عرفات يف ذكرى رحيله
له ما لنا وعليه ما علينا
فيصل حوراين *
مل يُخلّف يارس عرفات آثارا ً مكتوبة ميكن الركون إليها للتعرف عىل دخائل شخصيته ،مل يرتك مؤلفات تظهر ما
يفكر فيه أو ما يرفضه وما يقبله من أفكار اآلخرين .ومل نحصل عىل يوميات أو مذكرات كتبها هو أو أمالها.
املكت��وب مام نُس��ب إىل عرفات أو حمل توقيع��ه ض ّمته أحاديث صحافية متفرق��ة ،غالباً ما كانت تتم عىل
ُ
ورسائل سياسية وبياناتٌ صيغت لتعرب عن رأي الهيئات التي يقودها هو؛
ُ
عجل وال يراجعها هو قبل نرشها؛
وخطب كثرية قيلت شفاهة ،يف مناسبة أو أخرى،
وخطب قليلة لها طبيعة هذه الرسائل والبيانات ووظيفتُها؛
ٌ
ٌ
دون أن يتعدى مضمونها التعبري عن موقف راهن أو إثارة حامس س��امعيها .وهذا كلّه ،مثله مثل مس��اهمة
يارس عرفات يف بلورة مواثيق وبرامج سياسية عامة ،قد يفيد يف كشف بعض جوانب شخصية الزعيم ،املركّبة
والغنية يف واقع األمر ،إال أنه ال يجلو هذه الشخصية بتاممها وال ينفع من يشاء التعمق يف مكنوناتها.
أما الحيك الش��فاهي الذي كان يفيض من لس��ان عرفات يف مجالس��ه اليوميّة ويف اللقاءات الرس��مية وشبه
الرس��مية ،فالوقوع عليه ليس يف املتناول ،وال يبدو أنه س��يصري كذلك .فأرشيف الحركة الوطنية الفلسطينية
يفتق��ر إىل املحارض الكاملة املعتمدة ألحاديث أي لقاءات .وما جرى تس��جيله أو كتابته من محارض كاملة،
كام هو ش��أن محارض اجتامعات املجلس الوطني التي انعقدت يف القاهرة ،فُ ِق َد أو اختفى ورمبا تلف .وإذا
كان بعض ما فاض من لسان عرفات شفاهة قد نُقل وتُدوول ،فإن املجتزءات املنقولة غالبا بروايات متعددة
أسباب كثرية أكرث حضورا ً يف كل بال من أن نحتاج إىل تعدادها.
ال يُعتد بها .ولعدم االعتداد بها،هذاٌ ،
* كاتب فلسطيني
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يبقى يف اليد ،من أجل دراس��ة شخصية عرفات ،تتبُّع وقائع سريته وأفعاله ،ومضاهاتُها مبا ميكن الركون إليه
من حكيه ،واستخالص ما ميكن استخالصه من هذا كلّه .ويبقى يف اليد ،كذلك ،هذه الشهادات الكثرية التي
ناس كثريون ،عىل أن تخضع الش��هادات جميعها للتدقيق املتبصرّ يف الدوافع التي أملتها،
نرشها عن الرجل ٌ
الدوافع التي يعلم كل من قد يعنيه األمر كم هي معقدة حني تتناول زعيامً تعددت بش��أنه وجهات النظر
وتدخَّل الهوى الشخيص يف الحكم عليه.
هذا الحديث ،إذ يأيت يف الذكرى الثامنة لرحيل عرفات عن دنيانا ،ال يتوخى تحليل شخصيته أو جالء جوانبها
جميعها ،بل يتوخى وضع اليد ،املس��اهمة يف وضع اليد ،عىل ما قد ينفع يف اإلجابة عىل س��ؤال طاملا ش��غل
كثريين :كيف أمكن أن يحتفظ يارس عرفات طيلة حياته بشعبيته ومكانته الراسختني حتى عند من خالفوه
يف هذا أو ذاك من الش��ؤون؛ وكيف ظل يتمتع طيلة أربعة عقود متصلة بتأييد غالبية الش��عب الفلسطيني
ملا يفعله ،ومبسامحتها إيّاه كلام وقع يف خطأ؟
اس��تخالص اإلجابة عىل هذا الس��ؤال ميكن أن يتم من خالل اس��تقراء س��لوك الرجل ،كام أشري إليه أعاله ،مع
مضاهاته باملوثوق مام نُقل عن لس��انه أو قيل عنه ،هذا االستخالص سيغلب عليه ،هنا ،طابع الشهادة .وذلك
بحك��م الصلة التي تحققت لكاتب هذه الس��طور مع يارس عرفات منذ ما قبل متتعه بالش��هرة ،والصلة التي
ربط��ت الكاتب بعدد كبري ممن أحاط��وا بعرفات ،بالقادة من هؤالء وغري القادة ،بالفلس��طينيني منهم وغري
الفلسطينيني ،مبن محضوا الرجل ودا ً صافياً ،ومبن ماألوه أو نافقوه ،ومبن أضمروا تجاهه شتى املشاعر السلبية.
***
ولد يارس عرفات يف العام  ،1929فكان ،إذا ً ،يف عز شبابه حني وقعت نكبة  .1948وبعد النكبة ،عاش عرفات
سبعاً وخمسني سنة .هذا يعني أن الرجل ولد ونشأ وترعرع وعاش حياته بطولها وعرضها عىل امتداد العقود
التي احتدم فيها الرصاع العريب -الصهيوين واتس��ع وتعمق ،فتأثر بهذا الرصاع منذ والدته حتى رحيله .وقد
أتيح لعرفات يف مرحلة ما قبل النكبة أن يس��هم بنفس��ه يف كفاح الش��عب الفلسطيني ضد العمل الجاري
الغتصاب وطنه ،فشهد ،شهادة عني ،كيف قاوم هذا الشعب ومنارصوه إىل أن أعيتهم املقاومة ،وكيف انهار
الكيان الوطني الفلسطيني .كام أتيح لعرفات أن يسهم يف إعادة بناء الكيان الوطني الفلسطيني مرة أخرى
وأن يقوم بدوره يف هذا املجال ،مناضالً يف القاعدة ،ثم زعيامً طالبياً ،ثم بانياً للعمل الفدايئ الفلسطيني ،ثم
قائدا ً أعىل لهذا العمل وزعيامً غري منازع للعمل الوطني الفلسطيني بأرسه.
كان عرفات منذ أول أمره واسع الطموح ،ج ّم النشاط ،شديد الولع بالعمل العام ،واسع الحضور وق ّويه حيث
حل ،ومتتع عرفات ،منذ أ ّول أمره ،أيضاً ،مبقدرة ندر أن توفّرت لس��واه عىل املثابرة يف العمل ووص ِل جهده
ّ
عىل امتداد الليل والنهار .وكان حريصاً عىل أن يظل األولَ يف كل صف ينتمي إليه .كان الرجل قائدا ّ مطبوعاً
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عىل مامرس��ة القيادة .وقد متيز هو بني مجايليه من القادة الفلسطينيني باملبادرة إىل تعزيز مكانته القيادية
بش��تى الوس��ائل املتاحة واملبتكرة ،كام متيز بانهامكه يف العمل امليداين أيا ما كانت عليه طبيعة هذا العمل،
وبالدأب عىل التواجد يف ميادين هذا العمل مبس��توياته كلها ،مع املقاتلني العاديني يف قواعدهم النائية كام
القريب��ة ،ومع قادة العمل املس��لح يف هيئاتهم ،م��ع مناضيل التنظيامت الش��عبية واالتحادات املهنية ،مع
العامل وأرباب العمل ،مع الناش��طني السياس��يني كام مع أكرب قادة السياسة .ومل يبدل عرفات سلوكه املميز
هذا حتى بعد أن ش��غل مواقع القمة الفلس��طينية املتعددة واتس��عت مسؤولياته ومش��اغله .ويف صالته
بالجميع ،حرص القائد املتمرس عىل إظهار االهتامم ليس بالشأن العام وحده ،بل بالشأن الشخيص لكل من
يتصل به ،وليس باملسائل الكبرية وحدها ،بل بأدق التفاصيل.
بكلامت أخرى :عرفات قائد مخرضم خرب ما خربه شعبه كلّه ،وراكم ما خربه وبنى عليه؛ مل يهتم بالثقافة النظرية
مبقدار ما اهتم بالثقافة العملية التي تنش��ئها الخربة واملامرسة الشخصيتان .ولنئ وقع خالف حول مسقط رأس
سني حياته .فكان
يارس عرفات ،وهل كان القدس أو القاهرة ،فاملؤكد عليه أنه نشأ يف الشتات وعاش فيه معظم ّ
عرفات ،بهذا ،الجئاً قبل أن تُدفع جموع ش��عبه إىل اللجوء .مع ذلك ،تسنى للطفل الذي كانه عرفات أن يجيء
إىل الوطن ،إىل القدس مسقط رأس أ ّمه ،وإىل خان يونس بلدة أبيه .ثم تسنى للشاب الذي صاره يف العام 1948
أن يج��يء إىل الوطن مقاتالً ،هذه املرة ،يف عداد الق ّوة الش��عبية املرصية التي قادها املرصي أحمد عبد العزيز
ملقاومة االغتصاب الصهيوين لوطن الش��عب الفلس��طيني .ووصل عرفات مع هذه الق��وة حتى مدينة الخليل.
ومن هناك ،نظم عرفات صلة بجيش الجهاد املقدس الذي قاده الفلس��طيني عبد القادر الحس��يني ،وانتقل إىل
القدس بوصفه خبري متفجرات .وبقي عرفات يف فلس��طني إىل أن اكتملت النكبة بقيام إرسائيل وتغلُّبِ جيش��ها
عىل جيوش العرب ،وبحجب فرصة الشعب الفلسطيني للظفر بدولته الخاصة به.
يف القاهرة ،التي عاد إليها عرفات بعد أن ش��هد النكبة وأمكن أن يس��تخلص ما ميكن لش��اب يف س�� ّنه أن
يس��تخلصه من عربها ،أس��س هذا العائد مهزوماً من القتال رابطة للطالب الفلس��طينيني ،وتوىل رئاس��تها،
واجت��ذب إىل عضويتها الطالب الفلس��طينيني بأطيافهم املتعددة .وكانت ه��ذه أول رابطة من نوعها ،يف ما
بدا كأنه بش��ارة مبا س��وف يأيت :انطالق العمل الواس��ع إلعادة بناء مؤسس��ات الكيان الوطني الفلسطيني
املتج��دد .ويف الرابطة التي تجاور فيها وتح��اور العلامنيون واملتدينون ،البعثيون والش��يوعيون والقوميون
العرب واإلخوان املسلمون ،ظل يارس عرفات إىل أن تخرج من الجامعة هو الشخص األول وأنشط االشخاص
جميعاً وأقدرهم عىل حشد األعضاء وتنظيم النشاطات املهنية والوطنية.
هكذا ،خرب يارس عرفات يف وقت مبكر العمل املس��لح يف ميادين القتال ،والعمل الش��عبي التنظيمي ،ومنّى وط ّور
خرباته السياسية .وعرف عرفات معظم قادة العمل الوطني الفلسطيني الذين تولوا املسؤوليات قبل النكبة وحاولوا
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بعدها أن يُنقذوا ما ميكن إنقاذه .وتعرف خالل نشاطاته عرب الرابطة وغريها عىل أعداد كبرية من الذين سيقودون
العمل العام يف املستقبل ،من اإلخواين اإلسالمي الشيخ أحمد ياسني إىل الشيوعي األممي الفلسطيني بشري الربغويث
ورفيقه الش��يوعي األردين منري الحامرنة ،إىل البعثي عبد املحس��ن أبو ميزر ،إىل آخره .ويف الحاالت كلّها ،وحتى منذ
كان طالباً ،تدرب عرفات أوسع تدريب ،وتهيأت له الفرص املواتية لشحذ مواهبه التي ع ّززت متيزه.
ومن رابطة الطالب إىل رابطة الخريجني ،ومن الجامعة وطالبها وخريجيها إىل سوق العمل يف الكويت ،حيث
وامليض يف
واصل عرفات ما بدأه وما استحوذ عىل اهتاممه :تطوير ما يلزم لنهوض العمل العام الفلسطيني،
ّ
بناء الحركة الوطنية الفلسطينية املتجددة ،وإعادة بناء الكيان الوطني الفلسطيني.
منجز عرفات التايل ،ولعله كان األهم حتى منتصف الس��تينات الفائتة ،تجس��د يف مساهمته ،ليس فقط يف
تأس��يس حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» وذراعها العس��كري قوات العاصفة ،بل يف جعل «فتح»
هذه فصيل من ال فصيل له من الفلسطينيني ،دون وضع قيود من أي نوع فكري عىل أي راغب يف االلتحاق
بهذا الفصيل .وهكذا ،يف تأس��يس «فتح» ،زامل عرفات نش��طاء فلسطينيني أفذاذا ً ،جاء بعضهم من صفوف
اإلخوان املس��لمني ،مثل صالح خلف وخليل الوزير ومحمد يوس��ف النجار وكامل عدوان ،وجاء آخرون من
صفوف حزب التحرير اإلس�لامي ،مثل خالد الحس��ن ،وجاء غريهم من حزب البع��ث ،مثل خالد اليرشطي
وفاروق القدومي ،وكان منهم مس��تقلون .هذا التكوين الذي جعل «فتح» أقرب ما يكون إىل جبهة وطنية
هدفها تحرير ما اغتصبه الصهيونيون ،ع ّززته املبادرة التي برز عرفات يف مقدمة الدافعني إليها .وهي املبادرة
التي تجس��دت يف مطلع العام  ،1965س��بعة شهور بعد اإلعالن عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،يف
بدء «فتح» مامرس��ة الكفاح املس��لح وإطالقها ما اشتهر باس��م الرصاصة األوىل .وبني املبادرات التي اقرتنت
بالتهيئة ملامرس��ة الكفاح الفلس��طيني املس��لح يف العام  1965والتي كان ليارس عرفات دور حاس��م التاثري
فيها ،كانت تلك املس��اعي التي مكّنت «فتح» من إقناع الحكام البعثيني يف س��ورية بإفس��اح املجال للعمل
الفلس��طيني املس��لح الذي تبارشه «فتح» يكّ ينطل��ق من أرض بلدهم هذه .ومن يع��رف خارطة العالقات
السياسية العربية وموقع حكم البعث آنذاك فيها يعلم ما الذي يعنيه نجاح عرفات وإخوانه يف تأمني قاعدة
انطالق لحركتهم التي كان لبنان واألردن ومرص يعرتضون عىل وجودها.
بنجاح هذه املبادرات ،ومع التمدد رسا ً يف كل مكان اعرتضت سلطاته عىل وجود تنظيم للحركة الجديدة ،صارت
«فتح» هي املنافس َة األوفر حظاً لقيادة منظمة التحرير .ويف املنعطف الذي أحدثته حرب حزيران /يونيو ،1967
توف��رت الفرص لتبديل قيادة املنظمة الفلس��طينية وحلول حملة البنادق ،خصوصا «فتح» ،محلها .هنا ،وس��ط
معارضة ش��ديدة داخل «فتح» ،حفز عرفات جهود املتّفقني يف الرأي معه لتحقيق منجزين كبريين :تقدم «فتح»
لت��ويل مس��ؤولية قيادة منظمة التحرير الفلس��طينية األم؛ وإرصار «فتح» يف الوقت ذات��ه عىل أن ال تنفرد بهذه
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املس��ؤولية وحدها ،بل عىل أن تقود تحالفاً يضم حملة البنادق جميعهم ،متدينيهم ،وقومييهم وكذلك ،خصوصاً
ذلك ،املستقلني الكثريين منهم .وعرفات هو الذي أفسح للشيوعيني مجال املشاركة الالحقة يف هذا التحالف.
وقبل ان تشغل «فتح» مركز القيادة األول يف الساحة الفلسطينية ،كان عرفات قد استخدم براعاته وخرباته
التنظيمي��ة كلها فوفّر لنفس��ه مكان��ة متميزة داخل قيادة «فتح» .ت ّم هذا ح�ين حصل القائد الطموح عىل
موافقة أعضاء هذه القيادة اآلخرين عىل أن يصري هو الناطق الرسمي باسم الحركة القائدة ،وذلك يف العام
 .1968وكان طبيعي��اً ،بهذا كام بس��واه ،أن يحتاز يارس عرفات عىل منص��ب رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحري��ر ،ثم عىل منصب القائد العام لقوات الثورة الفلس��طينية جميعه��ا .وقد حظي باملنصبني كليهام يف
العام  ،1969مبوافقة الفصائل األخرى ،وليس «فتح» وحدها ،واحتفظ بهذين املنصبني ،دون أن يُنازعه منازع
ذو فرصة ،منذ ذلك العام حتى رحيله.
وحني رحل عرفات يف العام  ،2004كانت مياه كثرية قد جرت تحت جس��ور الكرة األرضية جميعها ،وكانت
أنظمة حكم قد بادت وأنظمة حكم أخرى قد نشأت ،وكان قادة كثريون قد تن ّحوا وحل آخرون محلهم ،فيام
بقي عرفات صامدا ً إزاء املحاوالت املتتالية للمس مبكانته ،ومل ين ّحه إال املوت ذاته.
***
إذا استثنينا الشعبية التي كانت للحاج أمني الحسيني قبل النكبة ،فمؤكد أنه ما من زعيم فلسطيني آخر قد
حظي قبل هذا أو بعده مبا يس��اوي أو يداين الش��عبية التي حظي بها يارس عرفات ّكل الوقت .وإذا استثنينا
االهتامم املحيل واإلقليمي والعاملي الذي حظي به الزعيم جامل عبد النارص ،فاملؤكد أنه ما من زعيم عريب
آخر حظي مبا يساوي أو يداين االهتامم الذي حظي به يارس عرفات عىل هذه الصعد جميعها.
تأت إلنسان من شعب مغلوب
تعيدنا هاتان الحقيقتان إىل السؤال الذي طُرح يف مقدمة هذا الحديث .كيف ىّ
عىل أمره أن يش��ق طريقه من قاعدة العمل العام إىل قمته ،دون أن يس��نده س��ند عائيل ،أو ثروة موروثة،
أو حزب راسخ القدم ،ودون أن يفلح الذين خاصموه ممن تسندهم أسانيد كثرية يف زعزعة مكانته ،وكيف
تس��نى له��ذا الرجل أن يحتفظ مبكانته وس��ط كل الزعازع العاتية التي واجهها ه��و ومن نارصوه من أبناء
شعبه ،وأن تظل هذه املكانة هي هي حتى حني كان هو يقع ،ويوقع منارصيه ،يف األخطاء؟
هذا الس��ؤال انش��غل كثريون يف البحث عن إجابة عليه ،وتنوعت اإلجابات ،فالمس بعضها الصواب ،ووقع
بعضه��ا يف الخط��أ .كاتب هذه الس��طور واح ٌد من مئات الكتاب ،ورمبا ألوفهم ،الذين انش��غلوا يف دراس��ة
شخصية عرفات وتقصوا ،بني ما تقصوه ،اإلجابة عىل السؤال الكبري.
لقد تسنى يل أن أتعرف عىل يارس عرفات قبل أن يصري الزعيم ذا الشهرة التي قد تبهر املتصل به ،كام تسنى

17

عرفات يف ذكرى رحيله  ..له ما لنا وعليه ما علينا

يل أن أتابع صلتي به بعد أن صار ذلك الزعيم .وبهذا وذلك ،أمكن أن أشهد تطور هذا الرجل وأوجه سلوكه يف
األحوال كلها ،يف أوقات التأزم كام يف أوقات االنفراج ،يف املحافل العامة كام يف اللقاءات الخاصة ويف الخلوات،
يف املستويات كلِّها ،يف الرساء والرضاء والتي بني بني ،حني كان يصيب وحني كان يخطئ ،حني كان يعارك وحني
كان يلني ،وبهذا ،أيضاً ،تس��نى يل أن أتعمق معرفة ش��خصية الرجل كام هي يف واقع أمرها ،وكذلك كام يريد
هو لها أن تبدو يف ظرف أو غريه .ولنئ كتبت بعض ما ش��هدته ،ونرشته ،وكتبت غريه ومل أنرشه بعد ،فام زال
يف الجعبة كثري مام ميكن قوله ،خصوصاً ما يُفيد قوله .وألن عرفات ختم سريته وأتم ما فعله مام قد يحسب
اآلن ل��ه أو علي��ه دون أن يتأثر هو به ،فقد صار باإلم��كان أن يقال جديد الكالم دون أن يتأثر هذا الكالم مبا
يتأثر به أ ُّي كالم حني يُروى يف إبان الفعل الذي أداه صاحبه.
ويف الذكرى الثامنة لرحيله ،هو الذي ال يُنىس يف أي وقت ،أود ان أش�ير إىل مزيَّتني اثنتني فقط من املزيات
التي صاغت أش�� ّد سامت ش��خصية عرفات إيجابية ،وكان لهام ،يف ظ ّني،تأثري حاسم يف صنع هذه الشخصية
وترس��يخ ش��عبية الرجل وتعزيز مكانته وإدامتها .يقال هذا ،عىل أن يظل مفهوماً أن الحديث يدور هنا عن
الشعبية التي ال تصنعها الدمياغوجيا ،بل تصنعها الوقائع الصلدة فتقرتن باحرتام الجمهور لصاحبها.
جل عمره املديد خارج الوطن وخرب
أول املزيتني لها صلة بواقع نشأة يارس عرفات يف الشتات ،هو الذي أمىض ّ
حي��اة اللج��وء الذي ال يقطع الصلة بهذا الوطن وال يوهن انهامك الالجئ قي قضايا وطنه .ولقد كان عرفات،
عرفت يف حيايت كفاءة يف مجال تمّ ثُّل مزاج الالجئني .وألن كل فلس��طيني
وهذه هي مزيّته األوىل ،أقدر من ُ
ه��و ،مبعنى ما ،الجئ ،فإن القدرة عىل تمَ ثّ ِل مزاج الالجئني عنت القدرة عىل تمّ ثُّل مزاج غالبية الفلس��طينيني
العظمى .والجدير بالتنويه أن عرفات مل يتمثل هذا املزاج من موقع املثقف الش��عبوي ،وال من موقع القائد
الذي يحرص عىل الظهور مبظهر ممثل الش��عب ويصطنع هذا املظهر اصطناعاً ،وال من موقع املتمتع بنزعة
إنس��انية تحمله عىل التعاطف مع ضحاي��ا الظلم .فعرفات متثل املزاج الش��عبي بدافع طبيعي رصف ،ألنه،
ومعني بالتحرر من اشكال املعاناة التي يفرضها اللجوء.
ببساطة ،الجئ هو نفسه وواحد من ضحايا الظلم
ّ
معنى هذا ومؤداه أن عرفات الذي أهلته مواهبه وكفاءاته وخربته وبراعاته املتعددة لتويل قمة املس��ؤولية
يف قيادة الحركة الوطنية لش��عب فلس��طني ،ظل ،كام كان منذ البداية ،واحدا ً من أبناء هذا الشعب ،يحس
يحس به ناس ش��عبه ،ويتطلع إىل ما يتطلعون إليه ،ويستشعر أعمق ما تنطوي عليه مشاعرهم مام هو
مبا ّ
سلبي .والبارز يف هذا الشأن ليس متاثل عرفات مع أبناء شعبه يف األحاسيس التي يعرتف صاحبها
إيجايب أو ّ
بها ،وحدها،بل ،كذلك ،يف تلك األحاسيس التي يكتمها صاحبها حتى عن نفسه.
ميكن ،لتظهري هذه املزيّة ،إيراد ألوف األمثلة حني يتس��ع املجال ،أما هنا ،يف هذا املجال املحدود ،فسأكتفي
باإلشارة إىل حرص عرفات الدائم عىل إعالء شأن الكرامة الشخصية يف مواجهة املهانات التي كابدها الالجئون،
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خصوص��اً مهانات العوز واالفتقار طويل األمد إىل ما يحمي الكرام��ة الفردية والكرامة الجمعية .ومن الذي
ينىس ما فعله يارس عرفات ،ما بذله من جهد وما أنفقه من مال ،ليصون تجمعات الفلسطينيني الفقرية من
مذلّة مامرس��ة البغاء بدافع الحاجة ومذلة الس��كوت عن مامرسته بضغط هذه الحاجة .بل من الذي ينىس
حرص عرفات الش��خيص عىل تبني أي فلس��طيني يتعرض ملا ميس كرامته ،حتى لو كان هذا الفلسطيني من
مناويئ «فتح» أو منظمة التحرير أو كان فتحاوياً من مناويئ عرفات ذاته.
املزيّة الثانية هي قدرة عرفات عىل املبادرة .ال يُش��ار هنا إىل املبادرات التي تحظى بتأييد الجمهور الواس��ع
وتتفق مع ما هو ظاهر من مزاج هذا الجمهور .يدور الحديث هنا عىل املبادرات التي تبدو صادمة للسائد
م��ن القناعات وغري متطابقة مع املزاج املحيط بالزعيم .فف��ي حالة الحاجة إىل مبادرة من هذا النوع ،كان
عرفات يُع ِّول عىل معرفته العميقة بأحاسيس الناس والتوجهات التي قد مينعهم مانع ما من االفصاح عنها،
فكان يتخذ املبادرة بنفسه ،فال يلبث أن يستجيب الجمهور ،أغلبية الجمهور ،فيتبعه .هنا ،كان يتجىل مقدار
متثّل عرفات ملزاج الجمهور متثالً طبيعيا بريئا من االصطناع .فحني قرر عرفات الدفع باتجاه القبول بالرشعية
الدولية مرجعاً لصياغة مطاليب الش��عب الفلسطيني الوطنية ،صدر الرجل يف قراره املخالف لظاهر ما كان
سائدا ً ،آنذاك ،عن مشاركته هو نفسه غالبية الشعب الفلسطيني اإلحساس الذي يتفاعل يف داخل كل واحد
للكف عن تجاهل موازين الق��وى والقوانني والقيم ذات التأثري يف مصائر
م��ن األغلبي��ة بأن األوان قد حان ّ
الشعوب يف عرصنا .فاتبع عرفات إحساسه ،واثقاً بأن الجمهور سيفهمه ،ومل يتهيب ظاهر األمور.
وما حدث بعد هذا أظهر كم كانت دقيق ًة قراءة عرفات ألحاس��يس جمهوره .أمل تنته مبادرة عرفات ،هذه
الت��ي رشع يف الرتوي��ج لها منذ ما بعد خ��روج آخر مجموعات الفدائيني الفلس��طينيني من األردن يف العام
 ،1971إىل أن يصوت ممثلو الشعب الفلسطيني يف املجلس الوطني عىل مبادرة السالم الفلسطينية بأغلبية
أقل من إعالن
فاق��ت مثان�ين باملائة .وهل كان هذا ال��ذي وافق املجلس عليه يف العام  1988ش��يئاً أكرث أو ّ
القبول بقرارات املجتمع الدويل مرجعاً لصياغة الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وجود هاتني املزيّتني ومعهام،بالطبع ،املزيات األخرى التي مل يوجب السياق التنويه بها ،ال ينفي أن الزعيم
ق��د وقع يف أخطاء ،وأن بعض هذه األخطاء كان خطريا ً ،غري أنه يُظهر بعض األس��باب التي جعلت ش��عب
فلسطني رحيامً يف محاسبته الزعيم عىل أخطائه ورسيعاً يف مسامحته إيّاه يف كل مرة أخطأ فيها .واآلن ،بعد
أن اكتمل��ت س�يرة عرفات كلّها برحيله وانتصب للخطأ والصواب ميزان غ�ير قابل للتعديل ،ال يتحامل عىل
الزعي��م الراحل إال أقلّية من املغرضني والجهلة .أما األغلبية فرأيها يف ابنها وممثلها والقائد الذي ال يُنازع ما
زال هو هو ،كام كان منذ البداية :عرفات واحد منا له ما لنا جميعاً وعليه ما علينا.
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