت اإلقليمية، الصراعات يف طرفاً ودخولها املضيفة، للدول الداخلية الشؤون

 يف األحيان من كثير يف صبت بل الوطني، املشروع خدمة يف دائماً تصب مل اجتاهات يف وتوجيهها جهودها
 مثلته مما الرغم على املقاومة فصائل بين والتنابذ والتفتت االنقسام حالة ينتقد اجملال هذا ويف. معه تعارض

 نموذجاً مقدماً  الهيئة تلك مأسسة على العمل إىل ويدعو لها، موحدة أطر من وهيئاتها الفلسطينية التحرير منظمة
  .لبعضها إدارته عند يحتذى

 مبعثرة عسكرية" قواعد" إقامة من املسلحة، التنظيمات اتبعتها التي العسكرية االستراتيجيا املؤلف ينتقد كما
 أعمال إىل الفصائل بعض نزوع وينتقد. ضربها عملية وسهلت املقاومة جهود شتتت املواجهة دول يف ومكشوفة

 ينتقد كما. الفلسطيني للنضال إساءة من سببته وما واخلارج الداخل يف املدنيين على واالعتداء الرهائن خطف
 بالوحدة العابثين مع والتهاون الوطنية، والكوادر القيادات حلماية األمنيين واحلذر احليطة مقتضيات التزام عدم

  .الوطني الصف عن واخلارجين الوطنية
 سالحاً الستخدامه كضمان والتزامه الدويل القانون احترام إىل الدعوة مذكراته خالل من الكاتب هيوج وأخيراً

 بروح قضيته حلمل وتأهيله وتثقيفه وتعليمه اجلديد باجليل االهتمام إىل ويدعو. الوطنية احلقوق على للحصول
  .وااللتزام والواقعية املسؤولية من
 

  الكتاب مضمون
 األحداث على عيان كشاهد ال الفلسطيني، الشعب تاريخ يف ومفصلية مهمة وأحداث معامل على أضواء الكاتب يلقي
  :أيضاً فيها ومتفاعل كمشارك بل فقط،

 العربية الكلية يف الثانوية الدراسة إنهائه حتى 1929 سنة الطنطورة يف والدته منذ الفترة يتناول :األول الفصل
 القدم، وكرة والسباحة اجلري وخصوصاً بالرياضة، وولعه واملدرسة، الطفولة أيام فيصف. 1947 سنة القدس يف

 االستيطان مع البريطاين التواطؤ مشاهد ويستعيد. والطبيعة لألرض وحبه. والرسم واملطالعة باألدب وشغفه
 لالحتالل الفلسطينية املقاومة مشاهد يستذكر املقابل ويف. األعزل فلسطين شعب ضد الصهيوين واإلرهاب
  .فيها وأسرته ومساهمته اليهودي، واالستيطان البريطاين

 للعيش أسرته وانتقال ،1947 سنة العربية الكلية من تخرجه بعد بأسرته التحاقه منذ الفترة يتناول :الثاين الفصل
 العمل إىل ارج،اخل يف البترول أو املوانئ هندسة يف اجلامعية بالدراسة االلتحاق من رغبته حتولت وكيف حيفا، يف
 يف الفلسطينيين الضباط بدورة لذلك التحاقه وعن حيفا، عن الدفاع يف مشاركته عن يتحدث ثم. حيفا جمارك يف

 بجيش التحاقه جتربة على الضوء يلقي ثم. شهاداتهم على بناء األهل وتشرد الطنطورة مذبحة ويوثق. سورية
  .التل بوصفي عالقته تشكل على الضوء ويلقي ،1949 – 1948 حله حتى اإلنقاذ
 كخبير اجليش يف وبروزه ،1949 سنة السوري اجليش يف باخلدمة التحاقه منذ الفترة يتناول :الثالث الفصل
 عالقاته إىل ويشير. االنقالبات توالت حين اخلمسينيات، أواسط سورية يف السياسي الوضع ويصور. فيها ومرجع

 السرّاج، احلميد وعبد احلريري، وزياد الشيشكلي، أديب فيهم بمن وقادته، البلد رؤساء أصبحوا الذين الضباط بكبار
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 القتال ومن السالح، بقوة الشعبية التظاهرات فض من امتنع وكيف األسد، وحافظ جديد، وصالح احلافظ، وأمين
  .الدروز جبل ضد الشيشكلي حملة يف

 وكيف ،1957و 1956 سنتي يف األردن إىل السوري اجليش قوات مع للخدمة انتقاله عن يتحدث :الرابع الفصل
 بعض وتهريب حماية يف دوره عن يكشف ثم. هناك الفلسطيني الشعب بأبناء عالقاته تعزيز يف وجوده استثمر

 مصر وزيارته ،1956 حرب إىل ويشير. للخطر وتعرضهم مالحقتهم بعد شقير، الرحمن عبد ومنهم الوطنيين،
 األركان بدورة لاللتحاق عودته عن ويتحدث املصرية، – السورية الوحدة جتربة فشل خلفيات يوضح ثم. وسيناء

  .واحد بيوم النهائية لالمتحانات تقديمه قبل واعتقاله نفسها، السنة يف سورية يف
 مدير من خطة بسبب) 1960 – 1959( سورية يف الرهيب وتعذيبه اعتقاله جتربة خفايا يكشف :اخلامس الفصل

 ضد بالتآمر والسوريين الفلسطينيين الضباط من وعدداً  اتهمه الذي السراج، احلميد عبد السورية، االستخبارات
 للضباط املميز الدور طمس هو وزمالئه العتقاله احلقيقي السبب أن يبين لكنه. وسورية مصر بين الوحدة

 صنوف يعدد ثم. وطنهم حترير اجتاه يف مؤثر بنشاط قيامهم دون واحليلولة السوري، اجليش يف الفلسطينيين
  .أشهر ثمانية مدار على اعتقاله أثناء يف ونفسياً جسدياً ضده استخدموها التي الوحشية التعذيب
 يف منفاه يف عاشها التي املدقع الفقر حالة ويكشف. مصر إىل نفيه جتربة على الضوء يلقي :السادس الفصل

 إىل عودته عن يتحدث ثم. أيضاً والسفر الدراسة من ومُنع الدائمة، للمالحقة وتعرض العمل، من مُنع إذ اإلسكندرية،
 من ومنعه املنفى، من عودته بعد باالعتقال والتهديد للمالحقة تعرضه استمرار عن ويكشف. االنفصال بعد سورية
 القلق حالة رواستمرا سورية، يف االنقالبات تتابع عن ويتكلم. جديد من العوز حالة يواجه جعله الذي األمر العمل،

 املديرية يف عمل فرصة إيجاد يف زمالئه، من بمساعدة جناحه، وأخيراً . بسببها االختباء إىل واضطراره لديه
 لتأسيس الفلسطينية األوساط يف النشاط عن يتحدث ثم). 1964 – 1961( الفلسطينيين الالجئين ملؤسسة العامة

 وإنشاء فيه، ودوره) 1964( الفلسطينية التحرير منظمة إنشاء عن ويتحدث. الستينيات بداية منذ مقاومة منظمات
  .به والتحاقه نفسها السنة يف الفلسطيني التحرير جيش

 حطين قوات وتشكيل املواجهة، دول يف) 1964( الفلسطيني التحرير جيش والدة كيفية عن يتحدث :السابع الفصل
 يف الدورة يف وزمالئه الريادي ودوره مصر، يف جالوت عين وقوات العراق، يف القادسية وقوات سورية، يف

 لها خاصة احتياطية وحدات وإنشاء الشعبية، التحرير قوات وتطويره فيه، والتدريب العمليات إدارة وتوليه تشكيله،
 فرض األخيرة حماوالت ومواجهته السورية، بالسلطات الفلسطينية حطين قوات عالقة إىل ويشير. اخمليمات يف

 عن يتكلم ثم. عامة التحرير جيش على العربية األنظمة لباقي املماثلة واحملاوالت القوات، تلك على هيمنتها
  .1966 سنة يف بامتياز منها وتخرجه السورية واألركان القيادة كلية يف األركان بدورة التحاقه
 فيكشف. الهزيمة عوامل بعض ويحلل ،1967 يونيو/حزيران حرب يف التحرير جيش دور يتناول :الثامن الفصل

 االنسحاب قرار ورفضها السورية، اجلبهة على احلرب يف يقودها كان التي حطين قوات صمود عن مرة ألول
 ويوضح. دمشق مدينة عن للدفاع تموضعها إعادة وحتى األخيرة، اللحظة حتى اجلبهة على ومقاومتها الكيفي

 للعمل رافعة اعتبرت التي ،1968 مارس/آذار يف الكرامة معركة ويف األردن، يف التحرير جيش دور مرة ألول
 من سلفاً موضوعة كانت دفاعية خطة على بناء متميزاً فيها التحرير جيش دور جاء إذ الهزيمة، على ورداً  الفدائي
  .ضمنها من وهو الفلسطينية، العسكرية القيادة
 قيادة وزن تضاؤل وعن فلسطينية، قوة بركأك" فتح" وبروز الفدائي العمل شعبية ارتفاع عن يتحدث :التاسع الفصل
 قيادة حمودة يحيى وتسلم ،1967 سنة أواخر يف الشقيري واستقالة املرحلة، لتلك الفلسطينية التحرير منظمة

 جيش يف وقع الذي التمرد ويذكر. التحرير جيش ألركان رئيساً  بتعيينه 1968 يوليو/تموز يف قام والذي املنظمة،
 يف املسلحة الفصائل فيها جنحت التي ،1968 سنة يف الوطني اجمللس دورة على يتكلم كما. ذلك نتيجة التحرير
 التنفيذية اللجنة جانب من وتعيينه التنفيذية، اللجنة رئاسة عرفات ياسر وتسلم التحرير منظمة على السيطرة
 يف للجيش عاماً قائداً تعيينه ثم الفلسطيني، املسلح الكفاح ألركان رئيساً 1969 مارس/آذار يف اجلديدة
 اتفاق خالل من لبنان يف العسكري الفلسطيني الوجود تقنين يف دوره إىل يشير كما. 1969 يونيو/حزيران
  .وتوقيعه إليه التوصل يف الرئيسي الدور له كان الذي ،1969 سنة القاهرة
 األردنية، – الفلسطينية اجملابهة ومقدمات األردن يف الفلسطينية املقاومة وضع يعرض :العاشر الفصل

 الفلسطيني الوجود تنظيم حماولته خالل من السلطة، مع الصدام ومنع هناك الفلسطيني الوجود عقلنة وحماوالته
 العنيفة الفلسطينية الفعل ردة إىل يشير ثم. لبنان مع إليه التوصل تم الذي ذلك غرار على األردن، مع باتفاق املسلح
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 ودورها ملصر، املسيئة التصرفات وضبط اخلواطر لتهدئة جانبه من سعى وكيف روجرز، مشروع مصر قبول على
 سبتمبر/أيلول 16 يف األردن يف العسكرية احلكومة تأليف ذكر إىل يأتي ثم. األردن مع املواجهة عشية السلبي
 خطة ووضعه رأسها، التي الفلسطينية العمليات غرفة وتشكيل هناك، السلطة مع املواجهة اندالع عشية ،1970
 وانتخب عرفات ياسر عنه غاب والذي للمقاومة، املركزية اللجنة اجتماع عن يتحدث ثم. عمّان يف الثورة حلماية

 عرفات ياسر ملصلحة املنصب هذا عن تنازل وكيف الفلسطينية، الثورة لقوات عاماً قائداً  باإلجماع اليحيى فيه
  .له نائباً هو ليكون
 مواقع على األردين اجليش هجوم وبدء األردن يف الفلسطينية املقاومة وضع عرض يستكمل :عشر احلادي الفصل

 عمّان بروتوكول وتطبيق وتوقيع صوغ يف ودوره واألمنية، العسكرية املفاوضات ومباشرته عمّان، يف املقاومة
 من كلياً املقاومة بخروج وانتهت حتاشيها إىل دعا والتي النهائية، جرش أحراج معركة عن يتحدث ثم. العسكري

 إفشال يف منها رغبة السورية، القيادة من بدعم ضده التحرير جيش قيادة يف االنقالب حيثيات يروي ثم. األردن
 التحرير منظمة قيادة وإنهاء اجليش قيادة من استقالته قصة يروي ثم ومن. املسلحة الفلسطينية القوى وحدة

  .السورية القيادة مع لصفقة تنفيذاً  اجليش يف زمالئه من وعدد هو خدماته
 جيش يف خدماته إنهاء بعد التحرير ملنظمة السياسية للدائرة عام كمدير عمله عن يتحدث :عشر الثاين الفصل

 يف الدامية املواجهة عشية الشعبية اجلبهة به قامت الذي الطائرات خطف هنا ويستذكر). 1984 – 1972( التحرير
 الكاتب اغتيال بعد طائرة على قبرص من آخرين مع خطفه جتربة ويروي ،1970 سبتمبر/أيلول يف األردن

  .الرهائن حترير يف الرئيسي دوره وعن السباعي، يوسف املصري
. الدعوة تلك حينه يف عززت التي والدوافع باألردن العالقة تصحيح إىل دعوته عن يتحدث :عشر الثالث الفصل
 والتي ،1977 سنة بداية يف التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة إىل ذلك شأن يف قدمها التي العمل ورقة إىل ويشير
 التنفيذية اللجنة ممثل مهمة تكليفه بعد باألردن العالقة لتصحيح جهوده عن يتحدث ثم. حينه يف بحذافيرها أقرت
 معاجلة خالل من ذلك لتحقيق خطته ويذكر. واجهها التي املعارضة من الرغم على ،)1992 – 1979( فيها

 يف املنظمة مكتب عزلة إلنهاء سعى كيف اجملال هذا يف ويذكر. الطرفين بين الثقة بناء وإعادة اآلنية املشكالت
 يف دوره عن يتحدث ثم. احلصانة التنفيذية اللجنة وممثلية ومنحه سفارة إىل الدبلوماسي مستواه ورفع عمّان

 أواخر بغداد قمة قرار على بناء احملتلة األرض صمود لدعم تأليفها تم التي املشتركة الفلسطينية -  األردنية اللجنة
 اجمللس دورة عقد إىل وأدى الثمانينيات أواسط واملنظمة" فتح" أصاب الذي الشرخ عن يتحدث ثم. 1978 سنة

 عرفات ياسر بين عمّان اتفاق إىل التوصل ثم ومن التنفيذية، للجنة عضواً وانتخابه عمّان يف 1985 سنة الوطني
 إىل الفلسطينية – األردنية العالقة مستقبل يف والبحث الكونفدرالية مشروع األردن وطي إلغائه ثم حسين وامللك

  .مستقلة فلسطينية دولة قيام بعد ما
 لها، وقيادتها 1987 سنة أواخر األوىل لالنتفاضة التخطيط يف التحرير منظمة دور عن يكشف :عشر الرابع الفصل

 جلنة ألّفت التنفيذية اللجنة إن ويقول. عفوية كانت االنتفاضة أن البعض لدى السائد االعتقاد ينفي الذي األمر
 يف الوضع متابعة وكلفتها جهاد، أبي برئاسة والكاتب، والديمقراطية الشعبية واجلبهتين" فتح" مندوبي من فرعية

 يشمل بما االنتفاضة، خطة وضع تكليفه عن ويكشف. فيها جماهيرية بانتفاضة القيام إمكانات ودراسة الداخل،
 إىل إرسالها ثم ومن. لقيادتها احمللية الشعبية اللجان وتأليف بها، القيام ووسائل النشاط وأنواع الهيكلية
 جباليا يف الدهس حادثة جاءت أن إىل ومكانه، االنطالق موعد حتديد انتظار يف إقرارها، بعد بالتنفيذ املعنيين

 املبكرة وحماوالته الفلسطينيين القادة صفوف يف االغتياالت أسرار يكشف ثم. االنتفاضة شرارة قتأطل التي
  .وقوعها قبل منفذيها عن والكشف بعضها صد وحتى منها، التحذير
 احلصار فك إىل أدى الذي األمر األوىل، االنتفاضة عن جنمت التي اجلديدة األوضاع يصف :عشر اخلامس الفصل
 الفلسطينيين وبمشاركة فلسطين لقضية سياسية تسوية إىل الدعوات وبروز التحرير، منظمة عن والدويل العربي
 ووظفه ،1988 سنة التوحيدية الدورة من بدءاً الثالث دوراته يف ذلك الوطني اجمللس التقط كيف ويروي. أنفسهم

 دولة وإقامة 242 القرار أساس على تقوم التي" الفلسطينية السالم مبادرة" وإطالق" االستقالل إعالن" يف
 اجلهود عرضه يف ويركز. إسرائيل دولة مع والتفاوض ،1967 سنة احملتلة الفلسطينية األراضي على فلسطينية

) 1993 – 1989( أوسلو قبل اإلسرائيليين مع عقدها التي اللقاءات على اجملال، هذا يف بها قام التي والنشاطات
 املفاوضات إىل أفضت التي اللقاءات تلك الفلسطيني، اجلانب عن لبعضها وترؤسه رسمية، غير أو رسمية بصورة

 املوقف وفهم عرض سوء شوش وكيف والثانية، األوىل اخلليج حربي إىل يتطرق ثم. لها ومهدت الرسمية
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 لتلك والدويل العربي التأييد وانحسار الفلسطينية، الدبلوماسية اجلهود الكويت، وغزوه صدام نظام من الفلسطيني
 صدام ملمارسات املعارض موقفه ويبين. للسالم مدريد مؤتمر انطالق عشية الفلسطيني املوقف وإضعاف اجلهود،
 أدى التنفيذية، اللجنة أعضاء بعض مع خالفاته تواتر أن كيف يوضح وأخيراً. بها الفلسطيني املوقف ربط ولضرر

 حين إىل املركزي، اجمللس اجتماعات حضور عن واستنكافه احلر للعمل قالهوانت التنفيذية اللجنة من استقالته إىل
 يف الفلسطيني اجلانب رئاسة تكليفه فتم السياسي، للنشاط استئنافه ثم ومن أوسلو، اتفاق إىل بالتوصل سماعه

 تأسيسها يف ساهم التي الوطنية السلطة يف للخدمة انتقاله ثم اإلسرائيلية، – الفلسطينية األمنية املفاوضات
 مروراً  تطبيقها، ومراقبة االتفاقات وتفسير األمنية املفاوضات ملتابعة العليا األمنية للجنة رئيساً فيها وعمل

 التنفيذية اللجنة يف مراقباً عضواً تعيينه حين إىل الفلسطينية الوطنية السلطة يف للداخلية وزير أول بتعيينه
 .جمدداً التحرير ملنظمة

  
  للكتاب العام اإلجمال

 الكتاب ويمتاز. لألحداث تاريخي سرد جمرد ليس وهو فكر، ومنهج عمل ونهج حياة فلسفة عن الكتاب يتحدث
. أحد ذكرها إىل يسبقه مل تاريخية معلومات بإيراد الكاتب عني وقد. واملضمون الشكل حيث من وتوافقه باتساقه

  .لتدقيقها واملراجع الوثائق إىل جلأ فإنه الذاكرة على كبير، حد إىل اعتماده، من الرغم وعلى
 األهمية ذات والتفصيالت الروايات من لكثير الكاتب ذكر دون حال قد االختصار على احلرص أن يبدو أنه غير

 انتقادات املؤلف توجيه دون حالتا والكياسة الدبلوماسية أن يبدو كما. قرب عن منه عرفتها والتي التاريخية،
 املذكرات هو الكتاب موضوع أن وحيث. معها تعامل التي العربية اجلهات وبعض الفلسطينية للقيادة واضحة

 تناول يتم مل فإنه سواها، دون من املؤلف بها مر التي األحداث تناول على كان الكتاب يف والتركيز الشخصية
 املباشرة املشاركة عدم بسبب إمّا وحتليل، تفصيل من يكفي بما املهمة التاريخية واحملطات األحداث بعض

  .منها كل شرح يف االستفاضة إمكان وعدم األحداث تزاحم بسبب وإمّا فيها، والفاعلة
 على التركيز دون من املتغيرات مع التعامل إىل املطلق الرفض من بالتدريج حتوله املؤلف ذكر من الرغم وعلى

 القرارات من والشعبية الرسمية الفلسطينية للمواقف اخللف إىل تاريخية مراجعة يجر مل فإنه فقط، الثوابت
 التغيرات مع اإليجابي التعامل من بدالً  بالرفض دائماً  امتازت والتي فلسطين، قضية جتاه الدولية واملبادرات

  .مرحلة كل يف القوى موازين تمليه ملا وفقاً والتصرف الدولية
 الغني مضمونه عرض يف جنح فقد األول، كتابه هو هذا إن إذ التأليف، يف املؤلف جتربة حداثة إىل وبالنظر
 وذلك دائماً، مراعاته يتم مل للرواية أسلوباً التاريخي التسلسل اعتماد إن إالّ. أسلفنا كما سلسة ولغة شيق بأسلوب
 يف كان التي واملطبعية اللغوية األخطاء بعض من الكتاب يخل مل كما. يبدو كما املوضوعي الترابط على للحفاظ

 والوثائق الصور من يكفي ما الكتاب تضمين يتم ومل. طباعته قبل الكتاب راجع من إليها انتبه لو جتنبها كاناإلم
  .النص يف ذكرها إىل أتى كثيرة مهمة حوادث تغطي والتي يملكها، املؤلف أن يف شك ال التي

 وعلى. الوطنية مسيرته هامش على إالّ الشخصية حياته تناوله دون حال الوطني بالهم املؤلف اهتمام أن ويبدو
 اعتمد ما وكل. والصعوبات التحديات وجه يف صمد فقد حتميه، عشيرة أو حزب من له سند وجود عدم من الرغم
 عالقته يف واتزانه السياسية، وواقعيته وحنكته واإلدارية، العسكرية وكفاءته خبرته كان صموده يف عليه

  .االستراتيجي الصعيد على نظره وبعد أفقه، وسعة ثقافته وعمق املرحة، وروحه وهدوءه باآلخرين،
  الشنار حازم

  فلسطيني كاتب
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