عشت يف زمن عرفات
ُ
عبد الفتاح القلقييل
كان عرفات ،ومازال ،موضوعا يغري بالكتابة عنه .فكل من احتك به ،ولديه امكانيات للكتابة ،كتب
عنه .فهذا االخ بكر عبد املنعم ،الذي كان احتكاكه قليال نسبيا مع يارس عرفات ،ابدع كتابا طريفا
بعنوان "ذكريايت مع يارس عرفات ،قصص وحكايا ،نوادر وحكايات".
صدر العديد من الكتب عن يارس عرفات بعدة لغات ،سأشري لبعض ما صدر باللغة العربية ،للتمثيل
وليس للحرص:
 -1يارس عرفات الرقم الصعب ،تأليف رشيدة مهران ،صدر عن مؤسسة الديار للطباعة والنرش ،يف
تونس.
 -2يارس عرفات بني بندقية الثائر وغصن الزبتون_ ذكريات ومواقف مع الزعيم الفلسطيني ،تأليف
رميوندا الطويل ،صدر عن منشورات رميوندا الطويل يف رام الله عام .2010
 -3يارس عرفات ،تأليف بسام ابو رشيف ،صدر عن رياض الريس للكتب والنرش يف لبنان عام.2005
 -4يارس عرفات وجنون الجغرافيا ،تأليف نبيل عمرو ،صدر عن دار الرشوق يف مرص عام .2012
 -5يارس عرفات واقف يف جفن الردى ،تأليف داود ابراهيم ،صدر عن دار الثائر للنرش والتوزيع
يف بيت لحم عام .2004
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 -6الرئيس _ سنوات مع يارس عرفات ،أحمد عبد الرحمن ،صدر عن دار الرشوق يف رام الله عام
.2006
عند الكتابة عن يارس عرفات يثور سؤال مهم :هل كان لعرفات "مدرسة" ام كان له "زمن"؟
مل تكن العرفاتية "مدرسة" ،الن املدرسة منهج ،يلتزم به العديد من اتباعها ،وتكون النتائج متقاربة
إن مل تكن متشابهة .ولكن العرفاتية كانت منهجا لعرفات ال يستطيع ان ينتهجه اال يارس عرفات
نفسه ،وقد استحوذ من التاريخ عىل زمن صبغه بصبغته .فـ"الزمن" هو فرتة زمنية محددة تأثرت
بظاهرة او ظواهر معينة مام امكن صبغها (اىل حد ما) بصبغة تلك الظاهرة .وقد درج الكتاب
واملؤرخون عىل اطالق مصطلح "عرص" عىل تلك الفرتة الزمنية .وقد اصطبغت فرتة عرفات بصبغته
(سلبا او ايجابا) .اي كان لعرفات "زمن" عاش فيه العديد من الكوادر والقيادات الفلسطينية،
ومنهم احمد عبد الرحمن الذي ختم اعامله بالكتاب الذي نحن بصدد القراءة فيه ،وهو "عشت
يف زمن عرفات".
صدر الكتاب عام  2013عن مؤسسة يارس عرفات ،واالتحاد العام للكتاب واالدباء الفلسطينيني .كام
صدر عىل حلقات رقمية عىل موقع "دنيا الوطن" االلكرتوين يف اواخر العام ذاته.
كان الكتاب من  28فصال ،يف  328صفحة من القطع املتوسط ،يضاف لها ملحق يحتوي عىل العديد
من الصور الفوتوغرافية ذات الداللة.
اذكر هنا ان منهجي يف عرض الكتب هو "عرض تحرييض" وليس "عرضا تعويضيا" ،اي ال اعرض
الكتاب ألع ّوض عىل من مل يقرأه ،امنا أعرضه ألح ّرض من مل يقرأه بعد عىل قراءته .وهذا الكتاب
ليس حريا ان يُقرأ فقط ،بل جدير بأن يُقرأ ويُقتنى ،للرجوع اليه عند الخوض يف الحوارات سواء
كان موقفك من الكاتب سلبيا او ايجابيا.
انطالقا من منهجي بعرض الكتب (املشار اليه اعاله) اشري اىل ما ييل:
لقد كان الكتاب شامال لكل االيجابيات والسلبيات مام يجعله (بحق) ارشيفا لـ"زمن عرفات" ،فيه
تفاصيل ادانة يارس عرفات لالرهاب ،وتفاصيل مؤمتر مدريد ،وتفاصيل اوسلو وملحقاتها ونتائجها
من مؤمتر القاهرة اىل مؤمتر طابا اىل كامب ديفيد اىل واي ريفر اىل مؤمتر رشم الشيخ .وال يعيب
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الكتاب اال غياب محطتني مهمتني يف "زمن عرفات" ،وهام :احتجاز يارس عرفات داخل اسوار
"املقاطعة" يف رام الله ،ورئاسة االخ ابو مازن للوزراء يف "زمن عرفات".
وارى ان النقص االول موضوعي الن احمد عبد الرحمن مل يُحتجز مع ابو عامر يف "املقاطعة" ،ولو
كتب عن تلك املحطة ستكون رواية عن اآلخرين الذين شهدوها وعاشوها .اما النقص الثاين فهو
ذايت النني اعتقد ان احمد عبد الرحمن تجنب الكتابة عن رئاسة ابو مازن للوزارة النها يف حينه
كانت قضية اشكالية ،ومل يشأ ان يزج بنفسه يف ذلك امليدان ملتزما باملثل الشعبي الذي يقول :الباب
الذي يأتيك منه الريح س ّدو واسرتيح.
وهنالك بعض الذين قرأوا الكتاب يرون أن من عيوب الكتاب ان احمد عبد الرحمن ضخّم دوره يف
زمن عرفات .وانا إذ الحظت تضخيم دور احمد عبد الرحمن اال انني ال اعترب ذلك عيبا يف الكتاب
الن الكتابة عن احمد عبد الرحمن يف "زمن عرفات" ،وحتى آلة التصوير الفوتوغرافية االكرث امانة
بتصوير الواقع تضخّم الشخص االقرب اىل عدستها .فأية مذكرات ،مهام كان املتذكّر موضوعيا
ستُظهر دوره اضخم مام هو يف الواقع .اي ان تضخيم دور احمد يف هذا الكتاب ال يعترب عيبا ،وليس
مؤرشا عىل قلة مصداقيته الن عنوان الكتاب "عشت يف زمن عرفات" وليس "زمن عرفات الذي
عشت فيه".
انتهى احمد عبد الرحمن من الكتاب يف .2013/10/20
بدأ كتابه بعد شهادته للتاريخ واالجيال بالفصل االول الذي تحدث فيه عن "يساريته" يف جامعة
دمشق ،وانضاممه لحركة فتح (لقطاعها الطاليب) عام  ،1967وكان عاطف ابو بكر مسؤوله
التنظيمي .وينهي الفصل بتكليفه من قبل فاروق القدومي بالسفر اىل السودان لالتصال بالحزب
الشيوعي السوداين.
ويف الفصل الثاين تحدث عن جولته يف اوروبا ،وعن تأسيس اذاعة "صوت العاصفة" يف مدينة
درعا_ سوريا.
ويف الفصل الثالث يعرض تفاصيل تجربته يف اذاعة "صوت العاصفة" يف درعا بعد ان تسلم
املسؤولية الكاملة عليها منذ نوفمرب  ،1970كام يعرض مبادرته يف املؤمتر الثالث لحركة فتح يف
حمورية عام  ،1971حيث ف ّجر "قنبلة" الربنامج املرحيل .ويقول احمد عبد الرحمن ان ما دفعه
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اىل النهج الجديد هذا ان عددا من الفدائيني اثناء اشتباكات االحراش مع الجيش االردين هربوا اىل
الضفة االخرى من نهر االردن وسلموا انفسهم لالرسائيليني.
اما الفصل الرابع القصري فقد تذكر فيه حضوره مؤمتر الحزب االشرتايك التشييل يف عهد سيلفادور
اليندي يف شهر شباط .1972
اما الفصل الخامس ،والذي عنونه بـ"سقوط الوصاية واالوهام" ،فقد عنى بذلك سقوط مرشوع
اململكة املتحدة الذي اطلقه امللك حسني.
ويك ّرس الفصل السادس للمحاوالت السورية الحتواء فتح والسيطرة عىل منظمة التحرير
الفلسطينية.
اما الفصل السابع فهو االوسع من حيث دور احمد عبد الرحمن النه مخصص لـ"مستقبل االرايض
الفلسطينية -بني املستحيل واملمكن" ،اي عرص الربنامج املرحيل ،والرصاع حول ذلك الربنامج.
يفصل
والفصل الثامن ك ّرسه للحرب الرابعة (اجتياح ارسائيل للبنان عام  .)1982ويف هذا الفصل ّ
العديد من االحداث واملعارك واملخاطر التي تعرضت لها كل القيادات الفلسطينية وعىل رأسهم
يارس عرفات .كام انه من خالل ذكره لالحداث ينفي نفيا قاطعا اتهامه باالختباء يف "الحمرا" خالل
تلك الفرتة .ويف إطار هذا النفي يذكر احداثا تؤكد انه كان اىل جانب يارس عرفات وسعد صايل
وابو جهاد.
وكان عنوان الفصل التاسع ونسيجه الخروج من بريوت اىل تونس.
ويف الفصل العارش يستعرض انحراف السادات وزيارته الرسائيل ،ذلك اليوم الذي قال فيه ابو عامر:
"اليوم ضاعت فلسطني".
والفصل الحادي عرش كان مخصصا ملسألة اغتيال سعد صايل.
ويف الفصل الثاين عرش يتحدث عن االنشقاق يف حركة فتح عام .1983
والفصل الثالث عرش مخصص الحداث طرابلس.
وخصص الفصل الرابع عرش لرحيل يارس عرفات من طرابلس اىل اليمن ،وزيارته للرئيس حسني
مبارك يف القاهرة ،وما اثارته تلك الزيارة من اشكاليات.
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ويف الفصل الخامس عرش يأيت احمد عبد الرحمن عىل نتائج زيارة يارس عرفات للقاهرة ور ّدات
الفعل الفلسطينية عموما والفتحاوية خصوصا.
واحتوى الفصل السادس عرش عىل توتر العالقة مع االردن ،وحرب املخيامت يف لبنان ،تلك الحرب
.
التي شنتها حركة "أمل" اللبنانية واعوان سوريا يف لبنان
اما الفصل السابع عرش فكان لالنتفاضة التي رآها حركة فلسطينية شعبية يف إطار الربنامج املرحيل
ومنظور "الدولتني".
اما الفصالن الثامن عرش والتاسع عرش فكانا للعالقة مع العراق .ويفصل احمد عبد الرحمن يف
مسألة اغتيال ابو اياد وابو الهول وابو محمد والتي كانت عذرا ليارس عرفات ليغادر بغداد يف
الوقت املناسب .ولوال تلك املغادرة يف ذلك الوقت لرمبا كانت نهاية يارس عرفات.
وكان الفصل العرشون مخصصا آلثار "ام املعارك" عىل الساحة العربية عموما وعىل الساحة
الفلسطينية خصوصا.
واما الفصل الحادي والعرشون فكان للمرحلة الجديدة ،بداية مسرية التسوبة يف مؤمتر مدريد.
يفصل احمد عبد الرحمن حادثة سقوط طائرة يارس عرفات يف الصحراء
ويف الفصل الثاين والعرشين ّ
الليبية ،وخروجه ساملا ،مام يجعل يارس عرفات جديرا بلقب "طائر الفينيق".
ويف الفصل الثالث والعرشين يتعرض الكتاب ملسألة عدنان ياسني الجاسوس االرسائييل يف مكتب
منظمة التحرير الفلسطينية يف تونس.
ويف الفصل الرابع والعرشين يتحدث احمد عبد الرحمن عن عودته اىل ارض الوطن مع االخ ابو
مازن يف اوائل ايلول من عام .1994
ويف الفصل الخامس والعرشين يعود احمد عبد الرحمن اىل تونس النهاء عالقته هناك ،وليبقى يف
رام الله يف الفصول الثالثة الباقية.
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