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أسعد أبو خليل *
لـ ــم ي ـك ــن ص ـي ــف  ١٩٨٢ص ـي ـف ــا ع ـ ـ ّ
ـادي ـ ــا فــي
ت ــاري ــخ ال ـق ـضـ ّـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،ال ب ــل فــي
ت ــاري ــخ ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي املـ ـع ــاص ــر .تــاقــت
ّ
ّ
ّ
وغربية عدة
وإسرائيلية
عربية
مــؤامــرات
ّ
كــي تجهض حــركــة املـقــاومــة الفلسطينية
وك ــي ت ـف ــرض ن ـظ ــام «ك ــام ــب دي ـف ـي ــد» على
كــل العالم الـعــربــي .فــي هــذا الصيف ،الــذي
زاد فــي حــرارتــه انـقـطــاع امل ـيــاه والـكـهــربــاء
بفعل الحصار اإلسرائيلي ـ ّ
القواتي على
بـ ـي ــروت ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ،تـ ـق ـ ّـرر أن ت ـق ــود م ـصــر ـ ـ
«ك ــام ــب دي ـف ـي ــد» ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي .أص ـبــح
حسني مـبــارك الــوكـيــل الـشــرعــي والــوحـيــد
ّ
األميركية في املنطقة ،وهو الذي
للهيمنة
ّ
تولى أيضًا في صيف  ١٩٩٠شرعنة الغزو
األمـيــركــي لـلـعــالــم الـعــربــي بـحـ ّـجــة اجتياح
ّ
صدام حسني للكويت.
لم يكن ياسر عرفات على خالف مع فلسفة
ّ
أن ــور ال ـســادات بــأن « ٪٩٩مــن أوراق الحل
هي في يد أميركا» .االتحاد السوفياتي لم
ّ
يكن يتنطح للدفاع عن حلفائه ضد مسيرة
ّ
ّ
السالم األميركية .على العكس ،كان يحث
ّ
العربية على تقديم املزيد من
كل األطــراف
ّ
التنازالت ،وكان كل ما يوده هو إشراكه في
ّ
ّ
األميركية .لهذا ،فإن عرفات
عملية السالم
َ
ل ــم ي ـســع يــومــا إل ــى س ـلــك خ ــط م ـفــاوضــات
ّ
ّ
األميركية .وإصــراره
العملية
خــارج نطاق
َ َ
ع ـل ــى ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ــى "ال ــح ــك ــم" األم ـي ــرك ــي،
هــو ال ــذي وضــع خــاتـمــة ألحــامــه ،وانتهى
بــه فــي زن ــزان ــة رحـيـبــة فــي «امل ـقــاط ـعــة» ،ما
سـمــح لـلـعـ ّ
ـدو بــاغـتـيــالــه مـتــى ش ــاء (وب ــإذن
أم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى الـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــب) .وكـ ـ ـ ــان ع ــرف ــات
يخوض مفاوضات غير مباشرة ،ويبعث
بــالــرســائــل ،عـبــر ع ــدد كـبـيــر مــن الــوسـطــاء.
ك ــان ال يـحـصــر م ـفــاوضــاتــه ،أو تـ ّ
ـوســاتــه
من أجل بدء مفاوضات مع أميركا ،بطرف
واحد .كان كل َمن يصل َمن أميركا ويحظى
بلقاء عرفات ،يحمل منه رسالة إلى اإلدارة
األم ـيــركـ ّـيــة .وه ــذا ج ــرى عـلــى م ـ ّـر س ـنــوات،
من إدارة كارتر حتى وفاة عرفات في عهد
ب ــوش  .Iوه ـن ــاك م ــن زاد ث ــروت ــه م ــن خــال
ح ـم ـلــه رس ــائ ــل ،أو وع ـ ــده ب ـح ـمــل رس ــائ ــل،
م ــن ع ــرف ــات إل ــى اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة .وك ــان
ّ
عرفات ّ
يمول دكاكني مختلفة لعل واحــدة
منها تـفــي بــالـغــرض .ومـفــاوضــات أوسـلــو
ك ــان ــت رح ـل ــة ال ـس ـع ــي ن ـح ــو واش ـن ـط ــن عــن
طريق تــل أبـيــب .أدرك عــرفــات أن واشنطن
لن تقوم بأي جهد للحصول على تنازالت
من إسرائيل ملصلحة فلسطني ،فاختار أن
ي ـقـ ِّـدم ت ـنــازالتــه مـبــاشــرة إلســرائ ـيــل لعلمه
بأن ذلك ّ
يقربه من الراعي األميركي.
ل ـكــن ع ــرف ــات ل ــم ي ـكــن ج ـ ّ
ـدي ــا ،ال ف ــي الـقـتــال
ّ
الدبلوماسية .كان عرفات
واملقاومة وال في
ّ
يـظــن بــأنــه يستطيع أن يـلـعــب كــالـبـهـلــوان
ّ
عـ ـل ــى عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـحـ ـب ــال املـ ـتـ ـش ــعـ ـب ــة .ل ـكــن
عــرفــات خالفًا ملــا قيل فيه ،بقي ثابتًا منذ
أوائـ ــل الـسـبـعـيـنـيــات عـلــى ال ـتــزامــه بـخـيــار
ّ
فلسطينية ـ
لتحقيق دول ــة
الدبلوماسية
ّ
والقطاع .ولم يكن
ة
الضف
أرض
مسخ على
ّ ُ ّ
الديموقراطية املبكر للفكرة
ترويج الجبهة
ّ
إال بإيعاز مــن عــرفــات .الكفاح املسلح كان
عـنــد عــرفــات — خــافــا ملـيـثــاق املنظمة في
عــام  ،١٩٦٨وخــافــا لـبــرنــامــج حــركــة "فـتــح"
— تكتيكًا يـهــدف إلــى تحريك الــوضــع في
ّ
امل ـن ـط ـقــة م ــن أجـ ــل جـ ــذب الـ ـح ــل األم ـي ــرك ــي.
وكان عرفات يحاول جاهدًا جذب االلتفات
األم ـي ــرك ــي إل ـي ــه — ت ـم ــام ــا م ـث ــل الـ ـس ــادات
قبل وبعد حرب أكتوبر التي لم ْ
يردها إال
ّ
"تحريكية".
م ـن ــاس ـب ــة ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ص ـي ــف  ١٩٨٢هــي
صـ ـ ـ ــدور ك ـ ـتـ ــاب جـ ــديـ ــد لـ ـع ــدل ــي ال ـ ـه ـ ـ ّـواري
بـعـنــوان «ب ـي ــروت  :١٩٨٢ال ـيــوم «ي»» ،عن
ّ
ّ
األميركية أثناء
الفلسطينية
«االتـصــاالت
الحصار اإلسرائيلي لبيروت» .وقــد جمع
ّ
ّ
السرية التي
املؤلف عددًا مهمًا من الوثائق
م ـ ّـرت أمــامــه فــي صيف  ١٩٨٢فــي واشنطن
عبر جهاز الـ «تلكس» في مكتب «املجلس
الــوط ـنــي ف ــي أم ـيــركــا ال ـش ـمــال ـيــة» .وص ـ ّـور
ال ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـواري ت ـل ــك ال ــوث ــائ ــق وت ــرج ـم ـه ــا إل ــى
الـعــربـ ّـيــة فــي هــذا الـكـتــاب املـهــم .واملالحظة
ال ـعـ ّ
ـامــة عــن الــوثــائــق وع ــن نـمــط األس ـلــوب
العرفاتي في املفاوضات هي )١ :كما يورد
ّ
املــؤلــف ،فــاملــراســات تظهر أن عــرفــات كان
ّ
ّ
ي ـقــول لــأمـيــركــيــن مــا ال يـعـلـنــه بــالـعــربــيــة
ّ
سياسي
لشعبه )٢ .بالرغم من أن عرفات
ّ
وتكتيكي ماهر بالنسبة إلى خصومه
بارع

ّ
ّ
العربية،
منظمة التحرير أو في الساحة
في
ً
ً
ّ
فإنه كان مفاوضًا فاشال ،ال يقدم تنازال إال
ُ
وي ـفـ َـرض عليه تـنــازل آخ ــر .فــي كــل مسيرة
م ـفــاوضــات ع ــرف ــات عـبــر ال ـع ـقــود ،ق ـ َّـدم من
شروطًا كان بعض
دون مقابل ،ولم يفرض
ّ
ّ
األميركيني من خصومه يظنون بأنه كان
بإمكانه فرضها (مثل مسألة املستوطنات
الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم يـ ـلـ ـحـ ـظـ ـه ــا مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــو أوس ـ ـلـ ــو
الفلسطينيني ،معتمدين على حسن ّ
ّ
النية
ّ
ّ
اإلسرائيلية) )٣ .مــن بديهيات التفاوض،
ّ
ال ـت ـفــاوض مــن مــوقــع ال ـق ــوة .وه ــذا الـشــرط
أه ـم ـلــه امل ـف ــاوض ــون ال ـع ــرب — امل ـتـ ّ
ـزم ـتــون
منهم واملـتـســاهـلــون .إن قـبــول جـمــال عبد
الناصر بمبادرة روجرز حدث في زمن كان
فيه املوقف املصري (والعربي) في أضعف
مــرحـلــة مـنــذ ان ــدالع ح ــرب فـلـسـطــن .لــو أن
ّ
التوسط
عبد الـنــاصــر أراد االعـتـمــاد على
األم ـي ــرك ــي ،ل ـكــان حـصــل عـلــى أك ـثــر ل ــو أنــه
فرض شروطًا أعلى قبل الهزيمة .الهزيمة
ّ
ه ـ ــي أس ـ ـ ـ ــوأ مـ ـح ــط ــة ل ـ ـخـ ــوض الـ ـتـ ـف ــاوض
م ــع الـ ـع ـ ّ
ّ
ـدو .ان ـت ـظــر ال ـف ـي ـت ـنــامــيــون أضـعــف
لـحـظــة لـلـغــازي األم ـيــركــي كــي يــدخـلــوا في
مـفــاوضــات بــاريــس .لـكــن يــاســر عــرفــات لم
يدخل في مفاوضات اختيارًا ،وإنما دخلها
ّ
كــلـهــا ُم ـكــرهــا ف ــي م ــواق ــف ضـعــف عـسـكــري
ّ
للعدو بفرض شروطه،
وسياسي ،ما سمح
وكانت قدرة عرفات على املساومة ضعيفة
للغاية .إن دخول ياسر عرفات املفاوضات
مع الـعـ ّ
ـدو (عبر أميركا) في زمــن الحصار
ِّ
ك ــان الـخـطــأ املــدمــر ال ــذي ق ــاده إل ــى أوسـلــو
ّ
ّ
السياسية
ومترتباتها .إن كل املفاوضات
ّ
املصيرية التي دخلها عرفات ،أتت بسبب
َ
محاصر وأن الـطــرق األخــرى
شـعــوره بأنه
مسدودة أمامه .لكن عندما كان عرفات في
مراحل ّ
ّ
ّ
والسياسية (بعد
العسكرية
القوة
معركة «الـكــرامــة» ،أو بعد تثبيت املقاومة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة فــي لـبـنــان فـ ّـي عــام  ،)١٩٧٥كــان
أفضل.
يتحاشى املفاوضات لظنه أن اآلتي ّ
إن ش ـ ـ ــروط ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض لـ ــم تـ ـك ــن مـ ـت ــوف ــرة
ح ـتــى ف ــي م ــراح ــل قـ ـ ّـوة امل ـق ــاوم ــة ألن بـنــاء
ّ
ّ
الفلسطينية
العسكرية وال ـثــورة
املـقــاومــة
ً
لم يكن مكتمال بعد )٤ .لم يكن عرفات في
ّ
ّ
يصدق
األميركيني يريد أن
مفاوضاته مع
بــأن ـهــم ل ــن ي ـكــونــوا ح ـي ـ ّ
ـادي ــن ،بــالــرغــم من
ص ــراح ــة (وص ـف ــاق ــة) املـ ـف ــاوض األم ـيــركــي.

لم يكن هناك من عداء
ليثني ياسر عرفات
أميركي
ّ
عن المضي في التفاوض

ّ
ك ـ ــان ع ــرف ــات دومـ ـ ــا يـ ـظ ــن ب ــأن ــه ب ـمــرون ـتــه
ِّ
ُ
ولـ ـطـ ـف ــه واعـ ـ ـت ـ ــدال ـ ــه ي ـس ـت ـط ـي ــع أن يـ ـغ ــي ــر
املــوقــف األمـيــركــي الــداعــم إلســرائـيــل .كانت
امل ـفــاوضــات عـنــد عــرفــات — وعـنــد الكثير
ّ
الفلسطينيني ،مـثــل حنان
مــن املـفــاوضــن
ع ـش ــراوي وصــائــب عــريـقــات ونـبـيــل شعث
ّ
الحجة
وأحمد القريع — لعبة مناظرة ،كأن
ّ
القوية وحدها والصياغة البارعة كفيلتان
بتغيير املوقف األميركي )٥ .لم يكن عرفات
م ـن ـس ـج ـمــا مـ ــع ن ـف ـس ــه فـ ــي ط ــروح ــات ــه فــي
املفاوضات ،فكان يرسل إشــارة ما للحزب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،وأخ ـ ــرى مـخـتـلـفــة لـلـحــزب
ّ
متمنيًا أن يصيب إحــداهـمــا
الـجـمـهــوري،
فيكسب .كانت املفاوضات عنده مثل لعبة
ّ
الفلسطينية
النرد )٦ .أساء إلى املفاوضات
األميركية ،عـ ٌ
ّ
ـدد من األطــراف،
مع الحكومة
ّ
ب ـي ـن ـهــم ب ـع ــض األس ـ ــات ـ ــذة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــن
املعروفني في أميركا ،والذين كان يحثون
عــرفــات على االعـتــراف بإسرائيل وأن ذلك
م ــن ش ــأن ــه تـغـيـيــر امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي .كما
أن املـسـتـعــربــن املـتـقــاعــديــن بــال ـغــوا أيـضــا
فــي تـقـيـيــم أث ــر ال ـت ـنــازالت الـعــرفــاتـ ّـيــة على
ّ
عملية صنع القرار األميركي .وكــان هؤالء
ّ
ّ
محكومني إما بحسن النية أو بصهيونية
ً
الـنـ ّـيــة )٧ .ك ــان الـنـظــام الـسـعــودي مـســؤوال
ّ
ب ـ ــدرج ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ع ـ ــن ح ـ ـ ــث ع ـ ــرف ـ ــات ع ـلــى
ّ
تقديم التنازالت إلــى الحكومة األميركية.
والوثائق هنا تشير إلى ذلك بوضوح.

ّ
األميركية تملي على عرفات ّشروطًا
الحكومةّ
كانت ّ
وتسوقها له على أنها شروط أميركية
إسرائيلية

ّ
الفلسطينية في صيف ١٩٨٢
كانت املقاومة
تخوض أصعب مرحلة في تاريخها ،والتي
ّأدت فــي نتائجها إلــى وأد حــركــة املقاومة
ّ
الفلسطينية بـعــد انطالقتها الـكـبـيــرة في
ّ
مـنـتـصــف ال ـس ـت ـي ـنــيــات .وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
كانت فيه ّ
قوات االحتالل اإلسرائيلي تطبق
ّ
على بيروت الغربية ،اختار ياسر عرفات
ال ـت ـف ــاوض م ــع راعـ ــي االحـ ـت ــال األم ـيــركــي
على شروط مغادرة املقاومة لبيروت .ملاذا
ل ــم يـخـتــر طــرفــا أق ــل ان ـح ـي ــازًا إل ــى ال ـع ـ ّ
ـدو؟
ومل ــاذا — إذا كــان يــريــد أن يـغــادر — غــادر
عبر اتـفــاق سـ ّـري مــع األمـيــركـ ّـيــن؟ ألــم يكن
بمستطاعه اإلص ــرار على رعــايــة مــن األمــم
املـتـحــدة ل ـظــروف م ـغــادرة ق ـ ّـوات املـقــاو َمــة؟
أي أن ع ــرف ــات أص ـ ّـر عـلــى أن يــدفــع ثـمــنــن
ملغادرته :ثمنًا لالحتالل اإلسرائيلي وآخر
للراعي األميركي .يعترف هاني الحسن في
ّ
العرفاتية تجاهلت
شهادة له بأن القيادة
فرنسية ّ
ّ
ّ
توددًا لإلدارة األميركية .II
مبادرة
ّ
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــيـ ــة ت ـن ـت ــدب
ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة وال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
االنـ ـع ــزال ــي (الـ ـ ــذي كـ ــان خــاض ـعــا بــالـكــامــل
ل ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة بـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــل وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــن) كـ ــي ي ـل ـع ــب دور ض ــاب ــط
وقبل عرفات بذلك من
االرتباط مع عرفاتِ .
دون نقاش ،كما يظهر في الوثائق (راجع
ً
ّ
اإلسرائيليني
ص ،٢٤ .مثال) .ولعب صديق
جــونــي عـبــده دور الــوسـيــط — وه ــو الــذي
ح ـ ّـول مـنــزلــه فــي ال ـي ــرزة إل ــى بـيــت مضافة
ّ
األميركية
ألرييل شارون .وكانت الحكومة
ت ـم ـلــي ع ـل ــى ع ــرف ــات ش ــروط ــا إســرائ ـي ـلـ ّـيــة
وتـسـ ّـوقـهــا لــه عـلــى أن ـهــا ش ــروط أمـيــركـ ّـيــة.
ً
مل ــاذا مـثــا رفـضــت الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة أن
تغادر منظمة التحرير عبر ميناء طرابلس
وليس عبر ميناء بـيــروت؟ أليس مــن أجل
تـسـهـيــل م ـهـ ّـمــة ج ـيــش الـ ـع ـ ّ
ـدو ف ــي مــراق ـبــة
عـمـلـ ّـيــة املـ ـغ ــادرة ف ــي مـنـطـقــة ك ــان يحتفظ
ّ
ّ
يصر عرفات
بقوات احتالل فيها؟ وملاذا لم
عـلــى اسـتـعـمــال مـيـنــاء طــرابـلــس ال ــذي كــان
ّ
اإلسرائيلية؟
بعيدًا عن املراقبة
أما في املوضوع األخطر ،أي مجزرة صبرا
وشاتيال ،فإن ياسر عرفات ارتكب خطيئة
ّ
املخيمات
مميتة فــي تسليم م ـقـ ّـدرات أمــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ب ـع ــد مـ ـغ ــادرة ح ـمــات ـهــا مــن
ّ
الفلسطينية إلى الحكومة
مقاتلي الثورة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة — أي ال ـح ـك ــومــة ال ـت ــي ع ــادت
ّ
الشعب الفلسطيني منذ إنشاء دولة
قضية
ُ
إســرائـيــل .واملـشــن أن رســالــة مــن الحكومة
ّ
األميركية فــي  ٦آب ( ١٩٨٢ص )٣٥ .ذكــرت
ّ
ضـ ـم ــان «املـ ـخ ــيـ ـم ــات فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت» (مل ـ ــاذا
ف ـقــط ف ــي بـ ـ ُي ــروت) ب ـطــري ـقــة ج ــد عــرضـ ّـيــة.
وي ـب ــدو أن املـ ـف ــاوض الـفـلـسـطـيـنــي ل ــم يعر
ال ـق ـضـ ّـيــة أه ـمـ ّـيــة ك ـب ـيــرة :وريـ ـغ ــان ك ــان قد
وصف في لقائه مع سعود الفيصل وعبد
الـحـلـيــم خ ـ ـ ّـدام الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن ف ــي ب ـيــروت
بــأنـهــم «إره ــاب ـ ّـي ــون» فـقــط .وعـنــدمــا وقعت
ّ
امل ـجــازر ،تملصت الحكومة األمـيــركـ ّـيــة من
ّ
املـســؤولـ ّـيــة بطريقة م ـقــززة  ،IIIفهي قالت
ّ
املخيمات اعتمدت
إنها في ضمانها ألمن

ع ـل ــى ضـ ـم ــان م ــن ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل .أي أن
م ـن ـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة اع ـت ـمــدت
ع ـل ــى ضـ ـم ــان ــات ح ـك ــوم ــة عـ ـ ـ ـ ّ
ـدوة لـلـشـعــب
ّ
الفلسطيني (والتي لم تكن تعترف بمنظمة
ال ـت ـحــريــر) ،وال ـت ــي اع ـت ـمــدت ب ــدوره ــا على
عـ ّ
ـدو الشعب الفلسطيني األل ـ ّـد فــي لبنان،
ّ
ّ
أي بـشـيــر ال ـج ـمــيــل ،كــي يـحـمــي املـخــيـمــات
ّ
الفلسطينية في بيروت .إذ قــال نيكوالس
فـيـلـيــوتــس ل ــوف ــد فـلـسـطـيـنــي أم ـيــركــي زار
ّ
ّ
األميركية في  ١٣تشرين
الخارجية
وزارة
ّ
الثاني من عام  ،١٩٨٢إن الحكومة األميركية
ت ــرف ــض أي إيـ ـح ــاء ات ع ــن م ـســؤولـ ّـيــة ولــو
جــزئـ ّـيــة لـهــا بالنسبة إلــى صـبــرا وشاتيال
ّ
مبنية على تأكيدات
ألن ضماناتها «كانت
ّ
تلقتها الــواليــات املـتـحــدة مــن رجــل واحــد:
ّ
ّ
ب ـش ـيــر ال ـج ـم ــي ــل» (ص .)٨١ .وك ـم ــا يـعــلــق
ّ
املــؤلــف ه ــواري ،فــإن عــرفــات (ال ــذي فــاوض
ّ
بــاعـتــرافــه عـلــى مــدى عـشــرة أي ــام عـلــى «كــل
ت ـفــاص ـيــل الـ ـخ ــروج ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك امل ــراس ــم
ح ـســب األص ـ ــول ال ـبــروتــوكــولـ ّـيــة ال ــدول ـ ّـي ــة،
ك ـيــف يـ ـ ـ ّ
ـؤدي ل ــي حـ ــرس الـ ـش ــرف ،م ــن غـيــر
ّ
ّ
قـ ّـواتــي ،التحية العسكرية ،ومــرافـقــة بعثة
ّ
ّ
يونانية بقيادة جـنــرال ملوكبي»
عسكرية
 ،)IVلــم يـفــاوض على تفاصيل وإج ــراء ات
ال ـح ـم ــاي ــة ل ـل ـم ـخـ ّـي ـمــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة فــي
ّ
ّ
املسؤولية
لبنان .والتملص األميركي من
ب ــات أق ــل صــدقـ ّـيــة بـعــد نـشــر ك ـتــاب ج ــورج
ّ
الجميل ،والــذي تــرد فيه
فريحة عن بشير
ّ
إسرائيلية ـ ّ
ّ
ّ
قواتية مسبقة القتحام
خطة
ّ
ّ
املخيمات الفلسطينية .V
ويـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن الـ ـكـ ـت ــاب رسـ ــالـ ــة رسـ ـم ـ ّـي ــة مــن
خــالــد الـحـ ّســن إل ــى يــاســر ع ــرف ــات (ف ــي ١٩
تـ ّـمــوز) يـحــثــه فيها عـلــى تـقــديــم الـتـنــازالت
ل ــأمـ ـي ــرك ـ ّـي ــن .والـ ــرسـ ــالـ ــة أت ـ ــت ب ـع ـ ّـد ل ـقــاء
ب ــن ال ـح ـســن (ال ـ ــذي ل ـعــب دورًا م ــؤثـ ـرًا في
صنع الـقــرار العرفاتي عبر سنني طويلة:
ل ــم ي ـخ ــال ــف ع ــرف ــات مـشـيـئـتــه إال ف ــي ع ــام
 ،١٩٩٠عـنــدمــا رف ــض ع ــرف ــات دع ــم املــوقــف
الـخـلـيـجــي ضــد صـ ـ ّـدام) VI .خــالــد الحسن
يـ ـق ــول لـ ـع ــرف ــات إن ال ـن ـص ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
بـعــد هــزيـمــة ب ـي ــروت مـمـكــن ،وإن تحقيقه
سيجري في الكونغرس والبيت األبيض.
(ص )٥٩ .وي ـق ـت ــرح ال ـح ـســن ع ـلــى عــرفــات
«سـيــاســة جــديــدة» ،كــأن النصر السياسي
ّ
ّ
يتردد
عسكرية  .VIIوال
ممكن بعد هزيمة
ّ
خ ــال ــد ال ـح ـســن بـ ــأن يـ ـح ــذر ع ــرف ــات م ــن أن
هـنــاك فــرصــة ملنظمة الـتـحــريــر كــي تـشــارك
فــي صـنــع الـسـيــاســة األمـيــركـ ّـيــة فــي الـشــرق
ّ
منظمة التحرير تستطيع
األوســط .أي أن
أن تـفـعــل م ــا ل ــم تـفـعـلــه أي م ــن الـحـكــومــات
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة امل ـط ـي ـعــة ل ـل ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة.
ويـ ـ ـش ـ ـ ّـدد الـ ـحـ ـس ــن عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إصـ ـ ــدار
مــوقــف واض ــح بــدعــم ال ـقــرار ( ٢٤٢ال ــذي لم
يذكر الشعب الفلسطيني بكلمة واحــدة)،
ويـ ـط ــال ــب ب ـ ـحـ ــوار م ـب ــاش ــر مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
األميركية ،كأن عرفات هو الذي كان يمانع
ّ
في الحوار املباشر مع الحكومة األميركية.
ويـخـتــم الـحـســن رســالـتــه بــاإلشــارة إلــى أن
سعود الفيصل ّ
يؤيد «هــذا التفكير» .لكن

