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صايغأنيسالد~ربقلم

وأناوترأدتحفظمنبعضأتبعثالتيالرهبةمنبشيآأشعرأنيأعترف

حينهاالمؤمنبورحأشبهإنهحبش.جورجلمذكراتالتقديمهذاكتابةفيأشرع

ترتلمنيسعمابفعليتالشىويكاداالنسانيتضاءلحيثللتعبد.مصلىيلج

حبشجورجعالميفعلهماهذاوتقوى.خشوعمنبهيحيطوماودعاء»وتكبير

به.غيرهيعرفوأنإليهيتعرفوأنالعالمهذاغوريبرأنيحاولالذيبالموء

دنيافيالقيادةمراكزفيورفاقهزمالثهمنالشاتبينمنحبثىءفجورج

ءالزمانمنقرنمدىعلىشعبهمناضليمناآلالفعشراتبينومنالعرب»

تاريخنامنطويلةلمرحلةأضاءتفريدةظاهرةهوبلءمتميزةومنارةبارزمعلم

بهيلتحقشامخأهيكألحولهاوبنتالمعاصر»ءخاصبشكلوالنضاليالقوميه

ودرسأسلوبهعلىوتدربحبشبفكراستنارمنكلويطؤرهويخصبهويعثره

حاولهيكلإنهرسالته.حملفيوشاركرايتهورفعدمرتهواعتنقتجربته

معمقارنةمصداقيته،ويرشخبراءتهويصوننقاوتهلهيحفظأنالقائدالمؤشس

إلىعليهاالدخالءأوقادتهاأومؤشمسيهابعضحؤلهانضالوبيوتهياكل

الشعارات.ومزؤرىالمبادئوتجارللصوصىمغارات

لهذاقيمةلمذكراتبلحبشجورجاسمهرجلعنلكتابأقدمالأنيغير



أبدأبمونونالمزنرنالنو

أنيستحقاليومحتىزالوماقرننصفمدىفيالكثيرعنهكتبالذيالرجل
به.والتعريفإليهالتعرفومحاوالتوالمعالجاتالكتاباتمنآخربكثيريحظى

منكثيرأمألوفغيرنوعأكانتوانااتحراتاامذأدعرهاأنعلىأحرصوأنا
بالذاتهواختاروالءبنفسهيسجلهالمصاحبهاأنصحيحالمذكرات.
عليهغيرهطرحهاأسثلةعنإجاباتماأتهاكانتبلوحلقاتها»موضوعاتها

أسثلةعنواجاباتهءهذهأحاديثهلكنأجنبي).صحافيءالحالةهذهفيء(وغيره
قيمتهافيتقلالوصادقوشاملعفويبشكلجاءتءواستفساراتهالصحافي
الذيوالخوفشخصية.ومذكراتذاتيةسيرةأيصفحاتعنوأثرهاوصدقيتها
غيرالمذكرات(ولنستهالمذكراتمنالنوعهذايقرأحينهاأحيانأالموءيتناب

تالعبقدبالتسجيلقامالذيالكاتب/المحرريكونأنمبعثهإنماالمباشرة)
ذلكوغيرءحذفأوأضافأوبدلأوزؤرقد(أوالمقابلةمحورمحدثهبردود

والىوالقاريآالسيرةصاحبمنكلإلىوالمسيآالمرفوضالتدخلألوانمن
صاحبعلىفرضقدالمحرريكونأنوكذلكالتوثيق).ومصداقيةالتاريخعلم
والءنيةسوءأوجهلعنءحياتهمنأخرىنواحيوتجنبمعينةأسثلةالسيرة
العملية.الناحيةمناالثنينبينفرق

هذا.كتابناحالفيهناسقطاوالخطيرينالخطرينالمحظورينهذينلكن
معالعربيةالشؤونفيماحدإلىخبير(وهوالصحافيانكباألولىالجهةفمن
الفلسطينيالمعاصر،تاريخنامنالحاضرةالمرحلةدراسةعلىأجنبي)أنه

الشعبيةوجبهتهالعربيةالقوميةوحركتهءحبشدوروعلىعمومأ،والعربيآ
األحداثفيحبشتأثيروعلىالمعاصر،التاريخهذاأحداثفيالفلطينية»
وكانتوجبهته.وحركتهالرجلعلىاألحداثهذهانعكاساتوعلىءالمتعاقبة
ساعة)تسعينمنأكثراستغرقت(وقدالكتابهذاتضئنهاالتيالمقابالتمحاور
بالتالي»ءالكتابوجاءفيهاهمباشردورلحبشكانالتيالوقائعكلتشمل
تغطيةحيثمنسواءالنضالية»وسيرتهحبشجورجلعالمكامألتاريخيأسجأل
لها.واستشرافهالمستقبليةللتوقعاتترقبهحيثمنأووأعمالهحياتهمراحل



المقابالتهذهعقدبينامتدتالتيالقليلةاألشهرفيحبشجورجوحرص

قبلمنرافقناللواتيوابنتاهزوجتهوهيله:بعدمنأسرتهحرصت(كماورحيله

فيالمضنيالمعشقالتدقيقعلىالسيرة)صاحبمعالطويلةالحوارجلسات

األصليةالصيغةمعالكتابصفحاتعلىاألحاديثبهاجاءتالتيالصيغة

بهيساءمغرضأزعمأيكون(وقدزعمأييسقطوهكذااألشرطة.علىالمسجلة

الضيقبالمعنىمذكراتليستالمادةبأنمحررها)إلىأوالسيرةصاحبإلى

كانتإذاأنهوالراتعنفسه.السيرةصاحبوليسأجنبيصحافيهوالكاتبألن

استغرقاقدوالتفحصالتدقيقفإنساعةتسعينمنأكثراستغرقتقدالمقابالت

التياألسئلةعلىحبشردودأنهناأؤكدأنأستطيعأننيحتىالساعات.عثات

أنماحبهاأرادماعلىتمامأتنطبقوهيءالمئةفيمئةصححةهيإليهوجهت

محتوياتبأننزعمأنالمبررمنأصبححتىومواقفه.أفكارهعنبهمعبرأيقول

حيثمنسواءصاحبها»يسجلهاذاتيةسيرةأيةمعتمامأتتساوىالكتاب

مجاريهاتشقبتإنانبحاقالتامةواإلحاطةالشمولهيثمنأوالمصداقية

علىسواءواألثر،والجهدبالعطاءولياليهاأيامهاوحفلتاهتماماتهاوتعددت

معالعام.والقوميالوطنيالصعيدعلىأووأسرتهلصاحبهاالشخصيالصعيد
رحيله.قبلحبشأحاديثآخركانإنماجرىالذيالحوارأنإلىهنااإلشارة

حبش.هياةفيآخركتابأيمنأكملالكتابيجعلاألمروهذا

فييتحققأنآملكنتتمنيأأسجلأنءالمجالهذافيأكتم»ال~:تنيغير

سواءنيءوفتؤتهحبشطفولةعنومفمثلوافحديثوهوالمذكرات»هذه

ميحبيروت.فيالجامعةفيالدراسةسنواتأثناءأوالألفياألسرةرحاب

المزيديسمعأنفييرغبالقارئلكنالشأن»هذافيخاطفةلماتهناكأن

الصحافيإحجامولعلالمبكرتين.المرحلتينهاتينفيحبشجورجهياةعن

الطفولةمنذوبخاصةاألولىهحبشأيامعناالستقارفيشعالتوعن

كتبوأالذينمعظمأنوذلكالعربي.السيرةأدبقيفريدأليسءوالمراهقة

الحقبهذهغيبواءالعربرجاالتناسيركتبواالذينوكذلكءالذاتيةسيرهم



)بدأممرثونالالثورثون

أولواالذينالعربيةالثيثرأمحابمنالقلةبأنعلمأأعالمنا.ميواتمنالمبكرة

حياتهمفيوأثرهاوصفهافيمنمماتوسجلواالكافياالهتمامو~بتهمنشأتهم
مجتمعاتناومففيواثمةذخائرالمختلفةالعربيةللسكتتتألمواإنماالال~
وأحياءوطبقاتأسرإطاراتوفيالمختلفةالعربيةاألقطارفياالجتماعيةوهياتنا
لدراسةمصادملناتقدمقلتها،علىمجموعها،فيوتكادءمتعددةوأزمنةوبلدات
الدراساتعنهاتقمرقدالحديثالعربيالمجتمعمنوالخلفيةااااالخفيةالجوانب

وأوضاعه.العربيالمجتمعأحوالفيالجامعية

منالمطلوبكانواناألساسي.المرفوععنيبعدناالعفوياستطرادهذا
ةاإلشاممنأوالبدفالءالسيرةلصاحبوليمىللكتاب»تقدمأنالصفحاتهذه
فيكماوأعمالهوأفكارهشخصهفيءالكتابفييظهرحبثرجورجأنإلى

مطؤل)مقال(أوكتأبأيفييظهرمماأكثرءوعاداتهومفاتهوعواطفهمشاعره
أوءمباشرة(عنهعنهكتبمابمعظمأ~وأناهذاأقولاألن.حتىعنهصدر
لتحريرالشعبيةالجبهةوعنالعربالقوميينحركةعنالحديثفمنمباشرةغير

األمةوعنونضالهاوقفنيتهالفلسطينالمعاصرالتاريخعنحتىأوفلسطين»
الكتبأهميةمنيقللالوالموءوالتحديث).التوحيدوحركاتالعربية

والتياالخيرةسنةالخمسينفيصدرتالتيالكثيرةوالمعالجاتوالدراسات
أنإالواإلنصاف.الموفوعيةالجديةفيتفاوتمعبارزهمكانفيهالعبش
سيتناولمنلكلوضروريأأساسيأمصدرأستصبحهذاكتابنافيحبثرمذكرات
آخركتابأيمنأكثرءالمستقبلفيعمومأ،النضاليتاريخناأوالرجل»تاريخ

نفسه.المرفوعفي

قراءاتهفيحبشجورجعنجيدةفكرةويأخذأخذالقارئأنفيشكال
الشخصيتاريخهإلىخاللهامنيتعرفإنهالسابقة.المطبوعاتلعشرات
جهودهإلىكذلكويتعرفوعربيأ.فلسطينيأءوأثتهبلدهبأحداثوعالقاته
والقاثأالمؤسسوالىوالمعتمعيهوالحزبيوالتنظيميالسياسيونضالهوأعماله
يظهرالصفحاتتلكمنكألإنذلك.وغيروالمحاوروالمنظموالطبيبوالرمز



تناولتالتيالصفحاتآالفبينمنذاكأوالكتابهذافيبآخرأوبشكل
فيمابكلاإلنسانءاإلنسانحبشجورجبأنأعتقدأننيغير.حبشجورج
بينالتيمذكراتهفيإليهونتعرفنراهمثلمانراهالءورفيعساممعنىمنالكلمة
الذياإلنسانبلفقطوالقاثأوالمفكروالمناضلالياسياإلنانليس:أيدينا
األنسنةأوءاإلنسانيةمنخاصةبصبغةوالقاثأوالمفكروالمناضلالسياسيصبغ

والمفكرينوالمناضلينالسياسيينمنزمالثهسائرعنبهايتميزالتيالخاصة
.والقادة

.الغيرحثءاآلخرينحب:الحبهوحبشجورجفياإلنانجوهرإن
للبذلواستعداداألخوينخدمةفيتفانإلىتلقائيأيتحؤلالذيالحبذلك

اعتباروالىءحساببدونوتضمةخاطروطيببكرمءالمستمرينوالعطاء
حسابهعلىولوواالهتمامبالعطاءوايثارهمالحياةأولوياترأسفياآلخرين
أوالمركزوالالمنصبفال.والواسعالضيقوالعاثليالشخصيءالخاص
أوكان(فصيألاألخريحيلبأنلهتسمحءورغدهاالعيشسعةوالءالموقع
.الخاصةشؤونهيحققأنإلىمؤجلةأوثانيةدرجةإلىقضية)أوطبقةأوشعبأ

منالنضالطريقعلىالشاقةاألعمالمنسلسلةهيحبشجورجحياة

ومقاومةءالمجتمعورفاهةمهالعرووحدةفلسطنتحرير:معينةمبادئأجل
أومستغألأو،فلسطينيأأوعربيأعميألأوءاستعماريأأوكاننيأاصهيوالعدو
واالعتقالالجنيهونالنضاليالدربهذاعلى.محليأ)ظالمأأومستبدأ

الذاتحمايةمنبكثيرأهمالقضيةوصيانةالوطنحمايةوتصبحءوالتشرد
شكوىباليتمأنالمتواصلةالتضياتلبذلاالستعدادهذاوشرط.واألشخاص

نكتشفهالذياإلنسانحبشجورج.صبرنفادوالعتبوالأنينوالتذثروال
وقنعبهماقبلوحالقدرعنوراضنفسهمعمتصالحإنسانهوالكتابهذافي
لتحقيقءوالشقاءبالعطاءالحافلءالمتواصلالسعيبدونلحياتهمعنىالبأن
المجتمعورخاءءوالوحدةوالسيادةواالستقاللالحرية:العليااإلنسانيةالقيم
.وعنامرهأبنأئهبينوالماواقوعدالتهورفعته



أبدأممرثونالالثورثون

واألشكال<والصيغاألماكنعشراتفيحبثىءجورجمذكراتفينقرأإننا
علىولوالنضالمواملتهفيبأثرهنواعترافهلهنوامتنانهءوابنتيهلزوجتهحبة

الحزبيالنضالي،العملفيلرفاقهتقديرهونقرأوراحتهن.راحتهحساب
المغايرةاألخرىىالمناميمأوالمبادئبحملهاعترافهونقرأوالحركي.والتنظيمي
فينجدكثيرة.أحيانفيمعهاالمتصارعةبلوالمتنافسةومفاهيمهلمبادئهأحيانأ
العربيوالحزبيالسياسيالمجالفيالنادرةوالمواقفالمشاعىهذه

واألمثلةاالختالف.فيحقهعلىقائمأباآلخراعترافأالمعاصر(والفلسطيني)
الساحةفيخصوممنءإليهالسيئينمعظمأسماءذكريتحاشىإنهكثيرة:
خامةغاياتأصحابومنوضالينوآبقينمنحرفيندربوفاقومنالسياسية
أنهالالفتومنمشبوهة.مغقاتوراءوساعينشرعيةغيربمكاسبوطامعين

حالتينفيإالومنظمتهقضيتهوعلىعليهالمتآمرينهؤالءمنأيأسماءيذكرلم
وذلكءاغتيالهوحاوالعليهتآمرارجليناسميذكرإلىاضطرحيثفقطاشنتين
وحتىمنهما.أيهويةإخفاءباإلمكانيكنولمجيدأمعروفاناالسمينألن

منافسأسلوبتدنيأوقديمزميلوفاءعدممنمعاناتهعنيتحدثحينها

نفسهالوقتفيفإنه»عنهاحبشيترفنمراتبإلىأداشهفيوهبوطهسياسي
ويتناسىلهميغفروكأنهسليتاتهمبعضلهؤالءيبروأنيحاولنادرة»قلبوبطيبة

إساءاتهم.

األقلعلىعامأخمسينمدىعلىالنضاليةحبشجورجمسيرةيشبعمنإن
قائدينمعالمسيرةتلكطبعتخاصةعالقاتوجوديتجاهلأنيستطيعال

التيبحداد»مبثىعالقةكانتعرفات.وياسرحدادوديعهماكبيرينفلسطينيين
أواخرمنذبيروتفياألميركيةالجامعةفيالطبدراسةمقاعدعلىوهمابدأت

وصفائهاوعمقهاتوثقهاحيثمنالللمثلمضربأالعافي»القرنبعينياتأر
والجهوداألعمالكلفيالكاملةالمشاركةحيثمنوالطويأل»وامتمراوها
البذلحيثمنأيضأبلءفقطوالمواقف»والتأثيروالتأسيسالنضالومجاالت
ااالحكيمينمنكلأمبححتىوالقومية.الوطنيةلاللتزاماتوالوفاءوالتضعية



اجتهادأءسنةعشرينوبعدمنهما،كلاجتهدأنإلىلآلخر.ونضاليأفكريأتوأمأ
إيمانأبهاآمناالتيالمبادئأجلمنالنضالأسلوبمجالفياآلخرعنمختلفأ
النضاليةمسيرتهمنهماكلوتابعءوالتوأمانالحكيمانوافترقكامأل.مشتركأ
الوفاقبينتحصلواقعةوتلكزميله.أسلوبعنالمختلفأسلوبهبحمب
حبشى-حالةفيلكنناوالحزبي.السياسيالعملمناحيكلوفيدائمأوالزمالء
تغمزأوبهتطعنأواآلخرإلىتسيآواحدةكلمةمنهماأيمننسعالحداد
افتراقهمابعدبينهماوالتعابيىالمشاعىوسمؤوالتقديراالحترامظلقناته.من

التيالعشرينالسنواتفيعالقاتهمايميزانكانايناللذنفسيهماوالقدربالقوة
صفاءعلىتدلرحيلهعندرفيقهعنحبشذكرهماوقراءةالفراق.سبقت
بالمشاعىنطقلكانحبشىرحيلعندحيأبقيلوحدادأنثمكوالحبش.
نفسها.النبيلة

وياسرحبشىجورجبينالسياسيةالعالقةمتتبعيتدلاألخرىىالجهةومن
عامأبعيناألرعليلةالكبيرينالفلطينيينالقائدينمنكلاختالفعلىعرفات

منهمالكلوكانالفلسطينياالعربيآالسياسيالعملفيخاللهااشتركاالتي
نقيضأاألسلوبينمنكلكانبلاآلخر.أسلوبعنجدأالبعيدالخاصأسلوبه
مطؤأليتحدثالذيءحبشلكنلآلخر.نقيضأالرجلينمنكلوكانلآلخر.
واألدواتواألساليبالمقاهيمفيمعهواختالفاتهعرفاتمعخالفاتهعن

ويحاولاألماكن»عشراتفيخصمهتجاهخاصةوأيةعاطفةيخفيالواألداءى
معارضيمناآلخرونيتنيلهاالتيالصورةتغايرلعرفاتصورةأهيانالنايقدمأن
محثقلبمنتصدرحبشىكلماتكانتعرفاترحلوعندماعرفات.نهج

السياسي.بالصرعلهامالقةوالوحنون

فوقالياسيةصراعاتهفييعلوقائدأصالةعلىاالمثلةفيأسترسللن
معيتوافقالصفاءذلكألنونبلهنقاشهعلىالحفاظعلىويصرالمألوفالمترى
يتعاملوناآلخرونكانلوحتىءاآلخرينمنومواقفهالعملفيوأساليبهمعتقداته
آخر.بشكليتصرفأنيتطيعكانماحبشإنأقولوكادأخرى.بطرقمعه



آبدآيموتونالنتيالتور

عليهكانماغيريكونبأنلهلتسمحكانتماوتربيتهووجدانهوقلبهضميرهإن
ممارساته.جميعوفيحياتهعليلة

مواقفعنيدافعمذكراتهفيحبثسجورج~مياسيآقاالأيومثل
عبرأوشخصيأحياتهفياتخذهاءودوليةوعربيةفلسطينيةءمعينةوسياسات

ولوأحيانأ،يتعارضبعضهاكانوربماقيادتها،تولىالتيالجبهةأوالحركة
آراءمعيتعارضبعضهاأنشكوالبهاءقامأخرىإجراءاتمعشكليأ،
أوالتفسيرأوالتحليل(أوعالدفهذايقنعكوقدومواقفهم.آخرينسياسيين
ويحتملواسعالسياسةوعالمسياسيةفالماثليقنعك.الوقدالتبرير)

الناصرعبدجمالالكبيرالزعيمكانوكماأيضأ.التناقضاتبلءاالختالفات
ومنيعارضه.منيجدالمحددةقفمبرايأخذالمنأويعملالمنفإنيقول

ومنالجماهيرمنواسعأ»تأييدأالقتالتيحبثسأعمالتكونأنالمنطقي
قطاعاتمنمعارضةنفسهالوقتوفيأيضأالقتقدءالمحاربينومنالمحبة
هذهفيوالمهمله.ضةالمعاموالجماعاتوالنخبالجماهيرمنأخرى

أيمنيتهربولمكلهاهالمسائلهذهعلىمرحبثرأنمحاورهمعاألحاديث
معظمفيمقنعأكانأنهوأحسبومنطقيأ.واضحأأجوبتهجميعفيوكانمنهاى

األحيان.

طبقصورةأيدينابينالذيالكتابفييجدجيدأحبشجورجعرفمن
رسمفضلللكتابفإنجيدةمعرفةقبلمنيعرفهلممنأماالرجل.عناالمل
وأسرتهوزمالشهوأمتهوشعبهلبلدهالمحبلالنسانللرجل:الحقيقيةالصورةهذه

أغلىميقثأنوالمستعدالنضال)وفاقمنوخصومهمنافسيه(وحتىوأصدقائه

لحظةأجلهامنوالعملبهااإليمانعنيحدلمالتيالمبادئأجلمنالتضعيات
واحدة.

الذيالجهدوأحييالمذكراتهذهبصدورأرحبءللتاريخكدارسإنني»
فيالمذكراتإعدادعلىاإلشراففيولمىميساءوابنتاهاهيلداالسيدةبذلته

جورجالفرنسيالصحافيبهقامالذيالشاتالعملوأكبرالعربيةميفتها



وكعربينهرهاإلىبحرهامنفلسطينبتحريريؤمنكفلسطينيوأنا.مالبرونو
قادرأبريقأهبشجورجسيرةفيألمح»مشتركنضالعبراألمةبوحدةيؤمن
يتبعهماوماوالوحدةالتحريرنحوبنايصلطريقنحوالطالعةاألجيالهدايةعلى
وكرسالسيرةصاحبالتزمهاثقلكلهاوهيءومساواةوحريةوحداثةعدالةمن
.بالقاءالحافلةحياتهلها

الرجليبقىالبأنيتمثلحبشىلجورجالطالعةاالجيالمناالكبرالوفاءإن
األجيالهذهبينينهضأنا-مولمفالمطلوب.زمانهفيفريدةظاهرةمجزد
أأىقدالرجليكونوبذلك.ويجددهاالنادرةحبشجورجظاهرةيجمنامن

.البالمرتاحورحلرسالته



األولالفصل

سياسروصصحرة

مسيحيينألبوين1925عامآب/أغسطسمناألولفيالألفيويدت

العائلي؟محيطككانكيفالتجارة.فييعمالن

بيعفييعملتاجرأنقوالأبيكانالوسطى.الطبقةمنأسرةفينشأت
بالتدريجيفتحأنإلىالتجارةفينجاحهبهأأىوقدالال.فيالغذائيةالمنتجات
يافا.فيوآخرالقاصفيوئيميأفرعأافتتححيثأخرى،مالنفيلهفروعأ
كانتالحادهوالذكاءبالطموحأبيتمتعفقدءتعليمهيكمللمكونهمنوبالرغم
يتطيعكانكماءمذهلةبسرعةذهنهفيالحسابيةالعملياتإجراءعلىقدرةلديه

ينضةولميده.فيساعةيحمليكنلمبأنهعلمأبدقةلحظةأيةفيالوقتتقدير
معارضتهأعلنحقيقيأوطنيأالفلسطينيينكسائركانولكنهءسياسيةحركةأيةإلى

فلسطين.فيالصهيونيللمشروع

حيثالمهنيتوجهيفيحاسمأدورأتعنمة»واسمهاوالدتي،لعبتوقد
فيأخلفهأنفييرغبكانالذيوالديبخالفءللطبدراستيعلىأمرت

فوتينأختيمنهتنأنواتوخمسعمرأ»يكبرنيأخليكانالتجارية.أعماله
تركتوقدالنب``).ءأظ»1948عامتوفيت»والتيكثيرأأحبهاكنتالتي

نفسي.فياألثرباخوفاتها

إسرائبى.دن0مأيافاءالفللبنينإلىبالنبأالنكبأ،ننئك(ا)



أبدأبمونونالمزنرنالنر

منالدينيةابباتبالوااللتزامعلىنشأنااألرثوذكس»الرومطائفةإلىننتمي
فقدصوتيهحسنإلىونظرأأحد.يومكلفيالقداسوحضوروصالةصوم
الدينية.الترانيمفرتلالكنيسةفيالكورسأفرادمنواحدأكنت

يعيشونءالملمينمنغالبيتهمألفأعشرحصةالألمدينةسكانعددكان
األسركانتالمدينة.فيالمسيحيةاألقليةمعواالنسجامالتآخيمنحالةفي

العائالتمنالكثيرأنحتىالشرقيةحضارتهاإلىتمامأتنتميمحافظةالعيية
بيرانهملمشاعراحترامأاإلفطارقبلالطعامإعدادعنيمتنعونكانواالمسيية
فييعيشونفكانوااليهودىمناألوائلالقادمونأفارمضان.شهرفيالملمين
الذاكرة.تخنيلمإذاءشيفينبيتاسمهاكيلومتراتخمسةبعدعلىمستعمرة

وبالمطارءالبيوتحولوالحدائقوالجميزالصباربأثسجارالألمدينةتشتهر
تشتهركماغوريون`~)ءبن-الألمطاراسماليوماإلسرائيليونعليهيطلقالذي
العربية)»التسميةبحسب(الخضرهجرجسمارضريحتحتضنبكونهاالمدينة
بعدأحدىيومكلننزلوكناجواده.صهوةعلىمنالتنينقتلالذيوهو

سوتمنزلنابمحاذاةوكانالمقدس.الضريحإلىداخليسلمدرجاتءالقداس
وشجرتيحديقتناأتذكرزلتومامنتجاتهم.لبيوالمجاورةالقرىسكانإليهيأتي
تزالماالتيوالياسمينالقرنفلوأزهاروالداي،غرسهمااللتينوالليمونالتوت
التهجير.علىعامأستينبعدذاكرتي»فيتعبقروائحها

سيدةتديرهاكانتالأل»فيإنجليكانيةمدرسةفياالبتدائيةدراستيبدأت
مبنىفوةيسكنكانالذيجورجيوساسمهعربيمدرسيساعدهاإنكليزية،
المدرسة.

التحقتالألفيثانويةمدارسالوقتذلكفيهناكيكنلمأنهوبما
مدرسةفيالثانويةدراستيأنهيأنقبليافا،فيللبنينذكيةاألرثوباإلعدادية

الأللنصبحامسهاغبرالنيالمدبنافوفىالمطارهذاأفبموفد.نبلإسراأولنهمؤقسباسمأي(أل)
.بالعبريأ



سباسيوعيصحر:

السادسةفيوأنامنهاوتخرجتالقدسمدينةفيسة)المقث(األرضسانتا(ااتيرا

عمري.منعشرة
السابقةمدرستيفيكمدرستعيينيتمفنسمهالعامففيمتفؤقأءتلميذأكنت

سنمنوقربهسثنيصفروكانالجامعية.دراستيمتابعةإمكانيةبانتظاريافا،في
أجلمنأحيانأالقؤةإلىألجأأنعليفكانمعهم.عالقاتيفيمشكلةالتا(مذة
المشاغبينالتالمذةأحدأصفعأناضطررتكيفيومأأذكراحترامي.فرض

الهدوءمنحالةبعدهامنوسادتاحتراميأفرضأنبذلكفاستطعت

واالنضباط.

ا~سأ؟علىتنفتحجعلكالذيالحدثهوما

ءفلسطينأنحاءجميعفي1936عامأعلنالذيالعاماإلضرابإنه
وكانءاالبتدائيةالمدرسةفييومثذكنتالبريطاني.االحتاللعلىاحتجاجأ
فيراديوجهازنمتلكنكنلمبالغ.باهتماماألخباريرصدونالألفيالناس
االخبار.نشراتساعاتفيالمقاهيفيتنجمعكنالذاءالوقتذلكفيالمنزل
قدتؤاتهمبأنيعترفونوهماإلنكليزيسمعونعندماكثيرأيبتهجونالناسكان

بهتافاتأصواتهميرفعونالحيأبناءكانالفلطينيين.الثرارمعاصطدمت
بطوالتإزاءالفرحفيغمرنيبريطانياااءواالتسقطبلغوراا(~´وعد)اليسقط
تلكفيالدراسةتوقفتوقدالمحتل.طردعلىيعملونكانواالذينالمناضلين

أعلى.صفوفإلىتلقائيأالتالمذةجميعترفيىوتمأشهرىمتقةمدةالسنة
قادهجدأهاشأوطنيأنهوضأ1939و1936العامينبينشهدناءذلكبعد
المتظاهرونكانالأل»وفيالكبير.إبراهيموأبوالحسينيالقادرعبدالمناضل
ومنددينواالستقالليةبالحثمطالبينالبلديةمبنىحولبانتظاميتجثعون
بالصالبةالالأهلعرفوقدالصهيونيوباالستيطانالبريطانيباالستعمار
كانالذيالهتافذلكذاكرتيفييدؤييزالوالالوطنية.وروحوالشجاعة

.فلطبنفيلهمنوي:طن~ممنايافاالبهو،نبرنالبربهوعد،19ا»العاوفي)3(



أبدأممرثونالالثورثون

القضية:سبيلفيبحياتهمللتضحيةالمستعدونالمنتفضونيردأه

الظالمانهوىإثناخيمالسجنظالةيا

بأوضاعناوعييتشكيلفيأسهمماهوالبريطانياالحتاللضدالنضال
فيوتحديدأعشرالتاسعالقرننهايةمنذتدريجيأالصهاينةقدومكذلكءالسياسية
األيام»أحدففيثقيال.البريطانياالحتاللنيركانالعشرين.القرنثالثينات
والديفيهمبمنءالسكانجميعوأمرواحينا»إلىبريطانيونجنودوصل

لألمرانصعناوقدالمدينة.ساحةفيوالتجمعالبيوتمنبالخروجووالدتي،
الساحاتفيأمضيناهاساعاتستبعدعودتنا،وعندالسالح.تهديدتحت
عبثواأنهموجدناءالسالحعنبحثأالبيوتينتشونكانوابينماءالمنزلخارج
كانصراخأ.سمعناآخرءيوموفيعقب.علىرأسأالمقتنياتوقلبواشيآبكل

منألمأيثنكانموته»منوالدتيعرفتهإذباثيأقرأحدعنصادرأالصراخ
يكنلمالقمعلكنالبريطانيين.الجنودقبلمنلهتعرضالذيالمبرحالضرب
كانواالذينالبريطانيينتجاهالسكانعندالضغينةمشاعرتأجيجغيرشيئأيفعل
بالعنف.يرذون

إليناطلبفقدللشهداء.تقديرهمعنيعبروناألساتذةكانءالمدرسةوفي
تنفيذذكرىفيصمتدقيقةنقفأنالطاهرهوصفييافا»فيالرياضياتأستاذ
الشبابمنثالثةكانوااألبطال(أأ.منبثالثةالبريطانيينقبلمنباإلعدامحكم
أستاذناوجهاليومحتىأرىزلتوماالوطن.سبيلفيبحياتهمضحواالذين
يلقيكانالذيالسعود،أبوتوفيقءالمدرسةمديرأتذكركمابالدموع.المبلل
ءالقدسفيالعربيةاللغةوأستاذوطنية»مضامينذاحماسيأخطابأصباحكل

فيالسياسيةاألوضاعفيهاانتقدقصيدةنظمالنهطردأردنيوهوالشعر»أبوأمين
الوقت(~).ذلك

جمجوم.ومحدالزير،وعهحجازيهفؤادهم)4(
واألردثغربأ،الحاليةالغربية(الضفةاألردننهرضفتيآنزاكتغثاألردنيةالمملكةكانت)5(

شرقا).الحالي



سباسيوعيممعر:

الحاضر»الوقتفيالئمأنهوكماإعالموسائلاأليامتلكفيلديناتكنلم
الجميعوكانثقيأل،الجؤكانالسياسي.وعينالتغذيةتكفيكانتاألخبارولكن

بدءمعاألجواءتغيرتء1939العاموفيستجري.خطيرةأمووأبأنيشعرون
يظهرونالناسوكانءالمقاومةأعمالتضاءلتفقدالثانية.العالميةالحرب
ءبعينياتاألروفياإلنكليز.أعداءكانواألنهمإأللشيآالاأللمانمعالتعاطف
بدأتءالتاريخذلكفمنذالبالد.فيأقدامهيثبتأخذآخرمعتألأنجميعأفهمنا
قدمالذيناليهودالمهاجرينمنءالقدسفيمفيآفيالتالمذةبعضأجد

فلسطين.إلىتؤأأهلهم

الصهيونيأ؟هيمابومشذتقرفكنتكل

ء1936العاممنذإذفلسطين.فيالصهيونيةبالمطامععلمعلىكنتطبعأ.
والشتيرنالهانمانامنالصهيونيةالعصاباتتلعبهالذيالدورالحظناقدكنا

وفياإلسرائيلي.الجيشىنواةبعد»مافيءشكلةالتيالميليشياءواألرغون
لنقذفاألحيان»بعضفيوأترابي»أناءنذهبكناءعشرةالثانيةأوالعاشرةسن

المحتلهذابأنوعيعلىكنابالحجارة.حينامنبالقرباليهودالمستوطنين
ءبالبريطانيينانشغاألأكثرالفترةتلكفيكناولكنناءخطورةأشذسيكونالجديد

جميعأيظهروالمفلسطينفييعيشونكانواالذيناليهودأنخصوصأ
األحيان.بعضفيجيدةبلطبيعيةالفلسطينيينمععالقاتهمكانتصهيونيتهم.

بينالطبيعيةشبهللعالقاتحدأووضعتحؤلنقطةشكل1948عاملكن

تلبثولمفلسطين.منكبيرقسمفوقإسراشيلدولةقيامبسببواليهودالعرب
بماالغربيةللخفةإسراشيلاحتاللبعد»1967العامفيتفاقمتأنالقطيعةتلك
لمذلكوالجوالن.كسيناءأخرىعربيةوأراضغزةعوطالشرقيةالقدسفيها
بعديهودي~يقعميفوجئفقدءاالمتثناثيةالفرديةالحاالتبعضيمنع
بحرارة.عليهويسلمالشرقيةالقدسفيمتجرهفييزور»الستةاأليامحرب

فيالحكمإلىهتلروصولبعدأوروبامنالمكننةاليهوديةالهجرةبدأت



أبدأممرثونالالثورثون

عنوالناشئالثحدقالخطرطيعةيومثذالفلسطينيونوأدرك.ا933عامءألمانيا

لمفهو.ا948العامحتىبيننامافييظهرلمالحقدأنإال،الصهيويةصعود

تلكقبل.الفلسطييةاألوافياحتاللبعدأيءالتاريخذلكمنابتداءإاليتجذر

فيااتراسنطاااالثانويةالمدرسةفيا942والعاما940العامبينكنتءالفترة

عالقةبينناتكنلم.يهوديأتلميذأالموادمنالعديدفيمنافسيوكانءالقدس

النهواألخر،الحينبينوانءالسياسيةاألفكاربعضنتبادلكناأنناإالءصداقة

إضافةءالمدرسةمنالداخليالقسمفيأناكنتبينماءمساءمنزلهإلىيعودكان

أساسيبشكلمكرسةفكانتالفرخأوقاتأثا.العبريةأتكلمالكونيإلى

فيروبتيأصبحتالتيهيلداوالدءعثيمنزلإلىبهاأقومكنتالتيللزيارات
.أسرتيعنابتعاديبسببافتقدتهالذيءالدفأجدكنتفهناك.بعدما

يافا؟فيالتعليممهنةممارستكخاللنضاليعملفيمنخرطأكنتهل

والمكتبةذكياألرثوالناديأرتادكنتءآنزاكسياسينشاطأيلدييكنلم

اافلسطين~المحليتينوالصحيفتينالمصريةااااالرسالةمجلةبشغفأقرأكنتحيث

ولكن.داخليفيتتشكلالثائرروحوبدأتالداخلمنأغليكنت.ااوااالدفاع

تأثيرتحتءا944العاممنابتداءءبيروتفياألميركيةالجامعةفيبدأالتحؤل

رأسءحيفا:المتوقطالبحرشاطئطولعلىلبنانإلىسغريأتذنحر.األحداث

فيحياتيعنجدأومختلفأجديدأجؤأاكتشفتحيث»بيروتثثءالناقورة

زالقدالفرنسياالنتدابكان.أيضأيةحقوأكثرحداثةأكثرجؤأكانءفلسطين

الوقتمعظمنقضيوكنا.الجنسياتمختلفمنعربأطالبأألتقيوكنت.للتو

حتىقائمةشهرتهظلتالذياافيصلاامطعمفيالجامعةمبنىقبالةأوالجامعةفي

المشيرياضةأمارسكنت.األهليةالحربخاللءعامأأربعينبعد،إغالقه

وعبدكلثومأمأغانيوبسماعالعربيةبالموسيقىشديدولعلديكانكماوالباحة

جميلصوتلديكانكما.الكالسيكيةالموسيقىوكذلكتحديدأالوهاب

.الجامعيةالطالبيةوالنشاطاتالرحالتفيبالغناءشاركت



سباسيوعيصحون

أذكراالختيارية.الدراسةمواأينمنالفلسفةأختارأنليالمنطقيمنكان
فييصدمنيكانمماالعربيةبالقوميةغالبأيهزأمالكشارلأستاذناكانكيف
فيمرموقينأطباءأصبحوامقربونزمالءليكانءالفواتتلكخاللالعمق.

ءملحسوزهيرداغرهوابراهيمأرمليآومنصورعة،شثمنيروهمبعدما
وديعالدكتورأثادورتنا.فيالوحيدةالفتاةاألزهريهوسعادمعشرىوسعد
فقدءالنضالفيرفيقيذلكبعدأصبحااللذانءالخطيبأحمدوالدكتورحداد
فيأرغبكنتبشغف.فلسطينأحدا~أتابعبقيتتلت.التيالسنةمنكانا

االميركيةالجامعةفيبقاشيمددتوقدالسياسي.العملفيكيانيبكلاالنخراط
علممجالفيعلميةبأبحاثالقيامبهدفئهادتيآنيلبعدإضافيأ،عامأ

حركةبتأسيسليسمحغطاءالواقعفيذلككاناه»دأأل).هلم(عاألنجة
أوساطفيسياميةبنشاطاتوالقيام1952-1951السنةتلكفيالعربالقوميين

الوثقى.العروةفيوالسياسيالثقافينشاطيومتابعةالطالب

الثاني/تشرين29في0المتحداألممأقترتهاالتيفلسطينتقسيمخطة
كذلك؟أليسالسياسي؟العملغمارخوضإلىدفعكمماهي1947نوفمبر

الشكل.بهذابلديتقيمعلىيقدمونأنهمكيفأفهمأنبإمكانييكنلم
منالمئةفي78فوقإسرائيليةدولةفجأةتقامأنالمقبولغيرمنليويبلكان

أناضلأنالضرورةعليوأملتءاللحظةتلكمنذحياتيتغيرتلقدفلسطين.
بشعبنا.لحقالذيالظلمهذاضد

كماالجامعة»حرمفيالموجودينالفلسطينيينفيمدوتأثيرالقرارلهذاكان
الخطرطبيعةالجميعأدركلقدالعرب.الطلبةساثرإلىتجاوزهمالتأثيرهذاأن

فيالثانويةوالمدارسالجامعةطألبتظاهرفقدأنذاك.فلسطينيهذدكانالذي
فلسطين.عنالدفاعأجلمنبالنضالوطالبوااللبنانيةالمناطقوسائربيروت
االحتجاجأعمالفيهاعثتسنة48-1947الجامعيةالسنةكانتءوبذلك

المتكررة.واإلضرابات



ادأبموبو:ال>لز،::

حرمفي)ده-)(اادألااالغربيةااالقاعةباحتاللقمناءاأليامأحدوفي
بهدفالالحاستعمالعلىبتدريناالعريةالحكوماتوطالبناءاألميركيةالجامعة

الالجئينمناألولىالمجموعاتلرؤيةالغضبشديديكنا.الجبهةإلىالتوجه
فلسطينإلىالعربيةالجيرشتدخلبأنطالبنا.لبنانإلىيصلونوهمالفلسطينيين
الذينالفلطينيينالالجئينشؤونمتابعةفيأنهمكبدأتثم.الهدؤلمحاربة
أنأيضأأريدكنتكماءكافةاحتياجاتهموتلبيةبهملالهتماملبنانإلىوصلوا

وضعهمأفهمأنأحاولكنت.حقأفلسطينفييجريكانماذامنهمأعرف
المعركةكبمناليهوديتمكنأنفكرةءبعدعنءأستوعبأكنلم.النضي
هذهإننفسيفيأقولكنتألننيءبيوتهممنالسكانآالفطردواأنبعد

شريعةوبأيحقفبأيالسنينآالفمنذبلدناهوالبلدهذاوانأرضناهياألرض
بأنالقائلةالمسبقةالنكرةمعكبرنالقد.األهليينسكانهامناألرضتلب

فيالعربيكانوقتفي»العربوجهفيالصموديمكنهموالجبناءالصهاينة
علىمجبرأشعبيرؤيةكانت.يهزمالالذيالمقدامالفارسذلكهومخيلتنا
عاطفيأكنت.إليبالنبةالكابوسبمثابةالسالحتهديدتحتلبنانإلىاللجوء

الدراسةعنالتوقففيفكرتإننيحتىذلكأثارنيلقد.الفترةتلكفيجدأ
صديقوهوءاألسمرمعتوقيومثذبياتصل.بواجبيللقيامبالمعركةوااللتحاق

من؟يكفيانالوالحزنالمشاعىااإن:ليقال.اآلدابكليةفييدرسكان

غيرومن...التنظيموروحالعلمعلىيعتمدالهدؤألنأنفسنافنظمأنالضروري
عليواقترح.نفسها(االتنظيموروحنفسهالعلمبغيرنهزمهأنلناالممكن
طالبأيضأهنالكوكان.مؤوليهبأحدوعرفنيءسريتنظيمإلىاالنضمام
معهيعملالذيالعربيااالثقافيااالناديأنرامزأخبرني.شحادةرامزهولبناني

ءزريققسطنطينهوسوريومفكرأستاذأسبوعكليلقيهامحاخراتبتنظيميقوم
تلكفياإلشادةتجريوكانت.العربيةالقوميةإليديولوجياينظركانالذي

علىللرأالوحيدالبيلءزريقنظرفيءتمثلالتياإليديولوبيابتلكاللقاءات
هذهأحدوخالل.كلهاالعربيةلألثةشاملةانتفاضةطريقعنالصهيونيالمشروع



سباسيوعيصحوه

الهنديهانيإلىفتتعتءالفكريةالناحيةمنجدأغنيةكانتالتياالجتماعات
.العربالقوميينحركةفيوفاقيمنواحدأءبعدمافيءأمبحالذي

صديقيإلىالسؤالتوجيهعنأكفأكنلم.الصبربفارغالقتالأنتظركنت
إلىبأسىأنظركنت.الثوار؟ااإلىلننضمتدريبنايبدأاامتى:ورامزمعتوق
الجامعةإدارةكانتولثا.بالجبهةااللتحاقمنأتمكنأندونتمروهيالشهور

فياألحداثبسببيونيوحزيران/منتصفإلىالدراسيالعاماختصاررتقثقد

يهيئنيأنالتنظيممنأنتظرأندونبلديإلىأعودأنأخيرأوقررتءفلسطين
طلبابرسالةإليبعثاقدكانايناللذوالديرأياالعتبارفيأخذأنودون.لذلك

سقوطبعدأقفلقدكانالساحليالطريقأنوبما.بيروتفيأبقىأنفيها
إلىووصلت»األردنشرةعبراألولىةللعثالمرورإلىاضطررتفقد»حيفا
فيالمتوقعغيربوصوليأسرتيفوجثتوقد.الليلمنمتأخرةساعةفيالأل
.الخطيرةالظروفتلكمثل

فلسطين؟إلىعودتكعنداكتقنعتهالذيوما

وأريدالغضبشديدوكنتالسقوط.وشكعلىالفلطينيةالمدنكانت
استعمالكيفيةأعرفأكنلمأفعل؟ماذاولكنوطني»عنللدفاغمابعملالقيام
اخترتلذلكالألحولالمنتشرينالمقاتلينإلىاالنضماممنأتمكنفلمالسالح
مصطفىالدكتوريديرهوكانءالمدينةصفاتمسترأحدفيبالجرحىالعناية
االطباءفيالنقصبببمزريةحالةفيكانالمستوصفذلكلكنز~ن.
وماإليه.نقلواالذينالجرحىجميعإسعافالممكنمنيكنولموة.واألد
أحدفيياثةتصرخوهيبطنهافيبعبرحأميبتفتاةعويلأتذكرزلت
حدودفيكانالذيالفتىوذلكفضلكم!اا.منماء،أريدماء!ااأريدات:المحث

كنتالروح.أسلمأنبعداألرضعلىمطروحأكانوالذيءعمرهمنالعشرين
الألسكانمنالمقاتلونكانالال.شوارعفييركضوهوأيامقبلرأيتهقد

الهدؤ.مواقعلمهاجمةبأسلحتهمليأليخرجون



أبدأبمونونالالنر،بون

مرتفعة.تزالماالسكانمعنوياتكانتوحيفاءيافاسقوطمنالرغموعلى
ذويووطنيينأئعداءمحاربينكونهممنبهاشتهروامايثبتونالألسكانوكان
أننيلوكماأشعركنتبالتدريج.حوصرناأننلبثلمولكنناصلبة.مواقف
إلجراءمؤثألأصبحتقديومهاأكنلمالعالم.نهايةقؤةوالحولبالأشهد

وبرفعاألوليةباإلسعافاتبماعدتهمأكتفيكنتللمصابين.الجراهيةالعمليات
الجيرشوصولينتظرواأن..ينتظروا.أنإليهمأطلبوأناعائالتهممعنويات
يصلألمذلك.يتوقعونالناسكانالكارثة.منإلنقاذناستأتيالتيالعربية`~)
المعاديةالهجماتكانتءلألسفوياءولكنالال؟أطرافإلىاألردنيالبيئى
متمر.تصاعدفي

اللياليوفيجؤية.لغارةتعرضناعندماالذعرفينادثالليالي،إحدىوفي
المدنوسقوطالصهيونيةالهجماتتزايدأأىوقدالقصف.حدةتضاعفتالتالية

فياألردنيالجبشدخولفيالسكانلدىالشكوكتزايدإلىالمجاورةوالقرى
البعضكانحينفيالبعض،معنوياتسقطتئذءعنلالال.إلنقاذالحرب
بدأتالقلقداثرةأنإألالثمن.كانمهماالصمودعلىعزمهيبدياألخر

األنظمةصمتوكانالمقاتلين.اضطرابحولتنتشرالشائعاتوكانتباالتساع،
النقاسات.جميعفيالحديثمداروسلبيتهاالعرية

سأصرخالمتوممففيإسرائيليأجنديأرأيتلوإننينضيفيأقولكنت
مهماعنهنتخلىلنبلدنا!هذاأرفنا!هذهالقاتل؟أيهاتريدااماذاوجهه:في
تضيات!اا.منذلككلف

بيانتحتالمتوصف.فيلزيارتيقريباتيإحدىجاءتءصباحذات
لستةأثأفوتينكانتتوفيت.قدأخواتي،كبرىءفوتينبأنوأخبرتنيجانبأ
لمواساةالبيتإلىالعودةطريقوفيلي.كبيرةصدمةوفاتهاشكلةوقدأطفال.
باشعصاحبناجثةتحديدأوبينهاءاألرضتنترشعديدةجثثكانتعائلتيه

.1948العامحربخاللالفلسطييةالقيادةنواةهيالعلياالعربيةاللبنةكانت)6(



مباميوعيمحون

أينأعرفأعدلمة؟العثالحقيقةأنهاأمءكابوسفيأمءحلمفيأكفتالفول.
حديقةفيعجلعلىشقيقتيدفنتقدعائلتيأنوجدتوصوليوعندأنا.

النعدامللدفنالدينيةالمراسمواجراءالمقبرةفيدفنهاباإلمكانيكنلممنزلنا.
قدعميقأحزنأكانالجثمان.علىللصالةالمجيآمنالكاهنمنعممااألمن
بأسرها.العائلةعلىخيم

الال؟سشوطكانمتى

أولذلككان.1948ايوليوتموز1افيالحصارىمنأسابيعثالثةبعد
بسالحهمالصهاينةوصلشقيقتي،دفنوبعدوبالفعل»حياتي(~).فيأسوديوم

يجيبواهلمأنتم؟منسألناهم:بسرعة.منزلنانخليأنبوحشيةإليناوطلبوا
تهديدتحتخرجناوعندماخلفنا.شيآكلنتركلكيعليناألحوالكنهم
كانواالذينالجنودمراقبةتحتأيضأيخرجونوهمالجيرانرأيناءالسالح
الطردهذاسببنعرفنكنلمالطريق.حافةعلىمتقاربةممافأتعلىعونيتوز

البيوتينتشوالكيءالحقولأحدفيتجميعنايريدونبأنهمنظنكناالجماعي.
كانواأنهممطلقأنتصؤرلمذلك.بعدإليهالنعوديتركوناثمءعيانشهوددون

لكيمعدأشيآكلكانوبالفعلبيوتنا.إلىأبدأنرجعلنوأننايقتلعوننا،
المدينة.خارجإلىسريعأيقودونا

فيبهيصرخكانماهذاعنكم!ااءمسؤولإنهءاللهعبدالملكإلىاااذهبوا
إليناهويطلبونالفلسطينيينينتشونوهماإلسرائيليينالجنودبعضوجوهنا
ألفيمنمبلغأمعهحملقدكانجيراننا»ابنءحنحنأميننقاوم.أألخصوصأ،
نعيشلمخثاأعيننا.أمامفقتلوهءقاومهملكنهإياه.سلبهالجنودوحاولديناره
اإلجباري.والرحيلبالنزوحعليهحكمشعبكابوس

تةكما»المدينةعلىفرضالذيالحصارخاللقتلواأوالألسآلنمنئسخص500مات)7(
المعاركانتهاءبعداإلسرائيليونالجنود(قتل.المجاورةالقرىمنفلطيني00070تهجير
.دهمنى)مسجدفيجمعوهمأنبعدالألسكانمنئخصآا67



أبدأممرثونالالثورثون

مترهمئةكلوعندالمدينة.خارجإلىوملناءكاملةساعةمشيناأنوبعد

عددقامالتفتيثىءنقاطإحدىوعندنتجه.أينإلىإلينايشيرالجنودأحدكان
النقود.بعضمنيعملنهوماالراحالتالنسوةهيليبسرقةالجنودمن

مناآلخروالبعضءالعطشمنالبعضماتالقسريهالرحيلهذاوخالل
كلمنابلغقدالتعبكانالطريق.قارعةعلىتركهمإلىواضطررناالجوع.
حتىالمسيرتابعناثمملؤثة.بثرفيمالحماءمنلنشربارتميناعندمامبلغ»
ءنقالينقريةفيالمتاحةبالوسائلتاثرناهاخيمةفيالليلةقضيناام.الظاهبوط
ءاللهرامإلىوصلناثمءزيتبيرإلىالتالياليومسبيعةالمسيرنواصلأنقبل
تركتشيء.كلوراءهاتركتقدأمرتيكانتعامين.مدةأسرتيمكثتحيث

وبالوثائقمنزلنابمفاتيحإالتعتفظولمءوالمزارعالتجاريةوالمخازنالممتلكات
يوم؟ذاتالوثائقهذهتنفعناربمابه.المحيطةواألرضللمنزلملكيتناتشبثالتي

حليهمدفنوابيوتهمإلىسريعأالعودةيأملونكانوامثنكثيرونفلسطينيون
إلىالعودةعلىبقدرتنامقتنعيننزالماكناأنناذلكمنزلهم.ترابفيوأموالهم
حتىتواصلت»جلجلةدربعلىالمسيربدأناقدأننايتصؤرأحديكنلمبيوتنا.
المقاهيأحدإلىيومكلأذهبكنتءاللهراموفيعامأ!ستينطوالاألن»

االنباءأحهفيتركاليومذلكفيعودتنا.احتمالحولاألخبارإلىلالستماع
أنفيأملهعنأعرباإلسرائيلي»الوزراءرئيسغوريون»بندافيدبالغأ:أثرأ
العامبطولنسمة»ماليينأربعةالعبريةالدولةفياليهودالسكانعدديبلغ
مذهأل.أمرأذلكليوبدافقط.نسمة700000يومذاكعددهمكان.1952

الصهاينةالقادةطموحاتفخامةعنيكشفكانالتصريحذلكأنغير

ومخططاتهم.

خضتالتيالثالثةاألسابيعخاللالقتالفيفكرتأوالسالححملتهل

للحصار؟الألفيها

.عسكريةخبرةأيةأمتلكأكنلمولكثنيءبالطبعذلكفيفكرت



سباسيوعيصعون

منانطالقأيقاومونكانوابالفعل.خبرةيمتلكونيكونوالمأنفسهمالمقاتلونه
لقدجيد.بشكلمنظمينيكونوالمولكنهموداخلها.الألخارجالهضاببعض

خاللمنالياسيهالعملفيانخرطتعندماءذلكمنالعبرةاستخلصت
إزاءفينذاكناقمأكنتأننيغيرلبنان.منانطالقأالمقاومينبتدريباهتمامي

ءالعربصمتأفضحوأنءالمتحدةاألممإلىالكتابةفيأفكركنتالظلم.هذا
شيئأ.يفعلواأندونمأساتناإلىينظرونكانواالذينالغربيينصمتوكذلك
دراستيبمتابعةقرارأاتخذتلكنيءالمقاومةلتنظيمالجامعةتركفيهتنىفكرت

تنظيمأفيهنالكيكنولمءمهجرينكناإنناثمالظروف.كلرغمالجامعية
خالله.منأعملأنيمكنني

ألتابعء1948األول/أكتوبرتشرينفيبيروتإلىعدتءالنهايةوفي
كانتالسابق.فيكنتكماأعدلملكننيالخامة.الجامعيةالنةفيالدراسة
والتصميماإلصراربداخليأطلقتلقدعقب.علىرأسأحياتيقلبتقدالنكبة
فلسطين.استربدئعأجلمنالنضالعلى

أمالفلسطينيينعندالتنظيمسوءإلى؟1948هزيمأوتعنسببأفيإلى
عنكم؟العربانكمجييتخليإلى

وخصومأءالعريةاألنظمةعلىاألولىبالدرجةالهزيمةعنالمسؤوليةتعود
وشديدةجذأمتعاطفةاألنظمةجميعجيرشكانتوالمصري.األردنيالنظامين

يعفيالذلكولكنءالمذنبةهيإنهاشيئأ.تفعللمالحكوماتولكنالتحفزه
الصمؤولية.منقسطمنالفلسطينيالشعب

؟1948العامفبلللهانمانا0المتصاعد0بالثقعلمعلىكنثهل

األرضهذهتسلبناأنبإمكانهاأنأتصؤرأكنلمالحز.هذاإلىليسىالء
بينيحالماءاألرجحعلىهوءالطببدراسةانهماكيكانالشعب.وتقتلع
قبلغادرتهاقدكنتالتيفلسطينفيهناكميحبشكلالوضعألحظأنوبين
سنوات.بأربعااااالنكبة



أبدأبمونرنالمزنونالنو

فلسطين؟إلىاليهودومجيآالمحرقةبينتربطكنتهل

شأنلنايكنلمكفلسطينييننحن.الشكلبهذاالوضعأحللأكنلمالء
شيآكلقبلعندياألولويةكانت.أوروبافيفعيتهااليهودكانالتيبالمحرقة
.اآلخرونارتكبهاأعمالثمنندغأنأبدأالمنطقيمنفلير.أرضناالسترجاع

بيروت؟فيالجامعةإلىعودتككانثكيف

الطألببينصداميأالتعايشأصبحأ.جثمتوترأالجامعةفيالوضعكان
فلطينأحداثبعدتمء1948العامففيللجامعة.األميركيةواإلدارةالعرب
جميعبخنقالفورعلىقامبيروتفياألميركيةللجامعةجديدرئيستعيين
إلىاألمربهوصلوقدبها.القيامنريدكناالتيالسياسيةنشطةاألوبمنعتحركاتنا

اضطرهممالألوامر،االنصياعيرفضونكانواالذينالطالبمنعددطردحد

مصر.فيدراستهممتابعةإلى
أنيعتقدونالطألبمعظمكانحقيقية.غليانحالةيومهاالجامعةشهدت

هذهتكبجعلهافييهمأنلهينبغيكانالعربيةلألقةالمجيدالتاريخ
فياالنخراطإلىيتلهفونكانواالسهولة.هذهبكلتخسرهاأنالالحرب»
إطالقها.بصددكناالتيالتعبئة
نشاطناتجاوز1949-1948الدراسيةالسنةأقصدبالذاتالمعنةهذهفي
وأصبحالمخيماتفيبالالجئيننتصلأصبعناحيثالجامعيةالحياةحدود
جماهيريةبنشاطاتنقوموأصبحناوطرابلسوصيدابيروتيشملنشاطنا
إبراهيمالمناضلعلىتعرفتالفترةهذهوفيالنفوس»فياألملتبعثوحماسية

العمودفيأصابتهرصاصةنتيجةمشلوالأصبحالذيالتطمونمعركةبطلديةأبو
رائعةمعنوياتذاتزوجةلهكانتوقدوأخروقتبينأزورهأخذتالفقري.
عنيسألناعاليةالمعنويةروحهكانتكمتتحتله.كانتماإلىبالنسبةوبطلة
فيوفاتهيومشديدأتأثريكانوكمنشاطاتنا،عنويسألناويناقشنااألخبار
.1952العامفياألمريكيةالجامعةمستشفى



سباسيوعيمحون

الجامعةفيثقافيةمنظمةداخلجدأناشطأء1948العاممناعتبارأءكنت

لهاريأأصبحتالتيالوثقى(اااالثروةاسمتحتيعرفونهاالجميعكانميركيةئة
الوثقىللعروةمستشارأزريققسطنطيناألستاذكانكماء195وا1949بينما

منمجموعةباستضافةنقوملمخثاالعربي.القوميللشبابالروحياألبوبمثابة
لتوعيةمحاضراتوبتنظيمريشةأبووعمرجنبالطكمالأمثالمنالشخصيات
ريشةأبوعمراسترحاهاالتيالقصائدإحدىوفيالفلسطينية.بالقضيةالطألب

أنمسأنيمكنالالعدوان»علىالرأعنالعربيالعالملعجزتعرضءالنكبةمن
مطلعهاأذكرزلتالقصيدةالنكبةأثرعلىنظمقدالشاعركانءالليلةتلك
غضبهاجامتصبالقصيدةكانتااللقلمأوللعيفمنبراألممبينلكهلأمتي2

بالتصفيقتدويالقاعةجعلمماالوقتذلكفيالعربوالزعماءالحكامعلى
متواصل.بشكل

كانالجامعة.حرمداخلالعاملةالتنظيماتأقوىأصبحناماوسرعان
السوفياتيمرجعهمقدمهالذيالدعمأعاقهموقداألساسيينمنافيناالشيوعيون

حسمفيمترادينأنفسهمالشيوعيونالطألبوكانفلسطين.تقسيملمشروع
وينهم.يننااألجواءتعكيرإلىأأىمماموقفهم

وقد.1951العامفتثىدراستيتابعتءالغليانهذاكلمنالرغموعلى
التيالنثماطاتأنتعتبركانتالتياللبنايةالسلطاتقبلمنمراتعدةاعتقلت
اميةالدرالسنةفيللمالحقةتعرفتكمامحظورة.نشاطاتهيبهاأقومكنت

أحدعندمختفيأسريةشبهظروففيوعشتاللبنايةاللطاتقبلمناألخيرة

الحصولمنالوطنيهالعملظروفصعوبةرغمتسكنت،لكننياالصدقاء.
بتفوق.الطبفيشهادتيعلى



الثانيالفصل

العربالقوميين~~تأسيس

تنميةأجلمنللعملنشاطكمعظمستكقء1948العامهزيمةبعد

لماذافلطين.استردادتسهيلإلىبرأيكالهادفةالعربالقوميينحركة
األردن)إلىبيروتمنء1952عامءانتقلت

األميركيةالجامعةباتتءمقبولةغيرأمهاعلىإليهانظرالتينشاطاتيببب

تتتطبالوثقى(اااالعروةجمعيةوكانتفيها.وجوديفيراغبةغيربيروتفي

علىسريةأنثمطةفيانخرطناقدوكثاالعربي.القوميالئمبابمنكبيرأعددأ

قدالوطنيينالشبابمنعددوكانعلنية.تظاهراتمنبهنقومكناماهامش

األينالعربالقادةتصفيةمهمتهاسريةمجموعةء1949عامسوريا»فيشكلوا

تلكعرفتوقدالفلسطينيين.إنقاذأجلمنمضى»عامقبلساكنأ،يمركوالم

المتواطئيناغتيالأجلمنتعملأنعليهاوكانالفداءااهااكتائبباسمالمجموعة

عنءانضممتقاوكنتالمنطقة.فياااإلمبرياليةااالمصالحبالضرروالحاق

تنفيذها.الواجببالعملياتقائمةبوضعقامتالتيالمجموعة»هذهإلىبعدى

األول/أكتوبرتشرين12فياا»ااالكتائبوجوداكتشفتالسوريةالسلطاتلكتن

بالتخطيطءتوفيقحينالمصريوهوأعضاثها،أحداتهمأنبعدء1950عام

سوريا.فياألعلىالعسكريالمجلسيوأسكانالذيالشيشكليأديبالغيال

سثوىمنيروهواألصدقاءهأحدعندالتحقيقفترةخاللاختبأتعندها»

األسلحة.شراءعلىويمماعدناءبيروتفيالبطةمنطقةفييسكنكانالذي



أأببمونونالبرنالنور

متابعةمنتسكنتفقدءالبوليسيةالتحقيقاتفيتهمةأيةعليتثبتلمولثا
ءمالحقةمنلهأتعرضكنتمارغمالشهادةنلتثمالجامعة.فيدراستي

المحاضرات.عنتغيبيورغم

وكناالثوري.للعملءسريةظروففيبإعدادنا،تقوماءااالفااكتائبكانت
حقيقي.حزبتشكيلإلىأيالتالية»الخطوةإلىانتقالناقبلمتحثين

إحياءإلىعربي،قوميكشباباجتماعاتنا»فينسىكناذلك»بانتظار
الشيآهوذلككانالفلطينية.القضيةعنفاعاللأجلمنالعربيةالوحدةروح
ءغنطوسالبروفسورءالطبكليةعميدوكانإلينا.بالنسبةالوحيدالمهم

هوالطبأنمتأكدأكانالعلمي.والبحثالتعليمممارسةعلىيشجعني
إليبالنسبةأهشيةأكثرأصبحتقدالسياسيةنثماطاتيأنيعلميكنولمرسالتي»

لالستمرارذريعةمجردكانللتعليمالتخرجبعدإضافيةسنةالجامعةفيبقائيوأن

السياسي.بنشاطي

داخلبتنظيمهاقمناتظاهرةخاللاألمنيالوضعتدهورااليام»أحدوفي
منعاإلدارةحاولتفقدالبريطانية.اإلمبرياليةالمشاريعضدالجامعةحرم

ثمالجامعة.طؤقتالتياألمنقوىعتاستهثميدنا.بتههوقامتءالتظاهرة
الحرممنالخروجمنالمتظاهرينلمنعبالسالسلالطبكليةبؤابةأقفلت

المفترضمنيكنلمءاألنسجةعلمقسمفيمساعدأأستاذأوبصفتيالجامعي.
االحتجاجمسيرةقيادةاألخيرةاللحظةفيقررتلكننيالتظاهرة.فيأشاركأن

إلىالخارجمنانضثواقدطألبكانحينفيءبالقوةالسالسلكسرناثمتلك.
بالقوة.الحاشدةهرةالتظتلكقمعوتممنا»بتحريضالتظاهرةمفوف

الصحفلكناا.الوثقىااالعروةمنأخرينوأعضاءحدادوديعمعاعتقلت
إعالميةحملةذلكوتبعءالرئيسيةعناوينهاالتاليهاليومفيلناءكرستاللبنانية
انتصارأأحرزناوبذلكثالثة.أويومينبعدسراحناإطالقعلىآسلطاتأجبرت
فيبارزبنشاطتقومكانتالتيالموقعأسماءالسوريةالطالبةفيهشاركتناكبيرأ

الفترة.تلكفيامرأةإلىبالنسبةثماثعأيكنلمالذياألمروهومفوفنا»



العربالقوميينوكةتأمميى

فيإليبالنسبةممكنأالعمليعدولمءالالعودةنقطةتجاوزتقدكنتحا»عند
حدادوديعأدناءتروقدجديدة.خلفيةخطوطأنختارأنعليناوباتمجامعة.
كانتالتياألردنيةالعاصمةفضلناثمءوعثانالقدسبيناالختيارفي.أناء
الوثقى(اااالعروةفياألساسيونزمالثيأثااا.ااالنكبةبعدإليهالجأتقدامرتي
فيشبلصالحبقيحينفيءالكويتإلىالخطيبأحمدفذهبتفوقوا»نقد

أنقبلالوقتمنفترةوبقياألردنإلىبنالحقفقدجثبرريحامدأثائبنان.
منبلدكلفيمنامسؤولونيقيمأننيتنافيكانالعراق.إلىبالعودةيكلف
حركةنشاطشبكةتوسيعأجلمنفيهاالعملعلىعازمينكناالتيالبلدان
منوجيزةفترةقبلالوفاقمنمجموعةمعأشتهاقدكنتالتيالعربالقوميين
كلإلىتقرفتبيروتفي1951العاممنالفترةتلكوفيعشان.إلى«صولنا

وثابتفرجوعدناناألولىالسنةفيجامعيأطالبأكانالذيالخضراءفيملمن
بثكلبعدمافينشطواالذينالطلبةمنجميعأوهمبرازيوغانينيالمها
مرحلةفيبرازيغسانمععالقتيوتوطدتالعربالقوميينحركةفيملحوظ
ترادواالذينالوفاقمنكانحيثبعدومااالنفصالفترةسوريافيالستينات

.1963عامسوريافيالريمخبثيفيعلي

العرب؟القوميينحركةعليهاثامثالتيالمبادئهيما

تشكيلعبرء1951عامءبيروتفيالعربالقوميينحركةبتأعيسقمت

الخطيبأحمدوالدكتورحدادوديعمنكألإليهباإلضافةءضقتجماعيةقيادة

العراق.منجبوريوحامدءاألصلفلسطينيوهويبلومالحءالكويتمن

للتنظيماألساسيالمبدأكانء1948العامنكبةدروساستخلعناأنوبعد

للمشكلةحلإلىقلالتوأجلمنمنهبدالكشرطالعربيةالوحدةعلىمرتكزأ

كانثاراا.تحررىءااوحدةشعارناواضحبشكلأكدهماعلىءالفلسطينية

السيللنايحدأالنكبةحولكتابهوكانالروحي.أبانازريققسطنطينالبروفسور

يقتصر»أنللنضالينبغييكنلمالعودة.تحقيقأجلمننلكهأنعليناالذي



أبدأبمونونالبرنالنور

ووثيقأيضأ،ثقافيأيكونأنيجبكانالعسكرية.الناحيةعلىنظره»في
منالعملمواهلةعاتقناعلىأخذناالتيالعربيةالوحدةلتحقيقبالسعياالرتباط

انبثاقها.أجل
األحزابمعالمرحلةتلكفيحوارأفتعناءالوفاةمنىدلرغبةواستجابة

البعثيين.معوخصوصأالعربية»بالقوميةتؤمنالتياالخرى

البعث؟حزبإلىننضماللماذاالتالي:السؤاليطرحونالوفاقهؤالءكان

المرحلةتلكفينعتقدكناأساسية:مسألةإلىاالنتباهألفتأنأرالوهنا
المشروعكانفقدالعربية.والوحدةفلسطينتحريربينديالكتيكيةعالقةبوجود

األثةءفلسطينإلىإضافةءيتهدفاستعماريأمشروعأفظرناءفيالصهيوني»
مشروعأءالمشروعهذامقابلفيءنطرحأنإذنعليناكانبأسرها.العربية
اغتصابهاشكلالتيفلسطينتحريراالؤلموضوعهايكونعربيةلوحدةشامأل
يعطييكنلمالبعثحزبأنوالواقعبنا.ألثتالتيالشوورجميعمصدر
محفلق»ميشيلالحزب»منظركتبقرأتقدكنتفقدفلسطين.لتحريراألولوية
دائمأوكنتتساؤالتي.عنإجاباتهإلىواستمعتبيروت»فيمطؤألوالتقيته
تحريرأجلمنللعملكتاباتهفياألولويةيعطياللماذانفس:آسؤالإلىأعود

أمرأيكنلمالعسكريالتدريبألنءثانيةجهةمنأسفنا»نبديوكنافلسطين؟
عنأيضأيختلفكانالتحركفيأسلوبهمأنكماالبعثيين.إلىبالنبةأولويةذا

العملفييثماركأنالعربالقوميينحركةفي0عضنكلعلىكانإذأسلوبنا،
كانذلك.إليهالحزبطلبماإذابنفسهللتضعيةمتعألأيكونوأنالثوري»
ينمنماوفقءالشعنصيةخياراتهعلىلذلكاالولويةيعطيأنعضوكلعلى
هذهدفعتوقداا.ناقشثماانفذالقائل:المبدأوهومبادثناىأحدعليه

خيبتأنبعدبصفوفناءااللتحاقإلىالبعثمناصرىمنبالكثيريناالختالفات

فلسطين.بشأنحزبهممواقفظنهم
مشروعحولأسلفت»كماقائمأ،الخالفكانفقدءالشيوعيينمعأثا
موسكواعتمدتهالذيللخطتبعأعالمشرههذايؤيدونكانواإذءفلسطينتقيم



بالمالمرينمركأمامس

النائمثة.إسرائيلبدولة»1948عامءاعترفتالتيالعواصمأولىبينكانتالتي

الشيوعية.العقيدةبمزايايومهامقتنعأأكنلمإننيئة

إنبلاألخرىىاألحزابمعالتقاربإلىميللدينايكنلمذلك»وعلى

تعزيزعلىتصميمناءذلكمنالعكسعلىءوثختقدالنقائماتهذهجميع

علىأمءالحركةهذهقيامرسميأنعلنأنعليناكانهلولكئآالخاص.تنظيمنا

اإلجابةتكنلموبصراحة»السرية؟منبشيآنشاطاتهاإحاطةءذلكمنالعكس

الالعربالقوميينحركةأنقررناءالنهايةوفيالسهل.باألمرالتساؤلىهذاعن

والتنظيمية.النظريةأمسهاإرساءبعدإالالقلنحيزإلىتظهرأنلهاينبغي
كانتهناومنأفعال.إلىأقوالنانترجمأنءنضهالوقتفيعلينا،كانولكن»

.1952العاممناعتبارأاألردن»فيعلني،ونصفسرينصفعملبداية

الظروف؟هذهفينشاطاتكمتطؤرثكيف

كانءعشانفيأستقرأنقبلالتالي:األمرتوضيحمنءالبدايةفيبدءال
كانالذيتوفيقحينأنفالواقعلالعتقال.تعرضيعدمإلىأطمئنأنعلي
عبدالملكالغتيالتخططالفداءااكتاثب2بأناعترفقدكانمورياءفيسجينأ
أنءالحظلحنلي»ضمنوااألصدقاءبعضلكناألردن.شرقيملكءالله

علي.مآخذأيةلهاتكنلمالهاشميةالدولةسلطات

بالتفلفلءعشانفيبيالتحققدكانالذيحدادووديعأنابدأناوهكذاه
اثنين:هدفينتحقيقأعيننانصبواضعينالفلطينيينالالجئينمنيماتفي
مثنالتعليمفيحظألألقلوالكتابةالقراءةوتعليماألميةلمحومدارسإقامة
حدوتوفيرءفلسطينمنالخروجعلىإجبارهممنذشيآكلفقدواقدكانوا
شاربنفيعيادةافتتحناوالدي»منمساعدةوبفضلالصحية.العنايةمنأدنى
فييومأخصصناهيثءالبللوسطعشانفيالفقيرةاألحياءفيطاللالملك
بتوزيعنقومماكثيرأكنافقرأ.األكثرلألشخاصمجانأالعالجلتقديماألسبوبع
مجانأ.الفقراءعلىاألدوية



أبدأبمرنونالالنو،بو:

ءااااالقيادةاسموالديعليهاأطلقالتيالعيادةمن»ووديعأناءخروجناوعند
المخيماتنقصدماغالبأكناءالسياسيلنشاطناكغطاءفعألتتخدمكانتألنها
جميعوباختصارءالصحفوباعةوالكادحينالعمالمنالمسحوقةالطبقاتلنقابل

فيوالكتابةالقراءةنعلمهمكنا.التعليممنقسطبتحصيلالمهتثينالالجئين
الناسمنالكثيروكان.بعثانالعربيااااالناديفيافتتحناهاقدكنامدرسة
مصداقيتنالكنءالمهنيةحياتنابدايةفيكونناورغم.رسةالملتلكيقصدون
الالجئينمنوالمزيدالمزيدوأخذءبيروتمنتخرجنابببكبيرةكانتالعلنية

نجلسوكنا.أخرىومغيماتااالقسينوااجبلااااالوحداتمغينيمنيقصدوننا
لهمنثبتأننريدكنا.شابهوماالصفيحمنالمبنيةاألكواخفياألرضعلىمعهم
المفتاحهيالعربيةالوحدةبأنإقناعهمنحاولوكنا.معاناتهمفينشاركهمأننا
بالعودةالمقدسحقهمبموجب»ديارهمإلىالعودةمنيمكنهمأنشأنهمنالذي
المتحدةلألممالعموميةالجمعيةعنممدرالذيا94رقمقرارلهمضمنهاالتي
منالكتلتلكتيبسبالطبعكانهدفنالكن.ا948أيسبراألول/كانونفي

.الفلطينيةالمغثيماتداخللحركتناخاليازرجعبرالالجئين

أولئكأي»استجابةاألكثراألشخاصنعادكناءالهدفهذاضوءوعلى

اآلخرينتوعيةإلىننتقلأنقبلءأفضلبشكلرسالتنانشريمكنهمالذين
سكانمنالمستقبليينكوادرنامنالعديدانضمامتمءالطريقةوبهذه.سياسيأ

أبوالخصوصعلىأذكرءالجامعيالتعليمفرمةلهمتتحلموالذينالمخيمات
الجماهيريالعملفيناشطأصبحالذيمطر(حمديسميروأبو`)مصطفى´علي
.الحركةكوادرقبلمنواعدادهمتنظيمهمبعدوذلكءالمغيمات)داخل

بفضلءاألصلييناألردنيينلتغثشبكتناوشعناءالالجئينيتجاوزماوفي
بهماالتصالإلىعدتوالذينءبيروتفياألميركيةالجامعةفيالقدامىالطألب

الشعبيةالببهةة0قيافيحبئرجورجخلفابري)،الزممفىالعقيقي(اسمهممطفىعليابو)1(
إطالقبعيده200االعاوفيإسرائيل،قبلمن:تمنميته~قبل،2000عاوءفلسينلتحرير
.الئايةفةاالنتفا



العر-القومييقحيكةتأسيس

منالمتحدرينانة»جردونزارمنكرعليمنكلبفضلتسكنتوقدالغاية.ئهذه

منوبأعضاءاألردني،المجتمعفيأخرىبدواثراالتصالمنرأسمالية»أسر

محمدوالقاضيينءالفرحانحمداالقتصاديكالخبيراا»الوطنية~البورجوازية

بعدمافيصارالذيءطوالبةأحمدالدكتورإلىإضافةءالرئدانومحمدطوقان

أقطابمختلفبينالوصلهيلةالمجلةشكلةوقدأياا.اااليلمجلتنامديرأ

الشخصيىالصعيدعلىأثاالالجين.منالمكؤنةوالخالياالمثقفينمنحركتنا،

والدايكانحيثاألسريىالجؤإلىبالعودةليسمحعمانإلىانتقاليثإن

األردن.إلىأيضأهمالتجأراقدأسرتيأفرادوجميو

الفترةتلكفيالسياسيككمتحقإلىتنظراألردنيةالسلطاتكانتكيف
مررو«رءرومرم

مقالياطاللابنهاستلمءا951عام»القاسفياللهعبدالملكاغيالبعد

علىخلفهالذيحسينالملكدعاوقد.جد:~`قصيرةلفترةولكنءالسلطة

يعطيأنمحاوالءبلدهفيالسياسيةالحياةفيجديدعهدإلىالهائسيالعرش

وقد.والتعبيرالرأيبحريةالسماحعبرءالديموقراطيةعنالمدافعصورةنفسه

أنبعد»1992عام»)االرأياامجلةوأصدرنا»هذااالنفتاحمناخمناستفدنا

.لهارسميترخيصعلىحصلنا

في»بالغأإسهامأءطوالبةأحمدالدكتوربإدارةء)االرأياامجلةأسهمتوقد

المحمومالصخبأذكرومازلت.الفلسطينيةبالقضيةاألردنيالعامالرأيتوعية

المجلةإعدادفيهاننهيكناالتيالليلةخاللأحدكلمساءيسودكانالذي

علىألطلعالصبربفارخأنتظركنتلكننيءمرهقأالمنزلإلىأعودكنت.للصدور

شؤونوأديرالعددافتتاحيةأكتبكنت.التالياليومصبيحةفيءالقواءفعلردود

الذيبالشكلالعددصدورإلىألطمئنالمباححتىوأسهر»بالخبحماسالمجلة

.ا952العام~فيحين،البهالعرشعنمتية،ألهبابهالل،تختى)2(



أنانتقاسمهاكناالتيالسعادةمنلحظاتنفسيفي~الذكرياتتلكأريد.
أومثيرة»بأخباردائمأيأتيانكانااللذانالنابلسيوثضرمنكرعليالعزيزوصديقي
االردن.علىالبريطانيةالسيطرةفيهايهاجمكانالتيبافتتاحياتهالفرحانحمد
كبيرأ.نجاحأحققتلكنهاوقتناءمنالكثيرتشغل)االرأياامجلةكانت

إلىدعواتوجهناء1953العامففيالشارع.تحريضعلىالعملبدأناثم
االحتاللفدالجزائرفيوخاصةالعربيالمغربفيالثرارلنصرةالتظاهر
أويومأأمضيتحيثاألولى»ةللعقالسجنإلىبيأأىاألياألمرءالفرنسي
تظاهرةبعديومأهأربعينلمدةء1954عامأخرى،ةمثسجنتثميومين.
لمالرفاعي.سميرسهايترأكانالتياألردنيةالحكومةسياسةضدمحاثةاحتجاجية

ااالرأيااءعنتصدركانتالتياالنتقاداتتتعتلأنالسلطةوسعفييكن
األردني.للجيئىالعامالقائدباشا،مخلوبتستهدفكانتالتيتلكوخصوصأ

يشكلذلكوكانالبالدهفيالقويالرجلبدوريقوميزالالبائمامخلوبوكان

حقيقي.باستقالليتمتنيكنلماألردنأنعلىدليأل

المرفوعةالدعاوىتتوالىأنقبلشهرهمدة)االرأياامجلةممدورعلقثم
الجيشفيهطالبتعنوانبعدالصدورهمنرسميأمنعهاإلىومموألبحقهاه
بينناالعسلشهرنهايةذلككانالمتظاهرين.قمعمنبدألالثكناتإلىبالعودة
حيثسوريا»إلى)االرأياامجلةنقلإلىاضطرناماءاألردنيةالحكومةوبين
عمللمتابعةعشانفيزمالثيمنالعديدبقيحينفيهناك»لإلقامةانتقلت
خيرةمنمجموعةإلىتعرفتمورياءوفيالغالب.فيسريأكاننضالي
خليفةوأحمدالنقيبوعصاموفضلكنفانيمخشانمنهمءالفلطينيينالمثقفين
عمله.مجالفيمرموقةمكانةمنهمكلحققالذينالقسنوبالل

رتتدهوثمءاألردنفيالديموقراطيةالفسحةانتهتءا954العامومنذ
زرغيرالديموقراطيةلمصلحةحينالملكدعواتتكنلمذلك.بعداألوضاع
قداألخرىالوطنيةوالقوىالعربالقوميينحركةأنوالمؤكدالعيون.فيللرماد
آذارافيباشا»مخلوبمنالتخلصإلىحينالملكدفعتاعندماانتصارأأحرزتا



العر_القومييقوكةتاميى

الكفةإمالةفيونجحعادالهاشميالنظاملكنالجيشىوتعريبء1956مارس
المؤتمربعقدقمناء1956العاموفيحين.الملكشعبيةتناميمعءلمصلحته

حداد،وديعءهبشجورجوحضرهعشانفيسزأالعربالقوميينلحركةاألول
ءأروزةحكمالهنديههانيالجبوريىحامدءشبلصالحءالخطيبأحمد
وفيوأخرون.ءإبراهيممحنءبيضونمصطفىالمهاينيآثابتءفرجعدنان
كانحيثتنظيمناعلىرسميأااالعربالقوميينااحركةاسمأطلقناالمؤتمرهذا
األربعةالقيادةأعضاءتعيينوجرىالعربي،القوميالشبابباسمذلكقبليعرف
فيوالثقافيةاالجتماعيةالمكؤناتمختلفلتراعيتوسعتهاجاءتهيثعشرى
العرية.البلدان

القوميينلحركةاألولالمؤتمرفياتخذتالتيالرئيسيةالقراراتهيما
العرب؟

الالجئينمناأللوفلشاتالعودةحقوتطبيقالمسلحالكفاحمواصلة
أيضأاستعرضناوقدماليين.الخمسةاليومعددهمتجاوزوقدالفلسطينيين.

فيناشطةعالفرههذهوكانتالعربية.البلدانفيفروعنامنواحدكلوضع
مصر.فيفرعناتأسيسبدايةفيوقتشذكناواألردن.والعراقوالكويتلبنان
وعددواليمنليبيامنهابلدانفياتامحأأكثروأصبحتالحركةتنامتءذلكوبعد
الخليج.بلدانمن

ءعشانإلىوصوليبعيدانطلققدإسراشيلضدالمسلحنضالناكانولثا
لنهرالغريةالضفةإلىعبورنامننستفيدأنإلينابالنسبةجدأالضروريمنكان
هوصديقأعيادتناإلىاستدعيتلذازخمأ.أشدالنضالذلكلجعلدثاألر

المحاذيةالفلسطينيةالقرىبكانبيدقمعرفةتربطهكانتالذيخليفةمحثأ

ءإسماعيلبأبووتحديدأهؤالء،ببعضيعرفنيأنإليهطلبتوقدإلسرائيل.
إليهماطلبنايناللذءنابلسمنونموءالله»راممنالقريبةالقرىإحدىمختار
ايل.إسرداخلعملياتوتنفيذللتسللمقاتلينيجثااأن



ايدأترديموالتوداتو

أناالقلعلىبينتلكنهاءايةالبلفيبسيطةا~ينةضألعمالتناكانت
التسللعملياتأصبحتأشهرىعدةوبعدبسيطأ.كانمهماشيآعملبإمكاننا
لذاالحدودية.للمناطقمراقبتهكثفقدكاناألردني`~أالجيشألنءصعوبةأكثر
أمنيتعاونبوجودذلكأقنعناوقدبكثير.وتعقيدأدقةأكثرفدائييناتللأمبح
ذلككانالحدود.ضبظبهدفباشا،مخلوببقيادةاألردنيوالجيشالهدؤبين
الوطنتحريرعبرإاليتمأنيمكنالفلسطينتحريربأنيقينناعززمخجألتعاونأ
مناعتبارأأيضأ،قررناءاألرضعلىوجودنافعززولكيالتبعية.منالعربي
(وكالةنروااألومستوصفاتفيالعملإلىحدادوديعينتقلأن»1953العام
ا~وسائرأريحافيالفلسطينيين)الالجئينبشؤونالمكلفةالمتحدةاألمم
إربدءإلىإضافةءونابلسطولكرمإلىنشاطناوسعناءالحينذلكومنذالغربية.

األردني.الشمالفي

الوقت؟ذلكفياألسلحةتأتيكمكانتأينمن

وكثاالثمن.رخيصةوكانتالسوداءالسوقمن~أسلحةنشتريكنا
كانللحركة.أجورنامنماقأقسمأنحقىكناإذءالخاصمالنامفستخه
كويتيدينارا00ويتقاضىالكويتفييعملمثألالخطيبأحمطالدكتور
كياننابكلمخلصينكثاالعرب.القوميينلحركةدينارأ90منهاويدفعشهريأ،
الشعبيالعيقفيأقمناهاالتيالعيادةعائداتمنأيضأنتفطكناكمالقفيت.

طاقتها.بكلتعملكانتوالتيمن.المدينة

القيامتواصللكيعتانإلىوعدتدمشقغادرتءا956ا~مفي

ذلك؟فعلتلماذا.يةالسقبأنشعلتك

عاممنينايرالثاني/كانونمنتصفبعدسوريامنتهريبأاألردنإلىىت

الغربيةالضثة(أيالحاليةالغربيةالضثةكانتء1967عاوالستةاألياروحرب1948والهبين)3(
األردني.العكمتحتدث)األرلنمر



العربالقوميينحركةتأسيس

فيصلالوقتذلكفيورفيقناصديقيهذهالتهريبعمليةفيساهم1950
باشامخلوبأبعدأنبعدثم.السريمخبثيمنالحركةعملوتابعتلخضراء

فيوجوديأشهرأنليالممكنمنأصبح1956ارامارسآذفياألردنعن
عمان.

انةجرد(نزارالحركةأعضاءمنأربعةلترشيحالمناخهذامناستغدناوقد
أننريدوكناتشريعية.انتخاباتأولفيوأنا)ويعنبتاوصالحطوالبةوأحمد

حصلتولكثنيءاالنتخاباتفيأفزلماألرض.علىنشاطناتأثيرمنفتحقق
الميحيينوبعضالفلطينيينالالجئينأصواتهيءصوت3000على

الناشئ.تنظيمناعلىقياسأمشجعةالنتيجةتلكوكانتاالردنيين.

البارقةهذهلكنالسياسيىللعملالمجالفيفسحقدالنابلسيوكان
خطروإلبعاداألميركيين.وأصدقاءهحينالملكأقلقتأنتلبثلمالتحررية

المسلمينلإلخوانالعملاألردنيةالسلطاتشرعةاالستقرارهفيخللأي
النظامكانوالشيوعيين.والبعثيينالعربالقوميينحركةوجهفيوقفواالذين
لالعتقاالتهدفأأيضأكناأنناغيرخطورة»األكثرانهمعلىالشيوعيينإلىينظر
وديعومنهمكوادرنا،بعضاستهدفتوالتيءالمخيماتفيتجريكانتالتي
ءجديدةالعتقاالتالتعرضولتجنبأسطفان.وخطيبهاالسلطيونادياحداد
وأحمدقدورةفايروهمسوريا»إلىأرسلناهمبأنمأمنفيوفاقنابعضوضعنا
تحديدأ.ءحواتمةونايفطوالبة

انطالقأءالسريةبأنشعلتيالقياموأواصلاألنظارعنأختفيفكنتأناءأما
الصعوبة.بالغةظروففيءاألردنمن

إلطاحةالمعارضينبعضقبلمنمحاولةشهد195الالعامأنخصومأ
حسين؟الملك

قدانقالبيةمحاولةبأنأعتقدالجهتي»مناألردني.النظاميدعيهماذلك
حجةالمعارضة،قمعبهدفءاستخدمتفاللطاتحين.الملكضدجرت



أبدأممرثونالالثورثون

بأنهاوصفتجماعاتقبلمن»قولهاحدعلىءإليهاوجهتيداتتهه
منوعددءسورياإلىالمنفييناالردنيينالبعثيينمنعددكان»يومها.ااااتخريبية
تنوىكانتوطنيةجبهة»دمشقمنانطالقأءشكلواقاءالفلطينيينالقوميين
.األردنيالنظامضدعسكريعملفياالنفراط

واعتقلعشانفيالشرفيةاألحكامفرضت»ا957أبريلنيسان/25وفي
ءالخطيبأمينءغوشةصبحيمطرىحمديءحدادوديعمنهموفاقنامنالكثير
وفاقنافوجئوقد.وآخرونربيعمحمدءويالعنبتامنذرمنكوءعليءانةجردنزار
األخرالبعضأرادحينفي»للنظامالمعاديالنشاطوقفبعضهموأرادءبذلك
حركتناقيادةأثا.العنفممارسةفيالبدءوحثتىءالمعاديةالبياناتتوزيعمواصلة
ءموقفأنتخذأنلناالضروريمنأنرأيتءأسابيععدةوبعد.الترأأسادهافقد

نكنلم.الوفاقبعضمعارضةرغمءللنظامالمعادي~فياالستمراررنافتث
.للنظامالسياسيالموقففيتغييرإلىندعركنابلءحسينبالملكاإلطاحةنريد

ءلشعبناالمعاديةاألميركيةالمشاريعمسايرةالدوامعلىيحاولاألردنكان

يكنلم.الجميعيعرفهأمرهذا.الفلسطينيةالقضيةدعمعلىالرسميتأكيدهمع
تليينإلىبهيؤذيبشكلالعملنريدوكنا»الفترةتلكفينايصاعهاألردن
إقرارفيفرغبوكناءاالنتخاباتجاءتثم.لذلكمالثمأالجؤكان.مواقفه

الذىالمناورةهامشمناالستفادةإلىنمعىكناذلكولتحقيقءااليموقراطية

.األردنيمالفظلنايتركهكان

يآالسقالعملظروفهفيحياتكمتنظيمفيهيتةكانالذيالشكلهوما
األردن؟يا959ينايرالثانياوكانون1957أبريلافيمانبين

وكان.الوقتأغلبفياألقدامعلىمشيأوأخر»بيتبينأتنقلكنت
عاملشكلعلىأتنكركنت.الطريقلييستطلعانشخصانذلكفييساعدني
كنتالتيالبيوتأحد.ليألللمبيتثالثةأومخبآنهنالكوكان.ااااطراشةدهان
كانايناللذللزوجينواألخرىليإحداهماغرفتينمنمكونأكانفيهاأختبئ



العربالفرمينحركأفأسبس

بأنهمايقوالنصاحباهكانءالمنزلإلىزؤارمجيآوعندابنهما.معفيهيعيشان

أوحركةبأيةآتيالأنعليوكانضاتالمحثإلحدىاألخرىالغرفةأجراقد
لديهم.زواروجودأثناءصوت

أنفهمتءالمنزلأمحابفتحهوعندماالباب.قرعالليالي،إحدىوفي
عدةقبلبياناتبتوزيعقمناقدكناأنناخصوصأالعتقالي»جاءتقدلثرعلة

حتىاألشواكبينأتدحرجوبدأتءالشرفةمنقفزتبأنبالهروبقمتأيام.
حينإلىاختبأتهيثءالحينجبلفيااالناصرةااراهباتمدرسةإلىوصلت
انصرفوا.قدالشرطةرجالبأنإعالمي

لرؤيتي.المجيآبإمكانهمكانالذيناألصدقاءمنفيقةحلقةهنالككانت
كانتالذينالمنزلأصحابلزيارةهيلداعميابنةجاءتالمراتإحدىوفي

لكنيفورأغرفتيإلىعدتبعيدمنلمحتهاوعندماصداقةعالقةبهمتربطها
صديقيكانءالفترةتلكوفيالباب.ثقبمنورؤيتهاالزيارةمتابعةاستطعت
مزرعتهعلىإسرائيليةجؤيةغارةفيبعدمافياستشهدالذيالحلبي،رؤوف
اقترحقدءللفدائيينالمساندةنشاطاتهبسببشخصيأاستهدفتهاألردنغورفي
فشيثأوشيثأاا.الجمالإلىالعلمتجمععثابنةلكااإنقائألأتزؤجأنعلي

تمنعنيتزالالكانتالسريالعملظروفولكنءالزواجفيجديأأفكربدأت
منذءكنتسنوات.بعدزوجتيأصبحتالتيهيلدابمصيرمصيريأربطأنمن

المطلوبينقائمةرأسعلىأصبحتقدالنابلسيهسليمانبعدالوزاريالتغيير
األشهرخاللءفشلتالسلطاتلكناألردنية.السلطاتلدىوالمالحقين

تنظيمنابنيةبتشكيلفيهأقومكنتالذيالمخبأعلىالعثورفيتلك،العشرين
إحدىمنمترمئةبعدعلىكانمخبثيأنأحدبالعلىليخطريكنلمالري.
العسكرية.الثكنات

وديعأقا.ا959والعاما957العامبينيالتالعملتمارسكنت

مناستفادتأمالعربالقوميينحركةضعفتهل.الجنفيفكانحداد،



أبدأبمونونالربونالنو

ءالسويسقناةتأميمبعدءمصرفيأشدهعلىكانالذيالناصرااعبدااتأثير
العامفيءوسوريامصربينالمتحدةالعربيةالجمهوريةقيامعنواإلعالن

ء»ه«~

النظام»يدعلىلهتنعرضكناالذيالقمعبفعلاألردنفيالحركةضعفت
بيروتففيولبنان.كالكويتأخرىبلدانفيبفاعليتهامحتفظةظلتلكنها
ورفاقبيضونومصطفىالزياتمحمدوالمرحومإبراهيممحسنلعبمثأل،
اللبنانيةاالنتخاباتخاللالمحليةاإلقطاعيةالقوىمواجهةفيهاشأدورأآخرون
المقليينفرعيناتحركغدافقدءوالعراقسوريافيأثا.1958عامجرتالتي
هيالمصرية-السرريةالوحدةلكنالشيوعيين.أوالبعثحزبوجودبفعلصعبأ
كانتتلك.السريالعملسنواتخاللجذريبثكلالخارطةغيرتالتي

هائلةشعبيةفعلردودأثارتفقدعربيين.بلدينبيننوعهمنعملأولالوحدة
خاللمورياءفي»1959عاملمستهالذياألمروهوالعربي»الوطنفي

عبدكانالمتحدة.العربيةالجمهوريةلقياماألولىالمعنويةبالذكرىاالحتفاالت
جوارحهبكليستمعوهواالعتزازيغمرهبشريطوفانأمامهناكحاضرأالناصر
قدأخرىعربيةدولأولبنانمنقامواالذينالناسكانهبة.الالخطبهإلى

عبدكانالرئاسي.القمرشرفةعلىظهورهبانتظاررجالشوافيالليلأمضوا
بدأقدكانالذيالعربيواالنبعا~الوحدةحلمالناس»أعينفييجشدءالناصر
الكثيرونوكانحلم.مجردواحدةعربيةدولةبوالدةاألمليعدلميتحقق.
الوجود.منإسراشيلإزالةمنقريبأسنتمكنبأنناالقوليرادون

ءالعربالقوميينحركةتجذرإلىالمتحدةالعربيةالجمهوريةإخغاقأآى
ماذا.فيهاموجودةكانتالتيالبلدانفيالحركةلفر.عأكبرليةاستقالوالى

رات؟التطقتلكالحتواءفعلتم

داخليةتوتراتوأحدثءالعربالقوميينحركةتجذرإلىاإلخفاقذلكأذى
جاءءعتانفيالسريعمليفترةوخالل.تقليصهاعلىالعملمنبذالكان



العر-القومييقحركةتآسيى

حركةحلبضرورةيعتقدونالبعضأنوأبلغنيدمشقمنبيضونمصطفى.فيق
القومية.الفكرةيعبشدمنوحدههوالناصرعبدأنبحجةالعربغترميين

االقتراح.هذاأرفضأنقبلطويألأترادلمأننيغيرءبذلكجدأجثتفي

سورياإلىالذهابفيسارعتءعثنييغفيةتدثركانتالتيالدسائسوازاء
األخطاءبعضبالتأكيدتعانيالسورية-المصريةالتجربةأنلرفاقناأؤكدمكي

منتحديدأالوجودفينستمرأنعليناكانتحديدأ.الديمقراطيةإلىكافتقارها
الرسميةالقيادةيشلالناصرعبدأنبوضوحلهموشرحتالمسار.تصويب`جل
لتجيدتبقىأنيجبءالعربالقوميينحركةأيحركتنا،لكنءالعربيةثلثورة
الثورة.لهذهالشعبيةالقيادة

لحقحيثء1960عامءبدمشقمجادأمكثتءاالهتزازاتشدةإلىونظرأ
األردنيية.آسلطاتقبلمنعنهاإلفراجبعدحدادوديعأشهر»عدةبعدبي
الفترةتلكفيتطرحكانتالحركة.داخلاألهوربزمامنمسكأنعليناوكان
كلأنالوقت»ذلكحتىنعتبرهوكناللنقاشكثيرةوأيديولوجيةنظريةقضايا
فيوجدأينمامحاربتهتجبعدؤبالتالي»ءوأنهبطبيعتهمهيونيهويودي
ليسأنثفادهاتسريةواعتمدناء1959العامفيتلكنظرتناغيرنالكنناا~لم.
ذلكشكلوقدإسرائيل.تسانااليهودمنأكثريةكانتوانمهيونيأءيهوديكل

الهدؤ.إلىنظرتنامستوىعلىهاشأتطؤرأ

أمءالمحتلةاألراضيتحريرقبلاالشتراكيةالعقيدةاعتمادينبغيكانهل
فيتساؤالتنامميمفيأيضأكانتالمسألةهذهاألوافي؟تلكشعاسترهبعد
تحريربعدإالاالشتراكيةتطبيقتنطيعالأنناأخيرأقررناوقدالفترة.تلك

االشتراكيةبالعقيدةاحتفظناأنناغيرءالعربيةالوحدةوتحقيقالفلسطينيةاألوافي

العربي.للمجتمعمرجعيكمؤشر

االخيرمصطلعهخصوصأالبعض»يزعجثارااتحررىءااوحدةشعارناكان

مئيءءكلقبلأنناءحينفيءالصميمفيحاقدونوكأننايظهرناكانالذي



أبدأبمونونالالنو،بون

ءاافلسطينبدعاااستربعبارةااثارااكلمةاستبدالرناقتلذا.سياسيونمقاومون

القوميينحركةشعارأصبحءوبهذا.أفضلبشكلالرئيسيهدفناتوضحالتي
.اافلسطيناسترجاعءتحررءااوحدة:العرب

سياسيحزبإلىالحركةبتحويلأيضأطالبوالبنانفيوفاقنابعضلكن
العربيةالوحدةسبيلفيمعركتناألنءشخصيأذلكعارضتوقد.حقيقي
قبلمنالتصويتبنتيجةالمطلبهذارفضتةشت.الحزبياإلطارفعألتتجاوز
.القاعدةفياألعضاء

النواةكانت:عمقأأكثرمشكلةعنالداخليةالنقاشاتهذهكشفتوقد
المرجعبمثابةواماللعلىنفسهاتعتبرالعربالقوميينلحركةالمؤشسة
مافيإليناانضتواالذينالاعضاءيروقالأحيانأكانالذياالمر»التاريخي

.تحديدأاألردنفيءبعد

عبرالعربالقوميينحركةقيادةتعزيزقررناءالمشكالتهذهعلىوللرأ
:التاليةالمبادئإقرار

؟الجماعيةالقيادة-ا

تقومقيادةنريداللمخناءاالعضاء(اصففيااقيادةالقاعدةمنقريبةقيادة2-
.القاعدةوبينبينناحاجزوجودينبغيفالءبيروقراطيبعمل

.القاعدةقبلمنمنتخبةوتكون»أعضاثهاكفاءةإلىتتندقيادة3-

مبادراتتشجيعبهدفءوالقيادةالقاعدةبينالعالقةفيالمرنةالمركزية-4
.المحليةالفروع
.مامبادرةإخفاقبعدالذاتيوالنقدالنقدممارسةءوأخيرأ5-

.ناقشثمنمز6-



الفانالفصل

مبىالعرالبطلألكالناصر<عبد

جمالبالرئيسءالعربالقوميينحركأبوصفكمءعالثتكمبدأثكيف
الناصر؟عبد

طريقعنوذلك»1955العاممنأالناصرعبدمععالقاتإقامةفيفكرنا

التاليهالعاموفيالصورية.االستخباراتأجهزةرئيسءالسراجالحميدعبد
التقاربمنالمزيدنحوبالطبع»أفعناءمماالسويسقناةتأميمالناصرعبدأعلن
سوريابينالمتحدةالعربيةالجمهوريةإقامةجاءتء1958العاموفيمعه.
النتالفترة»تلكوفيالعرب.القوميينحركةعندعظامأأماأللتبعثومصر
علىوكناالناصرهعبدالرئيسمكتبمديرءشرفبمماميجيدةعالقاتتربطني

تنظيمفيسوريافيالمتحدةالعربيةالجمهوريةساعدتناوقدأاثم.توأمل
الفلسطينيين.يساندونالناصريونكانحيثاليرعوكمخيمفيخصومأعملناى
أورعكنتفيماالتنظيمي»للعملوقتهمنالكثيريكرسحدادوديعالدكتوروكان

ضدالقوميالنضالوتعزيزالفلسطينيةالقضيةبينماالفترةتلكفياهتمامي

تحديدأ.اليمنجنوبفيالبريطانيينالمحتلين

أمبحقدكانالذياجالسثالحميدعبدمعالجيدةعالقاتناساعدتناوقد
سوريا)»(أيالمتحدةالعربيةالجمهوريةمنالشمالياإلقليمفيللداخليةوزيرأ
خاللأصبتكيفوأذكرولبنان.سوريافيلفدائييناعسكريةتشكيالتتنظيمفي



أبدأمموؤذال<لؤرثوذ

يغمىوكادذراعيفيبشظيةالمتفجراتاستخدامعلىالتدريبحلقاتإحدى
األلم.شدةمنعلي

الجمهوريةإلىانتقاداتووجهتءعدةصعوباتظهرتمامرعانلكن
األحزاب.إلغاءعلىالعملبصددكانتالتيالناصريةوقيادتهاالمتحدةالعربية
كانواالذينالبعثيينعنوكذلكءالشيوعيينعنتصدراالنتقاداتهذهوكانت
الذيالعربياالشتراكياالتحادعجزظهروقدالحريات.علىالتضييقيدينون
كماالجماهير.استقطابعنءميتالياامحياةتنظيمبهدفالناصرهعبدأنثأه
الوحدةإفشالعلىصشتالتيالبورجوازيةالطبقاتحقدالتأميماتأثارت

المتحدة.العريةالجمهوريةإطارفيالمصرية-الورية

لملكنناءالمسبوقةغيرالعربيةالوحدةتجربةإلىمنشدينكنافقدنحنأما

وفاقنابعضوكانثغرات.منالتجربةهذهفيماعلىالتكتمنستطيعنكن
إالالمتحدة.العربيةالجمهوريةلمسؤوليبصراحةاألهورنقولأنعلىيصرون
وذلكءمكشوفبشكلتحفظاتناإعالنعلىيمرونمثنشخصيأأكنلمأنني
التيوالبورجوازيةواإلقطاعيةاإلمبرياليةالقوىبأصواتصوتنايختلطالحتى
المشيراألولىللمرةالتقيتءالفترةتلكوفيالوحدة.دولةإخفاقتتمثنىكانت
المشكالتحلبضرورةوذكرتهالناصرهعبدالرئيسنائبعامرىالحكيمعبد
وسوريا.مصربينالوحدةتعميقمسيرةتعيقكانتالتي

بإعالنالمتحدةالعريةالجمهوريةاكتفتءالفلسطينيةبالمذلةيتعلقماوفي
األردن.نهرمياهتحويلإلىالهادفاإلسرايليوبعللمشرمعارضتها

سوريابيناالنفصالإعالن1966أيلول/سبتمبر28فيتةوأخيرأ
المتحدة؟العربيةالجمهوريةنهايةذلكليشكلومسرء

فيهأعلنالذيالبيانعلىأمثقفياليومذللئهصبيحةفياستيقظت
العربالقوميينحركةمكتبإلىتوجهيوخاللالسورية.اإلذاعةمناالنفصال
لمولكننيالخبر.لذلكاستنكارأيتظاهرونالسوريينمنالكثيرأرىأنتوقعت



العربىالبطلذلكمر،انعبد

اليومصبيحةوفيالناس.وجوهعلىبالمفاجأةالشعورغيرءلألسفوياء`محظ

وفيالناس.منقليلعددغيرفيهايشاركلماحتجاجمظاهرةبتنظيمتمناء:ة
االنفصالهذاهدفأنفيهأعلنتجديدأبيانأاإلذاعةبنتالظهر،بعد»احدة

االنفصال(`أعمليةقادواالذينالضباطوأنالوحدوية»التجربةاا~تصحيحشر
خرجناعندهاأنصاره.ارتكبهاالتياألخطاءلهليشرحواالناصربعبدميتصلون

المرتكبةاألخطاءمعالجةوبضرورةالعربيةبالوحدةتمشكناعنللتعبيرالشارعشىم

كبيرأ.المتظاهرينعدديكنلمأيضأ،وهناالمتحدة.العربيةالجمهوريةقبلن
الالناسلنا:درسأذلكوكانسوريا.فيشعبيتحزكأيإلىاالنفصاليؤدثم

قصيرةمزةبعدذلكثبتوقدللتهديد.مصالحهمتتعرضعندماإالكونيتحر
االنفصاليالبرلمانإلغاءعلىاحتجاجأالشارعإلىوالفالحونالعمالخرجعندما

وللمطالبةالمتعدة»ببةالعرالجمهوريةظلفيالمتخذةاالشتراكيةللقرارات
لتجنبإرادةهنالككانتماإذاالسياسيةالعياةفيالناسإشراكبضرورة
أكدثجديدةبياناتصدرتثمالعربية.الوحدةستوىعلىجديدةإخفاقات

عنيدافعأنفيونرغبالناصرعبدفعلرأتنرقبكنانهاشيأ.كاناالنفصالأن
أعطىوقداألخيرة.الكلمةمماحبهوكانشعلتها.أطلقمنوهوءالوحدة
مستعذالناصرعبدبأناالنطباعالوقتذلكفيالعسكريةالحشودبعضظهور
منأنهأنحدعندمايومينبعداألمرهذااستبعدلكنهءبالقؤةالوضععلىللسيطرة
عندئذآخر.عربيجنديإلىسالحهيصؤبأنعربيلجنديالمسموحغير
اإلخوة.بينلالقتتالتجنبأالواقعلألمرالرضوخإلىمضطنالناصرعبدأنفهمنا

ءاالشتراكيةالقوانينإللفاءأشهر»عدةبعدالسوريىالبرلماناجتمععندما
وقدالحميدية»سوقإلىامتدتالبرلمانمبنىأماماحتجاجتظاهراتفظمت

التنظيممنوكثيراتهيلدازوجتيوشاركتالتظاهرات.تلكفيبقؤقشاركنا
األمنيةالقوىقبلمنبعنفقمعهتمالذيالتجننذلكفيالحركةفيالنمماثي

.المنعا:العريناالجمهوريأنهابأإلى0سبنمبراأبلول29في،بريالكزهباردزهامقالبأ:ى)ا(



أبدأمموؤذال<لؤرثوذ

يوليوتموز/فيبهيلداهاقترانيمنشهرينبعداالنفصالحدثوقد.االنفصالية
فيبسيطأاحتفاالنظمناوقدءدمشقفياألرثوذكسالرومكنيسةفيءا96ا

كانت.واألقارباألصدقاءوبعضالحركةأعضاءمنعددحضرهالمناسبةهذه
المنطقةفياإلمبرياليةالقوىعلىخطرأشكلةقدالمتحدةالعربيةالجمهورية

الوحدةتلكإلخفاقابتهجوافقداإلسرائيليونأما.العربيةالرجعيةاألنظمةوعلى
.لهمومجاورينكبيرينعربيينبلدينبين

اإلخفاؤ؟ذلكمنتستخلصهاالتيالدروسهيما

بشكليتمأنيجبذلكولكنضروريىأمرالديمقراطيةإقامةأنهي

العربيةالجمهوريةأياموسوريامصرفيمحظورةاألحزابكانتمنظم.

الحرية.بالتعدديةالساحالوحدةتلكتنجحلكيالضروريمنوكانالمتحدة.

العربيةالجمهوريةفشلضوءعلىءوأوضحتالتعدديةتلكإلىدعرتلذا

كماتعارضها.كانتالتياالنفصاليةالقوىإقصاءاألنسبمنكانأنهالمتحدة»

الذينأولشكباستثناءللجميع»المياسيالعملبحريةيسمحأنالضروريمنكان

يبدونكانواالذينالرأسماليينأيااء«ااالرجعيينءالفترةتلكفيءأصفهمكنت

مصالحهمتضرربسبباالشتراكيوللنظامالعربيةللوحدةشرسةمعارضة

وقدالتجربة.تلكفيفداحةاألكثرالخطأهوالديمقراطيةغيابكانالشخصية.

.1964العامفيقابلتهعندمامعهجذأصريحأكنتالناصر.لعبدذلكقلت

علىانعكاساتهاخاللمنالمتحدةالعربيةالجمهوريةإخناقرنتائجكانتما

كفاحكم؟

المسألةمساثل.عدةحولالداخليةالنقاشاتإطالقإلىاإلخفاقذلكأآى

كانملبإحياثها.متمسكينكناالتيالوحدةتلكبمضمونتتعلقكانتاألولى

ذلكأنأمءيكنلمشيئأوكأنالمتحدةالعربيةالجمهوريةإلىالرجوبعينبغي

التيالمعاييرهيوماالتصحيحات؟ببعضيقترنأنالضروريمنكانالرجوع



العربيالبطلذلكالنأمر،ي

حركتناأعضاءأكثريةصؤتتوقدالتصحيحات؟تلكلهاتخضعأنيجبكان
تجنبأجلمنالماضيأخطاءفيالوقوعدونمنولكنءالوحدةإقامةلمصلحة
علىمرتكزةتكونأنالمبتغاةالوحدةلتلكالضروريمنوكانجديدة.إخفاقات
يدورمنموفناداخلاالئتالفكانءممراحةوأقولءلكنمتينة.ديمقراطيةأمس
ليبراليهمفهومعنيدافعونكانوافالبعضبالذات.الديمقراطيةتلكمفهومحول
أنيجبيمقراطيةاللالممارسةفيالحقأنيعتقدوناآلخرالبعضكانفيما
واالشتراكية.الوحدةفيالمصلحةذاتالتقدميةوالطبقاتاألحزابعلىيقتصر

نظري.وجهةتلكوكانت

الفلسطينيينمنالكثيرينأمالاالنفصالخيبفقدحركتنا،حدودخارجأما
المناخلالشابذلكذكرىأسترجعوهنا»الوطنية.لقضيتهمحلإلىبالتوصل
ينتميكاناالنفصال.منوجيزةفترةبعدسوريا»فيالسجن»فيالتقيتهالذي
وخاللحديثأ.النوررأتقدكانتمنظمةوهيءالقوميةالتحريرجبهةإلى

عنيبعدنيالعربيةالوحدةأجلمنعمليكانمدىأيإلىشعرتمعهنقاشي
القوميينحركةبإمكانيكنلمذلك»ومعالفلسطينية.القضيةأجلمنالعمل
العربية.اإلقليميةللقضاياظهرهاتديرأنالعرب

تلقىكانتمواقفناألنحركتنااتعتاالنفصال»أعقبتالتياألشهرخالل
ألفتالتيالجديدةالقوانينضحايامنوغيرهمالعمالمنالكثيرقبلمنتجاوبأ

منأجهقريبةالعربالقوميينحركةكانتا~ة.العربيةالجمهوريةإيجابيات
قواعدنايتجاوزماوفيالحياتية.ومطالبهمفمومهمتشاطرهموكانتءسان

ءأمضيتفقدللقمع.تنعرضكناأنناغيرسوريا.داخلأيضأتوسعناالطالبية»
شهرينلمدةأولىسجنفترةمصر»عناالنفصالبعدمباشرةء1961العامفي
المؤيدةالسياسيةمواقفيثمنبذلكودفعتدمشق»فواحيفيالمزةسجنفي

لالنفصال.والمعاديةللوحدة

التهمةكانتالمشق.المزةسجنوأودعتاعتقلتءذلكعلىعاموبعد
المتحدة.العربيةالجمهوريةإلىبالعودةيطالبتنظيمقيادةهيإليالموجهة



أبدأممرثونالالثورثون

لالستضمارالليلمنتصفحوالىزوجتيبرفقةمنزليمنخرجتقديومثذكنت

جميعوتعتقلحصارأتضرباألمنقوىوكانتوفاقنا.بعضعأوفعن
لحظةاعتقلتوقدالحركة.بشبابالخاصالمقريقصدونالذيناألشخاص

ثمينأصيدأاالمنقوىإلىبالنسبةأمثلكنتشقتهم.فيالوفاقلرؤيةصعودي

بكلتصدتهذاومعءالتاسعشهرهافيحامالهيلدازوجتيكانتجدأ.

إلىتعودأنالحرجةاللحظاتتلكفيإليهاطلبتوقداعتقالي.لعمليةشجاعة

ذلكفعلتوقدبنشاطنا.الصلةذاتالوثائقجميعبإخفاءوتقومفورأالبيت

ساعة»منأقلوبعدالليل.منمتأخروقتفيكناأننامعالسرعة»بمنتهى

لموعندماالغرف.جميعبتفتيشقامواحيثالمنزلإلىاألمنرجالاقتادني

بهذهالوثائقإخفاءمنهيلدالتمكناالعتزازمنبكثيرشعرتشيآعلىيعثروا

الصعبة.المهثاتفيزوجتيعلىأعتمدأنبإمكانيأنوأيقنتالسرعة»

وهناكالناصرية.السوريةالوطنيةالرموزبعضإلىالقضبانوراءتعرفتوقد

منأسبوعينبعدمعهاهيلداحملتهامرة.ألولالبكر،ابنتيميساءهرأيتأيضأ

عندماجدأكبيرةسعادتيوكانتالسجن.إدارةبهاسمحتزيارةخاللوالدتها

زوجتيجانبإلىأكونأنمنتمكنيلعدمحزنيرغمذراعيهبيناحتضنتها
الصعبة.السياسيةواألوضاعاعتقاليظروفبببوذلكأنجبتها،عندما

وشبهواألردنالعراقفيفثماطنالتنيقسوريافيبقيتمحنيآاإلفراجبعد
بعدحداد،وديعوعلىعليأحكاملييافيصدرتوقدوليبيا.العربيةالجزيرة

الذيالرجعيالنظامضدتعملكانتلحركتناخاليااللبيةالسلطاتاكتشفتأن
البلد.فيآنزاكقائمأكان

التياالستقرارعدملحالةحدوضعتثء1963ارامارسآذمنالثامنفي

معوذلكءالمتحدةالعربيةالجمهوريةعهدأواخرمنذسوريافيسائدةكانت

الذيالرجعيالنظامإسقاطوتمالناصريين»منبدعمبعثيونضباطقادهانقالب

الهنديهانيوأصبحإيجابيهبشكلالخبىاستقبلنااالنفصال.بعداللطةاستلم

القوميينحركةفيأخرعضووهوءضاحيةجهادعينفيماءللتخطيطوزيرأ



العريبىالبطلذلك0الناصرعبد

»العبديدةالسلطةفيمشاركأفريقأشكلناوبذلك.للمواصالتوزيرأءالعرب
بهقامتانقالبفشليوليوهتموز/11ففي.طويأليدملمالهدوءهذاأنغير

ءعلوانجاسمالسوريالضابطرأسهمعلىالناصريينالضباطمنمجموعة
واجهتءاالنقإلبهذافشلولدى.الفلطينيينالفدائيينمنكتيبةفيهوشاركت
لحطاتأحلكشخصيمستوىوعلىأمةمستوىعلىفعشنادمحماماتموريا
للقمعحركتناأعضاءتعرضعندها.البياناتوأذيعت»المشانقانتصبتإذحياتنا
هر-نورنتالنقيبأسامةمنهمللتعذيبوأخضعوامنهمعدداعتقالوجرى
بينهمومنءعلميدونبيروتإلىوفاقنابعضبوصولفوجئتوقد.وآخرون
وكان.االنقالبفيبالمشاركةاتهمتفقدأناأما.أروزةوحكمالهنديهاني

.باإلعدامعليهممعكومأمتهمأخمسينبينمناسمي

أحيانأكنا.العربالقوميينحركةتدبيرمنيكنلماالنقالبأنالحقيقة
االنقالبتفاعيلنجهلكنالكننا»االنقالبيةالمحاوالتببعضعلمعلى
القتناعهمتحوكوافقدالسوريالجيشداخلكانواالذينالناصريونأما.األخير
اباالفطرمنجديدةفترةبدأتوبهذا.السكانقبلمنبالدعمسيحظونبأنهم
.األولعامهافيتزالالابنتيكانتحيثءعائلتيوالىإليبالنبة

قيادةتحتسورياأمبحتا963يوليوتموز/27فياالنقالبذلكوبعد

معللوحدةالرثييينالمعارضينمنواحدأكانالذيالحاظأمينهوبعثيرثيى
بشكلالنضاليةبأنشعلتيالقيامفيأستمثأنزفةالعبهنباتوبذلك.مصر
القطىإلىءأخرىمرةءالعودةإلىمضطرأنفسيوجدتءوهكذا.علني
ليقدمتهاءأسرتيفيهتقيمكانتالذينفسهالمبنىفيشقةفيواختبأت»المري
الشقةبأناالنطباعأعطيأنعليوكان»سورياخارجتعيشناصريةسوريةعائلة
بابأما.فوءأيانبعاثأوضجةأيةإحداثباإلمكانيكنلم.مسكونةغير
علىتبعثأنشأنهامنالشقةإلىزيارةفكلءمقفأليظلأنينبغيفكانالثقة

ءاحتياجاتيجميعتؤثنأنالصعبةالظروفتلكفيزوجتيعلىوكان.االرتياب
منمحاصرأالمبنىوكان.الحركةفيالوفاةوبينبينياال~لتأمينيدوبالتحه



فيالحذرشديدةزوجتيكانتءوبالطع.ونهارأليألوالمراقبيناألمنرجالقبل
حياتيعلىالسهرمهنةنفسهاعلىوتأخذتساعدنيكانتكما.تنقالتهاجميع
موقعيألنمورياءمنالهروبأشألمذلكومع.مطاردمسؤولحياةكانتالتي

ابتعاديحالفيعليهاسلبأسيؤثرالعربالقوميينحركةرأسعلىكمسؤول
اعتبار.كلفوةبالمسؤوليةالعميقثسوريوكان.التنظيمبانهيارويهذد

انقالبحدث»ا963ينايرالثاني/كانونفيأيأشهرىببضعةذلكقبل
والقاهرةبخدادبينعربيةوحدةمجددأتقومبأناألملفينابعثالعراقفيبعثي

منوفودبينالقاهرةفيبدأتقدالشأنهذافيمحادثاتوكانت.ودمثق
علىيطرحالناصرعبدوكان.المحادثاتتلكفيشاركناوقدءالثالثةالبلدان
معنىهومااالشتراكية؟تفهمونااكيف:نوعمنأسثلةوالسوريالعراقيالوفدين

األراء؟فيخالفبيننانجمماإذسيحصلالذيماإليكم؟بالنبةالديمقراطية
.جديد؟ااانقالبوقوبععدملييضمنأنيمكنهمن

ذهنهفيماثلةكانتسوريامعالوحدةتجربةألن؟مترذاأالناصرعبدكان
.نتيجةإلىالثالثيةالمحادثاتتلكتصللمالحظ»ولسوء.الدوامعلى

التيالحركةفياألهورلضبطبيروتفيبرفاقكءذلكبعدءالتحقت
المصرية-السورية.الوحدةإخفاقبعدجديدةاتهثواجهتها

الشخصيىالصعيدعلىأوالهالصعوبة.متزايدأمرأالتعقيداتتجاوزكان
قائلة:وتصرخفيهأختبى،كنتالذيالمكانإلىتتعزفميمعاءبدأتفعندما
ءاالحتياطاتبعضأتخذكنتأمرنا.انكشافمننخافأصبحنابابا(ا)اباباء

الظهر،بعدمنالرابعةحوالىءيومكلتخرجأنهيلداإلىطلبتأننيومنها
الصغيرةعربتهافيميمعاءابنتناومعهافيهنقيمالذيالمبنىباحةفيلتتمشى
أحاطتاأليام»أحدوفيالنافذة.وراءمنمخبثيفيوأناأشاهدهاأنليليتستى
ضابطعنبلعنيتبحثتكنلمالعظ»لحسنولكنها<بالمبنى،األمنقوى

بجوارنا.يسكنكانناصري



العربيالبلل:لكمر،انب

مغادرةعلىبعدهاعزمناأشهر»عشرةحوالىهذهيةالستحياةاستمرت
سلكناساعاتعشراستمرتشاقةرحلةوكانتلبنان.إلىوالتوجهد~
متاعبتنتظرناكانتحيثإلىبعدهالنصلءبالثلوجمغعالةجبليةطريقأخاللها
بعضالتففقدءالحركةاستقرارتهددجديدةداخليةمشكالتثمةكانتأخرى.
العربالقوميينحركةدمجإلىيسرنوكانواوأتباعهإبراهيممعسنحولالوفاق

علىحفاظأمطلقأرفضأاالمرهذانرفضوكناالناممريآاالشتراكيباالتحاد
الحركة.ليةامتقال

ذلكحضروقدبيروت.إلىعودتيبعدماخبأاألولاجتماعناكان
وجهةأناعرفتالخارج.فيالحركةعفرهفيالعاملينالوفاقمعظماالجتماع
األفكارعلىخالفاتناتقتصرولمنظره.وجهةإبراهيممعسنعرضكمانظريى
أيضأاختلفنالقدالحرية.مجلةفييطرحونهاوجماعتهمعسنكانالتيالليبرالية
القضيةحلأجلمنعنهبديلالبأنأعتقدالذيءالمسلحالكفاححول

المجال.هذافيالاالعتالمننوعأيبدونوأنصارهمعسنكاذفيماءالفلطينية

عبدالرئيسمعالعالقةحولتدوركانتاألساسيةالخالفنقطةلكن
المعترضونكانوسورياءمصربينالوحدةواقامة»1958العامفمنذالنأمر.

بحلوطالبوافرورياءوجودهايعدلمالعربالقوميينحركةأناعتبرواقد
علىنقول»فكنانحنأمااالشتراكي.االتحادإلىأعضائهاوانضمامالحركة
علىالعملمنايتطلبالمتعدةالعربيةالجمهوريةإخفاقإنذلك»منالعكس
ءالعربيةالوحدةنحوالسيرمواصلةأجلمنفيها»وقعتالتياألخطاءتصحيح
الحركة.علىالمحافظةطريقعنوذلك

لكنالشعوب:إلىمتندةتكونأنالعربيةللوحدةينبغيكانإليهبالنبة
لمألنهاالشعبيالمستوىعلىالوحدةتلكبتنظيمتقومتكنلمالناصريةالقيادة
عبدكانواذاوالسوري؟المصريالقطرينمنكلخصوصيةاالعتبارفيتأخذ
حركةفإنعليه»نعترضنكنلمالذياألمروهوءالرسميةالقيادةيشلالناصر

تلكنحوالشعبيالتحركتجشألكيتتمرأذلهاينبغيكانالعربالقوميين



أبدأبمونونالربونالنو

التأكيدمعالناصريةالتجربةاكتنفتالتيالثغراتتيدنعلىشددتلذاهالوحدة.
جهتنامنفشكلوأنناالعرية،للقوميةالرئيسيالتيارتشكلالتجربةهذهأنعلى
مكؤناتها.منواحدأ

ءنفسهالوقتفيءالحفاظوالىالخطيرالخالفهذاحلإلىأسهىكنت
محنإلىالنقدتوبيهفيالمتشددينالوفاقبعضوكانالحركة.وحدةمحلى

وجهفيالحزممنيكفيماأظهرلمألننييأسفونحواتمةونايفإبراهيم
قطبيبينممكنأزالماالتوفيقبأنأعتقدأزالماكنتأننيغيرالمعترضين.
األولىالشرارةذلكمثلوقدبينناءأقليةيشكلونالمعترضونكانحركتنا.
بعد.مافيحدثالذيلالنشقاق

فقدالتأرين.بينالهؤةيعشقاليمنفيالحركةفرعكانءالمجالهذاوفي
معوفضل»هامشيأكانهناكالعربالقوميينحركةذعأنإبراهيممحناعتبر

وقدالجنوبي.اليمنفياألعنجاللهعبديقودهكانالذيالحزبدعمءجماعته
داخلانشقاقعنالصحافةتحدثتوقدخطيرأ.واعتبرتهالتحليلبذلكفوجثت
وأصدقاءهمحسنألنتعقيدأ،أكثرالمشكلةجعلمماالعربالقوميينحركة

بهم.المتمثلواليارمؤشيها)(أياليمينبينمنقمةالحركةأنيزعمون
مجموعةأنهينفيالحقيقة»فياليساريجثأمنءالمؤثسيننحنكناءولكننا
رأينااتفاقإلىمثلالتومننتمكنلمولمااالنتهازي.اليسارتمثلكانتمحن

غيرالخالفات.هذهلحمالعربالقوميينلحركةمؤتمرعقدالضروريمنأن
حانقدالوقتإنلناليقولواءبقليلذلكبعدواءجاءاليمنيينالوفاقبعضأن

تشكيلاقترحواذلكأجلومنالبريطانية.القواتضدالمسلحالكفاحإلطالق
ءاصطدمتالمقاومةإلطالقمبادرتهملكنالجوبي.اليمنلتحريروطنيةجبهة
يعزنأنإالشأنهمنيكنلمالذياألمرءإبراهيممحممنأنصاربتحفظاتعندنا،

قدمهطلبعلىبناءقررناءالظروفهذهوفييننا.النظروجهاتفياالختالف
جيشأأرسلقدكانالذيالناصرعبدعلىالفكرةتلكنعرضأنالوفاقمنعدد
اليمن.منالشماليالقسمإلى



العربىالبللذلكالناصر»عبد

الناصر؟بعبداألوللشاءكذلككانءإذن

إلىذهبناالقاهرة.فيزوجتيمعأمضيتهاعطلةخاللبهاألوللقائيكان
عامأسوانفيالعاليالسدبناءبمناسبةالناصر»عبدالرئيسمنبدعوةمصر
بياتصلءالقاهرةفيهيلتونفندقإلىوصولنامنلحظاتوبعد.19.ة

يلتقيأنيريدالرئيسإنليوقالالناصرعبدمكتبمديرشرفساميأستاذ
البابفتحوعندماالبكريهمنشيةفيالرئيسإقامةمقرإلىذهبتوهكذاي.
ءوالبساطةالعفويةمنبكثيراستقبلنيوقدزوجته.معالحديقةفييتمشىن0شر

بلباقتهوأعجبتءطويلةسنواتمنذأعرفهصديقحضرةفيوكأننيثثعرت
وتواضعه.ء.ماثته

سوريا؟اا.فياألخبارهيااماسألني:

بعضلهورويةوالتقديرهالمحبةمنالكثيرلهيكنونهناكالناسبأنأجبته
فيالوحدةموضوععرضناثمالتأثر.عليهفبداءذلكعلىتشهدالتياحداث

غياببأنالقائلةنظريبوجهةفصارحتهالمتحدة»العربيةالجمهوريةطارم
الوحدة.إخفاقأسبابأهممنكان´ئديمقراطية

خاللمورياءإلىعسكريةقوةإرسالفيفكربأنهالناصرعبدإليوأسر
بينمواجهةلوقوعتجنبأذلكعنعدلولكنهءاالنفصالمناألولىاللحظات
أأليجبالعربيةالوحدةالواقع.باألمرااتبلتقائأل:وأضافعربيين.جيشين
اا.الناسبإرادةبلءبالقوةتفرض

أيلول/سبتمبر26ثورةأعقابفيءاليمنفيالوضععنتحدثتبعدها
المصريةالقواتإرسالمنذلكرافقوماالبالدهمنالشماليالقسمفيء1963
الجنوبفيفعلرأإلىأأتقدكانتالثورةفهذهاليمنية.الجمهوريةلحماية
لهذاالمسلحةالمقاومةنجاحلكنالبريطاني،لالهتاللخاضعأيزالماكانالذي

األخرى.التقدميةوالقوىمصردعميتلزمكاناالحتالل

حزبيساندونكانواالذينلرفاقيالخاطئةالحساباتعنتحدثتكما
نريداانحنالناصر:لعبدوقلتاألعنج.اللهعبدوقاثدهاالشتراكيالشعب



أبدأبمونونالننبىالنور

الذيالبريطانيالبيشتهديدالمفيدمنبأنهأجابنياا.بكاملهاليمنجنوبتحرير
كانالرئيسبأنأشعرلملكننيالشمالي.اليمنفيالملكيةالقواتيساندكان

ااسوفبقوله:أجابنيعندماحذرأيبدووكانالموضوع.هذاعلىتمامأموافقأ
اا.ذلكبعدالوضعسيتطؤركيفوسنرىنبدأه

القوميينلحركةفلطينيأفرعأبأنوأخبرتهالفلطينيةالسألةإلىتطرقتثم
عبرتللعملياتبتنفيذبدأقدوأنهءالوقتبعضمنذالنورهرأىقدالعرب
بمثابةالفرعذلكنعتبرالاالماذاله:وقلتالمحتلة.فلسطينشمالفيءالجليل
كانباإلمكانات؟اا.تزويدهعبرءإسرائيلضدالمسلحالنضالفيالحربةرأس
إلىاألهوردفعبهدفوعسكريأسياسيأإطارأننشئأنالمناسبمنلييبدو
إسراشيل.معالمواجهةفياألمام

مسألةإنهاالفلطينية.المذلةبحاميةجيدأأشعرااأناالناصر:عبدأجابني
إسراشيلمواجهةااإنقائأل:أضافثمنتصؤراا.مماتعقيدأوأكثرجدأ»معقدة
يعنيهعثاتمامأمختلففاألمرالمتحدةالوالياتمعصدامفيالدخولتعني
منبعدموقفهحددقدالناصرعبديكنلميومها،اثراا.الجزأواليمنفيتدخلنا
علىاتفقنافقدمبادراتنا،تجاهحذرمنأبداهمماالرغموعلىالمسلح.النضال

عكري.تدريبعلىللحصولمصرإلىسنةكلفداشيأخمسونيأتيأن
أيإليناتقدملمولكنهاحركتنامنلطالبدراسيةمنحأمصرقامتوبعدها
إلىسرأإدخالهاليتثلبنانإلىنقلتخفيفةبأسلحةمصرأمدتناوأخيرأتمويل.
وفاقنا.إليهايحتاجهيثفلسطين

فلطينفيالملحالكفاحبينالغرقحولرأيهبخصوصأجبتهوبة
والجزاثر؟واليمن

نظرهوجهةمناكلأبدىوقدالتفسير.بذلكمنهأكتفيأألالطبيعيمنكان

تأجيلعلىرأينااجتمعثمءإسراشيلإلىالتسللموابيةعدمأوموابيةفي
.بينناالخالفيةالمذلةهذهفيالبحث



العربيالبطلذلكمر،اكب

مممتوعندما.الناصرعبدالرئيسمعساعاتخمسأوأربعأمضيت
يعتبرنيكانفقد.تكلفوبالبسيطأعشاءوكان»للعشاءاستبقانيءلمغادرة

الطريقةعلىالمانناثمرةتقطيعكيفيةليبينكيفأذكرزلتوما.مقربأصديقأ
ءالعظيمالرجلبذلكاإلعجابشديدكنت.قبلمنأعرفهالمالتيالمصرية
والبساطةالقوةبينيجمعكان.عاديةغيربهالةوالمحاطلهنظيرالاألي

.الوطنيالرمزذلكتمثينالتيالصفاتهيوتلكءالنفسوطهارةوالنزاهة
عبدالرشيمىدعانيوقد.جدأحميمةوأمبعتعالقتناتوثقتءالوقتوبمرور
هناكوكانتكريمتهزفافحفللعضورا966العامفيبعدمافيالناصر
.المدعوينبينمنحافظالعليمعبدوالمطربكلثومأمالسيدة

أهمأحدأسوانفيالعاليالسدإلىزيارةبتنظيمشرفساميالسيدقامثم
تلكفيزوجتيرافقتنيوقدءالنيلمجرىتعويلقبلوذلكالنأمرعبدإنجازات
تحويلقبل»بهاقمنانزهةوأتذكر.عديدةووفودكنفانيمخشانمعناوكانءالزيارة
منبممصاعدةنفذقدالضخمالمشروعذلككان.واسعةأنفاقداخلءالنيلمجرى
وطوال.الوادعةأسوانومدينةالساحرالنيلمنظرأسرنيوقد.سوفياتخبراء
.أبدأينسىال»ساحرأالمصريالريفمنظركانالقطار»فيرحلتنافترة

تزعجأنءمنافسةحركأهيحيثمنيمكنها،كانحركتكمبأنتعتقدأال
الناصر؟عبد

بعدبهالثانيلقائيجاءفقدالفترة.تلكفيءالشكلبهذااألمريكنلم
وهانيإبراهيممعسنمنكلبصعبتيكاناالول.لقاثنامنثالثةأوشهرين
المسلحالنضالبأنليخبروناعادواقدالجنوبيوناليمنيونوفاقناوكانالهندي.

إلىالثوريةالعدوىتنتقلأنفييرغبونكانواأخرى.مناطقإلىباالمتدادبدأقد
المصريةالقواتمنالمزيديتطلبكانذلكلكنالجنوبيهاليمنأنحاءجميع
األرض.على

فيظفارءفيأيضأموجودةالعربالقوميينحركةخاليابعضوكانت



أبدأبمونرنالبذنالنور

كيفالوسطى.القرونبأنظمةأشبهقمعينظامهناككانحيثءعمانسلطنة
نقولهكناماذلكيثوروا؟أندونالنيرذلكمثليتحثلواأنللناسيمكنكان

المسؤولوكانعمان.فيالسكانمعيشةظروفعنإلينايتحدثونوهملرفاقنا
السلطنة.فيالمسلحالنضالإطالقضرورةيرىعمانفيحركتناعن

عبدمعمناقشتهمافيفرغبكنايناللذالموضوعينهماوعماناليمنكانت
إلىبالنسبةعليهاقترحناهالذيالمسلحالنضاللتصاعدتأييدهأبدىوقدالناصر.
وقدمءالمجالهذافيفعلهينبغيكانماالنأمرعبدفعللقدالجنوبي.اليمن
كانلكنهأهدافنا.لتحقيقأسلحةأيضألناقدمواعالميأ.ونفسيأسياسيأدعمألنا

القيادةمعاالمريناقشأنظفارءبشأنقرارأيتخذأنوقبلالمقابل»فييرال
وزكريامبريوعليعامرىالحكيمعبدالمشيرءالرئيسنائبمعأيءالمصرية
فيتنحدثأنإليناوطلبجدأ.متحشأالناصرعبديكنلمالدين.محيي

الذيالوحيدهوالدينمحييزكرياأنوالواقعالقيادة.فيوفاقهمعالموضوع
حقيقةفيشكوكنااآلخرينالقياديينغيابأثاروقدمعنا.الموضوعلمناقشةجاء

محييزكريابالسيداجتمعناوعندماأهدافنا.منمصرفيالرسميالوقف
نحاولالأننامنيتأكدأنيريدكاناألسئلة.منالكثيرعليناطرحءينالل

تكرارتجنبإلىثمنبأيفيهيسقىكانوقتفيكأداة»الناصرعبداستخدام
انتهاءعندلناءقالواوباختصار،المتحدة.العربيةبالجمهوريةلحقالذياإلخفاق
بأناإلحساسمعغادرناثمتتمر.سوفمشروعنادراسةإنءالقاهرةفيإقامتنا
مشاريقناجديةمدىعنيتساءلونكانواالناصر»عبدباستثناءءالمصريينالقادة

كناءذلكمنوبالرغمشك.دونباليمنيختصمافيوأيضأءعمانبخصوص
الناصر.عبدالرئيسمعالجيدةعالقاتناعلىنحافظأنعلىحريصين

مافيءتمتالناصرعبدمعةالعمتينعالقاتكمجعلتالتياألسبابهيما
البرود؟منبفتراتءبعل

بتاريخالمصرية<األمنأجهزةقامتعندماالناصرعبدمععالقاتناتوتوت



المربيالبطل:لكالنأمر،عبد

اليمنفيالقوميةالجبهةفيوفاقنالزعزعةبحملةء1966ينايرالثانياكانون~ا
إطارفيالقوميةالجبهةإدماجخبرسيبي.بي.اامنسمعتوعندماعبنوبي.
وعلىالصاعقة.وقوعالخبرعليوقعاألعنج»اللهعبدبقيادةالتحريرجبهة
القاهرةإلىنذهبأنءالحركةفياألعضاءالوفاقمنعددمعقررت»ء.لك
المفاجئ.الحدثهذاحولإيضاحاتطلب

التيالقوىمععدنفياتصاالتأقامقدكانالمصريالنظامأنوالواقع
تلكتوحيدإلىيسقونكانواالبريطانيين.المحتلينضدالنضالبدأتقد`نت9

منبينفظرناءفيالتمييزهينبغيكانولكنءذلكنعارضنكنولمئجماعات.
اللحاقيريدونكانواالذينواالنتهازيينءالقوميةالجبهةأيءالثورةأطلق
لقطار.

فيبرغبتناالناصرعبدمكتبمديرأبلغناحتىالقاهرةإلىوصلناإنوما
كانالذياالستياءنالحظأنإالالمرةهذهبإمكاننايكنلملكنالرئيس.مقابلة
كانتالمصريةاالستخباراتبأنعلمناقدكناأنناخصومأءوجههعلىظاهرأ

وفيصلقحطانومنهمءالقاهرةفيالموجودينالحركةفياليمنيينوفاقناتمنع
حولإيضاحاتمنهطلبناذلكوعلىبلدهم.إلىالعودةمنءوآخرونالشعبي
ءسليمانعزتأنالناصرعبدوأجابناالتحرير.جبهةفيجبهتناإدماجأسباب
موافقينكانوااليمنفيوفاقناأنلهأكدقدءالمصريةاالستخباراتأجهزةريس
نلتقيأنعليناواقترحثناءالستياالنأمرعبدفوجئوقداالندماج.ذلكعلى
تلك.الثقةألزمةحلعنللبحثاليمنإلىبأنفسنانذهبأنأوءسليمانعزت

اندماجعلىءبزعمهوافقواءوفاقثالثةأسماءسليمانعزتلناذكر
العمود0يشكلونوالءالبارزيناألعضاءمنالوفاقأولشكيكنلمالجبهتين.
قدالشعبيوقحطانالشعبيفيصلقائداهايكنلمالتيالقوميةللجبهةالنقري
منكاناالندماجذلكأنءاللحظةتلكمنذواضحاءبداوقداألمر.فياستشيرا
كانتالمسألةأنصنعاء،إلىوصولنامنذتأكدناىثمالمصرية.المخابراتمنع

أمثالءالقوميةالجبهةفيالشبابوفاقناكانمقنع.انقالبعنعبارةبالفعل



أيدأتوتيوالالثوريوت

ءالمصريةالمخابراتعلىيرذواأنويريدونأبعثغاضبينءمصلحصالح
البيض»سالموعليناممرءعليهؤالءمنوكانللرذ.أشكالجملةواقترحوا
معتمكناءلكننااألنظار.عناختفوافقدالمتمردونالوفاقأماعنتى.وعلي
علىتحفظواولكنهمءالضروريةالوحدةعنتحدثوامساءلتهم.منءذلك

وفيالثورة.لقيادةاستالمهمفيتشاورهأيخارجموها»استخدالتيالطريقة
فذتظاهراتصنعاءشوارعفيتفتعلالمصريةالمخابراتكانتاألثناء،هذه

..المرافق.والوفدحشجورج
استنكارناعنأعربناالفندقإلىعودتناوعندالمعالم.واضحالتالعبكان

فيالناصريةالتجربةتقويضبصددكانتالتيالمصريةالمخابراتأجهزةلتدخل
جهةفمنالناصري:النظامفيالتناقضاتأوجهمنوجهأذلكوكاناليمن.
تعارضالتيالبيروقراطيةهناكأخرىجهةومنالشعبي،وميدههناك

الشعبيالعملبينالتنسيقمعوبةأدركنااللحظةتلكوفياإلصالحات.
األمنية.واألجهزة

نحدناتأوقدأحاديثنا.علىيتنمثمتونأنهمفيالشكيراودناكانصنعاء،وفي
قررناقدكناالتيبالمواقفعلمعلىكانبأنهالناصرعبدأخبرناعندماذلكمن

فرنحزأنعليناالصعبمنكانالعمل؟ماءولكناليمن.إلىبالنسبةاعتمادها
طبيعةنعرفوكنامعقدأ.وضعناكانمخابراته.أجهزةأثرتهاالتيالمؤامرةعلى

ساذجين.نكنلمالقرار.اتخاذفيوأهثيتهابراتالمعنا

مموءقبلمنالمدعومينخصومهمحاصرةالجنوبياليمنفيفرعنااقترح
الجبهةبيننهائيةقطيعةإلىتؤذيأنشأنهامنكانالعمليةهذهمثلولكن
صنعاءمغادرتناقبلبرفاقنااجتمعناوأخيراءالقومية.التحريروجبهةالقومية

أمدقاثنامنالعديدكانوانءالواقعلألمرءاألكثريةرأيعلىبناءورضغناء

القرار.لهذامرتاحينغير
واقعأ»أمرأأمبحقدالتحريروجبهةالقوميةالجبهةبيناالندماجأنوبما

كماالنأمر<عبمعقطيعةإلىوحتىصدامإلىتؤأيأنمعارضتهشأنمنكان



العربيالبطلذلكمر،اكب

لمالناصرعبدمعالقطيعةأنإال.سوريافيالبعثحزبمع~ثن~
.لدينادة<مء

هذاعلىمعترضيننعدلمبأنناالناصرعبدأخبرناءالقاهرةإلىعودتنا.عند
الجبهةاالعتبارفيخذتديمقراطيةبطريقةيتمأننخضلكناولكنناء«ىج.
السنويةالذكرىإهيا،لحظةحتىحالهعلىالوضعبقيثمأفضل.بشكليةن
بيانأونشرواالمناسبةمنالقوميةالجبهةفيوفاقنااستفادوقدعدن._7~
إلىالكانباعوقالتحريرجبهةورأتاإلضراب.إعالنإلىاليمنيينشيه>-
غيرالذياألمرحقيقيأ،نجاحأاإلضرابالقىهذاءومعلذلك.`استجابة>

اليمنفيمجددأ،ليميلالقوىتوازنعادثمالواقع.أرضعلىمعحيات
إلىالشعبي،فيصلرثيسهاءدفعمماءالقوميةالجبهةلمصلحة~بيآ

عندهاالمصرية.األجهزةبهفوجثتالذياألمروهوعدن»إلىسرأب.ه
ءرأيتهوعندمااالعتبار.فيالتغيراتهذهأخذالضروريمنأنالناصرعبد__
التأثيراا.هذاكللرفاقكأنأعرفأكناالمقائأل:إليأسرء.كسر

لحظةحتىوذلكوبينناالناصرعبدبينطبيعتهاإلىالعالقاتعادتتد
الجنوبياليمنلجمهوريةرئيسأولوكان.1967عامالجنوبيهاليمنالسرمتت

بدعمحظيقدكانالذياألعنجاللهعبدوليسالشعبيقحطانهوفعبية
المصرية.األمنية.حناة

علىلنحافظعنهمتخلينابأننااليمنفيوفاقنابعضاتهمناءاالستقاللءبعد
أنناوهوءاألقلعلىواحدأ»أمرأالتوترهذاكلأثبتوقدالناصر.بعبد»»».تنا
بعبدعالقاتنابيننميزأنفيمورياءفيلناحدثلماخالفأاليمن»فيحمنا
أخرى.جهةمنمخابراتهأجهزةوتالعبجهةمن--

كذلك؟أليسءالمصريةالقيادةمععبالمتاآخريكنلمذلكولكتن

معمجددأعالقاتنااضطربتء1967العاموبداية»ا966العامأواخرشي
الطالبية.اشرةاللعلىمقتصرأيزالماكانالذيمصرفيفرعنابسببالناصرقد



أبالأبونرذالربونالنر

وسائدةدلولورمزيبرازيوغشاندرؤزةحكمومنهمالشباب»بعضوكان
منطردواأنبعدءسنواتقبلالقاهرةإلىالتجأراقدحدادوسميرالعسيني
تضطلعكانتوقتفيبغدادهحلففترةخاللبيروت»فياألميركيةالجامعة

الجامعةوكانتاالستعماري.المشروعذلكإزاءالمعارضةقيادةبدورمصرفيه
لكنوفاقنا.طردبعدالوثقى(اااالعروةحلإلىعماتقدبيروتفياألميركية
وكالمصرية.الجامعاتخارججدأودمعطبشكلإالتوشعقايكنلمفرعنا
وفاقناشجعناوهكذا»ع.الفهذامصيرعليهيكونأنيمكنعمايومهانتساءل

إثراءبهدفالناصرياالشتراكيباالتحادوااللتحاقمنظمتهمحلعلىالمصريين

التجربة.تلك
مغادهبيروتفيالمصريةالسفارةمنعاجألطلبأءيومذاتتلقيت»أننيإال

ومحمنالهندي»وهانيحبش»جورجيرىأنيريدالنأمرعبدالرئيسأن
ءالقاهرةإلىفذهبناهام.أمرلحسموذلكممكن<وقتبأمسرعءإبراهيم
قفنطفيءأيامأربعةمدةننتظرأنعليناأنوجدناعندماالمرةهذهكثيرأوفوجثنا
حيثالسابقةلزياراتناخالفأوذللئهالناصرهعبدالرئيسنقابلأنقبلهيلتون<
عليهوطفتفاتراءاللقاءكانوصولنا.بعدمباشرةتتماللقاءاتكانت

إذن؟يجريالذيمامألوفأ.ذلكيكنولمالشكليات.

االتحادداخلالمشاكليثيرونالمصريونااوفاقكمالناصر:عبهلناقال
نحنالمعنى.بهذامعلوماتتلقيناطلبكم.علىبناءإليهانضواالذياالشتراكي
لذاعليهم.التأثيرحيثمنفيكمنشتبهونعنءداخليةتوتراتيثيرواأننخشى
عبدتابعثماا.أيامأربعةتنتظرونجعلناكمالسببولهذاالقلوب»نصفيأنأردنا

التياالربعةاأليامخاللسلوككممننتأكدأننريدااكناقائأل:الناصر

اا.القاهرةفيأمضيتموها
اكتشفناالمصرية.المخابراتأجهزةقبلمنمدثرأاألمركانأخرى،مرة
بعضمنهانتزعتالمخابراتأنكيففأخبرناوفاقناأحدسألناعندماذلك

بعضإلىفطلببذلك»الناصرعبدأخطروقدالمعنى.بهذااالعترافات



المربيالبطلذلكالنأمر،ب

نتائج.أيةإلىيصللمالتحقيقولكنءتحقيقبإجراءيقومأنإليهابينت

أعطىعندماء197»العامفيالناصر»عبدوبينبينناأخرىتوتراتحدثت
الفصل(انظرءاألوسطالشرقأزمةلتسويةاألميركيووجرزمشروععلىنقتهسر

بحضورهالناصر»عبدكانالدوام:علىمعهواضحينكناأنناإألدم)»
منواحدأنكونأنإالبوسعنايكنولمثوريةدولةيقودالسياسيىمحنطه

بيآثقتهاستمرارفيالسببهوهذاأنفيشكوالالحركة.هذهنندثيالت
التفاهم.سوءعناصرمنبينناكانمارقد

ذاكرتيفيلهاحتفظتالناصرهعبدالرثييمعلقاءاتيجميعخاللومن
لثوابتهجدأاألمينوالرجليقول»مادائمأيعنيالذيالصادقالرجلرةتت
لقدالوجود.نادرطرازمنشخصبأنهعنطبااليشيعكانوالوطنية.ميةفي
المحنةتلكفإنذلك»ومعالناصر.لعبدقاسيةضربة1967العامهزيمةمنتنث

يرفضاإلرادةصلبقائدأنهوأكدتءعنهكؤنتهاالتيالفكرةعززتقدشرلمة
القوميةبالقضايامتعلقأاالمريكونعندماخاصةاألخيرة،اللحظةحتىاجعن



الرابعالفصل

اخليةاللالفلسطينيةالخالفات
فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةوتأسيس

الفلسطينيللعملء1958والعام1948العامبينءإذناألفضليةكانت
والعام1958العامبينالناصري،المدفياالنصهارهحدثثمالبحت.
النضالعلىعملكمتركيزإلىعدتمءالستةاأليامحربهزيمةوبعد.1967

لماذا؟الخلطيني.

1961عاموسورياممربينالوحدةفشلبعدوتحديدأ»1960العاممنذ

قسمأالواقعفيوكزتءالحينذلكفيحركتناعاشتهالذياالضطراب>حال
منعددبحشدوأناءوفاقيوقمناءالفلسطينية.القضيةعلىنشاطيمنكبيرأ

الدجانيوبرهانالخالديوليدأمثالمنالفلسطينيينوالمؤرخينلمفكرين
كانتالتيالحشاسةالمواضيعبعضحولأبعاثألناقامواالذينمن>آخرين
اإلسرائيلية.الذريةالقنبلةكموضوعءالفترةتلكفياهتماماتنامحورتثكل
تحديدأورتحزواء1948العامهزيمةأمعبابءنظرهموجهةمنلناء.مئرحوا
عصاباتأفرادعددحولنجهلهاكناأرقامألناذكرواكماالعسكرية.جوانبهاعلى

قناعتناالمعلوماتتلكومتختوقداألخرى.الصهيونيةوالعصاباتلهانمانا

إعدادرئيسيين:مستويينعلىإسراشيلضدالعسكريالعملتعزيزبضرورة
تنفيذتم»1964العاموفياالستخبارية.المعلوماتوامتالكوتدريبهم»تقاتلينا
عيشةأبوخالدرأسهمعلىمقاتلينامنمجموعةبهاقامتالجليلفيعملية`.ل
العرب.القوميينحركةفيشهيدأول.هو



التيالفلسطينيةالتحريرمنظمةإزاءبوضوحموقعناتحديدإلىأيضأنسىكنا
لمءالبدايةفيالشقيري.أحمدبقيادةء1964عامءالقدسفيأنثثتقدكانت
تظهرتكنلماألخيرةهذهألنالتحريرمنظمةفيالعربالقوميينحركةتنخرط
مخالفتها.علىقادرةتكنلمالتيالعريةاألنظمةبعضمنلقربهاثوريأتونجهأ
أيقليلة،بسزآتذلكقبلءالكويتفيانطالقتهاأعلنتقدفكانتاااافتحأما
فيالعاملينالفلسطينيالوطنيالشبابمنمجموعةتضموكانت1959العامفي

بيثضروريأكانالفلطينيةالتحريرمنظمةإنشاءأننعتقدكنالكنناالكويت.
عزةبعدالمنظمةإلىانضممناوقدالفلطينية.القوىيجمعشرعيأإطارأتثكل
سنوات.

حلإلىأآتالتيالتةاأليامحرباندلعتء1967حزيران/يونيوفي
كانونفيءفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةووالدةءالعربالقوميينحركة

األول/ديسمبر.

قدكناإليق.بالنسبةفظيعةكانتيروثمنتابعتهاالتيالخاطفةالحربتلك
طالبعندماالتحرير.رجلبأنهالعتقادناالناصرعبدجمالفيآمالناكلوضعنا

نتائجإزاءخاصبوجهبالقلقأشعرلمسيناءمنالمتحدةاألممقواتبانسحاب
تها.ققومنإسراشيلمنموقفهأعرفكنتجدأ.كبيرةكانتبهثقتيألنقراره
منالخامسوفيالمفاوضات:إخفاقحالفيالحرباندالعيخشىالوكان

الحرب.اندلعت1967حزيران/يونير

لمالعربيالجانبعنصدرتالتياألولىالعسكريةالبالغاتأنعلى
الرابعاليوموفيالثاني.اليوممنذانقلبالوضعولكنهزيمة.وقوععنتتحدث
عبرءبيروتإلىوردتنيالتيالبرقيةأتذكرزلتماالكارثة.أعتابعلىكنا

اااضربواالناصر:عبدمكتبمديرشرف،ساميالسيدمنءالمصريةالفارة

لمالمسلح.النضالبدايةفيإالنكنلملكننااستطعتم!اا.ومتىأينماايلإسر
الكثير.نفعلأنبمقدورنايكن



فلسطبنلنحربيالشعيأالبيهأونأسبسخلبأالداالفلطبنبأفامذالخال

القدسسقطتعندما.1948العامبأحداثذكرتنيالسوداءاأليامتلك
وقوعهيلداوعلىعليالخبرووقعاإلسرائيلية.اإلذاعةمنالنبأصعت
الشرقيةالقدستسكنكانتالتيعائلتهاعنأخبارهيلداإلىتمللممحقة.

العالم.نهايةهيتلككأنوشعرناءحارةدموعأمعأذرفناوقدقلقها.أثارمو
وفي.2004العامفيوالدهاوفاةعندحتىالقدس»هيلداتزلميومها،دز

ء1948عامالفلسطينيةاألراضيمنتبقىماإسرائيلاحتلتأيامستةتضون
أخرى.عربيةأراضإلىفة

المسلحةالتؤاتبقيادةبهاالمبالغثقتهالناصرعبدعلىأخذناذلك،بعد
كبرىأملخيبة1967هزيمةشكلةلقدالهزيمة.إلىأدتوالتيءمصرية
رئاسةمناستقالتهالناصرعبدقذمعندماأشذألميوكانوأحالمنا.~مالنا
وتحديدأالعربماليينمنكفيريكنتحزيران/يونير.1ا-10فيريةمجمهو

أنأريدكنتقراره.عنبالعدوللمطالبتهالشوارعإلىنزلواالذينالمصرييندز
ومنالحرب؟نخسلملكنناءمعركةخسرنالقدالتحذي.لمواجهةيبقى
ضرورةجيدأأدركأصبحتأننيغيرالعربية.بالوحدةحلميواصلتجهتيى
إلىالوصولنريدكناماإذاءالفلطينيةالقضيةعلىشيءهكلقبلتركيزه
محددة.نتائج

للفصائلواحدهآنفيوتشظيآىتجذراء1967العاممناعتبارأشهدناه
السياسي؟عملكمعلىالهزيمةهذهتداعياتهيماالفلسطينية.

القوميينحركةإلىبالنبةجديدأوضعأ1967حزيران/يونيوهزيمةخلقت
أجلمنللحركةاجتماععقداقترحتوقدالفلسطيني.العملومجمللعرب

أحدالعربي.الرسميالنظامبهثنيالذيالكيراإلخفاقذلكدروساستخالص
أكتنإنيالتاريخ.فيتتحكمأنيمكنهاوحدهاالشعوبأنثفادهالدروستللث

أننظريىفيءيجبالتيهيالثمعوبلكنالقائد؟الناصرلعبدبالغأاحترامأ
واسرائيل.اإلمبرياليةضدللنضالاألساسيالمحركتثكل



أدأبموبر:ال::>لز

أكدإبراهيممعسنلرفيقناصحيفتنافينشرتمقالةقرأتعندماكثيرأاستأت
منكانالتعليل.فيخطأذلككانيهزم.أنيمكنالالناصرعبدأنفيها

الدروسواستخالصالعميقة»أسبابهاعنوالبحثءبالهزيمةاالعترافاألفضل
جديد.منتواصلأنيلبثلمالذيشعبنانضالأمامالبيلتنيرالتي

الالمسلحنضالناأنثفادهالهزيمةتلكمناستخلصناهالذياألخرالدرس

معركتهمينظمواأنعليهميتوجبالذينءأنفسهمالفلسطينيينعلىيرتكزأنبه
الجزائريةالتجربةإلىباالستناداألمد،طويلةالشعبيةالتحريرحربأساسعلى

بالطبع.الفييتناميةالتجربةننسأندونالجنوبي»اليمنوتجربة

نحوالتوجهووجوبالديموقراطية»تعزيزضرورةعنغافألأكنولم
البورجوازيةشرائحبعضتعىحينفيالعاملةللطبقةاألفضليةتعطيإيديولوجيا
التياالشتراكيةالعقيدةنحواألولىخطوتناذلكثكلوقد-السلطةالستعادة
الزمن.منوجيزةفترةبعداعتمدناها

منفقدمواءالعربالقوميينحركةلكوادرع1اجتعقدهواألولقراريكان
فيلالجتماعالرثييةالنتيجةتشلتوقدفيها.متوا~ينكناالتيانالبالجميع
حدثمامثالعلىءالفلسطينيةالفصائلجميعتغثواسعةجبهةتشكيلمطلب
القوميةالجبهةقياممعاليمنوفيالوطنيهالتحريرجبهةقامتحيثالجزائرفي
فيناتغذيالنجاحاتتلكوكانتالبريطاني.االستعمارعلىاالنتصارحققتالتي

التفاؤل.روح

بالفصائلاتصاالتإلجراءدمشقإلىحدادوديعذهبءذلكغضونوفي

التحريروجبهةءفتحوهيءالسلحبالنضالتؤمنكانتالتياألخرىالفلسطينية
إلىيعودوكانالعودة.وأبطالالثأرهوشبابءجبريلأحمدبقيادةالفلطينية

فيمشجعةكانتنتائجمنإليهيتومثلكانماجؤفيليضعنابانتظامبيروت
تعزيزإلىيسقونالفلسطينيةالتحريرمنظمةقادةكانالمقابلوفيالبداية.
تصدواكمااألخرى؟الفلسطينيةالفصائلمواجهةفيفتحوضععبرموقعهم
العربية.األنظمةتأثيراتخارجموشقةببهةتشكيللمحاولتنا



فللينلتعويرالشعبيةالبيهةوتاسيسالداخليةالفلطينيةالخالفات

تذمتالتيالماليةالعروضجميعرفضناأنناإالالتمويل،إلىحاجتناورغم
وبعدالخاص.برنامجناوضعنابأنالجبهةإعدادواصلناثماحتواثنا.بقصديد
عندماوأكثرأكثرفوجثنالكننادمشق.لقاءاتعنفتحمندوببتغيبثوجثنا>~
النضالإطالقء1967أيلول/سبتمبرفيءفتحأصدرتهعسكريبياننت

عامنفذىأنلهسبققدكانالفصيلهذابأنعلمأءفلطينداخلحسلح
حدادوديعالدكتورطلبعندهااإلسرائيليين.ضداألولىعمليته»19ة>ا

معالتنسيقعدمأسبابعنءالحسنهانياألخءفتحممثلمنيضاحات
ميدايأ،تتحققأنيجبالفلسطينيةالوحدةأنفأجابهاألخرىالفلطينيةنماثل
مسلحةجبهةتشكيلواضحأ:هدفناباتالحينذلكومنذدمشق.فيريس
الفلسطينية.الفصائلجميعنمت

حداد؟وديعمعفلسطينلتحريرالشعبيأالجبهأتشكيلجاءهنامن

الفلسطيني.العملعلىسلبيأثرفتحقبلمناالنفراديةالمبادرةلهأهكان
بالوحدةالضررتلحقوكانتءالفلسطينيةالتحريرلمنظمةفتحقيادةستكثنقد

ءفتحتتمثلءالسببولهذااالنتصار.تحقيقأجلمنضروريةأنهانرىكناتي
ءالفترةتلكفيالفلسطينيينمنموففيحد~الذيالصدعمؤوليةنظريىشي
المسلحالعملعلىالسريعالرأعبربإضعافناإلسرائيلفرصةعهاتسقأعطىنقد
ذلكبتنظيمنقومأنبإمكانناكانفلسطين.داخلاالنطالقطورفيكانالذي
وأمتن.أقوىأسسعلىالعمل

العودةوأبطالالفلسطينيةالتحريرجبهةمععالقاتنابتعزيزقمناذلك»وبنتيجة
بيانهاأصدرتالتيفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةوالدةإلىأدىماء»المستقلين

.1967االول/ديسبركانونا1فياألول

األردنيةالحدودعلىالعسكريعملنابتركيزالبدءبإمكانناباتوبهذا
الشعبيةالجهةوجودوتثبيتاألسلحةنقلعلىالتشديدمعءإلسرائيلالمحاذية
بأنشعلةءذلكقبلبدأناءقدكناحيثالمحتلةاألراضيداخلفلسطينلتحرير



أبدأبمرنرنالبونالنود

ءالغربيةالضفةفيالعربالقوميينحركةوجودذلكسهلوقدهاثة.عسكرية
لتحقيقأرسلناهأنناوأتذكرالداخل.فيالشعبيةالجبهةنواةالحركةشكلةحيث
االستمرارمنيتمكنوالمولكنهمءالغربيةالضفةإلىالوفاقمنعددأالغاية»هذه
الضفةإلىوممولهممنوجيزةمدةبعداعتقلتهمإسراشيلألنالعملفيطويأل
الغربية.

عبدالرئيسنظاممعتحالفناأنوالواقعقويأ.وجودناكانفقدغزة»فيأما
ينطلقأنالعسكريعملنااستطاعلذاالتنظيمية.بنيتنابتطويرلناسمحقدالناصر
فعألهؤالءاعترفوقداالحتالل.بدايةمنذاإلسرائيليينالجنودضدغزةفي
اا.ليألسيطرتهمعنتخرجلكنهانهارأ،غزةعلىالسيطرةاايتطيعونربمابأنهم

الشخصذكردونغزةداخلالمسلحالنضالعنتنحدثأنيمكنوال
محمدالرفيقسطوري»األالمناخلإنهالنضال.لهذاالحقيقيالبطلكانالذي

؟1948العامالجثيمنكاناا.غزةراااغيفاالحركيباسمهالمعروفاألسمر»
مغوفإلىينضمأنقبلءغزةفينروااألومخيماتفيوترىعحيفامنجاء
حديدية.بإرادةيتمتنغزةمخيفاراكان.1963العامفيالعربالقوميينحركة
عاماعتقلغزة.فياألشدا،المقاتلينمنواحدأء1967عامءأمبحفقد
الجبهةقيادةليتولىبعدهامنخرجءالسجنفيشهرأثالثينوأمضى1968
نجحفقداإلسرائيليين.للجنودالمخيفالعدوهومخيفاراكانغزة.فيالشعبية
اإلسرائيليونوكانسنوات.ثالثمدىعلىإليهمقاسيةضرباتتوجيهفي

إلىاالهتداءمنمطلقأيتمكنواولمجدوى.دونلكننهار،ليلعنهيبحثون
لعملياتالتخطيطكيفيةيعرفوكاناالختفاء.طرقفيعبقريأكانإذمخبثه
علىالحصاريضربونكانوااإلسرائيليينأنحتىرفيع»مستوىعلىعسكرية
منتمكنالمعأسياسيأكانكماعليه.العثورأملعلىكلهاالمعتلةاألراضي
سقطبأنوانتهىالوقت.ذلكفيغزةعقطفيالشعبيةالجبهةقاعدةتوسيع
.1973مارس/آذارفياإلسراثيليآالعدومعمفتوحةمعركةفيشهيدأ

الهاديوعبدالعمميكاملهماأخرانرفيقاناليومذلكفيمعهواستشهد



فلسطينلتحرييالشعبيةالبيهةوتأميسالداخليةالفلطينيةالخالفات

الشعبيةالببهةفقدتلقدذاكرتنا.فيمحفورأااغزةراااغيفااسمسيبقىلحايك.
كنفاني.مخانفقدهابعدالسياسيمكتبهاأعضاءمنآخربارزأعضوأبخسارته

أراضيفياالحتاللإلىقاسيةضرباتتوجيهورفاقهمخيفاراشعامتطوقد
الأل.مطارفيالشهيرةالعمليةففذتحيث»48)اأراضيفيوكذلكء6ا(ا
بينماءالهجماتتلكفيشهداءسقطواالعكريةكوادرنامنكبيرأعددألكن
الرفيقةمنهنءأخرياتنساءاضطرماءعودةرسميةالرفيقةومنهمءأخرونأسر
نتمكنلمكوادرنامنكبيرعددلفقدانونتيجةفلطين.مغادرةإلىتمريآوداد
نتمناه.كناالذيبالثكلبنيتناتعزيزمن

منانطالقأالمسلحالنضالداثرةبتوسيعيتمثلكانأهدافنامنآخرهدفثمة
وكان.1967عامإسراشيلاحتلتهاالتيالجوالنهضبةفيأيءالسوريةالجبهة
داخلآخرونورفاقءللمنطقةالجغرافيةالطبيعةيعرفونوفاقسوريافيلنا

علىعملياتبتنفيذللبدءمجموعاتبتشكيلبدأناقدوكناالمحتل.الجوالن
يسمحولمكثيرةبعقباتاصطدمالجبهةتلكعلىعملنالكنالورية.الحدود

السورية.الحدودمنبالتسلللنا

منانطالقأالمقاومةممارسةنحوتوجهكممنالسيريونانزعجهلي
الجوالن؟

مندعوةتلقيت»1968آذار/مارسفيمورياءعبرتنقالتيبعضخالل

يزفأنيريدلعلهنفسيفيقلتالمخابرات.جهازرئيسالجنديهالكريمعبد

فيالفدائيينعملتعزيزأوءفلسطينإلىأسلحةتمريربخصوصسارةأنباءإلي

فايرالرفيقبصحبتيكانسيحدث.ماتصتررعنيكونماأبعدوكنتالجوالن.

المخابراتمبنىفياالنتظارقاعاتإحدىفيطويلةساعاتانتظرناوقدءقدورة

لهاوياالسجن.فيألقرنيأنالنتيجةكانتالستدعاثيآواجاءوعندماالسورية؟
الذهول.غايةفيكنتصدمة!من

نفسها.منتخجلأنءمباشرة67)اهزيمةبعلالعربية،األنظمةعلىكان



أبدأممرثونالالثورثون

لشيآالءالفلسطينيةالمنظماتنضاللتسهيلبوسعهاماكلتفعلأنعليهاكان
الجن»فيبييزجالسرويالنظامهوهاولكنالذاكرة.عنهزيمتهاإلبعادإال
المخصصحسنالشيخسجنفيبلسجنأيفيوليسذلك!منبدأل

دمشق.ناهيةفيالمزةسجنالمنيفةبسمعتهيفوقوالذيالسياميين»للسجناء

تصميميكانالحقيقيالسببلكنالحكم.نظاملقلبمؤامرةبتديراتهمتلقد
الجوالن.فنمبةفيهابماءالببهاتجميععلىإسراشيلضدالنضالمواصلةعلى

.1968نوفمبرالثانياتشرينإلىمارس/آذارمنانفراديةزنزانةداخلبقيت
حتىوالللجلوسمريحأوضعأفيهاأجدأنيمكننيوالفيقةالزنزانةكانت

لإلنارة»صغيرةكؤةولهاءوالحشراتالصراصيرفيهاتسرحكانتللوقوف.
وتدميريأعصابيإتالفيريدونكانواالمرحاض.منبدالاألرضفيوثقب
أندونءأيامتسعةطوالنهار،ليلواقفاءالبقاءعلى´مثالءإجباريهعبرنفسيأ
كانواسجنونيالذينألنبتحد.المحنةهذهتحثلتلكننيالنوم.طعمأذوق

أربعة.أوأيامثالثةغضونفيقبليىالشبابمنكالعديدسأنهارىبأننييعتقدون
النهاية.حتىصمدتأننيغير

كانالتيالطريقةأذكرزلتماالتجربة،هذهعلىمضتعامأأربعينوبعد
فييعتمدهاءيوسفيدعىالزورديرمنشخصوهوءالتحقيقاتعنالمسؤول
منإليهميكيلهكانوماشتائممنإليهميوجههكانماأنسلمالسجناء.معاملة

يخضعونكانواالذينلثلثأوبآالموأشعرءصراخهمأسمعكنتضربات.
هذاإلىينحطأنإلنآنيمكنكيفنفسي:فيأقولوكنتالتعذيب.ألعمال
ينبىأندونءبخبثإليينظرالسجانكانوالقسوة؟الفظاظةمنالمستوى

الناحيةمنكثيرأعانيتولكننيءللتعذيبأتعرضلمءالحظولحممنشفة.ببنت
فنجانوحتىالسجن.باحةفيالنزهةمنءالبدايةفييحرمونني،كانواالنفسية.
محرومأكنتكماعلي.محظورأكانالسبنا،بقيةإلىيقدمونهكانواالذيالشاي
لنصفزنزانتيمنبالخروجليشمخالوقتمنفترةمضيوبعدالكتب.من
يوميأ.ساعة



فلسطبنلنحربيالشعيأالجبهأوناسبسىخلبأالداالفلسلبنأفامذالخال

ولمى،ميساءابنتيفيبحزنأفكركنتالزاوية»فيأستلقيكنتوعندما
مدىعنفيهاتعشبىطويلةرسالةالسجنمنإليهاكتبتالتيهيلداوزوجتي
حراسأحدطريقعنالرسالةتهريبمنتسكنتوقدابنتينا»والىإ~شوقي

السجن.

تشكيلها،علىطويلوقتمضىقديكنلمالتيالجبهةداخلالوضعأما
كانالتيالمواقفبشأنتطاردنيالهوابعسكانتالقلق.منالكثيرفييثير~ن
مباشرةفلطينلتحريرالشعبيةالجبهةتشكيلفبعدفتح.إزاءنتخذهاأنعلينا

ءشكدونالتصديىبهدفالصغيرةالمنظماتمنعدددعمإلىفتحعمات
الوطنية.الوحدةبخصوصيعنالمشار

منتمكنواالذينالوفاقبعضبغضلءسمعتءالزمنمنمدةوبعد
يتعلقأولهماالفرح:منأطيرجعالنيخبرينراديو»جهازعلىسرأالحصول
الشعبيةالجبهةمنمجموعةاختطافوالثانيءاألردنفيالكرامة´`)بمعركة
وقدالجزائرية.العاصمةمطارإلىوتوجيههاإسرائيليةلطائرةفلسطينلتحرير
المخايري»عصاممثلءالسرريينالسياسيينالسجناءبعضإلىأنذاكتعرفت
السوري.للنطاممعارضينبعثيينوالىالحوراني،أكرممجموعةمنأعضاءوالى
كانوامثنالسعبانينبعضتعاطفعلىالحصولفينجحتفشيثأهوشيثأ
أعتمدأنبإمكانيأنلدفيتأتحدالزمن»مرورومعلنضالنا.تأييدهميعلنون

السجن.خارجالوفاقمعالتواصلشئتماإذاعليهم»

نفسيةبراحةأئمعربدأتالكتببعضعلىالحصولمنتسكنتأنوبعد
الماركسيةالنظريةعلىمركزةقراءاتيوكانتالقراءة.إلىمتعطشأكنتكاملة.

معرفتهافيللتعشقالكافيالوقتوجدتقدءالحينذلكحتىأكن»لمالتي

~الكرامة~ينةملعلىمباغتأهجومأاإلسرائيليالجيششن»1968ارامارسآذمن20ا_في)1(
خاللإسرائيليأجنديأ2اقتلإذالمربي»العالمفيبةأسطورالمعركةهذهاعتبرتوقداألردنية.
الفلسطينيين.الفدائيينمعالمواجهاتمنساعةعشرةخمس



أبدأبمونرنالالنو،بون

وبعدوانجلز.ماركسكتاباتوبعضلينينمؤلفاتقرأتوهكذاينبغي.كما

المستوىعلىإنتوجهاتيتكوينفيالقراءاتهذهأسهمتالسجنمنخروجي
السياسية.الممارسةصعيدعلىأوالنظري

أقمتقدكنتحارسإليسلمهاحدادوديعمنرسالةتلقيتءيومذات
منلتهريبيالتحضيربصددكانواوفاقيأنالرسالةمنوعلمتجيدة.عالقة~

طويلةأشهرتسةوبعدالسجن.فيليعائليةزيارةترتيبعبروذلكالسعبن»
أنهمازعمتارفيقتانبهاقامتعائليةبزيارةالسجنإدارةسمحتءاالعتقالمن
الغرار.عمليةلتنظيماختارهماقدكانحدادوديعأنالحقيقةبينماأختي»ابنتا
إلىإعادتيوأثناءالسجن.خارجللمخابراتمكتبفيوبينهمابينياللقاءوتم

السيارةإيقافمنسوريينخباطبزتيمتنكرينكانوالناوفاقتمكنءالزنزانة
اكتثفعندمايقاومأنالحراسأحدحاولوقدتقلني.كانتالتيالعسكرية
لحينالحراساحتجازوتماختطافيمنتمكنواوفاقيلكنيجري»ماحقيقة
نجاحلضمانوذلكسراحهمأطلقوعندهااللبنانيةريةالسرالحدودإلىوصولنا
منتمكناالتيالسورية-اللبنانيةالحدودباتجاهالسيارةبناأسرعتثمالعملية؟
حيثحدادوديعمنزلفيمجددأزوجتيرأيتءوهناكمشاكل.دوناجتيازها
صعبةبهامررناالتيالطريقكانتالنضال.فيوفاقيمنعددينتظرنيكان

ءبالثلوجمغعالةجبالعدةاألقدامعلىسيرأنعبرأنعليناكانحيثالسعالك»

البقاع.سهلإلىوصولناقبلطويلةساعاتخاللوذلك

لكنناالجنديهالكريمعبدلمعنوياتقاسيةضربةالسجنمنفراريشكل
قسوة.أشديكونأنشأنهمنالسوريةالمخابراترأأننعلمكنا

أناعتادوأنهسيمااللفراريىشديدأغضبأالجنديالكريمعبدغضب
أبدأيخرجلنحبشىااجورجعني:اإلفراجإليهيطلبونلمنحاسمةبلهجةيقول
باختالفيالجنديهددوقداالرض!اا.علىالسماءأطبقتولوءالسجنمن

معسريعأالذهابقررناحداد»وديعنصيعةعلىوبناءالزنزانة.إلىواعادتي
كانماعلىاالطالعمنانتهيتقدكنتأنبعدأمنيآلضمانالقاهرةإلىأسرتي



فلسطبنلنحربيالنعينهالبيهأونأممبعىخلبأالداالفللبنبأالغالفان

جاءوقدفلسطين.لتحريرالشعبيةالببهةداخلوفيالعربيةالساحةعلىيجري
بشأناآلراءلتداولالناصرعبدالرئيسلقاءفيأرغبكنتألننيءوقتهفيذلك
مقاالتنشربعدبينناءالتفاهمسوءنقاطبعضوازالةء6اااهزيمةبعدالوضع
اا.ااالحريةمجلتناصفحاتعلى

فيهاوأمضيتالثانيانوفمبرءتشرينفيمصرإلىذهبتءذلكوعلى
يومأ.أربعين

النامي)عبدالتثيثوهل

كنت.الناصرعبدالرئيسمقابلةطلبتحتىالقاهرةإلىوصلتإنما
يكونوهل»السابقفيكمابسهولةاستقباليعلىيوافقكانإذاعثاأتساءل
هزيمةتأثيراتألعرفالصبربفارخأنتظروكنت.العابقةالحرارةبمستوىلقآؤنا
المعطياتمواجهةخاللهامنينريالتيوالكيفيةالناصر»عبدنقيةعلى67اا

.الجديدة

ألمأونظرتهوجههفيقرأتلكنني.عينهوبالتهذيبنفسهابالحفاوةاستقبلني
التظاهراتوأنءاالستقالةعلىعازمأءالهزيمةبعدءكانبأنهذكرني.عميقأ
ءمسؤولياتهمنالتنصليحاوللم.عليهعزمعثابالعودةأقنعتهالضخمةالشعبية
العكريةالمسؤوليةفإنءحالكلوعلى.المعنويالمستوىعلىيتحثلهاوكان
يتعدكانالناصرعبدبأنأيضأشعرت.وقيادتهالجيئىعاتقعلىتقعكانت

بالكثيريشعركان.المغتصبةاألوافياستعادةبهدفاإلسرائيليالعدوئمواجهة
.الخسائرذكرعلىيأتيعندماالمرارةمن

النقدبأنذكرتهفقدءحركتنامنإليهوبتهتالتياالنتقاداتبخصوصأما
.والتقديراالهتراملهنكننزالماوبأنناءشخصهإلىالءنظامهطبيعةإلىموجه

النشغالهءالصحافةإليهتوجههاالتيباالنتقاداتكثيرأيهتمالبأنهوأجاب~
.المسلحةالقواتبناءيعيدأنعليهكانالغايةولهذهءالهزيمةآثاربإزالةخصوصأ`

.جيدةعالقةمنبينناكانماإلىنعودأنءشيآكلقبلءنحاولكنا



أبدأممرثونالالثورثوذ

أنمصربمقدوركانإذاعثاوسألتهءاألردنإلىبزيارةللقيامأتهيأبأننيوأخبرته
منشحنةأولوراءالناصرعبدكانوهكذاباإليجاب.فردءبأسلحةتزؤانا
أيضأالتقيتفلطين.لتحريرالشعبيةالجبهةتتسلمهاخفيفة)(أسلحةاألسلحة
قدكانواالذينءالعربالقوميينحركةفيالقدامىاالعضاءمنالمصريينالوفاق
تخؤفهمعنليأعربواوقدفلسطين.لتحريرالشعبيةالجبهةفيأعضاءأصبحوا

أكنلممصريين.ومسؤولينأصدقاءالتقيتكماالجبهة.فيانشقاقحدوثمن
ذلكأنكماالسجن.منخروجيلحظةمنذهذااالنشقاقخطرعنغافال
علىاإلصرارإلىحدادوديعدفعتالتيالرئيسيةاألسبابمنواحدأكانالخطر
ماأقصىأفعلأنالمصريينالوفاقوعدتوقدبالقوة.السجنمنإخراجي
االنشقاق.ذلكمثلحدوثلمنعفعلهيمكن

تلكفيءكانالذيبالعراقأمرأنعليكانءاالردنإلىالعودةأجلمن
ءعشانإلىمباشرةالطائرةأستقلأنبإمكانييكنولمالرئيسي.سندناءالفترة
أقامواقدعشانفيالوفاقوكاناألردنية.السلطاتقبلمنمطلوبأكنتألنني

العراقيةالقواتوكانتالجدد.العراقيينالمؤولينمعجدأجيدةعالقات
الحدود،منمقربةعلىالمفرقفيوتحديدأءاألردنيةاالراضيفيالمرابطة
رثيىالتقيتبغدادهوفياألردن.إلىالدخولعلىمساعدتنابأمرأهياناتتكفل

آخرينوأعضاءءعثاشصالحدفاعه،ووزيرالبكر،حنأحمدءالجمهورية
حزبداخلعربيمسلحفصيلإنشاءفيبحثناوقدالبعث.حزبقيادةفي

بتشكيلذلكفعلتقدسورياكانتولماالفلسطينية.الثورةفيللمشاركةالبعث
منمماثلبعملالقيامالعراقيونأرادفقدءالصاعقةباسمفلطينيفصيل
النور.رأتأنفلسطينلتحريرالعريةالتحريرجبهةتلبثلموهكذاهجانبهم.

يحملهأنيمكنمامعرفةإلىأتوقكنتلكننيءالمبادرةهذهعنراضيأأكنلم
جديد.فصيلوجودإلينا

المسترياتعلىعالقتناأعزرأنبغدادهإلىزياراتيخاللمنأحاول»كنت
بدعميقومبأنفعألاألمليعطينااألردنفيالعراقيالجيشوجودوكانالعليا.



فلسطينلتعويرالشعبيةالجبهةوتاسيرالداخليةالفلسلينيةالخالفات

سيارةفيالمغرةإلىبغدادمنعودتيجيدأأتذكر.بحمايتهاوحتىرتناشه
أحلإلىوصولناحتىكيلومترأ130بسرعةيقودهاالسائقكانصغيرةلسغاغنشه

.عمانإلىوصوليأمرسفلتالتيءالعراقيةالقواتقيادةفراكز

وشكعلىالجبههكانمهء1969عامبدايأءاألردتإلىعودتكعند

تيارين؟إلىاالغثسام

الحظتهشيآأولهيبالجبهةيعصفالذيالداخلياالنقسامحالةكانت
فترةأثناءمشابهةحالةحدثتفقداالولى،المرةتلكتكنلمومولي.عند

فيسابقأالعربالقوميينحركةمنالمتشددالفلسطينيالفرعبيناعتقاليه
أدىألنهتمامأمختلفأكانالثانياالنقسامولكنجبريل.أحمدوجماعةءالجبهة
نايفوراءاالنفصاليونوقففقدنفسها.الحركةداخلفيعناصرمعمراعإلى

يساريأفكرأيشلونهؤالءكاننظريوفييميني.فصيىأنناوادعواحوا~
كانالتيالعربيةاألنظمةمنوكذلكوالصاعقةفتحمنعرمينمهوكانواطفوليأ.

تضعفنا.أنيهشها
غيرومنءأهشيةذاتغيرالصغيرةالبورجوازيةأنيعتبرحواتمةنايفكان
جميعمعالحواربضرورةأقولفكنتجهتيمنأمامعها.نتعاملأنالمنيط

يجبالجبهةأنوأنصاري،أناأعتقد»كنتطبعأ.الفونةباستثناءالفلسطينيين»
فيهمتتوافرأنأعضاثهاإلىبالنبةاإللزاميغيرمنلكنءماركسيةتكونأن

ينادينايفكانالبداية»فيتحديدأ.الطبقياالنتماءبمعنىءخاصةشروط
باتجاهأنصارهوانحرفبعدمافيتالشىذلككللكن~أ.براقةدئبمب

ولكنهمءيساريونبأنهميزعمونكانواأنفسهم.يناقضونكانواإنهمثماليمين.
منالفريقانهذانتمكنوقطوسورياممثارأبومعالتعاملفييترد«والم

إضعافنا.بغيةاحتواثهم
أنأردتلكننيءالسمألةهذهحولأريققدالحبرمنكثيرأفإنوباختصار»

بضرورةيقولونالوفاقبعضكانجديد.انشقاقحدوثلمنعبوسعيماأبذل



أبدأبمونونالربونالنو

إنهاءيريدونالبيهةقدماءمنوغيرهوديعوكانالقوة.طريقعنالمشكلةحسم
فرصةءنايفإلىبالنسبةءشكلقدالجنفيوجوديإنحواتمة.نايفظاهرة
فيللجبهةمؤتمرلعقدحتىهيأقدوكانالجبهة.داخلنفوذهلبسطذهبية
وضعإلىبعاجةأنهيعلمألنهغيابيفترةخاللالوضععلىللسيطرةمنهمحاولة
النواةيشلونأنهمونيؤكدالوفاقكانحينفيءأهدافهإلىللوصولاستثنائي
بالتنظيمالضرريلحقونالذينالمنشقينمنمجموعةوجهفيللجبهةالصلبة
لحسمالقوةإلىاللجوءرفضتولكننيبالقوة.االنشقاقلهذاحدوضعفأرادوا

خالفات.منبينناكانما

الشعبيةالجبهةهولمجموعتهمجديدأاسمأالمنشقوناقترحوقد
تجنبنافقدءاألوليةمعارضتنامنالرغموعلىفلسطين.لتحريرالديموقراطية

والصاعقة.فتحقبلمنمدعومةكانتالمنشقينمجموعةألنالمواجهةمواصلة
تتمعمايعرفونكانواالذينالمنشقينيمنعلمذلكلكنءالتسويةبتلكقبلناإذن
التبرعاتجمعمواصلةمنالجماهيرصفوفبينأهميةمنالشعبيةالجبهةبه

جبهتنااسماستفلوافقدءذلكوعلىحبش.جورجبقيادةالشعبيةالجبهةباسم
أغراضهم.لتحقيق

موضوعية:بطريقةيحكمواأنللناسيمكنعامأ،أربعينمضيبعدءواألن
تلكيميننحنمثلنابينماءالثوريةالحركةيسارالديموقراطيةالجبهةمقلتهل

علىجدأسلبيأدورألعبالخالفذلكولكنللقراءءالحكمأتركالحركة؟
فلوخاص.بوجهاليمارمستوىوعلىعام»بوجهالفلسطينيةالثورةمستوى
هيهيثالثورةكانتلماسليمةبطريقةعالقاتهاإلىنظرتقداليسارقوىكانت
اليوم.

بأننيتتهمنيالمنشقةالمجموعةكانتكبيرأ:تحديأالفترةتلكفيواجهت
هذهوفيطموحاتنا.تحقيقعلىقدرتنافيوتشككءالحركةيمينرأسعلى

فيبعدتزالماوهيالجبهةداخلنصابهإلىالنظامأعيدأنعليكانءالظروف
ءللبيهةالثانيالمؤتمرعقدإلى1969العاممطلعفيدعرتءوعليهبداياتها.



فللبنلنحربيالشعيأالبيهأفاسبسمخلبأالداالفلطببنأفامذالغال

ا968اأغسطسآبفيانعقدالذياألولالمؤتمرعنتغيبتقدكنتأنبعد
اإليديولوجيالجبهةخطرسمتالمؤتمر،وفي.موريافيسجينأكنتألنني
إضافةاالتجاه»ذلكفيتدفعنيالظروفكانتالماركسية.المسألةعرضعبر
تتهمنيالمنشقةالمجموعةكانتسجني:فترةخاالالماركسيةعنقراءاتيإلى

تحليلفيكنمجبصحتهااقتناعيألنصحيحأذلكيكنولمءللماركسيةباىاى
األعضاءمعظمكانأخرى،جهةومنالزمن.بمضيقتعززتتدكانتالتاريخ
ديالكتيككانلذاالالجئين.منأوبروليتاريةأوساطإلىينتمونالجبهةفي

اعتمادالثانيالمؤتمرأقروقاأسماعهم.نيطيبأوقعأيحدثالطبقيالصرئع
والتنظيميةالسياسيةاالستراتيجيةمحرضتكماكلي.شبهبإجماعالماركسيةالنظرية

قدكنتوالتيالفلطينية»للثورةرؤيتيأيءفلطينلتحريرالشعبيةللجبهة
األردت.فياألغوارمنطقةفيالعسكريةقواعدناإحاىفيكتبتها

وأحمدحداد،وديعبينهمرفيقأعشرينمنمركزيةلجنةانتخابتةوقد
ءمسلمةنضالوأبوعيسى)»(أبوإبراهيموأحمدمصطفىىعليوأبواليمانيه
هذابعداالرتياحمنبشيآوئسرتوغيرهم.ءسفينةأبووزكريامطرىوحمدي

المؤتمر.

السيامي؟خطكمفيالطائراتخطفاعتمدتمأنالفترةتلكفيوكان

لكنعسكريأ»قائدأأكنلمالجبهة.قواعدإلىأذهبكنتماغالبأ
علىواليهمإليبالنسبةجداءمهمأكانبينهمووجوديبالمقاتليناالحتكاك
فينفسها،العسكريةاالستراتيجيةتعتمدالفلسطينيةالفصائلمعظمكانتالسواء.
الحدود.عبرتسللعملياتطريقعنإسراشيلمحاربةوهيء1969العامبداية
كناالصهاينة.قبلمنمضادةتدابيراتخاذمعمعبأأمبحالخطهذامواهلةلكن
أقل.ادأأعهيحمرا~وكانبينماءاثبينالفهمنينبغيمماأكثرأعدادأنحسر
إلىمؤلمةضرباتتوجيهضرورةوعلىالطائراتخطفعلىوتحزناوهنا

األنابيبخطعلىبالهجومفقمناكانت»أينماواإلمبرياليةاإلسرائيليةالمصالح



أبدأبمونونالربونالنو

فيعملياتنفذناكما(تابالين)»السوريةاألراضيعبرالنفطلنقلاألميركي
وكنت.الدوليالصعيدعلىالفلسطينيةبالقضيةالتعريفهوهدفناكان.أوروبا
الطائراتخطفأنءالصحافيينمنتحديدأوهمءاألجانببعضمنأسمع
أنالخطذلكعلىوكان.أخرىوسيلةأيةمنأكثرالهدفذلكإلىيؤذي
.عامأعشرينقبلجذورهمناقتالعهبعدشعبنامحاناهاالتياآلالمتفاقميعكس
االنتقاداترغموالعربالفلسطينيينبقبولتحظىالعملياتتلككانتهناومن
.القوىبعضمنإليناتوجهكانتالتي

الوطنيالمجلساجتماعفيالمشاركةعدمالفترةتلكفيأيضأتؤرناقدوكنا
ومنذ.الجبهةعنالمنشقيندعمتالتيالقوىمناستياثناعنتعبيرأالفلسطيني

القيادةبتلكالتنديدوعنعرفاتلقيادةمعارضتناعنتنوقفلمالستينياتنهاية
.الفردية

ذلكمنتتمكنلمولكنكءالقاهرةفيالناصرعبدتلتقيأنيومهاحاولت
ذلك؟سببماالبداية.في

داخلباألحداثيتعلقمافيلنادعمهمنأتأكدأنالواقعفيأريدكنت
لذلكصدمتصعب.أمرذلكبأنأجابونيمقابلتهطلبتوعندماالجبهة.
ثفادهامذكرةالناصرعبدإلىرفعتقدالمصريةالمخابراتكانتفقدوفوجثت.

وقدالمتحدة.العربيةالجمهوريةتجربةفيهانتقدتبيانأنشرتقدالجبهةأن
عبدبالرثيىعالقتناأمامالمصريةالمخابراتوضعتهإضافيأعاشقأذلكثكل
بعدأسرتيمعأيامبضعةقضاءمنءاألقلعلىيومها،تسكنتولكننيالناصر.
بدأتاقدابنتايكانتحدأتيإلىخاللهاشعرتاألردنفيطويلةغيابفترة

بي.تتعلقان

فتح؟محالخصومةحدةازدادتءاألردنإلىعودتكوعند

التحريرمنظمةعلىتسيطركانتالتيعرفاتبرئاسةفتحإلىبالنسبة
وعندمافتح.صوتهوواحدصوتغيرالمنظمةفييسمعيكنلمءالفلطينية



كنتالفلسطينيةللديموقراطيةالمديحيكيلونوهمفتحقادةبعضأسمعشت
بقوةئنتزعهاأنوعليناءكهبةإليناتقدملنالديموقراطيةإننفيفيلته

.والتصميممرار
أتذكرزلتوما.الناسبدعمفحظىوكنا.فتحوجهفيالفاعليةشديديكنا
اانريد:نوعمنشعاراتوعليهاعشانشوارعفيمعلقةكانتالتيالشتات

.ااالشعبيةوالجبهةفتحءالوطنيةحدة»
تؤيأالعربيةالرجعيةأنتعتبرالجبهةكانتفقدءاألردنيالمستوىعلىأما
.األردنيالنظاممععالقاتنااإلطارىهذافي،حددناوقد.لناالمعاديفمعسكر

علىكنالكنناءالبعضيدعيهكانمابعكسءالنظامهذامعحربأنريدنكنه
يحظىهداموقفناوكانءالفلسطينيةالثورةتصفيةإلىالراميةمخططاتهمنحذر

فكنتءوالنظريالتنظيميالمستوىعلىأما.األردنفيالفلسطينيينبرضا
أمامأرادكنت.والمطالعةالتثقيفطريقعنلمقاتليناالحزبيالبناءفيأرغب

نمتلكإننابلءوحدهالمسلحالنضالإلىمشدودةتكنلمالجبهةأنالمنشقين
مدرسةالسنةتلكفيأنشأناوقد.وأهدافهاالثوريةللعقيدةعميقةرؤيةأيضأ

اأبوهاشممحسنالعراقيموالرفيقالمدرسةتلكعنالمسؤولوكانالكادر»
الصفديوأكرماأليوبيهيثمهماعسكريانمسؤوالنمعهيعملوكانءعدنان)
اهتماميكنفانيمخشانالرفيقأثارءأيضأالفترةتلكوفي.سوريامنرفيقانوهما

للجانبظلتاألولويةلكن.ااالهدف~مجلتناتأسيسخاللمنباإلعالم
الذينفدائييناعملياتبعضعلىاإلشرافبدأتوهكذا.اعتقاديفيالعسكري

ءالشهداءاثبينالفلبعضأتذكرزلتوما.اإلسرائيليةالحدودنحويتوجهونكانوا
ورفيقءاليمانيومحمدءعيشةأبوخالدمنكألالمقاتلينهؤالءخيرةمنوأذكر

.والعلأسرفيوقعالذيءسكرانوسكرانءعساف

عبرعشانإلىوابنتايزوجتيبيلحقتءالقاهرةمنعودتيعلىأشهربعد
منمساعدةبفضلوذلكمستعارةوأسماءيمنيسفربجوازقادمينالمطار
سحبتقدكانتحيثءاألردندخولمنبمنعهنالصادرالحكمرغمءالوفاق



أبدأبمونونالربونالنو

إلىيومهافاضطرتا966عامزوجتيمناألردنيةالجنسيةاألردنيةاللطات

فيالمقاومةقوةيؤكدالذياألمروهوقانونيغيربشكلبيروتإلىالمغادرة
.الفترةتلك

.والمخيماتالعسكريةمواقعنابينوأتنقلالوحداتمخيمفيأسكنكنت

يزرننيكنلكنهنآخرءمكانفيلالقامةوابنتايزوجتيانتقلتءأمنيةوألسباب

فرغم.كبيرةفضيةبراحةيزؤدنيجانبيإلىوجودهنوكان.منتظمبشكل

كمابواجبيأقومأكنلمبأننيوعييمعءبأسرتيالتعلقشديدكنتءمشاغلي
.وكزوجكأبيجب



الخامسالفصل

األسودأيلول!لالطريق

العامأواخرءاألراشإلىعودتكمعندالفلطينيةالمقاومةوضعكانكيف
م«و~م

بمعنوياتيتمتعونالمقاتلوهأوكاألالفترة.تلكفيتتدافعاألحداثكانت
المربخحغيرمنكانلذلكأل.غلياحالةفيوالثورةالحماسةمنتهىوفيثوالذية

إلىنداءاتوجهناقاليسارية»كقوىوكناباعتقالي.األردنيةالسلطاتتقومأأل

الكثيرونورأتوجهنا.دعمإلىفيهادعرناهماألردنفيالمقيمينالفلسطينيين
أعضاءيكونواأندونوننايصانلكانواءأردنيونبينهمومنإيجابيهبشكلمنهم
الشعبية.الجبهةشي

شماليكلم25بعدعلىءالبقعةمخيمقربللثورةقواعدأقمناقدكنا
لكتنعمان.داخلالوحداتمخيمفيفكانبناالخاصالقيادةمركزأماءعمان
كانتالشرقية.الضفةعلىاألردنواديمنبالقربكانتمواقعنامعظم

شيء.أيفعلعلىقادرةتكنلمأنهاغيرءبذلكعلمعلىاألردنيةالسلطات
إسراشيل.ضديوميبنشاطالقيامهواألساسيهدفناوكان

بينرئيسيوبشكلءالمقاومةفصاثلمختلفبينقاثمآالتنسيقكانهل
الشعبية؟والجبهةفتح

وتشكيلءحواتمةنايفانشقاقمشكلةهنالككانت.لألسفوياالء



أبدأبمونرنالننبىالنور

مالثمأالجؤهذامثليكنولمفلطين.لتحريرالديموقراطيةالشعبيةالجبهة
منععلىالعملهوالرئيسيهنيكانعودتيهوعندبيننا.مافيللتنيق
قواعدهامجموعةلكلكانتءإذنالجبهة.داخلأخرىانشقاقاتحدوث
للمقاومةمشتركةة0قياهنالكتكنولمإسراشيل.علىالهجماتلشنالخاصة

الفلسطينية.

األردنية؟اللطاتقبلمنمراقبةالقواعدتلككانتهل

ءالسلطاتمعضمنياتفاقلوجودنظرأءمراقبةهنالكتكنلمءالبدايةفي
حسينالملكوكان.كلهالشعبأمنيةكانإسراشيلفدالنضالأنأساسعلى
تصديقفيفرغبوكنا.الفلسطينيةللقضيةالمخلصينأولأنهعلىنفسهيقدم
.ذلك

والفدائيين؟األردنيأاللطاتبينالضمنياالتغاؤانهياركانمتى

أسرتي»أفرادمعالغداءلتناولعائدأكنت.1970فبراير/شباط10في
اللطاتأنيؤكدرسميأبيانأظهرأالثانيةالساعةأخبارنشرةفيسمعتعندما
لتصبحستنتقلاألسلحةهذهوأنءالفدائيينأسلحةمصادرةعلىعازمةاألردنية
تنوىالسلطاتكانتالسطور:بينماالفورعلىقرأتاللطة.مؤوليةمن

ءحاولقداألردنيالنظامكانءذلكقبلالمقاومة.علىالضغطفيالشروع
يشتدأنقبلالفلسطينيةالتنظيماتضربء1968الثاني/نوفمبرتشرين4بتاريخ
أذإذهأعليناوكانالوحدات.مخيمفيحينذاكاشتباكاتوقعتوقدعودها.
لكانالمحاولةهذهمثلفياللطةنجحتلوإذءالجديدةالمناورةهذهنواجه

نضالناتصفيةإلىوموألأخرىخطواتالخطوةهذهتتبعأنالطبيعيمن
المسلح.

استثنائيبشكلالجبهةقيادةجمعتحيثالوحداتإلىفورأتوجهة
ثسجعتوقدعليه.للردخطةوضعقبلموقفناهوتحديدالبيانذلكلمناقشة



األسردأيلولإلىالطريق

لمواجهةاستعدادحالةفيالسكانوضعبهدفاالجتماعاتتكثيفعلىفاق
تلكفيهتنعقدكانتالذيالوقتوفيتدبيره.بصدداألردنيةالسلطاتكانتما

أردنيينشرطةرجالباعتقالللجبهةالتابعينالفدائيينبعضبدأ´(جتماعات

إنللجميعوقلتءسراحهمبإطالقأقنعتهموقدالنظام.علىالضغط~رسة
الفصائلمغتلفاجتمعتثماألول.عدوناوستظلقتالهايجبمنهيسراشيل

تلكوكانتءاألردنخارجسصافرأكانالذيممثارأبوغيابفيئفلسطينية

الشعبيةوالجبهةالشعبيةوالجبهةوفتحالصاعقةهيتحايدأ»ءلغماثل

منذلك»بعدعليهاهالمصادقةلتتمنقاطخمسعلىاتفقناوقدئديموقراطية.

موقفصياغةمنتمكناوبذلكالفلسطيني.الوطنيللمجلسخاصةدورةتطر

الوحدوي.اسيأسيولخطهاللجبهةكبيرأانتصارأذلكوشكلموثمأ.ثلسطيني
التيالنقطةوهيءالنقاطتلكإحدىءلألسفوياءرفضممثارأبوعادعندماه

إالالتنازللذلكيكنولمواحدأ.شيئأاإلسرائيليوالعدوالرجعيةالقوىتعتبر
شباط/منالعاشرفياتخذتهالذيقرارهاتطبيقعلىاألردنيةالسلطاتشجعأن
مبوير..ا0

الرجعيةالقوىذكربعدمقضتبمساومةالقبولإلىالجبهةانتهتثم
ألنيكنيبماواضحة»ذلكمعءكانتالجديداالتناقصياغةولكن.باالسم

فيشاركنااألساسهذاوعلى.بعينهارجعيةأنظمةهوالمقصودأنمنهايفهم

4ومايوأيارا30بينالقاهرةفيانعقدالذيالنلطينيالوطنيالمجلس
وفي.موقفنامنقريبأجاءموقفمنانطالقأوذلك»ا970سنةيونيواحزيران

اشباطقرارعنالتلهونيبهجتبرئاسةاألردنيةالحكومةتراجعتء~الوقت
المقاومةتصفيةليسااقصدهاأنفيهأكدثبيانأاللطاتأممارتحيثمبرايرء

أنهعلىالموقفذلكالجبهةومعهاجماهيرناعاشتوقد.سالحها(اسادرةال«

.مالفظمواجهةعلىتصميمهانتيجةانتصار



أبدأبمونونالربونالنو

ءمواجهاتاندلعتحيثءموقتةكانتاألردنيةالسلطاتمعالهدنةلكن

وامتدتالقاهرة.فيالفلسطينيالوطنيالمؤتمرانعقادبعيدالزرقاء،في
كذلك؟أليسعتان.إلىاألردنيةالقواتمعالمواجهات

كناءدثاألرمنانطالقأإسراشيلضدالضروريبالنضالمطالبنايتجاوزمافي

منذيثكلونكانواالذينءاألردنيةالمملكةداخلالفلسطينيينبمشكالتنهتم
فيءالعمالعيدبمناسبةاالضرابإلىمثألندعركناالسكان.غالبيةالوقتذلك
اختالف»علىوكنتالسلطات.يعجبمماذلكيكنولممايو.أيارامناألول
منانطالقأءالمعركةحصرعلىيصقكانالذيممثارأبومعءالمذلةهذهحول
إلىالتوصلتمالزرقاء،حادثةوبعدإسراشيل.ضدالمسلحةبالمقاومةدث»األر
النظامألنالعمق»فيتتغيرلممخاوفنالكنعراقية.بوساطةالنارإطالقوقف

مواجهةعلىمصتعينكنافيماءعتانمنوطردهاالمقاومةظهرقصمينريكان
مخططاته.عنالتراجعإلىالنظاملدفعطريقةنجدأنعليناكانولكنذلك.

فندقفيينزلونكانواغربيصحافيمئةثالثاحتجازفيفكرناوهنا
عشان.فيإنتركونتيننتال

أقودوكنتءالفندقبتطويققمنا.1970يونيو/حزيران10فيذلككان

استمرت..محنتيبي.عمليةخاللاستثمهدرفيقوهوفايزهالحاجمعالعمليات
وكنامطالبنا.تلبيةتتملمإذاالمبنىبتفجيرخاللهاهددنايومينمدةاالزمة
حسين.الملكخالجميلبنناصرالشريفاألردني،الجيئىقائدبإقالةنطالب

يكنلمبأنهشعرناولكنناءالسلطةمعرسميةاتصاالتهنالكتكنلم
وبعدالفندق.داخلالمحاصرينمئةالثالثبالصحافيينتضحيأنبإمكانها
سالحنامسألةأنءرسميةضماناتيعطيناأندونولكنالنظام»لناأكديومين

نفرجأنإليناطلبواذلكومقابلالفرض.لهذاتشكيلهاسيتملجنةفيستطرح
غايةفيوأناالمنبرإلىصعدتعنهم»اإلفراجمنساعاتوقبلالرهائن.عن

هذينطوالنمتقدأكنلمالمفاوضات.منكاملينيومينبعداإلرهاق



أألمر.أبلوأإلىن>له

للصحافيينفيهشرحتاإلنجليزيةباللفةطويألخطابأارتجلتوقد`يومين.
شيئأيماريالذلكفإنساعات»لبضعتعزبواقدكانواماإذاأنهماسحتجزين
لمألنناإليهمواعتذرتعامأ.عشرينمنأكثرمنذيتعذبشعبإلىبالنبة
وأضفتالفنادق.شؤونإدارةفيخبراءلسناوأنناالساخنالماءتقديممننتمكن
فيأرضنااغتصبتالتيإسراشيلضدنناضلأنمنتمنعنااألردنيةالسلطاتأن

فيقلتهماكلجيدأأدركواقدالغربيين(`)الصحافيينأنوأعتقدفلسطين.
شعبنا.ومعاناةنضالناعنالحد~

لمالصحافيينفاحتجازنظرنا.وجهةمنلنانجاحأالعمليةتلكثكلت
فياالرتفاعمنمزيدأسجلتالجبهةأسهمأنكماءعنفأعمالأيةتتخلله
لتتراجعاألرديةالحكومةكانتلماالعمليةتلكولوالاألردن.فلطينييصفوف
خرجتكماءالعمليةهذهنتيجةناهرالئمريفاستقالوقدمواقفها.عنمطلقأ

وباستقالةإسراشيلضدالمسلحالنضالباستمرارطالبتتظاهراتالشارعإلى
فيللمشاركةفرصةأيةتتفقهيلدازوجتيتكنلموكالعادةاا.ااالمتأمرين
وحماس.باندفاعالقوميةمشاعرهاعنوالتعبيرالتظاهرات

العملحريةعلىنمتىجديدفلسطينيأردني-اتفاقإلىالتوصلتتعندها
سيادتهلألردنضمنكماالقومي.الشعبيالتحركفيوحقهموأمنهمللفدائيين
تالفيبإمكانيةيومثذتعتقدونكنتموهللكم؟انتصارأذلكشكلهلءكدولة

والنظام؟الفدائيينبينالمواجهة

دفاعهوزيرعتانإلىأرسلقدالعراقكاناالتفاق»هذاتطبيقأجلمن
المستوى.هذاإلىمعلنةغيربصورةولكنأيضأمصروتدخلتعتاش.صالح
المقاومةقادةيجمعأنعتاشصالحإلىاألردنيةالسلطاتطلبتوقد

فيمقررأكانالذيعآالجتذلكفيالمشاركةرفضتءالبدايةفيالفلسطينية.

.الملحقنيحبنىجورجخطاباتطر)ا(



أبدأبمرنونالربونالنو

الحديثي،مشهورءاألركانقائدألنالعبدلي،فياألردنيالجيشقيادةمركز
ملحطلبعلىبناءاالجتماعإلىالذهابوقررتعدتولكننيفيه.سيشارك

ليقدمأنبعداألمورىتعقيدعدمعليتمنىالذيالعراقيعالدفوزيرمن
الشخصي.أمنيبخصوصضمانات

ممثارأبووجدناعثاش.صالحبرفقةاالجتماعإلىالواصلينآخركنت
لحظةبحقدإلينظروااالردنيينالجنودمنعددأولكنهناك،حواتمةونايف
أوأءحبشجورجالدكتوروصلوقد)ااألنالحديثي:مشهورقالثمدخولي.

ممثارأبوعبسعندهااا.ضماناتعلىالحصولبإمكانناباتقدأنهلكمأؤكدأن
ولمءذلكعلىأعلقلماألضواء.منهسرقتأننياعتبرألنهأعصابهوتوترت

الوحدةوباسمالمقاومة.تناقضاتمنلالستفادةفرمةاألردنيينأعطيأنأشأ
زعيمناهوعمارأبوبأنالجميعأماممرحتصونهاعلىحريصأكنتالتي
أننيغيرالفلسطينية.الوحدةتكريمىبقصدإالاالجتماعإلىأحضرلموبأنني
فحللجميعأنكنلمءالفلسطينيينبالقادةيتعلقمافيءأنهجيدأأعلمكنت
معالتهدئةفيرغبتهعنممثارأبوعشبىثمنفسها.بالطريقةالعمقفياألهور
الكثيرهنالككانباختصار»األساس.منالمواجهاتوقفتفضيلمعاألردنيين

فيممكنتنسيقحولالنقاشاتأمااالجتماع.ذلكفيالفارغالكالممن
أخرىمواجهاتأنأعلمكنتوالمخادعة.الرياءغيرهنالكيكنفلمالمستقبل
ذلكأنهوووجيهبيطلسبباألردنيالنظاممعأجألأوعاجألتقعسوف
اتفاقأاالتناقوجاءالمتحدة.بالوالياتقدميهأخمصإلىرأسهمنمرتبطالنظام
ولمالفلسطينية.والمقاومةالنظامبينللتنسيقمحاولةمجردكاناألدنى:بالحد
امتيازات.أيالحقيقةفيلنايقدم

وحدةحكومةفيالمشاركةنريدنكنلماألردني،النظاملتأكيداتوخالفأ
أنإلىسعتأنمطلقألهايحدثلمفلسطينلتحريرالشعبيةفالجبهةوطنية.
شيآعلىالحصولهوبالضبطنريدهكناماأردنية.حكومةفيوزراءلهايكون
واألردنيينالفلسطينيينجميعتعبئةوفيايلإلسرالضرباتتوجيهفيالحريةمن



األسود)بلولإلياللربن

السلطاتمعحقيقيأتنسيقأنطلبكناالهدفهذاولتحقيقالمقاومة.لواءنحت
هوحينالملكفعلهفماءالمقاومةتصفيةبهدفمغروضأقرارأوليمىء...نية

ماكليتجنبأنءفعاليةأكثرتنسيقبفضلبإمكانه»كانفقديغتفر.6د
هنالكيبقلمءالتراجعرفضأنهبمجردإذومجازر.معاركمنذلكبعدحثل
المواجهة.غيرمخرجير

لقسموكذلكء1970العاممناألولالنصفخاللليبداإليناهبالنبة

منفتحلمنعالمقاومةوجهةفعألتفيرأنالجبهةبإمكانأنالجماهيرهمنثبير
الشعبيةالجبهةكانتء1970تموز/يوليومنواعتبارأالقرارات.اتخاذفيتترد
أننيكماالنظام.معالصداماتتجنبإمكانبعدمقناعةعلىفلسطينتحرير
ااالمقاومةبأنفيهاقلتالتيالشهيرةالعبارةتلكءذلكعلىشهربعدء`مثلقت
كله.الموقفتختصرالعبارةتلككانتاا.جحيمإلىالمنطقةلتحويلمتعدة
يريدونكانواالذينأولشكجميعبوجهفيهوقفناأننلبثلموضعأمامألن

المقاومة.علىنمقضاء

األميركيالمشروععلىواألردقمصرمنكلوافقتتمترزايوليوءفي
اإلسراثيلية-المصريةاالستنزافحربأنهىالذيووجرزبمشروعالمعروف

الفلسطينية؟المقاومةعلىذلكتأثيركانماالسويس.قناةضغتيعلى

مجدها.أوجفيالفترةتلكفيالمقاومةكانتءلكقلتأنسبقكما
تقبلأنإذذبإمكانهايكنولمالفلسطينية.األراضيكاملبتحريرتحلمكانت
قدعالمشرههذاعلىالناصرعبدموافقةكونيفترماوهذاووجرز.مثمر؟ع
مخيماتجميعاجتاحتالتياالحتجاجتظاهراتفيالعنفذلككلأثارت

ذلكأنخصوصأأملنا،الناصرعبدالرئيسموقفخيبالجبهة»وفيالالجين.
تأثيرهذاالنأمرعبدلموقفوكانالمقاومة.داخلانقسامأأحدثقدالموقف
بوجهاليسارومعءعامبوجهالفلسطينيةالثورةمععالقاتهعلىجدأكبيرسلبي
منبالكثيريتحدثكانالنأمرعبدالرئيسأنبعدمافيعلمتوقدخاص.



أأبكبموز:الدلز،بر:

ضدهالمقاومةأطلقتهاالتيالمعاديةالشعاراتوعنالتظاهراتتلكعنالمرارة
تلكرفضعلىمتفقةكانتالفلطينيةالفصائلجميعأنذلكالفترة.تلكفي

البعضوكانطاوي.السرعصامبقيادةصغيرتنظيمباستثناءءاألميركيةالمبادرة
أنبإمكانهمأنيتخيلونكانواالصغيرة.المجموعةتلكبتصفيةيطالبون

فقدنظن.كناماوفقتجرلماألهورلكنساعات.بضعخالليتأملوها
منوخشيتءالبقعةمنيمفيعنيفةمواجهاتءذلكمنالعكسعلىءوقعت
حولدرسأإليبالنسبةالمذلةتلكشكلةوقدأخرى.قوىلتشملتوسعها
وفقنعملوأالبترؤقرارتنانأخذأنأحيانأاألفضلمنالداخلي:االقتتالخطورة
المتهؤرين.الوفاقرأى

معارضتهاالفلسطينيةالتحريرمنظمةأعلنتأيضأ،أغسطسأب/شهرفي
قامتأيلول/سبتمبرء6وفيالنار.إطالقوقفحولووجرزالقتراحرسميأ
إلىمدنيةركابطائراتأربعباختطاففلسطينلتحريرالشعبيةالجبهة
برئاسةعسكريةأردنيةحكومةتشكيلتمأيلول/سبتمبرءا4وفيالمفرق.
فرضالمجالي،الفريقاألردني،األركانقائدوكلفداودىمحمدالنلطيني

معالتعاملفيالقوةإلىاللجوءأنصارمنهووالمجاليالطوارئ.حالةتطبيق
حرب.إعالنبمثابةكانتعيينهبأنالشعورسادوقدالغلطينيين.

الفلسطينية.للمقاومةوتحدحربإعالنبمثابةذللئهكانأجل،

الفلسطينيةالقوىجميعتوحيدالفلسطينيةالتحريرمنظمةرتققهناومن
هلالعام.اإلضرابإلىاألردنيةوالنقاباتالتحريرمنظمةدعتكماالمسلحة.
إليك؟بالنسبةمفابثةاألردنيالجيشصرامةكانت

لضربشيآأيلفعلمستعدةكانتاألردنيالجيئىقيادةأننعلمكنا
يمنيأمسؤوألإثبعدهاوقيلإلينا.بالنسبةمفاجئأيكنلمذلكفإنلذاءالمقاومة
إليهلجأالتيالعنفمدىوعناستيائهعنلهليعربالناصرعبدلمقابلةذهب
مدىالناصرعبدجمالأدركوعندهاالفدائيين.معمواجهتهفياألردنيالجيشى



سرذاألأيلولإلىالطربنى

حسينالملكطلبفيوأرسلءوالمدنيينايينالفدبحقارتكبتالتيفظاعات
المذبحة.لتلكحدوضعمية

موازينلكنءالفلسطينيةالفصائلمستوىعلىموحدينكناأنناصحيح
الجيشتعدادكانأيلول/سبتمبرءفقبيللمصلحتنا.تكنلماألرضعلىتدى
ءالمعاركخاللالوفاقمنالعديدخسرناوقدرجل.ألف70حدودفيأردني
الجيشنفذهاالتيالمذابحضحاياطليعةفيكانواتحديدأالمدنيين.شكن

المقاومةعنبعيدأوجوديفكانإليبالنسبةاالصعباألمرأما`(ردني.

الخارج.إلىرسميةزيارةفيسفريبببوذلك«معركتها

أيلولأحداثاندلعتعندماالشماليةكورياإلىزيارةفيفعآلكنت
سونغ)إيلكيمعندعنهتبحثكنتالذيما.ألسود

لزيارةرسميةدعوةءاليمنفيالشماليةكورياسفارةعبرءتلقيتقدكنت
فييزالماالشعبيةللجبهةالدوليالنشاطكانولماالصيف.خالليانغبنيرنغ
منإليناوجهتالتياألولىالدعوةهذهأقبلأنالطبيعيمنكانفقدءبداياته
ءاالشتراكيةالدولمععالقاتبإقامةلنايسمحأنذلكشأنمنكانلخارج.
كناالتيالطائراتخطفعملياتأنعمومأتعتبركانتالدولهذهأنخصوصأ
معالعالقاتتطويرفيترغبوالءالفلسطينيةبالقضيةالضررتلحقبهانقوم

خبيروهواأليوبيهيثمهموفاقثالثةالزيارةتلكفيرافقنيوقدلجبهة.
الخليلي.وغازيالتميميوصبحيعسكري

استقبلناحيثءالوقتلبعضموسكوفيذهابناأثناءالطائرةبناتوقفت
إننفسيفيأقولوكنتعودتنا.أثناءنراهأنالمقررمنكانسوفياتي»مسؤول
االشتراكية.البلدانوبقيةموسكومعلعالقاتناالطريقستفتحاألولىالرحلةهذه

كانتالتيالشخصعبادةبمظاهرءيانغلبيونغزيارتناطوالءذهلمتوقد
ومسقطتحديدأ،ءقصرهلرؤيةلنازيارةترتيبتمالذيسونغإيلبكيمتحيط
فيأناشيدنسمعكناالمصانعأوالحضانةمدارسإلىزياراتناوخاللرأسه.



أبدأبمونونالالنرربرن

ألنهالقائدمقابلةمننتمكنلملكنناءالنظاممنجزاتعلينامحرضواكما.تمبيده

فلسطينتاريخلهمشرحناءجهتناومن.الحزبلمؤتمرالتحنيىفيمنهمكأكان
للمسألةعميقةرؤيةيملكونالأنهموالحظت.مؤامراتمنيواجهناوما

.الفلطينية

500عنعبارةكانتمحكريةماعدةعلىالحصولمنتمكناأنناإال
عنعبارةكانتسونغإيلكيممنهديةعلىشخصيأحصلتكماءكالشنكوف

بيدهاسالحقطعةوترفعالحقلفيتعملكوريةامرأةتمثليدويأمطرزةلوحة
بيتنافياالستقبالغرفةجدارعلىاللوحةتلكفعلقزلناوما.للقتالاستعدادأ

.اعتزازبكلاليومهتى

وأدركت.األخيرةتكونلناألردنفييونيراحزيرانمواجهاتأنأعلمكنت
بمثلستندلعالمعاركأنأتصؤرلمولكننيءمالعملالتحضيربصددالنظامأن
الزيارةإنهاءالفورعلىقررتالقاتلالهجومببدايةعلمتوعندما.السرعةتلك
الصينيةبالسفارةاتصلناوقد.بأسبوعينمحددةكانتالتيالشماليةكورياإلى

وقد.الشماليةكوريامنانطالقأمباشرةرحالتوجودلعدمبكينعبرللمرور
لمدةننتظرأنعليناوكان.لمطلبناالصينيونبهااستجابالتيبالوعةفوجثت
بمثابةهذهزيارتناالصينيوناعتبروقد.عشانإلىنتوجهأنقبلالصينفييومين
تلكفيالتحررلحركاتالصينيالدعمبأنهنااالعترافمنبدوال.رسميةزيارة
المسؤولينأحدقالهماجيدأوأتذكر.السوفياتياالتحاددعميفوقكانالفترة

الشرقفيرجعيةصهيونيةإمبرياليةااقاعدةبأنهاوصفهاهسرإسراشيلعنالصينيين
.اااإلطالقعلىبهاتعترفلنالصينوانءاجتثاثهايجباألوسط

ءموقفنالهمشرحناوقد.الطائراتخطفمسألةحولخصوصأالنقاشدار

.الطائراتخطفحيالتحفظهمعنواعنبىواننظرنالوجهةتفقمأفأبدوا
الطائراتخطفأنمعتبرين»بقنيتناللتعريفأخرىوساثلباعتمادونصحونا

القواعدبعضبزيارةأيضأقمنا.تساندناالتيالقوىعلىسلبأيؤثرأنشأنهمن
عدمإلىبالنظرتونغتسيماونلتقيأنالممكنمنيكنلمأنهإالءالعسكرية



األسودايلولاليالطريق

لكنالصيني،السياسيالموقفإلىأميلالفترةتلكفيكنت.مسبقأتيبت
بإمكاننايكنلم.االشتراكيالمعسكروحدةأهميةعلىيركنكانمبادثناأهثأحد
.االشتراكيةالكتلةداخلالخالفاتعلىكثيرأنلعبأن.ن

سياسيةلقاءاتأيةبأنالمسؤولينأحدأخبرناعودتنا،أثناءموسكوهوفي
السوفياتكان.األردنإلىبخطفهاقمناقدكناالتيالطائراتبسببتتملنمعنا
ذلكانتقدوقد.جدأكبيرةدوليةصدمةأحدثتقدالعملياتتلكأنونبعتبر

.بهاالقيامعننكفأنإليناوطلبالعملياتتلكسؤول

العربيةالجامعةوأنتوقفت»قدالمعاركأنعلمنايروثإلىوصلناوعندما

بخصوصحلوايجاداألسودأليلولحدلوضعالقاهرةفيلقاءفظمتشد
حدادوديعالدكتورأخبرنيوقد.عشانفيالفلسطينيةللثورةالمسلحجود•

منالرغموعلى.الفدائيينبحقاألردنيالنظامارتكبهاالتيالمجازرتفاصيل
.المعاركخاللموتدةكانتالمقاومةأنعلمتعندماباالرتياحشعرتني
جهةومن.المواجهاتخاللموقفهفيهاامتدحتممثارأبوإلىرسالةكتبت.تد

المقابلفيتألستلكنني.الوحداتمخيمفيالجبهةموقفإلىارتحتأحرى،
الذيجدأالواعدالسوريالشابذلكبيطارىسميرالرفيقبمقتلعلمتتندما

كورياإلىوفدناعدادفييكونأنالمفترضمنوكانلمكتبيمديرأثان
حتىالثورةعندافعواالذينالوفاقمنالعديدالستشهادتألستكما.~لية

.المدنيينبينالجسيمةوللخساثراألخيرمق~

بينوضاغاأللتسويةمكشفةاجتماعاتفيمضنيةجهودأالناصرعبدبذل
كبيرأإرهاقألهسببمماالدماءلحقنالفلسطينيةوالمقاومةاألردنيةحكومة

أسابيعخاللالناصرعبدالرئيسوفاةوجاءت.قلبيةبأزمةأثرهعلىفي:
وأتذكر.األردنإلىسرأعودتناقبلبيروتفيأمضيناهاالتيالثالثة´انتظار
نزللقد.اإلذاعاتفيوفاتهنبأإعالنعندخرجتالتيالعفويةالتظاهراتجميع

وأنامريرأبكاءبكيتالكبير.القائدذلكفقدانليبكوارجالشواإلىسماليين
ذلكمعلقاءاتيعندهاوتذكرتالجماهيرهتطلقهاكانتالتيالهتافات`سمع



أبدأسرؤذالرؤذ>ك

أساسيةمرحلةمثلقدكونهالتاريخلهسجلالذيوالشجاعالكبيرالتاريخيالقائل
العربية.األثةانبعاثمراحلمن

دث؟األرإلىعودتلئهعندوفاقكوجدتكيف

.للثورةقويةضربةشكلةقدسبتمبراأيلولأحداثأنالواضحمنكان
:البحثبساطعلىمطروحةأمبحتقداألردنفيالثورةوجودمسألةوكانت
وفعأ»عدتماإذاءسأواجهأننيأعلمكنتاألردن؟فينبقىأنعليناكانهل

األردنإلىعودتيكانت.المعركةعنغيابيببببالمرارةثسرت.معقدأ
أنعليباتبلءالوحداتإلىأذهبأنبإمكانييعدولم.كبيرةمخاطرة
ءفيهابالبقاءالمقاومةلقواتمسموحأكانالتيءجرشبأحراشبالفدائيينألتعق
والمقاومةاألردنيالنظامبينالعربيةالجامعةبإشرافعقدالذيلالتفاقوفقأ

.الفلسطينية

اآلخروالبعضعتانفيبعضهمكان.الجبهةفيالقياديونتشتتلقد
الجبهةقيادةفيحدثقدتفيرأأنالحظتوقد.جرشفيلهممواقعاتخذوا
كنتيجةوفترتهءذلكعنراضيأأكنولم.غيابيأثناءفلسطينلتحريرالشعبية
قدغيابيبأنأعترفأنوعلي.السياسيلخطيالمعارضينالوفاقبعضلرغبة
إنالعربيالمثليقول.الجبهةداخلالوضعضبطعلىقدرتيفيموقتأأثر

منبونيتهرالجميعكان.الجبهةعلىينطبقالمثلهذاوكانءيتيمةالهزيمة
أحدألكيقدميعلىأقفأنعليكانلكن.اآلخرينعلىويلقونهامسؤوليتهم
.للجميععنهاوأفصحاألخطاء

فيالمركزيةللجنةاستثنائياجتماعإلىالدعوةهيمهماتيأولىوكانت
وكذلكءالجبهةداخلالمضطربالوضععنناشئةالصعوباتوكانت.جرش
أجلمناالعتبارفييؤخذأنالضروريمنكانالذيالجديدالنوعيالمعطىعن

العسكريةقوتهاستعادقداألردنيالنظامكان.والعسكريالسياسيخطناتحديد
فيالنظرأعادكما»والنوعيةالكتيةالناحيتينمنمجددأوتليحهجيشهتنظيمعبر



األسرذايلولإلىاللربز

جميع»جهتهامن»اتخذتقدفكانتإسراشيلأما.مخابراتهجهازممنيم
جعلمماءالمحتلةواألرافياألردنبينالحدودعلىالضرورية.اجراءات

لمنفسهالوقتوفي.قبلزيمنصعوبةأكثراإلسرائيليينالجنودمع~اجهة
سبتمبراأيلولمذابحكانتوأخيرأ.فلسطينداخلقواعدهازتعتنقدالثورةرا.
فيواسراشيلاألردنيالنظامدعمعلىاألميركيةاإلدارةتصميمبوضوحيتفت-
المنطقةفيامتدادهايخشونكانوااألميركيينالنذلكءالفلطينيةالثورةجهة-
ماعلىءاألوسطالشرقفياالستراتيجيةلمصالحهمتهديدمنذلكيشكله.ه
.بعدمافيمذكراتهمافيكيسنجروهنريفيكسرنريتشاردمنكلبهفيتت

الفلسطينيةالتحريرمنظمةيدعمفياتيالسراالتحادكانءالمقابلوفي
كلهذلككان.العسكريالمستوىعلىلمساندتهامتعدأيكنلملكنهءسيأ

بموقفتمثلمتوقعأيكنلمماأنغير.المطافنهايةفيمغاجئوغيرضحأء
خاللالمقاومةلدعمجيوشهماكتتعقلميناللذوالسوريالعراقينظامين
لنأنها»ا~ابحقبلءتؤكدبفدادكانت»لكةومع.األسودسبتمبرايرل/
ماإذاجانبهاإلىستقفوأنهاءاالردنفيالمقاومةبتصفيةشكلبأيسمح
كانالذيءالعراقيالجيشىيفعللمالصداماتبدأتوعندما.للتهديدضتتعت
كانتالتيسورياأما.األحداثعلىجالتفتغيرءاألردنيةاألراضيعلىابطأه

الجديدالوضعهذاأمامسريعأتراجعتفقدالشعبيةالتحريربحربتنادي
.االعتبارفيالموضوعيةالعناصرهذهكلنأخذأنإذنعليناكان.ئمعقد

أكتوبراألول/تشرين13فيإليهقلالتوتةفلسطينيأردني-اتفاقضمن
يفرضهاالتيالحدودضمندثاألرسيادةواحترامالغداثيينعملاستمرار
علىاالتفاق~اينصألم.ااالفدائيينلعملضروريهوماباستثناءالقانون،
ومفلوب؟غالب

الفدائيينلكتن.المقاومةتراجعوجوبعلىينمنكاناالتناقهذاأنالواقع
وقد.جيدوضعفيكانتمعنوياتهمأنوالمفارقة.للتراجعمستعدينيكونوام0



أبدأبمونونالنالنو،نبى

فيالنظامقلبءجرشإلىانسحابنامنذاألولىهللمرةأهدافنابينمنأمبح
نهائيحدوضععلىومصثمأواسراشيلأميركامعمتحالفأكانألنهاألردن
وافقتقدالفلسطينيةالمنظماتجميعتكنلمولماالفلسطينية.المقاومةلوجود

األردني.النطاممعالجسررنقطعأنقررناءاتخذناهالذيالقرارعلىبعد

منبدألاألردنية»الجبالمنانطالقأالنضالمواصلةتخضلونكنتملماذا
لبنان؟إلىااللتجاء

بمواصلةمتمسكأكنتءالخطورةوالبالغالصعبالوضعمنالرغمعلى
فقدناماإذابالمقاومةسيحلالذيماإذاألردن.منانطالقأالمسلحالنضال
كنتلذاالستقبالنا.بعدمستعدألبنانيكنلمكامل؟بشكلاألردنيةالساحة
اتخاذمنلنابدالكانذلكولتحقيقاألردن.فيبقاشنابضرورةبعمقمقتنعأ
جميعقبولإلىبالتدريجيقودناأنشأنهمنكانتراجعمنبدالهجومي»موقف
األردني.مالفظمطالب

نوفمبرالثانياتثرينفيللجبهةالمركزيةاللجنةاجتماعمنوانطالقأ
فيءوعجلونجرشبينالواقعةالجبالفيقواعدناعنبالدفاعباأنا»1970
تصفيتنا.بهدفوحصارناتطويقنايحاولكانالذياالردنيالجيشىوجه

عندولكن»التنظيمات.مختلفبينمشتركأيومهاالفلسطينيالدفاعكان
األردنيالجيشىكانالمعتادة.بأعمالهيقومواحدكلكانءالمخيمإلىالعودة
كانالذيالفرحوأتذكرأيضأ.الدباباتيمتلكوكانالثقيلة.باألسلحةيهاجمنا
أتوقعوكنتلكننيتكتيكية.انتصاراتتحقيقعندالمقاتلينبعضبهيشعر
مواقفاتخذتقدالعربيةالمصالحةلجنةكانتأخرى،أردنيةهجماتحصول
النقاشيقبلجهتهمنعمارأبووكاناألردني.النظامجانبإلىجدأواضحة
لجميعاجتماععقدطلبااليامأحدوفيالعربية.الجامعةممثليمعمرآةبكل
عنبالدفاعيقضيجماعيأموقفأنتخهأنعليناأنوظننتالجبل.فيثلالغصا

لكنالنظام.تواجهأنيمكنهاقواتتمتلكتزالماكانتالمقاومةألنقواعدنا،



األسرداملولإلىالطرمئ

يحترمالمنكلإلىتهديداتممثارأبووثجهوقدذلك.عكسهوحصل
قياديأحدوهوءالزعيمأبوأنحتىالعربية.المصالحةلجنةوتعليماتتقيماته

أوامرتنفيذعنيمتنعمنكللضربالسالحالستخداممستعدبأنهأنذرناتح»
فيها.مجتمعينكناالتيالقاعةأبوابأغلقتذاتها،اللحظةوفيشات.ت

أحدألكنلعمايتي.مستعدينيكونوابأنحراسيإلىوأوعزتوقفت~هاء

الجبهةقيادةمركزإلىمباشرةفتوجهةءالحظلحسنمهاجمتيعلىيجرؤ

التيالوجهةفيتيرتكنلمالمقاومةأنالواضحمنكانأنهإالءالجبلشي
الرضوخخطفييسيرممثارأبوكانفلسطين.لتحريرالشعبيةالجبهة~ها
العربية.المصالحةمجنة

ءالمقاومةقواعدعلىهجماتهمناالردنيالجيشكثففشيثأ»وثنيثأ

منيجدأقريبأقذيفةسقطتاأليامأحدوفيالدفاع(~).موقعفيءأصبعنا

ألخطرهمرجاليجتاألردنيالهجوماشتدادومعبأجمعادهم.الوفاقشحماني
فنحنالثورةحمايةيريدمنوانءالصعوبةبالغأصبحقدإنهلهموقلتلوضع»
علىقادرأيعدلمأنهيعتقدمنأماالقيادة؟بتقديرويحظىسروربكلنحتضنه

قليلعدداختاروقدعمان.إلىالعودةلهفسهلبلنلومهالفإنناالخطرمواجهة
كانوامعظمهملكناألردنية.العاصمةإلىيعودواأنالشعبيةالجبهةأفرادمن

يمزحراحالذيمطرحمديسميرأبوالرفيقومنهمعالية»بمعنوياتيتمتعون

وطنية.بأهازيجصوتهرافعأ

حولالوثائقإلعدادوقتيمنشيئأئكرسالصعبةاأليامتلكخاللكنت
تبعثهيلدازوجتيوكانتالمقبل.للمؤتمرالتحضيرإطارفيالداخلينظامنا
~ااءاابعيدأ~أذكرزلتماكلثوم»أموبأشرطةبيروتمنبالرسائلإلي
كانذلكوكلعطرىوزجاجاتجدألذيذةحلوياتإليترسلكانتأنهاكما

قدالفدائيينمعالمداماتأذ:أعتقدفيه:قادتصريححينالملكأدلىتموزايوليوء.افي)2(
.0انتهت



ايدأممرؤتالويؤتاك

وماقلق.منبهتحسبماوأشعرنحويمشاعرهاأقدركنتمعنوياتي.منيرفع
الحصاررغممجموعتناوأفرادأناغنيتحيثالسنةرأسليلةأتذكرزلت

أثناءءالجبهةقواعدعلىجوالتيإحدىوخاللحولنا.المضروبالعسكري
لمأنهقسماتهمنواستثغفتالشبابالمقاتلينأحدالتقيتءالقتالفيهاهدأفترة
مشغوفأكانوأنهالالتينية»أميركامنبأنهفأجابنيأتىىأينمنسألتهعريأ.يكن

ءالسنصغيروكانمقاتليها.منواحدأيصبحأنفيوراغبأالفلطينيةبالثورة
مقاتلينأحيانأيجندحدادوديعالدكتوركانوقدعمره.منالعشرينحدودفي

منواحدأالشابذلكوكانءالخارجيةالعملياتبعضفيللمشاركةأجانب
أصبحالذيلوسكاراكتشفتوهكذاالعمليات.لتلكاختيارهمتمالذينلثلثأو

فرنا.سجونفياآلنيقعوالذيبعدمافيجدأمشهورأ

نقاتلكناتقريبأ،19االوآذارامارس1970األول/أكتوبرتشرينوبين
ءمحجلونفيالمناورأوالجبالإلىاللجوءعلىأجبرناثمجرش.منانطالقأ
ضاريةمعاركخاللهانشبتأخرى،خمسةأوأشهرأربعةلمدةهناكبقيناحيث
.1971تموز/يوليولغايةاستمرتومقاتلينااالردنيالبيشبين

نقيمكناالفترة.تلكفيصعبةظروفمنواجهناهماأنسىأنيمكننيال
الغزيرة.كاناألمطاربمياهتفيضكانتالتيجرشأحراشفيالمناورداخل
ومياهالغذائيةالموادشحعانيناءالقسوةمنتهىوفيمحكمأوالحصارقارسأالبرد

انتهتوقدجدأ.العنيدوبتمميمنابمعنوياتناالدوامعلىاحتفظنالكنناالشيب.
الماإلىالصمودأواالنتصارمقوماتنمتللثنكنولمءالنظاملمصلحةالمعارك
مناالنسحابفقررناالعربيالدعمغيابوفيالقاهرةالظروفتلكفينهاية
وبعدلبنان.إلىاالنتقالقررناعندهاءمتكافئةوغيرضاريةمعاركبعداألردن

قواعدناعنالتخليتموقدالجبهة.كوادرمنعددبيلحقبيروتإلىومولي
اآلخربعضهمسجنحينفيءالرفاتبعضغيرعمانفييبقولماألردن»في
الجفر.في



السادسالفصل

~ادودمهمعوالعاللحألاكانوان~

عندماالشماليةكوريافيكنتء6970أيلول/سبتمبرمنالسادسفي
المفرق.إلىمدنيةطائراتأربعبخطففلسطينلتحريرالشعبيةالجبهأتامث
القرار؟هذااتخذمن

التحضيربصددإنهليقالالتفاصيل؟بعضأجواءفيحدادالدكتوروضعني
ماءبعملستقومالجبهةبأنإذنأعلمكنتلقضيتنا.جدأمفيدةستكونلعملية
كنتالعسكري.بخطنايتعلقمافينظريوجهةمسبقأيعرفحآادوديعوكان
بالتفاعيل.يهتممنهوكانوديعلكنالمبدأ،حيثمنذلكعلىتمامأموافقأ
علمأءالخطفعمليةبتفاصيلعلمعلىيكنفلمللجبهةالسياسيالمكتبأما
يعرفيكنلمأنهإالالعملياتمنالنوعهذاعلىمسبقأوافققدكانبأنه

والمنفذين.لهاالتخطيطعنالمسؤولينسوىعمليةأيةتفاصيل

ضروريأأمرأتشكلالثورةمطارإلىالغربيةالطائراتخطفعملياتكانت
النضالنهائيبشكليمنعأنينرياألردنيالنظامبأنفعألمقتنعينكناللمقاومة.
مدؤبعملالقيامنريدكنالذاأراضيه.منانطالقأإسراشيلضدالمسلحالفلسطيني

خطفلعملياتالوحيدالهدفأنالتوضيحينبغيلكنذلك.مواجهةبغية
العدة.سجونفيفلسطينيينبسجناءإسرائيليينأسرىمبادلةكانتلكالطائرات

الحكوماتضدوالاألردنيةالحكومةضدالبقةموجهةالعملياتتلكتكنلم
وديعإشرافتحتأشهرستةالعملياتلتلكالتحضيراستغرقوقدالغربية.



أبدأممرثونالالثورثون

علىقادريننكونأنالمهممنأنلهبداللعملياتالتخطيطوخاللحداد.
قدوكانواما.إشكاالتحدثتماإذاالطائراتفيهستهبطالذيالمكانحماية

االحتماالت.كلمواجهةمنيتمكنونبحيثأنفسهمميأوا

وسويسريةواسرائيليةأميركيةطائرات:أربعبخطفتقضيالخطةكانت
المفرقمنطقةفيالمخطوفةالطائراتوهبطتءذلكتموبالفعلوبريطانية.
الصحراوية.

الرهائن؟عاملتمكيف

كانحيثعشانإلىنقلهموتذوالشيوخواألطفالالناءبإطالقبدأنا
أطلقناالفرزوبنتيجةءالركاببفرزقمناوبعدها.بلدانهمإلىيعودواأنبإمكانهم
ءالتحقيقوبعد.مزدوجةهوياتيحملونمواطنينفكانواالباقونأما.منهمتعة
جوازاتعلىالعثورمنوفاقناأحدتمكنإذءإسرائيليينكانوابعضهمأنلناتبين
وقمناإسرائيليأعشرخمةبينهموجدناوهكذا.بحوزتهمإسرائيليةسغر

.حدةعلىبوضعهم

ءعثاشصالحالعراقي،شعالدفوزيرمناتصاالتلقيناءبقليلذلكوبعد
إلىطلبناقدءالبدايةمنذوكنا<له.نستجبلملكنناءالرهائنبإطالقطالبنا
فيالفلسطينيينبالسجناءالمتعلقمطلبناتتابعأناألحمرللصليبالدوليةاللجنة

لمقابلةأرسلهوفدعبربوساطةيقومأنعمارأبوحاولءجهتهومنإسراشيل.
أنعليناوأنءسياسيةلضغوطتتعرضبدأتقدالمنطقةأنيرىوكانوفاقنا.
أشعلنابأنناالفلسطينيةالفصائلاتهمتناذلكوبعدالسبب.لهذاالرهائننطلق
األردنيالمخططقطاربأنعلمأاألسودهأيلولأحداثأشعلتالتيالشرارة

سكتهعلىبالمسيرذلك،قبلبداءقدكانتصفيتناإلىالهادفالرسمي
المرسومة.

بزيومتنكرينملحينرجاالأرسلتبأنمناورةتنفيذفتححاولتوقد



حدادوديوحوالمالقةاتالمالقندف

سيقومونأنهمزعمواأنبعدالطائراتمتنإلىبالصعودلهمسمحناتقنيين
عبثأأحدهمحاولعندمابالفشلباءتالحيلةهذهلكنعليها.فحومات_جراء
السماحعنالتوقفهوذلكعلىردناوكانالطائرات.إحدىعلىيبطرأن
تفجيروفاقناقررالمشكلةتغاقمومعالطائرات.متنإلىبالمعودأحدألي

الهيشاتمعالتفاوضمواصلةأجلمنعشانإلىالرهائننقلواأنبعدالطائرات»
معمعوبةأكثرأمبحتأنتلبثلمالرهائنحمايةعمليةولكنالمعنية.الدولية
فيالمصريةالسفارةأعلمتناعندهااألردني.النظاموبينبينناالصداماتبدء
تتولىأنعارفأءالمشكلةهذهإنهاءعلينايتمثنىالناصرعبدالرئيسأنعشان

إلنهاءالقاهرةإلىالرهائننقليتمأنعلىءالعمليةهذهأمرالمصريةالحكومة
الرهائنمثكلةأصبحتاألردن»فيالمستجدالوضعإلىوبالنظرالمفاوضات.

أكثرثورتنامصيروكانمقاتلينا.بحقارتكبتالتيالمذابحعلىبالقياسثانوية
أندونالطاثواتخطفعمليةانتهتوهكذابالرهائن.االحتفاظمنأهمية
وقداإلسرائيلية.السجونفيفلسطينيينسجناءبتحريرهدفنابلوغمننتمكن
أريدوهناكامل.أسبرجطوالأيأيلول/سبتمبر»13حتىالقضيةهذهامتموت

وأنءالرهائنبحياةالمساسفيواحدةلحظةننكرلمأنناإلىاالنتباهألفتأن
واحدة.دمنقطةفيهاتراقأندونانتهتقدالعملية

خطفعملياتفيحدادوديعلعبهالذيالدورءبالضبطهوءما
الطائرات؟

ومسؤولللجبهةالخاصةالعملياتعنالمسؤولهووديعالدكتوركان
غادرثمتنفيذها،منأيامقبلالعمليةمسرحزامقدوكانالخارجي.المجال
كانالمجاورة.البلدانأحدمنانطالقأالخطفعملياتتنفيذوواصلاألردن
ثاقبةنظرةولديهكافةالعالمأنحاءفيالخارطةعلىالطائراتسيرخطيتابع
عالية.كفاءةزىعملوفريقلألهور



أبدأبمرنرنالربونالنو

نظرءالرهائناحتجازمنرافقهاوماءهذهالطائراتاختطافعمليات

ضرراالعملياتتلكتلحقألم.إرهابيةأعمالأنهاعلىالغربفيإليها

الفلسطينية؟بالقضية

الفلسطينيةالمسألةإخراجهوالطائراتخطفلعملياتاألسامياىفكان

فيالمعروفةتكنلمألنهاالعالميىالعامالرأيأماموعرضرءا~نداثرةمن
أساسيبشكلعائدأشعبنابعذاباتالجهلكانالمتحدة.الوالياتفيوالأوروبا
هذانكسرأنعليناوكانالغربية.اإلعالملوسائلالصهيونيةالحركةاحتكارإلى

نقاشإلىيعيدناتثيرهالذيالمرفوعلكنالعمليات.تلكطريقعناالحتكار
يلفتونكانوابيروتفياألميركيةالجامعةفيأساتذتنابعضأنكرأتط~يم.
ءالعامالرأيلتنبيهبابعملنقومأنإلينايطلبونكانواقضيتنا؟عزلةإلىانتباهنا
منيمكنناالتيالوسائلفيذلكبعلفكرناوقدالمتحدة.الوالياتفيخصوصأ
أسلوباعتمدناالستينياتفترةوخاللقضيتنا؟إلىالعامالرأينلفتأنخاللها
العالمي.المعيدعلىالفلسطينيةالقضيةإلثارةكوسيلةالطائراتخطف

علمعلىأكنلم.1968العامفيالطائراتخطفعملياتأولىنفذنا

إلىعهدتقدكنتلكننيسوريا.فيسجينأيومهاكنتألننيلهاهبالتخطيط
إذنخططمنهووديعوكانالخارجية.نشطةاألجميععنبالمسؤوليةوديع
الفترة.تلكفيالتصرفحريةلهوأتركءبهكاملةثقةعلىوكنتالعملية.لتلك
أنحتىبالعمليةعلمواعندمااآلخرينالسجناءفرحتتصؤرواأنيمكنكمال

الزنارين.داخليرقصأخذبعضهم

بعداعتبرناهوقدنقدي.تعليلإجراءيتمكانالنوع»هذامنعمليةكلبعد
قدالمجالهذافياعتمدناهالذيالخطأنءالعملياتتلكمنسلسلةنفذناأن

منالنوعبهذاالقيامعنتنوقفأنعليناوباتأهدافنا،تعقيقفيأسهم
لقضيتنا.العالميالعامالرأيتأييدلكسبالعمليات

علىكافيةفغطوسيلةتشكلالاالعمالهذهبأنالبدايةمنذمقتنعينكنا



حلدادوديعحوالعالقةترامتالطاخملف

كانتولكنهاإسراشيل؟معالمواجهةفيأساسيتغييربإدخالتسمحوالءالغرب
بقضيتنا.كلهالعالملتعريفالوهياةالوسيلة

الطائرات.خطفعنالتوقفالهدف»هذالناتحققعندماقررنا»ولهذا
لتعويرالشعبيةللجبهةالثالثالمؤتمرخاللالشجاعالقرارهذااتخاذتموقد

بتلكالقياممواصلة8يروديعكان.1972عامبيروتفيانعقدالذيفلسطين
لهكنكنتالفلسطينية.القضيةخدمةفيناجعةتزالمابأنهاالعتقادهالعمليات
لذاءواستثنائيةفريدةعالقةبهتربطنيوكانتبالتأكيدىاإلعجابمنالكثير
السياسيالمكتبفيهاقررالتياللحظةحتىءمعهصبورأأكونكيفعرفت
موقتأكانانفصالنالكنالشعبية.الجبهةفيعفويتهتجميدالمركزيةواللجنة

فلسطينلتحريرالثمعبيةالجبهةبتشكيلءذلكبعدحداد،وديعقامءإذن
كذلك؟أليمىالخاصة.العمليات-

الجبهةمنيتجزأالجزءأيثكلتنظيمهأنيردأكانوانحتىءأجل
فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةباسمعملياتهتنفيذوديعواصلوقدالشعبية.
.1976العامفيمحنتيبيعمليةهيالهامةعملياتهأخروكانتالخاصة.العمليات

قبلمنستهدفأحدادوديعالدكتوربات»1972العاممنواعتبارأ
أصيبتوقدإسراثيليآصاروخيلقصفمنزلهضتعقةمقوذاتإسراشيل.
مهدد.بأنهيعلمكانبأعجوبة.هوونجامتوسطةبجروحوابنهزوبعته

سادالمواستطاعذلكرغملكنءبحمايتهالكفيلةاإلجراءاتيتخذحذرأكان
فيثسخصيأأشككنتعامأ.ثالثينبعدبذلكاالعترافتمكمابالسمقتله
يقفسادالمووبأنبذلكتمامأمقتنعةفكانتزوجتيأماءتلكالتسميمعملية
ويقضجيدةوصحةبعيريةويتمتعالبدنيةلياقتهكاملفيوديوكاناغتياله.وراء

غضونفيانهارثموفاتهمنشهرينقبلبغدادفيرأيناهوقدءالصهاينةمضاجع
طلبأالجزائرإلىذهبوقدوزنه.منالكثيرفقدانإلىوانتهىءالمدةتلك



أبدأممرثونالالثورثون

ألمانياإلىبنقلهقرارأهنامناتخذتالصحيوضعهساءوعندماءللعالج
كاندربي.رفيقكانالذيالكبيرالمناضلهذاحياةإنقاذأملعلىالديموقراطية
ذلك.عناإلعالنمسؤوليةيتحتلوالمأنهمإالثمثمقدأنهيعتقدونالجزائريون

فييظهرلنذللئهفإنطبيعي»غيرأمروجوداكتشفنالوحتىأنهنعلمكنالكننا
ء1978عامالديموقراطيةألمانيافيوديعالدكتورتوفيوأخيرأطبي.تقرير
لبنانمنوأناءزوجتيذهبنا،وقدمهيبة.جنازةلهأقيمتهيثبغدادفيوأين
سخريةومنهناك.أصدقائهمعظمكانالجنازة.مراسمفيللمشاركةبغدادإلى
بشأنقلقهيبديبينناءالقطيعةبعدفيهاهنتقابلمرةكلفيءكانأنهالقدر

منهوكانءالنهايةوفياثي.أعدمنأحترسأنعليإنليويقولمحتي
الفلسطينيللشعبكبيرةخسارةالعظيمالرجلذلكموتكانأوأل.ذهب

محبيه.كلوجدانوفيوجدانيفيحيةذكراهوستبقىولقضيته.

حداد.بوديععالثاتكعنحدثنا

وتعودوالنضال.الكفاحقضيةفيوأقدمهمإليوفاقيأقربوديعكان

لهأكنوكنتبيروت.فياألميركيةالجامعةفيالدراسةسنواتإلىعالقتنا

صادقأرجالكانالعمل.أساليبفياختلفناأنبعدحتىجداءكبيرأاحترامأ

وهموعذاباتهم»الفلسطينيينألميعيشوكانالفلسطينية.للقضيةشيآكلأعطى

النشاطبالغكانوقد.1948عامءأسرتهشأنشأنهمءهمبللمنطردواالذين

بالنهارالليلويصلشيثأءيهابالقراراتهفيصلبأكانكماءعملهفيوالحيرية

الذينلجميعأتيحلوأتمنىكمالراحة.منبيطأقسطأولولنضهيأخذأندون

عنأتكلمإننياستثنائيأ.كائنأفيهسيكتشفونألنهموه»يعاشرأنباإلرهابينعتره

العمل.علىمأفلةوطاقةخاأبذكاءتمتعلقدوالمكافح.اإلنانءوديعرفيقي

ونكراناالخالصمثالكانلعاثلته.شيئأيتركأندونوماتالكفنظيفوكان

اإلعالموساثلقبلمناستهدفتهالتيالحمالتتلككلأستحضرإننيالذات.

ءإرهابيةمنظمةصنعمنأنهعلىءالفترةتلكفينضالنا»تقدمكانتالتيالغربية



~االودبححوالعالقهفيامذكلالفيخط

مصالحهخدمةأجلمنءتاريخهطوالشيءهعنيتورعلمالغرببأنعلمأ
الذينالدكتاتوريينالزعماءوحمايةالعسكريةاالنقالباتوتدبيرالشعوب»تجويع

اليوم.حتىيحكموننازالواعا

الضربيكونحيثالغربضربأهميةمبكرةفترةفيرأىقدوديعكان
سيآكورالءالنفةناقلةخطفلعمليةخطةاألساسهذاوعلىإيالمأ.`ئث

الذيالنفطسالحأهميةإلىالغربيالعامالرأيتنبيهبهدفالبوسفور،مضيقني
المصالحضدالعملياتمنلكثير~أنهكمانظره.فياستعمالهينبغيكان

لقداا.مكانكلفيالعدوااوراءأطلقه:الذيالتاريخيشعارهكاناإلمبريالية.
الدراسة.تتحقوظاهرةالمقاييسبكلنادرةشخصيةحدادوديعكان

الخارج؟فيتدريبأوديعتلقىهل

علىاليمنيةكالتجربةءأخرىثوريةحركاتتجارببقراءةيهتموديعكان
.لوجتيةمعوناتلهيقدمالعراقكان.خاصأتدريبأيتلقلمولكنه.المثالسبيل
الحصولأجلمنالطائراتخطفعملياتمنعمليةكلفيأمرهيتدثيهووكان
يلعبكانءقلتأنسبقوكما.الطائراتسيرخهويتابعالطيرانحراثهعلى
ينقذواأنعليهمكانممنءاألجانبفيهمبمنءالوفاقاستقطابفيأساسيأدورأ

وكان.لوسكارترشيحزكىمنهوكانالمجالهذاوفي.الخارجفيعمليات
فيءالعملياتتمويلعلىويشرف»الجبهةداخلالماليالمجالفيدورأيلعب
.الشخصيالصعيدعلىلعاثلتهواحدأقرشأيأخذيكنلمحين

القاعدةعلىتحديدأ،الطائراتوخطفءالعسكريةعملياتكمتأثيركانما

الفلسطينية؟الشعبية

فقدالجبهة.إلىاالنضمامعواملمنرئيسيأعامألالعملياتتلكشكلة

أنعليناالسهلمنيكنلملذاجبهتنا.إلىممكنعددأكبرجذبفيأسهمت
قدكانشعبنابحقيمارسالذيالظمإنإذالعمليات.بتلكالقيامعنتنوقف



أبدأبمونونألالموريون

العالمنظرةتغييرأجلمنناجعةوساثلإيجادفيالتفكيرإلىءالبدايةفيأفعناء

منذلكوفعلناءالدوليةاألسرةبوجهصرخةنطلقأنعليناكانقضيتنا.إلى

إلىالفلسطينيةبالقضيةذلكدفعوقدطبيعي.فعلكرأالطائراتخطفخالل

الرأيموقفاالعتبارفينأخذأنفترة»بعدفضلنا»أنناإالاألحدا~.مسرح

توقفها.عنباإلعالنفقمناالعملياتتلكمنالعالميالعام

الفلطينية؟الفصائلينموجودةالتنافسىروحيةكانتهل

أجلمنالعملياتمنقدرأكبربتنفيذمانوعأمتعلقأاألمركانبالتأكيد.
دوافععنفثيثأشيئأبالبحثبدأناأننلبثلملكنناالساحة.علىالوجودتأكيد
لنضالنا.أخرى

التحريرمنظمةعلىالسيطرةإحكامأجلمنيومهاشديدأالتنافسكان
كخطناأخرىأوراقإلىاالستنادعلىحرصناالهدفهذاولتحقيقالفلسطينية.
فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةداخلجدأدقيقينكناتنظيمنا.نوعيةأوالسياسي
برنامجأنضعكنااحترامها.منبدالقواعدذانظامأاعتمدتقدكانتالتي
برنامجهمعليهيكونأنينبغيمابنداءبندألهب»ونبينالجددهلألعضاءتثقيفيأ

كانوالسياسة.الثقافةمستوىعلىأواإليديولوبيامتوىعلىإنالتثقيفيى
الشعبيةالجبهةفيلألعضاءيكنلمالذاتي.النقديمارسوأنالنقديتقبلأنعليه

نوعأأنشأناقدكناالشخصي.المستوىعلىهتىالتصرفحريةفلسطينلتحرير
تلكأمامإجاباتيقدمواأناألعضاءعلىوكاناألخالقية»للرقابةلجنةمن

تجاوزات.أوانحرافأيحصولحالفياللجنة»

النضالفترةخالليسيالرالتنظيمهيفلسطينلتحريرالشعبيةالببهةكانت
فقدءبيروتفيأماباآلالف.الجددالمنتسبونإليهاينضموكاناألردن.في

التيهيفتحوكانتاألهمية.حيثمنالثانيالموقعاحتلتهاثةقوةشكلة
فلطينلتحريرالشعبيةالجبهةبينالحقيقيالفرقولكناألول.الموقعتحتل
فيعضوكلأنواقعفيالعددي،الجانبيتعدىمافيءيكمنكانوفتح



د1حلودححوالعالحأالطا´مرامذخطفا

لنفسهليكؤناألسبوعفياألقلعلىواحدأاجتماعأيحضرأنعليهكانتنظيمنا
كلعلىكانالفلطينية.القضيةمستجداتوعنالسياسيالجبهةخطعنفكرة
عنالصادرةالقراراتوكلالداخليبالنظامويتقيدالسياسيالخطيلتزمأنعضو
صفوفهفييجمعحزبأفتحكانتفتح.داخلغائبأكانالعامالفهمهذاالقيادة.
ولمءالنوعيةمنأهميةأكثرعندهمالكثيةوكانتالمنتسبين.منشتىألوانأ
الجبهةإلىاالنضمامفييرغباأليالشخصأماالمنتسبين.يتابعونيكونوا
أشهر.ستةمناختبارلفترةمسبقأيخضعأنعليهفكانالشعبية

كانثالتيالعملياتتلكالخامثحياتكعلىتركتهالذياألثرهوما

والغرب؟إسراشيلقبلمنباإلرهابيةتوصف

رغمالشخصيىالمستوىعلىجداءسعيدأكنتلبنانإلىعودتيعند
كانتأسرتي.معأعيشأنبإمكانيأمبحألنهءدثاألرفيلمواقعناخسارتنا
الظروفكانتوانحتىءالسابقمنأكثرأراهماوأصبحتتكبران.ابنتاي
ءللمقاومةووقتيطاقتيكلسأكتكنتالدوام.علىبذلكتسمحالاألمنية
كانذلككللكنالفلسطينية»القضيةأجلمنشيآكللبذلمستعدأوكنت

أسرتي.مسابعلى

الشحةمحلىالطائرات»خطفعملياتبعداسميآوضعتقدإسراشيلكانت
الجوانبإهمالعدمعليفرضمماءاألمنيةأجهزتهاقبلمنالمطلوبينالنشطاء
بشخصي.الصلةذاتاألمنية

بالكثيرمتلمةالحيويةالمماثلهذهالغالبفيتتابعالتيهيهيلداكانت
أمنيبمسألةالحادوعيهاوبفضلاألكبر.ءالعبيقعكانوعليهاالشجاعةمن

بهذاتهتمأنهاأشعركنتأننيحدإلىدائمة»يقظةحالةفيكانتالشخصي
إقامتنامكاننغيركناتعقيدأ.أكثرحياتناأصبعتوبذلكيجب.مماأكثراألمر

وكانءجديدةمستعارةأسماءألنفسنانتخذكناجديدمنزلكلوفيباستمرار.
منزلإلىانتقالكلعنههنتخنهكناالذيالجديداالسمتحفظاأنابنتيناعلى



أبدأبمونونالربونالنو

أنعليناكانألنهلهنصديقاتتتخذاأنلهماالمسموحمنيكنولمجديد.

فيجدأ<محدودعددباستثناءاألصدقاءوحتىضيوف»أيةاستقبالفتجنب

معروفغيرأوكامل»شبهبشكلسريأيظلأنإقامتنالمكانينبغيكانالمنزل.

علىولمىميساءتجبركانتالضغوطهذهاألشخاص.منجدأقليللعددإال

تجبرناالظروفكانتالكاملة.شبهوالعزلةالدائمالقلقمنحالةفيتعيشاأن

اإلعالنبعدسيماوالآخرإلىمكانمننائمتانوهماليالنقلهماعلىأحيانأ

لمى،كانتالتاليهاليومصبيحةوفيالجبهة.بهاتقومفداشيةعمليةكلعن

وكتبألعابمنأشياثهاعنالبحثفيلتشرعنومهامنتنهضالصفرى،ابنتنا

طفولةمنتحرمهاالتيالياةهذهبببغضبأتنفجرماغالبأتجدها.كانتفال

الضغوطتلكوابنتايزوجتيعانتوقدأترابها.جميعشأنوجميلةطبيعية

كانأحياءوسطأسرتيعاشتهاالتياللبنانيةاألهليةالحربأثناءخصوصأ

العامفيبيروتعنرحيلناحتىوذلكءالغربيةبيروتفيالقصفيستهدفها

ثمنغاليأدفعتقدولمى،وعياءهيلداعاثلتيآبأنأعترفإنني.1982
االهتمال.يفوقبماوالمعقدةالصعبةحياتي

أعورهميتدثرونالفلسطينيةالمقاومةقادةمعظمكانءلبنانمعاركخالل

عددكانءالبدايةوفيبه.يقومونتحرككلعندالحراسعددزيادةعبراألمنية

جميعفييرافقوننيكانواوفاق.أربعةمنمكؤنأبحمايتيالمكلفينالحراس

التمويهعلىأكثرنراهنوأصبحنابعد.مافيأخرىوساثلاعتمدنالكنناتنقالتي.

نتخفىكنااألقصى.الحدإلىالروتينتجنبمعءعامةأماكنإلىخروجناعند

عندإلينافوايتعثأنبمقدورهميكنلمأنفسهمأصدقاءناأنلدرجةناجحبشكل

تقودوهيمتعارأشعرأتضعهيلداكانتءالتنقالتمعظموفيبهم.مرورنا

منأحدمرافقةدونمدساءأحملوكنتءمنفرديننخرجكنابنفها.السيارة

علىمعتمدينأعدائنا»منلهاتنعرضكناالتيالدائمةالمالحقةرغمءالحراس

أهياناوأستعملشمسيةنظارةأضعكنتكيفأتذكرالخارجي.مظهرناتغيير

رغميظل»الحمايةمنالنوعهذاأنوجدناوقدوالقبعات.المستعارالشعر



حلدادوأيعحوالمالقةترامتالطانعطف

عندماالحدعنالزائدنشاطكثمندفعتءا972أبريلنيسان/30في

القلبية؟بالذبحةلإلصابةضتمت

وعند.األقاربأحدعندالغداءنتناولءوابنتاناوأنازوجتيءيومهاكنا

وأخذاأللمحدةازدادتثمءممدريفيبضفشعرتءالمنزلإلىعودتنا
فعلهارأوأسهمالفورهعلىذلكهيلداالحظتوقد.جبينيمنيتصببلعرق
نكنلمإذ»أجرةسيارةوأوقفناالشاربنإلىمعأنزلنا.حياتيإنقاذفيالسريع
الجامعةمستشفىإلىممكنوقتبأسدعلتقلنا»الحينذلكفيسيارةنمتلك
قسمإلىوصلناوعندما.المنزلفيوحدهماابنتاناوبقية.بيروتفياألميركية

اسمأزوجتيأعطتهم.دخولنالدىاسميطلبواءالمستشفىفيالطوارئ
كانوضعيألنبشخصيالتعريفإلىءطبيبأبصفتيءسارعتلكنني»مستعارأ
عرفتإنوما.حالكلعلىيعرفوننيكانوااالطباءمنالعديدأنكماءخطيرأ
قلبيةلنوبةتقرضتلحطاتوبعد.المتشفىفيمحمومةحركةدتتحتىهويتي
األطباءأشادأخرىةومت.الحياةأفارقوكدتءاألولىمنأشثكانتثانية

ءشتاعةمنيرالدكتورفعللقد.حياتيإلنقاذتدخلهاوبسرعةزوجتيبشجاعة
جبرانفؤادالدكتورمع»حياتيإلنقاذوسعهفيماكلءحميموصديقزميلوهو
اعتنىوقد.اللحظةتلكمنذليمديقأأمبحالذيالمعروفالقلبطبيبوهو
فيالوفاقإلىتحيتيأوجهأنهناأودمءاألصدقاءمنالعديدمآخرونأطباءبي

كنفاني(`)مخشانومنهم»المستشفىفيزيارتيإلىسارعوامثنالشعبيةالجبهة

التدريسفيعمل.وفلسطينوسرريالبنانبينتنقل.ا936عامعكافيويالكنفاني،غسان)1(
حركةإلىوانفثحبنىجورجالتقى.السياسيفمئاطهجانبإلىوالرسم»واألدبوالصحافة
فيميارتهبتفجر(الموساد)اإلمرايليةالمخابراتجهازاغتاله.ا953العاوفيالمربالقوميين
.ا972يوليوتموز/8فييروثقربالعازميةمنطقة



أبدأبمونرنالمزنرنالنر

أيضأهوحدادوديعالدكتوركانءوبالطبع.بيحللمامصدومينجميعأوكانوا

ألن»وجوارهاالمستشفىفياألمنيبالوضعخصوصأيهتمكانلكنهءجانبيإلى

سعتءعالجيفترةوخالل.مالحقتيفيتاقةجهوزيةعلىكانالصهيونيالعدو

لتعرفالطبيملغيعلىالحصولإلىاألميركيةالمركزيةاالستخباراتوكالة

علىالمشرفوناألطباءرفضءالحظولحسن.دقيقبشكلالصحيوضعي

تحتأمضيتهماأسبوعينوبعد.األميركيينإلىالمعلوماتتلكتسليممعالجتي

هيلداهيأتهلبنانجبلفيمنزلفيللراحةوذلكءالمستشفىمنخرجتءالعالج

اغتيالخبرإعالنمعتلكالنقاهةفترةقطعتءولألسف.المقربونوأصدقائي

.إليهاصعودهلحظةسيارتهفجرواالذينسادالموعمالءقبلمنكنفانيمخشان

مخانالغتيالكان.العمرمقتبلفيشابةوهيلميسشقيقتهابنةمعهقتلتوقد

أنندرككنا.اخترناهالذيالدربذلكثمنباهظأكانفكمءعليالصاعقةوقع

التيالفادحةالخسائروكانتستستمر،الشهداءقافلةوأنطويالزالماالطريق

.القتالمواهلةعلىواصرارأتصميمأتزيدنابهانمنى

دمشقفيءانضمامهمنذإلينابالنسبةاألهميةمنكبيرةدرجةعلىمخشانكان

الجبهةانطالقةمعيقومأنقبلءالعربالقوميينحركةإلىءالخمسينياتفي

كان.اآلخرينالمثقفينمنالعديدوآلراءآلراثهكمنبرالهدفمجلةبتأسيس

دورألعبوقد.كبيرةخلقيةبصفاتويتمتعالقلبمنوقريبأمترافعأمخشان

لم.والدولياإلقليميالصعيدينعلىالفلسطينيةبالقضيةالتعريفأجلمنبارزأ

ومؤلفأكبيرأكاتبأأيضأكانوانماءوحسبالسياسيمكتبنافيعضوأيكن

األدبعلىبصماتهوتركءاألجنبيةاللفاتإلىرواياتهمنالعديدترجمت

حميمأصديقأأصبحءالسنواتمرورومع.عامبوجهوالعربيالنلطيني

واهتمامهعنايتهيوليهاكانالتيمنزلهحديقةفيمعأيلعبونأوالدناوكان.ألسرتنا

التيكنفانيمخشانمؤشحةخاللمنشعبهأبناءبينحيأمخشانظلوقد.الخاص

التيالمبادئخاللومنءومؤلفاتهكتبهخاللمنوكذلكءآنيزوجتهأنشأتها

»إيالمأأشدبصورةوفاتهعشتفقدأناأما.أجلهامنسقطوالتيهياتهوجهت



حدادودبوحوالعالقهالطانيامذخطف

قامتزوجتيلكنالصحي.وضعيبببدفنهفيالمشاركةمنأتمكنلم.`نني
وذلكآنياا»اااألختإلىتعزيةرسالةكتبتكماالدفن»مراسمفيمتمثيلي
طويلةهيااكمالرسالة:تلكفيقلتجدأ.المؤلمةاللحظةتلكفيسرعمها
اا.أيضأطويألالطريقزالوماالشهداء،.ثلة

الرفيقلهتعرضالذيالحادثفكانتتلقيتهاالتيالثانيةالمؤلمةالضربةأما
ءالهدفمجلةمكاتبإلىباسمهبريديظرفوملفقدشريف.أبومبت

وأفقدهويديه»وجههفيءخاصنحوعلىءأصابهانفجاروقعبغتحهبدأ.عندما
العملياتمنللعديدوخضعمزمنةلتشؤهاتتعرضكماءوسمعهىاليسعينه

بمعنوياتيعتفظلكنهءاآلنحتىجسديأيعانيزالوماجدوى.بالالجراحية
عثتهاوالتيءنفسهالعامذلكتمثينالتيالمؤلمةالضرباتبينومنعالية.
باسلباغتيالباريىفيسادالمونفذهاالتيالعمليةءوالمرارةاأللممنبالكثير
بتكليفخاصةمهمةفيباريسفيكانحيثءنيمان/أبريلشهرفيالكبيي

مسؤوألوكانلغخرناىومدعاةكبيرأمناضألباسلكانحداد.وديعالدكتورمن

العراق.فيالعربالقوميينحركةفرععن

وشكلالسوفياتي،االتحادفينقاهةفترةلقضاءنفسهالصيففيذهبت
الشيوعي؟حليفكالكتشافلكفرمةذلك

طبية.فحوصإلجراءموسكوإلىذهبناوعاثلتي»أناءبرغفيمرورنابعد
العاصمةمنكيلومترأخمينبعدعلىالواقعالطبيالمركزإلىومولناوعند

اصطحابتمنعالمطيةالقوانينكانتفقدالمصاعب.أولىواجهتناالسوفياتية
فياالخوةبفضلبديألحألوجدناوقدالمصح.فيذويهمقبلمناألطفال
عضووهوالشاعر،أحمدءهناكوسفيرهاالديموقراطيةاليمنجمهوريةسفارة
سنوات.بعدطائرةحادثفيقتلعزيز»ومديقالعربالقوميينحركةفيقديم

وكانالطبي.المركزبمحاذاةيمتالذيالنهرضفافعلىأحيانأنتمشىكنا
حينبينبزيارتنايقومونالعربالسفراءمنوالعديدفياتالسرالمسؤولينبعض



أبدأبمونونالالنو،بون

حدإلىغذائي،بنظامالدقيقالتقيدعلىوأحرصلوزنيأنتبهيومهاكنتوأخر.

يقدمونهكانواماعلىإقباليعدممناشتكىالطبيالمركزفيالمؤولينأحدأن
دخوليعندكيلوغرامأ85منانخفضقدوزنيأنوالحقيقةطعام.منلي

منه.خروجيعندكيلوغرامأ77إلىالمركزى

وأساتذةاألكاديميينمنونخبةالمسؤولينمنعددإلىتعزفتهناك
لناوضعمغادرتنا،وقبلالسياسية.األحاديثنتبادلكناءالسوفياتالجامعات

وقصرموسكوهفيلينينوضريحالحمراءالساحةلزيارةبرنامجأالسوفياتالوفاق
منوغيرهاالمجهول»للجنديالتذكاريوالنصبلينينغرادءفيميتاجالهر

البالد.فيالمهمةالمواقع

معاللقاءاتوبعضالقراءةعلىنشاطاتياقتصرتيروثإلىالعودةوعند
المكتبإلىعودتيصادفء1973ارامارسأذوفيواألصدقاء.الوفاق

محمدالحقيقي(واسمهغزةمخيفاراالشهيد~عالسياسينشاطيواستثناف
يثيركانمماالكثيرفعلالذيغزةفيالبطلالعكريمؤولناوهواألسمر)»

المقاومةلتصفيةحملةيقودكانالذياإلسرائيلي»الدذئعوزيرءأيانموشيحنق
غزة.فيمخيفارايقودهاكانالتي

.الختطافكبمحاولةاإلسرائيليونقامء1973عامءذلكعلىأشهربعد
ذلك؟حد~كيف

ءاألوسطالشرقلطيرانتابعةءلبنانيةطائرةإلىالصعودوشكعلىكنت

لكننيالعراقيين.المؤولينمنرسميةلدعوةتلبيةوذلكبغدادهإلىمتجهة

مغادرةقررتعندهاالرحلة.هذهبأمرماجهةأعلمقدأحدأبأنشعورانتابني

ألنظنيتحققوقداالحتراس.سبيلعلىبفدادإلىسفريوتأجيلالمطار

وهكذاإسراشيلي.حربيطيرانقبلمناليومذلكفيبالنعلاختطفتالطائرة
األخيرة.اللحظةفينجوت

ءبيروتفيعمالثهمأحدأنبإجراثهقمناتحقيقبنتيجةاكتشفنابعدىمافي



حدادودبومووالعالقهنيامناليا~

فيسأكونوبأننيبسغرناالمتعلقةالمعلوماتسلمهمقدقدورة»وليدءمو
لجنتنافيعضوأالشخصذلككانءولألسفبغداد.إلىالمتجهةثطاثرة

دبي.فياليوميعيثىوهوئمركزية.

وممورأالحادثةعنعريضةعناويناللبنانيةالصحافةنثرتالتاليهاليوموفي
المحاولةتلككانتاا.ااالحكيمفخفيوقعأيانموشيأنإلىاإلشارةمعشي
تقرضتإننيإذءمحاوالتمنلهتعرفتماجميعبينوضوحأاالكثرشي

والديجنازةتشييعموكبفيكنت»1969العامففيأخرى.كثيرةلمحاوالت
بهدفالمشيقينصفوفبينيندشأنالعمالءأحدحاولعندماعشان»ني

اإلسرائيلياالجتياحأثناءأخرى،ةمثوحدثذلك.قبلانهارلكنهتصفيتيى
موجودأكنتالذيالحيعلىالقصفاشتدأن»1982بيروتوحصارنب
ذلكفيمنزليأعيبوقدوجرديآبمكانعلمعلىإسراشيلكانتوربماءفيه

نجوتوقدثوان.قبلأجلسكنتحيثالجلوسغرفةسقفوانهارالقصف
اختطفء1986ا~موفيتمامأ.أثرقدالمنزلمنكبيرأقسمأألنبأعجوبة

تلقربعكريمطارفيالهبوطعلىوأببروهاخامةليبيةطائرةاإلسرائيليون
اللحظةفيسفريموعدبتأجيلقمتلكننيمتنهاهعلىبأننيمنهمظنأأهيب

تلكمتنعلىكانهامة.قضايالبحثالقذافيمعمرالعقيدمنبطلباألخيرة

هوكبيرسوريمسؤولبينهمآخرونوعربفلسطينيونقادةالمخطوفةالطائرة
األحمر.اللهعبد

ذلك؟جرىكيف

مدعترأعشرخمسةحوالىلتقلخامةطائرةأرسلقدالقذافيالرثييكان
يسالراستغرباالهتغاالت<انتهاءوبعدالثورة.بعيداالحتفاالتفيللمشاركة
يبعثهاأنيريدهامةأمووأهنالكإنوقالالرحيلفيالمسارعةنيتيالقذافي
استجبتوقدسفري.أرجئوأنالطائرةتلكأستقلأألإليطلبثممعي.
إقالعهامنقليلبعداختطفتالطائرةألنحظيىلحسنذلكوكانلطلبه.



أبدأبمونونالبذنالنور

هبوطوعندالسكرية.مطاراتهاأحدفيلتمآلإسراشيلإلىبالترتبهوأمرت

اكتشفواوعندئذأرضاءينبطحواأنالركابجميعإلىالخاطفونطلبءالطائرة

ينهم.أكنلمأنني

بذلك)علمعلىالقذافيكانهل

يدفيالوقوعمنأنجوجعلنيماشكبالهوإصرارهلكنءبالطبعكال
وسيلةاإلسرائيليونفيهيوفيلممفتوحأ،صراعأوالعلمعصراعناكانالعدو.

مؤلمةضرباتإليناوجهوابأنهماالعترافمنليبدوالالثورة.ضربأجلمن

كمالهمأخرينفلسطينيينقادةوثالثةكنفاني،غمقاناغتالواعندماجدأ
إسرائيليةقوةداهمتالذينناصر(أ)وكمالالنجار~~أيوسفوأبوعلدوان~~)

فردانمنطقةفيعائالتهمأفرادأمامالرصاصعليهموأطلقواليالبيوتهمخاصة

سنواتفياغتيلواالذينفتحفيالمسؤولينكبارمنالعديدوهناكبيروت.في
جهاد(~).أبوكالشهيدالحقة

الىعاثلتحلجأ.ا935العامفيعسقاالنمدينةمنالقريبةبربرةقريةفيولد:عدوانكمال)2(
.وقطرديةالسوفيوعملبترولكمهندمىوتخرجمصرفيدرس.ا948نكبةبعدغزةقطاع
كوماندوسفرقةاغتالت.فيهاالقياديةالمناصبمنالعديدوتولىفتححركةانطالقةفيشارك
.وتبيفيا973آبريليسأن/ا0فيتليةإسرا

يناقريةفي،ا930العاممواليدمنوهو،النجاريوسفأبوباسماثتمر:النجاريوسفمحمد)3(
ا95االعامبينالملميناالخوانبعمدعةإلىوانضم،1948عامغزةإلىلبأ.الفلسطينية
اغتالته.فيهاالقياديةالمناصبمنالعديدوتولىفتححركةتأسيىفيثمارك.ا958والعام
.وتبيفيا973فيمانأبريل/ا0فيايليةإسركوماندوسنيقة

راملمعافظةاآلنالتابعةزيتبيفيا924عامولد.الفلطينيةالثورةقياديمن:ناهركمال)4(
.ا973آبريليسأن/ا0فيتليةإسراكوماندوسفرقةاغتالتي.وتبيفيواغتيل»والبيرةالله

العديدفيتقلالنكبةوبعد.ا935عامملةاليفيوإلالوزير)محمودإبراهيم(خليل:جهادآبو)5(
وافطلو.ودمشقالجزائربينتنقل.فتححركةتأسيسفيباكرأوشاركالعربيةالبلدانمن
العملياتادارةفيشارك.1982والعاما976العامبينالمعتلةاألوافيفيالعملياتبإدارة
فيفةاالنتفامهندسيأبرزاحدجهادأبويعتبر.ا982عامللبناناإلسرائيلياالجتياحخالل

عمليةفيوذلكتونسفيوجودهأئناءقرطاجفيشهيدأسقط.المعتلةالفلسطينيةاألوافي
ا988-4-11فيففذتايليةاسرإنزال



السابعالفصل

1920العامودروسلبنانإلىاالنتقال

األردن؟مغادرةعلىأجبرتمأنبعدلبناناخترتملماذا

فدعسكريةعملياتبشتنتسمحتكنلمفسررياآخر.خيارلدينايكنلم
هذهعناصرعنجدأبعيدةفكانتمصرأماالجوالن.منانطالقأاإلسرائيليين
فييعيشونالذينالفلسطينيينمنالكثيرهنالككانءذلكوفوقالمقاومة.

قدالقاهرة``)اتفاقكانوأخيرأ.1948العامنكبةبعدإليهلجوشهممنذءلبنان
منانطالقأإسراشيلضدالقتالفيالحقء1969العاممنذءالفدائيينأعطى
خيارنا.تحديدفيأثرهالهاكانالعناصرهذهكللبنان.جنوب

ومولكمعندلبنانفيفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةوضعكانكيف
إليه؟

ولكننيءالشعبيةالجبهةأعضاءعددحولدقيقأرقمأأعطيأنيمكننيال
شاتيالمخيمفيقيادتنامركزكان.كبيرأكاذعددهمإنلكمأقولأذأستطيع

تعت،ا969عامالقاهرة،فيوالفلسطينياللبنانيالجانبينبينتفاتاالهذاعلىالتوقيعتة)1(
.لبنانفيالسلعالنلطينيالوجودتنظيمبهدففوزيهمعملالمصريالدفاعوزيرإئراف
األمراللبناية،األوافيفيالحركةبحريةالفلسطينيينائبينللفتسحبنودأاالتفاقتفقنوت
خرقأإسرائيلاعتبرتهحينفياللبناية.الدولةميادةمبدأحمتعارفأاللبنانياليميناعتبرهالذي
.ا948العامفيلبنانوبينبينهاالموقعةالهدنةالتفاقية



أبدأبمرنونالربونالنر

منقريبأءالجنوبفيعديدةقواعدلناكانتكمابيروت»ضواحيفيلالبقين
وكانتاللبنانية.المناطقفيأخرىقواعدوبضعءالمعتلةفلسطينمعالحدود
علىءموحدةغيرولكنهاءبيروتفيأيضأموجودةالفلسطينيةالمقاومةقيادة
األردن.فيعليهكانتماغرار

اإلسرائيليين.ضدموجهةعملياتناجميعكانتلبنان»فيوجودنااة8مع
ا~ودءعبرالمقاتلونبهايقومتللأعمالعنعبارةالعملياتهذهوكانت
لمأولى.مرحلةفياألهدافتحديدبغيةالمستوطنات»إلىيدخلونكانواحيث
منعاليةدرجةعلىكانوافدائييناولكنءالسهلباألمرإسراشيلإلىالقلليكن

كانواالذينالوطنييناللبنانييندعممنيتفيدونكانواالقتالية.والكفاءةالتنظيم
فيالثبالجبهةبينالتنيقمنوكذلكالحدود،اختراقعلىسرأيساعدونهم

رسائلعبرالغالبفييتمالبلدينبيناالتصالوكانفلسطين.فيوفرعهالبنان
بالضرورةيكونواأندوناآلخرهالجانبإلىالحدوديةالقرىسكانينقلهاكان
~شر.بشكلينقلونهاكانواغربيينأثسخاصبواسطةأوالجبهة»أعضاءمن
وصارواالثورةإلىانضثواالالتينيةأميركامنمقاتلينتحديدأ،هؤالء،وكان

بدايةفيكبيرةبأعداديأتونوكانوابإسراشيل.مرورأفلسطينإلىأسثيدخلون
السبعينيات.

أرمىمنتستفدلمالمقاومةأنيعنيلبنانفيموتدينغيربقاؤكم

كذلك؟أليس.األردنفيهزيمتها

العقودخاللسلوكنانظامفرضماهواألردنمناإلجباريخروجنا
عندماالفلسطينيةالفصائلمستوىعلىموخديننبقىأنعليناكان.القادمة
البحثعندنختلفأنبإمكانناكانلكن.تصفيتناإلىتهدفلمحاوالتضنتعث
.السياسيةلخالفاتناحلولعن

السياسيةحياتيفيالفتراتأصعبإحدىاألردنيةلقاعدتناخسارتناكانت

قائدبصفتيعليكانلكن.الدوامعلىوقلقأاضطرابأتولدالهزيمةالنءالطويلة



ا97هالعامودروسلبنانإلىاالنثمال

منأصبحالمعنة.تلكلتجاوزواإلرادةالشعباعةأمتلكأنعامأوأمينأالجبهة
سياسيأمؤتمرأنعقدأنإلينابالنسبةالمصيريةالتطوراتتلكبعدالضروري

وكذلكعنها،نشأالذيالمعقدوالوضعالهزيمةتحليلبهدفللجبهةوتنظيميأ
جديدة.قيادةولتشكيلالداخلي،نطاعنامشروععلىللتصويت

مهامناورسماألردنفيهزيمتناأسبابتعليلالمعبمنيكنلمواذا
اباالفطربثفياستمرتالتيالداخليةالتناقضاتتفسيركانفقدءالمستقبلية
أكثرأمرأءالمشكالتهذهمنالقيادةموقفوتحديدالجبهة»صفوفداخل
اهتمامي~شكلةالتيالنقاطلهذهالمرجحمنوكانإلينا.بالنسبة~أ
قمتوقدجديد.النشقاقالجبهةتعرضأناألردنمنخروجنابعدالرئيسي
بعدإقرارهوتمالسياسيىالمكتبإلىقدمتههامتقريرفياألولىالنقاطبمعالجة

.197أآذار/مارسفيانعقدالذيللجبهةالثالثالمؤتمرفيذلك

منتقبللمخاصةرؤيةليكانتفقدءالداخليةبتناقضاتنايتعلقمافيأما
الذيالرفضهذاضوءوعلىالسياسي.المكتبفيالوفاقدمنكبيرعددجانب

علىالتأكيدبهدفللجبهةمؤتمرعقدإلىدعرتتلك»رؤيتيلهتعرفت
العاماألمينإعطاءعبروذلكتنظيمنا،داخلالوحدةعلىالمحافظةضرورة
جديد.سياسينطاملتشكيلكاملةمالحياتللجبهة

ءلبنانشمالفياويالبدمخيمفيالمؤتمرانعقادقبلمباشرةعلينا،وكان

شهابأبوقادهالذياالنشقاقأوهوالجبهة»داخلالثالثاالنشقاقنواجهأن
الجهاتبعضمزايداتغذتهانتهازييساريماركسيتوجهذاعراقيأكانالذي
الشعبية.الجبهةإضعافعلىتعملكانتالتي

التيالمجموعةألنءالحظلحسنكبيرأأثرأيحدثلماالنشقاقهذالكن
بعداكتشفناهوقدعليه.لتسيرواضح~رسمعلىقادرةتكنلمبهقامت
استطاععبرعميلاللبنانيةالمخابراتأجهزةتدبيرمنكاناالنثتعاقهذاأنذ~ء

التنظيم.منموفاختراق



أبدأبمونرنالربونالنو

يقومأناألردنعلىكانالذيوالدوراألردنية-الفلسطينيةالعالقاتشكلة
االضطرابأثارتالتيالماثلمنواحدةءالفلسطينيةالقضيةيخصمافيبه

فالمعروف.1970العامهزيمةبعدءالفلسطينيينبينالياسيالمترىعلى
موقفكانمااألردن.مععالقاتإقامةإلىسريعاعادتأنلبثتمافتحأن

الخصوص؟بهذاالشعبيةالجبهة

عماتفقدالزمن.منطويلةلفترةمقطوعةاألردنمععالقاتناظلت
إحياءفيرغبةأيةلديناتكنولمسغرنا،جوازاتسحبإلىاألردنيةالسلطات
ولمقائمأ.يزالماكانمعهجدأالعميقالمياسيخالفناألناألردن»معالصلة
وكانء1990/1991عامءالخليجأزمةبعدإالاألردنإلىالعودةمنأتمكن
العراق.لدعمشعبيمؤتمرفيللمشاركةذلك

ياسربمحاوالتيتعلقمافيالشعبيةالجبهةتراودالشكوككانتهل
األردن؟معالعالقاتإعادةإلىالهادفةعرفات

إعادةأجلمنجاهدةتعملالعربيةواألنظمةالفلسطينيةالبورجوازيةكانت
علىموافقأيكنلمفتحداخلالتياراتمنعددأولكتناالردن.معالعالقات
فيبتحكمهتمفلتعرفاتبيدكانتالتيالكبيرةالرابحةالورقةأنغيرذلك.
قراره.حولالجميعلحثمأكافيةكانتالتيالماليةالمسألة

الغربيةءاألردنضفتيانفصالتؤيأالفلطينيةالتياراتجميعكانت
أيضأ؟الثسبيةالجهةموقفذلككانهل.األخرىعنإحداهماءوالشرقية

للحفاظءبينهمااإلرتاطوفكالغربيةبالضفةاألردنهيلةإنهاءمعيومهاكنا
يهدفكانالذيالصهيونيالسئروعوجهفيوحمايتهاالفلسطينيةالهويةعلى
.طمهاإلىدائمأ

منظمةبنيةعلىاألردنفيالفلسطينييننضالوحدةتداعياتكانتما
التحريرمنظمةفيعضواالفتيةتلكفيتكنلمالنسبيةفالجبهةالتحرير؟
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استخدمتهأسلوبأذلككانهلفتح.جانبإلىقاتلتولكنهاءالفلسطينية

راديكالية؟أكثرمواقفنحوفتحاجتذاببهدفالجبهة

وياءكانعمارأبوولكتنراديكالية.أكثرفتحجعلإلىنسهىكناءنعم
معااالسباحةيحاولكانإنهالقوليمكنهواه.علىإاليتصرفالءلألسف
قائدإلىبالنسبةحاسمأموقفأيشكليكنلمالذياألمربراغماتيأ،كانالتياراا.
منالكثيرقبولإلىتقودهاألردنيالنظاممنخشيتهكانتعمار.أبوبحجم

الجبهة.داخلذلكنرفضكناماوغالبأالتنازالت.

داخلالمركزيالمجلستشكيلاألردننيالملحةالمواجهاتخاللتت
فيالمجلس»ذلكفيالشعبيةالجبهةتشلتوقدالفلسطينية.التحريرمنظمة
ذلك؟فيتناقضهنالكيكنألمالتنفيذية.اللجنةفيممثلةتكنلمحين

بعضفيإليهاممثليننرسلكناالتنفيذية؟اللجنةخارجدائمأنكنلم
الظروفعلىاألولىبالدرجةتتوقفالتنفيذيةاللجنةفيمشاركتناكانتاألحيان.
التحريرمنظمةفيالمركزيالمجلسمنجزءأبالمقابلفشكلكنالكنناالسياسية.

التألففيرمزيأموجودوناانحنالفترة:تلكفيأقولكنتالفلسطينية.

ءنفسهالوقتوفيالمركزي.المجلسوفيالوطنيالمجلسفيأيالنلطيني
وكانالتنفيذية.اللجنةفيممثليندائمأنكنلمألنناءالخارجفيمانوعأكنا
داخلسليمةمواقفاتخاذضمانبهدفكبيرةفغوطبممارسةلنايسمحذلك
التقريراا.منظمة

مذكراتهفيءعرفاتياسردربوفاقمنواحدوهوأيادهأبويهاجم
كلمزايداتيهاجمكماءالفترةتلكنيالشعبيةللجبهةالديماغوجيةالمواقف

التحليل؟هذاطرهتثماهل.غيرهمنثوريةأكثرالظهوربهدففصيل

معركةربحالذيالفريقنفسهيعتبركانالتحريرمنظمةداخلفصيلكل
الجبهةخطابيؤيدونفتحعناصربعضكان.الفترةتلكفيالنفوذعلىالتنافس



يقولون:كانوالكنهماألخرى.الخطاباتمنراديكاليةأكثركانألنهالشعبية

بعدفتحداخلإداناتهنالككانتاا.فتحمعوأيديناءالشعبيةالجبهةمعااقلوبنا

مسؤوليةممثارأبووحثلواالرفععلىتسردواالكوادروبعض19ال0العاميمةهن

وفوةفتح.لمصلحةترجحالنهايةفيالكفةكانتالواقعفيءلكنالهزيمة.
عديمذلككانفتح»وجهفيللوقوفإلينابالنسبةمناسبةاللحظةتكنلمذلك،
الفائدة.

السببهوذلككانهلالوطنية.للوحدةلديكماألولويةكانتولهذا
التحيير،منظمةفيالتنفيذيةاللجنةإلىأخيرأاالنضمامرونتقتجعلكمالذي

المهقة؟بهذهشخصيأأنتتقململماذاالشعبية.الجبهةعنممثلإرسالعبر

بمواصلةلنايمحماهيالوحدةأناألردن،فيالهزيمةضوءعلىفهمناء
دوراتإحدىفيمشاركتناخاللمنعنهناعشبىهذاالوحدةهاجسالنضال.

1972أبريليدن/فيالقاهرة،فيالفلسطينيىالوطنيالمجلس

صغيرةبتنظيماتءالقاهرةفيعقدالذياالجتراعذلكخاللاستعفاءوقد

اجتماعاتفيشخصيأأشارككنتالنضال.عبرالتكاتفهومعلنلهدف

أكثركانتعبثته»بهدفءبالشعباالتصاللكنالفلطينيآالوطنيالمجلس
كماذاك.أوالمجلسهذافيالجبهةتمثيلبدورالقياممنإليبالنسبةأهمية

كناالراديكالية.مواقفيخاللمنفتح،اجتذاببإمكانيةمطلقأأعتقدلمأنني
هوءاألولالمقامفيمدفناءكانأوهام.أيةعنديتكنلملكناألفكار،نتبادل

باألنظمةفتحعالقةنكبحأننريدكنافتح.قبلمناالنحرافتجثبعلىالعمل
عملعلىاالتفاقفكانالثانيىهدفناأماوالمصري.األردنيكالنظاميناليمينية

قبلناءالسببولهذااألزمات.أوقاتفياالنقسامتجنبأجلمنمشترك

الخطتصححعلىفتحوينينناالمعركةولكنالتنفيذية.اللجنةإلىاالنضمام
وشائكة.طويلةكانتالتحريرلمنظمةالياسي



الالد0العامودروسرلبنالىإلياالنفتال

مناعتبارأاللبنانيوالجيشالفلطينيةالمقاومةبينالصداماتاشتدت

فيفعلواأنلهمسبقكماءيسقونالفلطينيونكانهل.1973العامربيع
أفضل؟بثكلإسراشيلمواجهةأجلمنالدولةداخلدولةإقامةإلىءاألردن

مؤثرأوجودناكانلبنان.فيالحركةبحريةفتمتو73و72العامينخاللكنا
خالفأجداءفسيفأكاناللبنانيفالجيثراللبنانية.آسلطاتإلىبالنبةومزعجأ

نشاء.ماوفقبتجاوزهلنايسحكانالذياألمراألردني»الجيشعليهكانلما

أيضأتنفيدكناكمابها.يستهانالقوةلبنانفيالفلطينيونءأصبحذلكوفوة
واتجهتبعدىمافيساءتاألهورلكتنالوطنية.والقوىاللبنانياليصاردعممن

ثمالصعوبة.بالغةأصبحتثماالضطرابنحواللبنانيةآسلطاتمععالقاتنا
بيروتفيالالجئينمخيماتحولمعناصرعفياللبنانيةالقوىبعضدخلت
وكانتإسراشيل.ضدموجهةتزالماكانتالرئيسيةالسكريةعملياتناكونمع

ءالذريعبالفشلمنيةاألردنيةتجربتناأنجيدأالحظتقداللبنانيةالسلطات
كلماتعمد»كانتهناءمنأيضأ.لبنانفيالسيناريوذلكيتكررأنفأرادت

فصاثلهامنفصيللكلكانالتيالمقاومةعلىالتضييقإلىالفرصة»لهاسنحت
الثورة»حمايةالشعبيةالجبهةمقاتليمهمةوكانتبيروت.فيهلعةعناصر
القضيةلدعمالعامةوالتعبئةءاللبنانيةالوطنيةالحركةمعالعملوتنيق

الفلسطينية.

تصبحأنقبلءالمقاومةبضرباللبنانيالجيشبدأء1973مايوأياراوفي
هوحولنامنالمتصاعدالضغطعلىراناكانالدولة.علىخطرأتشكلقوة
برجمخيموفيالمطارطريقوعلىوشاتيالصبرافيالفلطينيةالجماهيرتعبئة
لبنان.فيكافةالفلطينيةالتجمعاتوفيالفاكهانيوحيجنةالبرا

منمقربةعلىالكائنمنزليفيكنتالمحارك»بدءمنقليلةساعاتوقبل
هيلداجاءتعندماءبيروتفيحسنبثرمنطقةفياللبنانيالجيثرثكناتإحدى

ساعةمنأقلوبعداالنفجام.وشكوعلىخطيرأباتقدالوضعبأنلتخبرني
آخرإلىمكانمنالتنقلوأصبحواالشتباكات»النارإطالقتبادلبدأذلك»على



أبدأبمونونالالنرربرن

فيهأقيمكنتالذيالمبنىعلىالقذائفبعضسقطتوقدالخطورة.منتهىفي
مجفزغيرالملجأهذاوكاناألرضي.تحتماالطابقإلىالنزولعلىفأجبرتنا
أناقررنابالمقاتلين؟لاللتحاقالخروجإلىالبيلكيفبالحشرات.ومملوءأ
هيلدافاتصلتإسعاف.سيارةفيأخرجوأنمريضبأننيأتظاهرأنوزوجتي
الظروفتلكفيزربتهمعوصلأنيلبثلملبنانيطبيبوهواألصدقاءهبأحد

القذائفكانتحينفيالمعاركداثرةمنالخروجمنتسكنتوهكذاالخطيرة.
عاليأ.تقديرأالشجاعةخطوتهالصديقلذلكقدرناوقدالمنزل.علىتتاقط

المرحلةهذهلكنجدأ.عيرأأمرأالتنقلتجعلالمكشفةالهجماتكانت
قاسيةضربةتوجيهمناللبنانيالجيشىيتمكنأندونتوقفتالمعاركمناألولى
اللبناني.البيشوبينبينناموقتةهدنةإلىالتوصلتمثمالمقاومة.إلى

قبلمنإسراشيلعلىالحربأعلنتءا9ال3أكتوبياألول/تشرينفي
أليس.حربكمتكنلمالحربتلكولكن.والسوريالمصريالجيشين
كذلك؟

قادرةغيراألنظمةتلكأننظتنكناالشعبية.للجبهةمفاجأةذلكشكل
عجزهاحولالكثيركتبناقدوكناايل.إسرلمواجهةسياسيأجاهزةوغيرعسكريأ
فلسطين.تحريرعن

األطرافهبأهدافتنخاعأنمنجماهيرناعلىخشيناءالحربنشبتوعندما
عبورفيالمصريالجيشنجحعندمااألولىاأليامخاللخصوصأالمتصارعة،

ءمطلقبثكلالحربتلكنعارضنكنلمبارليف.خطواختراقالسويىقناة
تلكهدفأننعتبركناالفترة-تلكفينقولهماغالبأكناأمروهذا-لكننا
أننعلموكناسياسية.تسريةإلىللتوصلعسكريتقدمتحقيقهوالحرب
أننعلمكناكمافلطين.تحريرغيرآخرشيآهوالحربلتلكالحقيقيالهدف
بالمشكلةالخاصةرؤيتهوأنسيناءهاستعادةهواالداةأنورالرئيسهدف

دولةإقامةمعاالداةكانفإذارؤيتنا.عنجدأمختلفةكانتالفلسطينية



ا970العامودروسلبنانإلىلاالنث

فكانالسوريونأماإليه.بالنبةأساسيةتكنلمالالجئينعودةفإنئلسطينية»

ومن»67عاموهاخسرالتيالجوالنهضبةيستردواأنشيءهكلقبلءيهمهم
الفلسطينية.للقضيةالدعممواصلةفياالستمرارثم

حولجدأوواضحةواقعيةفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةفيرؤيتناكانت
وهمية.حلولبأيةإقناعنابإمكانهميكنلمالنقاط.هذهجميع

حدثأتثكلالعسكريالمجالفيالجاريةالتطوراتأناعتبرتأننيغير
المصريالجيشينببطولةنعترفأنعليناكاناالعتبار.فييؤخذأنيجب

بينمصرفيأنجزتالتيالعسكريةواالستعداداتءالمعاركخاللوالسوري
قدالناصرعبدكانالشاذلي.الدينسعدإشرافتحت1973والعام1967العام

شتنمنالتمكنبهدفءالعسكريةالمؤسسةبناءإعادةفياإلسرئععلىحرص
ذلكإرادةأنيثبتالذياألمروهوءأفضلبشكلإسرائيلضداالستنزافحرب
لهذهاإلعدادوكان.67العامهزيمةبفعلتخطمتقدتكنلمالكبيرالقائل
قاع.اللوزيرمنصبفيكانالذيفوزيمحمدبإشرافتمقدالحرب

يعنيفهلءالحربلتلكالرئيسيالهدفهوفلسطينتحريريكنلمإذأ
الفلسطينية؟القضيةعلىيدهموضعأرادواوالمصريينالسوريينأنذلك

مناالنتقاصأريداللكنني.الخاصةمصالحهموللمصريينللسرريينكان
مابفعلعسكريةانتصاراتمنسنبالهوماوالمصريالسوريالجيشينبطولة
إلىضروريةتظلاإلشارةأنغير.المعركةأرضعلىكبرىتضحياتمنبذاله
ثورةهنالكأنذهنهماعنيغيبيكنلموالمصريالسوريالنظامينأن

عمارأبيمعيتباحثونكانوافهم.المفضلرجلهمكانعرفاتوأن»ومقاومة
لتحريرالشعبيةالجبهةاستبعادجرىهذاوعلى.لرغباتهميتجيبكانألنه

عنيصرفهمكانحدإلىوحاسمأواضحأموقفناكان.الفترةتلكفيفلسطين
.معناالتعامل



أبدأممرثونالالثورثون

تقاربهابفضلءالفلسطينيةالتحريرمنظمةحققتهالذيالكبيرالمكبكان

فيبهااالعترافتحصيلهوتشرين/أكتوبر»حربخاللالعربيةاألنظمةمع

ء1973نوفمبرالثانياتشرين26فيالجزاثرءفيانعقدتالتيالعربيةالقمة

كذلك؟أليسااءللفلطينيينالوهيأالشرعيااالممثلبوصفها

بصفتيالجزائرفيعليهنفسيفثأتوقدبالفعل.كبيرأمكبأذلككان
الفلسطينية.التحريرمنظمةفيعضوتنظيمعنمؤوال

العربية-اإلسراثيليةالحروبعنمنفصاليكنلمأكتوبرحربانتصارإث

علىكاناألميركي،الخارجيةوزيركيسنجرءهنرييريدهكانلمافوفقأالسابقة.

العربيالصرعإنهاءطريقفيالعربيةالبلدانتدمعأنهذهتشرين/أكتوبرحرب

نياتهتخفيبطريقةالوضعلنايعرضمحتارأبوكانجهته»ومناإلسرائيلي.

الدورةفيجرتالتيالنقاشاتقلبفيكانتالمسائلهذهوكلالحقيقية.

.1974ايونيرحزيرانفيانعقدتالتيالفلسطينيالوطنيللمجلسعشرةالثانية

لتحريرالشعبيةالجبهةموافقةهيإليهاالتوصلتمالتيالرثييةالنتيجةوكانت

علىفلسطينيةوطنيةسلطةقيامعلىءالداخليةالنقاشاتمنالكثيربعدءفلطين

انطالقأالتحريرمعركةمواصلةمعالفلسطينيةاألرضمنتحريرهيتمجزءكل

أرضعلىتمارسأنشرطءالوطنيةالسلطةتلكقيامإلىجميعأنطمحكنامنه.

استمراريةفيفجاعتهاويضمنجيدةنتائجبتحقيقلهايسمحبماءمحررة
يظهروكانالموضوع»هذانثيركناعندمامعنامتفقأيبدومحتارأبوكانالنضال.

باتصاالتيقومكانفقدءالكواليسفيأماوالقومي.الوطنيالخماسمنالكثير

به.يعدناكانمايفعللنأنهتظهر

،1974أيلول/سبتمبرفيأيالوطني،المجلسانعقادمنشهرينبعد
التحريرلمنظمةالتنفيذيةاللجنةمنممثلهابسحبالثمعبيةالجبهةقامت

حدثتجديدهومنعرفات.ااااانحرافعلىاحتجاجأوذلكالفلطينية»
حولوخصوصأاالستراتيجية،الخياراتحولالفلطينيةاالخةفيعاتتمت



ا970العاموأرومىلبنانىالياالنتقال

اللجنةمنانسحبتملماذا.فلطينتحريرإلىتؤديأنيفترضالتيالمراحل
التنفيذية؟

الفلسطينيةالوطنيةالوحدةعلىالمحافظةهمالمذلتينعندنااألولويةكانت
أنالحظنافقدعرفات.انحرافاتلمواجهةالتحريرمنظمةداخلمواقعنا»تعزيز
الثورةإنحضورنافييقولكانأفعاله.عنالبعدكلبعيدأكانعرفاتكالم

الكواليس.فيأقوالهعنعودتهيالحظونكانواالجميعلكنتستمر؟أنيجب
المقدسةالقضيةعنانحرافاتبمثابةاعتبرناهاءعربيةمبادراتبوجودنشعركنا

أبومحاوالتعلىتحديدأ،للراءااالرفضااجبهةتشكيلقررناهناومنللثورة،
األردن.معالعالقاتإعادةعمار

ثالثةمعالرفضجبهةبتشكيلوقمناالتنفيذيةاللجنةمنإذنانسحبنا
القيادةفلطين-لتحريرالشعبيةوالجبهةءالعربيةالتحرير(جبهةأخرىتنظيمات
(أحمدماهرأبوالرفيقوكانالثمعبي).النضالوجبهةجبريل،أحمدبقيادةالعامة

شهرهكلمرةاجتماعاتهاتعقدكانتالتيالرفضجبهةمسؤولهواليماني)
االجتماعات.تلكلحضورجهديبكلأسهىوكنت

األخرى.العربيةالبلدانباعترافالرفضجبهةتحظلمءالعراقوباستثناء
الشهية.الجبهةمععالقاتإقامةإلىالفترةتلكفيسعتاوليبياالجزائرأنغير

تلكبدايةعنلإلعالنالبلدينلهذيناألولىبزياراتيقمتءذلكوعلى
ء1973العامحتىءنكنلمألنناثناءحلفاداثرةفوشعكناوهكذا»العالقات.

تحريرنريدوبأنناءواقعيةبالالتتهمنافتحكانتوالعراق.اليمنبغيراتصالعلى
توازنيأخذبحلتسمحالالظروفبأنردنافكانواحدة.دفعةكلهافلطين
لووحتىاألحوال.منحالبأيلمصلحتنايكنلموالذياالعتبار،فيالقوى

كناألنناالحل.هذاسنرفضفإنناءفلسطينتقيمعلىقائمحلإلىالتوصلتم
الحلهذامنمحثار»أبوأيءالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادةتجعلأنفخثسى
الغلطينية.للقضيةالظروف،أسوأوفينهاية»حألالموقت



أبدأممرثونالالثورثون

الفلسطينيةالتحريرمنظمهبيناألولىباالتصاالتعلمعلىكنتمهل
واألصوكيين؟

الفلسطينيةالبورجوازيةكانتنعرفهم.كناوسطاءعبراالتصاالتتلكجرت
سبقالتيالفلسطينيةالشخصياتمنفالعديداألميركيين.معالتقاربباتجاهتدفع
بعدوبالتحديدتدريجأ»رأيهاغيرتفلسطينكاملتحريرأجلمنوناضلتلها

شجعالتفاؤلهذاأنكماالتفاؤل.منزائدةجرعةأعطتهمالتي1973حرب
األميركيين.معاتصاالتبإقامةعرفاتتطالبأنأخرىشخصيات

عامأيبقليل»ذلكبعدالمتحدة،األممأمامعرفاتخطابيكنلم
رجلخطاباألخرىباليدوالصدسبيدالزيتونغصنيرفعوهوء1974

الخصوص؟بهذاالشعبيةالجبهةرأيكانمااستسالمي.

قدخالفاتأنالصيحمنكانواذاالكامل.بالتأيدالموقفهذااستقبلنا
إلىالظهورمنمنعهاعلىحرتمنافقدالصددىبهذاالشعبيةالجهةداخلوقعت
جيدأاعترافأشكلقدالمتحدةاألممأمامالخطابهذاكونمعوحتىالطن.
فإنءالشعبيةالجبهةفيهابماالفلسطينية»التحريروبمنظمةالفلسطينيبالشعب
ءلعرفاتالحقيقيةباألهدافالداخليهالمستوىعلىمتعلقة»ظلتالمشكلة
أنتجثبنريدكناالدولية.لألسرةأوإلسرائيلتنازالتمنتقديمهيريدوبما
عرفاتعاشحيثالتسويةبنهجالقبولهوندفعهأنعليناالذيالثمنيكون
لتحقيقاالنتصارهذااستثماريريدعرفاتوكانالديبلوماسي.انتمار»نشوة
العامحربفبعدالوطنية.بثوابتنافظرناءوجهةمنالضررهتلحقمياسيةأهداف
ذلكفيويستخدمالديلوماسيآالطريقعلىكثيرأيراهنعرفاتأمبحء1973
ماأننعلمكناءذلكمنالعكسوعلىالعالم.فيالحلفاءمنالعديدمععالقاته
لنالصهاينةوأنالناصرهعبدالرئيسىقالكماءبالقوةإاليتردالبالقوةأخذ
الديلوماسية.بالسبلفلسطينعنأوالغريةالضفةعنمطلقأيتخلوا



ا970العاوودروسلبنانالىاالتتال

الزيتون.غصنمعالالمسدس،معإذنكنتم

األولويةنعطيكنالكنناءالديبلوماسيةوالالعامالرأينستبعدنكنلم
فيبالدخولفعأللنايسمحأنشأنهمنكانماهوالمسلحفالنضالفلبندقية.

إلىالمتحاربونينتهيءحربكلفيكماإذجيد.وضعفيونحنمفاوضات
جدأالجيدةمعرفتيإلىوبالنظرءلكنللتفاوض.واحدةطاولةحولالجلوس
أعلمكنتءالكتبمنالكثيرعنهمقرأتأننيحيثءالنظريةوقراءاتيلصهاينة

مننتمكنلكيالقوةموقعفيونحنالمفاوضاتإلىنصلأنالضروريمنأن
إلىتفضيلنالمفاوضاتفإنالضعيفموقعفيونحنأماحقوقنا.انتزع
حددهالذيفالتوقيتءللمفاوضاتالتمهيديتمأنالضروريمنكانشيء.
للطريقالكفايةفيهبماتهيأناقدنكنلمألنناصحيحأ،توقيتأيكنلمعرفات

الديبلوماسي.

لمإسرائيلولكندماء.إراقةدونأرضناتحريرنستطيعأننالونتمثنىكنا
السهولة.هذهبمثلحقوقناتمنحناألنمستعدةتكن

يعلمكلهفالعالموحدهاءفلسطينعلىمقتصرةإسراشيلطموحاتتكنلم
1973العامحربوبعدالعربية.المنطقةساثرلتشملتمتدالطموحاتهذهأن

بعيدحلمأتعدلمالفلسطينيةالدولةأنالفلسطينيينمنالكثيرونظنءمباشرة
شعبيةتحريرحرببعدإاليتحققلننصرنابأناالعتقادواصلتلكننيالمنال.

األمرأمامإسراشيلوضعبضرورةقناعتيعلىحافظتلقدومريرة.وقاسيةطويلة
حقوقناانتزعمننتمكنلكيءاألرضعلىجديدةمعطياتخلقعبرالواقع»
بالقوة.

الخوفظلفيءالمنالبعيدحلمأالفلسطينيةالدولةاعتبارواصلتملماذا
اإلسرائيليين؟عند1973العامحربأحدثتهالذي

رفعتلقد.العربيللعالمنفسيأانتصارأأوالكانت1973العامحرب



أبدأبمونونالمذنونالنو

المجتمعداخلحتىالزعزعةمنحالةوتولدتجميعأ،العربمعنويات
أنهيومهافكرنايقهر.الالذيالعمالتيعدلماإلسرائيليفالجيشاإلسرائيلي.

فيالساداترغبةبعدمتتمثلكانتالمشكلةولكنالمزيد،فعلالممكنمنكان
انتصارهيستخدملنالساداتأنأرىكنتالمصري.الشعبتطلعاتتحقيق

ءاألميركيينطريقفييسيركانالطريق؟هذافيالسيرمواصلةفيالعكري
القدس.إلىذهبعندماقليلةسنواتبعدظهرماوهذا

طاولةإلىألفلسطينيينيقودأنلهينفيماهوالملحالنضالأنونتعتبى
جهادأبوفتحفيالقائدولكنإسراشيل.إزاءالقوةموقعفيوهمالمفاوضات

حركةفيويندرجالمسلحالعنفيخدمالمسلح)االنضالأنمذكراتهفييعتبر
جديدأزخمأمنحهافيويسهممكملةقوةإليهابالنيةيشكلومنظمةواسعة

دعمقوةيشكلالملحالنضالأنأياا.الهزيمةأوالرفضزمنفي
رتصقعنتدافعونلكنكمالجمود،حالةإلىتصلعندماالياسيةللمفاوضات
األساسيةالوسيلةأنهعلىالملحالنضالإلىتنظرونأنكمحيثمختلف»
للمفاوضات؟للتحضير

ماإذاومؤئرأهقويأطرفأفيهنكونوضحفييتتأنيجبالتفاوضأنأعتقد
إذإلينا.بالنيةمالئمةتكنلمالقوىموازيننريد.ماعلىالحصولنريدكنا
فتحبينقويةخالفاتمداركانتالقضيةوهذهعامأ،أربعينمنيتربمامنذ

كنتالمرفوع.هذاحولجهادأبومعتحدثتماوغالبأالثمعبية.والجبهة
إليه.يتحدثمنإلىاالستماععلىالحرصدائمكانألنهكثيرأأحترمه



الثامنالفصل

السوريوالتدهلاللبنانيةالحربالحانل

تفجيرعناصرمنواحدإلىلبنانفيالمسلحالفلسطينيالوجودلتحق
كيف.1990والعام1975العامبيناألرزبلدأدمتالتياألهليةالحرب
األولى؟المعاركعايشتم

معالغداءطعامنتناولء1975نيسان/أبريل13فيهالواقعاألحدهيومكنا
فلسطينيينعماألتقلحافلةتقرضتعندماميداءفياألصدقاءأحدعندالعائلة

وتحابمنكبيرعددوقتلءبيروتفيالمسيحيالرقانةعينحيقفيالعتداء
وعلىاالنعزالية.القوىارتكبتهالذياالعتداءهذالخطورةصدمتوقدالحافلة.
مؤسفة؟مصادفةعنمئهالحادنجمهلالتالي:السؤالنفسيعلىطرحتالفور،
إلىتفضيصداماتإلىالفلسطينيةالمقاومةجربغيةبعنايةلهمخططعملأنهأم

تعززالمقاومةيتركأنيمكنهالالمعاديالطرفأنجيدأأعرفكنتتصفيتها؟
لمثورية.قاعدةلبنانمنلتجعلاللبنانيةالوطنيةالحركةمعأطوللفترةتحالفها
فيسنواتقبلعليهكانتكماالعسكريةمواقعناتتعززأنيقبلونخصومنايكن

األردن.

المكتببإمكانيكنلمءالرمانةعينهجومأعقبتالتياألياموخاال
هذاحولالموقفحسمإلىتنوقلأنبإمكاني،والءللجبهةالسياسي
ومعالهجوم.منفذيقبلمنتقدملمواضحةمعلوماتأيةألنوذلكءالحدث
بهدفوضعهتةقدمخططأأنواضحبشكللناظهرءالمواجهاتاستمرار



أبدأبمونونالمزنونالنو

الخلطيني.العسكريالوجودمنوالتخلصلبنانمنالفلسطينيةالمقاومةابتثاث

فيشيآكلستحرقالتيالشرارةكانالرمانةعينحادثبأناقتنعناوعندها

األمد.طويلةحربنشربتوقعناذلك»منوانطالقأطريقها.

أولوياتحولتتمحورللرأخطةوضعضرورةفيأفكربدأتهناءومن
خمس:

فياألساسيةالقوةتكونأناللبنانيةالوطنيةالحركةعلىيجب)1

المتعلقةالمسائلجميعفيخاصةأهميةتعطىأنالمفيدومنءالمواجهات
بلبنان.

اعترافيمعءالمعركةعناإلمكانبقدرالطائفيالطابعنبعدأنعلينا)2
الفترة.تلكفيذلكبصعوبة

عسكريتدخلدوناليلولةأجلمنفعلهيمكنناماكلنفعلأنعلينا)3
محايد.كوسيطسياسيبدوردمشققيامنقبلأنيمكنناءوبالمقابلسوري.

أجلمنلبنانجنوبفيفلسطينيعسكريبوجودنحتفظأنعلينا)4
الغداثيين.عملعلىوالمحافظةهجماتهاوصدإسراشيلفدالمعركةمواصلة

نمنعوأنءالالجثيينمخيماتفيالمدنيينحمايةفؤفنأنعليناأخيرأ،)5
حدأقصىإلىتشاركنجعلهاوأنالمخيمات،هذهعلىللهجوممحاولةأية

اللبنانية.الوطنيةوالحركةالمقاومةجانبإلىالمعركةفيممكن

بينخطيرةأحداثءا973العامفيثمءا969العامفيتفبترت
الجيثركانالفدائيونبهايقومكانعمليةكلوبعد.اللبنانيوالبيئىالمقاومة

مناألردنفيكانتكماتعودالمشكلةأنأي.لبنانبضربيرآاإلسرائيلي
كيف.للخطرأراضيهعلىلبنانسيادةضتعتالفلسطينيةالمقاومةأنحيث

الفترة؟تلكفيالمذلةهذهإلىتنظرونكنتم

إنلهمنقولكنا.عاألوفمنفهموتخقاللبنانيينهواجسنفهمكنا
جملةالتوطيننرفضأنناكمالبنانفيأطماعأيلديهمليىالفلسطينيين



السوريوالتدقلاللبنايةالعرباندالثع

يكنولممقاومينكنا.الوحيدةأمنيتناهيديارناإلىالعودةوانتفصيالى»

عامالموقعةالقاهرةاتفاقيةأنخصوصأ.نقاتلأنغيرشيئأنفعلأنبإمكاننا

.لبنانمناإلسرائيليةاالعتداءاتعلىبالرأالحقتعطينا1969

انتقامية.متلضربايتعزضونكانوااللبنانيينولكنءصحيح

يكنلمالالجئين.عودةوتمنععلدوانيةبأعمالتقومكانتالتيهيإسراشيل

العودة.سبيلفينقاتلأنأجلمنلبنانفيالبقاءغيرخيارعندنا

طويلة؟حربأستكونالحربهذهبأنتعتقدونجعلكمالذيما

اللبنانيةالوطنيةوالحركةالفلسطينيةالمقاومةتجاهاالنعزاليةالقوىموقف

فيمشكلتانهنالككانتتجنبه.يمكنالأمرأكانتالحرببأنأقتنعجعلني
جميعكانتبالطائفية.تتعلقومشكلةءاالبعتماعيةبالطبقاتتتعلقمثكلة~ن:

الفوارقأالحظكنتيساريأ»رجألوبصفتيالحرب.لنشربمهيأةالعناصر
فيالمحرومةالطبقاتوبؤسلبنانفيالكبيرةالبورجوازيةحياةبينالصارخة
كانتحيثبيروتفيهابمااألخرىاللبنانيةالمناطقمنوالكثيرلبقاعواالجنوب
لبنانيينأنأعلماا.البؤس«ااحزامببيروتالمحيطةالفقيرةالمناطقتوصف
ااءلبنانحرباندالعفيالسببهمااالفلسطينيينبأنالدوامعلىاعتقدواكثيرين
ءالطوائفبينحربأكانتالحربتلكبأنأجيبهموأنايقولون.كانواماعلى
الحرب.تلكعليهمفرضتقدالفلسطينيينوأنءاالجتماعيةالطبقاتبينوأيضأ
ولكنءاللبنانيةالوطنيةوالحركةجنبالطكمالمعمتحالفينكانواأنهمصحيح
الحرب.تلكفيكبيردورلهماكانالطائفيةوالتركيبةاللبنانيينبينالطبقيةالهؤة
الشيعةكانحيثالفاضحة»الخللمطاهرمنالكثيريعانياللبنانيالمجتمعكان

المباشرةاألسبابأحدكانتاالجتماعيةاالنقساماتأنفيشكوالمهثشين.
بالنبةلبنان.فيالفلسطينيةالتجثعاتعلىشكبالانعكسممااألهليةللحرب
يهتنا.الذيالوحيداألمرهيإسراشيلمقاومةكانتإليناه



أبدأبمونونالننبىالنور

المقاومةعملياتبتعزيزاللبنانيةالوطنيةالحركةمعتحالفكملكمسمح
إلىالداعيةمطالبهبتكثيفاإلسالمي-التقدميللصفسمحكماءإسراشيلضد
كذلك؟أليىاللبنانية.الجماعاتبينللسلطةجديدتقاسم

كالحزببأطرافهااللبنانيةالوطنيةالحركةمعالتحالفسمحءبالفعل
الناصري،والتياراالجتماعي»القوميالسوريوالحزباللبنانيهالشيوعي
الجانبين.مواقعبتعزيزسمحءجنبالطكمالبقيادةاالشتراكيالتقدميوالحزب

الوطنيةالحركةأطرافومجملجنبالطمناصريشأنشأنهمءفالفلطينيون
ءالرئيسيةمطالبنايدعمونهؤالءكانلذامهتشرن.بأنهميشعرونكانواءاللبنانية
بينالطموحاتالتقاءومعءلكنمطالبهم.إلىبالنيةنضهالشيآنفعلوكنا
بالنيةءمتمثلةظلتاألولويةفإنءوالفلسطينيينواإلسالمييناللبنانياليسار
عنصرغيرالوطنيةالحركةفينرىنكنلمالفلطينية.القضيةعنبالدفاعإليناه
لقنيتنا.دعم

جنبالطكمالكانوعندما.1976و1975عاميفيذروتهاالمقاومةبلغت
كانذلكفإنااءالسلطةإلىتوصلناأنيمكنهاالتيالقوةإلىنستنداانحنيقول:
نحنأماءالجبلفيمتمركزأاالشتراكيالتقدميالحزبكانقوتنا.مقداريظهر
السالحتجارمنكثيرلبنانفيكانالبحر.طريقعنالسالحعلىنحصلفكنا

لشراءالمالمنيكفيمايمتلكمحتارأبووكانرابحة.صفقاتلعقدالجاهرين
األخرىاألطرافمعيتقاسمهاالءفتحأيءتنظيمهكانوانءالالزمةاألسلحة

الحدودعلىءالجنوبفيأماالخامة.ترسانتهفصيللكلكانتالنادر.فيإال
أوبشكلجيدةبطريقةيتماللبنانيالبيشمعتعايشناكانفقدءإسرائيلمع

اللبنانيالجيشىيكنلمالمنطقة.قائدعلىذلكفييتوقفاألمركانبأخر.
المقاومة.دعمفيدوربأييقوم

جنبالط؟كمالعنتحدثناأنلكهل

نوعه.فيفريدأالحياةفيأسلوبهكانخاص.نوعمنشخصيةجنبالطكان
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إلىيأويكان.اابالقمحااالعالجبعنوانكتابأمرةإليأهدى.مثألنباتيأكان
فيمطلقأيناميكنلمالذيممثارألبوخالفأءمساءالتاسعةفييومكلفراشه
منتصفبعدإالاجتماعاتهيعقديكنلمالذيممثارألبومزعجأذلككان.الليل
الهيبةمنبهيتمتنكانماالحظتوقدقربعنجنبالطكمالعرفتلقد.الليل

.التأثيرعلىوالقدرةوالكاريزها

اللبنانيأ؟العاصمأفيعونيتوزالفلسطينيونالسكانكانكيف

العاصمةوكانتاالهلية.الحربفيالثقلنقطةوضواحيهابيروتكانت
وبيروتءالمسيحيينمنسكانهاوغالبيةالشرقيةبيروتهماقسمينإلىمنقسمة
المسلمة.األغلبيةذاتالغرية

عامءلبنانإلىوصولهمبعدءالفلسطينيينالالجئينيخمئمافيأما
الشرقيةبيروتففيالطائفي.االنتماءعنالنظربغضموزعينكانوافقدء1948
الذينالمسيحيينالفلسطينيينمنوسكانهضبيهمخيممنيمان:هنالككانمثأل»

أخذدونءاللبنانيةوالقواتالكتائبقبلمنواإلبادةالقتلعملياتاستهدفتهم
كماالمنيم.منالطردإلىاألمربهمانتهىوقداالعتبار.فيالدينيانتعاثهم

ألف30حوالىفيهيعيثىكانهيثاكتظاظأااللمحشرالزعترتلمخيمهنالككان
مجازرونفزتالقسوةبمنتهىالمخيمهذاضربتثوقدفلسطيني.´اجى،
الكتائبقبلمنحوصراقدالمخيمانكانأنبعدءالمدنيينبحقءحشية
فكانتالغربيةبيروتفيأما.1976عامالثاني/ينايركانونمنذءفلبنانية

نيآوالغاكهاجنةالبراوبرجوشاتيالصبرامخيميفيتتركزالفلسطينيةفتجمعات
ميداءفيالحلوةعينكمخيمالعاصمة»خارجالفلسطينيالوجودعنعدا

الشمال.فيالباردونهروالبداويصورهفيالرشيدية،منيم

الزعتر!تللهضتعتالذيالرهيبالحصارإنه

انقطاعرغميومأ»ستينمنألكثرالزعترتلفيالتاريخيةالمقاومةاستمرت



أبدأبمينرنالنالنوعزنى

أصابالذيالدمارأشكالكلورغمءالفذاثيةالموادوندرةوالكهرباءالماء
حوالىء1976أغطس/آب12فيالمخيمسقوطلحظةأتذكرالمخيم.
األصدقاء.أحدمنزلمنبالقربمارأعندهاكنتظهرأ.عشرةالثانيةالساعة

الضغطوبفعلالشديد.الضيقمنحالةوانتابنتيالمنزلذلكإلىدخلت
ومنهماألسطوريآونضالهماألصدقاءتذكرتحارة.دموعأذرفتالنفسي،
ببساطتهمثاليأكانالمركزية.اللجنةعضوأمل)»(أبوالخطيبالكريمعبدمحمد

بهدفالجليلإلىذهبعندمابداياتها،فيللثورةحياتهوهبلقدوصدقه.
المعاركتلكفيوقياداتناكوادرنامنالكثيرالمسلح.خسرنالنضالنااإلعداد
المديين.الضحايامنالهائلالعددإلىإضافة

إليناتردبدأتاالنعزاليون.ارتكبهاالتيالمجازرصورةعينيأمامتخيلة
فوقالثممبايايشربونكانوااللبنانية.الكتائبارتكبتهاالتيالفظائععناألخبار
واعتبرناءرهيبةصدمةالمأساةتلكفيناأحدثتلقدبانتصارهم.احتفاالالجثث
شعبنا.بحقإبادةحربهيالحربتلكأن

الخيال.تفوقالمجزرةمننجوامنبحقاستخدمتالتيالعنفأمنافإن
المخيممنيخرجونكانواالذينأفرادهامنكبيرأعددأوفقدتإالعائلةمنليس

علىيقتلونهمكانوابه.المحيطةالحواجزعلىاللبنايةوالقواتالكتائبفيقتلهم
النساءحتىقتلواالفلسطينين.علىاألعمىحقدهمبذلكويظهرونءالهوية

وبعدالزعتر.تلمنخروجهنأثناءأجهضنمنبينهنكاناللواتيالحوامل
المأساةمعالمبدأتالمجزرة»مننجتالتياألسرآالفووصولالمنيمسقوط
عاشهاالتيالرهيبةاألحداثتلكالعيان.إلىبالظهوراألسرتلكعانتهاالتي
الناسهؤالءتجاهكبرىبمسؤوليةشعرتالتيبزوجتيعميقأعصفتشعبنا
العالجمنأشكالإلىوبحاجةالصعوبةشديدومادينفسيوضعفيكانواالذين

خصصتالتيالموقتةاألمكنةفيبزيارتهمتقومهيلدابدأتالخاصة.والعناية
لتخفيفتدعمهموأناليوميةاحتياجاتهملهمتؤثنأنتحاولكانتإليراثهم؟
المأساة.هولعنالتعبيرعنعاجزأوالكالممرعباءالمشهدكانآالمهم.
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كانتالمكثف.القصفتحتطوالولساعاتكبيربتغانزوجتيعملت
الضروريةالتبرعاتتجمعكانتكماالئمهداء.وأسروالمصابينالجرحىتزور

المخيممنالنازحونكانغذائية.وموااويابأدويةمنالمنكوبينالحتياجات

كانتالحقيقي.اسمهاعنيومألهمتكثفلمأنهارغمكبيرأاحترامألهانيكثنى
خمسبعدإالهويتهايعرفواولممنى.الرفيقةهومستعاراسمتحتتتحرك
إلىهيلداكانتشاتيال.مخيمفيأقمناهالشهداءألسرتكريمحفلخاللسنوات
جورجالعامواألمينمنىالرفيقةبينالعالقةعنيتساءلونالناسوكانجانبي،

كلبذلتألنهالهاوحبهماحترامهمازدادزوجتيأنهااكتشفواوعندماحبشى.
طبيةلجنةرأسعلىأيضأعملتآالمهم.تحثلعلىمساعدتهمفيجهدها
يهتممشروععلىوأشرفتءفلسطينلتحريرالشعبيةللجبهةتابعةاجتماعية
النساءمنممكنعددألكبرعملفرصتأمينإلىويهدفالفلسطينيبالتراث

أناستطاعتالحرفيهالعملهذاخاللومنلبنان.مخيماتفيالفلطينيات
الحرمانوتجنبالخامةنفقاتهنبتغطيةلهنيمحدخألالنسوةلهاتيكتؤثن

والفاقة.

الوطنيةوالقوىالفلسطينيونيردأنءالظروفهذهفيالطبيعيىمنوكان
معاركخاللمنالردهذاجاءوقدالزعتر.تلفيحدثماعلىاللبنانية
واألسواقالتجاريةالمنطقةفينشبتالتيالمواجهاتخاللومنالدامورء
االنعزالية.القوىعليهاتسيطرالتيالمناطقومجملوالكرنتينا

الوطنيةالقوىإنالبشرية.البشاعةقشةبلغتقدالحربتلكأنالواقع
أساءتالتيالتجاوزاتمنكثيرأأيضأهيارتكبتالفلسطينيةوالمقاومةاللبنانية
منللكثيربتجنبهاالفترةتلكفيالشعبيةالجبهةتميزتوقدالثورة.سمعةإلى
وحتىءاللبنانيينالمدنيينأمالكبحمايةعناصرناإلىأوعزنافقدالتصرفات.هذه

تجعلأناللبنانيةالكتائبحاولتوقدمسيء.فيتصتبأييقومرفيقكلبمعاقبة
إلىتعىالفلسطينيةالمقاومةكانتحينفيطاثفيأءصراعأاألسواقمعركةمن

القوىمنمجموعاتالمعركةتلكفيتختلطكانتالفخ.هذافيالوقوعتجثب
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كانفصيلكلألناألسواتمنطقةإلىالمقاتلينجميعنزلوقدالمتصارعة.
الوطنيةوالحركةنحنوكناءبيروت.العاصمةمركزعلىالسيطرةإلىيسقى
قلبمايوأيارافيالسوريىالتدخلولكنالحرب»نربحأنوشكعلىاللبنانية
االنعزالية.القوىلمصلحةالموازينجميع

الفلسطينيون؟ارتكبهاالتياألخطاءترجعونإالة

القادةتعددإلىاللبنانيةالوطنيةوالحركةالمقاومةسلوكفيالكبيرالخطأيعود

ولكننيءتميزهاتظهرأناليسارلقوىالممكنمنكان.السلوكيالنهجوغياب
ورأيتءالمعركةبعدومنطقتهامورالدازرتلقد.ذلكتفعللمإنهاللقولآسف
الجدرانعلىالمكتوبةالعباراتبعضكانت.الناحيةبتلكحلالذيالدمارحجم
يكمنااأين:سريفيوتساءلت.الثورةباسمالمرتكبةعاتالفظاعنتكثف
تلكتدينالنسبيةالجبهةكانتاا؟الحاقدةالكتاباتتلكفيوعظمتنافخرنامصدر

.وسمعتهاالثورةإلىتسيآاألعمالهذهفمثل.التجاوزات

لبنان؟فيالتدخلإلىالسررييندفعالذيما

الوطنيةالحركةقواتبين»1976العامربيعفيالشرفمعركةخالل
خافوقدالمقاومة.نصيبمنالبدايةفيالغلبةكانتواالنعزاليين،اللبنانية

جنبالطشخصيةأنخصوصأالوطنية،الحركةنفوذتعاظممناالنعزاليون
اتصلعندها،اللبنانيين.منالكثيرتعاطفإليهتجتذبكانتالكارزمية
نحوعلىاألهورتيرأنخثيةبالذعميطالبونهموبدأواءباألميركييناالنعزاليون

وكاناالنعزاليين.لدعمالتدخلإلىبالسررييناألميركيوندفعوهكذا،أسوأ.
كماالوطنية.والحركةالفلسطينيينانتصارمنءجهتهممنءيخشونالسوريون

خطرأتثكلديموقراطيةقوةفيهيرونكانواألنهمءبجنبالطيثقونالكانوا
أصبحقدجنبالطولكانءالمعركةربحنالكناالسوريالتدخلولوالعليهم.
واالنعزاليون.السوريونيقبلهالذيباألمرذلكيكنولماألوحا.لبنانزعيم
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كانواالسيناريو.هذاإلفشالتدخلواقدكونهمالدوامعلىالموريوننفىوقد

القوى.بينتوازنإيجادأجلمنذلكفعلواإنهميقولون

.1977عامءجنبالطكمالاغتيالبعدأيالتالي»العامفيالوضعتعقدثم
منلبنانمنعإلىيهدفكانالعموريالجيشدخولأنواضحأبداوعندها
اغتيالمعشعرتوقدالفلسطينية.للثورةداعمديموقراطيبلدإلىالتحؤل
جدأ.هامأاستراتيجيأحليفأفقدواقدالفلسطينيينأنجنبالط

كانتاألميركيينأنوأكزرالسوريين.معالمواجهةتلكعلينافرضتلقد
اللبنانياليصاربينتحالفقيامألنالوضع»هذامثلإنهاءفيمصلحةلهم

لذاهلبنان.فيالقوىموازيناختاللإلىيفضيأنشأنهمنكانوالفلسطينيين
أنكفلسطينيينعليناوكاناالنعزاليين.مواقعليعززجاءالسرريينتدخلفإن
معمواجهةفيفرغبنكنلمكوننامعاللبنانية»الوطنيةالقوىجانبإلىنقاتل
اللبنانية.الوطنيةالحركةمعالتكاتفإلىيدعرناكانالواجبلكتندمشق.

تحالفناعلىأبدأنادمألستلكننياألجواءهتلكعنكثيرأاألنابتعدنالقد
تحالفاتعنالبحثإلىيدفعنااألساسيمبدأناكاناللبنانية.الوطنيةالقوىمع
الحزبكانأخرى»جهةومنالعالم.فيوالوطنيةالتقدميةالقوىجميعمع

ربحأنهولوءكبيرةديموقراطيةحركةيشلجنبالطبقيادةاالشتراكيالتقدمي

بكثير.أفضلالفلسطينيينوضعلكانءلبنانفيالمعركة

نضالكم؟علىالسوريثلالتدانعكاساثكانثما

أمامأنفسناووجدناءالمعركةطبيعةفينوعيأتغييرأالسوريالتدخلثأحط
وقداللبنانية.في.الساحةوجودناعنعالدفمنلنابدالكانجديد.وضع
بعضفيالوفاقإلىطلبنانضالنا.تعزيزعلىالعملإلىالسياسيالمكتبدفعت
بينناالقوىميزانفياالختالللكنالموت.حتىأنفسهمعنيدافعواأنالمناطق
امتدتوعندمابيدنا.الخياريكنولمواضحأ،كانالسوريالجيشوبين

ذلك.عواقبكانتأيأبضراوةعنهاندافعأنقررناءالمخيماتإلىالمواجهات



أبدأممرثونالالثورثون

منطقةفيمرور.لدىالسوريالجيشمعمواجهةإلىهذاقرارناأأىوقد
ال.حساباتهمالسوريونأعادعندها.عاليةبرتبةسوريفابطقتلهيثشاتاله
كانذلكألنءلبنانإلىقواتهمدخولبخصوصموقفهمراجعوابأنهمهناأقول
.المنيعاتحربفيالنظرأعادوالكنهمدمشق»قبلمناستراتبيأموقفأ

فيفصولهارويةعصيبةبمرحألءالمخيماثحربخاللءمررتم
كتبتهماوهذا.19ال6تموز/يوليو12وايونيرحزيران7بيناليوميةمذكراتك

المخيمات:علىالسوريالهجومعثفي

الباشا.جرمخيمسقطأمس»يوم.1976حزيران/يونيو7األربعاء
ءوشيوخهونساثهالمخيمأطفالفيأفكروأناعميقحزنالصباحهذايتنابني
االنتدابقواتكانتيومءالثالثينياتخاللفلسطينفيشعبناصوروأتذكر

بهدفمنازلهممنالخروجعلىالناستجبرثملالتجتىمنعتفرضالبريطاني
الذعرمنحالفياألطفاليكونعندماخصومأجدأمؤلمةصورإنهاتفتيشها.
ليضاعففيهنسكنالذيالمكانعنالمياهانقطاعجاءءالصباحوهذاالشديد.

مواجهتهاالالجئينهؤالءعلىسيكونالتيالصعوباتجميعفيأفكرألمي.من
الهزائممنسلسلةبدايةالباشاجسريكونأنأخشىجديدة.تهجيرعمليةفي
المجازرإلىباإلضافةءالنهايةفيلتفضياألخرىىتلوالواحدةءتتعاقبقدالتي
قبلنا.منجديدسياسيتراجعإلىونساؤناءأطفالنالهاضتعتالتي

لنإنناالصباحهذاالجبهةلقيادةاليومياالجتماعخاللللوفاققلت
العسكريةخطتهعنالعسكري)(المسؤولأحمدأبوالرفيقوسألتنستسلم.
تلأطرافإلىقواتناإنزالعلىتقوماستراتبيتهكانتالجديد.الوضحلمواجهة
المعركة.أرضعلىالوضعتغيربأنكفيلةأنهاأتحدخطةوهيالزعتر،

كانأخرى؟مرةاألردنتجربةنعيثيأنيمكنناهلنتراجع؟أنيمكنناهل
الليلةتلكوفيالسيناريو.هذامثلرفضعلىيتزئعالتصميمذهنيفي

قيادةكانتعلوئر).(ناجيإبراهيمأبوفتحمندوبمعلقاءلناكانءالساخنة



اسوريا-تلماللبايهالعربامدالع

تقليصفييرغبعرفاتتنظيمكانلذاتسوية.عنالبحثبصددتزالمافتح
لهيسمحالتوازنمنوضعإلىالوصولبهدفالسرويالنظاممعالمواجهة
السروي.النظاممعالجسررجميعقطعفيراغبةفتحتكنلمللتفاوض.بالتهيؤ

والقوىاللبنانيةالوطنيةالحركةتسكنت.1976حزيران/يونيو19االثنين
كانالماضية.عشراألربعةالشهورخاللالتقدممنالكثيرإحرازمنالفلسطينية
وضعوقدالتحالف.هذاضربيريدوناللبنانيةوالبورجوازيةاألميركيون

واضحلهدفلبنانإلىالسوريةالقواتبدخولتقضيدمشقمعخطةاالميركيون
أنهمأدركناوقدالفلسطينيين.معتسويةتعقبهاءداخليةلتسريةلبنانتهيئةهو

فوجئواالسوريينلكنالهدف.هذاتحقيقأجلمنشيآأيلفعلستعزون
لكنبشدة.يضربواأنرواقرعندهالهم.تصدتالتيالبطوليةالشعبيةبالمقاومة
الحد.هذاعندتقفلمالمعركة

أبلغتقدبالدهبأنأعلمنيالذيالكوبيالسفيرالتقيناءنفسهاألسبوعوفي
الوطنيةللحركةدعمهاعنتوعنبىلبنان»فيالسوريللتدخلبمعارفتهادمشق
االتحادموقفمنوضوحأأكثرالموقفهذاوكانالفلسطينية.وللمقاومةاللبنانية

فياتي.السر

مباشرةعليهاوأشرفلهاخططالتيمحنتيبي(`´عمليةغذتءالفترةتلكوفي
وصولمنقليلةساعاتقبلالمكانفيحاضرأكانالذيحدادوديعكتوراله

تلكعنمسؤولةالشعبيةالجبهةتكنولم.المطارإلىاإلسرائيليةا~ات

.العملية

يوليوتموزا4فيا)(أونكمحنتيبيمطارفيإسرائيليةوسنلكوماقوةففذتها:محنتيبيعملية)ا(
ادحلوديعمنبتوجيهالعاملينالمقاتلينمنمجموعةاختطفتهموهاثنتعويربهدفءا976`

علىالرهائنوكان.فلسطينلتعويرالشعبيةالجبهةبينمبينهالعالقةانقطاعمنمنواتأربعبعل
مقتلعنالعمليةأسفرتوقد.وأثينا)هيبتلبينبرحلةتقومكانتفرنيةركابطائرةمتن

العمليةمسؤوليةاإلعالموسائلألمقتوقد.أوغانديأوعشرينإسرائيليينوأربعةالخاطفين
.بهاعالقةأيةاألخيرةحزهنفيرغمالشبيتبالببهة



أبدأبمرنرنالمزنونالنو

أذاعهاأخبارعلىالصباحهذااستيقظت.ا976يوليوتموزا4األحد
علىتداعياتهافيأفكرورحتمحنتيبيمطارفياإلسرائيليةالعمليةعنالراديو
منإسراشيلتسكنتءفلألسف.المحتلةاألراضيفيأهلنامعنوياتمستوى
كلمنأحبهمكنتالذيناألكفاءالوفاقمنعددفيهاواستثهدءالعمليةإفشال
.لفقدهمالحزنمنبالكثيرشعرتوقد.قلبي

كنا.المخطوفةالطائرةعلىهجومبشنإسراشيلتقومأنمطلقأأتوقرأكنلم
منوغيرهكثبرشيإيالويونالمطرانعناإلفراجعلىستوافقإسراشيلأننظن

المفاوضاتأمامالعراقيلستضعإسراشيلأنتصررت.الفلسطينيينالسجناء
أندونءالرهائنحاةإنقاذأجلمنبوسعهاماكلفعلتبأنهاالعامالرأيلتوهم
لذلكتألستءاالختطافعمليةبفشلأبلغتوعندما.ذلكتحقيقمنتتمكن
فيأهلنابهسيشعرالذيوالحزنالعدوعلىستطفىالتيالفرحةرتوتمق
لوفعألوودتحداد،وديعسيعيشهاالتيالنقيةالحالةفيفكرتكما.الداخل
فيموجودأيزالماكانأنهذلك،بعدعلمت.مساعدتهعلىقادرأكنتأنني
.محنتيبيمطارإلىاإلسرايليةالقواتوصولمنقليلةساعاتقبلالعمليةمكان
ليثبتالعمليةإخفاقجاءوقد.تنفيذهاعلىوأشرفللعمليةخططمنهوكان

حاسمبثكلاستراتيجيتنافيرفضناهأنلناسبقالذيالمغامرخطهفشل
.أجذدي

الذيناألشخاصبأسماءالصباحهذاأعلمت.1976ايوليوتموز5االثنين

هوالجبهةفيقياديأبينهمأنالحظتعندماوفوجثتعنتيبيآعمليةفيشاركوا
بالحاجالملقبجابرفايرالرفيقالشهداءبينمنكانكذلكالعرجا.جايلالرفيق

تزالماكانتعالقاتثقةأنافترضتاالرداء.بأبولقبعراقيورفيقفاير

حداد)لوديعالحركي(االسمهانيوأبوالببهةأعضاءمنالوفاقبعضبينقائمة

المرتبطةالتعقيداتتقفولمسنوات.أربعقبلالجبهةمناستبعدقدكانالذي

منعددقدمهابطلباتووجهتالصباحهذافغيالحد.هذاعندمحنتيبيبعملية

الشعبيةالجبهةتتبنىأنأجلمنالجبهةفيربيةالخاالعالقاتقمفيالوفاق



السوريوالتدقلاللبنايةالعرباندالثع

كانتمنهم.واحدأكانالعرجاجايلالرفيقألنإاللسببالعنتيبيآسداء
عندينشأالذيالنوعمنانفعاليةعواملغذتهاءواعيةغيرأوواعيةمحاولةتنك
جدأمتوترأالجوكانءوللحظاتالقيادة.علىللضغطءاألحداثهز»مثل
السنواتخاللالمبذولةالجهودجميعتذكرتلكننيءالبعضغضبفقديننا.

ألنءالرفضعلىاإلصراروقررتداخليهنظاموضعأجلمنلسابقة
يؤججوأنلمصداقيتنا،ضربةيشكلأنشأنهمنالمطلبلذلكاالستسالم

تبثيللشهداءاحتراميكلومعحاسمبشكلرفضتإذنالداخلية.خالفاتنا
قلبي.علىيديأضعوأناأتكلمكنتالشعبية.الجبهةقبلمنمحنتيبيعملية
شعرتلكننيالوفاق.سيقولهماالقلقمنبشيآانتظرتكالمي،أنهيتوعندما
جميعإصرارذلكبعدأزعجنيومانظري.وجهةعلىوافقواعندماكبيربارتياح
فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةقبلمنففذتقدالعمليةأنعلىاألخبارنشرات
أصلبمنوهوفايرالحاجالعمليةتلكشهداءبينمنأذكرحبش.جورجبقيادة

األكفاء.المقاتلينمنآخرعدداستثمهدكماالمناضلين»

أنءاألخيرةاأليامخاللواضحأ»بدا.1976ايوليوتموز12االثنين
الوطنيةوالحركةالفلسطينيةالثورةصالحفيتكنلمالعسكريةالقوىموازين
المعاركلكنالسورية.القواتدخولبعدتمامأ،منطقيأذلككاناللبنانية.

هذاموقتبشكلأخفتقدكانتوبيروتصيدافيالسكانخاضهاالتيالمظفرة
التدخلسمحلقدالوضوح:منتهىفياألهورباتتفقدبعدىمافيأمااقو.الو

فجحناءأنناغيرالثورة.مواجهةفيالحيويةباستعادةاالنعزاليةللقوىالسوري
تلوحصارالباشاجسرسقوطعلىءالشمالفيالردفيالماضي،االثنينيوم

مناالنعزاليةالقوىتسكنتإذالتاليهاليومفيتغيرتاألهورلكتنالزعتر.
جليةالصورةوتبلورتالوضعخطورةمدىأكتثفبدأتعندهامجددأ.قالتفق
فالقواتمصيرنا.مراحلمنحاسمةمرحلةنواجهكناأنناالواضحمنذهني.في

المنشآتإلىضرباتووجهتوالشمال»وبعلبكالجبلفيتقامتالسورية
وأآىالزعتر.تلحولتضيقالحصارحلقةوبدأتجنوبأ،الزهرانيفيالنفطية



أبدأبمونونالالنو،بذن

بخطورةشعرواالذيناألهاليعنداليوميةالحياةمشكالتتفاقمإلىكلهذلك

المفروضالعسكريالحصارخطورةمنإيالمأأشدنحوعلىاإلنسانيالوضع

قيادةعواخفالضغطهذاثمارقطفالعموري:النظامنياتظهرتوهناعليهم.
المقاومة.

مبعوثجلود(~)الالمعبدالميدالليبيالمسؤولزارناءالظروفهذهوفي

منوكاندمشق»إلىبزيارةتقومأنالمقاومةقيادةعلىواقترحالقذافي،يسالر

اإلذالل.قبولبساطةبكلهومناالمطلوبأنالواضح

كانالعكريهالصعيدفعلىخاص.بوجهصعبأإذناألسبوعذلككان

السوريةالقواتعلىمناوشاتحربنشنوأنبيروت»فيمواقعنافعززأنعلينا

هجماتمنأكثرننقذأنبمقدورنايكنلمهينفيءوالجبلوالشمالالبقاغفي

تراجعتجنبيمكنناكيفبيروت.فياالنعزاليينمواقعبعضعلىتكتيكية

رفضعلىنصرأنالقوىهموازينفياالختاللرغم0واجبنا،منكانجديد؟

الخضوع.يقبلمنكلعلىفيهاهوادةالحربشنضرورةوعلىءاالستسالم

ثورتنامستقبلعلىالحربتلكخسارةتعنيهقدماببالييخطرعندما

المعنويفالعاملتصميم.منعندناماكلتننفرأنعلينابأنأشعروشعبنا»

كانماواذاشيء.كلفقدناقدنكونفقدناهإذاالمعركة؟تلكفيأساسيأكان

مننملكهمافإنءوبيروتالزعترتلفياآلنحتىصمدقدوحدهالشعب
مفاجأة.تحدثوقدالحرب.مساريغيرأنبإمكانهيزالماوعزيمةأسلحة
الوهيأ.خيارناهوذلك

لهايبقلمثورتناأنلوكمايكلحناكانكيرأ.أثرأجلودكلماتفيتركت

الذيالكالمهذابعقمخاأشعورعندهاتملكنيأيام.بضعةغيرالحياةمن

أنالعمكري.قبلالسلكإلىوانضما94االعامفيولدليبيسياسي،بعل:جلودالالمعبد)2(
العامفىالقذافيمعمرالعقيددةتلببيا،فيالحكمنظامغيرواالذيناألحراربالضباطيلتحق
أوأبعدولكنهلييباءفينياكالرجلباعتبارهالعليا،المناصبمنعددأجلودتولى.1969
.ا992العامفيغامضة،ألهبابالمياسيالعملمنابتعد



السوديوالتدخلاللبمايةالعرباندالع

بعدتتمكنلمإمكانياتها»بكلاإلمبريالية»أنحينفيءطويلةمدةمنذأسمعه
طموحاتناكلأنيتخيلأنالسيدلهذايمكنكيفالفلسطينية.قيةالبنلإسقاطمن

وقتأيمنأكثرءاألنأتذكرإننيقليلة؟أيامفيتنهارأنيمكنهاوأحالمنا
مواجهةمنتمكنواإنسانماليينسبعةأنوكيفالكمبودى،الشعبثورةمضىى

األميركية.اإلمبريالية

مماأكثرالسوريالنطامتخدمالليبيةالمبادرةهذهبأنأعترفأنعليولكن
فهنالكليبيا.معخالففيالدخولنريدالأنناإالالثورة.مصالحتخدم

عربية.قوةأيةمعالتحالففرورقإلىإضافةءواإلمداداتالمالإلىاحتياجاتنا

اللحطات.هذهمثلفيالموءيعيشهاالتيالتمزقحالةأنسأنيمكننيال

ماوأنمنهاعلمتبرقيةتلقيتطويلة.شهوروكأنهبطيثأاألسبوعهذامر
لنارفيقينسقوطعنأخرىبرقيةوتبعتهاالحياة،مغارقةوثمكعلىتونغتي

الوثانة.عينمعركةفي

البكاءهإلىبالحاجةشعرتالمعارك.فيالرفيقينهذينلسقوطكثيرأتأثرت
حتىانتظرتالوفاة»أحدأمامنفيوتمالكتعدتأننيغيرفعألىوبكيت
هذهكلوسطداخليفيبغليانأحيانأأشعرإننيالبكاء.واصلتثمخروجه
بدالالهدوء.منبشيآفأشعرالمنزل»إلىأذهبذهني.فيتدورالتياألسئلة
فيأهرفأعطلموأننيتترنح»مشاعريبأنأحيانأأشعراألعصاب.ضبطمن
عامأ.ثالثينقبلعشناهاالتيبالمأساةيذكرنيانفجاركلدويأنا.يومأي

للحظاتيجتاحنيأسرتي.أفرادأحدأمعابتشظيةأنلوكماةمثكلفيأشعر
شيئأعنيوتخففتريعنيكانتوابنتيزوجتيرؤيةلكنءوالمرارةبالكأبةشعور
جديد.منحماسةقلبيفتشعننعيشهاالتيالحزينةاألحداثثقلمن



التاسعالممل

أايفيا...و~مبالقاسفيالسادات
ةيلجلصحيةمشا~

إلىبزيارتهالعماداتأنورالمصريالرئيسقامعندمابهشعرتالذيما

؟ا977نوفمبرالثاني/تشرينفيالقدس

الفلسطينيةاألراضيلباقيإسرائيلواحتاللا967عامالقدسسقوطبعد
»الستينياتبدايةفيمصرعنسورياانفصالوقبلهءوسيناءالجوالنومرتفعات

تلكسجلتفقد.العربيةاألمةتاريخفيجديدأأسوديومأالزيارةتلككانت

العربيالصرعمستوىعلىاألهميةبالغاستراتيجيأتغيرأالمدانةالمبادرة
سنواتبعدفعألوقتلءاليومذلكفيموتهوثيقةالساداتوقعلقد.اإلسرائيلي

شديدةبحيرةأشعراآلنحتىزلتوما.ا98االعامفيأيذلكعلىقليلة
حكمعلىتعاقبايناللذين8القاهذينالناصر»وعبدالساداتبينأقارنعندما
ومنالعربيةاألمةمصالحأجلمنعملأحدهما.مصرالكبيرالعربيالبلدهذا
لمالتيالمجديةغيرالمفاوضاتزوبعةفيباألقةفزجالثانيأماءبلدهأجل
ولحمن.العربيةولألمةالفلسطينيللشعبالعادلةاألهدافتحقيقإلىتفض
منواضحأظهرقدالقدسإلىالعماداتزيارةعلىالعربيالفعلرآفإنالحظ
شكلةلقد.القائمةاألنظمةومعظمالعربيةالجماهيرأبدتهاالتيفةالمعارخالل
.جميعأوللعربالفلسطينيينوللقادةالفلسطينيللشعبمدمةالزيارةتلك

القضيةإلىبالنبتالثماربعضستعطيالزيارةهذهأنالبدايةفيعرفاتظن



أبدأبمونونالرنونالنر

فيأيءالزيارةعلىشهروبعد.الظنهذاعنالنهايةفيتراجعلكنهءالفلسطينية
العربيةالوطنيةالحركاتمجملالقذافيثعثرالعقيددعاأيسبر»األول/كانون

.االداةمبادرةعلىردعلىاالتفاقأجلمنالغربطرابلسإلىوالفلسطينية
خطوةتؤيألمكلهاوسورياالديموقراطيواليمنوليبياوالعراقفالجزائر
ذلكقبل»يعتقدالقذافيكانفقدءالفلسطينيينيخصمافيأما.االداة
يكتفولم»المبادرةلتلكوالتصديالرفضجبهةتكوينبضرورةءاالجتماع
هيفلسطينيةفصاثلسبعةكانت.طرابلسإلىالتحريرومنظمةعرفاتبحضور
والجبهةءالديموقراطيةالشعبيةوالجبهة»والصاعقةءالشعبيةوالجبهةءفتح

قدءالفلسطينيةالتحريروجبهةءالعريةالتحريروجبهةءالعامةالشعبية-القيادة
الصمودجبهةااتكوينإلىتأعونقاطستمنبرنامجأاالجتماعقبلاعتمدت
قررتءذلكوعلى.المؤامرةتلكمواجهةأجلمنمصرااومقاطعةوالتصدي

سنواتقبلشكلناهاقدكناالتيالرفضجبهةحلفلسطينلتحريرالشهيةالجبهة
األخرىالفلطينيةالفصائلسياساتأنرأيناعندماأنضناهنأناوقد.ذلكعلى
.العاداتإلىعرفاتوجههاالتياإلدانةمعوتحديدأ»الصيحالطريقإلىتعود
.طرابلساجتماععلىالداخليةالخالفاتطفتذلكومع

مواجهةأجلمنيكفيماتفعللمبأنهاالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادةاتهمنا
أنهءاألقلعلىالبدايةفيءبصمتهاالنطباعأشاغمحتارفأبو.االنحرافهذا
.رفضجبهةأيةوجوديعارضوكاناإلسرائيليالعدوإلىالزيارةتلكيبارك
وحلالفلسطينيالصفتوحيدهيشعآالجتمهمةأنيرىكانالقذافيلكن

.الراهنةالمشكلة

كانتهينفيءبمشاركتناعآالجتفيمشاركتهيربطجهتهمنالعراقوكان
حلإلىالتوصلالضروريمنأنوتعتبرانمثماركتنافيترغبانوالجزاثرليبيا
ألنالعراقيللموقفتقبلهنالكيكنولم.عمارأبوإغضابعدمبهدف»يوث

أنإال.الساداتلخطوةالمعارضةالعربيةالقوىكلجمعيتطلبكانالوضع
اعتبرناهالذيالمطلبوهوءمتطرفبموقفسورياالتزامعلىتصركانتبغداد



جدبا:صبأمئاكل....ابنبدوكاعبالفأسنيمذالسادا

ولكننيءمطالبهملتأييداجتذابناالعراقيونحاولوقدجهتنا.منواقعيغير
السوريالرثييوجدوقدالراديكالي.الموقفذلكنحوالجبهةانزالقرفضت
واسعةجبهةإنئماءبموجبهايعارضلمتسويةذكاءمنبهيتحلىبمااألسدحافظ
السادات.مبادرةوجهفيللوقوف

قدالقدسإلىاالداةزيارةفإنالفلسطينية»الفصائلمعظمإلىبالنبةأما
التحريرمنظمةتموضعإعادةئمأنئمأنهملتأ،أمرأاالجتماعهذاعقدجعلت

التطوربهذابالطبعوحبتوقداالستسالم.ترفضالتيالقوىحولالفلسطينية
النهاشياإلقصاءكيفيةعلىءواضحبئكلالتأكيدهعبرمنهنستفيدبأنوطالبت
مصيرية.قضايافيمتبانأالتنازالتبتقديمممثارألبيسمحالذيللتوبثه

الءللسالمالالثالث:بالءاتهاالشهيرةطرابلسبوثيقةاالجتماعخرجوقد
إيادأبوبأناالعترافمنليبدوالبإسراشيل.لالعترافالءللمفاوضات

لمالذياألمروهوءالوثيقةتلكصوبغفيمهمأدورألعبقدخلف)(مالح
زعيممصلحةفييكنلملالجتماعالعامالجوأنوالحقيقةعرفات.ياسريعجب
الليبيالمسؤولوهوجلودهالسالمعبدوأنخصوصأءالفلسطينيةالتحريرمنظمة
لخطوةالمعارضةالقوىحشدإلىاألخوينالعربالمندوبينيدفعكانالكبير،
االداة.

واليمنالفلسطينيةالتحريرومنظمةوالجزاثرليبيامنكلاختتمتوهكذاه
التيوالتصدي(`)الصمودجبهةبتشكيلاالجتماعذلكوسورياالديموقراطي

يتصدركبلدلسورياالكاملدعمهاوئكدتمصرىمعالعالقاتتجميدقررت

إسراشيل.معالمواجهةموقع

سيسمحسياسيتقدممنأحرزناهمابأناقتناععلىونحنلبنانإلىعدنا
بوجودفوجثناءبيروتإلىوصولناوعندلبنان.فيالسوريينمععالقاتنابتسوية

والببهةالشعبيةوالجبهةفتحمنكألالفلسطينيالجانبمنوالتمديالصمودجبهأفثت)1(
التحريروجبهةببةالعرالتحريروجبهةالعامة)دن(القياالشعبيةوالجبهةوالصاعقةالدبمرقراطية
.الفلسطينية



أبدأبمونرنالنونالنور

الثبوتية.أوراقناإبرازإليناطلبحيثالمطارهمخرجعندالسوريللجيئىحاجز
معفيهاتفقناابتراعمنخارجينكونناإلىبالنظرشبه-مضحكةمفاجأةذلككان

بفضلسريعأالمشكلةتسويةتشتءالحظولحمنالغرب.طرابلسفيدمشق
الليبيين.اإلخوة

والفصاثلالعربيةالوطنيةاألنظمةمنكألالقذافيمبادرةوضعتلقد
إلىيسقىالساداتكانالذيالتوجهرفضهيجديدةمهمةأمامالفلسطينية

العربية.األمةعلىفرضه

ياسرتجاهموقفكمفيتشدداالقدسإلىاالداةزيارةأحدثتهلى
عرفات)

نرفعألنمجالهنالكيكنلمموقفه.علىمناكلبقيءاألصحعلى
جبهةإلىاالنضمامعلىالتحريرمنظمةموافقةألنموقفناهفيالتشددمستوى
انحرافاتوجهفيالردعمنشيئأنظرنا»وجهةمنءشكلةوالتمديالصمود
علىحرصهعنللتعبيرولكنموقفه.فيبشكوكنااحتفظناقدكناوانءعرفات
لحضوربمبيئهفاجأناعندمالطيفةبخطوةعرفاتقاميننامافيالبيدقالعالقات

آديسمبراألولكانونفيءالشعبيةالجبهةالنطالقةالعاشرةبالذكرىاالحتفاالت
كانفإذاأيضأ.صفيرأوانتصارأقبله»مناعترافأذلكاعتبرناوقد.1977
يحثكانفإنهالفلسطينيىالصفتوحيدمعأنهبذلكيثبتأنيريدعرفات
ذلكومنذالتحرير.لمنظمةالتنفيذيةاللجنةإلىالعودةعلىأيضأالشعبيةالجبهة
التحرير.ومنظمةممثارأبومعموقتةبصورةعالقاتناتحقنتالحين

دايفيدءكاعباتفاقياتوقععندماالفلسطينيةالقضيةالساداتخانهل
؟1978أيلول/سبتمبيفيذلك»علىشهوربعد

بغيريومهامهتمأيكنلمالفلسطينية.القضية«شعلقدالصميم.فيطعنهابل
جملةفيءيكنلمسيناء.استرجاعهويريدهكانهاوكلالمصرية.المصالح



جديدةصيةمشاكل...أايفيدوكاعبالقدسنيالسادات

أمكنهلوفيماءالفلسطينيةللقنيتالعونتقديملفكرةمعاديأءالعمريةالمطالب
عليهوقعالذيماولكناألول.هدفهيكنلمالفلسطينيينإوفاءلكنذلك.

يتمذاتيأحكمأأايفيدكاعباتفاقياتتقترحذلك.تنذكرأنعليناالعمادات؟
مطلقأيفضيوالسياسيأ،وليسإداريذاتيحكممجردلكنهءعليهالتفاوض

االستيطانسياسةيواصلوناإلسرائيليونكانءوبالمقابلدولة.إقامةإلى
يعنيكانالذاتيالحكمهذاأنكماالغربية.الضفةفياألراضيةومصادم
الءبالطبعواألردن.مصرلمصلحةالغربيةالضفةعلىفلطينيةسيادةأيةاستبعاد

العربيللصرعحلأييقدميكنلمألنهذلك»علىنوافقألنمجال
الالجئينمشكلةتجاهلديفياكاعباتفاقبأنالتذكيرمنليبدوالاإلسرائيلي.

العودة.حقتجاهلكماالفلطينيآالشعبمنالمئةفي56يثكلونالذين

االتحادمعنهائيأاالرتباطفكهوالخطوةبهذهالعماداتأرادهماأنالواقع
الخبراءجميعبطردقاملقداألميركي.الحضنإلىانتقالهواستكمالالسوفياتي
إنهبلءوحبالفلسطينيةالقضيةيبعلمالساداتأنكمامصر.منالسوفيات

يزعمفإنهءوبالطبعكامل.بشكلموقعهوغيرلألميركيين»بخسبثمنممرباع
العربإلىاللوموجهأنهكمافلسطين.أجلمنالكثيرفعلبأنهتصريحاتهفي

إسراشيل.معخالفاتهملتسريةالذهبيةالفرصةفؤتواألنهم

طالبتبمذكرةفلسطينيةفصاثلخمسةتقامت،ا978مايوأيار/شهرفي
ااالمؤامراتااتصاعدإزاءموتدمياسيموقفباتخاذلفتحالمركزيةاللجمةفيها
قيادةيتهمالمذكرةنمنوكان.الفلسطينيةالتحريرمنظمةتهددكانتالتي

تحديدأهيااعربيةواستالميةرجعيةااأنظمةعلىباالعتمادالفلسطينيةالمنظمة

صفوفرقتقدالساداتخطوةأنذلكيعنيهل.ومصرديةالسوالعربية

الداخلية؟خالفاتهمإزالةفيتنجحولمالفلسطينيين

هذهإلىالتعرييمنظمةانضمامجاءوالتصدي»الصمودجبهةتشكيلبعد
.المقاومةصفوفتوحيدإلىأخيرأالترملفياألملمنالكثيرليعطيناالجبهة



أبدأبمونونالربونالنو

ء1979عاممورياءفيعقدوالتصديالصمودلجبهةاجتماعفيأطناءولهذا
المباشرةشرطءالفلطينيةالتحريرلمنظمةالتنفيذيةاللجنةإلىللعودةاستعدادنا
تحقيقوشكعلىاللحظةتلكفيوكناوضوحأ.كثرسياسةباعتمادالفورية
ذلك.

اا؟الواضحةااالسياسة،المقصودهوما

ءالعودةفيالالجئينوبحقءالقدسعاصمتهافلسطينيةبدولةطالبنا

وبتفكيكء1967عاماحتلتهاالتياألراضيجميعمنإسراشيلوبانسحاب
السياسةتلكتحديدإلىيهدفكانالذياالجتماعذلكوخالل.المستوطنات
ءالتعببحجةءالوقتلبعضاالجتماعمنيخرجممثارأبوكانءالواضحة

يومهاشعر.برضاهيحظىالقرارعلىاالتفاقفيهايتمكانمرةكلفيوذلك
يكنلم.فتحأعضاءمنالساحقةاالكثريةقبلمنحتىومخذولمعزولبأنه

.اللعبةخيوطبجميعاإلمساكعلىقدرتهعدميتحثلأنبمقدوره

لتلكالفلسطينيةالتحريرمنظمةاعتماددونحالتالتياألسبابإذنهيما
بها؟تطالبونكنتمالتيااالواضحةااالياسة

فيانعقدتالتيالفلسطينيالوطنيللمجلسعشرةالرابعةالدورةخالل
منأستفيدأنليالممكنمنبأنشعرتء1979الثاني/ينايركانونفيءدمشق
التيالقراراتأقرقدكانللمجلساألنيراالجتوئعأنفالحقيقةالقائم.الوضح
فيذلكبعدجرتالتيالنقاشاتأنكماذلك»علىعامقبلليبيافياتخذت
علينا،وكانهذا.الرفضلخطالدفعمنمزيدأبدورهاأعطتقدكانتبيروت

تنفيذيةلجنةتشكيلعلىنتفقأنالنلطيني»الوطنيللمجلسدمشقاجتراعفي
محتارأبوكانبرأسها.المشاكلأطلتوهناالفلسطيية.التحريرلمنظمةجديدة

كانالذينالمستقلينورقةهيأخيرةورقةبإخراجيفاجئناأنيستطيعأنهيعرف
فكنانحنأماخصومه.يطرحهاالتيالخططجمييإفشمالأجلمنعليهميراهن
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يتمأأليجبالجديدةالتنفيذيةاللجنةأعضاءمنالمستقلينهؤالءبأنفثول
التحريرمنظمةفصاثلمجملقبلمنبلءوحدهممثارأبوقبلمنختيارهم
عددفيهابمنءالتنظيماتجميعألنمحاصربأنهعرفاتأحعشلذافلسطينية.

عندهابيروت.فيعليهاالتفاقتمماجميععلىموافقةكانتءفتحأعضاءحن
وفيالتفكك.خطرالفلسطينيالوطنيبالمجلسوأحدقءبالغيظعرفاتئمعر
عثارءأبوعلىالضغطلممارسةفريدةفرصةأمتلكبأننيشعرتءاللحظةتلك
منبالتحررلنايسمحأنشأنهمنحازمأموقفأنتخذاللماذانفسي:فيوقلت
التحرير؟منظمةشؤونتقريرفياالنفراديمسلكهمنأيءعرفاتأسلوب

السوريينألنءالمرجؤةالوجهةفيءلألسفوياءتذهبلماألهورولكن
تؤيدنا»كانتالتيالفصائلجميعإنإذاللحظة.تلكفيشؤوننافيتدخلوا

مفاجئ.بشكلرأيهاغيرتءالعامةالشعبية-القيادةوالجبهةالصاعقةوخصوصأ
اختيارمنممثارأبووتمكنءالساحةفيوحدناأصبحناقدأنناوجدناءوبالتدريج
فضلتلقدجدأ.صعبموقففينفسيوجدتهينفيءبمفردهالقيادةأعضاء
وكانتالمسعى.كاملإحباطمنوتمكنتتسدااهاافرقسياسةاعتمادصوريا
الصاعقةهمالسوريامؤيدانتنظيمانهنالكجدأ:بسيطةتمتلكهاالتيالوسائل
طريقاتباعبعدمإقناعهماالسهلمنوكانءالعامةالشعبية-القيادةوالجبهة
كنتلكننيءالوحدةيريدانأنهمايظهرانالمذكورانالفصيالنوكانالوحدة.
بكالم.كالمغيريكنلمذلكأنأعلم

الجبهةألنجداءصعبةاالنتكاسةهذهوكانتمعزوأل،نفسيوجدتءإذن
منبالكثيرشعرتتاريخي.اختراقتحقيقمنأدنىأوقوسينقابكانتالشعبية
ممثارأبوفإنانقساماتنا،تأجيجفيفعألأسهمتقدسورياكانتفإذاءالمرارة
رئيسالدولةرئيسوكأنهاالجتماعاتحضورفيطريقتهبسببأيضأملومأكان

ألنمستحيلةكانتعلنيبشكلالسوريةالتصرفاتإدانةأنغيرثورية.منظمة
الرأيوسيصدقهماتهاماتنا،بتكذيبالفورعلىسيقومونالسوريينالمسؤولين

العام.



فتح؟أعضاءبينالوحدهتلكيؤتدكانمن

اللجنةإلىالشعبيةالجبهةعودةشرطهوهذاالوحدةمطلبكانفتح.يسار
ألنهكبيرأانتصارأذلكلكانتحقيقهامنتمكناأنناولوالتحرير.لمنظمةالتنفيذية
منالمسألةهذهفيتأتلمالحقيقيةالمفاجأةلكنلمواقفنا.فتحتأييدسيعني
لقدالسوريين.ناحيةمنجاءتبلءأسلوبهمعتادينكناألنناعثارءأبوناحية

القضيةفيكبيرأأثرأءذلكبعدءأحدثالذيالسياسيموقفهميومهااكتشفنا
منظمةشؤونفيالعربيةاألنظمةتدخلسياسةعلىمثاالوشكلءالفلسطينية

محاوالتهافيللجبهةالتصديعلىالسوريالنظامأصرلقدالفلطينية.التحرير
ذلكفيلنايقولونكانوامحثار.أبواعتمدهالذيالخطتصحيحإلىالرامية
كانهواه؟علىالفلطينيةالتحريرمنظمةيقودممثارأبوتركتملماذاالوقت:
الخياراتفيالعربيةاألنظمةتدخالتقوةمدىعلىللتأكيدفرصةذلك

تاريخها.طوالالفلسطينيةالتحريرلمنظمةاالستراتيبية

معاألولالمباشيلماؤككانء1978العامفيأيءذلكمنعامقبل
فيالسجندخولكعلىسنواتعنربعدأياألساءحافظالسوريالرئيس
بينالوحدهلهذهتأييدهأعلنقدكاناألسدالرئيسأنإلىاإلشارهمعسوريا<
الخلطينيه.الفصائل

أنويعتبرونالوحدويهاجسنارسميأيؤيدونالسوريونكانصحيح.
توجهألكنعندهم.تتفجرأنلهاينبغيالالفلسطينيةالفصائلبينالخالفات

الشعبيةالجبهةمواقفيدعمأنشأنهمنكانالوحدةهذهنحوجهتهممنأكبر
لمأنهموالواقععمار.أبوإغضابإلىسيقودهمالذياآلمرفلسطين»لتحرير
الفترة.تلكفيذلكيريدونيكونوا

الصمودجبهةتشكيلبعدء1968العاممنذاألولىةللعثدمشقإلىعدت
ومنظمةنحنكناوكذلكءالجبهةفيطرفأسورياكانتليبيا.فيوالتصدي
بتللثالقيامعلىالجديدالياسيالوضعهذاشجعنيوقدالفلسطينية.التحرير



جديدةصحةمشاكل...أايفيدوكاعبالقدسفياالداة

والتصديالصمودلجبهةالثانياالجتماعكان.ا918العاممطلعفيالخطوة
أنوطلبءالشعبيةالجبهةلمشاركةاالسدالرئيسسروقد.سوريافيسينعقد
.لوجهوجهأأقابال

اللقاء:ذلكفيدارالذيالحديثعنماذا

وجهاتفيالتباينرغمإنهاللقاءذلكفيالرئيسقال.شيآكلأتذكرال
لتعويرالشعبيةالعبهةفينعنأنناوأكدواالحترامالتقديركللييكنلكثهالنظر

الذىممثارأبوعنبذلكيميزناكان.حقيقيةثوريةروحيةوفقكتنحثفلسطين
.يوأسهادولةلهتكنلمولوحتىءدولةوثيروكأنهيتصرفكان

الواضح؟بالصوتذلكيكنلمانصعمارأبوينتقداألسدالرئيسكانهل

عمار.أبوسياسةبخصوصاالنتقاداتبعضبالفعلوجهلقد.أجل

سوريا؟فيالسجندخولكعنيومهاحدثتههل

لقاثنامجردلكنالعافي.صفحةنطويأنفرورقعلىتكلمناوقدءبالطع
فيأكثروتحزنالكننابآخر.أوبشكلطويتقدالصفعةتلكأنبالتأكيديعنيكان
المقبلة.المحنمواجهةكيفيةوعلىوالتصدي»الصمودجبهةعلىاللقاءذلك
ءالحياةقيدعلىالجبهةتلكلبقاءالضروريالتمويلإيجادعليناأنعلىواتفقنا
لكنهماالمجال.هذافيالمثاليينالمساهمينتكوناأنيمكنهماوالجزاثرليبياوأن
المادي.للدعمكثيرأمتهمستينءلألسفوياتكوناهلم

المطاف؟نهايةفيالتمويلوجدتموهل

.دمشقفيانعقداوالتصديالصمودلجبهةاالخيرواالبتماعاالخيرالمؤتمر
هذهفياالستمرارلتأمينالالزمالمالنجدلمألنناأخرىاجتماعاتتنعقدلمثم

.الجبهة



أبدأممرثونالنثبىالثور

ليستخدمالمالكانوكيفالجبهة؟تلكبتمويلالسوريونيقململماذا
تأمينه؟تةلوءملموسبثكل

...محتألالجوالنكان.للمقاومةالعسكرياإلمدادفيلنستخدمهكنا
لبثتوما.وحلفاشهاإسراشيلضدعملهيمكنمماالكثيرأمامهاالجبهةوستجد

سورياأظهرتقدكونهافيتمثلاالكبرنجاحهاولكنءانهارتأنالجبهةتلك
دولمسرحعلىمتقدمأموقعأبذلكفاحتلتءللمقاومةداعمأبلدأبوصفها
.المواجهة

بعضلديكميكنألمالسوري؟الدعمهذاإلىتنظرونكنتمكيفه
الحقيقية؟السورييننيةفيالشكوك

.قائمأالشكوكانالسوريين»معالعالقةتجربةفيقبلمندخلناقدكنا
أيءالبعثلحزباألساسيالمبدأعنلييديكنلماألسدحافظالرئيسلكتن
.باالطمئناننشعريجعلناذلكوكان.الوحدةمبدأ

العربية؟األنظمةمعالفترةتلكفيعالقاتكمكانتكيفه

واليمنوليبياالجزائرهيرئيسيبشكللناعمةالداالدولكانت
الجزائرأدركتلقدالعربي.العالمخارجمنالديموقراطيةوألمانياالديموقراطيه

مصربخصوصمحقةكانتالشعبيةالجبهةأنء1975العاممنذولييباء

يناللذالديموقراطيواليمنالعراقإلىبالنسبةمشابهأاألمروكانواالدآت.
عناألنظمةتلكعجزينسيناأأليجبذلككللكنمواقفنا.صحةاكتشفا
تحريرإلىتأعواألنظمةتلككانتطموحات.منتعلنهكانتماتحقيق
مااألهداف.هز»تحقيقعلىقادرةتكنلملكنهاءالعربيةالوحدةوالىفلسطين
دعموفيإسراشيلمواجهةفياألنظمةتلكأخفقتلماذاالعجز؟ذلكأسبابهي

الثورةبينالطبيعيوالتناقضالديموقراطيةغيابأنأعتقدالفلسطينية؟الثورة
العالمبهاينوءالتيالضعفحالةينشراناللذانالرثييانالببانهماوالدولة



جديدةمعيةمشاكل...أايفيدوكاعبالقدسفيالسادات

أسبابعنالبحثفينتمرأنوعليناذلك.علىيقتصرالاألمرلكنالعربي.
الشعبحقمنأليسبذاتها.محقةالشعاراتهذهألناإلخفاق<لذلكأخرى

أنالفلسطينيالالجىءحقمنأليمىوطنه؟فيوسيدأحرأيعيشأنالفلسطيني
مستقرمحيطفييعيشأنالعربيالمواطنحقمنأليىأرضه؟فوقيعيش
علىالقائمةالثقلهذهتحقيقفيفشلقدجيليكانإذاديمقراطي؟ونظام
لكيءاإلخفاقاتههظمنالعبرنستخلصأنءاألقلعلىعلينا،فإنءالعدل
ذاتها.األخطاءفيالقادمالهيلوقوعفتعنب

مشكالتولكنللجبهة»الرابعللمؤتمرللتحضيرنمتتفقءذلكوبعد
كذلك؟أليى.1980العامصيفخاللبكوألقتعادتصحية

بيروتإلىعدتءالفلسطينيةالتحريربمنظمةعصفتالتيالخالفاتبعد

وفقأينعقدىأنيجبكانالذيللجبهةالرابعللمؤتمرالتحضيرفيأنهمكلكي
.1977العامفيالداخليهلنطامنا

الوطنيللمؤتمرالسياسيالتقريربكتابةالقياملفكرةجدأمتحمسأكنت
أأىالذيالوضعحولتمحورتالتيالرئيسيةأفكاريوكانتللجبهة.الرابع
العربي-اإلسراثيليآالصرععناالنعزالإلىالكبير،العربيالبلدذلكبمصره
أنمحيحالخطورة.شديدكانالموضوعهذاولكنالوفاق.بموافقةتحظى

يسقىبلءفلسطينفيلليهودقوميوطنبإقامةيكتفيالالصهيونيالمشروع
هيمنتهفرضخاللهامنيمكنهصهيونيةإمبرياليةقاعدةإسرائيلجعلإلىأيضأ
وجهفيتقفأنيمكنهاالتيالقوةأنأيضأوصحيحالعربي.العالمعلى

منبمصرخرجالساداتأنغيرالكبير.البلدذلكمصر»هيإسرائيلمشارمن
كانأايفيد.كاعبفدالخطىتوحيدفيوالعراقسوريافشلتفيماالمعركة،
لعبهالذيالدورفيأيضأأفكركنتكمااالعتبار.فيذلككلنأخذأنعلينا
التفاقياتكانتوقدبيدنا.سالحأيكونأنمنبدألبغشلناالتسببفيالنف
ىءأةقدالنفطوكانوتأثيراته.بالنفطالملةوثيقةاقتصاديةخلفيةأايفيدكاعب



أبدأممرثونالالثورثون

مصالحهاربطتاجتماعيةطبقةنشوءإلىتحديدأ،الخليجبلدانمنالعديدفي
األميركيين.بمصالح

التقريرحولءالمركزيةاللجنةداخلءالنقاشفيهاختتمالذياليوموفي
أنجزتأنياعتبارعلىاالرتياحمنبنوعشعرتءالموضوبعهذافيقدمتهالذي
حسابعلىولوليأل،أتمشىأنأحبالحاالتهذهمثلفيوكنتكبيرة.مهمة
فياليومذلكمساءفعلتهماوهذااالمنية.الناحيةمنخطرمنلهأتعرضقدما

اليمنى.يديأصابعفيبتشنجشعرتأنألبثلملكننيبيروت.

ورغمالعصبيللجهازفحوماتبإجراءالطبيبنصحنيالتاليهاليوموفي
تجهيزاتوجودعدمإلىوبالنظركالمعتاد.اليومذلكفينشاطيزاولتذلك
إلجراءدمشقإلىالذهابهمنبدلييكنلمءالحرببسببءبيروتفيطبية
ماخ.الدفينزفوجودعنكشفتمحوريةطبقيةصورة

العودةمنالمرضيمنعنيولمءالوقتبعضمروربعدتوقفالنزفلكن
الوضعهذاظلوفيالراحة.منشهربعدعاديشبهبشكلنشاطيمزاولةإلى
جراهيةعمليةإجراءالضروريمنكانإذاعمانتساءلواألطباء،وهيلداأناكناء

ءماخالدعلىالعمليةهذهمثلخطورةمنالرغموعلىجديد؟نزفحدوثلمنع
الذهابصديقأطبيبأالشعبيةالجبهةكلفتعندها،إجراءها.األفضلمنأنقررنا
هوواألعصاب»الد~خجراحةمجالفيمرموقبطبيبلالتصالفرناإلى
بعالجه.يقومأنعليهسيكونالذيالشخصبهويةإعالمهدونغرر،فسررالبرو
ولكناأغسطس.آب30فيبيروتإلىالمجيآعلىالبروفسوروافقوقد

منيومينقبلأصرواءءاألميركيةالجامعةفيالقدامىالوفاقمنوهماألطباء،
ظروففيأعيشكنتألننيجديدهنزفلتجنبالعمليةإجراءعلىءوصوله
السياسية.والظروفالحرببسببمستمرتوتروفيوالخطورةالتعقيدشديدة
أنتظرلملماذاأعلمالاألنوحتىالشديد،لألسفذلكعلىوافقتوقد

28فيءبيروتفياألميركيةالجامعةمستشفىإلىوأدخلتالفرنسي.الطبيب
تستغرقأنمنوبدألفاخورياا.ااسليمهومستعاراسمتحتأب/أغطس



جديدةميةمشاكل..أايفيد.وكاعبالقدسفيالسادات

ساعاتسبعاستغرقتءساعاتثالثساباموويرالدكتورأجراهاالتيالعملية
فيالصوتمكبراتتتوقفولم.مفاجىءلنزفخاللهاتعرفتألنني

أمبتبعدهافمن.فاخوريلسليمالدمطلبفيالنداءاتإطالقعنالمستشفى
ماعلى»الحظلسوءوقعقدخطأألناليمنىوالساقاليدفيوارتخاءبضعف
.العمليةإجراءخالليبدوه

االوانكانءأغسطساآب30فيبيروتإلىغزوالبروفسوروصلوعندما
وصولانتظاربعدمأخطأنالقد.شيآأيفعلالممكنمنيعدولم»فاتقد
مراتعدةوأوشكت»الفائقةالعنايةقسمفييومأأربعينبقيت.الطبيبذلك
.الجراحيةالعملياتيعقبالذيالنوعمنخطرةمضاعفاتبفعلءالموتعلى
علييتوجبالتيزوجتي»هيلداباسمالتلفظمنأسابيعثالثةبعدإالأتمكنولم
تسترعبوأنجدأقويةالبقاءمنتسكنتألنهابالتحيةإليهاأتوجهأنمرةبعدمرة

إيجابيةبطريقةاألمرإلىنظرتلقد.إليهابالنسبةمرفيأحدثهاالتيالصدمة
التيالقاسيةالظروفظلفيحربإصابةأنهعلىحصلمااعتبارإلىوانتهت

.لبنانفيبهانمركنا

أوصواقدكانوااألطباءلكن.المستشفىفيزيارتيفييرغبونكانواكثيرون
اللبنانيينالمسؤولينبعضأمامإحراجأشكلمماءبالزياراتالسماحسرم

.محتيإلىلالطمئنانخصوصأالخارجمنواجاءممناألصدقاءمنوغيرهم
منيأتيأنللخطريمكنكان.األمنيةالهوابعسأيضأهناككانتءذلكوفوق
الناحيةأمبحت.المستشفىداخلإلىالعدويتفلفلأنإمكانيةمنأوءاألدوية
فيقضيتهايومأأربعينلمدةالمتشفىفيبقاشيمعتزايدالذيالقلقتثيراألمنية
تلكمنأيكان.وعديدةخطيرةلمضاعفاتخاللهاوتعرضتالفائقةالعنايةقسم

بإرادةالمرضصارعتلكني.بحياتييوديألنكافيأالكثيرةالمضاعفات
ءبالمعجزةأشبهكانتبأنهااألطباءوشهداالستمرار»وعلىالحياةعلىوتمميم

إلىألعودقدميعلىوأقفجديدمنأنهضأنذلكبعداستطعتحينسيماوال
.الخطيرةالصحيةاالنتكاساتتلككلبعدمسؤولياتيوالىعامكأمينموقعي



أبدأبمونونالبونالنود

امتلكتالتيهيلداذهنفيالدوامعلىماثلةالضاغطةوضاغاألهذهكانت
الذهاباخترناالفائقة،العنايةمنخروجيوعندتجاهي.بالمسؤوليةعاليأحشأ
لمتابعة~البلدذلكهيتشيكوسلوفاكياكانت-االشتراكيةالبلدانأحدإلى

أمنة.ظروففيإليهبحاجةكنتالذيالعالج

بيروتفياألميركيةالجامعةمستشفىحولاالستنفارحالةأذكرزلتوما
قبلءالمنطقةفيأمنيةاحتياطاتاتخذواقدالسرريونكانفقدخروجي؟لحظة

التيالهليكوبترطائرةإلىلتقلنيسوريةمدرعاتتحرسهاإسعافسيارةتأتيأن
برخ.إلىنقلتناخاصةليبيةطائرةتنتظرنيكانتحيثءدمشقمطارإلىحملتنا
الحكومةكانتنحماالمغادرة.قبللتحيتيالسوريينالمسؤولينبعضحضروقد

لتحملناطبيأمجهزةطائرةأرسلتقدجديدبنالشاذليالرئيسبقيادةالجزائرية
همالصحيوفعيلمتابعةوصلواالذينالجزائريوناألطباءوكانالجزائر.إلى

الفترة.تلكفيجديدبنالشاذليبالرئيسالخاصالطبيالفريقأنفسهم

المساعدةليقامتالتيالجهاتلجميعالنبيلةالمواقفهذهثثنتوقد
كلكانوالجزاثر.ليبيافياإلخوةوكذلكالسورييناإلخوةمنمرضي»خالل
تابعتءالصعوباتجميعورغمسوريا.طريقعنبرغإلىللذهابجاهزأشيآ
بشكلإلييرسلونالوفاقوكانالشعبية.الجبهةداخلالوضعتطوركثبعن
الببهة.فيالداخليةالتطؤراتعلىليطلعنيالسياسيالمكتبأعضاءأحدمنتظم

مرضك؟فثرقخاللمحتارأبوبكاتصلهل

بييتصلوكان.المستشفىفيلزيارتيةمتجاء.الدوامعلىيتصلكان
يهتمهناكالفلسطينيةالتحريرمنظمةسفيروكان.برغفيكنتعندمابانتظام

ممنبرغفيالعربالسفراءزياراتبتنظيمشخصيأويقوموصغيرةكبيرةبكل
إلىجهادأبوأرسلممثارأبوأنكما.وضعيإلىاالطمئنانفييرغبونكانوا
.الغايةلهذهبرغ

أرسلالعودة<وعند.برغفيأشهراألربعةتجاوزتنقاهةفترةأمضيت



جديدةمعيةستأكل...أايفيدوكاعبالقدسفيالسادات

طريقعلىليمحطةأولالغربطرابلسلتكونخاصةطائرةالليبيوناإلخوة
الشعبيةللجبهةالرابعالمؤتمرانعقادقبلإليهاوملتالتيبيروتإلىالعودة
العقيدوقابلتءالحفاوةمنبالكثيرالليبيوناستقبلنيلقدبعضوري.انعقدالذي

المسؤولينمنالعديدقابلتكماطرابلس.فيالقصيرةإقامتيخاللالقذافي
منالعديدوقبلتواألجانب»العربالسفراءمنكبيرعددإلىإخافةالليبيين»
عشرةأمنيناحيثالجزائرإلىانتقلناءذلكوبعدإلي.وجهتالتيالدعوات
مرقيآفترةخاللساعدنيمنكلإلىالشكرتوجيهعلىحريصأوكنتأيام.

شكرناعنوأنا»هيلدالهم»عبرناالذينالجزائريينالمسؤولينوخصوصأ
فتراتأصعبمنواحدةخاللثمينةمساعدةمنبذلوهلمابجميلهمواعترافنا
أحاطنالقدجديد.بنالشاذليالرئيسوبينبينيحارلقاءجرىكماحياتي.

النبيلة.نيةاإلنمالفتتهمننسىلنونحنكبير»باهتمامالجزائريونالمسؤولون

الصعبة؟الفترةتلكطوالثباتمنهيلدازوجتيأظهرتهماكلأنسوكيف
ابنتاكانتفيه.كنتماتحثلعلىساعدنيكبيرأدورألعبتإنهاأقولأنعلي
فيفكانتميساءاألخرىابنتناأمااألقارب؟بعضعندلبنانفيبقيتقدلمى

علىالصعبمنكانالعام.ذلكفيهناكالطببدراسةبدأتحيثألمانيا

دائمألريةاألمتعطيكانتأنهاإالالطويلةالفترةلهذهابنتيناعناالبتعادزوجتي
جانبي.إلىللبقاء

الفترة؟تلكفياالشتراكيةالكتلةمععالقاتكمكانتكيف

الفتورمنوأخرىالقنوةمنفتراتاالشتراكيةالكتلةمععالقاتناشهدت
توقفناأنبعدبينناالعالقاتتعشنتوقداألخيرة.عشرةالخمسالسنواتخالل
.1972عامالشعبيةللجبهةالثالثالمؤتمرفيتقررالذيالطائراتخطفعن
إلىء1974عامانضمامنا،بعدالعالقاتهذهاعترىالتصلبمنشيئألكن
إلىالساداتزيارةحتىالعالقاتفيالبرودهذااستمروقدالرفض.جبهة
السوفياتياالتحادمععالقاتناعادتالتاريخ»هذاوبعد.1977عامالقدس



أبدأممرثونالالثورثوذ

تكنلمالعالقاتفإنءذلكوعلىالتخشن.إلىاالشتراكيةالبلدانوبقية
وبلغارياالديموقراطيةألمانيامعممتازةكانتفقدالجميع.معنفسهبالمستوى

أزرهالمالتيهنغاريامععاديةكانتلكنهاالسوفياتي.واالتحادوتشكوسلوفاكيا
واحدة.مرةإالإليهاأذهبلمالتيرومانيامعاألمروكذلكءمرتينإال

التيالخطيرةبالنواقصوعيعلىيكونأآلمثلكلمثقفيمكنكانهل
االشتراكية؟البلدانعملتثلكانت

ألمانياجمهوريةفياليبزخفيالطبتدرسكانتالتيميساءابنتي
واسعةشريحةبهتشعركانتالذياالستياءعنحدثتنيقدكانتءالديموقراطية

كماالغربية.ألمانيافياألوضاعمعالمعيشيةأوضاعهممقارنةلدىالسكانمن

كانتالتياألرقامفييشككونكانواممنوخصوصأهءالوفاقبعضأيضأأتذكر
االقتصادية.إلنجازاتهاامتداحهالدىاالشتراكيةاألنظمةتقدمها

خبراءينشرهاكانالتيالكتببقراءةينصحوننياألصدقاءبعضوكان
انتصاريتوقعونكانواوالذينءوالغربالشرقبينالباردةالحربحولغربيون

لمذلككلبأناالعترافمنليبلوال(الماضي).القرننهايةقبلاإلمبريالية
خطأيذلكيكنلماالشتراكي.المعسكربخصوصورؤيتيقناعاتيعلىيؤثر

قضيتنابخصوصالفترةتلكفيآخرخطأارتكبتفقدالتقدير.فيالوحيد
اللبنانيهالجيشيدعلىالفلسطينيةثورتناتصفيةتتمأنأتوقعكنتالفلسطينية.

.1982عامبعدىمافيحدثكمااإلسرائيليالجيشيدعلىال



العاشرالفصل

للبناناإلسرا~االجتياحمةصل
1982العالمصيف

؟1982ايونيرحزيراننيللبناناإلسرائيليباالجتياحفوجثتهل

شنءعملزيارةفيأمثقفيكنتوبينماايونير»حزيرانمنالرابعفي
مستهدفأءبيروتفيالرياضيةالمدينةعلىمكشفةجويةغاراتاإلسرائيليالطيران
بيروتإلىسريعأتعهالفلطينية.المقاومةقيادةمركزمنجدأقريبةنقاطأ
تنقلتزالماوهياإلسعافسياراترأيتوصوليوعندالشديد،القصفتحت

الطائراتكانتحينفيءالرياضيةالمدينة~فيوالجرحىالشهداء
تكونأنأتوقعأكنلمءوبصراحةبيروت.سماءفيالتحليقتواصلاإلسرائيلية

زيبلدعاصمةاجتياحكانللبنان.تاريخيإسراشيلياجتياحبدايةا~رةلحثه
االحتمال.بعيدأمرألييبدوالفلطينيةالتحريرمنظمةقيادةمركزفيهيقومميادة
الفلسطينيةالثورةأتصؤرأنكنتستواجهنا،التيالمصاعبفيأفكركنت~ما

بتهيئةتقومكانتاللبنانيةالسلطةألناللبنانيهاليبثريدعلىللتصفيةمتتعرض
عشرةاثنتيقبلدنيةاألمالحكومةمثالذلكفيتقبعةءالمهمةبهذهللقيامالجيش
بعضمنالمدعومةاللبنانيةالرجعيةواألحزابالكتائبتكنولممضت.منة

ءالمقابلوفيتصفيتنا.لتعارضءرجعيةأنظمةنفسهاوهيءالعربيةاألنظمة
تصفيةأنوخصوصأءالحجمبهذاعسكريةبمغامرةإسراشيلقيامأستبعدكنت

ءبيروتفيالمعاديةاللبنانيةبالقواتالمدعوماللبنانيالجيثرقبلمنوجودنا
احتماأل.أكثرأمرأيبدوكانالمقاومة»قيادةمركزحيث



أ«أموؤذال>لؤرثرذ

اإلسرائيليالجويللقصفالتالياليوممنذبدأاللبنانيالجنوباجتياحلكن

اشتدادمعبالتوازيوذلكايونيوءحزيران5فيأيءالرياضيةالمدينةعلى

االجتياحأي1978العامفيجرىماضوءوعلىبيروت.علىالجويةالفارات

فياإلسرائيليةللقواتتصدتالتيالباسلةوالمقاومةلبنانلجنوباإلسرائيلي

كانتلذاالجنوب.فيجدأشديدةالمقاومةتكونأنأتوقعكنتالوقت،ذلك

ورغمءفقطأيامعدةبعدءاإلسرائيليةالقواتتسكنتعندماءكبيرةالمفاجأة

علىالمقاومةإجبارومنبيروتنحواختراقإحداثمنءالشرسةالمقاومة

ميداءإلىوصلواقداإلسرائيليينبأناألخبارتواترتءذلكوبعدالتراجع.

يروث.منفقطكيلومترأ30بعدعلىبذلككانوامور.الدانحوبالتقدموأخذوا

ءالجنوبفيالشقيققلعةفيالبطوليةالمقاومةإلىالتحيةتوبيهمنهنابدوال

بالجيشىخسائروأوقعوااألخير»النفسحتىعبيدةمعركةالمقاتلونخاضحيث

جبلقمةفوةالصليبيونبناهاالتيالقلعةتلكعلىاستيالثهقبلاإلسرائيلي

التيالشرسةالمقاومةبتلكنفسهااإلسرائيليةالصحافةاعترفتوقدصخري.

اإلسرائيلي.الجيشواجهت

العامتجربةإعادةتحاولإسراشيلأنءاللحظةتلكحتىأعتقد،كنت

فيالفلسطينيةالمقاومةعلىبالقضاءلهايمحسريعبهجومالقيامعبرء1967

مناالنسحابعلىواجبارهاقيادتهامركزوتدميرءأيامبضعةخالللبنان

الدفاعواماواالنسحاب»االستسالمإماتاريخي.خيارأمامعندهاكنابيروت.

بمثللناالتاريخيحتفظلكيوقادتناءمقاتلينادماءمننقطةأخرحتىالثورةعن

لذاهالقادمة.أليبالناوالعزةبالكرامةلالحساسكمصدرالبطوليالموقفذلك

إلىلهاسنخةوأنناءبيروتعنالدفائنضرورةفيهأكدثصحافيأمؤتمرأعقدت

دعوتهمالذيناللبنايةالوطنيةالحركةفيوفاقنامشاركةبفضلءجديدةستالينغراد

والقواتالمقاومةفصاثلبينالتنسيقبأنأشعركنتالمشاركة.تلكإلىأيضأ

قدمالمحهاكانتالتيالمعركةفيأساسيأسالحأسيكونالمشتركةالوطنية

عنصراعتمادالعربمعحروبهافيمعتادةإسراشيلكانتاألفق.فيارتمت



1982العامميفللبناناإلسرايلياالبتياعمةممل

علىالمرة»هز»حريصأ،أيضأأناكنتلذلكالنقية.والحربالمفاجأة
ستالينغرادمثالباعتمادنداءاتيكانتهناومنءالنفسيةالحربسالحاستخدام
لكنهءالخارجفيكانلبنان.فييومهاممثارأبويكنلمالمقاومة.عزيمةلئمحذ
التقيتهبيروت.علىاإلسرائيليةالجويةالغاراتبدأتإنمايمكنمابأسرععاد
خاثفأءكانإنهأقولأنيمكننيالوجهه.تعابيرجيدأوأتذكروصوله»فور

مثاألبيروتعنالدفاعجعلعلىبشراسةممثمأكانأنهأالحظلملكنني
ممثارأبوعلىتبدوكانتقاسيأ.درسأئمارون(`)تلقينوعلىالقادمة»بياللأل

بالمخططعلمعلىكانحياته.علىقلقأيكنلملكنهالمرة.هذهالقلقعالمات
علىبقاؤناكانبيروت.مناالنسحابمناسيطلبونأنهمويدركاإلسراثيليآ
آخرمعألنستعرضيوميأنلتقيوكناالتوثعدإلىذلكبناأأىوقدالمحك»

المعركة.أرضعلىالميدانيةالتطؤرات

بيروت؟جحيمفياليوميةحياتكمتعيشونكنتمكيف

منأتنقلكنتماغالبألكننيءالتحصيناتأحدداخلموجودأمكتبيكان
خطوطعلىالمقاتلينأتفقدلكيبوسعيماكلأفعلكنتآخر.إلىمكان
المعنويةالحالةبأهميةإليمانيوذلكأوضاعهم»إلىألطمثنمباحكلالجبهة
أشعركنتوكمالعسكرية.الناحيةمنمتوازنأيكنلمالذيالرفعهذافي

فادحة.خسائرمنتكباناهمماالرغمعلىالقتاليةحماستهمأالحظعندمابالفرح
وننظرالوثاق»معالوضعنناقشكناحيثالجبهةقيادةمركزإلىأعودذلكوبعد
ثمأخرى،عربيةبلدانمنأودمشقمنوساثلإليناوملتقدكانتإذاما

االنتدابأياوءبفلسطينماللكفارقريةفي19أل8العامنيؤالئمارون.آدكأوئمارون.أرئيل)1(
وئيمىمنصبوئمفلالوزارية،المناصبمنا~يدتولىمعية.رمأومبولنديألبالبريطاني.
العاوبعدمقبلالفلطينيينضلالمرتكبةالمجازرمنكبير0عدعنمؤولاإلسرائيلي.الوزراء
تدنيسهكانأل:00آسبتمبرأيلول28وني.1982العاوفيلبنانابتياععملية0وقا.1948
،2006العاموفيالئاية.االنتفاضةاندالعإلىأآىالذيالحد:هوالقدمىنيالشريفللهرو
اليرو.حتىمنهايقايزالماكامآلثبغيبوبةحالةفيأدخلتهدماغيةبجلطةأعيب



أبدأبمونونالمزنونالنو

الدوامعلىأعقدكنتالظهر»وعندالصحفية.البياناتإعدادعلىأنكث
الفصائلقادةفألتقيالمساءىفيأماالجبهة.مكتبفيالقيادةمعاجتماعأ
حاويآجورجمنكلكانالنهار.أحداثحصيلةفيللنظراألخرىالفلسطينية
العملمنظمةعامأمينءإبراهيمومحممناللبنانيهالشيوعيللحزبالعاماألمين

الحزبلعبهالذيالدورأنسالكذلكجانبنا.إلىهامبدوريقومانالشيوعي»
بقيادةاالشتراكيالتقدميوالحزبرعدإنعامبقيادةاالجتماعيالقوميالسروي
اللبنانية.الوطنيةالمقاومةتنظيماتوباقيجنبالط

ولكيالحصار.استغرقهاالتيوالثمانينالثمانيةاأليامخاللكثيرأتنقلت
لقاءاتناوكانتابنتينا.برفقةتقريبأباستمرارتزورنيهيلداكانتإليهتطمثن
وذللثءاألرضتحتفيهاأختبى،كنتالتيالتحصيناتأحدفيتتمماغالبأ
لمغادرةتتهيأكانتبينماالقصفاشتدءاأليامأحدوفيالوضع.خطورةرغم

البقاءوجدتالمساءوفيالموقع.فيليلتهاتمضيأنإليهافطلبتءالمكان
الليلمنتصفعندالصعودففضلتللقلقوميرأيحتملالأمرأاألرضتحت
جانبإلىالليلباقيأمضتحيثءنفسهالمبنىفياألرضيالطابقإلى

الهواءبعضهناكوجدتفقدءالحراسةبأعماليقومونكانواالذينالمقاتلين

تحتاالختناقمنإليهابالنسبةأفضلالصواريخخطركانللتنفس.النقي
يطاردنا.كانالذيالقصفبببدائمبشكلالتنقلإلىمضطرينكنااألرض.
فيوجوديبمكانإلعالمهازوجتيإلىرسائلرونيمرالوفاقبعضوكان
تخفتوعندماوشراب.طعاممناألساسيةاالحتياجاتليفتؤشنمالحظة
معوأتبادلالقهوةمنفنجانلتناولالمنزلعلىأهياناأمركنتالمعاركحدة
إيجادمنأحيانأأتمكنالبحيثخطرأالوضعكانواآلراء.األحاديثأسرتي
حجمكانالوفاق.بعضمعالسيارةفيالنومإلىفأضطرءفيهأختبى،مكان
حياةوتنتهكءالمدينةسماءفيتعربداإلسرائيليةوالطائراتهائألالدمار
شواطىءأمامالمرابطةاألميركيةبالبوارجمدعمةرحمة»بالواألبرياءالمدنيين
منالدائمالتنقلإالأمامنايكنلموالدمار.بالموتالمحاصرةالمدينةيروث



ا982العاوميفللبناناإلسرايلياالجتياحصدمة

اللعين.الطاغوتذلكأماموالصموداالستمرارومحاولةأخرإلىمكان

الصحيوضعككانكيفعامين.مبلجراحيهلعمليه~قدكنت

بيروت؟حصارخالل

الجانبعلىكثيرأوكزتأنيكماالداثرة.المعاركلمتابعةكليأمنصرفأكنت

الفترةتلكفيالصحفيةوالمؤتمراتاألحاديثمنالكثيروأعطيتاإلعالمي
كنتيوميأ.ساعةعشرينمنأكثرأعملوكنتالعالم.إلىمموتنايصلحتى

أبدلوكنتإليه.الذهابأنويالذيبالمكانأحدأأعلمأالعلىحرصأأتنكر
هذاكانالعقيقية.أسعاثناعننكشفأندونمنوعائلتيأناإقامتيأماكندوريأ

تلككلعلىتشرفهكانتالتيهيلدالزوجتيهاجسأيشكلاألمنيالجانب
بقاشنافترةطوالاالختفاءفياألساليبتلكإلىلجأناقدوكنابنفسها.التفاصيل

الحراسةعلىأعتملأكنولمالثمانينياتوبداياتالسبعينياتفيلبنانفي

األساليبتلكفضلتذلكمنالعكسعلىبللحمايتي،والمرافقينالمشددة

الحياةقيدعلىتبقينيأنءاإللهيةالعنايةبفضلءنجعتالتيالتقليديةغير

معاناتناترجتالنهايةوفيخطوة.كلفيبييتربصكانشرسعدوشروتقيني
معدمةشكلةالشرسةمقاومتنالكنيومأ.وثمانينثمانيةدامالذيالحصاربذلك

عرفاتياسرإلىالتقيةتوجيهمنليبدوالذلك.تتوقعتكنلمالتيإلسرائيل
الحصارىخاللأجطشجاعأكانلتطواضح.غيربأنهغالبأأصفهكنتالذي

المقاتلينبعضكانقرارات.منيتخذهكانماخاللمنانعكستوشجاعته

ويصرذلك»يرفنىكانعرفاتلكنفنسعب.وأنالسالحنلقيبأنيطالبون
متستخطإسراشيلوكانتمشرفة.بطريقةاألزمةمنالخروجحتىالمقاومةعلى
استهدفتغاراتعنتتحدثأنباربإذاعةوالنفسيةالمعنويةالحربوضديضده

معيحأ.يكنلمذلكلكنبجروح.أصبناقدأنناوتزعممنزليىأومنزله



فيااللحبرالمنتصرمحتارأبومنوالثمانونالثمانيهاأليامتلكجعلتهل
للبنان؟اإلسرائيلياالجتياح

فيهافيتصتالتيالمعاركأهممنواحدةجميعأ)إلينا(بالنسبةذلكشكللقد
كناالتيالمشتركتاريخنافيالوحيدةةالعقتلككانتوطني.كقائدعمارأبو
لكنءتونسفيباستمرارذلكبعدأراهكنتالتقارب.منكبيرحدعلىفيها
السياسيةتجربتنامراحلجميعمنزخمأئكثركانتوالثمانينالثمانيةاأليامتلك

الفضليعودأنالطبيعيفمنءاألولالقائدهوكانعمارأبوأنوبماالطويلة.
أندونمنءاألبطالالمقاتلينوالىءإليهإسراشيلعلىالمعنويانتصارنافي
االخرى.القياداتننسى

الحصار؟منالخروجعلىيساعدكمخارجيدعمعلىلونتعقكنتمهل

علىتعملءاللبنانيةاالنعزاليةالقوىوراثهاومنءايلإسرأنسريعأالحظت
بغيةمذلة»بطريقةبيروتمنالخروجعلىواجبارهاالفلسطييةالمقاومةاجتثاث
العامالرأيأنعلمعلىكنتإليها.يقدماقتراحأيقبولعلىقيادتهاإرغام

الصحافيةالمؤتمراتمنالعديديوميأأعقدكنتمعنا.متعاطفالعالمي
أجمعالعالميعيحتىمعناتعاطفهوتعزيزالعامالرأيلتحريكالعامةوالنقاشات

تدفعأنيمكنالمعناالتعاطفحالةأنرغمضحيتها،كناالتيالكارثةمدى
علنايتحدثونبدأواقدالوفاقبعضوكانلمصلحتنا.ماعسكريتدخلباتجاه
إاليكونأنيمكنالاألمرإنلهمفقلتللمقاومة.السوفياتيالدعمغيابعن

إلنقاذعسكريأالسوفياتياالتحاديتدخلأنالمنطقيغيرمنوأنءكذلك
تقديرسوءعلىيدلذلكبعكسواالعتقادعناءبالنيابةيقاتلولنالمقاومة»
الدولية.القوىلتوازناتواضحةغيرورؤية

فيسنواتقبلأنشأناهاقدكناالتيوالتصديالصمودجبهةيخمئمافيأما
شيآأيفعلعلىقادرةتكنلمفإنهاءالقدسإلىاالداةذهاببعدلييباء
أنءالعربيةضائعاألوضوءعلىءأعلموكنتالوجود.منزالتقدكانتألنها
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المستعدينومقاتليناومعنوياتناأنفسناغيرأحدعلىنعتمدأنبإمكانناليس

بأنءالمعركةأثناءعلنأءصزحقاالقذافيالعقيدكانقضيتنا.عندفاعأللشهادة
نقاتلأنإليناطلبأنهلوأفضلوكنتاالنتحار.هونفعلهأنيمكنناماأفضل
أهميةعلىيشدأممثارأبوكانءالمتالحقةاجتماعاتناوخاللالشهادة.حتى
اللبنانية.الوطنيةالحركةفصاثلجميعمساندة

أوأليستمعكانرأيه.إبداءعدمعلىيحرصالنقاشاتخاللعرفاتكان
هزيمةإلحاقهوإسراشيلفيهلإنألقولالفرصةأستغلوكنتاألخوين»إلى
جيشهامواجهةفيمجددأالتفكيرإلىالفلسطينيالشعبيعوداللكيبناءكامآل

ءالمقاومةغيرشيآوالوالمقاومةالمقاومةغيرأمامناليسوبالتاليهعسكريأ.
عامألكانتالعزيمةهذهأنوأظنالصمود.غيرشيآوالوالصمودوالصمود
ءيميلالعامالجووكانيومأ.وثمانينثمانيةدامالذيصمودناعواملمنأساسيأ
شنهالذيالوحشيالهجومإزاءالبطوليةالمقاومةمواصلةإلىاللقاءات»تلكبعل
علينا.اإلسرائيليوالعل

حبيب؟فيليببهاقامالتياألميركيةالوساطةاستقبلتمكيف

واضحةأصبحتقداألمرمكانتءتبيرمإلىحبيبفيليبوصولمع
كانالتيالسياسيةالمناوراتإلىالعدواستندفقد.مأساويأمسارأاتخذتولكنها
فقد.الفلسطينيينعلىالعسكريالضفتشديدإلىولجأحبيب»فيليببهايقوم
للمقاومةوالعسكريةالسياسيةالقاعدةبتدميرحلمهتحقيقبمقدورهأنشارونظن

جموعأماملعرضهمأهيبتلإلىواقتيادهمالقيادةأعضاءوأسرءالفلسطينية
فلسطينيةثورةوالدةفيأملكلعلىقضىقديكونوبذلك.اإلسرائيليين

.يديدة
القيادةمراكزعلىالقصفحممبتوجيهشارونالأءاألساسهذاوعلى
وكان.مواقعناعلىتتساقطوالقنابلالصواريخمنأطنانكانت.الفلسطينية
يعدلمألنهاالستقالة»إلىاإلسرائيليينالضباطبأحددفعحدإلىكثيفأالقصف



وبحقفيينالملبحقيرتكبهاأنعليهكانالتيالجرائمهذهتحثلعلىقادرأ
ءصمدتالمقاومةلكنيشتدىالقصفكانءيومبعدويومأالعسكرية.قيادتنا

هذهإزاءاالعتزازمشاعرلبنانخارجوالعربيةالفلسطينيةالجماهيروتملكت

الطريقتنيرمضيقةصفحةستبقىوالتيالبطوليوصمودهاريةاألسطوالمقاومة
القادمة.األجيالأمام

أنعليكانالحصار.خاللخاصبوجهقاسيةكانتثالثةأيامأأتذكر

األمنيةالناهيةمنجهزقديكنلمولكنهفيه»الليللقضاءمنزلإلىألتجى،

بقصففوجثناحتىءالمنزلذلكإلىوصلناإنومارجالنا.قبلمنمسبقأ

نعتقدجعلناممامركزأالقصفكانآليت.بجوارالقذائفمعهانهمرتكثيف

تلكفيبوجوديعمالثهاطريقعنمعلوماتعلىحصلتقدإسراشيلأن

وبعدداخليهممرإلىاالستقبالغرفةمنالحرسرجالمعانتقلتالمنطقة.

ودثرتهالحظةقبلفيهاجالسينكناالتيالغرفةعلىقنبلةسقطتقليلةثوان

الركامبينمنسالمينخرجناإذاليوم»ذلكفيجدأمحظوظينكناتمامأ.

لالطمئنانوأخرىلحظةبينأخرجكنتكامل.بشكلالقفانهيارقبلمباشرة

تفيضتكادبابتساماتيتقبلوننيأجدهمهينوأفاجأءالوفاقمعنوياتإلى

بقيتالشجاعة.هذهكلإزاءاالرتياحمنبالكثيرفأشعرءالحماسةبمشاعر

الفرعلىهيلداتوافقلماالجتياح.خاللبيروتفيلمىوابنتيهيلدازوجتي
قريبأالبقاءعلىأصرتوقدإلينا.قامتاقتراحاتعلىبناءالعراقأوليبياإلى

وذاتقويةكانتلكنهاءالقصفتحتتتنقلكانتالمقاتلين.ومنمني

واالطمئنانعنيللبحثتأتيمواقعناعلىجويةغارةكلوبعدعالية.معنويات

علىوالقدرةالشجاعةمنيدالمنيمنحنيمنيقريبأوجودهاكانسالمتي.إلى

الجبهةاتخذتعندماإالبيروتهيلداتغادرولمالقاسية.الظروفمواجهة

أجرةسيارةفيلمىابنتنامعذهبتوقدالعائالت.بخروجقرارهاالشعبية

سيلعلىبمرافقتهمامخلصةلبنانيةصديقةوقامتتعرفانه.السائقيقودها

عراقيأسفرجوازتحملمنهماكلكانتهويتهما.إلىأحديفطنلئألالتغطية

رم«م
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جدأخطرةدمشق)نحوالجبل(طريقثقالمماسلكهاالتيالطريقوكانتمزؤرأ.
كانلمى،ابنتيإلىبالنيةاإلسرائيليين.أيديفيوقعتقدكانتالمنطقةألن

بلدهاهوفلبنانءيطاقالأمرأاللبنانيةاألرضعلىاإلسرائيليينرؤيةمجرد
غايةفيمغامرةتلككانتفلطين.عرفتأنلهايسبقلمإذأحبتهالذي

ونقاطإسرائيليةحواجزعلىتمزاأنعليهماكانإذإليهماىبالنسبةالخطورة
يومأنتعتبراللحظةهذهحتىلمىابنتيتزالومااللبنانية.للقواتتابعةتفتيش

كانكماحياتها.فياأليامأصعبمنواحدأوسيبقىكانبيروتمنخروجها
بإمكاننايكنلمحياتي.فيقسوةاألشداألياممنإليبالنيةهذاالغزاةيوم
وداعنايومأنهأممجددأ،سنلتقيكناإذاماالجحيم»ذلكوسطنعرف»أن

بتاتأمسرورةتكنلملوداعهابمجيشيهيلدايخبرمنأرسلتوعندمااالخير.
بعببعشرىا~دسالطابقإلىالسلمدرجاتصعدتأننيعلمتعندما
أندونمنلوداعهاجثتألننيالحصارىفترةطوالالكهربائي»التيارانقطاع
المتخيلمنكانلكنواألمني.الصحيوضعيعلىذلكتداعياتفيأفكر
كانتمهماوداعهمادونالظروفهتلكمثلفيوابنتيزوجتيتغادرأنعلي

المعناطرة.

أنعلىمصقتكانتأنبعدءبيروتإخالءالئمعبيةالجبهةرتقتلماذا

جديدة؟ستالينغرادمنهاتجعل

بهدفقواتهكلجمعقدكانعدووبينبينناالمعاركمنشهرينبعد
العالمفاجأتالتيالمقاومةوهذهالصمود.علىقادريننزالالكناتدميرنا،
كانهلولكنالعربية.والجماهيرالداخلفلسطينييإعجابأثارتأجمع
بدأناءقوة؟يفوقناعدوأمامتلكالتحديوضعيةفيالصمودنواصلأنبإمكاننا
رفضفياالستمرارينبغيهلأنفسنا:علىأسثلةبطرحوأنا»آخرونقادة

نسلمأنعلىحبيب»فيليبعبرءتصثإسراشيلكانتحينوفياإلخالء؟
تكنلمإسراشيلأنندرككناألنناءبقوةذلكفرفضناءالرحيلقبلسالحنا



أبدأبمونونالالنو،برن

لكنالعالم.منمرأىعلىإذاللناإلىبلوحسب»عليناالقضاءإلىتسعى

وهوبالحها،بيروتمنالمقاومةبخروجالقبولعلىإسزاثيلأجبرتصميمنا
األهمية.بالغمعنويأنصرأاعتبرناهالذياألمر

بيروت؟بإخالءالقبولإلىبناأأىالذيالوحيدالعاملهوذلككانهل
الحصارىتداعياتتعانيبدأتقدكانتواللبنانيةالفلسطينيةالجماهيرألنالء

القصفومنبالنفاد،بدأتالتيالغذائيةالموادوشحوالكهرباءالماءانقطاعمن

المدنيينمنوالجرحىالقتلىعددعوارتفالقذائفمنبأطنانالمتواصلالوحشي
ميثماوالاالعتبار،فياإلنسانيالعنصرالفلسطينيةالثورةأخذتعندهابرياء.األ

لمسلعةالكبيرالعكريالتفوقإلىبالنظرءمتكافئةغيركانتالمواجهاتأن
مواصلةشأنمنوكانللمقاومة.وعربيخارجيدعمأيوغيابءإسراشيل

ضخامةإلىنظرأاالنتحارهإلىكلهاالمدينةتقودأنالظروفهذهفيالمقاومة

منهذابيروت.فيعليناقبضتهاإلحكامإسراشيلحئدتهاالتيالعكريةاآللة

فقطليسالصهيونيالعدومعالمواجهةإلىأنظركنتأخرى،جهةومنجهة.
الوطنيةالحركةمعتحالفناخاللمنأيضأبلوحده»الفلسطينياإلطارخاللمن

بالنسبةالواضح»منكانوقداللبناني.الشيوعيالحزبمعوخصوصأءاللبنانية

مسؤوليةوأنءتتواصلسوفلبنانفيالصهيونيالعدومعالمواجهةأنإلي
منبدعماللبنانيينالوطنيينعاتقعلىالتاليةالمرحلةفيستقعاستمرارها
بعد.عنالفلسطينيةالمقاومة

جورجاللبناني،الشيوعيللحزبالعاماألمينمعاجتماعأعقدناوقد

مواجهةبينقائمأكانالفرقلكنالمعركة.لمواصلةالتحضيربهدفحاويآ
اإلطارىهذاوفياللبنانيون.حلفاؤنايخوضهاومواجهةالفلسطينيونيخوضها

ضدالعملياتفيبالمشاركةءبيروتمنخروجنابعدفكتفيآأنعليناكان

شعالبةمناطقفيالمقاومةاللبنانيةالوطنيةالحركةإلىالدعموتقديمإسرائيل
اللبناني.والجنوبوالجبل
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االنسحاب؟تنظيمتةوكيفءبيروتمنالخروجقراراتخذالذيمن

يجريكانمنهو~رأبولكنالفلطينية»الفصائلبينتنيقهنالككان
شفيقاللبناني»الوزراءرئيسبمقابلةيقوممنهوكانبنفسه.المفاوضات

وكانتالوضع.صورةفيليضعهحبيببفيليبيتصلاألخيرهذاوكانءالوزان
عنتخلينامنكدلتتاالنسحابهعمليةعلىتشرفأنتريداللبنانيةاللطة
حاملينبيروتمغادرةفينجحنالكننافعأل.سننسحبأنناومنءاسالح
معنا.أسلحتنا

أنممثارأبوطلبءاالنسحابمنلنامناصالبأناقتناعنامنأياموقبل

فصاثلعلىسيقترحوأنهءتونسإلىسيغادربأنهوأخبرنيبمفرديآأقابله
شعرتوقدتونس.إلىمعهبالخروجإقناعيوحاولبهتلحقأنالمقاومة

االبتعادفهذاتونس.فيبهواللحاقلبنانمنالخروجفكرةإزاءشديدبغضب
الدبلوماسي.الخيارنحوليتجهجانبأالمسلحالنضاليلقيأنهبوضوحيعنيكان
قلتصريعأ.كانبينناالعوارولكنتوتردونمنتقريبأساعةخاللذلكناقشنا

أفضلدائمأيظىسورياإلىالذهابوأنءفلطينعنلالبتعادليسبيلالأنله
بأنلناتسمحلنسورياأنجيدأتعرفااأنتبقوله:أجابنيلكنهالخيارات.

الوحيداا.الحلهيتونسفإنولذلكأرافيها.منانطالقأنقاتل

حيلةألفإلىاللجوءفياستمرلكنهأقصده.كنتماتمامأممثارأبوفم
ياسركاناألولوية.يعطيهوبأنهيتمرىسوفالمسلحالنضالبأنإلقناعيوحيلة
منواحدأذلكوكانالحقيقية»نيتهإخفاءفيءتاللحظتلكفيبارعأ»عرفات

وكانونعم).(الاا)ااالعمسياسةيمارسكانثسخصيته.فياألساسيةالوجوه
ولمينبغي<مماأكثرعانىقدالفلسطينيالشعبإنبقولهبيروتعنرحيلنايبرو

منانطالقأالمعركةنخوضأنالمفيدمنيعدولمالحصارىخاللأحديساعده
الديبلوماسية.الحلولنحوالتوجهقررلذاأخرى.أراض

تؤتيبدأتقدءذلكمنالعكسعلىالمقاومةكانتفقدإليناهبالنسبةأما



بتأييدفحظىكناحيثالشعبيةاألوساطفياألقلعلىءالواقعأرضعلىثمارها

سيمكننااللبنايةالوطنيةالحركةمعتحالفنابأنقناعتيعلىحافظتلذاالجميع.

انتهت.قدتكنلمالفلسطينيةالمقاومةوأنالمسلح»النضالمواصلةمن

تونسإماإمكانيتين:إحدىمنحتناقدالعريةوالبلدانالدوليةاألسرةكانت

جهادهأبوأمافتح.أعضاءمنعددومعهءتونسعمارأبواختاردمشق.واما

شأنذلكفيشأنهممورياءإلىالذهابأرادوافقدفتحأنصارمنوكثيرون
شروط.دونمنالستقبالنامستعدةدمشقوكانتالفصائل.جميي

إليهيعىالذيالهدفهيالفلسطينيةالتحريرمنظمةتصفيةكانت

بيروت؟تغادرواأنعليكمأنفهمتممتىشارون.

الناس.عندسيثأانطباعأتركنالكنااألولىالقصفأيامفيانسحبناأننالو

وأعناوقدالحصار.منيومأوثمانينثمانيةخاللعندناماكلأعطينالكننا

بباقاتءاللبنايينمنالكثيرومعهمءلبنانفيظلواالذينالفلسطينيونالمدنيون

المعنويةالناحيتينمنإمكانياتناكلاستنفدناقدكناءحالكلعلىالزهور.

ينهموجودنابأنفشعرناجدأ.شديدةالناسمعاناةكانتءذلكوفوقوالمادية.

أنعلينافكانذرعأيضيقوناللبنانيونبدأالمعاناة:منبالكثيرلهمتسببقد

الباقين.المدنيينأرواحعلىحفاظأبيروتنغادر

أماضئيلة.أقليةكانوالكنهمءعرفاتإلىانتقاداتوجهوافتحأعضاءبعض

االنسحابهوااالقراربأنوأخبرتهاللجبهةالمركزيةاللجنةجمعتفقدأنا

كانواوثالثينخمسةأصلمنأعضاءثالثةإالالجميعوافقوقداا.إلجوعبا

أنبعدأخيرأالرحيلإلىاضطررنالكننابيروت.فيالمعركةمواصلةيريدون

الفلسطينيةوالجماهيراللبنانيةالوطيةوالحركةنحنالصمودمنملحمةسطرنا
للبناية.وا

منكلقبلمنالمتخذةالمواقفحصيلةواستخالصالحصارنهايةعند

بسببالسوفياتياالتحادإلىالنقدبتوبيهكثيرونقامءالفاعلةساميتاالالبلدان
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ألنهمفياتالسرمنمستاءمثأل،ءحواتمةنايفكانالمقاومة.إلنقاذتدخلهعدم

القليلينالفلسطينيينمنواحدأوكنتبيروت.عنالحصارلغكيتدخلوالم
معحربفيالدخولتريدالموسكوالنممكنأيكنلمتدخلهمبأنقالواالذين

بدالللقتاليأتواأنالسوفياتمنتنتظرواااالللوفاق:أقولكنتاألميركيين.
تفهميعلىوشكرنيدعوةلبنانفيالسوفياتيالسفيرإليوجهءذلكوبعدمنادا.

بالغة.بحفاوةاستقبلتحيثموسكوإلىذهبتبعدىماوفيللموقف.

كنتهلء1982آب/أغسطسفيءالمقاتلينمعبيروتغادرتمعندما

ءذلكبعيدضراءوتعقلبنانفيظلواالذينالمدنيينبشأنبالقلقتشعر

وشاتيال؟صبرانيجرتالتيللمجازر

كانتالمدنيين.غيرنتركلمبيروت.فيمقاتليننتركلمأنناهيالمشكلة
الخطأهوالكافيةالحمايةتأمينعدموكانبيدق.حمايةبالالالجينمخيمات

فيهمبمنءآخرونفلسطينيونسؤولونأيضأارتكبهوالذيءعرفاتارتكبهالذي

أكنلملكننيءالمخيماتفيحمايةبالكانواالالجئينأنأجهلأكنلمأنا.

إسراشيلي.غطاءتحتالحجمبهذامجزرةبارتكاباللبنانيةالكتائبقيامأتوقع

بعدالمنيعاتفيبالمدنيينالمسبعدمضماناتتأخذأنالقيادةعلىيجبكان
المقاومة.رحيل

منظمةإخراجمنتمكنواالذيناإلسرائيليونالنهاية؟فيربحالذيقن

وثمانينثمانيةصمدواالذينالفلسطينيونأمبيروت»منالفلسطينيةالتحريي
مآ) .يو

اليوممنذشكأيذلكفييكنلمالعسكرية.الناحيةمنإسرائيلربحت
عندمامعنويأ،نصرأأحرزواالفلسطينيينلكنللبنان.اإلسرائيليلالجتياحاألول
منعربينظامأييتمكنلميومأ.وثمانينثمانيةلمدةالصمودمنتمكنوا
حروبأتشنكانتإسراشيلألنءكهذهطويلةلفترةإسرائيلوجهفيالصمود

مم>و



أبدأبمونونالالنو،بون

كنت.بالصمودقياسيأرقمأالفلسطينيةالمقاومةضربتلقد.الدوامعلىخاطفة
ألنفخورأوكنت.يساندناكلهالعالمبأنيوميأ،الصحفأقرأوأناأشقرء
قدالشعوببأنقيلولذلك.الفترةتلكوطوالءالنهايةحتىقاتلتالمقاومة
.ساعدتناتحاوللمألنهاأنظمتهامنخجلت

الحركةخاللمناستمرتبللبنانمنبخروجناتنتهلمالمقاومةلكن
.يروثمنايليإسرجنديأخرخروجحتىببسالةقاومتالتياللبنانيةالوطنية

ء1987عامفلسطينفياألولىاالنتفاضةخاللمنالمقاومةواستمرت
عامبالجنىبتحريراللهحزببانتصاراتوتؤجتء)000عامالثايةفةواالنتفا

األملفينابعثالذي2006عامإسرائيلعلىالمشرفوانتصارهأيضأ200»
العربيةاألرضهذهفيبالعيشتهنألنبأنهاإلسرائيلأقوللذللئهواالعتزاز.

.الزمنطالمهما

الوحدةبأنيقالأنءالعربيةاألنظمةانكفاءوبعدتحديدأ،ءيمكنكيف

ثم؟ةإالهيماالعربية

ءاألياممنيومفيالمقاومةأجلمنشيئأتفعللماألنظمةتلكأنصحيح
نراهنزلناهوماكنا»لكنناالفلطينية.القنيةإضعافعلىحتىعملتوأنها
اكتفتالحصارىخاللإلينا.بالنسبةالمهمةهيالشعوبالعرية.الشعوبعلى
انتقدتفقدالعريةالشعوبأماءاإلعالموساثلفيبالكالموقادتهاالعريةالدول
فيبجولةقامالذيالوهيأهواليمنيالرئيسحراك.بالالعربيةاألنظمةبقاء
تقديمهايمكنالتيالمساعدةطبيعةعليهتكونأنيمكنماليرىالعربيالعالم
لمملموسة.نتيجةإلىتفضلمالجولةهذهولكنءالفلطينيةالمقاومةإلى

ءبالهاتفمرةالقذافيبياتصلاليمني.النظامباستثناءعربينظامأييساعدنا
وبعيداا.معكماللهااليكنوقالبخيرااااأكونأنليوتمنىالحصارىأثناء

الشعبية(الجبهةجبريلأحمداألخمعالقذافيدعانيبيروت»منانسحابنا
فيليبيالزيارةالديموقراطية)الشعبية(الجبهةحواتمةنايفواألخالعامة)القيادة



1982العامميفللبناناإلسرايلياالبتياعممدفة

أمامخطابفيءالفلطينيةللقيادةالذعأنقدأوجهوقدالثورة.عيالمناسبة
وغادرخطابهأنهىوعندماالليبي.والشعبالليبيةالقيادةوأعضاءالعربالضيوف
المرأةأنوأكدتوالقياداتالضيوفأمامعالبصوتزوجتياحتجتءاالحتفال

العربيةاألنظمةفعلتهممابكثيرأفضلبشكلإسراشيلقاومت~الفلسطينية
ممنارأبوبينالجديدةالتقاربسياسةإلىهناكمحادثاتناتطرقتوقدمجتمعة.
موقفناكانليبيامعجيدةبعالقاتاالحتفاظعلىحريصينكناأنناوبماومصر.
أيضأعليناكانإذالقذافي،إلىانتقاداتأيةنرجهولمالشكليات.حدودملتزمأ
الدعمبعضلناوتقدمجزئيأتمؤلفاكانتليبياأنواقعحسابنافينأخذأن

والمعنوي.السياسي



بيروث؟عناإلجباريرحيلكمحولذكرياتكهيما

أننيأذكرالولكننيالطويلة.النضاليةمسيرتيخاللكثيرةثرةأيامأعشت
تلكءبيروتمغادرتيعندبهشعرتالذيالحنينذلكبقسوةبحنينشعرت
الحضارةعاصمةإنهاالعربي.العالمفيأخرىمدينةأيةتشبههاالالتيالمدينة
واألسىالموتظاللفيبالحياةتنبضكيفسكانهاقلوبتعرفوالتيوالثقافة»
عنهاالرحيلشبابي.سنواتأجملفيهاأمضيتالتيبيروتهيتلكوالدمار.

كنايومءالعميقالحزنبذلكيمتزجكانبالفخرإهسامأأنغيرجدأ.قاسيأكان

تلككلإلىأنظروأنالحظةيفارقنيبالمستقبلاألمليكنلمللرحيل.نستعد
وكذلكءواللبنانيونالفلسطينيونالمقاتلونالجدرانعلىكتبهاالتيالشعارات
وعنعرفانهمعنونيعتبىكانواالذينوهمءالجانبينمنالمدنيونالسكان
المقاتلينودعكانالصهيوني.العدوضدالمشتركالنضالمواصلةفيرغبتهم

جدأ؟مؤثرألفراقناالدموعيذرفونأفرادهاكانالتياللبنانيةولألسرلعائالتهم
المقاومةإلىالتحيةيوجهونكانواالذينواألطفالالنسوةهتافاتكانتوكذللنه
العميق.واأللمبالعزةاإلحساسمنمزيجفيالبطلة

والقادةالمقاتلينمنعددمعطرطوسإلىالبحرطريقعنتوجهة
الوفيوشعبهالجميلالبلدلذلكوالتقديرالحبوراثيتاركأءالفلسطينيين

بشريمدبانتظارناكانالسوريىطرطوسميناءإلىومولناوعندالكريم.



أبدأبمونونالالنر،برن

أمامصمدناألنناأكتافهمعلىباعتزازحملونيوسوريونفلسطينيونهائل.
حافالشعبيأاستقباالذلككانيومأ.وثمانينثمانيةطوالاإلسرائيليالجيش

ءالحكومةقبلمنرسميأاستقبالناتمءدمشقوفيما.حدإلىمهيبأوحتى

فيأدانالذيءطالسمصطفىاللواءءالدفاعوزيرمعبلقاءبدأناحيث

أيضأاألسدحافظالرئيسعبركمااالجتياح.خاالالعربيالرأغيابحضورنا

إزاءأيضأأناأمليفيبةعنواحدةبكلمةأنطقلمجهتي»ومنأمله.خيبةعن

ماهنالككانكذلك.السرويالموقفيشلالذيالرسميالعربيالردغياب

فيكبيرةبخاثرثنيةقدسورياكونمعوحتىحقأ.الغضبإلىيدعر

التحديبمستوىيكنلمالجهدهذاأنإالالحصار.خاللجيشهاصفوف

عليناكانجديدوواقعجديدةمرحلةأمامكنالكنناإسراشيل.بهواجهتناالذي
معه.فتكيفأن

أوعزيزوفاةبعدواحدةأسرةتجتمعكمااجتمعناءدمشقإلىوصولناوبعد

منأسرتيبلقاءكبيرأفرحيكانالشخصيالسترىعلىأنهإالمعيبة.وقوع

وقدجديد»منشملناالتثامنأملنكنلمهيثالرهيبةالحصارفترةبعدجديد

بسببالغربةفيعصيبةأيامأعاشتأنبعدلرؤيتناألمانيامنميساءابنتيأتت

حارأاللقاءفكانالحصاروسطتمامأمميرناتجهلكانتألنهاعليناالقلقحالة

ومؤثرأ.

السوريين؟إزاءللمناورةهامشمنتمتلكونهماإلىتنظركنتكيفه

لوبالتأكيدمنمتعضأننابيدأويعرفذكيأرجألاألسلحافظالرئيسكان

أعمالناننقبأنلنايسمحونالسوريونكانالحد.علىزائدةقيودعلينافرضت

كماالبداية.فيواسعأعندناالمناورةهامشوكانءاللبنانيةالوطنيةالحركةمع

كبيرةبحريةيتمالتنظيماتمنوغيرهاللبنانيالشيوعيالحزبحالتنيقكان

ينمذونالفلسطينيونوكاناللبنانية.الوطنيةالحركةدعمواصلناأنناهيثأيضأ»

فلسطينيينأنكمااللبنانية»الفصائلمعبالتعاونإسراشيلضدعسكريةعمليات



..جدبا.فنفىنحوالطربنعلى

مبرامذبحةأنننسىواللبناني.غطاءتحتكونيتحركانوالبنانفيبقوامثن
خروجبعدالحمايةلهاتؤثنلمالفلسطينيةالمخيماتأنأثبتتقدوشاتيال
مقاتلوناوكانءوالجبلبعلبكمناطقفيالقواعدمنبعدداحتفظناكماالمقاومة.

اللبنانيين.الوطنيينمعينشقونلبنانيغادروالمممن

لبنانبينأيضأينتقلونفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةمنمقاتلونكان
حتىقائمةتزللمأسلحةفيهاخزناسوريا»فيلنامعكراتوجودمعوسوريا
حريصينكناءحالكلوعلىالسوريين.إلشرافبالطبعخاضعةوكانتءاليوم
دونمنيراقبونالسرريونكانالفلطينية.بالقضيةمنحصرأعملنايظلأنعلى
البقة.مزعجأاألمريكنلملذاشؤوننا،فييتدخلواأن

المعسكرات؟تلكفيبونيتأتالفدائيونكانهل

والضفةغزةمنسزيبشكليأتونالذينالشبابمنالكثيرهنالككان
الذينمقاتلينامعظمعادوقدفلسطين.إلىيعودواأنقبلالتدريباتلتلقيالغربية
فياألخربعضهمتشتتحينفيءالمخيماتإلىسوريافييعيشونكانوا
وقدبيروت.حصاربعدالراحةمنشيآإلىبحاجةجميعأكناليبيا.أوالجزائر
عطلةقضاءعلىبمساعدتنامورياءفيبلغارياسفيروهواألصدقاءهأحدقام

األولىهللمرةباللقاءهسعدتحيثاألسودهالبحرشاطىءعلىفارنافيعائلية
التجننحزبرئيسءالدينمحييخالدالتاريخيالمصريالسياسيالزعيممع

ااءأمينااأمزوجتهبرفقةأيضأهووكانسابقأ.الثورةقيادةمجلسأعضاءوأحد
حركةحولاألفكارلتبادلمناسبةلقآؤناكانحميمة.صداقةعالقةبيننافنشأت

منخروجنابعدالفلطينيةالثورةواقعوحولمصرىفيوالوضعالعريةالتحرر
بالنسبةأمامني.بالقربوابنتيزوجتيلوجودإضافيةبسعادةأشعركنتبيروت.
7جمياعائليأجوأاإلجازةعلىيضفيأمينأمالسيدةوجودكانفقدعائلتيإلى
كماجميل.وحضورمرحةروحمنالفاضلةالسيدةهذهبهتتمتعكانتلمانظرأ

فيلنرماثير(راكاح)اإلسرائيليالشيوعيللحزبالعاماألمينهناكالتقيت



أبدأبمونونالبرنالنور

القضيةمعتعاطفهيعلنالتهذيبوشديدجدألطيفأرجألكانوزوجته.
إسراشيلوجودشرعيةإنكارحدإلىيصلالالتعاطفهذاكانوانءالفلسطينية

الفلسطينية.األرضعلى

يأ؟متاللقاءذلككانهل

رئيسللقاءبلغارياإلىأذهبلممصادفة.تثلقدعلنيأ.والسريأيكنلم

يكنولمءنفسهالفندقفيوجودنامودفولكناإلسرائيلي»الشيوعيالحزب
الرسميينالدولةلضيوفمنتجعفيكنابذلك.أخطروناقدالبلخارالمسؤولون
طبيعي.بشكلالعشاءأوالغداءأثناءلقاءاتناوتكررت

معه؟اللقاءترفضأنبإمكانككان

تلكمعبالحديثمهتمأكنتألننياللقاء»ذلكرفضإلىبالحاجةأثمعرلم
بينالدوامعلىنميتنوأناالشعبيةالجبهةكانتءذلكوفوةرية.الياالشخصية
اليمينوأحزابءالفلسطينيينتدعمكانتالتياإلسرائيلياليسارأقصىأحزاب

حصاراستنكارفيمعروفةاإلسرائيليالشيوعيالحزبمواقفكانتاإلسرائيلي.
يمنعالالذيالداخليلنظامناخرقأذلكيكنلمالفلسطينيين.دعموفيبيروت
فلسطينية.دولةقيامتدعمأحزابأعضاءمعاللقاءمنالجبهةفيعضوأي

هنالكأكانلذاهإسرائيليأ.شخصأفيهاتلتقونالتياألولىةالعقكانت
ابنتيك؟وعنعنكبدراإلحجاممنشيآالبدايةفي

كانواإذاخصوصألليهودهمعاديألستفأناتمامأ.انسيابيةالبدايةكانت
بلغاريا.فيإقامتيخاللمراتعدةالرجلهذاالتقيتوقدللصهيونية.معادين
لكنإسراشيل.دولةقيامقبلاليهودمنالكثيريوميأألتقيكنتأننيتنسراوال
مصافحةأومصافحتهفيترغبالماللتينابنتيإلىبالنبةصعوبةأكثركاناألمر

زربته.



..جدبا.منفينحوالطربنعلى

تأييده؟عنلكمعترهل

وجهةعنيعقبىأندونمنءالنهايةحتىإلياستمعاألوللقاثناخالل
الشعبيةالجبهةمواقفبيناالختالفمنالكثيرهنالككانءوبالطبعنظره.
فلسطينيةدولةنريدكنااإلسرائيلي.الشيوعيالحزبومواقففلطينلتحرير
ظلفيوالفلسطينيرناليهوديعيثىهيثالفلسطينيىالترابكاملعلىعلمانية
يبقوندولةللفلسطينيينيريدونفكانواهمأماوالواجبات.الحقوقفيالمساواة

السيادة.منزوعكيانأأيءاإلسرائيليةلإلدارةخاضعينفيها

مجددأ؟التقيتهوهل

المعاديكارتا~`)فاتوريالحاخامأرىكنتماغالبألكنني.أبدأال

.الفلسطينيالوطنيالمجلسفيعضوأكانالذيللصهيونية

سوريا؟إلىعودتكملدىأولوياتكمكانتماذا

لتحريرالشعبيةللجبهةالمركزيةللجنةاجتوشحعقدعلىمصنمأكنت
اثنان:تونجهانهنالكوكانلمعركتنا.الجديدةالتونجهاتتحديدبهافهفلسطين
والثانيولبنان؟األردنمنخروجنابعدالفلسطينيالداخلعلىالتركيزهواألول
تنتهلمالثورةأنعلىالتشديدمعءوليةواللالعربيةتحالفاتناعلىالتركيزهو

بإنهاءيناديوهوباسمه.معروفةجماعةيقودللصهيونيةمعاديهوديحاخام:كارتافاتوري)1(
فيخطاياهم،بسبباليهود»أحقيةبالاعتقادهأساسعلىسلمية،بلريقةاإلسرائيليالكيان
مغالفةهيبالقوةالدولةهذهإلقامةمحاولةأيةوأنالمسيح»خروجقبلبهمخاصةدولةإقامة
بل»67ادودحلحتىباالنسعابكارتافاتورييطالبالاألساسهذاوعلى.اإللهيةلالرادة
ولةاللظلفيالعربمعيتعايشواأنلليهوديمكنهسرءالفلسطينيينإلىكلهافلسطينبعودة

أياتوقد.الفلسطينيةالسلطةحكومةفيوزاريةحقيبةعلىحصلهناءومن.الفلطينية
معتبرةالوجودهمنإمراشيلإزالةحولاإليرانيينالقادةتصريحاتمناسبةمنأكثرفيالجماعة

المهايئةاواستخلينتلأنهاكما.المسالميناليهودسائرإلىالالممهاينةإلىموجهالتهديدأن
.العالمعلىالمياسيللضغهكوهيلةللهولوكوست



أبدأممرثونالالثورثون

اللبنانيةالوطنيةالحركةمعتحالفناخاللمنستتمروأنهاءبيروتمنبانسعابنا
السوري.الدعمعلىباالعتماد

الوطنيةالقوىمعاتصاالتبإقامةدمشقإلىالجهةقيادةانتقاللناسمحلقد
للحزبالعاماألمينءبكداشرخالدالسيدمعوتحديدأمورياءفيوالتقدمية
وفيسوريا.فيالوطنيةالجبهةقادةمعبزيارتنا،قامقدكانالذيالشيوعي،
عشرةمسةالخاالذكرىبمناسبةءدمشقفياحتفاالنظمناء1982العامأواخر
وفياالحتفال.فيكلمةألقىالذيعمارأبوبمشاركةءالشعبيةالجبهةلتأسيس
ذاتالعامةاألهورإلىبالتطزةءالمناسباتهذهمثلفيعثارءأبويكتفيالعادة
ءالفلطينيةالثورةاستمرارضرورةعلىالمرةهذهركزولكثهالعاطفي.الطابع
مناالستفادةعليناأنألؤكأبعدهتكلحتثملبنان.مغادرتنامنالرغمعلى
الثورةفئلمعروسيافيحصلقدمثسابهأوضعأأنمضيفأءلبناندروس

إلىلهاعمةالداالقوىعودةمنذلكيمنعأندونمنء1905عامالبلشفية
عامأ.عشراثنيمضيبعدأكتوبر،ثورةانتصارلتحققءالمبادرةبزماماإلمساك
نهوضبدايةتشكلأنمنلهابدالبيروتفيتلقيناهاالتيالقاسيةفالضربة
عاماألولىاالنتفاضةمعءسنواتعدةبعدءتحققالجديدالنهوضوهذاجديد.
الحجارة.أطفالوثورةالعتلةاألراضيفيالفلسطينيالشبابثورةمعء1987

للمجلسعشرةاالدسةالدورةانعقدتء1983فبراير/شباطفي

الفلسطينيةالتحريرمنظمةرفضفيهاوتمالجزاثرءفيالفلسطينيالوطني
كذلك؟أليمىريفان.لمشر«ع

وقدالسياسي.عمليخاللخطبيأهممنواحدةالمناسبةتلكفيألقيت
هذافيالروميةالسابقةوذكرتءالثورةطريقعلىالمراحلموضوععنتحدثت
فيهمحرضتالذيالمتدفقالخطابذلكبعدبحرارةليمفقوالقدالمجال.
المتقبليةالمراحلأحدأأنقبلءريفانعلمشرهالشعبيةالجبهةرفضأسباب
قدءاالشتراكيةالبلدانمنوخصوصأءالمدعوينمنالعديدوكاننضالنا.في



..جديد.منفىنحوالطريقعلى

قمناىكماذاك.النلطينيالوطنيالمجلساجتماعحضورعلىحرمهمأبدوا
السوفياتي.االتحادإلىبهاقمناالتيللزيارةباإلعدادءاالجتراعذلكخالل

االجتياح.فترةخاللالجبهةلموقفتقديرهمالسوفياتالوفاقأبدىلقد
المندوبءيوفبونامارمعاألولىهللمرةءحديثلناكانموسكوهوفي

ولقاءاتالحاكمالشيرعيللحزبالياسيالمكتبفيالدوليةالعالقاتالمكلف
رأسهموعلىفييتالسوواألكاديمييناألصدقاءمنوعددالمؤولينمععديدة
عددأصرفقدممثارأبوبأنعلمنادمشق»إلىعودتناوعندكوف.بريماالرفيق
الضباطمنالعديدغضبأثارالذياألمرءفتحفيالعسكريةالقيادةأعضاءمن

الحركة.قاعدةمنبدعمءعرفاتضداحدةفىدفعةانتفضواالذينالتقدميين

متهمينضابطينبتعيينء1983أيار/مايوفيعرفات،ياسرقامءبالفعل
والحاجالزعيمأبووهماالسوري»للنفوذالخاضعةاللبنانيةالمناطقفيبالفساد

إلىالخالفاتهذهوأآتموسى.أبوقادهدبتمقذلكقوبلوقدإسماعيل.
أججهاالتيالمعاركوهيءطرابلسفيالفلسطينيينبينمعاركنشوب

تقولماذالعرفات.الينالموضدموسىأبوديمتمتدعمواعندماالسرريون
القضية؟هذهفيالسررييندورعن

إلىستؤأيأنهاالواضحمنكانالتيالتعييناتهذهالبدايةفيعارضنا
نكنلملكنناأيضأ.يعارضونهاكانوافتحأعضاءمنالمئةفي90ألنانشقاقات

وقعوعندماالداخلي.واالقتتالالكاملاالنفصالدرجةإلىاألمريصلأننريد
قاالتمردذلكبأنالقولمنليبدوالالغريقين.بينالتقريبحاولناءاالنفصال
منظمةداخلأيضأبلفتح»داخلفقطليسءالوضعبتصحيحاألملفيبعث

بتصحيحلييسمحأنالتمردذلكشأنمنبأنأشعركنتالفلسطينية.التحرير
وأذكرالفلسطينية.التحريرمنظمةتوجهاتفيوبالتأثيرفتحفيالسياسيالخط
في99أنأكدقدكانءاللهرحمهنفسه»جهادأبوأناالنتفاضةتلكبدايةفي
تلكبأنأعتقدكنتفتح.داخلالتغييرفيالرغبةمعهيفتححركةمنالمئة



أبدأبمونو:الالنو،بذ:

وأنهالفلسطينية»التحريرمنظمةداخلالقوىموازينفيتغييرأستحدثاالنتفاضة
دونمنالفرديةالقراراتاتخاذفيممثارأبوأسلوبتغييرالممكنمنباتقد

اآلخرين.الفلسطينيينالقادةإلىالرجوع

سراغة)»موسى(سعيدموسىأبوجانبإلىءالتحركقيادةفيشاركوقد
وسوريافتحبينبتحالفيحلمكانالذيصالحوأبوالعملةخالدأبومنكل

لنايسمحكانألنهالتحالفهذامثلقيامنتمنىوكنااللبنانية.الوطنيةوالحركة
االنسحابعلىاإلسرائيليةالقواتأجبرتوعندماأفضل.بشكلثورتنابمواصلة

فيااااالمرابطونقائدمالحأبوالتقىءاللبنانيةالمقاومةضرباتتحتالجبلمن
السوريين.تعجبلمالهبةتصريحاتيطلقأنقبلقليالت´~´إبراهيمءلبنان
اكتشفناءاللحظةتلكومنذسوريا.إلىسريعأيعودأندمشقإليهطلبتعندها

أيعلىوخصوممأالفلسطينية»الثورةعلىتفرضهاأنلسرويايمكنالتيالحدود
فيراغبةغيردمشقأمبعتءالحينذلكفمنذلبنان.فيجديدفلطينينشاط

رقابتها.عنالنشاطذلكيخرجأن

بيننهائيبشكلالجسورانقطاعشهدتالتيهياللحظةتلككانتهل

وعرفات؟دمشق

التناقنىهذاوكان.الصوريةوالقيادةممثارأبوبيندائمتناقضهنالككان
األ~بممثارأبواختارماعنلتعشقلكنهءلبنانفيعرفاتوجودخاللقائمأ

الطبيعيمنكان،فتحذاخلالتمردحدثوعناما.دمشقمنبدالتونسإلى

الصروفةالمستقلينيينالندمثحركةقائدوهو.شاكر~«أبوباسمأيضايعرف:قليالتإبراهيم)2(
شمعون،كميلالرثيىلعكمالمناوئةا958العاوثورةفيشارك.اااالمرابطونباسمأكثر

األهليةالحربخاللالفاعلةالتنظيماتمنتنظيمهوكانا967.والعاوا96االعاوبينوسجز
العاوفيم.ا982عاواإلسرائيليلالجتياحالتصديمعاركفيبجروحأصيبقدم.اللبنانية
قليالتتوجهبيروتفياللبنانيةالوطنيةالحركةوقواتالمرابطونبينصداماتوقعت،1985
علىمجددأالظهورإلىاألخيرةاآلونةفيالمرابطونعادوقد.باريمىفيليعيثىإثرهاعلى
.اللبنايةالساهة



جديد.منفينحوالطريقعلى

حلعلىيراهنممثارأبوكانمابقدرالتناقممنمزيدأتشهدأنالتوتراتلهذه
العربيةواألنظمةاألردنمعالمميزةالعالقاتظلفيءالفلسطينيةللقضيةسلمي
.األخرى

24مهلةتعطيهأنء1984عاميونيوحزيران/24فيءسورياقررتوعندما
أبوألنءاألفقفيتلوحبدأتقدكبرىأزمةبأنشعرتءدمشقلمغادرةساعة
وجدتوهنا.أجمعوالعالمالعربنظرفيالفلسطينيةالشرعيةيشلكانممثار
الذيواالنحرافممثارأبوهناكجهةفمن:نارينبيننفسهاالشعبيةالجبهة
الذيوالدعمسوريافيوجودناهنالكأخرىجهةومنءثورتناعلىيفرضه
فينكونأالبصعوبةنشعروكنا.لبنانفياللبنانيةالوطنيةالحركةلناتقدمهكانت
.سوريامثلإسراشيلمعالمواجهةخطعلىبلد

إلىعمارأبومرافقةعلىوحرصت»السوريةالسلطاتلقراركثيرأتأثرتوقد
أشهرىقبلءجاءألنهإليهالشكرتوجيهمننوعأذلككان.لوداعهدمشقمطار

للتعبيروكذلكءالشعبيةالببهةلتأسيسعشرةمسةالخاالذكرىاحتفاالتلحضور
ضرورةعلىوللتشديد»النلطينيالنضالرموزكأحدممثارأبومعتضامنيعن

علىيومأيكونوالمالسوريينأنوالحقيقة.الفلسطينيةالوحدةأجلمنالعمل
كانتسورياإنثم.سوريافيوجودهيريدونالوكانوا.ممثارأبوحوفاق

ءالداخلفيالفلسطينيالترابعلىمتركزأدامماالفلسطينيالنضاللدعممستعدة
ءدمشقمن»يتصدىبأنءالسوريالرئيسغيرءشخصأليتمحالولكنها
الجهةوفي.مزعجأمنافسأيشكلممثارأبوكانلذا.العربيةالقضايالمعالجة
وكانءواألميركيينالمصريينمنإالالدعمينتظرممثارأبويكنلمءالمقابلة
.الطريقةبهذهتيروهياألهوررؤيةمطلقبشكليعارضونالسرريون

معءأقمنابأنعليهردناكانجديدوضعقيامإلىعرفاتإبعادأأىوقد

هدفينلنفسهوضعتحالفأءفلسطينلتحريرالديموقراطيةالجبهةفيالوفاق
مغادرتنابعدمحنار»أبواختارهالذيالسياسيالخطمواجهةهواألول:أساسيين
ءاثناالحتنىالهادفةالمحاوالتمواجهةهووالثاني؟فاعليةأكثربشكلءبيروت



أبدأبموبر:الدلز،بو:

كثيرأتمتستوقاالعربية.األنظمةمنغيرهاأوسوريامصدرهاكانسواء
قدرةفيشكيمنالرغموعلىالديموقراطية.الجبهةمعالتحالفهذاإلقامة
لنايسمحأنآملكنتءعرفاتياسرمعمواجهةفيالدخولعلىحواتمةنايف
بهدفءالفلسطينيةالتحريرمنظمةداخلالديموقراطيالتياربتقويةالتحالفهذا

التنظيميالصعيدعلىثقلوامتالكءوالدبلوماسيةالسياسيةمواقفهاتصحيح
ءالديموقراطيةوالجبهةالشعبيةالجبهةبينالتحالفهذاشكلوقدالداخلي.

توحيدباتجاهتدفعأنشأنهامنجدأهامةقوةالشيوعي،الحزبإليهانضمالذي
أصدرناوقدتواجهها.كانتالتيالخطيرةالمشاكللمواجهةالفلسطينيةالمقاومة
منممثارأبووحذرناءفتحداخلالحاصللالنشقاقإدانةتضقنمشتركأبيانأ

األزمة.أساسكانتالتيالتعييناتلمراجعةعليهأصررناكماالوضع»خطورة
عناالبتعادإليهماوطلبنافتحعنانثقايناللذخالدوأبوموسىأبوحذرناكذلك

للحروبحدأنضعلكينتحدأنلناالضروريمنكانالداخلي.االقتتال
استنكرناقصيرةفترةوبعدالفلسطينية.بالقضيةالضررتلحقكانتالتيالداخلية
والتيارسوريابأنقناعةعلىكناألنناءلبنانفيطرابلسإلىممثارأبوانتقال
ءلبنانإلىبعودتهمطلقأالقبوليمكنهماالموسىأبوبزعامةفتحعنالمنشق

ولألسف»لهما.استفزازأنهاعلىإليهاينظرأنشأنهامنكانالتيالعودةوهي
بالضبط.حصلماذلككان

سرويا؟منأبعدأنبعدلبنانإلىيعودأنعرفاتياسرحاولهل

بعضكانجانبهوالىلبنان.إلىالعودةبإمكانهأنيعتقدممنارأبوكان
كماالعسكريةمواقعهماستعادةبإمكانهمأنأيضأيعتقدونفتحقيادةفيالوفاق
الحركةبأننعتقدفكناءفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةفيءنحنأماالسابق.في

فيالجديدةالنضالمرحلةقيادةتوليلهيحقمنوحدهاهياللبنانيةالوطنية
اقتصارضرورةبلالفلسطينيةالمقاومةدورانتهاءيعنييكنلمالذياألمرلبنان»
وليددعمفيالدور،بهذاقمناوقدالوطنية.الحركةدعمعلىالدورهذا





>وه<ييلنون/»<فيفبلداجنهذوح

.197ألالصفرى،ولمىالبكرميماءوابنتيهما:هيلدامح



لشها.ةتلمهل7-~بودج
األميركيةالجامعةمنالطبفيالدكتو،ا.

.ا90ابيروت،في

العر~الثمايروثشيتتثئيأحش
~6975ءاللثايةعليةاأل



.ا975مومدين،هراريثريةالعراالحمهوريةرئيسححديمثحالل

التحريرمنظمةزعيمعرفات،ياسرمحاللبناتةالحر-خاللالريافييةالمداعبأحدقي
.6978عرفات»سماعايكبارمنجهادهوأبوإيادوأيوالفسطينية»



.1984األسد،حافظالسورىالرثسلثاشهخا(ل



ا986هافانا،فيكاستروثيديلالكوبيالزميمح

.ا990للكويت،العراتيالغزوبعدمسينممداممهةخادل



.ا984الوفياتي»لالتحادزيارةخاالموسكو»في

~ا970ءكور.إلىز.رثهخالل



.2000ءفلسطينلتعويرالشعبيةللبيهةالعامةاألمانةمناستقالتهعشية



..جدبا.منفينحرالطربنعلى

وكاناإلسرائيليين.انسحابإلىوأآتالجبلحرباندلعتعندماءجنبالط
فياللبنانيةالوطنيةالحركةموقعلتعزيزالشعبية»الجبهةنظرفيءفرصةذلك
اإلسرايلي.العدوضدالنضال

منلسلطتهاواهانةتحدبمثابةطرابلسإلىعرفاتعودةسوريااعتبرتوقد
الضاريةالمعركةبدأتهناومناللبناية.الساحةعلىمثاريقهايقؤضاأنشأنهما
منشعبانسعيدالشيخحولالتفوامثنطرابلسفيوحلفائهممثارأبوأنصاربين
وقدثانية.جهةمنواللبنانيينالفلسطينيينمنوحلفاشهالسوريوالنظامءجهة

بينالمواجهاتوكانتالجانبين.منكثيرونقتلىفيهاوسقطالمعاركاشتدت
الشديدة.للمرارةمصدرأوشكلتءالخطورةوبالغةالفائدةعديمةالفلطينيين

بإيقافهاوطالبناءاإلخوةبينالمجازرهذهبإدانةالديموقراطيةالجبهةمعقمناوقد
عنوالرحيلطرابلسإخالءممثارأبومنطلبناكماممكن.وقتأسرعفي

بالبقاءهلهتسمحأنمنعددأأكثرلرجالهالمعارضةالقوىكانتفقدلبنان.
طرابلس.عنهيلالريقرعجعلهماوهذا

نتساءل:كناعمار.أبونحواألنظارجميعاتجهتءالمعاركتوقفتوعندما

كثيرأفوجثناوقدقبرص؟إلىاليمن؟إلىالمرة؟هذهيذهبأنيمكنهأينإلى
باتفاقياتإسراشيلمعالمرتبطالمصريالنظامإلىأيالقاهرة،إلىاتجهعندما
بعزلهاإلسرائيليللعدوانتصارأكبرشكلةالتياالتفاقياتتلكأايفيد»كاعب
ممنوالفلسطينيينالعربمنالكثيرأنكماالمواجهة.خطعنعريةدولةأكبر

فيمصرإلىذهابهساهموقدعرفات.لخيارذهلواقداالداةخطوةعارضوا

جميعباسمعرفاتيتكلمأنالمفترضمنكانالفلسطيني.االنقسامتعزيز
سلكهالذيوالتطبيعاال~منهجفياليرنريدنكنلمالفلطينيين.

قدعرفاتقرارألنالمشكلةهذهمنمخرجإيجادالضروريمنوكاناالداة.

الفلسطيني.الوطنيالخطعنخطيرأانحرافأفظرناءفيءشكل

يناللذالوحيدينالبلدينأناستنتجتمصرإلىذهابهأسباتحللتوعندما
األردنهمافلسطينيةدولةإقامةفييساعداأنءعرفاتنظرفييمكنهما،



أبدأبمرنرنالربونالنو

منموقناك:.بينفلطيني::ساداتوجودإلىخطاباتيأحدفيأشرتوقدومممر.
لحطاتالثورةخاللمرتلكنعميق.تفكيربعدالسياسيموقفيعادةأحدأفأنا
النظرةبأنوأعترفبمشاعري!فيهاأفكرأخرىولحطاتبعقلي»فيهاأفكركنت
عبارةالشعبتقبللقدوالعاطفة.العقلبينتختلطكانتأحيانأاألهورإلى

منخشيتهميبدونبدأواالوفاقبعضأنالحظتلكننيالفلسطيني::»::السادات
ومنذالثورة.مفوففيعميقةانشقاقاتمنستحدثهومماءالعبارةهذهتكرار
الجدل.أثارتالتيالعبارةهذهاستخدامعنالتوقفحاولتءاللحظةتلك

ياسرانحرافاتلتصحيحلكسنحتقدالفرصةأنأخرىمرةظننت
أليس.نهجكباتباعالفلسطينيةالتحريرمنظمةداخلغالبيةوإلقناعءعرفات
كذلك؟

منفتحقادةكباممنلعددحتىمفاجأةمصرإلىمحتارأبوذهابشكل
خطرعندها.الحميد)`أأعبد(فايلالهولوأبوخلف)(~´(مالحإيادأبوأمثال
ا~ولتفييرالفلسطينيةالساحةلتوحيدليسنحتقدالغرسةأنذهنيفي

وفاقتوجه»ذلكوعلى.اللحظةتلكحتىمحتارأبوبهيتفرأكانالذيالسياسي
مواقفعليهكانتمالينظرواتونسإلىالديموقراطيةوالجبهةالشعبيةالجبهةمن

حيثعصر_لىومنها»غزةإلىانتقلثم.ا933عام»يافافيوال:خلف)(ممالح_ياأأبو)3(
الكويت_لىومنها،غزة_لىيعودأنقبل،وآخرينعرفاتياسرمعالياميالعملفينشه
بصفتهأيادآبوبرز.فتححركةتأسيسفيجهادوأبوعرفاتمعوساهمبمرالتدرنيعملحيث
عرفوقد.الخاصةأجهزتهاوقاثأاألمنيجهازهاضمفقثم،لفتحالمركزيةاللجنةنيعضوأ
شهيدأسقه.السراهعلىوالديبلوماسيةالرصدمجالينيالعمل_دارةعلىالفائقةبقدرتهإيادأبو
االتهاوأسابعووجهت،1991ديسمبرااآلولكانونا4فيجرتاغتيالعمليةفيتونيفي
عليهنقمالذيحينمداومنبتوبيهتمقلاغتيالهأنتؤكدالرواياتبعضلكناسراشيل،إلى

.الراقيينقبلمنالكويتلنزوادانتهبسبب
الىاحلهمعالنكبةعاووهاجر،1935عاومفدفيولد:المميال)عبد(فايل:الهولأبو)4(

التحريرجيثرفيانغوط.الفلطينيينالمناقلينمنالعديدالتقىيثألمانياإلىسافر.سوريا
بسئولياتافللع.ا967يونيواحزيرانمنالغامسحربفيبجرحوأعيبالفلسطيني
.إيادآبوفيهااغتيلالتيالليلةفيتونىفياغتيالهتم.فتححركةفيوعسكريةسياسية



..جديد.منفىنحوالطريقعلى

تنفيدأنالضروريمنكانالقاهرة.إلىعرفاتذهابمنوقيادييهافتحكوادر
أنبعدخصوصأالفلسطيني»الصفتوحيدأجلمنالحتالتيالفرصةمن
ذلك.فيفتحقياديمنالعديدرغبةلمسنا

علىمساعدتنافيالتقدميةوالحركاتالقوىقادةمنالعديدرغبوقد

والحركةالديموقراطيهاليمنفيالوفاقومنهمهذه»التوحيدمهمةتحقيق
والحزبءالجزائريةوالحكومةاللبنانيهالشيوعيوالحزباللبنانية»الوطنية

بتوقيعقمنااإلطارىهذاوفيالفلطينية.التحريروجبهةالفلسطينيىالشيوعي
ومشروعأايفيدكاعباتفاقياتعلىبذلكالبابوأقفلناعدن-الجزائرءاتفاقية
االدسةالدورةإليهتومثلتماوضعأعدنالقداألردنية.والمقترحاتريغان

وبذلكأولوياتنا.مميمفيقراراتمنالفلسطينيالوطنيللمجلسعشرة
كبيرعددوصولأزرنامنشدكماثقيل.ءعبمنالفلسطينيةالصاحةتخلست

منالتحققعلىمصثمأكنتهذاءكلومعكثيرة.بلدانمنالتأييدبرقياتمن
تصريحاتهفيالغورعلىأهملهالكنهعدن-الجزائر»اتفاقيةسيحترمممثارأبوأن
منذاعتمدهاالتيالمنحرفةلمياستهكغطاءفقطاستخدامهايريدكانلألسف.ويا

عدن-الجزاثراتفاقيةألنجدأخطيرأذلكوكانبيروت.منالفلسطينيينخروج
وقدحقيقية.فلسطينيةوحدةعليهتبنىأنيمكنالذياألساسبمثابةكانت
لحركةالمركزيةاللجنةإلىمذكرةأرسلتبأنذلكعلىالشعبيةالجبهةاحتجت
ممثارأبوإصرارأنعلىوشددتعدن-الجزائرءاتفاقيةمبادئفيهاعرفتفتح
ءولألسفالفلسطينيين.بينانقسامإلىسيفضياالتفاقيةتلكعناالنحرافعلى
هذا.موقفناتدعملمالديموقراطيةالجبهةفإن

ولمأخرى،ةمتانهارقدالديموقراطيةالجبهةمعتحالفكميكونوبهذا
كزالك؟أليس.عرفاتإفشالإلىتنوقلوا

إلىالنلطينيالوطنيالمجلستأعوأنتريدلفتحالمركزيةاللجنةكانت
حقيقيةنيةوجوددونمنولكنءممكنةسرعةبأقصىالجزائر»فياالنعقاد



أبدأبمونونالبرنالنور

المجلساجتماعبعقدجهتهامنالشعبيةالجبهةوطالبتعرفات.علىللضغط
منموقفاتخاذضرورةعلىاإلصرارمعءصحيحةوطنيةأسسعلىالوطني
أصعبمنواحدةالفترةتلككانتعدن-الجزاثر.التفاقيةممثارأبواحتراممعل

التيالديموقراطيةالجبهةموقفهوأمليخيبةفيزادوماإلي.بالنسبةالفترات
الشعبيةالجبهةموقفهوالمشكلةسببأنلوكماءالموحدةقيادتنامنخرجت

عمار.أبوفلكفيورتكانتالتيالمواقفسببهاوليسللمبادئ»واحترامها
تصحيحعلىالحرصشديدةتكنلمالديموقراطيةالثثبيةالجبهةأناألمرفواقع
الفلسطينية.الوحدةتعزيزأجلمنأردناهالذيالتصحيحوهومحثار»أبوخط

تاريخيةفرصةنخسجعلناالديموقراطيةالجبهةفترأدمؤسفأ.أمرأذلككان
ينظريكنلمعرفاتياسرأنحينفيواضحة»مبادئعلىوطنيةوحدةلبناء
كغطاءإالإجماالالمعارضةوالىالديموقراطيةوالجبهةالشعبيةالجبهةإلى

قبله.منالمعتمدةالمساوماتلسياسة

الدورةانعقادتأمينمنممثارأبوتمكنمغوفنا»فياالنقسامظلوفي

الثانياتشرين22بتاريخءعشانفيالفلسطينيالوطنيللمجلسعشرةالسابقة
منعنهسيصدربمااالعترافرفضناالذياالجتماعوهوء1984نوفمبر
تقومأنيجباألياألساستزالماعشرةالسادسةالدورةأننعتبركناقرارات.
لمعشانفيالفلسطينيالوطنيالمجلساجتماعأنكماالفلسطينية.الوحدةعليه
الفلسطينية.الفصائلجميعيشليكن

جديدتحالفتشكيلفيءالشعبيةالجبهةفينحننفكرءبدأناعندها،
الفصائلمناإلنقاذجبهةتشكلةوهكذامحثار.أبولسياسةالتصديبهدف

المناخبأننشعركناسوريا.فيوالموجودةلعرفاتالمعارضةالفلسطينية
للجبهةالمركزيةاللجنةاجتمعتوعندماذلك.علىيشجعناالسائدالسيامي
كناالجبهة.تلكتشكيلعلىاألعضاءجميعوافقالمسألةهذهلحسمالشعبية
سيكونالجبهةوأنإليناستنضماألخرىالفصائلأنفتصوروكناجدأ»متحمسين

الجبهةوبأنالتصور»هذاوفقتجرلماألهوربأنفوجثنالكننامركزي.دورلها



..جدبا.منفينحواللربزعلى

بأنمقتنعأبقيتءاالنتكاسةهذهمنالرغموعلىاالخرى.الفصائلتجتذبلم

التيالهزيلةالنتائجمواجهةفيتؤيدناسوفالغالبيةألنممنارأبومواجهةبإمكاننا

قداتفاقأأنخصوصأعمان<فيالفلسطينيالوطنيالمجلساجتصاحإليهاتوضل

عرفاتياسربينء1985فبراير/شباط1افيءأسابيعبعدإليه»التوصلتم
األردنية.والقيادة

التالية:األهورإلىاالتفاقلذلكمعارفتياستندتوقد

االتناق.لذلكعديدةفلسطبيةثسخصياتإدانة~1

ألنلالتفاقمعارضتناإلعالنفلطينيشعبيمؤتمرإلىدعرت2-
ذلكعلىالمصادقةزعموالذيعشانفيانعقدالذيالنلطينيالوطنيالمجلس
الفلسطيني.الثمعبيشليكنلمءاالتناق

عمان»اتفاترعلىعربيةشرعيةإلضفاءحثيثةجهودأاألردنيالنظامبذل3-
الشرعية.بتلكاالعترافعلىأعمالهاتوكزتعربيةقمةانعقادإلىذلكوأأى

السياسيين.خصومنامواجهةبهدفبموسكوعالقتناتعزيزإلىسهيت~4
صحفي.مؤتمرفيموقفناشرحتحيثالسوفياتياالتحادإلىبزيارةقمتلذا
حكومةإلىالفلسطينيةالتحريرمنظمةيحؤلأننظري»فييريدهاألردنكان
تسمحأناألردنمععالقتهشأنمنأنيظنممثارأبوكانحينفيذاتيهحكم
مىاسرائيلالمتحدةالوالياتبأنيعتقدكانكحلفيدراليىنظامفيدولتينبإقامة

الفلسطينيةوالفصاثلسورياموقفيتجاهلكانلكنهبه.القبوليمكنهما
الخطورة.غايةفيمشروعأبوصفهوجالمشرذللئهمثلإلىونظرتهمالمعارضة
سوريادورتهميشإلىتفضيبنودهألنالمشروعذلكفيترغبتكنلمفدمشق
الدور.ذلكتخييبحتىبلءالفلطينيةالمعادلةفي

الصعوبةئمديدموقففيسوريافيهاوضعتكمالتياللحظةجاءتءوهنا
فيالالجئينمخيماتداخلالمسلحالفلسطينيالوجودإنهاءقررتعندما
كذلك؟أليسى.لبنان

مم»و



أبدأممرثونالالثورثون

منظمةأصبحتاألردنية»المشاريعفيتمامأمنغمسأعمارأبوكانبينما

ثقلهابكلتلقيأندمشقفقررتالسوريىالتأثيرداثرةخارجالفلسطينيةالتحرير
مخيماتفيالملحةالفلسطينيةالفصائلسحقبغيةاللبنانيالمسرحفي

وضعتءلبنانفيجديدةمخيماتحرباندلعتءاللحظةتلكومنذالالجئين.
وقدجدأ.صعبموقففيالفلسطينيةالوطنيةالحركةومجملالشعبيةالجبهة
إلىالهادفاألردنيالمشروعهنالككانحقيقية:معضلةأمامنفسيوجدت
علىالقضاءإلىالهادفالسوريعوالمشرهءجهةمنالتحريرمنظمةاحتواء

ءالهدفهذاولتحقيقأخرى.جهةمنلبنانفيالمسلحالفلسطينيالوجود
شاتيالمخيممنالمواجهاتانطلقتثمءالشيعيةأملحركةعلىسوريااعتمدت

باألمرالحسميكنولمجنة.البرابرجمخيمإلىتمتاأنقبلءبيروتفي
وفيثورتناالستمرارقاعدةنعتبرهاوكناقيادتنا،مركزسورياكانتفقدالسهل.
إزاءها.شجاعأموقفأنتخذأنعليناكاننفسهالوقت

شأنهمنصعبموقفلمواجهةالالزمةبالشجاعةأتسلحأنيمكننيكانهل
بعاذهبتفيها؟وجودهاوانهاءسوريامنالشعبيةالجبهةخروجإلىيفضيأن
مواجهتناعلىتجرؤالأملبأنللصحافةوصرحتالجزائرإلىقصيربوقتذلك
أنالصحافةكتبتالتصريحذلكبعدسوريا.منأخضرضوءدونمنلبنانفي

دعوةكانتالمفاجأةولكنسورياإلىالعودةمنممنوعأأصبححبشجورج
بدعمءأملبدأتوعندمابيننا.فيمالقاءولعقدللعودةلياألسدحافظالرئيس

المقاتلونهبءبيروتفيالمسلحالفلسطينيالوجودبمحاربةسوريا»من
منوالأملقبلمنالءمتوقعةالمقاومةتلكتكنلمالمقاومة.إلىوالسكان

وسورياأملوأجبرتكاملشهرطوالالمواجهاتاستمرتوقدسوريا.قبل
اتفاقباسمعرفاللبنايةالوطنيةالحركةمعاتغاقوتوقيععدوانهماوقفعلى

كاملانتصاربمثابةاالتناقذلكاعتباربإمكاننايكنلمءوبالطبعدمشق.
ايةالبلفيكانأملهدفأنتذكرناماإذاجيدهانتصاربمثابةأوءللفلسطينيين

لمأملحركةأنالمؤسفومنالمخيمات.داخلالفلسطينيالسالحضرب



اشتدتحيثتحديدأصيدامنطقةفيهجماتهاواصلتألنهاءالدرستترعب
بمقدارتغييرأأحدثتالتيالضخمةمخدوشةمعركةتذكرينبغيوهناالمواجهات.

إلىوبالنظرالمخيمات.حمايةفيأساسيدورلعبمنعرفاتأنصارتمكنما
بأنممثارأبواعتقدءاألهميةمنجانبعلىتزالالكانتلمقدراتامتالكه
ذلك.دونحالتسوريالكنلبنان.فيدورللعبمجددألهسنحتقدالفرصة
ألنهاءالمعنويةالناحيةمنإليناهبالنسبةقسوةاألكثرهيالمعركةتلككانت
التياإلمكانياتأنلوأتمنىكنتكسوريا.حليفبلدوبينبيننادارت

الصهيوني.العدونحووجهتقدالمعركةتلكفياستحامت



عشرالثانيالفصل

واألردنعرفاتبيناالتفاق
األولىاالنتفاضةوانطالق

بينالتقاربلمواجهةوقتكممنقمأستمكق»1985العاممنابتداء
ذاتيحكمإقامةإلىالهادفالمعىظلفيحسينالملكوأردنعرفاتياسر
ذلك؟فيقولكمماة.غثعوقطالضفةفي

األميركيينأنتنسنيلملبنانفيالفلسطينيةالمنيعاتشهدتهاالتيالمعارك
19ففيعشان.اتفاقيةخاللمنأفكارهمعلينايفرضواأنعلىمصثمرن

فيهشرحاألردنيالبرلمانأمامخطابأحسينالملكألقىء1986شباط/فبراير
منظمةبإدخاللهتسمحالتسويةهذهأناعتبروقداالتفاقية.هذهمنمواقفه
الخطةهوبالضبطذلكوكانألراضينا.ذاتيةإدارةنظامفيالفلسطينيةالتحرير
يؤيدحسينالملككانبيروت.منخروجنابعدحبكتالتيعينهااألميركية
حتىاألردني،النظامتهاتتواتضحتوبذلكالدوام.علىاألميركيةاألفكار
حملبغيةالزعيم(`)أبوجماعةباستخدامردييناألبدءمعخصوصأءفتحلقيادة
فشلتاألرديةالسلطاتلكنالخطة.تلكتمريرعلىالفلسطينيةالتحريرمنظمة

1970بينالفترةفيالفلطينيةالعسكريةاالسنخباراترئيساللو):مطاالله(عطاالزعيمأبو)1(
بإلغاءفتححركةقباوبعد،1986العامفيأردني،بدعممذعرفاعلىاننقاقأقاد.1980و

تسليميإلىوسعيالعربية،الدولبعضلرغبةتلبيةعنهوعفاعادعرفاتلكنعتان.اتفاق
الذاني.الحكمسلطةفيأمنيةمسؤوليات



أ)بكبمرر:الدلز،بو:

فياليثثةالزعيمأبوصورةهورئيسيلسببءالفلسطينيةالتحريرمنظمةشقفي
التأثيربهدفالسيئطروادةحصاناختارواقدكانواوكوادرها.فتحقواعدنظر
المركزية.الفلسطينيةالقيادةفي

أنيمكنهافلسطينيةدولةإقامةتؤيأالتيعشاناتفاقيةأنيعتبرعرفاتكان
إلىالفورعلىينتبهلملكنهدث.األرمعكونفدراليأاتحادأبعدىمافيءتشكل
حكمنظامبلءسيادةذاتدولةالفلسطينيينتعطيتكنلماالتفاقيةتلكأنواقع
اليوم.هتىأجلهمننقاتلزلناماالذيالحقيقياالستقاللعنجدأبعيدأذاتيه
الاألردنيالنظامأنالحظأنبعدتدريجيىبشكلإالموقفهممثارأبويغيرولم
ومعذاتيأ؟حكمأممثارأبويعطونكانواالدولة.تلكمنحهأجلمنشيئأيفعل
وعندماالجديد.الوضعهذاظلفيالرئيسالالعبهومسينالملكظلءذلك
وعادءالمستقبلبخصوصرؤيتهعنتراجعاللعبةحدودأخيرأممثارأبوأدرك
األردن.مععالقاتهحسابعلىالوطنيةالوحدةتفنيلإلى

الملكخطابإلىإخافةءعرفاتترادأنأعتبرفكنتجهتيىمنأثا
أنيمكنإيادهأبوموقفوخصوصأءفتحداخلالوطنيةالقوىوموقفءحين
علينايكونتطؤروهوءالصحيحاالتجاهفيالفلسطينيةالصاحةفيتطؤرأيحدث
وضعإذنحاولتصحيحة.أمسىعلىوطنيةوحدةإرساءفيمنهنستفيدأن

كاناالشيوعيوالحزبالديموقراطيةالجبهةمنكأللكنللنضال»جديدبرنامج
ءالشعبيةالجبهةمععالقاتهماحابعلىبفتحلعالقاتهمااألولويةأعطياقد

وبوغ.موسكوفيفتحوبينينهماجرتلقاءاتعدةعبروذلك

تلكعنالشعبيةالجبهةإبعادإمكديةعدميعلمونالوطنيرنفتحقيادييوكان
وحدةإلقامةبنظري»ءكافيةغيروبوغموسكولقاءاتكانتفقدالتطورات.

أفضل.قاعدةعلىالوحدةتلكتحقيقالممكنمنأنأعتقدوكنتكاملة.وطنية
الثانياتشرينفينلتقيأنواقترحتجهادأبوبالمرحوماالتصالإلىبادرتلذا

دونعليهوافقنيالذياألمروهويجريهماعلىللردبرغفي1986نوفمبر



اجتماعاتفيالمشاركةمنأتمكنلنبأننيجهادأبوأخبرتبوغ»في
فيعلنيبشكلعشاناتغاقإلغاءيتملمإذاءالمقررةالفلسطينيالوطنيالمجلس
االعتبارفيستأخذفتحقيادةأنجهادأبوليأكدوقدالمذكور.المجلسدورة
األساسهذاوعلىعشان.اتفاقإلغاءوضرورةءالشعبيةالجبهةحضورأهمية

الرفيقفيهمثلناالجزاثرءفيالفلسطينيالوطنيللمجلستحضيرياجتماععقد
طمأننيوقدءبالفعلسيلغىاالتفاقذلككونمنللتحققمصطفىىعليأبو
التحريرلمنظمةالتنفيذيةاللجنةبأنأخبرنيعندماالجزائرمنعودتهبعد

جهاد.أبومعلقائيفيإليهالتوصلتمماعلىموافقةكانتالفلطينية

خاللبوسعه»ماكلممثارأبوفعلفقدالمعركة.بذلكتنتهلمءولألسف
يكتفيكانعلني.بئكلعشاناتفاقإلغاءعدمأجلمنءتلتالتياللقاءات
والءاالعمالجدولعلىمطروحغيراالتفاقذلكبأنءتصريحاتهفيءبالقول
المسألةهذهحولالفلسطينياإلجماعوأنءحولهبتصريحلالدالءإذنمجال
يستعملهاالتيالطرقأعرفكنتلكننيعشان.اتفاقإلغاءءالنهايةفييعني»
باأللفاظ.التالعبعلىوقدرته

كذلك؟أليمىالنهاية.فيءذلكعنراضياكنتلكنك

يشكلكانولوحتىءعتاناتفاقإلغاءعلىاإلجماعذلكأنأعرفكنت
لتعطيلكافيأيكنلمءعامبوجهءالعريةالوطنيةوللقوىالشعبيةللجبهةانتصارأ

عالقاتمعركةيفتحاإللغاءذلككاناألوسط.الثمرتفياألميركيةالتحركات
التحريرمنظمةداخلالتحديإلىإضافةءالقاهرةمعالفلسطينيةالتحريرمنظمة
مباشرةعمدهقدعرفاتأنفالواقعمثيشته.وفققيادتهايواصلعرفاتكانالتي
نشبتوقدالمصري.بالنظامعالقاتهتجديدإلىالتحضيري،الجزائراجتماعبعد

القاهرة.إلىعرفاتزيارةبسببفتحوبينبينناالكواليسفيحاميةمعركة
الجزاثريآالرئيسمساعدةمنكبيرىحدإلىءذلكفياستفدناأنناوالحقيقة
جزائريوزيروهوءاللهرحمهساعديةمحمداألخومنجديدهبنالشاذلي



أبدأبمرنونالمزنونالنو

العالقةمخاطرلهشرحتقدكنتالجميعباحترامتتمتعمرموقةوشخصيةءسابق
منعرفاتنظرفيبكثيرأهمكانتالتيالعالقةوهيوالقاهرة»عرفاتبين

إلىالتحيةتوجيهمنأيضأليبدوال.األردنمع~قدكانالتيالعالقات
التحديإلىبالنسبةأما.المرحلةتلكفيلجهودنادعممنقدماهلماواليمنليبيا
اللجنةفيمصطغىعليأبووجودكانفقدءالفلسطينيةالتحريرمنظمةداخل
.فيهاأكبرنفوذبممارسةلنايسحللمنظمةالتنفيذية

1985عاميفيالفلسطينيةالمنظماتعاشتهاالتياالنقسامحالةبعد
للمجلسدورةفيء1987عامنيسان/أبريلفيوالتقتعادت»1986و

اللقاء؟ذاكفيحدثماذاالجزائر.فيعقدتالفلسطينيالوطني

قررءاألردنخاللمنيريدهماعلىيحصللنأنهمحتارأبووجدعندما

التناقوالعلنيالكاملاإللغاءهوشرطناوكانالفلسطيني.الصفإلىالعودة
فيالفلسطينيالوطنيالمجلسدورةفيبيننااللحمةإعادةتتتوهكذاعتان.
إلينا»بالنسبةمزدوجأانتصارأمحتارأبوعودةشكلةوقد.1987عامالجزاثرء

منالسياسيىخطناستوكقجهة»منالداخليهالتصآعدونحالتأنهاحيث
ءقؤتطعززتوقدالفترةتلكمنالشعبيةالجبهةخرجتءوبذلكأخرى.جهة

الصعيحالغطعلىكناأنناعرفواقدكثيرينإنإذواسعأهتأييدأواقعيتهاوحازت

أتا~ءالتيهيءخاصبوجهاالولى،االنتفاضةولكنالجزائر.اجتماعفي
الفلسطيني.الوطنيالصفإلىاللحمةإعادةأشهرىعدةبعد

ديسمبرااألولكانونفيااالحجارةااثورةانطلقتعندمافوجثتهل
األراضيفيالفلسطينيةالشبيبةيدعلىاإلسراثيليآالمحتلضدءا987

المحتلة؟

فترةبمثابةآديسمبراألولكانونشهراعتبارعلىمعتادةالشعبيةالجبهةكانت
الجبهةانطالقةذكرىإحياءمعباالرتباطوذلكءاالحتاللضدالمكثفللنشاط



األدلىفةاالنفا.أنمالذ>األ،>:عرفا:يزاالنفاق

فيترافقتالتياألحداثأناعتبرتلذاه.1967عاممنالشهرهذامثلفي
علىالفلسطينيينالشبابمنأربعةومقتلء1987آديسمبراالولكانونمطلع
معالمواجهةاشتدادعلىمؤشرأتكونأنيمكنهاءاإلسرائيليينالجنودأيدي
فةانتفاانطالقعلىمؤشرأستكونأنهاأظنأكنلموبصراحة»لكننيهالعدو.
كلهالعالمفوجى،لقدأوسلو.اتفاقياتإلىوموألءأعوامسبعةطوالستستمر
هنالككانتذلك.عكسيزعمونالذينأولشككلويكذباألولىهفةباالنتفا

كانتوقدالجميع»فاجآاالنتفاضةوزخمقؤةلكنءممهدةظروفبالطبع
الخارجمنبأوامرتحدثولمءالناسمعاناةمنالداخلمنجاءتءتلقائية
طرفنا.منوالمساندةالدعمبكلحظيةولكنها

تأثيرذاتتكنلمالتيخماس»لحركةفرمةاالنتفاضةتلكشكلةوقد
تحؤلتماوسرعانالفلسطيني.المسرحعلىللظهوراللحظة،تلكحتىكبير

المهنيةاالجتماعيةالفئاتجميعمشاركةبفضلدائمةثورةإلىاالنتفاضة
شرارةأطلقتالتيهيأنهاخماساعتبرتءاللحظةتلكومنذالفلسطينية.
السجال.ذلكإلىهناالعودةأريدوالاالنتفاضة.

الضفةفيالالجئينومغثيماتوالقرىالمدنإلىاالنتفاضةامتدتوقد
الذيااتاريخيةإمكانيةااالدولةشعاروبدأالقدس.إلىحتىووملتءالغربية
ااإمكانيةءاالنتفاضةهذهمعءأصبحتالدولةألنبالتبلورهطرحتهأنمبق
هذهفيللنظراجتماعإلىللجبهةالمركزيةاللجنةدعرتعندهااا.جدأواقعية
التعليلعلىاللجنةأعضاءجمييوافقوقدنضالنا.مراحلمنالجديدةالمرحلة
قدمته.الذي

مختلفة.بصررقالوضعإلىتنظركانتالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادةلكن

الطريقلكندولتنا،إقامةإلىتفضيأنلالنتفاضةالممكنمنكانفظرناءوفي
يرىكانممثارأبولكنالتضحيات.منالكثيرويتطلبطويألميكونذلكإلى
اليد.متناولفيأصبحتقداالولةإقامةفكرةأن

الرفيقإلىتعرفتءاالنتفاضةانطالقعلىأشهرعدةوبعدءالوقتذلكفي



)بدأمموثوذالالثوربؤن

الرسائلخاللمنوذلكءالمحتلةاألراضيفيالجبهةمسؤولقطامش»أحمد

كانتالتيالرسائلبتلكأحتفظزلتومامباشرة.إلييبعثهاكانالتيالعمرية

تلكوبفضلوالتنظيمية.السياسيةالناحيتينمنجدأمهمةأفكارعلىتحتوي

تتضئنكانتألنهاءاألرضعلىاألحداثحولتصتررأكؤنتءالرسائل

ءاالنتفاضةومجرياتالمحتلة،األراضيفيالوضعحولمهمةتفصيالت

انسحبعندماكثيرأانزعجتوقدالفلسطينية.الثورةمستقبلحولوالتوقعات

كأمينموقعيعننفيأنافيهاتخليتالتياللحظةفيالجبهةمنقطامشالرفيق

للببهة.عام

األولى؟فةاالنتفاخاللبهتقومكنتالذيالدورهوما

االنتفاضةدعمأجلمنبوسعيماكلوبذلتوجهديوقتيجلستكتلقد
األراضيداخلفيرجالنامعاالتصاالتبتنيقمتمثألعمليوكانواستمرارها.

السريةالقيادةفيعضوأكانالذيالشعبيةالجبهةمسؤولمعوخصومأءالمحتلة
يومكلبهأتصلكنتعامأ.عشرستةلمدةسجنوالذيلالنتفاضة»الموحدة
جميعلتلبيةجهديأبذلوكنتالرسل.عبرأوالرسائلأوالهاتفبواسطةتقريبأ

الضروريةالماليةبالمسائلالمتعلقةتلكوخصوصأءالداخلمنالواردةالطلبات
االنتفاضة.وجرحىالثمهداءأسرلدعم

ألنالوسائل»بكلاالنتفاضةتعزيزعلىاإلصرارقاعدةعلىنعملكنا
قوةإلىالتحولعلىالجبهةيساعدأنشأنهمنالمحتلةاالوافيفيالوضع
للمخططاتاالستجابةمنالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادةمنعوبالتاليءأساسية

عننجعتالتياإلنسانيةاألعباءبسببواجهتناماليةمشكلةلكناألميركية.
أذارا30فيالمتحدةالعربيةواإلماراتالكويتإلىسافرتلذاهاالنتفاضة.

الخليج.بلدانمنالمساعدةلطلباألرض(~)»يومذكرىفيء1988هارس

-يدعلىء1948العامفلطينييمنأشخامىستةقتل1976ارامارسآذ30فياألرض:يوم)2(
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الذيزايدالشيخمعأيضأإيجابيأاللقاءكانكما.لطلبناالكويتاستجابتوقد
أنيمكنهالذيالحسابرقممنيطلبوالذيءاإلماراتلدولةرثيأيومهاكان
لمأنناإالالوعد؟لهذاجدأسررتوقد.الشعبيةالجبهةإلىأمواالعليهيحؤل
.جانبهمنأموالأيةءلألسفنتلق<

أهدافك؟تحميرأخيرأبإمكانكأنيومهاتعمدجعلكالذيما

ءالمرةهذهءكانتألنهاالشعبية؟للجبهةاعتزازموضعاالنتفاضةكانت
عسكرية.عمليةشكلالعفويهشعبيتحركشكلأخذتالتيالوحدةالتجربة
نرددءكناأننافالواقعاإليديولوجية.رؤيتنامعيتماشىجماهيريةحركةوكونها
تمكنوقدالقاعدة.منأيءالشعبمنينطلقأنيجبالعملأنءالبدايةمنذ
عدومواجهةفيالبيطةبحجارتهمبأسرهالعالماهتمامجذبمنفلطينأطفال
أنيجبالشعبيالتحركبأننقولاليومحتىزلناوماالفتاكة.باألسلحةمدجج
أنشعلةبينمننشاطهوالعكريالعملوأنءنشطةاألمجموعمنجزءأيشكل
أ~ى.

أهدافنا.بلوخنستطيعبأننااالعتقادعلىعديدةنوعيةعواملحملتنيوقد
والعاملالشعبية.االنتفاضةهذهفيشاركتالفلسطينيةالتنظيماتجميعأنأولها
فتحكانتالمحتلة»األراضيففيالنضال.فيالداخلدورتعزيزهوالثاني
االنتفاضةوجهتالتياألساسيةالقوةتشكلاألخرىوالتنظيماتالشعبيةوالجبهة

يقومأدوارأتحددكانتالتيالمشتركةوالبياناتالمكشفةاالجتماعاتخاللمن
عوقطالغربيةالضفةخارجمنتأتيالتوجيهاتكانتذلكقبلالجميع.بها
الدوام.علىوجودهتمنينالطالماأمرفهيالموحدةالقيادةأماغزة.

ينبغيمافيهتحددأسبوعكلبيانأتصدرلالنتفاضةالموحدةالقيادةكانت

لالراضياإلسرائيليةالمصادراتعلىاالحتجاجتظاهراتفي،اإلسرائيلياالحناللقوات
عنتعبيرأاألرض~«يومباسمالمناسبةبهذهالفلسطينيونيعنفلالعينذلكومنذ.العربية
.وهويتهمبأرضهمالتمسك
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فيتساهماألخرىىالتنظيماتشأنالشعبية»الجبهةوكانتمهشات.منتنفيذه
تشتملءفقرتينمنالغالبفيمكؤنأءالبياننصوكانالبيانات.تلككتابة
تنفيذها.المطلوبالمهثاتعلىوالثانيةالسياسيىللوضعتحليلعلىاألولى
نحننكنولمتقريبأ.أسبوعينكلمرةعلنيبثكلتوزعالبياناتهذهوكانت
علىنعتمدأنبإمكانناأننعلمكنالكنناءالتفاصيلبجميععلمعلىالخارجفي

تمثلإيجابيأخرأمروثمةحقيقيين.ثوريينكانواألنهمالداخلفيعناصرنا
فياالنتفاضةقيادةألنءالسابقفيعليهكاناعثاوسلطتهممثارأبودوربتقلص
ءالشعبيةللجبهةضمانةيشكلذلككانجهاد.أبوإشرافتحتكانتالداخل
حواربإطالقاهتمطالماالذيجهادأبوظلفيمحدودأكاناالنحرافخطرألن

الصدفةقبيلمنوليسوفاته.بعدلألسفتغيرتاألهورلكنمعنا.ديموقراطي
االنتفاضةشقعلىالصهاينةعملوقدقتله.علىحرصتقدإسرائيلتكونأن
قاسيةضربةجهادأبورحيلشكللقدعليها.السيطرةتصعبأوضاعخلقعبر

الداخل.فيالفلسطينيةلالنتفاضة

لماذا؟

تشكيلإلىيسقىكانبأنهيعلمونكانواالنهماإلسرائيليوناستهدفهلقد
أمواالبالتأكيديخمصممثارأبوكانالمقاومة.فصاثللجميعموثحدةقيادة

القيادةإلىإضافةجهادهأبوبيدكلهكانالفعليالتنسيقلكنالشهداء،لعوائل
انيسانفيءإسراشيلقبلمنالكبيرالمناضلهذااغتيالشكلوقدالعسكرية.

الفلسطينىالتحركولمجملاالنتفاضةلقيادةجدأموجعةضربةء1988أبريل
وخارجها.المحتلةاألوافيداخل

عندجهادأبولجثمانوالفلسطينيةالسوريةالجماهيراستقبالأنسىوال
إحدىفيالشهداءمقبرةإلىتشييعهثثدمشقمطارإلىتونسمنوصوله
كبارغيربهيحظىالالذيالنوعمناستقباالكانالسورية.العاصمةضواحي
التحريرمنظمةقيادةفيالوفاقجانبإلىزوجتيهمعشاركتوقدالزعماء.
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ءزوجتهجهادهأموصلتإنوماجهاد.أبوجثماناستقبالفيءالفلسطينية
أبلغاللحظاتتلكفيالصمتكانوالمرارة.بالحزنالمكانغصحتىوأبناؤه
الموزعين.منهائلحشدقبلمنتشييعهتمالتاليهاليوموفيالكالم.من

والقياداتالسوريةالقيادةمنأعضاءبمشاركةااءااالمواساةمستشفىمنانطلقنا
البطيآتقدمناأثناءبالجثمان»الغفيرةالجموعأحاطتماوسرعانءالفلسطينية

الفلسطينية!اا.الثورةعاشتجهادهأبوااعاشهتافاتوسطءالمقبرةنحو

إلىأنتورؤيتكهورؤيتهبينالفرقعنولنالءعرفاتياسرإلىلنعد

االنتفاضة؟

أخيرأالفلطينيونيتمكنلكياالنتفاضة»استمرارإلىتسعىالجبهةكانت
إسرائيلبأنمقتنعأكنتأننيوالحقاالحتالل.منأرضهمبتحريراالنعتاقمن
الضروريمنوكانسيادة.ذاتمستقلةدولةبإقامةاالنتفاضةلشرطترضخلن
النهايةفيإسراشيلتقبللكيأخرى»سنواتلعدةاالنتفاضةتمتمرأنإذن

الدوامعلىيجدكانلعادته.تبعأيماطلكانعثارءأبولكنمطلبنا.بتحقيق
ضغوط.منلهضيتعثكانمالدفروسيلة

العنقةمنقادمينثبتانآتتقبلكنتحيثءالفترةتللئهفيدمشقفيكنت
كذلك؟أليسالتدريب.لتلقيالغربية

االنتفاضةهذهلكنسوريا.نيمعسكراتنافيمقاتلينتدريبيتمكانبالفعل
األخرىالنضالأشكالجميععلىنظري»فيءغطتقدكانتالشعبية

فيخاصبطعماألولىاالنتفاضةاحتغاظفيالسببهووذلكوتجاوزتها.
قبلمنأرضناباحتاللالمتمثلالمشكلةجوهركلهللعالمأوفحتلقدذاكرتي.
االنتفاضةنجحتفقدعسكري.عملأيبقدرأيضأمهمأذلككانالصهاينة.

يواجهونوهماألطفالرؤيةإنتقهر.الالتيإسراشيلأسطورةتحطيمفي
زلتومااإلسرائيليين.عتمثقدالعاريةوممدورهمالعزال،بأيديهمالدبابات



أبدأبمونونالمزنونالنو

الجنودحفيظةأثاروالذيءسنواتأربعبعمركانالذيالطفلذلكأتذكر
ذويهمنزلاقتحامإلىدفعهمماالنصر،إشارةبإصبعيهيرسموهواإلسرائيليين

الطعام.بتحنيروالدتهقيامأثناءالمفليآالزيتفيالصغيرةيدهغمسواحيث

ظاهرةاإلسرائيليينوالجنودالفلطينييناألطفالبينالمواجهةمقلتلقد
الحدودأالصهاينةارتكبهاالتيعاتالفظاوبلغتاألولى.االنتفاضةبهاتميزت
األسرةوممعمرأىعلىالنار»يفتحوناإلسرائيليونالجنودكانإذءتوصف
األطفالهؤالءاستطاعلقدالحجارة.غيرسالحأيحملونالأطفالعلىءالدولية

الصغيرة.بحجارتهمالعالمأمامإسراشيلصورةيهزواأن

فيهقلتعاجتإلىللجبهةالمركزيةاللجنةدعرتء1989العاموفي
واقعية.إمكديةفلسطينيةدولةإقامةأصبحتءاالنتفاضةبفضلءإنهللوفاق

فلسطينية؟دولةإلقامةالمعارضةمواقفكممناالنتفاضةتلينألم

والدةبرؤيةلناتسمحأنشأنهامنأولىمرحلةاالنتفاضةكانت.أبدأال
طويلةلناتبدوكانتفلطينكاملاسترجاعنحوالطريقلكتن.الفلسطينيةالدولة
.والعكريالياسيالنضالمنالمزيدإلىيحتاجالهدفهذازالوما.جدأ

العامالرأيمشاعرإثارةمنتمكنواالذينالفلسطينيوناألطفالهؤالء
صالحيةفيبذلكيطعنواألميرمونها،كانواالتيالحجارةبفضلءالعالمي»

العسكري؟عملكم

باألحرىجاءتفاالنتفاضةونضالنا.نضالهمبينتناقضمنهنالكليسال.
مثألالطائراتخطففيعملياتناكانتءالبدايةففيالنضالي.عملنالتكمل
ذلكوبعدءالعالمخارطةعلىوالمقاومةالفلسطينيةالقضيةطرحإلىتهدف
بعدمطلقألنايحدثلمثمالعمليات.تلكتنفيذعنء1972العامفيتوقفنا،

والعسكري.والمياسيالشعبيالمستوىعلىالنضالعنتخليناأنذلك



األ.لىاالننمافأ.اظالف.األ،.:عرفانيناالنفاذ

إلىأخيرأعرفاتياسرعمداالنتفاضة»انطالقعلىكاملعاممرورقبل

ء1988الثاني/نوفمبرتشرينفيلالنعقاد»الفلسطينيالوطنيالمجلسدعوة
ذلك؟تعارضونكنتملماذامستقلة.فلسطينيةدولةإقامةإلعالن

هوممثارأبوفيههكانذلك.نعارضأنبإمكاننايكنلمءالوقائعبعسب
الظروفتوافرمعهرغمءالقدسعاصمتهامستقلةفلسطينيةدولةإعالن

لكنناالدولة.تلكإقامةمبدأعلىتمامأموافقينكناذلك.لتحقيقالموضوعية
فارعأننريدنكنلمالدولة.تلكستأخذهالذيالشكلحولخالفعلىكنا
يتطلبوهذاحقيقية.دولةإقامةإلىندعركناالسيادة.منزوعةبدولةالقبولإلى

ممثارأبوأنحينفيإسراشيل»مواجهةفيالطويلالمدىعلىاستراتيجيةاعتماد

تكتيكيأ.إالينكريكنلم

إقامةهوالمطلوبكانءآخرينفلسطينيينوقادةوعرفاتفتحإلىبالنبة
فيءواحدةأرضعلىمنفصلتيندولتينقياميعنيماءإسراشيلجانبإلىدولة
دولةإقامةأجلمنتناضلكانتأخرىوقوىالشعبيةالجبهةأنحين

هذامنوانطالقأالصهيوني.العدوضدالنضالفيءذلكبعدواالستمرار»
أجلمننعقدهاكناطويلةاجتماعاتخاللجدأحاآةالنقاشاتكانتءالخالف
الكاملالتحريرأجلمنالنضالموامالفرورقعلىيؤكدنصإلىالترمل
القرارينلكنالفلسطينية.التحريرمنظمةلميثاقطبقأأيءالفلطينيةلألرض

انسحابعنإالثانيتحدالاألمنمجلسعنالصادرين`أأ338و`~أ24)

أعقابفي1967نوفمبرالثانياتثرين2ألفيولياللاألمنمجلسعن242دقمالقراأرمل)3(
وحريةأرافيهاعلىلماللسيادةاواحترمنهاآ0بنووتضمنيونيو،احزيرانمنالخامرحرب
اإلسرائيليينبانسحابالمتعقالبنلولكن.الالجئينسشكلةوحلوليةاللالممراتفيالمالحة

مزاالنسعابكونبينالتمييزيتحيلهسراالنكليزينمهفيملتبسأجاءالمعتلةاألوافيمن
.المربهيريلماعلىءالموية~.األوافيمنأو،اإلسرائيليونيريدهماعلى،عرية~:أرافى

حربخالل1973أكتوبرااألولتثرين22فيالدولياألمنمجلسعن338القراررمل)4(
وقفعلىالقرا.نص.جهةمنواممراثيل،جهةمنوعمرسو.يامنكلبينأكتوبراتثرين
-األطرافبين:مفاوضاتإلىعا0و.ه0بنوبكل242للقراروالفوديالكاملوالتطبيقالنادإطالت



هذيناعتبرتفتحأنواألرجح.1967عامالمحتلةاألوافيمنإسراشيل
لكننامتقلة.فلسطينيةدولةإقامةإلىبالتوصلتسمحأولىمرحلةالقرارين
هواالستراتيجيهدفناأنأساسعلىءالقرارينعلىبتحفظاتجهتنامنتقدمنا
الفلسطينية.األراضيلجميعالكاملالتحرير

الذيبالشكلالوثيقةبقراءةفلسطينيفصيللكلالجزائرإعالنسمحلقد
ووقفالمهرجانات»منالعديدفيبالتأييداإلعالنهذاحظيوقديناسبه.

جووسطالتهانيوتبادلواجميعأالفلسطينيالوطنيالمجلسفيالمجتمعون
أنلوكماوبداوالشتات،المحتلةاألراضيإلىالفرحامتدوقدبالفرح.مفعم
الواقع.حيزدخلتقدالدولة

البورجوازيةالتقىحيثسويراإلىممثارأبوتوجهالجزائر»وبعد
قرارإلىاستنادأالمتحدةالوالياتمعالوسيطدورللعبالمستعدةالفلسطينية

عرفاتفيهاينتزعالتياالولىالمرةتلكوكانتالدولتين.حولالجزائرمؤتمر
الضمنياالعترافأنكماالفلسطيني.الوطنيالمجلسمنالقرارهذامثل
فلسطينعناإلعالنإنالحركة.شرعيةيمنحهكانعرفات»فهمهكماايل»بإسر

منذعرفاتسيعتمدهالذيالخطماهيةبوضوحبينإسراشيلجانبإلىمتقلة
فماإقامتها.ظروفتحديددونمنفلسطينيةدولةإقامةفصاعدأ:اللحظةتلك
هذهتحظىأنيأملكاناالنتفاضة.ثماربقطفالبدءهوعمارأبويريدهكان

نظرفيكافيأيكنلمالتنازلهذالكنءالمتحدةالوالياتبرضىالخطوة
مجلسقرارحولالواضحةالمبادىءبعضصوغإليناطلبواالذينءاالميركيين

إرمايأ.نشاطأباعتبارهالفدائييننشاطوادانة،242رقماألمن

لتصاعدنتيجةبوصفههذااالستقاللإعالنإلىنظرتفقدالشعبيةالببهةأما

كلقلتالذيالقرار،هذاوفمع.ااألوسطالشرقفيودائمعادلالسالمإقامةبهدفاالمعنية
األول/تثرين24فيالنارإطالقوقفتنفيذوتم،وسيناءالجوالنفيللقتالحدأ،األطراف
العربيةاألوافيمنالكاملاالنسحابترفضاليومحتىزالتما0إسرائيلأنإال.أكتوبر
.العتلة



أنيمكنهاالالفلسطينيةالدولةبأنالقائلةبقناعاتهاتمشكهاوأعلنتاالنتفاضة؟
فدالنضالالستمرارثمرةتكونبلمجانأ،تنازالتتقديمأسآصعلىتقوم
والمعنويةالبشريةالخسائرمنيمكنماأقصىتكبياهعبرالصهيوني،الكيان

واالقتصادية.

منظمةعلىتسيطركانتالتيالمجموعةسلوكخاللمناستثعرناءوقد
لمءوبالفعلباالنتفاضة.تحدقبدأتالتياألخطارطبيعةالفلسطينية»التحرير
بينتعقديةالسثاالجتماعاتبدأتحتىالجزائرإعالنعلىطويلوقتيمض
وقدواسرائيليين.أمريكيينومسؤولينوالخارجالداخلمنفلسطينيينقادة

المجلسقراراتإطارخارجتتمإنمااللقاءاتهذهأنجهتنا<مناعتبرناه
وبمكتسباتهاباالنتفاضةالضرريلحقاليمينسلوكوأنالفلسطينيىالوطني
تشرينفيعقدللجبهةالمركزيةللجنةاجتماعخاللأعوناءوتطالوطنية.
ووضعاالنتفاضةتعزيزبهدفجماعيحوارإطالقإلى»1989آأكتوبراألول
أنيمكنالالفلسطينيةالدولةإقامةبأنيومهاالقولأكروكنتللتراجعات.حد
الحجارةااثورةوأنءالمجانيةالتنازالتعبروليسءالنضالخاللمنإاليتم
الذياالمرتمامأ،وواقعيأممكنأأمرأتصبحبأنالدولةلتلكسمحمابالضبطهي

النمج.هذافياستمرارنايتلزم

فيالفلسطينيالمركزيالمجلسانعقا1989نيسان/أبريلوفيذلكقبل
بيننا.فيماالخالفاتنهايةتعنيالالوحدةلكنإيجابية.بنتائجوخرجءتونس
المدنعلىالحصارلتسرياالصهيونيالكيانمحاوالتمنالرغموعلى

االنتفاضةفإنالمناقلين»بحقواإلبعاداالعتقالعملياتوتكثيفءالفلسطينية
لمنظمةالرسميةالقيادةكانتءوبالمقابلحيويتها.ذروةفيتزالماكانت

فيلفرنسابزيارةعرفاتقاموعندماالمفيدة.غيرالتنازالتتقديمالتحريرتوامل
بأنفيهقالبتصريحميتوان»فرنسواالرئيسلقائهبعلأدلى،ء1989أيار/مايو2

الزمن.عليهعفىقدالفلسطينيالوطنيالميثاق

بهدفمبادرةاإلسرائيليالوزراءرئيسطرحءبالذاتالوقتذلكوفي



أبدأممرثونالالثورثون

إسحقاإلسراثليآعالدفوزيراقترحكماواضعافها.االنتفاضةعلىااللتفاف
فيللدخولوغزةالغربيةالضفةعنممثلينانتخابإلىيصارأنءرابين

هذايكنولمللصرع.موقتحلإلىالتوصلأجلمنءايلإسرمعمفاوضات
الوالياتإلىبهاقامالتيالزيارةوخاللمحلي.ذاتيحكمغيرالواقعفيالحل

تمريرهاتمالتيرابينمبادرةشامييإسحقتبثنىء1989نيسان/أبريلفيالمتحدة
شاميراا.ااخطةباسمالمبادرةتلكعرفتوقدذلك.علىشهربعدالكيستفي

يقبلها.أنلشعبنايمكنالسياسيةاااارشوةبمثابةالمناورةهذهواعتبرت

االتجاهفيتسيرءلألسفويااألمورىفكانتالعربي،الصعيدعلىأما
خاللالعريةالجامعةحظيرةإلىمصرعادتفقدالمتحدة:الوالياتتتمناهالذي

بدأثم.1989عاممايوأياراشهرفيالبيضاءالدارفيانعقدتالتيالقمة
نحوالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادةبدفعءمباركحسنيالمصريهالرثيي

ولكنهاءاالنتفاضةمنالتخلصإلىتهدفمبادرةفقدماألميركي،المستنقع
خطةوكانتالخارج.فيكماالداخلفيفلسطينيةشخصياتقبلمنرفضت
فيالذاتيالحكمحولشامييلخطةترجمةءالشعبيةالجبهةنظرفيءمبارك

إلىءالمناوراتهذهخاللمنءيسقوناالميركيونوكانالفلسطينية.األراضي
المرحلةتلكوفياالحتالل.ضداالنتفاضةوقفبغيةاإلسرائيليةالخطةإنقاذ

كانونفيءاالنتفاضةضغطبفعلءاألميركيةالمتحدةالوالياتدخلتأيضأ،
فيسفيرهاعبرالتحريرمنظمةمحرسميحوارفيء1988األول/ديمبر

هدفأننعلمكنالكنناءلالنتفاضةنصرأالخطوةهذهشكلةوقدتونسى`ا).
قبولإلىالفلسطينيةالتحريرمنظمةدفعهوالمباحثاتهذهمناألميركيين
الفلسطينية.القضيةتسويةحولأفكارهم

بهاقامالتيالزياراتخاللمنءذلكبعدءاالميركيةالماعيتواصلتوقد
اعتبرتالشعبيةالجبهةلكنبيكر.جيساألميركيالخارجيةوزيرالمنطقةإلى

.فونمىفيبرالنحرمنظمأوسفبركينأمبرلبنمسووينالحوار)5(



أألدلى>النخاففيأدنله.<أل،،:ءنا.يز<الناز

االنتفاضة.بتعزيزناديناذلك؟علىوبناءشاميى.لخطةتمامأمشابهأيكرمشروع
النلطيني،الوطنيللمجلىشعاجتعقدإلىالفلسطينيةالفصائلجميعودعونا
يطرحالذيالوحيدالنياروكانالوضع.تطوراتفيللنظرء1990العاممطلع
فيتوازنإقامةبغيةاالنتفاضةخاللمنالمواجهةتكثيفهوإلينابالنبةنفسه
قائمة.تزالمااالنتفاضةكانتء1990العامبدايةوفيالقوى.



عسرالناسالفصل

اللهوحزبوإبرانالعرافىمعالعالفان

ماالعربي.العالمفياألبصارإليهتطمحبلداطويلةلفترةالعراقشكل
فلطين؟لتحريرالشعبيةالجبهةوالىإليكبالنبةالعراقمثلهالذي

حركةتأسيمىمنذقلبيفيخاصةمكانةالعزيزالبلدذلكللعراقكانت
حتىالرئيسيينحلفاثنامنواحدأالعراقوكانالخمسييتات.فيالعربالقوميين
جبهةإلىينضملمالنهالعراقعنالنيآبعضابتعدناوقد.1977العام
الحربمعمجددأعادالتقاربولكنأايفيد.كاعباتفاقياتبعدءالرفض

تراهنكانتالتيفتحوبخالف.1991العامفيالعراقعلىأعلنتالتياألولى
الحربتلكضدالشعوبتعبئةإلىالشعبيةالجبهةفيسعيناءالحكوماتعلى

األميركية.

مفاجأةء1990آب/أغسطس2فيءللكويتالعراقاجتياحشكللقد
تلكمثلعلىيقدمأنحسينصدامبإمكانأنأتصؤرأكنلمإذءإليقبالنسبة
صدمةشكلآخرعربيبلدباجتياحعربيبلدقيامأذني:أمدقلمالخطوة.
بينالسابقةاألشهرخاللنشبتالتياالزمةبانتباهتابعتقدكنتإلينا.بالنسبة
الحدود،علىالواقعةالنغطحقولببعضتطالببغدادكانتوالكويت.العراق

بحاجةالعراقكانحينفياألسعار،لخفضالنفطسوقبإغراقالكويتوتتهم
إيران.ضدالحربمنسنواتثمانيبعداإلعمارإعادةلتغطيةالمالإلىعاتة



أبدأبمرنونالبرنالنور

أكنلمفإننيءالجميعإلىبالنسبةواضحأكانالذيالتوترمنالرغموعلى
الكويت.باجتياحسيقومالعراقيالجيشأنأتصؤر

للمكتباستثنائيا~ئعإلىدعرتءاالجتياحبدءمنأيامثالثةوبعد
طرحتوقداتخاذه.لناينبغيالذيالموقففيللبحثالشعبيةللببهةالسياسي

الذيالرأييأخذالالسياسيالمكتبأناألولىللمرةوئمعرتءمختلفةآراء
أماالعراقية!للعمليةمتحمينكانوااألعضاءفبعضاالعتبار.فيعليهاقترحته

رأ.بالالغزوهذايبقىبأنتسحلنالدوليةاألسرةبأنمقتنعأكنتفقدأنا

الكويتبهتقامتالذيالمساعدةطلبعلىاألميركيالردجاءوأخيراء
جاءتمامرعانءوبالفعلالموضوع.هذاحولاألوليةخالفاتنامعظمليحسم

أنواجبيمنبأناللحظةتلكفيشعرتوقدبالتدخل.األميركيةالتهديدات
بوجهوسورياكمصرءالعربيةاألنظمةبعضأنسيماوالءالعراقإلىأذهب
بدأقدكانأميركيولعدوانللكويتمؤيدةمواقفاتخذتقدكانتءخاص
ءالعراةإلىفذهابيجدأ.حرجأكانفيهأفكركنتمالكناألفق.فييلوح
ءدمشقمععالقاتنافييؤثرأنيمكنهتتضيفنا»كانتالتيلسوريااللدودالعدو
الذهابقررتالمخاطرىهذهمنالرغموعلىسوريا.فيوجودنايهدأبلال

نفسهاوالرحلةواألميركية.اإلمبرياليةالتهديداتيواجهكانالذيالهراتلماناة
الديبلوماسيةالعالقاتقطعاقدكاناوالعراقفسررياالصعوبة.غايةفيأمرأكانت
لمأنناكاالمرور.أماممفتوحةتكنلمدمشق-بغدادوطريقءسنواتقبلبينهما
عشانطريقعنسفريجعلمابعدىاألردنوبينبينناالعالقاتأعدناقدنكن
باالتصاالتعشانفيالعراقيالسفيرقامءالحظولحسنالصعوبة.بالغأمرأ

ءاالردندخوليعلىاألردنيةالحكومةموافقةعلىالحصولأجلمنالالزمة
عشان.مطارطريقعنبغدادإلىالسفرمنوتمكنت

حين؟وصذاملثاؤككانكيف

حددقدموعدأبأنعراقيونمسؤولونأخبرنيحتىبغدادإلىوصلتإنما



اللهوهزبوابرازاوالعرحالعالفاك

الرئيىاستقبلنيوقد.لوصوليالتالياليومفيحسينصدامالرشيمىمعلي
طوالءبينناالنقاشودار.لزيارتيتقديرهعنوأعربوتقديربحرارةالعراقي
الصلفمواجهةيمكنكيف:التاليةالمذلةحول،الدعةونصفساعة

قبلمناتخاذهايمكنكانالتيالخطواتاستعرضناوالعنيف؟الوحشياألميركي
نضطلعأنلناينبغيالذيالدورعنوتاءلنا،العربيةالبلدانقبلمنأوالعراق

أعلمتءنضهالوقتوفي.سيادتهعلىوالمحافظةالشقيقالبلدهذالماناةبه
الوالياتإنلهقلت.يكونأنلهينبغييكنلمالكويتغزوبأنحينممدام
.الدوليةاألسرةبوجهالعراقيطلقهتحدعلىتكتاأنيمكنهاالالمتحدة

استعانتالتياللحظةمنذولكن.للكويتالعراقيللغزومعارضأكنت
وبالتاليءالتحالفلهذامعاديأأصبحتءليحررهاأجنبيبتحالففيهاالكويت
أكدثوقد.المنطقةعلىاألميركيةوالهيمنةالتدخلوجهفي»للعراقمناصرأ

أبلفتهكما.األجنبيالتهديدوجهفيكاملبشكلسأساندهأننيحسينلصدام
هدفناوكان»األزمةتفجرلحظةمنذالشعبيةللجبهةالسياسيالمكتبدعرتبأنني
علىنتائجمنخطوتهإليهستؤديبماتعريفهعبرءالتعقلإلىلدفعهمعهالحوار
المتمثلالهدفهذاعنأنصرفجعلتنيالدوليةالتعبئةلكنءالعربيالعالممستوى
.األجنبيالعكريالتدخلوجهفيللعراقالكاملالدعمموقفألتخزبالتحذير

مسين؟صدامأجابكبت

يكونلنالوحيدفيارهوأنالنهاية،حتىسيقاومأنهتمامأواثقأصدامكان

لضربالتكؤنطورفيكانالذيالتحالفجاءولوحتىبالصمود،التسلحغير
ومنالشعبيةالجبهةمنالمقدمالدعمكانإذامايعرفأنيريدكانالعراق.

قواتلمقاومةاالستعدادعلىحريصأوكانلالستمرار.وقابألثابتأالفلطينيين
ينكرمامعرفةيتحيلالذيالنوعمنرجألكانمسينصداملكنالتحالف.

أنحدإلىلعبتهيخفيكيفجيدأيعرفكانلكنهبالتأكيدىكثيرأتكلمنابه.
ءذلكوعلىالبداية.نقطةعندمتوقفةظلتحديثمنبيننادارلمامالحظتي



عنللتراجعمستعدأيكنلمحينصدامأنمفادهبانطبدئعمعهاللقاءمنخرجت
ضدالنهايةحتىالقتالعلىمصثمأءذلكمنالعكسعلىءكانوأنهءقراره
للغزو.بلدهضتعثماإذااألجنبيةالقوى

الذيالعراقيالبرلمانرئيسحثاديآسعدونقابلتالعراق»أغادرأنوقبل
بامتالكلبغدادتسمحأنثمأنهامنالعراقأحضانإلىالكويتعودةبأنليباح
القوةالعراقمنسيجعلذلكوأنالعالمي»النفطياالحتياطيمنالمئةفي2»

هذاتجاهوالقلقبالحبيخفقوقلبيبغدادغادرتثمالعربي.العالمفياألولى
العزيز.البلدوهذاالشعب

بعضاألألاء؟لألشقاءزيارتيعلىالسوريالنعلردسيكونكيفولكن
لقائيبعدسورياإلىبالعودةليالماحعدميتوقعونكانواالجبهةمنالوفاة
سلبيإجراءأييتخذلمحيثالسرريآبالموقففوجثتوقدحسين.مدام
شخصيأ.بحقيوالالجبهةبحق

نزلتللعراق.والعربيالفلسطينيالشعبيالدعمتواصلاألثناء،هذهوفي
الشوارعإلىالعربيةالبلدانومعظمواألردنواليمنالمغربفيالعربيةالجماهير
فثال.بشكلذلكفيتشاركالشعبيةالجبهةوكانتلبغداد.دعمهاعنللتعبير
كانوقتفيءالعراقمعللتضامنمؤتمرإلىالوطنيةالقوىدعتءعشانوفي

جدأالمهممنوكانوحلفاشهم.األميركيينقبلمنفأكثرأكثرالتهديدفيهيتصاعد
نفسها:تطرحكانتكبيرةمشكلةلكنالمؤتمر.ذلكفيأشاركأنإليبالنسبة
عشرينمنذمقطوعةمعهعالقاتنابأنعلمأاالردنإلىأذهبأنيمكننيكيف

والنظامالوطنيةالقوىبينضمنياتفاقإلىالتوصلتمءالنهايةوفيعامأ.
أعودأنبإمكانيوباتالشعبي،الضغطبفعلالعراقيساندكانالذياألردني
وقداألسود.أيلولأحداثعلىعامأعشرينبعداألولىهللمرةءاألردنإلى

تلكوشكلتجانبي.إلىالوقتطوالوكانتءالرحلةتلكفيزوجتيرافقتني
أسرتي.إلىبالنسبةكبيرأحدثأالطويلالغياببعدالعودة

فعلردودهويشغلنيالذيالسؤالكاناألردنية،العاصمةإلىوموليعند



اللهوحزبفىابرانالمراحيحفالمذالعال

اليوممنذالجوابوجاءني.لياستقبالهمسيكونوكيفالزيارةهذهعلىالناس
سألقىأننيأتصؤركنت.الناسمنحشداستقبلنيهيثالمؤتمرأياممناألول
فترةفيمحرفونيقدكانوامثنالتنفيتقدمأاألكثراألشخاصقبلمندعمأ

منالغفيرةاألعدادطرفمنجاءتالمفاجأةلكن»والستينياتالخمسينيات
كانتلقد.بيسابقةمعرفةلهمتكونأندون»باسمييهتفونكانواالذينالشبان
وهتفواواجاءالذيناألثسخاصمنكبيرةأعدادقبلمنالحارةاالستقباالتتلك

فيمحفورأظلالذياألمروهو،وألفكاريلمواقفيدعمهمعلىدليألباسمي
التيالجماهيربينطريقأنشقأنعليناالصعبمنكان.قلبيوفيذاكرتي
منكاناألوليومهفيالمؤتمرقاعةمنخروجيوعند.الستقبالياحتشدت

االزدحامذلكوسطبهاتقلعأنالسيارةتقودكانتالتيزوجتيعلىالمستيل
.بينهملوجوديهؤالءسعادةعنعفويأتعبيرأجاءالذيالكثيفالجماهيري

إلىتحؤلءشرفيعلىشعبياحتفالبتنظيمالمهنييننقابةقامتكذلك
،والفلطينيةاألردنيةالوطنيةالشخصياتمنكبيرعددفيهاشارككبرىتظاهرة
وقد.طويلةسنواتمنذالتقيتهمقدأكنلمقدامىأصدقاءللقاءالفرصةليوأتاح
علىللوضعدقيقتحليلشكلأخذالملكيالثقافةقصرفيهامأخطابأألقيت
كبيرةفرحتيوكانت.والدوليةالعربيةالساحةعلىوكذلكءالعراقيةالساحة
ابنتايكانتحيثاألولىةللعثاألردنفيبيتناوزرتالعائلةشملاجتمععندما
.تسكنانولمىعياء

بين»199اينايرالثاني/كانونمناالولىاأليامخالل»وقتيأورعكنت
األراضيفيلالنتفاضةتقديمهاالواجبوالمساعدةءالعراقيبالملفاالهتمام
منعشرالخامسصبيحة.تونسفيالفلسطينيةالقيادةواجتماعاتءالمحتلة
نبأفيهابلغنيفقدءإليبالنسبةجدأصعبةكانتء199اينايرالثاني/كانون
علىجدأقاسأثرلمصرعهمكانلقد.محمد(`)وأبوالهولوأبوإيادأبواغتيال

اتطر.الهولوأبوإبادأبومعفونسفياغنبالهجرىفلسطبنيأمنيسؤول:العطبأمحمدأبو)ا(
.السابغأالهوامشى



أبدأبمونونالالنو،بون

الوفاقهؤالءإلىالحاجةبأمشاللحظاتتلكفيكانتالتيالفلسطينيةالقوى
الشخصية.الناحيةمنليحميمينأصدقاءأيضأكانواالذين

الجويةهجماتهابشنوحلفاؤهااألميركيةالقواتبدأتالتاليهاليوموفي
مثيرةالجبهةمنوصلتناالتياألولىاألخباروكانتالعراق.علىالوحشية
لكنالعراقي.الردغيابلجهةأوتدميرها،تمالتياألهدافلجهةإنءللقلق
سكردصواريخخاللمنالتاليهاليومفيظهرتأنلبثتماالعراقيةالردود
الفرحأرىوكنتجداءكبيرةبذللنهسعادتناكانتأهيب.تلعلىأطلقتالتي
حولي.منالناسوجوهيغمر

عقدالعراقلدعماجتماعفيشاركتء1991فبرايرشباط/مناألولوفي
إليها»الوصولقبلعديدةصعوباتواجهتأنبعدصنعاء،اليمنيةالعاصمةفي

علىاألميركيالقصفعملياتظروففيالمفروضالجويالحظربسبب
السودانيالرثييمعاألوللقائيكانحيثالخرطومإلىذهبتوبعدهاالعراق.
التوجهأنويكنتءهناكومنليبيا.فيطرابلسإلىأنتقلأنقبلالبشير،عمر
مساعدةطلبتوقدالجريح.العراقيالشعبمعتضامنيعنألعرببغدادإلى

تلككانتممكنأ.يكنلمذلكولكنءالغرضلهذاواإليرانياألردنيالسفيرين
بالنسبةجدأمضنيةبعيدمنالعراقعلىالهجماتفيهاأتابعكنتالتياأليام
الغطرسةمواجهةفيالعراقيينجانبإلىأكونأنبشدةأتمنىكنتإلي.

أنكبير)ليبيمسؤول(وهوجلودالسالمعبداألخإلىطلبتوقداألميركية.
منبالخروجحسينصدامإلقناعمحاولةفيبغدادإلىانتقاليلتسهيليتدخل
وهكذالذلك.كثيرأوتألمتممكنأ،يكنلمالعراقإلىسفريلكنالكويت.
الحرب.نهايةحتىتونسفيبقيت

الفلسطينيةالتحريرلمنظمةمهماجتماعفيشاركتءاأبريلنيسان21وفي
األخوصلالتاليهاليوموفيالفلسطينية.القضيةعلىالحربلتأثيراتخصص
فيينالملوالشهداءالدمارعنرواهلماكثيرأتألستوقدالعراق.منعزيزطارق

صفوففيالفادحةوالخساثراألميركيالقصفبفعلسقطواالذينوالعمكربين



اللهوحزبفىابرانالرافىحفالذالعال

يونيوىاحزيرانمنالعاشرفيأيذلك»علىأسابيعوبعد.العراقيالجيش
البرطريقعنبغدادإلىذهبتءللجبهةالسياسيللمكتباجتماعبعدوتحديدأ

.األردنمن

الذياالنطباعهوما.مبائمرةالحرببعدحسينصدامالتقيتءوهناك
عنه؟بهفربمت

قدالشعبيةالجبهةفيكناءواحد.عامخاللالثانيهوهذالقآؤناكان

كانحسينمذاملكنالعراة.لهيبةقاسيةضربةشكلةقدالحربأناعتبرنا

العراقيةالقيادةإلىبالنسبةالوحيدالمعياركانفقدللعراق.نصرأذلكفييرى

صدامإلىبالنسبةكانت1991العامحربفإنوبالتاليهالحاكم.النظامبقاءهو

علىيطلقوكاناالنتصار.بمثابةءاألولالقياديبموقعهاحتفظالذيءحسين

اا.المعاركااأماسمالحربتلك

عددكانالمركزية.للبنتهااجتماعأالشعبيةالببهةعقدتءالزيارةتلكبعد

أناأماللكويت.بغزوهالحدودتجاوزقدحسينصدامبأنمقتنعينالوفاةمن

تأمينليواصلواالعراقضربواقداألميركيينبأنقناعتيعلىحافظتفقد

طائشأ.عمألكانالكويتغزوبأنأيضأاقتناعيمعءالنفطمنابععلىسيطرتهم

الحرب.أعقبتالتيالحصارسنواتخاللحينصدامألتقولم

الرضوخبرفضهفوجثتهلءحسينبصذامالجيدةمعرفتكمنثأانطال

فياألميركيالتدخلعلىفعلكردكانوما؟2003عاماألميركيةلإلمالءات
السنة؟تلك

ضاعفناقدكناأننامعءالمئةفي80بنسبةالحربتلكنشوبأتوقعكنت

لذلكرفضناعنتعبيرأالتعبئةوعززناءالشعبيةوتحركاتناالسياسيةجهودنامن

نوعمنليسبأنهاالعتقادإلىتدفعنيكانتحسينبصداممعرفتيالتدخل.

وفيالنهاية.حتىاألميركيينسيتحذىأنهأعرفكنتيستلمون.الذينالرجال

كانءالحربقبلعزيزطارقيالسيدالخارجيةوزيرإلييبعثهاكانالتيالرسائل



أبدأبمرنونالالنو،برن

العراقيينإنليويقولصامدأ،سيظلحسينصدامأنعلىأيضأهويشدأ
بدايةمنيومأعشرخمسةقبلءدمشقفيعزيزطارقزارنيوعندماسيقاومون.
يرأمماعلىتيراألهورأنمجددأليوأكدعاد»2003عامالعسكريةالعمليات

المنطقة.فيبجولةيومهايقومكانالوضع.صعوبةرغم

حافظتخاللهومنءجيدةعالقاتمعهأقيمكنتصديقهوعزيزطارق

فيالمنزليىفيلرؤيتيالمجيآعلىحرصوقدءحسينبصدامصلتيعلى
النهايةحتىسيمضيالعراقإنوقالءمرتفعةمعنوياتهكانتالجبهة.مكتب
القيادةوفعتهادفاعيةخطةإلىاستنادأءاألميركيةالضغوطأماميتراجعولن

شوارعمعاركتتضمنالخطةتلكوكانتالفييتنامية.الحربمثالعلىءالعراقية
طارقكانفيها.األميركيينالجنودتوريطيمكنبيثالشعبيةللمقاومةوكماثن
صداماستراتيبيةبحضوريانتقدأنواحدةمرةلهيحدثولمواثقأ،يدوعزيز

وكنتالضخامة.هذهبكلحربأيتوقحنضمههويكنلمأنهوأعتقدحين.
بأنيعتقدكانميحدث.عمافكرةلديهتكنلمعزيزطارقإننفسيفيأقول

الصدمةوكانتاألخير.النفسحتىوسيقاتلونبيدبشكلمتعدونالعراقيين
قليلةأسابيعخاللانتهىقدشيآكلأنإليهبالنبةكماءإليهبالنسبةالكبرى
الحرب.لمواجهةالنظاماتخذهاالتياالستعداداتكلرغم

بغداد؟فيالعراثيونبهامنيالتيالسريعأالهزيمأتلكتفتركيف

بغدادفيالسريعةحسينصدامبهزيمةالتسببفيأسهمتعديدةعوامل
دوليأوالممنوعةجدأالمتطورةاألميركيةاألسلحةقوةأوالهنالكخاص.بوجه

لضربمعدأشيآكلوكانالعراقي،الشعبضداستخدمتوالتيلفظاعتها

تزعمهكانتلماوخالفأثانيأ»ممكنة.سرعةبأقصىالعراقيةوالمقاومةالجيش

للقتالوقيادتهحسينصداموضعهاحقيقيةخطةهنالكتكنلمءالعراقيةالقيادة

وهذاأنيرأ»العراق.اجتاحتالتياألجنبيةالجيوشضداألمدوالطويلالناجع

الممكنمنكانوقدالعراقي.البيشقيادةداخلخيانةوقعتاليوم،نعلمهأمر



رغمءمهيئينكانواالعراقيينألنجداءمختلفأالوضعيكونأنالخيانةتلكلوال
علىوالتموينالسالحوزعواقدوكانواأشهر.لتةالحربلخوضشيءهكل

كنتلذاالجيش.داخلتوزيعهاتمأخرىأسلحةإلىإضافةالشعبية»الفئات
شبيهأسقوطأالعاصمةتسقطأنالبغدادفيستنشبشرسةمعركةأنأتصور
المقؤى.الورقمنقصربانهيار

الننالفيسيستمرالعراقيينمنقمأأنالفترةتلكفيرتتسقكنثهل
الحرب؟بدايةعلىسنواتأربعبعداألميركياالحتاللضد

يلقوالنالعراقيينأنأعلمكنتلكننيالفوضى،هذهحدوثأتوقعأكنلم
الذيالقرارثمنغاليأسيدفعوناألميركيينبأنالدوامعلىمقتنعأكنتالسالح.
وقدبعدها.وماالحربفترةالفظائعمناقترفرهماعلىءالعراقبغزواتحذوه
التدخللمواجهةاالستعدادأجلمنالوقتمنيكفيمايمتلكمذامكان

سيقاتلونأنهميظنكانمنكلعلىوالسالحالمالوزعقدكاناالميركي.
ولمأشهر.ستةلمدةيكفيهماالمؤنمنيمتلكالشعبوكاناألميركي.البيش
يتخبطوناألميركيينفإناليوم»أمااألسلحة.متواعاتفينقصهنالكيكن

علىقوتهممنالكثيرخسرواوقدضائعون.إنهمالعراقي.المستنقعفي
حسابتحسنلمإدارتهبأننفسهبوشواعترفوالبشريىاالقتصاديالصعيدين

الحرببدءمنأيامبعدصزحقداألميركييسالركانءذلكومعالعملية.هذه
جدأمحدودةرؤيةنظريفييشكلوهذاكامل.بنجاحمهمتهأنجزقدبأنه

األميركية.المتحدةالوالياترشيمىقبلمنللوضع

أنالبلدلهذايمكنهلاالعتبار،بعينالعراقفيالطائفيعللتنقأخذأ
قوي؟نظامقبلمنإاليحكم

حدأتضعأنيمكنهاديموقراطيةحكومةقبلمنيحكمأنللعراقينببغي
حكومةهنالككانتلوالبلد.هذااليومتمزقالتيالجماعاتلصراعات



أبدأبمونونالربونالنو

الطائفةلهذهالممنوحةواالمتيازاتالتعصبأنلرأيتمالعراقفيفعألديموقراطية
األميركيونيغذيهاالعراقعلىالجديدةالظواهرفهذهستتالشى.تلكمنبدال
عنتزيدمشاكلباليتعايشونالعراقيونكانالحرب»قبلذاك.أوالحدهذاإلى

منيكنلمالعراقيوالشعبءالشيعةمنمكؤنأبغالبيتهالجيشكانالحد.
غيرآخرشيئأللعراقأرىالالسلطة.بطائفيةاالرتباطشديدالتاريخيةالناحية

األميركيون.بهايناديالتيالديموقراطيةليتلكنهاالديموقراطية.

وبالمقابل،الذاتي.الحكممننوعأمنحهممعفأنااألكراد،بخصوصأما
الشيعية.المناطقاستقالليريدبأنهمطلقألكيقوللنعراقيشيعيأيفإن

يرغبونالذينالحاليينقادتهمباستثناءعراقيون.بأنهمجميعأيشعرونفالشيعة
الذاتيالحكمبفكرةمتهتكينالقادةهؤالءيكونربماشيعية؟دولةإقامةفي

الحكومةعناالنفصالفيمطلقأيرغبونالالشيعةعموملكنءلمناطقهم
لجميعواحدأبلدأيبقىأنموحدأ:يبقىأنللعراقينبغيبغداد.فيالمركزية
فبعضهمالعراق.فيالحاليونالقادةيقولهلمامفرطأانتباهأتعيرواالطوائفه.

عاشوالقداألميركية.الدباباتفوقبغدادإلىوصلوأكثرهمءشرعيةبال
فيشعبيةقاعدةيمتلكونالإنهملمشاكله.البلدوتركواالعراقخارجطويأل

بلدهم.

رئيسالطالباني،جاللوهوالقدامى»أصدقاثيأحدأخيرأانتقدتوقد
الكرديةالمشكلةذكركلمافهوباألميركيين.الوثيقةعالقاتهبسببءالجمهورية
األمرالذاتيىالحكمعنيتحدثأنمنبدالالكرديةالدولةعنضمنأتحدث
فترةفيأصدقاثيمنواحدأالطالبانيجاللكانالعراة.تقسيميشبعالذي

العاموفيالعرب.القوميينمعجنبإلىجنبأيناضلكانعندماءالستينيات
وكانمرريا.فيسجينأكنتيومزوجتيإلىتشجيعبرسالةبعث»1968

كثيراءنلتقيوكناالوطنيعيدهاذكرىفيليبيايزورانماغالبأوزوجتهالطالباني
يعدلمفإنهءاليومأمابالليبيين.الفترةتلكفيجيدةعالقةتربطهوكانت
األميركيين.صديقأصبحلقدصديقي.



اللهوشرسروايراثالعراقحدقاتالعا

قلقمصدرهووالقاعدةإيرانمنلكلالمتزايدالنفوذبأنتعتقدهل
توديوقتفيموجودةزالتماالعراقيةالدولةبأنالقوليمكنهلللعراق.
بدأتقداألهليةالحربأنإلىإضافةيوميأ،العشراتبحياةالعنفأعمال
فعأل؟

ينبغيالمذكورين،العاملينتأثيرتحتللعراقممكنتفككعنالحديثقبل

الشعبتجمعالتيالقوةإنهابكثير.منهماأهمهيثالثةقوةاالعتبارفيتؤخذأن
ضديوميأتناضلالتيءالعراقيةالوطنيةالمقاومةهيالقوةوتلكالعراقي،
تلكتقدمألنهاالغربيةاإلعالموساثلمنجدأمستاءإننياألميركي.المحتل
موجودالثالثالطريقذلكاإلرهابيين.منمغيرةمجموعاتأنهاعلىالمقاومة

يدركونبأجمعهموالعراقيونوشيعة.سنةصفوفهفييجمعوهووصدقأهحقأ
العراقفيحصلماأنوأكررأعيدإننيالمقاومة.انقسامعنتنجمالتياألخطار
المزيدنحوتقدمهفياستمرماإذاجدأحزينأسأكونوأناففسيآفيكثيرأيحز
القاتمالشهدهذاقلبفيالقويةالوطنيةالمقاومةهذهوجودإنالتختط.من

أنيمكنهامابمقداروذلكءالقائمالوضعصورةعلىالوضوحمنكثيرأيضفي
ءاألزمةعمقإلىباألميركييندفعتالمقاومةوهذهالعراق.تفككدونتحول

الخروجغيرلهمهتواليتنبطونجنودههيثبوشجورجبهاعترفأمروهذا
العراقي.المستنقعمن

المشهد.لهذاالسلبيةالمظاهربينبالتأكيديوضعأنينبغيالقاعدةنفوذإن
لهمينبغيالبأنهأعتقدكبرى.مشكالتبدورهاتطرحالكرديةالمطالبأنكما
بماسيثأهأمرأسيكونالعراقتقيمالنءباالستقاللالمطالبةحدإلىيصلواأن
أيضأ.إليهمبالنبةذلكفي

الذينأولشكبأنأعتقدأننيإالالعراق.تفككإمكانيةننفيأنيمكنناال
إلىنداءأوجهأنأوةلذاالمقاومة.عناصرهمالحقيقيةباللطةيمكرن
تقدمواوالءالمقاومةهذهعناصرحسابكمفيخذواوالعالمية:العريةالصحافة



أبدأبمونونالربونالنو

التيهيالحقيقيةالمقاومةإليهبالنسبةالوضع.عنواحدةصورةالعالمإلبى
حياةتستهدفالتيالظالميةاإلرهابيةالجماعاتوليستالمحتل<تستهدف
العراقيين.واألبرياءالمدنيين

ديةالجهاالحركاتعلىالقاعدةتغلبتماإذاممكن»خطرهنالكأليس
وأنءالقاعدةقوةإلىبالكاملالسثيةالمقاومةتستندأنفياألخرىىالستية
للقاعدة؟إمارةالسئيالعراقيصبح

الممكنمنأنأعتقداللكننيذلك.فيمحقأنتفعأل؟قائمالخطرهذا
صفوففيالتغلغلستحاولالقاعدةأنإالللقاعدة.إمارةإلىيتحولأنللعراة
ءالعراقيةالمقاومةداخلأساسي~الدوامعلىهنالكسيكونولكنءالمقاومة
غيرلكنهامتعددةفصاثلتضمفالمقاومةالقاعدة.خطسيرفضالخطوهذا
تمروايألنوهمجيدهبئكلمسلعونقدامىبعثيونهنالكلألسف.موتدة
أنهاعلىداثمآالمقاومةتقدماإلعالموساثلفإنهذاءومعالقاعدة.بأمرمطلقأ
لمكترناتها.دقيقأومنعأتقدموالءبالكاملإسالمية

لذلك؟تفسيركهومااإلسالميين.معيتعاونونقدامىبعثيوناألنهنالك

قدالظاهرةهذهإنبلالالظاهرة.هذهفيغريبهوماهنالكليس
ألنهبيآاستفرايثيرالذلكالعربي~اإلسالمي.العالمعمومفيشائعةأمبحت
االحتالل.لمقاومةالجهودوكلكافةالقوىتوحيدبابومنللحربنتيجةأيضأ
الديني.التطرفضدلكننابالدينيقتديمنفدلسناأنناأؤكد

الديني.الشعرميلجمقوينظامظلفيعلمانيأبلدأقبلمنالعراقكان
الشيعةعندءالعراقفيالطائفيةللنعراتمحوةالحرب»بدايةمنذفثمهد»لكننا
األخرى.والطواشفالسثةعندكما

نفسهاالتأثيراتيحدثأنيمكنهسوريافيأميركيأتدثآلبأنتعتقدونهل
السوريين؟على



اللهوسزبوابرانالعرافىحفامذالعال

جداءمحتملذلكلكنآخر.عربيبلدأيفيالسيناريوهذايتكررأالآمل
أمدقا،لياألساس.فيالطائفيالتوجهيغذيالذيهونفسهالمحتلألن

المسلمين.قبلمنلالضطهادمطلقأيتعرضوالموهمسوريا.فيكثرمسيحيون
األوفيالمسيحيينعدادفيوهمءشعائرهمممارسةفيكبيرةبحريةيتمتعونإنهم
سوريا.فياليوملهاوجودالهذهالتعصبظاهرةأنكماالعربي.العالمفيحظأ

سوريا.فيالمحبتباتالنساءمنمتزايدةأعدادوجودأيضأنالحظإننا
كذلك؟أليسالسلطة.تشجعهامتصاعدةأسلمةعمليةنشهدكما

الأنهاكماالدينيفيالتطتتشجعأنيمكنوالعلمايةسوريافيالدولةإن
فيمعثمةباتتالظاهرةهذهإجماألالدينية.الناسمعتقداتعلىالهيمنةتمارس

معالمفقدانإلىيعودلإلسالمنهوضمننشهدهماإنالعربي.العالممجمل
فيملجأالبعضوجدلقدالعربية.القوميةحلمفقدانوخصوصأءالترتبه

فياألميركيةالهيمنةعلىطبيعيأفعلرةذلكوكاناإلسالمية.الحركات
الدينية.النعراتتغذيةفيتحديدأبوشإدارةأسهمتوقدالمنطقة.

فإيراناإليراني؟النفوذبسببءالمنطقةفيككثيرينءبالقلقتشعرهل
األردنيوالملك..والعراق.لبنانفيتقريبأ،مكانكلفيفعأليدهاتدخل
ذلك؟فيتقولماذااالنتباه.بوجوبقالومباركشيعياا<ااهاللعنتحدث

الضروريمنبأنأعتقدلكنالتصاعد.نحويتجهاإليرانيالنفوذأنميح
الضروريمنإذءلبنانفيبهيقومونماأؤيدفأنايدق.علىحالةكلتؤخذأن
إسرائيل.ضدالمقاومةخطلدعماللهحزبجانبإلىماجهةتتدخلأنجدأ

بعضمنالرغموعلى.العراق.فياإليرانيونيفعلهماأستحسناللكنني
الفارةكانتفقدباإليرانيين.جيدةعالقتنافإنالنظرىوجهاتفياالختالفات
عالقةهوينناماإنطهران.مععالقاتناشؤونتديرالتيهيدمشقفياإليرانية
كنتطهران»إلىالذهابوبينبينييحولالصحيوضعيكانوعندماسياسية.



أبدأممرثونالالثورثون

الرئيسالتقيتوقد.عنيينوبونللجبهةالسياسيالمكتبمنبرفاقإليهاأبعث
الدعممنكثيرأقامتقدفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةأنوتذتحرخاتمي»
خاللجانبهإلىالجلوسإلىحتىدعانيأنهكما.1979عاماإليرانيةللثورة
اإليرانيونكاندمشقإلىإيرانيةثسخصيةفيهاتصلكانتمرةكلوفي.لقائنا

اليومهيإيرانأنننسىأنينبغيوال.االجتماعاتفيللمشاركةيدعرنني
.اإلمبرياليةاألميركيةللمشارينرفضهافيالقالعأهممنواحدة

لتحريرالشعبيةالجبهةمعالتقارمبأفيرغبتقدإيرانبأنشعرتهل

فلسطين؟

علىالتأثيربغيةنظروجهاتعنللتعبيرمحاوالتبالطبعهنالككانت
نكونلنأننايعلمونكانوااإليرانيينلكنالسياسي.خطهافيالشعبيةالجبهة
فيصراعاتأوحروبنشوبعندأحيانأ،تلتقيمواقفناكانتذلك.فيميعين
كمافة.لالنتفادعمهمحالةفيأواللبنانية»الحربحالةفيكماءالمنطقة
لمعليناللتأثيرمحاوالتهملكنأخرى.حاالتفيتختلفنظرناوجهاتكانت
اإلطالق.علىالحدودتتجاوز

خماس؟علىيدهاوضعإلىحاليأإيرانتعىأال

تنظيمهيوحماص.اإلسالميالعالمفيمكانكلفيحلفاءلحماسإن
.النضاليةمسيرتهفيكحليفوحدهاإيرانعلىيعتمدوالءمستقل

منيصبحءلحماسدوالرمليون120إيرانتمنحعندماولكنأكيد.هذا
علىيدهاإيرانتضعأنفيخطرهنالكيكنلمإذاعمانتسا؟لأنحقنا

مشعل.خالدعلىوخصوصأءلحماسالسياسيالمكتب

عاملهنالكعنه.تتحدثالذيالمبلغعنفكرةأيةمحنديليستأوألى
هوالعاملوهذاءاللهوحزبفىايرانوالفلسطينيينإيرانبينالعالقةفيحاصم



<«وت_ؤ_«->و<ة،موتة>مه

مماأقوىإيرانمععالقتهكونيفشوهذاءالشيعةمنمكؤناللهوحزب.الدين
التقيتهالذيمشعلخالدأنأعلمهنامن.والفلسطينيينإيرانبينالعالقةهي

يدفيدميةيكونبأنمطلقأيقبلالءجدأمحترمرجلوهوءعدةمرات
.جدأبعيدعنهتتكلمالذيالخطرفإنلذا.اإليرايين

يقبلالءحقيقيثوريوهوءاللهنصرحسناليدءاللهحزبقائدوحتى
الماليالدعمكانوانحتىاإليرايينمعأحيانأينتلففهو.دميةيكونبأنمطلقأ

نخطى،نحن.اللهحزبعلىبصماتهبالضرورةيتركإيرانتقدمهالذيوالسياسي
وليمىءللشهادةمنذورونأنهمعلىإالاللهحزبأعضاءإلىننظرالعندماكثيرأ
.سديلوتفكيرهماألرضفيثابتةوأقدامهمسيأسأمسؤولينكأناس

لبنان؟فيإسالميةجمهوريةإقامةينرياللهنصربأنتعتقدهل

للوضعالجيدةقراءتهألنءببالهتخطرالالفكرةأنحتىمسقيل.هذاالء
االجتماعيالنيجيعرفإنهذلك.إمكديةفيالتفكيروينينهتحوللبنانفي
كبيرىفكريبانفتاحيتمتنإنهجدأ.شريفرجلءذلكفوقوموءلبنان.في
شيآأيقبلهيلبنانفيالوطنيةالوحدةأنيعتبرإنهمطلقأ.متعصبأليسوهو
آنو

.الثانيةباالنتفاضةلمحبرصلةعلىاللهحزبأمبحء2000العاممنذ
كذلك؟أليى

الشعبيةوالجبهةخماسبينأكبرتعاونلبنانفيأيضأهنالك.محيح
الرافضةالفلسطينيةالتشكيالتمعاللهحزبعالقةأنكما.اللهوحزب

المعنويالدعميقدموهو.فتحمععالقتهمنأقوىهيايلإسرمعللمفاوضات
استراتيجيحليففهووخارجهاالمعتلةاألراضيداخلفيالنلطينيللشعب
.الفلسطينيللشعب
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باريس_ار~بةاستشفاءومحلة
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/شباطفيباريسفيلالستشفاءذهابكقبلالصحيوضعككانكيف
)1992فبيايي

فيمتالحقةاجتماعاتتعقدالمقاومةقيادةكانتءالعراقعلىالحرببعد

لصدامموهقدالذيالمعنويالدعمبعدسهأل،الفلطينيينوضعيكنلمترنمى.
كانءمرةكلوفيومكشفة.طويلةاالجتماعاتتلكوكانت.1990عامحسين

األمربيوانتهىالجهدمنالكثيرأبذلكنتتونى.إلىدمشقمنأسافرأنعلي
الراحةمنقسطأآخذأنوأنا»هيلداقررناهقدوكناللتعب.فريسةالوقوعإلى
إلىبيتلحقأنعلىالتونسية،العاصمةضاحيةفيالفيزيائيج3للعامركزفي

أننيغيرالطبيعي.العالجمناالنتهاءبعدآفبرايرشباط26األحديومترنمى
األربعاءليومتونىإلىقدومهاترجىهأنهاتفيةمكالمةفيإليهاوطلبتعدت
الطبيعي.العالجنتيجةكبيربتحشنأشعروكنتجيدةكانتصحتيألنالتاليه
عرفاتياسرمكتبمنهاتفيأاتصاالعشانفيهيلداتلقتالتاليهاليوموفي

دمضغطمنأعانيوأنيءمغاجشةوعكةبببالمستشفىفيبأننيفيهأطموها

بشكلضغطيفيهايرتفعالتياألولىالمرةكانتألنهازوجتيفوجثتمرتفع.
ستقلنيإسعافطائرةبأنالمكتبمديرأعلمهاكماالمستوى.هذاإلىمفاجئ
بداهناك.لموافاتيباريسإلىلتقلهاطائرةإليهايرسلواأنوعرضوافرناءإلى



أبدأبمونونالمزنونالنو

ءالهاتفعبراليومذلكعشيةتكلمناقدكناإليها.بالنسبةغريبأالسيناريوهذا

زوجتيردتلذاجدأ.جيدصحيوضعفيكنتيرأم.ماعلىكانشيآوكل
قبلنقليرفضتبأنالقضية»هذهمناالثكبرالقسمذلكبعلأدارتالتي

أقولكنتنفسيوأناطبي.تقريرعلىذلكقبلالحصولوطلبتحضورها،
التساؤالتكالناهءنطرحكنازوجتي.وصولقبلأسافرلنإننيممثارألبو
بنالستارعبدالبروفسوريديرهالذيتوفيقمستثفىإلىأدخلتحينفيذاتها،
القلبية.األمراضفياالختصاصيحميدة

االثنين؟-األحدليلةبالضبطحصلالذيما

إلىفورأفنقلتتقريبأدقيقةعشرينلمدةالوعيوفقدتعليأغمي

كنتإذالمستشفىإلىوصوليلحظةكوماحالةفيأكنلمأننيغيرالمستشفى.
المصادربعضوؤجتهماعلىدماغيةبجلطةأصبلمكماالوعي.استعدتقد

أعانلمألنيالغريبالحادثهذاحولجديةشكوكلهيلداكانتاإلعالمية.
وعندماءساعاتبعدتخشنالصحيوضعيأنغيرالدم.ضغطشعارتفمنيومأ

الوقتيهالليكنلمأفضل.حالفيوجدتنياألربعاءيومزوجتيوصلت
الطبي.التقريرعلىالحصولفينجحتلكنهااألطباء.معللتحدثالكافي
هيلداوصولمنساعتينوبعدفرنمعما.إلىلنقلناجاهزأشيآكلباتوبذلك
كانباريى.باتجاهبناوأقلعتالفرنسياألحمرللصليبتابعةإسعافطائرةأقلتنا

وأنا»هيلدانريدهنكنلممساء.التاسعةالساعةبعيدبورجيهمطارإلىوصولنا

إلىعودتناحينإلىسرأاألمريظلأنعلىوحرصناهذا.سفرناأمريكشفأن
قيداالمريبقيأنمغادرتناقبلممنارأبومنطلبتقدهيلداوكانتتونس.
المستوياتأرفععلىاتصاالتبأنوأخبرهاءالخصوصبهذافطمأنهاالكتمان

أعطىقداإلليزيهقصروكانالكاملة.يةالسثوتضمنجرتقداإلليزيهقصرمع
لالستشفاء.مجيئيعلىموافقته

وكذلكبانتظارنا،الفرنسيوناألمنرجالكانءباريسإلىوصولناعند
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إبراهيمفرناءفيالفلسطينيةالتحريرلمنظمةالعامالممثلإلىبالنسبةاألمر
ءوفوجثتزوجتيمعهتحدثتوقدلتحثتنا.الطائرةإلىصعدالذيءالصوص

بغضبذلكفرفضتإسعاف.سيارةفينقليقررأنهءالطائرةمننزولنابعد
منطبيعيبشكلنزلأنهبدليلقدميهعلىيمشيأنيمكنهالحكيمبأنوأعلمته
معنىالأمراإلسعافميارقفينقليإنالقولإلىوخلمتالطائرة»سلمعلى
ءالخطورةمنتهىفيوكأنهالصحيوضعيإظهاريريدونأنهمهيلداظنتله.
سوءمناألولىاللحظاتفينزالالكناالواقع.فيكذلكاألمريكنلمبينما
إلىأجلسأنعلىاإلسعافسيارةإلىالصعودعلىوافقتوأنيرألمجير.تفاهم
الخلفية.الردهةفيالءالسائقجانب

التيالمصؤرينعدساتفهيحابألهانحصبلمالتيالكبرىالمفاجأةأما
منتنخلصأنالممكنمنيكنولمالوصول.لحظةعليناالضوءتلطكانت
االنطالق.بعدموكبناطاردواالذينااالبابارتسيااالمصورينمنالحشدهذاكل

المرافقينالفرنسييناألمنرجاليلغأنالصوصإبراهيمإلىهيلداطلبتعندها
وقدبسرعة.انتثرقدوصولناخبربأنهينهائسرناالمهزلة.هز»يوقفوابأنلنا

باالمرتجنبهميكنولمالمتشفىبابحتىلناالصحافيينمالحقةاستمرت
منباألمرتمونيأخبرأنكماالوقائأل:هيلداعلىالصوصإبراهيموردالممكن.
استثارهقدأحديكنلمءوبالفعلاا.فرنساإلىالمجيآبعدملنصحتكمقبل<
مكتبسكرتاريةطاقمضمنيومهاتعملعرفاتسهىكانتالخصوص.بهذا
فياألحمربالصليباالتصاالتأجرتالتيهيوكانتءتونسفيعمارأبو

البعدألنسهىقبلمنالسؤولغيرالتصرفهذازوجتيأدانتوقدباريس.
فيبأننيعلمأالمجال.هذافيخبرتهالعدماالعتبارفيمأخوذأيكنلماألمني
األمركاناالستشفاءبقصداالشتراكيةالبلدانأحدإلىفيهاأسافركنتمرةكل
ية.الستبمنتهىيتم

لتمنعالسيارةمنزوجتيقفزتءدينانهنريمستشفىإلىوصولناوعند
األمنرجالتدخلعندهاالمستشفى.إلىدخوليأثناءالتصويرمنالصحافيين



شاقةرحلةبعدماء»العاشرةحدودوفيالصحافيين.تفريقفيلماعدتها
منقسطألتأخذتذهببأنزوجتيالصوصإبراهيمنصحءبالمفاجآتغنيويوم
هيلدالكنالغرف.إحدىلهاحجزواقدكانواحيثالفنادقأحدفيالراحة
إلحاحبعدووافقتعادتثمالشكوك.ساورتناأنبعدتفارقني،أنرفضت
تونسإلىعشانمنالرحلةعناءبعدقليألتستريحأنعلىالصوصإبراهيم
كللفعلكافيةالفترةهذهوكانتفقط.واحدةساعةمنأكثرتغبلمفباريس.

المستشفىتحاصرالشرطةكانتنشبت.قدحربأأنلوكمااألمرإلظهاريلزمما
الطابقفيلهممواقعاتخذواقداألمنرجالمنالعشراتوكانالخارج.من
شعبةعناصرمنعددواستفادالمرضى.جميعإخالءتمكمافيه.كنتالذي

فدخلوازوجتيغيابمنالفرنسيةاألراضيداخلكا´´57´´اإلرهابمكافحة
تنفيذبهدفهنالسناإنناشديدباستياءلهمفقلتحقاثبيآبتفتيشىوبدأواغرفتي
.المستشفى!داخلمنباريمىفيانتحاريةعملية

أنهمسيماوالطبيعيأ،ليسالقائمالهرجبأنشعرتزوجتيعودةولدى
إلىتدخلأنعليهاالصعبمنوكانالمستشفى،حولاألمنيةاإلجراءاتواعزز

وعندماالدخول.منبرفقتهاكانواالذينالحراسأحدالشرطةمنعتفقدالمبنى.
أننيظنتءفيهكنتالذيالطابقفياألمنرجالمنالكبيرالعددذلكرأت
أنأدركتءإليقاالطمئنانوبعدغرفتيباتجاهالخطىفأسرعتبمكروه.أصبت
ءالطبيةالفحوصاتبإجراءالبدءمنوبدالسياسية.أبعادأأخذتقدالمسألة

فيلتصرخالعمقإلىهيلداخرجتعندهاالمتهمين.موقعفيأنضناوجدنا
الحضارةهيأهزهاإلنسان؟حقوقهيااأينقائلةاألمنرجالمنحشد

هوهذاالبربريفكمتصقإرهابيأ.وليسفلسطينيمناضلزوجيالفرنسية؟
تلفيوكأننيأشعرءصهاينةكلكمالفلسطينيين<تجاهإسراشيلتفعلهمابالضبط
كاملفسأحثلكممكرو»أيلزوجيحدثإذاأحزركمباريس!فيالأهيب

عنالمسؤولرؤيةوطلبتأنتم!اا.أمنحناإلرهاب؟يمارسمنالمسؤولية.
إبراهيماستدعتثمالداخلية.وزيرمقابلةتريدوكانتالفور.علىاألمن
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لوصولناالتالياليومصباحوفي.متوىأعلىعلىاالتصاالتوبدأتالصوص
.ملفقةتهمةبحجةبحقيتوقيفمذكرةوغييربرالقاضيأصدر

كذلك؟أليىأمنكم.علىالمحافظةهيالفرنسيينمهتةكانت

حكمفيكنتولكننيذاته.الوقتفيعليناوخاثفينمناخائفينكانوا
ءالليلطوالاستمرالمستشفىميطفيغريبأضبيجأنسمعبدأناالمعتقل.
يصرخون:وهمباعتقاليمطالبينيتظاهرونمهايئةنشطاءهناكأنواتضح
فيالصهيونياللوبيتغلغلمدىأدركناعندهاااحبشلجورجالموتء)االموت
هذهفيللنظراالنعقادإلىالكنيسةأعيكماالمستويات.أعلىوعلىفرنسا
ءالجلسةتلكخاللمورتيبإحراقاإلسرائيليينالنوابأحدوقامءالقضية
األربعاللياليطوالزوجتيتنملماإلعالم.وساثلفيالمشهدذلكوعرض
عبرممنارأبومعهاتفيةمكالماتإجراءعنتتوقفولمباريمىفيأمضيناهاالتي

واألصدقاء.المسؤولينمنوعددالهاتف

يجيبها؟كانبم

سراحناإطالقيحاولوأنهالضجةهذهكلحصوليتوقعلمإنهيقولكان
قواتلكن.بالرحيللنايسمحواأنالفرنسيينإلىطلبنا.المتاحةالوسائلبكافة
فيهمافصاحتاستجوابيهبهدفءطبيبانأنهمازعماءخبيرينأرسلتاألمن
ءسياسيةمسألةهويجريما.الطيةبالناحيةلهعالقةالهذاااكل:قائلةزوجتي

التحقيقأردتموانالمسؤولية!ستتحثلونفإنكملزوجيمكروهحصلماواذا
.طبيبأيحضورطلبناقدنكنولم.اا..جثتيعلىسيكونذلكفإنمعه

أغفو<أنعليالصعبمنوكان.الوقتذلككلسريريفيراقدأكنت
سلممنأنزلوأناالوقتطوالصورييبثالفرنسيالتلفزيونأصبحوقتفي

.الطائراتتخبيرعملياتصورويعرضونباإلرهابييصفوننيوكانوا.الطائرة
.الفرنسيالعامالرأيأماماحتجازيتبريرفيطريقتهمتلككانت



أبدأممرثونالالثورثون

نريدأنناوأعلناتوفيرها،محرضواالتيالطبيةالعنايةقبولرفضناذلكبعد
كانالذياللبنانيالطبيباختفىاألولىهالليلةومنذالمستشفى.مغادرة
بذلكفوجثناوقدباريى،فيأمضيناهاالتيالثالثةاأليامخاللنرهولميرافقني،
التيالثمرسةالهجمةتلكخاللجانبناإلىيبقىأنمنهتوقعناألنناكثيرأالسلوك
المرافق.طبيبيبصفتهوجاءالفرنسيةالجنسيةيحملأنهسيماواللهاهضناتعث
بينالمعاركفي1973عامالقصفوسطحياتيأنقذالذيالطبيبهوكان

واثعين.كانوافقدالجزائريونأماالمرة.هذهعنيتخلىلكنهوالفدائيينالجيش
صبيحةفيهيلداهاتصلتديبلوماسيهجزائريسفربجوازأتنقلكنتأننيوبما
يشغلوكانلناءقديمصديقوهواإلبراهيميهاألخضرباألستاذالتاليهاليوم
يكنألنهالقضيةبمتابعةشخصيأفتكفلالجزاثريآالخارجيةوزيرمنصبحينها
لنايسمحوالكيالفرنسيةالحكومةلدىالجزائرحكومةفتدخلتكبيرة.محبةلي

بينالمستوىرفيعةاتصاالتجرتالفورهوعلىبأمان.فرنسابمغادرة
الجانبين.

أكدهماذلكاا.بالموضوعشخصيأسأهتموأناءوصديقأخهوااالحكيم
بهتقومالذيللدوربهافخورونالجزائريوالثمعبأنهمضيفألهيلدااإلبراهيمي

الصمود.علىبتشجيعهاقامكما

عنلالستفساركاولومونةإذاعةمناتصاالزوجتيتلقتءنفسهاليوموفي
وجميعالناسوطمأنتكاولومونةإذاعةعبرهيلدافتحدثتالحكيمصحة

بتفطيةكاولومونةقامتءذلكوبعدللقلق.تأعوالصحتيبأنالمحبين
األخضروالصديقاألخحاولءوذاكهذاوبينالثالثة.األيامخاللأخبارنا

إننيمرةكلفيلهيقولونكانوالكنهمالمستثفىءفيبنايتصلأناالبراهيمي
أثارالذياالمروالزيارات»االتصاالتعنامنعواقدالحقيقةفيكانوامشغول.

األمن.رجالوجوهفيلتصرخالمحثإلىأخرىهرةخرجتالتيزوجتيحفيظة
إنلهمقالتبالنفي»أجابوهاولمابحقها»توقيفمذكرةهنالككانتإذاسألتهم
عشانفيابنتيهامعتتكلمأنوتريدالخارجيهبالعالمتتصلأنإذنحقهامن



اإلذاعات.خاللمنإالاالخبارتصلهماوالقلقتينابنتاناكانتلطمأنتهما.
لطمأنتهما.تونسمنبهمااتصلمنهوممثارأبوكانوأخيرأ

علىلالحتجاجالعربيالعالممنعديدةأماكنفيتظاهراتخرجتوقد
بإطالقمطالبةالمحتلةاألراضيفيضخمةتظاهراتخرجتكمااحتجازي.
وطالبتالفرنسيةالخارجيةوزارةعلىاالستنكاربرقياتوانهالتسراحي.
تظاهرةفيابنتايشاركتءعشانوفيفلسطينيأ.قائدأبومفيسراحيبإطالق
المهنية.النقابةمبنىداخلفظمتءالثلوجوتاقطالطقسرداءةرغمءحاشدة
كانتفرنسا.فيالجنونأسبوعبأنهاألسبوعذلكالقرنيةالصحافةومغتوقد

وطغتءولسانشفةكلعلىءالفرنسياإلعالمعليهاأطلقكماااهبشااقضية
اإلعالم.وساثلفياألخرىالسياسيةاألحداثجميععلى

فيءديماووالنءخارجيتهووزييءميتوانفرانسواءالجمهوريةرئيسكان

واجهةفيءكريسونإديتءالوزراءرئيسةوكانت.عمانللطنةرسميةزيارة

كبرىقضيةأثارقدفرناإلىمجيئكألنالغضبشديدةوبدتءالحدث

كذلك)أليس.الدولةمستوىعلى

بوجودعلمعلىكانإذاعماميتوانفرانسواسثلعندما.ذلكأفهمال

أنبإمكانيإنوقالباإليجابردءاالستشفاءلغرضباريسفيحبشىجورج

بضعأنمفادهاتهمةبييلصقواأنحاولوا.العالجينتهيإنماتونسإلىأعود

للجبهةتعودوأنها»باريسضاحيةفيغابةفيعليهاالعثورتمالمالحمنقطع

وال.فرنساضدمعركتناتكنلم.السببلهذااستجوابيالضروريومنءالشعبية

.إسراشيلهوعدونا.عليهاعثروابأنهماآعراالتياألسلحةتلكبقصةلناعالقة

آلببهووهذا.وفرناالفلطينيةالتحريرمنظمةبينصداقةعالقاتوهنالك

فيأيضأواالخيرةاألولىللمرةوذلكفرنممافيالعالجتلقينقبلجعلنااألي

.غربيبلد

توقيفمذكرةوغييربرلويسالقاضيأصدرءفيهوصلناالذياليومماء



أبدأبمونونالربونالنو

لناتكنلمالتيالملفقةاألسلحةقنيةفيالتحقيقأجلمنءذكرتكمابعقي»
إليناهوساثليرجهكانالمستثمفى.إلىجاءاألخيرهاليوموفيبها.صلةأية
ااءمصلحتكمفيفذلكباالستجوابأقماادعرنيقائأل:ءالصوصإبراهيماألخ
يقالأنمنشكبالخائفأكانزوجتي.يواجهلمولكنهءذلكعلىيمروكان
كانواالذينالشرطةرجالجمييوجهفيمساتكماوجههفيمممدتامرأةإن

تتمالمفاوضاتكانتأيام.أربعةاستمرتالتيوجودنافترةطوالبنايحيطون
باطألكاناالتهامألنلالستجوابالخضوعرفضناوقدالصوص»إبراهيمعبر

الفلسطيني.وللشعبليكبيرةإهانةويشكل

عمداستجوابيهفيترغبالفرنسيةالةالحدبأنميتوانالرشيمىعلموعندما
أخشاهماهنالكيكنلمكلمتها.لتقولالعدالةيتركأنهفيهأوضحبياننشرإلى
يواصلونالشرطةرجالوكانصحيحة.غيركانتإليالموجهةاالتهاماتألن

علىتأمثلكنهاءاالستجواببمسألةقبولنابفرورقزوجتيإلقناعمحاوالتهم
الطريقلمواجهةالطعامعناإلفرابنعلنأنوأناءهيقررناهثمموقفها؟
إالمعيىتضامنأذلكاقترحتالتيهيهيلداكانتإليه.وصلناالذيالمسدود

نرفضكناكماالصحية.لحالتيبالنظرالحساءبعضخفيةليتقدمكانتأنها
أمنية.العتباراتوذلكالمستثنعرءقدمتهالذيوالدواءالطعام

رجالحاولأنءالثانيةالليلةفيوتحديدأاألثناء،هذهفيحدثوقد
الراحةفترةمنيستفيدواأناإلرهابمكافحةشعبةمنوعناصرالشرطة
الخضوععلىإلجباريالفجرعندمبكرةساعةفيالدخولفحاولواالصباحية»

طوالالنومذاقتقدتكنلممتمامأ،متيقظةكانتزوجتيلكنلالستجواب.
ما.شيآلييحدثأنمنخوفأثالثةأيام

األمنمسؤولنعتهاوقدأعصابهاوبهدوءبشجاعتهاهيلداتميزتلقد
الحارس.مالكيأخرى»مرةءبذلكوكانتاا.،ااالنمرةالفرنسي

الجزاثويين؟أيديفيمصيركوفعتأنبعدبالضبطحدثين0ما



السلطاتوطالبتالمعهودةبوقاهتهاتدخلتفإسرائيل.جدأمعقدأاألمركان
بكليرغبونانمرنسيونكان<الموقفتعقيدإلىوبالنظر.لهابتليميالقرنية
المسؤولينكبارمنبأربعةأطاحتالتيالسياسيةالغضيعةهذهمنينتهواأنبساطة

تهاونوعلىعليلهجماتهاالعنانتطلقالصحافةكانتحينفيءالقرنيين
التنازلعلىبالموافقةيقنعناأنالصوصإبراهيمإلىطلبواوأخيرأ.الحكومة
األحمرالهاللبينتشتالزيارةترتيباتأنالختاميالبيانفييذكرأن:التالي

الهاللألنءذلكرفضتزوجتيلكن.الفرنسياألحمروالصليبالنلطيني
.بهعلمعلىحتىوالباألموءعالقةأيةلهتكنلمالفلسطينياألحمر

األحمروالصليباألحمرالهاللإشراكفييرغبوننيونالغركانلماذا

القضية؟هذهإنهاءفي

القولبإمكانهمليصبحزيارتيىعلىبحتةطبيةصفةإضفاءيريدونكانوا
علينامارهوهالذيالنفسيالضغطكانفقط.إنعمانيةالعتباراتاستقبلونيبأنهم

التيالشرطياتإحدىوجهفيالصراخإلىزوجتيدفعالذيالحدإلى~يدأ
فقالتمستفزةعاليةبخطواتحجرتناأماموايابأذهابأتمشيوهيالليلقضت
عظمةإنمعنجل!شيآااهذاعسكرية!اا.ثكنةفيأممستشفىفيأنحناالها:
كلاستنفدتبأنهاشعرتوعندمافذااا.سلوكمظلفيتنهارخرافةهيفرنسا
توجد)اأالقائلة:األمنمسؤولوجهفيصرختءللمقاومةأسلعةمنتملكهما

يمكنناالفرنيون؟ورعاياسفاراتلكمأليتالعربي؟العالمفيمصالحلفرنما
بتصرفكمشعبيغضبمنتموهأثرمابسببالناسهؤالءسالمةلكمنضمنأن

فذااا.المشين

إلسرائيل؟التسليمأولالعتقالتعترفكممنتحشرنكنشمهل

منالرغمعلىءاإلمراثيليينإلىبتسليمناستقومفرنسابأننظتننكنلم0
ألناإلسرائيليةالحكومةوضغطالمستشفىحولالصهاينةالمتظاهرينضغط



أبدأبمونونالربونالنو

أحدتكليفإلىءذلكمعلجأنا»لكنناالعالم.أمامفرنمماهيبةيمشالموضوع
التسريحاتبببجدوا«عدمأظهرأنيلبثلمأنهإالمحنيآللدفاعالمحامين

يعمأكأنءاألخيرةاللحظةفيمفاجأةمنأخشىكنتلكننيبها.أدلىالتي
زوجتيأماالسابق.فيذلكحاولواقدكانوامثأل.اختطافيإلىاإلسرائيليون

علىاختطافعمليةتنظيمإلىونسيلجأاإلسرائيليينبأنتعتقدتكنلمفإنها
كانتلكنهافرنا،مععالقاتهاعلىحريصةإسراشيلألنءالفرنسيةاألراضي
متنعلىفيهاسنكونالتياللحظةمنذيحدثأنيمكنمماخاصبوجهحذرة
العودة.طائرة

المزعومالتعاونقصةالختاميالبيانفييذكرأنعلىوافقناءالنهايةوفي
لمالطلبذلكألنالفرنسيهاألحمروالصليبالفلسطينياألحمرالهاللبين
وكانتسراحنا.إطالقفييساعدأنهوخصوصأإلينابالنسبةجدأمهمأيكن

المؤولذلكجاءوقدااصهيونياا.بأنهاألمنمسؤوليأحدنعتتقدزوجتي
كنتسراحنا.سيطلقالذيااالصهيوني(ابأنهمازحأليقولعناءاإلفراجقراربعد
أندونومنطبيىعالجعلىأحصلأندونمنفرنسامغادرةوشكعلىإذن

القرنيونكتبالوجه،ماءعلىوللحفاظبروغير.القاضيالستجوابأخضع
بوضعهيتعلقحبشجورجاستجوابلعدمالوهيأالسببأنالختاميالبيانفي

الصحة.عنعاريأذلككانءوبالطبعالصحي»

محتار؟بأبوملةعلىذلككلخاللكنتهل

اتصالوعلىجدأقلقأوكان»اليومفيمراتعدةبهتتصلهيلداكانت.أجل
»أيضأاإلبراهيمياألخضربهايتصلكانكما.الصوصوبإبراهيمبالقرنييندائم
.الشائكةالقضيةهذهفيمعناالجزائرتضاهنهبيتماأنسولن

المشكلة؟هذهحلإلىالتوصلتموكيف

اللوبيإزاءجهةمنءفونيتصركيفيعرفونوالمنزعجينالقرنيونكان



العالممعأخرىجهةومنءالحكومةعلىالضغطيمارسكانالذياليهودي
والعديدواألردنالمغربفيجرتالتيبالتظاهراتغضبهعنعبرالذيالعربي
أربعةفاستقالالقضية»تلكبببالرؤوسبعضسقطتوقدالعربية.الدولمن

يدالعلتولتقدكانتالتيأوفوا»جورجيناهمالفرنسيينالمسؤولينكبارمن
وزيرأيماءووالنمنالمقئبءوبرناركيسيدجيانالوزارية»المناصبمن

الشرطة»أجهزةمعالوثيقةبعالقاتهالمعروففيغورووكريتيانءآنزاكالخارجية
إنهاءالضروريمنكاناإليرانية.بالشؤونالمختصشيرءفرانسواوأخيرأ
اللطاتقبلمنلمغادرتناالتحضيرتموقدممكن.وقتأسربعفيالمشكلة
ذلك.عناإلعالنيتمأنقبلءالفرنسيةالحكومةفيكبارومسؤولينالجزائرية
بورجيهمطاريإلىوهميانمنهااثنانءرسميةمواكبثالثةانطلقتءوللتمويه

الموكبهووالثالثفيهماأننامنهمظنأالصحفيينمنالكثيروتبعهماوديغول
وقدمشددة.لحراسةأخضعالذيأووليمطارنحوترنجهوالذيءفيهكناالذي
منإليناأسدتهماعلىفيهاالسلطاتلنشكرالجزائرإلىنذهبأنزوجتيطلبت

فيكثيرأساعدناقدكانممثارأبوألنتونسإلىالعودةفضلتولكننيمساعدة»
بينسليمةعالقاتعلىأحافظأنأرالكنتكماالمؤلمة.القضيةتلكإنهاء
الوطنيةالوحدةألنءالفلطينيةالتحريرومنظمةفلسطينلتعويرالشعبيةالجبهة

األول.المقامفيبنظريتأتيالفلسطينية

أنيظهرماطبيىعالجأيتتلقىأندونمنتونسإلىإذنذهبتم
القضية؟هذهمجملإلىنظرتكيفالسوء.غايةفييكنلمالصحيوضعك

العاصفةتلكبسببمرهقأكنتكماالبداية»فيمتأثرأكنتأننيمحيح
منحىنحتاألهورأنالحظتعندمامثدمتوقدفرنسا.فيعشتهاالتي

القضيةتلكأخذتهلماكثيرأتعجبتالعالج.لتلقيقامتأننيحينفيسياسيأ،
الفرنسية»السلطاتمنبتسلميومطالبتهاإسراشيلتدخلأنأظنأبعاد.من

المشكلة.عقدتالتيهياليهودي<اللوبيفغوطإلىإفصافة



أبدأبمونونالمزنونالنر

غايةفيمسألتينأوضحأنءالمشكلةتلكمنانتهيناأنبعدءاآلنوأود

زوجتيكانتفقداللحظات.تلكمنلحظةأيةفيبالخوفأشعرلماألهمية:

مطلقأترضخلنفرنساأنواثقأكنتكماكبيرة.باللهثقتيوكانتجانبي،إلى

قويلبلديمكنالوأنهءالوضعذلكمنستخرجناوأنهاءإسراشيللطلبات

ااوااالثورةفرنسابينالتارينيةالعالقةكانتإسراشيل.لشروطيخضعأنكفرنسا
الدوام.علىذهنيفيماثلةالفلطينية

تونس)إلىعودتكمبعداستقبلكمعندماعرفاتياصرلكمقالماذا

الفلسطينية.التحريرلمنظمةنصرهيسالمأعودتيإنوقالبحرارةعانقني

إلىءذلكبعدءطلبتاعتذار.أيوالءحدثلماتفسيرأيإلييقدملمولكنه

تلكحولالحقيقةلمعرفةتحقيقلجنةتشكيلعمارأبووالىالشعبيةالجبهةقيادة

تعكيرلعامشكبالوذلكءلألسفءوغضتالتحريرمنظمةولكنالقضية.

جاءعندمافتحفيالمسؤولينأحدأيامبعدلناقالهماعلىبفرناءعالقتها

الموضوعمتابعةعدمفضلتالشعبيةالجبهةأنكماالعاجل.الشفاءليليتمنى

حولتحقيقاتإلجراءتونسإلىالصحافيونجاءوعندماالدعوى.واسقاط

وجوههم.فياألبوابأقفلواأنإالورجالهممثارأبومنيكنلمءالموضوع

كانتإليها..عموليخبيوانتشارفرنماإلىنقليحيثياتإشهاريريدونالكانوا

التيبفرنمماعالقتهعلىثمن»بأيءالمحافظةهيعمارأبوإلىبالنبةاألولوية

القضية.هذهتفجرعلىالعامونصفعامينقبلاألولىهللمرةارها،نقدكان

استقبالناتمتونسمطارإلىوصولناوعندالقصة.هذهينهيأنإذنيريدكان

منوالعديدتونسفيالجزائريوالسفيرممثارأبوقبلمنبالفةبحفاوة

خروجنا،بعدلقاءالثانيةالفرنسيةالقناةمعناأجرتكمااآلخرين.المسؤولين

القضية.مالبساتالفرنيللشعبفيهاشرحنامناهبةكان

طلبتموهاقدكنتمالتيالطبيةالئمهاداتعلىالحصولمنإذنتتمكنوالم
فرنا؟إلىمغادرتكمقبل



مستشفىسلمناءمباشرةفرنساإلىمغادرتناوقبلشباط/فبراير»29في
بتاريخموقعأطبيأتقريرأمستعار،اسمتحتعولجتقدكنتحيثتونس»
دقيقة»ئالثينلمدةالوعيوفقدتعليأغميقدأننيالتقريرويذكرنفسه.اليوم
جدأ»متبكنتوعييهاستعدتوعندماالدم.ضففيمفاجئارتفاعبسبب

كللمواجهتخرنسافيمتخمصمركزإلىلنقليجاهزأشيآكلوكان
بنفسررالبروتقريرمعيأخذتتونىهغادرتوعندماالممكنة.االحتماالت
فيإصابةمنأعانيكنتأننياإلطالقأعلىالتقريرهذايذكرولمحميدة.
فيهزؤمطبيتقريرنثرتملقدالفرنسية.الصحافةفينشرلماخالفأءالدماغ
األملي.التقريرمعيتناقضالحالة»خطورةمدىإلظهارالقرنيةالصحافة

كانتأنبعدفخأهلكنصبتقدالفلسطينيةالتحريرمنظمةبأنتعتقدهل

باريس)فيميجريبماعلمعلى

لكننيذلك!فعلتقدالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادةتكوالأنيمكنال
وراءكانواالعمالءبعضأنأعتقدالشكل.ابهظالخبرانتشاركيفيةعنأتساءل

الخبر.تسريب

الصحافةقالتهماعلىءتمباريسإلىحبنىجورجومولخبرتريب
حيثءعرفاتلياسراإلعالمياامستشارشريف<أبوبتمامقبلمنءالفرنسية

الحاضرةوحدهاكانتالتيالثانيةالقرنيةالتلفزيونقناةأعلممنهوإنهقيل
صحافييأحدءمباخجورجوكانفرنسا.إلىوصولكمليلةبورجيهمطارفي

منشهأصدطأحد~اتصالخاللمنبالخبرعلمقدءالمذكورةالقناة
تصدرالتيالحياةصحيفةنشرتفقدءوبالفعلالتونسيين.الصحفيين
هبنىجورجالدكتورأنمغادهصغيرأخبرأشباط/فبرايرء29صبيحةبالعربية»

أوووبيآبلدإلى~يتمأنالممكنمنوأنءصحيةإلشكاالتضتعتقد
البلد.ذلكهيتكونقدفرنساوأن

شريفأبوبساممصدرهتسريبعنتتحدثالتيالغرضيةهذهأستبعدإنني



أبدأممرثونالالثورثون

لمالمعنيةالجهاتإنحال»كلعلىبفتح.يلتحقأنقبلوفاقناأحدكانالذي

الفرنسييناألمنيينالمسؤولينأحدأكدوقداالعتبار.فياألمنيةالناحيةتأخذ

أيأءمقتنعةكانتزوجتيأنكماتونس.منجاءقدالخبرتسريبأنلزوجتي

حياتيتعريضإلىءالتعقيداتتلكخاللمنسعىىمنهنالكأناالهر»كان
نية.التوالمصحةفيوجوديأثناءللخطر

ثوريةحركةأمثلفأنااإلعالمية.األزمةتلككلأثارمنهيإسراشيلإن

يكونأنأستبعدالولهذاءإسراشيلمعمصالحةأوتقاربأيتعارض

عندماء1980العاموفي»1972العامفغياألزمة.تلكوراءاإلسرائيليون

لبنانفياألميركيةالفارةطلبتءبيروتفيمسحيةإلشكاالتتقرضت

تولواينالتاألطباءوكانالصحي.وضعيعنطبيةتقاريرعلىالحصول

أيةيلعواولنشيئأيقولوالنأنهمليأكدواوقدأصدقاثيآمنمعالجتي

إنءبإمكانهمكاناألميركيينبأنيومذاتلياعترفأحدهملكنتقارير.

منظمةمكاتبأنتبينذلكبعدالصية.التقاريرمضمونيعرفواأنشاؤوا،

أبومكاتبفيتنصتأجهزةاكتشفتفقدمخترقة»كانتالفلسطينيةالتحرير

ربية.خاجهاتمعتتعاونعناصراكتشافأيضأتمكماءمازن

تقصد؟من

كانالذيياسينعدنانأنعنالكشفتمأنمنذءاالرتيابشديدأصبحت

هويكونأنمطلقأأستبعدالأناساد.للموعميلهوالمنظمةمكاتبفييعمل

مثيرةأشياءاكتشفتوقدإسرائيليين.عمالءمعباالشتراكءاألزمةأساسفي

زوجتيالحظنا،ء1988العامفيذلكوكانءاأليامأحدففيحوليهللريبة

منظمةلناتقدمهاكانتالتيالثقةفيالنومبغرفةالخاصالتكييفجهازأنوأناء

إلىهيلداتوجهةعندهاغامض.لسببمكانهمنانتزعقدءتونسفيالتحرير

بأنأيضأهيشعرتفقدءالخامةحياتنافيالتدخلهذامنلتشتكيممثارأبو

تنظيمإلىيصارأنممثارأبوإلىطلبناوقدحولنا.منيدورطبيعيغيرشيئأ



عندالمنزلذلكفياإلقامةعننهائيأنمتنعأنقبلوذلكءللمراقبةليليةدوريات
األمرأنالغورعلىظننتءالدمضففيبارتفاعأصبتوعندما.لتونىزياراتنا
شدةبسببالصحيوضعيفيطبيعيتدهورعنعبارةءبساطةبكلهوء

ءالعمالءمنلعددالتحريرمنظمةاكتشافإلىانتبهتءذلكوبعد.اإلرهاق

مدثرأعمألكانتونيفيالطبيالمركزفيليحدثمابأنالغورعلىوأدركت
بشكلاختفىالذيالتكييفجهازفيالتفكيرإلىمجددأعدتثم.األرجحعلى

االغتيالمحاولةألطروحةمصداقيةأعطيبدأتوهنا.الغرفةشباكعنغامض

.هيلداتتبناهاكانتالتي

ياسين؟عدنانرأيتأنلكسبقهل

التقيته.أننيأتذتحرالء7

،مدريدومؤتمرالعربي-اإلسراثيليالسالمعمليةإطالقبعيدذلكحدث
هل.بشراسةذللئهتعارضفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةوكانتءا991عام
هوادة؟بالمعارضأشخصأكنت

قبلمنالمعتمدالسياسيللخطمزعجأواماللعلىكانأمثلهالذياليسار
أتبليومذلكوكاذءإسرائيلمعالمفاوضاتوقفإلىأدعركنت.فتح

مدريدلمؤتمرمعارضينكنا.والفلسطينييناإلسرائيليينبينيةالستاالتصاالت
عامأعشرخمسةمضيوبعه.الفلسطينيةالقضيةنهايةإلينابالنبةيعنيكانألنه

.موقفناصحةالوقائعأثبتتالمؤتمرعلى

مالترىباريسإلىروبتكذهبتءفرنساإلىرحلتكممنأشهرستةقبل
لك)كلأليس.فيهاطبيأعالجأتتلقىأنالممكنمنكانإذا

نحصلأنيمكنناكفرنسابللغيرلنايبقلمءالسوفياتياالتحادانهياربحد
.يقأصلأبللكانتالنهافرنسافيوزوجتيأنافكرناءوعليه.العالجعلىفيه
للجهاتتقديمهابهدفالطبيةتقاريرىمعهاوأخذتباريسإلىهيلداذهبتوقد



أبدأبمونونالمزنونالنو

طلبتمءالطبيةالفحوصاتإلجراءزيارتيعلىالموافقةعلىللحصولالمختصة
قدوميعلىنيةالغرالسلطاتموافقةعلىتحملأنالفلطينيةالمغارةإلى

إبراهيمالنلطينيالفيرمنجوابعلىنحصللمولكنناالفحومات»إلجراء
إلىمجييفيرغبتهعدمأوشكبالاإلهمالفكانالسببأماالصوص.
باريى.

حدث؟ماببمبنظركمفيباهتأفرنساصورةأصبحتهل

التيللطريقةجدأمستاءكنتءالحادثذلكأعقبتالتيالفواتخالل
ءامحياةصحيفةمعيأجرتهامقابلةفيقلت»أننيوأذكرالقرنيون.بهاعاملني
اإلنسان.حقوقعنالدفاعبخصوصالفرنسياالأعاءحولالوهمأسقطناإننا
داخلالصهيونيواللوبيإسراشيلمناصروبهيتمتنالذيالنفوذقوةاكتشفناوقد
فيحذتهخفتبالمرارةإحاسيلكنمستوى.أعلىعلىالقرنيةالدولةأجهزة
شعبفالقرنيونوالثعب.االمةبيندائمأأينزكنتحال»أيةوعلىبعد؟ما

الدوام.علىياندونناوكانواءالفلسطينيةالقضيةيؤيدونمنهموكيرونءصديق
عامءاألردنجبالفيمعناوقاتلواجاؤواالذيناألوروبيينمنالعديدأذكركما

كانتماغالبأفإنهازوجتيأماشك.بالأثرأفيتركحدثماولكن.1970
األول.خيارهاهيفرنافإنمايومأأورويأبلدأتزورأنعليهاكانلوأنهتردد
حدثتكالتيمسؤولأيبهاقاملزيارةإعالميةضجةشهدتأنلفرنسايسبقلم
الحكومةإلىبالنبةكابوسإلىتحؤلتوكيفللعالجباريسىإلىوصوليلدى

القرنية.



عسرالخامسالفصل

نيل.اسرامعالسالممفاوضاتمتتل

مناالستقالةمحاولةعلىءا993العامفيءحملتكمالتياألعبابهيما

فلطين؟لتحريرالشعبيةالجبهةقيادة

للجبهةعامكأمينمهشتيإنهاءإلىأسهىجعلتنيعديدةأسبابهنالك
أريدكنت.1993العامفيانعقدالذيالخامسمؤتمرهاخاللوذلكءالشعبية

يظلعربيعالمفينعيشونعنأريدهكنتوفعأل.قوألالديمقراطيةممارسة
يخلفونالذينللقادةدرسأأقدمأنءاللهشاءماإلىمناعبهمفياألقوياءفيه

هؤالءيكونأنغيرمنءالحكممؤولياتبتوليالبناثهميعهدونأوأنفسهم
مركزبتأعيسأقومأنأخيرأأنويكنتكمابالضرورة.ذلكعلىقادرينالورثة

لتحريرالشعبيةوالجبهةءالعربالقوميينحركةتجارببعرضيهتمدراسات
اإلسرائيلي.العربيالصرحبقضاياويعنىالقوميةاألحزابمنوغيرهماءفلسطين
النضال.مواصلةعلىتساعدناأنشأنهامنالذاكرةعلىالمحافظةأنوذلك

فيالنضال»عنكاملبشكلسأبتعدأننيتعنيتكنلماستقالتيولكن
االستقالةفيرغبتيقوبلتوقدمعبة.مرحلةفيالفلسطينيونفيهيمتوقت

فيالشعبيةالقواعدفيوالمناصرينالقياديينالوفاقمنالعديدباستغرب

كنتوساثلعبرا~الجبهةرأسعلىببقائيوتمشكواءالمحتلةاألوافي
ووعدتهمموقفيراجعتلذااالستقالة.فيالتفكيرعنبالعودةتطالبنيأستلمها



)بدأبمونرنالنالنو،بنى

للقيامأفضلبشكلخلفاثيأعدلكيأيضأالوقتلبعضبعمليالقيامأواصلبأن
ما.يومأبمسؤولياتهم

كانتالخامى،المؤتمرألعمالبالتحضيربدأتقدكنتالذيالوقتوفي
لمواصلةبوسعنامانفعلأنإذنعليناكاناالنتفاضة.الستمرارعندنااألولوية
ءالفلسطييةالتحريرمنظمةوجهفينقفأنأيضأعليناوكانأاثم.بثكلدعمها
غيرالمفاوضاتإلىعرفاتياسراجتذابإلىيعرناألميركيونكانوقتفي

لمصلحنا.تكنلمالقوىموازينألنءاإلسرايليينمعجيدبشكلالمعدة

خاللمنللسالممبادرتهمإطالقوشكعلىاألميركيونكانءبالفعل
بيكر.بيمسخارجيتهموزيروساطة

حربهافيساندتهاالتيالعربيةالبلدانوعدتقدالمتحدةالوالياتكانت
استبعادتنويكانتلكنهاواسرائيل.العرببينالممالمعمليةبدفعالعراقضد
يجبالفلسطينيينمستقبلأنباعتبارالمفاوضات»منالفلسطينيةالتحريرمنظمة
هذاومنوحدهما.غزةوقطاعالغربيةالضفةعنممثلينقبلمنيتقررأن

حيثاألوسط»الشرقإلىيكربيمسبهاقامالتيالزياراتجاءتالمنطلق»
للسالم.مدريدلمؤتمرالتحضيربهدفالفلسطينيةالشخصياتمنعددأقابل
بغيةالعربللقادةاألميركيونقطعهاالتيللوعودتجسيدأاالجترعهذاوكان
العراق.علىالحربفيمشاركتهمتأمين

عنبعيدأالمؤتمرذلكإلىالفلسطينيالوفدتشكيلإلىيسقىبيكركان
العضوينويعشراوحنانالحينيفيصلوكانالفلسطينية.التحريرمنظمة

لهماتسمحالتيالوسائلإلىيفتقرانكانالكنهماالوفد.ذلكفيالرئيسيين
بيناالتصاالتأنوالواقععرفات.وياسرالفلسطينيةالتحريرمنظمةبتجاوز
تحديدتموعندمايومي.بشكلتجريكانتعرفاتوياسرفيصل-حنانالثنائي
معلتداولهاتونىإلىالفلسطينيونالممثلونذهبالتمهيدية»النقاشاتمضامين
الفلسطينيةالتحريرمنظمةتكنلمالمستقلة.الشخصياتوبعضعرفاتياسر



ايلإسرحالالممقاوقاتتشل

العملياتيديركانالذيهوعرفاتياسرولكنمدرياءمؤتمرفيرسميأحاضرة

الفلسطيني.الجانبمنالكواليسفي

فيالحينيفيصلكانالحيني.وفيصلويعشراحنانيومهاالتقيتوقد
أكثرالسابقفيالتقيتهقدكنتهناءومنالعرب.القوميينحركةفيعضوأشبابه
كانالذيالسؤالاللقاءات.أولكانويعشراحنانمعلقائيلكنمرة.من

ءالمستوطناتجميعإلزالةمستعدةايلإسركانتإذاماهورؤيتهمالدىيؤرقني
معسالمإطارفيالمستوطناتإخالءعلىفعألعازميناإلسرائيليونكانإذاوما

بيكرجيسمعطرحتقدالمسألةهذهبأنالحينيفيصلأجابنيالفلسطينيين؟
مصلحةفيأميركيلتفهمموضوعأءقالهماعلىءتشكلوبأنها

منالكاملباالنسحابيتعلقكانيثفلنيكانالذيالثانيالفلسطينيين.السؤال
الالجئين.عودةبحقوأخيرأءالقدسفيهابما»196711أراضي

القوىموازينلطبيعةإدراكيوالىالصهيوني،بالمشروعمعرفتيإلىوبالفظ
مقتنعأأكنلمءإسراشيلإلىبالنسبةالمستوطناتألهميةوكذلكءالفترةتلكفي
التنازل.هذاتقبلأنإلسرائيلالممكنمنبأنالبقة

ءذلكبعدءانعقدتالتيالفلسطينيالوطنيالمجلسدورةفيأصروتوقد
الوطنيةثوابتنااحترامضرورةويءعلىعشراوحنانالحسينيفيصلبحضور
الفصائلمجملبينإيجابيةأصداءخطابيوأحدثالثورة.بمبادئالمتمثلة
الموضوعاتأحدوكانفتح.أعضاءمنوالعديدمستقلةوشخصياتالفلسطينية»

والواضحالرسمياالعترافموضوعهوالنقاشاتفيالصدارةموقعاحتلتالتي
الدولية.األسرةبهتطالبناكانتالذي338و242المتحدةاألممبقراري

األممبقراريأخيرأالتحريرمنظمةاعترفتءتلكالمجلسدورةوفي
منننسحبأنمناينتظرونالفلطينيينمنالكثيروكان.338و242المتحدة
القرارين.بهذينلالعترافرفضناعنتعبيرأالتحريرهلمنظمةالتنفيذيةاللجنة
مواصلةعلىالكثيرونأبداهالذيالتصميموالىءالعامالمناخإلىوبالنظر
اللجنةمنننسحبأألءالمطافنهايةفيءالشعبيةالجبهةقررتءاالنتفاضة



آبدآيموتونالالتوريون

أنأساسعلىء338و242القرارينعنتحفظهاإعالنمعولكنءالتنفيذية
الوطنية.الوحدةعلىللمحافظةهيعندنااألولوية

التحريرهمنظمةاستبعادفياألميركيةالرغبةمنوبالرغمءعرفاتياسرأما
المطبخفيرسمهيتمكانالذيالمساومةخطفياالستمرارعلىأصرفقد

خاللمنيتمثلواأنالداخلفلسطينييعلىأنتعتبرواشنطنكانتاألميركي.
الفلسطينيالوفدكانهيثمدرياءمؤتمرفياألمرعليهكانماعلىءاألردن
كانالذيالنلطينيالوفديلبثولمالهاشمية.األردنيةالمملكةوفدخلفقابعأ
المفاوفاتفيجديةبصعوباتيصطدمسريعأبدأأنالشافيعبدحيدربقيادة
مثلهامةلشخصيةيمكنكيفأتساءلوكنتمدريد.أعقابفيأطلقتالتي

ستعترضهالتيالضخمةالعوائقلمواجهةمبقأتهيأقديكونأألميدرالدكتور
ستحلالمتحدةالوالياتبأنمقتنعأالشافيعبدحيدركانهلالطريق؟في

علىمطلقأتوافقلنإسراشيلأننسيهللمصلحتنا؟الفلسطينيةالمشكلة
الدولةواقامةالالجئينوعودةالمستوطناتواخالءالقدسبخصوصالتفاوض

ءتقدمأيإحرازمنيتمكنلنأنهلهتبينوعندماالسيادة؟.ذاتالفلسطينية
بكليسقىفكانعرفاتأمااستقالته.وقدمنضهافرضتالتيالنتيجةاستخلعى
تكثيفعلىيعملأنمنوبدالالمشكالت.هذهعنإجابةإليجادجهده

التييةالساالتصاالتإجراءفيشرعالقوىهموازينتغييرأجلمناالنتفاضة
رية.الكاأوسلواتفاقياتإلىأفضت

مضمونإلىنظرتكيفه.إلسرائيلتمامأمناسبةأوسلواتفاقياتكانت
االتفاقيات)تلك

فييسيرعرفاتأننعلمكنا.المبدأحيثمناالتفاقياتتلكثسجبنالقد
.مسدودطريق

بعدبإمكانهم»ليصبحالجهودمنالكثيريبذلواأنالفلطينيينعلىكان
أريحا.ثمءةغثعلىيحصلواأنءذلك



ثلإسرامحالالممفاوفا~فثل

فلسطين.لتحريرالشهيةالجبهةقبلمنالصارمةفةالمعاركانتهناءمن
لمخثاحينففيالفلسطينيون.بهيطالبكانممااألدنىالحدتقدمأوسلوتكنلم

علىإالنحصللمءفةاالنتفاانطالقمنسنواتستبعدثقلنابكلنرمي
تمخضالذيللجبلمثاألأوسلوكانتالسياسي.المستوىعلىالفتاتبعض
فأرأ.فولد

مالءمةعدمهواألولالفشل.ذلكإلىأأياخاصبشكلعامالنهناك

تصميمهووالثانيالرفض.وجبهةالسوفياتياالتحادانهياربعطالظروف
االتفاقياتإحدىمثألخذواشيء.أيعنلناالتنازلعدمعلىاإلسرائيليين

15فيأقرتالتيالخليلاتفاقيةأيالفلسطينية»والسلطةإسراشيلبينالموقعة
عرفات!لياسرمرؤعتراجععنعبارةذلككان.1997ينايرالثانياكانون
إلسرائيلتمامأمرضيأذلككانالخليل!فياليهوديباالستيطانتسمحاتفاقية
المعنعبلالتنازلذلكعارضتوقدعليه.تصركانتماتحقيقمنتسكنتالتي

العدو.لمواجهةوحيدكحلالمقاومةأعمالكثيفإلىودعوت

بالتحضيرالقياديةلجاننامختلفانشغلتءنفسه1997العاموخالل
بأنطالبناوقدالوطني.الحوارتعزيزهدفهالفلسطينيةالتحريرلمنظمةاعالجت
السجناءجمييوتحريرإسراشيلمعاسالممفاوضاتتجميدبعدالحوارهذايأتي
ياسرمعارضةبسببتتحققلممطالبنالكنالفلسطينية.السلطةاعتقلتهمالذين
علىالوحدة»علىالحرصبهاجسواءأمثالوفاقبعضأنغيرءعرفات
حولالنقاشهوالحوارهذاهدفوكانالداخلي.الحوارذللئهفيالمشاركة
الفلسطينية.لألوافيالنهاشيالوضع

وهناالوطني.الحوارفيالشعبيةالجبهةمشاركةيؤيدونالوفاقبعضكان
أكثريةموافقةعدماالرتياحمنبالكثيرتلقيتولقدبيننا.مافيخالففثمب
النهاشيالوضعمسألةلبحثنابلسفيلقاءفيالجبهةمشاركةعلىقياديينا
الفلسطينية.لألراضي

منكلوجهفيللوقوفوطنيةجبهةبتشكيلطالبتأوسلو،ولمواجهة



أبدأممرثونالالثورثون

بعضلكن.ذلكخاللمناليأرتجميعنحاولكنا.عرفاتوأسلوبإسرائيل
ويا»أيدوا»الديموقراطيةالشعبيةالجبهةوخصوصأءالجبهةتلكأعضاء
.ايلإسرمعالسالمعمليةءلألسف

ثلالغصااجتذابأجلمنجهودهيضاعفعرفاتكانءنفسهالوقتوفي
وكذلكءوالديموقراطيةالشهية،الجبهتيندعا،ذلكوعلى.ألوسلوفةالمعار

ءالحظولحمن.حكومتهفيللمشاركةءوالجهادخماس»اإلسالميتينالحركتين
قدالمفاوضاتأنيدركعرفاتبدأءعندها.الجميعقبلمنالدعوةويضت
دعاعندما،ثانيةمرةءإلينايدهمدثم.والخطرالمسدودالطريقإلىوصلت
إطارضمناالجترعإلىءا998العامفيءوالديموقراطيةالشعبيةءالجبهتين
ذلكمحارفتوقد.أيضأالحواربهدف»القاهرةفيفلطينيمركزيمجلس
قلت.إسراشيلمعمفاوضاتهلتغطيةالحوارذلكسيتخدمعرفاتبأنمنيعلمأ

فيللمشاركة»الجبهةمنوفدرأسعلى»القاهرةإلىأذهبلنإننيللوفاقيومها
المياسيبخطهمتمسكأعرفاتدامماالذهابعدمإليهمطلبتكما.الحوارذلك
.نجاحأيالحوارمحاولةتلقلم»ذلكوعلى.سجناثناإطالقعدمعلىومصرأ

عامأكتوبراالول/تشرين23فيءعرفاتوقعءذلكعلىأشهروبعد
يكنولم.المتحدةالوالياتفيويفروايفيإسراشيلمعجديدأاتغاقأءا998

المركزيةاالستخباراتوكالةمعأمنيأاتفاقأكانبل»وحسبسياسيأاالتفاق
أمنحسابعلىبأمنهاالخاصةإسراشيلرؤيةاالتفاقذلكأقروقد.األميركية

حافةعلىووضعناالوطنيةوحدتناتهديدإلىذلكأأىماوسرعان.الفلسطينيين
الوطنيالميثاقمنفقراتإلفاءويفروايفرضتوأخيرأ.األهليةالحرب

مشاركةوواضحقاطعوبشكلعارضت1996العامفيبأننيعلمأءالنلطيني
بينعقدالذيالفلسطينيالوطنيللمجلسوالعشرينالحادياالجتماعفيالجبهة
»غزةفياالنعقادإلىعرفاتياسردعاهالذيء1996أبريلفيان/25و22

فيالتغييرذلكإدخالعلىللمصادقةءكلينتونبيلاألميركيالرثيىبحضور
.الوطنيميثاقنا



ائلإسرحالالممفاوفا:فئل

معاتصاالتأجريناالوطنيهميثاقناتغييرعلىعرفاتتصميمولمواجهة
أنبغيةءمستقلةشخصياتومعالسالملمفاوضاتالمعارضةالفلطينيةالفصائل

التنازلهذارفضعلىتؤكدشعبيةمهرجاناتإلىبالدعوةجهتنا،منءنقوم
المهرجانلكنالله.ورامغزةفيالمهرجاناتهذهمناثنانعقدوقدالجديد.
ء1991األول/ديمبركانون2فيءدمشقفيعقدالذيذاكهوأهميةاألكثر

الجزائريوالرثيسءاللهلحزبالعاماألمينءنصراللهحسنالسيدبعضوو
نايفءالديموقراطيةالجبهةفياألولالمسؤولأنإالبلة.بنأحمداالعبق
إلىالبحرمندولةاافلسطينالمؤتمر:شعارعلىتحفظاتأبدىحواتمة»
عليالجنةالمؤتمرانتخبالنظرىوجهاتفيالفوارقبعضمنوبالرغمالنهراا.
المتخذة.القراراتتنفيذمتابعةكلفت

ءباراكإيهودا»الجديداإلسرائيليالوزراءرئيسوعدء1999العامفي

الخبر؟هذاتلغيتمكيف.سوريامعالسالممفاوضاتبتسريع

عربيةقنةعقدإلىدعرنا»العربيةاألنظمةبعضمعارقةمنالرغمعلى

كاناواالنتظارالترذألكنءالنلطينيالمستوىعلىالتطؤراتهذهفيللنظر
لقاءتذءوهكذا.جديدلحوارالدعوةإطالققررناءذلكومع.الموقفسيمة
نشبوقد.القاهرةفيء1999أغسطسآب/مناألولفي»والجبهةفتحبين

سيقترحهاالتيللمساومةتغطيةأقدملنبأننيالوفاقأعلمجعلنيداخليخالف
وبدونقيةالشالقدسبدونفلسطينيةدولةبإقامةوالمتمثلةاللقاءعلىعرفات
»تاريخهامراحلأخطرمنبواحدةالشعبيةالجبهةمرت»وهنا.الالجئينعودة
البتتأجيلأوءللجبهةالعامةاألمانةمناستقالتيقبولبينالوفاقخيرةحيث
ذلكمنشهربعدمقررأكانالذيالسادسمؤتمرناانعقادحتىالموضوعفي
فيالكاملةبحريتيأحتفظأنعليأنللوفاقوشرحتءطلبيقبلوقد.ريحاط

أتركأنقبلوذلكالجبهةرأيعنمستقلبشكلالشخصيرأييعنالتعبير
.شهورببضعةالعاثةاألمانة



أبالأبمونرذالربونالنو

فياألمرعليهكانعثاجدأمختلفأالمؤتمرلهذاالتحضيرجاءوقد
آخركانأنهفبمابنفسي.الوثائقبإعدادفيهاأقومكنتالتيالسابقةالمؤتمرات

أبوالرفيقيكونأنعلىحرصتفقدءللجبهةعامأأمينأبصفتيفيهأشاركمؤتمر
ماوهذاالنهاشي.النصاعتمادحتىلهالتحنيىعنالمؤولهومصطفىعلي
فعأل.حصل

ءمختلفةأماكنثالثةفيسينعقدألنهأيضأيأاستثناالسادسالمؤتمركانوقد

داخلفيءوغزةاللهرامفياألولىهةوللعثأيضأ،ولكندمشقفيأي
االجتراععقدوقدالشعبية.الجبهةقيادةمنبقرارذلكوتمالمحتلة.األراضي
مطؤلخطابفياقترحتحثء2000عاميان/أبريلفيدمشق»فياألول
مركزلتأسيسنفسيأكرسلكيءالجبهةقيادةعنإبعاديإلىيصارأن

القادمة.بياللالدرسألتظلءالنضاليةتجربتناولكتابةءالعربيةللدراسات

تنقلأنءرضاكوبغيرءالوقتببعضذلكقبلقررتقدالجبهةكانت
كذلك؟أليسالمحلة.األراضيإلىقيادتهامنقسمأ

الخارجفيالجبهةقيادةأعضاءجميعكانء1999-1998العامحتى
الفلطينيةالسلطةهيثءغزةعوقطالغريةالضثةإلىكوادرهاعودةيعارضون
كانواالذينللوفاقاألخضرالضوءأعطيتءذلكوبعدنظريأ.الحكمتمارس
المبدأ»حيثمنءذلكعنامتنعتفقدأناءأماالعودة.فيرغبتهمعنونيعتبى
إلىالجىءماليينالخمةيعودعندماإالأعودلنبأننيدائمأأقولكنتألنني

فلسطين.

إلىءالشعبيةللجبهةالمساعدالعاماألمينمصطفىىعليأبوعادعندما
خالفاوافقت»قدالشعبيةالجبهةأنيعنيذلككانهلءالغربيةالضفة
والفلطينيين؟اإلسرائيليينبينالسالمعمليةعلىءإلرادتك

أبوكانكما.طويلةبفترةذلكقبلأعطيقداإلسرائيلياألخضرالضوءكان



إ~انيحالالمفامذمفاوفنل

علىبالموافقةعلمأنومااإلسرائيليين.معالعالقاتبتطورتباعأيعلمناممثار
سبقهوقدالغربية.الضفةإلىفعادءبذلكأعلمهحتىمصطفىعليأبوعودة
فييرغبونواإلسرائيليينممثارأبومنكلوكانالعودة.إلىاألعضاءمنالكثير
والقطاع.الضفةإلىالفلطينيينعودة

موقفي.أغيرلنبأننييعلمونكانواألنهمعودتهمعنأتكلمماقليألكنت
التيالمقاومةمنقريبأوجودهمبأهميةطبعأعودتهمبيررونكانوالكنهم
المواجهة.أرضعلىبكثيرأقوىءنظرهمفيستكون»

تيغبكنتهلنشاطلئه:إلىتنظركنتكيفءذلكبعداستقلتوعندما
الشيء؟بعضتبتعدأنأمفاعألىعضوأتبقىأنفي

أتمتعزلمتمااليوموحتى.2000عامالسادسالمؤتمرفياستقالتيقامت
جدأمهمورأييالروحي.الزعيمبمثابةأننيأيالكبرىالقراراتعلىمابتأثير
كانإذاماموضوعحولوتحديدأءالشعبيةللجبهةالسابعالمؤتمرتنظيملناحية
.2000العاممنذمؤتمرأيينعقدلمبأنهعلمأال.أمالمؤتمرهذاعقدينبغي
إسراشيلبينالحرببعدأيضأ،عليطرحتقدإيرانمعالعالقةمسألةأنكما

عالقةعلىالمحافظةبضرورةقلتوقدالماضي.العامءلبنانفياللهوحزب
حسمتوقدلهم.تابعينأوخاضعيننكونأندونءاإليرانيينمعصحيحة
أقومحيثمكتبيآإلىصباحكلأذهبزلتوماالعام.هذاأخيرأالمسألة
فإنهمماقشةفيالشعبيةالجبهةتشاركوعندماالوفاق.معاتصاالتبإجراء

اعتماده.الواجبالموقففييتشيرونني

عليأبواغتيالعلىالرأينبغيكانإذامالمعرفةاستشرتقدأنكرأتسق
وحبعاماإلسرائيليالسياحةوزيرتصفيةعلىرآآءإسراشيلقبلمنمصطفى

زثيغي؟

ولكننيالداخل.فيالعسكريةللقيادةيعودفالموضوعأحديستشرنيلمالء



أبدأبمرنونالربونالنو

علىنرأأنالطبيعيمنكانءإذن.وحدأينماالهدؤسنضرب:بشعارناأذتحرك

.مصطفىعليأبوباغتيالالعدوارتكبهاالتيالجريمة

الشعبية؟الجبهأإلىبالنسبةعفاجأةالثانيةاالنتفاضةشكلثهل

نكنلمءدقيقةمعلوماتعلىاالعتمادودونالشيء.بعضتنوقعهاكنا
اتفاقياتإخفاقأصبحأنبعدوذلكءاألفقفيتلوحكانتانتفاضةأننجهل
الوضع.بهذاذرعأضاقواقدالناسكانكماالواقع.أرضعلىملموسأأوسلو
الناسانتباهإليهاجتذبناموضوعأالفلسطينيةالسلطةداخلالمضادمسألةوكانت

هذهطرحقدنفسهالفلسطينيالتشريعيالمجلسوكانذلك.استنكرواالذين
الالخطأعلىبنيماأنالفلسطينيينعلىالقولنردأكناحدأة.بطريقةالمشكلة
ءتلكأوالوزارةهذهيتجاوزماوفياألخطاء.منالمزيدإلىيقودأنإاليمكنه
الفسادضدالنضالكانإليناوبالنبةنضها.السلطةمؤسساتيطاولالمضادكان

فيالتنجحلمأوسلوفاتفاقياتموضوعي.كثعطىأوسلوبغشلاالعترافيعني
التجاوزاتمنالفلسطينيالشعبحمايةفيوالالفلسطينيةاألرضحماية

منالفلسطينيينآالفحرمالذيالمنازلتدميرهنالكوكاناليومية.اإلسرائيلية
التيواالعتقاالتءالفلطينيينمنالكثيرينبياقأودىالذيوالقصفالمأوىه
السجون.إلىفلسطينيألف12قادت

فيااالحجرمعادلةزوالمعالكثيرخسرواشدالفلسطينيينأنتعتقدأال
اا؟بةالدثاعمابل

األطفالأيديفيأساسيكالحموجودأيزالماالحجرألثأذلك»أظنال
بأنقلناهناومناإلسرائيلي.البطشمواجهةفييوميأيستشهدونالذين

السكريةالعملياتتعتمدمزدوجةمعادلةتعتمدأنمنلهابدالالتاليةاالنتفاضة
جهةمنالواسعة»الشعبيةوالتعبئةءجهةمنءعسكريةأهدافهضدالموجهة



اشلإسرمعالسالممفاوضاكنشل

الثانية؟االنتفاضةهذهااااعسكرةتتتلماذا

إنزالمننتمكنأنبالحجرهاالحتفاظإلىإضافةأيضأ،المهممنألنه
الكاننظري.فيمشروعةوالعسكريةالشعبيةالنضالأشكالكلبالعدو.خسائر
لمواجهةالسالحاستخداممنقرةالمداإلسرائيليةالعسكريةالقوةإزاءلنابد

العدو.

عرفاث؟ياسرقبلمناالنتفاضةإدارةفيرأيكمكانما

إلىيميلبأنهأعلمكنتءالمشابهةالمواقففيبهمعرفتيمنقأ3انطا
نبضجتىلقدالغالب.بالرأييلتحقأنقبليد»فيالخيوطبجميعاالحتفاظ
عرفاتكانالبندقية.أوالحجرتفضيللجهةالناسعليهكانماوالحظءالشارع

االختيار.إلىيعمأأنقبلاألهورتتضححتىفانتظرحدءأبعدإلىبراغماتيأ
يؤيدونكانواالفلسطينيينمنالمئةفي60أنبينتاالستطالعاتأنوالحال
وهجمات.قصفمنالشعبلهيتعرضكانماعلىللرثالعكريةالعمليات
التيالجهودكانتأيأآخرءشيآأيلهيقدموالناإلسرائيليينأنالحظوعندما

أنفسهم.الجذريينمنجذريةأكثرأصبحيبذلها،

الجبهةإلىبالنسبةالسماء،منيبةبمثابةالجديدةاالنتفاضةهذهكانت
كذلك؟أليسوالفلسطينيين.اإلسرائيليينبينلالتفاقياتالمعاديةالشعبية

تقدملنأوسلواتفاقياتبأنالقائلةتوقعاتنافعأللتؤكداالنتفاضةهذهجاءت
الحاليةالفلسطينيةالقيادةلكتنالتحرك.إلىاألمربهسينتهيالشعبوبأنشيثأء
أيةمطلقأيقدموالنفأإلسرائيليونالصهيونية.للحركةمعثقمةرؤيةتمتلكال

علىحالمأأكونالوأناالالجئين.عودةوحقالقدسمسألةفيحقيقيةتنازالت
سنوات.عشرمنذنظريوجهةصحةتثبتالوقائعبأنالقولأردأعندمااإلطالق
التحريربمنظمةاعترافهامعحتىتتراجعلنإسراشيلبأنالقولأكروأنذاوها

قناعاتنالكتنالنظري.اإلطارفيتظلالشعبيةالجبهةبأنغالبأيقالالفلطينية.



أبدأبمونرنالمزنونالنو

األمرأمامإسراشيليضعالذياألمدالطويلالنضالغيرفمنللتحقيق.قابلة
إنهاوحدها.ليستفإسراشيلإسراشيل.منشيآأيانتزعتنطيعالالواقع
كانواذاوالغربية.العربيةاألنظمةبعضفيهمبمنحلفاثهامعكتلةتشكل

(الفلسطينية)ءالدولةبفكرةالقبولعلىالتأكيدإسراشيلإلىطلبواقداالميركيون
واقامةالفلسطينيةاألرضمصادرةتواصلوهيء196الالعاممنذإسرائيلفإن

التي)الفلسطينية)للدولةالممكنمنكانإذاماحتىنعرفوالالمتوطنات.
أنيبدولتالمحيد»باالءسيادة.ذاتدولةتكونأناألرضمنتبقىماعلىتقام

الهدؤ.حقيقةتعرفالالجديدةالفلطينيةالسلطة

يعرفونكيفتعلموابأنهميجيبوكأنفتحقيادييبإمكانأنغير
عامأ.عشرخمةقبلمعهمالتفاوضبدأواأنمنذاإلسرايليين

مسحيحةقراءةمنأيضألهمبدالاإلسرائيليين.يعاشرواأنيكفيال

أبوبهقامالذيالعملقيمةمنالتقليلأحاولبأننيهناالظتنينبغيالللوضع.

وهذاالدولي،المستوىعلىالفلسطينيةالقضيةوضعإلىتوتلقدفهومحتار.

الحدعنالزائدةبتنازالتهءتعرفكماءتتعلقفهيانتقاداتيأماجدأ.جيدأمر

مواقعنا.أضعفتالتيوالمجاية

»2005العامففي.اليومتمامأصحيحأيعدلممتعثتةإسراشيلبأنقولك
أال.متوطناتمنفيهكانماوفككواغزةقطاعبإخالءاإلسرائيليونقام
الصحيح؟االتجاهفيتمتقدأمووأبأنتعتقد

الذلكلكنءفككتقدغزةمستوطناتوأنتشتقدأمووأأنمحيح
أنخصوصألهاينبغيالجدأصغيرةإجراءاتسوىيشكلالفذلك.يكفي
المستوطناتجميعواخالءلالجئينالعودةحقأيأهمية»األكثرالمسألةتنسينا

.ا967العاممنذالغربيةالضفةفيزرعتالتياالخرىاإلسرائيلية



ثلإسراحالسالممفاوفماثفثل

فيكلينتونبيلاجتمععندماطريقهاستشقالالمعمليةبأناعتقدتهل
وايهودعرفاتياسرمعيومأ،عشرخمسةولمدةء2000عامأايفيد»كاعب
باراك؟

حاولالمفاوضات.تلكإنجاحأجلمنثقلهكلكلينتونبيلوضع
منأخشىوكنتاإلسرايليون.يقدمهأنيمكنممااألقصىالحدعلىالحصول

بالقدسالمتمثلةالحاسمةالمسائلحولمجانيةتنازالتبتقديمعرفاتيبدأأن
تلكخالليقعلمالحظ»لحسنءولكنهوالمستوطنات.العودةوحق

الثالث.المسائلتلكحولشططأيفيالخاصةالمفاوضات

التيالكثيرةالضغوطظلفيعرفاتيتراجعأنمنخشيةهنالككانت
منالمئةفي95عنللتخليستعديناإلسرائيليونوكانءعليهتمارسكانت
الغربية.الضفة

قالوقداألقصى.الحدعلىاإلسرائيليينمنيومهاحصلنالقدصحيح.
إلىأعودلنفإننيبهذاءتبلتااإذااالجتماعات:قاعةيغادروهومرةعرفات
للتنازلمتعديناإلسرائيليونكانإذاعتايتساءلممثارأبوكانبلدي!اا.
عنزائدةتنازالتيقدمأالعليهبأنيعلمكاناألساسية.المسائلبخصوص

فيكلينتونكتبوقدبلده.فيللخطرحياتهضيعتأنذلكشأنمنألنالحد
عرفات.هوبههزىءالذيالوهيأالشخصأنمذكراته

جديدة؟انتفاضةإطالقمنبدالالمفاوضاتمواصلةاألفضلمنيكنألم

أماميبقلمفإنهءيطبقلمإسراشيلمعالموقعةاالتفاقاتمنأيأأنبما

بهبلغفقد.جدأصبورأالحقيقةفيعرفاتكان.االنتفاضةخيارغيرالفلسطينيين

ءالشعبيةالجبهةأعضاءمنعدداعتقالحداإلسرائيليين»إرضاءبغيةاألموء

أحمدءالعامأمينناأننعلمكنالكننا.إسرائيليةضربةمنبذللنهيحصيهمأنهبحجة

كان.حمايتهاتحتالالسلطةقضبانخلفكانواءآخرينوأعضاءءسعدات



أبدأبموم:الالز،بو:

الذيالصبرذلكلكن.أهدافهبلوغأجلمنشيآأيلفعلدائمأمستعدأعرفات
.عليهانقلببأنانتهىنهايةالماإلىيدهيمديجعلهكان

فشلفيالمسؤوليةبأنتعتقدأالصبورأ،كانعرفاتإنتقولعندما
الدولية؟األسرةعاتقعلىتقعأوسلو

دعمعناءنفسهاكلفتالدوليةاألسرةأنلوالرائعمنكانبأنهأعتقد
وفرتلكانتذلكفعلتلومرارأ.ذكرتهاالتيالثالثالمسائلفيالفلسطينيين

لألسف.وياذلكتفعللمولكنهاالضحايا.آالفعلينا

لماذا؟

فإناليومأما.األميركيالنفوذمواجهةفيثقأليشكلالسوفياتياالتحادكان
بدوناإلسرائيليينيدعمواأناألوحا»القطبعالمفيءاالميركيينبإمكان
ترتفعواليوم.بهيستهانالدورأاالشتراكيالعالمتفككلعبلقد.تحفظ
المناطقأوصالقطعالذيالعنصريالفصلجدارضدعديدةغربيةأصوات

ءحلأيأمامآخرعاشقأيشكلالجدارهذا.شعبناآالموضاعفالفلطينية

تسمعأنتريدوالءالسالمنحوقدمأالمضيفيلديهانيةالإسراشيلأنويثبت
أيأواقعكأمرالعنصريالفصلجدارتفرضإنها.الموضوعهذاحولكالمأي

.االنتقاداتمنهاتأتيالتيالجهةكانت

تعتبرونأنكمأمالفلسطينية؟المسألةعلىإيجابيتأثيرألوروباكانهل

إسراشيل؟إلىتنحازأوروباأنأيضأ

يحدثلمءذلكوفوة.حقأمؤثرأيكنلملكنهءأوروبالعبتهدورهنالك

.واحدبصوتمطلقأتتكلمالفأوروبا.أوروبيإجماعهنالككانأنمطلقأ

أنالمؤسفمن.األحيانبعضفيصوتهاترفعإسبانياأوكفرنمممابلدانوحدها

.النلطينيالموضوعفيواحدبصوتيتكلمالاألوروبياالتحاد



والديموقراطية<اإلسالمية»الحر~تحول
وغزةوالمرأة،

عامأ؟خمسينخاللنضاالتكمنتستخلصهاالتيالمحمتألهيما

خاللتحقيقهتثالذيماأفكروأناالليلخاللأستيقظأخرىإلىهينمن
ءاألرضاستعادةءالمسلحالكفاحصعيد:علىالمنصرمةالتينالسنواتتلك
هذهإلىبالقياسمكتسباتمنحققناهالذيماالالجئين؟عودةءالدولةقيام

منعامأستينمرورمنالرغمفعلىالميرة؟انطالقعندرفعتالتيالشعارات
وتقديمالعالمخارطةعلىالفلسطينيةالقضيةووضعالجيمةوالتضياتالنضال
باعتزازأشعرلكننيبعد.الوطنيةأهدافنافحققلمالشهداء،مناألالنعشرات
مننضاليفيالتفانيمننضهبالقدربيالجنىاليمنتحريرفيالفاعلةلمشاركتي

الفلسطينية.القنيةأجل

فلسطين؟أجلمنالنضالإلىبالقياسجدأقليألذلكيظلأالءولكن

أجلمنونضالناالقومينضالنابينوثيقارتباطالدوامعلىهنالككان
مناأللوفعثاتنرىأنبالرضالإلحساسكبيرومصدرلمكسبوانهفلسطين.
امحياةفيباالسهامأيضأفخورأننيكمابلدهم.فيأحرارأيعيشونوهماليمنيين
القوميينلحركةالكويتيبعالفرفيوفاقناخاللمنءالكويتفيالسياسية
المسارعلىأثرواالذينورفاقهالخطيبأحمدالدكتورتحديدأهناوأذكرالعرب.



أبدأبمونرنالمزنرنالنو

حزبإلىتحؤلنارغمأنهأيضأاالعتزازدواعيومنالكويت.فيالسياسي
وبقيةالعربيالقوميإطارهافيالفلسطييةقضيتناإلىننظردائمأكناماركسي
لمالننيءبالمقابلءمرتاحغيرلكننياهتمامنا.صلبفيألمتناالقوميةالقضايا
ثمومنأوأل»فلطينفيالديموقراطية»علىشعاراتيفيالكفايةفيهبماأركز
جميعفيالديموقراطيةأمارسفإننيءذلكمنوبالرغمالعربي.العالمساثرفي

دونكثيرأعنهاتكلمنافقدالعرية»الوحدةإلىبالنبةأمااليومية.حياتيجوانب
وحدةبومفهاإليهاننظركناءالسابقفيبالضبط.تعنيهالذيمابوضوحنقولأن

ممكنةتعدلمالنظرةهذهلكنواحدة.دولةظلفيالمنطقةبلدانجميعتضم
فييأخذأنيجبتطبيقهلكنءالوحدةتلكشعاريزالالءفاليوماليوم.
العربالقوميينحركةتجربةأنأعتقدأناعربي.بلدكلخصوصياتاالعتبار
والتحليل.الدراسةمنالمزيدإلىبحاجة

هانيكتبهمامنهاءالعربالقوميينحركةعنالدراساتبعضظهرتلقد
حتىأوءإنجازهبصددكانالذيبالعمليعلمنيلمأنهجدأآلمنيلكنالهندي.
عالقةعلىالفترةتلكفيكنتأنيرغمالحركة»مؤشسبصفتيشهادتيبأخذ
النضال.دربفيورفيقأقديمأصديقأكانإذءبهجدأبيدق

مثال؟وسووماءالمغرببنالمشثرلثهوما

...المشتركةالقوميةوالمصالحواللغةالتاريخ

ما.العربيالعالمفيتتقدماللكنها»وأسياأفريقيافيتتقدمالديموقراطية
ذلك؟فيالسبب

بلدانمعظمفيالديموقراطيالمارتعيقالتيالعواملمنالعديدهنالك
ي)السقوالبوليس)المخابراتاألمنقوىشيآكلقبلوتأتي.العربيالعالم
ولمواجهةومصالحهااألنظمةلحمايةموجودةوهي.البلدانهذهفيجدأالقوية

نشيرأنالمناسبومن.الديموقراطيةباتجاهالدفعأجلمنوليسءالمعارضين



وغزن،والمرأن،اطبأوالدبمرفر،اإلسالميأكانالعرحول

الديموقراطيةتحرزأنفيمصلحةأيةلهاليستالغريةاألنظمةبعضأنإلىهنا
العربي.العالمفيتقدمأ

أيضأتشكلوالتيالدينتفسيرخاللهامنيتمالتيالطريقةهنالكوأخيرأ»
للقولالبعضينبريعندماتحصلأخرىعوائقإثالديموقراطية.تقدمأمامعاشقأ
سياسية.أواقتصاديةكانتسواءءالمشكالتجميعحلعلىقادرالدينبأن

وقدالنقاش.فوقنفسهيضععندماللديموقراطيةكابحإلىيتحؤلكانأيأفالدين
مسألةالديناعتبرتألنهامهثةبحركتناالشبيهةالعلمانيةالحركاتكانت

العديدفإنءفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةداخلفيوحتىءاليومأماشخصية.
اإلسالمية.الثقلإلىينجذبونبدأواقدالمناصرينمن

فهمي.يساءاللكيالتفاصيلفيأدخللنلذاجدأ.حشاسالموضوبعهذا
حولالنقاشكانواذامعتقداتهم.نراعيأنعلينالذامناصرين،إلىبحاجةنحن

يتفيرأنفيكبيرأمليفإنجدأ،محدودبثكلإالاليوممطروقأليسالدينمرتع
أقولوعندماالشورى.إلىبالفعليستندفاإلسالمالمستقبل.فيالوضعهذا
الجوانبأحتألننيبلءالتعصبسبيلعلىذلكأقولالفإننيمسيحيبأنني

الذاتونكرانءواإلخالصاآلخرهومحبةءالتسامحالدين.هذافياإليجابية

فيأمارسهاوأنابالعادةأشعرتجعلنيوهيءالدينهذامكؤناتهيوالتضحة
ونموذجأمثاليأوطنأكانتالتيفلسطينفينشأتإننيثمحياتي.منيومكل

األديان.بينالتعايشىفييحتذى

مصرفيالمسلموناإلخوانالنتصرللديموقراطيةاحترامهنالككانلو

لبنان.فياللهوحزبفلطين،فييبدوهماعلىءوحماسءواألردث

ينبغيهلالسلطة.إلىاإلسالميةالقوىتحملأنشأنهامنالحرةفاالنتخابات

فيالخطرهذايؤخذأنينبغيأمءالديموقياطيةطريقفيقدمأالمضي
الحصبان)

فاذالطوحجمبلغمهماالديموقراطيةطريقفيقدمأالمضيينبغي



أبدأبمونونالبرنالنور

تتمكنأنأجلمنضرورينصيبهاتنالأنمنالحركاتهذهفتمكيناإلسالمي.
طريقةأفضلهوذلكإنالحركات.تلكجديةعلىالحكممنالمعنيةالجماهير
فالمثالجدارتها.تثبتلمإنالطويلالمدىعلىإلضعافهاوبالتاليالختبارها،
التسعييناتبدايةفياالنتخابيةالعمليةوقفتةحيثبالتعبيرجدأغنيالجزائري

مرحلةالبالدواجتازتءاللطةعلىباالستيالءالبيشوقامالماضي،القرنمن
عندفعلهعلىقادرونهمماليثبتوااإلسالميونتركلواألفضلمنكانصعبة.

السلطة.استالمهم

وزاريةمناصبأعطىعندما،ا989العامفيءحسينالملكفعلهماهذا

قبل<التشريعيةاالنتخاباتفيفازواقدكانواالذينالمسلميناإلخوانمنلعدد

.سنواتبعدإبعادهمإلىيعودأن

.نادرينوذكاءبحكمةيتمتنحينالملككان

انتخابهم؟بعداللطةعنالتخليعناإلسالميونامتنعلووماذا

الذيآلببهووهذاإسقاطهم!أجلمنالديموقراطيةباسمسنناضلعندها
فلسطينواسترجاعوالتحررالوحدةإلىالمستندشعارناتغييرإلىأسهىجعلني

الديموقراطيةهذهشأنمنألنالديموقراطية.مفهومإليهألضيفءواالشتراكية
أنبعدءالواسعبابهامنالسياسيةاللعبةفيالدخولمنكحزبناحزبأتمكنأن

بينالسلطةبتداوليسمحأنذلكشأنمنأنكماالقوة.منالكثيرتعطيه
السياسية.اللعبةفيالممثلةالقوىمختلف

بشارأنفيهنالحظوقتفيءاللطةتداولإدخالاليوميسقكمكيف
ماعلىءذلكسيفعلمباركوجمالمورياءفياألسدحافظيخلفاألسد
القذافي؟العقيدليبيافياألمروكذامبارك،حسنيرحيلبعدمصرىفييبدوه

داثمأءانتهتفالديموقراطيةطويأل.يدوملنهذاالوراثيةالجمهوريةنظام



نمز:م،المرأ:م،رالدبمرفراطبأ،اإلسالميأاكوكامذحرل

فيكفايةحركةإلىمثألانظروااالنتصار.تحقيقإلىالتاريخية»الناحيةمن
القمعمنبالرغمالديموقراطيةمنالمزيدأجلمنالتظاهراتتنظمإنهامصرى
حركاتمصرفيظهرتكمااألمن»وقواتالشرطةقبلمنلهتتعرضالذي
تمامأ.مفقودأاألملوليسءوالسماراةوالحريةبالعدالةتطالبكثيرةأخرى

العالمفيالمدنيالمجتمعمنهيعانيماغالبأالذيالجمودإلىبالنظر
عبرأمءالعراقفيكماءالقوةطريقعنالديموقراطيةإقامةتنغيهلالعربي،
غيرالمنظاتدعممعبالتوازياألنظمةهذهتحللوعلىالوقتعلىالرهان

مثأل؟الحكومية

معتتمسوفالعربيالعالمفدمقوطةبالمطلوب.يفيانالكالهماالمألن
تمسكأننالتكتىطورفيالموجودةالديموقراطيةلألحزابينبغيولكنءالزمن
حيثمنءاليومتتمتعالاألحزابهذهأنواألكيداالحتجاج.عمليةبزمام
التيالمحكمةالهيمنةوجهفيللوقوفالقوةمنيكفيبماوقؤتها»دهاعل

منبدالالوضع.مذابكليطيحزلزالمنبدالالقائمة.األنظمةتمارسها
العربيةاألنظمةأحدفيهايمنحمرةكلفياألمامإلىاألهورلدفعالفرصةاغتنام
منذلكلكتنءمتشائميننكونأنلنايجيزشيآكللشعبه.الحريةمنفسحة
تاريخي.أفقضمنتوضعأنينبغيفالمعركةالمتوسط.المدىفييتغييأنشأنه

العنف؟نحوانزالقاتهاوفيالجذريةاإلسالميةالنزعةفيقولكما

والوحدةالوطنيالتحررحركاتواخفاقاتالسرفياتيآاالتحادانهياربعد
وأمألبديألفيهارأتالتياإلسالميةالنزعةنحوالجماهيرهرعتالعربية»
علىالوراءإلىتراجعأيشكلاإلسالميةللنزعةالقويالمعودهذاإنجديدأ.
بمسترىهوالسياسياإلسالمبأناالعتقادينبغيالهذاومعالسياسي.الصعيد
الوطنيأمكؤنأيشكلالسياسيفاإلسالمخصومه.قبلمنالمزعومةالخطورة
أساميبشكلنضالنالهايتصدىالتياألميركيةللهيمنةمعارضتهعبرإنكارهيمكن



ال.الشهداءآالالفقامواحقيقيونوطنيونهماللهوحزبفحماس.عقودمنذ
المعتقداتخاللمننضالهمإلىتنظرواوالبمظهرهااألهورتأخذوا

الدينوضععلىيعملمنهنالكأنالصححمنأنهإال.الدينيةوالممارسات
.مياسيةأغراضخدمةفي

ذلكأليساإلسالمية.الدعواتيتقتلونباتوامناصريكمبعضأنتعترفون
واللطةفتحضدخماسإسالمييمعءطويلةفترةخاللءلتفاهمكمنتيجة

إسراشيل؟معالالمعمليةعنتدافعاناللتينالفلطينية

بالمشاعىالماسنستطيعالبكونناالمتمثلالواقعتفقمشيآكلقبلينبغي
داخلفيءنالحظبالنعلبدأناوقدفخسرهم.أنمنخوفأمناصريناعندالدينية
يرتدينالنها،وبعضالمسجدإلىيذهبوناألعضاءبعضأنءالشعبيةالجبهة

أنهناوأذكرالتأثيرات.هذهبعدتصلهملموكوادرهاالجبهةقيادةالحجاب.
اللذلكالشعبية.الجبهةإلىلالنضماممرشحكلعلىيتمطويألتثقيفيأعمأل
ممنوعالزوجاتفتعدداألعضاء.عندالرسوخشديدةالحزبإيديولوجياتزال
القيادةمتوىعلىالظاهرةهذهعلىنتكلمونحنالشعبية.الجبهةفيمثأل

نخضلإنناالجتماعاتنا.يالستاإلطارعنتخرجالنقاشاتناولكنوالكوادر،
الخطرعنأيإليناهبالنسبةواحدرقمالخطرعناألعضاءمعالحديث
المنطقة.فياألميركيةوالهيمنةالصهيوني

الفإنهءخماسمععالقاتنابخصوصطرحتهالذيالمأخذإلىبالنسبةأما
معسياسيأنتحالفألنناأموليهدينيتيارمععالقةعلىبأنناالقوليمكنك
والمقاومةالنضال.بوحدةشيآكلقبلمتعلقفاألمرأوسلو.ضدخماس

الجزائرفياإلسالميةالحركاتتشبهالاإلسالميةبالحركاتالمتمثلةالفلطينية
اليومإسراشيلبها:الخاصةاللعبةقواعدمرحلةفلكلبعيد.أوقريبمنوالعراق
فيءنتحالفإنناإسراشيل.ضدالنضالفيحلفاءنجدأنعلينالذاءالعدةهي

الدينية.معتقداتهعنالنظربغضإسراشيليحاربمنكلمعءالفلطينيةاالخة
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العربياإلسرائيليالصرععنالفلسطينيةالقضيةنفصلأنيمكنناال
ولحسنعلينا.جديدأأوسطشرقلتفرضجاءتالمتحدةوالوالياتبمجمله.
كونهاعنانكشفتقدبسهولةتلعبهاأنتأملكانتالتيالعراقيةالورقةأنالحظ
إليهاوجهتهاالتيجدأالقاسيةالضرباتإلىبالنظرالحدود،أبعدإلىخطرة

ءإسراشيلخاللمناللهحزبإلىضربةتوبيهاألميركيونحاولكماالمقاومة.
قوىجانبإلىءمرةكلفيبفاعليةتشاركاإلسالميةالقوىإنفشلوا.ولكنهم
االميركية.الهيمنةضدالمعركةهذهفيأخرى،وطنية

المخططإفشالفياإلسالميونيحتلهالذيآلهاةالموقعهذايشكلأال
علمانية؟حركةإلىبالنبةقلقمصدراألميركي

لماألوسطبالشرقالخاصاألميركيالمخططأنإلىأوالاإلشارةمنبدال
البقاءإلىاألميركيةبالجيوشسيدفعالعراقيفالنفطكامل.بشكلعنهالتخلييتم
المتحالفةاألميركيةواإلدارةإسراشيلهواألولناعدةأنلكوأكررالعراق.في

علىنحنالمعادلة.فياإلسالميينوجوديعنيهماجانبأنضعفنحنلذاهمعها.
يحدثوعندماالبعيد.المدىعلىذلكيطرحهاالتيبالمشكالتكاملوعي
ءالمنطقةفياإلسالميالصعودإزاءقلقهمعنالوفاقبعضلييعترأنأحيانأ
هيتظلالمنطقةفياإلسرائيليالمشر»عتدعمالتياألميركيةاإلدارةأنلهأشرح
التيالرئيسيةالمشكلةلنواجهجانبأخالفاتنانضعأنعليناوأنالرثيسيآناعدة
تناقضاتهواإلسالميينعنيفصلناماوالصهيونية.األميركيةاإلمبرياليةتمثلها
المقاومة.حركاتجميعمعلتحالفناهيواألولويةجانبأ.نضعهاأنعليناثانوية
نثيرأنلناالممكنمنيصبحاألميركيةبالهيمنةالمرتبطةالمشكلةتحلوعندما
اإلسالميين.معخالفاتنافيالنقاش

خطرأ؟ذلكأليس

أعداءنا.ليسوااإلسالميينلكتنجيدأ.نعيهأمروهذاءمحتملةالخطورة
علىينطوياإلسالميفالنموذجبيننا.العديدينإلىبالنسبةبالتأكيدمزعجاألمر



أبدأبمونونالربونالنو

عنتختلفورؤيتنااالجتماعي.بالخياريتعلقمافيءاللبيةالنقاطمنالكثير
االجتماعيةالحياةجوانبوبعضالمرأة.مسألةيخصمافيتحديدأرؤيتهم
رؤيتناعننغفلأألاآلنعلينالكنللقلق.مثيرةمثألغزةفياليومية

ضدالنضالجبهةهياألولىجبهتين.علىالنضالنحاولفنحناالستراتيجية.
وعلىالجبهة.هذهعلىحلغاؤناهمواإلسالميونءوالصهاينةاألميركيةاإلدارة
بخطورةوعيعلىالشعبيةالجبهةكوادرتكونلكيجهدنانسهىءالثايةالجبهة
اإلسالمية.االندفاعةهذه

ديموقراطيون؟اإلسالميينأنلمحدونمتاأنتمهلى

مصرفيالمسلمونفاإلخوان.نفسهاإلسالميالتيارداخلتناقضاتهنالك

الفأناءخماسإلىبالنبةأما.ذاكأوالحدهذاإلىديموقراطيأخطابأيعتمدون

ضدوالسياسيالعكرينضالهاإلىإالالحاضرىالوقتفيأنظر،أنأريد

بتماعياالفالجانب.للمجتمعورؤيتهاالدينيةقناعاتهافيالنقاشدونإسراشيل»

أنكماءبمحدوديتهكاملوعيعلىكناوانأولوياتنامنليسمشروعهافي

.الطويلالمدىعلىتثبتهأنمنلهابدالأمرأيظليموقراطيةلللاحترامها

أنوقبل.20«6العامفيالتشريعيةاالنتخاباتفيحماسىفازتلقد
تعترفالألنهاتحاورهاأنالدوليةاألسرةرفضتةغثفياللطةعلىتستولي
النضالعنتتخلىوالءالفلسطينيةالسلطةمعالموقعةوباالتفاقاتبإسراشيل
علىالدوليةاألسرةبإصرارأيضأةالعتمتينالسياسةهذهفيقولكماالمسلح.
المالية؟الناحيةمنخماسمعاقبة

هذاإنالعربي.العالمفيالديموقراطيةألنصارحقيقيةصفعةيشكلذلك
ديموقراطيتهغيرشيئأيريدالالغربأنجيدأيظهربالواقعلالعترافالرفض
الديموقراطيةخياراته.منقربأاألكثرالشخصياتاختيارعلىوالقاثمةالخاصة

األميركيةاإلدارةإنثمالعيون.فيللرمادذزغيرليتالغرببهايتفتنىالتي
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هزيمتهابعدذكرهاعلىتأتيتعدلمللديموقراطيةكداعيةنفسهاتطرحكانتالتي
.العراقفيالمدؤية

ظثهميخيبمنقبلمنالقاعدةعلىإقباآلنرىأنفيخطرهنالكأليس
بحماس؟

تجعلنيخماسبقادةالبياةمعرفتيأنغير.استبعادهيمكنالاحتمالذلك
.بعيدأيزالمااالهتمالهذابأنأقول

أيلول/مبتمبر11فيءالقاعدةفنقذتهاالتيالتفجيراتفيرأيككانما
المنحدة؟الوالياتفي»20ا1

عقلي؟منأمقلبيمنأجيبكأنتريد

معأ.االثنينمن

يتلقونوهماألميركيينلرؤيةالعربمنكالكثيرسعيدأكنتاألولىهللوهلة
فبتمجأنيمكنناالأبرياء.مدنيينلمقتلتأثرتأنألبثولمعنفوانهم.فيضربة

أنوالواقعشيء.كلصميمفييكونأنلهينبغيالالدينالقاعدة.لممارسات
الخصوماتثغاقمةعلىمعركتهمنقمأيرنحزالقاعدةتمثلهالذيالتوته
النضالأنرأييمثأل.العراقفيالشيعةمهاجمةعلىحرمههناومنالطائفية»

المدنيين.يتهدفأنلهينبغيالاإلمبرياليةضد

الدن؟لبنالرفضمنمزيدأالعربيظهراللماذا

بنعلىاالحتجاجعنيمتنعونيجعلهمحدإلىأميركايبغضونالعرب
.الذن

خطرأ؟الصمتهذاأليس

مافيأاثمأ»يتحدثونوكوادرهافلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةقيادةإث



علىالموضوعهذاإثارةفتجنبلكننا.القاعدةتمثلهالذيالتهديدعنبينهم»
قدالحركةهذهأنننىأنينبغيالإنهثم.الراهنالوقتفيالجماهيرمستوى
.عليهمتنقلبأنقبلاألميركيينبفضلولدت

يصبحأنقبلالفلطينيأالمشكلةيحلواأناألميركيينعلىيتوبتبهل
اإلرهاب؟ضدحربهمفيالعربيةالجماهيردعمعلىيعتمدواأنبمقدورهم

نحنواإلرهاب.المقاومةبينالخلطعدمشيءهكلقبلجداءالمهممن
ءالمقابلوفيبرياء.األالمدنيينيتهدفمجانيإرهابيعملكلضدبالتأكيد
الدفاعفيالحقلهاالحتاللتحتيعيشالذيوالشعبءمشروعةالمقاومةفإن

بحليتعلقمافييتنهمحسنيثبتواأناألميركيينوعلىالوسائل.بكلبلدهعن
ءالالجئينعودةحقيتضتنحلعنأتحدثوهناالفلسطينية.المشكلة

إلىوالعودةالعنصري،الفصلوجدارءالمستوطناتجميعوازالةوالقدس»
.1967العامحدود

وهوواليته.انتهاءقبلصورتهتلميععلىاليومحريصبوشجورجإن
لهتكنهاالتيالكراهيةمنللحدالفلسطينيةللمشكلةحلإيجادعلىيعمل

فياألميركيالبيشارتكبهاالتيالبربريةالممارساتبعدالعربية»الجماهير
الديموقراطية.باسمءالعراق

أجلمنعملالذيكلينتونبيلالديموقراطيبينفرةبوجودتعتقدهل

بوش؟جورجوالجمهوريءإسراثيلي-فلطينيتقارب

كانواسواءءواحدةلعملةوجوهءنظريفيءهماألميركيينالرؤساءجميع

أما.باإلسرائيليينمطلقبثكلملتزمبوشجورج.جمهوريينأوديموقراطيين

.توازنأأكثربمظهرالظهوريحاولفكانإلسرائيلبالطبعمؤيدأكانالذيكلينتون

منيومفيإلسرائيلاألميركيالدعميتوقفلم»التاريخيةالناحيةومن

.المتحدةالوالياتسياسةعلىكبيربتأثيريتمعالصهيونيواللوبي.األيام
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كإدارةديموقراطيةإدارةمعالسالمأجلمنالتفاوضيمكنكمهل
كلينتون؟

حتىءالقوةموقعمننفاوضبأنلناتسحالتيالمرحلةإلىبعدنصللم
.كلينتونبيلمثلرئيسمع

انتحاريأ؟عملياتبتنفيذالسبعييتاثفىالشعبيةالجبهأفكرتهل

يمكنكيفأفهمكنتواذاالممارسة.هذهنحوميلبأييومأأشعرلم
الذياالضطهادبببالعمليات»هذهمثلتنفيذحدإلىيصلواأنونمماءلرجال
قبلمناالنتحاريةالعملياتاعتمادعلىمطلقأأشجعالفإننيشعبنا»لهضيتعت
الشعبية.الجبهة

وانحتىاالنتحارية»العملياتعلىالعسكريالعملبأفضليةأعتقدإنني
مثليؤيدونالفلطينيينمنالمئةفي60أنبينتقدالرأياستطالعاتكانت
لم»2000آسبتمبرأيلولفيالثانيةاالنتفاضةانطالقومنذالعمليات.حزه

فضلنالقدالشعبية.الجبهةعناصرأحدنفذهاواحدةانتحاريةعمليةغيرتسجل

داخلوالجميعالجماهير.تعبئةوعلىالموتبهةالعسكريةالعملياتعلىالرهان
العملياتلمنغذيتفهمناومعالموضوع.هذامنالموقففييشاركوننيالجبهة

السياسي.خطناتمثلالالعملياتهذهفإناالنتحارية

اللكنناءالفوبفيصورتناإلىبالنظرمقبولةغيرالعملياتهذهكانتلقد
تظهرجعلتهامابمقدارءمعينةلحظةفيءخماسخدمتقدأنهاننكرأنتنطيع
فينجحتقدالعملياتهذهإناإلسرائيلي.االحتاللوجهفيحربةكرأس
ومنذالجبروت.~يدةنفسهاتعتبركانتالتيإلسرائيلاألمنيالجدارتحطيم
لإلسرائيليينمحدودةهجرةإلىأأىدائمخوففيإسراشيلتعيشالحينذلك
العمليات.تلكبفعل

هذهأؤيدأنمنبكثيرأكبرقيمةاإلنسانلحياةفإنأموءمنيكنوأيأ



لهيتعرضالذيالقهرمدىنعرفأنأيضأينبغيلكن.االنتحاريةالعمليات
العدوانعلىردأالصورةبهذهالتصرفإلىيدفعهموالذيالفلسطينيون

.قرننصفمنذالمتواصلاإلسرايلي

لكلمةفيهمكانالحيمثالمسيحيالدينإلىعاثدآهذاموقفكيكونربما
ااجهاداا؟

مسيحيأبصفتينفسيقامتءسنواتقبلالصحافةإلىبهأدليتحديثفي

أناخترتاللذانالعنصرانهماالقريبومحبةفالتسامحوماركسيأ.واشتراكيأ

التياإليديولوجياتلكعننييستينماهذايكونربماديني.فياألغضليةأعطيهما

أنعلىيحمالننيوتمامحيلآلخرمحتيأنيعنيالذلكلكتناالنتحار.تمجد

نحنالفلسطيني.الشعببحقاإلنسانيةضدجرائممنارتكبتهماإلسرائيلأغفر

فهمواقدالشعبيةالجبهةفيالجمييبأنأقولوبالمناسبة»الدفاع.موقعفيإذن
أنهأعتقدأناملحدأ.أوللدينمعاديأأكونأندونماركسيأشكونأنبإمكانيأن

نضمه.الوقتفيومؤمنأماركسيأالموءيكونأنبينبالضرورةتعارضيوجدال

الدولة.فيوالدينالسياسةبينالفصلبضرورةءبساطةبكلأعتقد،

العلمانية»هذهباسمءمنعتقدفرناأنتعلمهلىللعلمانية.مناصرأنت
المدارس؟فيالحجابارتداء

يسمحأنءالعلمانيةباسمءالمفروضأنغيرفرنمما.موقفهأفهمأناأجل.

أنأفضليخصني»مافيالمدارس.فيالثيابمنيشأنمايرتدينأنللفتيات

أظنهذاءومعللديانة.المميزةالشاراتهذهمثلأسرتيأفرادمنأحديضعال

ذلك.علىأحدهمأمتماإذأمانرلنأنني

عنمحترتءبالقوةةغثعلىخماسسيطرةوقبلالماضي،الربيعفي
بهقامالذيالعملهذاعلىفعلكرآكانما.أهليةحرباندالعمنخشيتك
خماس؟فيأصدقاؤك

مم«ع



وغز:،والمرأ:،الدبمرفراطبأم،اإلسالميأمذالحركاحول

المسؤوليةأحثلولكننيءاالنقالبمنالقريبالعملهذامثلأدينأنا
نحوالفلطينييندفعتالتيهيألنهاءفتحلمنظمةغزةفيحصلعمااألولى
انزالقحدوثءالربيعمنذءأتوجسكنتأننيمحيحالجذري.الخطهذا
الجانبينمعاالتصاالتتكثيفعبرتجنبهاعلىعملناأهليةحربهنحو

رأيتعندماالعميقوالحزنالمرارةمنبالكثيرثمعرتوقدالمتخاصمين.

كنتبأننيالقوليمكننيالغزة.فيفعلوهالذيبالشكليقتتلونالفلسطينيين
فيخماساكتبتهالذيالنفوذبمدىتاموعيعلىكنتولكننيذلك<أتوقع
األمنيالتعاونإلىوبالنظرالتنظيمية.وقدراتهاوقوتهاشعبيتهاوبمدىءغزة

ذللئهنعيةكانتخماسألناثيل``)»واسرفتحمسؤوليبعضبينتحديدأ
غيرالعملومنءفتحقيادةفياالنحرافهذامنوبالرغمالمخجل.التعاون
الوحدةأجلمنالعملهواألساسيهشيكانءخماسبهقامتالذيالمسؤول

اللحظة.صعوباترغم

فيخماسوقيادةمشعلبخالداالتصالإلىمباشرةالوفاقبعضعمدلقد
والقيادةدمشقفيالموجودةالقيادةبينالغرقبعضهنالكأنواكتشفناءدمشق

العمليةبخصوصقائمأالفرقذلكيكنلمغزة.فيأيءالداخلفيالموجودة
بضرورةمقتنعينكانايناللذحماصقطبيبينبالتوافقبشأنهاالقراراتخذالتي

فتحإقناعإلىتهدفبمفاوضاتذلك»بعدوالبدء،غزةفيالحكماستالم
غزةفيمبماسقادةأنبواقعمتمثألالفرقذلككانالشعب.لمصلحةبالعمل

خالدكانحينفيءغزةقطاعفيالوضععلىومقتصرةفيتقةنظرةلهمكانت
برؤيةءالحركةفيالرئيسيالمسؤولبوصفهيتمتن»دمشقفيالمقيممشعل
اتقاعأ.أكثرلألهور

الوحدةعلىللجبهةالسياسيالمكتبأصرالفوارق»هذهمنوبالرغم
بغيةفتحمعللنقاشباستعدادهحمثالذيمشعلمعاتصاالتهفيالفلطينية



رفضهوفثمرءذلكرفضمازنأبولكن.الفلسطينيةالفصائلوحدةإلىالتوصل
.جهتهمنخطأذلكوكانءاالنقالبيينيحاورالبأنه

ما؟يومأالغربيةالضفةعلىخماستسيطرأنفيقائمالخطرهل

الساحةعلىمؤثرةتزالماالتيالقوىمنالعديدهنالكمرنجح.غيرهذا
فيتؤخذأنينبغيكماالسناريو.هذامثلتمنعأنيمكنهاوالتيالفلسطينية
النوع.هذامنتطورأبدورهاتعرقلالتيوالعربيةالدوليةالمعطياتاالعتبار

العسكرى؟انتصارهاعنخماستتخلىأنالواردمنهل

فياليوميالوضعإدارةفيضخمةصعوباتتواجهفحماس.ممكنهذا
أبدتقدخماسقيادةوكانت.والدولياإلسرائيليالحصاربسببغزةقطاع

.المعقدالوضعلهذاحلعنللبحث،غزةقطاععلىميطرتأنبعدءاستعدادها

الداخلي؟النلطينيالمأزقهذامناليومالخروجيمكنكيف

ونحنأنضهم.الفلسطينيينعلىدائمأ،فعلتكماءتراهنالشعبيةالجبهة
ألنهمجديدأواقعأيفرضواوأنالوضعخطورةالفلطينيونيدركأنعلىنعمل
عنوالخماسعنالراضينليوافهمالداخلية.بالتوتراتذرعأضاقواقد
هذينيتجاوزمافيتعطىىأنيجباألولويةبأننقنعهمأننحاولنحنفتح.

إقامةإلىاألرضعلىالجبهةقادةيسقىهناومنالفلسطينية.للوحدةالتنظيمين»
الشعبيةالببهةتحاولذلك»معوبالتوازيالناس.مععالقاتمنيمكنماكل
المعقولة.التنازالتبعضتقدمبأنخماسواة:!عالصوابجاأةإلىفتحإعادة
يعتمدمازنأبويسالرلكنخماس»معالحوارفيترغبفتحمنعناصرهنالك
خماس.إزاءمتشددأموقفأ

فيبهاتهتمأنالشعبيةللجبهةينبغيالتياألساسيةالمسائلهيما
المتقبار؟



وغز:،والمرأ:،اطبأوالدبموفر،اإلسالميأالعركامذحول

وطنياثتالفتشكيلأجلمنالفلسطينيةالفصائلتوهيأعلىنعملأنعلينا
االئتالفلهذاويمكنالوضع.تعقيداتمواجهةأجلمنكافةالقوىيضم
الوضعتغييرإلىتسعىوالتيفتحفيالديموقراطيةالعناصريضثأنالجديد
وانءفتحفيللقيادةالتاريخيالوالءمنتأتيالصعوبةولكنالتنظيم.داخل
كبيرأيزالمافالفسادالمجال.هذافيالقاعدةعنتشذاألسماءبعضكانت
ءوسجنهاعتقالهقبلبالعمل»بدأقدالبرغوثي`~أمروانكانوقدفتح.داخل
بالمسؤولية.عالإحساسوذاوطنيأرجألباعتبارهفتحداخلالوضعتغييرعلى

يعتقدونالجبهةأعضاءبعضالماركسية.بمفهومفتتعلقالثانيةورشتناأما
يتبنواأناألفضلمنيكنلمإذاعثاويتساءلوناإليديولوجيا،هذهفاشدةبعدم
حركةالشعبيةالجبهةيعتبروناإلسالميينأنكماالماركسية.منبدألاليسار
مؤتمرناانعقادعندءأقترحوسوفالماركسية.اإليديولوجيااعتمادنابسببملحدة

كيةللماررؤيتنانشرحلكيحركتناإيديولوجياممالةإلىتنطرقأنقريبأ،السابع
الالماركسيةأنءلكقلتأنسبقكماءلهمأشرحأنأودالجبهة.أعضاءأمام
تأخذأنللجبهةالجديدةللقيادةينبغيحالكلوعلىالدين.عنالتخليتعني
وتطؤره.التاريخدروسحسابهافي

نوفمبرالثاني/تشيينفيسينعقدالذيالدوليالمؤتسمنتنتظرهالذيما
اإلسرائيليينبينالسالمعمليةلدفعءالمتحدةالوالياتفيء0720

والفلطينيين؟

علىءيحاولونفاألميركيون.نظريفيالمعنىعديمةتزالماكلماتإنها
فيصورتهمتلميعأجلمنماشيئأيفعلواأنءالعراقفيإخفاقهمضوء

يظلالعربعلىواإلسرائيليوناألميركيونيعرضهمافإنءولالسف.المنطقة

مهندسكيرونيعتبرهفتح.حركةقيادييكباروأحدفلطينيمنافلالبرغوثي:مروان)2(
اآلنبقضيوهواإلسرائبلي.االحاللمذقواقبلمنمراهزعدةسجنالمدتي.وعقلهااالتفاضة
اإلسرايلية.السجونفيامحيانمدىبالسجنحكمأ



أبدأبمونرنالربونالنو

أييبدوماعلىيقدملنالجديدالمؤتمرهذاإنالفلسطينيون.بهيطالبمادون
اتفاقياتسقفيتجاوزشيآأيأوالسابقفيقدمعمامختلفأوملموسشيآ

أوسلو.

مافيءنظرتكهيمانضالك.وفيحياتكفيهاقآدورأزوجتكلعبت
العربي؟المجمعفيالمرأةموقعإلىءذلكيتجاوز

الكتابأهملهذلكومعءنوعهفيفريدالفلسطينيالنضالفيالمرأةدور
ممكنغيرعنهاالحديثوعدمجانبي،إلىدائمأكانتزوجتيوالصحافيون.

مسيرتيمراحلجميعفيجانبيإلىوقفتألنهانضاليهعنالحديثعند
لقدوماعدتها.دعمهابفضلكانفعلتهماكلوعنفوان.مالبةبكلالنضالية
أيتحقيقإلىمطلقأتطمحولماإلعالمعنبعيدأالكبيرإخالصهاعلىبرهنت
زلنماالنساءمنعددالشعبيةالجبهةفيأيضأوهنالكشخصية.مكاسب
األخرى.الحريةالمراتبوفيالمياسيالمكتبفيحاضرات

أنالناسيعرفلكيالفلطينياتالنساءبهاتيكإعالميأالتعريفينبغي
يلعبناللواتيالرفيقاتمنالعديدالشعبيةالببهةفيالنضال.فيأساسيدورهن
الفلسطيني.الياسيالمسرحعلىأساسيأدورأ

فيالنساءنسبةمعرفةوهلبتءالمرأةبقضيةالدوامعلىاهتممتلقد
جانبإلىأكونأنعلىدائمأوحرصتفلسطين.لتحريرالشعبيةالجهةصفوف
فيخطابأألقيكنتحيثالمرأةبيرملالحتفالارامارسآذمنالثامنفيزوجتي
مستوىتدنيإلىنظرأالخيبةمنبشيآدائمأأشعركنتكمااألحيان.غالب

المجتمع.نظرفيالمرأةأهمية

اليوم؟شرفيأأصبحقدالعربيةالمرأةوضعأنتعتقدهل

الحجمإلىأنظروحده.العربيالعالمعلىينطبقالوهذابالطبع.الء
فيالمرأةمشاركةتبقىهيثالغربفيحتىالوزاراتفيالمرأةتحتلهالذي
المطلوب.المستوىدونالسياسيةالياة



وغز:،والمرأ:،اطبأوالدبموفر،اإلسالميأمذالحيكاحرل

إلىأمالدينإلىالمرأةوضعتدنييعودهلالعربي.العالمفيلنبق
التقاليد؟

دورتهميشفيأسهماللدينالخاطئةالتفسيراتوبعضاالجتماعيةالتقاليد

حصولأمامعاشقأورهبليثكلاالقتصاديالوضعأنكماالمجتمع.فيالمرأة

إنللمرأة.مرضوضوتحقيقأجلمنالنضالمنبدوالحقوقها.علىالمرأة

المساواةأجلمنذلكوبعدءواالستقاللالتحررأجلمنللنضالهياألفضلية

قبلالمراحلهذهبجميعالمرورينبغيالمرأة.حقوقأجلمنثمءاالجتماعية
والمساواة.العدالةتسردهمبتمعإقامةفيأهدافناتحقيق



عمئرالسابعالفصل

مازنوأبوواألسلمحسينوالملكهناتعرمعالعالقة

بلةوبنو~رلومىو~سترو

منظمةداخلقرنربعخاللالرثييوخصمكااأخاك~اللدودااعرفاتكان

كانتءالمختلفينسيبنالسياخطيكمايتجاوزماوفيالفلسطينية.التحرير
كذلك؟أليسكبيرة.بصعربهإالبالتقاربلكماتسحالمنكماكلشخصية

يمكنالشخصأعرفاتكانجهةمنجذريأ.مختلفةبالفعلكانتطباعنا
كنالكننامبادثي.علىحافظتفقدأناءأمانوعها.منفريدةظاهرةكانفهمه.
بأمأيعلمعرفاتكانالعميقة.السياميةخالفاتناعنالنظربغضءاالحترامنتبادل

عندحرصتجهتي»ومنفتح.تنظيموداخلالتحريرهمنظمةداخلوزنألرأيي
المركزيةاللجنةإلىونجهتهاطويلةرسالةخاللمنإليه»التحيةتوبيهعلىوفاته
كانجداءجيدأشخصأعرفاتكانفقداإلنساني،الصعيدعلىأمافتح.في

صحتي.إلىلالطمئناندائمأيعى

هزيمةبعدمباشرةمورياءفيء1967ايونيرحزيرانإلىاألوللقآؤنايعود
أكثرنفعمهفيينكررجألأماميبأناالنطباعلدفينتكقوقدالتة.األيامحرب
تشكيلفييومهاأرغبكنتألننيءمتوترةلقاءاتناكانتشعبه.فيينكرمما

بعدأفضلبشكلرأسنارفعمننتمكنلكيءالفلسطينيةللفصائلواسعتجمع
عبابفيسيغرقبأنهشعرألنهربماذلك.عارضعرفاتلكن.67_1هزيمة
الجبهة.هذهمثل



أبدأبمرنونالالنو،بون

أندائمأيريدكانبنفسه:اإلعجابإلىميلهمنبعدمافيتأكدتوقد

والفتحداخلالبمنافته»ألحديسمحيكنولمءشخصهحولهالةتتكؤن
موافقيننكنلمألنناإاللشيآالبغتةغادرهااالجتماعاتمنكمخارجها.

فيالمراوغةأسلوبويعتمدالمراسصعبثسخصأممثارأبوكانيريده!ماعلى
بلال»أوبنعممطلقأبييبكالمعهنقاشفيتدخلعندماتكتيكاته.منالكير
كالمه.عنيعودوأأليلتزمأنعليهالصعبمنكانوتلك.هذهمنبخليط
جميعمععالقاتإقامةعلىويحرصاألحيانمنكثيرفيمتذبذبةمواقفهوكانت
أنمفادهاالفلسطينيينبينمعروفةنكتةوهنالكمنها.المتناقضةحتىاألطراف

صديقأذنفيهمسءالحجفيالشيطانعلىالجمراترميوخاللعثارءأبو
ما.يومفيإليهنحتاجربماإذءالشيطاننرميأنينبغيالبأنهله

أحيانأنستمركناخالفاتنا.حولطويلةانفراديةنقاشاتوبينهبينيجرت
علىوافقأنلعرفاتمرةحدثواذافظرناءوجهاتبينالموازنةفيالفجرحتى
كانتمواقفهبأنالتالياليومصبيحةمنذتأتينياألخباركانتفقدنظريىوجهة
قيادةفيتفردههوعليهالدائممأخذيوكانالعشية.فيعليهاتفقنامانقيضعلى

اآلخرينيتركألنهديموقراطيبأنهيدعيحيثالفلسطينيةالتحريرمنظمة
اتخاذفياآلخرينإشراكحدتبلغتكنلمالديموقراطيةممارستهلكنيتكلمون.
االستئثارعنيكفعرفاتأنلونوأكنايريد.ماإاليفعليكنفلمالقرار.
يكنوأيأولكن»القرارات.اتخاذفيثقلهاالفصائللجميعيكونوأنبالقراره

كانالدائم.هدفهظلتفلسطينيةدولةإقامةفإنالسياسيىخطهحولنقولهما
حياةيعيثىالأنهعلىيدلالخارجيومظهرهقليأل.وينامكثيرأيعملممثارأبو

كانيشاءهكمافيهايتصرفيديهبينكلهاكانتالثورةأموالأنمعءمرفهة
ممثارأبويكنلموالءهم.ليضمنحولهمنعلىالماليغدقأندائمأيحرص
معهيعملونلمناؤهإغرهوشخصيتهفياليثئاألمرلكنءبالطبعللقنيةخائنأ
بالمال.



بلةوبنوكارلرسىووكاستىمارذوأبوواألسدحسينوالملكعرفاتحالعالقة

يشتريهم؟كانكيف

ممثارأبوكانواذالهم.والشهرةالمهنيةالغوصبتوفيرأوبالماليغريهمكان
توفيرعلىيحرصءذلكمنالعكسعلىءكانفقدجداءمتواضعةهياةيعيش
ماعنهيتخلوالنأنهممنثقةعلىيظللكيءبهللمحيطينالرفاهيةمنحد
المالية.الناحيةمنعليهيعتمدونداموا

بالمال؟إغراءكحاولهل

ءسياسيةمواقفمقابلبالمالإغراثيأوسياسيأيحترينيأنمطلقأيحاوللم
لبنانفيالحربخاللبلفتةقامأنهغير.جدوىبالسيظلذلكأنيعلمكانألنه
.كبيرةعائلةوراءهوخلفءالشعبيةالجبهةقادةأحدوهو»أملأبوتوفيعندما
منزلشراءمنالعائلةتتمكنلكيالمالمنمبلفأوطلبتفتحإلىيومهاذهبت
أبوأصروقد.دوالرألف50حوالىطلبت.الزعترتلمخيممنهجرتأنبعد
كنتألننيذلكرفضت.دوالرألف100أيالمبلغضعفتقديمعلىممثار
.طرفهمنمالأيقبولعدمعلىعزمتيومهاومن.إحراجييريدأنهمتيقنأ
أكتفيماليةلجنةتديرهاكانتالتيالشعبيةالجبهةحساباتأتابعدائمأكنت
.األعضاءعلىكماالقيادةعلىالماليةاللوائحتطبقكانت.أعمالهاعلىافباإلئس

الجيشمعالمواجهاتفترةخاللفعليبشكلعرفاتإلىفتتعق
حينثذ؟لكبداكيف.6970عاماألردني،

النظامعلينافرضهالذيالتحديمستوىعلىأنهليبدااألولىهللوهلة
خاللالوحدةعلىوحرصهصالبتهعلىفيهاأئنيةرسالةلهكتبتوقداألردني.
فقداألمريكنوأيأأعقبتها.التيالصعبةوالشهوراألسودأيلول/سبتمبرأحداث
كليظلأنعلىويحرصبنفسهاألهورجميعإدارةالوقتذلكمنذيحاولكان
وصايته.تحتشيآ

لحظةفيالسياسيللظرفتبعأتسيرعالقاتناكانتءالالحقةالفتراتفي



آبدآيموتونالنتيالتور

والتي1977العامفيالقدسإلىالساداتزيارةحتىجيدةظلتوقدمعينة.
ذلك.بعدخطيربشكلعالقاتناساءتثمإدانتها.فيصعوبةممثارأبووجد
واألردنمصرمعالتحالفإلىيسقىعرفاتأناكتشفتقديومهاكنت

والمالية.السياسيةالناحيتينمناالنظمةهذهإلىاحتياجهإلىنظرأءوالسعودية
فياالميركيينمعمتحالفةاألنظمةهذهأننعتبرفكناءالشعبيةالببهةفينحزأما

أحرقأنهدرجةإلىفلسطينيةدولةإلقامةيتحرقكانعقارأبولكنالمنطقة.
أأىماوذلكءفوريةنتيجةيريدكانالتنازالت.تقديمفييفرطوهوالمراحل

لكانتالحياةقيدعلىظلجهادأبوأنولوالسياسي.نهجهإخفاقإلى
أنإالالخلطيني.الشعبلمصلحةأفضلنتائجإلىأفضتقداألولىاالنتغافة

فرديأ.كانالشخصي؟بقرارهمتشكأكانعمارأبو

محنار)أبوعلىاالعتراضحنبمنلكجهادأبوكانهل

أبومخالفةعلىقدرتهعدمفيكانتجهادأبوضعفنقطةالاسف.ال،
أبوكانالفلسطينيين»علىيمارسهكانالذيالعاديغيرالنفوذرغمإذمحثار.
علىقدرتهعدمعلىجيدأمثاألنجدواننامحثار.ألبواإلخالصشديدجهاد
عودةيعارضجهادأبوكان.1983عامءطرابلسمعركةفيممثارأبومواجهة
يكنلمجهادأبولكنبيروت.منخروجناعلىعامبعدلبنانإلىعرفات
عمار.أبوأمامالوقوفيستطعولمصدرهبمكنوناتألحديفضي

لملكنهعثارءأبوقراراتعلىمرةمنأكثريوافقلمجهادأبوأنمعيح
ينكانلكنالنهاية.حتىمعهخالفاتهفييمضيأنءلكمقلتكمايريدهيكن

فقدصالح.وأبوإيادأبوأمثالمنءذلكيفعلواأنيمكنهممنإليهالمقربين
الكتائبمنيتقربأنمثأل،اللبنايةالحربخاللماءلحظةفيممثارأبوحاول

علىالعلنياالعتراضبغرضصالحوأبوإيادأبوإليفجاءءاللبنانيةوالقوات
أبوأماالوقت.ذلكفيبينهمالتناقضاستغاللأشألملكننيالتقارب.هذا

بينغيرهمنأكثرعرفتهالذيالشخصوهووفاعأل،حيويأكانفقدجهاده
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فيالوحيدالعيب.إيادوأبوصالحأبومنكلبعدهويأتيعثارءبأبوالهيطين
.مبتعممأ)(قالهامحثار!أبوأمامفعفههوجهادأبو

بعضىمعيفعلهكانماشأنءبالمالجهادأبويمكعقارأبوكانهل
به)المحيطين

أبويكنولمجهادهألبوممنارأبويخمصهاموازنةبالطبعهنالككانت
ممنارأبوبينتاريخيةعالقاتهنالككانت.الشخصيةألغراضهيديرهاجهاد

تركوقدكبيرأعسكريأأقائلكانجهادأبوأنفيهشكالممالكن.جهادوأبو
.فيهشكالممافراغأغيابه

عرفاث؟ياسرمعلكلشاءأخركانمتى

قصدتهاقدكنتالتيفرنسامنعودتيبعدء1992العامفيذلككان
ءالرسلمنالعديدعبررؤيتيهممثارأبوطلبأوسلو،اتفاقياتبعدلالستشفاء.

يكنلملطلبه.االستجابةأرفضكنتلكننيبيننا.االتصاالتإحياءأجلمن
يمكنالمانظريىفيفعل»قدممثارأبوكانمعه.النقاشأعاودأنبإمكاني
ممثارأبوبياتصل)»2007العامفياألن(نحنسنواتخمسقبلإصالحه.
وكانأخباري،علىعاالعلكيريدكانبرود.منيكفيبمامعهوتكلمتهاتفيأ،
قبلبيواتصلعادثمالقطيعة.منسنواتبعدبينناالصلةتجديدمننوعأذلك
منبالكثيرهيلدامعهتكلحتوقدالمحمول.هيلداهاتفعلىءوفاتهمنمدة

أنالكالمأخذتعندماوحاولتالله.رامفيمحاصرأيومهاكانألنهالحرارة

فيليظلالموضوعغيرعرفاتلكنءاالرضعلىالسياسيالوضعإلىأتطرق
الهاتفرقمتغييرإلىعدناءذلكوبعدوالحميمة.الخامةالمحادثةإطار

أمية.ألسباب

؟20»4نوفمبر/الثانيتشرينفيوفاتهعلىفعلكردكانكيف

فقدالنظرىوجهاتفيالواسعةالخالفاتورغم.عليهالحزنشديدكنت



أبدأبمونونالالنو،بون

أنواعتبرتالفلسطينيىالتاريخرموزمنالرمزذلكلغقدالصغرىابنتيبكت
فيحزنيعميقعنتعشبىفقدأناأماالفلسطيني.للشعبإهانةيشكلتسميمه
تاميتفإتعرنهايةكانتلقدفتح.حركةفيالمركزيةاللجنةإلىبهابعثترسالة
اؤهأعدحتىلموتهتأثروقدإسرائيل.عليهفرضتهالذيالحصاربسببجدأ

األقصىالسمجأعورةإناالحترام.لهأكنكنتءمعهاختالفيورغماألآلاء.

وهيعمارىأبوليقدمهاهديةهيمنزلنافياالستقبالغرفةفينقلقهاالتي
كثيرأ.بهاوأعتزإيطاليفنانصنعمنفنيةتحفةعنعبارة

ترونهلالفلطينية.والسلطةالتحريرمنظمةرئاسةفيمازنأبوخلفهلقد
استقاللهم؟تحقيقمنالفلسطينيينسيمكنالذيالرجلفيه

إلىاألمربهلينتهيالوقتبمرورتفيرولكنهوطني.كرجلمازنأبوبدأ
وطنيتهاصطدمتلقدإسراشيل.معوالمساومةالسلميةالحلولفيالسقوط

أمامالتنازالتمنالمزيدثمءتنازالتاليوم:نالحظهماإلىوأفضتبالصعوبات

علىكثيرأيراهنمازنفأبوللفلطينيين.مقابلدونمناألميركيين»أوايلإسر
ينتظرهماحسابهفيمطلقأيأخذلموالمصريين.األميركيينمعتحالفه

أوسلو،اتفاقياتبهندسةقاممنهومازنأبوأنننسىأالويجبالفلطينيون.
بتعزيزاليوميقومونواإلسرايلييناألميركيينإنمنه.االستفادةصلسيراوالعدو
يكنلمبأنهعلمأخماس،مقاومةفربعلىبذلكوهلياعداألمنية```أجهزته
واذاالشعب.معبالتواصلاهتمأنقطلهيسبقلمأنهكماشعبية.قاعدةذايومأ
والسعوديةالمتحدةالوالياتااعلىيجيبكم:فإنهيعتمدمماامسألتمرهما

ءالمرحلةرجلليسمازنأبوهشه.آخرهيالوطنيةالوحدةإنومصرا<.
الضياغ.إلىالفلطينيةالقضيةستقودحاليأيرتكبهاالتيوالتجاوزات

لد_`~تحبيناالمنيالتعاون)1(
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قبلدمشق.إلىالشعبيةبالجهةانتقلتم»1982عامبيروتغادرتمعندما

إلىوكاضعلتهلالسوريين.وبينبينكمصراعاتوقعتالتاريخ،ذلك

فيبوجودكمللقبولعليكمشروطفرضحاولواهلىمهينة؟لشيوطالخضوبع
.سورما)

شيء.أيلفعلعليألحواأوشيء»أيمنيطلبواأنمطلقأيحدثلم
فاشدة.بالميظلذلكأنيعرفونكانوا

وسياراتللجبهةمكاتبعنعبارةفكانتإياهامنحوناالتيالتهيالتأما

بمروريتتعلقتسهيالتإلىإضافةالوفاق»إلقامةالمخيمفيالشققمنوعدد

معسكراتبإقامةلناسمحواكماسوريا.منخروجيأودخوليأثناءالحدودعبر

تمولنالمفسورياالسوريين.يدفيأداةكناأنقطلنايحدثلمللتدريب.

وكنتءالسياسيةمواقفيفيتتدخللمأنهاكماأسلحة.أيةلناتقدمولممطلقاء

لمذلكولكنأحيانأ»عميقةخالفاتبينناتقعكانتتحركاتي.جميعفيحرأ

كانتألنها»1985عاممورياءانتقدتوعندماعالقتنا.استمراردونيحل

منأتمكنأالخشيتالفلطينيين،ضدلبنانفيالمسلحةأملحيكةتدعم

أرسلوجيزةفترةوبعداإلعالم.وساثلبعضأشاعتكماسورياإلىالدخول

الاألهوروأنمشاكل»أيةوجودعدممؤكدأللقاثهدعوةاألسدحافظالرئيسإلي

متىدمشقإلىأعودأنبإمكانيوأنبينناءالالعودةنقطةإلىتصلأنيمكنها
للغاية.وديأمعهاللقاءوكانشئت.

كذللث؟أليس.إليلثبالنسبةالحمايةمننوعايشكلاألسدحافظكان

منيصلنيكانماوبحسبخاصة.عالقةوبينيبينهكانتميح.هذا

واستقامتي.نضالييحترمكاناألسدالرئيسأنأعلمكنتلقاءاتنا،بعدكالم

استغرقءطلبهعلىوبناء.2000عاموفاتهحتىوذلكءبانتظامأراهكنتوقد

أربعمنأكثرءالقدسإلىالساداتذهابأعقابفيء1978عامءاألوللقآؤنا

يخالإليهالمستمعكانإذفيه.أدهشنيشيآأولهيفصاحتهوكانتساعات.



حبلعنمطلقأيخرجيكنلمالحقيقةفيفإنهأخرىإلىموضوعمنينتقلأنه
محنكأرجالكانكماءسياسيةقوةيشكلكانقوله.يريدمايعرفكانأفكاره.

النادر.فيإالمثلهألتقلمالذيالنوعمن

مععالقتيأنأخرىمرةظننتأيضأ،1991و1990العامبينماالفترةفي

النظامعدؤءحسينصدامللقاءذهبتعندماإذتتدهور.سوفالموريين

جدأمتوترةيومهاالعالقاتكانتسوريا.منللطردأتعرضأنخشيتالسرريآ

أزمةإلىيؤديأنالعراقفيكالميشأنمنأنوتصؤرتءوالعراقسوريابين

ءيحدثلمذلكمنشيئأأنالحظتعندمافوجثتلكننيوبينهم.بينناحقيقية

بعضأنرغماألساءحافظبالرئيستربطنيكانتالتيةالمشينالعالقةبفضل

كماسوريا.فيوجوديلمسألةنهائيحدوضعفييرغبونكانوابهالمحيطين

ءللسالممدريدمؤتمرفيسوريامشاركةانتقدتعندماأيضأيحدثلمثميثأأن

العراق.علىالتحالفقوىشنتهاالتيالحربفيسورياودور

عمانإلىعدتءعاماعشريناستمرغيابوبعد»1996العامفي

الملكطلبءبالمناسبةوبهذه؟العراقلدعمشعبيمهيجانفيللمشاركة
كذلك)أليس.يلتقيكأنحين

ألقتيلمأننيكما.1970العاممنذاألردنإلىالدخولمنفعألممنوعأكنت
ءإعالنهدونمناللقاءتموقد.لقائيطلبمنهوكان.ذلكقبلحسينالملك
كلحولالملكميقولهماأسمعأنيهمنيكان.حصولهبعدبهعلمالشارعلكن
األزمةإلىأمامهأتطرقأنفيوفكرت»بينناالعداءمنالطويلةالسنواتتلك

المواضيعهذهكلعلىسريعأالملكمقعندماكثيرأفوجثتلكنني.العراقية
المشكلةوهيءاألوسطالثمرتفيالمياهمشكلة...عنخاصبوجهءليحدثني
القرنفيإقليميةحربنشوبإلىتؤديوقدءأساسيةستصبحإنهاقالالتي
إنني.السابقةصراعاتناعنالحديثتجثبمننوعأذلككان.والعشرينالواحد
يومهاتجثبأنهوالمؤكد.والذكاءيزمابالكاريتمتنكانبأنهحينللملكأعترف
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ءالواقعففيالتوافق.منأقلبقدريحظىالذيالنوعمنمواضيعإلىالتطرق
لكنالغرب»معالمميزةبعالقاتهاالحتفاظإلىيومهايسقىحينالملككان
كانأنهإالاالردني.الشعبلموقفمطابقأكانالعراقعلىالحربمنموقفه
معأ.األردنيوالئمارعالغربإرضاءفيمعهنجحالذيالحدإلىالنهايةفيذكيأ
ذلكوبعدالقصر،إلىرسميةبسيارةأقلونيقدوكانواووديأ.هادئألقآؤناكان

مناستفدتحيثءعشانفيوجوديفترةخاللثسخصيةحراسةالملكمنحني
الفرحانوحمدانةجردونزارمنكرعليأمثالقدامىأصدقاءلرؤيةالفرصة
القولوهواللقاءذلكوراءمنالحقيقيالمقصدفهمتذلك»وبعدوغيرهم.
القدامى.المناضلينمعطيبةبعالقاتيتنظمسينالملكبأنالاردنيين

قالهلالمصالحة.إلىيعودانقديمينينعدةبينلقاأاللقاءذللئهكان
اا؟أسامحكااأناما:لحظةفيحينالملكلك

أنلديمانعفالجرىهماكلاارغمقال:لكنهبالضبط.ذلكيقللم
باستعادةأيضأحسينالملكليسمحءالمناسبةوفيبشيء.أجبهولمفلتقياا.
األردنيةالجنسيةاستعادتقدعائلتيكانتكمااألردنيةوجنسيتيسفريجواز
منذتمكنا»كمااإلسرائلي.االجتياحبعدبيروتعنرحيلهالدى1982عام
لقاءأولذلكوكانعتان.فيالشعبيةللجبهةمكتبفتحمنء1991العام
العامفيميساءابنتيجتتزقوعندماحين.الملكوبينبينيلقاءوأخر
عنعبارةكانتءهديةيحملعنهممثألأرسلقدالملكبأنفوجئناء1991
هديةكانتنور.الملكةوباسمباسمهموقعةبطاقةمعالكريستالمنثمينةقطعة
فريدة.شخصيةذاحينالملككانمسين!الملكومنالملكي؟القصرمن

الثاني؟اللهعبدالملكابنهذلكبعدقابلتهل

ماكلهيالفلطينيةفالقضية.لشخصيتيفهمهناللئهيكونأنيجب.ال
.الرسميةالجهاتمعوليىءالشعبمععالقةليكانت.يشغلني



أبدأممرؤذالالؤرثوذ

كيفء1971عامءدثاألرجبالفيلوسبكارجمعتكالتيالصدفأبعد
فيالرئيسيينالالعبينأحدأصبحالذيالشخصهذامععالقاتكتطؤرت
الدولي؟اإلرهابمجال

عمليةتنفيذفيينكربأنهحدادوديعالدكتورأخبرنيء1971العامفي
فيهينكرماحولإيضاحأأطلبلمغربية.مالمحزيشخصإلىفيهايحتاج
منالشباببعضكانءقصيرةبمدةذلكوقبلالعمليات.عنالمسؤولكانألنه

فتىإلىفواتعتبأنهمأخبروناقدالسوفياتياالتحادفييدرسونالذينالطالب
لوس»كارهوالشخصذلككانالفلسطينية.للقضيةوالحماساالندفاعشديد
فيقياديينمقابلةفيرغبتهأبدىوقدالسوفياتياالتحادفيطالبأكانالذي
لذلكفالتقيته.األردنإلىذلكبعدجاءثمفلسطين.لتحريرالشعبيةالجبهة
هولوسكارأنوديعليأكدوقدمعأ.بهاجتمعناثمءوديعمعبشأنهتكلحت
فيأمضيناهاالتياألشهرخاللأراهماغالبأوكنتإليه.يحتاجالذيالشخص
إخراجناعلىيعملكانالذياألردنيالجيشىمعالمواجهاتفيءاألردنجبال
يحدثكانفقدلماعدتنايأتونكانوااألجانبمنالعديدأنوبماالمملكة.من

وبينبيننافوريبشكلتوطأتالثقةلكنبينهم.مندشينبوجودنفاجأأنأهيانا
تعاونهبدأوهناكيروث.إلىاصطحابهحدادوديعقزرءالنهايةوفيلوس.كار
جدي.بشكلفلسطينلتحريرالشعبيةالببهةمع

عالماتعليهتبدوكانتكمااللسان.وطلقوسيمأشابألوسكاركان
االول:لقائنابعيدليقالهماأتذكرزلتوماواحدة.للحظةفيهأشكلمالذكاء.

الفلسطينية!القضيةأجلمنبالنضالوفخورسعيدأنا

ذلك؟بعدرأيتههل

ليلىمنهمءالعملياتتنفيذكلفواممنشخصأمحثمرينحوالىيروثفيكان
منأميركيونوحتىءآخرونالتينيونوأميركيونيلوأرغووباتريكوكارلرسخالد

معناءالمتعاونينهؤالءحولوديعمعتنحدثماغالبأوكناالمتحدة.الواليات
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اقتموتلبنانإلىلوسكارانتقالوبعدرائع.شخصبأنهلوسكارعنفيقول
وبينهبينياتصالهنالكيكنولمحداد،وديععلىبهالشعبيةالجبهةعالقة
ءوجيزةمدةبعدءأأتقدالطائراتخطفمسألةأنننسوالخاص.بشكل
هناك.رأيتهأننيأذكروالمورياءإلىانتقلناذلكبعدوديع.معالقطيعةإلى
عامالفرنسيون»اعتقلهوعندماالتقدير.منبالكثيرإليينظرلوسكاركان
إنهيقولوكانءالسجنفيالطعامعناإلفرابوأعلنذلكعلىاحتجء1994
لهتعبربرسالةإليهبعثتلذاشخصيأ.ذلكإليهطلبتلواإلضرابلوقفمستعد
صدرتعندماوحتىالطعام.عنإضرابهيوقفأنإليهطالبأوتقديريمعبتيعن
يكنلممماره،أيامأواخرفيقناعاتنا»معتنسجمالالتيالمواقفبعضعنه

العادلة.للقضاياهياتهكرسكبيرأثوريأكانألنهءعنهنتخلىأنمطلقأبإمكاننا

اليأرعاثجمالكمتندمهكانثالذيالدعمإلىتنظرونكنتمكيف
وأوروبا؟اليابانفيفيالمتعلق

التنظيماتهذهبأنأعتقدلمولكننيفضالناءتدعمالمجموعاتتلككانت
وديعالرفيقكانمجتمعاتها.داخلقضيتنادعمفيأساسيبئكلفاعلةستصبح
اليابانياألحمرالجيئىفيأعضاءهنالكوكانالعالقات.بهذهالمكلفهوحداد
وقدحداد.وديعمعوتحديدأالشعبيةالجبهةمعوثيقةعالقاتيقيمونممن
علىبعضهممشجنوقداللدىمطارعمليةمنهاالجبهةلمصلحةعملياتنغذوا
سنوات.عدةمنذسراحهمأطلقثمطويلةلسنواتأئرها

الكوبي؟الزعيمكاسترو،بفيدلعالقاتكمكانتكيفه

يستقبلنيكاستروكانءمرةكلوفيلكوبا.زياراتيأثناءاتمتثالثالتقيته
وخاللطويلة.ساعاتتستغرقاللقاءاتوكانتوالتقديرهاالحتراممنبالكثير

الذيالمكانإلىبالمجيآهوبادرزوجتيفيهاترافقنيكانتالتيزياراتيإحدى
الكوبياالمنأنحتىدولةرئيسإلىبالنسبةاعتياديأيكنلمأمروهوفيه»أقمت



)بدأبموم:الدك،بر:

ثمءالمتوقعةغيرالزيارةبتلككثيرأفوجثناوقد.الخطوةلتلكدهشتهعنأعرب
تعلقهعندائمأكاستروأعربوقد.الدعةونصفساعاتثال~مدةمعأاجتمعنا

بيدقمعرفةعلىكان.عادلةقضيةيعتبرهاوكانءبهاواهتمامهالفلطينيةبالقضية

القادةبخصوصجدأواضحةرؤيةويمتلكءالقضيةبتلكوالمامجدأ

جهةمنعرفاتبينالتقاربإلىالرضابعينينظريكنولم.الفلسطينيين
أبوعنقصةروايةفييتردألمفهو.ثانيةجهةمنواألميركيينواإلسرائيليين

الذياالستقبالبئمأنالكوبيينالديبلوماسيينأحدإلىيومأاشتكىأنهمفادهاممثار

يمكنالبأنهعرفاتوذكركاسترورأوقد.هافانافيكاستروبهيخصنيكان

.الكوبيةالشؤونفييتدخلأنوالءيلتقيالأويلتقيمنمعلهيقرعأنالحد

التياألزماتيواجهكيفيعرفشكيمةذوورجلكبيرسياسيقائدكاسترو

الوالياتأثارتهاالتيالصواريخأزمةوتصميمبعزمواجهفقد.ببلدهتحيطقد
فيههوادةالنضاالءعامأخمسينمنذءيقودوهو.الستينياتبدايةفيالمتحدة

واسقاطكوبالضربسعيهميواصلونالذيناألميركيينأي،ائهأعدأسوأضد

.الكوبيةالجزيرةعلىالمفروضالقاسيالحصارتجاوزمنتمكنكما.كاسترو
عبرءسنةكلإليالكوبيالسيجارعلبمنهداياإرسالعلىيحرصدائمأكان

أحتفظزلتوما.دمشقفيلزيارتناكوبيوفدجاءكلماأو،الكوبيةالغارة

.بتوقيعهسنويأإلييرسلهاأنعلىحريصأكاستروفيدلكانالتيالتهنئةبطاقات

عامالخمينيهاإلمامقادهاالتيإيرانفياإلسالميةالثورةإلىنظرتكيف
الشاه.حكمأطاحتوالتيء1979

فيعالقاتنقيمكناولكنناإيران.شاهضدالشعبيةالحركةتلكدعمنالقد

خلقومجاهدياليساريةاإليرانيةالتياراتمعءخاصبوجهءالفترةتلك

معسكراتفيوتدريبهماستقبالهمعبرعكريأدعمألهمقدمناقدوكناتحديدأ.
فلسطين.لتحريرالشعبيةالجبهة



بألوبنوكارلرمىوكاسزومازنوأبرواألسدحسبنوالملكمذعرفاحالعالقة

الرئيسيةالبلدانأحدطويلة<لفترةالجزاثرءكانتءالمغرببالدفي
الجزائر؟مععالقاتكمبدأتمتىلكم.عمةالدا

المستويينعلىيحتذىومثاألرمزأإلينابالنسبةالجزائريةالثورةشكلة
التحريرجبهةمعالتنظيميةالعالقاتمستوىعلىوكذلكوالنضاليهالياسي
ء1962عاماستقاللها،ومنذالفرني.لالحتاللحدأوضعتالتيالجزائرية
القليلةالعربيةالبلدانأحدهيالفلطينية.للثورةالدائمدعمهاالجزائرقامت
العادلة.وقضيتهالفلسطينيالشعبجانبإلىالدوامعلىوقفتالتي

بينالعالقاتبتعزيزبومديناريهقالرشيمىقامء1975العاممنواعتبارأ
معدائمةعالقاتءاللحظةتلكحتىتقيم،تكنلمالتيالشعبيةوالجبهةالجزائر
معالساداتتالعباتإلىالريبةبعينينظربدأقدينبوملكانالجزائر.

أنوالحظءالقويمالطريقعنانحرفهقدالساداتأناعتبروقداإلسرائيليين.
شاءتوقدعرفات.معءالدوامعلىءيتعاملونكانواوالمصريينالسوريين
والواضحة.النبيلةبمواقفهادائمأالمعروفةالشعبيةوالجبهةتتقاربأنالجزائر
موقفهيوضحأنعرفاتواجبمنأنمسمعيعلىالدوامعلىيردأبومدينكان
مبهمأ.كانالموقفذلكألنءاالداةمن

المصريةالحربأنفيهابينتالتينظريبوجهةاقتنعأنلبومدينسبقوقد
بالدرجةسياسيةلمصالحتستجيبكانتء1973عامءإسراشيلضدالسورية
بذلهاالتيالجسيمةالتضحياترغمحقيقيةتحريرحربتكنولماألولىه
وبيننا.الجزائربينالتقارببدايةكانتهناومنوالسوري.المصرياليبشان

نصحبأنهلياعترففقداألول.لقاثنامنذمعيجدأواضحأبوهدينكان
الجبهةقيادييفيهمبمناألخرىىالفلسطييةالفصائلجميعقادةبتصفيةعرفات

هنالككانتإذاأهدافهيبلغأنيمكنالالنضالبأنيعتقدكانالشعبية.
غرارعلىالواحدوالقاثأالواحدالحزبباعتمادينصحكانلذاهيننا.انقسامات
ءذلكوعلىالجزائر.حربفيالوضععليهكانوماالجزائريةالتحريرجبهة
موقفيفهمعندمارأيهوغيرعادلكنهبذلك.ليواعترفبتصفيتي»عرفاتنصح



أبدأبمونونالالنرربرن

إلىطلبحيثء1973عامموسكوإلىزيارتهأنسىوال.أفضلبشكل

.ايلإسرمواجهةفيءاألولىبالدرجةومصرءالعربيساعدواأنالسوفيات

الجزائريةالتحريرجبهةتزعمفقد.جدأمعروفأقائدأبلهبنيسالركانكما

منكبيرأرمزأوكان.الفرنسياالستعمارضدالنضالفيجدأهامأدورأولعب

متتاليةاتمتاعتقلفقدءالفترةتلكفيألتقهلملكننيءالجزائريةلثورةرموزا

أحدفيللمشاركةجاءعندمااألولىللمرةالتقيتهأننيإال.طويلةلفتراتوشجن

.التسعينياتفترةخاللوبيروتدمشقفيتعقدكانتالتيالشعبيةالمهرجانات

ثانيةمرةجاءثم.يننااالمريةالعالقاتتعميقعلىوأمر»منزليفيزارنيوقد

وقد.وعفويةةمشينامرأةزوجتهكانت.بزوجتهفنايعثأنفيورغبدمشقإلى

فيوهوءاالحتراممنكثيرألهأكنإنني.بمعرفتهماءوأناهيلداءكثيرأسررنا

.التاريخيينالعربيةالتحررحركةرموزمنرمزنظري

خاللها؟منالجزائرساعدتكمالتيالطريقةهيما

الشعبية.الجبهةمنلطلبةالجزائرفيدراسيةمنحتقديمعلىاتفاقبينناكان
كانتمطلقأ.الماللناتقدملمفالجزائرمالية.مساعداتأيةهنالكتكنلملكن

تمنحماالسلطاتكانتكماأنثطتناءلتغطيةمساحاتتخصصالجزائريةالصحافة
كذلكالجهة(`)»بقياديالخاصةالديبلوماسيةالسفركجوازاتءمعينةتسهيالت

مكتببفتحالجزائريونلناسمحكذلكالتحرك.علىلتساعدناوألسرتيلي
وكانفأكثرىأكثرالعالقاتتحنتثماليوم.إلىقائمأيزالماالشعبيةللجبهة

لبنان،فيمرضتفعندماالدول.برؤساءجديرةباستقباالتيخصونناالجزائريون
علىوكانجديدبنالشاذليبالرئيسالخاصةالطائرةلناأرسلواء1980عام
الجزائرزرناكلماخاصأاهتمامأننايولوالجزائريونكانلعالجي.طبيفريقمتنها
أهلنا.وبينبلدنافيبأننانشعروكناأسرتيوأفرادأنا

واليمنوسورياوليبياالجزائرمنمقدمةديبلوماميتمنمربجوازاتيسافرونالجبهةقيادييكان)ا(
.والمراق



بألوبزوكارلرسوكامسزرمازنوأبرواألسدخبنوالملكمذعرفاحالعالقة

أمنمنبنضالكم.الصلةذاتالماليةالمسائلإلىتنطرقأناألنأوآ
األموال؟علىمحصلالشعبيةالجبهةكا~

تقدمهاكانتالتيالماليةالمساعدةأولهاللتمويل.مصادرعدةنمتلككنا
تمنحالمساعداتهذهوكانتالفلسطينية.الفصائلمنفصيللكلالتعرييمنظمة

حمتمةإذنهنالككانتالمركزية.القيادةمستوىعلىمقررةقوانينبموجب
دوالرألف250بقيمةالتحريرلمنظمةالوطنيالصندوقمنتأتيهاالشعبيةللجبهة

تنظيمأكبرثانيبومفنانفقاتنالتغطيةتكفيتكنلمالحصةهذهلكنشهريأ.
فيأصدقاثناومناألعضاءىاشتراكاتمنيأتينافكانالباقيأمافلسطيني.
ليبياكانتءالفتراتإحدىوفيليبيا.مقدمتهافيالبلدانمنعددومنءالخارج

يغيركانفريدةشخصيةالقذافيللرئيسكانكيفأذكرتمويلنا.مصادرأهمأحد
يقابلناكانفقدمعه»المتعددةاللقاءاتخاللوذلكالخارجيمظهرهمنكثيرأ

وفيإفريقيأ.رداءأوتقليديأزيأأخرىوأحيانأعسكرية»بزةيرتديوهوأحيانأ

كاناا.ااجورجباسميمخاطبتيعنيمتنعكانطرابلسفيألتقيهكنتمرةكل
فيكاملةساعةأوساعةنصفدائمأيتأخيكانااخضراا.تسميتيعلىيصر

الجميي.اهتماممركزيكونأنيعبوكاناالجتماعات.إلىالوصول

منأولىدفعةالمال.مندفعتينلناقامتفقدالكويتإلىبالنسبةأما
عندماء1988عامعليهاحملنادوالرىمليونيمنثانيةودفعةدوالرىمليون

وقداألولى.االنتفاضةشهداءأسرلتعويضمساعدةوطلبتهناكإلىذهبت

بينهممتوترةالعالقاتكانتإذسورياعنننفصلأنفييومهاالكويتيونرغب
الدوام.علىمستقألكانالسياسيموقفناولكنوبينط.

موسكواقتصرتإذاإلطالق»علىأموالأيةلنايقدموافلمالسوفياتأما
خدماتإلىإضافةءالشعبيةالجبهةمنقريبينلطالبأراميةمنحيمتعلى
حصلناوقدخصوصأ،سياسيبدعمالسوفياتنطالبكناالوفاق.لبعضطبية
سنويأمرتينموسكوأزوركنتء1982العاممنواعتبارأالدعم.هذاعلى



كوفبريمايفنينيتحديدأالسوفياتالمسؤولينكبارألتقيكنتحيثتقريبأ،

العديدزياراتي،خاللأيضأ»ألتقيوكنتقديمة.صداقةبهتربطنيكانتالذي

قبلمنأسلحةأيةعلىنحصللمأنناكماالسوفيات.المسؤولينكبارمن
السوفيات.

علىنرفضكناءمرةغيرواجهتناالتيالماليةالمشكالتمنالرغموعلى

إلىأحيانأافطررناقدكناوانشروطه»الممؤلينأحدعلينايفرضأنالدوام

وصلوقدبيروت.حصارخاللوتحديدأممؤليناءتجاهالنقديةلهجتناتخفيف

هناءومنبقناعاتنا.تتعلقألسبابالمساعداتبعضرفضإلىأهيانااألمربنا

الجبهة.أعضاءمخصصاتدفعمنكيرقأميانفينتمكنلم

الفصائلبينالتحريرمنظمةداخلمتكافئأاألموالتوزيعكانهل

الفلطينية؟

ثمءالشعبيةالجبهةوبعدهااألساءحصةلنفسهاتقتطعفتحكانتأبدأ.ال

ءجبريلأحمدوتنظيمكالصاعقةالصغيرةالفصائلوأخيرأءالديموقراطيةالجبهة

بصورةالتحريرمنظمةأمواليديرمحتارأبوكانالمنظمة.داخليزالالكانيوم

مشكالتناكانتءاألحيانمعظموفييده.فيالمنظمةماليةكانتحصرية.

وقدعنا.اإلمداداتقطعطريقعنبمعاقبتنامحتارأبوقرارعنناجعةالمالية

عادلكنهالرفض.جبهةبتشكيلقمناعندما»1974العاممناعتبارأذلكحصل

التنفيذيةاللجنةفياالنخراطإلىعدناعندماء1981عامالمالمنحصتناودفع

فيأوسلوبعدالماليةحقوقنامنحرمانناإلىعادثمالفلسطينية.التحريرلمنظمة

علينا.للضغطعمارأبوأساليبكانتفتلكدواليك.وهكذاالتسينيات.بداية



عشرالثامنالفصل

والعرباليهودبينوالتعايش_اسرائيل

واإلسرائيليين؟الفلسطينيينبينالعالقةمستقبلإلىتنظركيفه

القابلغيربحقناتنمتعأنبضرورةأشعرالفلسطينيةالمشكلةفيأفكرعندما
وفيملكنا.هياألرضهذهألنءمربعمترأخرحتىأرضناباستعادةلالنتقاص
المتمثلالحاليالواقعيتجاهلأنيسقهالعاقلإنسانكلفإنءنفسهالوقت
اسمهادولةفيمواطنونبأنهميدعرنيهوديماليينخمسةمنأكثربوجود
حألتنخيلأنيمكنناهلالدولة.بهذهالحقلهمبأنأيضأويعتقدونااء~إسرائيل

أنمنبدالأرضنا؟فوةالتاريخيةبحقوقناباالحتفاظلنايسمحأنشأنهمن
السؤال.هذاعناإلجابةقبلالتعقيدغايةفيوضعأنواجه

التاسعالقرننهايةمنذالصهيوني،الغزوأننجدفإنناالوراءىإلىعدناماإذا
فيذلكعنعبرناوقدباإلمبريالية.عادةنسميهعمااالختالفشديدكانعشرى

العربالقوميينحركةنشوءعندفلسطين)ءاسترجاعتحررىء(وحدةشعاراتنا
فيءمركزةاإلمبرياليةضدمعركتناكانت..الماضي.القرنمنالخمسينياتفي
نريدكناحيثءوالخليجالجنوبيواليمنوالمفربالجزائرعلىءالفترةتلك
االستعماري.النيرمنبالخالصاستقاللهاتنتزبعأنالبلدانلهذه

كانوانحتىأرضنا،اغتصابيستهدفكانفقدالصهيونيالكيانوأثا
خالفأ،األرضهذهفيدائموجودتأمينإلىيسقىكاناإلمبريالية.معمتحالفأ
فيمستعمراتهعنماءيومأسيتخلى،كانالذيللفرنسيءالمثالسبيلعلى



البريطانيأوالفرنسيواالستعمارالصهيونياالحتاللبينفالغرقالشمالية.إفريقيا
أرضهيفلسطينأنمفادهامفاهيمتحملوهيوصلتقدالصهيونيةأنفيهو
الشعبوجودبذلكمنكرةاليهودي)ءالشعب(هوأرضباللشعبشعببال

دينأنهايعلمالعالمأنحينفيءقوميةهياليهوديةأنوزاعمةالفلسطيني»
أينيآآخرءمفهومإلىباالستنادالمفهومهذاالصهاينةعززوقدقومية.وليت
الميعادأرضهيفلطينبأناالعتقادعلىكلهالعالمحملحدإلىووصلوا
إلىالصهاينةسعيفيهياإلسرائيلياالحتاللخصوصيةإنباليهود.الخاصة
التيجماهيرناأدركتهماوهذاسكانها.جميعمنيحتلونهاالتياألرضتفريغ

أيضأذلكأدركواالصهاينةالقادةلكناالحتالل.ضدالنضالفيسريعأانخرطت
كانالنووي.السالحوامتلكواءالخمسينياتمنذءالقوةلغةواعتمدوا

أنيجبعليهاالمتنازعاألرضهذهعلىوجودهمأنأدركواقداإلسرائيليون
منكلوجهفيءالردععلىقدرةاألكثرالسالحالذري»المالحبامتالكيرتبط
الفلسطينية.األرضمنإسراشيلعاقتكإلىيسقىقد

منبهنقومكناماء1964العامفيالناصرهعبديسالرعلىعرفتعندما
هيإسراشيلمسألةبأنأجابنيءالجزائريةالثورةغرارعلىفلسطينيةلثورةإعداد
األمدطويلةبرؤيةنتلحأنعليناوأننتصؤرءمماتعقيدأوأشدكبرىمشكلة
بأسرها.العربيةاألمةيهدأالذيالخطرهذامواجهةفيوعميقة

يمكنهأحدالالخلطيني.الشعبأنقاضعلىاإلسرايليةالدولةقامتلقد
الدولةأنئغاد«استنتاجإلىاليوموصلتوعميق»طويلتفكيروبعدذلك.إنكار

دولةاإلسرائيليين.وبينبينناللصرعالوهيأالحلهيوالعلمانيةالديموقراطية
فيالمساواةأساسعلىيتعايشواأنوللفلسطينيينلليهودفيهايمكنواحدة
ءالتاريخمرعلىمعأعاشواأنلهمسبقواليهودفالعربوالواجبات.الحقوق
أغراضهاتحقيقأجلمنالعالمفياليهوداستخدمتالتيهياإلمبرياليةلكن

زرعأرادتألنهاوبينهمبينناالصرعأوجدتالتيهياالمبرياليةومصالحها.
اإلسرايلي.الكيانوهومصالحهالخدمةالمنطقةفيغريبكيان
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طوالقاتلوافاليهود.واقعيغيراليوميبدوالقوميتينذاتالدولةمشر.ع
.الدولةهذهبتقاسممطلقايقبلواولنءسياقدولةفيالعيشأجلمنعامألفه
كذلك؟أليس

النظرتنطيعالأننابرأيييقتضيوهذادين»اليهوديةأنوأكررأعود
ينطبقالالقوميةمفهومفإنذلك»وعلىواحد.ثسبأنهمعلىاليهودإلى
إنالبولندي؟واليهودياليمنياليهوديبينالمشتركاألمرهومااليهود.على
اليهودأنلنفرضتتكلم؟سيادةأيةفعنالمشترك.األمرذللئههوفقطالدين
الفلسطينيالشعبفسمابعلىالسيادةتلكتكونلماذا..سيادة.يطلبون
يقولونكثيرونالعالم؟فيأخرىبقعةأيدونفلسطيناختارواولماذاوسيادته؟
الذيالمشر«عتجاهأجهمتشائمةوضعيةويتخذونهذاكالمكمثلكالمأ
يمنعناالجزائريةالحربمثاللكنبالرومانية.مشوبأيعتبرونهوالذيطرحته
عامأوثالثينواثنينمئةطوالالفرنسياالستعمارقاتلوافالجزائريوناألمل.
اليهودبينوتعايثىسالمهنالكيكونلناستقاللهم.انتزعفيأخيرأونجحوا
ديموقراطيةواحدةبدولةالمتمثلالحلهذاجانبأوضعناماإذاءوالعرب
علمانية.

كذلك؟أليسالمدى.بعيدتاريخيأفقضمنإذنأهدافكتدرجأنت

كلتتغيرفاألعورالزمن.مرورمعتتحققأنوآملءبالفعلأهدافأأضعأنا
العاممنذالصهيونيةالحركةانتصاراتاستعرضناماواذاإسراشيل.فيحتىيوم

وعام1948عامقاسيةلهراثمضناتعتأننانالحظفإنناءاليومحتى1948
أمامصمدواقدالفلسطينيينوأن»1973عامعكريأنصرأوشهدناء1967
تلكفيرائعأذلككانبيروت.فييومأوثمانينثمانيةةلملاإلسرائيليةالنيران
فةواالنتفاء1987العامأواخرفيانطلقتالتياألولىاالنتفاضةأنكماالفترة.
الذياإلسرائيليالجيشمفهومزعزعتاقدء200االعامفيانطلقتالتيالثانية
هذهجميعتترجماولكنالفلسطيني.للشعبرياالسطوالنضالوأبرزتايقهر»ال



السكريةاآللةعلىء2006عامالله،حزببانتصارتمثلالمكتبات

فيحقيقيأزلزاالالعدوبهاثنيالتيالهزيمةهذهأحدثتوقداإلسرائيلية.

المشروعمستقبلعنالتساؤلىحدإلىالمثقفونوصلحيثءإسراشيل

الثالثةااليامخاللفادحةخسائركابدوااإلسرائيليينالجنودألنالصهيوني،

بعضيتنبأءواليوممعنوياتهم.علىأثرتالتيالحرباستفرقتهاالتيوالثالثين

نهايةبأننفسيفيوأقولحقأواثقأنالبلدهم.قاتمبمستقبلاإلسرائيليين

علىاستفهامعالمةوضعتقدلبنانعلىالفاشلةحربهاإناقتربت.قدإسراشيل

هيامحياةإنالهزيمة.بتلككلهالعالمفوجى،لقدالصهيوني.المشروعمستقبل

فياالستمرارمنبدوالالتجارب.فيوالتراكماألفضلنحوالتغييرغيرشيآال

الوطنية.األهدافتحقيقحتىالمواجهة

يكونونالوقدءيتألمونةومخثالغربيةالضفةفيالفلسطينيينمنكثيرأإن
ذلك؟نيقولكماأخرى.سنةخمينلالنتظارمستعدين

اقتناعأأكثرهموالخارجفلطينفيالمنيتماتشبابألنمحيح.غيرهذا

منوحدهمالالجئونوليسوطنهم.استر-ئعفيقضيتهمبعدالةذويهممن
إنهبذللنه.مقتنعأنابالعودة.يتمسكونالفلطينيينغالبيةإنبلذلك»يريدون

ودولةرةمحقأرضعلىالفلسطينيونحصللوبأنهمقتنعوأنامقدس؟حق
الهدفهذاإنالدولة.تلكإلىستعودالعظمىالغالبيةفإثسيادةذاتحقيقية

هوماهنالكليسألنءاألياممعستأتيإمكايتهولكنحاليأ،للتحقيققابلغير

شغفأأكثرهمفلسطينخارجولدواالذينالناسأنوكررأعودثممستحيل.
الفكرةإن.67_1وحرب1948نكبةعايشواالذينآباثهمجيلمنبالعودة
هيءالفلسطينيةالقضيةأصلءالزمنبمرورستنسى،القادمةبيالاألبأنالقائلة
تمامأ.خاطئةفكرة
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العسكري؟أمالسياسيالنضالثمرةالديموقياطيةالدولةتللثستكونهل

يمكنناال.الهدفهذاتحقيقأجلمنتتضافرأنيجبالنضالأشكالكل

.غيرهادونالوسائلهذهمنبواحاقاكتفيناماإذاالنجاحفحققأن

لمصلحةواضحبشكلالحاليةالعكييةالقوىموازينتميلأاللكن

إسراشيل؟

تمامأ.يتفيرأنيمكنالموقفولكنحاليأ.مرضيأليسالعكييوضعنا

يعيشونكانواالذينالناسأهمفلطين:فيأكبربحقيتمتعونالذينهممن

بفعلعامأ،ستينمنذمنهااقتيعواوالذينالنيئآآالفمنذاألرفىهذهعلى

أتواممنوغيرهمواإلثيوبيونوالبولنديونالروساليهودأمالصهيوني،االحتالل

ظالمأوضعأهنالكأنأخيرأيفهمأنمنللعالمبدالأكثر؟العقودمنأإليها

الشرعيين.أصحابهاإلىتعودأنيجبحقوقأهناكوأنيصححأنينبغي

الديموغرافيا؟علىأيضأونتعتملهلى

أكثرنصبحيوملمصلحتناستتغييواألهورءديموغرافيةحربإنهاأجل.
غيرولكنهلمصلحتنا،يعملأنيمكنهماقأبعدأبالفعليشكلفذلكعددأ.
وتعبئةوالتخطيطالنضالفينستمرأنمنءذلكجانبإلىبدءالإذءكاف

بسرعةإسراشيلتعمللذاهبآخر.أوبشكللمصلحتنايعملالزمنإنالجماهير.
المعضلة.هذهلتواجهفلسطينإلىيهوديماليينعشرةمنأكثراستقددمعلى

فيالمستوطناتمنالكثيرببناءاإلسرائيليونيقومءالواقعأرضعلى
الصعيد؟هذاعلىمصلحتكمغيرفيالوقتعنصريعملأالالغربية.الضفة

ولكنمصلحتنا.غيرفييعملأنأيضأيمكنهالوقتعنصرأنمحيح
بطرحءلكقلتكمابدأواءقداإلسرائيليالمجتمعداخلفيالكثيرين
فلسطينيعربيمليونمنأكثروجودأنكماالصهيونية.الحركةحولالتساؤالت



أبدأموؤذال>لؤرثرذ

العالمألنلمصلحتنا،يعمل4811أراضيفياإلسرائيليةالجنسيةيحملونممن

.أراضيهممنطردهمإلىإسراشيلسعتماإذاسيتحرك

جذريةأكثرهمالخارجفييعيشونالذينالفلسطينيينأنتالحظونأال
الداخل؟فيهمممن

تمشكأأكثرهمالخارجفييعيشونالذينأنصحيحالتعميم.ينبغيال
داخلالوطنيةالتياراتفيجدأجذريونهممنهنالكولكنالعودة.بمسألة
فيتاريخينضاليدورلهمالداخلفيفالفلسطينيونءالمحتلةاألراضي
العنصرية.الدولةتلكمعاليوميةالمواجهة

أوعشرينقبلالمعلنةلمبادئكجدأمخلصأنكتقولماخاللمننالحظ
معرفةفيهيأيضأالسيامةأليسةالسياسة؟هيهذههلولكنعامأ.ثالثين

التكيف؟كيفية

تغيرتوانلمبادثيآمخلصأأظلأنءالقوميةثوابتنامنانطالقأواجبي»من
تاريخنا،طوالأثبتناهماعلىءالقضيةجوانبمنذاكأوهذامقاربةفيالطريقة
اليهوديبينالغرقإلىء1959العاممنذفظرتناءبتطوراألمرتعلقسواء

الطائرات.خطفمسألةيخصمافي»1972العاممنذأووالصهيوني،

فكرةعلىووافقتتنازلتلقدلمبادئي.أتنكرأنيمكننيالءذلكوعلى
كاملتحريرطريقعلىمرحليكهدفالمحررةاالرضمنجزءأيفوقالدولة
فيومسيعيينمسلمينوالعرباليهودفيهايتعايشيدولةواقامةالفلسطينيةاألرض
مننتمكنلمإذالناءاألفضلمنكانإنهبالقولتعترضأنيمكنكفلمطين.

بصورةءمحدوديةأكثربعرضقبلناكنالوعام»مئةغضونفيالدولةتلكإقامة
طويلةأهدافناعنالتراجعدونمنولكنءفعلناهالذيوبالشكلانتقالية
حيثءالعربيةالوحدةإلىبالنسبةنفسهالشيآتتولأنيمكنككما.ى.المه
ءديبلوماسيةبحلولمحتارأبوقبللقدمراحل.علىللتحقيققابلةبأنهامقتنعأنني
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معمفاوضاتفيودخلتليحدثماواذا1صفر.النتيجة؟كانتماذاولكن

علمانيةديموقراطيةدولةفيمعهمالعيشبهدفسيكونذلكفإناإلسرائيليين

الفلسطينيةالقيادةقدمتهاالتيالسياسيةالتنازالتجميعمنوبالرغم.واحدة

يزالماشعبنافإنءإسراشيلمعالموقعةاالتفاقاتجميعمنوبالرغمءالرسمية

علىتتغيرلمفاألعور.والطردالتدميرأعمالخاللمنيوميأالعذابيتحمل
.عامأستينمنذعليهكانتعماالراتعأرض

هلاإلسرائيليين؟واليميناليأربينءإليكبالنبةفرق»هنالكهل
الليكود؟حزبمعمنهاسهولةلمحثرهيالعملحزبمعالسالمإقامة

مماأكثرمرونةيبديالبعضأنفييكمنوالليكوداليأربينالوحيدالفرق
فإنبالليكودهأوباليساراألمرتعلقوسواءءذلكومعاآلخر.البعضيبديه

عودةوحقبالقدسالمتعلقةالهامةالماثلتجاهنفهاالمواقفيتخذانالفريقين
شأنشأنهمطلقاءيتراجعلنفاليسارالمستوطنات.وازالةالفلسطينيينالالجئين
لعملةوجهينيشكالنأنهماأعتقدوأناالماثل.هذهيخصمافيالليكوده
جميعلكتنمهيوني،غيرحزبأيظلالذيالشيوعيالحزبهنالكة.واحل

األساسية.األهورفياألزماتأوقاتفيمواقفهاتتشابهاألخرىالتشكيالت

منءلمرتأوإيهودإلىغوريونبندافيدمنءاإلسرائيليينالقادةبينهل
خاصة؟بمزايالهتعترف

الصهيونيةالهيمنةفرضإلىجميعأيطمحونإنهمنظري.فيصهاينةكلهم
بأسره.العربيالعالمعلى

جميعأنذلكيعنيهل.صهيونيكالهماإسراشيلفيواليميناليصارإذن
مطالبكم؟معتنسجمالمبادئتتبتىاألحزاب

.المعروفةالصهيونيةبالتوجهاتلهاشأنالعديدةيهوديةقوىهنالك



إلىبالنسبةاألمروكذلك.قلتأنسبقكماصهيونيهغيرهوالشيوعيالحزب
.كارتافاتوريمجساعة

اجتمعت!ولوحتىمؤثرهنمييتظلالقوىهذهلكن

.اإلسرائيليالمجتمعداخلكبيربنغرذحاليأتتمتعالالقوىهذهبأنأعترف
يرفعونالذينوالمثقفينوالمؤرخينالصحافيينمنمؤثرلكثهقليلعددهنالك
يعززواأنآجألأوعاجألويمكنهم.فلطينفياإلسرائيليةالياسةضدالصوت
.اإلسرائيليينعلىتأثيرهم

الذيبالشكلااءالعودة«ااحقإسراشيليباعترافتكتفيأنيمكنكهلى
كاسباتفاقياتخاللبهللقبولمستعدةالفلسطينيةالتحريرمنظمةكانت
؟2000العامفيدايفيدء

جاءالذيالمكانإلىفلسطينيكلعودةمعفأناإليق.بالنسبةيكفيالهذا
ويدتالتيالمدينةالآلءإلىالعودةأريدأنا.48_1أراضيذلكفيبماءمنه
التاريخيالرمزلمحومنزليبتدميرالوقتبعضمنذاإلسرائيليونقاملقدفيها.
أنايكفيني.الءالفعليةالعودةدونفاالعتراف،المكان.ذلكمثليشلهالذي
كماءالالجئينعودةمنعإلىالهادفةاإلسرائيليةالتالعباتلقبولمتعدغير

الشروط.هذهتقبللنإسراشيلأناليومأدركأناأوسلو.اتفاقياتفيحمل
الدوليةالمعاييرتصبحوعندماالمتقبل.فيتتغيرأنيمكنهاالقوىموازينولكن
بحقاالعترافتحصيلعلىنصقأنبإمكانناسيكونإليناهبالنسبةمالثمة
تلكوالفلسطينيين.اليهودبينسلميوتعايشديموقراطيةدولةمعأناالعودة.
المثال.هذاتحقيقأجلمناألخيرالنفسحتىالنضالوسأواصلفلسفتي.هي



اللهنصرحسنالسيدإلىحبشجورجمنرسالة
)20»6يوليوتموز/حرب(بعد

اللهلحزبالعاماألميناللهنصرحنالميدسماحةالكبيراألخإلى

العروبةتحية....ولبنانفلسطينتحية...الباسلةالمقاومةتحية

حققتهالذيالتاريخيباالنتصاروالتبريكبالتهنئةإليكمأتوجهأنليإسمحوا
وصمودءاللهحزبمناألبطالالمقاتلينوصمودلبنانفياإلسالميةالمقاومة
منبالتيةأتقدمكماواإلباء،والكرامةالعزةشعبءالعظيماللبنانيالشعب
الذيناللهحزبوقياداتكوادرمنوالمقاتلينالمجاهدينجميعإلىخاللكم
..االمة.تاريخفيالبياضناصعةصورةبدماشهمسطروا

صورمنجديدةصورةلبنانعلىالوحشيالصهيونيالعدوانأضافلقد
االستهدافوماءالمقاومشعبهصمودمنالنيلفيهاحاولالبشعةجرائمه

ليامةنموذجأسوىوفلطينلبنانفيالتحتيةوالبنيةللمدنيينالصهيوني
تاريخهخاللالصهيونيالعدوانتهجهاالتيالجماعيةاإلبادةوحربالمجازر
...الطويلالدموي

ثوريةونهضةقويأدعمأاللبنانيهوالشعباللهحزبصمودأعطىلقد
الصهيونياالحتالللجيشالعاريةالحقيقةمظهرأ..بأسرها.العربيةلألمةجديدة
ولووهميإنجازعنيبحثأنيحاولداخلهمنالمهزومالمعتديالبيشذلك



أبدأبمرنرنالربونالنو

مناستراتيجيأنصرأحققتالتيالمقاومةممودأماوفيفثلصغيرة~ود
عليه.والحفاظبهالتمسكالعربيةواألمةاللبنانيينواجب

كشنتكماالرسميالمربيالنظامعناألقنعةكلالحربهذهأمتطتلقد
دالبالمحافظينمنبتوجيهمأمريكيأالقعدالصهيونيالعدوانهذاسيناريوأيضأ
إالحصدوافمابالغنلباءتاألمريكيةاإلدارةرهاناتلكنءاألبيضالبيتفي

تانافيوالنساءاألطفالمنوالشهداءاالبرياهدماءوستبقى..والعار.الخزي
علىشاهدأالمقاومةاالرضمنشبروكللبقاعواوالضاحيةوالقاعومروحين

..األطفال.بدماءالملطختاريخهم
والعراقفلسطينفيللمقاومةانتصارهولبنانفيالمقاومةانتصارإن
هذاءالمنطقةفيالصهيونياألمريكيعللمشرهوا~يللمواجهةوانتصار
أجلهامننافلناالتياإلستراتيجيةالتوجهاتتيارفمنيصبالذياالنتصار
الالعادلوالسالممجانأتعطىوالتنتزعفالحقوقترسيخهاأجلومنطويأل
المخدع»السالمخطابإدعاءزيفالمعركةهذهكشفتفقداألقوياءإاليصنعه
محاولةفيوالصهيونيةاإلمبرياليةطماعاألأخرىمرةوبوضوحأظهرتكما

العربية.المنطقةقاموسمنالمقاومةأبجدياتكللحذف

ولكنءالمستقبلعلىجديدةأفاقأالنضاليةالتجربةوهذهالمعركةهذهفتحت
مواجهاتأمامسنكونالقادمةالمرحلةفيإنهأقولبلاألهورنهايةتلكتكونلن

وفلسطينلبنانفيوالخارجيالداخليالصعيدينعلىقبلزيمنأمعب
المخططمنجديدةوحلقةآخرسيناريوومواجهةالعربيالوطنوكافةوالعراق

اإلدارةتحيكهاالتيالمؤامراتكلمنالرغموعلىاألمريكي»الصهيوني
الحروبعلىالقائمالجديداااألوسطااالشرقتسيتهعلىاصطلحفيمااألمريكية
األولىالحصانةأصبحالعربيالقوميالوعيأنإالءالمنطقةوتفتيتالطائفية
البيتفيبوشعصابةتقودهاالتيالجديدةاالستعماريةالمشاريعلهذهللتصدي

األبيض.
أعطتالمعركةفيوجنودهالصهيونيالعدوجنراالتهزيمةإننقول:اآلن



هذاعبروحمايتهاالمقاومةتجربةتطويرأمامنقفلكيهائلةدفعوقوةحافزأ

مرتكزاتأهمهوالجماهيروعياليومأصبحوقد...المفتوحالصرع
.المواجهة

ضخفأعادحالكليللحظةفيونورأملنافذةبانتصارهاللهحزبفتحلقد

هز»وستبقىعاليأواإلسالميةالعربيةاالمةرأسرفعكماالعروقإلىالدماء

ولأليباللناواعتزازفخرمصدراللهحزبخاضهاالتيوالمؤلمةالقاسيةالتجربة
...بعدنامن

المقاومةفيوسويأمعأ...المواجهةخطعلىوسويامعأ

والهراتوفلسطينلبنانفي
...المقاومةسالحيحضنالذياإلرادةسالحمعوسويأمعأ

والقدسفلسطينتحريردربعلىوسويامعأ

...والمعتقلينلألسرىوالحرية...األبرارلشهدائناوالخلودالمجد
والكرامةللعزةآرمنودمتم

حبشىجورجالدكتورأخوكم

العربالقوميينحركةمؤسس

فلسطينلتحريرالشعبيةوالجبهة
ممممرمم•«



2ملحق

الرهائنأمامحشجورجألقاهاالتيالكلمة
1970سنةاألردنفندقفي

مؤتمرفيباإلنكليزيةجورج´حبشالرفيقألقاهاالتيالكلمةترجمةيليفيما
األردنفندقفيفلطينلتحريرالشعبيةالجبهةعقدته1970اا/12يوممحفي

واالنسحابالفندقينفيالمحتجزينإطالقالجبهةقررتعندماكونتيننتال،.
الفندقإلىحبشىالرفيقوصلوقدأهدافها،إلىالمقاومةتوصلتبعدمامنهما
أمامهممرتجألالصحفيينإلىوتحدثصباحأ،والنصفالحاسمةالساعةفي

التالية:الكلمة

والسادة:السيداتأيها

ومنالحالبطبيعةءبهقمنابماقمنالماذالكمأوضحأنواببيمنأنهأشعر
بعضلكمستبناألنناوآسفءحدثلماباألسفأثبعرليبراليوتفكيرنظروجهة

األقلعلىأوتتفهمواأنوآملءالماضيةأيامالثالثةأواليومينخاللاإلزعاج
به.قمنابماقمنالماذاتتفهمواأنتحاولوا

يعيشونالذينفالناسفظرناءوجهةتفهمعليكمالصعبمنكانوربما
التيالطريقةبنفسينكرواأنيمكنالءمختلفةبطرقينكرونمختلفةظروفأ
عديدةلسنواتعشناهاالتيالظروفظلفيالفلسطينيفالشعبنحن.بهاننكر
فياله.شيآأينفعلأننستطيرالأمروهذاتفكيرناطريقةحددتقد



الثمعبءفنحنءأساسيةحقيقةعرفتمماإذاتفكيرناطريقةفهمبإمكانكمإن

لقدءالمنيعاتفينيرةاأل2211اماألعوهيعامأ،22منذنعيشالفلسطينيى

ظلفيالالجئينمخيماتفيهنالنعيشوأرافيناومنازلنابالدنامنطردنا

منشيئأولكنءحقوقهاستعادةينتظروشعبناعامأ22ومنذالقسرةشديدةظروف

يحصل.لمذلك

الالححملمنشعبنامكفتالتيالظروفتوفرةسنواتثالثقبلأنهإال

بالدهإلىالعودةفيحقوقهعلىللحصولبالقتالوالبدءقضيتهعنعوالدف
وطنه.وتحرير

انتباهدونوالعيثرالمنيعاتفيوالعيثىوالالانانيةالظلممنعامأ22بعد

نحميأنفيالحقكللناأنثورتنا،لحمايةالحقكلنملكأننانشعرأحد»

ويحميهاويساعدهاثورتناينقذماوكلثورتنا»هياألخالقيةشريعتناإنثورتنا.

ثورتناألنوالجميلوالنبيلالمشرفالشيآوهيالمرابوعينالصوابهوإنما
جدأ.ونبيلةعادلةأهدافهوهيووطننامنازلنااستعادةوتعنيالعدالةتعني

االعتبار.بعينالنقطةهذهتأخذواأنمنلكمبدال

نظرنا.وجهةتفهمحاولوابأخرىأوبطريقةمعناءتتعاونواأنأردتمإذا

نصفونمضيوالقهوةالحليبمنقدحألنشربالصباحفينصحوالإننا

وشهرالبلدهذافيشهرقضاءأوسويراإلىالسفرفيونفكرالحياةأمامساعة

الوالياتفيلكمالمتوفرةالدوالراتوماليينأالفلديناليسءذاكفيأخر
الذيبالماءنساؤناننتظرحيثالمنيعاتفييوميأنعيشإنناوبريطانياىالمتحدة

يمكنناالالظهر،بعدلثةالثاأوظهرأعثرةالثانيةأوصباحأالعاشرةفييحضرقد

مئلكم.ننكرأنيمكنناالمثلكم»هادئيننكونأن

أوألسبوعالءثالثةأويومينأوواحدليومالالظروفهذهعشنالقد

عامأ.وعشرينالثنينوانمالسنتين.أولسنةالءمينأسبر

منبدالأسبوعين»أوأسبوعأفيهاوبقيالمخيماتهذهإلىأحدكمجاءلو

يعيشها.التيالظروفعنبمعزلاألهورويعالجينكرأنلهيمكناليتأثرءأن



أبدأبمونونالالنو،برن

ءعليهاللقضاءعديدةمحاوالتجرتسنواتثالثقبلثورتنابدأتمنذ
»لكمجيدأمعروفتاريخوهوءحزيران5بعدالفدائيةالمنظماتقامتولقد

الثورةسارتعندماءولكن.المحتلةاالراضينحومتجهةوأنظارهاوانطلقت
ءضدناتقفأمريكا:الثورةهذهلتهزمالخططتضعأعدائنامنعديدةقوىراحت
مساعداتخاللمنبهشعرنالقد.جيدأبهفثمعرونحنجيدأذلكنعرفنحن

انهاءثورتناسحقعلىتعملوهيثورتناضدأمريكاءالماضيالعامفيالغانتوم
،حاولوالقدءلبنانفيالرجعيوالنظاماألردنفيالرجعيالنظامخاللمنتعمل
،ذلكمنالرغموعلىثورتناسحقءا967نوفمبرالثانياتشرينمنالرابعفي

المحتلةأرضنانحوونهندفتنطلعجميعأكنا»هنادارتالتياثاالحلوخالل
العاشرفيأشهرأربعةقبل،ثانيةمحاولةجرتلقدءاألولىالمحاولةهذهكانت
الحقيقةفيالماضياألسبوعخالللثةالثاالمحاولةعشناولقد.فبرايراشباطمن
التيالذرواتإالالتواريخهذهوماءيومكلءيوميأثورتناضديعملونإنهم

ةمثكلوالدهاءالرجالنخسإنناءعاليةمستوياتإلىمحاوالتهمفيهاوصلت
منيتربمااألقلعلىهناككانفبرايرشباط/منالعاشرفي.التضحياتونقدم
.ثورتنالسحقالرجعيالنظامقبلمنلثةالثاالمحاولةلهذهوبالنبة.إصابة50

الونحن.جيدأبذلكويحشونجيدأيعرفوناألردنفييعيشونالذينوالناس
.الحقائقهوهنالكمأقولهماإنءاألكاذيبعلىثورتنانبني

أخرىحادثةاألحديومووقعتعشانفيحادثةحصلتالماضيالسبتيوم
ءمعكمصريحينولنكنءالمرةهذهشعرنالقدءاألوضاعاشتعلتثمالزرقاءفي
ءاألخيرةالمحاولةهذهستكونكانتالسلطةنظروجهةجانبمناألقلعلىأنه

كانمهماثورتناسحقعلىالمرةهذهمصثمينكانواأنهمشعرناإنناالقولأقصد
.التضحياتمستوى

مأسيكافةتذكرنالقدثورتنالحمايةالوجودفيالحقكللناأنشعرناوهنا
بهاينظرالتيوالبرودةيعيشهاالتيواألوضاعشعبناتذكرناءالظلمكلشعبنا
.لقضيتناالعامالرأي



أنفسناعنندافعسوفإننابسحقنا.لهمنسمحأنيمكنالبأنناوشعرنا

ولهذاتفكيرنا،خطهوهذاحق.ثورتنايحميماوكلوسيلةبكلثورتناوعن
النصر.علىمصثمينمضادةخططأوضعنا

كلهالحقلناأنشعرناهنا»حصلماءأنتمءالخطةهذهبنودأحدكانلقد

الضغطهذاوأنالقوىهوكافةأمريكاوعلىهذاالرجعيالنظامعلىالضغطفي

مراحةبكللكمأقولأنويجبصراحةبكلأحدثكماننيبأيدينا»رابحةورقة

نمزح.نكنولممصثمينكناإنناأيضأ

أنيجبكانالذياالتجاهفيتطررتواألوضاعاألهورألنمرورإنني
إليه.تتجه

المخيماتفيسحقنااستطعتمحالفيأنهتمامأمصنمينكنابصراحةألننا
علىمصشينكنالقدعقب.علىرأسأفيالدلفياوفندقالبناءهذاسننسزفإننا
فيهناسحقناولووحتىستستمرثورتناأننعلمألننالماذا؟بذلك.القيام
تقولهاكلمةكلفإنفصاعدأاآلنمنبأنهحكوماتهمنعرفأننريدكناعنان.
فيالدلفياوفندقالفندقهذانفعلىتمامأمصنمينكناتعنيها،سوفالجهة
علىحريصينكناولقدأعصابنا.نفقدأالعلىحرصنالقدءواحدةحالةفي

وطاثراتهم.ومدافعهمبدباباتهمسحقناعلىمصنمونأنهمشعرنالوذلكتنفيذ
)700(منأكثرهناككاناألخيرةاألحداثففيشعبنا.منأفضللستمأنتم
األطباءأخبرنيوقدءالمستشفياتأحدفيكنتباألمستقدير.أقلوهذاإصابة
قتيأل.وخمسرنجريحأ)280(لديهمكانأنه

والسادة:السيداثأيها

كلتنفيذعلىونجبىزاويةفينحاصرلمالننااألناالرتياحمنبشيآأشعر
أخر.اتجاهأاألهوراتجاهحالفيبهالقيامعلىمصثمينكناما

صعبهوكمأعرفبيداءوأعرفهاالليبرالي،التفكيرطريقةأعرفإنني



أبدأبمونرنالالنر،بون

األوفاع؟هذهبكلعالقتيومااآلن:لنفسهيقولبعضكمأنأعرفإقناعكم.
بأس.الوأناني.وفظعادلغيرهذاإن

األخالقية.وشريعتهمتفكيرهمطريقةتحددالناستعيثهاالتيالظروفإن

مماملناكمقدنكونأنءذلكفينجحناقدنكونأنوآملجهدناحاولنالقد
المرةإنهاالجبهة»إشرافتحتالفندقفيإقامتكمخاللممكنةمعاملةأفضل
الولكنيممتازونمقاتلونرجالنابأنواثقواننيفندقأ،فيهانديرالتياألولى
وأملجداءواضحةالتعليماتكانتلقدالفندق.إدارةأتقنوامدىأيإلىأعرف
هدوءعلىبالحفاظ0ساعدناكمأنناأعتقدذلك.فينجحواقديكونواأن

أعصابنا.

ءساعةنصفمنألكثرللقصفالوحداتمخيمتعرضءأمسيومقبل
المتضررة.األماكنورؤيةالوحداتمخيمإلىالذهابمنكمواحدأيوبامكان

هذابتنفيذويبدأالظروفهذهمثلفيالتفكيرعنالموءيتوقفأنالطبيعيمنإن
بعيدأ.أعصابناعلىحافظناولكنناالنطة.منالبند

:والسادةالسيداتأيها

مبثبناهلماآسفإننيوأقوللكمأعتذرأنلياسمحواءشخصيةناحيةمن
ءثوريةنظروجهةمنولكن.العافيةأياماألربعةأوالثالثةخاللإزعاجمنلكم
.بهقمنابمابالقيامءالحقلناكانبأنهبالشعور،نستمروسوفنشعرىفإننا

لكموشكرأ

47رقمااااالهدفمجلةفينشرت

20/1/1970بتاريخ



لومركارإلىحبنىجورجمنوساأل

عنإضرابهيقلقلوسااكار24/11/1998فياللبنانيةالديارجريدةعنونة
حبش:لرسالةالحرفيالنصيليماوفياا.حبشلرغبةاستجابةالطعام

ءسليمسانشينواميريزإليشراألمميالمناضل

وبعدىأمميةتحية

والعافية.الصحةبموفورلكوتمنياتيحيةالكفاتحياتيأهديكبداية

عنوالعالميةالعربيةاألنباءووكاالتالصحفتكتبهماعالباهتمامنتابع
تتعرضالتيالالإنسانيةالمعاملةبببالطعامعنباإلفراباالستمرارفيقرارك
واإلنسانيةالعادلةمطالبتكعلىوالإنسانيالمنطقيفعلكرأالمجنفيلط

الحقوق.بابط

يمكنالحيثءبهتمرالذيالصعبالصحيللوضعجدأتألستلقد
الطريقة.بهذهويموتيتلمأنمثلكلمناضل

الشعبمعاألمميونضالكوتضحياتكجهودكيتدرالفلسطينيشعبناإن

يناها.أنيمكنوالالفلسطينيى
ءالصلباألمميالمناضلتبقىبأنأملوكليءأيديكمعلىأثثأخرىمرة
النضاليةالحركةفيتتمرواحتىءوحياتكممحتكمعلىالحفاظيستدعيوهذا
لكمتحياتيأحرمعأجله»منكلنافنافلالذيالساميالهدفأجلمن

والعافية.الصحةبوافروتمنياتي



حدادوديعتأبينفيحبشجورجألقاهاالتيالكلمة

<.دايعدفاأيا

..المكافحالفلسطينيشعبناثراريا

..االحتاللرغمفلسطينتربةفيالجذورالضاربشعبنايا

..ومخيممنفىكلفيإخوتييا

..العالمكلفيقرالرفاالتقدميونأيهاءالعربيةأمتناجماهيريا

..الكفاح.بطريقالتشبثهعلىواإلصراروالحزنواأللمالحبيمألهبقلب
وديع.لكمأنهي..والكفاح.والدربالحياةرفيقلكمأنهي..النصر.طريق

وجدواالغزاةجاءوعندما..صفد.فينبتتالتيالسنبلةوديعلكمأنهي
رمحأ.الفلة

الصهيونيللغزوالتصديوديح..والغقراء.المخيماتوديعلكمأنهي
والسجون.والكفاحالتشردودير..الرجعية.والمؤامرات

علىوالقضيةوالجماهيرالئمعبعالجفضلالذيالطبيبوديعلكمأنهي
..يديه.بكلتاالمسلحالكفاحأبوابدقفيالمبكروديع..األفراد.عالج
داخلمكانكلفيالرجعيالصهيونياإلمبرياليالعدومضاجعأقضالذيوديع
وخارجها.العتلةأرضنا



~´دأىنذيعأفي~جددجألغاطالنىالكلمأ

هاني.أبارفيقيلكمأنهي

جده.لكمأنهي
..بالجد.إاليموتونالءوثورتهوعزيمتهوديعروحلديهمكانتفمن
أطفالناعيونفيوهجهاتنلمسالتيالمسلحالكفاحبشعلةبناباقووديع

باقوديع..االنتصار.حتىالكفاحعلىإصرارهمفي..الوطن.منهاالمسروق
الحياةعرفماوثورةنضاالءحياتهكانتالذيالمضيآالرائعبالمثال..بنا.
وثورة.نضاالإال

منأبقىوليس..الثورة.بقيتماباقالصلب»القائدالعنيدالمناضلوديع
أجله.منالثورةهذهتشتعلالذيالوطنإالالثورةهذه

العالم<كلفيالوفاقالتقدميونأيهاوشعبنا»ثورتناأبناءياءوديعوفاةيا
أركانمنركنأصفوفنابيننفتقدأنوالمصيريةالصعبةالظروفهذهفيمؤلم
الظروفكلاختراقعلىالتصميمفيقدوةكانالذيحداد،كوديعثورتنا
والمصيرية.الصعبة

والمستسلميناألعداءكلويتكالبالدنياكلتتعرىحيثالظروفهذهفي
الصموداجتثاثمحاولةفي..أيدينا.منبندقيتنااقتالعمحاولةفيوالمتآمرين
وتتمثلتشلتكماءالمحتلوطننافيشعبناانتفاضةفيهتتمثلالذيرياألسطو

لبنان.بجنىفيمقاتليناوقفةفي

بماإالوديعغيابيخلفهالذيالنرغنمألأنيمكنالالظروفهذهفي
باألرضالتشبثمواصلةعلىعزممنجميعأففوسنافيالغيابهذايصنعه

وثورتهشعبناأنجبتالتياألمةهذهاالنتصار.وبحتميةوالصمودوالبندقية
التيالرجعية-الصهيونية-اإلمبرياليةالهجمةلريحتستكينأنمحالوشهداءه
الذيالعصروهذاالطغيانهذافيالعتوبلغومهما..مرحليأ.طاغيةتبدو
بعدواحدأوالطغياناالستعمارصروحفيهوتتهاوىالشعوبإرادةفيهتتحقق
إلىالبندقيةإلىطريقهوجدأنبعدشعبناإرادةفيهتتحققأنإاليمكنالاألخر
الثورة.



)بدأبمونونالالنر،بون

..وشعبناثورتناأبناءيا؟وديعرفاتيا

..الثوريةوقواهاالعربيةأمتناجماهيريا

..العالمكلفيالوفاةالتقدميونأيها

الدروسنستلهموأنءوالعزمالعهدنجادأنعليناءاألليمةالمناسبةهذهفي
للثورة.الوفاءهوللشهداءوالوفاء..له.وفاءذلكففي..الغالي.فقيدنامن

بينالمعادلةقلبوديعأنهوءدروسمنوكفاحهوديعحياةفيماوأبرز
مكانكلفيالعدويالحقهمطاردمنالثائرفتحترلعقبعلىرأسأوالعدوالثائر
والثورةالشعببإمكانياتالثقةذروةإنهامكان.كلفيالعدولذلكمطاردإلى
مواقعنافيهفحصنالذيالقدربنفسللهدوءفرصةلهتتركوالالعدوتالحقأن

عضويأالتحامأبجماهيرهمالثراروبالتحام..يتزئع.الالذيالثراربصمود
وأنءيمتلموديعأأن..بالذات.المناسبةوبهذهاألعداء،فليعلم..متكامأل.
الوفاءمدرسةوستبقى..عليها.يحصلوالنثالحلبهذااالطمئنانفرصة
أيادعليوأبووغسانلوديع..للشهداء.الوفاء..للثورة.الوفاء..للوطن.
وأبوغزةوجيفاراالكبيسيوباسلناصروكماليوسفوأبوعدوانوكمال

إلىطريقنابشهاداتهمأنارواالذينوكلأملوأبوطلعتوأبومنصور
االنتصار.وثيقةماشهمبلوكتبوا..فلسطين.

اامستمرةااالثورةجريدةفينشرت

4/4/1978ء55/50عدد



وزوجتهحبشىجورجإلىفرنسيةمواطنةمنرسالة

1992فرابرانباط3في

حرميالاواليدقحىجورجالسيدإلى

أنيعنيفهذاءوملتإذاال.أمستصلكمالرسالةهذهكانتإذاماأدريال
أقولأنجهتيىمنأودىالصهاينة.منجميعهمليسوافرنممافيالبريدموظفي
ألحقتقدوبأنهافيها»الطبيةالعنايةعلىتحصلواأنفرنايشرفمماأنهلكم
فإنهاوبهذاءتونس.إلىأرجعتكموألنهاالعناية<هذهتقديملرفضهابنفسهاالعار
أجنبية.دولةلمصالحرضختقدتكون

ايليأإسرإرهابأهنالكأنهوقولهينبغيومامقاومأ.بلإرمايأبنظريلست
اإلرهابعلىبسيطردغيريشكلالدفاعيأفلسطينيأوارهابأالغزوعلىقائمأ

يغضوأنالمحدودةالفلسطينيةاألعمالهذهتدانأنالظلملمنإنهاإلسرايلي.
تدميرفيجرىكماءالعبريةالدولةتمارسهالذياإلرهابجبروتعنالنظر
بيروتفيالفلسطينيةالتحريرمنظمةفيمسييةقياداتواغتيالبيروتمطار



أبدأبمرر:الالز،بو:

التحريرمنظمةمقروقصفوشاتيالهصبرامجازرفيجرىكماأوأيضأ.
القصففيأوالتونيين).الضحايامنالعديدأوقع(والذيتونىفيالغلطينية
منضحاياسقوطمنعنهنجمومالبنانفيالالجئينلمخيماتالموضعي
أيضأوهنالكالدولية.الالمباالةظلوفيعقابدونءواألطفالوالنساءالرجال

بيوتهممنالغريةالضفةأهليطردونالذينالمتوطنونيمارسهالذياإلرهاب
ويقتلعونالمياه<ومصادراألراضيعلىواالستيالءالبيوتهذهبتدميريقومونأو

منإلزالتهمأوالنزوحعلىاألرضأهلإلجباروالبرتقالالزيتونأشجار
بمود.الو

(والتي70عامفغذتموهاالتيالزرقاءإلىالطائراتخطفعمليةأنواضيف
التذكيرفيالكبيرالفضللهاكانالرهائن)بينمنواحدةضحيةفيهاتقطلم

أصبحواقدالفلسطينيينألنءأالممنيعانيهوماالفلسطينيالشعببوجود
علىتعقيبأأيضأ،واضيفالعالم.خارطةمنومشطوبينالجميعقبلمنهنيين

ءاألرضعلىتنفجرعندماإرهابيةالقنابلاعتبارالغريبمنبأنهءإعالهقلتهما
السماء.منتسقطعندماومشروعة

تكونوأنءحبشولليدقلكمتقديريعنالرسالةهذهتعبرأنأرجو
فيوليسأوفواجورجينافيأنفسهميجدونعديدينفرنيبنكونعلىشهادة
اا.منصبهامن)اأقالوهاالذينأولئك

~والمودةاالحترامكاملمع

يبارماري-

علىسأحصلولكننيءالرسالةهذهعلىبالردبمطالبتكمبالتأكيدأتمادىلن
ءحبشالسيدةأوأنتمإلي»كتبتملوفيماءوصلتكمقدرسالتيبأنإثبات
أكثر.الثالثةأوسطرين



طفولتهافيعباءابتهإلىحبنىجورجمنرسالة

ط~ملد_1فا_ما->~.ا1~رمارما~(أتا
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مرتفعاتمنأرسلهازوجتهإلىحبشجورجمنرسالة

ا971ينايرالثاني/كانون-األردنفيجرش



زوجتهإليحبنىجورجمنوساأل

الناماوا~



أذتهذكرىفي~»بورجابنتلمى»ألقتهاالتيالكلمة

أنالناس.منالكثيريعرفهاالتجربةاستثنائيةظروففياإلنانيوالأن
كيفتتعلمأنءالقلقويسكنكالمراتعشراتمسكنكوتبدلأسماءكتغير
أبي؟يفعلماذاالؤالإلىطفولتهمنحرمطفألتدفعأشياءكلهاحذرأ،تعيش
إلىبذاكرتيأعودبالذات.نحنولماذامعهيقلقنيولماذاإسراشيليقلقولماذا
اختطافمنعدوهيتردأالكانسنواتيروث.فيكنايوممضتطويلةسنوات
مضجعه.أقضرجلمنيتخلمىحتىبهليوقرطائرة

تؤمنزلتأماالمرارةمنبشيآأسألهكنتهينالسنواتهذهكلوبعد
قاموسهففييضحكه.السؤالمجردكانفلطين»كاملوبتحريرالعريةبالقومية

بينيأتعجبكنتأننيأخفيكموالمرادفاته.منأيأولليأسمعنىيومأأجدلم
روحيحملالزمانمنالعقودتلككلوبعدالزالأجدهكنتحيننفسيوبين
باألمس.وقعتقدفلطيننكبةكانتلوكمايوميأويعملويفكرالثائرالشاب

اللنضيأقولدائمأكنت..المتدفقة.روحهأمامبئيخوختيأشعركنتكم
العادي.اإلنسانتركيبةيحملالالنهآخروجيلزمنإلىينتميأنهثمك

ءلأللماحتمالهيدهشنيالمغائرءعنالترنحعلىقدرتهتدهشنيكانتفقد
كماليومأرىوهينالمتجدد.خماسهيدهشنيءالمحبةعلىقدرتهتدهشني
حبوبينيأاستثناإنانأكونهبينالعالقةسرأدركالعاديونالبسطاءالناسأحبه
الناس.



نهوفألكرىلحياحبسجورجابنهألمي،ألقنعالنيالكلها

الفخرمنإرثأاليومأحملمابقدرعاديةغيرطفولةمنمعاناتيوبقدر
..االمتزاز.

حقيقتهمننفرأننستطيعولنحتميأمرالجسدرحيلبأنيعزينيوما
الرحلةتلكالياة،دربعبرواالناسمنكملكنءالزمنطالمهماالمريرة
وكم..بصماتك.عميقةهيفكمأنتأماعبرواوماأتواماوكأنهمءالقصيرة

أثربالومضواالدربإلىجاؤواومن..الباقي.فأنت..خطاك.مضيقةهي
الراحلون.هم

القداس)بعدالكيسةفيالكلمةهذه(ألقيت



ميساء)<(ابنعمروءالحكيمحفيدألقاهاكلمة
)2008-1-70(والتاسعالثالثالقداسخاللالكنيسةفي

العميمنعشرةمسةالخافييومهاوكان

مقعدكوأرىغرفتكإلىأدخلفيه.أراكوالجدييابيتكإلىأدخل
فيوالشوقبالحرمانفأشعرأجدك.والمكانكلفيعنكأبحثومذياعك.

دائمأبيالمرحبالحنونلصوتكوالشوقرؤيتكمنالحرمانواحد.آن
الدافىء.ولحضنكلهاحدودالالتيالصافيةالصحةونظرات

كنت..الحكيم.أيهاياإليكللتحدثمعكالجريدةلقراءةمشتاقإنني
مععالقتياألصدقاءهءالمدرسةشىءهكلفيمعأتنحدثوكنابدراستيمهتمأ
رأييعنتسألنيوكنتالمقاالتنناقشكنا.والسياسةالحياةأمووأهليى
معلوماتي.وتختبر

قلبيلهأفتحكنتالذيالوحيدفأنتحياتيفيالحكمةينبوعأنتكنت
ولكننيوالراحة.الطمأنينةفقدتفقدانكمعواألنبوجودكبالراحةأشعرألنني
تقولكنتالماضيالصيففيشابأااااسالمةعمتيابنفقدتعندماأننيأذكر
التيعمتيزيارةعلىبالمواظبةمراتعدةوأوصيتنيقويأأبقىأنيجبأننيلي

وخصوصأبأحباثكوسأعتنيقويأسأبقىولهذاجميعأ.عليناالغاليولدهافقدت
لقلبك.الناسأعزألنهمواخوتيوأميالخيبةوخالتيالغاليةجدتي

التيبلدكفلسطينأنسىلنبأننيأعاهدكحدودبالالعطاءعلمتنامنيا
علمتنيالذيالثوريفكركعلىوسأبقىحملتالذيالالحألقيولنعشقت
أيهاطموحناميكونوهذاللقضيةالعادلةالجذريةالحلولأردتالذيأنتإياه.
الله.بإذنجميعأدربناسلكتالذيالدربوسيكونالعظيم.الثائر

حكيم.ياوالحريةاألرضعاشقيافنهاكولن



عالماأللحمرس

207(الشيخ):سلطانبنزايدفهيان»آل
85أحمد:إبراهيم،
»60ء59»48»43معسن:ءإبراهيم
م.ممرعر،م.

238األخضر:اإلبراهيمي»

21الكبير:ابراهيمأبو
مالحخلف،أنظرأياد:أبو

خليلالوزيرهأنظرجهاد:أبو
146االرداء:أبو
33عمر:ريشة،أبو
اللهمطاءاللهمطاأنظرالزعيم:أبو

22توفيق:السواءأبو
85زكريا:ءسفينةأبو
245ءا17بممام:يف»شأبو
»203»85»40مصطفى:عليأبو

ررم.رمر~م

ياسرءعرفاتأنظرعمار:أبو
87خالد:عيشة»أبو

معمودعباس،أنظرمازن:أبو

فايلالحميد»عبدأنظرالهول:أبو
ا19الله:عبداألحمر،

25منصور:أرملي:
25سعاد:األزهري،
»160-158ء153حافظ:األسد»
موممم.م..موو>و.م

ا76،18معمد:األسمر»

26معتوق:األسمر،
61،65،67الله:عبداألعنج»

ا03»63كلثوم:أم
303إيهود:لمرت،أو

9لما»8الهيثم:األيوبي،

29ا.إيهود)رائدب

68ءاال.مخسرنءبرازي

277`مرواأل)نحوليالجر

2كا9.ويس)ونحييرلجر

299أا89.يفنيني)بر~لمحوفا

222`عمر)ابشيع

ا88`-دا~اثص



أبدأبمونونالالنو،بون

ال255،281،54أحمد:بلة»بن

»ال.،16ه،164الناذلي:جديد،بن
303ء30«افيد:ديون»نحوبن
294أسامة:ءالدنبن

»»)بررج.بوئى،
293هراري:ءبومدين
189يوف:بونامار

66سالم:عليءالبيض
43،48،49مصطفى:بيضون»
2هه،21ه»2ا4بيمس:يكره

0»مبعبى:نبمي،0
•0»،0خبن:فوفن،
0ذ00،0مي:••نرتع،

146فاير:جابر»

115فؤاد:ببران»
131،180»74،83أحمد:يل»جبى

37،43حامد:جبوريى

41،45،46،289نزار:ءانةجرد
1،222»148،3السالم:عبدجلود،
م.ممومم.مممممير.~~رم

77،80الكريم:عبدالبنديه
0<جو،ببوسد

اله
ه.لعلبم:0بحاقه،



اه)،250فيصل:الحينيا

4الرؤوف:الحلبي،
220سعدون:حمادي،

29أمين:ءحنحن

»83،84»45،60نايف:حواتمة»
ررمومممومدموممووم

79:أكرم،الحوراني

أله:ابراهيمداغر»
96:محمدداودى

71:برهانجاني،الل
ال»ملماهء43:حكمآلددذة»
68:رمزيدلول»
»43:جوربيناالوخواء
118:موشيأيان»
مرمموم.ورر>.ر~م

235:هنريءندظ

األمالمفمرس

~د
2ا4:اسحق«ابين،
46:معمدءربيع
41:محمدءانالرشد
170:إنعامرعد،
42:سمير،الرفاعي
ا86:رونالدريفان،

-)
ال»هوسعام:زثيفي،
2الممطفى:0ذ~ن
3»،26،33قطظين:0زريق

48محمد:الزيات.

96عمام:طاوي،السر
87سكران:ءسكران
45ناديا:السلطي»
35منير:سنوء

97،98إيل:كيمسونزه



أبدأبمونرنالربونالنر

_ص

9:أميس»صايغ

)4».بمورح،شخمب

14:علي»صبري

87:أكرم»المملدي

م2الال،أل279،76.هيرإبرا»الصوص
معممحمممعم

226جالل:الطالباني،

184مصطفى:طالس،
4ا،39(المللث):طالل
4،45اأحمد:طوالبة،
4امحمد:طوقان،

~~~
52،64المكبم:عبدعاهر؟
276،286محمو،:عباس،
39،41(الملك):اللهعبد

194،221فايل:الحميد»عبد

252ميدر:الشافي،عبد

»49ء48ء16جمال:الناصر»عبد
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رممررم~رروورو
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120كمال:ءعدوان

147جايل:العرجا»

،14،15،86،94ياسر:عرفات،
وم.ررمرمم.مم.مر.م
رر.وررمرع.ومررم.م
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224أل،22طارق:عزيزه

87رفيق:عساف،

251»250حنان:ويآعشرا

202»201الله:عطاءاللهعطا

أل2اأبومحمأ:ءالعطية

38ميشيل:محفلق،

ه7جامم:علوان،

144ناجي:ءعلوش

94،106ممالح:محماش»

190أبوخالد:ءالعملة



45:صالح،ويعنبتا

47:منذر؟ويالعنبتا

~~~
ا63،ا62:(البروفسور)كرو
4ه،42،44:باشامخلوب
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