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واملتوثبة واملنتظرة لأوامر �شارون ،وهو عمل مل ين�سه
له اليمني الإ�سرائيلي القومي والديني منه على وجه
اخل�صو�ص مطلقاً.
وك��ان موقف �أوري �أف�ن�يري وا�ضحاً من عرفات فقد
اع�ت�بره دوم �اً رج��ل �سالم وخماطبا جديا لإ�سرائيل
مي�ك��ن ال�ت�ع��ام��ل م�ع��ه وال ��وث ��وق ب ��ه ،وق ��ال يف ت��أب�ي�ن��ه
يف ذك � ��رى وف ��ات ��ه ك�ل�ام �اً ب �ل �ي �غ �اً يف ج ��ري ��دة ه ��آرت ����س
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة م �ع �ت�برا �إي � ��اه �أح� ��د ك �ب��ار ق� ��ادة ال �ع��امل
وزعمائه يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.
ويف ع��ام � 1993أي بعد ح��وايل �أك�ثر من ع�شر �سنوات
على لقائه عرفات �أ�س�س كتلة ال�سالم �أو غو�ش �شالوم
גוש שלום ،التي قامت �أدبياتها على �ضرورة ال ّدفاع
ع��ن فكرة �إق��ام��ة دول��ة فل�سطينية �إىل جانب الدولة
الفل�سطينية متبنية بذلك ّ
تبي
حل الدولتني ،بعدما ّ
�أ َّن��ه مل يعد هناك �إمكانية للدفاع ع��ن فكرة الدولة
الثنائية القومية ،وه��و م��ا يجعلها يف ه��ذه النقطة
بالذات يف توافق تام مع حركة ال�سالم الآن �أو � -شالوم
عاخ�شاف  -التي � ّأ�س�سها حوايل ثالثمائة من �ضباط
االح�ت�ي��اط الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين مطالبني ب�ع��ودة �إ�سرائيل
�إىل حدود  1967وقبول ّ
حل تق�سيم القد�س و�إنكار �أن
تكون عا�صمة موحدة لإ�سرائيل .
وتك�شف ��س�يرة �أوري �أف �ن�يري يف جزئها الأخ�ي�ر �أنّ
خيار تكوين احلركة كان قرارا واعيا وم�س�ؤوال؛ فقد
خ��رج من جتربة احل��زب ال��ذي �أ�س�سه يف ال�ستّينيات
ربا منذ
بقناعة �أن احلركات �أه��م من الأح��زاب ،معت ً
�سنة � 2006أن ت�أثري احلركة هو مبثابة «�أثر اللولب
ال�صغري» ال��ذي بدورانه يدفع قط ًعا �صغرية �أخرى
�إىل ال��دوران �إىل �أن يتحرك الو�سط �أو املركز نف�سه
ربا ذل��ك هو م�صري كل احل��رك��ات الإ�سرائيلية
«معت ً
امل�شابهة وقدر القوى احلية يف �إ�سرائيل يف امل�ستقبل.
ومل ي �خ��ف ق ��ط م �� �س��ان��دت��ه ت �ب �ع �اً ل �ه ��ذه ال �ق �ن��اع��ات
مل� ��ؤمت ��ر م ��دري ��د ل �ل �� �س�لام والت �ف ��اق �ي ��ة �أو� �س �ل ��و ال�ت��ي
يرف�ضها اليمني الإ��س��رائ�ي�ل��ي ال�ق��وم��ي ال��رادي�ك��ايل
والديني بالأ�سا�س واعتربها اتفاقية جيدة لل�سالم
ربا �أن البنود التف�صيلية غري مهمة.
ولإ�سرائيل معت ً
ومهما كانت الثغرات والهنات ف�إنّها ال�سبيل الوحيدة
ل�ل�خ��روج م��ن ال��و��ض��ع امل�ت�ع�ف��ن ،وه��ي و�إن ك��ان��ت كما
يقول مبثابة اجلبنة ال�سو�سرية املليئة بالثقوب �إ ّال
�أنها �أف�ضل احللول املمكنة متفقًا يف ذلك مع ما ُروي
عن عرفات وبع�ض م�ست�شاريه من �أنهم قبلوا بهذه
االتفاق باعتباره االتفاق الأف�ضل يف الظرف الأ�سو�أ.
وق��د ا�ستغل اليمني الديني الإ�سرائيلي هذااملوقف
لي�شنع على �أفنريي كما يقول يف �سريته معترباً �إياه
خائنًا ب�سبب �أن غريته مل تكن على �إ�سرائيل بقدر ما
كانت على الفل�سطينيني ،و�أن��ه عو�ضاً عن �أن ي�س�أل
نف�سه ه��ل ه��ذا االت�ف��اق ج ّيد بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل
معكو�سا ،وهو هل هذا االتفاق جيد
�أم ال كان �س�ؤاله
ً
بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني �أم ال .
�إن ه��ذا ال�ك�ت��اب ف��ري��د لي�س فقط ب�أ�سلوبه احلكائي
وال�سردي امل�شوق ولغته العربية الر�شيقة ،فقد ك�شف

خلف �شخ�صية ال�سيا�سي واملنا�ضل الي�ساري عن رجل
يتقن فن ال�سرد واحلكاية؛ فطوال ال�صفحات الألف
للجزءين ال ي�شعر القارئ بامللل وه��و ُيتابع �سرديته
ال �ت��ي حت ��اول ال ��رب ��ط ب�ي�ن الأ� �س �ل ��وب امل ُ�م �ت��ع وال�ق����ص
ال �ت��اري��خ وم�ن��اق���ش��ة ق���ض��اي��ا �آي��دي��ول��وج �ي��ة و�سيا�سية
وقانونية ،بل وفل�سفية معقدة ولهذا يظل �شهادة ال
غنى عنها مل��ن يريد �أن يفهم ج��زءا مهما م��ن تاريخ
�إ� �س ��رائ �ي ��ل احل ��دي ��ث وخم �ت �ل��ف الأزم � � ��ات ال �ت ��ي م��رت
بها وج ��زءا مهما م��ن ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات الفل�سطينية
الإ�سرائيلية واملفاو�ضات ال�سرية والعلنية التي بد�أت
قبل �أو�سلو بكثري من خالل م�صدر رئي�سي �ساهم يف
جزء كبري من �صياغتها.
والكتاب مهم � ً
أي�ضا للم�شتغلني بالق�ضية الفل�سطينية
وال���ص��راع ال�ع��رب��ي الإ��س��رائ�ي�ل��ي م��ن جهة �أن ��ه يك�شف
م��ن خ�ل�ال ال���س�يرة ال�شخ�صية لأح ��د رم ��وز الي�سار
الإ�سرائيلي الراديكايل املنتقل من �أملانيا طف ً
ال �إىل
انخراطه يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية ،بل ويف
�أ�شّ د منظماتها ّ
تلطخا بال ّدم الفل�سطيني قبل 1948
توجهه للعمل ال�صحفي فال�سيا�سي احلزبي ،ثم
ثم ُ
من خالل احلركات غري احلزبية واملجتمع املدين عن
كيفية تفكري جزء من النخبة الإ�سرائيلية الي�سارية
ال �ت��ي مل ت�ن�ك��ر ي ��وم �اً والءه � ��ا ل�ل�ح��رك��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة
ول�ك�ن�ه��ا لي�ست م���س�ت�ع��دة �إىل ال��دف��ع ب��إ��س��رائ�ي��ل �إىل
�أق���ص��ى ال �ط��روح��ات االن�ت�ح��اري��ة لليمني ال��رادي�ك��ايل
القومي والديني ،وم�ستعدة لر�ؤية ال�صراع يف جوانبه
ال �ق��ان��ون �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة دون ال �ط ��روح ��ات ال�غ�ي�ب�ي��ة
والدينية وال�شوفينية ،وقد بلغ هذا ذروته يف الطريقة
التي كان يكتبها �أفنريي عن عرفات املليئة باالحرتام
يف م�ق��اب��ل اال��س�ت�ن�ق��ا���ص ال ��ذي ع�م��ل ب��ه ك��ل ال��زع�م��اء
وال�سيا�سيني الإ�سرائيليني بدءا من بن غوريون �إىل
بنيامني نتنياهو ،وهو �أمر تتقا�سمه و�إياه كل عنا�صر
الي�سار الراديكايل الإ�سرائيلي بد ًءا من مو�شيه �سنيه
�إىل م��ائ�ير ف�ل�نر و� �ش��والم �ي��ت �أل� ��وين وم ��ائ�ي�ر بيليد

ويو�سي �ساريد وي�شعياهو ليبوفيت�ش �إلخ ....
ومل ين�س �أوري �أفنريي �أن يرتك يف الكتاب حيزًا ملن
قا�سمته حياته يف حلوها وم��ره��ا وم��ا عا�شه و�إي��اه��ا
م��ن ��ص��راع��ات وخ�لاف��ات ون�ق��ا��ش��ات ح��ول الكثري من
اختياراته ال�سيا�سية واملهنية ب��د ًءا م��ن التفريط يف
جملة هاعوالم هازيه لأحد امل�ستثمرين القريبني من
�أري��ال �شارون وغري ذل��ك .ويبدو �أن يف ما كتبه عنها
واللهجة ال�ت��ي كتب بها وال��و��ص��ف العميق للعالقة
العاطفية التي ربطت بينهما �إىل حني وفاتها ما يدل
على �أن الكتاب قد كتب من �أجل الإيفاء ببع�ض دين
لها عليه مل ُيوفق يف �أدائه وهي على قيد احلياة.
لقد ك ّلفت هذه املواقف ال�سيا�سية �أوري �أفنريي ثمناً
باهظا من معاداة اليمني الديني املت�شدد واال�ستيطاين
بلغ ح� ًدا جت��ر�أ فيه زعيم اجلبهة القومية اليهودية
ب ��اورخ م��ارزي��ل ع�ل��ى ال��دع��وة �إىل قتله حينما اعترب
�أفنريي �أن اغتيال وزير ال�سياحة الإ�سرائيلي رحبعام
زئيفي املنادي بالرتان�سفري يف حكومة �أري��ال �شارون
من قبل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني انتقاماً
الغ �ت �ي��ال �أب ��و ع�ل��ي م���ص�ط�ف��ى� ،أم �ي�ن ع ��ام اجل�ب�ه��ة يف
�أغ�سط�س � 2001أم ًرا ميكن تفهمه .
وحل�سن احلظ مل تكن حياة �أفنريي تعباً كلها ف�إىل
جانب هذه املواقف املناه�ضة عرف �أفنريي تكرمياً من
م�ؤ�س�سات عاملية فتح�صل على جائزة رايت ليفيلهوود
�سنة  2001وهي املعروفة بجائزة نوبل البديلة «ب�سبب
اعتقاده الرا�سخ يف خ�ضم العنف القائم ب�أن ال�سالم ال
ميكن بلوغه �إال بف�ضل العدالة وامل�صاحلة « كما جاء
يف ن�ص اجلائزة .
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن �أنّ الأو�� � �س � ��اط ال �ي �م �ي �ن �ي��ة ال �ي �ه��ودي��ة
وال�صهيونية اعتربت هذه ال�سرية مبثابة �سرية رجل
م�سكون ب�ج�ن��ون العظمة �أخ �ف��ى ال�ك�ث�ير م��ن معايبه
ال �ت��ي ��ص��رف��ت ال�ك�ث�ير م��ن �أ� �ص��دق��ائ��ه ورف��اق��ائ��ه عنه
وان�شقاقهم عنه� .أما هو فريى �أنَّه بالرغم من بلوغه
الثالثة والت�سعني �إ ّال �أ ّن ��ه ظ��ل كما ي�ق��ول ع��ن نف�سه
متفائال بامل�ستقبل :م�ستقبل �أط��روح��ات��ه وخياراته
من �أج��ل حل ع��ادل لل�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني
�أو ًال وال�صراع العربي الإ�سرائيلي الحقًا .ولذلك ر ّدد
دوم��ا �أن��ه ان�سلخ عن ال�صهيونية التقليدية من �أجل
�صهيونية جديدة هي �صهيونية ما بعد ال�صهيونية
ال�ت��ي جن��د بع�ض تطبيقاتها ال�ن�ظ��ري��ة يف بع�ض ما
يكتبه امل�ؤرخون اجلدد يف �إ�سرائيل عن تاريخ ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي.
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“متفائل” ألوري أفنيري
فوزي البدوي *
ال�سرية ّ
الذاتية لأوري �أفنريي (بالعربية:אורי אבנרי) الكاتب الي�ساري الإ�سرائيلي ال�شهري واملنا�صر للق�ضية الفل�سطينية و�صديق
هذا هو اجلزء الثاين من ّ
عرفات ال�شخ�صي .وهو و�إن كان �صهيوني ًا يف بداية حياته �إ ّال �أنّه يعترب نف�سه اليوم من �أن�صار ما ُيعرف بال�صهيونية اجلديدة �أو ما بعد ال�صهيونية وقد انخرط
منذ ما ُيقارب الثمانني �سنة يف كل الأحداث امل�صريية التي عرفها الكيان الإ�سرائيلي واملنطقة من موقع املالحظ �أحيانا وال�شريك �أحيان ًا �أخرى وباعتباره �صانعا
لها �أحيانا �أخرى.
و�أوري �أفنريي هو اال�سم اليهودي لهلموت او�سرتمان
امل ��ول ��ود ��س�ن��ة  1923مب��دي �ن��ة ب ��وخ ��وم الأمل ��ان �ي ��ة وق��د
تربى بعد هجرته م��ن �أملانيا �إىل فل�سطني يف بداية
الثالثينات يف �أح�ضان منظمة الإرغون �إحدى الأذرع
الثالثة الع�سكرية للحركة ال�صهيونية برئا�سة دافيد
رازئ�ي��ل ،وك��ان ذل��ك يف �سن الرابعة ع�شرة .ويذكر يف
�سريته الذاتية �أنه �سرعان ما غادرها �سنة � 1941أي
ُقبيل نهاية احل��رب العاملية الثانية؛ وك�م��ا ي�ق��ول يف
مذكراته ل�سيا�ستها املناه�ضة للعرب و�آيديولوجيتها
املعادية للق�ضايا االجتماعية.
ويذكر يف �سريته هذه �أنه عاود االنخراط يف الهاجاناه
نواة اجلي�ش الإ�سرائيلي يف حرب  1948يف لواء جغعاتي،
وبالتدقيق يف وح��دة الكوماندو�س امل�ع��روف��ة بثعالب
�شم�شون (שועלי שמשון )وهو اال�سم امل�ستوحى من
�سفر الق�ضاة من التوراة ،وعمل حتت قيادة اجلرنال
ت�سفي ت�سور ،و�شارك يف بع�ض عملياتها املعروفة.
وك��ان��ت ه��ذه احل ��رب ك�م��ا ج��اء يف م��ذك��رات��ه ه��ي �آخ��ر
توجه
ح��رب خا�ضها �ضد ال�ع��رب الفل�سطينيني فقد ّ
ب�ع��ده��ا م�ب��ا��ش��رة �إىل ال�ع�م��ل ال�صحفي داخ ��ل ج��ري��دة
ه��ارت ����س وف �ي �ه��ا اك�ت���ش��ف ح� ��دود احل ��ري ��ة ال�صحفية
ومتاعب املهنة ،فقد بد�أت بدايات نزوعه �إىل مناه�ضة
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية الر�سمية وبن غوريون حتديدا،
فاعرت�ض يف مقاالت عدة على مبد أ� م�صادرة الأرا�ضي
الفل�سطينية التي بد�أت مت�سارعة بعد  1948يف �سباق
مع الزمن ال�ستثمار النجاحات الع�سكرية وال�سيا�سية.
ول�ه��ذا غ��ادره��ا ب�سبب م��ا اع�ت�بره ح � ّدا م��ن حريته يف
الكتابة ليبد�أ يف الكتابة يف �أ�سبوعية جريدة هاعوالم
هازيه التي متكن من �شرائها من مالكها الأ�صلي .ويف
�صفحاتها �ستظهر �شخ�صية �أوري �أفنريي الأ�سا�سية
ك�م�ن��ا��ض��ل ي �� �س��اري م �ن��اه ����ض ل�ل���س�ي��ا��س��ات ال��ر��س�م�ي��ة
الإ�سرائيلية �إىل حدود �سنة  1993تاريخ توقفها عن
ال�صدور.
وقد و�صف يف �سريته الذاتية هذه بجزءيها جزءا من
الأزمات التي تعر�ض لها �أثناء �إدارته لهذه الأ�سبوعية
خ�صو�صا ب�ع��د ف�ضحه للممار�سات ال�ت��ي ق��ام��ت بها
ً
ال��وح��دة  101حت��ت ق�ي��ادة «ال�ب�ي�ل��دوزر» �أري ��ال ��ش��ارون
�سنة  1953يف ما ُعرف مبجزرة قبية الأردنية ،وهو ما
كلفه اعتداء �أع�ضاء ه��ذه الوحدة عليه وعلى رئي�س



حت��ري��ر ج��ري��دة ه��اع��والم ه��ازي��ه �صديقه ورف�ي�ق��ه يف
الكني�ست الإ�سرائيلي �شالوم كوهني؛ مما ا�ستوجب
بقاءه يف امل�ست�شفى لفرتة طويلة.
كما �سرد يف �سريته هذه ما تعر�ضت له �أي�ضاً جتربته
ال�صحفية �سنة  1955عندما َّ
مت تفجري مقر هاعوالم
هازيه بقنبلة مزروعة ب�سبب تعر�ضه بالنقد لرئي�س
ب�ل��دي��ة ح�ي�ف��ا « �أب ��ا ح��و� �ش��ي» אבא חושי مل�م��ار��س��ات��ه
املناه�ضة للعرب الفل�سطينيني.
وميكن القول �إنَّ هذه ال�سرية ك�شفت كيف �أنَّ جتربته
م ��ع جم �ل��ة ه ��اع ��والم ه ��ازي ��ه ق ��د ع��رف��ت ب ��ه م�ن��ا��ض� ً
لا
�شر�ساً يف ك�شف ��ص��ورة �إ��س��رائ�ي��ل ال�سيئة والقبيحة
دون «خ ��وف وال م��واق��ف م�سبقة» كما ي�ق��ول ه��و عن
نف�سه لي�س فقط فيما يتعلق بالق�ضايا الفل�سطينية
وال�صراع العربي الإ�سرائيلى بل و�أي�ضا فيما يتعلق
باملجتمع الإ�سرائيلي نف�سه من خالل ف�ضحه يف عدد
م��ن امل�ق��االت التي كتبها يف اخلم�سينيات ع��ن منزلة
اليهود ال�سفاردمي �أو ال�شرقيني ،وم��ا يتعر�ضون له
من التمييز ،كما ك�شف عن ف�ضيحة الفون ال�شهرية
التي هزت الأو�ساط الإ�سرائيلية الر�سمية .
و�ساهم طيلة بقاء هاعوالم هازيه يف خلق نوع جديد
م��ن الكتابة ال�صحفية مل يكن معهوداً يف الأو��س��اط
الإ�سرائيلية املحافظة �آنذاك متميزا بالدقة واحليوية
وال�صوت العايل وغري املتواطئ.
و��س��رع��ان م��ا ا��س�ت�ه��واه ال�ع�م��ل ال�سيا�سي ب�ع��د العمل
ال���ص�ح�ف��ي ف �ق��ام ع�ل��ى م��ا ي��ذك��ره يف ��س�يرت��ه ال��ذات�ي��ة
ب��امل���س��اه�م��ة ��س�ن��ة  1967وق �ب �ي��ل ح ��رب الأي � ��ام ال�ستة
ب�سنتني يف ت��أ��س�ي����س ح ��زب ه ��اع ��والم ه��ازي��ه اجل��دي��د
ليخو�ض به انتخابات الكني�ست ،وه��و اال�سم ال�شائع
للحزب الي�ساري الراديكايل املعروف اخت�صاراً با�سم
« مريي « מר”ימחנה רדיקלי ישראלי ومن خالله
متكن من دخول الكني�ست �سنة � 1965إىل حدود 1973
ت��اري��خ ان ��دالع ح��رب �أك�ت��وب��ر ث��م ليعود �إىل الكني�ست
من جديد لثالث �سنوات يف ما بني  1981 -1979وقد
خ�ص�ص �أكرب حيز من اجلزء الثاين من مذكراته لهذا
الق�سم من حياته ،حيث تب�سط يف و�صف م�شاركاته
وق�ضيته التي نا�ضل من �أجلها ،وهي ق�ضية ال�سالم
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ك ��ان يف ك�ث�ير من
مواقفه رائ��داً و�سبا ًقا يف عر�ضها والدفاع عنها .من

ذل��ك �أ ّن ��ه ،ومنذ �سنة � 1949أي ُبعيد قيام �إ�سرائيل،
�أدرك �ضرورة �إنهاء ال�صراع و�إيجاد حل مبكر ،فكان
من �أوائل من دعوا �إىل حل الدولتني و�صعوبة ال�سري
يف م�سار تكوين دولة ثنائية القومية.
فقد فهم منذ ذلك التاريخ �أنّ الوقت ي�ضغط من �أجل
حل لل�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني ،كما �أن��ه �أدرك
منذ ح��رب  1967ويف ف��ورة االنت�صارات الإ�سرائيلية
وتنامي ظاهرة ال�صحوة الدينية اليهودية �أن ذلك
هو الوقت املنا�سب لتحقيق حل الدولتني قبل فوات
الأوان .وهذا الفهم املبكر لطبيعة ال�صراع وم�ستقبله
ه��و ال ��ذي دف��ع ب��ه م�ب�ك��را �أي���ض��ا �إىل االت���ص��ال ب�شكل
�سري مبنظمة التحرير الفل�سطينية يف البداية ثم
ب�شكل ع�ل�ن��ي ،وه ��و الأم ��ر ال ��ذي ك� ّل��ف ال�ك�ث�يري��ن من
الفل�سطينيني حياتهم �إذ متت ت�صفية اثنني من كبار
القيادات الفل�سطينية من قبل تنظيم �صربي البنا
�أب ��و ن���ض��ال ال��راف����ض لأي ن��وع م��ن االت���ص��ال �آن ��ذاك،
ومن بينهما الدكتور ع�صام ال�سرطاوي ُمثل منظمة
التحرير يف ل�شبونة.
ويك�شف �أوري �أفنريي �أنَّ هذه املعار�ضة مل تكن من
ج��ان��ب الأو� �س ��اط الفل�سطينية ف�ق��ط ب��ل ك��ان��ت �أ��ش��د
وط ��أة داخ��ل املجتمع الإ�سرائيلي ،وعرفت ذروت�ه��ا يف
النهاية الأل�ي�م��ة التي عرفها �إ��س�ح��اق راب�ين على يد
�إيغال عمري ،عميل جهاز الأمن الداخلي الإ�سرائيلي.
وال��واق��ع حت��ت ت ��أث�ير ال�ي�م�ين ال��دي�ن��ي وف �ت��اوى «دي��ن
روديف» املن�سوبة فقهيا �إىل الربي مو�سى بن ميمون
القرطبي ،وقد كلفته هذه املواقف غالياً من �صنوف
ال�ع��داء والتهمي�ش ومناه�ضة ج��زء كبري م��ن ال��ر�أي
العام الإ�سرائيلي لهذه املواقف واالت�صاالت.
وك��ان��ت قمة ه��ذه امل��واق��ف و�أ��ش��ده��ا �أث� � ًرا يف ال��ر�أي�ين
العامني الفل�سطيني والإ�سرائيلي التقا�ؤه بالزعيم
يا�سر عرفات يف �صيف � 1982أثناء حرب لبنان حينما
اجتاز احلدود ،وكانت تلك هي امل ّرة الأوىل التي يلتقي
فيها ال �ق �ي��ادة الفل�سطينية �إ��س��رائ�ي�ل��ي ب�شكل علني
من �أج��ل النقا�ش ح��ول ُ�سبل حل ال�ن��زاع الإ�سرائيلي
الفل�سطيني ،ث��م ال�ت�ق��اه ب�ع��د ذل ��ك م� � ّرات ك�ث�يرة بل
ذهب به الأمر �إىل ح ّد جلوئه �إىل املُقاطعة حيث كان
الرئي�س عرفات حما�ص ًرا مدافعاً عنه من خالل درع
ب�شري حتى ال تنال منه القوات الإ�سرائيلية املُحا�صرة

