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وأضاف رئيس الوزراء أن الهند تتطلع إىل الرتحيب بفلسطني كعضو له نفس الحقوق يف
األمم املتحدة .وإين أعتقد أن الوقت قد اقرتب ليحقق الفلسطينيون حلمهم يف الحصول عىل دولة
خاصة بهم تكون عضواً محرتماً يف املجتمع الدويل.
وأعربنا أيضاً عن وجهة نظرنا يف مختلف املحافل أن املفاوضات املبارشة بني إرسائيل وفلسطني
هي املفتاح لحل جميع قضايا الوضع النهايئ .كام ال زلنا أيضاً ندعو لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وقد ساهمت حكومة الهند هذا العام مبليون دوالر لألونروا للتخفيف من معاناة أطفال غزة عرب
تقديم املساعدات الغذائية التكميلية اليومية ألكرث من  76000طالب يدرسون يف مدارس األونروا
يف قطاع غزة ،وذلك ملدة  50يوماً دراسياً ضمن برنامج الطوارئ لألونروا يف غزة.
وخالل مسرييت السياسية الطويلة ،ترشفت بالعمل عن كثب مع القادة الفلسطينيني.
فكنت قد التقيت زعيم الشعب الفلسطيني بال منازع الرئيس الراحل يارس عرفات يف  17أيلول
 2004يف رام الله ،قبل بضعة أشهر فقط من رحيله عن الدنيا.
ويف ذلك االجتامع ،أتيحت يل الفرصة ألؤكد تضامن الهند مع الشعب الفلسطيني ودعمها
لقضيتهم.
وأستذكر الرئيس بحرارة عالقاته الوثيقة مع القادة الهنود ،وال سيام السيدة أنديرا غاندي والسيد
وعب عن تقديره لدعم الهند الثابت لقضية الشعب الفلسطيني.
راجيف غانديّ ،
ولقد واصلنا تفاعلنا مع القيادة الفلسطينية بوجود الرئيس عباس الذي قام بزيارتني رسميتني
للهند يف  2008و.2010
ويف الختام ،أود أن أهنئ شعب وبلدية رام الله بوجود منشأة رائعة مثل هذا املركز الريايض وإين
عىل ثقة أن هذا املرفق سيتم استعامله بالشكل األمثل .كام أين متأكد أنه سوف يساهم يف الرفاه
املادي واالجتامعي لجيل رام الله الناشئ.
شكراً
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مقابلة مع أرملة يارس عرفات سهى عرفات وابنته زهوة عرفات
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أجرى املقابلة عيل الصالح
كيف تدبرين أمور حياتك املعيشية ..أقصد التكاليف املالية؟
أحصل عىل مبلغ شهري من السلطة يصلني إىل حسايب يف البنك كل شهر.
وهل هذا املبلغ كبري كام يقول البعض يعني  50ألف دوالر بالشهر؟
هذه إشاعات مغرضة ،وسأكون رصيحة معك..
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كيف؟
سأكشف لك عن هذا املبلغ ..أنا أحصل عىل معاش شهري قدره  12ألف دوالر وهذا قبل أن
تسأل ،هو الراتب التقاعدي ألبو عامر كرئيس وعضو لجنة مركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.
وهل تحصلني عليه كمبلغ مقطوع سنوياً أم كراتب شهري؟
أتلقى املبلغ كل أول شهر عىل حسايب يف البنك.
وهل تعانني من التأخري يف وصول املبلغ كام هو حال العاملني واملوظفني يف السلطة؟
أحياناً يحصل تأخري كام هو الحال بالنسبة لكل العاملني يف السلطة .لكن بشكل عام املبلغ يصل
أول كل شهر.
وهل يشمل هذا املبلغ معاش السائق /الطباخ جون الفلبيني وكذلك العاملة الفلبينية األخرى
التي تساعدك يف مسؤوليات املنزل من تنظيف وغري ذلك؟
راتباهام يدفعان بشكل منفصل وتتكفل السلطة الفلسطينية بهام.
وهل تدفعني اإليجار من املخصص الشهري؟
ال ..تدفعه السلطة أيضاً.
وكم اإليجار؟
ألفا يورو.
وأين الفيال واألسوار والحراس وكامريات املراقبة التي أشيع أنك تعيشني فيها؟
وهل هذا ما كنت تتوقعه.
().....
وأتذكر يف هذه املناسبة يب نظري عيل بوتو ..فقد اتصلت بها قبل اغتيالها بثالثة أيام ألهنئها بالعيد
يف أواخر  .2007وعيدت عليها وطلبت منها أن تدير بالها عىل نفسها .وردت عيل بالقول أنت
اليل الزم يدير باله عىل حاله ..فإن زوجك علمني الشجاعة ..كان يحذر ضياء الحق من قتل أيب..
وأقول لك رساً إن أبو عامر هو الذي ساعدين عىل إكامل تعليمي يف جامعة كمربدج يف بريطانيا.
كان املرحوم يهتم بكل الناس)...( .
أمل يحسب أبو عامر حساب هذه اللحظة ليؤمن وضعك ووضع ابنته ..أمل متتد هذه اللمسة
اإلنسانية التي عرف بها إىل أرسته ،أم أن األمر له عالقة بأموال عرفات وحساباته الخفية التي
أشيع أن سهى هي الوحيدة التي تعرف بأمرها؟
هو أبو عامر مراهق حتى يضع األموال باسمي؟؟ هو أبو عامر كان يترصف لوحده باألموال ،الكل
كان يوقع وليس مبفرده.
أقصد يف الكالم ..أمل يفكر كأي رب أرسة يف تأمني مستقبل أرسته؟
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مل يفكر يف هذا املوضوع كان يعطيني املال ألؤمن أناساً آخرين .قيل إن عرفات كان يبعث يل
باألموال ولكنها مل تكن يل شخصياً ..كانت هذه األموال تدفع ملعالجة أناس كثريين يف مستشفيات
باريس .هذه األرسار ستخرج يوماً ولن أسكت ..وأفكر يف إصدار كتاب أضع فيه كل يشء ألنه
ال بد وأن يكون للظلم نهاية.
لننتقل إىل موضوع آخر ..ملاذا اخرتت مالطة كمقر إلقامتك بعد تونس ..ملاذا مل تعودي إىل
فلسطني ..هل هناك معوقات أو عقبات؟
اخرتت مالطة ألنها أوالً قريبة من تونس (نصف ساعة بالطائرة) ،وثانياً وهو األهم أن شقيقي
غايب سفري فلسطني يف مالطة .كنت يف وضع يرىث له ..وصلت إىل مالطة ووضعت أغرايض يف
منزل شقيقي الصغري وميكن أن أقول إنه أصغر من شقتي ..يا رجل البنك رفض فتح حساب
يل بعد سحب الجواز .صارت هناك عالمات استفهام حول أسباب سحب الجواز وليس الكل
يعلم بالتفاصيل ..وكام هو حاصل اآلن مع مذكرة التوقيف الدولية التي تثري ضجة حويل .وهم
يتحدثون عن وثائق تدينني ..وأنا أتحدى أن يفرجوا عن هذه الوثائق إن كانت موجودة أصالً.
يف الذكرى السابعة لرحيل أبو عامر كيف تتذكرينه؟
أتذكره كزوج وصديق وكوالد ليس فقط لزهوة بل لكل الشعب الفلسطيني ،فهو الختيار .تصور
والء الشباب ألبو عامر ..يف هذه األزمة اتصل يب “شباب اليارس” ليعربوا عن وقوفهم إىل جانبي..
وقالوا إذا كانت املسألة مسألة فلوس فنحن عىل استعداد أن نلم لهم الفلوس .أشعرنا ذلك
واالتصاالت التي انهالت عيل من كل حدب وصوب ،كم هو كبري حب الناس ألبو عامر .وهنا
ال بد أن أذكر االتصاالت من السعودية وأود أن أقول إن السعوديني ملوك بأخالقهم ..وهذا ليس
من باب التملق ،وعندما يكون اإلنسان ملكاً بأخالقه فإن ذلك أهم من املنصب .وهنا أخص
بالذكر خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز واألمري سلامن واملغفور له األمري
سلطان ومن قبلهم املغفور له امللك فهد ،وزوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وهن كلهن صديقات يل..
وال أنىس دور السعودية يف تقديم املساعدات للشعب الفلسطيني فهي دوماً تعوضنا عن تقصري
بعض الدول األخرى .هذا يذكرين بحب الناس ألبو عامر.
أبو عامر كان الغطاء الواقي ،وكان الحامية لنا رغم الخالفات واملشاكل التي كنت أسببها له عرب
اإلدالء بترصيحات للصحافة ،ومل أكن أشعر بالوحدة يف ظله .أتندم عىل اللحظات التي مل أكن
معه فيها .ويف هذه املناسبة أشري إىل األقاويل الكثرية عن تخيل سهى عن أبو عامر وسفرها إىل
باريس .ما مل يعرفه مرددو هذه األقاويل أين خرجت من غزة بأمر منه ..كان أبو عامر وأنا يف غزة
عندما قصفت إرسائيل منزلنا يف حي الرمال بغزة .فطلب مني مغادرة القطاع حتى ال يقولوا إنه
يحتمي بامرأة وطفلة.
أفتقد فيه خفة الروح ،وحنانه ..تصور أنني كنت أدخل عليه أحياناً غرفة زهوة وأجده يعلمها عىل
املسدس ،وعمرها ال يتجاوز السنوات الثالث .كنت أغضب وأرصخ فكان يقول ..انت متدخليش..
ده أحسن من تعليمها رقص الباليه .ومرة ثانية وجدته بيطعم زهوة قزحة من العسل ..وكادت
أن تختنق منها وارتبك .ومن أحىل اللحظات عندما كانت زهوة تجلس إىل جانب والدها تصيل
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معه .وكانت زهوة تهدئ الوضع عندما يتأزم ..فترضب له سالماً عسكرياً يزيل غضبه .أكرث ما
أفتقده بغيابه مساعدة الناس مالياً ..وكان بعض النساء يلجأن يل طلباً للمساعدة وكانت سكرترييت
تلم الطلبات وأنا أقوم بتقدميها ألبو عامر ..وكان يقول إيه يا سهى انتي بتكلفيني يف اليوم مائة
ألف دوالر ..وعندما تحدثت عن املوضوع شوهت الصحافة املسألة واتهمتني بإنفاق مائة ألف
دوالر بالشهر .كان عند أبو عامر ملف يطلق عليه ملف سهى يضم طلبات املحتاجني ..وما كان
يرد طالباً يدق بابه .كنت أهاب أبو عامر وأتجنب غضبه ،ورغم ذلك كنت أتجرأ يف تقديم طلبات
املحتاجني وكان دوماً يوقع عليها.
بالقلم األحمر؟
نعم باألحمر ..فام كنت أقبل التوقيع باألخرض (كان معروفاً أن التوقيع بالقلم األحمر هو توقيع
ينفذ ،أما األخرض فيعني املامطلة أو عدم الرصف) .يف إحدى املرات كنا يف الشارع والناس من
حولنا وكانت هناك امرأة تحمل طفالً صغرياً وتحاول الوصول إليه لكن الحراس كانوا يعرتضون
طريقها ،فلفت انتباهه إليها ،فأزاح الحراس واقرتب منها وسألها عن حالها ..فقالت له إن ابنها
ميوت وهو بحاجة لزراعة كبد ..فسأل طبيبه عمر أبو دقة عن التكلفة ،فرد :مائة ألف دوالر.
فأعطى أوامره بالعالج رغم احتجاج الدكتور بالتأكيد ألن العملية غري مضمونة النتائج .فقال
بحدة أنت لست ربنا حتى تقرر .كان إنساناً بكل املعاين ..كان يعرف بتفاصيل التفاصيل عن
أهايل غزة .إن كل ما عمله ،وهو اآلن يف دنيا الحق ،كان خرياً .وكان يردد أمامي عبارة “السفينة
اليل ما فيها لله تغرق” .وكان يقول أيضاً “اليل بينصب عىل الله سيحاسبه”.
كم سنة عملت مع أبو عامر قبل الزواج منه؟
أنا عندما ذهبت إىل تونس للعمل يف مكتبه كنا متزوجني.
كان ذلك عام 1992؟
ال ال ..تزوجنا عام .1989
تقولني إنك تزوجت من عرفات عام َ ..1989منْ ِمن املسؤولني كان حارضاً عقد القران؟
مل يكن أي من املسؤولني الكبار شاهداً عىل عقد الزواج.
من إذن؟
سأكشف لك ألول مرة أن الشاهدين عىل الزواج كانا فتحي البحرية (االسم الحريك ألحد قادة
سالح البحرية) وحسني حسني (هو اآلن مدير مراسم الرئيس محمود عباس (أبو مازن)) ،وكان
حارضاً أيضاً مراسم كتابة عقد الزواج فتحي الليبي (اسم حريك ألحد حراس عرفات).
متى التقيت به ألول مرة؟
أول لقاء بيننا تم عام  1985يف مخيم الوحدات يف األردن ..وعلمت الحقاً أنه أعجب يب يف حينها.
وكان يطلب من والديت التي كانت تحت اإلقامة الجربية يف الضفة الغربية أن تبعث أي معلومات
من خاليل ..وأنا يف حينها كنت أحرض للامجستري يف السوربون .وكان كل مرة يراين فيها يردد عىل
مسامعي أنه لو كان أصغر شوية لكان طلبني للزواج ..كان عمره يف حينها  58سنة وكنت أنا يف
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مطلع العرشينات ،إىل أن وقعت بالفخ .هذا ما حصل وليس كام كان يردده البعض من أن والديت
التي كانت تخطط إىل ذلك إليقاع أبو عامر يف شبايك .الوالدة ظلمت كثرياً .والحقيقة أنها كانت
معارضة للزواج من أبو عامر بسبب املخاطر خاصة أنه مل يكن هناك سالم.
يعني كان عملك معه يف مكتبه غطاء للزواج؟
نعم كان غطاء.
ملاذا إذن أعلن الزواج؟
بعد أن ترسبت األخبار وترددت اإلشاعات الكثرية ،قلت له ال أستطيع أن أتحمل أكرث من ذلك.
وبعد حادثة سقوط الطائرة يف ليبيا ذهبت ألطمنئ عليه ،اعرتف يف حينها بأنني زوجته وأعلن
الزواج يف نفس العام .كنت منزعجة جداً بسبب اإلشاعات التي كانت تصفني بعشيقته .عانيت
الكثري ويف كل مرة كنت أغضب وأعود إىل باريس كان يبعث يل تذكرة طائرة ألعود ،ويطلب مني
أن أصرب خاصة يف أوقات االنتفاضة .ويقول إصربي يا سهى ..ماذا سيقول عني شعبنا املنتفض..
الناس بتموت وهو بيتجوز .صربت وتحملت وكام يقولون “إمنا للصرب حدود”.
أبو عامر كان طول عمره يرد عندما يسأل ملاذا مل تتزوج حتى اآلن ،أنا متزوج فلسطني ..كيف
نجحت يف الدخول رضة عىل فلسطني؟
أعتقد أنه الحب ..هل ميكن ألي إنسان أن يتزوج يف خريف العمر لوال الوقوع يف الحب .نيس أنه هو
يارس عرفات .وكان يقول ينتقدونني ألين تزوجت ..طيب ما هم يعودون إىل أحضان زوجاتهم طلباً
للحنان يف آخر الليل فكيف ينتقدونني .وأنا أريد أن أكمل نصف ديني وال أرتكب جرمية يف ذلك.
كيف تقيمني العالقة مع أبو عامر بعد مجيء زهوة ..هل توطدت أم فرتت؟
توطدت العالقة أكرث رغم أنه كان يرغب يف ولد .ولكن ذلك مل يغري شيئاً من مشاعره نحوها.
فعندما كان يعود إىل البيت كان يسأل أين أمي ..فزهوة تحمل اسم والدته .لقد أضفت جواً
دافئاً.
أنت أكرث من عارش عرفات يف اللحظات التي مل يكن يرتدي فيها قناع القائد والزعيم ..هل
ملستي نقاط ضعف محددة يف شخصيته؟
كان يخلع القناع كام كان يخلع البزة العسكرية ويرتدي بدلة الرياضة التي مل يغريها ،ويلبس
الشبشب إىل آخره..
هل كان ميارس الطهي؟
ال ..وكان عندما يدخل البيت يجلس وميد رجليه ويتابع التلفزيون ويشاهد ما أشاهده سواء
كان ذلك فيلامً مرصياً قدمياً أو غريه .وكان أحياناً يتابع توم أند جريي كام كان يتابع مباريات
كرة القدم مع الشباب.
هل كان يستمع لألغاين؟
ال مل يكن يستمع إىل األغاين ..وكان آخر الليل يقرأ..
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هل كان قارئاً جيداً؟
نعم كان قارئاً بعكس ما قيل عنه.
().....
أشياء ميكن القول إنك تعلمتها من عرفات..
الصرب ..كان صربه بال حدود .كان عنده جلد غري عادي ..فعندما يطلب االستيقاظ يف موعد معني..
كان يفز واقفاً يف اللحظة التي يدق فيها الباب..
مل يكن ينام كثرياً؟
ما كان ينام إال بأقراص التنويم ..دامئاً مخه شغال مثل خلية النحل .حتى أقراص التنويم مل يكن
لها تأثري عليه .عنده قوة خارقة عىل العمل.
هل كانت تقع خالفات بينك وبني أبو عامر حول قضايا سياسية أو غريها؟
نعم كنت أعارضه يف أشياء كثرية وعىل وجه الخصوص موضع كازينو أريحا الذي عارضته بشدة.
كانت معارضتي لسببني أولهام أن وراء مرشوع الكازينو يويس غونيسار رجل املوساد السابق،
والثاين ألسباب دينية ..إرسائيل ال تسمح بوجود كازينوهات قامر فوق أراضيها ألسباب دينية،
فكيف نسمح نحن بذلك؟!
من أقنع عرفات بفكرة الكازينو؟
محمد رشيد مستشاره االقتصادي ،بهدف جلب أموال رسيعة للسلطة عىل حد قوله .وكنت أقول
س
ألبو عامر كيف تربر ذلك دينياً؟! ..واآلية الكرمية تقول ( َيا أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ آ َمنُواْ إِ َّنَا ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِ ُ
اب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌس ِّمنْ َع َم ِل َّ
الش ْي َطانِ َف ْاج َت ِن ُبوهُ) .وهناك نقطة أخرى ،حيث إن موقع
نص ُ
َواألَ َ
الكازينو كان مقابالً ملخيم عقبة جرب ،يعني مقابل أحد رموز النكبة ..كيف نقبل أن نحرض الخمر
وامليرس والروسيات واألملانيات؟! ..بأي منطق وبأي دين ميكن أن نفعل ذلك؟! وعىل أي أساس
أو مبدأ ميكن أن نفعل ذلك؟! أنا أعترب الكازينو أكرب وصمة عار وأكرب خطأ ارتكبه أبو عامر ..أنا
حوربت ألين وقفت ضد التيار اإلرسائييل يف السلطة .وكنت أناقش األمر مع أبو عامر وكان يقول
يل إنني أسبب له الكثري من املشاكل .فكنت أقول له إنك إذا أردت مصدراً للامل فقم ببناء مصانع
للعامل ،هؤالء الذين لن أنىس مناظرهم وأنا أشاهدهم وأنا خارجة من مكتب أبو عامر يف غزة،
وهم خارجون يف ساعات الفجر األوىل بزواداتهم ،للحاق بالحافالت التي كانت تنقلهم إىل معرب
بيت حانون (إيرز) للتوجه من أجل العمل يف إرسائيل .وبسبب هذه املواقف ورفيض للتطبيع،
اتهمت بالفساد وقالوا إن لدي أجندات خاصة.
اتهمت باتهامات شتى من فساد إىل جمع أموال واتهمت يف مرحلة من املراحل بالتنسيق مع
خالد سالم نفسه حتى يف موضوع الكازينو.
هذا يشء يضحك ..أنا كنت أخوض حرباً شعواء مع خالد سالم.
هناك من كان يقول إن السبب وراء ذلك خالفات حول املصالح.
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خالفايت معه سببها املشاريع مع إبراهام شالوم ويويس غونيسار من رجاالت املخابرات اإلرسائيلية..
معنى التعامل مع هؤالء أننا نكافئ من عذب وقتل شعبنا مبشاريع .الكل كان يعرف موقفي هذا
سواء يف حركة فتح أو حركة حامس .ولهذا السبب كان اإلعالم اإلرسائييل يشن عيلّ حملة وكان
اإلعالم العريب أو جزء منه يسري وراءه.
أمل تكن لك أي عالقة مبشاريع االستثامر التي كانت تقام يف األرايض الفلسطينية بأي شكل من
األشكال؟
وال أي مرشوع ،وكل ما قيل بشأين يف هذا الصدد كان افرتاء.
حتى يف مرشوع رشكة الهواتف أو غريها؟
رشكة الهواتف أخذها رجل أعامل من دار املرصي ..وأتوا أيضاً برشكة البرتول اإلرسائيلية “إنريجيا”
التي يرأسها أيضاً يويس غونيسار ،وطاروا إىل تل أبيب بطائرة لتوقيع العقد .هذا يعني العودة
مجدداً إىل االحتالل .كان باإلمكان رشاء البرتول من مرص أو أي مكان آخر .كان يل مواقف كثرية
وال أنىس اليوم الذي أخرجت فيه قيادات حامس من بينهم محمود الزهار من السجون .مارست
حينها دوري كسيدة أوىل مع أنني ال أؤمن بهذه األلقاب وليس لدينا هذه الثقافة.
لنعد إىل حياة أبو عامر الشخصية ..ما أكرث ما كان يزعجك فيه ،وما أكرث ما تشتاقني إليه؟
(انتظرت قليالً قبل أن تجيب ..وتنهدت تنهيدة طويلة)
كان يزعجني فيه تعامله مع الفئة التي كانت تريد إفادة إرسائيل اقتصادياً.
أكيد كان وراء موقفه هذا حكمة أو هدف بعينه ..فهو كان يدرك جيداً ما يفعله.
كان يعتقد أن هؤالء ميكن أن يخدموا هدفاً سياسياً.
كان دامئاً يرد عىل االنتقادات بالقول إنه بدون ذاك الشخص لن نحصل عىل كذا أو كذا ..هل
هذا صحيح؟
كان يعتقد أن ذاك الشخص سيحقق له بعض املصالح العامة.
ما أكرث ما كان يعجبك فيه؟
ابتسامته ..كانت ساحرة ..يف آخر أيامه يف املستشفى كان يبدو عابساً ..وكلام كنت أدخل الغرفة
عليه يبتسم بتلك االبتسامة الساحرة .كان يرص عىل أن أنام معه يف نفس الغرفة ،مع أنني
كنت أنام يف غرفة فوق غرفته ..وعندما سئل عن السبب قال إنه يخاف من أن يطلق قناص
النار عيلّ.
لو كتب لعرفات أن يبقى عىل قيد الحياة ..كيف تتصورين حياتك اآلن؟ وكيف تقارنني حياتك
اليوم بحياتك مع أبو عامر؟
ال يجب أن نقارن ..ألن املقارنة تتعب اإلنسان .مرحلة أبو عامر انتهت وهو رمز للشعب
الفلسطيني ..ومرحلتي أنا أيضاً انتهت .أنا اآلن إنسانة عادية أحاول تربية ابنتي األمانة التي
تركها أبو عامر .رغم أنني أتابع كل صغرية وكبرية يف الوضع السيايس الفلسطيني .واملثل يقول “لو
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دامت لغريك دامت لك” .وأنا ليس لدي أي طموح سيايس .أنا اآلن أعيش حياة هادئة يف مالطا
مع زهوة ووالديت وشقيقي.
ما األشياء التي ميكن أن يقال إنك تعلمتها من عرفات غري الصرب؟
الوطنية ..رغم أنني وطنية بطبيعتي ..وحب القدس ..وكان يعشق القدس ..وتعلمت أيضاً
التقشف الزائد ..وتعلمت منه الجرأة.
هل كان يخاف من االغتيال؟
كان يقول أنا عايش زيادة .ليس هناك من ال يخاف من املوت ،ولكن كان يخاف من أن ميوت قبل
أن يحقق إنجازاً للشعب الفلسطيني .وكان دوماً يقول إنه إذا كان املسلم الهندي أو الباكستاين أو
الرسيالنيك ال يستطيع الصالة يف القدس ،وال املسيحي اللبناين أو العراقي أو الكلداين أو اآلشوري
ال يستطيع الصالة يف القدس ..معنى ذلك أنني مل أكمل مهمتي.
كان معروفاً عن عرفات حسه األمني غري العادي ..كيف كنت تتعايشني مع هذا الواقع؟
جنني عندما كنا يف تونس .فقد كان يتنقل من محل إىل محل ..يعني كل ليلة كنا ننام يف محل.
كان ذلك بسبب تخوفه من االغتيال ،خاصة بعد قصف مقره يف حامم الشط واغتيال خليل الوزير
(أبو جهاد) عام  1988واغتيال صالح خلف (أبو إياد) عام  1991وغريهام .ولكن الهوس األمني
خف بعد العودة إىل البالد.
ماذا عن ثقته مبرافقيه؟
كانت ثقته كبرية بهم ..وهنا أود أن أقول إنه ال عالقة لفلسطيني باغتياله.
كيف تصفني لحظة إعالن الوفاة؟
كنت يف الغرفة املجاورة عندما جاءين رمزي خوري ..أحسست من وجهه أن أمر الله نفذ..
فتساءلت :خالص! ..قال :خالص! وكدت أغيب عن الوعي .وصار ما صار كام ذكرنا سابقاً.
يف اعتقادك ،هل مات عرفات قتالً؟
ليس لدي أي إثبات .هناك من يقول إنه مات مسموماً وهناك من يقول مقتوالً ..أنا لدي تقرير
من املستشفى يقول إنه مات طبيعياً وليس مسموماً .مات أبو عامر ورسه معه ..لكن الوضع
املعييش الذي فرضته عليه إرسائيل ال يتحمله شاب يف العرشين من عمره.
(دخلت يف هذه اللحظة زهوة عائدة من املدرسة واستقبلتها والدتها برتحاب وعناق)
وهل لديك نسخة من التقرير؟
نعم لدي نسخة كاملة .وأعيد وأكرر أن أبو عامر مات ورسه معه وال أستطيع أن أتهم أحداً من
دون أدلة.
ماذا عن العالقة مع عائلة عرفات؟
العالقة طيبة وهناك تواصل ..فهم يتصلون بنا لالطمئنان دوماً.
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ماذا بشأن العودة إىل فلسطني؟
أمنيتي ،وإن شاء الله يجري استصدار بطاقة الهوية التي يقول اإلرسائيليون إنهم أضاعوها..
وأبو مازن رحب بالفكرة وأعد لنا بيتاً بالقرب من مقر املقاطعة.
وهل لديك جواز سفر فلسطيني؟
نعم ..لدي جواز دبلومايس.
لو مل تكوين زوجة عرفات ،ماذا كنت تودين أن تكوين؟
صحافية ومحاورة تلفزيونية ومقدمة برامج.
يعني زواجك من عرفات قىض عىل أحالمك!
ال ..حققها بشكل آخر ..فأصبح الصحافيون يحاورونني!
كيف تقضني أوقات فراغك؟
أقضيها يف القراءة وأمارس هواية امليش وأنتظر عودة زهوة من املدرسة وأزور الصديقات وأتابع
األخبار عىل اإلنرتنت وأشاهد التلفزيون ،وأحياناً أحرض حفالت السفارات.
ماذا بشأن عالقتك مع حامس؟
طيبة وتعود إىل أيامنا يف غزة ..وقد أغضبت أبو عامر كثرياً عندما كنت أتدخل لإلفراج عن قادتها
عندما كانوا يعتقلون .وأتذكر كيف أرصرت عىل اإلفراج عن الزهار عندما توفيت والدته .لكن
اآلن لدي عتب عىل حامس ..فكيف متنع إحياء ذكرى عرفات؟! عرفات ليس رئيس فتح فحسب
بل رئيس الشعب الفلسطيني ..إذا كان العامل كله يحيي ذكرى أبو عامر ..فكيف أنتم متنعونه يف
غزة؟! من أي يشء تخافون؟! يف زمن الثورات العربية مل تعد الناس تخاف من أحد .اسم عرفات
يتخطى الجميع ألنه زعيم عاملي ..مثل نيلسون مانديال وفيدل كاسرتو وتيش جيفارا.
().....
وأي جنسية تحملني؟
الجنسية الفرنسية.
وهذا ينطبق عىل زهوة؟
نعم ..ومل أكن الوحيدة التي عانت من ليىل بن عيل ..فالكثري عاىن منها حتى املعارضني التوانسة
يف الخارج .وعىل الرغم من سكويت تحت ضغوط أوروبية فإن سفري تونس يف مالطا عيل الجنزوعي
(كان رئيساً للمخابرات وهو اآلن يف السجن) نقل رسالة من ليىل الطرابليس إيل عرب سفري فلسطني،
تطالبني بالسكون وإال سعت إلخراجي من مالطا.
وهل كان لها هذا القدر من التأثري عىل الحكومة املالطية؟
مرات ميكن أن يذهب الشخص ضحية حكومات ..وال تتوقع أن يدافع عنك الكل.
594

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

•
–

•
–
•
–

•

–
•
–

•
–
•
–

لكنك مواطنة أوروبية وتستطيعني العيش يف مالطا وغريها.
نعم أنا أستطيع العيش أينام أردت ،لكنها كانت تعتقد أن مبقدورها أن تفعل يف الخارج كام
تفعل يف تونس.
تركت باريس وعشت يف مالطا يف شقة كام كان حايل يف باريس حيث كنت أعيش يف شقة
مستأجرة أيضاً.
يعني ما عندك أمالك عىل اإلطالق؟
بالقطع ليس لدي أمالك ،وأمتنى أن يكون لدي ملك وإن شاء الله يرزقني الله وأشرتي ملكاً.
().....
أليس لديك أي من ممتلكات وتاريخ عرفات؟
عندي القليل القليل ..الشباب سلموين يف املستشفى يف باريس بعضاً من بذالته العسكرية
تنس أيضاً
وكوفياته وأشياء بسيطة جداً ،لكن األشياء املهمة موجودة يف متحفه يف رام الله .وال َ
أن الكثري من أغراض أبو عامر موجودة يف منزلنا يف غزة وال أدري ما حل باألغراض هناك.
()....
أخذت الكالم من عىل لساين ..قيل الكثري عن تلك األيام واالنفجار يف اللحظة التي أعلن فيها خرب
وفاته .أتذكر ما صدر عنك من تهديدات واتهامات وتحذيرات من أنك ستكشفني املستور ..كان
كل ذلك عىل شاشات التلفزة .كان موجوداً يف املستشفى قيادات فلسطينية كبرية مثل الرئيس
أبو مازن وأبو ماهر غنيم وأحمد قريع (أبو عالء) فمن كنت تقصدين بكالمك؟
وج َّل
أنا أعرتف بأنني فقدت أعصايب ..يا أخي أنت تتحدث عن امرأة فقدت زوجها للتو .يا سيدي َ
من ال يخطئ .مل يكن املقصود بكالمي ال أبو مازن وال أبو ماهر وال أبو عالء ..كان هناك أناس آخرون.
كان هناك أيضاً نارص القدوة (ابن أخت عرفات) ومحمد سالم (محمد رشيد مستشاره
االقتصادي) ومحمد دحالن وعدد آخر.
مل أكن أعني رفاق أبو عامر وال نارص بل أناس آخرون كان يف نفسها غرض يف نفس يعقوب كام
يقولون ..وأود هنا االعرتاف بأنني أخطأت مبا صدر عني ..كانت تلك لحظات حزن وغضب شديد
وأصبت بشبه انهيار عصبي وأنا أرى أبو عامر يضيع من بني يدي.
().....
حسب قولك ليس هناك  20مليون دوالر وال معاش شهري قدره  50ألف ًا وال ما شابه ذلك.
بعدما هدأت األمور جاء أبو عالء إىل الغرفة (أبو مازن مل يستطع زيارته أو رؤيته وهو يف تلك
الحال) ومل يستطع تحمل ما رآه فأغمي عليه ..إذا كان أغمي عىل أبو عالء فام بالك بحايل أنا؟
آخر كلامت نطق بها أبو عامر وهو عىل رسير املوت
هذه مسألة مهمة سأحكيها لك .يف األيام الثالثة األوىل من وصوله للمستشفى يف باريس كان
أبو عامر يف كامل وعيه.
595

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

•
–

•
–
•
–

مل تكوين معه يف بداية مرضه يف رام الله يف  14أكتوبر (ترشين األول) .2004
مل أكن موجودة ولكنني حرضت إىل رام الله لنقله إىل باريس ..كان يتحدث عن القدس القدمية
وكيف كان هو وشقيقه الدكتور فتحي (تويف بعده بنحو األسبوعني) وكيف كانا يزوران خالهام
أبو السعود ..وأذكر هنا أن ليىل شهيد ،سفريتنا يف باريس يف حينها ،كانت موجودة وكانت تذكره.
كان أبو عامر يسميني باملرميية باعتبار أنني كنت من بني عيىس ..وإلبقائه واعياً كنت أطلب
منه أشياء مثل اقرأ لنا سورة مريم فريد ( َوهُ زِّي إِلَ ْي ِك ِب ِجذ ِْع الن َّْخ َل ِة ُت َسا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َطباً َج ِن ّياً)
ونتنقل من سورة لسورة.
كانت إنسانية أبو عامر تفوق الخيال ،وأذكر عىل سبيل املثال أن رمزي خوري مدير مكتبه أبلغني
بأن العيد عىل األبواب وأن سالم فياض (وزير املالية يف حينه) ينتظر تفويضاً برصف الرواتب..
اتصلنا بسالم ومبجرد ما دخلنا عليه قال “فيه حاجة” ..فقلنا لسالم انتظر لحظة حتى نرشح
ألبو عامر الوضع ..فقاطعني فياض قائالً يقولون إن أبو عامر يف غيبوبة فكيف سيتحدث إيل؟!
فقلت ألبو عامر إن الدكتور سالم فياض عىل الهاتف موضحاً أن العيد عىل األبواب وأنه ال بد من
دفع الرواتب ،وبلهفة تناول منا الهاتف وقال بصوت مرتفع “أهالً يا حبيب يا سالم ..وحشتني يا
أبو خالد ..وكيف بنتك يا سالم؟ وكيف خالد؟ وكيف املدام؟” .باملناسبة أبو عامر كان غاية يف األدب،
فلم يكن يصدر أوامر بل كان يسبق كالمه بعبارة من فضلك ..فقال للدكتور سالم “لو تكرمت أن
تدفع معاشات املوظفني ..العيد قرب وكامن ما تنساش إخواننا يف مخيامت لبنان” .ومل يتحامل
الدكتور سالم الوضع وبىك بحرارة ..كان ذلك قبل نحو عرشة أيام من وفاته ،وكان يف غرفته ومل
يكن بعد قد أدخل يف غرفة اإلنعاش ..وكانت هذه آخر رسالة قبل دخوله الغيبوبة وكأنها صحوة
املوت ،بعدها نقل إىل غرفة اإلنعاش والعناية املركزة .وأود أن أخرج ،كام يقولون ،عن النص ألؤكد
أن الدكتور سالم فياض مع أبو مازن هو [هام] صامم األمان للشعب الفلسطيني .واليشء الجميل
يف العالقة بينهام أن أبو مازن يعطي الدكتور سالم املجال للعمل بينام أبو عامر كان يريد أن ميسك
بكل الخيوط ،وهذه هي شخصيته ..وما يجري اليوم هو تكملة للمسرية التي بدأها أبو عامر.
يعني خالفاً ملا يقال فإن عالقتك مع أبو مازن طيبة وعىل ما يرام؟
نعم طيبة جداً ..وهو يسأل عنا دامئاً .وعندما زار مالطا زرته أنا وزهوة وكان لقاؤه دافئاً جداً..
وجلسنا ألكرث من ساعة تحدثنا فيها كثري ًا عن الذكريات.
كيف تق ّيمني أبو مازن؟
أبو مازن شخص حازم وحاسم ،أما أبو عامر فكان يرتك الحبل لآلخرين وال يقطعه ..أبو مازن
يعطي الفرصة مرة ومرتني وثالث مرات ،ولكن إذا ما متادى الشخص املعني فإنه يحسم األمر دون
تردد ،وحصل هذا مع كثري من األشخاص ،أما أبو عامر فال يحسم األمر حتى لو أخطأ الشخص
مليون مرة ..أبو عامر صنع االنتفاضة وظل يف عقلية الثورجي ،أما أبو مازن فقد فهم اللعبة
اإلرسائيلية والدولية ،وأعلن موقفه بوضوح من االنتفاضة ،مع أنه كان مع أبو عامر يف الكفاح
املسلح .أبو مازن وضع اإلرسائيليني يف وضع محرج ،وكام يقولون وضعهم يف خانة اليك ..عمل كل
ما ميكن عمله ..االنتفاضة أوقفها وأوقف الكفاح املسلح ،وأعاد التنسيق األمني ،وأدان الصواريخ
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العبثية التي كانت تقتل مائة فلسطيني مقابل كل صاروخ يطلق ..أبو مازن واضح يف سياسته ومل
يجامل أحداً ..أكرث قائد أحرج إرسائيل ..فقال لهم اعملوا ما أردتم ولن تجربوين عىل ما تريدون..
الخيار املسلح الذين تريدونه حتى تفعلوا بنا ما فعلتموه مع يارس عرفات ،لن أحققه لكم.
وال أحد هنا يستطيع املزايدة عىل أحد وخصيصاً حركة حامس ألنهم أول من توصل إىل هدنة
مع اإلرسائيليني.
يف تصورك أن أبو مازن هو القائد األكرث أمانة يف حمل رسالة عرفات؟
نعم ..أبو مازن األكرث أمانة ولكن بأسلوب مختلف ..حازم أكرث عىل طريق بناء الدولة..
أبو عامر كان األب والختيار .أبو مازن يخوض مع إرسائيل حرباً باردة جعلتهم يحدثون أنفسهم.
املسؤولون اإلرسائيليون فقدوا صوابهم من سياسته وجعلهم يرتاكضون كدجاجة مقطوعة الرأس
من بلد إىل آخر ،يف محاولة منهم ملنع هذه الدول من التصويت لصالح فلسطني يف األمم املتحدة.
فأبو مازن إذن يكمل مسرية أبو عامر بأسلوب مختلف .هناك اختالف يف الشخصية لكن أبو مازن
ماسك عىل الثوابت ..وأتحدى أن يكون أبو مازن قد وضع توقيعه عىل يشء مع اإلرسائيليني كام
يحاول البعض قوله.
وهنا أود أن أقول حقيقة وهي أن أبو مازن كان إىل جانب صالح خلف (أبو إياد) ،من املعارضني
الحتالل صدام حسني للكويت ،وكان ضد الوقوف إىل جانب صدام ،وأقول أيضاً إن املوقف من
احتالل الكويت كان من أكرب األخطاء .وأتذكر جلسة نقاش حادة وعاصفة حول املوضوع ،وسجل
أبو مازن موقفاً معارضاً لالجتياح ،وغادر االجتامع غاضباً.
يف رأيك كانت خطوة أبو مازن يف التوجه إىل مجلس األمن الدويل طلباً للعضوية الكاملة للدولة
الفلسطينية صائبة؟
بالتأكيد كانت صائبة ..وأقول للمزايدين ضجرنا من املزايدات.
كنت تتمنني لو أن شخصاً آخر خلف عرفات؟
ال ..ما كان بإمكان أي شخص آخر أن يخلف عرفات.
رغم الخالفات التي كانت قامئة بينهام؟
الخالف ال يفسد للود قضية .أبو مازن مل يتقلب وكان صادقاً مع نفسه ،هددوه بأن يفتحوا
ملفات شخصية ضده وضد أوالده فتحداهم ،أعتقد أن ذلك يف مقابلة أجريتها معه أنت .وليس
من باب املجاملة وال النفاق القول إن أوالد أبو مازن وهم قريبون من عمري ،كانوا منذ تزوجت
أبو عامر يعملون يف الخليج ،وكنت ألتقيهم عندما كانوا يزورن والديهام يف تونس ..كانوا دوماً
يعملون يف الخليج .وما داموا ال يعملون يف السياسة فمن حقهم أن يعملوا ما يريدون ،وبعدين
طول عمرهم يعملون يف األعامل الحرة .أنا مثالً من حقي ،لو قررت ،أن أعمل يف األعامل الحرة
ألنه ال عالقة يل بالسياسة ..واملشكلة بتحصل عندما تسيطر عىل أموال ومصانع يف الدولة وهم مل
يفعلوا ذلك.
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