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 رالرئيس احملاص

 ياسر عرفات
 

اإلسرائيلي احملورية واليت ارتبط امسها يعترب الرئيس ياسر عرفات من شخصيات الصراع العريب 
بالقضية الفلسطينية طوال العقود اخلمسة املاضية، وال يزال عنصرا فاعال على الساحة السياسية 

 .وحمركا رئيسيا ألحداثها

 امليالد والنشأة
ال يعرف على وجه اليقني مكان والدة حممد عبد الرؤوف القدوة احلسيين الذي اشتهر فيما بعد باسم 

آب عام / ياسر عرفات أو أبو عمار، واألغلب أنه ولد يف القاهرة يف الرابع والعشرين من أغسطس
 وعاش يف 1927، وهو االبن السادس ألب كان يعمل يف التجارة، وهاجر إىل القاهرة عام 1929

بدأ وعندما توفيت والدته وهو يف الرابعة من عمره أرسله والده إىل القدس، وهناك . حي السكاكيين
 . 1936وعيه يتفتح على أحداث ثورة 

 التعليم
 عاد مرة أخرى إىل القاهرة ليعيش مع عائلته، مث التحق بكلية اهلندسة يف جامعة امللك 1937يف عام 

، وعمل بعدها 1951حيث ختصص يف دراسة اهلندسة املدنية وخترج فيها عام ) القاهرة حاليا(فؤاد 
ترة دراسته كون رابطة اخلرجيني الفلسطينيني اليت كانت حمط وخالل ف. يف إحدى الشركات املصرية

اهتمام كبري من قبل وسائل اإلعالم املصرية آنذاك، واشترك إىل جانب اجليش املصري يف صد 
 العدوان الثالثي عام 

1956. 

 احلياة االجتماعية
  .تزوج ياسر عرفات يف سن متأخرة من السيدة سهى الطويل وأجنب منها بنتا واحدة



 التوجهات الفكرية
ينتمي ياسر عرفات إىل جيل القوميني العرب الذي ظهر يف اخلمسينيات ولعب أدوارا مهمة يف 

وقد بدأ حياته يف خنادق املقاومة لالحتالل اإلسرائيلي مث غري خطه الفكري . الستينيات والسبعينيات
. وار من خالل عملية السالمبعد أن آمن بفكرة املفاوضات والتوصل إىل احلق الفلسطيين عرب احل

وأسفرت فترة التسعينيات عن اتفاقية أوسلو وإنشاء سلطة فلسطينية يف بعض مناطق الضفة الغربية 
 .وقطاع غزة

 اندلعت انتفاضة األقصى على إثر زيارة أرييل شارون للمسجد األقصى 2001أيلول / ويف سبتمرب
 من املفاوضات اليت مل حتقق له حلم الدولة وحالة اليأس واإلحباط اليت عمت الشارع الفلسطيين
 2002وبدا ياسر عرفات يف أوائل عام . الفلسطينية واستعادة األراضي احملتلة وعودة الالجئني

مساندا لالنتفاضة رغم تصرحياته املتكررة بإدانة العمليات اليت تستهدف املدنيني من كال اجلانبني 
 .الفلسطيين واإلسرائيلي

  حياته السياسية
 حركة فتح

 للعمل مهندساً، وهناك كون هو وصديقه خليل الوزير 1958سافر ياسر عرفات إىل الكويت عام 
وهي اختصار حلركة حترير فلسطني، ) فتح( خلية ثورية أطلق عليها اسم 1965عام ) أبو جهاد(

ذلك الوقت ، وحاول منذ )فلسطيننا(وأصدر جملة تعرب عن مهوم القضية الفلسطينية أطلق عليها اسم 
إكساب هذه احلركة صفة شرعية فاتصل بالقيادات العربية لالعتراف هبا ودعمها، وجنح بالفعل يف 

 . مارس عربه نشاطا دبلوماسيا1965ذلك فأسس أول مكتب للحركة يف اجلزائر عام 

 1967يف حرب 
فدائية ضد  حينما قاد بعض العمليات ال1967برز اسم الزعيم الفلسطيين ياسر عرفات بقوة عام 

ويف العام التايل اعترف به الرئيس .  انطالقاً من األراضي األردنية1967إسرائيل عقب عدوان 
 .املصري مجال عبد الناصر ممثال للشعب الفلسطيين

 رئاسة منظمة التحرير 
انتخب اجمللس الوطين الفلسطيين ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف 



 خلفاً ليحىي محودة، وبدأ مرحلة جديدة يف حياته منذ ذلك 1964 اليت تأسست عام 1969عام 
 .احلني

 خطاب تارخيي باألمم املتحدة
تشرين /  نوفمرب13ألقى الزعيم الفلسطيين خطابا تارخييا هاما أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

خل ضمن القضايا العادلة للشعوب اليت تعاين من ، أكد فيها أن القضية الفلسطينية تد1974الثاين 
االستعمار واالضطهاد، واستعرض املمارسات اإلسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيين، وناشد 

ويف ختام . ممثلي احلكومات والشعوب مساندة الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه والعودة إىل دياره
.. ع بندقية الثائر، فال تسقطوا الغصن األخضر من يديإنين جئتكم بغصن الزيتون م"كلمته قال 

 ". احلرب تندلع من فلسطني والسلم يبدأ من فلسطني

 أيلول األسود
 أسفرت عن سقوط 1970وقعت اشتباكات بني قوات املقاومة الفلسطينية واجليش األردين عام 

وبعد وساطات عربية قررت ". أيلول األسود"اجلانبني فيما عرف بأحداث ضحايا كثر من كال 
املقاومة الفلسطينية يف العام التايل برئاسة ياسر عرفات اخلروج من األردن لتحط الرحال مؤقتا يف 

 .األراضي اللبنانية

 يف لبنان
 1978 بني عامي شنت إسرائيل هجمات عنيفة على قواعد املقاومة الفلسطينية يف لبنان يف الفترة

 بعض قواعد املقاومة وأقامت شريطاً حدودياً بعمق يتراوح بني 1978، حيث دمرت عام 1982و
مث كان االجتياح الكبري الذي احتلت به ثاين . أربعة وستة كيلومترات أطلقت عليه اسم احلزام األمين

ار ملدة عشرة ، وفرض حص1982عاصمة عربية بعد القدس ودمرت أجزاء كبرية من بريوت عام 
أسابيع على املقاومة الفلسطينية، واضطر ياسر عرفات للموافقة على اخلروج من لبنان حتت احلماية 

 .الدولية

 يف تونس
كانت احملطة الثالثة للمقاومة الفلسطينية بعد عمان وبريوت يف تونس بعيدا عن خطوط التماس، 

ة إال أن يد جهاز االستخبارات اإلسرائيلية وبالرغم من بعد املسافة بني تونس واألراضي الفلسطيني



وصالح خلف ) أبو جهاد(طالت أبرز العناصر الفاعلة يف املنظمة، إذ اغتيل خليل الوزير ) املوساد(
ومتيزت تلك الفترة مبحاوالت عرفات الدؤوبة للمحافظة على وحدة منظمة التحرير ). أبو إياد(

 . الفلسطينية

 إعالن الدولة الفلسطينية
 قراراً بقيام الدولة الفلسطينية على 1988تشرين الثاين / ذ اجمللس الوطين الفلسطيين يف نوفمرباخت

التراب الفلسطيين وعاصمتها القدس الشريف استناداً إىل احلقوق التارخيية واجلغرافية لفلسطني، 
 .وأعلن كذلك يف العاصمة اجلزائرية عن تشكيل حكومة مؤقتة

 االعتراف بإسرائيل
قد الثمانينيات تغريات كبرية يف فكر املنظمة، حيث ألقى ياسر عرفات مرة أخرى خطابا شهد ع

 أعلن فيه اعتراف منظمة 1988كانون األول / شهريا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب
الم التحرير الفلسطينية حبق إسرائيل يف الوجود، وأدان اإلرهاب بكافة أشكاله، وأعلن عن مبادرة س
. فلسطينية تدعو إىل حق دول الشرق األوسط مبا فيها فلسطني وإسرائيل وجرياهنا يف العيش بسالم

 .وبعد هذا اإلعالن توالت اعترافات العديد من دول العامل بالدولة الفلسطينية املستقلة

 رئيساً للدولة الفلسطينية
 الدولة الفلسطينية املستقلة يف وافق اجمللس املركزي الفلسطيين على تكليف ياسر عرفات برئاسة

 أنه جيري 1990، ولدفع عملية السالم أعلن عرفات أوائل عام 1989نيسان من عام / أبريل
 . اتصاالت سرية مع القادة اإلسرائيليني هبذا اخلصوص

 حرب اخلليج الثانية
 غزوه  موقفا فُسر حينذاك بأنه مؤيد للعراق يف1990اختذت منظمة التحرير الفلسطينية عام 

للكويت، مما انعكس بصورة سلبية على القضية الفلسطينية، وكانت له عواقب وخيمة على العاملني 
الفلسطينيني يف دول اخلليج، وبالتايل على االنتفاضة الفلسطينية اليت كانت مشتعلة يف األراضي احملتلة 

 .1987منذ عام 



 اتفاق أوسلو
طيين ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق كان التفاق أوسلو الذي وقعه الزعيم الفلس

 نتائج هامة على مسرية الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، إذ متخض هذا االتفاق عن 1993رابني عام 
وكان أهم . وجود كيان فلسطيين جديد على األراضي الفلسطينية مسي بالسلطة الوطنية الفلسطينية

 بالدولة اإلسرائيلية على احلدود التارخيية لفلسطني أنه أوجد ما يف اتفاق أوسلو إضافة إىل اعترافه
شرعية تقوم على االتفاقيات الثنائية وليس على القرارات الدولية .. شرعية جديدة للعملية التفاوضية

 .الصادرة

 على 1994ويف القاهرة وقع ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحق رابني عام 
 . لتنفيذ احلكم الذايت الفلسطيين يف غزة وأرحيا" رةاتفاق القاه"

 العودة إىل غزة
/  عاما قضاها يف املنفى عاد ياسر عرفات إىل غزة رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية يف يوليو27بعد 
 .1994متوز 

 جائزة نوبل
يس الوزراء حصل ياسر عرفات على جائزة نوبل للسالم باالشتراك مع رئ) 1994(ويف العام التايل 

 .اإلسرائيلي األسبق إسحق رابني ووزير خارجيته مشعون برييز 

 اتفاق طابا
 باألحرف األوىل على اتفاق توسيع 1995أيلول /  سبتمرب24وقع عرفات مبدينة طابا املصرية يف 

احلكم الذايت الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدها انتخب الزعيم الفلسطيين ياسر عرفات 
 رئيساً لسلطة احلكم الذايت يف أول انتخابات عامة يف فلسطني 1996كانون الثاين /  يناير20يف 

  %.83حيث حصل على نسبة 

 اتفاق واي ريفر
استمر الزعيم الفلسطيين يف املسرية السلمية رغم تعنت حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 



كان التوقيع على اتفاقية واي ريفر يف الواليات املتحدة نتانياهو واستمرارها يف بناء املستوطنات، و
 .1998تشرين األول /  أكتوبر23األمريكية يف 

 كامب ديفيد الثانية
متوز / مث جرت مباحثات كامب ديفيد الثانية اليت ُعقدت على إثرها يف النصف الثاين من شهر يوليو

السابق إيهود باراك والرئيس األمريكي  قمة ثالثية مجعت عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 2000
السابق بيل كلينتون يف منتجع كامب ديفيد لبحث القضايا العالقة مثل القدس واملستوطنات 

والالجئني، وانتهت القمة بعد أسبوعني بالفشل لعدم التوصل إىل حل ملشكلة القدس وبعض القضايا 
 .األخرى

 رفض مقترحات كلينتون
 رفضه للمقترحات األمريكية اليت 8/1/2001ياسر عرفات يوم االثنني أعلن الرئيس الفلسطيين 

قدمها الرئيس بيل كلينتون للجانبني الفلسطيين واإلسرائيلي، واليت تضمنت التنازل عن حق العودة 
لالجئني الفلسطينيني، وحتويل القدس إىل مدينة مفتوحة فيها عاصمتان واحدة لليهود واألخرى 

 .للفلسطينيني

 ة األقصىانتفاض
اندلعت انتفاضة األقصى احلالية ضد االحتالل اإلسرائيلي بعد الزيارة االستفزازية اليت قام هبا أرييل 
شارون يف ظل تنامي احلديث عن هيكل سليمان واحلفريات اليت تتم حتت املسجد األقصى واخلوف 

بق إيهود باراك بعنف مع هذه املتزايد من إحلاق الضرر به، وقد تعامل رئيس الوزراء اٍإلسرائيلي السا
الذي اختاره الناخب اإلسرائيلي لتحقيق -االنتفاضة ومل يستطع إمخادها، ويف عهد أرييل شارون 

 استمرت عمليات االنتفاضة واستمرت القوات اإلسرائيلية يف -األمن بعد أن عجز باراك عن حتقيقه
 300طيين ومقتل ما يزيد على حماوالت قمعها بعنف أشد أدى إىل استشهاد أكثر من ألف فلس

ويف كل ذلك كانت احلكومة اإلسرائيلية حتمل السلطة الفلسطينية وياسر عرفات مسؤولية ، إسرائيلي
ما حيدث، وساءت عالقات أبو عمار بالواليات املتحدة األمريكية اليت تبنت وجهة النظر اإلسرائيلية 

 ما تسميه اإلرهاب، وتعالت األصوات داخل باعتباره متكاسال عن اختاذ ما جيب من إجراءات لوقف
 .احلكومة اإلسرائيلية الداعية إىل طرد عرفات أو تصفيته جسديا أو اعتقاله وحماكمته

________________ 
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