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اإلهـــداء

إلى روح والدتي عائشـة

التي ال يــزال عطــفها يغمر كيــاني

إلـــــى روح والـــــــــدي

الذي لم يفارقني طيفه طول الزمان

إلى فلسطين أبّية بأبطالها

أرض السالم وموطن األديـــــــــــــــان

إلــى شـــهداء ثــورتنـــا
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إلــى حفيدتــي عائشـــة 

قبــــــسا يضيء درب األمـــــــــاني
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تقديـــــــــــــم

»بقلم حممود عباس، أبو مازن رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية«

النوري بوشعالة، ضابط األمن التونيس، أحب كغريه من التونسيني، فلسطني وانترص 
لقضيتها. رافق قيادهتا خالل فرتة مقامها يف تونس )1982 - 1994( فكان أمينا عىل سالمتها 

وأمنها. بقي عىل إيامنه بعدالتها ودائم الوفاء هلا.



12

مل يقترص اهتاممه بالقضية الفلسطينية عىل فرتة حتّمله مهمة احلامية األمنية للقيادة الفلسطينية 
بل تواصل انشغاله بأمرها حتى بعد انتهاء املهمة حني عادت القيادة الفلسطينية سنة 1994 
إىل موطنها املستقل وأحيل هو عىل التقاعد وخلد إىل الراحة بعد مسرية عمل جديرة بالتقدير.

يف كتابه »قبس من الذاكرة.. مذكرات ضابط أمن« يأخذنا من جديد إىل فلسطني، لكن 
التاريخ  فلسطني  أيضا  وإنام  فحسب  املقاومة  وفلسطني  القضية  فلسطني  ليس  املرة  هذه 
واحلضارة. فلسطني ملتقى الثقافات ومهد الديانات ونقطة االرتكاز بني الرشق والغرب.

يف حمور خترّي له عنوانا جيمع بني طرافة اللفظ وعمق املعنى »يف تونس يشء من فلسطني«، 
حيدثنا املؤلف بإسهاب عن كل أبعاد العالقة التي تصل فلسطني بتونس يف املايض واحلارض، 
مربزا باخلصوص حضورها الراسخ يف الوجدان التونيس واملغاريب عموما منذ األزمنة القديمة 
ومدى تفاعل الشعب التونيس، بكل فئاته ورشائحه، مع كل املحن التي ابتليت هبا فلسطني.

يف هذا اإلطار يرسم لنا مشهدا بديعا جيمع أطرافه من حقب متباعدة يف التاريخ العريب 
املغاربة )سكان  بنا إىل أزمنة خلت يف رحلة مع  الفلسطيني يف خط رابط موصول فيعود 
املغرب العريب الكبري( وقد هّبوا، منذ قرون يف حركة تضامنية نبيلة، لنرصة املجاهد الكبري 

صالح الدين األيويب يف حترير القدس من الوجود الصليبي. 
الزعيم  بذهلا  التي  ملتابعة اجلهود اخلرية  املايض  القرن  بنا إىل عرشينات  ثم يرحتل  ومن 
الشيخ  بقيادة  الفلسطينية  املقاومة  إزر  شد  أجل  من  الثعالبي  العزيز  عبد  الشيخ  الوطني 
أمني احلسيني ضد املستعمر الربيطاين الذي ما إن توارى حتى استنبت مكانه ذاك الكيان 
االستيطاين الصهيوين الذي ال يزال جاثام عىل أرض فلسطني. ويتوقف املؤلف عند حمطة 
التارخيي الذي مجع  اللقاء  التونسية من خالل  الفلسطينية  مضيئة أخرى يف تاريخ العالقة 
يف منتصف أربعينات القرن املايض بالقاهرة بني زعيمني نذرا حياهتام لقضايا الوطن ومها 
الطاهر  الفلسطيني حممد عيل  املناضل  القدير  والصحايف  بورقيبة  احلبيب  التونيس  الزعيم 
جيسدان الصورة الناصعة للتضامن والتعاون بني جناحي الوطن مرشقا ومغربا ويرضبان 
أروع مثل يف نحت املصري املشرتك. مجع بينهام اهلدف املوحد والقضية الواحدة فقام بينهام 
جرس للتعاون الصادق سيتعزز يف قادم السنني عرب حمطات أخرى لعل أمهها احتضان تونس 
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املقاومة الفلسطينية حلظة اجتمع عليها األعداء وخذهلا األصدقاء فتنادوا وتواصوا مجيعا 
برتحيلها إىل حيث استقر هبا املقام يف تونس التي احتضنتها بام يليق هبا رغم ما سيتبع ذلك 
مدنيون  وسياسيون  عسكريون  قادة  الضيافة  أرض  عىل  يغتال  حني  ومواجع  فواجع  من 

فلسطينيون متتزج دماؤهم بدماء نظراء هلم يف تونس.
ويدّون لنا املؤلف بقدر كبري من التفصيل والدقة املحطات املؤملة التي مرت هبا املقاومة 
الفلسطينية وقياداهتا بتونس بدءا بالغارة اإلرسائيلية الغادرة عىل مقرات القيادة الفلسطينية 
بضاحية محام الشط واغتيال أيب جهاد واغتيال القياديني الثالثة أيب إياد وأيب اهلول وفخري 
العمري وزرع أجهزة تنصت واخرتاق بمكتبي اخلاص بتونس. هذه املعلومات التي ينقلها 
به املؤلف من صدقية ونزاهة، حيث من  النوري بوشعالة تكتسب صدقيتها مما عرف  لنا 
املؤكد أن من ضمن هذه املعلومات ما بلغنا مبتورا ومنقوصا ومنها ما وصل إلينا ضبابيا 

وغائام ومنها ما ورد زائفا خيدم أهدافا ومصالح مغرضة.
قصة التالحم بني تونس وفلسطني هلا فصول متعددة اجتهد النوري بوشعالة يف تقّص 
للنداء وجتشموا  الذين استجابوا  التونسيني  املتطوعني  املئات من  مآثرها. يذكرنا بقصص 
املتاعب فنهضوا، خالل حرب 1948، من جندوبة وقفصة وصفاقس وقابس ومدن الساحل 
إىل فلسطني ملا تناهت إليهم أخبار املكائد من تقتيل وهتجري وتقسيم لشعب منغرسة جذوره 
الثقافية  النخب  خاضتها  التي  الضارية  املعارك  ويستعرض  والتاريخ.  االرض  أعامق  يف 
واالعالمية والدينية يف مواجهة الدعاية الصهيونية عىل أرض تونس حتت مظلة املستعمر 

الفرنيس ورعايته.
ويروي لنا ما كان يتحىل به من حيطة وحذر لتأمني سالمة من هم برفقته من الفلسطينيني. 
الفلسطينيني وما يتطلبه ذلك  انتباه اجلميع ملا يلحظه من حالة االستنفار لدى  كان يلفت 
من إجراءات استباقية وقائية. كان أيضا شديد احلرص عىل القيام بام يلزم من الدوريات 
وإجراءات املعاينة والتفقد فال خيلد للنوم والراحة قبل أداء مهامته كاملة دون نقصان. هذا 

سلوك كنا عليه شهودا.
وبحكم مهمته األمنية واملسؤولية التي أنيطت بعهدته واملتمثلة يف املرافقة املقربة واحلراسة 
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األمنية لعدد من الزعامء والقادة الفلسطينيني، فقد تقاسم النوري بوشعالة مع كل هؤالء 
آالمهم وآماهلم وتطلع معهم إىل أحالمهم وانتظاراهتم حتى صاروا، بعد فرتة، يف عودهتم 
آمنني إىل أرضهم. كام خصص هلم حيزا فسيحا من الكتاب فأورد سريا ذاتية ضافية للزعيم 
يارس عرفات والقياديني خليل الوزير وصالح خلف وهايل عبد احلميد وفخري العمري. 
وال أخفي رسوري بأن أقرأ يف هذا السياق كالما مجيال يف شخص أراه شيمة من شيم الكرام 

لدى صديق أعتز بصداقته.
لكل ذلك يكون الكتاب إضافة نوعية ستثري املدونة الفلسطينية تارخيا وحضارة ومقاومة 
مع االعتقاد الراسخ أن هذا العمل قد استنفذ جهدا سخيا وأنجز بصدق وإخالص واستند 

إىل قيم نضال والتزام جتاه قضية عدها أحرار العامل كله مظلمة القرن العرشين.
هذا يف ما خيص فلسطني.

اخلاصة  بحياته  يتصل  ما  منها  املؤلف.  هبا  اهتّم  أخرى  ومشاغل  قضايا  الكتاب  ويف 
وشؤونه الذاتية ومنها ما يندرج ضمن القضايا الوطنية لبلده. من مدينة صفاقس، باجلنوب 
التونيس موطن مولد املؤلف وسنوات النشأة األوىل، يطوف بنا النوري بوشعالة بني مدن 
له ذكرى موشومة يف كيانه: شغب  تونسية أخرى كالفحص وباجة وتونس. يف كل منها 
الطفولة ومرحها، مقاعد الدراسة يف مراحلها االبتدائية والزيتونية، لوعة هجر أخيه التي 
اكتوى هبا طويال، رحيل األم مبكرا ومن بعدها وفاة األب وما تبع ذلك من مواجع، املظامل 
التي واجهته يف أداء وظيفته. هي قضايا موغلة يف الذاتية لكنها أيضا محالة معاين ودالالت 
عميقة يمكن للقارئ استجالؤها دون عناء عند مروره بدقائق النص. فهي ليست يف النهاية 

من قبيل حطام أزمنة قد زال االنتفاع هبا.
ويف خط تصاعدي مواٍز، يستعرض املؤلف سلسلة من األحداث والتحوالت السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية يف ظل عهدي احلبيب بورقيبة وزين العابدين بن عيل: ذكرى ثورة 
18 جانفي 1952 عىل املستعمر الفرنيس التي انتهت باستقالل البالد التونسية، اغتيال الزعيم 
النقايب فرحات حشاد، الرصاع بني الشقني اليوسفي والبورقيبي، املحاولة االنقالبية سنة 
1962، معركة اجلالء ببنزرت، احلركة االحتجاجية املرتبطة بردة فعل الرئيس املرصي مجال 
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عبد النارص عىل خطاب الرئيس بورقيبة بأرحيا عام 1965 ومن بعدها احلركة االحتجاجية 
للشعب التونيس ضد العدوان االرسائييل عىل مرص سنة 1967، تصاعد احلراك السيايس 
واالجتامعي خالل سبعينات القرن املنقيض )اليسار واإلسالميون( واملواجهة بني أجهزة 
احلكم ونقابيي االحتاد العام التونيس للشغل، أحداث قفصة املسلحة سنة 1980 وأحداث 
اخلبز سنة 1984 وانتهاء بتنحية بورقيبة وصعود بن عيل إىل سدة احلكم ليسقط بعد 23 
سنة بفعل ثورة 2011. هذه األحـداث عاشـها املؤلف من مـواقع خمتلفة، أوردها مرتابـطة 
وغري مفككة وأحاطها بفيض من الشهادات واملقاربات والتحاليل حتى تؤلف يف ما بينها 
سجال خيتزن مالمح مرحلة أكثر من نصف قرن من التحوالت واملتغريات التي عاش عىل 

وقعها املجتمع التونيس.
قضية حمورية أخرى نقرأ عنها يف الكتاب كالما بليغا ونلحظ بشأهنا مقاربة عميقة تتعلق 
باملؤسسة األمنية بني الواجب املهني والتوظيف السيايس. وقد ارتبط ذلك بمسألة أعمق 
وأشمل هي الثورة التونسية. ذلك أنه يف خضم احلراك الثوري برزت املؤسسة األمنية عالمة 
سوداء يف املشهد العام. هي حامية النظام املتداعي، هي من قتل شهداء الثورة، هي من متادت 
يف قمع حركة االحتجاج ويف املحصلة أضحت العدو الرئييس للشعب الثائر الذي طاملا تأذى 
من بعض أركاهنا تعذيبا وتنكيال. هنا يتدخل النوري بوشعالة إلزاحة االلتباس وإيضاح 
املسألة، فهو العارف بدواخلها والعامل بمناهج وأساليب تسيريها. يؤكد املؤلف لقارئه أن 
املؤسسة األمنية بمختلف أسالكها ما كان هلا أن توجد يف األصل إال كمرفق عمومي خدمة 
للشعب واملجتمع، تسهر عىل نفاذ القانون وحفظ أمن املواطن والوطن. غري أنه حيصل أن 

يستبد هبا نظام احلكم فيطوعها إىل أهداف غري أهدافها ومهام خمتلفة ملهامها.
ندرك أن املؤلف قد بذل جهودا مضنية يف البحث والتحقيق والتوثيق حتى جاء التأليف 
طافحا باملعلومات واملعطيات التي يعرس يف كثري من األحيان البوح هبا حني قدر هلا أن تبقى 
مركونة يف خانة األرسار. وندرك أيضا أن النوري بوشعالة مل يفقد يف ما أتاه حّسه األمني وال 
نخاله جترد من عناوين واجب التحفظ ومراعاة موجبات األمن القومي بل عرب بكل جرأة 
وشجاعة عىل قول ما ينبغي قوله وكشف ما حيق للناس أن يعلموه من حقائق أريد هلا أن 
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تظل لعهود طي الكتامن والتخفي. لذلك تكلم النوري. تكلم بالرصاحة واجلرأة والصدق. 
تكلم مثل كل التونسيني الذين استبقوا إخواهنم يف سائر الوطن الكبري يف كرس صنم العروش 
التي ال تزال تتحكم بأنفاس »الرعية« فكانوا كعادهتم محاة العرين أباة، يناشدون لدى املوت 

حق احلياة.
آمل أن يكون الكتاب رافدا يثري املكتبة الفلسطينية والعربية وأمتني للنوري كل 
النجاح والتوفيق واهلل أسأل العزة واملجد لتونس منارة هنتدي بنورها عىل درب احلرية 

إىل فلسطني.
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شهـــــــــــــادة

»بقلم فاروق القدومي، أبو اللطف
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية«

كتب النوري بوشعالة متدفقا باملعلومات السخية والصور والوثائق الغزيرة ما مل يكن ممكنا 
قبل ثورة احلرية والكرامة.. كتب ما مل يكتبه رجل أمن بحكم احلظر املرضوب عىل األمنيني 
وتقاليدهم إبان احلكم السابق... كتب مستنكرا تغييب احلقائق يف الدواخل املكتومة... كتب 
عن املظامل التي تعرضت له من قبل السلطة احلاكمة... كتب مسامها يف تربية وتأطري وتوجيه 
جيل الثورة وشباهبا مؤمنا باملواطنة سبيال للحرية والكرامة، مدركا بأن املواطن يبني باحلقيقة 
واملوضوعية وسالمة املنهج وهو يف سبيل ذلك حلق بعيدا عن السجال الدائر يف تصفية احلسابات 
سبيال لتقديم جتربته التي تستهدف فحسب مصالح شعبه وبلده بعيدا عن أي هنج ثأري ال يستند 

إىل احلقائق حلوة كانت أم مرة مؤمنا بأن احلقيقة ال تسيئ إال للدماء الفاسدة.
ووقائع  يوميات  عن  بوشعالة  النوري  يتحدث  واجلريء،  والنوعي  الفريد  كتابه  يف 
النشأة بني حقبتني خمتلفتني: احلقبة االستعامرية وعهد االستقالل مستعرضا تلك احلقبتني 
يف جغرافيا وطنه من الشامل إىل اجلنوب يف رسد متسق وجهد كان  بذله دون شكوى فهو  

يعرف أن احلصاد أمجل.
كام استعرض يف كتابه »اخلصيب« العالقة التارخيية بني تونس وفلسطني وذلك العقد 
ويف  تونس،  يف  أشقائهم  ضيافة  يف  وكوادرها  الثورة  قادة  أمضاه  الذي  الزمن  من  احلافل 
العقد من وقائع مثرية جرت خالل مهمته  الشهيد يارس عرفات وما ختلل هذا  مقدمتهم 
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ملسؤولية املرافقة األمنية أيضا لعدد من الزعامء العرب واألجانب خالل توافدهم عىل تونس 
يف ضيافتها وضيافة القيادة الفلسطينية.

كتاب النوري بوشعالة: قبس من الذاكرة، كتاب ثري باملعلومات والرسديات املتتالية 
واالستخالصات اهلامة حلقبة بالغة األمهية خصوصا عىل الصعيد الفلسطيني حيث كانت 
املحطة االخرية التي عادت منها القيادة الفلسطينية وكوادر الثورة الفلسطينية إىل الوطن 

بعزة وكرامة.
العقد  ذلك  كنفها  يف  الذين عاشوا  الفلسطينيني  كل  ذاكرة  يف  نحتت  قد  تونس  ولعل 
التارخيي احلافل من الزمن والذي بات ومهام طال الزمن فصال ال يمحى التاريخ الفلسطيني 

والتاريخ التونيس.
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مقـــدمة

مل تكن الكتابة قبل الثورة أمرا متاحا إال يف احلدود التي تقبل هبا سلطة احلكم، هذا يف ما 
يتعلق باملشهد العام. أما بخصوص األمنيني فليس من التقاليد وال من املألوف لدهيم إصدار 
تآليف مهام كان فحواها باستثناء بعض املنشورات التقنية اخلاصة بمناهج عملهم أو بالضوابط 
املهنية والتي ينحرص توزيعها والتعاطي معها عىل املنتسبني للمؤسسة األمنية دون غريهم.

تواصل احلال عقودا طويلة فظلت احلقائق مغيبة يف الدواخل املكتومة إىل أن انقشع الغيم 
وانعتقت األنفس بمفعول ثورة احلرية والكرامة، ثورة 17 ديسمرب/كانون أول 2010 / 14 
جانفي / كانون الثاين 2011  فانربى شباب األحياء، حتت الوقع املتسارع لألحداث، ويف 
توق كبري لصون ما أنجزوه بآالمهم وآماهلم، يتجمعون يف حلقات حول املواقد واملتاريس 

يرتصدون التحركات املشبوهة ويتصدون لدعاة الفوىض.
إىل  الكبار، نجتمع  كنا نحن  الصقيع،  ملقاومة شدة  الشاي والقهوة  أكواب  وعىل وقع 
الشباب بغاية التأطري والتوجيه واملؤازرة فكانت تطرح بيننا يف هذه األسامر ونحن مأخوذون 
واألمني  السيايس  وفيها  االجتامعي  فيها  عدة.  وقضايا  مسائل  والتحرر،  االنتصار  بنشوة 
وغري ذلك من القضايا التي أضحت مدار اهتامم الناس وانشغاالهتم. ورسعان ما تتوالد 
بيننا التعاليق والتحاليل واالستنتاجات غري أن أكثرها يأيت عىل غري ما هو مرجتى من الدقة 

واملوضوعية وعمق يف الرؤية ووجاهة يف املنهج.
ما  فإن  مهمة،  بدرجة  تعنيني  ال  وتعددها  أمهيتها  عىل  األخرى  القضايا  كانت  وإذا 
يتصل باملجال األمني يثري يّف رغبة شديدة يف التدخل وأشعر أن ذاكريت طافحة باملعطيات 
واملعلومات التي تساعد عىل تصحيح ما يروج من أقاويل وتصويب ما يشاع من أخطاء. 
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وكل ذلك من أجل إنارة الرأي العام بحقائق األمور وإرساء منهجية واقعية يف تناول الشأن 
العام، ذلك أنه يف سالمة تقويم املايض تقام األسس الثابتة واملتينة لبناء املستقبل.

وامتدت هذه احلوارات لتشمل كل جماالت املشهد اجلديد الذي تعيشه البالد  واتسعت 
منهم،  العديد  أضحى  حتى  وأمنيني  وسياسيني  ومثقفني  إعالميني  من  عديدين  لفاعلني 
من  أقدمه  ما  بأمهية  االقتناع  بعد  بإحلاح  يدعونني  والزمالء،  األصدقاء  من  وباخلصوص 
رشوح، إىل تدوين ذلك ضمن السجال الوطني. لذلك عهدت لنفيس أن أضع بني يدي 
القارئ هذا الكتاب وليس من داع لكتابته إال كشف حقائق أريد هلا أن تبقى طي العتمة 
والكتامن، وإن ظهرت فهي غائمة ومبتورة ال تنري طالبها بقدر ما توّلد لديه حالة من اخللط 
واالرتباك. وقد ثبت العزم لدّي يف إنجاز هذا العمل بعد أن أحاطني أصدقاء وخاّلن كثريون 
به الصحف والقنوات اإلذاعية والتلفزية  يتابع ما تفيض  بالنصح واملؤازرة خاصة وكلنا 
واإللكرتونية التي امتأل هبا املشهد اإلعالمي اليومي، من حوارات وتقارير ومقاالت اتسم 
بعضها باملغاالة واتسم بعضها اآلخر بقلب احلقائق فأضحى بذلك السابحون باألمس يف 

فلك السلطة زعامء اليوم وأبطاال ثوريني.
آمل يف أن جيد األهل واألقارب، ال سيام منهم الشباب، يف هذا الكتاب ما يثري لدهيم 
شيئا من احلنني إىل املايض. فقد خّصصت املحور األّول منه لتسليط األضواء عىل ما ختتزنه 
الّذاكرة من وقائع يف فرتة النشأة، من الطفولة إىل الشباب عرب مراحل متالحقة بني حقبتني 

خمتلفتني: احلقبة االستعامرية وعهد االستقالل، وكذلك بني أماكن متعددة شامال وجنوبا.
ملسريهتا  واملتتّبعني  والعسكرية  السياسية  ورموزها  الفلسطينية  بالقضية  املنشغلني  ولعل 
الداخل  له من مؤامرات يف  تتعرض  الصهيوين وما  العدّو  املتواصل مع  النضالية يف رصاعها 
واخلارج وإقامة قيادهتا ضيفة ببالدنا ألكثر من عقد من الزمن شهدت خالله انكسارات مل تنل من 
عزمهم الثابت وانتصارات انتهت هبم إىل إعالن دولتهم املستقلة يف أواخر سنة 1988، والعودة 
إىل أرض الوطن يف منتصف التسعينات، سيقفون عىل خفايا بقيت طي الكتامن أو حبيسة األروقة 
الضيقة. فقد أبرزت يف كتايب ما يصل تونس وفلسطني من روابط التاريخ واحلضارة واملصري 
املشرتك. كام عرضت فيه جوانب عديدة من العالقة التي مجعتني عن قرب بالقادة الفلسطينيني 
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ويف مقدمتهم الزعيم يارس عرفات أبو عاّمر. عالقة اتسمت عىل الدوام بالصدق والوفاء. ويف 
ارتباط وثيق بذلك سيّطلعون عىل وقائع شتى حصلت خالل مبارشيت مسؤولية املرافقة األمنية 

لعدد من الزعامء العرب واألجانب خالل زياراهتم لبالدنا يف مناسبات ومهام خمتلفة. 
أمـا املتتـبعون لـلشأن األمنـي بالبـالد يف مـا قـبل ثـورة 17 ديسمرب / كـانون األول - 14 
جانفي/ كانون الثاين ومنهم عىل وجه اخلصوص رؤساء ترّشفت بالعمل حتت إمرهتم وزمالء 
بإمكاهنم إدراك أن املؤسسة  فإنه  بالتعاون معهم ومنظورون أرشفت عىل قيادهتم،  سعدت 
األمنية مل تكن بمختلف أسالكها وفرقها أفضل حاال من بقية مكّونات املجتمع. فهي مل تكن 
بمأمن من مظامل السلطة احلاكمة. فقد طالتها هي األخرى يد العسف والقهر، ثم إن نظام احلكم 
قد عمل عىل توظيفها باستمرار أداة طّيعة مهمتها األساسية تأمني مواقع احلكم. وسيدركون 
أيضا أن املؤسسة األمنية ظلت يف غالبها عصّية عىل التوظيف واالستخدام السلبي. لذلك 
تعرض عدد كبري من األمنيني للعديد من مظاهر التعذيب والتنكيل حيال مواقف هلم انتهت 

هبم إىل االنحياز لنداء الضمري وإرادة الشعب وحرمة الوطن وسلطان القانون.
ولكل الذين سامهوا يف إشعال فتيل الثورة حتى زال االستبداد وكل األمنيني الرشفاء 
الذين انترصوا للشعب والوطن وكل السياسيني الصادقني الذين يبذلون نفسهم ونفيسهم من 
أجل تقّدم البالد وحتّررها وإىل خمتلف مكّونات املجتمع املدين التي تتفانى يف خدمة الصالح 
العام أن يدركوا أن التاريخ سيحفظ هلم ما فعلوا من أجل إعالء شأن هذا البلد يف كنف مناخ 
تسوده الكرامة واحلرية وحيفظه أمن مجهوري ليس فيه ألحد نزعة التسّلط واالنفراد باحلكم.
أنتهي بشكر كل الزمالء واألصدقاء من تونسيني وفلسطينيني الذين ساعدوين عىل وضع 
هذا الكتاب. فقد آزرين البعض بالنصح والتوجيه وأمدين آخرون بام تيرس هلم من املعلومات 
وساعدوين عىل االطالع عىل ما أمكن من الوثائق وأعانني البعض عىل أن يكون الكتاب 
بني يدي القارئ بأيرس السبل. وال لوم وال عتاب عىل من أخذته سمة من التعايل الزائف 
يف التعامل مع ما كنت أسعى لبلوغه. ويبقى للقارئ وحده تقويم ما يقدم إليه والتعاطي 

معه بالنقد واإلثراء.
رجائي أن أكون وّفقت يف ما سعيت إليه وباهلل كل التوفيق. 
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ذاكرة صبا

نشأت يف بيئة اجتامعية حمافظة لكنها متطلعة إىل آفاق أرقى وأرحب، فكان ذلك يدفع  
يب إىل أن أكون يف املستقبل، ذا درجة علمية مرموقة وهو ما كان يأمله والدي أو صاحب 
مقاوالت ناجح يف نفس مهنته. أّما أن أكون شيئا آخر غري ذلك فإنه مل يكن حتى جمّرد افرتاض 
حمتمل. ورغم مشاغله الكثرية ووفرة عدد أرسته، كان والدي يبذل قصارى جهده ويسّخر 
كل ما لديه من إمكانيات مادية من أجل حلم يراوده سنني طويلة وهو أن يراين حاصال عىل 
مؤهالت علمية. لذلك مل يّدخر جهدا ومل يبخل بامل يف سبيل تأمني دراستي يف مرحلة أوىل 
بمسقط رأيس صفاقس، ثم يف مرحلة الحقة بالتعليم الثانوي الزيتوين بتونس العاصمة. 
وكان من فرط الرغبة لديه يف أن يراين عىل مدارج العلم يلقبني بالشيخ النوري تيّمنا بأخيه 
غري الشقيق الشيخ التوفيق وعم والده الشيخ حممد الطاهر بوشعالة املتحصلني عىل مراتب 
علمية عليا ومها من خرجيي جامع الزيتونة. وكنت عىل أتم االستعداد والرضا للسري عىل 

هذا الدرب وأقاسم والدي نفس هذا احللم الذي يراوده.
بنفس ما أبداه أيب من حرص واهتامم من أجل بلوغ ما نصبو إليه، مل أتوان يوما يف االجتهاد 
واملثابرة لنيل املبتغى رغم ما كنا نواجهه من صعوبات تتعلق بابتعادنا عن عائالتنا وتواضع 
املرافق املخصصة للدراسة والسكن والتنقل. لكن كل اجلهود املبذولة مل تكن، عىل أمهيتها، 
كفيلة بتحقيق املسعى فتوقف مسار الدراسة يف حد ما كنت أقنع به وال أرتضيه لنفيس وذلك 
بسبب فاجعة وفاة والديت والتي انضاف إليها تعّجل والدي بزجية جديدة مل تكن حمل رىض 
العائلة. لذلك وجدتني، وقد انسّدت آفاق الدراسة، أشارك، من حيث ال أشاء، والدي 
اإلرشاف عىل تسيري مقاوالت البناء. وإن مل أكن عىل قناعة تامة بذلك، فقد ألزمت نفيس 
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به إىل حني تتهيأ الظروف بام يمكنني من ترتيب بعض املسائل التي تساعدين عىل االلتحاق 
بأخي الذي سبقني إىل ديار اهلجرة، إلمتام الدراسة يف اختصاص يف األشغال العامة، فكان 

العمل باملقاوالت مهمة مؤقتة حّتمتها ظروف آليت عىل نفيس ختّطيها يف أقرب اآلجال.
نصائح والدي وتوجيهاته هلا أسلوب خاص من الصعب أن تفصل فيها بني النصيحة 
إىل  دفعا  ويدفعك  يقودك  أم  تريد  حيث  إىل  يوجهك  أنه  تدرك  أن  العسري  ومن  واألمر. 
مبتغاه، إىل الوجهة التي حددها لك. فال زلت أراه يردد عىل مسمعي: »أن تتخّصص يف 
املقاوالت وتزيد يف تطوير براعتك فيها يكون من األفضل واألجدى، بالنسبة لك وللعائلة 
أيضا، من أن تنضم إىل سلك األمن الوطني وتعمل فيه. فأنا الذي شارفت عىل النهاية، قد 
أفنيت حيزا واسعا من عمري ألقيم لك وإلخوتك هذا الرصح من املقاوالت والعالقات 
فال جتعله يتهاوى ويندثر، فأنت أوىل من اجلميع واملؤهل أكثر منهم للحفاظ عليه وتنميته، 
ولست أرى سواك من أخوتك أو غريهم أعّول عليه يف هذه املهمة املصريية. وليس بالعسري 
عليك أن تستجيب إىل هذه الرغبة الوجدانية العميقة بام يسّهل عيل العيش بقية العمر يف 

راحة وطمأنينة«.
املشاعر  فيه  متتزج  الذي  املوقف  هبذا 
ال  الذي  والعتاب  واملقاربات  بالنصائح 
احلياة،  إرادة  متّلكته  من  حكمة  من  خيلو 
تفيض عطفا  التي  األبوية  املشاعر  وبتلك 
وشفقة عىل األبناء ظّل والدي احلاج عامر 
لفرتة  حيارصين  بوشعالة  عيل  الصادق 
واإلرصار  العناد  بذلك  وحييطني  طويلة 
هبدف احلفاظ عىل كيان األرسة حتى وإن 
كان لذلك أثره السلبي يف انطالق املبادرة 
نحت  يف  الفاعلة  واإلرادة  لألبناء  احلرة 

والدي املرحوم احلاج عامر الصادق عيل بو شعالةالكيان الذايت املنفرد.
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فهل يمكن فهم مثل هذا املوقف عىل أنه سلوك أبوي تلقائي يرمي إىل احلفاظ عىل البنية 
التسلط  ذاك  هو  أم  والتاليش  التبدد  من  ملكية  من  لدهيا  ما  ومحاية  التفكك  من  األرسية 
العائيل وخاصة سلطة األب، رئيس العائلة، رب األرسة املستبطن يف الالوعي لكن يطفو 
عىل السطح كلام الحت مؤرشات التاميز والتحرر لدى األبناء يف االختيارات والتوجهات 
الفكرية واالجتامعية بام يوحي، ولو إهياما، بأن الروابط األرسية مهددة بالتفكك وما ينتج 

عن ذلك من أحكام اعتباطية جتعل من كل توق إىل التحرر رضبا من التمرد بالعقوق.
كان ذلك يف حلظة مفصلية من حيايت حيث وضعتني األقدار يف مفرتق الطرق وال بد 
يل أن اختار االجتاه طبقا إلراديت دون سواها. أخي الذي قيض له أن ختلص من الروابط 
البناء. ولعله كان  أشغال  ميدان  للعمل، هو اآلخر، يف  بفرنسا  املطاف  به  استقر  العائلية، 
يستشعر حالة الضيق التي أعيشها واعتبارا حلسن الطالع الذي صادفه يف العمل باملهجر مل 
يتوقف عن دعويت، وبكل إرصار لاللتحاق به حيث جمال التعلم متقدم خاصة يف ما يتعلق 

باألشغال العامة.
متواصلة،  حلقاته  يكتمل.  حني  إىل  فشيئا  شيئا  لبناته  ترتاكم  متواصل  بناء  احلياة  »إن 
إيتاء إضافة تضفي عىل وجوده معنى وتكسب فعله  مراحله متالحقة، وفضل كل منا يف 
بقية العمر إال وأنا أملح هذه الصورة تتجسد  مغزى وحتقق له إنسانيته. وليس يل أن أهنأ 

فيك« هكذا تكلم والدي ذات يوم.
وعندما اطلعت يف إحدى أيام ربيع 1964 عىل ذاك البالغ الصحايف، الصادر بجريدة 
الصباح بشأن انتداب أعوان أمن، وجدتني مأخوذا برغبة جاحمة يف املشاركة يف تلك املناظرة 
لكن ليس ألخّتذ من ذلك مهنة قارة، بل فقط من أجل أن أكون يف وضع خيّول يل احلصول 

عىل جواز للسفر.
مل أكن يوما من الّساعني لالنتساب للميدان األمني لكن األقدار شاءت أن أكون، عرب 
مراحل متالحقة، من ضمن اإلطارات األمنية فعملت بإخالص يف عديد املواقع واستجبت 
لنداء الواجب بكل ما يلزم من االلتزام واالنضباط. وتبعا لذلك وجدتني، لسنني طويلة، 
التونسية والعربية  املهنية، مرافقا أمنيا مقّربا لعديد الزعامات  قرابة ثالثة عقود من حيايت 
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والعاملية. وشاءت األقدار أن تكون يل مع كل من هذه الزعامات حمطات وحلظات ال تزال 
عالقة بذاكريت. 

يف خضم هذه التجاذبات التي تتقاذفني، كان لزاما عيّل أن أحسم األمر: السفر إىل فرنسا، 
هذه اجلنة املوعودة، بناء عىل ما يرد عيّل من توصيف من أخي املقيم هناك أو البقاء يف تونس 
للحفاظ عىل املسار الشغيل الذي دأبت عليه األرسة، أم ألتحق بسلك األمن أي االنضامم 

للوظيفة العمومية يف جمال عليه من املآخذ ما يوّلد يف النفس اإلحساس بالنفور واخلشية.
كان عيّل أن أعالج األمر من خمتلف جوانبه. فهو وإن كان حيتمل قدرا هاّما من التوفيق 
بني تقاطعاته، فإّنه حيّتم البّت النهائي والقاطع. لذلك مل انتظر طويال حتى انتهيت إىل رسم 

خارطة الطريق.
املرتفعات  فيها  أحيانا.  وتتقاطع  حينا  تتوازى  ومسارب  خطوط  فيها  اخلارطة  هذه 
واملنخفضات واملنعرجات، فيها حمطات ومواقف عديدة ومتعددة، أبعادها جغرافية وتارخيية 

وسياسية واجتامعية بني الذاتية والعائلية.
املسلك اجلغرايف فيها ينطلق من مدينة صفاقس، موطن املولد والنشأة ومنها إىل مدينة 
الفحص يف الشامل ثم إىل تونس العاصمة، ثم باجة، إحدى واليات الشامل الغريب التونيس 
ثم هناية املطاف تونس العاصمة. مواعيدها التارخيية والسياسية عديدة ومتعددة متواترة من 
االستعامر الفرنيس، انطالق الثورة املسلحة 1952 واغتيال الزعيم النقايب فرحات حشاد 
بنزرت  ومعركة  اجلمهورية  إعالن  اليوسفي،  البورقيبي  والرصاع  الداخيل  االستقالل  ثم 
احلراك  انطالق  واإلنسانية،  االجتامعية  وتداعياهتا  التعاضد  جتربة  السياسية،  ومالبساهتا 
26 جانفي الذي تصفه بعض الدوائر باخلميس األسود، ثم  الطاليب وتفاعالته، انتفاضة 
انتفاضة 1984 الذي اصطلح عليها بأحداث اخلبز ثم انقالب نوفمرب/ ترشين الثاين 1987 

وما تاله....
عناوين عامة ستعقبها رشوح وتفاصيل. مدينة صفاقس تتوّسط البالد من رشقها، تعيش 
أغلب فرتات السنة مناخها احلار، لكن موقعها اجلغرايف يساعدها عىل تلطيفه، فهي تستحم 
بامء البحر وهوائه يف رشقها وتستظل بظالل غابات الزيتون يف غرهبا. كام يغدق عليها البحر 
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من خرياته فيدر عليها صيدا وفريا من األسامك يتفنن األهايل يف حتويله إىل أطباق متنوعة 
شهية ونافعة. وتنعم عليها غابات الزيتون بذلك الزيت الذي كاد ييضء وإن مل متسسه نار. 
وبني هذا وذاك تتهيأ املدينة ألن تكون ذاك الفضاء العمراين واالجتامعي ذا اآلفاق الواعدة.
وصفها الرحالة واملؤرخون والشعراء. مر هبا الرحالة ابن بطوطة سنة  1324 ميالدية 
قادما من مسقط رأسه طنجة قاصدا البقاع املقدسة وذكرها كمحطة من املحطات التي مر 

هبا يف رحلته هذه.
ويف كتابه املسالك واملاملك، يذكر أبو عبيد البكري أن »صفاقس مدينة عىل البحر مسّورة 
وهلا أسواق كثرية ومساجد وجامع. وسورها من صخر وطوب وهلا محامات وفنادق وبواد 
عظيمة وقصور مّجة وحصون ورباطات عىل البحر، وفيها منار مفرط االرتفاع يرقى إليه 
يف مائة وستني درجة... وصفاقس يف وسط غابة زيتون ومن زيتها يمتار أهل مرص وأهل 
املغرب وصقلية والروم... وهي حمط السفن فإذا جزر املاء بقيت السفن يف احلصاة وإذا مّد 
رجعت السفن. يقصدها التجار من اآلفاق باألموال اجلزيلة البتياع املتاع والزيت وعمل 

أهلها يف القصارة والكامدة كعمل أهل اإلسكندرية وأكثر وأجود«.1
 ذكرها الرحالة أمحد التيجاين يف رحلته بني تونس وطرابلس فيام بني سنتي 706 و708 
هجرية فيقول »وصلنا إىل صفاقس فرأيت مدينة حارضة ذات سورين يميش الراكب بينهام 
ويرضب البحر يف اخلارج منها... يصطاد هبا السمك أنواعًا تفوت اإلحصاء وببحرها يوجد 
صوف البحر الذي عمل منه الرقيعة امللوكية وربام وجد يف بحرها صدف يشتمل عىل لؤلؤ 

صغري«.2
وبخالف ما تذهب إليه بعض املعتقدات الشعبية، فإن كلمة صفاقس طبقا ملا يؤكده 
املؤرخون كلمة بربرية وتعني اخلندق أو احلزام كام هو الشأن لكلمة »تربورة«. وال تزال 
مدينة صفاقس حتتفظ بمعامل تارخيية يمكن أن نذكر منها باخلصوص السور بأبراجه 

أبو عبيد اهلل البكري – كتاب املسالك واملاملك طبعة املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات والدار   1
العربية للكتاب بتونس ص 669

أمحد التيجاين – الرحلة  2
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وقالعه وحصونه، باب اجلبيل، باب الديوان، اجلامع الكبري، جامع سيدي بوشويشة، 
كمون  عمر  سيدي  منارة  الكراي،  عيل  سيدي  سليل  الكراي،  بلحسن  سيدي  مقام 
وبرج النار الذي كان يلعب دورا مهام يف محاية املدينة ضمن شبكة املنارات املوّزعة عىل 
سواحل افريقية بام كانت ترسله من إشارات ضوئية أو دخانية عند تقبل املعلومات 

أو إبالغها لآلخر.
وتقع مدينة صفاقس عىل خليج قابس وهي مركز الوالية )املحافظة( والية صفاقس. 
تقع جغرافيا عىل خط العرض 34.42 شامال وعىل خط الطول 10.51 رشقا. تعّد صفاقس 
ثاين أكرب املدن التونسية بعد تونس العاصمة التي تبعد عنها 270 كلم إىل اجلنوب الرشقي. 

وتعترب العاصمة االقتصادية للبالد التونسية.
يقطن صفاقس حسب التعداد العام للسكان الذي أعده املركز الوطني لإلحصاء خالل 
جانفي 2014  حوايل مليون نسمة ويتقدم فيها العمران ومن حوهلا برسعة ويتمدد خاصة 
نحو الغرب. ومن مناطقها: سّكرة ومنزل شاكر وقرمدة والعني واألفران وتنيور وسيدي 
منصور وساقية الزيت وساقية الداير والعوابد وأحياء شعبية عديدة مثل حي البحري وحي 

محزة وحي شاكر. 
لقد حظيت صفاقس بأن تكون عاصمة للثقافة العربية سنة 2016 حسب ما صدر عن 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(. 
   ومّمن يذكر ابن رشيق يف األنموذج من شعراء صفاقس عيل بن حبيب التّنوخي، هذا 

الذي يقول يف وصف مدينة صفاقس التي هبا ولد وفيها نشأ.

صفاقس ألرض  ســقــيــا  واملـــصـــىل  املـــصـــانـــع  ذات 
اخلليج  إىل  القصري  فحمى  ــال  ــع امل ــي  ــام ــس ال ــا  ــرصه ــق  ف
يــقــول حني يــكــاد  ــد  ــل ب ــــــــزوره أهــــــال وســهــال  ت

وكأنه والبحر حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس تارة عنه ويمال  
ـــــارة ـــد زي ـــري ـــــّب ي ص وىل  الـــرقـــبـــاء  رأى  فـــــإذا 
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يف مركز الشيحية، بطريق تنيور، بالضاحية الشاملية ملدينة صفاقس، يوم الثالثاء الرابع 
من شهر مارس/ آذار 1941، يوم شتوي غائم مل تتوقف سامؤه الداكنة منذ بدايته عن زخ 

كميات كبرية من الغيث النافع يروي حقوال بدأت للتّو تستقبل ربيعها الزاهر.
 بعد الظهر بقليل، يف ذلك املنزل الفسيح، وسط اجلنان، تعالت موجات من الزغاريد 
والتباريك تعلن أن، أنا النوري احلاج عامر الصادق عيل بوشعالة، قد جئت إىل احلياة. هكذا 
أخربتني احلاجة خدجية بوشعالة، عمة والدي، القابلة3 التي كانت أول من تقبل مقدمي، 

مثلام فعلت مع كل مواليد العشرية. 
والديت عائشة بنت محودة بن عيل قوبعة كانت عند والديت الزوجة الرابعة أليب لكنها 
يف ذلك احلني ال تزال تتقاسم الزوجية مع رضهتا منانة بنت أمحد املصمودي التي ساعدت 
والدي عىل االرتباط هبا. فالزوجتان السابقتان أليب كانتا عندئذ مطلقتني. الزوجة األوىل 
لوالدي، دوجة بوشعالة أنجبت سنة 1923 أخي األكرب الصادق ثم توفيت ليتواصل النسل 

مع من تبعها من زوجات ال يرتدد والدي يف جتديدهن كلام عّن له ذلك.
كنت، أنا النوري بوشعالة، االبن الثاين ألمي والسابع ضمن باقي األخوة وكنا 11 فردا، 

سبعة ذكور وأربع إناث.
بعيدة  ويف دفء  بمناطق  الذي تشغله عّنا، يف غالب األحيان، أعامله  يف غياب األب 
 – املزغني  – عائلة  الشعري  القراطي - عائلة  – عائلة  العشرية واألجوار: عائلة اجللويل 
عائلة قوبعة -  عائلة القرقوري – عائلة اهلنتايت – عائلة العيادي –عائلة شطورو – عائلة 
مقديش – عائلة قطاطة – عائلة الزغل – عائلة لندة – عائلة عبد املوىل - وغريها، نشأت 
طفولتي، أنا وأخي عبد العزيز، يف حي سكني هادئ وبيئة عائلية حمافظة بعيدين عن هبرج 

املدينة ومالهيها.
 يف أوائل سنة 1954 من القرن املايض بدأت تستهوينا األنشطة الكشفية فبادرت رفقة 
قيادته  توىل  اإلسالمية«  »الكشافة  اسم  عليه  أطلقنا  كشفي  فريق  بتأسيس  أترايب  من  مجع 

القابلة: امرأة مسنة عادة ذات خربة بشؤون النساء تساعد املرأة عىل الوضع. ذكر ابن خلدون يف مقدمته هذا   3
االختصاص الطبي لدى املرأة
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النوري املختار الطريقي وكنت أنا مالزمًا قائد فرقة وكان معنا، كناشطني، كل من شقيقي 
عبد العزيز وابن عّمي عبد اللطيف بن ابراهيم بوشعالة واملنصف اجلّمويس وحممد شاكر 
كنا  وغريهم.  الطريقي  ومصطفى  املزغّني  ويوسف  الفرخية  واملنجي  طقطق  املجيد  وعبد 
نستعمل يف ذلك ما تيرّس لنا اقتناؤه من قطع قامش نصنع منها راية تونسية وشارة كشفية. 
كانت األمهات والقريبات يساعدننا يف ذلك، يف أجواء مفعمة بالفرح واالبتهاج ممزوجني 
باخلشية واحلذر واخلوف من إثارة حفيظة املستعمر الفرنيس وأعوانه الوشاة والذين كانوا 
يسّمون يف صفاقس يف ذلك العهد الغرانطة. ومل يستمر مجعنا طويال حيث تفرقنا عن بعضنا 
ألسباب دراسية وسكنية. مع اإلشارة إىل أن هذه الفرقة الكشفية أثمرت حاليا فوج الشيحية 
بقيادة صابر الفورايت، وهو فوج متكامل، به مجيع األقسام ومنضوي حتت الكشافة التونسية 
بقيادة  الرواد واألحباب  وينشط عىل الصعيد املحيل واجلهوي والوطني وبه رابطة قدماء 
الذكرى اخلمسني  2004 للمشاركة يف إحياء  القراطي. وقد متت دعويت سنة  حممد رابح 

لتأسيس هذا الفوج. 

يف مرحلة أوىل من مسارنا املدريس، يف أواخر األربعينات من القرن املايض، التحقنا 
الفرنسية بساقية  العربية  باملدرسة االبتدائية »البدر« بمركز الشيحية ومنها إىل املدرسة 
الزيت ومها مؤسستان تربويتان ال تزاالن قائمتني. ثم، يف مرحلة الحقة، تم نقلنا إىل 
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مدرسة باب الغريب بصفاقس املدينة  وذلك عىل إثر هجوم تالمذة من مدرسة عبيد القرآنية 
املحاذية نتج عنه حرق سيارة مدير املدرسة مسييل Missili وهو من املعمرين الفرنسيني، 
عقبه طرد عدد كبري من التالميذ من طرف املتفقد اجلهوي بيان Péyen باالستعانة من 
جيش املستعمر. وكان من ضمن املطرودين عّمي عبد العزيز بوشعالة الذي كان يكربين 
بسبع سنوات. لذلك وخشية تعرضنا، انا وأخي، ألعامل تنكيل وانتقام رأت العائلة من 

األفضل نقلنا من هذه املدرسة.
   يميض نسق احلياة بني »اجلنان« صيفا ووسط املدينة شتاء. يملك والدي منزال فسيحا 
باجلنان )البستان( ويتوزع عمله بني معارص الزيت يف فصل الشتاء وأشغال البناء يف ما تبقى 
من السنة. ويف هذا املجال وذاك كانت وسيلة النقل الرئيسية املتداولة العربة التقليدية وهي 
عربة جمرورة تعرف بالعامية عندنا »بالكّريطة« والتي دأب والدي عىل امتالك العديد منها 
لترصيف شؤونه الشغلية. كان ذلك حتى بداية اخلمسينات من القرن املايض حني بدأ أيب 

يتعامل مع املكننة فاشرتى سيارة من نوع س 4 فرنسية الصنع.
   أما يف جمال اإلنارة، كانت الوسائل مقترصة عىل الرساج النفطي وهي الوسيلة املتداولة 
تقريبا يف كامل أنحاء البالد، إىل جانب »الكربيلة« وهي عبارة عن آنية توضع هبا مكعبات من 
اجلري مغّمسة يف املاء فتترسب منها أبخرة غازية تشتعل فتشيع هبرة من الضوء. هذا باإلضافة 
إىل الشمعة التقليدية أو القنديل الزيتي وأخريا »الربيميس« وهو أيضا جهاز يعمل بواسطة 

النفط. هكذا كان بيتنا بالضاحية الشاملية ملدينة صفاقس قبل أن يصلها التيار الكهربائي. 
   يف العطلة الصيفية لسنة 1953 التحقت مع أخي ببقية العائلة التي استقر هبا املطاف 
بمدينة الفحص بالشامل التونيس. هناك تسّوغ والدي منزال فسيحا. ويف حني كانت تدفعنا يف 
هذه الرحلة مشاعر الشوق لالنضامم إىل العائلة بعد فراق طويل، مل يكن باإلمكان التخلص 
من اإلحساس بالفرقة جتاه النسيج االجتامعي الذي نشأنا يف رحابه ال سيام تلك العالقات 
احلميمية التي ربطتنا بأترابنا وأجوارنا وأهالينا. ولكن مل يكن لنا إال أن نندمج يف هذا املحيط 

اجلديد املغاير كليا لنمط احلياة الذي نشأنا فيه بصفاقس.
ويقيض  اخلصوص  وجه  عىل  والشعري  القمح  حصاد  أشّده،  عىل  احلصاد  موسم  كان 
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العامل الفالحون كامل يومهم يف احلقول واملزارع التي حيتكر ملكيتها املعّمرون الفرنسيون 
والطليان وبعض العائالت التونسية ميسورة احلال. ويف املساء ترسي احلياة يف رشايني املدينة 
ال سيام احلانات التي تستجلب زبائنها خصوصا من بني املعّمرين األجانب وبعضا من كبار 

املوظفني التونسيني.
فتكتظ أرجاؤها  املدينة سوقها األسبوعية  السبت واألحد من األسبوع، تعيش  يومي 
بالوافدين من القرى واألرياف املتامخة للتسّوق والتزّود بمستلزمات العيش وباخلصوص 
باخلضار واللحوم بام يكفي إىل حني موعد التسّوق القادم. أما يوم األحد، فهو أيضا يوم 
إىل  وخيرجون  ملبسهم  يف  يتأنقون  الذين  املعّمرين  حضور  فيه  يطغى  األسبوعية،  الراحة 

احلانات واملطاعم بعد أداء الصالة بالكنيسة التي تتعاىل نواقيسها صباحا.
 يف هذه األجواء املفعمة بالنشاط واحلركية، كّنا، نحن الشباب، نتحّفز إىل مستقبل أفضل 
وآفاق أرحب. يف عهد االستقالل، عند بداياته، ال سيام خالل العطل املدرسية صيفا، ويف 
غياب ما يشد الشباب من ماله، بدأنا ننجذب إىل مواقع ثقافية وتربوية نرتادها طلبا للرتفيه 
واملعرفة. لذك كثريا ما كنا ننخرط تلقائيا يف الشبيبة الدستورية ونتعاطى مع ما تقدمه لنا 
من أنشطة تربوية واجتامعية. وكنا نقبل بشغف عىل نوادي املرسح نتدرب فيها عىل أصول 
الفن الرابع ونتّوج ذلك بتقديم أعامل مرسحية ليلية بفضاءات متواضعة اإلمكانيات باهلواء 
الطلق لكن ذلك حيظى بإعجاب األهايل ورضاهم. وكنا أيضا نتسابق مرتني يف األسبوع 
إىل الفضاءات نفسها للحصول عىل مقاعد أمام شاشة السينام ننهل مما يقدم لنا من أرشطة 

باألبيض واألسود من قصص وأحداث تثري لدينا الفرح واملتعة.
يف سنة 1952 بلغت والدي دعوة من أحد معارفه عيل دقدوق يملك دكانا بمدينة الفحص 
والفول  والبقوليات كاحلمص  والشعري  القمح  احلبوب وهتريبها:  من  أنواع  ويشتغل يف جتارة 
هذه  يف  االجتار  وكان  صفاقس.  مدينة  وخاصة  التونيس  اجلنوب  مدن  إىل  الفحص  مدينة  من 
الفرنيس  املستعمر  املنع رغبة  الفرنسية ومرد هذا  السلطات االستعامرية  قبل  املواد حمظورا من 
يف هنب ثروات البلد املحتل وتوجيهها إىل فرنسا يف حني يبقى مواطنوه األصليون يعانون الفقر 
واخلصاصة. ومن خالل عمله هذا كانت تربطه صالت وثيقة برئيس مركز اجلندرمة اجلزائري 
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األصل اسمه يوسف بسبويس. ويف إطار هذه العالقة طلب منه أن يدّله عىل مقاول ماهر يف البناء 
ألنه قد اشرتى مقسام من األرض ويعتزم إقامة منزل فخم بمدينة الفحص. هكذا كانت الفرصة 
سانحة ليقع االختيار عىل والدي ليتوىل املهمة التي قبلها دون تردد ألهنا ستكون فاحتة آفاق جديدة 

يف العمل بعد فرتة الركود بوالية صفاقس وحتّكم الوجود االستعامري بكل جماالت العمل.
 وأذكر ذلك اليوم 5 ديسمرب/كانون االول 1952 حني كنت مرافقا أليب يف طريقه رفقة 
صديقه عيل دقدوق إىل الفحص، عىل متن سيارته اليس 4، حيث اضطررنا للتوقف عند 
حواجز عديدة من اجلندرمة. تسبب لنا ذلك يف تأخري كبري عن وصولنا إىل مقصدنا وقد 
علمنا بعد ذلك من طرف يوسف البسبويس رئيس مركز اجلندرمة بالفحص، والذي كان 
حينذاك منشغال بام حدث بخرب اغتيال املناضل النقايب الزعيم فرحات حشاد عىل يد عصابة 

ما كان يسمى باليد احلمراء. 
إىل  الوالد  فاضطر  األشغال  واتسعت  اآلفاق  انفتحت  بنجاح،  املهمة  أنجزت  أن  بعد 
العملة من بني األهل  املكي والصادق والطاهر وعدد آخر من  الثالثة  بأوالده  االستعانة 
انطلق العمل من جديد  الدزيري )اجلزائري(  الراغبني يف ذلك. ومن حضرية  واألقارب 
يف بناء منازل حلرفاء آخرين، هم من كبار جتار املدينة أصييل مدينة جربة وبعض املوظفني 
اإلدارّيني السامني القادمني من عديد املدن األخرى، ثم اتسع جمال النشاط بعد االستقالل 
وزغوان  القريوان  الثالثة  بالواليات  عامة  منشآت  لبناء  عمومية  عطاءات  عىل  بحصوله 
وسليانة وخاصة يف قطاع الرتبية كأقسام باملدارس االبتدائية بمناطق الدغافلة وعني بطوم 

والبالطة والناظور وسيدي ناجي والسبيخة والعاميم وصواف وبئر الشاوش وغريها...
نقيض صيفنا يف أجواء مرحة إىل حني موعد العودة املدرسية، وبمالبس جديدة. عدت وشقيقي 
عبد العزيز إىل صفاقس تاركني وراءنا رصيدا بدأ يتشكل من العالقات مع األجوار واألصدقاء 
اجلدد إىل جانب ما ألفناه من احتفاالت وأجواء مل نعهدها من قبل بموطننا األصيل الذي ال يزال 
مشدودا إىل نمط حياته املحافظ. غري أن وطأة هذا االشتياق قد خفت بعد أن تواعدنا مع العائلة 

أنه بإمكاننا املجيء إىل الفحص خالل العطل املدرسية  يف انتظار العطلة الصيفية.
1955 مل خيل من املفاجآت التي ستحدث رشخا عميقا يف  املوسم الدرايس 1954/ 
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هذه املسرية الدراسية القصرية. خالل هذه السنة حتدث خصومة عنيفة بني أخي عبد العزيز 
وبني ابن أحد املقربني من املعمرين الفرنسيني باملنطقة. وألنه ليس باإلمكان، أو من غري 
املفيد، مواجهة السلط األمنية االستعامرية، قّرر صهرنا، احلبيب العّفاس زوج أختي غري 
بإحلاح  يدعوه  بوالدي  االتصال  شؤوننا  عىل  ويقومان  حيتضناننا  اللذان  رشيدة،  الشقيقة 
إىل رضورة نقلنا إىل الفحص إلبعادنا عام قد حيصل من تبعات ما حدث. كان ذلك خالل 
شهر أفريل/نيسان، أي يف منتصف السنة الدراسية، حيث مل يكن ممكنا االلتحاق بإحدى 

املدارس األخرى.

عم جدي، الشيخ حممد الطاهربن احلاج محودة 
بوشعالة

جامع بوشعالة بمسقط رأيس صفاقس
 شيده جد أيب سنة 1884- م

يطل علينا منطق الصدفة من جديد وحيدث أن يكون أليب، ضمن أجواره وخالنه، 
ابناه،  عالقة بالطيب معط اهلل، صباحيي )حاجب( بدار اخلليفة )املعتمدية( يدرس 
الطيب  يس  علم  وملا  العاصمة.  بتونس  الزيتوين  الثانوي  بالتعليم  والطاهر،  عاللة 
بأمرنا حيث انقطعنا عن الدراسة، أبدى استعداده ملساعدتنا حتى ألتحق، أنا وأخي، 
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بالتعليم الثانوي الزيتوين عىل خطى أحد أعامم جدي، الشيخ حممد الطاهر بن احلاج 
محودة بوشعالة )1888م / 1977م( الذي كان مدرس درجة أوىل بفرع جامع الزيتونة 
بمدينة صفاقس وحاصال عىل شهادة يف القراءات وعمنا من األب الشيخ التوفيق 
بوشعالة الذي كان أحد خرجيي اجلامعة الزيتونية وقد حتصل عىل شهادة التحصيل 
سنة 1949 إضافة إىل أن كل العائلة حمافظة من ذلك أن جّدي لألب عيل بوشعالة 
قد ابتنى مسجدا بمركز الشيحية مسقط رأيس، سنة 1884 م أي بعد احتالل فرنسا 

لتونس بثالث سنوات.
 وال زال هذا املسجد قائم الذات ومسجال ضمن املعامل األثرية. وقد كان هذا املسعى 
حمل ترحاب وتقبل من طرف الوالد.  ويف نفس هذا املجال كان لوالدي وعمي حمرز بوشعالة 
سنة 1955 رشف بناء جامع األمان بمنطقة مونفلريي بالعاصمة التونسية وقد أرشف رئيس 
اجلمهورية احلبيب بورقيبة يف موكب رسمي هبيج عىل تدشني هذا املسجد الذي ال زال 

منارة دينية يذكر فيها اسم اهلل.

الزعيم بورقيبة لدى تدشينه جلامع األمان بحضور والد املؤلف احلاج عامر بوشعالة الذي توىل انجاز اجلامع 
والشيخ حممود بالطاهر أحد مشايخ جامع الزيتونة املعمور سنة 1959
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لتجعل  اجتمعت  املعطيات  هذه  كل 
الزيتوين  الثانوي  التعليم  إىل  توجيهنا  أمر 
هدفا يسري املنال، فقط كان ال بد للمرتشح 
هلذه الوجهة أن يكون قد حفظ مخسة عرش 
بتزكّية  الكريم وأن حيظى  القرآن  حزبا من 
علمّية من الشيخ بعد عملية تقويم واختبار 
صعب  الرشط   هذا  يكن  مل  الغرض.  يف 
معط  عاللة  السيد  منا  طلب  أن  بعد  املنال 
اهلل االنطالق، حتت رعايته وبتأطري منه، يف 
حفظ القرآن الكريم. وبحلول الصيف كنا 

قد أتينا عىل انجاز املهمة كاملة.
 1956  /1955 الدراسية  السنة  يف 
حتّولنا، كام هو موعود، إىل التعليم الثانوي 
بباب  الطابع  صاحب  جامع  فرع  الزيتوين 
املشهورة  الشعبية  األحياء  أحد  سويقة، 
االختبار  اجتزنا  البداية  يف  بالعاصمة. 
ونجحت أنا لكن أخي عبدالعزيز مل حيالفه 
بنهج  التحضريي  اجلامع  إىل  فأحيل  احلظ 
الطابع  صاحب  جلامع  املحاذي  احللفاوين 
يف  التحضري  عملية  لتتواصل  احلي  بنفس 

انتظار اختبار آخر.
 يف جامع صاحب الطابع الذي يديره آنذاك الشيخ الفاضل حممود بالطاهر وحممد الصغري 
الشايب كقيم عام، جلوسا يف شكل حلقات، تتلمذت عىل يدي عدد من الشيوخ املدرسني، 
أذكر منهم الشيخ املغراوي يف مادة التوحيد والشيخ الطاهر النجار يف مادة الفقه اإلسالمي 

جامع األمان بمونفلريي – تونس العاصمة

صورة يل مع شقيقي املرحوم عبد العزيز سنة 1957
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والشيخ احلبيب اهليلة يف مادة اآلداب وعبد العزيز بن حممود يف مادة النحو والرصف وغريهم. 
بعد االنتهاء من ساعات الدراسة، نعود إىل مقر اإلقامة اخلاص بالطلبة واملحاذي للجامع 
ونتفرغ إلعداد أطعمتنا وجلب حاجياتنا من األسواق من حولنا. ويف آخر كل أسبوع تتاح 

لنا فرصة العودة إىل األهل بمدينة الفحص.

املؤلف يتوسط رفيقي الدراسة عمر كمون وأمحد عباس - سنة 1960 
بإقامة بن تنفوس هنج جامع الزيتونة - تونس

استمرت الدراسة بجامع صاحب الطابع سنتني انتقلنا بعدها إىل جامع هنج الباشا بالقصبة 
وسط العاصمة، ثم إىل املدرسة الثانوية ابن خلدون الكائنة بشارع 9 أفريل/نيسان )أصبحت 
يف وقت الحق كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية(. ورفقة ثلة من أقراين، منهم أمحد عباس وعمر 
كمون اللذان كانا ينتسبان إىل الشعبة العرصية ثم تابعا تعليمهام يف كل من العراق وسوريا.
الزيتونة وبالتحديد بإقامة بن تنفوس. ثم فيام بعد،   حتولنا إىل السكن بنهج جامع 
مقاوالته  تكلفت  أن  بعد  منزال  والدي  تسّوغ  أين  الدندان  بضاحية  مقيام  أصبحت 
بإنجاز بعض املشاريع هناك. وجتدر اإلشارة إىل أنه أثناء تلك الفرتة، كان العديد من 
الطلبة اجلزائريني والليبيني بدرجة أقل يدرسون بالتعليم الزيتوين وأذكر منهم عىل وجه 
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بن  وزبري  الفكاك  الطيب  اخلصوص 
قربان أصيل مدينة البليدة باجلزائر وكان 
يقيض أيام العطل األسبوعية واملدرسية 

رفقتي بمنزلنا بمدينة الفحص.
مالبيس  من  حتررت  وقد  كنت   
وأبدلتها  والشاشية(  )اجلبة  التقليدية 
الدندان  من  أتنقل  عرصية  بأخرى 
)وادي قريانة( إحدى الضواحي الغربية 
للعاصمة  إىل تونس املدينة )باب سويقة( 
بواسطة الرتامواي ثم أستقل من هناك 
كهربائية(  )حافلة   2 رقم  الرتولوبيس 
إىل القصبة املقر الرسمي للوزارة األوىل 
مرتّجال  أللتحق  الوزارات  وعديد 

بمعهد ابن خلدون.
وعىل غري ما كان مألوفا لدينا باملساجد حينذاك، هتيأت لنا إمكانية ممارسة الرياضة كباقي 

املعاهد األخرى فانطلقنا يف تكوين فريق ريايض لكرة اليد.    
سنة 1961 توفيت والديت وكان هلذا املصاب اجللل وقعه األليم عىل حيايت فبدأت أفقد 
كل رغبة يف التعليم. ومل يكن قراري بالتوقف عن متابعة الدروس ناجتا عن معوقات مادية 
أو يشء من هذا القبيل بل أن والدي كان يبذل قصارى جهده لتمكيني من مواصلة طلب 

العلم اعتبارا واقتداء بام بلغه بعض أفراد العائلة من درجات العلم املتقدمة.
وبسبب هذه الفاجعة األليمة التي أملت يب مل يكن من اليسري نيل شهادة التحصيل التي 
كانت ستخّول يل التدريس بالتعليم أو أتابع دراستي اجلامعية. زد عىل ذلك أنه تم توجيهي 
إىل الشعبة التقليدية بدال عن الشعبة العرصية التي بقيت لوقت طويل حمّط أمايل. لكن والدي 
بقدر ما كان عىل استعداد إلنفاق ما تستوجبه كل مراحل الدراسة، مل خيف رغبته امللحة يف 

املؤلف مع زميله حارس املرمى عبد احلميد بالرحومة - 
السنة الدراسية 1961-1960
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أن أنقطع عن الدراسة ملعاضدته يف مشاريعه املهنية، وهي عادة دأب عليها أهايل صفاقس، 
حيث كثريا ما حيرصون عىل توجيه أبنائهم إىل املهن احلرة بعد حتصيل ما أمكن من العلوم 
واملعارف. وقد متيزوا تبعا لذلك إما بأن يكونوا يف مواقع علمية متقدمة جدا أو اختصار 

املجال العلمي والتوّجه أكثر إىل ميادين األعامل احلرة والتجارة.

الرحيل الفاجعة

والديت عائشة بنت محودة بن عيل قوبعة، حرم بوشعالة، رحلت عنا إىل األبد وهي مل تبلغ 
بعد اخلمسني من عمرها. كانت، عند زفافها، الزوجة الرابعة أليب هذا الذي عهدناه مجيعا 

مزواجا، مطالقا، عنيدا وصعب املراس. 
يف  والتفاين  أبنائها  وحضانة  بيتها  خدمة  يف  وتفانيها  ورصانتها  هبدوئها  والديت  تتمّيز   
رعايتهم لكنها كانت، كمثل العديد من نساء عرصها الالئي يقترص دورهن عىل خدمة البيت 

وتلبية رغبات رب األرسة رغم ما يشوب هذه العالقة األرسية من توترات. 
رحلت يف مقتبل العمر وكأن احلياة قد سئمتها مبكرا، أصيبت األم احلنون بمرض عضال 
ألزمها اإلقامة باملستشفى للعالج ووجدتني أزورها يوميا، بانتظام ودونام غياب. ويف يوم وفاهتا، 
كانت الفاجعة ثقيلة جدا مل يكن من السهل حتملها. ملا وصلت إىل الغرفة التي تقيم هبا وجدت 
فراشها شاغرا. انقبضت األنفاس يف صدري حتت وقع الصدمة ثم أحسست بكامل اجلسد 
يرختي ويكاد يتهاوى. أحاول عبثا طمأنة النفس وأزيح عنها تلك الغيمة الدكناء التي بدأت 
تلفها، ُأمّني الفؤاد بأن أمي يمكن أن تكون نقلت إىل رواق آخر من املستشفى، ربام إلجراء 

بعض الفحوصات أو تلقي عالج بعد أن أملّت هبا نوبة أو يشء من هذا القبيل.
 احلقيقة كانت عىل النقيض متاما. انكشفت للتّو من خالل السؤال الذي توّجهت به إيّل 
امرأة تقاسمها الغرفة للعالج. مل يكن من داع للسؤال، فقالت املرأة ويف صوهتا حرشجة أنت 
ابنها. قلت نعم. أضافت أنت النوري؟ قلت نعم. رحم اهلل أمك يا بنّي، كانت دوما حتدثني 

عنك، تذكرك بكل خري. إهنا حتبك بعمق رمحها اهلل ورزقكم  صربا مجيال.
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بعد شهر من الزمن وحيث اجلراح مل تزل تنزف ويف الوقت الذي مل تتعاف فيه بعد 
من لوعة الفراق، يعلن األب زواجه من جديد وهذه املرة من فتاة مل تتجاوز السابعة 
عرشة سنة من العمر ومل تبلغ السـن القانوين للزواج. ملــاذا هذا الــزواج وملاذا اآلن 
وملاذا بفتاة أصغر سنا حتى من بناته... أسئلة راحت ترسي يف جو عائيل مشحون باألسى 
واحلرسة. زواج فيه حتديات جسام لألحياء وأيضا لألموات لكن احلاج بوشعالة مل يأبه 
لكل ذلك بل أرص عىل إمتام زواجه خاصة وأنه لقي ترحابا كبريا من عائلتها وانتقل 
البحر أين تسوغ منزال لقضاء  الوادي، عىل شاطئ  الشابة إىل ضاحية حلق  بعروسه 
شهر كامل خالل الصيف، »شهر العسل« رفقة قرينته اجلديدة واألخرية يف مسلسل 

طويل من التزواج والطالق.
كان هذا الزواج غري مستساغ لدى كل أفراد عائلتي التي اعتربته زواج متعة له ومصلحة 

هلا ولعائلتها وال يمكن له أن يعّمر ويثمر.
 سنة 1966 ودون أن يعّمر هذا الزواج طويال وال أن يثمر شيئا، حيّل بالعائلة مصاب 
جديد. تويف الوالد احلاج عامر بوشعالة جراء إصابته بداء الرسطان. كنا ملا اشتّد به املــرض، 
أودعناه بمستشفى شـارل نيكول بتــونس العاصمــة للــعالج وكانت حالته الصحية تسوء 
شيئا فشيئا. وأمام استفحال املرض بدأنا نبحث عن حلول أخرى منها مثال نقله إىل فرنسا 
اعتبارا لتقدم املنظومة العالجية هناك لكن الطبيب املبارش له أكد لنا أن ذلك لن جيديه نفعا 
ولن يغري يف األمر شيئا وألح علينا بنقله إىل بيته  وتلبية رغباته وكأنه يستعجلنا يف ذلك حتى 

ال تدركه املنية وهو يف املستشفى. 

حلظات احلسم

يف اليوم العارش من جوان 1964، تم انتدايب بصفة رسمية للعمل كحافظ أمن وهي 
الطريقة الوحيدة لالنتساب لألمن الوطني بعدما اجتزنا مناظرة تضمنت اختبارا يف الكتايب 
ثم اختبارات رياضية. املوضوع الرئييس الكتايب هلذه املناظرة كان حموره »األخالق« بام يعني 
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تناول هذه املسألة من حيث املفاهيم والدالالت كقيمة حضارية من القيم األساسية التي 
يقوم عليها بنيان املجتمع السليم. وانطالقا من ذلك، صّدرت مقالتي بالبيت الشعري ذائع 

الصيت للشاعر املرصي أمحد شوقي: 
بقيت ما  األخــالق  األمــم  ذهبوا.إنام  أخالقهم  ذهبت  هم  فإن 

 إن التكوين الزيتوين الذي تلقيته سنني طوااًل عّزز لدّي الزاد املعريف ال سيام من حيث 
اللغة واألسلوب واملنهج فأقبلت عىل صياغة نص عىل قدر من الثراء يضمن النجاح. وبعد 
استكامل االختبارات الرياضية يف تسّلق احلبال والقفز الطويل والعدو وبعض االختبارات 

يف اللغة الفرنسية عىل إثرها انطلقت أوىل التمــارين والتدريبات.
الظهر  بعد  ما  حصص  ونخّصص  الصباحية  الفرتات  نتلقاها يف  النظرية  الدروس      
للمجال امليداين. ويتعّلق اجلانب النظري الذي تلقيناه بمدرسة هنج مرسيليا وتفتح عىل شارع 
جان جوراس )وسط العاصمة(، بعدة جماالت تتصل بالعمل األمني منها الرشطة اإلدارية 
واملقاهي واملحالت املامثلة هلا واملالهي ودور البغاء واليانصيب والدفن واالجتامعات العامة 
وقانون  الدستوري  والقانون  العام  والقانون  واملفرقعات  واألسلحة  املسافرين  وتسكني 
الطرقات والقانون اجلنائي وباخلصوص ما يتصل بامدة االستعالمات. ال زلت أذكر ما كان 
حيرص عليه مدّرسنا يف هذه املادة حمافظ الرشطة من الّرعيل األول منصور النافلة من توّخي 
النزاهة واملوضوعية يف ما يمكن تبليغه إىل اإلدارة مع االبتعاد عن كل أشكال املغالطة والتزام 
املصداقية والشفافية. وكان يؤكد بشدة عىل أن هذا العمل ينبغي أن يقوم عىل النزاهة وتقديم 
املعلومة التي ختدم البلد والصالح العام بعيدا عن التوظيف اخلاطئ هلذا امليدان وتوجيهه إىل 

غري األغراض التي أحدث من أجلها.
وتركيبها  األسلحة  تفكيك  خالهلا  من  نتعلم  وتقنية،  فنية  متارين  تلّقي  يف  أيضا  بدأنا 
والتدرب عىل فّن الرماية بالبندقية واملسدس. وجرت أول حصة للرماية بسبخة السيجومي 
التي تقع بإحدى األحياء الشعبية الغربية للعاصمة. وحققت خالهلا نتائج جّيدة وبرهنت 
عن براعة يف هذا املجال جلبت يل إعجاب املرشفني عىل التامرين. النتيجة متثلت باألساس 

يف أّن مخس طلقات أصابت مرماها.
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السلطات  كانت  الذي  املوقع  هي  إذ  السيجومي  سبخة  رمزية  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ملقاومة  أنفسهم  نذروا  الذين  الوطنيني  املناضلني  إعدام  فيه  تتوىل  الغاشمة  االستعامرية 

املستعمر وحترير الوطن.
الدولة  قررت  االستقالل  وبعد 
أفريل/  9 يوم  يكون  أن  التونسية 

نيسان، تاريخ املظاهرة الوطنية احلاشدة 
سنة  الوطنية  احلركة  زعامء  قادها  التي 
تونيس  برملان  بإنشاء  للمطالبة   1938
والتي عمد فيه املستعمر إىل قتل وأرس 
الشهداء  لذكرى  عيدا  املناضلني  عديد 
وجلعت منه يوم عطلة رسمية وشّيدت 
إىل هذا  يرمز  تذكاريا  نصبا  املكان  هبذا 
الوقت،  ذلك  منذ  أضحى،  احلدث، 
الرؤساء  من  تونس  لضيوف  مزارا 
خمتلف  من  الرسمية   والشخصيات 

أنحاء العامل. 
فرتة التكوين التي قمنا هبا مل تدم أكثر 
فصل  أواخر  وانتهت  أشهر  ثالثة  من 

الصيف وذلك لسببني اثنني. يتمثل األول يف أننا نشغل مؤسسة تربوية كفضاء للتدريب 
وينبغي إخالؤها عند حلول السنة الدراسيـة والتي تنطـلق مع بداية شهـر أكتوبر والثاين 
للحاجة األكيدة لألعوان األمنيني اعتبارا للنقص احلاصل يف هذا امليدان. فقد أضحى من 
األمور املؤكدة واملستعجلة. فبناء املنظـومة األمنيــة التونسية ال يزال يف بداياته ومل يتوفر 
والكفاءات  الرماية  وميادين  التكوين  وفضاءات  املــدارس  مــن  مطلـوب  هــو  ما  بعد 

التأطريية املختصة.

املؤلف يف أول صورة له بالزي اإلداري سبتمرب 1964
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   بعد ذلك دعيت مع بقية الدفعة املتكّونة من 281 عونًا إىل الثكنة األمنية الكائنة بشارع 
حممد اخلامس بالعاصمة للعمل ضمن فرقة الطريق العمومي وتعزيزها وقد كانت تشتمل 
 24 بالتناوب طيلة  العمل  تتداول عىل  منها  أربعة   -   6 compagnies-  عىل ستة رساِيا
التي كانت  الدّراجات اهلوائية الوسيلة  ساعة واملتكونة من األعوان املرتجلني ومستعميل 
معتمدة آنذاك للقيام بالدوريات األمنية باملدينة العتيقة واألحياء املحيطة بالعاصمة، ورسّية 
خامسة خمتصة بميدان املرور إضافة إىل فرقة حوادث املرور، إىل جانب رسية سادسة ألعوان 

الدراجات النارية والنقليات. 
وهذه اهليكلة جمّمعة كانت حتت إمرة املحافظ املركزي  ورئيس فرقة الطريق العمومي 
برتبة  املدين لألمن بمساعدة ضابطني  السلك  الكايف وهو من  املنجي عبد  حمافظ الرشطة 
الذين عمل مجيعهم صلب  الزّي  أّول »officier principal de police«  من سلك  ضابط 
األمن الفرنيس زمن احلامية، اآلمر حسني رزق اهلل وتاله من بعده اآلمر بوراوي بابا شيخ 
ومنصور بن رمضان املكلف بفرقة رعاية املدينة والتي أصبحت تعرف برشطة  الرتاتيب 
اإلدارية. مع العلم أن هذه الثكنة كانت تقع بشارع حممد اخلامس، وسط العاصمة، باملوقع 
الذي حتّوزه احلزب احلاكم املنحل التجمع الدستوري الديمقراطي وأقام به ذاك الربج الذي 

أعّده مقرا رئيسيا لسنوات طويلة.
لعل أول صورة علقت بذهني بخصوص العالقة بني املواطن وعون األمن كانت، طبقا 
ملا بلغ إىل علمنا من بعض املتابعني لشأن التعليم الزيتوين، يف شهر مارس / آذار 1954 
خالل مظاهرة قام هبا الطلبة الزيتونّيون طالبوا فيها بتعصري هذا التعليم وإصالحه ونقله من 
املساجد إىل اجلامعات. كان ذلك يف عهد حكومة حممد صالح مزايل الذي اعتربه املتظاهرون 
خائنا ومرهتنا إىل املقيم العام الفرنيس)Jean de Hautecloque(  جان دي هوتكلوك املعروف 
بتشدده. ولفض هذه املظاهرة وتطويقها، جيء بتشكيل أمني يسمى GMS )قوة أمنية خمتصة 
تستعملها السلطات االستعامرية ضد الوطنيني(. وقد نتج عن االشتباكات التي جدت بني 
املتظاهرين وقوات القمع عديد اجلرحى وثالثة قتىل نذكر منهم حممد محزة من مدينة املهدية 

التي تقع بالساحل التونيس واملرزوقي من اجلنوب التونيس.
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والسيايس  التارخيي  املوروث  لكن 
هذه  مثل  عىل  اآلخر  هو  ينطوي  البعيد 
خادمة  فهي  األمن  أجهزة  بشأن  الصورة 
النظام العام، مناهضة لتطلعات الشعب يف 
الكرامة واحلرية وليس هلا أن تكون خالف 
عىل  قائمة  احلكم  أنظمة  دامت  ما  ذلك 
العسف واالستبداد. غري أن هذه الصورة 
القامتة قد تغريت بعد االستقالل يف بداياته 
ليصبح األمن مرفقا وطنيا عموميا يعمل 
حّفزين  ما  وهو  والوطن  الشعب  لفائدة 

لالنتامء إليه ولو بصفة وقتية.  
كان لزاما عيل، وأنا أنخرط يف سلك 
من  يل  يتاح  ما  بكل  أسعى  أن  األمن، 

فرص وإمكانّيات إىل توسيع دائرة معاريف حول هذا األمر وذلك من خالل ما أمكن من 
مطالعات خاصة أو من الدروس النظرية التي نتلقاها يف فرتة التكوين أو الرسكلة أو من 
خالل العالقة املهنية مع رؤسائي وزمالئي الذين سبقوين يف هذا العمل. وبدأت أدرك أن 
العالقة بني املواطن وعون األمن  جيب أن تنبني عىل الثقة والتواصل اإلجيايب عىل عكس 
ما كانت عليه يف عهد االستعامر والتي كانت تعّد من املهن املستهجنة ويّتهم القيمون عليها 

بأهنم أعوان املستعمر وأذنابه.
 يف خريف 1964 وبمناسبة االحتفال بالذكرى األوىل لعيد اجلالء يوم 15 أكتوبر / 
ترشين األول بمدينة بنزرت، وقع االختيار عيّل مع بعض الزمالء لتعزيز فرقة الدّراجات 
 )BMW( نوع  من  النارية  الدراجات  بواسطة  اجلامعية  احلركات  ببعض  للقيام  النارّية 
أعوان  أشّده بني  التنافس كان عىل  أن  السادسة. وأذكر  الرسية  املحدود لدى  للعدد  نظرا 
الدراجات النارية بكل من إدارة األمن الوطني وإدارة احلرس الوطني يف من يقدم األفضل 

أول تشكيلة استعراضية ألعوان الدراجات النارية كان 
املؤلف من ضمنها -15أكتوبر 1964 الذكرى األوىل 

لعيد اجلالء بمدينة بنزرت
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واألمجل من األلعاب اجلامعية خاصة وأن االستعراض جيري أمام أنظار رئيس الدولة وكافة 
وبعد  والصديقة.  الشقيقة  الدول  والضيوف من  الرسمية  والشخصيات  احلكومة  أعضاء 
االستعراض، تم إحلاقي بفرقة الدراجات النارية بصفة رسمية برغبة مّني خاصة وأين كنت 
أملك يف سنوات الشباب دراجة نارية وكنت مولعا هبذا النوع من املامرسة الرياضية ولكن 

كنت أواجه برفض قطعي من قبل والدي الذي طالبني بتغيري هذا النشاط املهني.
طالبت بطرق إدارية عادية بنقيل من فرقة الدراجات النارية لكن دون جدوى فالتجأت 
إىل أساليب أخرى غري منضبطة فأّدى ذلك إىل إقرار نقيل من فرقة الطريق العمومي بتونس 
العاصمة إىل منطقة األمن الوطني بمدينة باجة بالشامل الغريب للجمهورية التونسية عىل بعد 

100 كلم من العاصمة تونس، فكنت بذلك حمّل إجراء تأديبي.
ويف اليوم اخلامس من شهر جويلية / متوز 1966 بمنزلنا الكائـن بزنقة املاكينة، مـركز 
الشيحية، مشيخة(عامدة( ساقية الزيت بصفاقس، تويّف والدي الذي كان يلح علينا بأن يقيض 
بقية أيام حياته بمنزله األصيل بصفاقس. كان ذلك آخر أيام اإلجازة القصرية التي حصلت 
عليها من اإلدارة ألكون بالقرب منه واالطمئنان عىل حالته. وعند وصويل وجدته ال يزال عىل 
قيد احلياة لكن وضعه الصحي كان عىل غاية من احلــرج. أبلغوين أنه كان يسـأل عني وعن 
بقيــة إخويت باستــمرار وكأنه يستنهض اجلميع للوصول عنده قبل أن يسبقهم املوت إليه.
  بعد رحيله وهو يف سن مل تبلغ ستني سنة، تقاطعت السبل واختلطت يف عائلة متوافرة 
العدد أربع إناث وسبعة ذكور)غري أشقاء(. وإن مل أكن أكرب األخوة سّنا، اجتمع كبار القوم، 
عم أيب البشري وعمي حمرز )أخ والدي غري الشقيق( وآخرين من العائلة املوسعة وقرروا أن 
أتوىّل، أنا النوري االبن األوسط، بمقتىض توكيل عديل زمام األمور يف كل ما يتصل، بأخويت 
الراشدين منهم والقرّص، وتسيري املقاوالت واألعامل التي خّلفها الفقيد ملكا عائليا مجاعّيا.
 كان ال بّد من ترتيب هذه الوضعية بام يمليه الضمري وحتّتمه املسؤولية التي ألقيت عىل 
عاتقي وبام يضمن احلفاظ عىل اإلرث وما يرتبط به من تعهدات. كان لزاما عيّل أن أحسم 
األمر وإن كان ذلك عىل حساب مصلحتي الشخصية، فاألمر ال حيتمل التقصري أو الرتدد. 
مل يكن أمامي من حل سوى أن أحصل وبأي ثمن عىل عطلة غري خالصة األجر ملدة ثالثة 
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أشهر، أتفّرغ خالهلا إلمتام كل عمل ال يزال منقوصا واإليفاء بتعهد ما زال غري نافذ، ومجع ما 
كان من مستحقات ال تزال لدى الغري ثم يف آخر املطاف تسوية الوضعية وتصفية املقاوالت 

عىل أساس ما يرتضيه احلق وما يوجبه العدل واإلنصاف.
يف شتاء سنة 1968، وملّا كنت أعمل كحافظ أمن بمنطقة األمن الوطني بوالية باجة، 
هتيأت الجتياز مناظرة أخرى للتدرج يف السلم الوظيفي من رتبة حافظ أمن إىل رتبة ناظر أمن. 
وكانت االختبارات كتابية يف جانب منها وشفاهية يف جزئها اآلخر وتتصل جماالهتا النظــرية 
باإلضافة إىل  العام والرتاتــيب اإلدارية  الدستوري والقانون اجلنائي وبالقانون  بالقانون 

التدريبات يف ميادين الرياضة والقيادة والرماية ومعاجلة األسلحة تفكيكا وتركيبا.
كان موضوع االختبار حسب االختيار بني مسألتني:

أن شّب  أمن حدث  األمنية كحافظ  ملهامك  أدائك  ييل: عند  األول جاء كام  املوضوع 
اختاذها  يمكنك  التي  واحلامئية  الوقائية  اإلجراءات  فامهي  السينام.  قاعات  بإحدى  حريق 

إلنقاذ الوضعية.
الشواطئ. كيف  الثاين كان كاآليت: حدث أن غرق أحد املصطافني يف أحد  املوضوع 

يمكنك معاجلة القضية بصفتك ناظر أمن.
وبعيدا عن كل رغبة مني، كانت هذه املناظرة بإيعاز شديد وارصار من رئييس آنذاك 
املالزم أول الصادق زمندر حيث كان يراها عىل غاية من األمهية ليس ألهّنا ستمكنني من 
االرتقاء من حافظ أمن إىل ناظر أمن الذي يعترب قفزة مهمة يف حيايت الوظيفية فحسب وإنام 
ألهنا ستفسح يل املجال الجتياز مناظرات أخرى وتنمية الزاد املعريف واملهني للممتحن من 
خالل ما  ينبغي إعداده واالطالع عليه من مواد نظرية وتطبيقية تساعده مستقبال عىل أداء 
مهامه الوظيفية بكل أرحيية وجدية عىل خالف ما آلت إليه األمور يف الوقت الراهن حيث 
حيصل العون عىل ترقية بصفة آلية باالستناد عىل ما جييزه القانون األسايس من أقدمية دون 
أن يتيح لنفسه فرصة تطوير رصيده املعريف. وقد تم تدارك هذه الوضعية يف الثامنينات عرب 

الزامية إجراء دورات تكوينية للتدرج من رتبة إىل أخرى.
كان احلظ حليفي فنجحت يف هذه املناظرة ألصبح، يف سن السابعة والعرشين من عمري، 
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أصغر ناظر أمن باجلمهورية التونسية. وإن كان ذلك من قبيل االمتياز وعالمة تفوق، فإن 
املالمح النهائية للمصري املهني مل تكتمل بعد ومل يثبت لدي أين منتسب فعال إىل هذا السلك 

األمني وإن أفكارا أخرى ال تزال تراودين لعل أمهها تلك املتعلقة باهلجرة إىل اخلارج. 
يوم 13 أفريل/نيسان من نفس السنة، تقرر احلاقي بفرقة النظام العام )B.O.P( الفوج 
الثاين يف خطة آمر فصيل. لكن بعد مدة وجيزة، بادرت يف مستهل السنة املوالية )1969( 
وهكذا  بالقصرية.  ليست  لفرتة  فيه  وعشت  نشأت  الذي  األشغال  مليدان  الروح  بإعادة 
انطلقت، رفقة أخوّي املكي والتيجاين، يف بعث مقاولة جديدة توّليا مها مبارشة تسيريها 
وظللت أنا أتابع سريها دون التفرغ هلا. وتفاديا ملا  قد يوجه إيل من انتقادات ومآخذ، بادرت 
بتقديم استقالتي من وظيفتي األمنية، غري أّن رئييس املبارش آنذاك، الرائد حممد كامل بدر 
رئيس فرقة إدارة النظام العام كان له رأي خمالف حيث اقرتح عيّل، بدل االستقالة، عطلة 
غري خالصة األجر تدوم ستة أشهر يمكنني إثناءها الرتوي واختاذ القرار املناسب إما العودة 

للعمل بوظيفتي األمنية أو االنقطاع عنها هنائيا. 
الرعيل األول، كان  العزيز الرتكي، وهو أمني من  هنا، وجب أن أذكر أن السيد عبد 
له الدور األكرب يف رجوعي اىل سلك األمن الوطني والتحاقي بصيانة أمن رئيس الدولة 
فتوطدت عالقتنا  بأريانة  تعرفت عليه ألول مرة كأحد األجوار  الرسمية.  والشخصيات 
وساد االنسجام بيننا فجّد يف إقناعي بالعودة إىل سلك األمن لكن هذه املرة يقرتح عيّل أن 
أنتسب إىل األمن الرئايس أين كان يضطلع بمهمة بارزة حيث كان آنذاك مسؤوال عىل إعداد 
الدراسات حول األماكن املقرر زيارهتا من قبل رئيس اجلمهورية وحتديد ما يستوجب ذلك 
من متطلبات أمنية. وقد اعتمد يف اختياره هلذه املهمة عىل ما ملسه يف شخص من مؤهالت 

وحّس وحرفية بام جيعلني قادرا عىل أداء هذا العمل احلساس عىل الوجه األفضل.
 بعد مبارشيت هلذه املهمة اجلديدة فسح يل مدير صيانة أمن الدولة والشخصيات الرسمية، 
رفيق الشيّل، الفرصة لالطالع عىل خمتلف جوانب العمل اجلديد ريثام يتحّدد التخصص. 
وقد بادر السيد عبد العزيز الرتكي باحتضاين يف العمل معه فاسحا يل املجال لالطالع عىل 
خمتلف املهام املوكلة إليه واألعامل التي ينجزها والتي تتطلب كلها ما ينبغي من احلضور 
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الذهني والعزيمة والثبات، أدرك أين مؤهل بام يكفي ألتوىّل من بعده هذه املهمة. مل يكن 
خيف ذلك بل أذكر أنه  كان يردد عىل مسامع املسؤولني باإلدارة كلام أتيحت له الفرصة أن 
النوري بوشعالة الذي أعتربه بمقام ابني سيكون خري من خيلفني يف هذه املسؤولية وإين ال 

أتردد يف تزكيته هلذه املهمة فهو أهل هلا.

تكوين ورتب ومهام جديدة

األول  ديسمرب/كانون   10 يوم  مساء 
من  األوىل  هي  مهّمة  إىل  دعيت   ،1973
مرافقة  يف  وتتمثل  الوطن  خارج  نوعها 
ثالثة  ملدة  بورقيبة  احلبيب  الدولة  رئيس 
أيام، يف زيارته الفجئية إىل فرنسا وإيطاليا. 
املهام  هذه  مثل  فكرة عن  أية  لدّي  تكن  مل 
حتى أن جواز السفر الذي كنت سنة 1966 
قد أعددته بغرض السفر إىل فرنسا حسب 
وفاة  حالت  قد  به  القيام  أعتزم  كنت  ما 
والدي دون استعامله لكن شاءت األقدار 
أن أستعمله يف سفري إىل فرنسا بعد أن تم 
التمديد يف آجال صلوحيته فقدر هلذه املهمة 
وانرشاح  خري  طالع  تكون  وأن  تنجز  أن 

حيث ستتاح يل الفرصة، هي فرصة العمر، بعد أكثر من عرش سنوات، لزيارة البلد الذي 
يقيم به أخي الذي ألشّد ما آملني احلنني إليه والشوق إىل لقياه بعد فراق طويل.

التلفزي  النقل  خالل  ومن  األول،  ديسمرب/كانون   11 يوم  فرنسا،  إىل  وصولنا  عند   
الفرنيس املخصص لتغطية الزيارة، تفّطن أخي عبد العزيز عىل سبيل الصدفة لوجودي ضمن 

املؤلف رفقة شقيقه عبد العزيز وزوجته الفرنسية يوم 
11 ديسمرب 1973 أمام سفارة تونس بفرنسا
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الوفد الزائر فكان منه أن اتصل بالسفارة التونسية بباريس، التي دأب الرئيس عىل اختاذها 
مقرا إلقامته عند زياراته اخلاصة فكان اللقاء عالمة فرح وابتهاج. وبانتهاء هذه املهمة التي 
تواصلت أياما ثالثة مل تنته معها املتاعب والتوترات فوجدتني من حيث ال أدري يف جتاذب 
بني رؤسائي دون أن أكون عىل صلة، من بعيد أو من قريب، باخلصومات الدائرة بينهم بل 
كنت أقوم بواجبي يف كنف احلياد ودونام حسابات لفائدة هذا الطرف أو ذاك. وهو سلوك 

الزمني يف خمتلف مراحل مسرييت املهنية.

املؤلف يف صورة مجاعية للفريق األمني التونيس رفقة أطر أمنية مغربية 
وتونسية - الرباط سنة 1977

 يف ربيع سنة 1977،وهبدف مزيد من االطالع عىل التجارب واخلربات يف ميدان  الرماية 
العرصية ومحاية الشخصيات التي نبقى دائام يف حاجة لالطالع عليها واالستفادة منها، تم تكليفي 
برئاسة املجموعة األمنية )16 عون( املدعّوة إىل إجراء تربص فني باملعهد امللكي للتكوين بمدينة 
الرباط باململكة املغربية. هذه املؤسسة امللكّية أسسها امللك املغريب احلسن الثاين عىل إثر تعّرضه، 
يف فرتة السبعينات من القرن املايض، إىل حماوالت اغتيال. استعان يف هذا املسعى باخلبري الفرنيس 
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ريمون سازيا )Remond Sazia( الذي كان ملدة عرش سنوات املسؤول األمني اخلاص للرئيس 
الفرنيس شارل ديغول Charles De Gaulle  وكلفه بإحداث مدرسة لتكوين أعوان خمتصني يف محاية 
الرؤساء. توىل هذا اخلبري الفرنيس تكوين جمموعة من املكّونني املغاربة باحلرس الشخص للملك 
عىل قاعدة ما يملكه من خربة يف هذا امليدان وتوّلت هذه املجموعة بعد إمتام تكوينها، اإلرشاف 
عىل تكوين املجموعات األمنية من الدول الصديقة والشقيقة كشكل من أشكال املساعدة الفنية 
التي يسدهيا امللك احلسن الثاين إىل األنظمة الصديقة كاململكة العربية السعودية واململكة األردنية 
اهلاشمية واجلمهورية التونسية وبعض الرؤساء وامللوك من القارة اإلفريقية. خّصص هذا الرتّبص4 
للتمرس عىل الرماية واحلامية املقربة للشخصيات وإبطال مفعول املتفجرات. وتندرج كل هذه 
االختصاصات يف جمال عملنا يف اآلجال الالحقة باعتبار ختصصنا يف محاية الشخصيات وهي 

من املهام التي تستوجب القدر الوافر من املهارة واخلربة والدّقة.

املقربة  للحامية  األولية  التدريبات  تلّقوا  أن  بعد  تونس  إىل  عونا  عرش  اثنا  عاد  حني  ويف 
شهرين،  ملدة  االختصاص  هبذا  املتصلة  الرماية  من  العرصية  الطرق  وبعض  للشخصيات، 
بقيت أنا رفقة ثالثة من الزمالء وهم عيسى البيباين واملنصف الرتخاين والعليمي لتلّقي تكوين 

الرتبص: دورة اختصاصية.  4
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خاص يف هذا الصنف من الرماية التي ختصص فيها ريمون سازيا ووضع هلا أسسا وقواعد 
علمية وأّلف فيها كتبا عديدة. وانتهى هذا التكوين5 الذي تواصل ألكثر من شهرين بحصولنا 

عىل مؤهل علمي وتقني ما خيّول لنا القدرة عىل تلقني األعوان مبادئ فّن الرماية العرصّية
تّم  التدريب  1978، وبصفتي مساعد رئيس فرقة  أكتوبر/ ترشين األول  يف شهر 
بخزينة  واملكلف  الرئايس  باحلرس  أول  الوكيل  بمعّية  تكوينية  بدورة  للقيام  تعييني 
األسلحة عاللة الشوايل وذلك يف نطاق التعاون التونيس الفرنيس بإحدى مدارس التكوين 
الفرنسية بمدينةSens  صانص( مصلحة التعاون الفني الدويل للرشطة)  يف مادة معاجلة 
األسلحة اخلفيفة والدراسة املعمقة حول املتفجرات. وإىل جانب االستفادة من الدروس 
كان الرتبص يكتيس أمهية كربى يف جماالت  االطالع عىل سري النظام داخل املدرسة من 
انضباط وعناية وتنظيم واحلفاظ عىل مصالح األعوان املادية واملعنوية واالجتامعية. وهو 

يشء كنا نفتقده يف تونس يف ذلك الوقت. 

شهادة انتهاء تربص أمني بمدينة صانص – فرنسا خريف 1978

التكوين: التعليم والتأهيل.  5
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املؤلف بالزي املدين باقىص اليسار يف صورة تذكارية مع زمالء مرتبصني فرنسيني - 1978

من داخل العالقة السائدة بني املدير العام لألمن الوطني ورئييس املبارش حينذاك، 
العالقة مل تتجرد يوما من نزعة الرصاع  باملخاطر. ذلك أن هذه  كان عميل حمفوفا 
والتناحر. ومن خالل العالقة بني هذين اإلطارين البارزين يمكن للمرء أن يستنتج 
دون عناء ما تصطبغ به العالقة بني الدوائر األمنــية العــليا من توتــر وجفاء سواء 
عىل مستوى اإلدارة العامة لألمن الوطني أو عىل صعيد وزارة الداخلية، إذ يستمد كل 
من هؤالء املتنفذين وغيـرهم قوته من دائــرة نفـوذ خاصة بــه. ويف هذا اخلضم، 
كنت، كام أسلفت، عىل حالة تتطلب احلذر والريبة ولعل هذه الصورة تعكس إىل حد 
كبري بنية النظام السيايس برمته والقائمة عىل مراكز النفوذ واالستقطاب والتكتالت 

وحتى العصابات. 
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ويف سنة 1979 ويف إطار االحتفال السنوي بعيد األمن )18 أفريل/ نيسان من كل 
سنة(، كنت من املشاركني يف مباريات الرماية التي تقام باملناسبة. واعتبارا ملا اكتسبته، 
لسنني طوال، من خربة ومهارة يف هذا املجال، حتصلت عىل كأس الرماية الرسيعة، 
ضية  يا لر ا ن  لفنو ا من  بفضل ما تلقيناه من دربة ومترس، وتعّد الرماية الرسيعة فّنا 
التي جتمع بني الدّقة والرسعة واحلّس املرهف. ويتمثل النجاح فيها يف إصابة املرمى 
املستهدف بالرسعة والدقة املطلوبتني حتى ال يبقى هامش ولو ضئيل من الوقت واخلطأ 
ما يمّكن املعتدي من اإلفالت أو حتقيق ما كان يعتزم القيام به. وباإلضافة إىل ما تلقيته 
من خربة وجتربة من خالل املسار الطويل من التدريبات والتامرين، فإن هذه املهارة 
تعود يف أصلها إىل امللكة التي كنت أمتتع هبا منذ الصغر. ومع الدربة واملامرسة حتولت 

امللكة واهلواية إىل مهارة وبراعة.

املؤلف اول الصورة يف إحدى حصص التامرين بميدان الرماية 
الرسيعة - أوائل التسعينات
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املؤلف يتسلم كأس التفوق يف الرماية يف ذكرى تونسة
 األمن التونيس - أفريل/نيسان 1979

أرشف عىل حفل توزيع اجلوائز زين العابدين بن عيل الذي كان آنذاك يشغل خطة مدير 
عام لألمن الوطني. كان ذلك بحضور حمسن تقية رئيس مصلحة املوظفني بوزارة الداخلية 
ومجع من اإلطارات السامية نذكر باخلصوص رفيق الشيل وعز الدين جنيح وفرج قدورة 

وعبد الفتاح جراية وعيل نور الدين بن محادي واملنجي بن حسني.
يف سنة 1980 تّم تعييني ملرافقة وزير الداخلية اجلديد إدريس قيقة الذي كان ينهي مهامه 
كسفري تونس يف أملانيا الغربية آنذاك. وكانت مهّمتي تتمّثل يف املرافقة األمنية خالل عملية 
إهناء املهام والتوديع بالعاصمة األملانية بون. ما ينبغي قوله يف هذا السياق ما كنت أالحظه 

من دماثة أخالق هذا الرجل ورجاحة العقل وما يتميز به من انضباط والتزام.
كان وهو ينهي مهامه كسفري، يفّكر فيام يمكن تقديمه من إضافات يف منصبه اجلديد، وزير 
الداخلية، من ذلك مبادرته يف إرساء دعائم الاّلمركزية اإلدارية خاصة فيام يتعلق باستخراج 
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الوثائق الرسمية كبطاقة التعريف وجوازات الســفر. ومن األفكار التي كانت تراوده يف 
صلة باختصاص وزارته، إحداث جممع من املقرات تكون عىل ذمة البعثات الديبلوماسية، 
كام هو احلال بالعاصمة األملانية بون، لتيسري مهمة محايتها وحراستها. كنت أجادله فيام طرح 
بيننا من مسائل فأجد فيه حماورا عىل قدر كبري من الرصانة والتواضع، ينصت بقدر ما يتكلم 
ويتقبل بقدر ما يبدي من أراء ومواقف. وقد رسرت كثريا ملا أبداه، عند عودتــنا وأمـام 

رؤسائي املبـارشين من انطـباع إجيايب زاد من تقديــرهم يل واحرتامهم لشخص.
لفائدة  ثانية  تدريبية  دورة  عىل  لإلرشاف  اإلدارة  من  كلفت   1980 السنة،  نفس  يف 
جمموعة من عنارص من األمن الفلسطيني القادمني من لبنان وباخلصوص فيام يتعلق بحامية 
الشخصيات وذلك بمدرسة األمن الوطني بصالمبو. ويف حني تكّفل بعض الزمالء بتقديم 
الدروس النظرية، كنت أنا من املهتمني باجلانب التطبيقي باإلضافة إىل النقيب فرج عمر من 

احلرس الرئايس املتخصص يف جمال األسلحة.
وباقرتاح من مدير مدرسة األمن الوطني بصالمبو واملسؤولني بإدارة األمن الرئايس، 
توّليت اإلرشاف عىل إعداد وتنظيم حفل خترج املجموعة يف إطار عرض ميداين تطبيقي 
يقدم حتت إرشاف وزير الداخلية إدريس قيقة وبحضور عضو اللجنة املركزية حلركة فتح 
هائل عبد احلميد، أبو اهلول الذي أتى خصيصا من لبنان صحبة كاتبه اخلاص طارق أبو 
رجب، وممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس حكم بلعاوي وحرض من اجلانب التونيس 
كل من السادة رشيد صفر وزير الدفاع وزين العابدين بن عيل مدير عام األمن الوطني 
وعامر غديرة آمر احلرس الوطني ورفيق الشيّل مدير أمن رئيس الدولة والشخصيات 
الرسمية ومساعديه النقيب ابراهيم الغّوايل رئيس مصلحة احلرس الرئايس وعزالدين 
واملدنية   األمنية  السامية  اإلطارات  من  وثّلة  والعمليات  املراقبة  مصلحة  رئيس  جنيح 

بوزارة الداخلية.
انتظم احلفل يوم 14 أفريل/نيسان 1980 وكّلل بالنجاح الباهر ونال إعجاب احلضور. 
وقد توّجه إيّل رئييس املبارش بعبارات شكر ومتجيد تبدو ولو يف ظاهرها تعبريا صادقا عن 

الرىض واإلعجاب.
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املؤلف أثناء خترج من دورة ضباط بارشاف وزير الداخلية إدريس قيقة - 2
 أوت / أغسطس 1982

 من نوفمرب 1981 إىل أوائل شهر أوت / آب 1982 كنت من بني املشاركني يف 
املناظرة الداخلية التي نظمتها وزارة اإلرشاف لتطوير الكفاءات األمنية. كانت الدورة 
مغلقة عىل امتداد الفرتة املذكورة نتلقى الدروس النظرية والتطبيقية  بإدارة النظام العام 
بثكنة بوشوشة بباردو ونعود ليال للمبيت بمدرسة األمن الوطني بصالمبو. قدمت لنا 
مواد متنوعة أرشف عىل أغلبها اللواء عبد الفتاح جراية وهو من اإلطارات العسكرية 
الثالثة وارتقيت  املرتبة  الدورة حصلت عىل  بالكفاءة واالقتدار. يف هناية  املشهود هلا 
1982 وزير  2 أوت/ آب  إىل درجة مالزم أول وقد أرشف عىل حفل التخرج يوم 
الداخلية إدريس قيقة وعبد احلميد السخريي مدير األمن الوطني ومنحت من أجل 

ذلك جائزة تقديرية.
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املؤلف اجلالس باقىص اليسار مع وزير الداخلية إدريس قيقة خالل حفل اسناد ترقيات 
لضباط األمن الوطني - خريف 1982

أهنيت مرحلة التخرج وعدت إىل العمل باألمن الرئايس حتت إمرة اهلادي الفايس الذي 
الوزير  هبا  يقوم  التي  امليدانية  للزيارات  الدراسات  إعداد  يف  تتمثل  دقيقة،  بمهمة  كلفني 

األول حممد مزايل. 
 يف أواخر هذه السنة )سنة 1982( دعيت إىل اإلرشاف عىل تكوين جمموعة أمنية، وهذه املرة 
جاء االقرتاح من عبد احلميد السخريي، املدير العام لألمن الوطني. وتتمثل هذه املهمة أساسا 
يف تكوين فريق خمتص يستقطب أعوانه من املحافظة املركزية للعاصمة والتي تعود إليه بالنظر يف 
ميدان محاية الشخصيات يتم تدريبهم يف هذا املجال وتكوينهم عىل أسس وقواعد سليمة ثم تتم 

إعادهتم إىل أسالكهم األصلية ريثام جيّد من األحداث ما يقتيض احلاجة خلدماهتم.
  إىل هذا احلّد، يبقى األمر عاديا ومندرجا ضمن املساعي احلميدة لتطوير الكفاءات األمنية 
يف البالد، غري أن احلقيقة جتانب هذا املنحى لتصبح يف النهاية جمرد تنافس ليس له من هدف 
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إال التحكم والتنفذ. ولذلك مل يكن من اليسري قبول هذه الدعوة وأنا أعلم جيدا ما تتسم 
به العالقة بني السخريي وجنيح من اختالف خاصة منذ التحاق هذا األخري بديوان وزير 
الداخلية. وكل ما يف األمر أن تعيني جنيح بديوان الوزير، ومن ثم تعيينه عىل رأس املصلحة 
اخلصوصية للفلسطينيني، يبدو لعبد احلميد السخريي نيال من نفوذه ومّسا من هيبته. ولذلك 
حرصت رغم أمهية هذه املسألة، عىل البقاء خارج دائرة هذا الرصاع واعتذرت عن أداء هذه 

املهمة التي مل تكن يف األصل ذات نجاعة.
املسرية الفاصلة بني سنة 1973 وسنة 1982 كانت حافلة بالنجاحات تدّرجت فيها، 
عليها  آيت  ومسؤوليات  مهام  عدة  خالهلا  وتوّليت  مرشفة  رتب  إىل  املحطات،  عديد  عرب 

خمترصة كاآليت:
رئيس فريق مرافقة للزعيم احلبيب بورقيبة والوزير األول اهلادي نويرة والعديد   -

من الشخصيات العربية واألجنبية.
مكّون يف اختصاص احلامية املقربة للشخصيات.  -
مدّرب عىل فن الرماية املباغتة والرماية الرسيعة.  -

رئيس مكتب التدريب بإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.  -
املشاركة يف تأمني عدة مؤمترات حملية وعربية وإقليمية ودولية.  -

من  بكل  ودورات  أجانب  خرباء  يد  عىل  بتونس  تكوينية  تربصات  يف  املشاركة   -
املغرب وفرنسا. 

اإلرشاف عىل دورات تدريب أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية   -
وبعض الفصائل الفلسطينية يف نفس االختصاص.) 1979 و1980( و1982.

مسؤول عىل الدراسات اخلاصة بزيارات املسؤولني الكبار يف الدولة.  -
يف أواخر 1982 وملا حّلت القيادة الفلسطينية بتونس واستقرت ببالدنا، كان يل الرشف 
لالنضامم إىل الفرقة التي أحدثت خصيصا حلامية القيادة الفلسطينية فتّم تكليفي يف البداية برئاسة 
فرقة املرافقات واحلراسات ثم رئاسة املصلحة اخلصوصية حلامية الشخصيات واملنشآت ثم 

رئيس اإلدارة الفرعية للحامية اخلصوصية وذلك إىل غاية غرة أفريل/نيسان 1999.
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ما بعد التقاعد

يف صائفة 2001 ملا احتضنت الدولة التونسية الدورة 14 أللعاب البحر األبيض املتوسط، 
تم اختياري من بني عدد كبري من متقاعدي األمن الوطني كمدير موقع مطار تونس قرطاج 
الدويل وميناء حلق الوادي لإلرشاف عىل استقبال ضيوف تونس من املسؤولني والرياضيني 

املشاركني يف هذه الدورة.

شهادة تقدير مسندة للمؤلف من قبل رئيس اجلنة الدولية لأللعاب املتوسطية ورئيس جلنة تنظيم األلعاب 
املتوسطية بتونس – 2- 15 سبتمرب/أيلول 2001
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املؤلف بصفته مدير موقع املطار وميناء حلق الوادي تونس مع مجع من املتطوعني خالل الدورة 14 لأللعاب 
األوملبية  املنعقدة بتونس من 2 إىل 15  سبتمرب/ أيلول 2001.
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كيف ُنشفى من حب تونس !

املؤلف مع الشاعر الكبري حممود درويش
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كيف نشفى من حب تونس الذي جيري فينا جمرى النفس
لقد راينا يف تونس من االلفة واحلنان والسند السمح ما مل نر يف اي مكان اخر

و لذلك نخرج منها كام مل نخرج من اي مكان اخر
نقفز من حضنها اىل موطئ القدم االول

يف ساحة الوطن اخللفية
بعدما جتلت لنا فيها

يف البرش والشجر واحلجر
صور ارواحنا املحلقة كعامالت النحل عىل ازهار السياج البعيد

يف هذا الوداع نحبِك يا تونس أكثر مما كنا نعرف
نرسب يف صمت الوداع احلزين شفافية جترح

وُنصفي كثافة مركزة اىل حد العتمة التي حتل بالعشاق
ما أمجل األرسار الكامنة وراء الباب املوارب، وراء بابك

وهو املساحة املثالية لتعامل الشاعر احلاذق مع العنارص التبادلية للقصيدة.
فهل نقول لك شكرا؟!

مل أسمع عاشقني يقوالن شكرا...
مل أسمع ابدا عاشقني يقوالن شكرا ولكن شكرا لك ألنك انت من أنت.

حافظي عىل نفسك يا تونس.
سنلتقي غدا عىل أرض اختك: فلسطني.

هل نسينا شيئا وراءنا!
نعم، نسينا القلب وتركنا فيك خري ما فينا،

تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيك هبم خريا
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يف تونس شيء من فلسطني

حتت هذا العنوان لست بصدد تقديم دراسة عن فلسطني، ال من اجلانب التارخيي وال 
من اجلانب السيايس، بل إن األمر يتصل بام علق بذاكريت من معطيات لدى مبارشيت املهمة 
الوظيفية املوكولة يل بحامية أمن القيادة الفلسطينية التي استقرت ببالدنا بعد ترحيلها قرسا 
من مواقعها النضالية القريبة من فلسطني عىل إثر االجتياح اإلرسائييل لألرايض اللبنانية سنة 

1982 بتحالف قوى اهليمنة الغربية وختاذل النظام السيايس العريب. 
وقد يكون من اجلدير، قبل هذا وذاك، أن أتطرق إىل بعض اجلوانب التارخيية واحلضارية 
لفلسطني وإبراز ما حيفظه التاريخ العريب من أوجه الرتابط والتواصل بينها وحميطها وبني 

تونس واملغرب العريب من جهة أخرى. 
األديان  مهد  الدوام  عىل  وكانت  احلضارة  يف  متأصلة  التاريخ،  يف  متجذرة  فلسطني 

والثقافات وملتقى احلضارات وميدانا للتنافس والرصاع بني القوى اإلقليمية الكربى. 
ومّما ال خُيتَلف فيه أّن فلسطني كانت دوما حمور اهتامم األمم عرب تارخيها املوغل 
يف القدم اعتبارا ملا هلا من مكانة جغرافية وتارخيية وحضارية ودينية واقتصادية. ومّما 
كرس قدسّيتها عند الشعوب واألمم ما حتتضنه من أماكن مقدسة لكافة أتباع األديان 
الساموية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك أوىل القبلتني وثاين املسجدين وثالث 
احلرمني الرشيفني ومرسى النبي حممد عليه الصالة والسالم وكنيسة القيامة وكنيسة 
املهد ومها من أقدس األماكن عند النصارى عىل اختالف طوائفهم ومذاهبهم، وغريها 
من املقدسات املوزعة ما بني مدينة القدس، أقدس بقاع األرض لدى أتباع الديانات 
الساموية الثالث ومدينة بيت حلم مسقط رأس املسيح عليه السالم ومدينة النارصة 
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ومدينة اخلليل التي فيها مقام سيدنا ابراهيم اخلليل. وغريها من مدن فلسطني والتي 
ال يزال الكثري منها حمل بحث ودراسة. 

ولعله من النادر أن نرى بقعة من بقاع الدنيا نالت من االهتامم ما نالته فلسطني يف كتابات 
العلامء والرّحالة واألدباء واملؤرخني واجلغرافيني. فهي كام قال فيها بعض املؤرخني »األرض 
لنا  تنقل  ينفصامن«.  والتاريخ صنوان ال  التاريخ وكأهّنا  وفيها صنع  التاريخ  التي صنعت 
املصادر عديدا من نقاط التشابه الشديد بني فلسطني وتونس واملغرب الكبري عموما. يقول أبو 
عبيد اهلل البكري »أما الرببر فإّن ديارهم كانت فلسطني من بالد الشام وكان ملكهم جالوت 
ـ وهذا االسم سمة لسائر ملوكهم ـ إىل أن قتل داوود جالوت، فساروا إىل بالد املغرب.... 
الديار، ونزلت لواتة  فانترشوا هناك فنزلت منهم زناتة ومغيلة ورضيسة اجلبال من تلك 

أرض برقة ونزلت هوارة بالد طرابلس الغرب، ونزلت نفوسة مدينة صربة« 6
ومما متيزت به فلسطني وكان له أكرب األثر يف صوغ تارخيها وحتديد مستقبلها وجعلها 
حمل أطامع الغزاة والطامعني كوهنا ممّرا اسرتاتيجّيا بني الرشق والغرب. ولعّلها قد استمدت 
أمهيتها من هذا املوقع اجلغرايف بقدر عمقها التارخيي أو أكثر. ومن نتائج وجودها كنقطة 
وصل بني جناحي الوطن العريب، املغرب واملرشق، وبني آسيا وإفريقيا، أضحت فلسطني 

منذ أمد بعيد مطمع الطامعني ومقصد الغزاة لكن أيضا معرب العابرين.
وقد ظلت فلسطني طيلة تارخيها املوغل يف القدم نقطة متاس بني القوى اإلقليمية والدولية 
واحلضارات املتصارعة من فرس وآشوريني وبابليني ومرصيني ورومان... إىل أن فتحها املسلمون 
بعد استسالمها طوعا وتسليم مفاتيح القدس للخليفة عمر إثر معركة الريموك )15 هـ / 636 
م( التي يعتربها بعض املؤرخني من أهّم املعارك يف تاريخ العامل ألهنا كانت بداية أّول موجة 

انتصارات للمسلمني خارج جزيرة العرب، وآذنت لتقدم اإلسالم الرسيع يف بالد الشام. 
من بعد الريموك، خضعت فلسطني كلها وعموم بالد الشام حلكم اخللفاء الراشدين وكان 
أول من ُوّلَيها معاوية بن أيب سفيان من لدن سيدنا عمر، ومن ذلك احلني أضحت فلسطني 

كتاب املسالك واملاملك أليب عبيد البكري - اجلزء األول. نرش الدار العربية للكتاب ومؤسسة بيت احلكمة –   6
1992 ص328 
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املؤرخني  من  كثري  درج  السواء، حتى  واملسلمني عىل حد  العرب  لدى  أمهية كربى  ذات 
واجلغرافيني عىل تسميتها سوريا اجلنوبية، وذات حظوة فائقة من قبل خلفاء بني أمية الذين 

خلفوا هبا أثارا عظيمة مل َتدُرس رغم تعاقب الغزاة.
العراق  إىل  اخلالفة  مركز  ونقل  العباسية  الدولة  نشأت  األموية،  اخلالفة  وبعد سقوط 
فازدهرت العراق عىل حساب الشام وفلسطني إىل أن ضعفت الدولة العباسّية، ما  شجع 
التّتار عىل غزو بغداد سنة 656 هـ وحماولة التمدد غربا، إال أهنم اهنزموا عىل أرض فلسطني 

خالل معركة عني جالوت  قرب مدينة طربية سنة )658 هـ / 1259 م(. 
ظلت سيطرة املسلمني عىل القدس قائمة إىل أن ابتليت كغريها من احلوارض اإلسالمية 
بحمالت الفرنجة التي اصطلح عىل تسميتها باحلروب الصليبية  حيث سقطت القدس يف 
أيدي الصليبيني وخضعت لنفوذهم قرابة القرنني إىل أن قيض اهلل هلذه األمة رجال حكيام 
مقداما مجع شملها ووّحد صفوفها ورّصها وتصّدى للصليبيني فأجالهم عن القدس وهو 

القائد  العظيم صالح الدين األّيويب.

حي املغاربة دليل ناطق على التواصل بني املغرب واملشرق

وبمناسبة احلديث عن صالح الدين، ال بد من االشارة إىل فضله العظيم وخريه العميم 
املتمثل عىل اخلصوص يف اجلمع بني طريف العامل العريب واملزج بني الدماء الفلسطينية واملغاربية 
من خالل أثره العظيم حي املغاربة. ويف هذا السياق، تذكر املصادر أن املجاهدين الوافدين 
الغزاة  القدس، من  للمشاركة يف حترير فلسطني، ال سيام مدينة  العريب  املغرب  من منطقة 
الصليبيني، واعتبارا ملا أظهروه من بأس واستامتة يف القتال، أمر القائد صالح الدين األيويب 
ابنه بأن يقتطع هلؤالء غرب احلرم القديس وأن يبني هلم يف هذا اجلزء العزيز عىل كل مسلم 
العديد من املؤسسات لتكون نواة حلي يطيب فيه املقام وهو ما تّم بالفعل. وبمرور األيام، نام 
احلي وتطور فأضحى حمط رحال املغاربة حجاجا وزوارا وطلبة علم وجّتارا وعابري سبيل 
حتى أصبح احلي واحدا من أحياء القدس الشهرية إىل أن جاء االحتالل اإلرسائييل، خالل 
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حرب األيام الستة سنة 1967 الذي هدم يوم 11 جوان / حزيران 1967 عقب  وقف 
إطالق النار مبارشة، هذا احلي بصفة كاملة ورّشد أهله أمام أنظار العامل.

وضمن هذا احلراك املتجه، خصوصا من املغرب العريب إىل مرشقه فلسطني، نجد رحلة الرحالة 
املغريب ابن بطوطة الذي زار فلسطني وطاف بمدهنا وقراها من غزة إىل مدينة اخلليل حيث زار احلرم 
اإلبراهيمي حيث مقام سيدنا ابراهيم اخلليل وولديه عليهم السالم إسحاق ويعقوب، ثم زار مدينة 
القدس وبيت حلم مهد سيدنا املسيح عليه السالم، كام زار عسقالن ومدينة الرملة ثم عّكا ونابلس حيث 

قرب سيدنا يوسف عليه السالم وزار مدينة طربّية حيث قرب سيدنا شعيب وقرب سيدنا سليامن.)1( 7
بعد األّيوبيني، خضعت فلسطني وما جاورها لنفوذ املامليك الذين حل حمّلهم يف ما بعد األتراك، 
وذلك سنة 1492 للميالد، بسلسلة من املحن نتيجة تكالب القوى االستعامرية عليها. سنة 1516 
صارت فلسطني حتت النفوذ العثامين ودام ذلك مدة أربعة قرون ظلت فيها فلسطني من اإلياالت 

العربية اخلاضعة لإلمرباطورية العثامنية مع فارق وحيد هو خضوعها مبارشة لنفوذ الباب العايل. 
ويف أواخر عهد الدولة العثامنية، بينام كانت تلفظ أنفاسها األخرية بدأ التغلغل الصهيوين يف 
فلسطني بالتعاون، مع بعض الفاسدين واملرتشني وذوي األصول اليهودية يف اإلدارة العثامنية. 
لقد برزت فكرة إحداث وطن لليهود يف املرة األوىل من قبل تيودور هرتزل، هذا الكاتب 
املجري ذي األصول اليهودية والذي كان يعمل بباريس مراسال إلحدى املجالت املجرية. 
ويف سنة 1896 نرشت هذه املجلة مقاال حول إعالن دولة هيودية تكون، حسب زعمها، 

قاعدة متقدمة للحضارة الغربية ضد بربرية الرشق.
هلذا الغرض، انعقد يف أوت / آب 1897 باملدينة السويرسية بال املؤمتر التأسييس للمنظمة 
الصهيونية العاملية من أجل هتيئة الرشوط التي يقتضيها حتقيق هذا اهلدف. فتعددت املساعي 
الدبلوماسية لتأمني الدعم من الدول الغربية حتت تأثري الدعاية الصهيونية وتأثري القوة املالية 
لليهود، وتكاثفت اجلهود املساندة لتأسيس الوطن القومي لليهود يف فلسطني لتبدأ أكرب مظلمة 

يف التاريخ حتت مقولة مزعومة »أرض بال شعب لشعب بال أرض«.

كتاب رحلة ابن بطوطة – دار بريوت للطباعة والنرش –  1985 ص 54  7
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رغم ضعف اخلالفة وشدة اإلغراءات والوساطات املتكررة واحليل املتباينة، رفض 
لتقديم تسهيالت من طرف  املغرضة  الصهاينة  احلميد عروض  العثامين عبد  السلطان 
اخلالفة هلم  لتحقيق مرشوعهم يف إقامة دولة هيودية يف فلسطني. واعتبارا للرفض الذي 
أوغندا  إىل  اليهودي  الوطن  مرشوع  توجيه  باقرتاح  بريطانيا  تقدمت  العثامنيون،  أبداه 
بإفريقيا بدل فلسطني، لكن هذا املقرتح مل حيظ بقبول املؤمتر الرابع للصهيونية العاملية 

املنعقد سنة 1903.
 أمام هذه الوضعية، وحتى تتمكن من تفتيت اإلمرباطورية العثامنية اعتامدا عىل القوى 
املالية لليهود، طلبت بريطانيا من البنوك اليهودية اإلسهام يف متويل احلرب العاملية األوىل مع 
وعدهم بإنشاء وطن هلم عىل أرض فلسطني. ومن جانب آخر عمدت بريطانيا إىل حتريض 
زعامات السوريني واحلجازيني والعراقيني للثورة عىل األتراك مستغلة ضعف الدولة العثامنية 
ومرضها العضال وفساد والهتا وجورهم واعدة إياهم أن حتّقق أمانيهم يف االستقالل التام 

عن النفوذ العثامين. 
وبعد أن متكنت من حتقيق أهدافها املرسومة، احتلت بريطانيا سنة 1917 فلسطني وكان 
اليهود يمّثلون آنذاك أقل من عرشة باملئة من جممل سكاهنا. ويف 2 نوفمرب/ ترشين الثاين 
من نفس السنة، أعلن وزير الشؤون اخلارجية الربيطاين أرتور جيمس بلفور وعده املشؤوم 

وأعلنت بريطانيا رسميا عن دعمها إلنشاء وطن قومي لليهود عىل أرض فلسطني.
االمرباطورية  باهنيار   1918 وانتهت سنة   1914 األوىل سنة   العاملية  احلرب  نشبت   
العثامنية وانتصار احللفاء وبتنّكر بريطانيا لوعودها جتاه حلفائها العرب بزعامة اهلاشميني 
ووفائها بوعودها لليهود بإجياد وطن قومي هلم عىل أرض فلسطني طبقا لوعد بلفور يف 2 

نوفمرب/ ترشين الثاين 1917.
وإلنجاز هذا الوعد للصهاينة، عّينت بريطانيا مندوبا ساميا هيوديا صهيونيًا عىل فلسطني 
الكيان  لقيام  والتمهيد  اإلعداد  وباسمها،  عنها  نيابة  ليتوىل،  هربرت صموئيل  املدعو  هو 

الصهيوين.
ولرتضية حلفائها العرب، اقتطعت بريطانيا هلم اجلزء الشبه صحراوي املحاذي 
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لفلسطني من الرشق واسمته إمارة رشق األردن ونّصبت عليه األمري عبد اهلل ابن 
حليفها رشيف مّكة احلسني بن عيل ألكثر من غاية منها ترضية الرشيف حسني بسبب 
طرد ابنه فيصل من الشام بانتهاء احلرب حيث أقام دولة مل تعّمر ألن الفرنسيني انقّضوا 
عليها بموجب اتفاقية سايكس - بيكو التي أعطتهم سوريا ولبنان حّصة من بالد 

الشام مقابل فلسطني ورشق األردن التي نّصت االتفاقية عىل منحها لربيطانيا. 
 ويف هذا الواقع اجلديد، نشطت الصهيونية العاملية بكل قّواها من أجل تكثيف اهلجرات 
امليعاد. هذه اهلجرة توقفت شيئا ما  التي بدأت تتواىل عىل أرض فلسطني أرض  اليهودية 
خالل سنوات احلرب العاملية الثانية، لكّنها رسعان ما استعادت نسقها بعد انتهاء احلرب. 
وحظيت هذه اهلجرة بدعم كبري من بقية اليهود يف أنحاء العامل خاصة أولئك املقيمون يف 

الواليات املتحدة األمريكية.
الغرب،  من  املدعوم  الصهيوين  املرشوع  أمام  وعّدة  عددا  الفلسطينيني  ضعف  ورغم 
فإهنم أبدوا مقاومة عنيفة مزدوجة ضد الربيطانيني من ناحية وضد الصهاينة الذين هييئون 

الحتالل أرضهم وإجالئهم عنها من ناحية أخرى.
ورغم عنف الربيطانيني وعسفهم قام الفلسطينيون بأكثر من ثورة، كانت أشّدها رضاوة 
ثورة عام 1936 التي حّركت مشاعر العرب واملسلمني وجلبت للفلسطينيني تعاطفا شعبيا 

كبريا، وجعلت املواطنني العرب بام فيهم التونسيون يتقاطرون لشّد أزرهم.
وأمام هذا الوضع املعّقد، تقّدمت بريطانيا سنة 1937 بمرشوع تقسيم فلسطني فرفض العرب 
األعضاء يف املنظمة الدولية املرشوع ملا فيه من حيف. ويف 29 نوفمرب 1947 أقّرت األمم املتحدة 
مرشوع تقسيم فلسطني إىل دولة هيودية بمساحة 14100 كلم مربعًا ملجموعة سكانية ال متثل إاّل 

32 باملائة من جممل السكان مقابل دولة للعرب بمساحة 11500 كلم مربعا.
رغم رفض العرب هذا التقسيم الظامل االستعامري، واستنادا ملا تلّقاه من دعم ومساندة 
1948 دولتهم املستقلة » إرسائيل«  14 ماي / أيار  من الدول الغربية، أعلن اليهود يوم 

وهو اليوم الذي انسحبت فيه بريطانيا من فلسطني.
1948 و1949 ومل   انخرط العرب يف جماهبة هذا اإلعالن بعمل عسكري بني سنتي 
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يتمكنوا من حتقيق أي نرص بل أفىض ذلك إىل وضع أكثر سوءا حيث نجحت إرسائيل يف 
احتالل أراض فلسطينية أخرى: النقب واجلليل بام وّسع من مساحتها إىل 20700 كلم مربعا.
قرارها  املتحدة  العامة لألمم  اجلمعية  1948، أصدرت  األول  ديسمرب/كانون   11 يوم   ويف 
عدد 194 القايض بحق العودة للمهّجرين الفلسطينيني الذين تّم إجالؤهم حتت القوة العسكرية 
الصهيونية من أرضهم الرشعية إىل مواقع الشتات. ويف يوم 12 ماي / أيار 1949 أمضت إرسائيل، 
 1947 لسنة  التقسيم  مرشوع  عىل  بالتصديق  اخلاص  الربوتوكول  بلوزان،  املتحدة  األمم  بمؤمتر 
والقرار 194 اخلاص بعودة املهّجرين الفلسطينيني. لكن بمجرد حصوهلا عىل عضوية األمم املتحدة، 

تراجعت إرسائيل عن هذا القرار بتعّلة أن عودة املهّجرين متثل هتديدا لوجودها. 
 وبسبب ما حتصل عليه من دعم مادي وسيايس ولوجستي من الدول الغربية وباخلصوص 
الواليات املتحدة األمريكية التي بدأت ختّطط منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية للتحّكم بمنابع 
أمكن  فقد  واالستبداد،  بالتشتت  املتسم  الوضع  ترّدي  وأمام  األوسط،  الرشق  بمنطقة  النفط 
إلرسائيل أن تتحّكم بالوضع الفلسطيني وتبقيه رهن خمططاهتا االستيطانية التوسعية، طورا بالقوة 
العسكرية، وطورا باالتفاقيات السياسية، وطورا باحلمالت الدبلوماسية والدعائية التي تنجح 
دوما يف تطويعها ملا ارتسمت لنفسها من أهداف. ومقابل ذلك بقيت السياسات العربية رهينة 
ما يسّمى بالرشعية الدولية ليبقى الوضع عىل حاله وإن تغرّي فنحو األسوأ. ضمن هذا الواقع 
املرتدي، كيف تعاملت تونس زمن خضوعها لالحتالل ثم بعد االستقالل، مع املسألة الفلسطينية؟

العالقات التونسية الفلسطينية

قبل االستقالل
عندما أطلق مفتي فلسطني احلاج أمني احلسيني سنة 1948 نداء االستغاثة إىل الضمري 
العريب، حّكاما وجيوشا وشعوبا من أجل حترير فلسطني من العصابات الصهيونية، هّب 
الّرازحة  البالد  تعانيه  ما  الوطني والقومي رغم  الواجب  التونسيني ألداء هذا  العديد من 

حتت نري االستعامر.
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إن تاريخ تونس، الوسيط واحلديث حيفظ لنا مثلني آخرين من هذا التفاعل جيدر التذكري 
هبام ملا هلذه الوقائع من تشابه وترابط.فــفي عهد الدولــة احلفصية )627 – 982 هـ / 
1228 – 1573 م(، أصدر املستنرص باهلل احلفص نداء إىل كل مواطني الدولة من أجل 
التصدي للحملة الصليبية التي يقودها لويس التاسع، سان لوي، الذي نزل بجيوشه عىل 
أرض قرطاج فتنادى العديد من سكان املناطق الداخلية واحتشدوا يف جماهبة اجليوش الصليبية 

الغازية فاستبسلوا واستشهد منهم الكثري فداء لوطنهم.
7 قرون، ويف حلظة تارخيية شبيهة، لّبى التونسيون نداء الواجب من كافة أنحاء  وبعد 
البالد ملجاهبة اجليش االستعامري الفرنيس، سنة 1962، يف معركة بنزرت بغية إجالئه هنائيا 
من عىل الرتاب التونيس وهو هدف فشلت يف حتقيقه تلك السياسات القائمة عىل التفاوض 
أو ما يعرّب عنه بسياسة األيدي املمدودة. وبغض النظر عام أحاط هبذه الواقعة من غموض 
ومالبسات، فإن ما هيم هنا هو إبراز الشعور الوطني والقومي لدى التونسيني. هذا التفاعل 
الشعبي يظهر جلّيا من خالل عديد الشواهد واألمثلة احلّية، ونقف عند أمّهها عن رواية 
ألحد التونسيني عاش وقائعها. السيد حسن مرزوق 8 أصيل مدينة قابس يروي األحداث 
يف كتاب  حاوره فيه الصحايف نور الدين بالطيب كام ييل: »يف رحلتنا متطّوعني إىل فلسطني، 
كان عددنا يف البداية حوايل 20 شخصا قادمني من قابس وصفاقس وقفصة، وكان علينا 
الوصول إىل بن قردان واجتياز احلدود الليبية التونسية ومل نكن نعلم آنذاك أين تقع فلسطني.

عند وصولنا إىل طرابلس ليبيا، اجتهنا نحو ناد سيايس يستقبل فيه املتطوعون حيث تّم 
تسجيلنا وظللنا نرتّقب موعد السفر إىل فلسطني. يف األثناء التحق بنا متطّوعون آخرون من 

عديد اجلهات التونسية ليبلغ عددنا أربعامئة ومخسني متطّوعا.
 تكفلت اجلامعة العربية بنقلنا إىل احلدود املرصية، وتّم ذلك يف ظروف صعبة. ولدى وصولنا 
إىل مرسى مطروح املرصية، أعادوا تسجيلنا من جديد وتقسيمنا إىل فصائل فأصبحنا تابعني 
رسميا جليش اجلامعة العربية. ويف حني ازداد عددنا لنصبح ستامئة متطوع وقد رشعنا يف تلّقي 

كتاب  حسن مرزوق : خفايا حريب فلسطني وبنزرت وانقالب 1962، سرية حياة  حوار وتقديم  نور الدين   8
بالطيب  نرش رشكة وليدوف الدولية، سنة 2009 ص 10
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التدريبات العسكرية، تصلنا املفاجأة املتمثلة يف اإلعالن عن وقف القتال يف فلسطني املحتلة.
طريقنا  يف  أننا  بإهيامنا  خداعنا  حاولوا  املعركة،  بأرض  االلتحاق  عىل  إرصارنا  ولدى 
إىل فلسطني يف حني أهنم يتجهون بنا يف حقيقة األمر إىل الرتاب الليبي، أي من حيث أتينا 
وانكشفت لنا احليلة وقررنا االعتصام يف مرسى مطروح ورفضنا املغادرة إال إىل فلسطني 

مهام كلفنا األمر.
يف آخر املطاف وصلنا إىل بريوت ومنها إىل سوريا، فارتدينا اللباس العسكري لنصبح 
رسميا الفوج التاسع للجيش السوري. وتم فيام بعد نقلنا إىل بلدة اخليام عىل احلدود اللبنانية 
الفلسطينية، وكّنا نشاهد من هناك وعن بعد جمموعة فوزي القاوقجي املعروفة بجيش اإلنقاذ.
الدبابات  خالهلا  نواجه  متكافئة،  غري  اإلرسائيليني  ضد  نخوضها  التي  املعارك  كانت 
القوة  أمام  نتقهقر  لكننا  حينا  نصمد  نتمركز،  كنا  اليدوية.  بالبنادق  واملدافع  اإلرسائيلية 
العسكرية املدّججة باألسلحة احلديثة واملتطورة. عند ذلك تقّرر، ونحن يف بنت جبيل، حّل 

الفوج التاسع وإعادة تشكيله وتطعيمه بجنود سوريني.
بدمشق  العريب  املغرب  تعليامت من مكتب  وبّلغنا  الدين عزوز  املناضل عز  بنا  التحق 
الذي كان يرشف عليه املناضل التونيس يوسف الروييس وكذلك مكتب القاهرة الذي كان 
حتت إرشاف الزعيم احلبيب بورقيبة. وتقيض تلك التعليامت بأن نتخصص يف املتفجرات 
وقتال الشوارع وجماهبة املصفحات والقنابل اليدوية، لعّل ذلك ينفعنا يف بناء خطة مقاومة 

يف تونس ضد االستعامر الفرنيس.
وبدل أن ينصّب اهتاممنا عىل حترير فلسطني ومقاومة املحتل، تّم استدراجنا لالنخراط 
يف االنقالب العسكري الذي تزّعمه حسني الزعيم ضد القيادة السورية وتّم تكليفنا ببعض 
مهاّمت اإلسناد هلذه العملية، فانتبهنا إىل أنه تّم الزّج بنا، عن قصد أو دونه، يف مسائل ال تعنينا 
بل تنأى بنا بعيدا عن املهمة األصلية التي هاجرنا من أجلها وهي املسامهة يف حترير فلسطني.
بعد انتظار إىل حد الشعور بالّسأم وامللل، طلبنا العودة إىل تونس فاستجابوا لنا مع منحنا 
أوسمة تقدير، ونقلتنا الباخرة من الالذقية إىل مرسى مطروح بمرص ومن هناك اعتمدنا عىل 

وسائلنا الذاتية حتى وصلنا إىل اجلنوب التونيس.«
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 ودائام يف سياق تعاطف التونسيني مع القضية الفلسطينية، ينقل لنا األستاذ عبد احلميد 
اهلاليل يف كتاب له حتت عنوان جندوبة 1881 - 1956عالقة احلركة الوطنية باألرياف 9 
»أن العديد من األهايل بجهة جندوبة قد تعاطفوا مع القضية الفلسطينية بحكم متانة الروابط 
اللغوية والدينية. وقد برزت هذه املؤازرة يف شكل دعاء النتصار اجليوش العربية خالل 
الصلوات باملساجد، مثل ما وقع يف مسجد سوق اخلميس )مدينة بوسامل اآلن( يوم 4 جوان / 
حزيران 1948 أو كذلك عن طريق التطّوع للقتال، إذ تطّوع من سوق األربعاء10  حوايل مائة 
شخص غادروا القرية يف ثالثة أفواج يومي  4و 5 جوان / حزيران 1948. وقد تكون هلذه 
التحركات عالقة بنشاط جلنة الدفاع عن عروبة فلسطني التي كّوهنا الزيتونيون وبتحريض 

بعضهم مثل الّشيخني الفاضل بن عاشور والشاذيل بلقايض عىل اجلهاد«.

بعد االستقالل
وبعد انطالق الثورة الفلسطينية احلديثة بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية تواصل تعاطف 

التونسيني مع نضال إخوهتم الفلسطينيني عىل الصعيدين الشعبي والرسمي.
فعىل الصعيد الشعبي يكفي أن أذّكر أن مئات من الشباب التونسيني تطّوعوا يف صفوف 
فصائل منظمة التحرير. وهنا جيدر التنبيه إىل أمر هام وهو أنه وإن كان كثري من نظرائهم 
بال  منهم  كثري  وكان  رزق  مورد  عن  بحثا  أساسا  انخرطوا   الفدائي  العمل  يف  املتطوعني 
الفدائي كانوا من طلبة اجلامعات  التونيس املنخرط يف العمل  مؤهالت فإن جّل الشباب 

ومحلة املؤّهالت ومن خارج الطبقات املعوزة. 
ومثلام أبىل أجدادهم البالء احلسن زمن الصليبيني ملّا تطّوعوا يف جيش صالح الدين، 
أبىل هؤالء البالء احلسن بل متيزوا بالقيام بكثري من العمليات النوعية معلومة النتيجة مسبقا 
أعني العمليات االستشهادية اجلريئة. وقد استشهد منهم كثريون وما زال منهم كثريون يف 

كتاب جندوبة 1881 – 1956 عالقة احلركة الوطنية باألرياف للباحث عبد احلميد اهلاليل نرش املعهد العايل   9
لتاريخ احلركة الوطنية  -تونس 2009- ص  303.

سوق االربعاء: والية )حمافظة( جندوبة حاليا.  10
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عداد املفقودين. وقد مّتت استعادة جثامني بعضهم إثر 
عمليات تبادل مع العدّو الصهيوين  فدفن قسم منهم 
إىل  بعضهم  جثامني  وأعيدت  بلبنان  الشهداء  بمقابر 
ثالثة  هؤالء  ومن  مقابرهم.  يف  الثرى  ليواروا  ذوهيم 
وصلت جثامينهم إىل مطار صفاقس يوم 27 جويلية / 
متوز 2008 ورغم التعتيم اإلعالمي املقصود من نظام 
بن عيل ورغم التضييق عىل ذوهيم أقيمت هلم مراسم 
دفن كربى تليق هبم. وهؤالء الثالثة هم: بليغ اللجمي 
ورياض بن مجاعه من صفاقس وكامل بدري من سيدي 

بوريقه / بئر احلفّي والية )حمافظة( سيدي بوزيد.
الثاين2011  كانون   / جانفي   14 ثورة  وبعد 
مكّونات  هبا  قامت  التي  احلثيثة  اجلهود  وبفضل 
العام  االحتاد  مقدمتها  ويف  التونيس  املدين  املجتمع 
الديمقراطية  األحزاب  وعديد  للشغل  التونيس 
فلسطني  سفاريت  مع  والتعاون  بالتنسيق  والتقدمية 
عمران  الشهيد  جثامن  استعادة  تّم  ولبنان،  بتونس 
املقدمي الذي استشهد يوم 26 أفريل/نيسان 1988 
القائد  الغتيال  انتقاما  نوعية  استشهادية  عملية  يف 
الفلسطيني الشهيد أيب جهاد خليل الوزير، أي بعد 

عملية االغتيال اجلبانة بعرشة أيام فقط. وقد أمكن استعادة اجلثامن بفضل املساعي التي 
قامت هبا هذه األطراف جمتمعة لدى حسن نرص اهلل زعيم حزب اهلل اللبناين الذي كان 
صاحب الدور الرّيادي يف مبادلة رفات عدد من املقاومني الشهداء العرب مع الكيان 
الصهيوين مقابل جثامني بعض اجلنود اإلرسائيليني الذين مّتت تصفيتهم من قبل املقاومة 

الوطنية واإلسالمية اللبنانية.

الشهيد  بليغ اللجمي

الشهيد  عمران املقدمي
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/نيسان  أفريل   8 يوم  قرطاج  تونس  مطار  املقدمي  عمران  الشهيد  جثامن  وصل  وقد 
2012 ليدفن بقفصة، من الغد أي يوم ذكرى الشهداء. وقد أعّد للشهيد استقبال رسمي 
وشعبي مهيب بمطار تونس قرطاج الدويل. ويف كلمته التي استقبل هبا رفات الشهيد، قال 
األمني العام لإلحتاد العام التونيس للشغل، حسني العبايس »لقد حققنا حلم الشهيد عمران 
انتظار  املقدمي ليدفن يف بلده األم، يف مدينة قفصة، لقد عاد إىل وطنه احلبيب تونس، يف 
عودة الشهداء الباقني«. أما السفري الفلسطيني سلامن اهلريف الذي لعب دورا مهام يف عملية 
استعادة جثامن الشهيد فقال: » لن أقول سوى شكرا لكل التونسيني الذين آمنوا بقضيتنا، 
ودفعوا دماء شباهبم لنرصة قضيتنا، وعمران بطل لن ننساه«. كام عرّب عيل العريض وزير 
للشهيد  الكبري  االستقبال  هبذا  سعيد  »أنا  قائال:  حدث  بام  اعتزازه  عن  التونيس  الداخلية 
عمران املقدمي وهذا ليس بغريب عن التونسيني الذين طاملا دفعوا بشهداء من أجل نرصة 
القضية الفلسطينية التي تعترب من أهم القضايا التي يعتربها التونسيون جزءا من تارخيهم 
وحارضهم ومستقبلهم«. وعىل وقع الشعارات احلامسية التي رددهتا اجلامهري احلارضة يف 
االستقبال، )يا عمران يا شهيد عن دربك لن نحيد... أرض حرية، كرامة وطنية وغريها..( 
قال شكري بلعيد، أمني عام حركة  الوطنيني الديمقراطيني: »عمران املقدمي بطل سيذكره 
التاريخ، دفع حياته ثمنا ألرض فلسطني والتي نعترب قضيتها جزءا ال يتجزأ من حياتنا. وهذا 
االستقبال الكبري يليق هبذا الشاب العظيم ابن قفصة املناضلة«. أّما حممد الربامهي، أمني عام 
حركة الشعب فقال »منذ 1936 و1948 وشباب تونس يدفع الثمن فداء لفلسطني من لزهر 
الرشايطي إىل عمران وغريه من أبطال آمنوا بحق فلسطني يف وطن«. واختتم هذا املشهد 
بكلمة ألقاها رشيد املقدمي شقيق عمران شاكرا نقابة وفاء اللبنانية لدعمها السرتجاع رفات 
أخيه منّوها يف نفس السياق بام قام به االحتاد العام التونيس للشغل من جهود السرتجاع 

شهدائنا إىل تونس احلبيبة.
هذا يف ما يتعلق بالتعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية والذي اختذ أشكاال عديدة 
ومتنوعة مل يكن بمقدورنا اإلملام هبا كلّية، كام أن املجال ال يّتسع لذكر ذلك. وكام سبق أن 
ذكرنا أننا لسنا بصدد وضع دراسة تارخيية حول القضية الفلسطينية وإنام تم عرض بعض 
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املعطيات حول العالقة بني تونس وفلسطني التي جتتمع عىل أكثر من قاسم مشرتك ومن 
عامل توحيد وترابط.

القضية  الرسمي من  املوقف  الرضوري عرض مالمح  يبقى من  إىل كل ذلك   إضافة 
الفلسطينية خالل فرتة حكم احلبيب بورقيبة 1956 - 1987 وفرتة حكم زين العابدين 

بن عيل من 1987 إىل سنة 2011.
يف كتابه الصادر حتت عنوان  »بورقيبة كام عرفته  األهّم واملهم« 11  يشري الباجي قائد 
السبيس إىل أن احلبيب بورقيبة كان مناضال نشيطا يف سبيل القضية الفلسطينية، قضية الشعب 
الذي تعّرض إىل أكرب مظلمة يف القرن العرشين«. وحييلنا الباجي قائد السبيس إىل مجلة من 
األحداث ينبني عىل أساسها، يف رأيه، املنظور التونيس أو املقاربة البورقيبية  يف التعاطي مع 

املسألة الفلسطينية. وهذه األحداث هي:
قرار بريطانيا إهناء االنتداب عىل فلسطني.  -

اإلعالن عن قيام دولة إرسائيل اجلديدة من قبل دافيد بن غريون واالعرتاف هبا   -
يف احلني من قبل الدولتني العظميني.

بدء احلرب اإلرسائيلية العربية األوىل وقد كّرست هزيمة اجليوش العربية جمتمعة   -
األمر الواقع.

حصول إرسائيل عىل عضوية األمم املتحدة.  -
وبناء عىل ذلك، يرى بورقيبة »أنه جيب معاجلة القضية الفلسطينية عىل أساس أهنا قضية 
التي  املبادرة  إفريقيا... وكانت  الذي عرفناه يف شامل  استيطاين مثل ذاك  استعامرية: استعامر 
التحليل« ويضيف  إىل هذا  تستند   1965 أوائل سنة  املنطقة خالل  طرحها خالل جولته يف 
الباجي قائد السبيس أن بورقيبة »قد توّجه بإيامن املناضل يف سبيل تصفية االستعامر إىل جمموعة 
من وجهاء فلسطني يف أرحيا حلّثهم عىل حتّمل مسؤولية قضّيتهم الوطنية وكانت لديه الشجاعة 
ملواجهة اجلامهري العربية املناوئة التي خدعتها الدعاية املضللة والاّل مسؤولة والتي واصلت 

كتاب »بورقيبة كام عرفته األهم واملهم« تأليف الباجي قائد السبيس صادر عن دار اجلنوب  للنرش 2012 ص 231  11
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خداعهم بوهم أن قّوة عربية موحدة سوف حترر فلسطني... وكان بورقيبة عىل وعي بأن خّطته 
سوف تثري مشاكل يف صفوف العرب ويف صفوف اإلرسائيليني، وتعود هذه املشاكل يف نفس 
أراضيهم.  بالتنازل عن جزء من  الفلسطينيني  تطالب  نفسها حيث  اخلطة  إىل حمتوى  الوقت 
وقد رّصح سنة 1961 لدى زيارته إىل الواليات املتحدة األمريكية فقال: »كل العامل يدرك أن 
إرسائيل متثل شكال جديدا من االستعامر ونحن لسنا أمام ممارسة أكثر فداحة من ذلك، نحن 
أمام شعب يأخذ مكان شعب آخر«. ويف نفس السياق، يقول بورقيبة أمام مؤمتر جامعة الدول 
العربية املنعقد خالل شهر جانفي / كانون الثاين1964  »املسألة الفلسطينية ليست فقط جمّرد 
خالف بني هيود وعرب بل هو شعب أقتلع من أرضه من طرف أناس قدموا من كل أنحاء العامل 
وليس هلم من رابط سوى تلك القائمة عىل التعّصب الديني، املسألة الفلسطينية ال ختتلف يف 

يشء عاّم يقع يف جنوب إفريقيا أين يعيش املواطنون األصليون منبوذين يف وطنهم«.
 ومن منطلق هذه الرؤية للوضع القائم دوليا وإقليميا، ال سّيام ما كان يالحظه من اختالل 
يف موازين القوى عسكريا لصالح إرسائيل عىل حساب العرب، حيّدد بورقيبة منهجية عمل، 
ينترص هلا البعض ويعارضها البعض اآلخر، إلدارة الرصاع العريب الصهيوين. ويف هذا اإلطار 
يقول: »يكون من املهّم والرّضوري أن نجعل من القضية الفلسطينية قضية العامل بأكمله. 
وال يمكن ذلك إال إذا توّصل الفلسطينيون إىل األخذ بزمام أمورهم بصفة مبارشة ودائمة 
قيادة واعية وحكيمة. وعلينا نحن  التضحيات وانتظامهم وراء  لبذل  ومدى استعدادهم 

العرب، مساندهتم ودعمهم بصفة مستمرة وأن ال نرتدد يف بذل أّي تضحية«

بورقيبة والطاهر نضال مشترك

عىل أّن العالقة التي تربط بورقيبة بفلسطني والقضية الفلسطينية تتجاوز بكثري خطاب 
أرحيا الشهري يف أوائل الستينات، وما أثاره من ردود فعل عربية وعاملية متباينة بني مستهجن 
ومؤيد. وقد تعود هذه العالقة يف حقيقة األمر إىل سنة 1945، حني كان بورقيبة يسعى يف 
القاهرة إىل التعريف بالقضية التونسية والدعاية هلا يف األوساط السياسية واإلعالمية هناك، 
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حيث تعّرف خالل هذه اإلقامة، عىل رجل من أبرز رجاالت النضال العريب وهو مناضل 
فلسطيني يقيم يف القاهرة إسمه حممد عيل الطاهر.12

أمام مجع من الصحافيني  الفّذ  الرجل  التقائه هبذا  ويروي احلبيب بورقيبة ظروف 
اللبنانيني منهم الصحايف نايف شبالق العامل بجريدة املحرر فيقول »افتقدت بريوت 
رجال من أكثر الالجئني العرب أدبا وظرفا وأقفر منتدى من أروع منتدياهتا السياسية 
العربية، منتدى كان يعقد عرص كل اثنني يف دار الشورى، بعد انتقاهلا من مرص إىل بريوت، 
وال يغشاه إال األدباء واملجاهدون الفلسطينيون والعرب وال تدور األحاديث فيه إال 
عن القضايا العربية.... خرست دنيا العروبة واإلسالم رجال من أفذاذ الرجال.. ويقول 
الصحايف نايف شبالق: »يف عام 1960 كنا جمموعة من الصحافيني اللبنانيني نتناول 
طعام العشاء مع الرئيس التونيس احلبيب بورقيبة يف زوريخ بانتظار انتقالنا إىل تونس 
عندما، فاجأنا بقوله« هل بينكم من يعرف أبا احلسن فأجبت وهل هناك من جيهله. قال 

باهلل عليكم كيف تركتموه ؟
.. هذا صديق ويف يستحيل أن أنساه.. تعرفت به للمرة األوىل يف ظروف غريبة للغاية. 
كنت يف ذلك احلني الجئا يف مرص.. نزلت ورفيق يل يف أحد الفنادق الرخيصة... ألننا مل 

نكن نحمل ما يكفي من املال...
وذات يوم، وفيام كنا نغادر الفندق شاهدنا رجال يمسك عّكازا يف يده يتحدث 
إىل كاتب الفندق ويقول له أريد بورقيبة والكاتب يرد ليس عندنا أحد هبذا اإلسم... 
قلت أنا بورقيبة. ابتسم الرجل وأجاب أنا حممد عيل الطاهر، وقد جئت آلخذكام إىل 
أحد  حيّس  فلن  وبالتايل  بكام...  يليق  ال  الفندق  هذا  يف  فوجودكام  كونتيننتال  فندق 
بوجودكام ولن تتمّكنا من الدعاية لقضيتكام وهذا هو األهم... قلنا اعذرنا فنحن نجد 
أنفسنا عاجزين عن دفع حتى أجر هذا الفندق الرخيص... قال هذه القضية أرجو أن 

املناسبات  إليه يف كثري من  القاهرة استفاض ذكره وكان بورقيبه يتطرق  لقاء بورقيبه بمحمد عيل الطاهر يف   12
خصوصا ملا يلتقي وفودا من الشام وقد تطرق إليه حلظة استقباله الفلسطينيني ببنزرت عىل املأل. ويف الكتاب 

التذكاري املخصص للطاهر املطبوع ببريوت سنة 1974 حديث مطول عن اللقاء.
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ترتكاها يل.. فام لبث أن تكّفل بدفع حسابات الفندق ونقلنا معه إىل فندق الكونتننتال 
ثم انطلق يّتصل بالزعامء املرصيني يقول هلم هذا الزعيم التونيس بورقيبة هنا وما من 
أحد منكم اتصل به حتى اآلن..... هذا ال جيوز وال يليق، ويف اليوم التايل تدّفقت 
علينا وفود من الزعامء املرصيني... وألّول مرة منذ وصولنا إىل الفندق تتحدث عنا 
الصحف املرصية، وكتبت عن القضية التونسية واستطعنا بفضل ما فعله أبو احلسن 

أن نثري قضية بالدنا للمرة األوىل«.
وقد استمرت صداقة الرجلني حتى هناية عمرمها، ومل ينس بورقيبة دور صديقه ورفيق 
جهاده أبا احلسن قط، حيث دعاه هو وأم احلسن إىل تونس فور حصوهلا عىل االستقالل عام 

1956 وقام بتوسيمه يف مكتب رئاسة احلكومة بالقصبة.
 ثم يف سنة 1961 توىّل بورقيبة تكليف السفري التونيس ببريوت أمحد بن عرفه تقليد حممد 

عيل الطاهر وسام االستقالل.
ويف سنة 1965 خالل زيارته الرسمية إىل لبنان أبى بورقيبة إال أن يؤدي زيارة جماملة 

إىل صديقه أبا احلسن بشقته ببريوت صحبة زوجته وسيلة بورقيبة.

رئيس احلكومة التونسية احلبيب بورقيبة يوسم 
املناضل الفلسطيني حممد عيل الطاهر-قرص 

احلكومة بالقصبة سنة 1956

الزعيم بورقيبة وحرمه يزورون صديق تونس حممد عيل الطاهر 
وعائلته بشقته ببريوت -لدى زيارته الرسمية إىل لبنان سنة 

1965
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ثم يف سنة 1966 استضاف بورقيبة صديقه الفلسطيني يف تونس وكّرمه بمناسبة 
صدور كتاب »رسائل بورقيبة إىل حممد عيل الطاهر«. ويف 23 جانفي / كانون أول 
1974 كّلف الرئيس بورقيبة صالح الدين عبداهلل كاتب الدولة لدى الوزير األّول 
الطاهر وبتقليده الصنف األكرب من  يقيم  لبنان حيث  بالسفر إىل  املكلف باألخبار 
ومفتيها  الكبري  فلسطني  وزعيم  بورقيبة  وسيلة  السيدة  بحضور  االستقالل  وسام 
متيالفيل  بضاحية  شارع  تسمية  متت  الرجل  جلامئل  وتقديرا  احلسيني.  أمني  احلاج 

الراقية بالعاصمة  باسمه.

وسيلة بورقيبة توسم صديق تونس حممد عيل الطاهر بحضور كاتب الدولة صالح الدين عبد اهلل ومفتي فلسطني 
أمني احلسيني -  قبل وفاته سنة 1974

زيارته ملرص وعىل  الطاهرعليه شخصيا خالل  لفضل حممد عيل  وفّيا  بورقيبة  وظل 
القضية التونسية بشكل عام. وملّا بلغ بورقيبة يف صيف 1974 نبأ توّعك صّحة الطاهر 
ودخوله مستشفى اجلامعة األمريكية ببريوت كان يف مقدمة من سارع إىل االطمئنان عليه، 

فقد أرسل إىل نجله الربقية التالية ونّصها:
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حكومي دويل
سفارة تونس بلبنان

الرجاء إبالغ هذه الربقية إىل أرسة أيب احلسن
» ببالغ التأثر علمت بتوعك صحة املجاهد العريب الكبري وصديقي احلميم ورفيقي يف 
الكفاح األستاذ حممد عيل الطاهر. أدعو اهلل أن يشفيه وحييطه بلطفه وحيفظه من كل مكروه«

احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية

من  التونسية  الوطنية  احلركة  أنصار  أشّد  من  كان  الطاهر  عيل  حممد  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
الفلسطينيني وهو املجاهد والصحايف الشهري الذي طبق صيته اآلفاق يف وطنه وكانت له بمرص 
صوالت وجوالت حيث أصدر ثالث صحف كربى هي الشورى والشباب والعلم. وكان املناضل 

الطاهر املدافع األول عن القضية التونسية واملصدر األول ألخبارها يف املرشق العريب كله. 
عىل أن اهتامم الزعامات التونسية بالقضية الفلسطينية مل يبدأ مع بورقيبة الذي طاملا 
القضية  خلدمة  سبقه   فقد  يشء.  كل  يف  واآلخر  األول  جعله  أنصاره  من  كثري  حاول 
الفلسطينية بمنتهى الّتفاين واإلخالص وانطالقا من أصل عقائدي راسخ، رجل سياسة 
احلزب  مؤسيس  كبري  الثعالبي   العزيز  عبد  الزعيم  وهو  كبري  وفضل  وعلم  وكياسة 

الدستوري التونيس سنة 1920م.  
   كان للشيخ الثعالبي دور كبري يف فضح املخططات الصهيونية يف فلسطني وحشد الرأي 
العام عربّيا وإسالميا من أجل منارصة الفلسطينيني ومحاية فلسطني ومقدساهتا مما يتهّددها 
من خماطر ناجتة عن املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين الذي يلقى مساندة مطلقة 

من قوى اهليمنة العاملية.
 ويف كتابه »بحوث ودراسات يف تاريخ تونس احلديث واملعارص« 13، يذكر لنا الدكتور 

كتاب »بحوث ودراسات يف تاريخ تونس احلديث واملعارص« للدكتور الشيباين بن بلغيث. صدر عن األطلسية للنرش.  13



81

الشيباين بن بلغيث ما بذله املناضل عبد العزيز الثعالبي من جهد من أجل تنظيم املؤمتر 
اإلسالمي العام بمدينة القدس سنة 1931والذي يعترب مؤمترا نضاليا شامال وأول جتّمع 
القرن  والصهيونية خالل  االستعامر  العريب اإلسالمي ضد  اجلامعي  اجلهد  فيه  اتضح 
التونسية  القضية  النضايل عىل  الثعالبي مل يقترص عمله  العزيز  العرشين. ذلك أن عبد 
وباخلصوص  واإلسالمية  العربية  القضايا  جممل  إىل  تعّداها  وإنام  األساسية،  قضيته 

القضية الفلسطينية.
نتج  وما  املؤمتر  انعقاد  يف  الفضل  »يرجع  املضامر:  هذا  يف  الشيباين  الدكتور  ويقول    
عنه من قرارات إىل جهد عدد من رجال هذه األمة ومناضليها الذين خّصصوا جهادهم 
لقضاياها ومعاجلة مشاكلها. ومن بني الذين قاموا بذلك اجلهد اجلبار خالل املؤمتر بالذات 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي. ومن مميزات هذا الرجل املناضل أن عمله مل يكن إقليميا ضيقا 
الكلمة  العرب واملسلمني يف  لتوحيد جهود  داعية  بل كان  املصطنعة،  باحلدود  أو يعرتف 

والفكر والكفاح.«
 وعن رحلته إىل فلسطني يقول مؤلف الكتاب: »يّمم الثعالبي فلسطني التي شدت عاطفته 
أكثر من غريها فاستقر فيها جماورا بيت املقدس واعترب واحدا من أبنائها وهيأ له صديقه احلاج 
أمني احلسيني بيتا قرب احلرم يلتقي فيه برجال احلركة البارزين... وتبارى أهل فلسطني يف 
إكرامه بصورة ال مثيل هلا. وما من قرية أو مدينة إال واستدعته لزيارهتا وأقامت له املآدب 
الفخمة واملواكب الكبرية التي كان الشيخ يلقي خالهلا بكل طالقة وتلقائية اخلطب العصامء 

يف املسألة الفلسطينية والتونسية والعربية عموما«. 
 ومن أهم املدن الفلسطينية التي زارها الثعالبي خالل إقامته بفلسطني مدن نابلس وبيت 
حلم ورام اهلل. وكانت الزيارة األوىل لنابلس سنة 1924 حيث ألقى فيها حمارضة بعنوان » 

نفيسة الرشق«. 
 وخالل سنة 1924 سعى الثعالبي للتوفيق بني األحزاب الفلسطينية املتنافسة للتعجيل 
بني  التفاهم  سوء  وإزالة  بالقدس  اإلسالمية  األيتام  دار  بمدرسة  الفلسطيني  املؤمتر  بعقد 

الوطنيني يف فلسطني حتى لقبته الصحف هناك » نبي السالم والوفاق«. 
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1930 تلبية لنداء مجعية الشباب املسلمني   أما زيارته الثانية إىل نابلس فكانت سنة 
يف املدينة فألقى حمارضة بعنوان » حاجة العرب إىل اإلسالم » وأفاض يف احلديث عن 
املدنية العربية من اآلشوريني والكلدانيني إىل الفينيقيني. ويف مدينة بيت حلم دعاه شباهبا 
إللقاء حمارضة فتقاطر الناس من املدن والقرى املجاورة حتى غّص هبم النادي فأفاض 
الثعالبي فيام جيب عىل العرب أن يقوموا به للمحافظة عىل كياهنم ووحدهتم حتى أخذ 
بمجامع القلوب وأعجب كل من سمعه. كام ألقى حمارضة بمدينة رام اهلل حتت عنوان 

»مطالع احلضارة يف الرشق«. 
 ومن بني األنشطة األخرى يف املجال السيايس التوعوي، يذكر املؤلف أن عبد 
العزيز الثعالبي قد شارك يف االحتفال بذكرى صالح الدين األيويب ويوم حّطني 
بمدينة حيفا وذلك بإرسال كلمة قرئت بالنيابة عنه وجاء فيها »أنعم بك وأكرم يا 
يوم حّطني فإنك تبعث فينا روح املجد والكرامة واحلياة والبطولة. وأحّيي ذلك 
يوم هزيمة  يبتسم  الذي جعل الرشق  الكرامة والرشف  العظيم يف مرقد  القائد 
الغرب، علينا االقتداء به واتباع سريته يف اخلّطة العملية املثىل التي وضعها إلنقاذ 

الرشق وحتريره.
واجه  بفلسطني،  العام  اإلسالمي  املؤمتر  بإعداد  املكلفة  اللجنة  ترؤسه  ولدى 
الثعالبي عديد الصعوبات منها الدعاية املضادة للمؤمتر الصادرة عن معاريض املؤمتر 
من العرب واملسلمني املتحالفني مع االستعامر الربيطاين والصهيونية يف داخل فلسطني 
وخارجها. وبعد مساع مضنية قام هبا يف مرص لدى شيخ األزهر األمحدي الظواهري 
ورئيس الوزراء إسامعيل صدقي، أمكن تنظيم املؤمتر يوم 7 ديسمرب/كانون األول 
1931 وحرضه 145 عضوا يمثلون 22 دولة عربية وإسالمية من العلامء والسياسيني 
الوطنيني ومن أمّههم احلاج أمني احلسيني والشيخ عبد العزيز الثعالبي ثم العالمة 
القوتيل  شكري  الكبري  السوري  والزعيم  رضا  رشيد  حممد  الشيخ  املصلح  الداعية 
والزعيم اللبناين رياض الصلح وعبد الرمحان عزام »الذي أصبح الحقًا أمينًا عامًا 

للجامعة العربية« وغريهم.
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الدعاية الصهيونية يف تونس

فكر  الثوابت احلارضة يف  الفلسطينية كانت دوما إحدى  القضية  أن  إىل  جتدر اإلشارة 
التونسيني ووجداهنم بنفس أمهية قضيتهم األصلية املتمثلة يف االستعامر الفرنيس. وقد جتىّل 
التونسية مثل صحيفتي »لسان الشعب« و«الزهرة« من اهتامم  أبدته الصحافة  ذلك يف ما 
بأحداث فلسطني وما كان جيري يف تونس من دعاية صهيونية. ويف هذا املضامر نرش الصحايف 
سعيد أبو بكر مقاال بجريدة »لسان الشعب« حول الطرق التي يعتمدها الصهاينة يف مجع 
املال يف تونس لفائدة الكيان الصهيوين من ذلك أهنم يضعون علبا يف املتاجر اليهودية لتوضع 
فيها األموال املتربع هبا... فنّبه الكاتب إىل عدم االنجرار وراء هذه األعامل قائال: »أن كّل 

فلس نضعه هناك هو بمثابة القنبلة نرميها عىل إخواننا الفلسطينيني يف املسجد األقىص«. 
ومن املظاهر االحتجاجية التي اعتمدها التونسيون لفضح السياسات االستعامرية املنحازة 
بالكّلية  للصهاينة، إرسال برقية إىل املجلس اإلسالمي األعىل بفلسطني تأسفوا فيها عن تكرار 
االعتداءات اليهودية عىل املسلمني وعىل احلرم القديس وإهنم مستعدون لبذل كل ما يمكن 
بذله ضد االعتداء ومس إخواهنم يف احلرم. كام أرسلوا برقية إىل وزارة اخلارجية الربيطانية 
حيتّجون فيها عىل ترصفات اليهود يف بيت املقدس ويطالبون بإلغاء وعد بلفور. كام وّجهوا 
برقية إىل منظمة األمم املتحدة لطلب التدخل إللغاء سياسة التحّيز لليهود وإبطال وعد بلفور.

وحول نفس املوضوع املتعلق بمقاومة الفكر والدعاية الصهيونية يف تونس، نقرأ يف كتاب14 
»عبد العزيز الثعالبي واحلركة الوطنية 1894 - 1940 للدكتور أمحد بن ميالد والدكتور حممد 
مسعود إدريس، ما ييل:«مل تنج تونس من الدعاية الصهيونية كغريها من البلدان العربية لكثرة 
السكان اليهود بتونس وتغلغلهم يف احلياة االقتصادية واالجتامعية. وبدأ التّيار الصهيوين منذ 
هناية القرن التاسع عرش وظهر النشاط اليهودي جليا للتونسيني منذ 1909 عند مطالبتهم 

.Crémieux باجلنسية الفرنسية عىل إثر صدور قانون النائب الفرنيس كريميو
 وتطّور التّيار الصهيوين بتونس تطّورا جذريا فأقيمت التنظيامت وعقدت االجتامعات 

كتاب عبد العزيز الثعالبي واحلركة الوطنية  1894/1940  د أمحد بن ميالد ود. حممد مسعود إدريس.  14
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العديدة ومجع املال وأقيمت احلفالت وفتحت لذلك املدارس وصدرت اجلرائد املعرّبة عن 
الّداعية  استقدام  بتونس يف  الصهيونية  التنظيامت  فّكرت  احلركة،  وتدعيام هلذه  أفكارهم. 
الصهيوين جابوتنسكي  أستاذ مناحيم بيغن واملرشد الروحي ألكثر الصهاينة تطّرفا. وذلك 
يف أفريل/نيسان 1933 لبعث نفس جديد يف نرش الدعاية ومجع املال واستقطاب اليهود 
التونسيني. وتبعا لذلك بدأت الصحافة التونسية وخاصة جريدة »الصوت التونيس« التي 
العزيز  للشيخ عبد  الصهيوين. ويرجع  الّداعية  اللهجة ضد قدوم هذا  شّنت محلة شديدة 
الثعالبي الدور البارز يف حتسيس التونسيني هبذه القضية فأصبح الرأي العام التونيس تبعا 

لذلك، مهيئًا للدفاع عن القضية الفلسطينية.
املعنونة » تصّور  الّسعفي يف دراستها  التونسية كلثوم  الباحثة  وعن جابوتنسكي تقول 
فالديمري  إن   1989 سنة  بتونس  واملنشورة   15 اليهودية«  للدولة  التونسية  الصحف 
بعدائهم  اشتهر هو ومجاعته  أوكراين  التصحيحيني، وهو هيودي  جابوتنسكي، من حزب 
للسياسة التي تقوم عىل الديبلوماسية والرتّوي... كان يؤمن برضورة اإلرساع يف اهلجرة 
املؤمتر  منذ  نادى،  من  أول  وهو  هيودية.  عسكرية  وحدات  عىل  رئييس  بشكل  واالعتامد 
الصهيوين األول سنة 1897 يف بازل بأن الدولة اليهودية جيب أن تؤلف من فلسطني كّلها 
ومن رشق األردن، ثم من النيل إىل الفرات، وهو من املنادين أيضا، بأن الوصول إىل هذا 

جيب أن يتم »بالتجمع واالقتحام« أي بالقوة املسلحة.
ومل يستسلم التيار الصهيوين للحملة التي أثريت ضد استقدام الزعيم الصهيوين املتطّرف 
ن«  وحاول إلقاء حمارضة  جابوتنسكي، بل استقدم بعد شهرين داعية صهيونيا آخر اسمه  »ِهْلرِبْ
التونيس بمنعه بكل  البلدي بتونس العاصمة فهّدد احلزب احلر الدستوري  يف قاعة املرسح 

الطرق املتاحة مما أثار خوف السلطات الفرنسية والصهاينة بتونس فألغيت هذه املحارضة.
ويف نفس السياق توقفت الباحثة كلثوم السعفي يف دراستها اآلنفة الذكر عند األنشطة 
الدعائية التي كانت تقوم هبا الصهيونية العاملية عرب بعض الصحف الصادرة بتونس خالل 

دراسة أعدهتا الباحثة التونسية كلثوم السعفي بعنوان » تصور الصحف التونسية للدولة اليهودية نرشت بتونس   15
سنة 1989
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الثالثينات من القرن املايض. واعتمدت يف هذا البحث عىل ثالث صحف هي »احلّلوّز«  
و«الفجر« و«اليقظة اليهودية«.

واالقتصادي  اإليديولوجي  املستوى  عىل  العربية  للدولة  الصحف  هذه  تصّور  هو  فام 
والسيايس واالجتامعي واالسرتاتيجي؟

اهلاشومري  جتمع  باسم  وتنطق  »الرائد«  معناها  عربّية  تسمية  وهي  »احلّلوز«  صحيفة 
»أجل  من  تعمل  أهنا  الصحيفة  هذه  وتعلن  الصهيوين.  اليسار  إىل  ينتمي  الذي  هاتسعري 
فلسطني دون فوارق، يعيش فيها اليهود يف أخّوة عارمة جتعلهم حيبون االنسانية مجعاء«. ومن 
أبرز األنشطة التي أقامتها هذه الصحيفة التجّمع العام الذي نّظمته ملعارضة املامرسات التي 
يتعّرض هلا اليهود يف أملانيا والتنديد بعملية » هتميش شعب بأكمله » حسب زعمها. وقد دعت 
إىل هذا التجّمع عددا كبريا من املنظامت والعديد من أفراد اجلالية اليهودية بالبالد التونسية.

أما »جريدة الفجر« وهي الصحيفة الثانية التي اعتمدت عليها الباحثة الّسعفي، فإهنا 
تؤكد أن »الصهيونية ال تعني فقط اهلجرة وال تعكس فقط فكرة التواجد املاّدي يف أرض 
األجداد بل أن للصهيونية معنى روحيا أكثر إجالال واشعاعا إذا طمح إىل بعث وطن فإنه 
يطمح، يف الوقت نفسه إىل غزو القلوب والعقول. وتقّدم اجلريدة احلركة الصهيونية عىل أهنا 
حركة تعمل حسب زعمها، من أجل اخلري للبرشية وجيب أن تسود العامل بمبادئها السامية.
وأما الصحيفة الثالثة »اليقظة اليهودية« فإن الدولة الصهيونية من منظورها هي الوحيدة 
التي يمكنها حتقيق اخلالص لليهود من عذاهبم. فالدولة الصهيونية، يف منظور هذه الصحيفة، 
الدينية الرصفة وتستعملها  تأيت كلمة خالص بداللتها  السياق،  تعني اخلالص. ويف هذا 

الصحيفة يف خطاهبا حتى تسبغ عليه طابعا من القداسة كأنه كالم منّزل.  
كعامل  الّدين  استعملت  ذكرها  عىل  أتينا  التي  الثالث  الصحف  أن  الباحثة  وتؤكد 
»اليقظة  جريدة  دأبت  وقد  عليها.  ترتكز  التي  اهلجرة  سياسة  لتكريس  هام  إيديولوجي 
اليهودية« عىل بلورة بعض املفاهيم مثل »األنانية املقّدسة« كجوهر للصهيونية وتدعو اليهود 
الدولة الصهيونية. وتويص  التفّرغ خلدمة الصهيونية كمثل أعىل حتى يتحقق مرشوع  إىل 

اليهود بالتحيل باألنانية وإيثار اهلدف القومي واملنفعة القومية.  
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والدعائية  اإلعالمية  األنشطة  تأثري  مدى  نستنتج  أن  يمكن  الدراسة  هذه  خالل  ومن 
احلركة  مع  منهم  املتعاطفني  عدد  تزايد  نتائجها  من  كان  والتي  تونس  هيود  يف  الصهيونية 
اليهود  حياة  يف  حّساسة  مسائل  عىل  اعتامدها  الدعاية  هذه  تأثري  يف  زاد  ومما  الصهيونّية. 
يف  الاّلسامّية  ومن  منه،  ومعاناهتم  له  تعرضهم  دوما  يّدعون  الذي  االضطهاد  كمسألة 
املجتمع التونيس... وقد كانت هذه الصحف تبدي محاسا فّياضا للفكر للصهيوين وللدولة 
الصهيونية العتيدة تدعو هلام وتدافع عنهام بثبات بغية صهينة هيود تونس متهيدا لتهجريهم 
الحقا إىل فلسطني ليكونوا يف طليعة مغتصبي أرضها ومحاة الكيان الغريب الذي سيفرض 
عليها من قبل القوى االستعامرية املساندة للصهيونية واحلامية هلا سلطات احلامية الفرنسية 

التي كانت تفسح هلا املجال.

القضية الفلسطينية يف فكر مثقفي تونس

 كانت القضية الفلسطينية ومسألة الرصاع العريب الصهيوين من املواضيع التي شغلت عىل 
الدوام اهتامم طبقة املثقفني واملبدعني يف تونس كّتابا وفنانني وشعراء وباحثني. ونجد ذلك 
بصفة جلية وعميقة لدى التيارات القومية واليسارية والليربالية مع بعض االختالفات فيام 
بينها سواء يف النظرة لطبيعة القضية ووسائل حّلها ومنطلقات معاجلتها لكنها تلتقي كّلها 

يف أن قضية فلسطني هي قضية العرب املركزية. 
يف كتابه »وعي اهلوية العربية يف الفكر التونيس احلديث« 16، يقول الدكتور عفيف البوين 
»إن حمنة االغتصاب االستيطاين اليهودي لفلسطني العربية كان هلا وقعها املفجع يف القطر 
املقّدس  باجلهاد  املنادية  األصوات  تعالت  أن  نتائجها  ومن  الشعبي  الصعيد  عىل  التونيس 
واملشاركة يف حرب التحرير العربية وإرسال املساعدات املختلفة وأصبحت قضية فلسطني 
قضية قومية مركزية حتتل الصدارة. وقد خّلفت املشكلة الفلسطينية زمخا عظيام عند املواطنني. 

كتاب »وعي اهلوية العربية يف الفكر التونيس احلديث » للدكتور عفيف البوين. صدر ضمن منشورات العامل   16
العريب. سنة 1982   ص105.
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وبحسب اإلحصائيات الرسمية غادر تونس 2776   متطّوعا متجهني إىل القاهرة حيث 
يتوّزعون هناك عىل الوحدات املقاتلة. ويف نفس هذا السياق املتعلق باملصاعب التي واجهها 
املتطّوعون التونسيون يف سعيهم لاللتحاق بجبهة القتال، سواء داخل وطنهم أو عند عبور 
األقطار العربية، ينقل لنا الباحث التونيس عفيف البوين يف كتابه عن املناضل يوسف الروييس 
أنه »ملا كان بالشام أثناء اندالع حرب 1948 كان عىل اتصال دائم مع أبناء وزعامء املغرب 
العريب وقد التقى بمبعوثني من العاّمل العرب طلبوا منه العمل عىل هتيئة ما يلزم من أسلحة 
وأزياء قتال لعرشة آالف متطّوع من أبناء املغرب العريب بفرنسا واملساعدة عىل نقلهم إىل 
اجلبهة للمسامهة يف حترير فلسطني من الصهيونية«... وقد ذكر الروييس أنه  »ال يزال حائرا 

يبحث عن تفسري ملوقف الرئيس السوري وتردده ومماطلته بشأن قبول املتطّوعني«.
 ومن مظاهر دعم التونسيني للقضية الفلسطينية إفراد الشاعر التونيس املعروف امليداين 
بن صالح القضية الفلسطينية بمرسحية شعرية حتت عنوان  »زلزال يف تل أبيب« 17أهداها 
إىل أرواح شهداء الثورة الفلسطينية يف معركة التحرر وبناء املصري. يف عمله هذا يتتبع الشاعر 
أبرز مراحل الرصاع العريب الصهيوين فتستوقفه هزيمة جوان / حزيران 1967 والتي يعتربها 

هزيمة السياسات العربية بألواهنا املختلفة. لذلك نجده يرصخ متحديا ومتهام:
»مأساتنا النكراء، يا صديق..

مصدرها اإلرهاب والتحريق..
مصدرها العاهل واألمري
واحلاكم املهرج احلقري...

وساسة قد حكموا
بالرعب واإلغواء...

واستعبدوا شعوهبم
بالسوط واإلغراء

التونسية للنرش سنة  بالدار  امليداين بن صالح. صدر  التونيس  أبيب« للشاعر  مرسحية شعرية » زلزال يف تل   17
1984 ص:13 و14
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وسّخروا أفكارهم
للزيف والرياء 

والفكر إن أصبح زيفا
صار كالبغاء«.

وألن اهلزيمة ال تقع مسؤوليتها عىل األعداء بل يتحملها احلكام املتآمرون يقول الشاعر:
» يا ويلهم...

قد أسكتوا األصوات
ومّجدوا يف شعبنا الطاقات

وطاردوا األفكار واألحرار واخلربات....«
وكانت للكاتب والروائي التونيس عمر بن سامل أيضا اهتامماته بالقضية الفلسطينية 
برزت جلّية يف آثاره الروائية واملرسحية. ويف حوار أجراه معه الشاعر السوري املقيم 
بن  الروائي عمر  يقول  التونيس«.18  األدب  »أسئلة  تأليفه  ضمن  دانيال  هادي  بتونس 
سامل: » لو كتبت مرسحية ثانية حول فلسطني ملا كتبتها بإسقاط تارخيي ألن الواقع تغرّي 
وخاصة بعد حرب لبنان واملواجهات املتعّددة التي خاضها الشعب الفلسطيني يف حروبه 
مع إرسائيل والقوى الرجعية...وبام أيّن أريد مرسحا عىل الركح ال عىل الورق فإن معظم، 
إن مل يكن مجيع البلدان العربية، ال يسمح بمرسح حقيقي حول فلسطني، ألن القضية 
والقفازات..  باألقنعة  يمكن  ربام  العارية،  باأليدي  ملسه  يمكن  ال  عقرب  الفلسطينية 
السلطة ختشى حساسية الشعب وختافها. فكل مظاهرة تقام للتنديد بموقف أمريكا من 
القضية الفلسطينية جتابه بالعنف إذا مل يكن املسرّي األسايس هلا هو السلطة يف هذا البلد 

أو ذاك وهذا استغالل للقضية الفلسطينية أرفضه«.
التطبيع  حول  سؤال  عىل  رّده  يف  فيقول  اجلنحاين   احلبيب  الدكتور  التاريخ  استاذ  أما 
 19 التونيس«  الفكر  دانيال حتت عنوان« أسئلة  اهلادي  الصهيوين ورد يف كتاب  الكيان  مع 

كتاب  أسئلة األدب التونيس  للكاتب السوري اهلادي دانيال. - صدر عن دار نقوش عربية – 2008 – ص45  18
كتاب أسئلة الفكر التونيس للكاتب السوري اهلادي دانيال. صدر عن دار نقوش عربية 2010. ص 124  19
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أن إرسائيل حرصت منذ إمضاء اتفاقية كامب ديفيد مع مرص عىل هذا النوع من التطبيع 
)التطبيع الثقايف( قبل العالقات االقتصادية، وال بّد أن نفهم ملاذا هذه األمهية التي توليها 
إرسائيل للتطبيع الثقايف باخلصوص، هذا التطبيع الذي سيمّكنها من ربط عالقات عادّية مع 
خمتلف مؤسسات النخبة العربية املثقفة ومع الفنانني العرب، وباخلصوص ربط عالقات مع 
املؤسسات اجلامعية ومع مؤسسات البحث العلمي وبالتايل اخرتاق مجيع تنظيامت النخبة 
بشّتى أصنافها، فهي مدركة أن النخبة هي املهّمة اليوم مع األقطار العربية وخصوصا يف 

ظل غياب الديمقراطية عنها.  
النوع من  إىل خطر هذا  تنّبهوا  العرب   « أن  اجلنحاين  احلبيب  يرى  السياق،  نفس  ويف 
أن  بّد  مع إرسائيل، وال  التفاوض  مهّمة يف  ورقة  الثقايف هو  الّتطبيع  أن  وأدركوا  التطبيع 
يمسكوا هبا إىل آخر حلظة حتى وإن آمنوا بأن التطبيع الثقايف من حيث املبدإ ليس مرفوضا 
أن  نستطيع  احلقيقة  التطبيع... وهنا يف  الرضب من  لبداية هذا  الرشوط  توفرت مجيع  إذا 
نقول إن هذا املوقف ليس موقفا دغامئيا متحّجرا أو عاطفيا بل هو موقف عقالين متفّطن 
ألهداف الطرف املقابل. فكيف يمكن احلديث اليوم عن التطبيع الثقايف يف الوقت الذي ما 
زالت فيه السجون اإلرسائيلية تعّج بالفلسطينيني والفلسطينيات وما زالت األرض العربية 
حمتلة بالقوة يف اجلوالن وجنوب لبنان، وما زالت سياسة املستوطنات مستمرة داخل القدس 

العربية وغريها إىل جانب قضايا سياسية حساسة أخرى. 
كام كانت القضية الفلسطينية حارضة  يف أعامل عديد املبدعني من موسيقيني وسينامئيني 
ومرسحيني وفنانني تشكيليني. فقد كانت مصدر إحياء وموضوعا للدرس واملعاجلة وقضية 
تؤّرق النفوس وهتّز مشاعر االنتامء القومي واإلنساين وحتّفز ملكات اإلبداع. ومن الشواهد 

التي بقيت عالقة يف الذاكرة ما قّدمه النّحات التونيس حممد الصحبي الشتيوي.
كان هذا األخري مهاجرا بمدينة الدار البيضاء باململكة املغربية وينجز كل أعامله 
بورشته هناك. وخالل إحدى زياراته لتونس يف أوائل سنة 1989، نزل عندي ضيفا 
خليل  القائد  استشهاد  إثر  عىل  ذلك  وكان  الفلسطينيني  األخوة  من  بجمع  فالتقى 
الوزير أبو جهاد أب االنتفاضة الفلسطينية ومهندسها وراعيها األسايس. كان هلذه 
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منحوتة جتّسد مظهرا من  بإنجاز  فبادر  الصحبي  الفنان  العميق عىل  التأثري  الواقعة 
مظاهر االنتفاضة الباسلة تكريام هلؤالء األطفال الذين يواجهون أعتى آلة عسكرية 

بصدورهم وباحلجارة.

النحات التونيس الصحبي الشتيوي يسلم الزعيم عرفات وزوجة الشهيد أيب جهاد انتصار الوزير منحوتة فنية 
جتسم مظهرا من مظاهر االنتفاضة بحضور املؤلف وحضور حكم بلعاوي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس 

- أوائل 1989 بتونس

 
انتصار الوزير أم  أنا والسيدة  وقد تسّلم هذا املجّسم الزعيم يارس عرفات بحضوري 

جهاد والسيد حكم بلعاوي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس. 
2000 رافقني الفنان الصحبي يف زيارة إىل قطاع غزة ليقدم هذه املرة   ويف سنة 
إىل الزعيم الراحل يارس عرفات  منحوتة من الربنز تتمّثل يف محامة سالم وقد كتب 
عىل جناحيها » السلم جناحي واحلب سالحي«. ويف مقابلة مع السيد حييى خيلف، 
وكيل وزارة الثقافة بالسلطة الفلسطينية آنذاك، عرّب الفنان عن استعداده لتنظيم ورشة 
فنية، يستقطب فيها الشباب الفلسطيني املولعني بالفن التشكييل عموما وباخلصوص 

فن النحت.
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النحات التونيس الصحبي الشتيوي يسلم الزعيم عرفات بحضور املؤلف منحوتة من الربنز
- جوان / حزيران 2000 بغزة - فلسطني

ويف سنة 2007 وخالل زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني حممود عباس أبو مازن إىل تونس، 
قّدم له الفنان حممد الصحبي الشتيوي منحوتة أخرى من الربنز كتب عليها باخلط العريب »سلم 
وحرية« وكان ذلك بمقر إقامة فاروق القدومي، أبو اللطف بحضوري وبحضور كل من أبو 

ماهر غنيم وأمحد قريع أبو عالء وسفري دولة فلسطني بتونس سلامن اهلريف.

النحات التونيس الصحبي الشتيوي يسلم بحضوراملؤلف الرئيس الفلسطيني أبا مازن منحوتة  من الربنز
-لدى زيارته الرسمية  إىل تونس 2007
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فلسطني يف ضيافة تونس

إىل غاية السنة الدراسية 1958- 1959، مل أكن أعرف شيئا  ذا بال عن فلسطني تارخيا 
وحضارة وقضية، كنت يف تلك السنة املدرسية تلميذا بكلية ابن خلدون بشارع 9 أفريل بتونس 
العاصمة، وصادف أن ترّشفت بالتتلمذ عىل أستاذين فاضلني فلسطينيني، كان مدّرسنا يف 
ماّديت التاريخ واجلغرافيا السيد أكرم رشف، من فلسطينيي لبنان، أّما زميله الثاين فاسمه سامي 
ولألسف مل أعد أتذكر لقبه، وقد كان يدّرسنا مادة الفيزياء. ومن خالل العالقة املفتوحة التي 
كنا نتقاسمها معهام والقائمة أساسا عىل التواصل التلقائي، كنا نسأهلام دوما، خارج الدرس، 

عن القضية الفلسطينية فبدأنا نلّم تباعا بأبعاد القضية وجتّلياهتا وتعقيداهتا. 
1965  أثرها اإلجيايب يف نفيس وقد  وكان لزيارة الرئيس بورقيبة إىل أرحيا أوائل سنة 
بدأت أفقه أكثر األبعاد السياسية للقضية الفلسطينية، ومل أزل يف السنة األوىل بسلك األمن، 
كنت شاهدا عىل املظاهرة االحتجاجية التي نظمها أنصار احلزب احلر الدستوري التونيس 
أمام سفارة مرص بتونس العاصمة تنديدا بموقف الزعيم مجال عبد النارص الذي استهجن 

خطاب الزعيم بورقيبة  الذي ألقاه بأرحيا يوم 3 مارس / آذار.
الدولة  رئيس  أمن  صيانة  بإدارة  التحقت  ملا  املايض،  القرن  من  السبعينات  أوائل  يف 
والشخصيات الرسمية تّم تعييني يف عديد املّرات كعون محاية بمرافقة عدد من الشخصيات 
الفلسطينية أذكر منهم يارس عرفات أبا عامر وحممود عباس أبا مازن وخالد احلسن أبا السعيد 

خالل زياراهتم إىل تونس.
ويف سنة 1974، وأنا أشتغل يف إدارة صيانة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، 
حصل احتكاك مبارش بأحد كبار القادة الفلسطينيني وهو القائد صالح خلف أبو إياد، إثر 
حادث اختطاف الطائرة الربيطانية بعد إقالعها من روما. وقد قام بعملية االختطاف مخسة 
فلسطينيني وألزموها بالتوجه واهلبوط بمطار تونس قرطاج الدويل. كان القراصنة اخلمسة 
ينتمون إىل جمموعة عبد الغفور )أبو حممود( أحد مناضيل حركة فتح الفلسطينية قبل أن ينشق 

عنها سنة 1972 ويلتحق بجبهة الرفض.
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املؤلف مع الشهيد أبو إياد عند وصوله من القاهرة إىل مطار تونس قرطاج الدويل
فجر يوم 23 / 11 / 1974 للتفاوض مع خمتطفي الطائرة الربيطانية

حماورة  بمهمة  مكّلفا  السادات  أنور  حممد  املرصي  للرئيس  مبعوثا  إياد  أبو  كان 
اخلاطفني. وكّلفت أنا بمرافقته األمنية  خالل املدة التي سيقضيها ببالدنا سواء فيام يتعلق 
بإقامته بدار الضيافة التابعة لرئاسة اجلمهورية أو خالل تنقالته ألداء املهمة املوكولة له. 
وقد رافقته باخلصوص يف حلظات التحاور مع اخلاطفني بحضور الطاهر بلخوجة وزير 

الداخلية آنذاك.
الشهري  كتابه  يف  خلف  صالح  إياد  أبو  الفلسطيني  القائد  يتحدث  احلادثة  هذه  حول 
»فلسطيني بال هوية 20« فيقول:« يوم 22 نوفمرب/ ترشين الثاين 1974، تلقيت خمابرة من 
إسامعيل فهمي وزير اخلارجية املرصي... وأبلغني أن طائرة بوينغ تابعة لرشكة اخلطوط 
اجلوية الربيطانية قد اختطفت هذا اليوم إىل تونس عىل يد جمموعة فلسطينية تطالب بإطالق 
رساح الفدائيني اخلمسة عرش املعتقلني يف مرص، من  بينهم مخسة من الذين ارتكبوا عملية 

إياد. صادر عن دائرة الشؤون الفكرية والدراسات  كتاب » فلسطيني بال هوية » تأليف: صالح خلف أبو   20
التابعة حلركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح -  1991 –  ص ص-234 235.
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سابقة بمطار روما يوم 5 أفريل/نيسان 1973. 
كام كان من بينهم آخرون هم املسؤولون عن عملية اخلرطوم التي جرت يف مارس /آذار 
1973 ضد سفارة اململكة العربية السعودية، أما االثنان  اآلخران فكانا معتقلني يف هولندا 
عىل إثر القيام بعملية فاشلة هناك.. كان بورقيبة يريد تاليف حدوث مأساة يف مطار تونس 

ويلّح عىل أن تلّبى مطالب قراصنة اجلو«.
بعد  ليسألني  لالبتزاز  اإلذعان  نستطيع  ال  »أننا  قائال:  فهمي  إسامعيل  مني  طلب 
ذلك: هل باستطاعتك مساعدتنا وأن تتوّصل إىل حترير الرهائن«. وافقت وأوضحت 
أنني سأكون مستعّدا لإلقالع مع بعض معاويّن يف الساعة التالية. ووصلت إىل تونس 
ثم مل ألبث أن توجهت إىل برج املراقبة حيث كان عيّل أن أقيض ثالثة أيام بلياليها يف 
التفاوض إلطالق رساح الرهائن. فكانت مهمة من أصعب وأغرب املهامت التي قّدر 
يل أن أقوم هبا. ويف برج املراقبة استقبلني وزير الداخلية التونيس الطاهر بلخوجة ثم 
أسمعني تسجيال ألّول مفاوضات أجراها مع قراصنة اجلّو فقد كان هؤالء منكفئني 

داخل الطائرة الربيطانية وهيّددون بقتل كافة رهائنهم.
»كان  إياد:  أبو  يقول  واإليديولوجية،  السياسية  وانتامءاهتم  القراصنة  هوية  وحول 
مناضيل  أحد  الغفور، وهو  عبد  أمحد  الشهيد  إىل جمموعة  ينتمون  العملية  املسؤولون عىل 
فتح قبل أن يلتحق عام 1972 بمعسكر جبهة الرفض، وقبل أن يقتل يف بريوت يف ظروف 
غامضة سنة 1974 كان متطرفا سياسيا ونصريا من عتاة أنصار العنف... لذا فإنني كنت 

أواجه خصوما عنيدين ويرفضون خوض أي حوار معي.
وبالرغم من ذلك فإين استخدمت جهاز اإلرسال يف جهاز الدولة وتوجهت إليهم وأنا 
أحّضهم عىل اإلصغاء إيّل. فذّكرت بالعالقات املمتازة التي كانت تربطني بأمحد عبد الغفور 
قبل أن ينفصل عن فتح. وأّكدت هلم أن السلطات التونسية، وأنا بنفيس، قد اختذنا قرارا 
للفور بعدم اللجوء إىل القوة وإّن مّهنا األّول هو إنقاذ الرهائن واحلفاظ عىل سمعة املقاومة 
الوارد أن نسّلمهم فدائيي عملية اخلرطوم  أّنه ليس يف  واالستجابة ملطالبهم. وأوضحت 
الثامنية. وباملقابل فإنني أعد بأن أقوم بكل ما يسعني القيام به للتوصل إىل حترير الفدائيني 
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السبعة اآلخرين الذين يطالبون هبم«.
أّن  الكتاب  يذكر صاحب  القضية،  التونسية إلجياد خمرج هلذه  السلطات  تعاون  وعن 
»وزير الداخلية التونيس راح يلّح عىل القراصنة ويقول هلم إن بوسعهم الوثوق بنا ألننا ال 
نخون عهدا قطعناه«. ويضيف أبو إياد متحدثا عن ردود القراصنة قائال: » غري أن رئيس 
املجموعة أنطوان مروان طلب أن يتحدث إيّل عىل انفراد، وجرت املقابلة التي أعّد هلا بدقة 
يف مهبط الطائرات بالضبط يف منتصف الطريق الواقعة بني الطائرة وبرج املراقبة، فأبلغني 
أنه يريد، هو ورفاقه، احلصول عىل حق اللجوء السيايس يف تونس مع ضامن عدم تسليمهم 
إىل منظمة التحرير الفلسطينية. ومل يكن بإمكاين أن أقبل مثل هذه الرشوط دون الرجوع 
إىل الرئيس بورقيبة الذي رفض رفضا قاطعا أن يستجيب لطلب قراصنة اجلّو وعندها راح 
معهم...  الطائرة  طاقم  أفراد  بذلك  فيقتلون  فيها  بمن  الطائرة  بتفجري  اخلاطفون هيّددون 
السبعة بسبعة من معاويّن وهكذا يصبح ضحايا  فعرضت عليهم حينذاك مبادلة األنقليز 

هذا االنتحار اجلامعي كلهم من الفلسطينيني«.
وكان رد الرئيس بورقيبة الذي تأّثر هلذا املقرتح، ثم أّنه ملا كان ال يريد أن يكون مسؤوال 
فاّن  الغفور. وهكذا  بتلبية مطالب مغاوير عبد  تعهد  فإنه  املأساوية،  اخلامتة  عن مثل هذه 

املفاوضات قد نجحت يف النهاية لكنه بتعبري أيب إياد نجاح عىل احلافة.
وانتهى مروان ورفاقه بأن أقّروا، طبقا لرؤية الكاتب، عىل إثر ما دار من مفاوضات ونقاش 
بخطئهم ثم اعتذروا بارتباك وخجل عاّم أظهروه من عناد. ومنذ ذلك احلني التحقوا كلهم 
بصفوف فتح. ثم يستنتج املؤلف »أن النقاش الذي أجريته معهم كان مفيدا يل من حيث 
أنه مّكنني من معاينة املقدار من التأثري الذي تستطيع به الدعاية الديامغوجية التي متارسها 
جبهة الرفض أن ترتكه عىل الشباب الوطني إذا مل يكّلف الواقعيون داخل احلركة الفلسطينية 

أنفسهم عناء اإلجابة بتحليل موضوعي للظرف الذي نواجهه«.
وحول نفس القضية، حييلنا السيد الطاهر بلخوجة  وزير الداخلية التونيس آنذاك عىل 

تفاصيل أكثر دقة ووضوح مّما جاء يف رواية أيب إياد للحادثة.
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ففي كتابه »احلبيب بورقيبة سرية زعيم« 21، يذكر بلخوجة أن الطائرة املختطفة الربيطانية 
بارحت يوم اجلمعة 22 نوفمرب/ ترشين الثاين 1974 مطار ديب. وقد أغلقت أمامها كامل 
مطارات اجلهة وخاصة بريوت والكويت والظهران بالسعودية واملنامة بالبحرين، ثم نزلت 
بمطار طرابلس ليبيا ومنها دخلت األجواء التونسية... تعّرفنا أن القراصنة مجاعة انتحارية 
وأن أقراهنم املعتقلني هبولندا قد أحرقوا طائرة بريطانية لنفس الرشكة بأمسرتدام يف مارس/ 
آذار 1974 وأن عبد الغفور أبا حممود قتل يف بريوت بعد العملية بشهر واحد إثر مطاردة 
عنيفة من طرف جمهولني من األرجح أن يكونوا إرسائيليني أو من تبعهم. ويضيف  بلخوجة 
أن الطائرة هبطت يف مرسب خّصصناه بعيدا ب 500 مرت عن املباين وعىل مرأى جيد من 

برج املراقبة حتى نراقب كل التحركات.
وعن جمريات احلوار مع القراصنة، يقول بلخوجة: »اتصلت بالالسلكي من برج املراقبة 
بقائد املجموعة، طوين مروان، وأعلمته بصفتي فلم يقتنع أّوال ثم طالبته بأن نتعاهد عىل 
مواصلة اتصاالتنا يف جّو من الصدق واألمان.. وأكدت أن الرئيس بورقيبة وحكومته جادون 
يف إجياد احلل ». ويف اليوم املوايل استأنفنا املفاوضات فكانت » أوال مع أيب إياد الذي اجتهد 
يف تربئة ساحة منظمة التحرير الفلسطينية وكانت التساؤالت عديدة عن وقائع فلسطينية 

سابقة فرّسها أبو إياد بمهارة«.
يف الساعة الثامنة و25 دقيقة حصل املحظور: فتح الباب اخللفي للطائرة وألقي بكومة 
داكنة تبنّي رسيعا أهنا جثة كانت ليهودي أملاين.يدعى غوستاف ورنار يعمل مدير مرصف 

بزوريخ يف سويرسا.
ويف آخر مراحل العملية التفاوضية، كان الطلب األول للفدائيني اللجوء السيايس بتونس 
وعدم تسليمهم إىل منظمة التحرير فكان جوابنا بقبوهلم ببالدنا وتسليمهم برضاهم. وغادرنا 

برج املطار بعد أن قضينا 65 ساعة بأيامها ولياليها. 
استقبل الرئيس بورقيبة أبا إياد الذي رصح عقب املقابلة وبعد الثناء املستفيض عىل تونس 

كتاب » احلبيب بورقيبة: سرية زعيم » تأليف الطاهر بلخوجة. صدر عن الدار الثقافية للنرش – الطبعة األوىل   21
1999- ص 23
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»أن جمهودات تونس ومسؤوليتها قد أفضت إىل حل مرّشف ولوالها النتهت هذه العملية 
بمأساة يقدم عليها ويستغّلها العدّو يف دعايته لتشويه النضال الفلسطيني«. 

من خالل مواكبتي الّلصيقة ملجريات احلوار والتفاوض بني أيب إياد والطاهر بلخوجة من 
جهة والفدائيني من جهة ثانية كمرافق أمني أليب إياد وقتها بدت يل املهّمة عىل قدر كبري من 
اخلطورة والدقة واحلساسية واملسؤولية. وملست بوضوح كم كانت أمهية ما حتىّل به املفاوضان 
التونيس والفلسطيني من عزيمة وصرب وطول نفس ودراية يف التعامل مع خمتطفني متمّرسني  
أشّداء  يف عنفوان شباهبم يؤمنون  بام يقومون به...ما أدى اىل حسم األمر وإهنائه بأخف 

األرضار وأقل التكاليف وبال إراقة دماء.  
وقد استطاع بلخوجه وأبو إياد كسب ثقة اخلاطفني  يف بداية التفاوض ما سّهل التخفيف 
من روعهم وإقناعهم أّوال بوجوب احلفاظ عىل أرواح الركاب ويف هناية املطاف وبعد 65 
ساعة من التفاوض املضني استسلم اخلاطفون عن طواعية واقتناع وتّم اجتناب وقوع مّحام 

دم  كام حدث يف  وقائع مشاهبة.
كانت هذه الواقعة بالنسبة يل مناسبة غري مألوفة أحرض خالهلا وبصفة مبارشة 
التعاطي مع مثل هذه القضايا  عملية اختطاف طائرة وأعاين عن كثب كيف يتم 
بالقضية  مّني  جاد  الهتامم  وبداية  منطلقا  الواقعة  وكانت  التفاوض.  يدار  وكيف 
الفلسطينية  مّكنني، من االطالع عىل جانب كبري من تفاصيل القضية وتعقيداهتا 
وأبعادها وتارخيها وعىل منظمة التحرير وفصائلها وسياساهتا وصداقاهتا وعداوهتا 
إىل غري ذلك مّما يتعلق بالقضية وبمجرى الرصاع العريب الصهيوين والتعاطي معها. 
وقد كان ما جتّمع لدّي من أفكار خري مساعد يل فيام بعد، عىل حسن الترصف املهني 
وأنه  يدرس  فّن  التحاور  أن  الحقا  أدركت  كام  بتونس.  الفلسطيني  احلضور  مع 

رضوري ملثل هذه احلاالت.
شّكلت حادثة خطف الطائرة منعطفا حاسام يف مسار العالقة الفلسطينية التونسية 
الرسمية، وجيب أن ال ننسى أن القيادة التونسية املحافظة بطبعها كانت يف البدايات 
تنظر بيشء من الريبة لفتح وملنظمة التحرير الفلسطينية بسبب خصوصية العالقة 
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وّدية  التونسية عالقة غري  بالقيادة  كانت عالقتها  التي  املرصية  القيادة  وبني  بينهام 
ألسباب  معروفة. ويكفي أن يرجع القارئ اىل عدد جريدة العمل املوايل ليوم إعالن 
1965 لريى أن الصحيفة الناطقة بلسان  انطالقة فتح يف1جانفي / كانون الثاين 
احلكومة واحلزب احلاكم بتونس اكتفت بمجرد نرش خرب اإلعالن عن انطالقة فتح 

بال أدنى تعليق.
هكذا بدأت العالقات بني القيادة التونسية والثورة الفلسطينية تتدعم وتأخذ أشكاال 
متنوعة وأبعادا عميقة ألهّنا عالقات متجّذرة يف التاريخ، متأّصلة يف الوجدان ومتأكدة يف 

املصري املشرتك. وكل ما عدا هذا فهو عابر مآله الزوال. 
ويف هذا السياق وحرصا عىل مساعدة الفلسطينيني يف ما حيتاجونه، يف ترصيف 
شؤوهنم، دعينا، يف الدوائر األمنية التونسية، إىل تدريب فرق أمنية فلسطينية عىل دورات 
متتالية وذلك يف مجيع االختصاصات ال سيام تلك التي تتصل بحامية الشخصيات. وقد 
كّلفت شخصّيا باإلرشاف عىل تدريب عّدة فصائل فلسطينية يف ما بني سنتي 1979 
املقّربة  بأنواعها واحلامية  الرماية  الوطني بصالمبو يف جمال  األمن  بمدرسة  و1990 
املهمة  هبذه  يتعلق  ما  وكل  اإلقامة  ومقرات  السيارات  تفتيش  وكيفّية  للشخصيات 
اليابانية  إىل جانب تدريس بعض املواد األخرى كالدفاع الفردي ومبادئ املصارعة 
وتفكيك وتركيب السالح والعناية به. توّليت اجلانب التطبيقي وتكّفل بعض زمالئي 

باملسائل النظرية. 
يف أفريل/نيسان 1980 وقد أوشكت التدريبات عىل النهاية، دعيت إىل إعداد 
عبد  هايل  الفلسطيني  القائد  حيرضه  بصالمبو  الوطني  األمن  بمدرسة  خترج  حفل 
احلميد )أبو اهلول( باعتباره مدير جهاز األمن املركزي الفلسطيني، رفقة أحد مساعديه 
ضابط األمن طارق أبو رجب، وقد  قدما من بريوت خّصيصا حلضور هذا احلفل 
بمعّية السيد حكم بلعاوي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس. وقد أرشف عىل 
احلفل وزير الداخلية التونيس إدريس قيقة بحضور وزير الدفاع رشيد صفر واملدير 
احلـرس  آمــر  العام  واملدير  عيل  بن  العابــدين  زيــن  الوطني  لألمــن  العــام 
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الوطني عامــر غديــرة ووايل تونــس عباس حمسن ومدير إدارة أمن رئيس الدولة 
والشخصيات الرسمية رفيق الشيل ومساعده الرائد إبراهيم الغوايل رئيس مصلحة 
احلرس الرئايس وعزالدين جنيح رئيس مصلحة املراقبة والعمليات بإدارة أمن الدولة 
والشخصيات الرسمية ومدير مدرسة األمن الوطني بصالمبو حسن الكوكي وعدد 

آخر من الضيوف والقيادات األمنية.

 املؤلف يتوسط تشكيلة تدريب الفصيل الفلسطيني عىل احلامية املقربة للشخصيات الرسمية
ربيع 1980 بمدرسة األمن الوطني بصالمبو – تونس

تزامن احلفل مع االحتفاالت الوطنية بذكرى تونسة األمن الوطني وكان ناجحا بكل 
احلامية  وتشكيالت  احلية  بالّذخرية  تدريب  من  الدورة  جماالت  اختالف  وعىل  املقاييس 
واستعامل السيارات والتدريبات عىل كيفّية تغطّية ومحاية الشخصية يف حالة االعتداء املفاجئ. 
وكان هذا أول ختّرج يف تاريخ اإلدارة العامة لألمن الوطني منذ انبعاثها. ويعود الفضل يف 
كل ذلك إىل ما تراكم لدي من التجربة واخلربة وما حتىّل به الشباب الفلسطيني املشارك يف 

الدورة من محاس فياض وما متيز به من انضباط وما أبداه من استعداد للتعلم واملعرفة.
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تدريب فصيل فلسطيني عىل احلامية املقربة للشخصيات الرسمية
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فرحة شباب فلسطيني لدى خترجه من دورة تدريبية – سنة 1980

وبتعدد فرص التالقي مع اإلخوة الفلسطينيني، تعمقت لدّي املعرفة بالشأن الفلسطيني 
واهلّم الفلسطيني الذي هو يف واقع األمر هّم عريّب وإسالمّي وتونيّس مشرتك.

بل  والنقاش  احلوار  باب  أمامي  فسح  الفلسطينيني،  باملتدربني  احتكاكي  خالل  ومن 
واجلدال معهم يف كل ما هيم الفلسطينيني وقضيتهم ونضاهلم بالداخل والشتات.

الفلسطيني ال سيام  النضال   وما زلت اتذكر كم  كنت شغوفا بمعرفة خفايا 
كانوا  فإهنم  جانبهم  ومن  العدّو.  مع  يتعاطون  كانوا  وكيف  منه  األمني  اجلانب 
املقربة  احلامية  ميدان  يف  وخاصة  األمنية  اخلفايا  إدراك  من  املزيد  إىل  يتطّلعون 

للشخصيات الرسمية.
كان الشباب الفلسطيني يستفيض خالل احلوار يف رسد ذكرياته األمنية ومظاهر 
املحارصة واملطاردة املستمرة من قبل جهاز املخابرات الصهيوين  »املوساد« وأجهزة 
الباسلة  الفدائية  العمليات  من  نامذج  أيضا  الشباب  ويستعرض  العربية  املخابرات 
وأشكال النضال التي يبتدعها الفلسطيني يف وجه املحتل صونا للكرامة ودفاعا عن 

األرض والعرض واملقّدسات.
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املؤلف يتوسط الفصيل األمني الفلسطيني الذي أرشف عىل تدريبه مع مدرب الرياضة عبداهلل كبرّي )أقىص يسار 
الصورة( سنة 1980

بيـــــروت الّصمـــــود )صيــف1982(

 كان االجتياح اإلرسائييل لألرايض اللبنانية يف جويلية / متوز 1982 هيدف باألساس إىل 
تدمري البنية العسكرية واللوجستية للمقاومة الفلسطينية واملقاومة الوطنية اللبنانية والنيل من 
معنوياهتام وحتطيم منظمة التحرير وإبعادها عن فلسطني وفصلها عن قاعدهتا الشعبية املتمثلة 
يف خميامت اللجوء املتناثرة يف دول الطوق كلبنان وسوريا واألردن ودفعها يف النهاية إىل قبول 

تسوية مهينة ال تعيد للفلسطينيني حتى جمّرد احلّد األدنى من حقوقهم التارخيية.
 ولتحقيق هذا الغرض، عمد اجليش الصهيوين إىل إنزال أقىص ما لديه من أساليب التدمري 
واخلراب بغية إحداث رشخ يف العالقة النضالية التي تربط بني الفلسطينيني واللبنانيني الوطنيني 
وحتريض الزعامات املوالية إلرسائيل عىل مزيد االستعداء ضد الوجود الفلسطيني عىل األرض 
اللبنانية. وعندما باءت هذه اخلطة بالفشل، التجأ الكيان الصهيوين، بدعم أمريكي غريب وختاذل 
عريب، إىل فرض خروج املقاومة الفلسطينية من لبنان كرشط إلهناء احلصار الذي دام قرابة الثالثة 

أشهر عىل بريوت وملنع اجتياح اجلزء الغريب منها الذي تتمرتس فيه القيادة الفلسطينية. 
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 يقول سفري فلسطني األسبق يف تونس حكم بلعاوي يف كتابه »ذاكرة وطنية« 22  إن اهلجوم 
اإلرسائييل »هيدف إىل تدمري العمل الوطني الفلسطيني وقتل واعتقال القيادات الفلسطينية. ويف 
النهاية مل يتحقق ما خّططت له حكومة إرسائيل«. ويضيف » لقد مر حوايل ثالثة أشهر من بدء الغزو 
ومل يتمكن هذا اجليش اإلرسائييل الذي يفاخر بعسكرّيته وعتاده أن ينال من اإلرادة الفلسطينية 
بل عّزز ذلك شعارات حركة التحّرر الفلسطيني بأهنا فلسطينية الوجه، عربية القلب والضمري 
أيام  وإنسانية األبعاد احلّرة. ويف هذا الزخم، حتّركت اجلامهري العربية وأحرار العامل، عىل مدى 
وأسابيع وشهور، منّددة بالغزو اهلمجي الوحيش واندلعت املظاهرات الّضاغطة يف كل األصقاع 
الذي  الدافئ  االجتامع  كله يف  بذلك  وقد شعرت  العرب.  القادة  نفوس  االعتزاز يف  وأشاعت 
خّصني به الرئيس بورقيبة وهو يقبلني بحضور بعض أركان حكومته وينثر عىل وجهي كلامت 
االعتزاز التي ينطقها واملتضمنة أن الشعب الفلسطيني هو عقل وضمري األّمة كلها... وأّن هذا 
البطل يارس عرفات يستحّق بجدارة وسام الشجاعة من الوطن العريب كّله ومجاهريه وأّن تونس 
مفعمة بالتضامن الكامل حيث أعطى الرئيس بورقيبة تعليامته بدعم احلركة الوطنية الفلسطينية 

بإرسال السالح واملواد الطبية والغذائية دون تردد وأعلن عن عملية شعبية للدعم املايل«. 

اخلروج من لبنان إلى أين ؟

اإلجابة عن هذا السؤال املصريي نتلّمسها يف قول حكم بلعاوي يف كتابه  »ذاكرة وطنية« 
اجلزء األول متداوال يف األمر مع أيب مازن: »اخلروج من لبنان أمر مؤكد... وعلينا تدبري 
املوضوع بحنكة وشجاعة، وطرحت عليه مبارشة ما تشّكل يف ذاكريت من حلظة لقائي بالرئيس 
بورقيبة إىل هذه اللحظة التي التقيته، نعم األهّم هو اخلروج ويف رأيي إىل تونس... فقط إىل 
تونس، حيث أهنا مقر اجلامعة العربية ومقر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، كام أن 
تونس من مبادئها عدم التدخل يف أية شؤون لآلخرين دوال وأفرادا خارج حدودها... وال 

كتاب »ذاكرة وطنية« اجلزء األول. تأليف حكم بلعاوي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس  صدر – 2010 ص 35  22
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بد من إيصال هذه الفكرة إىل األخ أيب عامر ورجوت أن يرّتب املوضوع بنفسه وأنا سأتدّبر 
يف الوقت املناسب حتقيق املوافقة التونسية الرسمية«.

املؤلف مع حكم بلعاوي سفري دولة فلسطني بتونس
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مع حكم بلعاوي يلتقي السيد حممود عباس أبو مازن عىل نفس هذا الرأي. ويتجىّل 
ذلك يف ما أدىل به ضمن حديث صحايف جلريدة الرشق األوسط يف جوان/ حزيران 
أن رّحبت  بعد  مّني  باقرتاح  تونس  إىل  »كان اخلروج من بريوت  يقول:  إذ   1995
احلكومة التونسية بقدومنا، كان رأيي أن اخلروج إىل دمشق مثال يعني مصادرة القرار 
الفلسطيني بشكل كامل حيث سيكون وجودنا السيايس مرهونا باملقر، وجتربة الذين 
اختاروا دمشق واضحة النتائج هلم قبل غريهم، ويتحّدثون يف األمر حني خيرجون من 
هناك... لقد وافق عرفات الذي كان حمارصا يف العاصمة اللبنانية عىل اقرتاح الذهاب 
إىل تونس ضّد رغبة األخوة مجيعا تقريبا، والذين كانوا يريدون منه أن يغادر صوب 

دمشق وهلم حساباهتم أيضا«. 
التحّرك  وحرية  القرار  استقاللية  عىل  احلفاظ  وأمهية  رضورة  أي  السياق،  نفس  ويف 
واملبادرة، يضيف أبو مازن » لقد أصبحنا بعد عام 1982 بعيدين آالف األميال عن شواطئ 
فلسطني وبعيدين عن دول الطوق ولكن قرارنا السيايس بقي بأيدينا، وهذا هو املهم، إذ من 
املمكن أن ختّطط لعملية عسكرية يف حيفا من تونس، إذا ما كان قرارك بيدك، وكان لديك 
حرية التخطيط دون قيود وحرية العمل دون خطوط محراء ولكن من غري املمكن أن ختّطط 

لعملية عسكرية لرضب مستوطنة تبعد عنك عرشة أميال إذا مل يكن لديك قرار مستقل.«
وانطالقا من إدراكه خلطورة مصادرة القرار الفلسطيني املستقل من عديد األنظمة العربية 
حتت عنوان مركزية القضية، وأن املسألة الفلسطينية شأن عريب قبل أن يكون شأنا فلسطينيا، 
يقول أبو مازن » لدّي حساسية كربى من التدخالت العربية يف الشؤون الفلسطينية منذ قراءيت 
لتارخينا املعارص. إن هذا ال يعني للحظة واحدة أنني أضع الوطني يف تناقض مع القومي، 
القومي حني يكون سليام، وأنا  القرار  أنه ال يتعارض مع  وفهمي للقرار الوطني املستقل 
مستعد ألن أضع قراري املستقل عىل الطاولة القومية برشط أن يفعل اآلخرون اليشء نفسه 

حتى نتجنب اهليمنة والوصاية«. 
القيادة  أيقنت  وقد  تونس  يف  كاملة  الفلسطينيون  يلقاها  القرار  يف  االستقاللية  هذه 
الفلسطينية ذلك. وعليه فإهّنا قّررت دون ترّدد التوّجه، عىل إثر خروجها القرسي من بريوت، 
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إىل تونس وليس إىل عاصمة أخرى وإن كانت دمشق. وقد عرّب عديد القادة الفلسطينيني 
عن هذه القناعة. ويف رسالة موجهة إيّل بتاريخ 21 أوت / آب 1994 يؤكد العقيد جربيل 

رجوب هذا الشعور وهذا نص الرسالة: 

املؤلف مع  الزعيم الشهيد يارس عرفات واألخ اللواء جربيل رجوب - بداية التسعينات - تونس

  » بسم اهلل الرمحن الرحيم.
  األخ الرائد نوري بوشعالة،

  حتية فلسطينية صادقة لك ولكل األخوة العاملني يف مؤسسة األمن التونسية الذين 
كانوا رمزا لألمان واإلخالص القومي... أنتم أهلنا وأحبتنا لن ننساكم. كنتم حّقا 
محاة قرارنا السيايس املستقل... لك ولكافة األخوة وألبناء الشعب التونيس الشقيق 

كل حتية وتقدير«
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التونسيون  يقّر  املقابل  الطرف  ويف 
ر  ا لقر ا لية  ستقال ا ن  بصو م  ا لتز ال با
الفلسطيني وإن كانوا عىل أرض تونس. 
ويف هذا السياق، ويف ترصيح إىل مجع من 
أوت/  يف  النيجر  بعاصمة  الصحافيني 
آب 1982، يقول الباجي قائد السبيس 
وزير الشؤون اخلارجية آنذاك: »واجب 
الكفاح  تؤازر  أن  العربية  الدول  عىل 
الفلسطيني وهو ما قام به دائام ودعا إليه 
الرئيس احلبيب بورقيبة... وإّنه وإن عاد 
األمر يف النهاية إىل الفلسطينيني ليقرروا 
االجتاه الذي يريدونه ونوعية املعركة التي 
يفضلوهنا، فإنه من واجب البلدان العربية 

األخرى مؤازرة عملهم«. 
أوت/ آب   26 اخلميس  يوم  الصادر  الفرنسية يف عددها  لوموند  ويف حديث جلريدة 
1982، يقول الوزير األول التونيس يف ذلك الوقت حممد مزايل » نحن عىل يقني أن األشقاء 
الفلسطينيني سيحرتمون استقالل تونس ويساعدون احلكومة التونسية عىل ضامن أمنهم كام 
أهنم بدورهم عىل يقني من أن التونسيني لن يتدخلوا يف شؤوهنم ولن يسعوا أبدا إىل فرض 

وصاية عليهم«. 
ومن أجل فهم أدّق ملجريات الوضع الفلسطيني يف تونس خصوصا يف سنواته األوىل، ال 
بد من التذكري ببعض األمور السابقة هلذا التواجد والتي كان هلا األثر الواضح عىل سري األمور.
إن ترصحيات كافة املسؤولني الفلسطينيني الذين واكبوا الوجود الفلسطيني بتونس 
ختطيطا وتنفيذا ومتابعة منذ بداياته تنبئ بأن قدوم القيادة الفلسطينية إىل تونس هو حدث 
طارئ رهني حلظته، وأن الفلسطينيني اختاروا هذا األمر عن طيب خاطر وبعد تفكري 
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عميق وحسابات دقيقة كام أّكد عىل ذلك باخلصوص كل من حكم بلعاوي يف مذكراته 
وأبو مازن يف أحاديثه.

ويؤكد املسؤولون التونسيون ال سيام، البورقيبيون منهم، يف مذكراهتم وترصحياهتم 
إرادهتم وال خيفون محاسهم هلذا  إىل تونس بمحض  املجيء  قّرروا  الفلسطينيني  أن 
التوجه. ولعل ذلك يعود يف اعتقادنا إىل أسباب عدة من أبرزها العالقة القديمة التي 
كانت تربط بورقيبة باملناضل الفلسطيني الكبري الذي شّد أزره خالل فرتة الكفاح 
ونعني بذلك حممد عيل الطاهر. ومنها أيضا العالقة الوطيدة بني عنارص من القيادة 
الفلسطينية وصّناع القرار التونيس ويف مقدمتهم وسيلة بن عامر حرم الرئيس بورقيبة 
والطاهر بلخوجة الصديق احلميم أليب إياد. هذا باإلضافة إىل رغبة قديمة لدى بورقيبة 
أمورها  الزعامات املرشقية وتأخذ زمام  بنفسها عن  الفلسطينية  القيادة  تنأى  أن  يف 
بيدها واعتامد املنهج البورقيبي الذي يمزج بني الكفاح املسّلح والعمل الدبلومايس 

واملرحلّية يف اإلنجاز.
ومهام يكن من أمر، ورغم  افتقارنا إىل اآلن إىل دليل قاطع عىل تدّخل طرف ثالث يف 
ترتيب أمر مقدم القيادات الفلسطينية لإلقامة بتونس، فإننا ال نستبعد ذلك البّتة، ألن أمرا 

خطريا كهذا ال يمكن أن يتّخذ يف شأنه قرار ثنائي بمعزل عن القوى الكربى يف العامل. 
كتابه  التونيس يف  السامي  األمني  الشيل، اإلطار  يقول رفيق  السياق  نفس هذا  ويف 
بعد   1982 سنة  »يف    2012 آذار   مارس/  يف  تونس  يف  الصادر  قرطاج«  »أعراض 
ترحيلها من لبنان، استقّرت القيادة الفلسطينية بتونس. فهي الدولة الوحيدة التي قبلت 
القبيل  أو يشء من هذا  بأي عمل عسكري  تقوم  أن ال  الفلسطينيني برشط  باحتضان 
انطالقا من األرايض التونسية وأن تتبّنى خيار احلل السيايس حتى يمكنها إقناع الرأي 
العام العاملي، ال سيام الرأي العام األمريكي واألورويب بعدالة قضيتهم ورشح األهداف 
احلقيقية للمقاومة الفلسطينية وحقيقة القضية الفلسطينية. وترمي هذه املقاربة إىل التصّدي 
للهجمة الديبلوماسية التي تشّنها إرسائيل يف أوروبا والواليات املتحدة والتي تعمل من 

خالهلا عىل ربط الفلسطينيني بتهمة اإلرهاب«. 
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سيايس  بوضع  متّر  الفلسطينيني  مقدم  عند  كانت  تونس  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  كام 
واجتامعي حرج للغاية. ذلك أن الساحة االجتامعية تتسم باحتدام التوتر بني احلكومة 
واالحتاد العام التونيس للشغل عىل خلفية صعوبة الوضع االقتصادي وتدهور احلالة 
االجتامعية واملعيشّية. كام أن الوضع السيايس كان يّتسم باالضطراب أمام إرصار بورقيبة 
عىل اإلبقاء عىل احلزب الواحد رغم تنامي التيارات السياسية والفكرية املطالبة باحلرية 

والديمقراطية والتعددية.
كام جيدر التنبيه إىل أن االهتامم األمني وخاصة االستعالمايت كان حينذاك موّجها كليا  
نحو التيار اإلسالمي ومتابعة حتركات قياداته من ناحية، وللرصاع الداخيل عىل احلكم يف 
ظل تقدم بورقيبة يف العمر واهنيار صحته من ناحية أخرى. ومل يكن هذا الرصاع خيفى عىل 
املتتبعني للشأن التونيس  يف الداخل واخلارج. فهل يكون التواجد الفلسطيني يف تونس يف مثل 
هذا الوضع أمرا مفيدا؟ وإذا كان كذلك فلمصلحة َمْن ِمَن األطراف املتنافسة؟ الفلسطينيون 

سيكونون بمنأى عن كل التجاذبات السياسية الداخلية.
إليه  التي بعث هبا  القائد أيب عامر كتلك  الرسائل املطمئنة املوجهة إىل  عىل وقع بعض 
السفري األمريكي اخلاص فيليب حبيب والتي تتعّلق » باجلهود املبذولة لتهدئة األوضاع يف 
بريوت وبالدور الذي لعبه يارس عرفات يف هذا االجتاه » أو تلك التي بعثها زعيم حزب 
الفلسطينيني يف  املدنيني  مصري  بشأن  فيها »ضامنات  يعـطي  بشـري مجيل  اللبنانية  الكتائب 
لبنان« بعد رحيل احلامة احلقيقيني هلم أو كذلك رسالة الرئيس اللبناين إلياس رسكيس التي 
يشيد فيها بالشجاعة السياسية والعسكرية للسيد يارس عرفات و«يتمّنى فيها النجاح للقضية 
قبل ثالثة آالف سنة عّليسة وأنصارها  لنا  فترتاءى  ذاكرته  التاريخ  يستعيد  الفلسطينية«،  
الفينيقيون ينطلقون من مدينة صور اللبنانية أيضا وتشّق سفنهم عباب املتوسط لرتسو عىل 
ذاك املكان الذي اختارت له عّليسة من األسامء »قرط حدشت« أي املدينة اجلديدة قرطاج.

واملثري لالنتباه أن ترتيبات السيد حكم بلعاوي مع القيادتني التونسية والفلسطينية 
ألجل استضافة قيادات املنظمة وأجهزهتا وإداراهتا بتونس كانت خياال داعب حلم حكم 
بلعاوي، إن مل نقل كانت نبوءة تنّبأ هبا هذا الرجل قبل احلدث بعقد من الزمن، حيث 
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أخربين من أثق به من أوائل الفلسطينيني الذين وفدوا إىل تونس للتعّلم أن حكام قال يف 
اجتامع ضم بعض الطلبة بمكتبه، بنهج النحاس باشا بتونس العاصمة خالل سنة 1973  
» ملاذا ال تصبح تونس يف يوم ما مقر القيادة ملنظمة التحرير الفلسطينية«. فهل كان حتقق 
ذلك سنة 1982   جمرد صدفة أم يشء آخر أم أنه كام يقول املثل الشعبي التونيس » كلمة 

عليها ملك وكلمة عليها شيطان«.

رحيل املنظمة إلى تونس

  الباخرة صول فرين عند رسوها بميناء بنزرت ويظهر بالصورة أبطال الثورة الفلسطينية يرفعون 
صورة الزعيم يارس عرفات ملوحني بعالمات النرص  
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املقاتلون حييون من اعىل الباخرة قبل ارسائها يف امليناء

1982 انطلقت الباخرة صول فرين من بريوت تشق عباب املتوسط  يف أوت / آب 
كريت  جزيرة  إىل  ومنها  قربص  جزيرة  عرب  رحلة  يف  الفلسطيني،  التحرير  جيش  تنقل 
اليونانية، لرتسو هذه املرة ليس بعيدا عن »قرط حدشت«، بميناء مدينة بنزرت أقىص شامل 
اجلمهورية التونسية، ذلك املكان الذي كان، عرب تارخيه الطويل، مطمعا للغزاة من رومان 

وإسبان وفرنسيني.
للقوة  القرسي  الرتحيل  بلوعة  والضيافة  واللقاء  االستقبال  فيه هبجة  متتزج   مشهد 
الوحيدة التي كانت، طيلة عقود من الزمن، حتمي الوجود الفلسطيني املدين عىل أرض 
لبنان وتؤّمن سالمته إىل جانب العمل العسكري والدبلومايس واإلعالمي... من أجل 

استعادة األرض السليبة.
الفلسطينيني عىل أعىل درجات احلميمّية مع مجاهري الشعب   بميناء بنزرت، كان لقاء 
التونيس التي توافدت عىل املدينة للتعبري عن نرصهتا الاّلمرشوطة للقضية الفلسطينية وللرفع 
من معنويات املقاتلني الفلسطينيني املكرهني عىل الرحيل، بعد ما أبدوه من بسالة يف املعركة 

وصمود يف إدارة الرصاع.
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حرص الرئيس احلبيب بورقيبة عىل احلضور بنفسه موكب االستقبال مرفوقا بزوجته 
القرن املايض(  الستينات من  التونسية  يف  الباهي األدغم )رئيس احلكومة  وسيلة والسيد 
الذي سبق له أن قام بدور كبري يف فك احلصار عن الزعيم الفلسطيني يارس عرفات خالل 
1970. كام كان حارضا يف االستقبال الوزير األول  معارك أيلول/ سبتمرب باألردن عام 
السادة  حرض  الفلسطيني  اجلانب  ومن  حكومته.  أعضاء  من  والعديد  مزايل  حممد  آنذاك 
حممود عباس )أبو مازن( عضو اللجنة املركزية حلركة فتح وفاروق القدومي )أبو اللطف( 
رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية ويارس عبد ربه، رئيس دائرة اإلعالم، 
وحكم بلعاوي ممثل املنظمة يف تونس إضافة اىل الدكتور عصام رسطاوي املستشار السيايس 

للزعيم يارس عرفات.
يف  األخرى  هي  كانت  واملسموعة  واملرئية  املكتوبة  والعاملية  التونسية  اإلعالم  وسائل 
املوعد الستقبال ضيوف تونس. وتّم نقل جمريات احلدث عىل اهلواء مبارشة باإلضافة إىل 

ما سنقرأه من خالهلا من االنطباعات املتعددة واملختلفة.  
من اجلانب الفلسطيني يقول أبو مازن »نحن سعداء جّدا أن تونس البلد املجاهد برئاسة 
املجاهد األكرب استقبلت األبطال الفلسطينيني وكّرمتهم وقّدمت هلم كل ما يمكن أن يقّدمه 
بلد شقيق مضياف هلؤالء األبطال الذين خاضوا أرشس املعارك ضد العدوين الصهيوين 
واألمريكي ملدة ثامنني يوما... وإننا نعترب تونس حمطة من أجل االنطالق مرة أخرى للنضال 

يف فلسطني...«.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور عصام رسطاوي أن » اختيار تونس بالنسبة لنا هو بدون شك 
إشارة مهّمة تعني أمورا عديدة جّدا، التقدير الكبري لتونس، البلد املناضل، الذي احتضن 
القضية الفلسطينية منذ بداية املأساة األوىل والذي أرّص عىل إعطاء موقف متقدم داعم رغم 
الصعوبات التي يعنيها ذلك، وبطبيعة احلال فإن اإلخوة عندما يأتون إىل بلدهم  وإىل أهلهم 
فتونس ليست بلدا غريبا ال عىل القضية الفلسطينية وال عىل النضال الفلسطيني. فمواقف 
الرئيس احلبيب بورقيبة والقيادة التونسية كانت دائام وأبدا خري جتسيد لاللتزام القومي املسؤول 

بالقضية الفلسطينية باعتبارها مركزا وحمورا للنضال القومي واملصلحة القومية العليا«.
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 وحول ما إذا كان يعترب اخلروج من بريوت هزيمة أم انتصارا، أبرز رسطاوي أن »معركة 
بريوت تتضمن جمموع معطيات حّققت فيها الثورة الفلسطينية انتصارات هائلة جدا رضبت 
مقاييس عالية يف الشجاعة واإلقدام وحّطمت خرافات وأساطري. فألّول مرة تواجه األمة 
العربية عرب أبنائها الفلسطينيني هذا العدو االرسائييل وتصمد أمامه بالسالح اخلفيف وباإليامن 

الكبري العميق...«. 
فيقول  الفلسطينية،  التحرير  بمنظمة  اإلعالم   دائرة  عن  املسؤول  ربه،  عبد  يارس  أما 
»إن وجودنا عىل أرض تونس تعبري عن وحدة النضال بني الشعبني التونيس والفلسطيني 
وهو وجود مؤّقت عىل درب مسرية النضال الطويلة وسنواصل الكفاح بمختلف أشكاله 

العسكرية والسياسية حتى حترير أرضنا وإقامة دولتنا املستقلة ».
مقاتاًل   550 تونس  اىل  وصل  عموما، 
من  و300  الفلسطيني  التحرير  جيش  من 
منظمة فتح و50 من امُلنضوين حتت اجلبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطني و100 مقاتل 
املقاتلني  جممل  هذا  خمتلفة،  فصائل  من 
الفلسطينيني الذين أرست هبم صول فرين 
الساعة  عىل   1982 آب   أوت/    28 يوم 
رحلة  بعد  بنزرت  بميناء  صباحا  التاسعة 
بحرية شاقة. أعّدت هلم السلطات التونسية 
ما يلزم من عربات النقل وسيارات اإلسعاف 
وهّيأت هلم املعسكر الذي سيؤوهيم بوادي 
الزرقاء بوالية باجة )حمافظة باجة( يف حني 
تّم ختصيص نزل سلوى وبعض الشقق بنزل 

سليامر بمنطقة سليامن للقيادة. وخّصصت وسيلة بورقيبة بعض العامرات حديثة اإلنجاز 
إليواء العائالت الفلسطينية.

املقاتلون حيملون صور الزعيم يارس عرفات وهم يف 
طريقهم اىل خميم وادي الزرقاء
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املقيمني  الفلسطينيني  سالمة  وتأمني  الرحيل  موجبات  ترتيب  يف  قضاها  أيام  بعد 
باملخيامت عىل األرض اللبنانية، وبعد االطمئنان عىل وصول املغادرين ساملني إىل موطن 
استضافتهم، كان عىل الزعيم يارس عرفات أن يستعيد أنفاسه ويقرر االلتحاق بمن سبقوه 

إىل أرض تونس.
وصحبة حوايل مخسني من رفاقه من بينهم عطاء اهلل عطاء اهلل أبو الزعيم رئيس 
املخابرات العسكرية وسمري غوشة عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، رئيس جبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني ومدير مكتبه الدكتور رمزي خوري وبعض العسكريني 
أوت/   31 يوم  بريوت  والنضال  البطولة  موقع  الزعيم  غادر  األمنيني،  واملرافقني 
آب 1982 ليصل بحرا يف اليوم املوايل إىل اليونان ومنها تقّله وصحبه طائرة خاصة 
يوم  التي وصلها  التونسية  العاصمة  إىل  معه  لنقله ومن  التونسية  احلكومة  أرسلتها 

الثالث من سبتمرب.
وتقديرا ملا يمثله ويرمز إليه الزعيم يارس عرفات، وتثمينا لصموده وتضحّيته، 
وحتّية لنضاالت وبسالة الشعب الفلسطيني، استقبله الرئيس بورقيبة بمطار تونس 
الذي  باملرسى  السعادة  إىل قرص  رافقه  ثم  الزعامء  كبار  يستقبل  كام  الدويل  قرطاج 
خّصص كمقر لضيافته وإقامته. لكن الزعيم عرفات أرّص عىل االلتحاق، يف نفس 
إىل  هناك  ليلته  وقضاء  ومتابعة شؤوهنم  عليهم   لالطمئنان  بمقاتليه  وصوله،  يوم 
جانبهم يف املعسكر املخصص هلم بوادي الزرقاء من والية باجة )حمافظة( عىل بعد 
حوايل سبعني كلم غرب العاصمة التونسية. ثم حتّول إىل نزل سلوى الكائن بضاحية 
برج السدرية جنوب العاصمة بحوايل عرشين كلم ليّتخذه مكانا إلقامته ضمن بقية 

رفاقه يف القيادة والنضال.
 ويبدو أن مرور الزعيم عرفات باليونان يف طريقه إىل تونس مل يكن من قبيل الصدفة، وإنام كان 
هيدف من ورائه إىل تكريم السيايس املحّنك ورجل الدولة الكبري رئيس الوزراء اليوناين اندرياس 
بابندريو الذي كان توىل السلطة قبل ذلك بعام تقريبا والذي كان له وحلكومته االشرتاكية مواقف 

جّد مرّشفة من القضية الفلسطينية ونضاالت الزعيم الفلسطيني يارس عرفات.
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استعادة الذاكرة

من  بطويل،  بعد صمود  إثر خروجهم،  الفلسطينيني،  الثالثني حللول  للذكرى  وإحياء 
مواقعهم بلبنان، بميناء مدينة الشهادة والنضال بنزرت، كان لقائي من جديد مع املناضلة 
انتصار الوزير، أم جهاد التي نزلت ضيفة مبجلة عىل املدينة يف إطار تظاهرة ثقافية نظمتها 
2012 حتت شعار »لن ننسى« اللجنة املحلية للثقافة  29  أوت / آب   / 28  / 27 أيام 
والتنمية باملدينة بالتعاون والتنسيق مع سفارة فلسطني بتونس والرشاكة مع عديد مكونات 
املجتمع املدين ومثقفي اجلهة ومبدعيها. وشارك يف هذه التظاهرة صفوة من أهل األدب 
صاحبة  الكاتبة  مقدمتهم  ويف  تونس  من  واالجتامعي  السيايس  والنضال  والفكر  والشعر 
البادرة حفيظة قارة بيبان والروائي حممد آيت ميهوب والشاعر املنصف الوهايبي واملؤرخ 
إدريس الراييس واجلامعي حممود طرشونة، يف حني حرض من اجلانب الفلسطيني السفري 
سلامن اهلريف والسفري املناوب الدكتور عمر دقة وخالد مجيل مسامر املفوض السيايس لقوات 

الثورة عند حلوهلا ببنزرت. 

انتصار الوزير أم جهاد تتوسط السفري الفلسطيني سلامن اهلريف والكاتبة التونسية حفيظة قاره بيبان والسفري 
املناوب الدكتور عمر دقة ببنزرت
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لذلك بعد 30 عامًا بالتامم، يستعيد الزمان ذاكرته وتستحرض مدينة اجلالء بنزرت اللحظة 
التارخيية بأوجاعها وآالمها وآماهلا لكن أيضا برمزيتها  وقيم املحبة والوفاء فيها. 

بليغة مؤّثرة أشادت  التي ثكلت زوجها بتونس كلمة  أّم جهاد  الندوة ألقت  يف هذه 
فيها بدور تونس يف دعم ومساندة القضية الفلسطينية وأبرزت خالهلا دفء العالقة بني 
الشعبني التونيس والفلسطيني وعرّبت عن أملها بأن تكون الثورة التونسية مقدمة لتحّرر 

الشعوب العربية. 

املؤلف مع انتصار الوزير أم جهاد وخالد مجيل مسامر يوم 30 أوت / آب 2012 بمدينة بنزرت بمناسبة احياء 
الذكرى الثالثني  لوصول القيادة الفلسطينية إىل مناء بنزرت بعد خروجها من بريوت سنة 1982

أما خالد مجيل مسامر مفّوض القوات، فقد استعرض بيشء من التفصيل الشيق مراحل 
الرحلة من بريوت إىل تونس عرب البحر املتوسط، وكان من أهم ما قاله : »وصلنا بعد معاناة 
كبرية مدة أسبوع يف لّج البحر إىل ميناء بنزرت وكم رسرنا أن نرى قبل رسونا امليناء الرئيس 
الراحل احلبيب بورقيبة عىل رأس مستقبلينا رغم مرضه... نزلت من السفينة مع بقية زمالئي 
وسط هتافات اجلامهري التونسية يف املرفأ. وقبل وصويل للسالم عىل الرئيس بورقيبة تلقفني 
صحايف أجنبي متهّكام: هل تتكلم اإلنجليزية؟ نعم. أتعتقد أن هذا السالح البسيط سيصل 



117

إىل تل أبيب؟ فرددت عليه بام يستحق ورأى العامل كله ذلك.. وأعتقد أنه نفس الصحايف 
الذي سأل أبا عامر عند خروجنا من بريوت: إىل أين من هنا يا عرفات؟ يومها أجابه أبو 

عامر إىل فلسطني. وقد كان« .

اإلقامة يف تونس: بني اخليار واالضطرار

انتهت احلرب اإلرسائيلية الرشسة عىل منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان بانحسار الوجود 
الفلسطيني يف بضع كيلومرتات مرّبعة ببريوت الغربية إن مل نقل يف أجزاء منها وذلك بسبب 
عدم التكافؤ يف اإلمكانات بني الفلسطينيني العّزل وإرسائيل خامس أكرب قوة عسكرية يف 
العامل واملدعومة دعام ال مرشوطا وال هنائيا من الغرب كّله، ويف مقدمته الواليات املتحدة 
وتشّتتهم  وعجزهم  العرب  ضعف  بسبب  وكذا  اإلنساين  التاريخ  يف  قوة  أعتى  األمريكية 

وخالفاهتم وخوف زعامئهم عىل كراسيهم وائتامر الكثري منهم بأوامر الغرب. 
حورص الفلسطينيون ببريوت الغربية واختذ شارون من القرص الرئايس يف بعبدا ببريوت 

مقّرا له يرشف عىل العمليات من القرص الرئايس الرئييس لدولة عربية ذات سيادة.
قّسمت ارسائيل بريوت الغربية إىل مربعات وأخذت حترقها مرّبعا مرّبعا ومل يستسلم 

الفلسطينيون. 
إال أن ضغط القوة الدولية املساندة إلرسائيل واملسنود بتأّفف اللبنانيني وضيقهم ذرعا 
بسبب ما حّل هبم من مصائب نتيجة احلرب التدمريية التي شّنتها إرسائيل دفع يف النهاية 
أسطوري  صمود  بعد  األقل  عىل  خرجوا  لكّنهم  لبنان  بمغادرة  القبول  إىل  الفلسطينيني 
عن  يتخّلوا  أن  ودون  البيضاء  الرايات  يرفعوا  أن  دون  يوما  وثامنني  ثامنية  دام  وحصار 

أسلحتهم الفردية. 
وّزع املقاتلون الفلسطينيون طبقا لتفاهم دويل غري معلن عىل عدة أقطار عربية )اليمن  
سوريا  اجلزائر...( واستضافت تونس بمفردها القيادة الفلسطينية ومعها املكاتب واإلدارات 
وقرابة األلف ما بني قياديني وسياسيني وإعالميني وماليني وعسكريني إضافة إىل العديد 
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من اجلرحى وأصبحت تونس بني عشية وضحاها عاصمة لفلسطني ومقرا لدولتها العتيدة 
التي ستعلن من اجلزائر بعد خماض عسري دام ست سنني.    

وأمام هذا الوضع اجلديد، وجدت القيادة السياسية والقيادة األمنية التونسية أهنا أمام 
واقع مفاجئ جديد ومهّمة خطرية وعسرية تتمثل يف توزيع الفلسطينيني وتقديم اخلدمات 

هلم واألهّم من هذا كله توفري األمن واحلامية هلم. 
ومواكبة للحدث وحتضريا ملا يستوجبه من استعداد، تقرر إحداث فرقة أمنية خاصة من 
بني األمنيني التونسيني حلامية الفلسطينيني. وكان من املقرر أن تتكّون الفرقة املزمع إحداثها 
من حوايل مائة عنرص من ضباط ومفتشني وأعوان عاديني. وحتّددت مهمتها بحراسة ومحاية 
نزل سلوى الواقع باألحواز اجلنوبية عىل بعد حوايل 20 كلم من العاصمة والذي من املقرر 
أن تنزل فيه القيادة الفلسطينية، تعضدها يف مهّمتها تلك وحدات خاصة من احلرس الوطني 

مكّلفة باملراقبة األمنية عىل حافة البحر ومراقبة نقاط العبور إىل النزل. 
70 كم شامل غرب العاصمة يف  أما العسكريون الذين تقرر أن يتم إيواؤهم عىل بعد 
فقد  باجة )حمافظة(،  لوالية  التابعة  الزرقاء  بمنطقة وادي  التونيس  للجيش  معسكر سابق 
غديرة  عامر  يديرها  كان  التي  الوطني  للحرس  العامة  اإلدارة  بعهدة  حراستهم  أمر  ُأنيط 
الذى توىّل بدوره تكليف النقيب سامل غرس اهلل بمهمة التنسيق بني اإلدارة العامة والقيادة 

العسكرية الفلسطينية. 
ولكون األمر طارئا ومفاجئا وغري مألوف، تبنّي، بعد بضعة أسابيع، أن االستعدادات 
مل تكن مالئمة ملقتضيات احلال ما تسّبب بنوع من اإلرباك لألطر املكلفة بالسهر عىل تصّور 
وإعداد ترتيبات إيواء القيادات الفلسطينية ومحايتها بتونس. ففي حني اقترص تصّور األطر 
املشار إليها أّوال عىل توفري آليات  حراسة نزل سلوى مقر القيادة فقط، تبنّي أن األمر يستدعي 
القيادة  ألفراد  اللصيقة  واحلامية  كاملرافقة  احلراسة،  من  حتى  أمهية  أكثر  أخرى  إجراءات 
يستوجب  ما  األطراف  املرتامية  العاصمة  أحواز  بيوتا يف  معظمها  تسّوغ  التي  الفلسطينية 
أضعاف األعداد املخصصة من األمنيني، وذلك حلراسة البيوت واملكاتب التي رشع أعضاء 
القيادة يف تسّوغها يف أماكن متباعدة، وكذا ملرافقة هؤالء يف تنقلهم بني منازهلم ومكاتبهم 
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ومقر القيادة يف مّحام الشط، ما استوجب تكليف عزالدين جنيح، إطار سام خمتص  يف محاية 
الشخصيات واملنشآت واملرافقة، باإلرشاف عىل الفرقة املستحدثة حلامية الفلسطينيني والتي 

أضحت مصلحة خاصة مستقلة بذاهتا تتبع مبارشة  املدير العام لألمن الوطني.
 وتقديرا منه ألمهية املسألة وخطورهتا، تأكدت لدى اإلطار املشار إليه احلاجة إىل عنارص 

أخرى خمتصة. 
األصلية،  إداريت  إىل  إثرها  عدت  ضباط،  دورة  من  للتّو  متخرجا  كنت  املدة،  تلك  يف 
مكتب  عىل  باإلرشاف  وُكّلفت  الرسمية  والشخصيات  الدولة  رئيس  أمن  صيانة  إدارة 
الدراسات الذي يعنى برتتيب الزيارات الرسمية إىل جانب تكليفي بتنظيم دورة تكوينية 
يف اختصاص محاية الشخصيات يف أوائل شهر نوفمرب/ ترشين الثاين1982   ملجموعة من 
اإلخوة الفلسطينيني باعتباري خمتّصا يف هذا املجال. وقد أنجزت الدورة بنجاح وختّرجت 
منها نخبة متميزة من أعوان احلامية الفلسطينيني أذكر منهم: حممد مقبل، عبدالغني فارس 
األبطح، مجال ابو بصري، عبدالفتاح هديب، مجال عبد الرحيم، حممود سمسوم، عصام افتية 
وجورج خليل مريبع الذي أستشهد أثناء الغارة االرسائيلية عىل مقر القيادة الفلسطينية بحامم 

الشط يوم غرة أكتوبر/ ترشبن األّول1985.
فقبلت  العمل معه،  اجلديد  املصلحة اخلاصة  اقرتح عيّل جنيح رئييس األسبق، رئيس 
إدارة صيانة أمن  املبارش مدير  التنسيق يف األمر مع رئييس  بعد   املبدئية، لكن  الناحية  من 
رئيس الدولة والشخصيات الرسمية اهلادي الفايس. وقد تم ذلك وحصلت عىل التزكية 
واملوافقة والتحقت بتلك املصلحة فُكّلفت برئاسة فرقة احلراسات واملرافقة وذلك أوائل 

شهر ديسمرب/كانون األول1982.
بارشت عميل اجلديد برتتيب الفرق وضبط ما يلزم من إجراءات وانطلقنا يف التدريبات، 
لكن األعداد املتوّفرة من األعوان كانت ال تكفي يف تقديرنا ما اجلأنا إىل انتداب أعوان آخرين 
من بني الفرق األمنية املختصة التي تتوّفر لدهيا املؤهالت من خربة ودراية يف جمال احلامية 
املقّربة للشخصيات الرسمية، وطالبنا بتوفري ما نحتاجه من جتهيزات هلذه املهمة كالسيارات 
واألجهزة الالسلكية وغريها. وقد ساعدتنا منظمة التحرير الفلسطينية يف هذا املجال بتوفري 



120

عدد مهّم من السيارات. وانتهينا بوضع خطة عمل طبقا لنوعية الشخصيات املعنية باحلامية 
بلعاوي  بالسيد حكم  الفلسطينية ممثلة  التحرير  التنسيق مع منظمة  بعد  واملرافقة وعددها 

رئيس مكتب املنظمة بتونس.
كان التوزيع الذي اعتمدناه يف املهاّم األمنية التي خّصصت للحضور الفلسطيني يقيض بأن 
تتوّقف مهّمتنا عند املرافقة واحلامية املقّربة فقط، لتبقى حراسة ومحاية املنشآت الفلسطينية من 
مكاتب ومقرات إقامة من املهاّم املوكولة لألمن الداخيل من حرس وطني ورشطة. وكانت 
العام  النظام  العمومي وإدارة فرقة  الطريق  املنتمية ألسالك رشطة  آنذاك عنارص احلراسة 
واإلدارة العامة للحرس الوطني ختضع لإلرشاف املبارش لقاعة العمليات املركزية بوزارة 
الداخلية والتي تتابع عمليات تركيز أعوان احلراسات وسحبها حسب طلب مصلحة محاية 
الشخصيات واملنشآت بعد التنسيق مع املسؤول األمني بمكتب منظمة التحرير الفلسطينية. 
 كان السؤال املهّم الذي يطرح نفسه علينا بإحلاح، هل نحن مستعّدون بام يكفي حلامية 
الفلسطينيني، جنودا وقادة عسكريني وسياسيني تطاردهم أعتى قوة عسكرية باملنطقة مدعومة 
من الغرب كّله ؟. وهل يكون مقبوال إيواء قيادة كاملة بنزل عىل حافة البحر يف بلد مفتوح 
يدخله بعض األوروبيني بدون تأشرية أو جواز سفر ؟ )يقترصون عىل االستظهار ببطاقة 
اهلوية(. هل تم تقدير ما يقتضيه الوضع اجلديد من احتياجات أمنية ومحائّية بام فيه الكفاية 

وبام يتالءم مع حجم املسؤولية ؟
جتاه هذه التساؤالت امللّحة، كانت ترتاءى لنا األمور عىل غري وجهتها السليمة بام ينبئ 
بمخاطر أثبتت الوقائع الالحقة أنه كان باإلمكان تفادهيا أو عىل األقل احلد من آثارها السلبية.

 كانت مسالك التنظيم والتنسيق، ال سيام يف بداية املرحلة، تنطلق وتنتهي كلّيا لدى 
أطراف أربعة هي: السيدة وسيلة بن عاّمر حرم رئيس اجلمهورية احلبيب بورقيبة، وزير 
الداخلية، املدير العام للسجون واإلصالح الذي طاملا تفّرد بسلطات واسعة بموجب 
عالقته اخلاصة بالرئيس وزوجته، وحكم بلعاوي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس 
الذي خّولت له الفرتة الطويلة التي قضاها يف هذا املوقع نسج شبكة واسعة من العالقات 
مع الدوائر التونسية عىل عديد املستويات السياسية واألمنية واإلدارية بل وحتى  يف أروقة 



121

القرص الرئايس، وقد فّوضته القيادة  الفلسطينية مسؤولية التنسيق مع السلط التونسية 
عىل كل املستويات.

الثالثي  ضمن  كانت  بورقيبة  وسيلة  السيدة  فإن  رسمية،  صبغة  ألي  افتقارها  ورغم 
التونيس املعني باإلرشاف عىل حضور الفلسطينيني بتونس، بل لقد لعبت دورا مؤثرا يف صنع 
قرار الرئيس بورقيبة القايض بقبول إقامة قياداهتم ومعظم مؤسساهتم  وإداراهتم  يف تونس. 
عن هذا الدور يتحدث حكم بلعاوي يف كتابه » ذاكرة وطنية«  اجلزء االول صفحات 
37 38 39  فيقول:  »كانت تربطني صالت طّيبة مع املاجدة وسيلة بورقيبة، حيث 
أدركت عمق وفائها لشعبنا وسامحتها وكرمها وأصالتها... كان اللقاء معها يف إحدى 
األماكن التابعة للقرص الرئايس باملنستري، وطرحت عيّل املزيد من األسئلة والتساؤالت 
واألخبار... وقلت هلا أريدك أن حتّددي يل املقابلة مع السيد الرئيس بعد أن ترشحي له 
املوضوع الذي قدمت من أجله... إنه يتلّخص يف أن الرئيس أبا عامر والقيادة الفلسطينية 
وجزء من مناضليها يرغبون يف الوصول إىل تونس رسميا كاستضافة وإقامة سياسية. 
توّهجت املاجدة وسيلة بورقيبة وامتألت نشوة ومشاعر فّياضة وقالت يل يا حكم حتّب 
تونس أكثر من التونسيني وأن الرئيس حيبك جدا، ويقول يل ولرئيس الوزراء بأنك 
كولده وأن هذا املوضوع تطرحه أنت بالذات يوافقك عليه... ونصحتني أهنا ستنقل 
كّل ذلك للسيد الرئيس وأهنا سرتسل من خيربين عن موعد مقابلة الرئيس وأعطتني 
تفرح  أن  أمامك إال  الرئيس فمعنى ذلك ليس  إذا شاهدهتا عند مقابلة  إشارة معينة 

وتعرف أن القرار قد وافق عليه«.
إن أهّم ما يالحظ يف هذا املجال أن القدوم الفلسطيني إىل تونس جاء مفاجئا  فعوجلت 

قضاياه يف يشء من االرجتال والترّسع ولربام االرتباك.
ثم أن امللف املتعلق باستضافة الفلسطينيني بام يف ذلك إلقامتهم وحتركاهتم ومتركزهم، قد 
أنيط بالسياسيني دون ترشيك فعيل للدوائر واألطر األمنية حسب ما جُتِمُع عليه هذه األطر 
التي واكبت بدايات التواجد الفلسطيني بتونس. فاملسألة بقيت برّمتها، كام أرشنا، بني أيدي 
حكم بلعاوي من اجلانب الفلسطيني والثالوث التونيس وقد وقع هتميش العنرص األمني عىل 
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أمهّيته يف هذا املجال. ويمكن القول بأن العالقات الشخصية، قد طغت عىل كل االعتبارات. 
ومن األمثلة عىل ذلك إرصار بعض األطر السياسية عىل نزول القيادة الفلسطينية بنزل سلوى 
رغم أن مكان النزل ال يناسب من الناحية األمنية إطالقا وجود القيادة الفلسطينية به لكونه 

معزوال وبعيدا عن العمران وواقعا عىل شاطئ مكشوف ومفتوح.
ومن أجل توّخي املوضوعية بخصوص إيواء القيادة الفلسطينية يف نزل سلوى، ال بّد 
من اإلشارة هنا إىل أن قدوم الفلسطينيني إىل تونس كان قد تزامن مع املوسم السياحي حيث 
مل يكن هناك نزل أو أبنّية أخرى تستوعب هذا العدد الكبري من النزالء، ومل يكن متوفرا يف 
املنطقة إال هذا النزل الذي قد يفي بالغرض ولو مؤّقتا. وهنا ال بّد من التنبيه إىل أيّن، يف روايتي 
هذه، مل أقصد البتة التعريض باألطر السياسية وال التشكيك يف صدق عواطفهم ونبلهم جتاه 
الفلسطينيني، وإنام أردت لفت النظر إىل خطورة إسناد القرار يف الشأن األمني إىل أناس بعيدين 
عنه. ولربام كان الطاقم السيايس املكّلف بمتابعة شأن الوجود الفلسطيني بتونس يستبعدون 
من حساباهتم استبعادا مطلقا  إمكان قيام إرسائيل بأعامل عدوانية بتونس استنادا إىل  مقاربة 

بورقيبة السلمّية ومتانة عالقاته بالغرب. ولربام أيضا استنادا إىل تعّهدات أمريكية. 
عدم   بشأن  احلدث  واكبت  التي  األمنية  األطر  تداولته  ما  إىل  أشري  أن  ويكفي 
إرشاك املدير العام لألمن الوطني آنذاك عبد احلميد الصخريي باإلجراءات  املتعلقة 
بالتواجد الفلسطيني بصورة جدّية، رغم أن هذه املسألة تعود إليه بالنظر قبل غريه 
بحكم مركزه وحرفيته وجتربته الطويلة يف جمال محاية الشخصيات الرسمية. وكذلك 
جتاهل اللجنة األمنية التي كّوهنا للغرض من السادة املحافظ املركزي لألمن لتونس 

الكربى وبعض معاونيه.
 ورغم اعرتاض األطر األمنية التونسية عىل إسكان القيادة الفلسطينية يف املنطقة  
ألسباب أمنية رصفة، فإن الغلبة كانت لرأي املدير العام للسجون  الذي اكتفى بتقريب 
القيادة من العاصمة وإبعادها عن نزل سلوى  بكيلومرتين فقط ما يعني  أنه أبقاها يف 
نفس املنطقة املكشوفة واملفتوحة وشبه اخلالية من السكان والبعيدة عن كافة املرافق 
الرضورية وخصوصا املطار ومكتب املنظمة واملقر الرئييس الجتامعات قياداهتا ومساكن 



123

جّل القياديني اخلاصة والتي ال يمكن الوصول إليها إال من طريق واحد عادة ما يشهد 
اختناقات مرورّية يف كثري من مراحله... ضاربا بعرض احلائط كل االقرتاحات األمنية 
املدعومة باحلجج والرباهني القاطعة. اّما الطريق الثانية والتي ال يمكن اعتامدها أبدا هي 
العّبارة البحرية التي تربط بني  ضاحيتي رادس وحلق الوادي وهي جزء من الضاحية 
الشاملية للعاصمة التي يقع فيها القرص الرئايس وطبعا ال يمكن اعتامد طريق العّبارة 

نظرا خلطورته األمنية.
 وحرصا منه عىل أن تبقى املسألة برّمتها حمّل نظره، عنّي املدير العام للسجون قبل إخراج 
القيادة من نزل سلوى أحد املعتمدين) أي مساعد حمافظ( املقربني منه للبقاء بالنزل املخصص 
للقيادة لالهتامم بمسائل جانبية ليست هلا صلة بصميم املسألة األمنية. ثم أنه كان ال يتوقف 
عن التدخل حتى يف املسائل األمنية البحتة خالفا للدور السيايس املنوط بعهدته. من ذلك 
أنه يف إحدى املّرات أراد اصطحاب الزعيم يارس عرفات لزيارة األمني العام للجامعة العربية 
آنذاك الشاذيل القليبي بمقر إقامته بضاحية الكرم البعيدة عن مقر إقامة الزعيم يارس عرفات، 
أي نزل سلوى، بأكثر من 25 كلم كلها مناطق عمران مكتظة، طالبا من الفريق األمني املرافق 
البقاء بالنزل وعدم املجيء معه، فام كان من املسؤول عن املوكب حمافظ الرشطة اهلادي بالل 

إال أن رفض هذا األمر وأرّص عىل القيام باملهام املكلف هبا. 
 وهكذا ترتاجع املسألة األمنية، عىل أمهيتها وخطورهتا، لتحتل مكاهنا املصالح الذاتية. 
واعتبارا ملا كان يشعر به وينّبه إليه ويتحّسب له وحيّذر منه األمن من ختّوف من تعّرض 
مقر القيادة بالنزل إىل عمل عدواين، وبعد أن تفطن صالح الدين مراد رئيس الفرقة 
اخلاصة بحامية القيادة الفلسطينية حسب ما أفاده به رئيس الفريق األمني بنزل سلوى، 
إىل أن الفلسطينيني رشعوا بنقل أمتعتهم ونقل مقر الزعيم يارس عرفات ومكاتب القيادة 
الفلسطينية إىل ضاحية محام الشط، غري البعيد عن النزل وبدون إعالم األجهزة األمنية، 
توىّل رئيس الفرقة اخلاصة نقل ما حيدث إىل رئيسه املبارش املدير العام لألمن الوطني 
عبد احلميد الصخريي الذي توىّل بدوره إبالغ وزير الداخلية  الذي أجابه ممتعضا بلغني 

ذلك كام بلغ غريي. 
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وهنا ال بّد أن نشري إىل أنه بعد فرتة ما يقارب الشهرين من مكوث الفلسطينيني بنزل سلوى 
النزل ال يمكن أن يستوعب احتياجاهتم اليشء الذي توافق مع رغبة األطر األمنية يف  تبني أن 
نقل إقامة الزعيم يارس عرفات إىل إقامة قرب قرص قرطاج بعد أن قاموا بإعداد دراسة وقارنوا 
بني عدة أماكن ليستقر الرأي يف األخري عىل اإلقامة القريبة من القرص الرئايس وهي إقامة كانت 
  Mathilde Lorran خمّصصة لزوجة الزعيم بورقيبة األوىل مفيدة، ماتيلدا لوران، فرنسية األصل
إال أن املنسق التونيس رضب هذه االجراءات عرض احلائط وقام باستئجار بيوت يف ضاحية محام 

الشط ال تبعد كثريا عن نزل سلوى رغم املخاطر األمنية املحدقة التي نبه إليها الفريق األمني.
وجتدر املالحظة أن الفرتة األوىل من تواجد الفلسطينيني بتونس واملرتاوحة ما بني موعد 
مقدمهم، يف28  أوت / آب 1982، وتاريخ مباغتتنا مجيعا بالغارة العدوانية الصهيونية عىل 
محام الشط يف غرة أكتوبر/ ترشين األول 1985 كانت تتسم باهلدوء وإن كان هدوءا مشوبا 
باحلذر. ومل يكن من السهل عىل األمنيني التونسيني فهم حقيقة ما خيالج نفوس الفلسطينيني 
تعامالهتم مع مضيفيهم،  كانت  أدرى هبا،  فهؤالء وألسباب هم  وإداريني.  وأمنيني  قادة 
وإن كان ذلك يف مرحلة أوىل، يغلب عليها الريبة واحلذر. ولعل ذلك ناتج عاّم كان يالقيه 
الفلسطينيون، يف غالب أماكن تواجدهم قبل جميئهم إىل تونس من تضييق وضغوط ومراقبة 
وقيود وربام إرهاب. ونتاجا لذلك، مل يكن بمقدور األجهزة األمنية التونسية فهم الكيفية 
املثىل التي ينبغي اعتامدها يف التعامل مع ضيوفهم الفلسطينيني رغم حرصهم الشديد عىل 
حسن رعايتهم ومشاركتهم معاناهتم وحمنتهم. فاألجهزة األمنية قد وجدت نفسها يف غالب 
األحيان مبعدة عن املعلومة وعن صنع القرار الذي يندرج يف صلب اختصاصها. ومثل ذلك 
أن املخاوف التي كان أبو إياد قد أبلغها لصديقه وزير الداخلية األسبق الطاهر بلخوجة 
إبقاء مكاتبها  القيادة إىل هجمة عدوانية إرسائيلية يف حالة  بخصوص اخلشية من تعّرض 
جمّمعة بضاحية مّحام الشط عىل شاطئ البحر قد احتفظ هبا لنفسه، وإال من املمكن أن يكون 
قد مّررها إىل دائرة ضّيقة من السياسيني ولعّله لو أبلغ أهل االختصاص يف السلك األمني 

والعسكري لسارعوا إىل اختاذ ما يالئم ذلك من إجراءات احليطة والتوّقي.
 وقد نقل إلينا الطاهر بلخوجة يف كتابه » احلبيب بورقيبة.. سرية  زعيم » يف صفحة 23 شيئا 
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من هذا التوّجس حيث قال » وقامت إرسائيل بقصف محام الشط يوم أول أكتوبر/ ترشين األول 
1985 كام كان قصف ساقية سيدي يوسف 1958 من طرف فرنسا رّدا عىل دعم تونس للنضال 
اجلزائري وقد سبق أليب إياد، الرجل الثاين يف قيادة املنظمة الفلسطينية، أن تنّبأ بذلك فأباح يل يف 
بيتي بمدينة احلاممات سنة 1983  )أن إرسائيل سوف تأيت إىل تونس لقصف املخّيم الفلسطيني 
يف محام الشط إذا شّددتم عىل إبقائنا متجّمعني يف مكان واحد(. ولألسف مل نصغ إىل كالمه وتّم 

ما تّم بحامم الشط من نسف حرمة الوطن وقتل عدد من الفلسطينيني والتونسيني«.
ويف هذا السياق، جيدر التساؤل أمل يكن من األجدى إعالم املستويني السيايس واالمني- 
بالقضية  رسمّيا-  هبذه املعطيات بدل الفضفضة هبا عرضّيا لوزير صديق ال صلة له مبارشة 
حتى يكون باملقدور طرح احللول التي جتّنبنا مواجهة ما جرى من كوارث أو عىل األقل احلّد 

من خطورهتا  وال تبقى الفرصة سانحة أمام الكيان الصهيوين لتنفيذ عدوانه بكل سهولة. 
ويف هذا املجال، ال خيفي أبو إياد تقديره ملا تقوم به تونس من أجل محاية الوجود الفلسطيني عىل 
أراضيها. ورّدا عىل سؤال خالل ندوة صحافية نرشهتا جريدة الرأي التونسية بعددها الصادر يوم 4 
أكتوبر/ ترشين األول 1985 ويتعلق بام أعلنه األخ أبو عامر يف املؤمتر 7 جلبهة التحرير الفلسطينية 
حيث قال إن األخ أبا إياد أبلغ السيد حممد مزايل رئيس احلكومة التونسية أن هناك غارة قد تستهدف 
تونس. فلامذا مل يكن االحتياط كافيا؟ أجاب أبو إياد بقوله »أنا ال أهّتم تونس بالتقصري فقد أخذت 
االجراءات حسب الشكل املناسب ولكن املسألة أكرب من االستعدادات.« غري أن هذا الكالم اتضح 
يف ما بعد أنه يف اعتقادي واعتبارا الطالعي العميق يف كل ما يتعلق باألمور األمنية اخلاصة بحامية 

القيادة الفلسطينية بتونس، جمرد إجابة ديبلوماسية وجماملة للبلد املضيف ال غري.
الوجود  أمن  وبالتحديد  األمني،  للعمل  مبارشتنا  منطلق  من  لدينا،  االعتقاد  ويتعزز 
الفلسطيني يف تونس، أنه متى صّح عزمنا عىل أداء الواجب بالطريقة اإلجيابية، يمكن لنا أن 
نحّقق نتائج مرضّية جتعلنا عىل ثقة من قدراتنا وتبقينا يف مأمن من اهلّزات التي تعّرض أمن 

وسيادة بالدنا ملا ال حتمد عقباه.
أذكر يف هذا السياق املؤمتر الذي نّظمته حركة فتح »مؤمتر معتمدي األقاليم للتعبئة والتنظيم  
حلركة فتح«  بمدينة بنزرت خالل شهر نوفمرب/ ترشين الثاين 1983 وهو من التظاهرات الكربى 
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التي تكّفلنا بتأمينها بام ينبغي من التعاون والتنسيق والتنظيم املحكم. كان ذلك عىل امتداد ثالثة 
أيام وعىل حافة البحر ولكن املؤمتر جرت أشغاله حتت محاية أمنية كاملة وموّفقة. 

املناسبة الثانية التي برهن خالهلا األمن التونيس عىل ما يتحىّل به من جدّية وكفاءة كانت 
بمناسبة انعقاد املؤمتر العام الرابع لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية بنزل أميلكار املحاذي للقرص 
الرئايس بقرطاج والذي انعقد أواخر شهر أفريل/نيسان 1985 حتت إرشاف السيدة وسيلة 
بورقيبه التي نّوهت يف كلمتها االفتتاحية بالدور الرائع الذي تلعبه املرأة الفلسطينية التي كانت 
» فدائية محلت السالح وجاهدت حتى االستشهاد ومن ناحية أخرى كانت األم التي صنعت 
املجاهدين وسهرت عىل تربية األرسة تربّية هتيؤها ملسؤوليات املستقبل«.أما الزعيم الفلسطيني 
البطولية  بمواقفها  مذّكرا  املناضلة  الفلسطينية  للمرأة  بتحية حاّرة  توّجه  فقد  يارس عرفات 
الرائعة وبكفاحها إىل جانب أخيها الفلسطيني ضد العدو الصهيوين الغاشم يف املخيامت، 
ويف األرايض املحتلة. وأشار إىل أن املؤمتر ينعقد يف ظرف عريب صعب مذّكرا باملؤامرات التي 
حيكت وحتاك ضد منظمة التحرير الفلسطينية بقصد تعطيل الرشعّية الفلسطينية ومرّكزا عىل 

تالحم املقاومة الفلسطينية واملقاومة اللبنانية يف جنوب لبنان. 

املؤلف مع الشهيد أيب عامر وهو يستقبل حرم الرئيس التونيس وسيلة بورقيبة لدى افتتاح مؤمتر املرأة الفلسطينية 
يوم 30 أفريل/نيسان 1985 بنزل أملكار بأحواز تونس الشاملية
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التونسية  األمنية  األجهزة  مع  أمّته  عىل  التنسيق  يكون  ما  بقدر  أنه  ذلك  كل  لنا  يؤكد 
الفلسطينية وإرشاكها يف اختاذ القرار وتقدير األمور بقدر ما تكون النتائج بمنآى عن املخاطر 
ويف مأمن من اهلّزات املرّضة. وعىل عكس ذلك، فبقدر ما يتقّلص التنسيق املبارش وتغيب 
املعلومة عن الدوائر األمنية املسؤولة مبارشة عن محاية التواجد الفلسطيني بتونس، يتعّرض 
الوضع إىل هّزات وقالقل كان باإلمكان تفادهيا كالغارة اإلرسائيلية الغاشمة عىل مكاتب 
القيادة الفلسطينية بضاحية محام الشط وعملية اغتيال الشهيد خليل الوزير أبو جهاد بمقر 

إقامته بسيدي بوسعيد.

الغارة اإلسرائيلية على مقاّر القيادة الفلسطينية بحمام الشط

املؤلف مع الوزير األول التونيس حممد مزايل لدى معاينته ملوقع الغارة بحامم الشط.
يظهر بالصورة إطارات عسكرية وآمنية عليا واحلبيب عامر مدير عام آمر احلرس الوطني يقدم رشوحا حول العملية.
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املؤلف بأقىص يمني الصورة مع أيب عامر ومرافقيه يتفقدون أثار الغارة عىل مقر القيادة 
بضاحية محام الشط يوم 1 / 10/ 1985

منذ حّط الزعيم عرفات رحاله هبذه األرض التونسية يف خريف سنة 1982، وجدت 
نفيس مسؤوال أّوال عىل السهر عىل محايته ومحاية بقية القيادة الفلسطينية. وملا عهدت إيّل 
هذه املهمة تقّبلتها بكل اعتزاز وتلقائية حيث كنت أرى يف ذلك عنوان وفاء ومؤازرة 
وتوديعه  استقباله  عىل  دأبت  لذلك  بامتياز.  وتارخيية  وقومية  انسانية  قضية  ألصحاب 
تكليف  دون  ذلك  كان  وإن  التونسية  للسلطة  ممثال  والظروف  األوقات  كل  يف  باملطار 
رسمي. كام كنت أرافقه إىل جانب الفريق األمني التونيس املخّصص له يف كل املواكب 

الرسمية التي يدعى حلضورها. 
 مساء اليوم السابق للهجوم اجلوي اإلرسائييل عىل مقرات قيادة املنظمة كنت يف 
استقبال الزعيم يارس عرفات بمطار تونس قرطاج الدويل عند عودته صحبة أيب إياد من 
جولة عربية اختتمها  بزيارة اململكة املغربية. ومن مطار تونس قرطاج  اجته يف حدود 
الساعة الثامنة والنصف ليال إىل منزل الوزير األول التونيس حممد مزايل بضاحية سكرة 
القريبة من املطار  قصد إبالغه رسالة شفوية عاجلة من امللك املغريب احلسن الثاين.  
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وبعد لقاء ناهز الساعة مع مزايل اجّته صوب منزل حكم بلعاوي  بضاحية قمرت حيث 
أرشف هناك عىل بعض االجتامعات إىل ساعة متأخرة من الليل، ورغم اقرتاح حكم 
بلعاوي املبيت عنده، فإن الزعيم يارس عرفات أرّص عىل املبيت بحامم الشط. غري أّنه  
واعتبارا ملا كان يتحىّل به من حّس أمني مرهف، وربام بسبب إرهاق السفر واللقاءات 
وبعد محام الشط عن قمرت أيضا، قّرر فجأة، وهو يف  الطريق، االجتاه صوب مكتب  
أيب جهاد القريب  من بيت حكم  والكائن بضاحية املرسى املحاذية لقّمرت ليقيض  

هناك بقية  ليلته. 
أّما أنا فعدت إىل مصّحة الرضا بتونس والقريبة من مكتب منظمة التحرير، أين برّشت 
باملصّحة إىل جانب  البقاء  الغارة ما استوجب مني  ليلة  قبيل منتصف  ابني صربي  بمولد 
الزوجة واملولود، مع بقائي عىل اتصال دائم كعاديت مع فريق احلامية املناوب ملتابعة حتركات 
القادة الفلسطينيني وتوجيه األعوان عند االقتضاء. وكان الزعيم أبو عامر هو آخر من خلد 

للنوم بعيد الساعة الثالثة صباحا.
ويف صبيحة اليوم املوايل، ويف حني كانت زوجتي ترجوين البقاء معها ومع مولودنا يف 
الشط ملعاضدة زمالئي كعاديت يف مثل هذه  املصحة ألكثر وقت ممكن، توّجهت إىل محام 
املناسبات، حيث كان من املقّرر أن يرشف يومذاك أبو عامر عىل اجتامع للقيادة العسكرية 

بمقره يف محام الشط. 
عند بلوغي مفرتق ضاحية الزهراء، القريبة من محام الشط، سمعت من خالل جهاز 
الالسلكي القار بالسيارة نداء صادرا عن املسؤول األمني التابع حلامية الشخصيات ضابط 
األمن سامل بركات  واملتواجد عىل عني املكان يعلن فيه أّن طائرات ليبية  تقصف املنطقة، 
اعتقادا منه بأن القوات املسلحة الليبية هي املعتدية بسبب توّتر العالقة بني البلدين بعد عملية 
قفصة الشهرية وما تبعها من طرد آالف التونسيني من ليبيا بعد قرار تونس استضافة القيادة 

الفلسطينية  صيف.1982 
الشط،  محام  إىل  وصلت  إن  وما  متعّجال  السري  واصلت  املفاجئ،  اخلرب  وقع  ورغم 
فوق  وجرحى  وأشالء  وجثث  وخراب  دمار  من  األوىل  للوهلة  شاهدته  ما  هالني 
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هلعا  أحدث  ما  وحتتها  األنقاض 
كبريا وصدمة ال توصف يف نفوس 
املقيمني واملتواجدين  بالضاحية من 

تونسيني وفلسطينيني.
التدمري  قّوة  مظاهر  ومن 
املستهدفة  باألماكن  حلق  الذي 
بقنابل فراغية ذات قوة تدمريية 
عالية والتي  استهدفت بغارتني، 

بفارق زمني طفيف للتأكد، عىل ما يبدو،  من  تدمري كافة املقرات املستهدفة تدمريا 
تاّما ومن قتل كل من تواجد فيها وقت الغارة. أحدثت إحدى القنابل التي أخطأت 
هدفها  هّوة  يقّدر عمقها بأكثر من ثالثة أمتار وقطرها حوايل مخسة أمتار. وقد 
شاهدت بقاع اهلّوة  نصف هيكل سيارة، عىل ملك املنظمة، كانت رابضة باملكان 
بينام علق نصفها اآلخر بأعىل شجرة »كلتوس« ضخمة حماذية. وقد اكتظ مرسح 
احلدث بجامهري قدمت من أماكن اجلوار لالّطالع عىل أسباب دوّي االنفجارات 

التي هزت تلك اجلهة. 
  ثم تتابع قدوم األطر األمنية والسياسية أذكر منها: صالح العواين رئيس املصلحة 
الدولة والشخصيات  إدارة أمن رئيس  الّشيل مدير  اخلاصة حلامية الشخصيات ورفيق 
الرسمية ومن بعدمها مدير إدارة حفظ النظام العام العقيد املولدي سعيد ثم العميد عبد 
الفتاح جراية رئيس أركان احلرس الوطني. ثم وصل حممد مزايل الوزير األول صحبة 
حرم  بورقيبة  فوسيلة  الوطني  احلرس  آمر  عامر  واحلبيب  عليا  وأمنية  عسكرية  إطارات 
رئيس الدولة مرفوقة بكل من أيب عامر وأيب إياد واهلادي البكوش مدير احلزب  احلاكم 
ومحّادي اخلويني وايل)حمافظ( تونس العاصمة. أما زين العابدين بن عيل، املدير العام 
لألمن الوطني، فقد حل باملكان يف تزامن مع مقدم أيب العباس أمني عام تنظيم جبهة 

التحرير الفلسطينية. 
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املؤلف يرافق الزعيم يارس عرفات لدى معاينته آلثار العدوان الصهيوين صحبة 
كل من أيب إياد وأيب املعتصم

وللتاريخ، أشري إىل ما الحظه كل من تابع وصول بن عيل إىل مرسح األحداث،  
حيث أطّل من سيارته بابتسامة وهو يقول ألحد احلراس الفلسطينيني بلهجة ال ختلو 
من مزح ثقيل » أمل يكن بإمكانك إسقاط إحدى الطائرات بسالحك هذا!« مشريا إىل 
بندقية الكالشنكوف التي كانت بيده. وكان ذلك عىل مسمع من كثريين ما زلت أذكر 
املنطقة والذي أعاد عىل مسامعنا هذا الكالم   منهم سامل بركات املرشف األمني عىل 

الغريب مرارا.
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 الزعيم عرفات رفقة وسيلة بورقيبة وأيب إياد وحكم بلعاوي يعاين آثار العدوان الصهيوين عىل مقار املنظمة بحامم 
الشط - غرة أكتوبر 1985

وقد تأكدت هذه املعطيات ضمن ما كان رصح به ضابط الرشطة، سامل بركات، رئيس 
املكتب األمني التونيس التابع للمصلحة اخلاصة حلامية الشخصيات بمقار القيادة الفلسطينية 
بحامم الشط، يف حديث أدىل به للصحيفة التونسية »حقائق« الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر/ 
بعد حوايل  احلادثة حّل  يوم  أن  العجيبة  املفارقات  قال: »من  2012 حيث  ترشين األول 
نصف ساعة الرئيس املخلوع بن عيل وكان يف خطة مدير عام األمن الوطني رفقة القائد 
الفلسطيني أبو العباس. بقيا بضع دقائق وغادرا وقال لنا الرئيس املخلوع حرفيا والدماء 
تكسونا: »عندكم السالح، مشريا إىل الكالشنيكوف ومل تسقطوا ولو طائرة واحدة«. يعني 
كان يريدنا أن نسقط آف 16 بكالشنيكوف. ويضيف بركات قائال: » وقدم ضابط سام يف 
سيارة من نوع  BMW شخصيا ال أعرفه، كنت منهكا وشاردا أتأّمل جثث من كنت أخاطبهم 
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قبل حلظات فقال يل: ختدم هنا؟ يا خي شنوة صار؟ ساعتها أخذ مّني الغضب مأخذا بعد 
أنه  الحقا  يل  واتضح  مرسعا  ففّر  به  أقذفه  حجر  عن  وبحثت  عيل  لبن  السخيف  التعليق 
اجلنرال جراية رئيس أركان احلرس الوطني يف ذلك الوقت« لكن يف احلقيقة مل يكن اجلنرال 
جراية من أمثال املستهرتين يف مثل هذه املواقف وإّنام كان تساؤله عفوّيا وبريئا وال ينّم عن 

أّي سلوك يسء بل لعّل خماطبه قد أساء فهمه حتت وطأة الصدمة واالنزعاج.   
 ومما أذكره من رواية  الزميل بركات  قوله إن الفلسطيني شكيب كان قبل الساعة العارشة 
من  هناك  أن  ليعلمه  اهلاتف  موّزع  فجاء  اجللسات  وقاعة  عامر  أيب  مكتب  يرّتب  صباحا 
يطلبه من لبنان. وتفاديا إلحراجه، يقول بركات لقد خرجت والتحقت باملقر املخصص لنا 
واملحاذي ملكتب الصحافيني بمبنى القيادة. وما إن بلغته حتى سمعت أزيز القذائف فأزيز 
الطائرات التي كانت آنذاك قد نّفذت غارهتا األوىل لتعقبها غارة ثانية  تسّببتا يف تدمري كيّل 
لكامل بناءات املقر العام. وقد كتب يل النجاة بفضل اهلل الذي أهلمني رسعة الفرار صحبة 

كل من  الزميلني كامل العجييل وخليفة عامر.
وقد بقي الزميل الضابط سامل بركات، املرشف األمني عىل محام الشط لفرتة طويلة، يعاين 

من حالة اكتئاب وذهول  هلول الصدمة وبشاعة ما شاهد. 
أما الزميل كامل العجييل الذي كان موجودا باملركز األمني أثناء الغارة، فقد افتقدناه يف 
وقت احلدث وحسبناه يف عداد الشهداء إىل أن عثرنا  عليه من الغد بمستشفى األعصاب 
بالضاحية الغربية للعاصمة. وقد تّم نقله فيام بعد إىل مستشفى آخر حيث أجريت عليه عملية 
جراحية نتيجة اإلصابات ومنها كرس يف العظم عىل مستوى الكتف. وبمفعول الغارة أصيب 
يف ما بعد بمرض السّكري وانتهى به األمر إىل برت إحدى رجليه إضافة إىل حالة االهنيار 

العصبي التي الزمته سنوات طويلة مل يكن أثناءها قادرا إال عىل ما خّف من األعامل.
2012 بصحيفة »حقائق«  الثاين  2 نوفمرب/ ترشين  ويف ترصيح له صدر يوم اجلمعة 
التونسية، حتّدث العجييل عن كل ما تعّرض له أثناء الغارة وبعدها من متاعب ومعاناة خاصة 
ملا استفاق من غيبوبته باملستشفى ومل يتصل به أحد من أقاربه الذين كانوا يعتقدون أنه من 
ضمن قائمة املفقودين. ويقول: » ملا زاره زين العابدين بن عيل الذي كان آنذاك مديرا لألمن 
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الوطني توّسل إليه باكيا بأن جيلب له أرسته الصغرية«. ورغم أن بن عيل وعده بذلك أخلف 
وعده وحتى اإلطار األمني الذي زاره مساء نفس اليوم فقد جاءه خّصيصا ليستفرسه عن 
مآل مسدسه والذخرية التي كانت بحوزته وليس لالطمئنان عىل أحواله وصحته مما اضطّره 

للهروب من املستشفى ليال وااللتحاق بعائلته لطمأنتهم.
أما الزميل عبد املجيد الاليف والذي كان متواجدا، وقت الغارة، بمدخل مقر أيب عامر،  
فقد نجا بأعجوبة من املوت. وقد عثرنا عليه حتت األنقاض بعد حوايل سبع ساعات.وقد 
ظل لسنوات يعاين من آثار الغارة وأهواهلا حتى اضطررنا، يف منتصف التسعينات لنقلته 

للعمل بمسقط رأسه سيدي بوزيد بطلب منه ورأفة به.
أما الزميل خليفة عامر فقد أصيب بكرس يف ساقه اليرسى وأمىض فرتة طويلة يعالج من 

هذه اإلصابة ويعاين من تبعات الفاجعة بدنيا ونفسيا.
وجتدر اإلشارة إىل أيّن اقترصت عىل ذكر بعض املترضرين من الغارة من األعوان املدنيني 
العاملني حتت إمريت، وليس هنا املجال املناسب لذكر من ترضر من األعوان احلاملني الزي 

وهم كثريون. 
أما عن ضحايا الغارة، فتقول السلط الرسمية إهنم بلغوا ال156 ضحية بني شهيد وجريح 
منهم 30 ضحية تونسية موّزعني ما بني رجل أمن وموظف وعامل. وكان جّل الضحايا 
األمنيني مرابطني قرب سياراهتم الرابضة بمدخل املنطقة والتي استهدفت يف الغارة. ومن 

الضحايا مدنّيون استشهدوا بسبب تواجدهم صدفة أو مرورهم بمرسح احلدث.
لقد رزئت يف هذا املصاب اجللل بفقد أصدقاء وزمالء ومعارف كثر من الفلسطينيني 
والتونسيني أو إصابتهم بأرضار مادية ونفسية جتاوزهتم يف كثري من احلاالت إىل ذوهيم. ولن 
أنسى، ما حييت، مظاهر الفاجعة التي حّلت بأرسيت وبأرس زمالئي وأعواين الذين كانت 

اتصاالهتم ال تنقطع لالطمئنان عىل ذوهيم.
  كام لن أنسى الروح العزيزة الطاهرة، روح أخي األعز  وصديقي  األوىف »احلاج سامل 
التي أحدثتها خالني من الضحايا فأصيب  الغارة واخلسائر  بلغه خرب  ملّا  الذي  كسكاس« 
بجلطة، فشلل نصفي عىل الفور مما أدى إىل وفاته بعد مدة، أدعو اهلل أن يتقبله بواسع رمحته. 
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   وختليدا لذكرى من استشهد من اإلخوة التونسيني، ال بأس من أن أذكر أسامءهم اعتامدا 
املنشور  الغارة حسب نصها  أسبوع من وقوع  بعد  تم حتديدها  التي  القائمة اإلسمية  عىل 
بمجلة »حقائق التونسية« الصادرة يوم اجلمعة 11 أكتوبر/ ترشين األول 1985منبها إىل 

أهنا أخطأت يف إدراجها إسمي منري املهري وخليفة عاّمر ضمن الشهداء، واألسامء هي:
عبد املالك املاجري - التيجاين اجلريدي  - جميد لكحل - سلوى – منري املهري – حممد 
كانون - صلوحة عرفاوي -  عبد املجيد مدنيني – كامل احلجري – عبد اهلادي الغزواين 
بن  – عمر  الصغري  – ذهبية  مصطفى  بن  الدين  – عز  بوذيبة  – الصغري  كمون  حممد   –
حممد – منّور بالرابح – عمر اجلطالوي - خليفة بن عيل عامر – حمجوب جالب – لطيفة  

الفرشييش – ربح الفرشييش 

 أما الشهداء من اإلخوة الفلسطينيني، فام زلت أذكر منهم معاريف وجّلهم من القوة ال17 
املكلفة بحامية الرئيس عرفات وهم :

جمدي األنصاري املعروف بعيل الزئبق  -
سعيد البدوي املعروف بمفيد املرصي   -

سمري حممد إسامعيل  -
نجيب حممود يوسف  -
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فيصل حممود رشيده املعروف بالشيخ فيصل  -
جورج خليل مريبع  -

حممد عبده أبو شهاب  -
حممد سعيد العيساوي  -

حممود عمر ظاهر  -
أبو حممد الداية  -

صالح عوض عيسى  -
عبد احلليم أبو جرار  -
حممد أمحد حجازي  -

عيل حممد جوهر  -
حممود حممد عواد  -

عيل احلاج أبو خرضا  -
حممد زياد نعساين  -

رياض أمحد طه  -
تيسري الشهايب  -

عيل قزمور  -
مجال هواري  -

شكيب  -
واألختني: منرية حممود احلرصي، وهدى مشعل   -

وقد اقتطعت بلدية محام األنف جزءا من مقربة املدينة وخّصصتها لشهداء هذه املجزرة. 
وقد دفن بنفس املقربة التي أضحت مزارا لزوار تونس من الفلسطينيني عىل وجه اخلصوص، 
جّل من استشهد أو تويّف من الفلسطينيني بتونس كالشهداء: أيب إياد وأيب اهلول وأيب حممد 
العمري وعاطف بسيسو الذي استشهد بفرنسا إىل جانب الذين وافتهم املنية بتونس كعبد 
اللطيف أبو حجلة، أبو جعفر، مدير عام بالدائرة السياسية والفريق اول ركن امحد عفانة 



137

ابواملعتصم واللواء رفيق التونيس ابو محيد. وحتيى فيها سنويا ذكرى انطالقة حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني فتح يف الفاتح من كانون ثاين / جانفي من كل سنة واألعياد الدينية كعيد 
الفطر وعيد اإلضحى وغرة أكتوبر، ذكرى الغارة االرسائيلية عىل مقار القيادة الفلسطينية 
بحامم الشط. وختليدا ألرواح من استشهدوا يف الغارة أقامت تونس نصبا تذكاريا  يف مكان 

الغارة بحامم الشط.

النصب التذكاري الذي خيلد ذكرى العدوان الصهيوين عىل مقار القيادة الفلسطينية بحامم الشط
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وإللقاء مزيد من األضواء عىل احلدث كام بدا ألكثر من طرف ممن عايشوه واكتووا بناره 
أعرض شهادة هاّمة ألحد الناجني بأعجوبة من اإلخوة الفلسطينيني العاملني باملقر آنذاك. 
بمكتب  للعمل  توّجهنا   1985 األول  ترشين  أكتوبر/  غرة  »يوم  إليه:  املشار  األخ  يقول 
الرئيس أيب عامر يف محام الشط وكنا جمموعة من األخوة : شكيب )فهيم عازم( - مجال هواري 
)معتصم حواري( - جهاد) حممد صبح( - عزمي. وكنا نقيم بضاحية الزهراء. انطلقنا، 
أنا واألخوة شكيب وجهاد يف سيارة األخ شكيب رمحه اهلل ومررنا بمدينة محام األنف، أين 
توجهنا إىل منزل األخ مجال الذي التحق بنا عىل نفس السيارة وواصلنا مجيعا الطريق يف اجتاه 

محام الشط وبالتحديد إىل مقر الرئيس عرفات.
كان لدى األخ مجال مغّلف بّني اللون، قلت له مداعبا يبدو أن هذا املغّلف مملوء باملال. 
فرد ضاحكا »بىل بداخله ثمن سياريت التي قمت ببيعها وسأذهب إىل البنك لتحويل هذا 
املبلغ إىل عملة أجنبية وأعتزم السفر إىل األردن  للحاق بزوجتي هناك«. مع اإلشارة إىل أن 
األخ مجال كان قد تزوج حديثا، وقد حرضت زوجته من األردن وأقاما حفل زفافهام بتونس. 
بعدها  من  غادرت  وجيزة،  لفرتة  بتونس  أقامت  وكانت  باألردن  مدّرسة  زوجته  وتعمل 
لإلقامة والعمل باألردن. وكان زوجها، األخ مجال، يتهيأ لّلحاق هبا يف غضون األسبوع 

الذي جرى فيه العدوان.
الرئيس عرفات. ويف حني  العارشة صباحا، دخلنا إىل مقر  الساعة  عند وصولنا، قبل 
مكث األخ شكيب بالطابق األريض باإلدارة وبني يديه صحف وجمالت وصعد األخ مجال 
إىل الطابق األول حيث يوجد مكتب الرئيس عرفات، توجهت أنا واألخ جهاد إىل مكتب 
األرشيف، ثم ذهبت إىل املكتب الصحايف الذي حتاذيه غرفة خمّصصة للفريق األمني التونيس 

املكّلف بحراسة مقر السيد الرئيس أيب عامر.
عند دخويل املكتب الصحايف، وجدت هناك األخ أبا حممد الّداية واألخ تيسري الّشهايب 
واألخ زيدان واألخ حممد موسى. اتفقنا عىل الذهاب إىل محام األنف جللب بعض األغراض، 
نتبنّي  بادئ األمر مل  الدخان املكان. يف  املبنى وعّم  انفجار عنيف دّمر نصف  وفجأة دّوى 
مصدر ما حدث. حاولنا اخلروج من الباب لكن املدخل كان قد دّمر ومل نعرف ماذا نفعل. 
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حدث ذلك يف ثوان معدودة. وفجأة سمعنا األخ تيسري الشهايب يقول يا شباب أخرجوا 
من الشباك حيث كان الشباك يفتح عىل الطريق العام وليس مسّيجا باحلديد وبه فقط منخل 

للوقاية من البعوض.
خرجت برسعة من الشباك وركضت عابرا الطريق إىل الناحية األخرى. عند ذلك سمعت 
أزيز الطائرات اإلرسائيلية التي قامت باإلغارة مرة ثانية عىل مقر الرئيس عرفات ودمرته 
الغارة  انتهاء  فادي. وبعد  أبو  الذي كان يرشف عليه األخ  الصحايف  املكتب  بالكامل مع 
رجعت إىل موقع القصف حيث كان كل يشء قد دّمر متاما. وجدنا األخ أبو حممد الداية قد 
استشهد واألخ تيسري الشهايب الذي دعانا للخروج من الشباك قد استشهد هو اآلخر حيث 
تبنّي أنه بمجرد خروجه من الشباك دامهه اجلدار واهنار عليه ومل يستطع الركض بعيدا إذ مل 

متهله الغارة الثانية لذلك.
وأذكر أيضا من بني اجلرحى يف مقر الرئيس األخ حممود طينة. كام استشهد األخ شكيب 
واألخ مجال وكذلك زميلة لنا اسمها هدى التي كانت متواجدة باإلدارة لالتصال بوالدهتا 
بلبنان لالطمئنان عليها. واستشهد األخ عيل قزمور الذى صادف أن كان يعّوض األخ يوسف 

موعد الذي ذهب إىل مدينة محام األنف املجاورة جللب بعض األغراض.
اليوم بحامم  املقرر عقد اجتامع للمجلس العسكري يف ذلك  أنه كان من  مع املالحظة 

الشط بقيادة الرئيس أيب عامر ومل نبّلغ بتأجيل أو إلغاء هذا االجتامع.
أما املرحوم مراد عبد الرؤوف، املصّور اخلاص للزعيم عرفات، فإنه  أدىل بشهادته عن 
احلدث إلحدى الصحف التونسية إثر الغارة وقد قال فيها: »كنت يف الطريق متوّجها إىل مقر 
القيادة تنفيذا ملوعد سابق مع ضابطني فلسطينيني أحدمها استشهد، الضابط مجال هواري، 
وهو حديث عهد بالزواج. وقبل أن أصل إىل مقطع السكة احلديدية بخمس دقائق، سمعت 
أزيز طريان مّتجه نحو برج السدرية.. وحدث ارتباك يف حركة املرور يف الطريق العام.. 
أوقفت سياريت أمام مساكن برج السدرية وتوّجهت مرتّجال يف اجتاه القيادة ومعي جهازي 
للتصوير ورشيطا تصوير فقط. وقبل أن أعرب السكة احلديدية كانت هناك جمموعات كربى 
من الرشطة ورجال األمن معرتضني طريقي وهم هاربون.. وذلك بعد الرضبة األوىل للطريان 
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املغري.. تقدمت قليال وكانت تلك اجلهة خالية من االبنية قريبا من املدرسة )القريبة من هناك( 
تقدمت قليال فشاهدت املواطنني ينتشلون اجلرحى والقتىل وكان هناك عويل ورصاخ كثري 
وبكاء ودخان كثيف حتى أن الكثريين أغمي عليهم من هول املشهد  وبقيت هناك إىل حوايل 
الساعة الثانية بعد الظهر وأنا أقوم بأخذ صور للمشاهد املريعة فاستسلمت للبكاء بسبب 

استشهاد أحباء افتقدهتم إىل األبد كانوا ضحية غدر إرسائييل ماكر أخذهم عىل حني غّرة.
كنت مأخوذا بام أرى. فاألبنية الفلسطينية أصاهبا الّدمار.. مكتب الزعيم يارس عرفات.. 
بناية القيادة، وكل األبنية األخرى وحتى تلك التي كنت متوجها إليها للقاء إخويت من الضباط 
الفلسطينيني، كانت طائرات العدو قادمة من البحر اجتهت نحو اجلبل، وعند عودهتا أخذت 
تقصف مواقعنا املقصودة ثم تواصل طرياهنا يف اجتاه البحر وال تعود وبقي الناس عىل تلك 
احلالة من اهللع إىل أن جاءت اجلّرافات ورجال اإلطفاء واإلسعاف لنقل اجلرحى.. حتى 

السيارات املدنية هّبت متضامنة لنقل املصابني إىل املستشفى. 
وجتدر اإلشارة إىل أن جممع املقّرات الفلسطينية بحامم الشط يتألف من عديد املكاتب وهي: 
املجمع الذي يضّم مقر إقامة ومكتب الزعيم يارس عرفات ومكتب األرشيف واملكتب الصحايف 
ومركزا لألمن التونيس وقاعة االجتامعات ثم مكتب رئاسة األركان، ومقر قوات 17 ومكتب 
املنشّقني عن اجلبهة الشعبية القيادة العامة  التي يتزعمها أمحد جربيل، ومكتب منظمة الصاعقة 
املوالية لسورية، ومكتب األمن العسكري الذي يديره عطاء اهلل عطاء اهلل املعروف بأيب الزعيم، 
ومكتب األمن املوحد، ومكتب األمن املركزي، ومكتب التوجيه السيايس، ومكتب الالسلكي 

العام، ومكتب اإلدارة العسكرية  ومكتب جبهة التحرير العربية والورشة  والنقليات.
ومن ضمن كل هذه املقّرات استهدفت الغارة عىل وجه التحديد كاّل من املجمع التابع 
17 املكّلفة بحاميته والتي  القوة  الفلسطينية يارس عرفات ومكتب  التحرير  لرئيس منظمة 
يعتقد عىل نطاق واسع أن اهّتام إرسائيل هلا بقتل ثالثة من ضباط املوساد يف الرناكا بجزيرة 

قربص، كان السبب املبارش للغارة. 
العياري  السّيد  التونيس  الطبيب  إقامة  ومقر  العسكري  األمن  مكتب  جانب  إىل  هذا 

املالصقني ملكتب القوة 17 وقد استهدفا عىل وجه اخلطإ حسب معظم الروايات.
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املتضررون بني استهتار اإلدارة واهتمام املنظمة املوصول

ويف مقابل اهتامم منظمة التحرير الفلسطينية بمنظورهيا من العاملني التونسيني  املترضرين 
وأرس من استشهد منهم، مل تول السلط التونسية عناية بأعواهنا املترّضرين. وقد حبت املنظمة 
املشار إليها بعطف كبري وعناية موصولة مادية ومعنوية، بل خصصت هلم جرايات شهرية 
تدفع للمترضرين األحياء ولذوي الشهداء إىل حّد هذا التاريخ، بينام الزم اجلانب التونيس 
الصمت جتاه منظوريه من كل األعوان والكوادر األمنيني الذين ترّضروا بدرجات متفاوتة، 

فلم خيّصهم بأّية رعاية ال مادية وال معنوية وال اجتامعية. 
ويف هذا السياق يقول بركات يف حديثه لنفس الصحيفة: »االهتامم اإلداري كان مفقودا 
وعدنا للعمل وكأّن شيئا مل حيدث حتى أن الفلسطينيني أرادوا منح  أعوان األمن املترضرين 
تعويضات مالية لكن بعض القيادات يف وزارة الداخلية طلبت  تسّلم هذه التعويضات. 
وألن الفلسطينيني كانوا يعرفون أهنا لن تصل فقد أحجموا عن تسليمها للداخلية وبالرغم 
من أن هناك من فقد حياته وهناك من ال يزال يعاين من تبعات هذه احلادثة إىل اليوم فإن 

املتابعة كانت غائبة«. 
وقد اكتفت اإلدارة العامة لألمن الوطني بعد حوايل ثالثة أشهر من احلادثة  بتكليف 
مدير إدارة حفظ النظام العام العقيد مولدي سعيد، باستدعاء كافة املترضرين واالستامع 
اليهم وإعداد حمارض بحث بخصوصهم مرفقة  بشهادات طبية أولية ووعدهم  بتعويضات 

مل حيصلوا عليها.  
ويف سنة 1988 وبعد تعيينه عىل رأس إدارة حفظ النظام العام، سعى اللواء عبد الفتاح 
جراية، باجتهاد شخص، وهو مّمن عايش الواقعة ملا كان رئيس أركان احلرس الوطني، إىل منح 
أوسمة رشف لألمن الوطني من الصنف الثاين لألعوان املترضرين العائدين إىل إدارته بالنظر.
ولعله من املفيد أن أنقل  يف هذا املقام ما أدىل به لصحيفة »الصدى التونسية« بعد ثالث 
سنوات  من الغارة حافظ األمن  املترضر جراءها منري مصطفى املهري، كشهادة حّية عىل 
اإلمهال املؤسف للضحايا، يقول املهري: »عدت إىل مبارشة عميل بعد ثالثة أشهر قّضيتها 
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املستشفى  من  يل  مسلمة  طبية  شهادة  بمقتىض  عميل  إىل  عدت  أين..  وال  كيف  أدري  ال 
النظام  العسكري.. وقد وقع جتريدي من السالح وأصبحت مكّلفا بالصيانة داخل ثكنة 
العام  ببوشوشة.. وما زلت إىل يومنا هذا أترّدد عىل قسم األعصاب باملستشفى العسكري 
حسب موعد شهري إلجراء فحوص.. كام أين ما زلت إىل حّد هذا التاريخ مل أحتّصل عىل 
تعويضات مادية أو معنوية من شأهنا أن تشجعني عىل مواصلة العمل بتفان والقيام بواجبي 

الوطني عىل أحسن وجه «.
التونيس  املوقفني  بني  اهلّوة  اتساع  تبني  بحادثة  أذّكر  أن  املفيد  من  لعل  املقابل،  ويف 

والفلسطيني من األعوان واملنظورين. 
ففي سنة 1989 وبعيد اغتيال الشهيد أيب جهاد وإحداث منظومة أمنية جديدة من ضمن 
صالحياهتا تسيري دوريات أمنية ليلية تونسية فلسطينية مشرتكة،  حدث أن تويّف عون أمن 
يتبع مصلحة محاية الشخصيات يف حادث مرور أثناء عمله، ورغم  حصول عائلة املتوىّف 
عىل مستحّقاته القانونية من  اإلدارة التونسية،  فإن املنظمة جادت عىل أرسته بمنحة شهرية 

ما زالت تتقاضاها إىل اليوم رغم أن املتوىّف ال يعود بالنظر إىل املنظمة. 

ويف خامتة حديثي عن الغارة،  ال بد من أن أنبه إىل أمور هامة منها:

أن سالح اجلو اإلرسائييل أعّد للعملية إعدادا جّيدا وسّخر هلا أحدث التقنيات    )1
بعد اإلملام التاّم بكل املعطيات الضامنة لنجاحها، ولعّل أهّم ما ساعده عىل ذلك 
عون أساطيل بعض الدول الغربية الصديقة هلا واملنترشة يف البحر املتوسط  والتي 

تتحرك بكل حرية قبالة السواحل التونسية.
وقد تكون إرسائيل اعتمدت يف العملية عىل ما لدهيا من معلومات استخباراتية   
مصدرها العمالء الذين يفرتض أهنا متكنت من زرعهم يف تونس ملراقبة حتركات 
القادة الفلسطينيني. ويف هذا اخلصوص زعمت جريدة العرب اللندنية الصادرة 
بتاريخ 8 أكتوبر/ ترشين األول »أنه تّم اكتشاف شبكة جتّسس إرسائيلية كانت 
تعمل عىل رصد حتركات القيادات الفلسطينية يف تونس وحتديد األهداف احليوية 
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الفلسطينية التي قصفتها الطائرات اإلرسائيلية وهي مكتب يارس عرفات ومقر 
القوة 17، وأن التحقيقات مع أفراد شبكة التجسس كشفت أن هناك تعاونا وثيقا 
بني وكالء عمالء املخابرات اإلرسائيلية املوساد العاملني يف تونس، وبني املخابرات 
للدبلوماسيني  العربية  اللغة  وتعليم  تدريب  مركز  خالل  من  األمريكية  املركزية 
األمريكيني والذي نقل عام 1981 من بريوت إىل تونس... وتضّم الشبكة عددا 
غري قليل من العمالء العرب واألجانب الذين اعرتفوا أهنم كانوا يقومون برصد 
تونس  يف  العربية  السفارات  مجيع  ومراقبة  الفلسطينية  القيادات  مجيع  حتركات 
وتقديم تقارير مفصلة إىل تل أبيب عن ذلك. مع أن القيادة الفلسطينية كانت تنّبه 

ملثل هذه املخاطر. 
ورغم أين، بحكم اختصايص، غري مطلع اطالعا كافيا عىل مثل هذه املواضيع إاّل     
أّنني بحكم عالقايت مع األطر األمنية التونسية والفلسطينية أشك يف مصداقية خرب 

جريدة العرب.
كان ينبغي عىل الطرفني الفلسطيني والتونيس اختاذ ما يلزم من اإلجراءات االحتياطية    )2
والوقائية بناء عىل ما كان يبلغهام من حتذيرات جاّدة موصولة وإشارات واضحة 
متتالية حتمل يف طياهتا قرائن جديرة بأن تؤخذ عىل حممل اجلد. فمهام بلغت درجة 
التفّوق العسكري للعدو الصهيوين، فإّنه يبقى دوما باإلمكان اللجوء إىل وسائل 

وإجراءات وقائية متّكن من التقليل من نتائج األعامل العدوانية التي خيّطط هلا. 
ثم بعد أن حصل املحظور وانتهكت حرمة تونس وتعّرضت القيادة الفلسطينية   
إىل اعتداء أليم، فإنه مل يقع االّتعاظ من ذلك وإقرار منهج جديد  يؤّمن سالمة 

البلد وسالمة ضيوفه. 
يوم  بتونس  الصادرة  الرأي  إياد عىل سؤال أحد صحافيي جريدة  رّد أيب  ويف   
4 أكتوبر/ ترشين االول 1985 أفاد بأن » املنظمة كانت عىل علم، وقد سبق 
البالد  الفلسطينية يف كل  القوات  إن  أن أشار إىل ذلك. وقال:  لألخ أيب عامر 
العربية وضعت يف حالة استنفار«. وملا سأله الصحايف عن ماهّية االجراءات 
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التي اختذها الفلسطينيون هبذا الشأن قال: »أن اإلجراءات التي تم اختاذها هي 
إجراءات سليمة فليس لدينا صواريخ سام وال طريان... ونحن أيضا يف محاية 
دولة ذات سيادة«. ولعله يف كالمه هذا ينحى بالالئمة بطريقة غري مبارشة عىل 
احلكومة التونسية ويّتهمها ضمنّيا بالتقصري. وهنا ال بد يل من طرح سؤال أراه 
وجيها عاّم إذا كانت احلكومة التونسية عىل علم بالتهديدات واملخاطر املحدقة 
بالفلسطينيني يف تونس. كام أتساءل إن كانت قيادة املنظمة قد أعلمت الدولة 
أمن  القائمني عىل  كأحد  التهديدات ألنه عىل حّد علمي  بمثل هذه  التونسية 
القيادة الفلسطينية مل نتلق أي معلومات أو حتذيرات من أّي جهة بوجود نوايا 

إرسائيلية الستهداف الفلسطينيني يف تونس.

أصداء الغارة لدى القيادتني الفلسطينية والتونسية

 70 وقتلت  الفلسطينية  القيادة  مقر  دّمرت  التي  األمريكية  الصهيونية  الغارة  هذه  »إن 
مناضال وكادرا عسكريا وأمنيا فلسطينيا وتونسيا وجرح 112 آخرين، مل تكن عملية عادية، 
يف سياق هذه احلرب الدامية بيننا وبني العدو اإلرسائييل، إهنا عملية أمريكية أّوال وإرسائيلية 
أبيب واإلدارة  التي أعطت الضوء األخرض إىل تل  ثانيا. فقرارها أمريكي وواشنطن هي 
التنفيذية كانت مشرتكة بداية وهناية.« هكذا كان الوصف الذي أضفاه الزعيم الفلسطيني 
يارس عرفات أبو عامر عىل الغارة التي نفذهتا اآللة العسكرية اإلرسائيلية عىل مقر القيادة 

الفلسطينية بضاحية محام الشط بتونس العاصمة يوم غرة أكتوبر/ ترشين األول 1985.
 877 الثورة« يف عددها  »فلسطني  به لصحيفة  أدىل  الذي  الصحايف  الترصيح  وضمن 
بتاريخ 5 أكتوبر / ترشين األول 1985 تأكيدا عىل الدور األمريكي يف هذه العملية الغادرة 
أضاف قائال »أنني نجوت بمشيئة اهلل من كمني أمريكي إرسائييل، وإنني أمّحل الرئيس ريغان 
شخصّيا مسؤولية هذا الكمني الذي استهدف حيايت وحياة إخويت املناضلني الفلسطينيني 

والتونسيني العاملني معي يف مقر القيادة«.



145

 »هي غارة اسرتاتيجية موجهة لكل األمة العربية لتنكيس العرب وهذا من أحد األهداف 
األساسية يف هذا اجلو العريب لرضب نفسّية اإلنسان العريب لكن احلقيقة هي أن هذه العملية 
كانت حماولة اغتيال األخ يارس عرفات الذي كان مستهدفا شخصّيا باألساس«. هكذا رآها 
القائد الفلسطيني أبو إياد خالل ندوة صحافية عقدها يوم 4 أكتوبر / ترشين األول 1985.

أما أبو جهاد فاختزل املوقف الفلسطيني بقوله  إن اإلرهاب اإلرسائييل لن يؤّثر مهام امتّد 
ومهام استخدم سياسة الّذراع الطويلة جتاه الثورة يف اخلارج والقبضة احلديدية جتاه شعبنا يف 
الداخل مؤكدا أن الكفاح املسلح لن يتوّقف من جّراء هذه الغارة وأن دماء الشهداء ستلهب 

نار الثورة أكثر فأكثر.
ويف حديث جلريدة القبس الكويتية يف عددها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر / ترشين األّول 
1985 رّصح السيد هايل عبد احلميد أبو اهلول، عضو اللجنة املركزية حلركة فتح بقوله »أن 
هذا العمل اإلجرامي الذي قامت به العصابات الصهيونية عىل مقر املنظمة يف تونس يؤّكد 
من جديد عدوانّية هذا الكيان املجرم الذي حيتّل وطننا ويامرس فيه، حتى هذا اليوم، كل 

عمليات البطش والتنكيل بشعبنا داخل األرايض املحتلة«.
ورغم أن ارسائيل تعترب أن كل فلسطيني هو هدف مرشوع هلا  وأهنا ال حتتاج إىل  ما يرّبر 
جرائمها املتتالية ضد الفلسطينيني إال أن املحّللني خيتلفون يف حتديد السبب املبارش الذي دفع 
الكيان الصهيوين الرتكاب هذه اجلريمة. فمن اجلانب اإلرسائييل، أعلنت القيادة العسكرية 
أهنا قامت هبذه الغارة انتقاما ملقتل ثالثة إرسائيليني بأيدي عنارص من القوة  17التابعة مبارشة 
للزعيم عرفات يف الرنكا بقربص أياما قبل العملية وهم أبو عبيدة، أسامة، ومتطوع إيرلندي 
يدعى »وين« مع العلم أن الغارة تزامن توقيتها مع خطاب ألقاه رئيس احلكومة اإلرسائيلية 
شيمون بريز يف تل أبيب أمام اجتامع اهلستدروت أعلن فيه أن إرسائيل لن تنسى حادث مقتل 
ثالثة إرسائيليني عىل متن خيت بالقرب من الرنكا بقربص ولن تتسامح إزاء مرتكبيه، واهتم 
منظمة التحرير الفلسطينية بارتكاب هذا احلادث.. وقد سبقه وزير دفاعه إسحاق رابني لتهيئة 
الرأي العام املحيل والدويل  للعملية ملّا قال قبلها بشهر يف ترصيح صحايّف »أن إرسائيل هلا احلق 

يف استخدام أسطوهلا يف أي مكان بالبحر املتوسط إلحباط أعامل الفدائيني الفلسطينيني«.
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»البطل  جلريدة  صحايف  حديث  يف  إياد  أبو  أوضح  الفلسطينية،  النظر  وجهة  ومن 
التونسية«أن »رضبة محام الشط هي حماولة من العدّو اإلرسائييل لتخويف الشعب التونيس 
الفلسطينية عىل أرض تونس، ولكن  الفلسطينية والثورة  القيادة  وجعله يستاء من تواجد 
أو  باخلوف  اختذ سواء  قرار  أي  أقوى من  قوّية وكانت  التونيس  الشعب  جاءت ردة فعل 
بالتهديد أو باإلرهاب. وبالعكس أثبت الشعب التونيس، بتظاهراته ومواقفه، أنه مع القضية 

الفلسطينية والثورة الفلسطينية«.
ويف حديث له بجريدة الصباح التونسية بتاريخ 4 أكتوبر/ ترشين األّول 1985 أفاد الزعيم 
يارس عرفات »أن هدف العملية هو قتل واغتيال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الذي وّقع مع 

امللك حسني عىل اتفاق عاّمن... وهذه رسالة واضحة وتعني أهنم ال يريدون السالم«.
جتاه  الصهيوين  العدو  فسياسة  املسألة.  من  شيئا  تغري  ال  فإهنا  األسباب،  كانت  وأّيا 
لكل  اإلبادة  يف  واإلمعان  اإلرادة  كرس  عىل  قائمة  وهي  واضحة   والعرب  الفلسطينيني 
فلسطيني داخل األرض املحتلة وخارجها. فكيف جرت هذه العملية من الناحية العسكرية 

واللوجستية عىل وجه اخلصوص ؟
 لإلجابة عن هذا السؤال الذي يتطلب دراية باملسائل التقنية، يقّدم الزعيم يارس عرفات، 
اعتامدا عىل خربة قادته العسكريني، ما ييل: »لقد أعلنت إرسائيل أن ست طائرات اشرتكت يف 
القصف وكل من كان يف املنطقة يعرف ورأى كيف تناوبت ثامين طائرات عىل قصف املنطقة. 
وطاملا هناك ثامين طائرات تقصف، فال بد من وجود ثامين طائرات كغطاء جوي هلا. إذن املجموعة 
هي ست عرشة طائرة عىل األقل... وحتتاج ست عرش طائرة من نوع فانتوم، األمريكية الصنع، 
إىل عرشات من عمليات التزّود جّوا بالوقود أثناء الرحلة وهو عمل يتطلب ال أقل من ست 
طائرات مرضعة. وبعض هذه الطائرات املرضعة التي ال متلكها إرسائيل قد جاءت من إحدى 

قواعد احللف األطليس التابعة للواليات املتحدة يف البحر األبيض املتوسط«.
عموما، اعرتفت إرسائيل بالعملية وبيشء من التباهي حتى أهنا زعمت أن طائراهتا املغرية 
قد تعّرضت خالل العملية لنريان املدفعية التونسية دون إصابتها وقد نّفذت مهمتها كاملة 

وعادت كلها إىل قواعدها ساملة. 
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أثارت هذه اهلجمة العدوانية اإلرسائيلية عىل السيادة التونسية من جهة وعىل مقر القيادة 
الفلسطينية ردود فعل يف أكثرها منّددة ومستنكرة ما عدا املوقف األمريكي الذي كان، كعادته، 

مهادنا وخمادعا.
وعىل املستوى الرسمي التونيس، فقد استدعى الرئيس احلبيب بورقيبة السفري األمريكي 
البالغ ودهشته الشديدة ملوقف واشنطن مؤّكدا عىل  بيرت سيبستيان، وأعرب له عن أسفه 
رضورة أن تعيد الواليات املتحدة النظر يف موقفها السلبي من هذا اهلجوم، وهو موقف 

خيالف القوانني الدولية واألخالقية.
ورصح الباجي قائد السبيس وزير اخلارجية التونيس » بأن القنابل اإلرسائيلية قتلت 68 
مدنيا وأصابت أكثر من مائة آخرين وأن الشعب التونيس لن يغفر أبدا أن يمّر هذا العمل 

اإلجرامي الذي راح ضحيته عرشات من أبنائه األبرياء بال عقاب«. 
ويف تعليقه عىل احلادثة، أفاد اهلادي املربوك، سفري تونس بباريس » بأن الغارة أدت إىل 
املدنيني  السكان  أيضا من  الفلسطينيني فقط، بل  سقوط عدد كبري من الضحايا، ليس من 
التونسيني ورجال أجهزة األمن. ووصف السفري الغارة بأهنا إرهاب دولة موضحا أن تونس 
مل تكن أبدا قاعدة لإلرهابيني« رّدا عىل االهتام الذي تعمل إرسائيل عىل إضفائه عىل العمل 

الفدائي الفلسطيني.
أّما عىل املستوى الشعبي، فجّدت مظاهرات حاشدة يف العاصمة وعديد املدن األخرى 
اإلرهاب  مواجهة  يف  الفلسطيني  التونيس  التالحم  وعن  العملية،  هذه  إدانة  عن  تعبريا 
الصهيوين ودعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل اسرتجاع حقوقه املرشوعة وإقامة دولته 

املستقلة عىل أرضه املحتلة. كام نّدد زعامء  اجلالية اليهودية بتونس بالعدوان االرسائييل.

التفاعل الدولي مع الغارة

 عىل الصعيد الدويل أصدر جملس األمن القرار رقم 573 لسنة 1985 بتاريخ 4 
أكتوبر / ترشين األول 1985 بإدانة العدوان اإلرسائييل عىل تونس، وحّث الدول 
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األعضاء يف األمم املتحدة عىل أن تتخذ تدابري لثني إرسائيل عن أعامل عدوانية مماثلة 
وجاء فيه:

»أن جملس األمن، وقد نظر يف الرسالة املؤّرخة يف 1 أكتوبر / ترشين األول 1985، التي 
قّدمت فيها تونس شكوى ضّد إرسائيل عقب العدوان الذي اقرتفته األخرية ضّد سيادة 
تونس وسالمتها اإلقليمية وقد استمع إىل بيان وزير خارجية تونس، قد الحظ مع القلق 
أن اهلجوم اإلرسائييل قد سّبب خسائر فادحة يف األرواح وأرضارا مادية كبرية، وإذ يرى أن 
عىل مجيع الدول األعضاء، وفقا للفقرة 4 من املادة 3 من ميثاق األمم املتحدة، أن يمتنعوا، 
أو  اإلقليمية  السالمة  ضد  استعامهلا  أو  القوة  باستعامل  التهديد  الدولية، عن  عالقاهتم  يف 
االستقالل السيايس ألية دولة أو الترصف عىل أّي وجه آخر ال يّتفق ومقاصد األمم املتحدة،

وإذ يساوره شديد القلق لتهديد السلم واألمن يف منطقة البحر األبيض املتوسط الناجم 
عن الغارة اجلوية التي شّنتها إرسائيل يف ترشين األول/ أكتوبر يف منطقة مّحام بالج، الواقعة 

يف الضاحية اجلنوبية ملدينة تونس،
إذ يلفت االنتباه إىل أّن العدوان الذي اقرتفته إرسائيل ومجيع األعامل املناقضة للميثاق 
ال بّد من أن تنجم عنها عواقب خطرية عىل أّية مبادرة هتدف إىل إقامة سلم شامل وعادل 

ودائم يف الرشق األوسط،

وبالنظر إىل أن احلكومة اإلرسائيلية قد أعلنت مسؤوليتها عن اهلجوم فور وقوعه:

1.  يدين بقّوة العدوان املسلح الذي اقرتفته إرسائيل عىل األرايض التونسية، يف انتهاك 
صارخ مليثاق األمم املتحدة والقانون وقواعد السلوك الدوليني؛

يطالب بأن متتنع إرسائيل عن اقرتاف أعامل عدوانية مماثلة أو التهديد باقرتافها؛  .2
حيّث الدول األعضاء عىل أن تتخذ تدابري لثني إرسائيل عن اللجوء إىل مثل هذه   .3

األعامل ضد سيادة مجيع الدول وسالمتها اإلقليمية؛
يرى أن من حّق تونس أن حتصل عىل تعويضات مناسبة عن اخلسائر يف األرواح   .4

واألرضار املادية التي حلقت هبا والتي اعرتفت إرسائيل بمسؤوليتها عنها؛
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يرجو من األمني العام أن يقّدم تقريرا إىل جملس األمن عن تنفيذ هذا القرار يف   .5
موعد أقصاه  30 نوفمري/ ترشين الثاين 1985؛

يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.    .6
14 صوتا مع القرار يف مقابل ال  2615، بـ  تبّنى املجلس هذا القرار، يف جلسته رقم 

أحد ضد وامتناع 1 كاآليت:
البريو،  فاسو،  بوركينا  أسرتاليا،  السوفياتية،  االشرتاكية  اجلمهوريات  احتاد  القرار  مع 
الصني،  الدانامرك،  السوفياتية،  االشرتاكية  أوكرانيا  مجهورية  وتوباغو،  ترينيداد  تايالندا، 

فرنسا، مدغشقر، مرص، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشاملية، اهلند.
ضد القرار: ال أحد.

امتناع : الواليات املتحدة األمريكية.
حقها  وأقّر  العدوان  أدان  كونه  لتونس،  إنصافا  شّكل  األمن  جملس  قرار  أن  شك  ال 
بالتعويض عنه. وبذلك يمكن اعتبار تونس قد حّققت انتصارا يف جملس األمن بفضل ما 

اصطلح عىل تسميته بالعبقرية البورقيبية.
كام يمكن اعتبار هذا القرار خرقا، لتقليد أمريكي راسخ يف الدفاع عن سياسات إرسائيل 
وسلوكياهتا العدوانية بحكم كوهنا مرشوعا استثامريا غربيا وأمريكيا عىل وجه اخلصوص 
املنطقة.  الغرب االسرتاتيجية يف  القديمة يف حراسة مصالح  القوى االستعامرية  حّل حمّل 
وتروى يف سبب املوقف األمريكي روايات  تكاد تكون أقرب إىل األسطورة منها إىل الواقع 

تدور يف جمملها عىل هتديد بورقيبة أمريكا إن استعملت حق النقض.
والواقع أن اهلالة االحتفالية املحلية التي قوبل هبا القرار كانت أكرب مما يستحقه بكثري، 

وذلك لعدة أسباب:
إّن القرار أنصف جزئيا تونس التي وقع العدوان عىل ضيوفها ولكنه مل ينصف   .1

ضيوفها املقصودين أصال بالعدوان.
ولنا ان نتساءل: ما قيمة إدانة رمزّية لعدوان كبري ال مرّبر له البّتة عىل عنارص خمتلطة   .2
تونسية وفلسطينية مدنية وعسكرية، اعرتف به فاعلوه مفاخرين، وبّرروه تربيرا 
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واه، إذ أّن الثالثة الذين قتلهم الفلسطينيون بقربص كانوا يقينا من ضباط املوساد 
املكلفني بتتّبع حركة الفلسطينيني ما بني قربص ولبنان العرتاضهم وأرسهم يف 
عرض البحر. ومعلوم أن الضابط الكبري إمراة الذي كان سببا يف تعّرف الفلسطينيني 
عىل هوية االرسائيليني الثالثة إنام هي ضابط موساد كبري ينسب إليه املشاركة يف 
كثري من اغتياالت املوساد خصوصا اغتياله أيب عيل حسن سالمة قائد القوة 17 
املغتال  يف عملية تفجريية ببريوت يف الثاين والعرشين من جانفي / كانون الثاين 

عام 1979.
3.  وما قيمة آالف الدوالرات عوضا عن أرواح أزهقت ونساء يف عمر الورود رّملت 
وأطفال يّتموا وأرس شّتتت. أتستطيع كل أموال الدنيا أن تعيد أبا البنه أو تعّوض 

أنات أم فقدت فلذة كبدها؟
أما رّس موقف أمريكا فقد ال نحتاج ملعرفته إىل كبري عناء:  .4

فباإلضافة إىل ما اتسم به موقف الرئيس احلبيب بورقيبة من حزم وجرأة وهتديد   
بقطع العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية يف صورة جلوئها كاملعتاد للتصويت 
ضد إدانة العدوان، فإن أمريكا كان ال بد هلا أن تتخذ هذا املوقف عىل األقل من 
باب االعرتاف بعالقة الصداقة العميقة هلا مع بورقيبة الذي كان جياهر ويفاخر هبا 
وخيّون من أجلها من قبل أطراف هلا وزهنا االقليمي الكبري يف حني كان كثريون 

مّمن هم أقوى منه يعمدون إىل استخدام التقية للتغطية عىل عاملتهم ألمريكا.
كام أن بورقيبة كان أول زعيم عريب جاهر باالعرتاف بإرسائيل داعيا العرب إىل   
االعرتاف هبا يف وقت كان ال يقرأ ذلك إال عىل كونه خيانة عظمى. فكيف ألمريكا 

أن تدعم عدوانا إرسائيليا عىل أرضه وشعبه وضيوفه؟!
ثم أن استضافة تونس للقيادة الفلسطينية ما كان هلا أن حتدث لوال مباركة أمريكا   
وتعّهدها ولو ضمنّيا بكّف إرسائيل عن مالحقة الفلسطينيني فوق الرتاب التونيس. 
فموقف مغاير من أمريكا كان سينّفر منها حلفاءها وكل من ختول له نفسه التعويل 

عليها أو الثقة بوعودها.
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باختاذ قرار مغاير.  الدويل يف ذلك احلني ما كان ليسمح ألمريكا  التوازن  مع أن   
ولعل تصويت حلفاء أمريكا عىل القرار خري دليل عىل أهنا كانت ستواجه موقفا 

حرجا إن مل نقل عزلة دولية.
ثم أن موقع تونس ما بني اجلزائر وليبيا املحسوبتني عىل االحتاد السوفيايت عدّو   
أمريكا وضدها يف احلرب الباردة، كان يفرض عىل أمريكا التفكري ملّيا قبل اختاذ 
قرار استفزازي قد حيرج بورقيبة ويدفعه إىل التطرف إن مل نقل التقارب الشديد 

مع اجلارين مما قد هيّدد مصالح الغرب عىل الضفة اجلنوبية من املتوسط.

اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير أبي جهاد

كان أبو جهاد يقيم باملرسى إحدى الضواحي الشاملية لتونس العاصمة، ثم انتقل إىل 
اإلقامة بضاحية سيدي بوسعيد  املالصقة للقرص الرئايس بقرطاج دون أن يقع إعالم الدوائر 
املكان ومسح حميطه اخلارجي  املطلوبة كدراسة  اجراءات احلامية  لتنسيق  املختّصة  األمنية 

وتأمني املسالك املؤدية إليه.
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هنا وجب التنبيه إىل مسألة مهمة تتعّلق بأماكن إقامة بعض القيادات والكوادر الفلسطينية. 
فإننا نجد أغلب اإلقامات باألحياء الراقية من ضواحي العاصمة، لكن ذلك ليس من باب 
للسياحة  لبالدنا  يأتوا  مل  فالفلسطينيون  البعض،  أذهان  إىل  يتبادر  كام  الرفاهة  البحث عن 
واالستجامم، وإنام مرّده الرغبة يف سكنى األماكن األكثر أمنا. ذلك أن الضواحي التي كثر 
تواجدهم فيها  )قرطاج – سيدي بوسعيد – املرسى – قمرت( تتواجد هبا القصور الرئاسية 
الديبلوماسية من سفارات  املقرات  ومقرات سيادة خمصصة لضيوف تونس والعديد من 
وإقامات سفراء وغريها. ويعتقد القادة الفلسطينيون أن اإلقامة يف هذه األماكن أكثر أمنا 
من املناطق األخرى. فباإلضافة إىل مقر إقامة خليل الوزير، أيب جهاد بسيدي بوسعيد، نجد 
غري بعيد عنه مقر إقامة حممود عباس، أيب مازن ومقر احتياطي للزعيم يارس عرفات ومقر 

صالح خلف، أيب إياد.  
قبل حادثة االغتيال اعتدت تفقد 
املنطقة كلام سنحت الفرصة أو تطّلب 
عىل  وحثهم  أعواين  ملراقبة  األمر 
احلراسة  أعوان  وكذا  اليقظة،  مزيد 
الداخلية الفلسطينية وبيوت القيادات 
بحراسة  املحروسة  غري  الفلسطينية 
منّي  تطّوعا  وذلك  أصال،  تونسية 
لقي استحسان القيادات الفلسطينية 
بالنظر.  إىّل  أعواهنا  يرجع  ال  التي 
التفقدية  زيارايت  وترية  زادت  وقد 

قبل عملية االغتيال بسبب القلق الذي كان ينتاب اجلميع من احتامل قيام الصهاينة بعملية 
انتقامية ما ضد بعض القيادات الفلسطينية.

وفجر يوم 15 أفريل/نيسان 1988، أي قبل اغتياله بيوم واحد فقط،  قمت بتفقد املنطقة 
كعاديت فجذبتني نحو منزله أضواؤه الساطعة التي متّيزه عن كل املنازل املحيطة والتي تلفت 

املقر الذي أغتيل فيه الشهيد خليل الوزير أبو جهاد بالضاحية 
الشاملية سيدي بو سعيد - 16 أفريل 1988
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إليها نظر كل عابر سبيل. وصلت منزله وتوقفت أمامه فوجدت خارج البوابة الرئيسية حارسا 
فلسطينيا مسّنا. وملا سألته عن احلكمة من تلك األضواء الساطعة الالفتة يف تلك الساعة 
املتأخرة من الليل، أجابني جوابا مستغربا وهو أهنا وسيلة تساعد يف احلراسة!. وكان معه 

يف احلراسة حارس ثان مسن هو اآلخر موجود داخل فناء املنزل.

رسم توضيحي ملقر إقامة الشهيد أيب جهاد )13( ومقر إقامة أيب مازن )18( بسيدي بوسعيد

غادرت املكان واجتهت نحو مقر إقامة أيب مازن الذي يبعد بضع عرشات من األمتار 
ويقع يف هنج يتقاطع مع أحد  النهجني املحيطني ببيت أيب جهاد. فوجدت الضابط الفلسطيني 
عدنان مّحاد، أبو يارس، مسؤول حراسات أيب مازن ساهرا مع أعوانه ويف حالة استنفار بعد أن 
كانت بلغتهم معلومات متواترة عن احتامل قيام الصهاينة بعمل عدواين يستهدف القيادات 
الفلسطينية بتونس إثر عملية ديمونا الشهرية. أبديت له تعّجبا وامتعاضا من ضعف احلراسة 
املخصصة  ملقر إقامة أيب جهاد وطلبت منه أن حيدد يل موعدا قريبا جدا مع صهره الضابط 
الفلسطيني ماهر الصّغري املسؤول عن محاية أيب جهاد فرضب يل موعدا هو الساعة العارشة 
الرئايس امللحقة بالقرص  التفقدية مررت بثكنة احلرس واألمن  صباحا. ويف ختام مهمتي 

بضاحية قرطاج لتناول بعض املرشوبات ثم عدت إىل منزيل.
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وقبيل التاسعة صباحا حتّولت إىل مكتب رئييس املبارش عبد الرمحان بلحاج عيل، مدير 
عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، بالقرص الرئايس بقرطاج للتباحث معه يف أمر 
خيّص العمل وألعلمه بنتائج رقابتي يف الليلة السابقة وألعلمه باخللل الواضح يف حراسة 

منزل أيب جهاد.
وملا الحظ من خالل سجّل زّوار الثكنة ترّددي فجرا عليها سألني عىل سبيل التعّجب 
واالستغراب قائال: أال تنام.؟ فأجبته أن األمور جتري بام ال يبعث عىل االرتياح واالطمئنان 
وأعلمته بام  الحظته من  غياب للدوريات األمنية باملنطقة وبضعف احلراسة الداخلية - أي 
الفلسطينية - لبيت أيب جهاد وأعلمته بأين عىل وشك عقد جلسة عمل مع املسؤول األمني  
ملقر أيب جهاد لتدارك هذا اخللل اخلطري، فحثني عىل متابعة املوضوع ومعاجلته يف أقرب فرصة.

ويف املوعد املحّدد صباحًا، التقيت املسؤول األمني الفلسطيني ماهر الصغري للفت نظره 
خلطورة الفجوة األمنية يف حراسة أيب جهاد فكان جوابه أن أبا جهاد ال حيّبذ كثرة احلراسة 
وال املظاهر وال لفت األنظار، وقد استقدم بنفسه هذين »اخلتيارين«) متقدمني يف السن( من 
لبنان مكتفيا هبام رافضا أن يزيد عليهام أحدًا ألن إقامته بتونس غري دائمة كونه كثري التنقل 
والرتحال، مضيفا أنه حتى يف تنقالته داخل تونس كان يفضل استعامل سيارات األجرة هبدف 

التضليل والتمويه رغم أن مكتب املنظمة قد خصص له سيارة مصفحة وسائقا ومرافقا. 
وقبل أن نفرتق أعلمني بأن أبا جهاد يرغب يف احلديث معي بعيد عودته من السفر، بشأن 
فتاة يشك يف أمرها. وملا سألته أن يوضح هو يل األمر قال يل أّن هذا األمر موكول أليب جهاد. 
 يف تلك الفرتة كان الشغل الشاغل األول ملختلف الدوائر األمنية املكلفة بحامية القيادات 
وحياولون  الفلسطينيون  يتوقعه  أمني  اخرتاق  إحباط  كيفية  يف  التفكري  هو  الفلسطينية، 
االحتياط له، كرد فعل من العدّو عىل عملية الطائرات الرشاعية الثالث التي قامت هبا جبهة 
التحرير الفلسطينية بقيادة أيب العباس، وكان من أبطاهلا تونيس من مدنني هو الشهيد ميلود 
بن الناجح، وذلك طبقا ملا اعتادوه من قيام العدو برضبة أو أكثر عقب كل عملية فدائية،  
وقد زاد من إرباكنا عدم تعّودنا عىل مثل هذا األمر، وانعدام األدّلة لدينا عىل صدق حدس 

الفلسطينيني هذا.
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الشهيد البطل خالد حممد أكر-سورياالشهيد البطل ميلود بن الناجح-تونس

أبطال عملية الطائرات الرشاعية

عىل  إمريت  حتت  يعملون  الذين  األمنية  العنارص  حتفيز  يف  حلظة  أتوان  مل  جهتي،  من 
رضورة بذل أقىص ما يمكن من جهود يف عملهم من جهة، كام قمت بلفت انتباه املسؤولني 
للثغرات األمنية التي كنت أالحظها أثناء جواليت التفقدية من جهة أخرى، والدعوة للحيطة 
واحلذر بناء عىل أخذي كل هتديد من العدّو عىل حممل اجلد لقناعات راسخة قديمة تولدت 
لدّي من احتكاكي بفلسطينيني تدربوا عىل يدّي بمدرسة األمن الوطني بصالمبو أواخر 
سبعينات القرن املايض قبل وصول القيادة الفلسطينية إىل تونس، رغم إيامين بأنه يصعب 
عىل أي جهاز أمن،  مهام تعاظمت قوته، أن يتخذ إجراءات وقائية صارمة كافية إلحباط 
كل ما خيطط له اخلصم، هذا دون التقليل من األمهية القصوى لالحتياطات األمنية التي 
كثريا ما حيبط  اختاذها خمططاته أو يعطلها أو جيعلها أقل جدوى وأعظم كلفة. وقد بدأت 
التخّوفات ترسي واملعلومات تتواتر عن نّية العدو االرسائييل القيام بعمليات انتقامية ضد 
الفلسطينيني وقد وجدت أنه لزاما عيل أن أقوم بالتحذير كتابة بتوجيه تقارير رسية طبقا ملا 

يقتضيه واجبي املهني. 
وبالفعل وجهت بتاريخ 28 نوفمرب / ترشين الثاين 1987 مراسلة إىل املدير العام لألمن 
الوطني تصف حالة االستنفار بمقار القيادة الفلسطينية بحامم الشط حتسبا لعملية إرسائيلية 
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متوّقعة رّدا عىل العملية الفدائية املشار إليها أعاله، وهذا نصها: 
»أعلمكم أنه بداية من صبيحة يوم أمس 27 نوفمرب / ترشين الثاين اجلاري لوحظ عىل 
مجيع العنارص الفلسطينية العاملة بمختلف املكاتب بمقار القيادة الفلسطينية بحامم الشط 

حالة استنفار قصوى حيث غادروا هاته املكاتب وبقوا مرتجلني حوهلا. 
هذا وبالتحري يف املوضوع تبنّي أن تعليامت صدرت هلم تقيض بإبقائهم يف حالة استنفار 
حتّسبا من رد فعل إرسائييل من جّراء العملية الفدائية التي نفذت من طرف إحدى املجموعات 

الفلسطينية داخل األرايض العربية املحتلة خالل األيام الفارطة« 23.
وبعد أقّل من أسبوعني من هذا التقرير،  توجهت إليه  بتقرير رّسي ثان وحتديدا يوم 
العارش من ديسمرب / كانون األّول1987 حتت عنوان »ختّوفات القيادة الفلسطينية من 
اعتداء إرسائييل«  وهذا نصه: »ذكرت مصادر فلسطينية مّطلعة أن احلكومة اإلرسائيلية 
ختّطط لعملية اعتداء انتقامّية ضد املصالح الفلسطينية عىل إثر العملية الفدائية الناجحة 
بواسطة  املحتلة  األرايض  داخل  الفلسطينية  الفصائل  إحدى  أخريا  هبا  قامت  التي 

الطائرات الرشاعية«.
 وحتسبا لقيام إرسائيل برد الفعل، وضعت القيادة الفلسطينية مجيع املكاتب واملعسكرات 

واملخيامت الفلسطينية بالدول العربية يف حالة استنفار واخّتذت احتياطات أمنية خاصة.
وتضيف هاته املصادر أن القادة الفلسطينيني أصبحوا خيشون عىل حياهتم أكثر من ذي 
قبل ويالزمون احلذر يف تنقالهتم. من ذلك أن السيد يارس عرفات تعّود السفر من بلد إىل 
آخر عىل متن طائرته اخلاصة، إال أنه عدل عن ذلك عىل إثر العملية الفدائية وأصبح يستعمل 
الطائرات العادية للخطوط اجلوية التونسية واملرصية والسعودية التي تقوم بالرحالت املنظمة 

خوفا من عمليات قرصنة جوية تقوم هبا إرسائيل.   

العملية االستشهادية التي عرفت بعملية الطائرات الرشاعية والتي نفذها الفدائيان السوري خالد حممد األكر   23
والفدائي التونيس ميلود ناجح بن نومة أصيل منطقة سيدي خملوف )والية مدنني( باجلنوب الرشقي التونيس 
وبمشاركة فدائيني فلسطينيني بقي اساممها طي الكتامن، وذلك ليلة اخلامس والعرشين من شهر نوفمرب1987 

انطالقا من لبنان.
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الزمت  وإن  إرسائيل  أن  تعتقد  التحرير  منظمة  إن  الفلسطينية  املصادر  بعض  وتقول 
الصمت واإلمساك عن القيام برد الفعل يف الوقت الراهن فذلك يعود إىل القمة السوفياتية 

األمريكية التي جتري حاليا بني رئييس الدولتني.
وجاء يف تقريري املرسل إىل املدير العام لألمن الوطني يف 24 فيفري / شباط 1988 حول 
ختّوفات القياديني الفلسطينيني بتونس ما ييل: »تذكر أوساط فلسطينية مسؤولة بتونس أن 
لدهيا معلومات تفيد أن إرسائيل ختطط للقيام بعمليات اعتداء تستهدف املصالح الفلسطينية 

باخلارج وتصفّية بعض القياديني يف تونس«.
بتونس  الفلسطينيني  »وبناء عىل ذلك فقد لوحظت حاالت من االستنفار يف صفوف 
وأخذهم احتياطات أمنية أكثر من ذي قبل، من ذلك أن أبا عامر أمر مرافقيه يوم أمس بأن 
يكونوا يف حالة استنفار وأعلمهم أن املخابرات االرسائيلية )املوساد( قد رّكزت اهتاممها 

لتنفيذ عمليات اغتيال للشخصيات الفلسطينية«.
وبالتوازي مع ذلك التقرير، توّجهت بتقرير آخر إىل السيد مدير عام إدارة أمن رئيس الدولة 

والشخصيات الرسمية بنفس التاريخ بشأن االحتياطات األمنية التي توخيتها، وهذا نصه:
مسؤولة  فلسطينية  أوساط  من  لدينا  املتوفرة  املعلومات  عىل  بناء  أنه  أعلمكم  »وبعد، 
والقاضية بأن أجهزة املخابرات اإلرسائيلية )املوساد( ختّطط للقيام بعمليات اعتداء ضد 
الفلسطينيني بتونس، وعىل حالة االستنفار التي لوحظت عىل الفلسطينيني، فقد وقع حتسيس 
مجيع األعوان إىل املزيد من اليقظة واالنتباه وإعالم قاعة العمليات بوزارة الداخلية باملوضوع 

والتي قامت بتكثيف الدوريات األمنية حول األماكن التي يتواجد هبا أبو عامر بتونس«.
 ويف يوم 7 مارس / آذار1988 توّجهت بمراسلة إىل كل من السادة املدير العام لألمن 
الوطني ومدير إدارة أمن الدولة واملدير العام للمصالح الفنية حول احتامل دخول عمالء 

إلرسائيل إىل تونس وهذا نصها:
»جاء من أوساط فلسطينية مّطلعة أن القيادة لدهيا معلومات تفيد احتامل دخول أعوان 
املخابرات اإلرسائيلية إىل تونس من بني السواح األجانب بجوازات سفر مزّيفة وذلك للقيام 

بعمليات اغتيال بعض القادة الفلسطينيني وختريب بعض مكاتب الفلسطينيني بتونس«.
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ويف نفس اليوم بعثت تقريرا تكميليا مطّوال يكّمل تقريرا كنت أرسلته يوم 26 فيفري/ 
شباط 1988 إىل املدير العام لألمن الوطني، فأعلمته:

من  أعوان  إرسال  تعتزم  إرسائيل  بأن  تفيد  معلومات  لديه  أن   ذكر  أبا عامر  أن  ـ  
التصوير  آالت  مراقبة  وجوب  عىل  ملّحا  واغتياله  ملالحقته  وعمالئها  خمابراهتا 
والكشف عن األشّعة التي ترسلها بواسطة الفالش ألن لديه معلومات تفيد بأّن 
إرسائيل ختطط الغتياله بواسطة هذه اآلالت عن طريق عمالئها املنتحلني لصفة 

مصّورين صحافيني. 
كام أعلمته بتحادث أيب عامر مع حكم بلعاوي يوم 3 مارس / آذار 1988  يف  ـ  
الغرض وأن حكام  أبلغه بأّنه سيلتقي صباح يوم 7 مارس / آذار وزير اإلعالم 
التي  التصوير  وأجهزة  األجانب  الصحافيني  مراقبة  عملية  لتنسيق  التونيس 

يستعملوهنا بغية التحّقق  من عدم محلها ألشّعة مرّضة  بجسم اإلنسان.
بشأن  قوات17  قائد  الطيب  أيب  العميد  مع  عامر  أيب  بتحّدث  أيضا   وأعلمته  ـ  
التصّدي لعمليات التجسس اإلرسائييل عىل القيادة الفلسطينية وبتوصّية أيب عامر 
بالدول  الفلسطينية  املعسكرات  بضّباط وعنارص من  بتونس    17 قوات  بتعزيز 
العربية لتكوين فرقة استعالمات فلسطينية بتونس قادرة عىل مجع املعلومات عن 
األشخاص الذين يعملون لفائدة املخابرات اإلرسائيلية، بناء عىل معلومات أّكدهتا  

له مصادر صديقة.
وتضّمن تقريري أيضا فقرة حول زيارة أيب عامر ألعضاء مكتب اهليئة التنفيذية الحتاد  ـ  
املعّلمني الفلسطينيني يوم 6 مارس / آذار من نفس السنة يوصيهم فيها بأن يكونوا 

يف حالة استنفار ويقظة بالنسبة جلميع املكاتب الفلسطينية املتواجدة بتونس.
أفدته  الوطني  العام لألمن  املدير  إىل  بمراسلة  توّجهت   ،1988 آذار  8 مارس /  ويف 
فيها أّنه »عىل إثر األنباء الواردة من اخلارج بخصوص عملية ديمونة التي نّفذهتا جمموعة 
فلسطينية داخل األرايض العربية املحتلة، أبدت العنارص الفلسطينية التابعة جلهاز مرافقة 
أيب عامر ختّوفات من قيام إرسائيل باالعتداء عىل املصالح الفلسطينية بالدول العربية. وتقول 
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هذه املصادر إّنه ال يستبعد أن تقوم إرسائيل باعتداء عىل مدرسة القدس الفلسطينية الكائنة 
بحي الرشقية بتونس. وذكر أحدهم أنه سيتوىّل إشعار أيب عامر هبذا االحتامل حتى تّتخذ 
االحتياطات الالزمة حلامية التالميذ وإعالن حالة االستنفار أو إصدار أمر بتعليق الدروس 

فيها وقتيا.
ويف يوم 12 مارس / آذار 1988، توجهت بتقرير إىل املدير العام لألمن الوطني حول 
»هتديد إرسائيل باغتيال بعض القادة الفلسطينيني« أرشت فيه إىل أن الزعيم يارس عرفات 
تّلقى يوم 10 مارس / آذار برقيتني، األوىل من دولة عربية  مل يذكر اسمها والثانية من داخل 
للقيـام  خيّطط  اإلرسائيليـة  احلكومة  رئيس  شامري،  إسحاق  أن  مفادمها  املحتلة  األرايض 
بعمليـات اغتيـال تستهدف حياة كل من » أيب عامر وأيب إياد وجورج حبش األمني العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني وخليل الوزير )أيب جهاد( نائب القائد العام لقوات الثورة 

الفلسطينية.
وقبل حادث االغتيال بحوايل شهر، جّدت حادثة رّبام كان من الرضوري إيالؤها اهتامما 
أكثر ملا تثريه من شبهات وشكوك. احلادثة تتمثل يف أن أحد األمنيني التونسيني املرافقني أليب 
مازن، مفتش رشطة مراد عزيز كان، ظهر يوم، يتجّول رفقة الفلسطينيني املرافقني األمنيني 
أليب مازن، يوسف شاهني وماهر ملقى خالل فرتة اسرتاحة الغداء املعتادة. ويف مستوى 
مفرتق األهنج الذي يوجد به مقّر إقامة كل من أيب جهاد وأيب مازن واملبيت االحتياطي أليب 
عامر بضاحية سيدي أيب سعيد، الحظوا وجود سيارة معّدة للكراء وبجانبها امرأة ورجل 
مكاتب  أن  اعتبار  وعىل  املذكورة.  باألهنج  املحيطة  للمنطقة  صور  التقاط  بصدد  مسنان 
الفلسطينيني ومقّراهتم تعّد أمنيا من املنشآت التي ال يسمح ألحد بتصويرها، أرسع األمني 
التونيس صحبة رفيقيه الفلسطينيني يف اجتاههام بغية منعهام والتحّري يف أمرمها. وبمجّرد 
التفّطن ملقدمهم الذا بالفرار فالتقط أحدهم رقم السيارة ودّونه واهنمكوا يف البحث عن 
سيارة أجرة عّلهم يتمّكنون من الّلحاق هبام لكنهم مل يفلحوا لعدم مرور أية سيارة من هناك 
الضابط خليفة  مازن  أيب  املكّلف بحامية  التونيس  األمني  الفريق  رئيس  رئيسهم،  فأعلموا 
عامر الذي توىّل بدوره إعالمي باألمر ومّدي برقم السيارة املشبوهة. وبعد التقّص يف األمر 
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تبنّي أنه ليس هناك سّيارة حتمل هذا الرقم. وهناك فرضيتان لفهم ما حدث، إّما أن يكون 
الرقم مزّورا قصدا للتمويه من قبل مستعميل السيارة أو أن من التقط الرقم مل متهله رسعة 
حتّرك اهلاربني من نقله صحيحا. ويمكن التكّهن بأن هذه العملية ليست األوىل من نوعها 
بل يمكن أن تكون سبقتها وقائع مماثلة مل نتفطن إليها باعتبار أن مقر إقامة الشهيد أيب جهاد 
ليست هلا حراسة أمنية تونسية، مع العلم أن التعليامت التي كّنا نصدرها يف تلك الفرتة إىل 
كافة األعوان القاّرين واملتنقلني يف دوريات، كانت كلها تنّبه إىل التزام ما ينبغي من احلذر 

واحليطة واحلزم يف منع كل عمليات التصوير للمقرات الفلسطينية.  
ورغم سيل التقارير التي حررهتا حصل ما كنت نّبهت إليه، ما يدّل داللة قاطعة عىل أهنا 
مل تؤخذ بعني االعتبار ألسباب حتتاج إىل حتقيق وبحث مستقص يزيد يف رضورته أن اجلهات 
املعنية مل تقم بتحقيق جاد مستوف بعد العملية مما يضع كثريا من عالمات االستفهام ويثري 
كثريا من الشكوك واحلال أن إطارا ساميًا يف اإلدارة العامة لألمن الوطني ملا أراد البلوغ يف 
التحقيق إىل منتهاه جوبه  بالصّد إذ اكتفى مسؤول األمن احلقيقي يف البالد أعني بن عيل 

برصف املدير العام لألمن الوطني واملدير العام  آمر احلرس الوطني عن مركزهيام.

ثم حصل احملظور

عند الساعة الواحدة والنصف فجر يوم 16 أفريل/نيسان 1988، وردت عيّل خمابرة 
هاتفية من ضابط الرشطة حممد املخينيني رئيس قاعة العمليات اخلاّصة باإلدارة العامة ألمن 

رئيس الدولة والشخصيات الرسمية  يعلمني فيها باغتيال القائد أيب جهاد.
حتّولت يف احلني إىل مقر إقامته بضاحية سيدي بوسعيد قرب القرص الرئايس، أين بدأ 
يتتاىل حضور اإلطارات األمنية التونسية وعىل رأسهم وزير الداخلية يف ذلك الوقت احلبيب 
عاّمر والبعض من الكوادر الفلسطينية بادّية عليهم  حالة من التوتر واالضطراب. فهي أّول 
عملية عدوانية هبذه األمهية تطال قائدا فلسطينيا كبريا هو نائب القائد العام لقوات العاصفة 
اجلناح العسكري حلركة فتح واملرشف املبارش عىل  العمليات وعىل االنتفاضة األوىل، وذلك 
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بعد  أقل من ثالث سنوات من اإلغارة عىل مقار القيادة بحامم الشط.
وعند مدخل بيت أيب جهاد وجدت املدير العام لألمن الوطني يف حوار مع رئيس قاعة 

العمليات املركزية بوزارة الداخلية ومع آمر فوج بإدارة حفظ النظام العام. 
إيّل املدير العام لألمن الوطني بسؤال غريب قائال: »كيف تسمح لنفسك برفع  توّجه 

احلراسة من أمام منزل أيب جهاد«؟
أجبته بعكس السؤال قائال: هل توجد أصال حراسة حتى أرفعها ؟ ومن طلب مّني أن 

أضع أليب جهاد حراسة؟ ومتى؟.
وأضفت قائال: إن أمر احلراسات ال يدخل ضمن اختصايص باعتباري رئيس املصلحة 
اخلصوصية التي تقترص مهاّمها عىل توفري املرافقات واحلامية اجلسدية املقّربة فقط. أما حراسة 
املقرات واملنشآت فهي من مشموالت قاعة العمليات املركزية بوزارة الداخلية الراجعة بالنظر 

إليه مبارشة وإىل وزير الداخلية، والتي تتوىّل تركيز احلراسات ورفعها. 
هنا تبادل الثالثة النظرات يف ما بينهم ثم الذوا بالصمت وانرصفت.

الثرى يف مقربة  ليوارى  الشهيد  لنقل جثامن  الالزمة  إهناء اإلجراءات  والرتاتيب  بعد 
الشهداء بمخيم الريموك بدمشق بناء عىل رغبة أهله، تّم يف موكب جنائزي خاشع إلقاء النظرة 
األخرية عىل جثامن الشهيد امام القاعة الرشفية الكربى بمطار تونس قرطاج الدويل ثّم تّم نقله 
عىل متن طائرة خاصة تابعة للخطوط اجلوية التونسية من نوع بووينق 725 )حنبعل( وضعتها 
احلكومة التونسية عىل ذّمة املنظمة. وقد حرض موكب التوديع باملطار القيادات الفلسطينية 
بتونس اذكر منهم الزعيم يارس عرفات وحممود عباس أبو مازن وفاروق قدومي أبو اللطف 
وصالح خلف أبو إياد وحكم بلعاوي وسليامن النجاب ورفيق النتشة أبو شاكر وأبو عيل 
فلسطني وسمري غوشة رئيس جبهة  لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  نائب األمني  مصطفى 
النضال الشعبي الفلسطيني وحرض معهم عدد كبري من املسؤولني الفلسطينيني والتونسيني. 
وقد رافق اجلثامن عىل نفس الطائرة احلبيب عامر وزير الداخلية لتمثيل الشعب التونيس يف 
موكب دفن الشهيد بالعاصمة السورية دمشق وأرملة الشهيد انتصار الوزير أم جهاد وابنيها 

وحوايل مائة ومخسني من الكوادر الفلسطينية املخول  هلم دخول األرايض السورية.
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الطائرة التونسية التي أقلت جثامن الشهيد خليل الوزير أبوجهاد إىل سورية
وتظهر يف الصورة مجوع املودعني 

موكب توديع جثامن الشهيد أيب جهاد ويظهر يف مقدمة الصورة من اليمني إىل اليسار: سمري غوشة، سليامن 
النجاب، رفيق النتشة، يارس عرفات، حممود عباس،، فاروق القدومي، أبو عيل مصطفى، ويف الصف اخللفي: 

يوسف عبد اهلل، نظمي مهنا، مروان كنفاين، املؤلف،
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التحقيق الذي لم يفض إلى حقيقة

 بعد هذا االخرتاق الكبري والفضيحة املدوّية، وما تبعهام من تساؤالت وشكوك وإشاعات 
وتبادل اهتامات، كان لزاما عىل رئيس اجلمهورية زين العابدين بن عيل الذي بقي ماسكا 
بمختلف األجهزة األمنية أن يأذن بفتح حتقيق أمني داخيل كّلف به السيد حممد مخرية، مدير 
بالتقصري أو  الدولة، للكشف عن كل من يكون قد ساهم يف هذا اجلرم سواء  إدارة أمن 

التواطؤ أو املشاركة املبارشة. 
 وبموجب هذا تم استدعائي إىل مكتب املدير العام لألمن الوطني،  حيث حقق معي حتت 
إرشاف كاتب الدولة لألمن الوطني حممد عيل املحجويب املعروف بالشاذيل احلامي واملدير العام 
آمر احلرس الوطني العقيد إبراهيم الغوايل، وكان ذلك بحضور كافة اإلطارات العليا للحرس 
واألمن الوطنيني إىل جانب املديرين العامني ألمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، السابق 
رئييس املبارش، زمن بورقيبة، رفيق الشيل الذي  صار يف عهد بن عيل مديرا إلدارة األمن اخلارجي 

باإلدارة العامة لألمن الوطني وعبد الرمحن بلحاج عيل،  رئييس املبارش وقتها.
هتاطلت عيل األسئلة من قبل اإلطارات األمنية املختلفة ومتحورت باخلصوص حول 
املهام املوكولة للمصلحة اخلصوصية التي أرشف عليها مبارشة، وحول ما قمت به أنا من 

إجراءات وقائية واحتياطات أمنية.
كانت نوعية األسئلة  وأسلوب صياغتها وطريقة طرحها توحي بأّن هناك نوعا من االتفاق 

الضمني عىل تنّصل كبار بعض األطر األمنية من املسؤولية وحتميلها  يل. 
وقد أجبت عن كل األسئلة املوجهة إيّل بمنتهى الدقة والوضوح وأثبّت أيّن قمت وزمالئي 
ومرؤويس باملهام املوكولة إلينا عىل أحسن وجه بل قّدمت تقارير حتذيرية كثرية يف الغرض. 
وعندما رشحت تفاصيل عمل محاية القيادات الفلسطينية وتفاصيل احلامية اخلاصة بالزعيم 
يارس عرفات حيث اعتمدت طريقة مثىل مبنية عىل منظومة أمنية متكاملة تستجيب ملقتضيات 
الوضع، قاطعني املدير العام لألمن الوطني بحّدة قائال: بام فعلت كأنك تقول للموساد هذا 
أبو عامر هنا. فام كان من رئييس املبارش السابق رفيق الشيّل  إاّل أن عارضه بحّدة  قائال: بالعكس 
أرى أنه حسنا فعل. كام رّد عليه مفندا أيضا رئييس املبارش عبد الرمحن بلحاج عيل بالقول: 
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هذا ما كان يقدر عىل فعله وال جيوز أن نطلب منه أكثر مما فعل طبقا لإلمكانات املتوّفرة لديه.
مكتبه   إىل  املبارش  رئييس  دعاين  الغد،  ومن  املكتب.  وغادرت  املساءلة  جلسة  انفّضت 
بالقرص الرئايس بقرطاج  وطلب مني أن أمّده  بنسخ عن بعض تقاريري املتكّررة املشار 
إليها  والتي كنت وجهتها لإلدارة العامة لألمن الوطني ألّح فيها عىل احتامل قيام إرسائيل 
باعتداءات عىل القيادات أو املصالح الفلسطينية بتونس. ويف  نفس اليوم وافيته بنسخ من 
بعض هذه التقارير التي أظنه سّلمها، فيام بعد، لرئيس الدولة الذي كان يظهر اهتامما بمجرى 
التحقيقات باعتباره املسؤول احلقيقي األول عن قطاع األمن الذي ظل يمسك بكافة خيوطه. 
ومنذ ذلك احلني أقفل امللف، بأن اكتفى بن عيل باستبدال كل من املدير العام لألمن 
الوطني عيل نور الدين بنحاّمدي واملدير العام آمر احلرس الوطني العقيد إبراهيم الغّوايل 

بقياديني أمنيني آخرين وأسند هلام مهاّمت عمل جديدة.
بإدارة أمن  التارخيية، أضيف أن رفيق الشيّل، رئييس السابق  وإحقاقا للحق، ولألمانة 
رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أراد، من خالل مركزه وقت احلادث كمدير إلدارة 
األمن اخلارجي باإلدارة العامة لألمن الوطني، أن يبقي امللف مفتوحا  يف انتظار الوصول 
إىل احللقات املفقودة فيه، مستندا يف ذلك عىل استخدام القتلة جوازات سفر لبنانية مزّيفة 
يف عملية كراء السيارات املستخدمة يف اجلريمة. وقد استدعى للغرض مدير األمن الوطني 
اللبناين »مجيل مسعد نعمة« الذي لّبى الدعوة وجاء بنفسه إىل تونس للتباحث يف األمر. إال 
أّن جهود رئييس السابق رفيق الشيّل قربت يف مهدها ألسباب جمهولة ليس من العسري ختمينها 

ومعرفة من يقف وراءها.

كيف متت عملية اغتيال أبي جهاد

ملنظمة  السياسية  الدائرة  رئيس  القدومي  فاروق  جهاد  أبو  املرحوم  زار  االغتيال  ليلة 
التحرير الفلسطينية يف ضاحية املنزه البعيدة عن مسكنه حوايل ال 20 كلم، عىل غري عادته 
وبعد املقابلة، عاد أبو جهاد إىل مسكنه رفقة سائقه سعيد واملسؤول عىل أمنه ماهر الصغري. 
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وكان يف البيت حارس آخر إسمه نبيه سليامن أبو كريشان. كام كانت يف البيت أرسته املكونة 
البستاين التونيس احلبيب بن  ابنته حنان وعقيلته ورضيعها نضال واخلادمة إضافة إىل  من 

حسن الدخييل الذي كان الفقيد يؤويه عىل سبيل الفضل. 
ويف ظل الغياب التام للشهود بسبب اقرتاف اجلناة جريمتهم يف ساعة متأخرة  من ليلة 
ما   عادة  بحملة متشيط مستغربة  فيها  قام  التونيس  األمن  الروايات عىل كون  باردة، جتمع 
يتعامل معها عامة الناس بلزوم منازهلم هتّربا من إمكان التعطيل واالستجواب ورّبام احلجز 
التحّفظي. ولكون األبحاث التونسية والفلسطينية مل تصل إال إىل جزئيات بسيطة ال تساعد 
إفشائه  وعدم  اليوم  إىل  الصهيوين  العدّو  تكّتم  وبسبب  العملية،  ملراحل  دقيق  تصّور  عىل 
والبستاين  اغتالوا احلارسني  القتلة  أم جهاد ألن  فإننا مضطرون العتامد رواية  ألرسارها، 
التونيس أيضا، وعليه فلم يبق من شهود العيان يف مرسح اجلريمة غريها  مّما يضطرنا العتامد 
روايتها وحدها داعني القارئ الكريم إىل أن يتفّطن دوما إىل حقيقة أن جل ما يشاع حول 
العملية من تفاصيل إنام هو يف الغالب األعّم من نسج اخليال، اللهم إال إن ظهر مستقبال 

يشء جديد، فاحلقيقة املطلقة ما زالت ملك من خّطط ونّفذ العملية.
يف مرحلة أوىل، نقل عن السيدة أم جهاد معطيات ختتلف يف أغلبها عن اإلفادات التي 
قدمتها يل يف مرحلة ثانية، خالل لقائي هبا يوم 28 أوت/ آب 2012 بمدينة بنزرت، بعد 

أكثر من عرشين سنة من تاريخ الواقعة.
يروى عن أم جهاد من قبل بعض الفلسطينيني الذين عايشوا احلادثة األليمة أهنا بينام 
كانت جتهز حقائب سفر زوجها املنهمك بمعاجلة بعض امللفات املتعلقة باالنتفاضة، سمعوا 
جلبة  وصوتا الفتا خارج  البيت، ويبدو أن ذلك كان بعد نجاح القتلة بخلع الباب الداخيل 
الرئييس للبيت، ذلك أن أبا جهاد ما إن استّل مسدسه وهّم بالنزول إىل الطابق السفيل لفتح 
الباب واستطالع األمر حتى باغتوه ووصلوا إليه أمام غرفة نومه، أي عىل بعد مرتين أو 
ثالثة أمتار من باب غرفتها. وتضيف أم جهاد أهنا شاهدت زوجها وقد أطلق طلقة من 
مسدسه جتاه أحد املهامجني الذين صّوبوا أسلحتهم نحو  يده ومسدسه الذي انفجر يف يده. 
وبعد أن أمطروه بالتداول، بحوايل سبعني طلقة تقول أم جهاد إهنا رصخت من هول املشهد 
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طالبة منهم الكّف عن إطالق النار ومتزيق اجلّثة، بينام كان أحدهم يصّور املشهد، فام كان 
من أحدهم إال أن خرّيها بني مالقاة نفس املصري أو السكوت وإدارة وجهها نحو احلائط.

وتضيف أهنم بعد إمتامهم العملية، توجه أحدهم إىل هاتف البيت وانتزع قطعة منه، ثم 
غادروا ممتطني بعض السيارات.

إىل هنا تنتهي الرواية األصلية وتبقى روايات من خارج حمّل اجلريمة ال تضيف شيئا  ذا 
بال للمشهد ومنها:

أن حارسا من حراس أيب مازن يروي أنه رأى القتلة حني توجههم لبيت أيب جهاد،   -
لكنه ظّنهم من فرق التدخل التونيس بسبب حيلة استعملوها متثلت بارتدائهم زّيا شبيها 

بزي وحدات التدخل لألمن التونيس. وقد عثر عىل بعض هذه األزياء يف ما بعد.
أّنه سمع بعد دقائق رصاخ أم جهاد وأعلم أبا مازن الذي شعر عىل ما يبدو أن بيت   -   
أيب جهاد تعّرض إىل اعتداء ما دفعه إلرسال أحد حّراسه عىل جناح الرسعة إىل 
بيت أيب جهاد القريب من مسكنه الستطالع األمر وقد عاد من أرسله  يف احلال 
ناقال إليه اخلرب املشؤوم، فبادر هو إىل التوّجه بنفسه صحبة من حرض من مرافقيه 

الستطالع األمر ومواساة أم جهاد.

الرواية الثانية ألم جهاد الوزير

ويف لقاء خاص معها عىل هامش  تظاهرة ثقافية حرضهتا ببنزرت دعت إليها ونّظمتها 
فعاليات املجتمع املدين باملدينة وعنونتها ب »لن ننسى« وذلك أواخر أوت/ آب 2012 
1982، قّدمت أم  28 أوت / آب  بمناسبة الذكرى الثالثني لقدوم املنظمة إىل تونس يف 
جهاد مشكورة إفادات جديدة سّلطت من خالهلا الضوء عىل عديد القضايا واإلشكاليات 
التي ظّلت، ملا يقارب الربع القرن، دون إجابات واضحة. ومن هذه التساؤالت ما يتعلق 
بلغز تأجيل أيب جهاد السفر خارج تونس ألكثر من مرة قبل حادث االغتيال وما هو السبب 
احلقيقي وراء قراره نقلة حمل سكناه من املرسى إىل ضاحية سيدي بو سعيد، باإلضافة إىل 

عديد التساؤالت األخرى.
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لقاء املؤلف مع السيدة انتصار الوزير أم جهاد ببنزرت يوم 30 أوت 2012 
بمناسبة الذكرى 30 لقدوم الفلسطينيني إىل تونس 

فقد روت يل أم جهاد أن زوجها وابن عّمها أبا جهاد ولد بمدينة الرملة يوم 10-أكتوبر/ 
ترشين األول  1936وأنه هاجر وأرسته إثر نكسة 1948 إىل غزة حيث استقروا يف بيت 

والدها مدة سنة ونصف ثم غادروه ليستقروا يف بيت مستقل. 
وملا سألتها عاّم تتذكره من تفاصيل حادثة االغتيال، شعرت ببعض اإلحراج وهي معذورة 
بذلك لشدة ما تثريه ذكرى الفاجعة من حزن وأمل وحرسة ومرارة. إمرأة ترقد يف بيتها يف ساعة 
متأخرة من الليل، يدامهها عدد كبري من القتلة بعد أن اقتحموا البيت وكرّسوا أبوابه ويقتل 
أمامها زوجها، بلمح البرص وبتشّف واضح، يمطروه بسبعني رصاصة يف جسده ويطلقوا 

وابال من الرصاص عىل جدران غرفة نومها إىل آخره...
متاسكت أم جهاد ورجعت بذاكرهتا ربع قرن تقريبا إىل الوراء وقالت وبكلامت حزينة مؤثرة 
خارجة من األعامق : كان أبو جهاد ينوي السفر قبل اغتياله بثالثة أيام. وكان يؤجل السفر 
كل يوم. وبّررت تأجيله بأنه كان ينوي إقامة مؤسسة لدعم صمود أهلنا يف األرايض املحتلة 
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1948 ومن أجل هذه الغاية، كان شّكل جملس أمناء يتألف من شخصيات فلسطينية  عام 
وعربية معتربة، ودعا جملس األمناء هذا إىل عقد جلسة بتونس قبل سفره إال أن تأّخر بعضهم 
لظروف خاصة عن احلضور دعاه إىل تأجيل سفره ثالث مرات عىل أمل أن حيرض أكرب عدد 
منهم. وبالفعل حرض يف اليوم السابق الغتياله عدد هام من هؤالء واجتمع هبم من اخلامسة 
مساء إىل ما بعد الثامنة ليال. وبعد اجتامعه هبم بضاحية املرسى حتّول إىل ضاحية املنزه، عىل بعد 
حوايل عرشين كلم من املرسى، ليلتقي أبا اللطف بمكتبه بالدائرة السياسية مدة ساعة ونصف 

تقريبا، ثم رجع بعدها مبارشة إىل بيته ليصله قبل احلادية عرش ليال بدقائق. 
تضيف أم جهاد أهنا يف تلك الليلة كانت يف زيارة السيدة أم نارص نجالء ياسني مديرة 
مكتب أيب عامر. وتقول إهنا شعرت بانقباض ال مربر ظاهر له مّما دفعها الختصار الزيارة 
واالستئذان للعودة فورا إىل البيت لتصله عىل الساعة احلادية عرش أي بعد وصول أيب جهاد 
بعرشة دقائق حسب ما أفادها حارسهم املرحوم نبيه سليامن أبو كريشان الذي قال هلا لقد 
سبقك أبو جهاد بعرش دقائق. وتضيف أهنا ملا دخلت وجدته جالسا إىل مكتبه فطلب منها 
حتضري العشاء حيث تناوله صحبتها وصحبة ابنتهام حنان. وبعيد العشاء طلب منها أن تطلب 
له العديد من أرقام اهلواتف بتونس وخارجها وتذكرت من هاته املكاملات مكاملتني خارجيتني 

ربام كان هلام أثر يف حتديد ساعة الصفر التي تدّل كثري من املؤرشات أهنا أرجئت مرارا.
 املكاملتان املشار إليهام كانتا عرب نقطتي اتصال يف كل من روما وباريس وكان موضوع 
مكاملة نقطة روما التأكد من صحة نبإ اعتقال زياد أبو رمحة أحد أطر االنتفاضة. وأضافت 
الليل والنصف حني تركته حيرر رسالة للقيادة  أهنا بقيت معه إىل حدود الساعة منتصف 
املوحدة لالنتفاضة واضطجعت عىل مقربة منه وسهت عينها وهي تطلب اللطف من اهلل 
إثر سامعها البنتها حنان وهي تقص عىل أبيها حلام مزعجا أّولته - بحسب ما قالت - وهي 

بني اليقظة واملنام عىل أنه عالمة عىل قرب أجل زوجها.
 وأفادت أهنا يف حدود الساعة الواحدة إال ربع فاقت من غفوهتا القصرية عىل وقع حركة 
الفتة أليب جهاد دفع خالهلا مكتبه بقوة وانطلق برسعة الربق ليأخذ مسدسه املوضوع فوق 
اخلزانة وخيرج به إىل املمر حيث تبعته فشاهدت أربعة رجال ملّثمني يقفون أمامهام وجها 
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لوجه وتقول إن أبا جهاد دفعها بعيدا لدرء اخلطر عنها عىل ما يبدو وأطلق طلقة واحدة من 
مسدسه جوهبت بوابل من الرصاص من القتلة الذين تأّخروا قليال ليطلق أحدهم رصاصات 
عىل مسدس أيب جهاد حيث شطره إىل ثالث قطع. وملا ترنح أبو جهاد وأوشك عىل السقوط 
مرّضجا بدمه حاولت اإلمساك به فوضع أحد القتلة يف ظهرها سالحه هتديدا ودفعها إىل 
اجلدار وتقدم رجل آخر وأطلق عليه صلية من الرصاص ثم تقدم ثالث  ورابع وفعلوا نفس 
اليشء ورغم أهنم أجربوها عىل االلتفات إىل جدار  املمر إال أهنا أحّست أن أحدهم دخل 
بيت النوم وأطلق صليات من الرشاش عىل اجلدران حتت وقع رصاخ رضيعهام نضال الذي 
ظنت أنه قتل كأبيه أيضا. وبعد خروجه من بيت النوم قام املشار إليه بإطالق النار عىل جثة 

أيب جهاد ليكون اخلامس الذي يطلق النار تشّفيا أو تنفيذا للخطة بحذافريها. 
وتقول أم جهاد: ملا أطلق اخلامس النار عىل أيب جهاد، رصخت بصوت مرتفع سمعت 

إثره نداء بالفرنسية من امرأة بالطابق السفيل طالبت فيه القتلة اإلرساع باخلروج.
  وأضافت: أفاقت ابنتي حنان عىل رصاخي وهي التي كانت تركت أبيها ودخلت بيت 
نومها قبل دقائق بعد أن قّبلته ثالث مرات عىل غري عادهتا، أفاقت عىل رصاخي ومل تفق عىل 
الرصاصات التي أمطر هبا القتلة والدها بسبب كواتم الصوت  وسألت وهي يف حالة ذهول 

مما حدث فقال هلا أحد القتلة بعربية ذات لكنة عربّية »روحي عند أمك«.
ثم شاهدت حنان أباها ملقى عىل األرض يسبح بدمائه. وفور مغادرة القتلة البيت، اجتهت 
حنان صوب اهلاتف لتخاطب أطرافا فلسطينية لتعلمهم بام حدث فوجدت اخلط مقطوعا 
فنزلت لتستخدم هاتف الطابق السفيل فوجدته مفككا انتزعت منه الذاكرة إما ألخذ ما فيها 

من أرقام وإما الحتامل أن يكونوا قد وضعوا فيه من  قبل شيئا ما.
ومن األلغاز التي حلتها رواية أم جهاد لغز االنتقال من بيت املرسى حيث ذكرت أهنم 

ختّلوا عن البيت بسبب ختوف أيب جهاد من أن يقتحم من البحر. 
تقول أم جهاد إنه بسبب التخوف وخشية أيب جهاد من أن هياجم بيتهم من البحر اكرتوا 
بيتا قريبا من مكتب أيب جهاد يف حي شبه شعبي يقع ما بني أول املرسى من جهة اليسار 
وما بني حي األحواش. إال أن طرفا أمنيا تونسيا مل حتدده طلب منهم رصف النظر عن ذلك 
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البيت رغم قيامهم بتهيئته وجتهيزه متعّلال بصعوبة محايته ما جعلهم يكرتون بيت سيدي بو 
سعيد. عموما تدل إجاباهتا عن أسئلتي عن تفاصيل وأرسار عملية كراء املنزل عىل أهنا مل 

تكن مطلعة عىل األمر عن كثب.
وتضيف أهنا شخصيا مل تكن مرتاحة للبيت بل تؤكد أهنا فاحتت أبا جهاد مرارا يف احتامل 
أن يقصف البيت أو تقع مراقبته ورصده بيرس من التل املقابل. وتضيف أن أبا جهاد رمحه 

اهلل مل يعر مالحظاهتا األمنية املتعلقة بالبيت كبري االهتامم.
وأكدت أم جهاد أن أول من حرض إىل بيتها بعد عملية االغتيال هو أبو عرب  من مرافقي 
أيب اهلول الذي كان  يسكن عىل بعد حوايل نصف كيلومرت، حيث وصل بعد نصف ساعة 
من عملية االغتيال، وفور وصوله اقتاد سيارة  من البيت  وذهب إلعالم القيادات القريبة 
وقد كنت نبهته إىل وجوب إعالم األمن التونيس أوال، لكن مل حيرض األمن التونيس إال بعد 

أكثر من ساعة من احلادثة.
ولعل ما قالته األخت أم جهاد عن تأخر حضور األمن التونيس تعوزه بعض الدقة التي 
قد تكون افتقرت إليها الرواية لوقع احلدث وفداحة اخلسارة إضافة إىل مرور قرابة الربع 

قرن عىل الواقعة.
ذلك أن غرفة عمليات الرئاسة كانت اتصلت يب بعد الواحدة والنصف بقليل إلخباري 
بام حدث ما يعني أهنم علموا به بعيد حدوثه. وقد انتقلت فورا إىل مكان احلادث فوصلته قبل 
الساعة الثانية فجرا حيث وجدت كثريا من األطر واألعوان األمنيني التونسيني والفلسطينيني  
إضافة إىل عدد كبري من  األجوار وقد  كانت جثة الفقيد محلت إىل املستشفى وقد عاينت 
بنفيس أثار اجلريمة ورأيت بأم عيني املشهد املؤثر املتمثل يف دماء الشهيد التي غّطت مساحة 

واسعة من اجلدران وأرضية املمر.
ومتيض أم جهاد يف روايتها املؤثرة فتضيف: أنه ملا خرجت ابنتها حنان إلبالغ جارهم أبا مازن 
باحلدث فتحت هي باب الرشفة العلوية ونظرت خارج البيت فوجدت القتلة هيرولون ليتجمعوا 
عند السور!؟ وقالت إهنا عّدت املتجمعني فوجدهتم أربعة وعرشين !. وما يلفت يف كالمها أيضا 

تأكيدها  أنه رغم رصاخها وحماولة استنجادها باألجوار إال أهنم تأخروا يف احلضور.  
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وبسؤايل هلا يف آخر اللقاء القصري الذي قطع بسبب كثرة املحتفيني هبا واالنشغال بالندوة 
التي حرضت بسببها وبدعوة ممن أعدها، سألتها عام إذا كان اتصل هبا جارها املقابل مدير 
االستخبارات التونسية املرحوم الشاذيل احلامي فأجابت أنه حرض كغريه من األجوار لكن 

بعد الساعة الثالثة فجرا أي بعد حوايل ساعة ونصف تقريبا من العملية ! 
وقد فاجأتني يف ختام حديثها برواية جعلتني أشك بذاكريت بقدر ما أشك بذاكرة 
احلراسات  إن  قالت  أهنا  ذلك  والعافية  الصحة  بقاءها ومنحها  اهلل  أطال  أم جهاد 
الدوريات  رفعت  مثلام  بأسبوع  االغتيال  حادثة  قبل  بيتها  رفعت عن  قد  التونسية 
ال  احتياطا:  أقول  أو   - أعلم  ال  ولألمانة  املشرتكة.  الفلسطينية  التونسية  التفقدية 
أذكر – أنه ما كانت للبيت وال ملقابله - أي بيت احلامي - حراسة خارجية تونسية، 
كام مل تكن وقتها – يقينا -  حراسات تونسية لبيت أيب مازن الذي انتقل إليه حديثا. 
وكل ما أذكره يقينا أن احلراسة وضعت عىل بيت املرحوم الشاذيل احلامي بعد حادثة 
اغتيال أيب جهاد ملا فرضت عليه إقامة جربّية عىل خلفية موضوع ال عالقة له بعملية 

اغتيال أيب جهاد. 
ورغم أن احلراسات التونسية اخلارجية راجعة بالنظر مبارشة إىل قاعة العمليات بوزارة 
الداخلية من حيث تثبيتها وسحبها واإلرشاف عليها، إال أنني أذكر أنه مل تكن أصال لبيت أيب 
جهاد أي حراسة تونسية ألنه مل يطلبها هو وال اجلانب الفلسطيني  املخّول طلب احلراسات. 
وإضافة إىل ما أوردته من قبل من أدلة عىل ذلك أضيف هنا أن كل طلبات احلراسة واملرافقات 
كانت تأتيني أنا بصفتي اإلدارية مبارشة من حكم بلعاوي، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية 

بتونس أو املسؤول األمني بالسفارة الفلسطينية باسم اآلغا.
أما موضوع الدوريات املشرتكة فام أذكره أنا يقينا أن السلط األمنية التونسية أوجدهتا 

باالتفاق مع املنظمة بعد اغتيال أيب جهاد ال قبله، يف نطاق منظومة أمنية جديدة.
أن  أمرين مها  بالتأكيد عىل  واختتمته مضطرة  املؤثر  أم جهاد حديثها  اختزلت  عموما 
إرسائيل هي القاتل وعىل أن امللف لن يغلق قبل معرفة األطراف التي قّدمت العون للصهاينة 

سواء كانوا تونسيني أو فلسطينيني أو غريهم، لتأخذ العدالة جمراها.
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مجريات التحقيق التونسي

أما ما رشح إلينا من التحقيق التونيس فأفاد بتوّقع اعتامد املنفذين عىل شبكة غري معروفة 
من العمالء زرعتها إرسائيل بتونس جلمع املعطيات وحتيينها وتقديم وصف تفصييل حلياة 
أيب جهاد وبرناجمه اليومي وحتركاته واألماكن التي يرتدد عليها وللحصول عىل ختطيط ملنزله 

حتى يسهل اقتحامه.
ويبدو أن جمموعة اإلعداد اللوجستي والرصد واملتابعة ركزت بتونس قبل مدة من عملية 
االغتيال إذ أظهر التحقيق أنه وقع كراء ثالث سيارات من ثالث رشكات كراء خمتلفة بأسامء 

ثالثة لبنانيني هم:
خليل كّتو من مواليد 1948 جواز سفر عدد 489493  -

حواش عالم مصطفى من مواليد 1948 جواز سفر عدد 51489  -
قورياح نجري رشاد من مواليد 1947 جواز سفر عدد 410199   -

العام  لألمن  العام  املدير  مع  التونسية  السلطات  أجرته  الذي  اللقاء  أظهر  وقد   
اللبناين مجيل مسعد نعمة الذى حرض إىل تونس هلذا الغرض أن األسامء املضّمنة 
باجلوازات صحيحة وأن اجلوازات افتّكت من أصحاهبا من قبل العدو الصهيوين 
يف إحدى املدامهات بإحدى القرى اللبنانية  اجلنوبية وقد أكد  أن أصحاهبا كانوا 

قّدموا بالغات يف هذا الصدد.

وقامت هذه اخللية املنتحلة لشخصيات حقيقية لبنانية باستئجار ثالث سيارات:

سيارة بيجو 305 رقم منجمي 2505 تونس 66  -
حافلتي  فولكسفاغن  صغريتني  حتمالن رقم منجمي 328 تونس 48   -

ورقم منجمي 8405 تونس 53  -
 وتم العثور عىل هذه السيارات، بعد ساعات من عملية االغتيال، مركونة  عىل الشاطئ 
بمكان شبه خال يقع ما بني ضاحية قمرت ومنطقة رّواد غري املأهولة وقتها، أي عىل بعد نحو 
15 كلم من مرسح اجلريمة. ويف نفس املوقع عثر كذلك عىل أزياء تشبه األزياء الرسمية لفرق 
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التدخل لألمن التونيس، ومعها بعض بقايا املأكوالت واملرشوبات ما بعث عىل االعتقاد بأن 
هذا املكان قد استعمل كنقطة وصول ومغادرة. ولربام كان األمر جمرد عملية متويه. 

بسبب  أعاله  إليها  املشار  املنطقة  عىل  ترّددي  بحكم  أنني  إىل  هنا  اإلشارة  جتدر   
استخدامه  وبسبب  الرماية  ميدان  إىل  الوصول  يف  عادة  الرئيس  طريقها  استخدامي 
وبعد   ،1987 صيف  يف  الرئيس  بحامية  يتعلق  وثائقي  رشيط  من  لقطات  تصوير  يف 
الفلسطينية،  القيادة  انتقامية ضد  القيام بعملية  نّية  إرسائيل  بدأ احلديث يكثر عن  أن 
التي  الصهاينة يف عمليتهم  أن يستخدمها  املنطقة منطقة سوداء يمكن  أن  إىل  تفّطنت 
كان الكثريون يتوّقعوهنا، كوهنا وقتها صاحلة للتسلل واإلنزال لقرهبا من مقار كثري من 
القيادات الفلسطينية وخلّوها من املرافق والسكان واألمن، كوهنا ال يؤّمها إال البعض 
صيفا للسباحة. وقد  حّفزين ذلك عىل الرشوع يف إعداد دراسة يف املوضوع، إال أن كثرة 
مشاغيل عّطلت إمتام العمل، فاغتيل املرحوم أبو جهاد قبل إنجازه وتقديمه. علام بأنني 

تداولت يف األمر مع كثري من زمالئي يف العمل.   
ويؤيد السيد رفيق الشيّل - أحد أطر األمن الواسعة االطالع بحكم تداوله عىل رئاسة 
اخلاص  التحقيق  يف  سامهت  التي  السامية  األطر  من  كونه  وبحكم  األمن  إدارات  أهم 
بالقضية - الرواية الرسمية التونسية مضيفا إليها نقدا خطريا يرقى إىل حد الشك يف توّرط 
بواسطة  نزل  قد  الكومندوس اإلرسائييل  أن  أثبتت  »التحقيقات  فيقول:  اجلهات،  بعض 
زوارق مطاطية عىل شاطئ منطقة رّواد عىل بعد 15 كلم من مقر أيب جهاد. وبعد االنتهاء 
من العملية، عاد الكومندوس إىل البحر بنفس الطريقة دون أن يتفطن هلم حرس السواحل 
وال البحرية العسكرية رغم أن خليج تونس يعّد من املناطق احلساسة فهو حيتضن القرص 

الرئايس بقرطاج«.
 ويطرح الشيّل السؤال اللغز الذي حيرينا مجيعا والذي يرّص األجوار وغريهم عىل اعتبار 
اإلجابة عنه هي طرف اخليط الذي يقود، يف يوم ما، إىل كشف املستور يف عملية االغتيال 
فيتساءل مثلام نتساءل نحن  وأجوار أيب جهاد عن سبب قيام األجهزة األمنية بحملة تطهريية  

ليلة احلادث.
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 يقول يف كتابه » أعراض قرطاج«  24: إن التحقيقات أثبتت أن اخلطوط اهلاتفية تّم قطعها 
ليلة احلادثة وكذلك التيار الكهربائي وأن مصالح األمن العمومي قد قامت بحملة تطهريية 
بمنطقة سيدي بو سعيد ساعات قليلة قبل عملية االغتيال. وتساءل باستغراب عن الداعي 
ملثل هذا العمل يف بلدة صغرية متامخة لقرطاج. واحلال أن مثل هذه احلمالت ال جتري إال 

باملناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية.
 كام يتساءل، مثلام نتساءل نحن واألجوار املسكونني هباجس حدوث خيانة من طرف 
مسؤول ما، فمن املسؤول عن قطع التيار الكهربائي عن البيت الذي يقطنه أبو جهاد وعن 

التشويش عىل خطوط هاتفه أو التشويش عليها وقت احلادث؟  
األمني  بامللف  ملم  تونيس  أمني  أفادين مصدر  الشيّل،  السيد  قاله  ما  إىل   وإضافة 
أبو  كان  التي  املرأة  أن  البحث،  بتونس ومّطلع بحكم ذلك عىل جمريات  الفلسطيني 
قد  ثنائية  أوروبية  جنسية  حتمل  عنها،  استفساري  يف  استشهاده  قبيل  يرغب  جهاد 
تسّوغت منزال بسيدي بو سعيد دون عقد قانوين يف ذلك. وأفادين أيضا أنه يِشتبه يف 
وجود عالقة مشبوهة ما هلا مع حارس أيب جهاد مصطفى. مضيفا والعهدة عليه - أن 
مصطفى الذي كان يسمح هلا بدخول منزل أيب جهاد، دون أن يذكر يل الصفة التي 
كانت تدخل بموجبها البيت. وعليه فيفرتض أن تكون عميلة للموساد ساعدت يف 

اإلعداد لعملية االغتيال وتنفيذها.
للتذكري، اتضح يل من استفساري العديد من معارف املذكور أي: املرحوم مصطفى، أنه 
مل تكن له أدنى خلفية أمنية، وإنام كان قبل عمله، عند أيب جهاد، جمّرد سائق مكلف بتوزيع 
نرشة وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«. وجتدر اإلشارة إىل أنه يشتبه يف أن تكون املرأة املشار 
مقتوال  فقد وجد  العملية   أّول  العال يف  عبد  اإلجهاز عىل مصطفى  تولت  من  إليها هي 
باملدخل اخلارجي للمنزل برصاصة يف العني. ومما يعزز ذلك رواية السيدة أم جهاد التي 
قالت إهنا سمعت بعد اإلجهاز عىل زوجها نداء أنثى بفرنسية من الطابق السفيل يدعو القتلة 

كتاب أعراض قرطاج الصادر باللغة الفرنسية عن املطبعة الفنية للوسط - مارس 2012 ص: 222  24



175

إىل االنرصاف برسعة. مما ييش بكوهنا من فريق الدعم واإلسناد إن مل نقل من فريق القيادة 
اخلاص بالعملية.

أما من اجلانب الفلسطيني، فال بد من اإلشارة إىل أنه مل يبلغني أن حتقيقا جادا مستفيضا 
قد فتح يف املسألة، إال أنه بلغني أن أبا إياد كان طلب من مدير مكتبه نزار عامر فتح حتقيق يف 
األمر، وأن حتقيقه مل يصل إىل نتائج حاسمة وأن جزءا منه تعّلق بمسؤول حراسات أيب جهاد 
الذي مل يصل البحث إىل إثبات ضلوعه يف القضية طبقا ملا أفادين به كادر مقّرب من أيب إياد، 
كام أفادين نفس املصدر أن خادمة يف منزل جماور ملنزل أيب جهاد - مل حيّدد هويتها - تفطنت 
إىل القتلة وقت العملية فاتصلت باألمن فأجاهبا شخص ُيشك يف أن يكون ضمن طاقم من 
املوساد اخرتق شبكة االتصاالت يف املنطقة. وأكد عىل اعتقاده بوجود عميل فلسطيني جمهول 

ساعد املوساد يف عمليتها، وإن مل يؤيد كالمه بأي دليل أو قرينة أو حتى شبهة.
كام أفاد حتقيق مدير مكتب أيب إياد أن أبا جهاد تلّقى عند الساعة الواحدة والربع فجرا 
مكاملة من نابويل  تعلمه أن زياد أبو رمحة، أحد كوادر االنتفاضة، وقع اغتياله يف الداخل. وأن أبا 
جهاد أجرى بعد ربع ساعة من تلك املحادثة مكاملة مع عمر مصاحلة املراقب الدائم لفلسطني 

يف منظمة اليونسكو، ثم انقطع االتصال إثر حركة غري عادية يف البيت هي هجوم القتلة.
وروى يل مقربون من أيب عامر أنه كان نّبه أبا جهاد إىل ما يمكن أن تنجّر عنه إقامته بسيدي 
بو سعيد من عواقب وخيمة خصوصا يف غياب احلراسة األمنية، فكان رد أيب جهاد عن ذلك 

أن األمر ال يدعو إىل كل هذا التوّجس. 
وينسجم هذا مع ما أفادين به  أحد موظفي مكتبه  أن أبا عامر، ملا كان  يف جولة باخلارج 
قبيل حادثة االغتيال وردت عليه برقية من جهة أمنية أوروبية تعلمه فيها أن املوساد تدّبر 
للقيام بعدوان عىل القيادة الفلسطينية يف تونس. وقد دّون عرفات عىل الربقية عبارة »احليطة 

واحلذر«  مع إعالم أيب جهاد بذلك.
أبو  الفلسطيني  القائد  يذكر  ومحايته،  جهاد  أيب  بحراسة  املتصل  السياق  نفس  ويف 
10 أكتوبر / ترشين األول  بتاريخ  التونسية الصادرة  البطل  إياد يف حوار مع جريدة 
أبو جهاد  بالعملية )عملية االغتيال( أوال  1988 ما ييل: »هناك عدة وقائع أحاطت 
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بتونس... كان  بتونس. وهو ال حيرض إال يف االجتامعات  الدائمني  املقيمني  ليس من 
مقره األسايس يف بغداد. فالوضع خيتلف بني شخص مقيم وحراسة قائمة وشخص 
غري مقيم. كام أنه ال بد من اإلشارة إىل أن الدولة التونسية توفر كل االجراءات التي 
نطلبها نحن... وهي، إحقاقا للحق، ال تتدخل ولكن إذا طلبنا منها شيئا فهي توفره.. 
فاإلخوان الذين يأتون لالجتامعات، هؤالء حسب طلبهم إذا طلب أحدهم أي حراسة 
توّفر له يف احلال. ومن ناحية أخرى فإن أبا جهاد أكثر مرة بقي فيها بتونس كانت يف 
املرة األخرية. يف العادة يبقى 3 أو 4 أيام ولكن املرة األخرية بقي أسبوعني دون أن خيرب 
أحدا ال من الدولة التونسية أو غريها ودون أن يطلب حراسة ال من األمن الفلسطيني 
وال من غريه... وأبو جهاد كان يعترب احلراسات نوعا من البهرج وبالتايل ال داعي هلا. 
مل يكن يعرف أنه رجل مطلوب من األعداء الذين وجدوا يف أيب جهاد من خالل ثغرة 
األمن، الرضبة األسهل، وخاصة أنه املسؤول عن األرض املحتلة وبالتايل يتحقق للعدو 

من خالل الرضبة غرضان اثنان يف وقت واحد.
وكالمه صحيح  ذلك أن القيادات الفلسطينية كان هلا مطلق احلرية يف اختيار طرق محايتها 
ونوعية بل وجنسية مرافقيها، بل وحتى التنقل بأسلحتها خرقا للتقاليد واألعراف األمنية 
املعمول هبا بتونس منذ االستقالل، ويكفي أن  أستشهد يف هذا املقام بام اختاره السيدان 
فاروق قدومي أبو اللطف وحممد راتب غنيم أبو ماهر وغريمها من القياديني والكوادر من 
اقتصار مرافقاهتام عىل أعوان أمنيني فلسطينيني كانوا يتنقلون دوما بأسلحتهم بكامل احلرية 

ودون سؤال أو رقيب، رافضني املرافقات األمنية التونسية.
الواقعة،  حدوث  ليلة  كان  أنه  الفلسطينية،  الكوادر  أحد  يفيد  اإلطار،  هذا  نفس  ويف 
يف مكتب أيب جعفر، عبد اللطيف أبو حجلة، مدير عام الدائرة السياسية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية. ويؤكد يف هذا السياق أن أبا جعفر ال يتجاوز  يف سهره، حسب العادة، الساعة 
العارشة والنصف ليال. ويقول: إنه فوجئ عندما رأى أبا جهاد خارجا من مكتب أيب اللطف 
وكان سائقه سعيد واملسؤول عىل أمنه ماهر الصغري يف انتظاره، مؤكدا يف هذا الصدد أهنا 
املرة األوىل التي يرى فيها أبا جهاد يأيت إىل الدائرة السياسية وليس من عادته زيارة مكاتب 
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زمالئه. وكان الوحيد من بني القياديني الذي يزوره هو أبو إياد وعادة ما تتم الزيارة يف بيوت 
رسية كان أبو إياد خيصصها للمقابالت اخلاصة.

 ويؤكد أن مصطفى الذي اغتيل ليلة احلادثة أمام منزل أيب جهاد مل يكن من احلراس 
األساسيني أليب جهاد وإنام كان سائقا بوكالة األنباء الفلسطينية »وفا« وكان مّكلفا بتوزيع 

املنشورات عىل مكاتب وبيوت القياديني.
 وبخصوص املرأة التي كان أبو جهاد يريد االستفسار عنها قبل اغتياله، يدعي أن هذه 
األخرية سبق هلا أن طلبت من أم جهاد السامح هلا بإجراء مكاملات هاتفية من بيتها فمّكنتها 
من ذلك. غري أن أم جهاد واملسؤول األمني أليب جهاد ماهر الصغري بعد أن اعرتفا بذلك 

يف البداية قد تراجعا بعد ذلك.
وتبقى األسئلة احلارقة تطرح نفسها بحدة وبدون إجابة يف حني كان أبو جهاد نفسه يتوّقع 
وقوع مثل هذه اجلريمة. ففي حديث له جلريدة  القبس الكويتية الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 
/ ترشين األول 1985 يف اليوم املوايل للغارة عىل مقار القيادة بحامم الشط حيث قال »نعم 
نتوقع استمرار هذا العدوان يف كل زمان ومكان وستواصل إرسائيل حرهبا العدوانية عىل 
كل مكان تتواجد فيه الثورة عىل النهج نفسه 1979 و1981 وقد أنذرنا كل مراكز تواجدنا 

بأخذ االحتياطات واحلذر«.
 ما الذي أسكن هذه الطمأنينة يف قلب أيب جهاد فجعلته ال يتخذ وال يطالب باختاذ احلد 
األدنى املطلوب من االحتياطات األمنية رغم سيل املعلومات واإلنذارات التي مل تنقطع 

والتي كانت تكاد تؤكد أن املستهدف هو أبو جهاد.

وتبقى احليرة والتساؤالت سيدة املوقف

أننا أمام  ال شك أن عديد األسئلة تطرح يف قضية موضوع احلال خاصة إذا ما علمنا 
جمموعة إرسائيلية تتسلل إىل داخل منطقة أشبه ما تكون بالثكنة األمنية لتنفيذ عملية هبذا 
احلجم واخلطورة دون أن تواجه صعوبة تذكر. فليس من الطبيعي يف يشء أن نرى حركة 
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مريبة لثالث سيارات تتحرك عىل مدارات متباينة نحو هدف واحد ومتألفة من جمموعات 
خمتلفة املهام: التنفيذ واإلسناد وتأمني االنسحاب حتى تصبح العملية بمثابة النزهة الرائقة 
ترتكب فيها جريمة تصفية قائد من الصف األمامي للقيادة الفلسطينية حتت أنظار األمن 
التونيس واحلراسة الفلسطينية ويف مربع سكني تتواجد به منازل خليل الوزير أيب جهاد ومقر 
إقامة احتياطي أليب عامر ومنزل حممود عباس أيب مازن ومنزل صالح خلف أيب إياد باإلضافة 
إىل منزل كاتب الدولة لألمن الوطني التونيس والذي يقع مبارشة يف مواجهة منزل أيب جهاد، 
عىل أن كل هذه املساكن توجد غري بعيد عن قرص رئاسة اجلمهورية بضاحية قرطاج وما 

يتطلبه ذلك من حيطة أمنية واستخباراتية.
الثالثة والنصف بعد  الساعة  الكهربائي عن منزل أيب جهاد عند  التيار  الذي قطع  من 
منتصف الليل من اليوم السابق لعملية االغتيال؟ وهل تأجلت العملية من ليلة 15 أفريل/

التيار  انقطاع  حلظة  يقول  جهاد  أبا  جعل  الذي  وما  حدث؟.  كام  املوالية  الليلة  إىل  نيسان 
الكهربائي »إنه اختبار«.

ملاذا أتلفت جمموعة الكومندوس اإلرسائيلية جهاز اهلاتف املوجود يف الطابق السفيل 
من املنزل بعد أن انتزعت منه قطعة صغرية ال ندري وظيفتها وال من كان زرعها يف اهلاتف.

تعددت التقارير وتبقى النتيجة غامضة

اغتيال أيب جهاد من بحوث ودراسات وتقارير ومقاالت،  ما كتب حول  كثرة  وعىل 
فإننا مل نجد فيها مجيعا ما يكشف خفايا وحيل ألغاز عملية االغتيال الكثرية التي ما زالت 
اإلجابات عنها أقرب إىل التخمني منها إىل احلقيقة بل أستطيع القول إن فيها، أو يف بعضها 

عىل األقل، ما فيه من األسطورة واخليال. 
ومل يستوقفني كل هذا غري تقرير مطّول أعّدته جريدة )سيتيزن -  Citizen( الكندية بعد 
أقل من شهرين من عملية االغتيال. ذلك أن التفاصيل التي تضمنها التقرير وطريقة صياغته 
توحي كلها بأن اجلهة التي أعّدته كانت عىل عالقة ما باالستخبارات اإلرسائيلية وال أقول 
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بمجرد مصدر إخباري إرسائييل ألن من صاغ املقال وضع نصب عينيه حدثا رئيسيا ال يمكن 
أن يربئه من شبهة التعامل أو عىل األقل التعاطف مع إرسائيل وخمابراهتا وعملياهتا اإلرهابّية 
ضد الفلسطينيني أو العرب يضاف إىل ذلك أن التفاصيل التي ذكرها واملتعلقة حتديدا بعملية 
االغتيال وإن كان فيها ما فيها من املبالغة املقصودة أحيانا، فإهنا يف مجلتها قريبة من الصحة 

قياسا باملعطيات املتوفرة لدينا. 
يكاد القارئ احلصيف يتلمس بصامت املوساد يف كل سطر من أسطر املقال الذي يتضمن 
مغالطات وتلفيقات متعمدة هدفت إىل تضليل الرأي العام ودفعه إىل التعاطف مع إرسائيل 

بالتأكيد عىل عدوانية الفلسطينيني من جهة ومتجيد االستخبارات اإلرسائيلية. 
ومن ضمن ما أضافه التقرير، وال ندري مدى مصداقيته، أنه قبل اإلغارة عىل محام الشط 
كانت طائرة جتسس إرسائيلية من نوع بوينق 707 ترتدد دوما للتحليق باألجواء التونسية 

للتنصت عىل االتصاالت الفلسطينية.
وقّدم التقرير بعض التفاصيل عن نشاط االستخبارات اإلرسائيلية بتونس بأسلوب فيه مبالغة 
وزيف وكذب وتعّمد لتضخيم املوساد وحتقري التونسيني بزعمه أن إرسائيل جّندت منهم الكثريين 
من املسؤولني واملواطنني التونسيني املقيمني بتونس وخارجها وزعمه أهنا نجحت يف ذلك ومل جتد 
صعوبة إما بسبب جشع التونسيني وإما بسبب كرههم للفلسطينيني؟  وإما بسبب جهلهم فيقول 
مثال: وما إن أصبح حجم ومدى النشاطات الفلسطينية يف تونس واضحا بدأ ضباط العمليات يف 
املخابرات اإلرسائيلية تنفيذ برنامج لتجنيد عمالء تونسيني. ووجد بعضهم يف اخلارج وآخرون 
إنام  بأهنم  باحلقيقة  فأخربوا  اجلشع.  دافعها  كان  التونسية  املصادر  نفسها.  بعض  تونس  داخل 
غطاء  حتت  جندوا  املستوى  عالوا  تونسيون  رسميون  اإلرسائيلية.  املخابرات  لصالح  يعملون 
زائف معتمدين أهنم يساعدون أجهزة املخابرات األوروبية. ومعظم التونسيني املتضايقني من 

وجود الفلسطينيني يف بلدهم تطّوعوا لتقديم خدماهتم لإلرسائيليني. 
وقد بذلت جهود كذلك الخرتاق منظمة التحرير الفلسطينية ويف بعض احلاالت عمل 
عمالء إرسائيليون أن يكونوا أعضاء يف املجموعات الفلسطينية املتصارعة. ويف مناسبات 

أخرى استعملت النفوذ وأشياء أخرى كدوافع. 
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وزعم التقرير أن شبكة عمالء املوساد قد تكامل بناؤها وأصبح يعتمد عليها يف التخطيط 
والتنفيذ. 

وقد رفد هذا اجلمع من املجندين التونسيني املقيمني بتونس وخارجها بعدد كبري 
من منسويب املوساد من اإلرسائيليني الذين أصبحوا يتوافدون عىل تونس دوما أفرادا 
ومجاعات مستخدمني جوزات سفر مزّورة أو مرسوقة متظاهرين بكوهنم سّواحا أو 

رجال أعامل. 
وأن  صحتها  من  التأكد  ويصعب  نعرفها  ال  معلومات  من  التقرير  أضاف  ومما 
املؤرشات ترجح صحتها يف اجلملة واستمدادها مبارشة من مصدر استخبارايت مّطلع. 
منها أن أعضاء وحدة النخبة يف البحرية اإلرسائيلية تسّللت بانتظام أواسط  1985 إىل 
الشواطئ التونسية وقامت بإنجاز مهام استخباراتية وعملياتية كاستطالع الشواطئ 
التونسية ودراستها وحتديد نقاطها السوداء التي يسهل التسلل منها بل وحتى تركيز 

وحدات فيها. 
وأضاف التقرير معطى خطريا حيث قال إن إرسائيل أنشأت شبكة مساعدة حملية بيوت 
آمنة تم استئجارها - خمابئ أسلحة جاهزة - نظام اتصاالت رسي أقيم. كل ذلك بدون 

أي حوادث.
وأضاف قائال  يف نفس الوقت مجعت وحدة قيادة املراقبة العامة اإلرسائيلية  »سريت 
متكال« املعلومات عن إقامة القادة الفلسطينيني يف تونس وأصبح لدهيا معرفة تامة باملدينة  
وهكذا أصبحت وحدة الكومندو اإلرسائيلية  الرسية جدا جمهزة باملعلومات الدقيقة عن 

بيت أيب جهاد. 

وحيدد التقرير أسبابا ثالثة رئيسة الغتيال أيب جهاد: 

كونه قائد االنتفاضة ويف هذه النقطة يضيف إضافة ذكية وهي أن أبا جهاد كان يقف    )1
ضد تسليح االنتفاضة من أجل كسب الدعم العاملي هلا بإظهار طابعها السلمي 

مقابل الطابع العدواين العنيف من اجلانب اإلرسائييل.
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مقاومته الشديدة لظاهرة العمالء يف الداخل والتي كانت من أنجح وسائل إرسائيل   )2
يف سيطرهتا عىل الفلسطينيني وقمع روحهم النضالية املقاومة.

سلسلة العمليات التي خطط هلا ووقف وراءها أبو جهاد وآخرها عملية وزارة   )3
الدفاع اإلرسائيلية 25 التي أجهضت قبل تنفيذها وعملية ديمونا26. 

ويضيف سببا حمتمال رابعا هو تاليش مصداقية اجليش اإلرسائييل بعد حرب 1982 وما 
تبعها من اخرتاقات لألمن اإلرسائييل وكون الرأي العام اإلرسائييل أصبح يف حاجة ماسة 
إىل عملية نوعية تعيد للمؤسسة العسكرية هيبتها وترفع املعنويات للمواطن اإلرسائييل بعد 

إخفاق دولته يف التصدي لالنتفاضة ولبعض العمليات الفدائية النوعية.
ويضيف التقرير أن قرار اغتيال أيب جهاد تم اختاذه يف جلسة موسعة شملت أهم 
القيادات األمنية واالستخباراتية والعسكرية والسياسية اإلرسائيلية وهم إسحاق رابني 
- شمعون برييز - إسحاق شامري - رئيس األركان الفريق زاسشو مورون - رئيس 
العمليات اللواء أهيود باراك - العقيد إجيال برسلر مستشار شامري ملكافحة اإلرهاب 
- قائد املخابرات العسكرية اللواء أمنون شاحاك - رئيس املوساد ونائبه واللذين مل 

يفصح عن إسميهام.
ومن املعلومات التي قدمها حول التجهيزات واملعدات واألسلحة املستخدمة يف العملية 
ذكر التقرير أن إرسائيل سخرت أربع بوارج حربية لنقل املهامجني إىل تونس وإجالئهم بعد 
إمتام عملية االغتيال ومحل طائريت هيلوكبرت من نوع كوبرا واحدة منهام ملساعدة فريق االغتيال 
عند الرضورة وأخرى عبارة عن مستشفى متنقل جمهزة بغرفة عمليات وطائرة هيلوكبرت ثالثة 

نوع بيل 206 خمصصة إلجالء املصابني.
وحيسم التقرير األمر يف دور أهيود باراك يف العملية حني يقول إنه سّمي قائدا هلا. ويذكر 

عملية فدائية حتت اسم »فتح مرت من هنا« استهدفت وزارة دفاع الكيان الصهيوين بقلب تل أبيب انطالقا من   25
البحر يف شهر آيار/ ماي 1985. خطط هلا القيادي البارز أبو جهاد لكن ارسائيل متكنت من احباطها.

عملية ديمونا نفذت يف صحراء النقب )فلسطني املحتلة( ومتثلت يف اقتحام وتدمري املفاعل النووي » ديمونا«   26
من طرف جمموعة استشهادية مؤلفة من خليل صالح احلنفي – حممد عبد القادر حممد احلسيني وقائد العملية 

عبد اهلل عبد املجيد كالب بعد مصادقة الرجل الثاين يف فتح أيب جهاد يوم 7 مارس/آذار 1988.
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منها  قاعة عمليات أرشف  أو  قيادة  405 كغرفة  احلربية ساقر  القطع  إحدى  اختذ من  أنه 
شخصيا عىل العملية من بدايتها إىل هنايتها. وتكفل بعملية نقل منفذي العملية من البحر 

إىل الرب وتأمينهم فيه والتكفل بإرجاعهم. 
 مساعدا باراك يف غرفة العمليات من رجال وحدة األركان نائب مدير املوساد للعمليات 

وقائد العمليات البحرية لألسطول 12.
أما جّوا، فسّخرت طائرة مدنية من نوع بووينق 707 كغرفة للعمليات كان يرشف عىل 
طاقمها بن نون قائد سالح اجلو اإلرسائييل ومهمتها التنسيق ما بني الوحدات البحرية املرابطة 
قبالة الشواطئ التونسية وبني فرق االغتيال من جهة وبني اخللية املكلفة بمتابعة العملية  يف 
وزارة الدفاع االرسائيلية  بتل أبيب.  وطائرة أخرى من نفس الصنف خمصصة لالستطالع 

والتنصت والتشويش واحلرب اإللكرتونية.
كان يف انتظار القتلة عىل الشاطئ جمموعة من العمالء. 

القوة البحرية ستقوم بنقل فريق االغتيال إىل الشاطئ ثم تنتظر عودته  وتؤّمن يف األثناء 
نقطة العبور والعودة.

 الطائرة الثانية عىل متنها مدير املوساد ومدير املخابرات العسكرية لتنسيق املعلومات 
االستخباراتية. 

 كذلك يف اجلو أربع طائرات أخرى مقاتلة من نوع آ ف 15 ومهمتها محاية طائريت القيادة 
والتجسس. وكذلك طائرتا صهريج لتغذية الطائرات املقاتلة.

ويمّجد التقرير بإسهاب الوحدة التي قامت بقتل أيب جهاد. كام يسهب يف احلديث عنها 
بنوع من الفنتازيا والدعاية ما يشري إىل عالقة ما بني الكاتب وبني املخابرات اإلرسائيلية إن 

مل نقل بعض هذه الوحدة.
ويّدعي التقرير أن املوساد، حرصا منه عىل عدم اكتشاف العملية، سحب كافة عمالئه 

من تونس قبل العملية بحوايل أسبوعني.
العملية دخلوا إىل تونس مستخدمني هويات  ويّدعي أن ستة رجال وامرأة من طاقم 

مزّورة أياما قبل العملية وتسلموا أسلحتهم من خمبأين أقامهام املوساد. 
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وقبل العملية، حتركت قطعة من البحرية اإلرسائيلية إلسناد القتلة عند اللزوم وتوجهت 
غربا بتعلة القيام بمناورات بحرية.

 ويّدعي أن قائد فريق االغتيال قام قبل العملية برحلة عرب روما هبويته احلقيقية إىل تونس 
حيث وجد يف استقباله باملطار مسؤول حمطة املوساد بتونس الذي انطلق به ليعاين بيت أيب 

جهاد عن قرب وكذا مكان نزول القتلة والطريق الذي سيسلكونه.
  التقرير رغم اهتامه للتونسيني بالتعاون مع املوساد بذرائع شتى إال أنه مل يرش إىل أي دور 
ألي تونيس يف العملية بل نّص أن أعوان املوساد هم أنفسهم من اكرتوا الديار والسيارات 

املستخدمة يف العملية. 
كام أنه يف حديثه عن حمل اجلريمة كانت معلوماته غري دقيقة مما يكشف طابعه الدعائي 

خلدمة الكيان الصهيوين. 
ويزعم التقرير أن قاعة العمليات بتل أبيب خاطبت باراك قبل نزول جنوده إىل الشاطئ 
وسألته بناء عىل ما توفر هلا من معلومات عن تواجد كثري من القيادات الفلسطينية يف منازهلا 

وقت العملية هل سيوسع العملية أم ال وأجاب باراك بال.
يذكر التقرير أن اهلجوم بدأ بأربعة من رجال الضفادع قطعوا مسافة1800  مرت سباحة 
والتقوا بعمالء من املوساد ينتظروهنم قرب الشاطئ. وملا اطمأنوا إىل عدم وجود أي خطر أو 
معيق للعملية أعطوا إشارة التقدم خلمس زوارق رسيعة لنقل زمالئهم الذين ما إن وصلوا 

حتى ابتعدت الزوارق  خارج املياه اإلقليمية.
ثم محلوا املهامجني بالسيارات الثالثة املستأجرة التي عثر عليها يف الغد. وعىل ما هو شائع 

ينفي التقرير عىل كون العملية صورت بالفيديو. 
ويؤكد التقرير بطريقة غري مبارشة صحة التقارير التحذيرية التي كنت وجهتها إىل اإلدارة 
والتي أرشت  االعتبار  بعني  تؤخذ  أن  املختصة دون  املصالح  الوطني وكل  العامة لألمن 
فيها إىل أن الفلسطينيني حّذروا مرارا عديدة من عزم إرسائيل عىل القيام بعملية اغتيال إىل 
أحد كوادرهم يف تونس. إذ  يقول إن املوساد علمت أن الفرنسيني أبلغوا منظمة التحرير 

الفلسطينية  نّية املوساد القيام بعملية ما بتونس.
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 وأخيرا استفاق األمن

بني فرتتني ربام ختتلفان يف أشياء عديدة جانبية لكنهام تتفقان تأكيدا يف مسألة مهّمة وهي 
الرصاع عىل السلطة بكّل السبل وعىل حساب كّل القضايا، ظّلت املسألة األمنية عموما وأمن 

الفلسطينيني خصوصا عىل هامش مشاغل النظام وإن مل يكن األمر مقصودا.
  يف أواخر حكم بورقيبة حيث كان نظامه يلفظ أنفاسه بحكم تقّدمه يف السن وجتاذب 
القوى والتكتالت احلزبية ورصاعها عىل خالفته، كان املمسك بدواليب األمن الوطني زين 
العابدين بن عيل يرصف كل جهوده يف حبك املؤامرات وشحن املشهد السيايس الوطني 
السلطة  عىل  لالنقضاض  أمامه  السبل  تتمهد  حتى  واالضطراب  التوتر  مظاهر  بمختلف 
واالستحواذ عليها وكان ال يعري أدنى اهتامم للقضايا احليوية للبالد ومنها عىل وجه اخلصوص 

القضايا األمنية التي ال ختدم مصاحله الشخصية الضيقة. 
 ويف عهده واصل بن عيل سعيه يف حماولة االستحواذ عىل التوافق الشعبي الذي ساد منذ 
فرتة الساحة السياسية بالبالد. وجعل من مسألة تنّفذه يف احلكم أمرا ذا أولوية مطلقة حتى 

يستقر له األمر وينتهي من حتييد خصومه يف كل االجتاهات الفكرية والسياسية.
 لذلك نجد مسألة محاية الوجود الفلسطيني بتونس رهينة استقرار احلكم للحاكم اجلديد 
بالبالد. ومل يكن لذلك أن يتّم إال بعد أن تعّرض الفلسطينيون إىل اعتداءين عىل غاية من 
الوحشية من قبل العدو الصهيوين. األول متثل يف إغارة سالح اجلو اإلرسائييل عىل مقرات 
القيادة الفلسطينية بحامم الشط يوم غرة أكتوبر/ ترشين األول 1985 وتسبب يف أرضار 
فادحة عىل مجيع األصعدة والثاين  يتمثل يف اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير أبو جهاد، 

نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية فجر يوم 16 أفريل/نيسان 1988.
  وبعد هذا العدوان الذي راح ضحيته الشهيد أبو جهاد، كان لزاما عىل السلطات التونسية 
أن تدرك أن إرسائيل مستمّرة يف عدواهنا عىل القيادة الفلسطينية غري مكرتثة بالقانون الدويل 
الذي حيّرم انتهاك سيادة الدول مما يستوجب إدخال التعديالت الالزمة عىل املنظومة األمنية. 
وكانت أوىل التحويرات تتمثل يف إحداث إدارة خمتصة بحامية الشخصيات واملنشآت يف صلب 
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إدارة حفظ النظام العام التي أصبحت تسّمى اإلدارة العامة لوحدات التدخل، وعنّي عىل 
رأسها ضابط سام من املؤسسة العسكرية هو اللواء فتحي جراية وترأس هذه اإلدارة اجلديدة 
العقيد عبداجلواد الصيادي من اإلدارة العامة للحرس الوطني وتفرعت عنها ثالث إدارات:
اإلدارة الفرعية للحامية اخلصوصية التي تم تعييني لإلرشاف عل تسيري شؤوهنا بعد أن كنت   .1
رئيس فرقة فقط. وقد يكون ذلك تقديرا ملا بذلته من جهود ونتاجا ملا أفضت إليه التحقيقات 
من  الفلسطينية  القيادة  محاية  الفرعية،  اإلدارة  هذه  مهام  ومن  جهاد.  أيب  باغتيال  املتعلقة 
حراسات ومرافقات بالزي العسكري واملدين ومرافقة وزير الداخلية وبعض السفراء حسب 
الطلب وتغطية املؤمترات الوطنية والدولية إىل جانب تأمني حفالت االستقبال بالسفارات 
والتظاهرات الكربى ومحاية الوزير األول اإليطايل األسبق بتينو كراكيس الالجئ بتونس 

وفيام بعد محاية  رئيس مكتب االتصال اإلرسائييل الذي تم تركيزه ببالدنا سنة 1996.
اإلدارة الفرعية حلامية املنشآت الوطنية.  .2

االدارة الفرعية حلامية املنشآت الدبلوماسية.  .3
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اللواء فتحي جراية يقلد املؤلف الصنف األول من وسام الرشف
 لألمن الوطني - أفريل 1989

مشرتكة.  ليلية  دوريات  تنظيم  عىل  والفلسطيني  التونيس  اجلانبني  بني  االتفاق  تّم  كام 
وتكّفلت القيادة الفلسطينية بتأمني اجلانب األوفر مما يتطلب ذلك من معّدات كالسيارات 
وأجهزة االتصال الالسلكي. كام اشرتت عددا من الدراجات النارية الثقيلة  لوضعها عىل 
ذمة تنقالت موكب الزعيم الفلسطيني أيب عامر غري أنه رفض استعامهلا تواضعا. وقد كان 
هلذه الدوريات دور رئيس يف ضبط عناوين إقامات ومكاتب كوادر سياسية وأمنية فلسطينية 
مل نكن نعرفها ألن اجلانب الفلسطيني مل خيربنا عنها ومل حيدد لنا املهام املنوطة هبا. ويف هذا 
السياق أمدين املسؤول األمني بالسفارة الفلسطينية، وبمبادرة شخصية منه - بعد أن تأكد 
من مصداقية تعاملنا معهم - بقائمة تتضمن أسامء وعناوين هذه الكوادر واألطر السياسية 
واألمنية التي كانت يف جّلها تعمل مع الشهيد أيب جهاد وقد أصبح البعض منهم بعد اتفاق 
أوسلو من القيادات البارزة يف اللجنة املركزية حلركة فتح ويف السلطة الوطنية الفلسطينية.

إن خطورة السياسة العدوانية للكيان الصهيوين التي كانت خّفت شيئا ما يف السنوات 
األوىل من التواجد الفلسطيني بتونس، عادت لتطفو من جديد عىل مرسح األحداث وبدأت 
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ترسم أكثر من أي وقت مىض مشهدا متأزما يدفع يف اجتاه البحث عن أساليب جديدة متّكن 
من مواجهة التقنيات املتطورة التي يستخدمها العدو وأبرزها األقامر االصطناعية القادرة 
القيادة  عىل استكشاف األهداف بدقة كبرية. وحتسبا لذلك صار من الرضوري أن تتخذ 
الفلسطينية إجراءات أمنية استثنائية من ذلك مثال تغيري أماكن اجتامعات القيادة من مكان 
إىل آخر وتعّمد املغالطة والتضليل، كام أن الزعيم يارس عرفات كان ال ينام ليلتني متتاليتني 
بمكان واحد بل كثريا ما كان يعمد إىل قضاء ليلة واحدة يف مكانني خمتلفني متباعدين وكان 
املرافق له يف مكان ما ثم يرتكه  يلجأ إىل وسائل متوهيية متعددة كأن يرتك املوكب األمني 
ويقيض وقتا يف التجوال عىل القدمني بمعية املرافقني الفلسطينيني والتونسيني وكثريا ما كان 
يبقى عىل هذه احلالة  حتى طلوع الفجر متوهيا وطلبا للسالمة. وكان كثريا ما  يردد ملرافقيه 

عبارة: »االحتياط  واجب«.
وأذكر يف هذا السياق أين كنت أرافقه طوال فرتات التجوال هذه وإىل أن خيلد للنوم عند 
طلوع النهار. وكنت ذات مرة حني اشتدت يب الرأفة جتاهه ملا يعانيه من مشقة اقرتحت عليه 
االسرتاحة ببيتي ظنا مني أن ذلك جيعله يف مأمن مما يرتصده من خماطر لكنه أجابني بابتسامته 
املعهودة هل تعتقد يا ابني أن بيتك بمأمن من املوساد؟ مما يربهن عىل مدى فطنته وحدسه 

األمني ومدى توجسه من املالحقة والرتّصد.
ويف هذا الواقع اجلديد الذي فرضه اغتيال الشهيد أيب جهاد توىّل األمن التونيس تأمني 
الظروف املناسبة النعقاد املؤمتر اخلامس حلركة فتح الذي التأم يف أوائل شهر أوت / آب 
1989 بقرص املؤمترات بتونس العاصمة  مع توفري احلامية األمنية الالزمة لنزيل هلتون واملشتل 
استخلصت  وقد  وأجانب  وعرب  فلسطينيني  من  املؤمتر  ضيوف  إلقامة  خّصصا  اللذين 
أسهمت  كبريا  إعدادا  للحدث  وأعّدت  السابقة  اخلروقات  من  العربة  األمنية  املؤسسات 
فيه كل اجلهات املعنية بحامية أمن البلد من املؤسسة األمنية - رشطة وحرس وطني ومحاية 
مدنية - فاملؤسسة العسكرية فإدارة اجلامرق »الديوانة«. وقد تم اإلفصاح عن االحتياطات 
األمنية املتخذة يف اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء حتذيرا ملن تسّول له نفسه القيام بعمل 

عدواين ما.
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أشغال املؤمتر اخلامس حلركة فتح الفلسطينية أوائل أوت / آب 1989 بقرص املؤمترات بتونس ويظهر يف مقدمة 
الصورة من اليمني الشيخ عبد احلميد السايح، صالح الدين بايل، صالح خلف، خمتار السالمي، خالد احلسن، 

حممد غنيم، عبد اهلل القالل هايل عبد احلميد، أمحد قريع، هاين احلسن.

أشغال املؤمتر اخلامس حلركة فتح الفلسطينية - آوائل أوت / آب 1989 بقرص املؤمترات بتونس ويظهر يف مقدمة 
الصورة من اليمني حممود عباس، حامد القروي، مجال الصوراين، عبد الرحيم الزواري، فاروق القدومي، اهلادي 

البكوش
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التونيس والفلسطيني من حدوث  التي كانت تنتاب اجلانبني  ورغم التخّوفات 
اخرتاق أمني خارجي رغم ما اخّتذ من احتياطات دقيقة وإجراءات صارمة، وكذا 
من حدوث مفاجآت غري ساّرة داخل املؤمتر بسبب تباين الرؤى واختالف املقاربات 
املؤمتر  قاعة  الفلسطينية   القيادات  مرافقي  من  كثري  دخول  ومن  الوالءات  وتعّدد 
بأسلحتهم خالفا لألصول التونسية املتبعة، ما زلت أذكر بإعجاب شديد  األجواء 
الديموقراطية التي سادت خالل املؤمتر، والتي تنّم عن حس وطني مرهف واحرتام 
لرأي الغري وعىل ما يتحىّل به املؤمترون من أخالق عالية وانضباط شديد ومستوى 

فكري وحضاري رفيع.
وأذكر يف هذا السياق أن وزير الداخلية آنذاك الشاذيل النفايت الذي بقي طيلة أيام 
انعقاد املؤمتر مرابطا بمكتبه يتابع عن كثب جمريات املؤمتر يف حرص تام عىل تأمني 
كل الرشوط األمنية واللوجستية والتنظيمية إلنجاح املؤمتر قد دعاين إىل مكتبه يف 
يوم عطلة ودون املرور، طبقا ملا جرت به العادة وما يستوجبه التسلسل اإلداري، 
باإلطارات األمنية العليا بغية التثبت يف حقيقة ما جيري داخل قاعة املؤمتر ال سيام 
وقد بلغته بعض التقارير التي تيش بأن توترا يسود املداوالت وأن مناخا من التشنج 
واالرتباك قد شاع بني املؤمترين. واعتبارا لقريب من القيادات الفلسطينية املجتمعة 
ودرايتي الواسعة بطريقة عملهم ومواكبتي اللصيقة لكل ما جيد داخل قاعة املؤمتر 
قدمت للوزير، دونام هتويل وال تبسيط، حقيقة ما جيري باملؤمتر خاصة ما حتىل به 
املؤمترون من املطارحات. موضوعية وتلقائية يف طرح مقارباهتم وما برهنوا عنه من 
حترر يف الرؤى وتعدد يف املقاربات وكان ملا قدمته الوقع احلسن لدى الوزير بام بعث 

يف نفسه كل الطمأنينة واالرتياح. 
وهكذا فقد أمكن لألمن التونيس رفع التحدي مستخلصا العرب من حادثتي االعتداء عىل 
محام الشط واغتيال أيب جهاد فاختذ كافة اإلجراءات األمنية املمكنة لتحقيق سالمة احلضور 

وتوفري املناخ اآلمن النعقاد املؤمتر.
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عملية االغتيال احلقيقة الغائبة واملسؤولية املهدورة

ويشار هنا إىل أن عملية اغتيال أيب جهاد قد أسالت كثريا من احلرب سواء يف وسائل االعالم 
العربية أو األجنبية باإلضافة اىل تقارير أمنية إرسائيلية وغربية منها ما حيمل قدرا من احلقيقة 

ومنها ما كان هدفه التضليل واخلداع والدعاية.

املؤلف يتوسط الزعيم عرفات واللواء أيب الطيب رئيس الفرقة 17 الفلسطينية - أوائل التسعينات

ملركز  العام  املدير  الطيب(  )أبو  الناطور  حممود  اللواء  أن  إىل  هنا  اإلشارة  من  بد  وال 
وقت  الفلسطيني  الرئاسة  أمن  جلهاز  مديرا  كان  والذي  واألبحاث  للدراسات  الناطور 
عملية االغتيال ذكر فصال يتعّلق بعملية  االغتيال يف اجلزء الثاين من كتابه »حركة فتح بني 
املقاومة واالغتياالت 1965 - 2004« الصادر عن مركز الناطور للدراسات واألبحاث 
)NSRC( بداية من صفحة 285 إىل الصفحة 310 أورد فيه بعض ما اعتربه معلومات عن 
كيفية اغتيال أيب جهاد. والالفت للنظر أن املؤلف املتخصص يف الشؤون األمنية اعتمد يف 
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ما ذكر عىل تقارير صحافية واستخباراتية إرسائيلية وغري إرسائيلية تبدو عليها مسحة ظاهرة 
من التعاطف مع الكيان الصهيوين حتدثت عن مالبسات العملية وأطوارها. وقد أشار أبو 
ايه  املركزية األمريكية اليس أي  املذكور إىل مساعدة وكالة االستخبارات  الطيب يف كتابه 
)CIA(  للموساد اإلرسائييل يف تنفيذ عملية االغتيال وهذه النقطة لن أناقشها ألهنا ربام تعرّب 
عن رأيه الشخص املبنّي ربام عىل معلومات لعله استقاها من مصادر مل أطلع عليها. لكن ما 
هيمني ما أورده تلميحا وترصحيا وأشار فيه اىل تورط أمني تونيس يف عملية االغتيال دون 
تقديم أي دليل ولذلك أجدين مدفوعا - بصفتي مسؤوال عن اجلهاز األمني املكّلف بحامية 
القيادة الفلسطينية يف ذلك الوقت مطلعا عىل كيفية إدارة األمور- إىل الرد وتفنيد الكثري مما 
اورده أبو الطيب يف هذا السياق من مزاعم  وأوهام ال تليق برجل أمن أو باحث فضال عن 
رئيس جهاز أمن مركزي فلسطيني مشهور. وأنّوه هنا إىل أنني لست بصدد التعليق عىل مدى 
صحة مثل هذه التقارير التي عّول عليها ألنه، كام أسلفت، ال يملك احلقيقة الكاملة حول 
هذه العملية إال اهلل ومن أعّد وخّطط ونّفذ العملية. لكن أثارين يف ما أورد بعض النقاط التي 
هتدف بشكل واضح إىل التشكيك بتواطؤ تونيس ألن هناك العديد من األسئلة التي مل تتم 
اإلجابة عليها وتثري الشك بشكل أو بآخر إىل وجود تواطؤ تونيس أو غريه ولكن ما أثارين 
هو إيراد بعض املعلومات والوقائع التي ال ترتقي إىل مستوى احلقائق واهتام بعض املسؤولني 
األمنيني التونسيني الذي ال يستند إىل أي دليل او حجة تدعمه من ذلك عىل سبيل املثال 
قوله »إن مثل هذه العملية ال يمكن أن تتم كنتيجة لقصور يف االجراءات األمنية الفلسطينية 
وإنام وقعت بسبب القيود واإلجراءات التي فرضها األمن التونيس عىل التواجد الفلسطيني 

وحتديدا فيام يتعلق بحمل السالح حلامية القادة واملسؤولني الفلسطينيني«.
وهذا كالم باطل وتزوير متعّمد وغري مربر للحقيقة، فأنا من خالل معايشتي وإرشايف 
عىل محاية القادة الفلسطينيني كنا يف اإلدارة اخلاصة بحامية األخوة الفلسطينيني راضني بل 
حتقيق  يف  يصّب  ألنه  حلاميتهم  القادة  بيوت  داخل  مسلحة  فلسطينية  عنارص  وجود  نحّبذ 
اهلدف املشرتك يف تأمني احلامية هلؤالء بل ويساعدنا يف عملنا وإن كان هذا الوجود املسلح 
خيالف طبيعة العمل األمني بتونس، هذا من حيث احلراسة الدائمة. أما من حيث املرافقات 



192

واحلامية املتنقلة فهناك بعض القادة الفلسطينيني الذين رفضوا احلامية التونسية أثناء تنقالهتم 
وأبقوا عىل عنارص املرافقة واحلامية الفلسطينية منذ قدومهم إىل تونس وكانوا يتنقلون بكل 
التونسية  حرية بكامل أسلحتهم وعتادهم دون تدّخل أو قيود من قبل السلطات األمنية 
وأذكر من هؤالء القادة أبو اللطف فاروق القدومي وأبو ماهر غنيم واللواء نرص يوسف 
بحامية  يتنقل  كان  إذ  ذاته  الطيب  أبو  وحتى  بل  نفسه  جهاد  أبو  والشهيد  غوشة  وسمري 
فلسطينية خالصة ومسلحة منذ قدومه إىل تونس إىل أن غادرها ودون انقطاع وكذلك بقية 
القيادة والكوادر األمنية والعسكرية  الفلسطينية التي مل يطلب هلا ممثل املنظمة بتونس حكم 

بلعاوي محاية أمنية تونسية.
الفلسطينية، فإن ذلك قد اقترص عىل الظهور  القيادة  وإذا ما افرتضنا وجود قيود عىل 
أواخر سنة  املرسى  بواقعة مؤملة قد جّدت بضاحية  ارتبط أساسا  العام  بالطريق  بالسالح 
1988 أي بعد عملية اغتيال الشهيد أيب جهاد، وتتمثل يف أن امرأة حامال كانت بإحدى 
حمطات البنزين بصدد تزويد سيارهتا حني نزل باملكان مرافقون أمنيون فلسطينيون كانوا 
مصاحبني لشخصية فلسطينية بأسلحتهم الرشاشة فكان لذلك وقع فاجع عىل املرأة التي 
متّلكتها حالة من الرعب انتهت باإلجهاض. لذلك أمر رئيس اجلمهورية بعد علمه هبذه 
الواقعة بمنع ظهور السالح بالطرق واألماكن العامة حتى ال تتكرر مثل هذه احلادثة األليمة.  
وحدثت الكثري من احلوادث التي مل أكن راغبا يف اإلتيان عىل ذكرها لكن مغالطات أيب 
الطيب وروايته الاّل مسؤولة جتعلني أذكر  البعض منها تفنيدا ملا قاله بخصوص تضييق األمن 
التونيس عىل محل عنارص األمن واحلامية الفلسطينيني للسالح يف تونس وحتى التجّول به بحرية 
يف أي مكان تتواجد فيه عنارصهم القيادية من الصف األول منها عل سبيل الذكر ال احلرص :

أّن أحد الشخصيات التونسية النافذة كان قد دخل عىل وجه اخلطأ يف الزقاق الذي يسكن 
به القيادي فاروق القدومي فام كان من عنارص محايته إال أن أطلقوا النار باجتاه سيارته لتخويفه 
رغم تواجد األمن التونيس بنفس نقطة احلراسة. ويبدو أن سبب ذلك كان عدم انتباهه أو 

سامعه حتذيراهتم الصوتية املتعارف عليها يف مثل هذه احلاالت.
لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  تابعني  محاية  عنارص  إقامة  مقر  يف  وقعت  الثانية  احلادثة 
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فلسطني والكائن بحي سكني حيتضن عديد السفارات إىل جانب مقر إقامة كل من الوزير 
الداخلية، حيث بدأت املسألة بشجار عادي بينهم لتنتهي باشتباك  األول التونيس ووزير 

مسلح راح ضحيته قتيل وأصيب اثنان منهم بجراح خطرية. 
وهناك حادثة أخرى متثلت يف قيام أحد عنارص احلامية الفلسطينية لقوات الـ   17 )احلارس 
الشاب عدالن( التي كان يديرها أبو الطيب بإطالق النار عىل شاب تونيس )عبد الرمحان بن 
سعد املثلوثي( كان قريبا من مقرهم حيث مّتت مناداته للتعريف بنفسه وعندما ارتبك الشاب 
التونيس وفر هاربا عندها قام عنرص األمن الفلسطيني بإطالق النار عليه فأرداه قتيال عىل 

الفور وقد اقترص الرد التونيس عىل سجنه مدة قصرية ثم إخراجه من تونس.
ومثل هذه الوقائع وغريها مما مل يقع ذكره تدل داللة واضحة عىل أن األخوة الفلسطينيني 
كل  ويف  مقراهتم  داخل  يف  السالح  حلمل  كاملة  بحرية  يتمتعون  كانوا  ومرافقني  قيادات 

تنقالهتم لكن دون إظهاره يف الطريق العام بال موجب.
الدفاع  لوزير  ترصيح  إىل  قوله،  حسب  باالستناد،  الطيب  أبو  يوردها  الرابعة  احلادثة 
باالغتيال. ومل ختل هذه  الطيب كان مستهدفا مثله مثل أيب جهاد  أبا  أن  اإلرسائييل مفاده 
فإذا ما  التي تدحض باألدلة والقرائن كل ما تتضمنه من مزاعم.  املتناقضات  الرواية من 
علمنا أن منزل أيب الطيب ال يبعد عن القرص الرئايس إال بضع مئات األمتار وال يفصله عنه 
إال شارعان من الناحية الغربية املحاذية ملنطقة أثرية كثريا ما يقصدها الزوار والسياح مما 
يؤكد أن املنزل يوجد بمحيط آمن، من غري املعقول أن يكون هدفا ألي اعتداء. ثم أنه يبعد 
عن منزل أيب جهاد حوايل ثالثة كلم يتوسطهام القرص الرئايس مع وجود نقاط حراسة قارة 
بكل املفرتقات يؤمنها باستمرار األمن الرئايس بام جيعل أمر استهدافه عسري املنال. ويربز يف 
الرواية تناقض جيل حني يقول يف وقت سابق أن األمنيني الفلسطينيني يواجهون مضايقة من 
األمن التونيس حيث يمنعهم من محل السالح ويورد يف روايته هذه أن عملية استهدافه قد 
فشلت بفضل تأهب احلراس الفلسطينيني الذين هّبوا حاملني أسلحتهم حينام تم اشعارهم 
بأنه ثمة ما هيدد حياة رئيسهم. فكيف يستقيم إذا القول بأن الفلسطينيني ممنوعون من محل 

السالح من ناحية ومن ناحية أخرى يقر بأن حراسه كانوا مسلحني حني دامههم اخلطر.
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يقول أبو الطيب » كّلفت املهندس إبراهيم األغواين بصفته خمتصا برسم اخلرائط بالذهاب 
إىل بلدية قرطاج وبلدية سيدي بوسعيد للحصول عىل خمطط املنطقة التي يسكن هبا الشهيد أبو 
جهاد لكنه رسعان ما عاد قائال بأن املخطط مفقود ويبدو أن هناك من قام بسحبه من البلدية«.

وهنا أتساءل كيف يمكن لألخ ابراهيم أن يترصف بنفسه ويتصل بالبلدية ويطلب خمطط 
املنطقة دون التنسيق مع الطرف التونيس؟

ثم ما الفائدة من احلصول عىل خمطط املنطقة بعد عملية االغتيال ألنه كان من األوىل 
احلصول عليه قبل عملية االغتيال من أجل أخذ االحتياطات األمنية الالزمة. وهل عدم 

احلصول عىل املخطط يمكن أن يعترب مؤرشا عىل التواطؤ األمني التونيس؟
املخابرات  إىل تونس عميل  أيام وصل  بعدة  العملية  تنفيذ  قبل   « الطيب  أبو  ويضيف 
األمن  ضابط  مع  متوالية  اجتامعات  عدة  وعقد  »ميالن«  املدعو    CIA األمريكية  املركزية 
التونيس »حبيب« الذي تم تكليفه بإدخال املذكور أعاله للبالد وإقامته بتونس دون أن يعلم 
أنه عىل عالقة باملوساد وكان قدوم ميالن برتتيب مسبق مع حممد عيل املحجويب » الشاذيل 

احلامي« الذي تم التأكد من ضلوعه يف املؤامرة وعاملته للموساد أيضا«.
وهنا أتساءل أيضا من أين استقى أبو الطيب معلوماته حول قدوم املدعو ميالن إىل تونس 
واستقباله من قبل الضابط التونيس حبيب وعقده عدة اجتامعات؟ ومن أين عرف أبو الطيب 

ضلوع حممد عيل املحجويب يف عملية االغتيال ناهيك عن عاملته للموساد كام يدعي؟؟؟ 
ومن أجل توّخي احلقيقة واملوضوعية ال بد من إعادة التذكري بأن حممد عيل املحجويب 
مل يكن قد حكم عليه باإلعدام ثم خفف هذا احلكم بتهمة التعامل مع املوساد االرسائييل 
كام ورد يف كتاب أيب الطيب بالصفحة 304 وإنام قد صدر ضده حكم بأربع سنوات سجنا 
قىض منها سنتني فقط وذلك بسبب خالفات بينه وبني زوجة رئيس الدولة ليىل بن عيل التي 
أوغرت صدر زوجها عليه فأوعز لبعض معاونيه بتدبري مكيدة له من أجل الزّج به يف السجن.
احلادثة،  ليلة  الدوريات،  مجيع  أمر  »قد  احلامي  الشاذيل  بأن  االدعاء  وبخصوص 
باالنسحاب من املنطقة تسهيال للمجموعة االرسائيلية املنفذة« فإنه من الواضح واألكيد 
أن هذا األخري مل يكن من مهامه وال من مشموالته إصدار األوامر ألي من األسالك األمنية 
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احلاملة للزي النظامي بل تقترص مهمته عىل املجال املخابرايت. وتبقى التهم األخرى املوجهة 
للشاذيل احلامي »كتزويده املوساد االرسائييل بمعلومات دقيقة عن املنطقة التي يسكن فيها 
أبو جهاد وترتيب خطة احلامية للمجموعات املنفذة حني االنسحاب« تبقى كالما يف حاجة 

إىل براهني وحجج تثبته.  
كام أتساءل من هو الضابط حبيب الذي يتحدث عنه أبو الطيب وما هي صفته وكيف 
عرف أبو الطيب بشأن استقباله ميالن بعد ميض أكثر من عقدين، وعقده عدة اجتامعات 
معه دون أن يعرف أنه عميل للموساد اإلرسائييل؟ فإذا كان يقصد حبيب كتالن فهذا حمض 
خيال ألن كتالن مل يكن من مهامه  العمل يف املطار واستقبال الضيوف وإنام كان ضابطا 
تابعا ألمن الدولة مكلفا بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية يف كل ما يتعلق بتأشريات خروج 

ودخول الفلسطينيني من وإىل تونس. 
ويقول أبو الطيب أن اجلهات الفلسطينية طلبت من خالل السفري الفلسطيني يف تونس 
الفلسطيني يف  اجلانب  بإرشاك  يارس عرفات  الرئيس  من  وبتعليامت  بلعاوي  آنذاك حكم 
التحقيقات، ولكن األمن التونيس ومن خالل املنصف بن قبيلة املكلف بالتحريات قال إنه 
ال يملك الصالحيات التي ختول له إطالع الطرف الفلسطيني عىل جمريات التحقيق.  وليس 
لدّي أي معلومات حول هذا الطلب وما أعرفه هو أن الشهيد أبو إياد كان قد كلف مدير 
مكتبه نزار عامر بالتحري يف املوضوع فلسطينيا غري أن هذا األمر مل يذهب بعيدا كام أسلفت.
أما ما يورده أبو الطيب من أقوال حول مطالبة املسؤول األمني رفيق الشيل من ضابط 
املخابرات الفلسطيني طارق أبو رجب بوقف التحقيقات يف موضوع االغتيال فإن املسؤول 
األمني التونيس رفيق الشيل ملا اطلع عىل هذه االدعاءات استغرب ونفى نفيا قاطعا أن يكون 
قد اتصل بأي كان من املسؤولني الفلسطينيني ليبلغهم بتعليامت الرئيس السابق بن عيل بوقف 
التحقيقات من طرفهم ألن موضوع االتصال باألخوة الفلسطينيني ليس من صالحياته وهو 

ما زال عىل قيد احلياة، رغم أنه ال يمكن نفي أن التحريات قد توقفت.
رغم كفاءة أجهزة األمن الفلسطينية فقد كان هناك ثغرات مل يتم التنبه هلا وتوّقعها، من 
جهته يعرتف أبو الطيب أن املنطقة التي يسكن فيها أبو جهاد هي منطقة سياحية ومفتوحة 
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فعل  أين كان وماذا  الطيب  أبا  نسأل  أن  يمكن  فيها شقق مفروشة وهنا  جلميع األجانب 
للحّد من املخاطر التي حتيط بالعنارص القيادية الفلسطينية يف ظّل هكذا حميط مفتوح عىل 

كل األخطار فاملنطقة بحرية وتعّج بالسواح األجانب من خمتلف اجلنسيات؟
كام يتحدث أبو الطيب عن موقع بيت أيب جهاد املقابل لتلة سيدي أيب سعيد وعن وجود 
عامرة تابعة للسفارة األمريكية عىل التلة تكشف البيت ويمكن أن تكون نقطة مراقبة مثالية للبيت 
وهنا أسأل أبا الطيب هل اختذت من اإلجراءات ما يمّكن من محاية الرجل واالنتباه هلذه النقطة 

وتاليف األخطار التي قد تقع منها وملاذا مل يتم ابالغ األمن التونيس بذلك يف احلني.؟؟

املؤلف مع العميد أيب الطيب قائد القوة 17 الفلسطينية - بمكتبه بصالمبو أواخر الثامنينات

وأختم بعض مالحظايت عىل ما ورد يف كتاب أيب الطيب الذي أكّن له كل االحرتام والتقدير 
وأشيد بكفاءته بتذكريه بتعليامت الزعيم يارس عرفات له وبحضور السفري الفلسطيني آنذاك حكم 
بلعاوي، يوم الثالث من مارس/ آذار 1988 قبل عملية االغتيال بام يقارب الشهرين، برضورة 
17 بضباط وعنارص من املعسكرات الفلسطينية بالدول العربية لتكوين فرقة  تعزيز قوات ال 
استعالمات فلسطينية بتونس للتصّدي لعمليات التجسس اإلرسائيلية بتونس ومالحقة وكشف 

عمالئها عىل الساحة التونسية وهنا أقول أليب الطيب ماذا فعلت هبذا اخلصوص ؟؟؟
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أبو جهاد قديس الثورة

هو خليل إبراهيم حممود الوزير املعروف باسم أيب جهاد، من مواليد 1935 ببلدة الرملة 
بفلسطني املحتلة. غادر موطن والدته إىل غزة رفقة عائلته املهّجرة بفعل احلرب التي شنها 

العدو االرسائييل عىل املنطقة  سنة 1948.
درس يف جامعة االسكندرية بمرص ومنها انتقل إىل اململكة العربية السعودية فلم يقم 
هبا أكثر من سنة ليتوجه إىل دولة الكويت التي ظل هبا إىل حدود عام 1963 وهناك تعّرف 
عىل يارس عرفات وشارك معه يف تأسيس حركة التحرير الفلسطيني فتح أوىل وأكرب فصائل 

منظمة التحرير الفلسطينية.
   ويف سنة 1963 غادر الكويت ليستقر باجلزائر التي كانت، وهي ال تزال حديثة العهد 
بافتتاح  هناك  السلط  له  سمحت  وقد  الفلسطينية.  للثورة  الدافئ  احلضن  باالستقالل، 
الدولة  إذن  عىل  حصل  كام  املكتب.  ذلك  مسؤولية  بنفسه  وتوىّل  فتح  حلركة  مكتب  أول 
اجلزائرية بالسامح له ولكوادر احلركة باالشرتاك يف دورات عسكرية وإقامة معسكر تدريب 

للفلسطينيني املقيمني باجلزائر مّمن ينخرطون يف صفوف املقاومة الفلسطينية الناشئة.
ويف سنة 1965 غادر خليل الوزير اجلزائر يف اجتاه دمشق ليستقر غري بعيد عن مناطق التامس 
مع العدو اإلرسائييل. وقد أقام هناك مقر القيادة العسكرية وكّلف بالعالقات مع اخلاليا الفدائية 
داخل الوطن املحتل فلسطني. وشارك يف احلرب العربية اإلرسائيلية سنة 1967 وقام بتوجيه 
عمليات عسكرية ضد اجليش اإلرسائييل يف منطقة اجلليل األعىل. كام توىّل املسؤولية عن القطاع 

الغريب يف حركة فتح وهو القطاع الذي كان يدير العمليات يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
 وخالل توليه قيادة هذا القطاع يف الفرتة من 1976 إىل 1982 عكف عىل تطوير القدرات 
القتالية لقوات الثورة كام كان له دور بارز يف قيادة معركة الصمود يف بريوت عام 1982 

والتي استمرت 88 يوما خالل االجتياح االرسائييل للبنان.
تقلد أبو جهاد العديد من املناصب السياسية والعسكرية خالل حياته. فقد كان أحد أعضاء 
املجلس العسكري األعىل للثورة، وعضو املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية ونائب 
القائد العام لقوات الثورة. كام أنه يعترب من مهنديس االنتفاضة وواحد من أشد املتحّمسني هلا.
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هذه االنتفاضة التي يقول يف شأهنا الزعيم الفلسطيني الشهيد يارس عرفات يف تقديم له 
لكتاب أيب جهاد »أحاديث عن االنتفاضة« الصادر عن دائرة االعالم املوحد ملنظمة التحرير 
اخلليج،  إىل  املحيط  العريب من  الوجدان  قد أضاءت  املباركة،  االنتفاضة  »إن  الفلسطينية: 
أن هذه األمة متلك من قوة اإليامن ومن  باليقني  النرص وأكدت  بالعزة والكرامة وبرشى 
جزالة العطاء ومن االستعداد للتضحية والفداء ومن روح الشهادة والشهداء، ما جيعلها 

قادرة عىل حتقيق االنتصار عىل أعدائها«.
وعن سؤال ألقته عليه الصحافية الفرنسية من أصل لبناين رندا حبيب، مديرة مكتب 
الوكالة الفرنسية لألنباء بعامن، األردن، والتي أبرزت فيه أن االنتفاضة أعادت إىل منظمة 
التحرير االعتبار ودورها يف املحفل السيايس الدويل، جييب خليل الوزير أبو جهاد قائال: »هذه 
االنتفاضة فرضت أمام العامل من جديد هذه القضية وأعطتها حيويتها عىل كل الساحات، 
فيها  وأبرزهتا بصورة جديدة  دفعة جديدة  أعطتها شيئا جديدا،  دوليا وعربيا وفلسطينيا، 
احليوية فيها احلياة من جديد. وعىل هذا فالتحركات التي تقوم هبا منظمة التحرير الفلسطينية 
عىل هذه األرضية مع كل األوساط يف العامل عندما نرى وفودا يف كل أوروبا ووفودا يف كل 

مناطق العامل تتحرك وتلتقي يف كل املؤسسات الدولية«. 
 ويف هذا السياق يناديه رفيقه أمحد عبد الرمحان يف حديث رثائي مشحون باآلالم واآلمال 
قائال: » وإذا كانت االنتفاضة حياتك وليس لك حياة غريها، كام تعرف ونعرف، فاالنتفاضة 
مستمرة، ويربهن أبطاهلا يوميا عن جدارة تليق بك وتليق بالثورة وتليق باالنتفاضة«. ويضيف 
يف نفس السياق قائال: » علمتنا كيف نكرب عىل اجلراح، ولكن جرحك عميق، فكيف نقفز 
أمام  صامدا  وتقف  مجيعا،  عنا  ختفيه  كنت  الذي  االنساين  العذاب  إنه  اآلن؟  اجلرس  فوق 

العواصف اهلوجاء، وتقتحم اجلرس وتفتح الطريق«.
وملا شعرت إرسائيل بخطورة الرجل ملا حيمله من أفكار وملا قام به من عمليات جريئة ضدها 

قررت التخلص منه. ويف 16 أفريل/ نيسان 1988 قام أفراد من املوساد بعملية االغتيال.
ويف بيان حركة فتح يف الوطن املحتل، نقرأ ما ييل: » لشهيدنا وقائدنا ورائدنا ومعلمنا 
ولروحه املنترشة يف كل أنحاء الوطن احلبيب ولدمائه الزكية الطاهرة نقول، قسام أن نبقى 



199

أوفياء لتعاليمك، وعهدا أن نواصل مسريتك الشاقة الطويلة، وقسام وعهدا أن نحافظ عىل 
فيك«. ويضيف  احلياة ونحن  فينا  أنت  ترحل عنا،  مل  أبا جهاد  يا  فأنت  عهدك وقسمك، 
البيان: » فلك العهد أن يبقى العهد ولك القسم أن يبقى القسم. ولنحرق األرض ونزلزهلا 
حتت أقدام الطغاة الصهاينة النازيني إىل أن يرحلوا عن وطننا وأرضنا وإىل أن تقام دولتنا 

الفلسطينية املستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. فإما النرص أو الشهادة«.

»من مأمنه يؤتى احلذر »
اختراق جديد وجرمية مركبة بيد غدر فلسطينية هذه املرة

فخري العمريابو اهلولصالح خلف )ابو اياد(

الثورة  شهدهتا  التي  الداخيل  االغتيال  جرائم  وأبشع  األمنية  اخلروقات  أكرب  من  لعل 
الفلسطينية احلديثة، اجلريمة املرّكبة التي اقرتفت  يف متام الساعة احلادية عرش ومخس دقائق 
ليال من يوم 14 جانفي/ يناير 1991، ويف منزل  القيادي هايل عبد احلميد املعروف بأيب 
اهلول الكائن بقرطاج عىل مقربة من القرص الرئايس، حيث كان أبو إياد وفخري العمري 

يف ضيافته. 
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ويف غفلة من احلراس واملرافقني الذين الذوا بغرفة احلارس املعروف بعصفور يف أحد أركان 
حديقة املنزل بسبب هطل املطر، ولرغبة منهم يف متابعة تطورات حرب اخلليج عىل شاشة التلفزة، 
حتني اجلاين، محزة أبو زيد أحد حراس أيب اهلول الفرصة وتسّلل إىل مكان اجتامع املّضيف وضيفيه 
بعد أن أوهم اخلادمة بنّية تفقد شبكة الكهرباء التي ادعى أن هبا خلال قد يتسبب يف انقطاع التيار 
الكهربائي. وما إن واجه الثالثة يف الصالون حتى بدأ بإطالق النار فاستشهد أبو إياد والعمري 

عىل الفور وأصيب أبو اهلول بجراح فارق عىل إثرها احلياة بعيد وصوله املصحة.
يف حدود الساعة الثامنة والنصف ليال من يوم 14 جانفي / يناير كنت أتابع نرشة األخبار 
منشغال هبّم احلرب عىل العراق كغريي من الناس. يف تلك األثناء، تلّقيت خمابرة من قاعة 
العمليات بمصلحة محاية الشخصيات تفيد بوصول أيب إياد إىل منزل أيب اهلول. استغربت 
األمر لظّني أن أبا إياد مل يأت إىل بيت أيب اهلول منذ أشهر وتبني يل الحقا أنه سبق له أن خّصه 

بزيارة يف الليلة السابقة لوقوع اجلريمة. 
خرجت للقيام بدورية اعتيادية أتفقد خالهلا مقرات وإقامات القيادة الفلسطينية ابتداء 
بتلك املتواجدة باملنازه واملنارات وميتوال فيل )األحواز القريبة من العاصمة(. وملا كنت بنهج 
غرة جوان بميتوال فيل، أمام مقّري إقامة أيب إياد وأيب مازن، جاءين صبحي أبو كرش )أبو 
املنذر( عضو اللجنة املركزية حلركة فتح وسفري منظمة التحرير الفلسطينية باململكة العربية 
السعودية وسألني إذا ما كنت أعرف أين يوجد أبو إياد فأجبته عىل غري عاديت مراعاة  لظرفه 

بأنه يف ضيافة أيب اهلول. فاندهشت ملّا بدت عليه عالمات االستغراب عند سامع إجابتي.
وبينام كنت متوّجها صوب الضاحية الشاملية لتونس العاصمة لنفس الغرض، سمعت من 
خالل جهاز الالسلكي القار بالسيارة، نداء ضابط األمن التونيس املنصف إبراهيم، رئيس 
فرقة مرافقة أيب اهلول يقول فيه » تعّرض مقر أيب اهلول العتداء مسّلح وأن أبا اهلول مصاب 
ويطلب التعليامت يف شأن املكان األنسب لنقله إليه إلسعافه«. أرسعت حماوال بلوغ املكان يف 
أقرص مدة ممكنة، ثم سمعت نداء آخر من ضابط الرشطة إبراهيم غويلة رئيس فرقة مرافقة أيب 
إياد  يعلم فيه بوصوله صحبة املصابنْي أيب إياد  وأيب حممد العمري إىل مستشفى املنجي سليم 
باملرسى. وما كدت أبلغ املقر، حتى اعرتضني حافظ أمن مكلف بحراسة املنزل صحبة زميل 
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له ومها تابعان للمصلحة اخلصوصّية حلامية املنشآت الفلسطينية فأعلامين بإجياز بام حدث.
واملرافقني  احلراس  من  كبرية  جمموعة  املنزل  وصويل  عند  فوجدت  طريقي  واصلت 
الفلسطينيني يف حالة فزع، ومن ضمنهم أمحد سعيد الضابط األمني الفلسطيني املسؤول 
عىل احلامية األمنية أليب اهلول ورشح يل مالبسات احلادث وأعلمني بأن القاتل  متحصن 

بالطابق األول  حيتجز زوجة أيب اهلول وابنته وخادمتهم.
الحظت بجالء حالة التوتر واالضطراب البادّية عىل احلّراس واملرافقني األمنيني 
الفلسطينيني، وخاّصة فؤاد النجار رئيس فريق مرافقة أيب إياد،  الذي وجدته ماسكا 
سالحه وسبابة يده اليمنى عىل الزناد وكأنه يتأّهب ومن معه القتحام املنزل إللقاء 
القبض عىل القاتل أو تصفيته. ويف حلظة حاسمة أدركت أنه من األوىل يف هذه الوضعية 
اخللفي  بالصندوق  وتأمينها  وحفظها  ومجعها  األسلحة  بسحب  املبادرة  احلرجة 
لسياريت اإلدارية من أن ألج إىل داخل البيت ملعاينة ما جيري وربام البدء يف حماورة 
القاتل وذلك تفادّيا لتأّزم الوضع. هّدأت من روعهم ونّبهتهم إىل رضورة املحافظة 
عىل حياة الرهائن دون أن أجد يف ذلك أي اعرتاض أو تعّنت منهم بسبب تقديرهم 
يل وثقتهم يب. وأبقيت فقط عىل سالح الضابط الفلسطيني أمحد سعيد، املسؤول عن 
احلامية األمنية أليب اهلول  نظرا لقيامه بدور ضابط اتصال بيني وبني القاتل املتحّصن 

بالطابق العلوي من املنزل.
يف األثناء حّل باملكان املدير العام ألمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية عبد الرمحان 
بلحاج عيل الستجالء األمر بعد أن استمع للطلقات النارية فهو يسكن غري بعيد عن القرص 
وعن مقر إقامة أيب اهلول. وبعد أن استفرسين عاّم حدث، استحسن ما اختذته من إجراء جتميع 
أسلحة املرافقني وتأمينها، ثم انرصف ليعود يف ما بعد ومعه معدات حديثة كالواقيات من 

الرصاص واملفرقعات الضوئية والصوتية. 
  وقد أعلمني امحد سعيد أن القاتل محزة أبا زيد يطلب التفاوض مع إطار أمني تونيس 
وأيب  املوّحد  باألمن  أمني  كادر  ثائر،  أيب  احلنتويل  رياض  بمعّية  حاول  أنه  وأضاف  كبري. 
عرب أقرب احلضور إىل قلب القاتل وأحد املرافقني األمنيني أليب اهلول، ختليص الرهائن 
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الثالثة باحلسنى، لكن اجلاين أرّص عىل إحضار مسؤول أمني تونيس ليحرض له عاطف أبا 
بكر املنشق عن أيب نضال واملتواجد بتونس للتحادث معه بتعّلة إبالغه رسالة، وملا أبلغوه 
بوجودي واقرتحوا عليه التحدث إيّل والتفاوض معي رفض ذلك لسابق معرفته يب وبخروج 
ذلك عن اختصايص عىل ما يبدو.عندها  أبلغت قاعة العمليات املركزية السلكّيا بالطلب، 
فوجدت نفيس عىل اخلط مبارشة مع وزير الداخلية آنذاك عبد احلميد بالشيخ الذي كان 

متواجدا بقاعة العمليات املركزية وأمرين بانتظار التعليامت. 
يف األثناء التحق بنا بلقاسم سنطح، رئيس فرقة التدخل الرسيع التابع لفرقة الطريق العمومي 
وكان بمفرده وحاول دخول املنزل فمنعته طبقا للتعليامت غري أنه أرّص عىل موقفه. ويف غفلة 
مّني ملا كنت منهمكا يف مجع وتامني أسلحة املرافقني، متّكن من الدخول وبقي هناك إىل آخر 
العملية واقترص دوره عىل التحاور مع القاتل بتكليف ومتابعة من خلية األزمة التي تكونت 
حينها للغرض. وخالل جمريات التحاور طالب اجلاين بلقاسم سنطح التعريف بنفسه فألقى إليه 
ببطاقته املهنية فوقعت بالسّلم قبل أن تصل إليه فاضطر سنطح إىل تكليف أحد مساعديه بأخذها 
وإيصاهلا إىل محزة بعد أن جترد من كل مالبسه العلوية لطمأنة اجلاين. ويشار إىل أن سنطح أصيب 

بشظية رصاصة مرتّدة يف إصبعه جّراء إطالقات عشوائية متقطعة من القاتل.  
ثم حل باملكان مساعدي النقيب املنصف كريفة، رئيس املصلحة اخلصوصية حلامية املنشآت 
الفلسطينية ليتوىل إقامة حزام أمني لتطويق مرسح الواقعة. وتتاىل بعد ذلك وصول اإلطارات العليا 
لإلدارة العامة لألمن الوطني: أذكر من بينهم فرج قدورة، املدير العام إلدارة األمن العمومي - 
التونيس،  احلفيظ  – عبد  التدخل  لوحدات  العامة  لإلدارة  العام  املدير  القامطي  الصادق  العميد 
حمافظ األمن املركزي - عزالدين جنيح، مدير إدارة أمن الدولة - صالح الدين مراد مدير الرشطة 
العدلية - العقيد عبد اجلواد الصّيادي مدير إدارة أمن الشخصيات واملنشآت - حممد عيل القنزوعي 
مدير إدارة االستعالمات )املخابرات(-  رئيس منطقة األمن الوطني بقرطاج - وتم تكوين خلية 
أزمة. وكان املدير العام لألمن العمومي فرج قدورة ينسق مبارشة مع وزير الداخلية السلكيا ويمده 
بآخر املستجدات ويتلقى التعليامت. ويف األثناء  حرضت فرقة مقاومة اإلرهاب حتت إمرة النقيب 

التومي الصغري. وبعد معاينة ودراسة املكان بدأت يف إعداد خطة القتحام املنزل.
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وقد  األزمة.  وخلية  الفلسطينيني  األمنيني  بني  اّتصال  املكان، كضابط  بقيت عىل عني 
تدارسنا عديد التصّورات لفض املسألة. وألننا قد أدركنا بعد البحث يف األمر مع زمالء 
اجلاين أن كمّية الذخرية لديه حمدودة، واعتبارا ملا كان يلقاه من حظوة لدى عائلة الشهيد أيب 
اهلول، بام جعلنا نستبعد إمكانية االعتداء عىل رهائنه، تبنّي لنا أنه من األفضل اتباع أسلوب 
التحاور لتهدئة الوضع وكسب الوقت دون املجازفة. ثم أننا أيقّنا أن االستمرار يف التحاور 
إىل  بدفعه  ينتهي   كلفة  أقل  حلل  الستدراجه  األمثل  الطريقة  يمثل  القاتل  مع  والتفاوض 

االستسالم طائعا. وهذا ما جرى فعال.
ويف حدود الساعة اخلامسة صباحا انتهينا إىل حل أخري يتمثل يف اقتحام البيت فبدأنا 
بقطع التيار الكهربائي ثم تفجري قنبلة صوتّية – ضوئّية قد يكون هلا الوقع الكبري عىل نفسية 
القاتل  فخارت عزيمته وأيقن أنه ال مفر له من االستسالم أو املوت فرمى بسالحه من فوق 

واستسلم رافعا يديه، فأخذ إىل إدارة أمن الدولة للتحقيق معه.
واجلدير بالذكر أنه أثناء حمارصته، طرحت عدة أفكار لتخليص الرهائن منها فكرة دّس 
خمدر أو سم للقاتل بغية انقاذ الرهائن. إال أن هذه العملية مل تنجز خلطورهتا خاصة عىل حياة 
الرهائن. كام أن مقرتحا آخر طرح كحل ويتمثل يف تصفية اجلاين غري أنه تم أيضا استبعاد 

هذه الفكرة ودائام يف إطار احلفاظ عىل حياة الرهائن. 
وبعد اعتقاله والتحقيق معه من طرف األمن التونيس ُسّلم محزة لألمن الفلسطيني  بناء عىل 
طلب القيادة الفلسطينية، وهتربا من املسؤولية وحتّسبا لرد فعل ال حتمد عقباه من طرف تنظيم 
أيب نضال الدموي، يبدو أن السلط التونسية اشرتطت التعجيل بإبعاده خارج البالد ليحاكم 
وينّفذ فيه احلكم خارج الرتاب التونيس، وعليه فقد ُسّلم للجانب الفلسطيني بمطار تونس 
قرطاج عشية يوم 9 فيفري / شباط 1991، قبيل إقالع الطائرة التي نقلته إىل اليمن - أي: 
بعد ميض 23 يوم عىل اعتقاله - حيث حقق معه وحكم عليه وعىل أيب نضال والقياديني 
الكبريين يف تنظيمه اللذين توليا تعبئته وتنظيمه للقيام باغتيال أيب إياد. حكم عىل أربعتهم 
باإلعدام وهم صربي البنا أبو نضال ونعيم يوسف وعيسى جرادات من جمموعة أيب نضال 
غيابيا يف حني تم تنفيذ حكم االعدام يف محزة يف البحر األمحر. وأذكر أن الضابطني جهاد 
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الغول وفتحي محدي التابعني لطاقم محاية أيب عامر واللذين رافقا القاتل بالطائرة إىل اليمن 
أبديا خشيتهام من ردة فعل اجلاين وطلبا مني متكينهام من أصفاد بحوزيت لشده ملقعده بالطائرة.

يف يوم 17 جانفي/ كانون الثاين ويف موكب جنائزي خاشع عىل إيقاع الطلقات النارية 
الرمزية للجيش الوطني التونيس وبعد وصول القيادات الفلسطينية باخلارج وأحباء السالم 
منارصي القضية الفلسطينية ومناضليها، تم مواراة جثامني الشهداء الثالثة الثرى بمقربة 
شهداء فلسطني بالضاحية اجلنوبية للعاصمة التونسية محام األنف فتقبلتهم األرض التونسية 

التي أريد هلا أن تكون حضنا دافئا لشهداء احلرية والكرامة الوطنية.

إلقاء النظرة األخرية عىل جثامني الشهداء الثالثة قبل مواراهتم الثرى. ويظهر يف مقدمة الصورة من اليمني إىل 
اليسار: حممود عباس أبو مازن، اللبناين حمسن ابراهيم أمني عام منظمة العمل الشيوعي، نايف حوامتة، يارس 

عرفات، عبد الرحيم الزواري وزير اخلارجية التونيس، الشاذيل النفايت وزير الداخلية التونيس، عبد اهلل حوراين، 
فاروق القدومي واملؤلف.
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جانب من موكب تشييع جنازة الشهداء بحضور قيادات فلسطينية وتونسية يف مقدمتها الرئيس الفلسطيني أبو 
عامر ووزير الدفاع التونيس احلبيب بولعراس وأبو عالء ومجال الصوراين وأبو املنذر ويارس عبد ربه وممدوح نوفل 

وعبد الرحيم أمحد ومروان عبد احلميد وعائالت الشهداء وذوهيم.
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حملة عن الشهــداء الثالثـــة

الشهيد صالح خلف »أبو إياد«.

املؤلف مع الشهيد أبو إياد بدار فضال بتونس -ربيع  1989

 
ولد صالح مصباح  خلف بيافا عروس البحر يف اليوم املتمم لشهر آب / أوت من سنة 
يافا ومعها اجلزء األكرب من فلسطني  نزح عنها ككثري من  النكبة واحتالل  1933، وإثر 
أصحابه وهّجر وعائلته قرسيا إىل غزة من موطنهم األصيل، كام حصل مع  كثري من سكان 
جنويب  فلسطني، ومن غزة حيث أتّم تعليمه الثانوي شّد الرحال جمددا إىل مرص سنة 1952 
لطلب العلم حيث تعّرف هناك عىل الطالب حممد يارس عبد الرؤوف القدوة احلسيني ونشطا 
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معا من خالل رابطة الطاّلب الفلسطينيني فيام بني سنتي 1952-1956، ثم من خالل رابطة 
اخلرجيني الفلسطينيني. ثم قّدر هلام أن يواصال املسرية بعد أن التقيا  جمّددا يف الكويت التي 
هاجر إليها القدوة ثم صالح خلف بعد أن عمل بغّزة مدّرسا لفرتة قصرية. وهناك التقيا 
بالعديد ممن أصبحوا يعرفون بمؤسيس حركة فتح كربى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد نكسة جوان / حزيران 1967 ودخول فتح معرتك العمل العسكري والسيايس 
العلني انطالقا من األردن، ذاع صيت أيب إياد باعتباره من كبار منّظري فتح وأحد كبار قادهتا 
األمنيني. وقد طغى اسمه عىل كثري من أسامء أقرانه ونظرائه إثر أحداث سبتمرب / أيلول 
واغتيال رئيس وزراء األردن وصفي التّل يف القاهرة بتاريخ 28 نوفمرب / ترشين ثاين 1971 
ثم عال اسمه يف اآلفاق بعد عملية احتجاز الرهائن اإلرسائيليني أثناء دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية املقامة يف ميونخ بأملانيا من 5 إىل 6 سبتمرب / أيلول سنة 1972 والتي نفذهتا منظمة 
أيلول األسود التي نفذت عملية اغتيال وصفي التل والتي نسب إنشاؤها وتسيريها إىل أيب 
اياد. وكانت العملية هتدف إىل اإلفراج عن 236 معتقاًل يف السجون اإلرسائيلية معظمهم 
من الفلسطينيني باإلضافة إىل كوزو أوكاموتو أسري عملية مطار اللد وأحد عنارص اجليش 
األمحر الياباين. وللتذكري انتهت العملية بمقتل 11 رياضيًا إرسائيليًا و5 من منفذهيا ورشطي 

وطيار مروحية أملانيني.  
وملا أجليت املنظامت الفلسطينية عن األردن انتقل  أبو إياد معها وهبا إىل بريوت حيث 
بجهاز  عرف  فلسطيني  أمني  جهاز  أكرب  وبمسؤول  فتح.  يف  الثاين  بالرجل  يعرف  أصبح 

األمن املوحد.
وبعد عرش سنوات ونّيف وحتديدا يف صيف 1982 حّط الرحال مع القيادة بتونس إثر 
إجالء املنظامت الفلسطينية عن لبنان. وكان قدره أن يموت ويدفن يف األرض التي أحّب 

وبني من أحّب.
يمتاز أبو إياد بثقافة واسعة حّفزته ضمن عوامل عدة لتدوين  سرية حياته يف كتاب عنوانه 

»فلسطيني بال هوّية«.
ويف كتابه هذا خّط مالمح شخصيته فقال »كنت حفيد شيخ، وأيب مسلم ال يقطع فريضة، 
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إال أّن تسامح وسطي وبيئتي العميق، أبعدين عن إيديولوجية اإلخوان املسلمني. وبخالف 
ذلك، فإن ميويل الطبيعية كانت حتملني عىل أن أنضّم إىل ركب قومي علامين ال يزال علينا 

أن نوّضح شكله وجوهره«. 
ويف خامتة كتابه خيط مالمح شعبه ومستقبله فيقول »غري أن شعبنا سيلد ثورة جديدة وينجب 
فإرادة  الصهاينة.  عىل  خطرا  وأشّد  وجتريبا  دراية  أكثر  وقادة  حركتنا  من  بأسا  أعظم  حركة 
الفلسطينيني التي ال ترد يف مواصلة املعركة كائنا ما كانت الظروف، هي حقيقة ال تأتيها الريبة 

من بني يدهيا وال من خلفها. ونحن عازمون عىل البقاء كشعب وسيكون لنا ذات يوم وطن«.
 عاش أبو إياد لقضيته وسّخر هلا كل حياته. ويف سنة 1959 انطلق يف الكويت يف تأسيس 
حركة فتح بمعية كل من يارس عرفات أبو عامر وفاروق القدومي أبو اللطف وخليل الوزير 
أبو جهاد وكان طوال مسريته النضالية مسؤوال عىل االستعالمات ومقاومة التجّسس بمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
ومن ضمن املعطيات الواردة بشأن حياته بدائرة املعارف احلرة ويكيبيديا لعب أبو إياد 
دورا أساسيا يف طرح برنامج 1968 مقرتحا عىل اإلرسائيليني القطع مع الصهيونية وبناء دولة 
ديمقراطية متعّددة املعتقد عىل كامل أرض فلسطني. ويضيف نفس املصدر أنه حاول يف سنة 
1985 بمعية يارس عرفات لقاء شمعون برييز بوساطة فرنسية. ويف 5 جانفي / يناير 1989 
رصح يف  حديث صحايف أدىل به جلريدة عكاظ السعودية قائال: منظمة التحرير الفلسطينية 
تسقط الفصل 19 من امليثاق الوطني الفلسطيني الذي حيدد املوقف االسرتاتيجي الفلسطيني 

من وجود الكيان الصهيوين وطبيعة التعامل معه.
هذا جتاه العدو الصهيوين، أما جتاه الواقع الفلسطيني والعريب فإنه حيدد مسلكية النضال 
الفلسطيني بقوله »إن مؤسيس فتح أقسموا اليمني عىل التصدي لكل حماولة إلخضاع احلركة 
الوطنية الفلسطينية إلرشاف حكومة عربية كائنا ما كانت هذه احلكومة وعىل السهر عىل أاّل 

يستعيدها أي بلد شقيق إىل حظريته«.
ومن األمور التي كّلف أبو إياد بتوضيحها وإزالة ما علق هبا من لبس يف أذهان الرأي 
العام الغريب املتأثر بالدعاية الصهيونية، حرصه عىل التفريق الصارم بني املقاومة واإلرهاب، 
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ليدفع عن املنظمة ما اجتهد أعداؤها وخصومها لوصمها به، خصوصا إثر بعض العمليات 
اخلاصة املتلبسة بظروف خاصة كعمليات خطف الطائرات وعىل وجه اخلصوص ما قامت 
بأيلول  وقتها  تنظيم سّمي  قام هبا  التي  العمليات  ثم بعض  األردن،  الشعبية يف  اجلبهة  به 
األسود إثر املجازر التي عانتها املقاومة الفلسطينية يف األردن عام 1970 ونسب تأسيسه 
وتسيريه أليب إياد ودفع للقيام ببعض العمليات الظرفية  اخلاصة لتخليص أرسى ورهائن 

او لالنتقام ملقتل أبرياء. 
ويف هذا الصدد يقول إيريك رولو يف مقدمة كتابه منتقدا، ضمنيا حرص أيب إياد هذا 
عىل تربئة الفلسطينيني من هتمة اإلرهاب وعىل تنبيه الرأي العام إىل الفرق بينه وبني املقاومة 
املرشوعة: » كانت مسألة اإلرهاب موضوعا حلوارات طويلة وأحيانا لنقاشات حامية أثناء 
فرتة التحضري إلنتاج هذا الكتاب...إن املقولة التي يدافع عنها...هي األقل طرافة؛ ففي 
الثوري، وتلك  بالعنف  التي يستحسنها....يصفها  العمليات  التحليل نراه يميز بني  هناية 
أنه  باملقابل سنجد  الطائرات...  التي يدينها ويدمغها باإلرهاب، خصوصا عملية خطف 
يضفي صفة الرشعية عىل عمليات كعمليتي ميونخ واخلرطوم ضد الدبلوماسيني األمريكيني 

والسعوديني وعملية طريق حيفا تل أبيب يف مارس / آذار 1978«.
القيادات املعارصة له والالحقة عليه أضيف  ولتمّيزه بسعة ثقافته مقارنة مع كثري من 
إىل ما سبق التلميح إليه أن قراءاته كانت كام يذكر بنفسه، قراءات انتقائية، لكنها متنوعة 
من ماركس ولينني إىل ميشال عفلق  إىل سيد قطب ففرانس فانون إىل قصص املغامرات 

والكتب البوليسية. 
ورغم أنه مل يغرم بالكتابة، إال أنه كتب سنة 1958 مرسحية بعنوان »أيام جميدة« يصفها 
بقوله: »تقوم حبكتها عىل رحيل عام 1948... وكان النص يقوم أساسا عىل ذكريايت اخلاصة 
حول رحيل عائلتي يف املركب وكذلك بالطبع عىل النهاية املأساوية للزوجني اللذين ألقيا 
بنفسيهام يف البحر السرتجاع ابنهام املرتوك يف يافا... وقد القت املرسحية نجاحا كبريا عىل 
امتداد عدة أشهر يف كافة خميامت الالجئني يف غزة قبل أن يتم إخراجها يف العديد من بلدان 

اخلليج العريب«.
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التحرر واستفاد منها وأقام عالقات وّد  إياد عىل جتارب كثري من حركات  أبو  واطلع 
وعمل مع كثري من قادهتا كقادة الصني وفيتنام  واجلزائر عىل وجه اخلصوص.

 ومن منطلق املسؤوليات الكربى التي اضطلع هبا يف منظمة التحرير الفلسطينية، متّكن أبو 
إياد من نسج شبكة واسعة من العالقات مع أجهزة املخابرات الغربية. وجيدر التذكري يف هذا 
الصدد بأن أّول اتصال رسمي عىل مستوى عال كان له مع املخابرات الفرنسية عقد يف أوائل 
ثامنينات القرن املايض بوساطة تونسية قام هبا آنذاك كاتب الدولة لألمن الوطني التونيس أمحد 
بّنور. وقد أشار إىل تلك الوساطة وذلك اللقاء رفيق الشيّل الذي ظل لفرتة طويلة واحدا من كبار 
أطر إدارة األمن الوطني التونيس، أشار إىل ذلك يف مذكراته املنشورة أوائل ربيع سنة 2012،  
بعنوان »أعراض قرطاج« )ص 146 – 151( حيث يذكر أنه هو من توىّل بنفسه استقبال أيب إياد 
بباريس واصطحابه ملكان لقائه مع مستشار الرئيس الفرنيس ميرتان Mittérrand للشؤون اخلاصة 
 Joseph Franceschi وجوزيف فرانشسكي François De Grossouvre فرانسوا دي قروسوفر
كاتــب الدولــة الفرنيس لألمـن الوطني. ويف هذا الصدد يقول : » تونس التي كانت متيل عىل 
الدوام إىل اخليار الديبلومايس قد لعبت دورا مهاّم يف ترتيب االتصاالت األوىل بني الفلسطينيني 
واألوروبيني... وبعد أن قبلت فرنسا بإجراء أّول اتصال مع الفلسطينيني، فإنه كان من الرضوري 
العمل عىل حسن إعداده واحلرص عىل أن يبقى ذلك طي الكتامن. وقد تقرر أن ينعقد هذا اللقاء 

ليال بشقة بإحدى العامرات بالدائرة 16 بالعاصمة الفرنسية باريس«.
وقد اضطلع رفيق الّشيّل بمهمة الرتمجة بني أيب إياد ومضيفْيه يف هذا اللقاء الذي أسفر 
حسب شهادته عن إعجاب شديد وتقدير فريد من طرف املضيفنْي بضيفهم الذي كانت 

صورته يف أذهاهنم قبل االجتامع ال تعدو أن تكون صورة إرهايب.
ويف تقييمه هلذا اللقاء ومدى أمهيته عىل مستقبل العالقات الفلسطينية األوروبية والفرنسية 
عىل وجه اخلصوص، يقول: »ما يمكن مالحظته حول هذا اللقاء هو ما إن وقف أبو إياد 
الذي قد يكون مسؤوال  الرجل  إذ مها بحرضة  بالبغتة  أمام مستقبليه حتى متّلكهام شعور 
عن عمليات »إرهابية« خطرية وأنه املطارد باخلصوص من قبل اإلرسائيليني...وبعد ساعة 
ونصف من التحاور الذي ختّللته أسئلة وأجوبة دقيقة، بدأ يرتاءى يل أن جّوا من التعاطف 
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والثقة بدأ ينبني بني املتحاورين الثالثة... أما من جانب أيب إياد فإن االنطباع لديه خيتلف، 
إذ كان أمام فرصة ذهبية عليه أن يستفيد منها كام ينبغي. كان عليه أن يكسب عىل واجهتني: 
إزالة هتمة اإلرهايب العالقة باألذهان وإبراز أّن كل فلسطيني هو باألحرى مناضل، ثم من 
ناحية أخرى إقناع حمّدثيه بعدالة القضية الفلسطينية وتأكيد عزم القيادة الفلسطينية حّل هذه 
املسألة بالطرق الديبلوماسية والعيش بسالم مع اإلرسائيليني، وأن الفلسطينيني مل تكن لدهيم 
نية إلقاء اإلرسائيليني يف البحر كام يزعم هؤالء«. ويضيف الشيّل: »وبرغم ما بدا عليه من 
إرهاق، فإن أبا إياد قد توّفق يف هذا اللقاء األول. وقد جاء ذلك عىل لسان دي قروسوفر 
الذي رصح يل بأن اللقاء كان عىل غاية من األمهية ومن املحتمل أن تتبعه لقاءات أخرى مع 

الفلسطينيني. أما زميله فرانشسكي فقد أّكد من جانبه هذا االنطباع«. 
هذا اللقاء الفرنيس الفلسطيني الذي كان فاحتة مرحلة جديدة بني الطرفني كان قد أشار 
 Les Maitres « يف كتاهبام Rémi Kaufferوريــمي كـوفر  Roger Faligotإليه روجي فاليقو
Espions، Histoire mondiale du renseignement. )أباطرة التجسس، تاريخ املخابرات يف 

العامل( حيث نقرأ يف هذا الكتاب ما ييل: »من أنصار اخلط املعتدل يف سياسة منظمة التحرير 
الفلسطينية، كان أبو إياد حيتفظ بعالقة تفاهم وثيقة مع مسؤول األمن الوطني التونيس أمحد 
بنور. يف سبتمرب/ أيلول 1981، أرّس أبو إياد لصديقه بأنه يواجه مشكلة بسيطة يف ظاهرها، 
لكنها جد شائكة. ويتمثل ذلك يف أن ال بّد له أن يتحّول إىل الكويت لشأن متأكد وال يوجد 
خط مبارش يربط بني تونس والكويت. كام أن السفر عرب باريس حمفوف باملخاطر بالنسبة 
للفلسطينيني ال سيام وأن أبا إياد مدرج، بسبب أنشطته السابقة، بلوائح »اإلرهابيني الدوليني« 

الذين تطاردهم املخابرات العاملية.
وقد أدرك أمحد بنور أنه إزاء فرصة سانحة إلجراء مصاحلة بني الفرنسيني والفلسطينيني. 
لذلك سارع باالتصال هاتفيا بفرانسوا دي قروسوفر مستشار الرئيس ميرتان للشؤون اخلاصة 
ليحصل عىل تأمني عبور أيب إياد بسالم. وأكثر من ذلك فقد توصل إىل ترتيب لقاء قصري 
بني صديقه الفلسطيني وكل من فرانسوا دي قروسوفر وجوزيف فرانشسكي كاتب الدولة 

الفرنيس لألمن الوطني. 



212

وقد فسحت هذه البادرة املجال التصاالت منتظمة بني أيب إياد وكل من وزير الداخلية 
الفرنيس قاستون ديفار Gaston defferre  ثم من بعده بيار جوكسPierre Joxe  ومدير إدارة 
املصالح الفنية الفرنسية )D.S.T( إيف بوناي Yves Bonnet الذي حتّول عديد املرات إىل 
 Bernard Gérard تونس ملالقاة أيب إياد. وقد تواصلت هذه اللقاءات مع خلفه برنار جريار

..Rondoومساعده العقيد روندو

الشهيد هايل عبد احلميد أبو الهول

املؤلف مع الشهيد أيب اهلول بدار فضال بتونس - ربيع 1989
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بسبب شّح املعلومات املوثّقة عن الشهيد أيب اهلول، سأعتمد يف جّل ما سأورده ويف كل 
ما سأقتبسه عنه عىل شهادات فيه أدىل هبا العديد من قيادات فتح ومنظمة التحرير والقوى 
الوطنية اللبنانية مجعها مكتب الشؤون الفكرية والدراسات يف حركة فتح ونرشها يف كتاب 

بعنوان »ذكريات مع الشهيد هايل عبد احلميد« يف طبعته الثانية الصادرة سنة 1992.
ولد هايل عبد احلميد بصفد شامل فلسطني يف حدود سنة 1936وعاش فيها حتى سنة 
1948 حيث أجرب عىل الرحيل رفقة مجع من أطفال القرية إىل دمشق بناء عىل أمر من جيش 
اإلنقاذ الذي دعا إىل إخالء البلدة من املدنيني حتى يتمّكن من الدفاع عنها وصّد هجامت 
العصابات الصهيونية عليها بأقل اخلسائر يف صفوف املدنيني، لكن أمام تشبث أصحاب 
األرض بالبقاء واستعدادهم للموت يف سبيل الوطن، قبل جيش اإلنقاذ باالكتفاء بإخراج 

األطفال دون بقية السكان.
 انضّم والده إىل املجاهدين يف ثورة 1936 وتروى عن سكان املنطقة شهادات يف شجاعته 
وإقدامه وبالئه احلسن يف قتال العدو. وتويّف عام 1942 خمّلفا أبناءه الثالثة فريال وهايل 

ومروان وهم ما زالوا يف عمر الورود.
يف دمشق احتضنه عّمه الذي حلق به بعد مدة قصرية هو وبقية أهايل صفد ملّا أجلوا عنها 
بعد أن سقطت بيد الصهاينة إثر فشل جيش اإلنقاذ يف رّد هجامت عصاباهتم املتتالية عىل 

البلدة ونواحيها.
ويف طفولته، صار هايل بمثابة أب يرعى أخويه فريال ومروان، أي أنه تعّود مكرها عىل 
حتمل املسؤولية طفال، ما قد يكون أسهم يف نضوجه املبّكر وقدرته عىل حتمل املسؤولية ويف 
طبع خلقه الكريم بام هو معهود عنه من رقة ولطف وعطف يشهد هبا مجيعا كل من خالطه 

أو عرفه عن قرب.
لقد نشأ رجال قبل أن يبلغ سن الرجال، حسب تعبري شقيقه مروان...الذي يقول 
عنه: كان ما يزال تلميذا يف املدرسة االبتدائية حني محل اهلّم الوطني وراح يبحث عن 
أّول تنظيم رّسي هدفه حترير  أنشأ  خالص. وكان ما يزال يف املدرسة االعدادية حني 
فلسطني وكان يف املدرسة الثانوية حني صار قائدا طالبيا معرتفا به من الطالب، وكان ما 
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يزال طالبا يف اجلامعة حني راح ينشغل هبموم الساحة العربية والساحة الدولية وتأثرياهتا 
عىل قضية وطنه.

عام 1958 اختذ قراره باالنتقال من دمشق للعيش يف وطنه وبني شعبه يف قطاع غزة، 
حيث تقيم أمه منذ زواجها بزوجها الثاين الذي أعقب وفاة والده، وتشاء األقدار أن يبلغه 
نبأ وفاة أمه ليلة عزمه عىل الرشوع يف السفر، لكن هذا مل يثنه عن عزمه، وزار قربها ما دامت 
أشهر  إال بضعة  تدم  مل  إقامته هناك  أن  احلياة. غري  قيد  األقدار حالت دون رؤيته هلا عىل 
رّتب فيها وضع اخوته لألم. ثم رجع إىل دمشق. ومنها سافر إىل املانيا ملزاولة تعليمه العايل 
حيث تعّرف عىل هاين احلسن وكّون أّول فرع لالحتاد العام لطلبة فلسطني يف دارمشتات 
وفرانكفورت. كان من أنشط فروع االحتاد يف أوروبا. ويف عام 1963 توجه ضمن 21 ممثال 
لالحتاد يف أوروبا حلضور املؤمتر الثالث لالحتاد املنعقد بغزة حيث انتخب عضوا يف اللجنة 
التنفيذية مسؤوال عن العالقات الداخلية ومنذ ذلك أصبحت القاهرة مقره شبه الدائم بعد 
شديد معاناة القاها من جهاز األمن املرصي بسبب  جنوحه الشديد إىل االستقالل بالعمل 
الوطني الفلسطيني، انتهت إثر استقباله من لدن مجال عبد النارص الذي أعجب به وأمر 
بالتعامل معه باحرتام. وبمرور األيام توطدت عالقته بالقيادة املرصية وأصبح ممثال لفتح 
ومعتمد اقليمها بمرص، وقد أسهمت هزيمة حزيران / جوان 1967 يف توطيد هذه العالقة 

ويف إثامرها دعام ال حمدود للثورة الفلسطينية. 
األمن  جلهاز  مفّوضا  عنّي  السبعينات   أوائل  ففي  بفتح،  مهام  عدة  اهلول  أبو  تقلد 
واملعلومات ثم عنّي ممثال حلركة فتح يف لبنان حتى عام 1973 حيث تم اختياره عضوا يف 
اللجنة املركزية إثر استشهاد القياديني أيب يوسف النجار  وكامل عدوان. ثم  توىّل اإلرشاف 
عىل جهاز األمن املركزي عوض أيب إياد. وإثر العدوان اإلرسائييل عىل لبنان صيف 1982 
وبعد اخلروج القرسي من بريوت، سافر أبو اهلول إىل دمشق وافتتح له مكتبا فيها. يف األثناء 
حدث االنشقاق الشهري يف حركة فتح بدعم وتأييد وختطيط من النظام السوري، لكن ذلك 
مل يؤثر يف معنويات أيب اهلول إذ أرّص عىل التحدّي والبقاء بدمشق معقل املنشقني ليستنفر 
كوادر فتح وليثّبت من يف قلوهبم زيغ عن طريق فضح أبعاد خمطط نظام دمشق ومراميه 
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من االنشقاق وليحاول رتق العالقة مع السوريني. وملا انسّدت السبل كلها، ويف أعقاب 
خروج كل قيادات فتح من دمشق انتقل إىل خط املواجهة مع املنشقني بطرابلس حيث كان 
أبو جهاد وحيث التحق هبم أبو عامر، ليخوضوا آخر املعارك بلبنان لكن هذه املرة ليس مع 
العدّو الصهيوين وال مع  القوات اللبنانية بل مع أخوة السالح الذين أغراهم النظام السوري 
وأشياء أخرى باالنشقاق بل بحمل السالح ضد املخيامت وضد قيادة أيب عامر. وقد انتهت 
املعارك مع نظام دمشق وأعوانه باخلروج من طرابلس بعد حوايل العام من اخلروج األول 

الكبري أعني اخلروج من بريوت.
إذا؛ استقر املقام بأيب اهلول بتونس، حيث ظل عىل رأس جهاز األمن املركزي، كام انضافت 
إليه مهمة اإلرشاف عىل جهاز القطاع الغريب عوض أيب جهاد إثر استشهاده. وعاش يف كنف 
االنسجام التام مع اخوته يف القيادة وظل حمل احرتام القيادة واألطر وحتى أبسط العنارص 

يف جهازه وحرسه، وذلك بفضل بساطته وسامحته ورحابة صدره ورفعة أخالقه.
وقبل شهرين من عملية اغتياله، كان شقيقه مروان ذات مساء شاهدا عىل أمسية تصالح 
بينه وبني أيب إياد مجعتهام عىل مائدة عشاء ببيت عبداهلل االفرنجي إثر خالف عادي، وقد 
عّلق شقيقه عىل املشهد تعليقا مؤثرا قال يف آخره: »تكّشف يف ذلك املساء اجلانب اإلنساين 
من شخصيتيهام الذي حتجبه يف العادة ضخامة األعباء التي يضطلعان هبا... كانا بريئني... 
وبراءهتام هذه التي مجعتهام يف احلياة صديقني مثلام مجعهام الوالء للوطن واإلحساس باملسؤولية 
زميلني يف قيادة الثورة، فصارا ال يفرتقان إال ليلتقيا من جديد. وأكاد حتى أوقن أن القدر 

كان انتدهبام ليستشهدا معا، إنام تعّمد ذلك كي ال يفرتق احلبيبان بعدها أبدا«.
ويف ذكرياته عن أيب اهلول، يثّمن أبو اللطف علّو أخالق الرجل ولطفه ويثني عىل حياته 

األرسية كام يثّمن جهوده يف سبيل رتق الصدع الدائم مع سوريا.
»إنه كان صاحب دعوة مميزة هي يف  فيقول يف ذكرياته عن أيب اهلول  أّما حممد صبيح 
عنواهنا العام، الدعوة إىل بناء الكيان الوطني واستقالل العمل الوطني الفلسطيني وإيالء 
شعب فلسطني مسؤولية الريادة وأخذ زمام املبادرة يف العمل من أجل حترير الوطن عىل أن 

يشكل هذا حافزا للمحيط العريب كي يتحرك يف االجتاه ذاته«.
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أما أبو مازن فيذكر أليب اهلول مآثر كثرية، منها حرصه عىل احرتام املؤسسات الرسمية 
التي ينتمي إليها، ورفضه احللول الثنائية أو اجلانبية البعيدة عن الرشعية، وحرصه الشديد 
عىل صون العالقات مع زمالئه ومرؤوسيه وعىل ترطيب األجواء بني األخوة. ويصفه بكونه 
متشددا يف مواقفه يرفض فكرة التنازالت بل يرفض تصّور أي حّل ال يعيده إىل مدينة صفد، 
يف إشارة واضحة إىل متسكه بحق عودة الالجئني. ويذكر أنه كان يتحّفظ باستمرار عىل كل 

املبادرات السياسية التي تتقدم هبا املنظمة أو توافق عليها اللجنة املركزية حلركة فتح.
وخيتم أبو مازن ذكرياته عن أيب اهلول بالقول: »إن حياة أيب اهلول جزء هام من حياة 
حركة فتح والثورة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وإّن تاريخ حركة فتح والثورة 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ال يكتمل أبدا دون أن يذكر فيه أبو اهلول مشعال من 
املشاعل التي أضاءت الطريق وسارت عىل درب التحرير وقضت من أجل قضية الوطن 

وحتقيق شعار التحرير«.

الشهيد فخري العمري
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شاءت األقدار أن يشارك  فخري حممود العمري صفّيه أبا إياد يف  كثري من األشياء من 
مكان الوالدة إىل مكان الوفاة وحلظتها حتى إىل األرض التي وارت جثامنيهام.

1936 بمدينة يافا أشهر مدن الساحل الفلسطيني. ويعود فخري يف  ولد فخري عام 
أصله إىل قرية »صندله« الواقعة بمرج ابن عامر أخصب أرايض فلسطني إن مل نقل الدنيا 
قاطبة، وتقع صندلة ما بني مدينتي جنني والفولة أو العّفولة الواقعة بمنتصف الطريق بني 

جنني والنارصة التي ارتبط اسمها تارخييا باسم السّيد املسيح عليه السالم.
وقد نزحت أرسة العمري أو عشريته إىل صندلة من قرية جماورة اسمها »عّرانة«

والعمري: نسبة إىل سيدنا عمر بن اخلّطاب ريض اهلل تعاىل عنه.
وقد ُسّلمت قريته تسليام إىل الصهاينة بموجب اتفاقية »رودس« للهدنة بعد أن أفشل 
صمود األهايل وجيش اإلنقاذ واجليش العراقي ومجاهري املتطوعني الفلسطينيني  والعرب 
هجوم الصهاينة عىل جنني يف معركة تارخيية فاصلة قامت يف شهر حزيران/ جوان 1948 
انتهت بإجالء الصهاينة عن مرج ابن عامر كله وإيصاهلم إىل مشارف حيفا حيث توّقف 
اجليش العراقي بحجة عدم صدور أوامر بمواصلة اهلجوم وهي التي كان يعرّب عنها أفراد 
اجليش العراقي بعبارة عامية عراقية ُحفرت يف الذاكرة الفلسطينية جيال بعد جيل، وهي 
أن  العراقي  للجيش  املعاكس  للهجوم  قّدر  لو  إنه  العارفون:  ويقول  أوامر«  قوهلم »ماكو 
يتواصل النتهى الكيان الصهيوين. ويف املقابل لو نجح هجوم الصهاينة عىل جنني لتقّلصت 

مساحة الضفة إىل النصف.
جتارة  يف  والده  عمل  حيث  للرزق  طلبا  يافا  استوطنت  الصغرى  أرسته  أن  ويبدو 
احلمضيات التي كانت تشتهر هبا يافا إن مل نقل كانت تعّد من أشهر مدن الدنيا يف احلمضيات 

جودة وتنوعا وغزارة إنتاج.
وفخري هو واحد من أرسة مكّونة من ستة أخوة ذكور هو ثالثهم ترتيبا من حيث السّن، 

ومعهم أختان.
إذا تفّتحت عينا فخري بيافا التي كانت من أكثر مدن فلسطني توترا بسبب تركيز الصهاينة 
عىل استيطاهنا وختطيطهم جلعل ضاحيتها تل الربيع/ تل أبيب عاصمة لدولتهم التي كان 
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جيري التحضري عىل قدم وساق إلعالن قيامها. وكان من أبرز قادة املقاومة يف املدينة ضد 
األنجليز والصهاينة عىل حد سواء الشيخ حسن سالمة والد أيب حسن سالمة قائد قوات 
ال17. ويبدو أن أرسة فخري كانت تدعم نضال حسن سالمة ما تسبب يف اقتحام األنجليز 
منزهلا وإتالف حمتوياته - عىل عادهتم - واعتقال أخويه األكرب منه سّنا. ومن الطبيعي أن 

تسهم هذه احلادثة وأرضاهبا يف تنشئة فخري تنشئة وطنية.
وإثر حرب املنظامت الصهيونية الرشسة بمؤازرة املستعمر الربيطاين؛ وترويعهم السكان 
العزل وارتكاهبم العديد من املجازر يف حق سكان األرض وإجبارهم عىل الرحيل بشتي 
الّسبل، هاجرت أرسة العمري كجّل األرس املنكوبة، هاجرت من يافا بحرا متجهة إىل مدينة 
املقام مل يطب هلم فرجعوا إىل غزة  1948 لكن  الكيان الصهيوين سنة  إثر قيام  بور سعيد 
واستقروا بمخيم الربيج جنوب مدينة غزة حيث استأنف فخري دراسته وعمل يف العطل 
خّطاطا جلودة خطه وحسنه. وبعد مدة حتّسن وضع األرسة املادي ما مّكنها من االنتقال 
للعيش بغزة املدينة وحتديدا بحّي صربا حيث تعرف عىل أيب إياد الذي كان يتحّفز إلنشاء 
تنظيم مقاوم. وبمرور األيام توطدت بينهام العالقة عىل أسس نضالية رصف وبقيا لصيقني 
إىل أن استشهدا معا رغم افرتاقهام وسفرمها إىل اخلليج كعادة الكثري من الفلسطينيني طلبا 

للقمة العيش. 
استقر فخري بالسعودية منذ سنة 1959 وظّل ينّسق تنظيميا مع أيب إياد. وبعد هزيمة 
جوان / حزيران1967 واحتالل الصهاينة ما بقي من فلسطني وسيناء واجلوالن، نشبت 
املقاومة الفلسطينية واختذت من األردن عىل وجه اخلصوص قاعدة هلا، وعال صيت فتح 
وتصّدرت العمل الفدائي وكان أن أرسلت فتح  فخري ضمن أول بعثة قادة أمنيني إىل مرص 
ضمن عرشة كان منهم أبو عيل حسن سالمة وأبو داوود »حممد داوود عودة« وجميد اآلغا. 
إثرها رجع إىل األردن حيث كّلف وأبو داوود بمكافحة التجسس داخل حركة فتح، وظل إىل 
حلظة استشهاده واحدا من أركان املطبخ األمني الفلسطيني املضّيق وعضدا أيمن أليب إياد.

اشتهر فخري بثالثة أشياء غّطت عىل بقية جوانب نضاله الثري، وهي: تكوينه مع أيب 
إياد جهاز الرصد باألردن، وعملية ميونيخ، وعملية الرباط. وتنسب إليه املشاركة يف كثري 
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من عمليات فتح وذراعها أيلول األسود فكرة وختطيطا وتنفيذا، حدث معظمها يف النصف 
األول من السبعينات كعمليات اغتيال عمالء شبكة املوساد بأوروبا، وحماولة احتجاز أعضاء 
احلكومة األردنية، ومهامجة إحدى طائرات رشكة اخلطوط اجلوية االرسائيلية »العال« وعملية 

األلعاب األوملبية بمدينة ميونيخ الشهرية.
وأرى أن أهم هذه العمليات وإن كانت مل تنتقل من القول إىل الفعل هي عملية القمة العربية 

املنعقدة بالرباط أواخر سنة 1974 ولذا حيسن التوقف عندها قليال نظرا لتبعاهتا الكربى.
بعد حرب رمضان اكتوبر / ترشين األول 1973 كان هناك تّوجه إلجياد حل تفاويض 
السادات.  أنور  حممد  املرصي  والرئيس  كسينجر  هنري  أمريكا  خارجية  وزير  له  خطط 
وكان احلل يقتيض إقصاء منظمة التحرير وإفساح املجال للملك حسني  للتفاوض باسم 

الفلسطينيني.
قبل قمة الرباط بسنة، وخالل قمة اجلزائر طرح مرشوع لاللتفاف عىل حماولة السادات 
/ حسني ينّص عىل االعرتاف بمنظمة التحرير ممثال رشعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. 
إال أن معارضة امللك حسني حالت دون مترير املرشوع. وبني القمتني نشط امللك حسني 
لتحقيق ما كان يصبو إليه فقرر الفدائيون قتله أثناء انعقاد قمة الرباط. إال أن عميال ليبيا 
يف صورة ثوري مساند للقضية وشى بالفدائيني وشاع خرب اعتزامهم قتل ملك املغرب 
وملك األردن والسادات وظّله جعفر النمريي، مما تسّبب يف اعتقال الفدائيني ومنهم 
العقل املدبر األول فخري العمري. وساءت العالقات الفلسطينية تبعا لذلك باملغرب 
وبلدان عربية أخرى. وبسبب اإلشاعات التي أمجعت عىل أن أيلول األسود ستقصف 
مقر القمة اضطر الزعامء العرب لتمرير قرار قمة اجلزائر الذي حال ملك األردن دون 
صدوره. ومل متض أيام بعدها إال وقد اختذ القرار بعدا دوليا متثل بدعوة الرئيس عرفات 
إللقاء خطابه الشهري يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ما فتح املجال أمام كثري من الدول 
العام الدويل من منظمة إرهابية اىل  الرأي  لالعرتاف باملنظمة وتصحيح صورهتا لدى 
حركة حترر وطني. وبعد مدة أطلق رساح العمري ورفاقه بتدخل من أيب إياد وحكمة 

من ملك املغرب احلسن الثاين.
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منفذ اجلرمية حمزة أبو زيد

من هو؟ وكيف أمكنه اخرتاق أكرب جهازي أمن يف املنظمة وقتل رئيسيهام معا ؟
ارتكب محزة أبو زيد جريمة مزدوجة، وقام بام يمكن اعتباره أكرب اخرتاق أمني يف تاريخ 
الثورة الفلسطينية. فقد أجهز عىل رئييس أكرب جهازي أمن يف املنظمة؛ ومها: صالح خلف 
أبو إياد رئيس جهاز األمن املوحد وهائل عبد احلميد أبو اهلول رئيس جهاز األمن املركزي 

الذي انضافت له إدارة جهاز الغريب منذ اغتيال أيب جهاد.
بارتكاب جريمة  آمره  إليها  ينتمي  التي  البلدة  وتشاء األقدار أن يكون محزة من نفس 

القتل صربي البنا أبو نضال.
ومحزة هذا هو: »محزة حممود عبد اهلل أبو زيد« أصيل بلدة الّسافرية من قضاء يافا أشهر 
مدن الساحل الفلسطيني.ولد بمخيم الوحدات الفلسطيني القريب من العاصمة االردنية 

عاّمن عام 1963 وتلّقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي والثانوي باألردن. 
 وأثناء االجتياح اإلرسائييل للبنان سنة 1982 تطّوع كغريه من آالف الفلسطينيني باألردن 
للقتال إىل جانب القوات الفلسطينية بلبنان، لكنه ألقي عليه القبض من طرف السوريني إثر 
دخوله األرايض السورية متسّلال من األردن، فسجن ملدة شهرين يف كل من درعا والسويداء 
القريبتني من احلدود األردنية، ثم بدمشق، حيث أطلق وسّلم للجانب الفلسطيني الذي مّكنه 
من دورة عسكرية ملدة شهرين متّيز خالهلا يف اختصاص الرماية مما أّهله للمشاركة يف دورة 

عسكرية خاصة بيوغسالفيا.
بعد انتهاء هذه الدورة، انتدب للعمل األمني بمكتب املنظمة ببلغراد لكن رسعان ما 
توّترت عالقته بمدير املكتب عىل خلفية تكليفه بالقيام بعمل منزيل رفضه معتربا ذلك انتقاصًا 

وإهانة ومّسا بالكرامة. 
إثر ذلك، أعيد إىل سوريا ومنها أرسل إىل باكستان ليلتحق بمكتب املنظمة هناك، لكن 
مقامه مل يدم طويال حيث أرسل إىل تونس يف صيف 1984 أين عمل حارسا يف جهاز األمن 

املركزي الذي يديره أبو اهلول.
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من تونس نقل محزة إىل املجر، لكن رسعان ما اختلف مع مدير مكتب املنظمة هناك ودائام 
لنفس السبب أي تكليفه بأعامل تعترب انتقاصًا ومسًا بالكرامة.

إثرها أعيد إىل تونس فأودع السجن ملدة شهر، وبعد اإلفراج عنه سافر إىل ليبيا لزيارة أخيه، 
فأقام عنده ثالثة أسابيع وعاد من جديد إىل تونس فكلفه أبو اهلول بالسفر للعمل بمكتب املنظمة 
مشاكله  رغم  تعيينه  فتّم  تونس،  إىل  جديد  من  فعاد  هناك  املسؤولني  مع  تشاجر  أين  بقربص 
املتكررة، ورغم ما أبداه من عدم االنضباط، للعمل حارسا مع أيب اهلول بمكتبه بضاحية املرسى. 
هناك التقى بأحد كوادر املنظمة حسن عبيد مسؤول املرافقني يف دائرة مفوض األمن فاشتكى له 

حاله فاقرتح عليه أن يرتك العمل مع أيب اهلول لاللتحاق بمكتب هواري ببغداد.
وبعد أن التحق هبواري ببغداد، مّكنه هذا األخري من دورة هناك، وملّا ساءت أوضاع 
هواري، سّفره وقتيا وضمن العديد مّمن كانوا معه، إىل املجر ومنها إىل تشيكوسلوفاكيا ثم 
إىل بولندا أين ساءت وضعيته املادية والنفسية بعد أن ختىل عنه هواري، فبقي مترّشدا ليجد 
نفسه لقمة سائغة ملن يتصّيده فكان الصائد املرتقب التنظيم الفلسطيني املنشق عن حركة 

فتح والذي يدعى فتح املجلس الثوري بقيادة صربي البنا أيب نضال.
ويف  سنة 1988 التقاه املدعو نارص الراشد أحد مسؤويل التنظيم املذكور الذي مل جيد 
صعوبة يف تعبئته وجتنيده ثم ترحيله إىل يوغسالفيا أين تلقفه املدعو كامل شكري، أحد أعوان 
أيب نضال، فتكفل بإيوائه واإلنفاق عليه ومواصلة اعداده مستعينا يف ذلك بزميل له يدعى 

خليل ثم أرساله يف مهمة اختباريه إىل كل من اليونان والفيليبني.
سنة 1989 استعاده التنظيم وأوفده إىل ليبيا مركز قيادة فتح املجلس الثوري. يف مطار 
طرابلس، استقبله واصطحبه املدعو عيسى جرادات القتياده إىل مقر التنظيم، حيث انطلق 
اإلعداد النفيس لتقبل فكرة اغتيال القائد الفلسطيني أيب إياد. ويف مرحلة متقدمة، توىّل أمره 
املدعو نعيم يوسف املتخصص بالعمل اخلارجي صلب التنظيم، فبدأ حيّبب لديه فكرة رضورة 
العودة إىل صفوف فتح ومن ثم العمل جمددا مع أيب اهلول بتونس ليتسّنى له أمر اغتيال أيب 
إياد، عند زيارته أيب اهلول لصعوبة اغتياله يف أماكن أخرى بسبب قوة احلراسة عىل أيب إياد، 

وكون أيب إياد كثريا ما يرتدد عىل أيب اهلول بحكم تداخل االختصاصني.
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يف أوائل ماي / أيار 1990 وأثناء زيارة أداها أبو اهلول إىل طرابلس اتصل به محزة معتذرا 
له عام سبق واستعطفه كي يغفر له زاّلته السابقة ويسمح له بالعودة للعمل معه. 

وبسبب طيبة أيب اهلول ورقة قلبه أذن له بالعودة بال روّية أو حتّر أو استشارة ومل يكن يعلم 
أنه بذلك القرار املتعّجل اخلطري قد وضع حّدا حلياته وحياة صديقه أيب إياد معا.

وبعيد املوافقة، أذن أبو اهلول برتتيب إجراءات عودة محزة، وبالتوازي سارع تنظيم أيب 
نضال برتتيب أمور عودة محزة ورسعان ما وجد محزة نفسه مبارشة بني يدي زعيم التنظيم 
أيب نضال الذي أمره بحزم باغتيال أيب إياد وبأن يطلق النار عىل نصفه العلوي عن قرب. 
ثم رشح له خطة اهلروب بعد تنفيذ العملية. والتي تقيض إثر نجاحه يف اغتيال أيب إياد أن 
يتوجه مبارشة إىل احلدود التونسية اجلزائرية  التي تبعد  حوايل مائتي كلم عن مكان احلادثة. 
وملزيد التمويه أوصاه بوضع لفافة قطنية مبّللة بسائل أمحر يستعمل إثر قلع األرضاس يف 
فمه ليوحي أنه كان يعالج عند طبيب األسنان ليعتذر عن الكالم كي ال يعرف من اللهجة  

كونه فلسطينيا، إىل أن جيد  من يرتقبه عند احلدود اجلزائرية  من أنصاره.
 ويف خامتة اللقاء الذي دام ساعة، والذي أعّد له أقرب املقربني من أيب نضال برسّية 
وإحكام ودهاء حسب ما ييش به وصف القاتل خالل التحقيق، ختم أبو نضال اللقاء 
بوعد ممزوج بوعيد قاطع يبدو أن صدامها ظّل يرتدد يف نفس محزة إىل أن أنجز املهمة، 
فقال له : إن وّفيت بام طلب منك فإن اخلري كل اخلري ينتظرك وعائلتك. وإال فالرش كل 

الرش ينتظرك وعائلتك.
 ويف يوم 14 ماي / أيار 1990 حّل القاتل محزه أبو زيد بمطار تونس قرطاج أين استقبله 
مسؤول حراسات أيب اهلول. ومن هذه اللحظة بدأ يتحنّي الفرصة املناسبة لتنفيذ خطته. 
وبعد  أقل من مخسة أشهر، مل تتهيأ له خالهلا فرصة تنفيذ املهمة كون األقدار مل تأت بأيب إياد 
إىل بيت أيب اهلول. استبد به السأم واخلوف ومتلكته الرغبة يف العدول عام كان يعتزم فعله، 
وعزم عىل مراجعة التنظيم يف األمر فاختلق تعلة ليمّوه هبا عىل أيب اهلول،  فادعى أنه يريد 
السفر لالطمئنان عىل شقيقته بليبيا، واحلال أن ال أخت له هناك، ولطيب أيب اهلول أذن له 

بالسفر دون أن يكلف أحدا البحث عن السبب احلقيقي لسفره.
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سافر محزة إىل طرابلس يوم 4 أكتوبر / ترشين األول 1990 حيث التقى بنعيم 
يوسف وحاول إقناعه بالتخيل عن العملية وعرض عليه القيام باغتيال عاطف أيب 
بكر امُلنشق عن تنظيم أيب نضال واملتواجد بتونس بدال من اغتيال أيب إياد، لكن هذا 
األخري كان صارما يف الرد عليه مرددا عىل مسمعه ما كان ختم به أبو نضال لقاءه 
معه من وعد ووعيد. ويبدو أن فكرة القتل عادت لتتملك مشاعر محزة من جديد 
النجاة  أسباب  أحد  لتهيئة  بطرابلس  إقامته  استغل  لذا  منه.   بد  ال  رشا  باعتبارها 
برشائه جواز سفر جزائري أحرضه معه إىل تونس ليستعني به يف اهلروب إىل اجلزائر 

فور تنفيذ اجلريمة. 
  وتشاء األقدار أن حيقق القاتل حلمه وحلم رئيسه األكرب بأيرس الطرق، فبعد حوايل 
الثالثة أشهر من عودته من ليبيا ومن انتظار الضحية، وحتديدا يف يوم 14 جانفي / كانون 
الثاين 1991 عىل الساعة الثامنة والنصف ليال، صادف أن حرض أبو إياد إىل منزل أيب اهلول 
ومل يكن محزة وقتها قد التحق بعمله. وملّا حرض محزة سأل زمالءه عّمن يف الداخل ملّا رأى 
سيارات رابضة من ضمنها سيارة أيب أياد. وبعد أن هّيأ نفسه للقتل واهلروب ووجد حيلة 

لدخول املنزل، نّفذ جريمته املروعة.
 ومن الالفت أنه عىل إثر ارتكابه جريمة اغتيال اثنني من رموز القيادة الفلسطينية، بل 
من مؤسيس حركة فتح، ومها أبو إياد وأبو اهلول ومعهام أبو حممد العمري، وبعيد حتّصنه 
بالطابق العلوي واحتجازه زوجة أيب اهلول وابنته وخادمتهام، طلب القاتل محزة أبو زيد من 
األمن التونيس إحضار عاطف أبو بكر لتصفيته متعلال أن لديه رسالة يريد أن يبلغها إليه، 

فقيل له إن عاطف ليس يف تونس اآلن بل إنه سافر إىل اجلزائر. 
  وأثناء التحقيق معه بعد جريمته، أشار محزة إىل عاطف أيب بكر باعتباره املتسبب 
الرئييس يف االنشقاق الكبري الذي حدث داخل تنظيم أيب نضال »فتح املجلس الثوري« 
الذي التحق به القاتل املنتسب هو وزعيمه إىل نفس البلدة »السافرّيه« ذلك االنشقاق 
الذي كان القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت أبا نضال يتخذ قرار تصفية أيب إياد وُيعّد 

لتنفيذه الرجل املناسب. 
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فمن هو عاطف أبو بكر املتسبب انشقاقه يف العملية؟

منها  مقربة  استشهد عىل  التي  الشهرية  »يعبد«  ببلدة   1946 عام  بكر  أبو  ولد عاطف 
املجاهد السوري الشيخ عز الدين القسام سنة 1935 والواقعة بمحافظة جنني شاميل الضفة 
الغربية. انطلقت طفولته بحسب ما ورد عىل لسانه يف سلسلة مراجعات أعدهتا القناة التلفزية 
العربية »احلوار«، عىل وقع ثورة23  جويلية / متوز 1952، ثورة الضباط األحرار بمرص 

بقيادة مجال عبد النارص.
كان أول انتامء سيايس له عىل ما رصح به أيضا  يف بداية الستينات عىل يد  أيب عيل مصطفى 
أحد أبرز قيادات اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني. وكان أبو عيل مصطفى قد قدم حينها من 

األردن ليستقر بجنني أين نشأ هو وأرسته.
األمريكية  باجلامعة  للدراسة   1966 سنة  يف  عاطف  انتقل  هو،  روايته  حسب  ودائام 
بالقاهرة لكن رسعان ما انقطع عن ذلك ليلتحق بحركة فتح بدمشق بناء عىل وساطة من 
شقيق له كان إطارا بفتح، حيث تم تكليفه بالعمل داخل الوسط الطاليب. وألسباب أمنية 
وتنظيمية، كان ال بد من تسجيله وبقية الشباب معه يف اجلامعة، فتحققت أمنيته يف استعادة 

الفرصة للدراسة وتّم تسجيله باجلامعة السورية يف شعبة اجليولوجيا.
بارش مهامه يف جتنيد الطلبة وإحلاقهم بحركة فتح، ومتدد نشاطه حسب قوله دائام، من سوريا 

إىل لبنان واألردن والعراق. مستغال جواز سفر أردين كان حيمله للتنقل بني هذه األقطار.
يف ماي / أيار 1983 انشق عن حركة فتح والتحق بتنظيم املنشقني الذي أطلق عليه 
فتح االنتفاضة، بقيادة أيب موسى وقدري وأيب صالح واملدعوم مبارشة من النظام السوري. 
انضم اىل تنظيم أيب نضال حاملا أن يزاوج بني االنشقاقني مما سيجعل منه زعيام كبريا بارزا، 
وينافس املرحوم أيب عامر يف تصدر احلركة الوطنية الفلسطينية. وبمرور األيام، احتضنه ابو 

نضال وأدجمه يف تنظيمه.
ويقول عاطف أبو بكر إن ما الحظه من أعامل إجرامية تراكمية ارتكبها أبو نضال جتاه 
املناضلني الفلسطينيني وسياسته املسيئة للقضية الفلسطينية هو ما دفعه إىل اختاذ قرار االنفصال 

عنه سنة 1989 ومن ثم العودة إىل أحضان حركة فتح واإلقامة يف كنف قيادهتا بتونس. 
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وقد اهتم أبو نضال عاطَف بعد انشقاقه أنه كان اخرتاقا داخل تنظيمه بتكليف من صالح 
خلف أيب إياد الذي جنده وعهد إليه بمهمة تدمري فتح املجلس الثوري من الداخل. وعليه 
فإن عملية اغتيال أيب إياد كان يرجى منها أن تطال عاطف أيضا حسب ما أفاده قاتل أيب 

إياد وأكده عمليا ملا طلب إحضار عاطف بدعوى تسليمه رسالة.
 ويف برنامج مراجعات املشار إليه، أورد عاطف العديد من املعلومات غري الدقيقة التي 
ختص الفرتة التي عمل خالهلا مع أيب نضال. وأمام هذا اخللط ال بد من إبداء مالحظات 
وطرح تساؤالت قد تضع األمور يف نصاهبا بخصوص الرواية التي رواها لينأى بنفسه عن 
أيب نضال يف جرائمه الكربى لظنه أن فضائحها طواها النسيان بسبب تشظي تنظيم أيب نضال 
وتبخره بإعدام أيب نضال نفسه وبسبب وفاة أو استشهاد الشهود األكثر اطالعا عىل جرائمه 
وأفعاله الشنيعة. وكم كنت أستغرب وأنا أتابع حلقات مراجعاته خصوصا عندما حترضين 
صورته وهو حمجوب عن األنظار بتونس يستجوب صباح مساء وتسجل عليه اعرتافاته 
الطوعية بكل الدقائق والتفاصيل واألرسار واخلفايا املتعلقة بأيب نضال التي كان يتداول 

عىل استخالصها منه بكفاءة واقتدار عاطف بسيسو ومن معه.
املالحظات  بعض  ألبدي  حفزتني،  تلك  املتلفزة  الدقيقة  غري  عاطف  رواية  أن  عىل 

واالعرتاضات  وألطرح عليه أسئلة منها:
ملاذا مل يتخذ عاطف قرار االنفصال عن أيب نضال إال بعد ميض حوايل ست سنوات   -
يف العمل املشرتك، وهو يدرك أكثر من غريه السلوك الدموي الذي يعتمده أبو 
الفلسطينيني، والذي راح ضحيته مناضلون كبار كان من  املناضلني  نضال جتاه 
أنه  وبام  ونعيم خرض....  قلق  ياسني وعصام رسطاوي وعزالدين  أبرزهم عيل 
عىل بّينة من كل هذه الفظاعات يف حق شعبه ورفاق دربه املزعومني، ملاذا الزم 
الصمت طيلة هذه املدة ومل يستيقظ ضمريه إال يف وقت متأخر. فهل هي حماولة 

هترب من املسؤولية باختالق الذرائع ؟ 
ويف ما يتعلق بادعائه بأنه دخل إىل تونس وقام بعديد االتصاالت والتحركات دون   -
إذن أو علم أو تنسيق مع أي طرف فلسطيني، أجزم أنا، من موقعي كرجل عمل 
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يف األمن التونيس قرابة األربعة عقود، وكنت عىل دراية تامة بتعقيدات العالقات 
الفلسطينية التونسية وجمرياهتا اليومية وحمدداهتا الثابتة، بأن هذا الكالم ال أساس 
له من الصحة. ذلك أن األمن التونيس وهو املسؤول األول، عمليا، عىل دخول 
الفلسطينيني وخروجهم بالتنسيق الكامل مع الدوائر الفلسطينية املسؤولة التي 
تكون هلا دوما الكلمة الفصل يف مثل هذه األمور. ولن يكون من املنطقي يف يشء 
أن يسمح األمن التونيس لعاطف أيب بكر بدخول تونس لو مل تكن املنظمة عىل 
علم بذلك، من خالل طلب كتايب يقدم للجهات املختصة من مكتب املنظمة بناء 
عىل طلب كتايب من القيادي الفلسطيني املستضيف والضامن واملتكفل بالقادم، 

سيام وأن اجلميع يعلم أن عاطَف كان الذراع األيمن أليب نضال. 
ورّدا عىل قوله بأن األمن التونيس أشار عىل أيب إياد برضورة أن ينتقل عاطف من  ـ 
املرسى لإلقامة باملنزه بسبب تعذر تأمني سالمته، يمكن القول بأن ذلك يتناىف مع 
حقائق األمور. فاألمن التونيس مكلف بحاميته فقط كمقيم فلسطيني وليس كقيادي. 
زد عىل ذلك أن عاطف لو كان حقيقة مهددا لدى إقامته باملرسى، فام الذي جيعله 
أكن عىل اطالع كامل  مل  بأين   أن أوضح  أريد  باملنزه؟  وهنا  يف مأمن عندما يكون 
بمجريات األحداث واألمور لكني عىل األقل أعلم علم اليقني أن عاطف أبو بكر 
دخل إىل تونس مع بعض املنشقني عن تنظيم أيب نضال كعبد الرمحان عيسى وغريه 
ومكث يف منطقة املنزه التاسع يف شقة تابعة ألحد الكوادر األمنية العاملني مع أيب 
إياد، ثم وبعد أن متت تسوية وضعيته مع األمن التونيس استأجرت له املنظمة منزال 
يف املرسى الكائن يف هنج النخيل عدد 12 حي النسيم، ثم انتقل فيام بعد إىل منزل آخر 

يقع بشارع بالل –عدد 29  )فيال قرطبة( باملنزه السادس.
وبخصوص ادعائه بتورط حممد عيل املحجويب يف عملية اغتيال أيب جهاد وزعمه   -
أن املحجويب هو من قطع االتصاالت اهلاتفية عن منطقة العملية، فإنه ال يستند إىل 
أبسط قرينة أو دليل. فاملحجويب مل يكن، كام يّدعي عاطف، مديرا لألمن الوطني 
وإنام كان كاتب دولة لألمن الوطني )وكيل وزارة(، مسؤوال أوال عن املخابرات 
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التونسية. وإذا كان قد زّج به يف السجن، فإن ذلك ليس له عالقة باغتيال أيب جهاد، 
وإنام كانت مكيدة دّبرت من قبل عنارص أمنية تونسية رفيعة مدفوعة إىل ذلك من 
قبل الرئيس السابق زين العابدين بن عيل الذي رام التخلص من املحجويب لعدة 
اعتبارات شخصية واستجابة لضغط من  زوجته ليىل. فحكم عليه بأربع سنوات 

سجنا قىض منها سنتني ثم أطلق رساحه.
ويف حديثه عن عملية اغتيال أيب جهاد قدم عاطف أبو بكر رواية غريبة أسندها  ـ 
أليب نضال فنسب إليه القول إن أحد الضالعني يف عملية االغتيال هو فلسطيني 
عميل للمخابرات اإلرسائيلية اسمه فاروق حسن حممود عثامن متّكن من الدخول 
إىل تونس يوم 1 أبريل/ نيسان 1988 ملراقبة أيب جهاد ورصد حتركاته ثم غادر إىل 
مالطة يف اليوم املوايل حلادثة االغتيال مستعمال جواز سفر مرصي. ومن الغريب 
أنه بّرر استعانة االستخبارات االرسائيلية هبذا الشخص املزعوم لكونه فلسطينيا  
يسهل دخوله إىل تونس. واحلال أن دخول أي فلسطيني إىل تونس كان خيضع 

إلجراءات أمنية صارمة من اجلانبني التونيس والفلسطيني كام أسلفت.  
ومن غري املقبول أن بطل الرواية هذا يغادر أرض تونس بعد االغتيال بيوم واحد إىل مالطا 
دون أن يتفطن له األمن التونيس ثم يستقل الباخرة يف اجتاه ليبيا ويف الباخرة يلتقي، صدفة، 
بأحد كوادر تنظيم أيب نضال فيخربه أنه ذاهب إىل طرابلس لرؤية أخيه هناك ويتبني أن أخاه 
هذا »نبيل« قائد معسكر تابع لتنظيم أيب نضال فينكشف أمره ويسقط يف عملية ابتزاز ثم 
خيتفي ويشاع يف وقت الحق أنه تم إعدامه بجنوب لبنان وأخوه ال يزال عىل قيد احلياة يقيم 
بدولة الكويت بصفته وقتها مسؤول تنظيم أيب نضال هناك؟! وقد أسهب يف روايته زاعام أن 
أبا نضال أرسل الشاعر األهوازي املعروف مظفر النواب إىل أم جهاد بتونس لينوب عنه يف 
تقديم واجب العزاء، وأن مظفَر عّزى وعاد بمثال لبيت أيب جهاد أعّده بنفسه مطابقا للمثال 

الذي صنعه القاتل املزعوم فاروق، وهذا كالم يعرتيه غموض كبري. 
واألغرب من اخليال أن ترتك االستخبارات االرسائيلية عميلها هذا الذي يقول  عاطف 
أّنه شارك فعليا يف عملية االغتيال ترتكه هييم عىل وجهه ليقع رسيعا يف شباك  أيب نضال؟!
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إاّل أنه وبرغم كل الروايات التي رواها عاطف أبو بكر فإن املوضوعية تقتيض أن أذكر 
أن اخلدمة الوحيدة التي قدمها عاطف للمنظمة بعد توبته أنه قام بتسليم املدعو حممد يوسف 
الطاهر )اسمه احلقيقي عيل فيصل( الذي كّلفه أبو نضال باغتيال الدكتور عصام رسطاوي 
أبو بكر باستدراجه إىل تونس عرب اجلزائر حيث اعتقلته  يف إسبانيا والذي ساهم عاطف 
أجهزة أمن منظمة التحرير وتم التحفظ عليه يف أحد البيوت التابعة لإلدارة املالية بضاحية 
الزهراء يف الضاحية اجلنوبية لتونس ثم جرى التحقيق معه وصدر يف شأنه احلكم باإلعدام 
وتم ترحيله يف أوائل شهر أفريل من سنة 1992 إىل السودان حيث أعدم هناك داخل أحد 

املعسكرات التابعة للمنظمة.

شهادات حول الواقعة

شهادات أخرى تسلط مزيد األضواء عىل مالبسات احلادثة جيدر التوقف عند البعض 
منها. ويف هذا السياق، يروي لنا املالزم األول التونيس املنصف إبراهيم، رئيس فريق محاية 

الشهيد أيب اهلول عىل النحو التايل:
» ليلة الواقعة، مل يأذن لنا الشهيد أبو اهلول كعادته باالنرصاف مبّكرا رغم أنه ليس له عىل 
ما يبدو التزامات متأكدة خاصة وأن الزعيم يارس عرفات كان رفقة عدد من القياديني يف 
مهمة خارج تونس. عند الساعة احلادية عرشة ليال، صعدت إىل داخل سيارة املرافقة الرابضة 
أمام املقر  وفتحت املذياع لالستامع للنرشة اإلخبارية املوجزة لالطالع عىل آخر مستجدات 
الوضع باخلليج، وبعد مدة ال تتجاوز اخلمس دقائق، سمعت طلقا ناريا كثيفا داخل منزل 

أيب اهلول فسحبت للتّو سالحي، وكذلك فعل زمالئي الذين تقّلدوا رشاشاهتم »الربيتا«.
اجتهت نحو الباب اخلارجي للمنزل فربز يل أبو اهلول يفتح الباب مرتنحا ثم سقط عىل 
األرض فبادرنا دون ترّدد ودون أن نعي بام جيري حولنا، أنا وأمحد سعيد وبعض املرافقني 
رفعه ونقله إىل السيارة وانطلقنا نحو املستشفى. ويف األثناء، بادرت بإعالم قاعة العمليات 
املركزية بأن املقر تعرض إىل هجوم وأن أبا اهلول أصيب، فأشاروا عيل من هناك بنقله إىل 
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مصحة التوفيق باملنار عىل بعد حوايل اثني عرشة كيلومرتا تقريبا من مكان احلادث.
 ويف طريقنا، بلغني عرب اجلهاز الالسلكي صوت زمييل ضابط الرشطة إبراهيم غويلة 
ليعلم أن أحد املرافقني هو من توىل إطالق النار عىل القياديني وأن أبا إياد وأبا حممد العمري 
قد يكونا فارقا احلياة وأنه بصدد نقلهام إىل مستشفى املنجي سليم باملرسى. ومل أعلم ما الذي 
جرى بعد ذلك إذ بقيت مالزما للشهيد أيب اهلول الذي لفظ أنفاسه األخرية بعد مخس وثالثني 

دقيقة من وصوله إىل املصحة.

رسم توضيحي ملقر إقامة الشهيد أيب اهلول )3( ووضعية سيارة القاتل يف اجتاه العاصمة.

أما حافظ األمن الشاذيل البضائفي الذي كان حيرس املقر من اجلهة اخللفية باعتبار أن 
املنزل له منفذان يفتحان عىل واجهتني خمتلفتني، فإنه يفيد بأنه شاهد اجلاين، قبل احلادثة، 



230

يغرّي اجتاه سيارته التي كانت رابضة قرب الباب اخللفي حلديقة املنزل وتركها بمنحدر بنهج 
سيفاكس املؤّدي مبارشة إىل الطريق الرئييس يف اجتاه العاصمة، ثم ما لبث أن عاد إىل املنزل 

ومل أعرف ما الذي حدث بعد ذلك.
وقد اتضح فيام بعد أن السيارة كانت حتمل لوحة رقمية تونسية وأهنا ال تزال عىل ملك 
صاحبها التونيس األصل املسمى عبد اللطيف البكوش، وقد كان وجودها بذلك املكان  
ضمن ترتيبات خطة اهلروب املعدة ملا بعد تنفيذ العملية حيث كان مفتاح تشغيل املحرك 
مهيأ لالستخدام وبالصندوق األمامي مسدس سبق للجاين أن اختلسه مع مائة ومخسني 

إطالقة من غرفة املرافقني وأخفاه قبل مدة. 
ويضيف حافظ األمن املذكور أنه قد سمع فجأة طلقا ناريا كثيفا داخل املقر عقبته طلقات 
باملنزل  اعتداء قد جّد  أن  فبدا يل  التي سبقتها،  الطلقات  أقوى من  أخرى متقطعة، لكنها 
فاختذت موقعا يل بالباب اخللفي للحديقة وأطلقت الرصاص يف اهلواء من بندقيتي دون أن 

أعي ما اهلدف من ذلك أو ربام كنت أرغب يف إيقاظ األجوار.
وقد اتضح من خالل التحقيقات  األولية التي قامت هبا اإلطارات العليا لألمن الداخيل 
أن ما قام به حافظ األمن املذكور قد يكون لعب دورا مهام يف ثني اجلاين عن الفرار طبقا 

للخطة املرسومة للغرض.

فما هي هذه احلركة ومن هو صبري البنا أبو نضال

يكاد متتبع حياة أيب نضال ال يظفر بيشء عنه إال  بشذرات قليلة ال تكّون فكرة واضحة 
عن ظروف نشأته، وال حتى عن أرسته التي كانت عىل ما يبدو ميسورة احلال بسبب اشتغاهلا 
بالتجارة، وذلك بسبب يتمه املبّكر وكثرة تنقل أرسته جّراء النكبة وما سبقها وأعقبها من 

أحداث جسام.
عموما؛ ولد صربي خليل البّنا املعروف بأيب نضال يف يافا عروس البحر وسط الساحل 
الفلسطيني تقريبا، سنة 1937 لتاجر معروف يف املدينة ينحدر من قرية من قراها اسمها 
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السافرّية، وألّم إسكندرونية  تعّرف عليها األب يف رحلة سياحية إىل اإلسكندرونة قبل أن 
تنتزع من سوريا وتلحق برتكيا أوائل احلرب العاملية الثانية، مل ترض أرسته عن ارتباطه هبا 
بدعوى عملها كراقصة ملهى قبل الزواج، وهناك رواية أخرى تقول إن والدة أيب نضال 
كانت خادمة عند أرسة والده رفضتها العائلة بعد اقرتان والده هبا وهناك رواية ثالثة اكتفت 
بالقول إن والدة أيب نضال هي سورية تنحدر من طبقة فقرية. وسواء صحت هذه الرواية 
أو تلك، يبدو أن والدة أيب نضال كانت تنتمي إىل طبقة اجتامعية أقل من الطبقة التي ينتمي 
إليها والده مهام كانت مهنته، مما أّثر يف شخصية صربي تأثريا سلبيا كبريا، وكّون له عقدا 

مرّكبة دفع املئات أرواحهم ثمنا هلا أو بسببها.
وال يتوفر لدينا الكثري من املعلومات عن طفولة صربي، ربام بسبب تنقل أرسته وتشّتتها، 
يف  وصربي  مبّكرا  والده  وفاة  بسبب  ولربام  النكبة،  بسبب  الفلسطينية  األرس  من  كثري  شأن 
سن الثامنة. وتقول املعلومات إن أرسته تنقلت ما بني يافا وعسقالن وغزة ونابلس. وتيش 
الروايات بكونه تلّقى تعليام ابتدائيا وإعداديا وثانويا دون ذكر للتفاصيل. إال أن سرية أيب نضال 
وأفكاره توحي بكونه مل يتجاوز يف تعليمه الثانوية العامة. وعىل ما يبدو، فإن النكسة التي أجلت 
الفلسطينيني عن أرضهم قهرا وشّتتتهم يف أصقاع األرض طلبا للعيش واملأوى انتهت به، وهو 
يف ريعان الشباب، إىل السعودية حيث توّفق يف عمله بفضل ما كان يتمتع به من إرادة وحيوية 

وفطنة عىل ما يبدو. تزوج  أبو نضال وأنجب  بنتني وولدا أسامه نضال وبه كّني.
بدأ أبو نضال نشاطه السيايس من اخلليج مبّكرا ككثري من الالجئني الفلسطينيني أوائل 
الستينات، وكانت بداياته األوىل مع البعثيني، ورسعان ما   برز بينهم  بفضل ذكائه وقوة 
العريب يف جممله. وما  الواضح عىل األنظمة والوضع  شخصيته وتطرف اختياراته ومترّده 
إن انطلقت فتح أواسط الستينات، حتى التحق هبا. وبدأ نشاطه عمليا يف الساحة األردنية 
واستهله بالعمل مع أيب إياد الذي أعجب به بسبب عقليته األمنية، حيث عمل معه يف أول 
جهاز أمني أسسه واملعروف بـ »الرصد الثوري«. وإثر أحداث سبتمرب / أيلول  1970عنّي 
أبو نضال ممثال لفتح يف السودان، حيث أقام شبكة من العالقات يبدو أهنا أزعجت رفاقه  مما 
تسبب يف نقله، ولرب ضاّرة نافعه، فمن حسن حظه أنه نقل إىل العراق، معقل رفاقه البعثيني 
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الذين استولوا عىل احلكم قبل حوايل السنتني. وقد لقي من قياداهتم كل تقدير وترحاب 
واهتامم كوهنم عىل ما يبدو رأوا فيه بوابتهم إىل فتح كربى التنظيامت الفلسطينية. ومن خالهلا 
وسيلة لالنتشار الرسيع  والشهرة الواسعة والتأثري الكبري يف الساحات العربية التي يتعاظم 

تعاطفها مع الفلسطينيني وقضيتهم يوما بعد يوم.
وبفضل دعمهم السخّي ومواهبه وقوة شخصيته، سطع صيت أيب نضال وصارت له 
صوالت وجوالت حتى مع القيادة نفسها خصوصا بعد أن خطفت مجاعة تابعة له امللحق 
العسكري األردين بالعراق ملبادلته بأيب داود )حممد داوود عوده( الذي اعتقل بعاّمن قبيل 
تنفيذه لعملية كربى كان سيقايض هبا سلطات األردن إلطالق مئات املساجني الفلسطينيني 
عىل خلفية أحداث سبتمرب / أيلول 1970. وإثر حرب رمضان أكتوبر / ترشين األول 
1973 وظهور اجتاه نحو حل سلمي بدأت مالحمه يف التكّشف، جنح أبو نضال ملزيد من 
التصلب وصار يتحفز لالنشقاق والقطيعة مع فتح وأخذ يتبنى خطا متشددا واضحا خمالفا 
لتوجهات القيادة ونجح يف استاملة بعض كبار األسامء الالمعة بفتح، ليشكل تنظياًم جديدًا 
فتح  مركزية  به  من  يلتحق  مل  متهام  كل من  الصحيح   اخلط  فتح  اسم حركة  عليه  أطلق 
باخليانة عىل خلفية  حماولتها دخول لعبة التسوية السلمية، ومن تلك اللحظة طغى اخلالف 
عىل السطح  وانتقل من طور الرسية إىل العلن، وأصدرت فتح األم حكام بإعدام أيب نضال 
وحتّول الرصاع من سيايس إيل عسكري وبدأ أبو نضال بتصفية كل من وصلت إليه أذرعه 
وخالياه النائمة املنترشة  فاغتال قادة منهم عيل ياسني ممثل فتح بالكويت ونعيم خرض ممثلها 
ببلجيكا وعزالدين القلق ممثلها بباريس وسعيد محامي ممثلها بلندن وعصام رسطاوي مستشار 
أيب عامر ومهندس االتصال مع قوى السالم يف إرسائيل والعالقات مع االشرتاكية الدولية 
وغريهم. مما جعله جديرا بأن يسّمى بندقية لإلجيار عىل حد تعبري مدّون سريته باتريك سيل.
الثوري  املجلس  فتح  حركة  تأسيس  تم  علوش  ناجي  مع  لقائه  وبعد   ،1978 عام  ويف 
االسم اجلديد لتنظيم أيب نضال الذي ظل زعيمه األوحد واملتفّرد بكافة مفاصله واسرتاتيجياته 
ومشاريعه وخططه ومؤامراته وجرائمه. وقد  تعددت قواعد التنظيم ونقاط ارتكازه وحتالفاته 
وتنوعت حسب الظروف واملالبسات وظل عموما عىل عالقة وثيقة، أو قل عىل األقل، مقبولة 
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ببعث العراق وبعث سوريا ونظام القذايف ونظام مبارك حماوال أن ال يقطع شعرة معاوية مع 
أحد. كام تأرجحت عالقته بفتح األم رغم أفعاله الدموية لكن مل تفلح كل حماوالت رأب الصدع 
التي حاوهلا أصدقاء كثر، إذ بقيت الريبة والتوجس سيدة املوقف يف العالقة بني األصل والفرع، 
ولعل أهم ما غّذاها عمليات االخرتاق املتبادلة، وما دأبت عليه فتح من حماوالت واغراءات 
موصولة لشّق تنظيمه نسب جلها أليب إياد، وكان من أبرزها كارثية من وجهة نظر أيب نضال 
انشقاق عضده عاطف أيب بكر ومن معه والتحاقهم بالقيادة يف تونس أواخر الثامنينات ما أسهم 
يف فك شيفرة التنظيم وكشف كافة أرساره: من خاليا إىل قواعد إىل خمططات إىل مؤسسات 
استثامرية وأرصدة وحسابات رسية ومتعاونني  وداعمني يف كل أماكن تواجد تنظيمه، بحيث 
أصبح تنظيمه عاريا متاما، ما سّهل اعتقال الكثري من أتباعه، وعجل يف أفول نجم تنظيمه املتآكل 
أصال بفعل عمليات التصفية الدموية الرهيبة التي مورست ألتفه األسباب وأوهى الشبهات 
حتى عىل أفراد الدائرة املضيقة املحيطة بأيب نضال. ثم جاءت الرضبة القاتلة ملا ثأر أبو نضال 
من أيب إياد فأرداه قتيال هو وأيب اهلول األمر الذي أحرج كل من له صلة بأيب نضال بل حتى 
الدائرة املضّيقة املحيطة به، حتى ضاقت عليه األرض بام رحبت، وفّر وتنظيمه من ليبيا إىل 
مرص التي يبدو أن نظامها استدرجه استدراجا بالتنسيق  مع أطراف دولية فاعلة ألكثر من غاية 
لعّل منها االنتقام الغتياله يوسف السباعي الكاتب املرصي املعروف ووزير اإلعالم املرصي 
يف قربص وعديد أفراد الكوماندوز املرصي الذي أخفق يف انقاذ  الرهائن الذين احتجزهم 

تنظيم أيب  نضال يف قربص بعيد إبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1977.
أقام أبو نضال بمرص بصورة غري معلنة إىل أن فكك النظام املرصي تنظيمه بالرتغيب 
منهم  كثري  ترسيب  وتسهيل  األطر  كبار  من  العديد  واستاملة  األموال  وحجز  والرتهيب 
الفلسطينية، ورغم  حماوالت أيب نضال لعمل مراجعة   إىل غزة اخلاضعة للسلطة الوطنية 
شاملة يف تنظيمه إليقاف عملية اهنياره املتسارعة، ورغم حماوالته اليائسة لرأب الصدع مع 
القيادة املرصية، إال أن جهوده منيت بالفشل فتتالت اخلالفات والرصاعات بينه وبني قياداته 
وتتابعت االنشقاقات داخل التنظيم ألسباب داخلية وخارجية معا، وملا ضاقت الدائرة عىل 
أيب نضال خرج من مرص إىل العراق عرب إيران مضطرا، بعد أن انفّض من حوله كل من 
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وجد إىل االنفضاض سبيال،  فمنهم من نأى بنفسه عنه ومنهم من صّفي يف عمليات التصفية 
الكثرية، إىل أن حتققت به عدالة السامء فقتل أبو نضال رش قتلة عىل يد من صنعوه وضخموه 
وجعلوا له ذكرا، أعني بعث العراق  الذي ختّلص منه يف ظروف غامضة مل تتضح تفاصيلها 
بعد رغم كثرة ما قيل فيها، وذلك يوم 16 أوت / آب 2002. وبانتهاء أيب نضال تفكك 
التنظيم  وانتهى أمره كشأن كل تنظيم دموي متطرف حيوي يف بذور تطرفه جينات فساده 

وانتهائه بصورة مأساوية.
عموما، كان تنظيم أيب نضال تنظيام دمويا، تلطخت أياديه بدماء كثرية فلسطينية وعربية 
وأجنبية، ولعل ما اغتاله من أطر فتحاوية يربو يف تعداده عىل ما اغتاله العدو الصهيوين، كام 
أن ما صّفاه من أطره  أكثر بكثري مما صّفي عىل أيدي خصومه رغم كثرهتم. وهنا ال بد من 

التذكري ببعض من أشهر العمليات املنسوبة اليه : 
يف أوائل سنة 1974 هاجم  السفارة السعودية بباريس واحتجز 13 رهينة فيها   -

وطالب بإطالق رساح القيادي املعروف أيب داوود.
تّم  فـــــي دمشق. وقد  مازن  أيب  اغتيال  بمحاولة  قام   1974 السنة  نفس  ويف    -
تقديمه للمحاكمة عن هذه اجلريمـــــة وصدر ضده حكم غيايب باإلعدام من 

حمكمة فلسطينية بعد إلقاء القبض عىل القتلة من قبل جهاز األمن املركزي.
ويف سنة 1978 قام باغتيال عيل ياسني ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بالكويت    -

لدوافع جمهولة عزاها املرحوم أبو داوود إىل جمرد احلسد.
1974 بخطف طائرة   -11-22 قام يف  الغفور  وبالتعاون مع مجاعة أمحد عبد    -

بريطانية من ديب إيل تونس.. قتل يف هذه العملية مدير مرصف أملاين هيودي.
سنة 1978 قام بإطالق صاروخ عىل مكتب اإلمام مويس الصدر يف بريوت ويبدو أن   -
العملية كانت بتحريض من  القذايف الذي حتالف مع أيب نضال إثر اتفاقية كامب ديفيد.

سنة 1986 خطف طائرة مرصية.   -
سنة 1986 تفجري طائرة أمريكية يف كراتيش نتج عنها كثري من الضحايا.  -

سنة 1988 اغتيال صحايف مرصي يف قربص  -
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قام بتفجري ملهى البيل  يف برلني   -
قام بقصف قاعدة عسكرية بريطانية يف أثينا.  -

قام بقتل دبلومايس بريطاين يف بومبي باهلند وبريطانيني يف أثينا.  -
قام بقتل الصحايف الربيطاين إليك كوليت الذي خطف يف لبنان ونقل بعدها إىل   -

سهل البقاع.
قام بخطف صحايف بريطاين آخر يدعي جوناثان رايت.  -

قام باختطاف زورق النزهة البلجيكي سليكو الذي كانت عىل متنه امرأة فرنسية   -
وبلجيكيان وطفلتان.

قام بمحاولة اغتيال السفري اإلرسائييل يف لندن شلومو أرغوف عن طريق أحد   -
العنارص الذي تورط هو ووالده حسن حممد سعيد فشافشه بالتعاون مع املوساد. 
وقد تعللت إرسائيل بالعملية فشّنت حرب 1982 عىل لبنان، والتي أسفرت عن 

إجالء منظمة التحرير عن لبنان.
قام بعمليتي تفجري بمطاري روما وفيينا.  -

وخالل إقامته بليبيا قام بتصفية عدد غري معروف من عنارصه بلبنان وليبيا ممن   -
اختلفوا معه وهّددوه بفضح عملياته اإلرهابية خصوصا بأوروبا، ويقال إنه قام 

بدفنهم يف البيت الذي يسكنه بضواحي مدينة طرابلس.
اهلجوم عىل كنيس هيودي يف بلجيكا وآخر يف فيينا وثالث يف روما.  -

حماولة اغتيال السفري اإلرسائييل يف لشبونة.  -
اغتيال رئيس اجلمعية اإلرسائيلية النمساوية يف فيينا هانز نيتل.  -

اغتيال رئيس اجلمعية اليهودية يف مدريد. وقد قتل معه حمام إسباين يف العملية نفسها.  -
تدمري وكالة سفر هيودية يف الدنامرك وأخرى يف باريس.  -

اهلجوم عىل مركز ديني هيودي بباريس.  -
فضال عّمن اغتاهلم من القيادات الفلسطينية، ومن اختطفهم من جنسيات خمتلفة،   

وفضال عن العمليات الكثرية التي خطط هلا ومل ينفذها لسبب أو آلخر.
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لكل جواد كبوة

رغم قدم انشغال أيب إياد بامللف األمني الفلسطيني، ورغم شبكة عالقاته املعقدة، وغنى 
مصادره وتنّوعها عربيا وإقليميا ودوليا، ورغم شخصيته الكارزمية ومواقفه الصلبة والثابتة 
التي جعلته مهابا من طرف خصومه ومبّجال من طرف معارفه أفرادا وقادة وأجهزة ودوال، 
ظل أبو إياد حريصا عىل أمنه اخلاص كحرصه عىل أمن املنظمة، وظّل حماطا بحامية لصيقة  
أكثر من جهة  أنه مستهدف من  الفلسطيني والتونيس  ليقينه ويقني حميطه األمني  شديدة، 
حملية وعربية وإقليمية ودولية كمسؤول فلسطيني كبري، وكمسؤول أول عن امللف األمني يف 
املنظمة، وكمّتهم بعديد من القضايا الكربى كاغتيال وصفي التل رئيس وزراء األردن األكثر 
شعبية لدى األردنيني من بني الذين ال يكّنون أدنى وّد  للفلسطينيني عىل خلفية أحداث أيلول 
وما سبقها وما نجم عنها من تداعيات، إضافة إىل اهتامه بحادثة ميونيخ  وحتميله  تبعات  مقتل 
الرياضيني اإلرسائيليني الذين أرادت إرسائيل حتريرهم من خاطفيهم الفلسطينيني الذين 
راموا مبادلتهم بأرسى فلسطينيني، زد عىل ذلك اهتامه بالوقوف وراء حادثة اقتحام السفارة 
السعودية باخلرطوم، واهتام النظام الليبي له بتهريب عبد املنعم اهلوين رئيس املخابرات الليبية 
األسبق املنشق عن نظام القذايف وحنقهم عليه عىل خلفية قساوة ردوده عىل هتجامت القذايف 
عىل قيادات املنظمة بسبب قبوهلا االنسحاب من لبنان واالستقرار بتونس التي طاملا ظل عىل 
خالف معها إضافة إىل غضب كل من النظام العراقي ونظم اخلليج معا عليه بسبب موقفه 

املتميز واملسؤول والعقالين من غزو العراق  الكويت وتداعياته.
وحترضين ذكرى قد تلقي  بعض الضوء عىل حادثة اغتياله؛ كان أبو إياد من أكثر القادة 
العرب ختّوفا من تداعيات غزو العراق للكويت ومن أكثرهم نشاطا هبدف تطويق األزمة 
وإجياد حل عريب هلا. ومن أجل ذلك قام بالعديد من الزيارات إىل العراق، وآخرها قبيل 
الكويت وكان  أنه وقف جهارا، وأمام صدام، ضد غزو  بأيام. وللتاريخ، علمت  اغتياله 
رصحيا مع صدام يف رشحه لعواقب ذلك العمل الطائش الذي جّر الويالت عىل األمة وعىل 
القضية الفلسطينية، ملّحا عىل صدام عىل وجوب اإلرساع باالنسحاب قبل فوات األوان 



237

وحدوث الكارثة. ويبدو أن موقفه هذا فاجأ صدام  الذي رد عىل أيب إياد بقوله : لوال ثقتي 
من سالمة قصدك لقتلتك.

 ويف املقابل، رفض أبو إياد رفضا قاطعا تدويل املسألة  داعيا إىل قيام جبهة عربية ملقاومة 
التدويل، ما أغضب النظام املرصي ونظم احلكم يف اخلليج، وأمريكا التي كانت تتأهب  لرضب 

العراق متهيدا الحتالله والسيطرة عىل نفطه وحتييده من معادلة الرصاع العريب الصهيوين.
عموما، باءت مساعي أيب إياد بالفشل لتصّلب صدام وإرصار الطرف املقابل عىل رضبه، 

فرجع أبو إياد من آخر حماولة له لرأب الصدع قبيل اهلجوم عىل اجليش العراقي بأيام.
 وهنا، ال بّد من أن أسّجل مالحظايت كوين كنت يف مقدمة مستقبليه ملّا حرض يف نفس 

الطائرة التي حرض هبا أبو عامر فجرا، قبيل اغتياله بأيام.
 أول هذه املالحظات وادعاها إىل االستغراب بالنسبة يل، حضور أيب إياد من دون مرافقيه 
ـ عىل غري عادتهـ  ألسباب اتضح  يل فيام بعد أهنا إجرائية، وقد يكون إرصار أيب عامر الفجئي 

عىل اصطحابه معه يف رحلة العودة واحدا منها.

املؤلف مع الشهيد أيب إياد - تونس
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وثانيها ما الحظته عىل أيب إياد من أنه كان، عىل غري عادته، مرهقا قلقا مهموما. وقد 
طلب مني إيصاله إىل بيته بسياريت، إال أن أبا عامر أرص عىل أن يوصله بنفسه يف سيارته، 
وكأين بأيب عامر كان يشعر بإحباط أيب إياد مع خوفه عليه ألسباب  بدت يل وقتها غامضة. 
وملا وصلنا بيته، طلب أبو عامر من مسؤول محايته الشخص األخ عدنان السعدي أن يرافقه 
إىل أن يدخل بيته. إال أن أبا إياد أرص عىل االكتفاء بمرافقتي له. وملا دخلنا، مل نجد أّيا من 
حراساته الداخلية أي الفلسطينية. فطلب مني أن ال أغادر إال بعد أن أرتب أمور حراسته 
الداخلية وهو ما حدث. وقد استنتجت فيام بعد أن الرجل يشعر بتهديد غري عادي عىل 

خلفية مهمته األخرية عىل األرجح.
وثالثها أن كل من خالط القيادة الفلسطينية وعايشها عن قرب مثيل، كان يالحظ بسهولة 
التقدير العظيم الذي كان حيظى به أبو إياد عند أيب عامر. وقد دفعني إىل إبداء هذه املالحظة 
حماوالت بعض املغرضني أو أدعياء العلم واملعرفة أن أليب عامر يدا يف اغتيال أيب إياد مثل 
السيد حّلوم السفري األسبق للمنظمة بأندونيسيا. وأجزم أن كل ما قيل يف األمر كذب وهبت 
وحمال بكل املقاييس.وأنه ما من شخص  يف املنظمة كان مهيبا يف نفس أيب عامر مثل أيب إياد 

وأيب جهاد.
وزير  بأشهر وبني  اغتياله  قبل  إياد  أيب  بني  التي جرت  الرسية  املقابلة  منذ  أنه  ورابعها 
الداخلية التونيس، والتي ال ندري إن كانت قد متت بطلب  من أيب إياد أو من الوزير الذي 
مل يكن وقتها جيرؤ عىل مقابلة أي مسؤول أمني فلسطيني إال برتخيص من الرئيس بن عيل، 
اخلصوص  وجه  عىل  منها  واألمنية  الفلسطينية  القيادات  التقاء  يتحاشى  دوما  كان  الذي 
ألسباب مبهمة. تتالت عليه زيارات الوفود من املخابرات الغربية بحضور عضده عاطف 
بسيسو املسؤول عن العالقات اخلارجية باألمن املوحد وقد كنت أنا مكلفا بمرافقة الوفود 
يف زياراهتا لبيت أيب إياد بشارع غرة جوان بحي ميتيالفيل بتونس العاصمة. وأظن أن كثريا 
من تلك اللقاءات كان حمورها الرئييس التنسيق ضد مجاعة املنشق أيب نضال الذي تسبب 
يف اغتيال كثري من أطر فتح بأوروبا  وتّوج اغتياالته بتصفية أيب إياد نفسه. وجيدر التذكري 
يف هذا املقام أن أبا إياد يف تلك الظروف كان وقف عىل كنز من املعلومات الدقيقة عن أيب 
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نضال وتنظيمه وخططه وأساليبه وخالياه النائمة والنشطة بأوروبا ويف كافة أنحاء العامل. 
أهداه إليه عاطف أبو بكر مساعد أيب نضال الذي كان انشق عنه للتّو.

وتأكيدا ملا سبق بيانه فإن مدير املخابرات العسكرية الفلسطينية عطاء اهلل عطاء اهلل أيب 
الزعيم قد طلب مني يف أوائل سنة 1985 عن طريق كاتبه اخلاص حممد فرحيات، أيب نارص 
مساعدته، خارج األطر الرسمية، عىل عقد لقاء مع املدير العام لألمن الوطني التونيس آنذاك 
زين العابدين بن عيل لكن هذا األخري قد رفض عقد هذا اللقاء وذلك يف إطار احلرص 
عىل  واحلفاظ  للفلسطينيني  الداخيل  الشأن  يف  التدخل  عدم  عىل  التونسية  للسلط  الكامل 

استقالل إرادهتم وقرارهم. 
ويف نفس السياق، جيدر التذكري ببعض ما قاله وزير الداخلية األسبق الطاهر بلخوجة، 
صديق أيب إياد، معلقا عىل اغتياله. فقد قال يف كتابه احلبيب بورقيبة... سرية زعيم: »صدمت 
حرب  يف  الفلسطينية  باملقاومة  املجازفة  ورفضه  وطنيته  نتيجة  بتونس  إياد  أيب  اغتيال  إثر 
اخلليج. وكان قد أّدى زيارة إىل بغداد رفقة الزعيم يارس عرفات فطلب منهام صدام حسني 
تعبئة مجيع الطاقات الفلسطينية يف سبيل خدمة القضية العراقية عىل كل املستويات فرفض 
أبو إياد. ويف عامن أكد أمام الفلسطينيني حتفظاته وناشدهم احلذر والتيقظ. فكانت عملية 
اغتياله الغادر يف ضواحي العاصمة التونسية عىل يد فلسطيني خائن تلقى األوامر الغتياله 

وقد حرش منذ مدة حلراسة القادة الفلسطينيني.«
كام حيسن إيراد رواية هلا صلة بحادثة اغتيال أيب إياد، أمدين هبا السيد اهلادي بالطيبي، 
املعارض التونيس الذي كان يتزعم احلركة الثورية لتحرير تونس، والتي كانت تسمى قبل 
عام 1980 باجلبهة الوطنية لتحرير تونس والذي كان يعيش بليبيا، ورجع إىل تونس بعد 
انقالب بن عيل عام 1987، فقد قال  يل صاحب الرواية: اتصل يب بطرابلس عيل عياش، 
أحد قياديي أيب نضال قبل أشهر من اغتيال أيب إياد ملا علم أن يل عالقة طيبة مع النظام اجلديد 
بتونس وطلب مني أن أبلغهم رغبة أيب نضال يف فتح مكتب له بتونس كام هو مرخص لبقية 
التنظيامت الفلسطينية، مهددا بالقيام بعملية كربى يف حال رفض الطلب. وقد بّلغ الطلب 

ومل جيب عنه سلبا أو إجيابا.
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مالحظات نقدّية حول العملية

يبقى يل أن أبدي بعض املالحظات حول العملية:

كيف يمكن فهم وتربير ترصف أعوان احلامية حني يرتكون، عىل غري ما هو معتاد، باب   -
فرصة  للجاين  أتاح  مما  احلارس  بيت  التلفاز يف  بمشاهدة  ويتلهون  بغري حراسة  املقر 

الدخول دون عناء وال رقابة واقرتاف جريمته الشنعاء.
إن القيادات األمنية الفلسطينية املعنية مل تتعامل مع القاتل بام ينبغي من اجلدية واملسؤولية.   -
فسلوكياته منذ انطالقته من األردن إىل سوريا فأوروبا الرشقية، فتونس، فالعراق، فليبيا 
تدعو، يف كثري من األحيان، إىل مزيد من الشك والريبة يف سوية شخصية الرجل، ويف 
توقع جتنيده من طرف معاد وإقدامه عىل املحظور ما يستوجب متابعة جدية وإبعادا 
الرجل  توتر  عالمات  وأن  خصوصا  حساسة  أمنية  مسؤولية  أو  وظيفة  أي  عن  تاما 
وعدم استقرار حالته النفسية كانت بادية لكل من له به صلة، فكان أينام حل، مصدر 
توتر لزمالئه العاملني معه أو جتاه املسؤولني عنه. وقد تم التحقيق معه مرارا وتعرض 
لعقوبات عديدة بسبب سلوكياته غري السوية ولتعذر اندماجه، لكن ذلك مل يفد ومل 
تظهر له أي نتيجة إجيابية. والغريب أن املسؤولني عن التحقيق طاملا أوصوا برضورة 

إبعاده عن جهاز األمن املركزي دون أن تلقى توصياهتم آذانا صاغية.
عدم االنتباه إىل اتصاالته بتنظيم املجلس الثوري بدءا ببعض أعوانه املنترشين يف بولندا   -
واملجر وتشيكوسلوفاكيا، وصوال إىل الرأس املدّبر املكلف بالعمليات اخلارجية، انتهاء 
بزعيم التنظيم. مع أن هذه االتصاالت قد تعّددت وجرت مراحلها عىل امتداد فرتة 

زمنية ليست بالقصرية.
وكيف يمكن فهم قصور العمل االستخبارايت الفلسطيني عن التنّبه إىل خطورة الرجل   -
وسلوكياته وترصفاته رغم أن املنظومة االستخباراتية الفلسطينية مشهود هلا بالنجاعة 

والفعالية ال سيام وأن املستهدفني باالغتيال من كبار األطر األمنية باملنظمة.
نضال  أيب  لتنظيم  تابعة  أخرى  عنارص  وجود  إىل  القاتل  مع  التحقيق  أشار  للتذكري؛   
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بتونس. ويبدو أن واحدا منها عىل األقل كان مكلفا بمراقبة القاتل. فعندما سافر محزة 
إىل طرابلس بتعلة زيارة أخته ملحاولة التمّلص من املهمة أو استبدال اهلدف بعاطف 
أيب بكر املنشق عن أيب نضال، عمد مساعد أيب نضال، نعيم جرادات، إىل هتديد محزة 
بطريق مهّذب موّبخا إياه عىل خصومة كان افتعلها مع سيدة مرصية زوجة مسؤول 

إعالم فتحاوي عرضته يف مطعم يف ضاحية املرسى أين كان يعمل ويسكن وقتها.

 

الشهيد يارس عرفات يف بيت املؤلف حيتضن ابنه صربي رفقة زياد عبد الفتاح، مدير وكالة وفاء سابقًا وحكم 
بلعاوي سفري دولة فلسطني. 1992

وماذا يفهم من تشّبث أيب اهلول بإعادته إىل تونس واإلحلاح عىل السامح له بالدخول   -
إليها، وما هي األسباب التي جعلت حكم بلعاوي يرفض قدومه إىل تونس وإرصاره 
عىل ذلك إىل أن توّترت عالقته بأيب اهلول. مع العلم أن  حكم بلعاوي قد تعامل بأكثر 
شدة جتاه عنارص فلسطينية أخرى مل تكن متثل أي خطر عىل احلضور الفلسطيني بتونس؟
وما الذي جعل أبا اهلول يمنحه ثقته املطلقة رغم اضطرابه املجمع عليه وسوء عالقاته   
بزمالئه وكثرة مشاكله والتشكّيات منه والتوصيات بإبعاده عن جهاز األمن املركزي؟ 
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ورغم هذا كّله نقله أبو اهلول للحراسة يف بيته بدل التخلص منه. كام كان يؤاكله ويكلفه 
بقضاء أكثر من شأن خاص ما يدل عىل شدة ثقته به رغم تواتر التحذيرات منه وصدور 

كثري منها عن املسؤول األمني األول بتونس حكم بلعاوي؟
يقول حكم بلعاوي متحدثا عن استقدام محزة وإحلاقه للعمل مع أيب اهلول يف كتابه   
»ذاكرة وطنية«– ص 92: »تم ترحيله بسبب سلوكه من تونس، وغاب طويال متنقال 
بني دول رشق أوروبا إىل أن استقر به املقام يف ليبيا. وقد صادف أن كان أبو اهلول يف 
زيارة إىل ليبيا، فجاء إىل مقر إقامته وجثا عىل ركبتيه طالبا الصفح وإعادته للعمل معه يف 
تونس. وافقه أبو اهلول وعندما عاد إىل تونس، بعث إيّل بمذكرة خّطية يأمل وضع اسم 
محزة أيب زيد يف مطار تونس قرطاج لتسهيل دخوله، فام كان مّني إال الرفض الفوري 
ووضع إشارة استفهام عىل املذكرة نفسها. وجرت حماوالت من األخ أيب اهلول، ومن 
مكتبه معي مبارشة إلنجاز املطلوب باملوافقة لكني رفضت رفضا مطلقا حتى وصلت 

العالقة بيننا إىل يشء من االضطراب.
استمّر أبو اهلول يف اإلحلاح عىل طلبه حتى فوجئنا بمقدم محزة إىل املطار وشّكل لنا   
إحراجا حقيقيا أمام املسؤولني األمنيني التونسيني الذين وافقوا عن مضض عىل السامح 
له بالدخول رشيطة أن ال تستمر إقامته بتونس أكثر من يومني. اجتمعت باألخ أيب اهلول 
وعرضت عليه املوضوع، فأكد يل أنه لن يسمح بأية ممارسة له خارج منزله، حيث سيبقيه 
مرافقا وحارسا خاصا له  بمقر إقامته. مل أمتكن من إقناعه وهذا ما جعلني أتوقف عن 
احلديث معه يف املوضوع حفاظا عىل العالقة بيننا... ولكني مل أقطع حماواليت من خالل 
قريبني له وأعّزاء عليه إلقناعه بطرده. ويف ليلة 14 جانفي / كانون الثاين 1991 جاءنا 
النبأ الذي هّز العمل الفلسطيني من األعامق بأن هجوما مسلحا وإطالق نار عىل منزل 

األخ أيب اهلول أّدى إىل اغتياله«.
وما هو السبب الذي جعل العقيد هواري يدفع بعض أعوانه إىل أوروبا الرشقية ثم  ـ 
يتخىّل عنهم دون مدد مادي وال حظوة معنوية، يف حني يعلم جيدا أن هذه املنطقة هي 

مرتع فسيح ألعوان حركة فتح املجلس الثوري بزعامة صربي البنا أيب نضال؟
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اختراق مكتب أبي مازن عضو اللجنة املركزية حلركة فتح :
مسؤول العالقات اخلارجية وكبير املفاوضني

انطلقت حمادثات أوسلو يف بداية التسعينات من القرن املايض عىل األرض النروجيية 
الطرفني  الثالثة،  األطراف  عىل  ومقترصة  األطراف  متعددة  للمفاوضات  خلفية  كقناة 
املتنازعني، اإلرسائيليني والفلسطينيني والطرف الراعي أي اململكة النروجيية. وقد حرص 
املتفاوضون عىل أن جترى هذه املحادثات يف الرسية املطلقة مع اختاذ كل اإلجراءات التي 
ووسائل  األنباء  ووكاالت  الديبلوماسية  التمثيليات  عن  بعيدة  التفاوض  جمريات  تبقي 

اإلعالم وأجهزة املخابرات.
ويف كتابه »طريق أوسلو« ص: 163 يقول أبو مازن مهندس اتفاق أوسلو: »لقد كانت 
مهّمة صعبة تطّلبت من األطراف الثالثة أقىص درجة من الرسية املطلقة، بحيث فرضت عىل 
اإلرسائيليني والفلسطينيني أن تكون حتركاهتم حماطة بالكتامن الشديد. لكنها مّحلت النروجييني 
مسؤولية أكرب يف ضبط هذه التحركات عىل أرضهم، حتى ال تلفت أنظار السفارات األجنبية 
ووكاالت األنباء والصحافة واملخابرات الدولية وهي مهمة تبدو مستحيلة إال أهنا نجحت 
حيث اتبع النروجييون سياسة االنتقال من مكان إىل مكان. فلم يقع اجتامعان متواليان يف 
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مكان واحد أو حتى يف مدينة واحدة. كذلك فلقد حرصوا عدد املسؤولني عن هذه العملية 
يف  عاملني  آخرين  إىل  األخبار  ترّسب  دون  حيول  الضباب  من  بسياج  أنفسهم  وأحاطوا 

اخلارجية النروجيية أو يف غريها«.
ويبدو أن الطرف اإلرسائييل كان يبحث عن أي سبب مهام كان واهيا لنسف املفاوضات 
من أساسها ومن أجل ذلك سعت أجهزة االستخبارات اإلرسائيلية جاهدة لوضع الطرف 
الفلسطيني حتت عدسات أذرعها التجّسسية أمال يف الوصول إىل أي يشء يطعن يف مصداقية 
املفاوض الفلسطيني ليثبت أهنم غري جادين يف موضوع املفاوضات من خالل معرفة ما يدور 
حقيقة يف احلوارات الداخلية الفلسطينية. لذلك مل يكن أمام املخابرات اخلارجية اإلرسائيلية 
املوساد إال البحث عن الشخص املناسب الذي يمكن جتنيده للغرض ومن املطلوب أن يكون 
هذا الشخص عىل اطالع واسع بتحركات الفلسطينيني داخل تونس وخارجها ال سيام الوفود 
والشخصيات اإلرسائيلية التي تأيت إىل تونس للقاء بالقيادات الفلسطينية وخاصة القيادي 

البارز، مهندس حمادثات أوسلو حممود عباس أبو مازن.

عدنان ياسني صيد ثمني

وتبني األبحاث يف هذا املوضوع أن املخابرات اخلارجية اإلرسائيلية املوساد، متكنت يف 
أوائل التسعينات من القرن املايض، من جتنيد املدعو عدنان ياسني حتى ينقل هلم، ضمن ما 
ينقل، ما يدور داخل اجللسات املضيقة التي كان يعقدها أبو مازن بمكتبه مع القيادة السياسية 
والفريق املكلف باملفاوضات وذلك ملعرفة مدى صدقية التميّش الفلسطيني ضمن مسار 
مفاوضات السالم، وما جيول بخاطر القيادة واالّطالع ومعرفة الشخصيات االرسائيلية من 
أحزاب خمتلفة الذين يأتون إىل تونس ويلتقون الزعيم عرفات والبعض من أعضائه بصفة 
رسية يف نطاق رصاع األحزاب بإرسائيل سعيا وراء كسب انتخايب مستقبيل. وقد تبني هلم 
أن عدنان ياسني، املسؤول عىل كل حتركات الفلسطينيني والضيوف الوافدين عىل القيادة 

الفلسطينية بتونس، مؤهل أكثر من غريه هلذه املهمة. 
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وباعتبار موقعه املقرب من الصفوف األمامية للقيادة، ال سيام أبو مازن املكلف الرئييس 
اتفاق أوسلو، بدا عدنان صيدا ثمينا  بملف املفاوضات مع الطرف اإلرسائييل ومهندس 
للمخابرات الصهيونية التي يبدو أهنا علمت من خالل عميلها املرتقب أن أبا مازن يشكو 
من آالم يف الظهر حتى طرأت فكرة زرع الكريس الذي سيتم جلبه من فرنسا بأجهزة جتسس. 

وقد كان للموساد ما أراد. فكيف متت عملية التجنيد؟
يبدو أن عملية جتنيد عدنان ياسني قد متت أثناء اصطحابه زوجته للعالج بفرنسا من 
مرض الرسطان الذي أصاهبا منذ سنوات ومل تتمكن من الشفاء منه بعد عالج طويل بتونس. 
غري أن عدنان ياسني من املحتمل أن يكون، بحكم موقعه، واملهام املوكولة إليه، والتي 
تعترب جّد دقيقة وهامة وحساسة، حمّل مراقبة ومتابعة من قبل املوساد، وحتى من قبل أجهزة 
خمابرات أجنبية أخرى. وقد سنحت  يف رأي البعض فرصة التجنيد خارج تونس وألمر 
مستعجل ومهّم وهو اتفاق أوسلو. إال أن رواية جتنيد عدنان ياسني هبذه الرسعة من قبل 
املوساد تكاد تكون غري مقنعة ألن عملية جتنيد جاسوس يف مثل هذا املوقع احلساس ال بد 
أن يأخذ وقتا طويال وإجراءات معقدة تضمن إما الوالء املطلق من قبل الشخص املنوي 
جتنيده أو اإلذعان املطلق ويف كال احلالتني يبدو الوقت املشار إليه سابقا قصريا جدا إلمتام 
عملية التجنيد وضامن نجاحها. ويف هذا السياق ترى بعض الدوائر الفلسطينية أن عدنان 
ياسني قد يكون وقع جتنيده من قبل اإلرسائيليني منذ التحاقه  بحركة فتح يف أواخر الستينات 

من القرن املايض.
جانفي   14 ثورة  بعيد  بتونس  والدراسات  للبحوث  التميمي  بمؤسسة  معه  لقاء  ويف 
التونسية، يف فرتة  املخابرات  السابق عىل  بنور املسؤول  2011، ذكر أمحد  الثاين  / كانون 
الثامنينات، أن لعدنان ياسني عالقة بالغارة اإلرسائيلية عىل مقرات القيادة الفلسطينية بحامم 
الشط يوم غرة أكتوبر / ترشين األول 1985. ولعل هذا القول  الصادر عن مسؤول أمني 
من الصفوف األمامية وما يقتضيه عمله من عالقات واسعة مع األوساط االستخبارية من 

شأنه أن يؤكد إىل حّد ما الرأي القائل بأن جتنيد عدنان يعود إىل فرتة بعيدة. 
 بعد إيقافه لدى إدارة أمن الدولة وإبقائه هناك عىل ذمة التحقيق إىل غاية 3 نوفمرب/ 
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ترشين الثاين 1993، وبعد اإلجراءات القضائية املعتمدة بني الدولة التونسية ومنظمة التحرير 
ابنه هاين الذي  الفلسطينية اعتبارا حلساسية املوضوع وضامنا لرسيته، تم تسليمه، صحبة 
توىّل، دون علمه، جلب الكريس والفانوسني عن طريق البحر انطالقا من ميناء مرسيليا، 

إىل املسؤول األمني الفلسطيني بمكتب منظمة التحرير بتونس.
 وجتدر اإلشارة إىل أن عدنان ياسني كان قد سلمني أصغر الفانوسني كهدية البني صربي، 
بحكم صلة العمل واجلوار بيننا، دون أن أكون عىل علم بام وراء جلب هذه املعدات. وقد 

سلمته إىل إدارة أمن الدولة بمحض إراديت بعد أن تم اكتشاف أمر عدنان. 
ولعل ما يعزز أمهية جتنيده لدى املخابرات اإلرسائيلية، هو سعة اطالعه عىل كل ما يتصل 
بتحركات الفلسطينيني وتنقالهتم من خالل املهام املنوطة بعهدته، وما جيتمع فيه من صفات 
جتعل منه هدفا جذابا، وتضعه مبارشة يف مرمى النشاط املخابرايت، وتؤهله ألن يلعب دور 

عميل متميز تعتّد بتجنيده املخابرات االرسائيلية بقدر ما يترضر منه الشأن الفلسطيني.
 ومن الالفت أن املحيطني بعدنان واملتعاملني معه حيتفظون له بمشاعر االحرتام وروابط 
العفوية  من  عالية  درجة  متعاونا وعىل  يبدو خدوما،  فهو  اجلوار.  املتينة وحسن  الصداقة 
والتلقائية، ويتمتع بقدرة كبرية عىل االندماج مع كل الرشائح والطبقات، ترافقه يف حياته 
زوجة تتحىّل بدماثة األخالق وحسن الطوية. فهي امرأة اجتامعية ولطيفة ومضيافة وخدومة 

حتظى باحرتام وتقدير كل من يعرفها من اجلالية الفلسطينية والتونسية. 
ومن جهة أخرى، كان عدنان مستودع األرسار الفلسطينية يف تونس. ال ختفاه معلومة 
الفلسطينيني ومن دخلها واسمه احلقيقي وكنيته احلركية ومن  بشأن من غادر تونس من 
أين جاء، وإىل أين يتجه. يعلم بدقة من من هؤالء الفلسطينيني املقيمني يف تونس تطارده 
املخابرات اإلرسائيلية أو تبحث عنه خمابرات أجنبية. فهو يف النهاية خزينة معلومات عىل 

غاية من األمهية بالنسبة للعدّو لذلك أصبح للموساد هدفا ال بد من تصّيده.
أما املفارقة العجيبة فتكمن يف أن القيادة الفلسطينية ما بخلت عليه يوما باملدد املادي 
وما تركته يوما يف عوز، لكن ذلك مل يمنع من أن ينحدر هو إىل درك اخليانة لقضية شعبه 
ووطنه. فهل هذا يؤكد قوة االستخبارات االرسائيلية أم يربهن عىل أن هناك موطن خلل 
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يف بنية املنظمة وهياكلها اإلدارية، أم أن هناك خلال ما يف شخصيته أو اضطرابا يف حياته 
سّهل عىل املوساد اصطياده؟

ومن األمور الطريفة التي يتندر هبا الفلسطينيون كلام ذكر عدنان أنه كان يف تعامله مع 
الفلسطينيني، يقول هلم كالما ييش، وإن يف ظاهره، أنه فعال مرتبط باملخابرات اإلرسائيلية. 
من ذلك أنه خياطب من يتوىّل إعداد إقاماهتم ووثائقهم بالقول مثال: »عليك إحضار مخس 
صور، ثالثة لألمن التونيس وواحدة ملكتب منظمة التحرير وواحدة للموساد االرسائييل« 
وإن كان ال يصدقه أحد ممن يستمعون إليه، فإن كالمه هذا حيمل احلقيقة فعال. فاألحداث 
الظاهر جلساءه ومراجعيه. فهل يمكن  به يف  يامزح  ما كان  األيام صحة  أثبتت مع مرور 
اعتبار هذا السلوك من قبيل التعبري عن احساس باخلوف والتخفيف من تأزم داخيل نتيجة 

ما تورط فيه إضافة إىل استهزائه من األمن.
وقد روى يل بعض زمالء عدنان ياسني أثناء عمله يف السفارة الفلسطينية يف تونس أهنم 
شاهدوه يبكي لوحده أكثر من مرة وعندما كانوا يستفرسونه عن السبب كان يتعلل بمرض 

زوجته التي ال أمل هلا بالشفاء منه.
عموما، نقل عدنان وابنه هاين إىل ضاحية محام الشط، جنوب العاصمة التونسية، أين 
التحقيق  وبعد  للغرض.  خصيصا  التحرير  منظمة  أعدهتا  إيقاف  بغرفة  هبام  االحتفاظ  تم 
معهام من طرف بعض املحققني بالقضاء الثوري الفلسطيني، تم االحتفاظ بعدنان إلدانته 
بتهمة التخابر مع جهة معادية يف حني أطلق رساح ابنه هاين لعدم ثبوت التهمة عليه حسب 
التحقيق. وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم وجود قضاء فلسطيني قائم بالساحة التونسية كام يؤكد 
ذلك سفري فلسطني األسبق بتونس السيد حكم بلعاوي، يف كتابه » ذاكرة وطنية – اجلزء 

األول – ص91  - مل تتم حماكمة عدنان.
واملنشآت  الشخصيات  محاية  إدارة  مدير  الكايف،  رضا  العقيد  توىل   ،1996 شتاء  ويف 
صحبة سفري فلسطني بتونس منري غنام، وبمعية فريق أمني خمتص، نقل عدنان ياسني إىل 
مؤسسة سجنية تونسية )سجن 9 أفريل/نيسان بالعاصمة(  عىل إثر مطالبة اللجنة الدولية 
للصليب األمحر بزيارة السجن الذي أقامته القيادة الفلسطينية بضاحية محام الشط والذي 
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كان حيتجز فيه عدنان صحبة ديبلومايس فلسطيني سجن لقضية جنائية. ويف حني أبدت 
السلطات التونسية عدم علمها بوجود سجن فلسطيني عىل أرضها، أرّصت اللجنة الدولية 
للصليب االمحر عىل زيارة السجن املذكور وقد قدمت العنوان الكامل له وهو عبارة عن 

مقر سكني عادي يقوم عىل حراسته عنارص أمنية من القوة 17 الفلسطينية.
ويف شهر ماي/ آيار 2004، تّم تسفري عدنان إىل رصبيا عرب اخلطوط اجلوية الرصبية  
GET حيث أقام هناك ستة أشهر بصفة غري رشعية ثم أجرب عىل املغادرة فاستقر به املقام 

بالبوسنة واهلرسك.
 وال بد من اإلشارة هنا إىل أن إخراج عدنان ياسني من تونس قد أحاطت به مالبسات 
وظروف متثلت يف أن اللجنة الدولية للصليب األمحر قد فتحت أعينها عىل وضع حقوق 
اإلنسان واملعتقلني السياسيني يف تونس وطالبت احلكومة التونسية يف أكثر من مناسبة بأن 
متكنها من زيارة السجون إىل أن وصلت هذه املطالبات إىل حد اإلحلاح املحرج للحكومة 
التونسية التي كانت سجوهنا تغص باملعتقلني السياسيني وال ترغب يف فتح ملف آخر لعدنان 
ياسني الذي كان نزيال يف سجن 9 أفريل التونيس الشهري، فام كان من احلكومة التونسية أمام 
هذا املأزق إال أن طالبت بدورها السفارة الفلسطينية بتونس برضورة اإلرساع وإجياد حل 
لنقل ياسني خارج تونس وهكذا وجدت املنظمة نفسها مضطرة إىل العمل عىل إخراجه من 

تونس وهذا ما تم يف ربيع 2004.
وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد القبض عىل عدنان ياسني برزت عدة تأويالت وروايات حول 
اجلهة التي كان هلا الدور الرئييس يف كشف هذا اجلاسوس. قد اسرتعى اهتاممي تقرير يشري 
بعد عدة   « أنه  املخابرات األمريكية )C.I.A( مربزا  اكتشافه من طرف  تم  أن عدنان  إىل 
أيام من زلة لسان شيمون برييز خالل أحد اللقاءات مع أيب مازن، وصل طاقم من وكالة 
املخابرات املركزية األمريكية للتحضري لزيارة وارن كريستوفر warren Christopher وزير 
خارجية الواليات املتحدة األمريكية سابقا، وعندما طالب عمالء الوكالة إجراء فحوص 
دقيقة من أجل منع امكانية قيام أوساط غري خمولة بنصب أجهزة تنصت يف مكتب الرئيس 
التنصت  النقاب عن أجهزة  أبو مازن منهم فحص مكتبه فتم كشف  يارس عرفات طلب 
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عىل الفور ووصل يف نفس الليلة ضباط أمن فلسطينيون إىل مقر إقامة ياسني واعتقلوه وابنه 
هاين«. وهذا الكالم أيضا عار عن الصحة. 

بتقديم معلومات  قامت  قد  الفرنسية  األمن  أجهزة  أن  إىل  يشري  فإنه  الثاين  التقرير  أما 
التقرير  التونسية عن عالقات عدنان ياسني مع املخابرات اإلرسائيلية. ويضيف  لنظريهتا 
التعاون  ضمن  التحرير  ملنظمة  خدمة  تقدم  أن  أرادت  أهنا  يبدو  الفرنسية  املخابرات  أن 
االستخباري أو حتى ربام )تكفريا( عن اإلخفاق يف محاية ضيفها عاطف بسيسو، مسؤول 
األمن اخلارجي باألمن املوحد والذي وصله رجال املوساد وقتلوه عىل أرضها أو أرادت أن 
ترّد صفعة االغتيال إىل وجه املوساد. وهذا احلديث أيضا ال صلة له باحلقيقة التي عايشتها 

والتي سأروهيا كام حدثت بالتفصيل يف الفقرات املوالية.

حقيقة الكشف عن عدنان ياسني

مساء يوم األربعاء 13 أكتوبر / ترشين األول 1993 وعند وصوله للمشاركة يف االجتامع 
الذي كان سيعقد بمدرسة القدس باملنطقة الصناعية الرشقية بأحواز تونس العاصمة، دعاين 
السيد حممود عباس أبو مازن عىل انفراد وقال يل باستغراب: »هناك حديث جيري بمكتبي 
اخلاص يتبني أنه قد بلغ أطرافا خارجية، ولدّي شكوك يف الصحافيني اإلرسائيليني الذين 
التقيتهم بمكتبي لعلهم قد زرعوا به بعض أجهزة التنصت«. وتساءل إذا كان األمر يدعو 
إىل اختاذ بعض اإلجراءات األمنية الستجالء احلقيقة. وملا أشعرته بأنه باإلمكان التأكد من 
هذا األمر، دعا املسؤول عىل أمنه الضابط الفلسطيني شحادة اسامعيل وأمره أن يساعدين 
يف كل ما أنوي القيام به ويفسح يل املجال الختاذ ما يلزم يف الغرض. وقد أكد أبو مازن عىل 
الدوام.  التفتيش خارج أوقات  بيننا ويفضل أن جترى عملية  يبقى األمر رسا  رضورة أن 
غمرين يف هذه اللحظة احساس بالنخوة واالعتزاز للثقة التي حباين هبا، ومن خاليل كامل 
املؤسسة األمنية التونسية حيث استأمنني عىل أدق أرساره يف حني كان ألي شخص مثله 
الدقيق. ومل  األمر  مثل هذا  للبحث يف  تونسيني  يستنجد بخرباء غري  أن  نفس موقعه  ويف 
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يكن عدنان ياسني يبعد عنا اكثر من 10 أمتار اثناء هذه املحادثة القصرية بل أذكر أن أعيننا 
التقت من بعيد اكثر من مرة وكأّن عدنان استشعر خطورة هذا االنفراد بيني وبني أيب مازن 
وقد شعرت أنه حاول استدراجي ملعرفة ما دار بيني وبني أيب مازن إال أين متكنت من جتاوز 

املوضوع دون أن أجعله يشعر بذلك. 
 يف اليوم املوايل وبينام كان أبو مازن يف سفر خارج تونس، اتصلت برئييس مدير إدارة محاية 
الشخصيات واملنشآت، العقيد رضا الكايف، وتباحثت معه يف املوضوع وبادرنا بالتنسيق مع 
اإلدارة العامة للمصالح املختصة وتم االتفاق عىل أن يقوم خرباؤها بعملهم بمكتب أيب مازن 
مساء يوم السبت 17 أكتوبر / ترشين األول، خارج أوقات الدوام. ويف املوعد املحدد، حرض 
خبريان للغرض وكان يصاحبني يف هذه املهمة أحد مساعدّي، حمافظ الرشطة عيل املستيرس. 
ومن خالل املعاينة األولية والدقيقة للمكتب وحمتوياته، اسرتعى اهتاممهام فانوس عىل 
املكتب تبني، بعد تفكيكه وفحصه، أن به جساًم دقيقًا من املمكن أن يكون مستعمال لغرض 

اجلوسسة. وللتأكد من ذلك، قّررا أخذه معهام ملعاينته.
 ومن الغد، وكان ذلك يوم عطلة، عاد اخلبريان وطالبا بأخذ الكريس الشخص أليب مازن 
هبدف فحصه ملزيد التحّري، فتأكد لدهيام بعد تفكيكه وجود آالت تسجيل دقيقة مثبتة بأسفل 
املقعد للكريس. حينها طرحا عيل أسئلة عديدة منها ما يتعلق بالشخص الذي توىّل اقتناء هذه 

التجهيزات وجلبها ومصدرها وكيفية إيصاهلا إىل حّد مكتب أيب مازن. 
املسؤول  بأن عدنان ياسني،  أفاد  الفلسطيني شحادة إسامعيل،  الضابط  وبالرجوع إىل 
تونس  وإىل  من  الفلسطينيني  وخروج  دخول  ترتيب  عن  بتونس  التحرير  منظمة  بمكتب 
والسهر عىل إعداد كل الوثائق الرضورية لذلك ومكلف بتقديم بعض اخلدمات اخلاصة 
للقياديني، هو من توىل هذا األمر. عند ذلك، دعي عدنان ياسني إىل إدارة أمن الدولة للتحري 

معه يف املوضوع.
ومن خالل األبحاث التي جرت معه، قّدم هلم يف نفس اليوم وبكل تلقائية ودون عناء 
بعض االعرتافات حول الطريقة التي ربام تكون قد اعتمدت من قبل املخابرات اخلارجية 
 ،1991 أنه ملا كان أواخر سنة  اإلرسائيلية املوساد هبدف جتنيده. وتفيد هذه االعرتافات 



251

بإحدى النزل بالعاصمة الفرنسية باريس، رفقة زوجته، التقى صدفة بأحد املقيمني بالنزل، 
عريب اجلنسية، قّدم نفسه عىل أنه يعيش بإحدى الدول األوروبية، ويقيض عطلته بفرنسا. 
عربا  أشخاصا  لتشمل  وتتسع  فشيئا  شيئا  تتوّطد  العالقة  أخذت  ثم  البداية  هذه  كانت 
آخرين، يزعمون أهنم من التجار ورجال األعامل. ويستنتج من بعض االعرتافات أن هؤالء 
»األصدقاء« اجلدد مل يتوقفوا عند جمرد التعّرف عىل الرجل بل تدرجوا معه يف عقد اللقاءات 
وحتى اجللسات اخلمرية فأوقعوا به يف حالة مّكنتهم من أن ينتزعوا منه بعض األرسار أباح 
هلم هبا بطريقة ال إرادية، استعملوها سالحا ضده للضغط عليه واستدراجه إىل ما كانوا 
خيططون له من أعامل خمابراتية ليجد نفسه يف هناية األمر متورطا يف عملية جوسسة خطرية. 
ويضيف عدنان بأنه توىّل بنفسه شحن الكريس والفانوسني من ميناء مرسيليا إىل تونس عىل 
متن سيارة مستعملة اشرتاها خصيصا البنه هاين للغرض. كام اعرتف هلم بأنه خيفي بمنزله 
مبلغا من املال وكمية من الورق وأقالم احلرب الرّسي التي تستعمل عادة يف املجال املخابرايت.، 
وقد تم حجز كل ذلك بعد أن اصطحبناه إىل مقر إقامته مساء نفس اليوم إلجراء معاينة طبقا 

ملا يقتضيه جمرى التحقيق.
كام تبني من خالل األبحاث أن اآلالت التي كانت بداخل مكتب أيب مازن موصولة 
السلكيا بمركز تلّقي املعلومات خارج املكتب دون التوصل ملعرفة ما إذا كان هذا املركز 

متنقال أو قارا وإذا ما كان داخل تونس أو خارجها.
بعد هذا الرسد لقصة عدنان ياسني هناك بعض املالحظات التي أوّد أن أسجلها يف هذا 
املوضوع وتتعلق ببعض التقارير التي أوردهتا وسائل اإلعالم املختلفة وتضمنت الكثري من 
املغالطات بل واملبالغات املقصودة من أجل تضخيم قدرة املوساد اإلرسائييل عىل العمل 

واحلصول عىل املعلومات واخرتاق اجلبهات املعادية.
فعىل سبيل الذكر أوردت صحيفة الرشق األوسط يف عددها الصادر يوم 19 ديسمرب/

كانون األول 2003 أن حكم بلعاوي السفري الفلسطيني بتونس آنذاك قد نفى أن يكون 
عدنان ياسني نائبا له أو له أي عالقة بأجهزة األمن الفلسطينية مؤكدا أن ترصفاته املشينة 
جعلته خيضع للمراقبة واإلبعاد عن العمل اليومي واإليقاف عن العمل أكثر من مرة وهذا 
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حسب درايتي بالشأن الفلسطيني ليس صحيحا فعدنان ياسني مل يتم إيقافه عن العمل أو 
إبعاده عن العمل بل كان يعمل بصفة عادية وإن حدث وتغيب، يكون ذلك بمحض إرادته 
وربام خلالف حصل بينه وبني حكم بلعاوي، إىل أن تّم كشفه وإيقافه بطريقة سلسة دون 
األندليس،  اهلادي  الدولة  أمن  بإدارة  أمن  ضابط  هاتفيا  به  اتصل  حيث  أية شبهات  إثارة 
منسق منح التأشريات للفلسطينيني صباح االثنني 19 اكتوبر/ ترشين األول 1993 وهي 
بداية األسبوع يف تونس وطلب منه احلضور لديه لفض اشكال حول بعض التأشريات بني 
املنظمة ووزارة الداخلية التونسية وفعال ذهب ياسني بقدميه وبمحض إرادته إىل هناك دون 

أن يعلم أنه قد كشف أمره.
ويف نفس هذا السياق يروي ضابط األمن اهلادي األندليس أنه مل يكن عىل علم 
بقضية االخرتاق ويشري يف هذا اخلصوص أنه ملا كان صبيحة ذلك اليوم بمكتبه دعاه 
مدير أمن الدولة، عز الدين جنيح، إىل احلضور بمكتبه، حيث كان برفقة مدير إدارة 
االستعالمات )املخابرات( وأحد املديرين باإلدارة العامة للمصالح الفنية، ليطالبه 
بعدنان  اتصاله  وعند  التأشريات.  اسناد  بشأن  الستفساره  ياسني  عدنان  باحضار 
للتداوي  باألمس  أودعها  كان  التي  قرينته  بزيارة  ذلك  قبل  له  السامح  منه  التمس 
بمصحة التوفيق بالعاصمة. غري أن مدير أمن الدولة بعد استشارته يف األمر، أرص 

عىل احضار املعني باألمر فورا.  
كام أوردت صحيفة الرشق األوسط يف نفس التقرير أن عدنان ياسني نقل سنة 1997 
عىل متن طائرة الرئيس يارس عرفات من تونس إىل سجن يف اليمن إىل أن استقر به األمر يف 
إحدى السجون اجلزائرية وهذا الكالم عار عن الصحة ألن عدنان ياسني، وأقوهلا جازما، 
مل ينقل ال إىل اليمن وال إىل اجلزائر بتاتا إىل أن تّم ترحيله من تونس سنة 2004 إىل إحدى 

دول البلقان.
التونيس يف  األمن  أبلغت  الفرنسية  املخابرات  أن  التقرير  بنفس  الصحيفة  أوردت  كام 
اخلامس والعرشين من أكتوبر/ ترشين األول عام 1993 بأن هناك سيارة مرسيدس حمملة 
عىل  للتجسس  خمصصة  بأهنا  تعتقد  كانت  تونس  إىل  فرنسا  من  متوجهة  تنصت  بأجهزة 
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التي  السيارة  صحيح ألن  أيضا غري  الكالم  وهذا  الفلسطينية  وليس  التونسية  املؤسسات 
أحرضها عدنان ياسني مل تكن من نوع مرسيدس بل سيارة رينو 25 محراء اللون ودخلت 
امليناء بشكل عادي ألن عنارص منظمة التحرير الفلسطينية كان هلم حظوة خاصة لدى أعوان 
الديوانة )اجلامرك( التونسية. وعدنان ياسني تم إيقافه قبل هذا التاريخ بأسبوع كام أن السيارة 
كانت قد وصلت إىل تونس أوائل شهر سبتمرب من نفس العام فليس من املنطقي أن يعتقل 

عدنان قبل وصول السيارة كام يقول التقرير.
وقد تناولت العديد من التقارير حكاية عدنان ياسني وال يتسع املجال يف هذا الفصل 
لذكرها ومنها ما يتحدث عن إعدامه ومنها ما يقول أنه يعيش حاليا يف السويد الجئا 
سياسيا ومنها ما يقول إنه يعيش يف تل أبيب ومنها من يقول أن عدنان عمل يف تونس 
لصالح إرسائيل ملدة مخس سنوات وزرع معدات التجسس يف أغلب مكاتب املنظمة 
قابلة لالستعامل ملدة مخس سنوات دون تغيري أو شحن وأن املوساد كان عىل علم بكل 
ما حيدث لدى قيادة منظمة التحرير. وتزعم هذه التقارير أن هانــي ابن عدنان يــاسني 
كــان لـه ورشة ميكانيك )كاراج( يصلح فيها أغلب سيارات القيادة الفلسطينية ويف 
هذه الورشة كان يتم زراعة هذه السيارات بأجهزة التنصت. وإين أعترب كل ذلك من قبيل 
اخلياالت واألوهام ألين كنت عىل اطالع وثيق عىل قضية عدنان وهنا يبقى أن أسجل 
البتة ورشة إلصالح  له  مل تكن  أن هاين  األمنية وهي  مالحظة هامة من وجهة نظري 
السيارات مع أن سيارات القيادات تنقل إىل ورشات عادة ما نكون عىل بّينة منها وعىل 
معرفة تامة باملكيها. ثم أن األمن التونيس قد توىّل، بطلب من القيادة الفلسطينية، معاينة 
أغلب املكاتب العائدة إليها كمكتب الزعيم يارس عرفات والدائرة السياسية ومكتب 
الصندوق القومي الفلسطيني الذي كان أبو عامر كثريا ما يرتدد عليه وغريها من املكاتب 
فلم يعثر عىل أي يشء يثري االنتباه. مع اإلشارة إىل أن عدنان ياسني مل يغادر تونس طيلة 
فرتة وجوده هبا إاّل سنة 1978 عندما ذهب رفقة حكم بلعاوي لتلقي دورة عسكرية يف 
لبنان ثم غادرها يف أواخر الثامنينات بسبب مرض زوجته وبالتايل إمكانية جتنيده بتونس 
تكاد تكون مستحيلة ألنه بحكم موقعه يشعر بأنه مراقب وال يمكن أن يغامر بالتورط 
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يف مثل هذا األمر يف تونس لذلك يغلب عىل ظني أن شخصا مثل ياسني كان معروفا 
بالنسبة ألجهزة األمن اإلرسائيلية واألجنبية بصفة عامة بحكم موقعه، وبالتايل فإن عملية 
اختياره كهدف للتجنيد واردة وليست حمض صدفة. أما مكان التجنيد فاملؤكد أنه خارج 
تونس ألنه ال يمكن أن يتم جتنيده حتت سمع وبرص أجهزة األمن الفلسطينية والتونسية 
وال أعتقد أن جتنيده كان بدافع املال أو اجلنيس الطبيعي بقدر ما قد يكون وقع يف مصيدة 

شذوذ جنيس تم تصويره خالهلا وهتديده هبا.  
كام اسرتعى انتباهي ترصيح أدىل به عبد اهلل افرنجي الذي شغل منصب سفري ملنظمة 
التحرير يف بون وعضو يف اللجنة املركزية حلركة فتح حيث قال االفرنجي: »أن تزويد 
ياسني بأجهزة إرسال وتسجيل لوضعها يف مكتب السيد حممود عباس الذي يرشف 
عىل ملف املفاوضات مع إرسائيل. يعني أن ياسني بعيد بشكل أو بآخر عن مصادر 
املعلومات. وهلذا ال نريد أن نقّلل من أمهية عملية الكشف أو نبالغ يف حجم الدور 
الذي قام به. لكن األكيد أن حرص إرسائيل عىل احلصول عىل تفاصيل موقف املنظمة 
من املفاوضات من خالل استامعها إىل ما جيري من حوارات يف مكتب أيب مازن آنذاك، 
يعني أن إرسائيل ال تنوي تنفيذ عمليات اغتيال بقدر ما هي حريصة عىل معرفة تفاصيل 
املوقف والتوجهات الفلسطينية يف عملية السالم«. وهذا الكالم قد يدل عىل املوقف 
احلقيقي داخل منظمة التحرير جتاه قضية عدنان ياسني والقائل بأنه طاملا أنه مل يتورط 
يف عمليات اغتيال فباإلمكان التساهل معه وهذا ما قد يفرس إطالق رساحه فيام بعد. 
وهناك رواية شفوية تتداوهلا ألسن كثرية من الفلسطينيني تقول إن من ضمن مالحق 
أوسلو الرسية ملحق تتعهد فيه السلطة بعدم املساس بالعمالء بل هنالك من يزعم أن 
فيها بندا خاصا بعدنان تسبب يف عزوف السلطة عن مقاضاته رغم خيانته. ويف هذا 
السياق يفيدنا اللواء جربيل رجوب، عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ونائب أمني رس 
الفلسطيني »أيب السكر« الذي  هذه احلركة أن عدنان ياسني متت مقايضته بالسجني 
قىض 27 سنة بسجون االحتالل اإلرسائييل. وقد متكنت القيادة الفلسطينية، بمقتىض 

هذه املقايضة، من أن تفرض عىل العدو اإلرسائييل إطالق رساحه. 
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خامتة

هذا املحور املتعلق بفلسطني وبالقضية الفلسطينية قد أوليناه أمهية خاصة اعتبارا للمكانة 
التي حتتلها هذه القضية يف وجدان الشعب التونيس. وقد تعامل التونسيون وفق هذه الروابط 
التارخيية واحلضارية والثقافية العميقة التي تصلهم بفلسطني وبالفلسطينيني وما تعرضوا له، 

منذ ما يقارب قرنًا من الزمن، من عدوان وجرائم واغتصاب لوطنهم.
1982 واستقرارها مع جانب هام من  ولعل حلول القيادة السياسية الفلسطينية سنة 
قواهتا العسكرية ومؤسساهتا اإلدارية والسياسية، كان فرصة أخرى للتونسيني للتعبري عام 
حيفظونه ألشقائهم من عمق عالقات األخوة والصداقة. لذلك نزل الفلسطينيون يف بلدهم 
األوجاع  معهم  وتقاسمت  ومثقفيها  وأمنييها  بسياسييها  تونس  احتضنتهم  مبجلني  الثاين 

واملتاعب وأيضا اآلمال واالنتظارات.
حد  إىل  التونسية،  واألمنية  السياسية  السلط  توفقت  الزمن  من  عقد  من  أكثر  وخالل 
كبري، يف حتقيق املعادلة الصعبة بني رضورة تأمني سالمة القيادة الفلسطينية، أفرادا وهياكل 
ومؤسسات، من ناحية، ومن ناحية أخرى ضامن استقاللية القرار الفلسطيني وعدم التدخل 

يف شؤوهنا الداخلية أو التأثري يف توجهاهتا وخياراهتا.
ذلك أن العالقات الفلسطينية مع خمتلف األطراف األجنبية بام يقتضيه ذلك من اتصاالت 
وزيارات ولقاءات تعقدها، عىل أرض تونس زعامات وشخصيات من خمتلف اجلنسيات، بام 
فيها الشخصيات اإلرسائيلية  مع القيادة الفلسطينية ظّلت، طيلة فرتة اإلقامة، من مشموالت 
الفلسطينيني وحدهم دون أن يرهتن ذلك باالعتبارات الداخلية التونسية السياسية واألمنية. 
وقد حرصت السلطة احلاكمة يف تونس يف الفرتتني، فرتة حكم الرئيس بورقيبة وفرتة حكم 
الرئيس بن عيل، عىل تأمني هذه االتصاالت واللقاءات يف كنف الرسية واحليادية مع السعي 

إىل اختاذ كل اإلجراءات التي تساعد عىل حتقيق ما تصبو إليه القيادة الفلسطينية.  
ورغم التعقيدات التي يتسم هبا مثل هذا الوضع فإن السلط التونسية قد آلت عىل نفسها 
محاية ضيوفها وتأمني الرشوط املالئمة لعملهم بام يساعدهم عىل حتقيق أهدافهم الوطنية. 
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وجتدر اإلشارة إىل أن ما كان قد حصل من ثغرات وإخالالت أمنية وتسبب يف أرضار خطرية 
عىل الوجود الفلسطيني مل يكن ناجتا يف الغالب عن تقصري إرادي من أي جهة كانت أو إخالل 
متعمد وانام كثريا ما يكون بسبب تواضع يف االمكانيات اللوجستية يف العتاد والعّدة أمام 
رشاسة العدو املرتبص بالفلسطينيني وتكالب الدوائر املعادية للقضية الفلسطينية إىل جانب 
ما قد يالحظ من إفراط يف الطمأنينة يف وضع يستوجب مزيد احلذر وانعدام التعامل اجلدي 
ونظرائهم  التونسيني  األمنيني  بني  والتعامل  التواصل  نسق  أن  ثم  املعلومة.  مع  والصارم 
الفلسطينيني كان، يف فرتة أوىل، مشوبا باحلذر والغموض من الطرفني وربام بصفة أكثر من 
الطرف الفلسطيني ولعل ذلك يعود باألساس إىل ما تعرض له الفلسطينيون من مضايقات 
من األجهزة األمنية العربية األخرى. ومل يكن بمقدورهم التخلص من هذه الوضعية إال 
بعد أن ابتيل املشهد الفلسطيني يف تونس بواقعتني خطريتني، الغارة اإلرسائيلية الغاشمة عىل 
مقرات القيادة بحامم الشط يوم غرة أكتوبر/ ترشين األول 1985 واغتيال الشهيد خليل 
املسألة  يكون مرد كل ذلك وضع  1988. وقد  نيسان  أفريل/   16 يوم  أبو جهاد  الوزير 

األمنية، عىل خطورهتا وأمهيتها، بني أيدي السياسيني.
يتسم  كان  الفرتة  تلك  يف  لتونس  الداخيل  واالجتامعي  السيايس  الوضع  أن  كام 
نظام  بني  رصاعات  من  حيدث  كان  ما  أحد  عىل  خيفى  ال  إذ  واالضطراب  بالتوتر 
احلكم واملعارضة الداخلية سواء منها ذات التوجه االسالمي أو القوى الديمقراطية 
أو االحتجاجات االجتامعية. ولعله من سوء املصادفة أن يقرتن الوجود الفلسطيني 
بتونس بفرتة انتقالية بني أواخر عهد حكم الرئيس بورقيبة املّتسم برصاع التكتالت 
لالستحواذ عىل احلكم وبداية حكم الرئيس بن عيل الذي سّخر كل جهوده من أجل 
مسّخرا  واإلستخبارايت  األمني  اجلهد  فكان  أركانه.  وتثبيت  نظامه  دعائم  ترسيخ 
بصفة تكاد تكون كلية للقضايا الداخلية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القيادة 
السياسية التونسية، يف العهدين، عهد حكم بورقيبة وعهد حكم بن عيل، كان لدهيا 
شعور مفرط باألمان الناتج عن التعهدات من الدول الصديقة الكربى واعتقادا منها 

أن تونس، شامل افريقيا، بمنأى عن كل مظاهر العنف.
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وتبقى قضية فلسطني قضية العرب واملسلمني الرشفاء وكل أحرار العامل. فقد برز 
منهم زعامء وقادة نذروا حياهتم ونضاالهتم من أجل فلسطني حرة رغم تكالب قوى 
العدوان. ومن هؤالء الزعامء الذين كان يل رشف العمل معهم وجيدر التنويه بخصاهلم 
الوطنية واالنسانية وعمق مسريهتم النضالية الزعيم قائد املقاومة الفلسطينية يارس عرفات 
أبو عامر ونصري فلسطني الزعيم احلبيب بورقيبة وباين الدولة الفلسطينية املستقلة حممود 

عباس أبو مازن.
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زعـــامــــــات

ياســـــــــر عـــــــرفات

هو حممد يارس عبد الرؤوف عرفات القدوة احلسيني. واسمه احلركي العسكري يارس 
عرفات. حممد عبد الرمحان اسمه، وعبد الرمحان اسم أبيه، عرفات اسم جده، القدوة لقبه 
العائيل واحلسيني اسم القبيلة التي تنتمي هلا عائلة القدوة. اختذ لنفسه تسمية أبو عامر، ليس 
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ألنه أب إلبن إسمه عامر كام جرت به العادة املرشقية، وإنام تيمنا بعامر بن يارس، أحد صحابة 
رسول اهلل وأول شهيد يف اإلسالم.

من مواليد 4 أوت / آب 1929 وال يزال اخلالف قائام بخصوص مكان والدته بني أن 
يكون ذلك بالقاهرة املرصية أم القدس الفلسطينية. هو سادس أخوته السبعة منهم فتحي 
عرفات الذي يكون يف املستقبل رئيس اهلالل األمحر الفلسطيني. قىض مراحل دراسته بمرص 
صحيفة  وأصدر  فلسطني  لطلبة  العام  لالحتاد  رئيسا   1956 إىل   1952 من  كان  وخالهلا 

»صوت فلسطني«.
يف جماله النضايل كانت االنطالقة مع تنظيم اإلخوان املسلمني دون أن ينتمي إليه بصفة 
فعلية واقرتب فيام بعد من تنظيم الضباط األحرار ال سيام من رموزه البارزين حممد نجيب 
ومجال عبد النارص وحممد أنور السادات. لكن ذلك كان حمطة عابرة وحمدودة يف الزمن ويف 

العمق احلركي.
بأكثر  اتصال  عىل  سيكون  وهناك  والكويت  دمشق  بني  وجهته  كانت  املعّزية  القاهرة  بعد 
حضور فلسطيني بني ناشطني سياسيني وجاليات عاملّية. وعىل طريق حمفوفة باملخاطر واملحن، 
ومن القاهرة يف مولده إىل باريس الفرنسية يف رحيله األبدي، عاش أبو عامر رحالة، ال يستقر 

يف مكان ألكثر من ساعات جتنبا ملحاوالت الغدر التي الحقته مرات عديدة دون أن تنال منه.
عرفته األرض الفلسطينية فدائيا راعيا للعمل الفدائي بالتخطيط طورا وبالتنفيذ طورا 
آخر. ألفته األرض اللبنانية عسكريا يقّض مضاجع الصهيونية وحلفائها بالداخل واخلارج. 
عهدته عواصم الدنيا طالبا للحق واحلرية واحلياة ألرض استبيحت وشعب استلبت حريته 
وكرامته. احتضنته األرض التونسية مقيام هبا يف اسرتاحة املحارب بعد دفاع مستميت عىل 
أرض لبنان ملدة 88 يوما عن الوجود والكرامة أمام أعتى قوة عسكرية يف العامل مع حتالف 
األعداء وختاذل األصدقاء. احتوته املقاطعة الفلسطينية برام اهلل مؤسسا للدولة الفلسطينية 
املستقلة لكن الدوائر االستعامرية مل تغفر له رفضه التفريط يف القدس فكان قرار تغييبه بطريقة 
بشعة. ويف األخري استضافته األرض الفرنسية لتكتمل مراسم الرحيل بعد رصاع مرير مع 
العلة التي أصابوه هبا بفضل علوم وتقنيات كان من األجدر أن تكون يف خدمة االنسانية. 
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وكانت الرتبة الفلسطينية برام اهلل مثواه األخري رمزا من رموز حركة التحرر العاملي ليس 
من شك يف أن حيفظ له التاريخ رمزيته ويف أن يبقى نضاله موشوما بالذاكرة الشعبية العربية 

عىل مّر األزمنة.
عبد  استشهد  عندما  بالقاهرة  اهلندسة  بكلية  األوىل  السنة  يف  طالبا  عرفات  يارس  كان 
القادر احلسيني يوم 7 أفريل/نيسان 1948 يف معركة جبل القسطل بالقدس. وبعد ذلك 
بيومني ارتكبت املنظمتان اليهوديتان » األرغون« و« شتارن« جمزرة دير ياسني حيث قتل 
اإلرهابيون الصهاينة نحو 360 شهيدًا من أهل القرية، وكان معظمهم من األطفال والنساء 
وكبار السن. تأثر عرفات بشدة بتطور االحداث يف فلسطني وهو ابن العرشين من عمره 
فأحرق مع صديقه حامد أبو ستة كتبهام أثناء اجتامع لإلخوان املسلمني يف القاهرة وقرر يارس 

أن يتوجه إىل فلسطني حلمل السالح دفاعا عن أرضه وشعبه.
بعد أيام، وصل مع رفيقه حامد إىل غزة فقاتل مع قوات اإلخوان املسلمني التي كانت 
قدمت من مرص ثم انضم إىل »جيش اجلهاد املقدس« وعنّي ضابط استخبارات فيه. وبعد 
هزيمة 1948 عاد عرفات إىل القاهرة ليواصل دراسته بكلية اهلندسة بعد أن شهد النكبة 
رابطة  أسس  ختّرجه  وعقب   .1955 سنة  اجلامعة  من  وختّرج   العربية.  اجليوش  وهزيمة 
اخلرجيني الفلسطينيني والتحق يف أكتوبر/ ترشين األول 1956 باجليش املرصي فور اندالع 

حرب السويس »العدوان الثالثي«.
بعد انتصار الثورة اجلزائرية يف 1962 وبعد تشكيل رئيس اجلمهورية املنتخب أمحد بن 
باّل أول حكومة للجزائر احلرة، دعت القيادة اجلزائرية مجال عرفات، الشقيق األكرب ليارس 
إىل زيارة اجلزائر عرفانا له بام كان قدمه ألشخاصهم ولعائالهتم وللثورة اجلزائرية يف أيام 

نضاهلم وتواجدهم بالقاهرة.
الوزير يف زيارة إىل اجلزائر  1963 اصطحب يارس عرفات رفيق دربه خليل  ويف عام 
وقدمهام مجال إىل أمحد بن باّل وحظي الوفد الفلسطيني بدعم كبري من القيادة اجلزائرية يف 
فرتة ينهمك فيها عرفات مع رفاقه يف بناء أسس التنظيم الذي سيصبح يف املستقبل القريب 

الفصيل النضايل املعروف عىل الساحة الفلسطينية والعربية.
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ويف سنة 1964 وبدعم من احلكومة اجلزائرية املستقلة سافر عرفات والوزير إىل العاصمة 
الصينية وكان ذلك بمثابة االنتصار املهم حلركة فتح الناشئة يف اكتساح املواقع املساندة هلا عىل 
الساحة العربية والدولية. وتلقى عرفات من القيادة الصينية وعدا باحلصول عىل مساعدهتم 
بالقاهرة  بمجرد اندالع املقاومة املسلحة. ويف نفس هذه السنة ينعقد مؤمتر القمة العربية 
ويتخذ قرارا ينص عىل »دعم الكيان الفلسطيني عىل الصعيدين السيايس والعسكري من 

خالل إنشاء مؤسستني مها منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني«.
بعد عامني تشهد املنطقة صعود حافظ األسد إىل سّدة احلكم بسوريا ليقدم دعام عسكريا 
كبريا للحركة الفلسطينية تسليحا وتدريبا وإعالما. غري أن العالقة رسعان ما توترت بني 
الطرفني وتّم سجن كّل من يارس عرفات وخليل الوزير و10 مناضلني آخرين من حركة فتح 
بتعلة املشاركة يف قتل يوسف عرايب البعثي الفلسطيني الذي كان ضابطا باجليش السوري.

يف جوان / حزيران 1967، مع اندالع احلرب العربية اإلرسائيلية، عقد يارس عرفات 
اجتامعا للقيادة العسكرية الفلسطينية إلقرار املشاركة يف التصدي للعدوان الصهيوين عىل 
للتمرتس يف  الفلسطينيني  الفدائيني  تبعا لذلك، وحدات من  العربية فتوجهت،  األرايض 
هضبة اجلوالن عىل الواجهة اإلرسائيلية السورية. لكن مرارة اهلزيمة التي منيت هبا اجليوش 
العربية وأنظمتها املتخاذلة مل يزد عرفات إال ثباتا يف العزم عىل مواصلة الكفاح املسلح كوسيلة 
وحيدة للتحرر من االستعامر االستيطاين الصهيوين املدعوم من القوى االستعامرية العاملية.

واإلعالمي  السيايس  امليدان  اكتساح  يف  عرفات  جهود  تواصلت  آخر  مسار  وعىل 
والدبلومايس الذي يبقى رافدا مهام للكفاح املسلح. ويف جويلية 1968 زار عرفات العاصمة 
السوفييتية موسكو ضمن وفد مرصي برئاسة مجال عبد النارص. وقد أمكن يف هذه الزيارة 
احلصول عىل مساعدات عسكرية سوفيتية يف حماولة لكرس التفّوق يف موازين القوى الذي 
التي  واملوضوعية  التارخيية  العالقة  بحكم  الصهيوين  الكيان  لصالح  الغربية  الدول  تؤمنه 

تربط بينهام.
ويف حني يقر املجلس الوطني الفلسطيني اخلامس املنعقد يوم 1 فيفري / شباط 1969 
ترشيح يارس عرفات رئيسا ملنظمة التحرير الفلسطينية، يقرر مؤمتر القمة العربية اخلامسة 
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املنعقد أيام 21 /23/22 ديسمرب 1969 بالرباط وألول مرة وضع مقعد رئيس اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف الصف األول عىل قدم املساواة مع رؤساء وملوك 

الدول العربية ومنحت املنظمة حق التصويت.
املواجهة مع النظام امللكي األردين سيكون هلا األثر البالغ لوقت طويل عىل عالقة املقاومة 
الفلسطينية مع هذا البلد. كام سيكون هلا الوقع السلبي عىل وضع املقاومة التي ال تزال يف 
يتسابق  التي  الوصاية  قضية  تطرح  هنا  والعسكري.  التنظيمي  كياهنا  لبناء  األوىل  املراحل 
احلكام العرب عىل بسطها عىل املقاومة الفلسطينية عىل خمتلف األوجه العسكرية والسياسية 
والدبلوماسية واإلعالمية. وكانت القيادات الفلسطينية ،عىل اختالف مرجعياهتا الفكرية 
واإليديولوجية جتد نفسها يف غالب األحيان مشدودة إىل هذه املعادلة الصعبة التي جتمع 

بني استقالل القرار الفلسطيني وبني احلاجة األكيدة للدعم املايل والسيايس والعسكري.
يف شهر فيفري 1970 اشتبك الفدائيون الفلسطينيون يف معارك دموية مع اجليش األردين. 
وكرد فعل عىل ذلك، عمدت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني التي يقودها احلكيم جورج 
حبش إىل اختطاف ثالث طائرات متلكها رشكات غربية ونسفها بالكامل بعد إطالق رساح 
مجيع ركاهبا. ويف 17 سبتمرب/ أيلول من نفس السنة شن اجليش األردين هجوما واسعا عىل 
مواقع الفلسطينيني واقتحم اجلنود مقر قيادة فتح بالعاصمة عاّمن. وقد حاول عرفات االتصال 
بامللك األردين لكنه مل يفلح يف ذلك، فاتصل بالرئيس املرصي مجال عبد النارص وناشده 
التدخل إليقاف املعارك وحقن الدماء. كل ذلك وهو متحّصن يف بيت بجبل اللويبدة وقد 
نجا بأعجوبة من موت حمقق حيث كان قد غادر قبل حلظات من قصف مدفعي أردين أتى 
عليه بالكامل. وسوف لن تكون املرة األوىل الذي حياول فيها اجليش األردين اغتيال يارس 
عرفات الذي كتبت له النجاة مرة ثانية حني سقطت قذيفة عىل امللجإ الذي كان يتحصن 

فيه مع خليل الوزير ونايف حوامتة.
الوجود  عىل  األردين  العسكري  اهلجوم  تسبب  الوضعية  هذه  تسوية  تتم  أن  وقبل 
21 من الشهر  3500 شهيد وآالف اجلرحى واألرسى. ويف  الفلسطيني يف قتل أكثر من 
نفسه – أيلول األسود -  انعقدت قمة عربية استثنائية انتهت إىل إرسال وفد ثالثي إىل امللك 
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األردين ومتكّون من الرئيس السوداين جعفر النمريي ووزير الدفاع الكويتي سعد العبد اهلل 
ورئيس احلكومة التونيس الباهي األدغم يف حماولة لفك احلصار عىل املقاومة ووقف إطالق 
النار بني الطرفني. وبعد مفاوضات مطولة أمكن للوفد الوسيط احلصول عىل موافقة امللك 
وقائد املقاومة يارس عرفات عىل وقف إطالق النار. ويف حركة مل يتفطن هلا البوليس األردين، 
متكن يارس عرفات يف هيئة تنكرّية بلباس خليجي وّفره له وزير الدفاع الكويتي من اإلفالت 
من عيون الرقابة األردنية. وهناك من ينقل املسألة عىل غري هذه الشاكلة بام يفيد أن رئيس 
احلكومة التونيس الباهي األدغم هو من وّفر للزعيم الفلسطيني لباسا نسائيا تونسيا ختّفى 
فيه لإلفالت من الرقابة. وبرصف النظر عن هذه املسألة، فقد أمكن ليارس عرفات مغادرة 
األرايض األردنية عىل نفس الطائرة التي أقلت الوفد الوسيط إىل القاهرة. وقد التحق هبم 

امللك ملا بلغه أمر وصول عرفات إىل هناك.
وملا كانت املطاردة يومية ويف كل مكان، مل يكن لعرفات أن هيدأ له بال ويستقر بمكان 
واحد أكثر من الوقت األدنى الرضوري. لذلك، فإنه قد نجا مرات عديدة من املحاوالت 
التي استهدفت حياته. ففي 13 أفريل/نيسان 1973 حاولت إرسائيل اغتياله يف بريوت 
حيث قامت جمموعة إرسائيلية يقودها أهيود باراك بتصفية ثالثة من كبار مساعديه: كامل 

عدوان ويوسف النجار وكامل نارص.
لكن ذلك مل يزد القائد إاّل إرصارا عىل مواصلة هنج املقاومة عىل كل اجلبهات السياسية 
حلركة  الرابع  القمة  مؤمتر  يقرر   1973 أيلول  سبتمرب/  ففي  والدبلوماسية.  والعسكرية 
دول عدم االنحياز املنعقد باجلزائر االعرتاف بمنظمة التحرير ممثال رشعيا وحيدا للشعب 
الفلسطيني. ويف نفس السنة ينجح يارس عرفات يف استصدار قرار من جامعة الدول العربية 
ينص عىل أن منظمة التحرير هي املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني رغم امتناع 

النظام األردين يف مسعى لإلبقاء عىل ما يامرسه من وصاية عىل القضية الفلسطينية.
القمة  مؤمتر  يف  بباكستان  الهور  يف  عرفات  يارس  شارك   1974 شباط  فيفري/  ويف 
اإلسالمي الذي أعلن أن منظمة التحرير هي املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني. ويف مشهد 
ال ينساه أحرار العامل، ومن أعىل منرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة ألقى يارس عرفات خطابه 
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التارخيي والذي قال فيه عبارته الشهرية »جئت حامال غصن الزيتون يف يد ويف األخرى 
بندقية الثائر، فال تسقطوا غصن الزيتون من يدي...احلرب بدأت من فلسطني ومن فلسطني 
سيولد السالم«. وتتوجيا هلذا اخلطاب اعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية ساحقة 
باحلقوق الغري قابلة للترصف للشعب الفلسطيني وأسندت للمنظمة وضع املراقب الدائم 

يف األمم املتحدة.
الفلسطيني  للعمل  والتحديات  املصاعب  من  جديدة  مرحلة  إىل  تؤرش   1976 سنة 
املقاوم. ويف هذه السنة اندلعت احلرب األهلية اللبنانية اللبنانية. وملا كانت الغلبة يف البداية 
للتحالف الفلسطيني التقدمي اللبناين، تدّخل هذه املرة جيش عريب آخر، اجليش السوري 
بسالحه اجلوي والربي. وتعرض الفلسطينيون يف خميم تل الزعرت بلبنان يف شهر أوت من 
نفس السنة إىل جمزرة جديدة من طرف قوات الكتائب اللبنانية فاستشهد أكثر من 2000 
من سكان املخيم الذي طوقته القوات السورية. ويف السنة املوالية – 1977 -  خرس عرفات 
حليفا صلبا وهو كامل جنبالط رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وزعيم الطائفة الدرزية 
املحتلة والتي  القدس  لزيارة  السادات استعداده  أنور  يعلن حممد  السنة  بلبنان. ويف نفس 
متت يوم 19 نوفمرب/ ترشين الثاين وقال فيها عرفات » الشعب الفلسطيني يتلقى طعنة يف 
الظهر... زعيم أكرب دولة عربية يتخىل عن قضية فلسطني وخيتار معسكر العدو«. وكانت 
هذه الزيارة املشؤومة قد تّوجت يوم 26 مارس/ أذار 1979 بإمضاء اتفاقية سالم منفردة 

بني مرص وإرسائيل.
ويزداد املشهد قتامة سنة 1980 مع اندالع احلرب بني حليفني للمقاومة الفلسطينية عراق 
صدام حسني وإيران اإلمام اخلميني. بذل عرفات جهودا مضنية للحيلولة دون هذه احلرب 
ودفع الطرفني إىل اجلنوح للسلم وفّض اخلالفات باحلوار والطرق الدبلوماسية حتى ال تنفتح 
أبواب أخرى لتدخل القوى االستعامرية املرتبصة باملنطقة. لكن جهوده كلها باءت بالفشل 
لتتواصل احلرب طيلة عقد كامل يف أكرب عملية استنزاف ملقّدرات مالية وبرشية ولوجستية 

كان من األحرى أن تسّخر ألغراض ختدم املنطقة وشعوهبا أوىل من أن ينتفع هبا األعداء.
موعد آخر مع حماوالت االغتيال كان هذه املرة من قبل اإلرسائيليني الذين قصفوا سنة 
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1981 البناية التي تضم مقر قيادة عرفات يف الفاكهاين ببريوت. ويف حني نجا املستهدف 
الرئييس، استشهد حتت أنقاض البناية أكثر من مائة شخص. ويف هذا الوضع املرتّدي، بعد 
حتييد أكرب دولة عربية باتفاقية صلح منفردة وانشغال دولة العراق بحرهبا مع إيران، قامت 
إرسائيل هبجوم عسكري هو األرشس من نوعه يف تاريخ رصاعها مع املقاومة الفلسطينية 
األعداء  عليها  تأّلب  التي  الفلسطينية  املقاومة  لكن  العربية.  اجليوش  مع  حروهبا  وحتى 
واألصدقاء، مل يكن أمامها من خيار سوى التصدي بقوة للهجوم العسكري وإن كان ذلك 
فيه. ورغم  اإلنسانية  قيم  واهنارت  موازينه  اختّلت  واقع  قدرها يف  الثمن، هذا هو  باهظ 
اختالل التوازن يف القوى، متكنت املقاومة الفلسطينية بزعامة عرفات من الصمود طيلة ما 
يقارب الثالثة أشهر دون أن يتمكن العدو الصهيوين وحلفاؤه املحليون من بلوغ األهداف 
التي من أجلها نشبت احلرب، أي القضاء عىل البنية العسكرية والتنظيمية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية وجهازها العسكري. لذلك جلأت إىل اخليارات السياسية والدبلوماسية فتتالت 
اخلطط ومشاريع احللول بواسطة املبعوث األمريكي، لبناين األصل، فيليب حبيب وانتهت 
كلها إىل رضورة خروج املقاومة الفلسطينية من لبنان إىل بلدان أخرى عىل أن تبقى املخيامت 
ومتساكنوها يف عهدة القوات الدولية وباخلصوص اإليطالية منها والفرنسية. لكن األمانة مل 
حتفظ فلم يمنع وجود هذه القوات الكتائب اللبنانية بزعامة بشري اجلمّيل، حتت غطاء وّفره 
له حليفه أريئيل شارون، من ارتكاب واحدة من أبشع املجازر يف تاريخ اإلنسانية ونعني 
بذلك جمزرة صربا وشاتيال التي خلفت وراءها مقتل 3000 شهيد معظمهم من األطفال 

والنساء وكبار السن.
يف أوت / آب 1982 استقر عرفات عىل رأس القيادات الفلسطينية وجانب كبري من 
عسكرييها وإدارييها بتونس يف إطار خطة فرضها الواقع املرير وقبلتها األطراف الفلسطينية 

مكرهة. 
1982 إىل بالدنا عىل متن طائرة خصصتها له  3 سبتمرب/ أيلول  يوم مقدمه يف 
الدولة التونسية لتقّله من اليونان، تم استقباله من طرف رئيس اجلمهورية احلبيب 
بورقيبة بنفس ما حيظى به الزعامء واألبطال من تبجيل واحرتام تقديرا ملا يتحىّل به 
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الرجل من نضالية وثبات يف املواقف ومتسك بقضيته املرشوعة. قررت السلط التونسية 
أن تكون إقامته بقرص السعادة باملرسى بعد أن رافقه الرئيس بورقيبة إىل هناك. لكنه 
اعتذر عن ذلك واجته للتّو نحو وادي الزرقاء بوالية باجة التي تبعد غربا عن العاصمة 
بحوايل 70 كلم  ليميض ليلته رفقة القوات العسكرية الفلسطينية التي حلت ببالدنا 
يوم 28 أوت / آب 1982واالطالع عىل ظروف إقامتها باملخيم العسكري الذي 

أعدته احلكومة التونسية هناك. 
بعد الغارة اإلرسائيلية عىل مقر القيادة الفلسطينية بحامم الشط التونسية والتي كان هدفها 
األسايس اغتيال القائد عرفات حيث كان من املقرر أن يرشف يوم 1 أكتوبر/ ترشين األول 
1985 عىل اجتامع عسكري بمقر قيادته، فوجئ الزعيم يوم 16 أفريل/نيسان 1988 بمقتل 
الوزير، أيب جهاد، بمنزله بضاحية سيدي بو سعيد من قبل كومندوس  رفيق دربه خليل 
إرسائييل، ويف ظروف ال تزال بعض جوانبها يلفها الغموض. يف األثناء عقد املجلس الوطني 
الفلسطيني دورته 19 باجلزائر يف 15 نوفمرب/ ترشين الثاين 1988 تبّنى فيها وثيقة اإلعالن 
عن االستقالل التي تنص »أن املجلس الوطني الفلسطيني يعلن، باسم اهلل وباسم الشعب 
العريب الفلسطيني، قيام دولة فلسطني عىل أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الرشقية«. 
وكان ذلك عىل وقع املستجدات اجلديدة املرتتبة عن املسار التفاويض مع احلكومة اإلرسائيلية 

بوساطة أوروبية وأمريكية.  
 / سبتمرب   13 يوم  إرسائيل  وحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وّقعت  حني  ويف   
البيت األبيض األمريكي اتفاق أوسلو بحضور الزعيم عرفات، صادق  1993 يف  أيلول 
املجلس املركزي ملنظمة التحرير الوطنية يوم 12 أكتوبر/ ترشين األول من نفس السنة عىل 
تشكيل أول سلطة فلسطينية يف التاريخ وهي التي ستتوىل إدارة األرايض املحتلة إىل حني 
جترى انتخابات. ويف األول من جويلية / متوز 1994 كانت فلسطني مع موعد خاص مع 
القائد يارس عرفات هذه املرة ليس كفدائي متخّف، بل كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية 
ضمن ما تم إقراره يف اتفاقية سالم باعرتاف دويل وذلك بعد 27 سنة من املنفى اإلجباري 

والغياب القرسي.  
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صورة للمؤلف مع الزعيم يارس عرفات يف آخر زيارة له إىل تونس – أكتوبر 2001

من خالل إرشايف عىل ترتيب مرافقته األمنية عىل امتداد فرتة إقامته ببالدنا مل أر يوما 
الزعيم عرفات يقصد نزال أو شاطئا أو أي فضاء ترفيهي. فكل أوقاته موزعة بني ما 
يلزمه يف املكتب للعمل من االجتامعات املتواصلة  أو االطالع عىل الوضع الفلسطيني 
من خالل ما يتوفر لديه من بريد إضافة إىل اللقاءات السياسية والدبلوماسية التي تنعقد 
داخل تونس وهي كثرية، وما يقضيه يف املنزل للراحة. املرة األوىل التي رأيته يشاهد فيها 
التلفاز كانت بغرض متابعة جمريات العدوان عىل العراق بداية جانفي / كانون الثاين 
1991. كان يف البدء منبهرا بالصمود الذي أظهره اجليش العراقي أمام بطش العدوان، 
وكثريا ما ردد عىل مسمـعي قوله »اجلندي العراقي قادر عىل حتمل العناء أشّده، يميض 
أياما عىل حبات متر« لكن الزعيم مل يكن بمنأى عن اإلحباط الذي أصاب اجلميع جّراء 
تلك الطريقة اإلعالمية التي انتهجها ذاك الوزير الصّحاف والتي كانت قائمة يف أغلبها 

عىل املغالطة وتزييف احلقائق.
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املؤلف مع الشهيد عرفات يؤانس مجعا من أبناء الصمود - سنة 1992

كان عرفات حريصا عىل القيام بواجباته االجتامعية كاحلضور اخلاطف حلفل زفاف أو 
موكب مأتم يطرأ يف إحدى العائالت الفلسطينية املقيمة بتونس. أما يف شهر رمضان املعظم، 
فإنه خيصص حيزا كبريا من وقته، قبل موعد اإلفطار لقراءة القرآن الكريم واالهتامم بأبناء 
الشهداء الفلسطينيني حيث يرص عىل اإلفطار املتواتر برفقتهم بدار الصمود بالعمران بتونس 
الدينية  األعياد  مناسبات  يف  برفقتهم  يكون  أن  عىل  احلرص  شديد  حيرص  كام  العاصمة. 
والوطنية. ولعله من أجل ذلك كان الزعيم عرفات يقلل، خالل شهر الصيام، من أسفاره 
إىل اخلارج. ورغم هتاطل الدعوات عليه من القيادات الفلسطينية أو من البعثات الدبلوماسية 
القارة بتونس أو من بعض الشخصيات التونسية، فإنه ال يستجيب إال لتلك الدعوة التي 

توجه إليه من الرئاسة التونسية وذلك احرتاما للبلد الذي حيتضنه.
كام أنه ال يتوانى يف دعويت لإلفطار عىل مائدته طوال شهر رمضان. وبعد اإلفطار جيتمع 
احلارضون معه لصالة املغرب فكان يرص عىل تعيني أحد احلضور ليؤم املصلني دون أن 

يفرض نفسه إلمامتنا.
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املؤلف مع الشهيد عرفات عىل مائدة افطار أبناء الصمود - رمضان 1992

كنت أحرض كل مواعيد سفره أو عودته بالدقة واحلذر اللذين يستوجبهام أمن الزعيم. 
وأمام اضطراره لتغيري مواعيده ألسباب ال يقدرها إال هو بنفسه، كان عيّل أن أختذ اإلجراء 
املناسب. لذلك  بادرت بتثبيت املرافقة األمنية طيلة اليوم - ليال هنارا- تؤمنها فرق أمنية 
تعمل باستمرار عندما يكون الزعيم يف تونس أو يف مهمة باخلارج. ولعل هذا اإلجراء كان 
السبيل الوحيد الذي يساعدنا عىل تفادي املفاجآت غري املحمودة. مثل تلك احلالة التي قدم 
فيها  فجرا وبطريقة فجائية مما اضطرين بعد أن تم إعالمي بقدومه من طرف أمن املطار،  إىل 

استعامل سياريت الشخصية لنقله وسيارة أجرة لبقية املرافقني.
كان حريصا عىل تيسري مهمتنا. ال يشرتط إجراءات حمددة وال يطالب بحضور أمني 
بعينه. يقبل بام يعّده الطرف التونيس بكل ارتياح وثقة ويف ذلك داللة جلية عىل مدى احرتامه 
للدولة التونسية وثقته يف ما تعّده له من وسائل أمنية. كان أيضا يساعدنا عىل إنجاح مهمتنا بام 
أكسبته املحن من حّس أمني مرهف رفيع ويقظة حادة. يتجىل ذلك يف التغيري املتواتر الذي 
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يضفيه عىل تنقالته ومواعيده وحتى أماكن راحته ومنامه. أذكر تلك الليايل عقب اغتيال 
الشهيد خليل الوزير أبو جهاد دعانا – مرافقيه األمنيني وأنا عىل رأسهم- بأن نميض  بقية 
الليل بعد إهناء كل التزاماته، يف التجوال بعيدا عن حمل إقامته وذلك بسبب ما انتهى إليه 
من معلومات تفيد بأن القيادة الفلسطينية حمل مراقبة عن طريق األقامر االصطناعية. وذات 
ليلة، وبعد عناء من كثرة السري عىل األقدام ولشفقتي عليه التمست منه إمكانية متضية بقية 
الليلة بمنزيل. رد عيّل مبتسام كعادته بقوله: »يا ابني إن بيتك يعرفه العدو االرسائييل مثل ما 

يعرف عن بيوتنا«. 
سنة 1991 متيزت بحدثني بارزين يف املشهد الفلسطيني. األول يف شكل فاجعة أليمة 
ليلة انطالق العدوان األمريكي الثالثي عىل دولة العراق بتعلة حترير الكويت حيث بلغ إىل 
مسامع عرفات نبأ اغتيال صالح خلف أبو إياد ومعه هايل عبد احلميد أبو اهلول وفخري 
العمري من قبل أحد أعوان تنظيم فتح املجلس الثوري بقيادة صربي البنا أيب نضال. أما 
الثاين فيتمثل يف مؤمتر مدريد الذي سينعقد بإسبانيا يف ربط معلوم ومقصود بني  احلدث 

سقوط غرناطة سنة 1492 وقصف بغداد سنة 1992.

الشهيد عرفات بإحدى املستشفيات الليبية بعد حادث سقوط الطائرة
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يوم 7 أفريل/نيسان 1992، كتبت للزعيم احلياة من جديد بعد حادث الطائرة روسية 
الصنع التي كانت تقله من السودان بعد زيارة تفقد للمعسكر الفلسطيني الذي أقيم هناك 
بعد اخلروج من بريوت متجها إىل تونس، بعد أداء زيارة تفقد ملعسكر السارة الفلسطيني 
الليبية فوجد الزعيم نفسه  بليبيا. تعرضت الطائرة إىل عاصفة رملية وهي تعرب الصحراء 
يواجه مصريه مع مرافقيه وهم 17 شخصا يف مقدمتهم طاقم الطائرة الذي حرص قائده 
الكابتن طيار الفلسطيني الشهيد حممد درويش عىل إخطار الزعيم بام قد تواجههم من خماطر 
ثم أطلعه عىل اخلطة التي يعتزم تنفيذها ملعاجلة املوقف. ويف أوىل مالمح اخلطة أن يتموقع 
الزعيم يف مؤخرة الطائرة عىل أن يثبت برباط باملقعد ويتم لفه بام أمكن من احلشايا واألغطية 
حتى يمكن امتصاص وقع االصطدام عند ارتطام الطائرة بكثبان الرمال. إذ بات ال مفّر 
من هذا االرتطام عله يكون أخف األرضار املحدقة بالطائرة وراكبيها. ويف تواضع القائد 
املحنك بواسع اخلربة وعمق التجربة، رد الزعيم حاسام »أنا قائدكم يف الرب أما أنت فقائدنا 
يف اجلو، افعل ما تراه صاحلا«. كادت احلادثة أن تودي بحياته ومن معه من املرافقني لكن 
اخلطة التي اعتمدها الطيار قد نتج عنها استشهاده وزميليه، الطيار مساعد الشهيد غسان 

اسامعيل واملهندس طيار الروماين تيودور جورجي. 

حطام الطائرة الرئاسية
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الشهيد عرفات يتوسط الشهيدين الطيارين الفلسطبنببن حممد درويش وغسان اسامعيل

وكان هلذا احلادث املفجع آثاره املفزعة عىل الصعيد الفلسطيني كام عىل الصعيد العريب 
والدويل. فقد أعلن وزير اخلارجية الفرنيس روالن دوما أن » نجاة الرئيس الفلسطيني 
يارس عرفات نبأ سعيد..... وأن نبأ اختفاء الطائرة املقلة له أقلقتنا بشدة« وقال دوما 
أيضا » يف أول املساء استجابت فرنسا الستغاثة منظمة التحرير الفلسطينية التي ناشدهتا 
للمساعدة يف البحث عن الطائرة وركاهبا«. وبعث الرئيس اإليطايل فرانشيسكو كوسيغا 
فيها بنجاته من احلادث معربا له عن تعازيه لضحايا  الزعيم عرفات هنأه  برسالة إىل 

احلادث من مرافقيه..
ووجهت السلطات الباكستانية برقية إىل الزعيم يارس عرفات عىل إثر احلادث عربت 
له فيها عن » فرح الشعب الباكستاين بنجاة الزعيم الفلسطيني«. ومن ناحيته فقد تعاطى 
الرئيس األمريكي جورج بوش بصفة إجيابية مع الطلب الفلسطيني للمساعدة يف البحث 
عن الطائرة املفقودة وهو ما طمأن القيادة الفلسطينية إىل أن األمر ال يتعلق بخطة لتصفية 

عرفات جسديا.
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وعىل الصعيد العريب، سخرت السلطات الليبية كل أجهزهتا للبحث عن الطائرة وانقاذ 
ركاهبا ال 17 وعىل رأسهم يارس عرفات. ويف تونس هّنأت احلكومة التونسية الزعيم عرفات 
حاملا بلغها خرب نجاته من احلادث املرّوع الذي تابعه الشعب التونيس بقلق وحرية. وقد تتّبع 
التونسيون بكامل االنتباه أخبار احلادثة. وبعث الدكتور عصمت عبد املجيد، األمني العام جلامعة 
الدول العربية بربقية هتنئة باسم أمانتها العامة أعرب فيها عن »عظيم التهنئة عىل سالمة رمز 
الكفاح الفلسطيني ملا يمثله من عطاء وطني وقومي، وأعرب الدكتور عبد املجيد عن متنياته 

للزعيم عرفات »باستمرار العطاء املتواصل للقضية الفلسطينية ولقضايا األمة العربية«.
ومن جهته، فقد بعث الرئيس املرصي حسني مبارك برقية إىل عرفات مشيدا فيها »بدوره 
الفاعل يف مواصلة النضال املرشوع للشعب الفلسطيني وإسهامه يف حتقيق السالم يف مدى 
باجلزائر عن فرحته  للدولة  املجلس األعىل  املنطقة« كام عرب حممد بوضياف، رئيس  ربوع 
لنجاة القائد الفلسطيني والعديد ممن كانوا معه وقدم للرئيس عرفات تعازيه اخلالصة لوفاة 
األشخاص املرافقني له. ويف برقية إىل الرئيس الفلسطيني، عرب كل من امللك املغريب والرئيس 

اليمني عن ارتياحهام الكبري بعد أن تابعا بقلق أنباء احلادث.
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وعىل الساحة الفلسطينية، كان حلادث اختفاء طائرة الزعيم الوقع األليم عىل كل القيادات 
والفصائل واجلامهري الشعبية الفلسطينية. ويف ترصيح صحايف أدىل به بالقدس، قال فيصل 
احلسيني »إن لعرفات دورا فريدا يف نضال الفلسطينيني وهو البطل الذي يدعم كل عملية 
السالم...وأنه شعر، كأي مواطن فلسطيني، بمزيج من الفرح واإلثارة«. وبعد أن أعربت 
عن سعادهتا لنجاة عرفات، رصحت الدكتورة حنان عرشاوي لشبكة أنديبندنت الربيطانية 
للتلفزيون بقوهلا »إن عرفات أبو الوحدة الفلسطينية، إنه رمز الوحدة الفلسطينية، وهو القوة 

الدافعة، إن نضجه وشجاعته وبعد نظره وخربته تتجىل يف زعامته«.
أما مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة صور اللبنانية التي شهدت خميامهتا، كام 
يف الداخل الفلسطيني، مظاهرات شعبية واسعة معربة عن فرحتها بنجاة الزعيم عرفات، 
فقد اعترب أن » القضية الفلسطينية كانت ستخرس نفسها مع اختفاء يارس عرفات مؤكدا 
أن عرفات هو أكثر من زعيم ورمز وأن اختفاءه كان سيقتل إىل األبد عملية السالم وأمل 
الشعب الفلسطيني يف مستقبل أفضل«. وأعرب املحرر السيايس لوكالة األنباء الفلسطينية 
وفا عن فرحة أبناء الشعب الفلسطيني بنجاة الرئيس الفلسطيني مربزا أن الليلة العاصفة 
والعصيبة التي مر هبا الشعب الفلسطيني، حيث انقطع االتصال بالطائرة، فاجعة يف كل 
دقائقها، رهيبة بام حتمله من سواد االحتامالت وبشاعتها وأضاف بالقول »إن  هذه الليلة 
رغم بشاعتها شكلت استفتاء مل حيدث يف تاريخ شعبنا عىل مكانة الرمز أيب عامر فينا وداخلنا 

من حميطنا إىل خليجنا«.
وعىل غري هذا التعاطف الدويل كان الرد الصهيوين يفيض حقدا وصلفا يفتقد إىل أبسط 
املعاين اإلنسانية. فقد رصح وزير احلرب االرسائييل«أنه ال أحد سيحزن يف إرسائيل يف صورة 
ما إذا مات عرفات وأضاف »أنه من الصعب أن نجد بني القادة الفلسطينيني من هو أشد 

تطرفا من عرفات«.
ويف كلمة، هي األوىل بعد احلادث الفاجعة، توجه الزعيم القائد يارس عرفات إىل شعبه 
قائال »رغم مواجهة هبوب رياح عاتية حتمل رماال حتجب الضوء والرؤية إال أهنا أفسحت يل 
املجال للرؤية الوجدانية، فقد رأيت القدس بمآذهنا وكنائسها وأسوارها بأوضح ما تكون... 
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ورأيت علمنا الفلسطيني وناديت أخي وحبيبي أبا جهاد... ناديت إخواين الشهداء وكدت 
أسمع مهسهم أن اهلل معهم وأن اجلهاد حق وأن النضال واجب مقدس وأننا عىل موعد مع 

الفجر وعىل موعد مع النرص«.
أما بالساحة التونسية فقد جتمع الفلسطينيون، قيادات وكوادر أمنية وعسكرية وسياسية 
يتقدمهم فاروق القدومي أبو اللطف، رئيس الدائرة السياسية وسهى عرفات بمقر الدائرة 
السياسية وبقية القياديني املتواجدين بتونس بمكاتبهم، يف حالة شبيهة بموكب عزاء ما هدأت 

إال بعد ذيوع خرب نجاة الزعيم يارس عرفات. 
وتربكا بنجاة الزعيم عرفات من موت شبه مؤكد، بادرت القيادة الفلسطينية بتونس، 
بنذر فدية حيث عهدت إلينا بتوزيع عدد من اخلرفان عىل املحتاجني واملنظامت اخلريية 
قمرت  بضاحيتي  السند  لفاقدي  آس-أو-آس  وقرية  منوبة  بضاحية  املسنني  كدار 

وبنعروس. 
يف جوان/ حزيران 1992 أجرى يارس عرفات فحوصات طبية بمركز امللك حسني 
الطبي ليتبني وجود كتلة دم متجمدة حتت عظم اجلمجمة هتّدد بالضغط عىل نقاط حيوية 
من الدماغ وبسبب ذلك أجريت عليه عملية جراحية دقيقة الستئصال ذلك الدم املتجمد 
واستعاد عرفات بموجب هذه العملية عافيته. وعند عودته إىل تونس، عىل إثر هذه العملية، 
استقبل بحفاوة كبرية من قبل احلكومة والشعب التونسيني حيث كان رئيس الدولة من 

أبرز مستقبليه باملطار.
كام كان، إىل جانب ذلك، مصابا بداء البهاق )الربص( وظهرت آثار ذلك باخلصوص 
الشمس. وكوجه من  تعرضه ألشعة  قلة  بدرجة خفيفة وبسبب  اليدين  عىل مستوى 
وجوه العالج، نصحه أطباؤه بأن يعرض يديه ألشعة الشمس كلام أمكنه ذلك، فكان 
مضطّرا ألن يميض بعض الوقت يف الرشفة، يف املكتب أو يف البيت الذي يقيم به، حيرك 
يديه يف اجتاه الشمس. ومن أجل ذلك قد تعّرض إىل حادثة ال ختلو من طرافة حيث 
كان ذات مرة برشفة أحد مكاتبه يقّلب يديه يعرضهام ألشعة الشمس فبدا لعائلة تسكن 
قبالة رشفته كأنه يلّوح هلا يف حركة مقصودة، فجزعت العائلة وغضبت من صاحب 
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احلركة وذهبت إىل حد دعوة األمن لردع هذا الذي يلّوح من مكتبه إىل عائلة ليست له 
هبا أية صلة. فلام حل أعوان األمن واّطلعوا عىل حقيقة األمر، اعتذر األجوار ملا أبدوه 
من سوء الظن بزعيم حيظى لدى اجلميع باالحرتام والتقدير. ومن تلك اللحظة تغريت 

ترصفاهتم جتاهه بصفة تامة.
كان أيضا قد أجرى عديد الفحوصات باملستشفى العسكري بتونس. وقد عرب يل عديد 
ثقته يف  أمران:  ببالدنا. ومرد، ذلك  التي جيرهيا  للفحوصات  الكامل  ارتياحه  املرات عن 
الكفاءة الطبية التونسية حسب ما أفادين به مرات عديدة ثم اطمئنانه حلفظ رسه. وقد أرّس 
يل عديد املرات  أنه لو أجرى هذه الفحوصات يف بلد آخر لذاع اخلرب وأرساره يف حلظة من 
الزمن إىل مراكز االستخبارات الغربية والصهيونية. أما يف تونس فإين عىل ثقة أن ذلك لن 
أوسلو  اتفاقيات  بعد  ما  إىل  بتونس  العسكري  املستشفى  تردده عىل  تواصل  وقد  حيصل. 

واستقراره، عىل رأس السلطة الوطنية بفلسطني. 

مدير املستشفى العسكري بتونس يرحب بالزعيم عرفات سنة 1994
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املؤلف رفقة الزعيم عرفات لدى إحدى زياراته إىل املستشفى العسكري بتونس سنة 1997

يف 22 جانفي من نفس السنة، تنفتح حياة عرفات الشخصية عىل نافذة جديدة. الزواج. 
يف ذلك اليوم جاءين املرافق الشخص للزعيم فتحي إبراهيم محدي، أبو طارق ليخربين أن أبا 
عامر يعتزم عقد قرانه ونحن بحاجة لعدل إشهاد. وملّا كنت عىل عالقة وطيدة مع العدل عبد 
الرمحان اخلبثاين الذي كان قيام عاما بكلية 9 أفريل التي كنت أدرس هبا وقد كنت تتلمذت 
عىل أخيه أمحد اخلبثاين بنفس الكلية، طلبت منه أن يتعهد هبذا األمر ورافقته ليال إىل منزل أيب 
عامر بنهج يوغرطة. أنجزت املهمة طبقا لكل الرتاتيب القانونية النافذة املفعول، لكن مل حيرض 
أحد من القياديني بل اقترص احلضور عىل املرافقني األمنيني الفلسطينيني والشاهدين فتحي 
محدي، أبو طارق واملصّور اخلاص بعرفات حسني حسني. وبمهر قيمته عرشون دينارا تونسيا 
وعىل الطريقة التونسية، تزوج عىل سنة اهلل ورسوله السيد حممد عبد الرمحان عبد الرؤوف 
القدوة، مولود بالقدس وحامل جلواز سفر مسّلم له من اجلمهورية الشعبية الديمقراطية 
اجلزائرية عىل اآلنسة سهى جربان الطويل، مولودة يف سنة 1963 بالقدس الرشيف وحتمل 

جواز سفر من اململكة األردنية اهلاشمية مسّلم هلا يف باريس بتاريخ 3 أكتوبر 1989.
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املؤلف خلف الزعيم عرفات يف موكب توديعه باملطار الرئايس بالعوينة يوم 11 جويلية 1994

ويف األول من جويلية / متوز 1994 كانت فلسطني مع موعد خاص مع القائد يارس 
عرفات هذه املرة ليس كفدائي متخف بل يف إطار اتفاقية سالم باعرتاف دويل وذلك بعد 

27 سنة من املنفى اإلجباري والغياب القرسي.
وقد تم يوم 7 جويلية / متوز 1994 توديع الزعيم العائد إىل بلده يارس عرفات بقرص 
الرئاسة بقرطاج بتونس من طرف رئيس الدولة التونسية الذي قلده أعىل وسام اجلمهورية. 
1994 بموكب توديع  11 جويلية / متوز  الفلسطيني يوم  الزعيم  أيام حظي  وبعد أربعة 
رسمي باملطار الرئايس بالعوينة حيث وضعت السلطات التونسية عىل ذمته طائرة خاصة 

أقلته والوفد املرافق له إىل مطار العريش بمرص ومنه إىل قطاع غزة عرب معرب رفح الربي.

وفاء الفلسطينيني
بتاريخ 22 أكتوبر/ ترشين 1994 تلقيت دعوة كريمة من األخ الفاضل جربيل الرجوب  

ألداء زيارة لفلسطني هذا نصها:
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رئيسا  لتونس  الوفاء  موقع  ومن  عامر  أبو  األخ  الرئيس  سيادة  توجيهات  عىل  »عطفا 
آملني  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق  لزيارة  رسمية  دعوة  لكم  نوجه  وحزبا  وشعبا 
إبالغنا بالرسعة املمكنة بتاريخ قدومكم ومرحبا بكم يف فلسطني التي تترشف بزيارتكم 

يا أهل الرباط بتونس.
العقيد جربيل حممود الرجوب

قائد جهاز األمن الوقائي بالضفة الغربية 
مل يكن باإلمكان االستجابة هلذه الدعوة يف حينها اعتبارا للمشاغل املهنية فتمت دعويت 
من جديد سنة 1999 وقد كنت أحلت عىل التقاعد يف غرة أفريل/نيسان من نفس السنة  

فكانت أول زيارة يل يف جوان / حزيران من نفس السنة. 
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نزلت يف يومي األول بقطاع غزة عرب األرايض املرصية ومعرب رفح رفقة العقيد فتحي 
ابراهيم محدي أحد املرافقني الشخصيني للرئيس الفلسطيني والذي كلفته القيادة بالسهر 
عىل كافة مراحل الزيارة مع قرينتي وابني صربي الذي يذكره الزعيم عرفات بكل عطف 
وحمبة لعلمه أين بقيت ليلة ميالده يف 30 سبتمرب / أيلول 1985 وقبيل الغارة االرسائيلية 
الغاشمة عىل مقار القيادة الفلسطينية بضاحية محام الشط بسويعات، مشتت املشاعر بني أن 
أبقى أتابع عملية الوالدة باملستشفى أم أتفرغ ملتابعة نشاط القيادة الفلسطينية حيث جرت 

العادة عىل أاّل أفارقهم إاّل بعد ركوهنم للنوم والراحة.

الزعيم عرفات يداعب ابني صربي

الزعيم عرفات يكرم الفتى صربي وهيديه قطعا من احللوى
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الفتى صربي: تعلق بفلسطني منذ الطفولة

ويف هذا السياق ال يمكن أن أنسى ما شاهدناه لدى مرورنا من املعرب من معاناة تسلطها 
السلطات اإلرسائيلية عىل كل العابرين كالتفتيش الدقيق واإلجراءات األمنية املعقدة ال سيام 

يف املسافة الفاصلة بني اجلانب املرصي واجلانب الفلسطيني.
ذلك  ورغم  فلسطني.  خارج  مهمة  يف  عرفات  الزعيم  كان  بغزة  حلولنا  عند   
مقدمتهم  ويف  الفلسطينيني  االخوة  لدى  مبجلني  ضيوفا  وعائلتي  نفيس  وجدت 
القيادي حممود عباس، أبو مازن، انتصار الوزير، أم جهاد واللواء فؤاد الشوبكي 
استضافانا بمنزليهام وتقبالنا برتحاب كبري وأقاما عىل رشفنا مآدب غداء. رئيس 
األمن الوقائي بغزة حممد دحالن دعاين وزوجتي ملأدبة عشاء بإحدى النزل عىل بحر 
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غزة. أما العميد فتحي سلبد أبو جهاد  نائب رئيس القاعدة البحرية بالسودانية فقد 
أحاطنا وزوجته بحسن القبول والرتحاب ودعانا ملأدبة غداء بمطعم عىل شاطئ 
اللواء غازي  إدارة رشفني مديرها   21 التي تضم  غزة. وبمدينة عرفات للرشطة 
اجلبايل الذي كان يتهيأ إلعداد استقبال رسمي عىل رشيف غري أين امتنعت عن ذلك 
فأرص عىل أن يقيم يل مأدبة غداء حرضها مساعدوه األمنيون الساميون. كام دعاين 
تلقيناه من كرم احلفاوة  ببيته. ودون أن ننسى ما  وزوجتي إىل مأدبة غداء خاصة 
من  قبل كل من  الدكتور رمزي خوري مدير مكتب ايب عامر واللواء نظمي مهّنا 
املدير العام للمعابر والعقيد الرشطة النسائية فاطمة الربناوي التي خصت زوجتي 
بحفاوة بالغة وكذلك زوجها العقيد فوزي النمر الذي كان مديرا للمنتجع  السياحي 
)الشاليهات( الذي أقمنا به والواقع عىل شاطئ بحر غزة اجلميل غري بعيد عن مكتب 

الرئيس الفلسطيني يارس عرقات.
وال أستثني األخوة األصدقاء والزمالء الفلسطينيني الذين علموا بوجودي بغزة 
فقد حرضوا لتحيتي والرتحيب يب. كام ال أنسى ما قام به الصديق عبد اهلل االفرنجي، 
أبو بشار، عضو اللجنة املركزية حلركة فتح وسفري فلسطني بأملانيا الذي عهد ألخيه عبد 
السميع افرنجي الستقبايل رفقة عقيلتي ببيته وكذلك الصديق منري الفّرا مدير الصندوق 
القومي الفلسطيني بتونس الذي كلف والده احلاج صالح باستضافني وزوجتي ببيته 

بخان يونس.
اإلخوة  هبا  أحاطنا  التي  الصادقة  األخوية  املعامالت  من  خمترصا  جانبا  يبقى  ذلك  إن 
من  واملودة  التبجيل  معاين  بعمق  فلمسنا  كاملة.  لذكرها  يتسع  ال  واملجال  الفلسطينيون 
الفلسطينيني يف كل مواقعهم. ويف هذا السياق ال أزال أذكر تلك الواقعة اجلميلة حني دخلت 
إحدى املغازات املتخصصة يف بيع الفوانيس وملا أعجبت زوجتي بإحداها وهي من صنع 
تقليدي صيني  قررت اقتناءها. وعندما مهمت بدفع ثمنها فوجئت بأحد اجلالسني باملغازة، 
وهو أحد إطارات األمن املوحد التابع أليب إياد يتدخل لدى قابض املغازة ويعرتض عىل أن 

أدفع شيئا وتوىل بنفسه إمتام  املسألة.
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املؤلف صحبة قرينته وأبنه صربي  باملنتجع السياحي )الشاليهات( بغزة – جويلية/ مّتوز 1999

كانت مدينة غزة، وكامل القطاع، ال تزال تعيش عىل وقع بناء السلطة الوطنية الفلسطينية 
املستقلة طبقا ملقتضيات اتفاقيات أوسلو. وقد بدأت تربز للعيان معامل هنضة جديدة انطلقت 
األصدقاء  من  بدعم  الذاتية  قواها  اعتامدا عىل  دعائمها  إرساء  الناشئة يف  الوطنية  السلطة 
واألشقاء. بدأ الغزاويون يستعيدون، شيئا فشيئا، مظاهر االستقرار يف حياهتم اليومية. وبدأت 
مؤرشات النمو تعم خمتلف املجاالت العمرانية والسياحية والبيئية واملشاريع االقتصادية. 
وقد تعززت جهود السلطة باملدد املايل املتأيت من فلسطينيي املهجر الذين يبدو أهنم انخرطوا 
يف هذا السياق التنموي بكل سخاء فأضحى الفلسطينيون ينعمون بعد مخس سنوات عىل 

اتفاق أوسلو بقدر هام من احلرية واحلياة اهلادئة.
التابع للسلطة  القطاع بكامله  غزة، هذه، جعلت منها اجلغرافيا مدينة ساحلية ومركز 
الوطنية الفلسطينية. تقع شامل القطاع عىل البحر األبيض املتوسط وتبعد عن القدس غربا 
بمسافة 78 كلم. تعد غزة أكرب املدن الفلسطينية من حيث تعدادها السكاين إذ يعيش باملدينة 
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وحدها أكثر من أربعامئة ألف ساكن. وبمساحة 56 كلم مربعًا، تعد غزة ثاين أكرب مدينة، 
بعد القدس، من حيث املساحة.

أسسها  فقد  واهلامة.  البارزة  املحطات  بعديد  متر  أن  هلا  أراد  فقد  التاريخ  أما 
الكنعانيون يف القرن 15 قبل امليالد. ومن بعدهم احتلها الفراعنة واالغريق والرومان 
والبيزنطيون والعثامنيون ثم الربيطانيون واإلرسائيليون.0 جاءها املسلمون العرب 
سنة 635 م فأصبحت مركزا إسالميا مهاّم خاصة وأهنا مشهورة باحتضان رفات اجلد 
الثاين للنبي حممد، هاشم بن عبد مناف وتعترب مسقط رأس اإلمام الشافعي املولود 

هبا سنة 767م.
الفلسطينية  السلطة  لنا  انتقلنا بعد حوايل أسبوع إىل مدينة رام اهلل هيأت    وملا 
إقامة مرحية بنزل من فئة مخسة نجوم. كان يف استقبالنا اللواء جربيل رجوب، مدير 
األمن الوقائي برام اهلل، وقد حبانا برتحاب كبري ورافقني يف أغلب املواقع واملعامل 
التي زرهتا كاحلرم اإلبراهيمي باخلليل واملسجد األقىص. وتولت قرينته أم رامي 
االعتناء بزوجتي وابني ومرافقتهام يف جتواهلام. وخالل إقامتنا برام اهلل دعينا ثالثتنا 
غمرنا  اللقاء  عند  الفلسطينية.  السلطة  رئاسة  مقر  املقاطعة  بمبنى  عامر  أيب  للقاء 
بفيض من الرتحيب وحسن االستقبال. يف األثناء أرسل حكم بلعاوي سيارته يف 
الطيب  بنا عىل عجل  التحق  السيارة،  باجتاه  ملا كنا  ملأدبة غداء.  طلبنا واستضافتنا 
عبد الرحيم، الكاتب اخلاص للرئيس عرفات ليخربين أن أبا عامر يطلب منا البقاء 
معه. أرص مضيفنا عىل أن نكون عىل مائدته التي اجتمع حوهلا ضيوف رسميون 
أجانب كاملبعوث اخلاص لالحتاد األورويب يف الرشق األوسط  لعملية السالم بني 
 )Miguel Angel Moratinos( موراتينوس  انخيل  ميغيل  وإرسائيل  الفلسطينيني 
وقنصال إسبانيا وفرنسا باإلضافة إىل مجع كبري من املسؤولني الفلسطينيني، مدنيني 
أبو مدين.  فريح  العدل  مازن ووزير  أبو  وعسكريني ويف مقدمتهم حممود عباس 
فيه  املعهودة  والدعابة  باالهتامم  علينا  يبخل  مل  الرسميني،  بضيوفه  انشغاله  ورغم 

خاصة مع ابني صربي.
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املؤلف وعقيلته وابنه مع الزعيم عرفات بمكتبه باملقاطعة برام اهلل - جويلية 1999

كان اللقاء بيننا مفعام باملحبة واملودة والتقدير، فالسنون الطوال التي رافقته فيها كانت كفيلة 
بأن تبني بيننا هذا اجلرس من الثقة والتفاعل اإلجيايب العميق. ويبقى للتاريخ أن حيفظ لألجيال 
القادمة ما بذلنا، كل من موقعه، من جهد من أجل مد جسور التواصل بني فلسطني وتونس. ويف 

ملسة وفاء  وصدق هلذا التواصل العميق، منحتنا السلطة الوطنية جوازات سفر فلسطينية.  
2000  بمناسبة مرافقة النحات التونيس  زياريت الثانية إىل فلسطني كانت صيف سنة 
املقيم باملغرب حممد الصحبي الشتيوي الذي قدم إحدى أعامله الفنية وتتمثل يف منحوتة من 
مادة الربونز إىل الزعيم يارس عرفات. وكعادته غمرنا مضّيفنا  برعاية وإحاطة واسعة. كانت 
الزيارة موزعة بني غزة ورام اهلل والقدس واملسجد اإلبراهيمي باخلليل. يف هذه الزيارة أيضا 
ملسنا لدى الرئيس الفلسطيني شخصيا ولدى بقية األخوة الفلسطينيني من قياديني وغريهم 
كل معاين الصدق والوفاء للحظة تارخيية جتسدت فيها روح األخّوة واملصري املشرتك بني 

تونس وفلسطني.
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الزعيم يارس عرفات يعود املؤلف باملستشفى
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مل أملس من الزعيم عرفات مثل هذه اإلحاطة والرعاية فقط عند زياريت له بفلسطني بل 
أيضا ملا كان يرابط ببالدنا سنني طويلة جتمعني به يوميا موجبات العمل لكن أيضا أوارص 
األخوة. يف 7 نوفمرب/ ترشين الثاين 1993 تعّرضت، وأنا أرافقه يف إحدى زياراته إىل قرص 
إىل  نقيل  إثره  عىل  وتّم  بدنية  أرضار  يف  يل  تسبب  عريض  سري  حادث  إىل  بقرطاج،  الرئاسة 
مستشفى قوات األمن الداخيل باملرسى. وملا خرج من القرص الرئايس علم باألمر فزارين يف 
احلني باملستشفى رفقة زوجته سهى لالطمئنان عىل حالتي الصحية. ثم ملا تم نقيل إىل مستشفى 
القّصاب بمنوبة إلجراء عملية جراحية عىل يدي اليمنى زارين للمرة الثانية. وبعد إمتام كل 
املنزل ملزيد االطمئنان. ولإلشارة فإن فرتة  العودة إىل  باهلاتف بمجرد  الفحوصات خابرين 
إقامتي باملستشفى، وفضال عن الرئيس عرفات، قد زارين فيها عدد كبري من القادة والكوادر 
السياسيني واألمنيني الفلسطينيني إىل درجة أن إدارة املستشفى قد شعرت باحلرج واضطّرت 

إىل التعجيل بخروجي من املستشفى وقضاء ما بقي من فرتة النقاهة بالبيت.

الزعيم عرفات يف بيت املؤلف لتقديم التعازي بعد وفاة أخيه - فيفري/ شباط 1992

وملا تويف أخي املكي، رمحه اهلل، يف شهر فيفري/ شباط 1992، رشفني الزعيم بالزيارة 
بمنزيل ألداء واجب التعزية ومثله فعلت زوجته وعدد من القياديني مثل أمحد قريع أبو عالء 
ويارس عبد ربه وعباس زكي وحكم بلعاوي  إىل جانب بعض الكوادر الفلسطينية السامية 
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يف حني أوفد أبو مازن زوجته لتمثيله يف تقديم التعازي.
وتعبريا عام يكّنه من احرتام وتقدير لألمن التونيس عموما وبصفة خاصة الفريق القائم عىل محاية 
القيادة الفلسطينية، ما فتئ الزعيم عرفات ينّوه بام يبذله األمنيون التونسيون من جهد وتفان يف سبيل 
تأمني سالمته. وخالل موكب تقديم التهاين بعيد الفطر املبارك، سنة 1993، وحني كان يصافح 
رئيس اجلمهورية، بادر حكم بلعاوي بتوجيه عبارات الشكر والثناء جتاه شخص فتدخل أبو عامر 
قائال ملضيفه: النوري يعمل كثريا، إنه ال ينام، وأنا بدوري ال أدعه ينام. عندئذ صافحني الرئيس 

بن عيل بحرارة معربا بذلك عن رضاه. وكان ذلك بحضور الوزير األول أنذاك حامد القروي.

الزعيم عرفات يمتدح املؤلف لدى رئيس الدولة 

الرئيس يثني عىل جهود املؤلف
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يوم 7جويلية 1994، ملا قام بزيارة توديع لرئيس اجلمهورية بالقرص الرئايس بقرطاج 
مصحوبا ببعض القياديني وهو يتهيأ للعودة إىل أرض الوطن فلسطني عقب اتفاق أوسلو، 
التونيس  األمن  تقديره ملجهودات  ليعرب من جديد عن   الفرصة  الزعيم عرفات  يفّوت  مل 

والتنويه مرة أخرى بعميل.

املؤلف مع فاروق القدومي أبو اللطف

التحرير  ملنظمة  السياسية  الدائرة  رئيس  اللطف،  أبو  القدومي،  فاروق  أبلغني  وقد 
الفلسطينية ويارس عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة 
اإلعالم هبا واللذان كانا من بني احلارضين بموكب التوديع » هنيئا لك إن أبا عامر قد أطنب 

يف الشكر والثناء جتاه شخصك لدى رئيس الدولة«.
هذه املواقف النبيلة جتاه شخص بالذات وجتاه األمن التونيس عموما، قد تكررت مرات 
عديدة يشعرنا فيها القائد عرفات بعمق روابط املحبة التي يكنها لتونس وشعبها وأمنها. من 
ذلك أنه خالل إحدى زياراته إىل تونس بعد اتفاق أوسلو، وكنت من ضمن مستقبليه بمطار 
تونس قرطاج الدويل، مل يرتدد يف أن يطلب من وزير اخلارجية التونيس سعيد بن مصطفى 
النظر يف إمكانية تعييني بالسفارة التونسية بفلسطني وكان ذلك بحضور كل من أيب اللطف 
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رئيس الدائرة السياسية وسفري دولة فلسطني غنام ولكن كالمك يا هذا قد ضاع سدى أمام 
عنجهية أباطرة احلكم آنذاك..

الزعيم عرفات يقرتح عىل وزير اخلارجية التونيس سعيد بن مصطفى تعيني املؤلف ضمن املمثلية التونسية 
بفلسطني بحضور فاروق القدومي أبو اللطف ومنري غنام سفري فلسطني بتونس

ضمن  من  باملطار  كنت  أيضا،  تونس  إىل  زياراته  إحدى  خالل   1998 سنة  ويف 
مستقبليه وبعد أن غمرين بعطفه املعهود، فاجأين بحركة نبيلة من لدنه لن أنساها ما 
حييت حيث رّبت عىل كتفي وقدمني إىل وزير اخلارجية سعيد بن مصطفى وأغدق 
عيل أسمى عبارات الشكر والثناء وعىل األمنيني الذين سهروا عىل أمنه وأمن القيادة 
الفلسطينية طيلة مدة إقامتهم بتونس من خالل شخص املتواضع وذلك بحضور كل 
من اللواء أمحد عفانة »أبو املعتصم« نائب رئيس األركان واألخ الفاضل باسم اآلغا، 

الرجل الثاين بسفارة دولة فلسطني بتونس.
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الزعيم عرفات يثني عىل املؤلف وعىل الفريق األمني املكلف بحاميته لدى وزير اخلارجية سعيد بن مصطفى 
بحضور اللواء ركن أمحد عفانة أبو املعتصم وباسم اآلغا أبو العبد

وتتواصل العملية التفاوضية مع األطراف الراعية للحوار الفلسطيني اإلرسائييل. لكن 
التنازالت املطلوبة من زعيم املقاومة بدأت تثقل كاهله إىل احلد الذي مل يعد معه إمكان 
حتملها ناهيك عن االلتزام هبا. ويف مفاوضات الردهات األخرية بكامب ديفيد، الذي ال 
تزال الذاكرة العربية  ختتزن أوجاع اخليانة  املرتتبة عن اتفاقية السالم بني السادات املرصي 
وبيغن الصهيوين وكارتر األمريكي، قال عرفات خماطبا الرئيس األمريكي بيل كلينتون 
وبام أمكن من احلسم »لن يغفر يل مليار مسلم إذا ختّليت عن السيادة التامة عىل القدس 
الرشقية. ال أملك أي تفويض بالتخيل عنها. لن أوقع اتفاقية بدون القدس«. عندها بدأت 
تنكشف النوايا احلقيقية واخلطط اخلفية لدى الكيان الصهيوين واحلليف األمريكي وتقرر 

تبعا لذلك احلسم العسكري، إهناء دور عرفات وزعامته. 
بإطالق عملية  احلكومة اإلرسائيلية  رئيس  أمر شارون   2002 آذار  28 مارس/  يوم 
»السور الواقي« يف كافة أنحاء الضفة الغربية قائال: من اليوم فصاعدا تعترب إرسائيل عرفات 
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الذي يرتأس منظمة إرهابية عدّوا هلا. وأضاف أنه يعتزم عزل عرفات كليا عن مقّره ومالحقة 
السلطة الفلسطينية يف كل مناطقها واعدا بأن تكون العمليات عىل نطاق ال سابق له«.

ويف ما بني 28 و29 مارس/ آذار 2002 اجتاحت القوات اإلرسائيلية مدينة رام اهلل بكاملها 
واحتلت كافة مباين املقاطعة تقريبا بعد أن هدمت سورها اخلارجي. ويف 3 ماي/ أيار 2004 
حارصت القوات اإلرسائيلية من جديد املقاطعة ومنعت الدخول واخلروج من مكتب عرفات.

الزعيم الراحل يارس عرفات يتوجه إىل فرنسا للعالج يوم 29 / 10/ 2004 ويرافقه يف الصورة مديرعام مكتبه 
الدكتور رمزي خوري وطبيبه اخلاص الدكتور عمر دقة واحدى عنارص طاقم الطائرة الفرنسية

ويف 12 أكتوبر/ ترشين األول ظهرت أوىل أعراض التدهور الشديد عىل صحة الزعيم الفلسطيني 
يارس عرفات فقد أصيب بمرض يف اجلهاز اهلضمي. ويوم 27 أكتوبر/ ترشين األول تدهورت صحته 
مما دعا الطاقم الطبي التونيس واملرصي من حوله إىل املطالبة بنقله إىل فرنسا إلمتام العالج. نقلته طائرة 
مروحية إىل األردن ومن ثّم أقّلته طائرة أخرى لتحّط به يف مستشفى برييس العسكري بإحدى ضواحي 

العاصمة الفرنسية باريس وذلك يوم 29 أكتوبر/ ترشين األول 2004.
وبعد رصاع طويل مع املرض غاب عرفات عن الوجود فجر يوم اخلميس 11 
نوفمرب / ترشين الثاين 2004 يف رحلة أبدية هذه املرة. وكان ألنصار احلق والسلم 
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والسالم يف كل أرجاء املعمورة موعد مع جنازة الشهيد اخلالد من أوروبا حيث 
أقامت له الدولة الفرنسية موكبا عسكريا خاشعا يليق بتارخيه ومقامه ثم من القارة 
االفريقية أين انتظمت له جنازة مهيبة بأرض مرص وّدعه فيها رفاق دربه ومنارصوه 
من العرب وغري العرب لعدم إمكانية دخوهلم إىل األرايض الفلسطينية لينتهي به 
املطاف األخري بأرض فلسطني أين استقبلت جثامنه مجاهري األرض املحتلة لتوديعه 
الوداع األخري ليوارى الثرى حذو مقر عمله باألمس القريب باملقاطعة بمدينة رام 
اهلل يف انتظار يوم يقول فيه التاريخ قوله الفصل وتنقل رفاته إىل القدس الرشيف 

املكان الذي عاش يتشّوف إليه طوال العمر.

املؤلف يف زيارة لرضيح الشهيد يارس عرفات - نوفمرب 2009

رحم اهلل أبا عامر وجعل قربه روضة من رياض اجلنة وتغمد روحه بواسع رمحته وأسكنه 
فسيح جنانه وسيظل طيفه حيلق وحيوم يف كل األماكن التي مكث هبا أو زارها بربوع تونس 
اخلرضاء والتي كان حيلو له هبا العيش، حيث يردد دائام »ويؤثرون عىل أنفسهم ولوكان هبم 

خصاصة«.
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احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية

املؤلف مع الزعيم احلبيب بورقيبة يف إحدى جوالته بمدينة املنستري سنة 1974

أحّب تونس كام ال حيّبها أحد، أحّب تونس يف ذاته وأحّب ذاته يف تونس. يراه البعض، ممن 
عايشوه ورافقوه، رمزا للنضال الوطني من أجل حترير البالد وبناء الدولة احلديثة، ويعّده آخرون 
عدّوا هلوّية شعب وأصالة بلد. ينبهر بعض رفاقه بام يتحىّل به من جرأة وشجاعة ويؤاخذه آخرون 
عىل ما يتصف به من مكر وخداع. قّلة من صحبه ظلت له وفية إىل آخر نفس يف حياته وتفّرق عنه 
الباقون منهم، بمجرد عزله عن احلكم والزّج به يف إقامته اجلربية. حيفظ له التاريخ انجازات اجتامعية 

وحضارية ليس بمقدور أحد إنكارها لكنه خلف وراءه حمطات بائسة من التسلط واالستبداد.
   كان ميالده حسب الوثائق املتداولة يوم الثالث من أوت / آب 1903. وتزامن مولده 
مع انطالقة والية حممد اهلادي باي )1902- 1906( وخلفه من بعده حممد النارص باي. 
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تزامنت فرتة صباه وشبابه مع أحداث وطنية وعاملية كان هلا الوقع الكبري عىل حياته. ففي 
اإليالة  القوات اإليطالية هبجومها االستعامري عىل  1909 قامت  أكتوبر/ ترشين األول 
الطرابلسية. ويف ما بني 1914 و1918 اندلعت احلرب العاملية بني احللفاء انقلرتا وفرنسا 

وإيطاليا من جهة وبني دول املحور أملانيا والنمسا وتركيا من جهة ثانية.
7 نوفمرب/ترشين الثاين 1911 حادثة الزالج ويف السنة املوالية حادثة الرتامواي. وكذلك 

وفاة أمه وهو ال يزال ابن العارشة من عمره.
كان شديد الولع بأعالم األدب الفرنيس فيحلو له أن يرّدد مقوالت مونتاين وأن ينشد أغاين 
دوفيني ومولع بأدب فيكتور هيقو. كان ذا شغف كبري بالشعر العريب، يرّدد قصة عنرتة بن شداد 
ويتغنى بأشعار الشنفرى وحيفظ الكثري من املعلقات السبع ومنها باخلصوص معلقة عمرو بن كلثوم. 
كان كثري اإلعجاب بالقائد القرطاجّني حنبعل الذي يقول فيه »إنه استطاع أن يكرس شوكة جيوش 
روما يف ديارها ويتسلق جبال األلب بالفيلة«. كام ال خيفي إعجابه وتأثره بالقائد النوميدي يوغرطة 
ويعتربه »الوحيد من أبناء عشريته الذي أراد يف وقت من األوقات تكوين دولة مستقلة عن روما«. 
كام كان يتامهى مع الزعيم الرتكي مصطفى كامل »أتاتورك« والذي يعّده »من الشخصيات التي كان 

هلا أكرب التأثري يف نفيس...اجتمعت فيه صفات القائد املوهوب الذي يسيطر عىل كل الطوارئ«.
زاول تعليمه االبتدائي وحتّصل عىل شهادة الدراسة االبتدائية باملدرسة الصادقية سنة 
1913 وأتّم دراسته الثانوية باملعهد الّصادقي بتونس أين حتصل عىل دبلوم العربية قبل أن 
يسّجل للدراسة بمعهد كارنو. حتصل سنة 1924 عىل شهادة البكالوريا وسجل للدراسة 
زوجته  بعد،  فيام  ستصبح،  التي  ماتيلدا  سيلتقي  أين  بباريس  السوربون  بجامعة  اجلامعية 

األوىل وتنجب له احلبيب بورقيبة االبن.
بعد حصوله سنة 1927 عىل اإلجازة يف احلقوق والشهادة العليا للدراسات السياسية 

عاد إىل تونس ليزاول مهنة املحاماة.
اإلنجازات التي حرص عىل حتقيقها لبناء الدولة احلديثة عديدة وشاملة ملختلف احلياة 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية نذكر منها عىل وجه اخلصوص:
نرش التعليم وإقرار جمانيته وشموليته وختصيص اجلزء األوفر من ميزانية الدولة من أجل 
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بلوغ غاياته وأهدافه وذلك ضمن رؤيته الفلسفية التي تراهن عىل الرأسامل البرشي أكثر من 
أية ثروة أخرى. فالعلم واملعرفة  يتبوآن املنزلة املتقدمة يف بناء املجتمعات املتطورة.

إلغاء نظام األحباس الذي يعتربه الفقهاء أحد النظم املالية يف اإلسالم لكنه مل يعد يتامشى 
مع مقتضيات احلداثة والتحّوالت االجتامعية واالقتصادية املتسارعة يف خمتلف أنحاء العامل.
إحداث خطة مفتي اجلمهورية كبديل للقب شيخ اإلسالم الذي انطلق العمل به سنة 
1847 يف عهد أمحد باي، وهو إجراء يعكس إرادة الدولة احلديثة يف توحيد اإلفتاء واالقتصار 

عىل مصدر رسمي واحد لتأويل النصوص الرشعية.
إلغاء معاهدة باردو املؤسسة للواقع االستعامري الفرنيس عىل البالد التونسية. ويف هذا اإلجراء 

تصميم عىل حتقيق االستقالل للبالد وإهناء كل قاعدة قانونية أو رشعية للوجود األجنبي.
إلغاء النظام امللكي وإعالن اجلمهورية. ويف هذا الشأن يقول احلبيب بورقيبة يف خطاب 
له أمام املجلس القومي التأسييس  أنا أعتقد بكل جتّرد ونزاهة أن امللوكية الفردية والدستورية 
مرّضة ال يمكن االطمئنان إليها أو الوثوق هبا بينام اجلمهورية، إذا عرفنا أن نقوم بالواجب 
نجعل من هذا الوطن مشاعا: كل فرد منا مسؤول عنه ومن واجبنا أن نتكتل ونّتحد  دائام 

ونبدأ يف سرينا بالنظام اجلمهوري الذي يرتكز عىل املبادئ وهو الصالح هلذه األمة«.
إصدار يوم 13 أوت / آب 1956 جمّلة األحوال الشخصية التي أبطلت تعدد الزوجات 
وأعادت للمرأة كرامتها ومكانتها احلقيقية يف املجتمع ومساواهتا مع الرجل يف احلقوق والواجبات 

وأقّرت عديد اإلجراءات القانونية املتصلة بالزواج والطالق واحلياة األرسية املشرتكة.
علقت بمسريته السياسية واالجتامعية عالمات سلبية عديدة كان هلا الوقع اليسء عىل 
حياته النضالية. فقد اهتمه البعض بمهادنة املستعمر من خالل قبوله خطوة االستقالل 
الذايت التي كانت يف نظر معارضيه مناورة من قبل فرنسا هتدف من خالهلا إىل حتييد 
املقاومة املسلحة التونسية وشق صفوف حركة املقاومة  ومن ثم االنفراد بالثورة املسلحة 
اجلزائرية التي بدأت تسدد رضباهتا املوجعة للمستعمر وأعوانه وكّلها إرصار عىل مواصلة 
املقاومة رغم التضحيات اجلسيمة يف األرواح يف بلد بات يعرف ببلد املليون ونصف 

املليون شهيد. 
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ويأخذ عليه البعض اآلخر نزوعه إىل األساليب العنيفة يف التعامل مع احلركة اليوسفية التي 
مل تكن إال جزءا فاعال يف احلركة التحريرية. وملجرد االختالف يف املواقف من مسألة االستقالل 
الذايت حتى انربى اخلط البورقيبي يتخذ املنحى اإلقصائي وحسم اخلالف بقوة السالح وكانت 

نتيجة ذلك إزهاق األرواح وإراقة الّدماء والسجون واملنايف جتاه رفاق األمس.
وألقى عليه آخرون املسؤولية كاملة بشأن عملية القتل الواسعة التي تعرض هلا املتطّوعون 
العّزل يف  باملواطنني  الزّج  تم  أنه  البعض  يرى  ببنزرت حيث  اجلالء  التونسيون يف معركة 
مواجهة آلة عسكرية مدّججة بأعتى األسلحة يف حني كان مسار التفاوض مع املستعمر يف 

طريقه إىل حتقيق نفس النتيجة دون حدوث ما حدث.
شهدت البالد زمن حكمه هزات سياسية واجتامعية كربى حتّمل فيها املسؤولية بصفة مبارشة أو 
غري مبارشة. وكثريا ما كان يلقي بمسؤولية ما حيدث عىل أحد أعضاده مثل ما جرى مع الوزير أمحد 
بن صالح يف مسألة التعاضد ومع الوزير األول حممد مزايل يف عالقة بأحداث اخلبز سنة 1984. 
1962 والنهاية املؤملة التي آلت إليها ومطاردة الفعاليات  باإلضافة إىل املحاولة االنقالبية لسنة 
السياسية املعارضة حلكمه من احلركة الطالبية واحلركات اليسارية ثم من بعدهم اإلسالميني ورضب 
العمل النقايب الذي بلغ مداه األعنف يف ما بات يعرف باخلميس األسود 26 جانفي/ كانون الثاين 

1978 وما رافق ذلك من قتل وسجن لعديد الشغالني والزعامات النقابية.
وتبقى الذاكرة الوطنية يف هذا الباب مشحونة بتلك املشاحنات املتتالية التي اتسمت هبا العالقات 
التونسية الليبية عىل امتداد فرتة احلكم البورقيبي. وقد بلغت هذه العالقة املدى األقىص لتوترها 
خالل ما سمي بأحداث قفصة حيث هامجت جمموعات مسلحة املدينة املذكورة هبدف احتالهلا 
وإعالن حكومة ثورية عىل أرضها متهيدا لإلطاحة باحلكم البورقيبي وإقامة نظام شبيه بنمط احلكم 
الليبي. ومع العملية الفاشلة التي قام هبا كومندوس ليبي الغتيال الوزير األول التونيس اهلادي 
الليبية  التونسية  للعالقات  السلبية  التفاعالت  حتفظ  التونسية  السياسية  الذاكرة  تزال  ال  نويرة، 
عىل إثر إمضاء اتفاقية الوحدة بني البلدين وإعالن اجلمهورية العربية اإلسالمية. وقد كانت هلذه 
االتفاقية تداعيات خطرية يف الداخل واخلارج وكان مآهلا الفشل فقد ولدت مّيتة إذ هي قد قامت 

عىل حسابات فردية ضيقة ليس للشعبني املعنيني صلة هبا وال منفعة من ورائها. 
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كنت مثل أترايب من نفس اجليل الذي أنتمي إليه، يف األربعينات واخلمسينات من القرن املايض، 
أحفظ للحبيب بورقيبة صورة القائد والزعيم. الصورة كنا نتلقاها من الكبار منتفخة لكنها ليست 
بعيدة عن الواقعية. حيّف هبا يشء من القداسة لكنها ال خترج عن كوهنا شخصية زعيم نذر حياته 
للعمل الوطني الصالح. أتابع باهتامم وإعجاب ما يتحىّل به الرجل من اجلرأة والشجاعة يف الدفاع 
عن القضية الوطنية ومن تعّقل ورصانة يف إدارة الرصاع مع املستعمر ومن قدرة عىل اإلقناع والتعبئة 

اجلامهريية بفضل فصاحته وأسلوبه اخلطايب املؤثر وتفانيه يف سبيل مصلحة الوطن.

إحدى حضائر مقاوالت والدي بقرطاج  )منزل حممد صالح اجلّدي( – سنة 1963

تشاء األقدار أن تكون وظيفتي، عند الكرب، ملتصقة بشخصية الزعيم لتأمني أمنه وحفظ 
سالمته بداية من سنة 1972  إىل غاية نوفمرب/ ترشين الثاين 1982 ملا وقع تكليفي بحامية 
القيادة الفلسطينية التي استقرت ببالدنا ابتداء من 28 أوت / آب من نفس السنة ضمن 
مؤسسة األمن الرئايس. لكن قبل ذلك بسنوات وأنا أرشف عىل تسيري إحدى حضائر البناء 
التي تتعهد هبا مقاوالت والدي بضاحية قرطاج لبناء منزل عىل ملك أحد اإلطارات العليا 
بالدولة، حممد صالح اجلّدي الذي كان يشغل آنذاك خطة الرئيس املدير العام لديوان إحياء 

أرايض وادي جمردة ثم تم إحلاقه بالسلك الدبلومايس يف خطة سفري.
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كان الرئيس احلبيب بورقيبة خيرج يوميا يف جولة صباحية سريا عىل األقدام مصحوبا 
بمرافقيه األمنيني وبعض من معاونيه. عندما يصل إىل مستوى املرسح األثري بقرطاج، 
تسيريها  عىل  أرشف  التي  احلضرية  وعملة  املارة  بعض  ليغمره  الوقت  لبعض  يتوقف 
بالتحايا والتصفيق. يف إحدى األيام، لّوح بعصاه يف اجتاه البناية التي كنا بصدد إنشائها. 
مل ندرك حينها املغزى احلقيقي من وراء هذه اإلشارة، لكن بعد يومني جاء صاحب البناية 
ليعلم والدي أنه قرر بيعها ومل يعد يف حاجة هلا خاصة وأهنا فسيحة أكثر من الالزم حسب 
زعمه. غري أن السبب احلقيقي قد  جتيّل يف ما بعد، إذ تبنّي لنا أن الرئيس بورقيبة هو من 
أرغمه عىل بيعه والتخلص من ملكيته اعتبارا ملا يتحىّل به من نظافة اليد ومن حرص عىل 
درء الشبهات مهام كان مأتاها وحتى ال يشتبه البعض يف أن املقّربني من بورقيبة حيصلون 

عىل مكاسب ختّوهلا هلم مكانتهم من مؤسسة الرئاسة.
 املرة األوىل التي وجدتني فيها يف وضع قريب جدا من الزعيم احلبيب بورقيبة 
أيام  فجئية  بصفة  وايطاليا  فرنسا  إىل  أّداها  التي  الزيارة  أثناء   1973 سنة  كانت 
11و12و13 ديسمرب/كانون األول، عىل إثر انعقاد القمة العربية يف اجلزائر والتي 
صدر عنها قرار حظر بيع البرتول للدول الغربية لدعمها إلرسائيل يف عدواهنا عىل 
الدول العربية واحتالهلا لألرايض الفلسطينية. كنت من ضمن الفريق األمني الذي 
سريافقه وكانت أوىل مهمة يل خارج الوطن هبذه األمهية يف حيايت املهنية ومل أكن 
متهيئا لذلك حتى أنه مل يكن لدّي جواز سفر جاهز للغرض. دامت الرحلة أياما 
ثالثة اطلعت خالهلا عىل عديد اإلجراءات الربوتوكولية والتنظيمية ذات العالقة 
باستقبال رؤساء الدول وترتيب فعاليات زياراهتم اخلارجية. وكم كنت منبهرا بام 
يتحىل به الرئيس بورقيبة لدى مضّيفيه من قوة الشخصية  وما حيظى به لدهيم من 
تقدير واحرتام. مل تكن الرحلة مهمة فقط يف هذا السياق بل كانت أيضا فرصة ثمينة 
متكنت من خالهلا من رؤية أخي املقيم بفرنسا بعد فراق لسنوات طويلة حتى رسى 
اليأس بني أفراد العائلة بأنه لن يكون باإلمكان لقاؤه من جديد بعد أن انقطع الوصل 

كليا بيننا ألكثر من عرش سنوات.
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بورقيبة اإلنسان
يف منتصف السبعينات من القرن املايض كنت من بني املرافقني للزعيم بورقيبة يف زيارة خاصة 
للراحة والعالج بباريس. كان قد تم ترتيب موعد له مع أحد كبار أطباء األسنان بفرنسا. وبعد 
إهناء الفحوصات ونحن باملصعد الكهربائي نزوال من العيادة، وكان مرفوقا بكل من اهلادي 
املربوك سفري تونس بباريس وعبد املجيد القروي، املدير العام للترشيفات، وإذا بالزعيم بورقيبة 
يف حالة من االنفعال إىل حّد أن أجهش بالبكاء وقد يكون ذلك بسبب تلقيه إجابات غري مقنعة 
من الطبيب املبارش بشأن العالج الذي كان ينتظره حيث سمعته يقول ملرافقيه »حتى يف فرنسا مل 
أجد من يرحيني من هذه اآلالم«. ورغم ما يعرف عن بورقيبة من قوة واعتداد بالنفس، حيدث 

أن جيد نفسه، كأي إنسان، يف حالة من الضعف والوهن وهي طبيعة االنسان عموما.

املؤلف رئيس فريق محاية الزعيم احلبيب بورقيبة بمطار تونس قرطاج الدويل لدى عودته من باريس

ومن معاين الوفاء بالتزاماته نحو بلده، أذكر أنه يف أوائل شهر ديسمرب من سنة 1975 
قد تعرضت عديد املدن التونسية إىل أمطار طوفانية تسببت يف قطع عديد الطرقات وهدم 
بعض اجلسور بالطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بني تونس وصفاقس. وتزامن ذلك مع 
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املوعد السنوي الذي يرشف خالله الرئيس بورقيبة عىل إحياء ذكرى استشهاد الزعيم النقايب 
فرحات حشاد املوافق ليوم 5 ديسمرب من كل سنة.

كان الرئيس بورقيبة يف ذلك الوقت يف زيارة عمل بوالية نابل مع اإلقامة بمدينة احلاممات. 
الظروف  تلك  مدينة صفاقس يف  إىل  التنقل  بخطورة  به  املحيطني  قبل  من  إشعاره  ورغم 
الصعبة، فقد أرص الزعيم عىل رأيه فقرر السفر بواسطة الطائرة عىل أن يتدبر الطاقم األمني 

القائم عىل احلامية وسائق سيارته الشخصية كيفية التنقل إىل صفاقس.
كان األمر عىل غاية من الصعوبة بالنسبة للفريق األمني املرافق ألن عملية التحّول إىل 
تأخري وصولنا يف  تسبب يف  مما  إليها  املؤدية  الطرق  انقطاع  بسبب  تكن سهلة  مل  صفاقس 
فساد  يستعد لالنطالق يف جولته،  باملدينة وهو  الرئاسية  الطائرة  فيه  الذي حطت  الوقت 
التوتر واالضطراب حتى أن السلط اجلهوية اقرتحت أن يستقل الرئيس سيارة الوايل27 غري 
أنه وقع العدول عن هذه الفكرة ملعرفة اجلميع بمدى إرصار الرئيس عىل استعامل سيارته 
املكشوفة يف مثل هذه املناسبات. ومن حسن احلظ أن متكن السائق املرحوم عاّمر، بعناء كبري، 

من الوصول بأقل تأخري، فأمكن إنقاذ املوقف.
ومن عالمات الوفاء ألهله ورفاق دربه، كان الرئيس بورقيبة حريصا عىل أن يزور يف 
األعياد أخته ناجية التي تقطن بنهج ابن متامة املتفرع عن شارع آالن سافاري بالعاصمة والتي 
أّما له. ويزور كذلك زوجته الفرنسية ماتيلدا بمقر  كان يكّن هلا احرتاما واسعا ويعتربها 
إقامتها بحديقة البلفيدير وكان حيرص يف سائر أيام األحد رغم زواجه من وسيلة بن عامر، 
عىل تناول طعام الغداء عىل مائدهتا رفقة ابنهام احلبيب االبن. وكانت أخته وماتيلدا حتظيان 
باألولوية املطلقة يف معايدة رئيس اجلمهورية بمناسبة عيدي الفطر واألضحى. ويف نفس 
هذا السياق، حيرص  الرئيس بورقيبة شديد احلرص، عند زياراته إىل واليات اجلمهورية، 
البعض منهم يف مقر  التي يزورها وزيارة  املناضلني واملقاومني أصييل اجلهة  عىل استقبال 

سكناهم وهو مظهر من مظاهر الوفاء ملن قدموا عمال صاحلا لتونس.

وايل: تعني يف املرشق العريب حمافظ.  27
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تلقائي  تفاعل  من  يبديه  ما  هبا  يتحىل  بورقيبة  الزعيم  كان  التي  احلميدة  اخلصال  ومن 
وتعامل انساين مع اجلامهري التي تأيت الستقباله وهتتف باسمه وتعرّب عن والئها له بكل عفوية 
وصدق. كام كان حيرص، عند التقائه باجلامهري الشعبية، عىل تسّلم ما استطاع من الرسائل 
املوجهة إليه وتكليف كاتبه اخلاص عاللة العويتي باالطالع عليها ومعاجلة ما تتضمنه من 

قضايا ومشاغل والرد عليها يف أنسب األوقات. 

املؤلف مع الزعم بورقيبة يف إحدى جوالته بالقطر التونيس - 1976

التخاطب مبارشة مع  الذين يبدون رغبة ملحة يف  املواطنني  الكبري من  العدد  ولتأطري 
الرئيس مما يؤثر سلبا عىل السري العادي لربنامج زيارته، كنا نعتمد منظومة عمل مستحدثة 
تتمثل يف االحتفاظ بمن يبدي تشّددا يف موقفه بسيارة تابعة لألمن الرئايس، ترافق املوكب 
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الرئايس من اخللف، وذلك لبعض الوقت قصد إقناعه بأنه من غري املمكن لرئيس الدولة 
أن يستجيب لكل الطلبات خالل زيارة واحدة، ثم نحتفظ هبويته وعنوانه وكيفية االتصال 
به عّلنا نكون يف حاجة لدعوته إذا ما طلب منا الرئيس ذلك ألنه قد حيصل أن  يتذكر  بعض 
األشخاص ممن  حاولوا بإحلاح شديد االقرتاب منه أثناء مرور الركب الرئايس فيدعونا إىل 

إحضاره. وقد كان كثريا ما يستجيب للطلبات املقدمة له يف تلك الرسائل.
يف باب الواقعية واملوضوعية التي حتىل هبا الرئيس بورقيبة يف كل ما واجهه من املحن والفرتات 
الصعبة أثناء كل مراحل مسريته السياسية، فإن  حادثة البلامريوم، سنة 1973 تبقى عالقة باألذهان 
ليس من السهل نسياهنا. كنا، الفريق األمني اخلاص بالرئيس، نرابط بموقع العمل بالقرص الرئايس 
كعادتنا. كان الرئيس يتابع عىل املبارش اخلطاب الذي كان يلقيه الزعيم الليبي معمر القذايف بمبنى 
البلامريوم بتونس العاصمة. ولدى تعرضه للعالقات العربية األمريكية انربى العقيد يف لغة التحدي 
والتهجم عىل اإلدارة األمريكية فاغتاظ بورقيبة لألمر وقرر يف احلني االلتحاق بمقر االجتامع. كان 
القرار رسيعا وحاسام ومباغتا ومل نكن عىل االستعداد املطلوب لرتتيب متطلبات تنقل املوكب 
الرئايس. لكنه كان علينا كأمنيني أن نتدارك األمر وننجز املهمة مهام كلفنا األمر لنجد الرئيس 
بورقيبة يف فرتة وجيزة يدخل إىل مكان االجتامع وتناول الكلمة فغرّي تدخله املجرى العام لفحوى 
اخلطاب منّبها ضيفه إىل رضورة التحيل بالواقعية وأن ال ننزلق يف الثورجية التي مل تنتج عنها إال 
اهلزائم واملآيس مستدال يف ذلك بتجربة الوحدة الليبية املرصية السورية والوحدة املرصية السورية 
ومؤكدا أن العرب يف حاجة للعلوم واملعرفة والتقنية احلديثة أكثر مّما هم يف حاجة إىل اخلطابية 
واملواقف العنرتية. ويف هناية تدخله توجه بورقيبة إىل ضيفه يف أسلوب ال خيلو من دعابة قائال له 
»أنا عندي يف القرص جهاز تسخني معطب منذ مدة وهو  يف حاجة  لقطع الغيار ينبغي جلبها من 

أملانيا. وأضاف مبتسام هل عندكم يف ليبيا حتى معمل لصناعة اإلبر«.
لسنني طويلة أمضيناها رفقة الرئيس احلبيب بورقيبة تعلمنا فيها معاين الصدق وحب الوطن 
وااللتزام بمصلحة تونس ال غري. قبل أن أنخرط يف سلك األمن، كنت أرى بورقيبة هرما مهيبا 
وشخصية فذة. وقد تعزز لدّي هذا الشعور ملا أصبحت من بني العاملني بالقرب منه. كنت أشعر 

برشف العمل معه أكثر من اهتاممي بام سأكسب من وراء ذلك من منافع مادية ومكاسب مهنية.
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محمود عباس

حممود عباس، من مواليد 26 مارس / أذار 1935 بصفد بمنطقة اجلليل – حاليا بالشامل 
الرشقي لفلسطني املحتلة )إرسائيل(. وقد كانت منطقة اجلليل خالل حرب 1948 مرسحا 
ملعارك كربى أجربت السكان العرب عىل املغادرة. يف ذلك احلني كان حممود عباس قد بلغ 
من العمر 13 سنة وكان من بني الذين هاجروا إىل سوريا. هناك تابع الدراسة يف مراحلها 
االبتدائية والثانوية واجلامعية حيث انخرط يف شعبة احلقوق. ثم سافر إىل العاصمة السوفياتية 
التاريخ وانتهت هذه املرحلة بإعداد أطروحة أثارت  موسكو أين واصل دراسته يف مادة 
االنتباه تناولت قضية تعّد وال تزال من املمنوعات وهي » العالقة الرسية بني زعامء النازية 

ورموز احلركة  الصهيونية«.
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خيتزل مارتن أنديك، نائب رئيس ومدير السياسة اخلارجية يف معهد بروكينغر كام ييل »ولد 
أبو مازن كام هو معروف عامليا  يف صفد. تلقى تعليمه يف دمشق وموسكو. عمل وكّون عائلة 
يف الدوحة - قطر-. أصبح أبو مازن زعيم حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح. وهنض 
برسعة من خالل الرتب إىل أن أصبح أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
وقاد مفاوضات أوسلو للسالم. ويف 13 سبتمرب/ أيلول 1993 وّقع عىل اتفاقيات أوسلو 
يف حديقة البيت األبيض جنبا إىل جنب مع شمعون برييز بحضور الرئيس الفلسطيني يارس 

عرفات ورئيس الوزراء اإلرسائييل إسحاق رابني.
باالعتدال  اإلرسائييل  الفلسطيني  وبالتحديد  الصهيوين  العريب  للرصاع  نظرته  يف  متيز 
والواقعية. ويتجىّل ذلك يف العديد من املواقف والسلوكيات. يف هذا املجال ال خيفي أبو مازن 
إعجابه باملنهج السيايس الذي اعتمده الرئيس التونيس احلبيب بورقيبة والذي يقوم عىل ما 
اصطلح عليه بسياسة املراحل والذي ينبذ منطق »الكل أو الاليشء«. وقد عرب يل عن ذلك 
بكل وضوح. ثم أن كل متابع للشأن الفلسطيني يلحظ بجالء مدى ما يتحىل به أبو مازن 
من اعتدال ووسطية يف طرح القضية الفلسطينية ومعاجلتها رغم ما يواجهه يف سبيل ذلك 

من مظاهر الرفض والتصادم من داخل املنظومة الفلسطينية ومن خارجها.
يف كتابه األطروحة الذي تناول فيه العالقة الرسية بني النازيني وزعامء احلركة الصهيونية، 
والذي صدر سنة 1984 يف األردن حتت عنوان »الوجه اخلفي للحقيقة«، يذهب أبو مازن إىل 
أن بعض أعضاء احلركة الصهيونية كانوا عىل عالقة وتواصل، خالل احلرب العاملية الثانية، 
مع النازيني هبدف إحداث أكثر ضحايا بني اليهود هبدف استدرار عطف الرأي العام العاملي 
وإقناع املجتمع الدويل برضورة  إنشاء وطن خاص باليهود، إرسائيل.... وينتهي املؤلف إىل 
حّد نفي العدد املزعوم واملتداول للضحايا والتشكيك يف ما تروجه الدعاية الصهيونية بشأن 
أفران الغاز التي ألقي فيها اليهود«.. وبناء عىل ذلك يصبح ما يشاع من هولوكوست يف حق 
اليهود من قبل النازية من قبيل اخلطط الدعائية التي تعتمدها الصهيونية العاملية ملآرب خاصة 
هبا. لكنه يف املقابل، يؤمن شديد اإليامن باملصري املشرتك بني الفلسطينيني واإلرسائيليني. يقول 
أبو مازن يف مقال له بجريدة The hill التي تصدر عن الكنغرس األمريكي واملنشور بتاريخ 
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8 جوان / حزيران 2010: » لقد قدر عىل الفلسطينيني واإلرسائيليني أن يعيشوا معا. إن 
حل هذا النزاع بشكل هنائي ليس يف مصلحة شعوب املنطقة فقط، وإنام هو كذلك ذو أمهية 
قصوى لصالح الواليات املتحدة األمريكية أيضا. وإذا كانت هناك يف يوم من األيام قضية 

عاملية تستوجب الشجاعة والقيادة فهي هذه القضية ويف هذا الوقت حتديدا«.
يف اخلمسينات من القرن املايض أصبح أبو مازن من الوجوه البارزة يف ساحة املقاومة 
من أجل القضية الفلسطينية وجامعا لألموال هلا. ومن مقر إقامته وعمله باخلليج العريب 
شارك أبو مازن يارس عرفات ورفاقا آخرين يف إنشاء حركة التحرر الفلسطيني »فتح« التي 

ستصبح مع قادم األعوام الفصيل الرئييس ملنظمة التحرير الفلسطينية.
يف  يرتدد  ال  فإنه  الفلسطينية،  القضية  مع  التعامل  يف  واقعية  من  به  يتحىل  مما  وانطالقا 
اإلصداع بالرأي الذي يقتنع به وإن كان خمالفا ملن حوله. وقد انتقد يف مذكراته العديد من 
املواقف التي تبنتها القيادة الفلسطينية ومل تكن يف رأيه صائبة. كام سجل العديد من األخطاء 
التي ارتكبتها القيادة والتي كان باإلمكان يف اعتقاده تفادهيا أو تداركها لتجّنب تبعاهتا السلبية 

عىل سري العمل املقاوم.
ومن هذه القضايا يتوقف أبو مازن يف مذكراته عند األخطاء التي ارتكبها الفلسطينيون 
يف األردن واملتمثلة يف رأيه يف » تعّمد القيادة الفلسطينية إلغاء دور احلركة الوطنية األردنية«. 
ويف هذا السياق يقول أبو مازن إن املقاومة الفلسطينية يف األردن مل تكن تعرف ماذا تريد 
بالضبط، ومل يكن هلا هدف حمدد وواضح إال يف فرتة متأخرة. وقد وصلت يف هناية األمر إىل 
مأساة أحداث أيلول األسود. ويضيف يف هذا الصدد أن أيلول مل يكن قدرا حمتوما ال مفّر 

منه بل أن املقدمات والترصفات والسياسات كانت ستؤدي حتام إىل ما آلت إليه.
ولبيان وجاهة رؤيته حييلنا أبو مازن إىل التجربة السياسية التي عاشتها املقاومة عىل 
األرايض اللبنانية إذ »حتالفت احلركة الفلسطينية مع احلركة الوطنية اللبنانية«. ويقول 
اللبنانية ألهنا شكلت  الوطنية  تأييد احلركة  لبنان قد استفدنا من  الباب » يف  يف هذا 
غطاء رشعيا أو شبه رشعي لوجودنا فوق األرض اللبنانية بعد أن أصبح حمرما علينا 
التواجد يف األرايض العربية األخرى املحيطة بفلسطني املحتلة... ولكن احلركة اللبنانية 
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استفادت هي األخرى من وجودنا باملقابل وأصبحت قوة رئيسية ومّثل وجودنا تعديال 
للتوازن هناك«.

التعامل مع األنظمة العربية يقتيض، عند حممود عباس، احلذر الكبري حتى يكون العمل 
الفلسطيني يف مأمن من املواجهات واملصادمات لكن دون أن يصل ذلك إىل حّد ارهتان 
القرار الفلسطيني عند هذا النظام أو ذاك. ويرشح أبو مازن هذا الرأي بقوله »أن التدخالت 
العربية  يف الشأن الفلسطيني مل تقترص عىل حماوالت التأثري عىل القرار السيايس، ومل تتوقف 
عند حدود متويل فصائل معينة من داخل منظومة املقاومة الفلسطينية، بل تعدت ذلك إلنشاء 
ظواهر انشقاقية داخل جسم حركة فتح وهي ظواهر مل يكتب هلا النجاح ألن »فتح« ال تقبل 
القسمة«. ويف سياق متصل بذلك يؤكد أبو مازن أنه كان » ضد معركة اجلبل بلبنان وضد 
الصدام مع السوريني إذ مهام تكون املربرات فنحن لسنا قادرين عىل مواجهة واحتامل نتائج 
ذلك الّصدام. وهلذا ال بد من جتّنبه بأي ثمن ولو أدى إىل تنازالت معينة من جانبنا يف مرحلة 
من املراحل«. ولعل مثل هذا التنازل كان أمرا حمتوما ملا اضطر الفلسطينيون إىل مغادرة لبنان 
بعد اهلجوم اإلرسائييل سنة 1982 وما ترّتب عنه من رضر باملدنيني اللبنانيني والفلسطينيني 
عىل حد السواء. عند ذلك كان اخليار للمقاومة وقيادهتا التوجه إىل سوريا فهي أقرب لساحة 
العمل املقاوم لكن مع اخلشية من فقدان حرية املبادرة واستقاللية القرار وبني الذهاب إىل 
تونس بعيدا عن مواقع املواجهة مع العدو لكن مع ضامن القرار الفلسطيني املستقل وحرية 
تسيري الشأن الوطني بعيدا عن االمالءات والضغوطات يف هذا االجتاه أو ذاك. وكان أبو 
مازن من بني املؤيدين بقوة للتوجه إىل تونس وليس إىل دمشق. ويف هذا الصدد يقول يف 
مذكراته » كان رأيي أن اخلروج إىل دمشق يعني مصادرة القرار الفلسطيني بشكل كامل 

وجتربة الذين اختاروا دمشق واضحة النتائج هلم قبل غريهم«.
حرص  ثوابت  عىل  لالحتالل  املقاوم  الفلسطيني  للعمل  عباس  حممود  رؤية  تستند 
عىل االلتزام هبا متام االلتزام. ومن أبرز هذه الثوابت اعتامد املقاومة الفلسطينية عىل قواها 
الذاتية يف املقام األول، ثم يف درجة ثانية عىل الدعم العريب باعتبار الطابع القومي للقضية 
الفلسطينية. ثم إنه عىل القيادة الفلسطينية احلفاظ قدر اإلمكان عىل استقاللية قرارها الوطني 
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وعدم االنجرار وراء الرصاعات العربية.  ويف هذا السياق نقرأ يف مذكرات أيب مازن » ورغم 
االجتاه األوسع، يف فرتة اخلمسينات النضامم الشباب الفلسطيني لألحزاب القومية اعتقادا 
منهم أن الوحدة طريق حترير فلسطني الذي يمر من العواصم العربية، إال أنني مل أكن معجبا 
بذلك األسلوب ويف الوقت نفسه مل يكن لدي وهم بإمكانية أن حيرر الفلسطينيون بتحريك 

قضيتهم بأنفسهم أوال ليكونوا النموذج ورأس حربة األمة العربية«.
أما يف خصوص االنتفاضة والسبل الناجعة إلدارهتا، يقف أبو مازن بكل وضوح ضد 
عسكرهتا. وقد انتقد سنة 2002 وبشدة حماوالت عسكرة االنتفاضة الفلسطينية ملا تسببه، 
يف اعتقاده، مثل هذه العسكرة من عزلة دبلوماسية وما تتيحه من ذرائع للعدو اإلرسائييل 
ترّشع له التعامل معها بقوة السالح. ثم لعل ذلك متصل وثيق االتصال بعدم إيامنه بسياسة 
املواجهة املسلحة غري املتكافئة حتى وإن كان الطرف الفلسطيني عىل حق ويدافع عن قضية 

عادلة بكل املفاهيم واملقاييس.
ومن منظور عدم عسكرة االنتفاضة، نصل مع أيب مازن إىل استنتاج ينقله لنا يف مذكراته 
ومفاده أن »االنتفاضة أصبحت، ربام ألول مرة يف تارخينا املعارص فرصة غري ضائعة وأمكن 

استثامر تضحياهتا ومعاناة أبنائها لصالح انجاز وطني ملموس«.
ويف تصوره حول العمل املسلح عىل الساحة الفلسطينية، يقول أبو مازن يف حوار صحايف 
بمركز دانييل أبراهام للسالم يف الرشق األوسط بواشنطن يوم 9 جوان / حزيران 2010 
»أنتم تعرفون أنه يف الفرتة املمتدة بني العام 2000 وحتى العام 2005 عايشنا فرتة انتفاضة 
دمرت كل يشء بنيناه. لذلك عندما رشحت نفيس النتخابات الرئاسة كان شعاري رفض أي 
شكل من أشكال االنتفاضة املسلحة. وتطلب األمر مّني عامني كاملني وكان اهلدف بالطبع 
إرساء األمن واالستقرار يف الضفة الغربية. وكان هدفنا الوصول إىل حالة من االستقرار 

وعدم السامح ألي جهة فلسطينية باستخدام السالح أو استخدامه ضد بعضنا البعض«.
كان ملرحلة احلوار والتفاوض لدى حممود عباس منطلقات جيوسياسية إقليمية ودولية 
تدفع يف هذا االجتاه.. ويفصح أبو مازن عن ذلك يف مذكراته لينبئنا أنه بعد حرب أكتوبر/ 
ترشين األول 1973، حرب العبور، ازدهرت أحاديث التسوية وأحاديث استثامر القتال 
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املجيد الذي أسقط نظرية  اجلندي اإلرسائييل الذي ال هيزم طبقا ملا ترّوج له الدعاية الصهيونية 
وأتباعها  وحقق نرصا للعرب وإن كان حمدودا. وتبعا لذلك، ازدهرت عىل الساحة الفلسطينية 
أحاديث االعتدال بعد الشعارات العاطفية إىل أن تبنت حركة فتح، عام 1979 الدعوة إىل 
دولة ديمقراطية فلسطينية يتعايش فيها املسلمون واليهود واملسيحيون وذلك يتعارض مع 
امليثاق القومي الذي يدعو لتحرير فلسطني بكاملها وإعادة اليهود الذين جاؤوا إىل فلسطني 

بعد سنة 1917 من حيث أتوا.
ولعل يف هذا الكالم منطلق أسايس ملرحلة جديدة قوامها العمل السيايس والدبلومايس 
يقوم عىل التفاوض واحلوار اعتبارا ملا يثريه احلوار من إحراج للعدو اإلرسائييل وتعاطف مع 
الطرف الفلسطيني وقضيته املرشوعة. يف هذا السياق يذكر أبو مازن »أنه ملا جاءت الدعوة 
ملؤمتر جينيف للسالم، كان موقف »اللعم«، بني ال ونعم هو املوقف الذي حكم الكثري من 
املواقف السياسية الفلسطينية وحرصها يف دائرة الدفاع واالنغالق واخلوف. وكان املطلوب 
موقفا هجوميا مبادرا ملؤه الثقة بالنفس بأن نعلن استعدادنا العلني...إذ ال يمكن بحث 
قضية فلسطني بدون أصحاب القضية وممثليها الرشعيني وكان ذلك املوقف املطلوب الذي 
مل نتخذه مع األسف، كفيال بإحراج إرسائيل ودفعها للرفض حيث ستظهر يف نظر العامل 

بمظهر املعطل لدعوات السالم«.
لذلك كان أبو مازن ال يرتدد يف الدعوة إىل ربط اتصاالت مع املعارضني، داخل الكيان 
الصهيوين، لقيام دولة فلسطينية مستقلة ألن احلوار مع هؤالء يستهدف تغيري قناعاهتم. وهذا 
األمر يكتيس نفس أمهية التواصل مع الذين يتفقون معنا من اإلرسائيليني فاالتصاالت يف 
النهاية ليست، يف رأي حممود عباس، »بدعة وال هي زندقة فكرية« بل منهجا يقوم عىل اجلرأة 
والثقة يف النفس والتحيل باحلكمة يف إدارة الرصاع. ويف هذا السياق يعيب حممود عباس عىل 
بعض من يبدي يف داخله رغبة يف احلوار ويتنّصل منها يف العلن. يقول أبو مازن »الكثريون 
كانوا يؤمنون هبذه االتصاالت ولكنهم ليسوا مستعدين ملامرستها عمليا إما ألهنم خيشون 
االهتامات وال يريدون أن يكونوا حمل نقد من أحد وألن املسافة بني النظرية واملامرسة واسعة 

أو ألهنم حيتاجون لوقت طويل من أجل حتويل قناعاهتم اجلديدة إىل برنامج عمل«.
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كان أبو مازن من احلريصني البارزين عىل فتح حوار رسمي ومبارش بني منظمة التحرير 
الفلسطينية واإلدارة األمريكية حيث يرى فيها الطرف الوحيد القادر عىل ممارسة الضغوط 
عىل إرسائيل. ويؤكد أبو مازن أن هذا احلوار قد تقدم أشواطا مهمة لكنه انقطع عىل إثر 
حادثة أكيلو الورو السفينة املختطفة من قبل جمموعة أيب العباس الفلسطينية. فكان ذلك 

من بني الفرص الضائعة التي مل يكن باإلمكان استثامرها.
ومن الفرص الضائعة أيضا ما يشري إليه أبو مازن يف مذكراته حول مفاوضات كامب ديفيد 
فيقول: »أعترب كامب ديفيد فرصة كان يمكن االستفادة منها عىل األقل إلحراج اإلرسائيليني. 
فلو ذهبنا الجتامع فندق ميني هاوس الذي دعا له السادات ورفع العلم الفلسطيني عىل 
املبنى حلدث واحد من أمرين: إما انسحاب وفد حكومة الليكود وعندها سيصبح مدانا 
يف نظر العامل ويف نظر األمريكيني الذين وجدوا فرصة للسالم بني مرص وإرسائيل ال يمكن 
أن يرتكوها تضيع أو يوافق عىل اجللوس مع وفد منظمة التحرير وعندها يكون قد اعرتف 

هبؤالء املمثلني وبقضيتهم. فام هي اخلسارة يف ذلك.

عالقة متواصلة، محبة دائمة
هو من القياديني الفلسطينيني الذين مجعتني هبم عالقة خاصة. رأيت فيه طيلة سنوات 
إقامته ببالدنا الرجل الذي جتتمع فيه خصال قّلام جتتمع عند غريه. قليل الكالم لكنه كثري 
هيتم  والتفريط.  اإلفراط  عن  وبعيد  كامل  توازن  حالة  يعيش  األضواء.  عن  بعيدا  العمل 
بقضيته الكربى فلسطني ويعتني بنفس األمهية بشأنه العائيل. يقيض أوقاته بني ما يشغله يف 
مكتبه وبني ما تتطلبه قضيته من جلسات واجتامعات وبني ما تستوجبه حياته العائلية من 

متطلبات ومقتضيات.
عهدته عىل قدر كبري من البساطة والتواضع. مل يمثل لنا، طيلة إقامته ببالدنا، مشكال 
بخصوص محايته وتأمينه. ال تبدو عليه اخلشية من يشء حتى عىل حياته رغم األوضاع احلرجة 
نره حيمل  القبيل ومل  يوما مشكلة من هذا  لنا  الفلسطينية. مل يطرح  القيادات  تعيشها  التي 

سالحا ومل يرغب يوما يف أن حياط بحراسة  إال بقدر ما  توفره له السلط األمنية التونسية.
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»المولف مع أبي مازن في مكتبه بغزة – جوان 2000«

املؤلف وعائلته مع أيب مازن بمقر املقاطعة برام اهلل - جويلية 1999

يف زياريت األوىل لفلسطني صيف 1999، وأنا يف حالة تقاعد، استقبلني أبو مازن، عند 
وصويل إىل غزة بحفاوة كبرية وبنفس احلفاوة استقبلت قرينته، أم مازن، زوجتي بمنزهلا. 
وبمقر القاعدة البحرية بمنطقة السودانية عىل شاطئ بحر غزة، أقام عىل رشيف مأدبة رسمية 
حرضها، من املدنيني، مروان عبد احلميد وكيل وزارة األشغال العامة بالسلطة الفلسطينية 
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ومجع من اإلطارات العسكرية يتقدمهم رئيس القاعدة اللواء مجعة أبو زكي ومساعده العميد 
احممد الرازم أبو جهاد. وخالل املأدبة قال مضيفي كالما محيام خيص تونس التي استضافت 
القيادة الفلسطينية واحتضنتها بام يلزم من الصدق والثقة دون وصاية عىل الفلسطينيني أو 
تدخل يف شؤوهنم أو مساس باستقاللية قرارهم. وقد جتىل ذلك بكل وضوح يف كل املحطات 
واملنعرجات التي شهدهتا القضية الفلسطينية. كام توجه أبو مازن بعبارات الشكر والتقدير 
والثناء إىل تونس شعبا وحكومة وخص بالذكر األمنيني التونسيني الذين تكفلوا بحامية 
القيادة الفلسطينية خالل إقامتها ببالدنا. وأوىص برعايتي واإلحاطة يب طيلة فرتة الزيارة 
ورتب يل زيارة استطالع ملطار عرفات بغزة ذي الطابع اهلنديس اجلميل وامُلحىّل بالنقائش 
املغربية األصيلة والذي دمر بالكامل من طرف الكيان الصهيوين سنة 2003. وذهب إىل 

حد أن عرض عيل اإلقامة الدائمة بفلسطني.

املؤلف مع أيب مازن بتونس - سنة 2005

مل تتوقف لقاءايت به بصفة مبارشة وغري مبارشة. التقيت به  لدى زيارته إىل تونس سنة 
2005 خالل مشاركته يف أشغال القمة العاملية للمعلومات التي استضافتها بالدنا وذلك 
تلبية لدعوة منه. ويف 2007 أثناء زيارته الرسمية لتونس، كان يل معه لقاء بمقر إقامة أبو 



314

اللطف حيث قدم له النحات التونيس املقيم باملغرب حممد الصحبي الشتيوي حتفة فنية من 
الربونز كتب عليها باخلط العريب عبارة »سلم وحرية«.

النحات التونيس حممد الصحبي الشتيوي يسلم منحوتة فنية أليب مازن
بحضور املؤلف - تونس 2007
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ويف سنة 2011  كان أبو مازن يف زيارة رسمية لتونس الثورة ملا دعاين للقائه بمقر إقامته 
بقرص الضيافة بقمرت فكان ذلك مناسبة جددت له فيها كل معاين االحرتام والتقدير.

يف أفريل/ نيسان 2012 كان يل من جديد رشف االلتقاء به عىل مائدة عشاء دعاين هلا 
بضاحية قمرت رفقة الوفد الرسمي املرافق له والفريق ركن أبو املعتصم وسفري فلسطني 
بتونس سلامن اهلريف. ويف جانفي / كانون الثاين 2013، زيارته  األخرى لبالدنا كان اللقاء 
بيننا من جديد عىل أرض تونس اخلرضاء التي جيمعها بفلسطني عبق التاريخ واحلضارة. 

وخالل كل هذه الزيارات، كان يل رشف استقباله وتوديعه باملطار الرئايس.

إستقبال الرئيس أبو مازن - املطار الرئايس - تونس آفريل/ نيسان 2012

فيها االحرتام والنقد عند  برفاق دربه روابط صدق ورصاحة. جيتمع  أبو مازن تصله 
االقتضاء. يلتقي فيها االنسجام يف الرؤى واملواقف لكن فيها أيضا االختالف والتقاطع 

وتلك هي قاعدة التنوع داخل الوحدة. يقول عن البعض من رفاقه يف مذكراته ما ييل:
يارس عرفات رجل شجاع، دؤوب يف العمل، ال يمّل وال يكّل وهو ناجح   -
إنه يرتدد يف  التكتيك بشكل هائل لكنه ليس ناجحا يف االسرتاتيجية.  يف 
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اللحظات احلاسمة. إنه ليس القائد الذي يفرض موقفه يف اللحظة احلاسمة، 
مل يفعل ذلك يف األردن يف حلظة حاسمة ومل يفعل ذلك يف لبنان يف حلظة 
حاسمة أيضا. كانت أمور كثرية ستتغري لو فرض عرفات موقفه يف عامن 

ويف بريوت.
أبو إياد بلدوزر سيايس يتمتع بذكاء هائل وقدرة عىل استكشاف املتغريات وجريء   -
يف طرح املواقف حيث كانت فتح ملا تأخذ موقفا جديدا كانت تطلب منه طرح 
املوقف يف اجتامعات املجلس الوطني وكان ينجح يف مجهرة الناس حول املوقف 

اجلديد.
أبو جهاد رجل عميل وخملص يتابع أدق التفاصيل  -

خالد احلسن رجل تبشري فهو قادر عىل التبشري بموقف ما وجريء يف طرح قناعاته   -
حتى لو خالفت الكثريين ولكنه غري قادر عىل مجهرة املوقف.

جورج حبش رجل خملص أسري الثوابت واملايض، يفهم األمور متأخرا، يف العادة.  -

نايف حوامتة رجل ذكي ولكنه رجل مناورات تصل إىل حدود االنتهازية السياسية.  -

املؤلف مع سفري دولة فلسطني بتونس األخ سلامن اهلريف
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املؤلف صحبة اللواء جربيل رجوب ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض برام اهلل سنة 2009

كانت الزيارة الثالثة يل إىل رام اهلل، رفقة سفري دولة فلسطني بتونس سلامن اهلريف 
والصديق فتحي ابراهيم محدي أبو طارق  خالل شهر نوفمرب/ ترشين الثاين 2009 
تلبية لدعوة من اللواء جربيل رجوب عضو اللجنة املركزية حلركة فتح رئيس اللجنة 
مباراة  إقامة  بمناسبة  القدم  لكرة  الفلسطيني  االحتاد  ورئيس  الفلسطينية  األوملبية 
األوملبي  املنتخب  بنظريه  الفلسطيني  األوملبي  املنتخب  بني  مجعت  دولية  رياضية 
التونيس لكرة القدم. وتقديرا ملا يصل بيننا من عالقات ود متينة، حرص مضيفي 
عىل حسن وفاديت فكانت الزيارة فرصة متجددة متّكنت خالهلا من االطالع عىل ما 
تتميز به املدن الفلسطينية من موروث ثقايف وحضاري عريق وما تشهده من هنضة 
الفلسطينيون من وشائج  ما حيفظه  وأدركت مدى  الرياضية  املجاالت  يف خمتلف 

املحبة لتونس وشعبها.
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ورغم أن موعد الزيارة قد تزامن مع وجود الرئيس أبو مازن يف مهمة خارج 
الوطن فقد حرص عىل أن أكون حمل رعاية واهتامم كبريين فأوىص يب خريا لدى 
ما  الزيارة يف كنف  يلزم ألن جتري  ما  بمرافقتي وتأمني كل  مساعديه وعهد هلم 
من  الزيارة  هذه  كانت  وقد  العميقة.  والذكريات  الصادقة  املحبة  من  به  جيمعني 
بدايتها إىل هنايتها حتت رعاية ومتابعة من مضيفي األخ جربيل رجوب. أضف إىل 
ذلك ما حباين به أصدقاء فلسطينيون، قياديون وكوادر وإعالميون وأمنيون، ال يتسع 
املجال لذكرهم، من كرم الضيافة وحسن االستقبال. أذكر منهم األخوة أكرم هنية 
املستشار السيايس للرئيس الفلسطيني عثامن أبو غربية عضو اللجنة املركزية حلركة 
فتح، سعيد أبو عيل وزير الداخلية وعباس زكي الذي كان خارج الوطن فأوىص 

ابنه عيل باستضافتي.



319

املؤلف مع عضو اللجنة املركزية حلركة فتح عباس زكي 

الزيارة الرابعة كانت زيارة الترشيف بامتياز. كان ذلك بدعوة كريمة من اللواء 
جربيل رجوب، عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ورئيس اللجنة األوملبية الفلسطينية 
لكرة القدم. دامت الزيارة من 12 نوفمرب / ترشين إىل غاية 1 ديسمرب / كانون األول 
2014 والتقيت خالهلا بعدد كبري من القادة السياسيني مثل األخوة أعضاء اللجنة 
املركزية حلركة فتح عباس زكي وجربيل رجوب وعثامن أبو غربية وحممد غنيم أبو 
ماهر باإلضافة إىل األخ اكرم هنية مستشار الرئيس حممود عباس واألطر والقيادات 
التكريم  يتمثل يف  الزيارة  بذاكريت خالل هذه  ارتسم  ما  أبرز  العليا. وكان  األمنية 
الذي حباين به املناضل حممود عباس رئيس دولة فلسطني ورئيس اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية ملا تفضل بتقليدي وسام نجمة الرشف العسكري. كانت 
حلظة جد مؤثرة حتت وقع عبارات الثناء والتبجيل التي أغدقها عىل شخص السيد 
الرئيس يف كلمة ارجتلها أمام مجع من القادة السياسيني واإلعالميني الرياضيني. وقد 
جاء يف الكلمة الرسمية التي تالها الطيب عبد الرحيم باملناسبة »أن هذا التوسيم جاء 
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تقديرا للدور املشهود الذي قام به املحتفى به يف تعزيز العالقات الفلسطينية التونسية 
وتثمينا النتامئه القومي األصيل وجهوده املثابرة يف مساندة الشعب الفلسطيني ودعم 
قضيته العادلة خالل وجود القيادة الفلسطينية بتونس وإىل حني عودهتا إىل أرض 

الوطن فلسطني«.
كانت زيارة املحبة والوفاء متازجت خالهلا بداخيل مشاعر وأحاسيس متناقضة. 
ففي حني تغمرين سعادة ال توصف ملا نالني من تتويج رئايس وما لقيته من حسن 
االستقبال وكرم الضيافة من لدن كل من التقيتهم من القادة واألطر السياسية واألمنية  
واالبتهاج بأداء صالة اجلمعة باملسجد األقىص، كان يستبّد يب شعور باألسى واملرارة 
ملا شاهدته وعايشته عند اجتيازي احلاجز األمني االرسائييل بقلنديا، نقطة العبور من 
مدينة رام اهلل إىل املسجد األقىص، من مظاهر العسف والقهر والطغيان التي يسلطها 
االحتالل االرسائييل عىل الشعب الفلسطيني وخاصة عىل احلرم القديس الرشيف 
ومنع املصلني حتى من أداء شعائرهم الدينية عىل أرضهم وأرض أجدادهم. غري 
أن مهسات الزعيم الراحل أيب عامر ال يزال صداها يف آذان كل الفلسطينيني بأنه 
يف آخر النفق املظلم قبس من نور ال بد له، طال الزمن أم قرص، أن يسطع ويأذن 

بالتحرر واالنعتاق.
واملناضل  عرفات  يارس  القائد  الزعيم  عن  والتفاصيل  الدقة  هبذه  احلديث  إن 
القيادي أبو مازن يربهن بجالء ما انطبعت به عالقتي هبام من صدق وإخالص لكن 
ذلك ال ينفي البّتة ما حتتفظ به ذاكريت من عمق روابط الود واملحبة جتاه بقية القياديني 
الفلسطينيني ممن يزورون بالدنا من حني آلخر أو ممن أقاموا بيننا مبّجلني بني أشقاء 
هلم يف تونس ما أرادوا هبم سوى اخلري والسالمة وما بخلوا بنفيس من أجل أن يكونوا 
أهل الديار حيلو هلم فيها املقام. فكل هؤالء قد مجعتني هبم عالقات وطيدة بعيدة 
عن أن تكون جمرد عالقات عمل كمرشف عىل أمنهم وسالمتهم، عالقة أضحت 
معها معامالهتم جتاهي وجتاه كل زمالئي ومعاوين قائمة عىل الثقة واالحرتام بعيدة 

عن الربوتوكوالت.
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مبدئية واختذوا  منطلقات  الفلسطينية من  للقضية  انترصوا  الذين  العامل  أحرار  من بني 
حياهلا مواقف مرشفة وثابتة وتعاطوا مع بالدنا تونس نقطة وصل وتواصل مع الزعامات 
الفلسطينية ملتابعة شؤون القضية وخدمة أهدافها، أذكر باخلصوص زعيمني كانت يل معهام، 
خالل تواجدمها ببالدنا، حلظات تعامل صادقة قائمة عىل القيم االنسانية العالية ومها زعيم 
احلركة الصندينية ورئيس نيكاراغوا األسبق، دانيال أرتيغا ورئيس احلكومة اإليطايل األسبق 

بتينو كراكيس الذي أحب تونس وأحب العيش فيها.

دانيال أرتيغا

دانيال أرتيغا سافادرو، زعيم اجلبهة الصندينية التي أطاحت بنظام سوموزا آخر رموز 
العائلة السوموزية التي حكمت نيكاراغوا منذ 1636. مؤسس اجلبهة الصندينية وقائدها 
رامرياز  سارجيو  الكاتب  بارزين:  رفاق  بمعية  وذلك  الدكتاتوري  سوموزا  نظام  ملقاومة 
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وموازيس  شامورا  فيوليتا  واإلعالمية  كلجاس  روبيلو  ألفونسو  األعامل  ورجل  مركادو 
هاسان.

دانيال أرتيغا من مواليد 11 نوفمرب/ ترشين الثاين 1945، ذو توّجه ماركيس يلتقي يف 
ذلك مع الزعيم التشييل سلفادور أليندي الذي أطاح به الدكتاتور أوغوستو بينوشيه. كام 
أنه صديق محيم للزعيم الكويب فيدال كاسرتو والرئيس الفينزوييل هوغو شافيز نصري الثورة 
الفلسطينية. ويف هذا اإلطار بالذات، أي عالقته بالقيادة الفلسطينية املقيمة بتونس يف فرتة 
الثامنينات والتسعينات من القرن املايض، تندرج زيارتاه إىل تونس سنتي 1989 و1992.

وللعلم فإن نيكارغوا هي إحدى دول أمريكا الوسطى حتّدها جنوبا كوستاريكا وشامال 
اهلندوراس ومن ناحيتي الغرب والرشق املحيط اهلادي والبحر الكاريبي. احتّلها اإلسبان 
يف بداية القرن السادس عرش لتصبح سنة 1821 إحدى الدول املكّونة الحتاد »املقاطعات 
املتحدة ألمريكا الوسطى«. لكنها انسحبت سنة 1938 من هذا االحتاد لتصبح دولة مستقلة 

ذات سيادة.
وجتدر اإلشارة إىل أن أمريكا اجلنوبية ظلت إىل حد بداية القرن التاسع عرش مستعمرة 
أوروبية تنهب ثرواهتا. وكان الستقالل الواليات املتحدة األمريكية والثورة الفرنسية سنة 
1789 الوقع العميق يف بروز موجة عارمة من النضاالت الوطنية بدول القارة ما فتئت تنترش 
وتتجذر يف خمتلف أرجاء أمريكا الالتينية. لكن بقيت دول هذه املنطقة إىل حد بداية القرن 
العرشين خاضعة لالستغالل من قبل القوى األوروبية بواسطة الرشكات االحتكارية التي 
تنشط يف ميدان استخراج املعادن والتجارة والنقل. وعىل إثر احلرب العاملية األوىل 1914 
الرشكات  لصالح  مواقعها  األوروبية عن  الرشكات  نتائجها، ختّلت  وبناء عىل   1918  –

األمريكية التي ازداد تغلغلها يف املنطقة أثناء احلرب العاملية الثانية.
ولضامن حتّكمها يف ثروات هذه البلدان، توّخت الرشكات األمريكية سياسة دعم األنظمة 
املحلية ليس فقط املستقرة بل تلك التي ال تعارض يف سياساهتا املصالح احليوية هلذه الرشكات 
التي ال تتوانى يف استعامل القوة العسكرية من أجل القضاء عىل تطلعات شعوب املنطقة 

للتحرر الوطني.
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وعىل غرار بقية دول القارة، انتفض شعب نيكاراغوا ابتداء من سنة 1927 بقيادة اجلنرال 
أوغستو صاندينو الذي أعلن املقاومة ضد احلكومة املحافظة، ثم من بعدها ضد القوات 
هو  وصاندينو  املنطقة.  يف  ملصاحلها  املالئم  الواقع  األمر  لفرض  تدخلت  التي  األمريكية 
صاحب املقولة الشهرية » لو وجد مائة شخص حيبون نيكاراغوا كام أحبها لعاشت حرة«.

حتالفت ضده القوى املعادية بالداخل واخلارج لرفضه الصلح مع النظام القائم إىل أن 
أصبح أنستازيو سوموزا غارسيا، بدعم أمريكي، قائدا أعىل للحرس الوطني ليتمكن سنة 
1934 من قتل خصمه صاندينو ويستقر له األمر إلنشاء مملكة دكتاتورية تواصلت من بعده 
عىل يد ابنيه لويس وأنستازيو يف حتالف مبارش مع الواليات املتحدة ضد املعسكر الشيوعي 

طيلة فرتة احلرب الباردة.
وقد بقي أوغستو صاندينو رمزا للمقاومة تتناقله األجيال املناضلة يف بالده إىل أن تكونت 
يف أواخر السبعينات من القرن املايض اجلبهة الصندينية للتحرر الوطني التي يقودها دانيال 
أورتيغا صحبة رفاق دربه البارزين املذكورين آنفا. ويف جويلية / متوز 1979 أجرب الدكتاتور 
احلكم  عن  التخيل  عىل  احلاكمة  السوموزية  العائلة  رموز  آخر  دوبايل،  سوموزا  أنستازيو 

ومغادرة البالد وآلت األمور إىل اجلبهة الصندينية والقائد دانيال أورتيغا.
ملا جاء إىل بالدنا يف زيارة صداقة للقيادة الفلسطينية، حرصت السلطات التونسية ،وبرغبة 
القيادة الفلسطينية، عىل أن توفر له محاية خاصة ألسباب متعددة منها أّوال أن األمن  من 
التونيس كان دائم احلرص عىل ضامن سالمة ضيوف البلد والتعاطي مع هذه املسألة بام ينبغي 
من اجلدية  واحلرفية. ثم أن الضيف مدعّو من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي حتتضنها 
تونس عىل قاعدة احرتام قراراهتا واالعتناء بضيوفها متاما كاعتنائها بمسؤوليها وكوادرها. 
زد عل ذلك أن الضيف تربطه بالقيادة الفلسطينية عالقات وطيدة عىل درب النضال املشرتك 
من أجل التحرر الوطني واالجتامعي. ويف األخري إن الضيف املطلوب محايته مستهدف من 
عديد األجهزة املخابراتية فهو معّرض إىل خماطر ال بد من أخذها بعني االعتبار. ومن بني 
االحتياطات األمنية التي اعتمدناها احلرص عىل أن يبقى أمر وجود الضيف يف بالدنا خارج 

دائرة وسائل اإلعالم فظلت رسية من بدايتها إىل هنايتها.



326

دانيال أرتيقا يليه زهدي لبيب الرتزي مندوب فلسطني باألمم املتحدة ثم املؤلف وتظهر 
باخللف أم اللطف – تونس 1989

زيارته األوىل كانت سنة 1989 وتضّمنت برناجما واسعا من اللقاءات واجللسات 
وحتى الزيارات اخلاصة واألنشطة الرياضية التي سهرت عىل تأمينها بكل دقة رفقة مجع 
من األمنيني العاملني معي. وقد حرصنا حتى يف احلصص الرياضية التي كان جيرهيا 
بشاطئ رّواد، عىل تعيني أعوان أمنيني يف أزياء رياضية يصحبونه يف ركضه حتى يكونوا 
له غطاء أمنيا يضمن سالمته. وتأكيدا عىل عمق العالقة التي تربط الضيف بفلسطني، 
بنزل  إقامته  الفلسطيني يارس عرفات عىل زيارته فور وصوله إىل مقر  الزعيم  حرص 

الديبلومايس بتونس العاصمة.
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الشهيد أبو عامر يتوسط دانيال ارتيغا ومساعد املؤلف مسؤول  احلامية عيل مستيرس - 1989

املؤلف مع الرئيس دانيال أرتيغا بشاطئ رواد بتونس عند قيامه بحصة رياضية صحبة إبنه صربي



328

أما الزيارة الثانية التي جرت خالل شهر جانفي / كانون الثاين  1992 كانت يف إطار 
مشاركته يف الندوة الفكرية التي أقامتها منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع حركة التحرر 
الفلسطيني )فتح( حتت عنوان » القدس مفتاح السالم« وذلك يف إطار إحياء الذكرى السنوية 
األوىل الستشهاد القائد الرمز أيب إياد )صالح خلف( والقائد الرمز أيب اهلول )هايل عبد 
احلميد( واملناضل أيب حممد )فخري العمري( من 11 إىل 14 يناير 1992. وكانت السيدة 
سهى عرفات قد رّتبت عىل رشفه عشاء بنزل أيب نواس بالعاصمة. وكان صحبة زوجته وأبنائه 
كان تعاملنا مع ضيفنا عىل قدر عال من احلرفية واملسؤولية بام جيعله يف مأمن مما قد يتهّدده 
من خماطر، فكان هو عىل قدر كبري من حسن اآلداب وطيب األخالق ورقي التعامل. وقد 

خّلف ذلك لدى كل منا انطباعا حسنا وذكريات حيق لنا االعتزاز هبا.

املؤلف أقىص يسار الصورة مع فريق احلامية املخصص لدانيال أرتيغا بشاطئ رواد - سنة 1989

وجتدر اإلشارة إىل أن الزيارتني كانتا مندرجتني يف سياق العالقة الوطيدة القائمة بني نيكاراغوا 
)فلسطني  البلدين  جيمع  ملا  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  أرتيغا  دانيال  الزعيم  بقيادة  الصندينية 
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الثورة  أن  حيث  املصري.  وتقرير  واالنعتاق  التحرر  أجل  من  نضالية  عالقات  من  ونيكاراغوا( 
الفلسطينية ملا انطلقت يف الفاتح من يناير 1965 وضعت يف أدبياهتا السياسية بعدا عامليا لنضاهلا 
متثل يف السعي حلشد العامل حول قضيتها العادلة ويف إقامة أوسع العالقات مع حركات التحرر 
يف العامل والساعية إىل احلرية والتحرر واالنعتاق واالستقالل وهو ما كان يضعها يف مواجهة عدو 

مشرتك متثل باإلمربيالية والدكتاتوريات والصهيونية العاملية املتناسخة من االمربيالية العاملية.
ويف هذا السياق وضمن كلمته االفتتاحية للندوة الفكرية » القدس مفتاح السالم«  قال 
أن  يطيب يل   « ومنوها بخصاله  أرتيغا  دانيال  بضيفه  مرحبا  يارس عرفات  الشهيد  الزعيم 
الندوة مناضال صلبا ليس فقط لنيكاراجوا، وليس فقط بالنسبة لشعوب  أستقبل يف هذه 
أمريكا الالتينية، ولكن أيضا مناضال، يمثل رمزا من رموز النضال العاملية  ضد الظلم والقهر 
واالستعباد والعنرصية واالستعامر واهليمنة«. كام خاطب ضيفه دانيال بقوله »أنت... أحد 
الرموز العاملية التي نعتز هبا وتشكل هذا السد املنيع الذي حيتمي به مجيع املناضلني والرشفاء 

واألحرار هناك يف أمريكا الالتينية ويف اجلنوب«.
ويف مداخلته يف الندوة خاطب دانيال أرتيغا احلارضين بقوله ».... اليوم وأكثر من أي 
وقت مىض، جيب علينا أن نستمر يف النضال وأن نوحد جهودنا يف هذا النضال، قوانا يف 
اجلنوب.. يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية... أن نجمع قوانا، الشعوب العربية من أجل 
قضية الشعب الفلسطيني.. أن نجمع جهودنا من أجل هذه القضايا العادلة يف العامل، والتي 
بسببها نناضل من أجل أن يكون يف العامل نظام عاملي ديمقراطي جديد«. وأضاف قائال »أنا 
أمامنا  الذي هو  الثورة وشهداء االنتفاضة، هو نفس االلتزام  التزامنا بشهداء  ثقة أن  عىل 

لألجيال القادمة... سيعطينا االمكانية الكافية، كي نستكشف طرقا جديدة يف النضال«.
وضمن العالقات النضالية الوثيقة بني فلسطني ودول أمريكا الالتينية، احتضنت هذه 
األخرية عرشات اآلالف من املهّجرين الفلسطينيني الذين رّشدوا من وطنهم جّراء الغزوة 
الصهيونية ومرشوعها االستعامري االستيطاين املدعم بال حدود من الغرب عموما وبريطانيا 
عىل وجه اخلصوص فأقاموا مؤقتا ويف انتظار العودة إىل وطنهم يف دول أمريكا الالتينية من 
بينها التشييل والربازيل وفنزويال ونيكاراغوا التي شهدت حربا بالغة الرشاسة بني اجلبهة 
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الصندينية بقيادة دانيال أرتيغا والكونرتاس )الثورة املضادة( املدعومة من اإلدارة األمريكية 
وفلول الدكتاتوريات ومرتزقتها واملجّهزة واملمّولة من أمريكا يف عدواهنا عىل نيكاراغوا.

عام  فلسطني  نكبة  بعد  تّم  فقد  نيكاراغوا،  يف  الفلسطيني  الوجود  بداية  إىل  وبالعودة 
العالقة  اقترصت  األثناء حيث  الدكتاتور سوموزا يف تلك  نيكاراغوا  1948 وكان حيكم 
انتهاء  بعد  العالقات  هذه  تتحول  أن  قبل  االنساين  اجلانب  عىل  النيكاراغوية  الفلسطينية 
الثورة وحكم دانيال أرتيغا إىل عالقات سياسية وعسكرية جتسدت يف افتتاح مكتب ملنظمة 
التحرير الفلسطينية عىل رأسه ابراهيم طهبوب وذلك عام 1980. وبرغم اإلطاحة الحقا 
بنظام دانيال أرتيغا وتويّل السيدة فيوليتا شامورا مقاليد السلطة يف ماناغوا إال أن العالقات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية استمرت عىل حاهلا واستمّر التمثيل الديبلومايس الفلسطيني 
قائام كام استمرت العالقة العسكرية والتي جتسدت بإيفاد عدد من الطيارين الفلسطينيني 
إىل ماناغوا لتدريب زمالئهم هناك وكذلك الفنيني الفلسطينيني املختصني يف جمال الطريان. 
 كام جتددت هذه العالقة بإيفاد عدد من الطلبة الفلسطينيني للدراسة يف نيكاراغوا والذين 
ختّرجوا من جامعاهتا كام تزّوج عدد ضئيل منهم من زميالهتم الدارسات يف تلك اجلامعات 
هناك  إىل  للسفر  الباهظة  التكلفة  التضاؤل جّراء  الفلسطينيني يف  الطلبة  أعداد  واستمرت 
)4 آالف أورو ثمن التذكرة( وأيضا جّراء تضاؤل أعداد اجلالية الفلسطينية، إضافة لتيرس 

الدراسة يف جامعات أقل تكلفة وأقرص مسافة عن وطنهم وإقامة ذوهيم.
وبرغم غياب صديق فلسطني دانيال أورتيغا عن حكم نيكاراغوا زهاء مخسة عرش عاما 
وقبل أن يعاد انتخابه عام 2000 إال أن هذه العالقات استمرت وتوجت بزيارة إىل مقر 
منظمة التحرير الفلسطينية بوصفه زعيام عام 1989 يف تونس وبدعوة من الرئيس الراحل 
الشهيد يارس عرفات حيث أعّد له استقباال ولقاءات مع القادة الفلسطينيني بوصفه زعيام 
وطنيا مناهضا للسياسات األمريكية وقائدا ثوريا مؤيدا حلقوق الشعب الفلسطيني وكفاحه 
يف سبيل احلرية واالنعتاق من نري االحتالل الصهيوين. كام استمرت العالقات الفلسطينية 
وال تزال بنيكاراغوا خصوصا بعد أن اعرتفت ماناغوا بدولة فلسطني واعتمد مكتبها هناك 

سفارة، كام اعتمد ممثلها سفريا مفّوضا فوق العادة لدولة فلسطني«.
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بتينو كراكسي، رئيس احلكومة اإليطالي األسبق

بيتا بمدينة احلاممات واندمج متاما يف هذا  امتلك  بقية حياته.  أحب تونس فاستقّر هبا 
املجتمع واملحيط الثقايف واحلضاري. كان الفريق األمني املكّلف بمرافقته يلحظ بجالء كم 
هي وطيدة تلك العالقات التي متّكن من نسجها مع متساكني املدينة، حتى أنه أصبح ال 
يرتدد يف تقديم العون املادي للبعض ممن شعر بخصاصتهم وعوزهم. كان يقوم بذلك من 
منطلق طوعي ال إكراه فيه وال تزّلف، وإنام مشاعر املواطنة الصادقة التي اكتسبها راحت 
تنحت بداخله اإلنساين قيام نبيلة. فقد كان يفتخر بوجوده بتونس ويعتز بعيشه بني أهاليها 
الذين أضحى جيّلهم ويتقاسم معهم حياهتم ويكرم املعوزين منهم. األمثلة عىل ذلك عديدة 
منها ما يتعلق باملدعو سامل –  ع، مواطن فقري احلال، يعيل سبعة أبناء يؤوهيم بمقام الويل 
الصالح سيدي املحريص. كان كراكيس حريصا عىل األخذ بيده ومساعدته فاقتنى له بيتا 
بحي فرحات حشاد بمدينة قرمبالية. ومن األمثلة أيضا ما يتصل بإحدى العائالت التي 
تعيش من صيد السمك بمنطقة السلوم ببوفيشة والذي ال يدر عليها من الكسب إال قليال 
ال يفي باحلاجة. وبتعلة رغبته يف السمك، كان كراكيس كثريا ما يزورهم وحيرص عىل رشاء 
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ما حتصله العائلة من صيد وليس له يف حقيقة األمر من هدف غري املساعدة والعون. أما ذاك 
املدمن عىل رشب اخلمر املدعو بشري فقد كان له حظه أيضا من العون والسند من لدن بتينو 
كراكيس الذي ال يرى يف إدمان الرجل عىل معاقرة اخلمر ما حيول دون األخذ بيده إليامنه 
العميق أن املواطنة قيمة حضارية تسمو فوق السلوكيات الفردية. هذه املواقف مل تكن السلط 
تأخذها بعني الرضا وإن كان صاحبها يسعى من خالهلا إىل أداء واجب نحو مدينة سكن 

ألهاليها بكبري مودة ومجعه هبم طيب معرش.
وألنه أحّب احلاممات وشغف هبا فقد خّصها بكتاب من تأليفه ومن أجلها مل يرتدد يف 
تسخري مقدراته املالية إلقامة نزل باملنطقة لكن السلط أبت عليه ذلك ملجرد أن الفندق كان 
سيحمل اسمه. ويف مواجهة ما تعّرضت له تونس من محالت دعائية مغرضة عىل إثر قتل 
سائحة إيطالية بإحدى مدن الوطن القبيل، تصّدر كراكيس للدفاع عن تونس وعن مواطنيها 
وأمنييها مربزا باخلصوص أمهية الدور الذي لعبه األمن التونيس يف الكشف الرسيع عن 
مرتكب اجلريمة يف حني يتطلب مثل هذا األمر يف إيطاليا حسب رأيه وقتا طويال وكثريا ما 
تضيع احلقيقة مع مرور الزمن وال تثار مثل هذه الزوبعة التي ثارت عىل تونس والتي يبقى 

مقصدها األسايس اإلساءة إىل سمعة تونس واستقرارها ومسرية اقتصادها.
الزعامات  عديد  مع  وثيقة  صالت  كراكيس  لبتينو  كانت  التونسيني  إىل  وباإلضافة 
الفلسطينية املقيمة ببالدنا. كانت له لقاءات متعددة مع الزعيم يارس عرفات. كام كانت له 
لقاءات مع رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، أبو اللطف. 
وحتى يتمكنا من التخاطب، كان ال بد هلام من طرف ثالث يقوم ترمجانا إذا ما علمنا أن أبا 
اللطف ينطق بلغتني ال يتكلم هبام الطرف املقابل ومها العربية واإلنكليزية يف حني حيذق 
يفقه خماطبه منهام شيئا. لذلك دعا األمر إىل  لغتان ال  كراكيس اإليطالية  والفرنسية ومها 
التفويض للمرافق األمني مفتش الرشطة مجال بوعزيز الذي يتقن العربية والفرنسية ليكون 
واسطة بني هذا وذاك. وألكثر من ست سنوات ظل بوعزيز ترمجانا وفيا ملهمة ائتمنه عليها 

كراكيس عنوان مودة وثقة جتاه األمنيني التونسيني.
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املؤسسة األمنية
بني الواجب الوطني والتوظيف السياسي

عرب حمطات متالحقة وتراكامت نضالية متواصلة، تّوجت احلركة الثورية يف تونس، يوم 
14 جانفي/ كانون الثاين 2011 بسقوط نظام احلكم وهروب الرئيس زين العابدين بن 
عيل يف ظروف ال تزال جمرياهتا عىل غاية من الغموض والتعتيم. وال تزال حقائق األمور 

ضائعة بني دوائر داخلية وخارجية متعن يف تكتمها جتاه هذه املسألة.
ويف حني أرادها أصحاهبا الرشعيون ثورة للحرية والكرامة، وصفتها دوائر غربية »بثورة 
الياسمني« وال خيفى ما ينّم عليه هذا التوصيف من هتميش وتضليل. واعتربها تونسيون 
التحقوا هبا يف الوقت الضائع من قبيل الصحوة اإلسالمية وكأنام هذا البلد املسلم، منذ نشأة 
الديانة اإلسالمية، أضحى يرتقب حلظات الفتح اجلديد. وتطّور التوصيف إىل حد اعتبار 
الثورة التونسية قاطرة ملا بات يسّمى بالربيع العريب بعد أن تنادت هلا شعوب املنطقة، ال سيام 

يف مرص واليمن وليبيا والبحرين وسوريا، وإن بدرجات متفاوتة.
وعندما أنجزت الثورة أوىل مهامهتا واملتمثلة يف إزاحة هرم السلطة، بدأت العتمة تتبّدد 
والغيم ينقشع لتطفو عىل سطح املشهد السيايس الوطني تداعيات وجتليات وتعبريات عقائدية 
وسياسية وثقافية وأمنية بدأت للتو يف التشّكل: العلامنية – الالئكية – اهلوية -  املدنية – 

األقليات الدينية والعرقية – العدالة االنتقالية -  املواطنة.....
هذه الثورة تقّول الناس فيها أقاويل خمتلفة. عّدها البعض حراكا ثوريا وطنيا خالصا 
التونيس ال سيام  الفئات املهمشة والفقرية من املجتمع  وصوتا أصيال صدحت به حناجر 
باملناطق واجلهات املحرومة وتفاعلت معها نخب من النقابيني واحلقوقيني واملثقفني، كل 
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واستعادة  الطغيان  مقاومة  عىل  الكل  توّحد  فقد  الفكري.  واجتاهه  االجتامعي  موقعه  من 
احلرية املسلوبة واإلرادة املنتهكة. 

بأهنا جمّرد مسار  تقدير،  لبس وسوء  أم عن  وإدراك،  اآلخر، عن وعي  البعض  اهتمها 
العربية  املنطقة  يف  للتحكم  االستعامري  االسرتاتيجي  البناء  ضمن  مندرج  خارجي  دويل 
ورسم مستقبلها بواسطة آليات جديدة، هذه املرة، مجاعة فريدوم هاوس وأمراء البرتودوالر 
وكتائب القناصة  التي يرّوج أهنا وفدت إلينا من وراء البحار، من البوسنة والكيان الصهيوين 
وأوكرانيا وقنوات تلفزية مأجورة هلا أجنداهتا املشبوهة ومحالت فيسبوكية موجهة وأعامل 
خمابراتية ختريبية. ويف نفس السياق املتصل بفرضية املؤامرة اخلارجية، نقرأ مثال يف كتاب 14 
جانفي/ كانون الثاين.. التحقيق ما ييل: »كثريون يتحدثون عن أطراف خارجية تدير خيوط 
احلركة التي قام هبا املقدم سمري الطرهوين باملطار غري أن تسارع االحداث وطابعها الفجائي 
ال يتيح فرصة لتدخل من أي طرف كان... واحلديث عن مؤامرة يبقى دون سند منطقي ال 
سيام إذا علمنا أن ثورة 14 جانفي/ كانون الثاين قد توفقت يف رسم خارطة عمل انطلقت 
من إزاحة الرئيس زين العابدين بن عيل من احلكم وتعيني رئيس جملس النواب فؤاد املبزع 
مكانه طبقا للقاعدة الدستورية  وانتخاب جملس وطني تأسييس. فام الداعي إذا للحديث 

عن مؤامرة لسنا نرى هلا سببا وال هدفا.
وقد ذهب البعض إىل أن الثورة حدثت عىل حني غّرة، مل ينتبه إليها أو يتوّقعها أحد لكأهنا 
خلقت من رحم العدم والفراغ، يف حني أن الوقائع والشواهد تيش بأن الثورة يف تونس، 
ككل ثورة يف تاريخ البرشية، ما كان هلا أن تندلع لو مل تتهيأ هلا رشوطها الذاتية واملوضوعية. 
فاملناخ السيايس واالجتامعي واالقتصادي سوف لن  يؤدي، ملا اّتسم به  طيلة عقود من تسلط 
واستبداد وانتهاك للحريات ومصادرة لإلرادة وإقصاء للرأي إال تعميق األزمة وتوسيع اهلوة 
بني النظام والشعب وتذكية نزعة التحرر واالنعتاق. وهذه مؤرشات ليس من الصعب عىل 
املتتبع للشأن الوطني أن يلحظها ويرصدها يف األوساط الشعبية واملناطق الداخلية املهمشة، 
وهي املؤرشات ذاهتا التي كانت تنبئ باندالع الثورة واشتعاهلا حتى وإن مل تكن هلا، يف رأي 
بعض املحللني، زعامات وطالئع حزبية كالسيكية تتوىل قيادهتا وتوجيهها نحو حتقيق أهدافها 
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وبلوغ مقاصدها. ولعّل أحداث 26 جانفي/ كانون الثاين 1978 وأحداث اخلبز يف جانفي/ 
كانون الثاين 1984 وآخرها أحداث احلوض املنجمي ربيع 2008 كانت من أبرز املحطات 
النضالية الثورية التي متّهد ملثل ما حدث بعد سنوات قليلة، جانفي/ كانون الثاين 2011.

   وذهب بعض من تابع جمريات الثورة إىل أننا أمام انتفاضة ال غري مل يكن هلا شعاراهتا 
اخلاصة وال براجمها الواضحة بل أجهضت حتى قبل أن تستكمل مهامها وأهدافها بام جيعل 
منها ثورة مغدورة. غري أن النداءات التي تعالت يف صفوف املتظاهرين،  بأغلب مدن البالد 
وقراها،  قد حتولت إىل شعارات ال ختلو من إبداع متفرد أصيل مثل »التشغيل استحقاق 
– الشعب يريد إسقاط  – »ال خوف ال رعب السلطة يف يد الشعب«  يا عصابة الرساق« 
النظام« ناهيك عن العبارة الفرنسية »ارحل Dégage « التي أضحت ذات مدلول أعمق مما 

تعنيه حتى يف لغتها األصلية.
أما بوادر االلتفاف عىل الثورة واالنحراف هبا عن مسارها الطبيعي مل تكن منذ الوهلة 
األوىل خافية. ففي حني ال تزال طائرة الرئيس املخلوع تائهة يف اجلو تبحث عن مستقر هلا، 
ويف حني تألفت جمموعات من شباب األحياء السكنية حتمي ثورهتا وتؤّمن لألهايل األمان 
والّسكينة، انتصب حكامء القوم بالقرص املهجور يتفّقهون يف إنقاذ ما تبقى من نظام متهالك 
كان  من  روح.  وال  معنى  دون  عقود  منذ  أضحى  دستوري  لنص  قيرصية  قراءة  باعتامد 
باألمس ولسنني طويلة يتفانى يف تكريس سياسة النهب والتدمري يصبح، بمفعول الواقع 
الدستوري، زعيام حلكومة الثورة يعاضده يف ذلك لفيف ممن فقدوا كل ما تقتضيه الثورة 

من النزاهة واملصداقية.
ويف هذا السياق يقول مؤلفا كتاب » 14 جانفي.. التحقي «  عبد العزيز بلخوجة وطارق 
شيخ روحو )ص 155( »حممد الغنويش ليس برجل دولة وال حتى عون دولة حيث ظل مع 
بعض املسؤولني اآلخرين يتعاونون مع بن عيل ويساعدونه عىل وضع يده عىل كل مفاصل 
الدولة... ومل يتعظوا من خطورة األحداث التي اندلعت منذ 17 ديسمرب /كانون األول 
2010 بل واصلوا يف خدمة بن عيل إىل آخر حلظة. بعد كل هذا ليس له أن يكون رجل 

املرحلة اجلديدة«. 
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يف أوائل أيام الثورة انفتحت حدود البالد أمام العائدين من املهجر، من كان منهم 
يف املنايف القاسية ومن كان يف املنتجعات املرحية. من كان منهم يكابد ضيم املالحقة 
املرزوقي  املنصف  عاد  العاملي.  املزاد  أسواق  يف  بالوطن  يتاجر  كان  ومن  واملطاردة 
معلنا، حاملا وطأت قدماه أرض املطار، أنه سيرتشح لرئاسة اجلمهورية وحّل راشد 
وحقوقيون  مثقفون  أيضا  عاد  علينا«.  البدر  »طلع  ب  مريدوه  فاستقبله  الغنويش 
وسياسيون وأمنيون أبعدهتم املنايف عن أرض الوطن فأعادهتم الثورة بعد أن أعادت 

هلم ما افتقدوه من حرية وأمان. 
يف الداخل اجلديد التف اجلميع يف البداية حول الثورة، ألّفت بني قلوهبم اللحظة التارخيية 
حتى أولئك الذين »هرموا من أجل هذه اللحظة التارخيية«. ال تزال الشوارع والساحات تردد 
صدى ذاك النداء الصاعد من أعامق أحد الثائرين الصادقني   املحامي عبد النارص العويني 
»يا توانسة بن عيل هرب.. بن عيل هرب... احلرية للتوانسة«. لكن هذا التوّحد والرتابط  مل 
يدوما إال لفرتة قصرية انربت بعدها االختالفات ومن بعدها اخلالفات تشق املشهد الثوري 

الذي بدأ يتشّظى وينقسم حتت وقع الثنائيات.
يف الداخل أيضا استفاقت فعاليات سياسية عىل وقع ما حدث. فيها من استفاق مذعورا 
فارتبك ومخد، فقد دامهته اللحظة وأخذته عىل غفلة منه ومثال ذلك حزب الوحدة الشعبية 
واحلزب االجتامعي التحرري واالحتاد الديمقراطي الوحدوي وحزب اخلرض. وفيها من 
استعاد يقظته فتفاعل إجيابيا مع ما حصل واستوى يف مداره الذي ارتسمه لنفسه وثبت 
عليه طوال السنوات احلارقة مثل حزب العامل الشيوعي التونيس )أصبح يف ما بعد حزب 
العامل( بزعامة محة اهلاممي وحركة التجديد )أصبحت يف ما بعد حزب املسار الديمقراطي 
واالجتامعي( بقيادة أمحد ابراهيم واحلزب الديمقراطي التقدمي )أصبح يف ما بعد احلزب 
الثنائي أمحد نجيب الشايب ومي اجلريبي. وبني هذا وذاك بدأت تتوالد  اجلمهوري( مع 
كيانات حزبية أخرى فيها من جاءت نسخا هجينة لبنية حزبية كانت باألمس عنوان استبداد 
وفساد. وفيها أيضا نسخ مشّوهة لتجارب عريقة لكنها متثل باألساس تعبرية  معتقدية أكثر 

من كوهنا نظاما سياسيا للحكم.
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ثم أن ثورة احلرية والكرامة قد جادت بنسيج كثيف من اجلمعيات واملنظامت تؤسس 
املعارص. جمتمع مدين شملت  تارخيها  امتداد  البالد عىل  قّل ما شهدت مثله  ملجتمع مدين 
اهتامماته شتى دواليب احلياة السياسية واالجتامعية والثقافية وال يزال يفعل فعله من أجل 
إال  ليس هلا من شأن  مفتعلة  ما تكون  يواجهه من معّوقات كثريا  ما  والرقي رغم  التقدم 

االرتداد واجلذب إىل اخللف.
ثمة قادمون آخرون هيمهم أمر تونس ومن أبرزهم األمريكي فيلتامن، هذا الذي يطلق 
عليه اللبنانيون اسم الغراب ألنه حيثام حيل ينزل البالء. إىل هذا احلد مل نكن ندرك بعد أن 
وافدين من فصيلة أخرى ستطل علينا رؤوسهم وحلاهم من خارج التاريخ واجلغرافيا تؤجج 

أزمة هي باألساس مفتعلة ال سند هلا يف الواقع.
حدود البالد مل تنفتح فقط للوافدين وإنام أيضا للرائحني برا وجوا وبحرا. ومل يكن ذلك 
إال طعنة يف جسد الثورة. غادر البلد تونسيون من توابع النظام املنتهي ومفسديه. ومع سقوط 
جدار احلامية هلم، وهروبا مما يرتقبهم من مساءلة وحماسبة مل يكتب هلا أن تنطلق، تسللوا عرب 
احلدود معتمدين أسلوب التضليل  والتحيل عىل القانون. ولعل أبرز مثال الرئيسة السابقة 
جلمعية أمهات تونس  السيدة العقريب من خالل عملية خداع أحبطت يف مرة أوىل لكنها 

أفلحت يف النهاية ملا هتيأ هلا ما يلزم من التواطؤ والتآمر.
ما تكون  أقرب  بأحالم وآمال هي  باآلالف، مدفوعون  يعّدون  تونسيون آخرون، 
للرساب والوهم، يف الكسب والبناء، انحرشوا يف قوارب أشبه بالعلب املهرتئة شّقت 
هبم عباب البحر يف اجتاه الضفة املقابلة بحثا عن جنة مفقودة فرتصدهم الفناء يف أعامق 
اليم. وبني هؤالء وأولئك املغادرين، ثمة فئة أخرى ألقت بنفسها، حتت مفعول نداءات 
قروسطية، يف وجهة عىل غاية من اخلطورة رسعان ما حتولت إىل حمرقة عمياء وقد هتيأ 
هلؤالء املغادرين أهنم  بام يأتونه من أفعال جتاه إخوة هلم يف الدين يمّهدون طريقهم إىل 
مرضاة اهلل ورمحته. وقد فاهتم حتت مفعول التغرير وبتعلة اجلهاد املقدس أهنم انخرطوا 

يف فتنة منكورة منطلقاهتا وخطرية نتائجها.
من 17 ديسمرب / كانون األول 2010، تاريخ احرتاق حممد البوعزيزي، بسيدي بوزيد 
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إىل يوم 14 جانفي / كانون الثاين 2011، يوم فرار رئيس اجلمهورية، واجه املسار الثوري 
أطرافا عديدة تفاعلت معه  بطرق خمتلفة.

الطرف األول يتمثل يف السلطة السياسية، آلة احلكم، يقودها رئيس اهلرم زين العابدين 
بن عيل الذي مل يكن يعنيه من هذه املعركة إال إنقاذ عرشه من االهنيار بقطع النظر عن النتائج 
املدمرة التي تنجر عن ذلك. لذلك مل يّدخر أي أسلوب وأية وسيلة من أجل بلوغ أهدافه. 
الطرف الثاين هي املؤسسة األمنية التي انتهى بورقيبة، وخاصة من بعده زين العابدين 
بن عيل، وإن بدرجات متفاوتة، إىل تطويع جزء كبري منها خلدمة أغراض النظام بعيدا عن 
مصالح الشعب والوطن. لذلك وبعيدا عن املهام التي حيددها هلا القانون وختّوهلا هلا مبادئ 
آليات متعددة: ما  النظام اجلمهوري، انخرطت املؤسسة األمنية، يف جزئها األكرب، وعرب 
اصطلح عليه لدى الطبقة السياسية بالبوليس السيايس– فرقة النظام العام التي حتولت يف 
ما بعد إىل اإلدارة العامة لوحدات التدخل بام يتبعها من أجهزة خمتصة - وفرقة األبحاث 
والتفتيش وفرقة التدخل لإلدارة العامة للحرس الوطني إىل حتييد خصوم النظام من القوى 
الوطنية والديمقراطية وتصفيتهم بوسائل خمتلفة من عذابات السجون إىل معاناة الترشيد 
تدجني  يف  السيايس  النظام  أفلح  وإن  األرواح.  وإزهاق  الدماء  إراقة  إىل  وصوال  واملنايف 
جانب هام من األجهزة األمنية لتحقيق أهدافه اخلاّصة، فإن عددا أكرب من األمنيني ظّلوا 
أوفياء لبالدهم وشعبهم، فيهم من تعّرض للسجن والتعذيب، وفيهم من ناله ما ينال بقية 

الشعب من اإلذالل واملهانة.
مل يّدخر زين العابدين بن عيل أي أسلوب وأّية وسيلة لكسب معركته الوحيدة املتمثلة 
يف إنقاذ عرشه من االهنيار برصف النظر عاّم خيلفه ذلك من نتائج مدّمرة عىل البنية السياسية 
واالجتامعية واالقتصادية بالبالد. وقد برع يف الردهات األخرية من احلركة االحتجاجية وآخر 
أيام حكمه يف فن املراوغة من هلجة الرصامة والتهديد إىل منهج املغالطة والتضليل وقلب 
احلقائق، إىل اطالق الوعود الواهية عىل األصعدة االقتصادية، كالوعد بإمكانية احداث 350 
ألف موطن شغل خالل سنة واحدة، والسياسية كاإلحياء بعدم الرتشح لالنتخابات الرئاسية 
املوالية وإنشاء حكومة ائتالفية وإقرار الديمقراطية السياسية والتعددية  احلزبية وتكريس 
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حقوق اإلنسان واحلريات. وكذلك املراوحة بني األمر الرصيح و»بكل حزم« باستعامل ما 
يلزم من القوة لقمع املتظاهرين والدعوة إىل الكف عن استعامل الذخرية احلية بعد كل ما 
حصل من اإلصابات والقتل. غري أن كل ذلك مل يشفع لرئيس يتزعم نظاما، هو أشبه باملؤسسة 
اإلقطاعية، قائام عىل الرأي الواحد والزعيم الواحد، معاديا لكل رأي خمالف ومناهضا لكل 
احلقوق واحلريات ومتامديا يف سياسة هنب ثروات البالد لفائدته ولفائدة احلاشية من حوله.
من  والتصعيد  التحدي  عالمات  وبدأت  القصوى  درجتها  األحداث  حدة  بلغت  ملا 
قبل اجلامهري الثائرة تربز يوما بعد يوم، كان عىل األمنيني الرشفاء الدفع باجتاه أن تصطّف 
املؤسسة األمنية إىل جانب الشعب. فقد انكشفت حقيقة النظام ونواياه مثلام جاء عىل لسان 
أحد القادة األمنيني يف وصفه ملجريات األحداث: » وقتها عرفنا أننا أمام رئيس للطرابلسية 
وليس رئيسا للتونسيني«. وقد جتىّل املوقف األصيل للمؤسسة األمنية، وإن بصفة متأخرة، 

حتكمت فيها تطورات الوضع يف املظاهر التالية:
النار وجتميع أسلحتها  بصفة  قبول املؤسسة األمنية، ضمن سياق عام، وقف إطالق 
الشأن  ترتيب  يف  األمور  بزمام  املسك  العسكرية  املؤسسة  توّلت  حني  وتلقائية  طوعية 
الوطني. فاملؤسسة األمنية مل تتامد يف أغلبها يف التصّدي للمتظاهرين بمجرد شعورها بأهنا 

مطّية يستعملها احلاكم، ال مرفقًا عامًا يعمل وفق القانون.
املبادرة التي قام هبا املقدم سمري الطرهوين، آمر فوج  جماهبة اإلرهاب بإدارة االرهاب 
باإلدارة العامة لوحدات التدخل حني قّرر إحداث خلية أزمة رفقة بعض مساعديه مع رفضه 
التعليامت بالتحضري الستعامل السالح  ثم التحول إىل املطار وإيقاف مجع من أفراد عائلة 

املخلوع وأصهاره ومنعهم من اهلروب خارج الوطن تثري عددا من التساؤالت. 
وإن كانت هذه املبادرة قد خفيت بعض حقائقها التي ال بّد هلا أن تنكشف، فإهنا تعد عمال 
عىل قدر كبري من اجلرأة وعىل جانب عال من املسؤولية الوطنية ومظهر جيل من مظاهر انحياز 
املؤسسة األمنية، متى حتررت من التوظيف السيايس، إىل مشاغل الشعب ومصلحة الوطن.
ويف لقائه اإلعالمي بعد انتفاء دواعي التحفظ، سّلط املقدم سمري الطرهوين الضوء 
عىل بعض اجلوانب التي حيوم حوهلا الغموض يف مسعى منه إىل تبديد ما علق هبذا األمر 
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من شكوك ومالبسات ووضع حّد للقراءات والتأويالت التي بقيت تراوح بني هذا 
االجتاه وذاك. 

يقول املتحدث إنه قام، رفقة بعض 
مساعديه، ويف غمرة األحداث امللتهبة، 
تطورات  ملتابعة  أزمة  خلية  بإنشاء 
كان  إن  يبني  أن  دون  بالبالد  الوضع 
مثل هذا األمر يندرج ضمن صالحياته 
التنبيه  وجب  هنا  اختصاصه.  وحتى 
إىل أن آمر فوج بإدارة خمتصة يف جماهبة 
االرهاب ضمن إدارات عديدة أخرى 
بإدارة عامة، ال يمكنه القيام بمثل هذا 

األمر دون إعالم مركز القرار واحلصول عىل موافقته. ويبقى من غري املقبول ومن غري الوارد 
اختاذ مثل هذا اإلجراء إال من قبل الدوائر األمنية العليا بالبالد. مع العلم أن املقدم الطرهوين 
 Cellule بخطته تلك، وفـي أي مهمة تدّخل تعهد له، ال يمكنه إال احداث خلية تدّخل تقني

tactique de commandement

ثم هل ثمة أصال ما يدعو إلحداث مثل هذه اخللية واحلال أن هناك خلية قائمة وتتابع 
تطورات األحداث؟ وقد انعقد أّول اجتامع هلا يوم 9 جانفي/ كانون الثاين عىل الساعة احلادية 
عرشة صباحا بثكنة احلرس الوطني بالعوينة  وأرشف عليه وزير الداخلية رفيق باحلاج قاسم 
بحضور وزير الدفاع رضا قريرة واألمني العام للتجمع الدستوري الديمقراطي، احلزب احلاكم، 
حممد الغرياين واملدير العام لألمن الرئايس، اجلنرال عيل الرسياطي واإلطارات السامية العسكرية 
واألمنية من رشطة وحرس وطنيني. ويف هذا السياق تفيد بعض املصادر األمنية القريبة واملتابعة 
الجتامع هذه اخللية أن وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم كان منشغال باتصاالته اهلاتفية أكثر من 
اهتاممه بام جيري داخل االجتامع. وتفيد نفس هذه املصادر أن مدير األمن الرئايس عيل الرسياطى 
دعا األمني العام للتجمع الدستوري الديمقراطي حممد الغرياين للعمل عىل استباق اطارات 

املقدم سمري الطرهوين يف لقاء إعالمي
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التجمع للمعادين للنظام الذين يقومون بتوزيع مبالغ مالية بني 20 و25 دينار قصد حتريضهم 
عىل مزيد التصعيد واحلرص عىل استاملة العنارص الفاعلة يف االحتجاج بتمكينهم من مبالغ 
مالية أرفع قيمة حتى يتمكنوا من افشال االحتجاجات. ويف رده عن هذه املقاربة أفاد حممد 
الغرياين أن لديه ما يقارب 600 جتمعي مرابطني بدار التجمع مزودين هبراوات كان قد اقتناها 

من وزارة الفالحة وهم عىل أهبة التدخل إذا ما صدرت هلم التعليامت بذلك. 
كام تعرض املقدم سمري الطرهوين، يف لقائه اإلعالمي، إىل مسألة تتعلق برفضه التعليامت 
 14 يوم  الداخلية  لوزارة  حصارهم  عند  املتظاهرين  عىل  النار  إلطالق  بالتأهب  القاضية 
جانفي/ كانون الثاين 2011. حيث يفيدنا بأن الضابط املسؤول عىل خلية جماهبة اإلرهاب 
املرابطة بمقر الوزارة تلقى تعليامت بالتهيؤ إلطالق النار. غري أن الضابط قد تقبل األمر 
بحذر، وقبل أن يصدر أوامره ملن حتت إمرته، بادر باالتصال السلكيا برئيسه املبارش سمري 
الطرهوين وأطلعه عىل األمر فجاءته اإلجابة برضورة التقيد بربوتوكول تدخل الوحدات 

اخلاصة أي السيطرة عىل الوضع ومالزمة احلذر ومحاية الوزارة من أية عملية اقتحام.
هنا يمكن للمالحظ أن يتساءل انطالقا من التقليد األمني عن موجب تواجد أعوانه 
بمقر وزارة الداخلية وهي مهمة ال تندرج ضمن اختصاص فرق جماهبة االرهاب. ثم أن 
وزارة الداخلية حممية من طرف عديد األسالك كاملصلحة األمنية مدعمة بأعوان من إدارة 
للتدخل  فرق  وثالثة  كاحتياط  العام  النظام  حفظ  إدارة  من  وحظائر  الشخصيات  محاية 
الرسيع وفرقتني لتفتيش املتفجرات ووحدات تدخل احلرس الوطني إىل جانب عنرص من 
املؤسسة العسكرية مدعم بآالت مصفحة مع املنظومة األمنية املتعهدة بحفظ النظام العام 

بشارع احلبيب بورقيبة.
النظام  يزال  بالتوتر وال  التعليامت يف حلظة مشحونة  مثل هذه  كان ممكنا رفض  وهل 
احلاكم قائام دون اخلشية من التعرض إىل إجراءات عقابية، ال سيام وأن األمر يتعلق بمنشأة 
عمومية حساسة – وزارة الداخلية – حممول عىل املؤسسة األمنية محايتها؟ لكن جيدر التنبيه 
الرفض هو موقف منسجم مع األحداث ويتطلب قدرا كبريا من اجلرأة  أن مثل هذا  إىل 
قبيل  من  اعتباره  ويمكن  والتقدير  باالحرتام  جدير  وإنه  املجازفة،  نقل  مل  إن  والشجاعة، 
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ذلك  وليس  األمنية.  باملؤسسة  القيادات  بعض  هبا  تتحىل  التي  املسؤولة  الوطنية  املواقف 
بغريب فهذه املؤسسة تعّد مرفقا عموميا جيب أن يكون يف خدمة الوطن والشعب بعيدا عن 

التوظيف السيايس الضيق.
وبخصوص مبادرة حتّوله إىل املطار ومنع سفر وهروب مجع من عائلة وأصهار زين العابدين 
بن عيل، يشري املقدم الطرهوين إىل أنه اختذ هذه املبادرة دون العودة إىل أية جهة ودون تعليامت 
من أحد إال »من اهلل ومن ضمريه« وتلبية للواجب الوطني. الصورة  يراها البعض منقوصة 
ويف حاجة إىل مزيد التدقيق إذا علمنا أننا أمام فوج أمني خمتص، حمكوم يف أدائه بمنظومة دقيقة 
ومعقدة من الرتاتيب والتعليامت، مل يسبق له أن حتّرك عىل امليدان من دون تعليامت إدارية واضحة، 
ينفلت من عقاله دون سابق إعالم ومتهيد وتنسيق وخارج كّل الضوابط اإلجرائية. وهذا أمر 
ال يمكن قبوله بسهولة، بل حيق للبعض أن يتساءل بالقول: أمل يكن بمقدور فوج خمتص كهذا، 
يلعب دوره اإلجيايب يف محاية  أن  امليداين  العمل األمني  بمثل ما هو عليه من دربة ومهارة يف 
املتظاهرين وثورهتم يف الوقت املناسب بدل أن يبقى عىل احلياد، مالزمًا الصمت، ال يصدر عنه 
أي حترك، ثم فجأة ويف اللحظات األخرية لألحداث ينفلت يف عملية غري حمسوبة خوامتها وال 
مضمونة عواقبها ويتم تقديم ذلك عىل أنه عمل بطويل أملته املسؤولية نحو الوطن. أين كان 
املتظاهرون يواجهون، وملدة تقارب الشهر، أقىص مظاهر  مثل هذا الشعور بالواجب ملا كان 
البطش والتقتيل وأين كان الضمري عندما كانت حمرقة النظام تلتهم شباب الثورة. هذا التساؤل 
يبدو وجيها يف ظاهره لكن الواقع يفيدنا بأن فرقة جماهبة االرهاب هلا تكوين جد خاص ودقيق 

وليست مؤهلة للتعامل مع املتظاهرين ال حلاميتهم وال ملجاهبتهم.
ذلك  إىل  أشار  مثلام  باملطار،  العسرية  مهمته  إنجاح  التي ساعدت عىل  الصدف  ومن 
حيتاجه  بام  أمّدته  حيث  باملطار،  املراقبة  بربج  عملها  موقع  يف  زوجته  وجود  الطرهوين، 
من املعطيات املتصلة بحركة املالحة يف اللحظة املناسبة باإلضافة إىل تواجد أحد زمالئه 
القدامى باإلدارة العامة ألمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والذي أصبح يعمل 
بمصلحة مرافقة الطائرات بمحافظة مطار تونس قرطاج الدويل والذي ساعده عىل حتقيق 

املهمة التي قام هبا.
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مزيد التفاصيل تضمنها كتاب » 14جانفي.. التحقيق« ص 60 /61 /62 إن سمري 
الطرهوين بعد أن بلغته األصداء املفزعة عن احلشد اجلامهريي الذي بدا أنه يتجه، بعد اهلجوم 
عىل مركز األمن بالسيجومي، إىل ثكنة بوشوشة وهي مؤرشات تضعه ورجاله أمام خيارين 
ال ثالث هلام: إما البقاء ملعاضدة مصلحة أمن الثكنة لصد املهامجني ومنعهم من االستحواذ 

عىل ما هبا من أسلحة وعتاد أو التحول إىل املطار ملنع العائالت الطرابلسية من اهلروب.
فمن وجهة نظر أمنية حمضة، كان عىل املقدم سمري الطرهوين التمرتس يف موقعه واختاذ 
ما ينبغي من استعداد ملواجهة ما يفرتض أن يطرأ حينها من أحداث، أو كان عليه استشارة 
الدوائر املسؤولة قبل أن يتخذ قرارا عىل هذه الدرجة من اخلطورة. ومل يبق من تربير ملثل ما 
حدث إال ما يمكن استبطانه من مشاعر االنحياز إىل احلراك الثوري الوطني واالصطفاف 

إىل جانب مصلحة الشعب وال ملصلحة النظام.
H.F تقول: »متظاهرون يقرتبون من  يف هذه اللحظة وصلته إشارة عن طريق الراديو 
املطار«. وعند اتصاله بزميله السابق حافظ العوين، أعلمه أنه ال وجود لشغب قرب املطار 
لكن عائلة الرئيس جمتمعة اآلن بالقاعة الرشفية، عملوا كل ما يف وسعهم لتغيري العملة وحجز 

أماكن سفر يف اجتاه أوروبا وأن بلحسن الطرابليس يف طريقه لاللتحاق هبم.
يستحرض سمري الطرهوين، وهو مأخوذ بام سمعه باألمس من رئيس الدولة يف خطابه 
الذي أشار فيه إىل أنه سيعمل عىل مقاومة الفساد والرشوة فيرتاءى له ما حيدث عىل أرض 
الواقع بمثل املهزلة إذ كيف يسمح هلؤالء بالسفر يف الوقت الذي تغرق فيه البالد يف النار 
والدم. باألمس وعدنا بن عيل يف خطابه بأنه سيأمر بإيقاف الفاسدين من أقاربه واآلن عىل 

عكس ذلك يتهيأ الطرابلسية للسفر خارج البالد. 
لذلك بدأت ختامره فكرة أعلن عنها بتحّد أمام مساعديه قائال هلم : »أن األمر سيؤول 
إىل االقتتال بني التونسيني. يريد بن عيل أن جيعل منا جمرمني والتسبب يف محام دم فقط من 
أجل إنقاذ نظامه. وبعد يومني، إذا استقرت األوضاع سيحملنا املسؤولية يف قتل املدنيني. 
وإذا مل نتعّرض هلم فإنه بإمكاهنم االستحواذ عىل األسلحة ليتجه البلد نحو املجهول. نحن 
أمام خيارين. إما أن نكون جمرمني أو أن نكون فارين من أداء الواجب. لذلك أقرتح عليكم 
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خيارا آخر وهو أن نعمل عىل إجبار الطرابلسية عىل البقاء هنا يتحملون معنا املعاناة«. عند 
ذلك هاتف من جديد زميله حافظ العوين قائال له: »حافظ إعمل عىل حجزهم، أعّول عليك 

وأنا قادم إليك يف احلني«.
هناك أمر وجب االنتباه إليه والتوقف عنده ملا يمكن أن يثريه من شبهات. فإذا علمنا 
أن املقدم سمري الطرهوين كان قبل عملية املطار بقليل يكيل الشتائم والسباب إىل الرئيس 
بن عيل، لكنه يغض الطرف عىل إحدى بنات هذا الرئيس، سريين، زوجة مروان املربوك، 
ويسمح هلا باملغادرة يف حني يستميت من ناحية أخرى يف حمارصة عائلة الطرابلسية ومنعهم 
من املغادرة. ولعلنا نلمس سببا آخر ينقله لنا مؤلفا كتاب »14 جانفي التحقيق« حني يبينان 
لنا أن سريين بن عيل مل تكن املستهدف األسايس من املهمة التي قام هبا الطرهوين باملطار. 
فالعملية كانت هتدف باألساس إىل إيقاف مجاعة الطرابلسية بصفتهم اخلطر األكرب عىل البالد 
وبصفتهم عائلة ليىل الطرابليس، أكرب رموز الفساد واملظامل يف البالد. وال خيفى عىل الطرهوين 
أن سريين ال تعني شيئا لليىل وسوف لن هتتم، ألمرها كام ستهتم ألمر إخوهتا وأقارهبا الذين 

باتوا يف أذهان التونسيني السبب الرئييس يف ما آلت إليه أوضاع البالد.
 ثمة قواعد تقتضيها السلوكيات األمنية خاصة يف جمال محاية الشخصيات ال بد من التقيد 
هبا. ومثل ذلك أن األمني املكلف بمرافقة الشخصية مهام كانت مسؤوليتها وموقعها ليس له 
البتة مغادرة املهمة املتعهد هبا إال بإحدى أمرين إثنني. األمر األول أن يكون الشخص املعني 
باملرافقة قد طلب بمحض إرادته من مرافقه األمني املغادرة. واألمر الثاين أن تكون املهمة 
انتهت بسفر الشخصية أو بسبب آخر. ويف كلتا احلالتني وجب عليه إعالم قاعة العمليات 
قبل املغادرة. مع اإلشارة إىل أن قاعة العمليات ذاهتا ال يمكنها إصدار التعليامت يف بعض 
احلاالت اخلاصة إال بعد استشارة املسؤول األول. فلامذا غادر مرافقو عائلة الطرابلسية عند 
وصوهلم إىل قاعة الترشيفات باملطار دون سبب من السببني السابقي الذكر ليرتكوا اجلامعة 
يواجهون مصريهم بمفردهم. وإذا كانوا قد تلقوا أمرا من قاعة العمليات، أو من رئيسهم 

املبارش، فإن ذلك يدعو إىل الريبة والشك. 
هكذا تتجىل الدواعي التي دفعت باملقدم الطرهوين ومن معه من عنارص فرقة مقاومة 
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اإلرهاب ثم بمن انضم إليهم من األسالك األمنية األخرى إىل رفع هذا التحدي واحلسم يف 
حتديد املوقع الصحيح الذي ينبغي أن تتموقع فيه املؤسسة األمنية التي هي باألساس جزء 

من الشعب وليست جزءا من النظام.
أما مؤسسة األمن الرئايس فقد تدخلت عىل واجهتني كانت لكل منهام نتائجها اإلجيابية 
يف ترتيب الوضع واالبتعاد به عن مزيد التعقيد. وإن مل يكن لدينا من الدالئل والرباهني ما 
يؤكد القصد احلقيقي للمسؤولني األمنيني األساسيني املرشفني عىل هذا التحرك الذي جرى 
يف غمرة الفوىض العارمة واملصري املجهول، فإن ما آل إليه هذا التحرك من نتائج عىل األرض 
يبدو، ولو يف الظاهر، أمرا إجيابيا يشهد للمؤسسة األمنية بدور ذي بال يف جمريات األحداث.
وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يطرح من تساؤالت بقيت ملتبسة، فإن األمر الذي قام 
به املدير العام لألمن الرئايس عيل الرسياطي بقي مفتوحا عىل عدة تأويالت ختتلف يف أهم 
تكوين  ذي  أمني  مسؤول  أمام  نحن  األرض.  عىل  النتائج  عىل  تتفق  تكاد  لكنها  جوانبها 
عسكري، مكلف بحامية رئيس الدولة طبقا لإلجراءات األمنية والعسكرية املتعارف عليها. 
وبناء عىل ذلك، جيد نفسه بني خيارين إما أن يواصل مهّمته وحيرص عىل تأمني محاية رئيسه 
اعتامدا عىل ما قد تطرح أمامه من حلول ووسائل أو التنحي وهو ما جيعله، ضمن املنظومة 

الرتتيبية العسكرية، خائنا وخماّل بواجبه املهني.
قد  مستعجلة  وبصفة  للبالد  الرئيس  مغادرة  ترتيب  فكرة  أن  التقارير  بعض  لنا  حتفظ 
جماهبة  فوج  إرصار  الرسياطي  للجنرال  تبنّي  عندما  وحيد  وكحّل  بإحلاح  نفسها  طرحت 
اإلرهاب عىل منع أقارب الرئيس من املغادرة وانضامم بعض األسالك األمنية األخرى إىل 
هذا اإلجراء وباخلصوص الوحدة اخلاصة للحرس الوطني. يضاف إىل ذلك ما بلغه من 
أخبار يف ذلك الوقت والتي تنبئ بوجود حشود من املتظاهرين تنوي اهلجوم عىل القرص 
الرئايس. وانطالقا من احلل الذي اختاره، فسح الرسياطي لنفسه فرصة إشاعة استنتاج يوحي 
بأنه حرص عىل دفع بن عيل للمغادرة هبدف إزالة أهّم أسباب التوتر والدفع باجتاه استقرار 
األوضاع واحليلولة دون املزيد من إراقة الدماء. وعىل افرتاض أن تكون النية سليمة لديه 
يف سعيه إىل مثل هذا اهلدف، فإن ذلك يمكن عّده خطوة إجيابية منسجمة مع مسار الثورة. 
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أما االفرتاض الثاين الذي جيعل من عيل الرسياطي متآمرا عىل الثورة، فإنه ينطلق من أنه لو 
مل يعمد إىل هذا اإلجراء لكان باإلمكان توقيف بن عيل وحماسبته عىل ما اقرتفه من جرائم يف 
حق شعبه وبلده وإجباره عىل كشف شبكات هتريب األموال بام يساعد عىل استعادة جانب 
مهّم من الثروات الوطنية املنهوبة. ويبقى تبعا لذلك أمر هتريبه خارج البالد محاية لشخصه 

وعائلته من املساءلة واملحاسبة وبمثابة الطعنة يف جسد الثورة.
وحول ما إذا كان الرسياطي خيطط لعملية انقالبية، نقرأ يف كتاب » 14 جانفي..التحقيق« 
ما ييل: »إذا كان عيل الرسياطي يفكر يف القيام بانقالب بدفع بن عيل إىل املغادرة، فإن من 
غري املقبول متضية وقت طويل بعد أن أقلعت طائرة الرئيس بمطار العوينة ينتظر وصول 
ابنة الرئيس يف حني أن مصري البالد يقرر بقرص قرطاج... لكن إذا كان له الدور احلاسم يف 

فرار بن عيل خارج البالد، فإنه يستحق الشكر وليس أن يقبع يف السجن«.
يف هذا السياق وجب االنتباه إىل مسألة عىل غاية من األمهية وتتصل هذه املرة بمرافقة 
رئيس الدولة. يف هذا الباب يمكن مالحظة خلل يبدو يف الظاهر تقنيا بحتا لكن يمكن أن 
خيفي يف باطنه دالالت أخرى. نعلم أن رئيس الدولة قد غادر قرص قرطاج يف اجتاه املطار، 
وهو حمفوف بمرافقيه إىل حد صعوده إىل الطائرة التي تتأهب لإلقالع. إىل هذا احلد فإن 
رشوط احلامية األمنية )املرافقة اللصيقة( مكتملة وال تعرتهيا شوائب. لكن أن تقلع الطائرة 
وبداخلها رئيس الدولة وحده من دون مرافقيه فهذا أمر يثري أكثر من تساؤل. ذلك أنه ال 
جيوز البتة أن يغادر الرئيس البالد من دون محاية أمنية تونسية ولو بعدد قليل من املرافقني.

ويبقى أمر إيقاف عيل الرسياطي وحماكمته من املسائل امللتبسة. ملاذا صدر األمر بإيقافه 
ومن هي اجلهة التي اختذت هذا القرار ولصالح من؟ بقي األمر هكذا عىل ما هو عليه من 
الغموض والتعتيم، ال سيام إذا ما علمنا أن األجهزة العسكرية النافذة قد طرحت عليه حسب 
ما يشاع، اخليار بني أمرين، السفر خارج البالد أو الزج به يف السجن. ومثل هذا الكالم إذا 

ما صح ينبئ بأن جهة غري معلومة تسعى للتخلص منه وإسكاته.
 الواجهة األخرى التي أدت فيها املؤسسة األمنية دورا إجيابيا كان له الوقع األكرب يف سري 
األحداث تتمثل يف ما قام به العقيد سامي سيك سامل رئيس اإلدارة الفرعية للحامية اخلارجية 
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لقرص قرطاج عندما استشعر حالة الفراغ حني فقد االتصال برئيسه املبارش عيل الرسياطي 
وعلم بأن رئيس الدولة غادر البالد. كانت مبادرته تتجه يف رأيه، إىل رضورة ملء هذا الفراغ 
وما قد ينتج عنه من تعقيد الوضع. واحلل الذي اهتدى إليه يكمن يف دعوة الرئاسات الثالثة، 
رئيس جملس النواب فؤاد املبزع ورئيس جملس املستشارين عبد اهلل القالل ورئيس احلكومة 
حممد الغنويش. لعل ذلك يتيح احلل املناسب إلعادة األمور إىل وضعها الطبيعي واستعادة 
االستقرار ملؤسسات الدولة. يف البداية، حركة كهذه يف اللحظة املجهولة العواقب لن يكون 
من السهل تفّهم مقصد الرجل. وألنه من العسري، بل من املستحيل، أن نعثر عىل أسس 
منطقية ملثل هذا اإلجراء حتى يف أعرق املدارس العسكرية واألمنية العاملية، فإنه يبقى من 
واجبنا التساؤل حول الدواعي احلقيقية التي دفعت هبذا اإلطار األمني، البعيد نسبيا عن 
املواقع العليا ألن يتخذ قرارا بنفس هذه األمهية واخلطورة. وإننا نرى أن كل املقاربات يف 
هذا الباب ال تدفع إال يف اجتاه واحد يقتيض من سيك سامل أن يتفانى يف محاية القرص الرئايس 
باعتباره منشأة وطنية مل يعد من املمكن أن حيدق هبا خطر اهلجوم من أي متظاهر إذا ما علمنا 
أن ساكنه، الرئيس بن عيل، املستهدف الوحيد من كل املظاهر االحتجاجية الثائرة، قد غادر 

البالد وانتهى أمره.
مضطرا  نفسه  سامل  سيك  العقيد  وجد  بديلة  خطة  وجود  إىل  يلّمح  البعض  كان  وإذا 
العتامدها وحتمل مسؤولية تنفيذها، فإننا ندرك متام اإلدراك أنه ال توجد مثل هذه اخلطط 
البديلة يف كل األكاديميات األمنية والعسكرية يف العامل. لذلك نستنتج أن سيك سامل، يف 
توجهه هذا قد يكون من تلقاء نفسه، وهذا أمر شبه مستحيل، أو قد تم توجيهه من طرف 

جهة أخرى. 
فهل هي عملية كان يرجى منها إنقاذ النظام املتداعي ضمن ما ترّوجه بعض الدوائر من 
أن ما جرى يوم 14 جانفي/ كانون الثاين 2011 كان هيدف إىل حتويل وجهة الثورة واالجتاه 
هبا إىل جمرد عملية انقالبية تقف بمسارها عند حتييد هرم السلطة ورمزها مع اإلبقاء عىل بقية 
أركانه. أم هي عملية هتدف يف األصل إىل جتاوز حالة الفراغ واهنيار مؤسسات الدولة وهي 

حالة يمكن أن تؤدي إىل مزيد من الفوىض وإراقة الدماء.
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إن الرأي املرّجح لدينا يذهب يف اجتاه أن العقيد سيك سامل قد يكون صائبا يف مسعاه 
من دون أن تكون له حسابات وال قراءة سياسية من أي نوع بل فقط انقاذ البالد من حالة 
الفراغ واحليلولة دون املزيد من االضطراب والفوىض. وهذا املسعى، إن صح، يبدو انتصارا 

للثورة من موقع آخر وبآلية أخرى.
من خالل ما ورد بكتاب » 14 جانفي.. التحقيق« وهو الوثيقة التي اعتمدناها أكثر 
من غريها من البحوث والدراسات اعتبارا ملا تضمنته من معلومات ومعطيات قريبة 
من الواقع، مقابل إحجام أطراف أخرى، عايشت األحداث عن قرب، عن اإلفصاح 
عاّم لدهيا من معطيات، يتضح أن العقيد سامي سيك سامل قد حتسس إمكانية حدوث 
مؤامرة. فقد انتبه إىل أن بن عيل غادر البالد وأن رؤساءه تركوه دون تعليامت يتدبر وحده 
أمر محاية القرص وأن جيعلوا منه يف النهاية كبش فداء ملا قد يطرأ من أحداث. فقد انتابه 
نفس الشعور الذي أحس به املقدم سمري الطرهوين. كل منهام يفرتض أن جيد نفسه أمام 
حشد من املتظاهرين املحتجني وهو جمرب عىل معاجلة األمر إما بواسطة السالح ضدهم 
أو االنسحاب من أمامهم، وهذا كام أسلفنا أمر غري مقبول. لذلك يقرر االتصال بالوزير 
األول حممد الغنويش غري أن توفيق القاسمي، مدير إدارة املصالح املشرتكة، وبحكم 
تكوينه القانوين، يشعره بأن حممد الغنويش ال جيوز له دستوريا ملء الفراغ بل يعود ذلك 
إىل رئيس جملس النواب فؤاد املبزع. وقبل الرشوع يف إنجاز ما قرره توجه سيك سامل 
إىل العاملني معه بالقول: » بن عيل والرسياطي  واحلطاب هربوا وال أحد منهم يرّد عىل 
اتصاالتنا اهلاتفية. ونواياهم إجبارنا عىل مواجهة مواطنينا وقمعهم والتسبب بذلك يف 
محام دم ليعودوا فيام بعد ينعمون باالستقرار ويلقون علينا وحدنا مسؤولية القتل«. ثم 
أكد عليهم أنه من غري املمكن مغادرة مواقعهم قائال بالتحديد » نحن يف خدمة تونس 
ولسنا يف خدمة بن عيل، ينبغي أن نقوم بكل ما نستطيع من أجل هذا اهلدف«. وقد يكون 
العقيد سامل سيك سامل قد استحرض ما أدىل به رئيسه اجلنرال عيل الرسياطي خالل إحدى 
االجتامعات، أياما قليلة قبل الثورة ملا تداول يف سياق حديثه مالمح خطة لسد الشغور 

يف رئاسة اجلمهورية يف صورة حصوله.
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حدة التوتر ونظرية املؤامرة

فوج جماهبة اإلرهاب بقيادة املقدم سمري الطرهوين، الوحدة اخلاصة باحلرس الوطني بقيادة 
العقيد العريب األكحل، فوج التدخل الرسيع باألمن الوطني بقيادة العقيد زهري الوايف، جانب 
هام من اإلدارة العامة حلامية رئيس الدولة، هذه األطراف ودوائر مدنية وعسكرية أخرى قد تم 
الزج هبا، لسبب أو آلخر، يف نظرية املؤامرة. ولعل املنطلق األسايس وراء وضع هذه األطراف يف 
خانة التآمر واملؤامرة يتمثل يف أن كاّل من هذه الفرق قد تعاطى مع ما جيري حسب تقدير فردي 
وليس طبقا للضوابط والرتاتيب اإلجرائية التي تنبني عليها العقيدة األمنية. ولعل الفوىض التي 
رست يف املشهد السيايس واألمني والعسكري والنسق املتسارع لتطّور األحداث، أّدى، بشكل 
عميق، إىل رسيان الشك والريبة واخلشية بني أطراف كانت دوما حمكومة باالنسجام والتعاطي 
الرتاتبي مع ما يستجد عىل الساحة. لذلك ظل كل طرف، خالل كامل يوم 14 جانفي/ كانون 
التهم، جتد املؤسسة  2011، يوم احلسم، يوّجه االهتام للطرف اآلخر. ومن وراء هذه  الثاين 

األمنية نفسها، مرة أخرى، مأخوذة بإرهاصات التوظيف السيايس الضيق.
هذا رضا قريرة، وزير الدفاع، يربز يف أغلب تدخالته، خالل فرتة التوتر، بموقف حاد 
وصارم يف اهتام اجلنرال عيل الرسياطي، مدير اإلدارة العامة حلامية أمن رئيس الدولة، أي 
املسؤول الرئييس عىل أمن رئيس الدولة ويرشف عىل فريق أمني يعد أكثر من ألفي عنرص. 

والتهمة التي رّددها قريرة عديد املرات »التآمر«.
إن ترتيب األحداث يوحي بأن عالقة صدامية بني الرجلني انطلقت يف األغلب بينهام منذ 
اجللسة التي عقدهتا خلية األزمة يوم 9 جانفي/ كانون الثاين 2011 بثكنة احلرس الوطني 
بالعوينة لرصد جمريات األحداث. وبسبب ما أبداه الرسياطي من هيمنة عىل وقائع اجللسة، 
انطبع لدى قريرة شعور بالريبة جتاهه. وقد عرب عن ذلك يف جانب من التحقيق بقوله: »عيل 
الرسياطي يوّجه أوامره لرجايل«. وبعد انتهاء اجللسة التي أقص منها بأمر من الرسياطي، 
توّجه بنربة حادة إىل قائد القوات الربية رشيد عامر بالقول: »عليكم تلقي األوامر مني وليس 
من أحد غريي«. ومل يكن يف كالمه هذا من داللة إال اإلحياء بأن عيل الرسياطي إنام دعاه إىل 

مغادرة اجللسة فقط للرشوع يف اإلعداد حلركة انقالبية.
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 وملا بلغه نبأ وجود طائرة عسكرية حتّلق بالقرب من القرص الرئايس، خاطب وزير الدفاع 
قائد القوات اجلوية قائال له »التحليق يف املجال اجلوي للقرص الرئايس حمّجر بالكامل« مضيفا 
بقوله: »إن لدي خشية من أن يكون عيل الرسياطي قد أعطى أوامره لضابط احلرس الوطني 
بإطالق النار عىل القرص«. وينّم ذلك عن الريبة التي تعمقت لديه جتاه مدير األمن الرئايس. 
ومهام كان املآل الذي تتجه نحوه األحداث، فإن مثل هذا االستنتاج ال يدل إال عن جهل 
باألمور العسكرية لدى وزير دفاع من السلك السيايس املدين ووجود حالة من االرتباك 

والفوىض جعلت الكل يّتهم الكل.
وحني أخربه الوزير األول حممد الغنويش بالنداء الذي بلغه من »املدعو« سامل سيك سامل 
ليخربه أن الرئيس بن عيل غادر البالد ويدعوه للمجيء عىل عجل إىل قرص الرئاسة للحيلولة 
دون وقوع البالد يف محام دم، مل يقدر قريرة عن إخفاء اندهاشه قائال ملحدثه »ليس صحيحا 

أن يكون بن عيل غادر إهنا مؤامرة، ال تثق برجال الرسياطي«.
لذلك يتأكد أن رضا قريرة، وزير الدفاع مل يساوره شك يف أن عيل الرسياطي هو من 
أرغم بن عيل عىل اهلرب ليتوىل رجاله بعد ذلك، إمتام اخلطة عن طريق إفشال االنتقال 
الدفاع رضا قريرة، يف  الريبة والشكوك بوزير  الدستوري للسلطة. وستنتهي كل هذه 
اتصال هاتفي مع اجلنرال رشيد عامر وهو بوزارة الداخلية يتابع األحداث، بالقول »أمرت 
بإيقاف عيل الرسياطي«. وملا تساءل حماوره عن السبب يف ذلك، أجاب قريرة برسد املثل 
الفرنيس القائل: »parce que cet homme veut le beurre et l’argent du beurre« بام 
يعني أن هذا الرجل يريد بلوغ هدفني يف نفس الوقت: دفع بن عيل إىل املغادرة ثم االستيالء 
عىل السلطة. وبذلك يبقى السؤال قائام دون إجابة مقنعة. ما هو السبب احلقيقي الذي دفع 
قريرة إىل توجيه هتمة التآمر واألمر، تبعا لذلك، بإيقافه والزج به يف السجن يف حني أن جمريات 
األحداث واالستنتاجات املنبثقة عنها تقف عند نقطة جتعل ما قام به عيل الرسياطي وبعض 
من رجاله من األمن الرئايس مهمة منضبطة، عىل األقل، من املنظور األمني وتتمثل يف تأمني 
محاية رئيسه. والتقدير لدى املسؤولني عن هذا األمر قد استوجب دفع الرئيس إىل مغادرة 
البالد وقد يكون لذلك نتائج إجيابية عىل وقع األحداث بام يعني حتقيق هدف هو من أبرز 
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أهداف الثورة يف تلك اللحظة إسقاط رأس النظام وجتسيد الشعار الذي تتنادى به حناجر 
اآلالف من املتظاهرين وخاصة بشارع بورقيبة » بن عيل ديقاج«.

نظرية املؤامرة طالت فرقة أخرى من املؤسسة األمنية والتهمة مل تكن مستندة إىل مقّومات 
وال براهني. لقد تعرضنا يف جمال سابق إىل أن ما أقدم عليه املقدم سمري الطرهوين ال يستقيم من 
املنظور األمني. فليس هناك قط ما يربر مثل ذاك العمل ال سيام وقد جّر وراءه أمنيني منتسبني 

إىل مؤسسة قوامها االنضباط وااللتزام، مؤسسة حمكومة بمنظومة صارمة من القواعد.
يمكن، جراء هذه العملية، أن يعاب عىل الطرهوين ورجاله أمر ترك منشأة أمنية خمّزنة 
بالسالح والعتاد وهم من ضمن املسؤولني عن محايتها وصوهنا مما قد يتهّددها من خماطر 
ويتخذون وجهة أخرى مل تعهد هلم هبا تعليامت ومل تبلغهم بشأهنا أوامر. غري أن املعيب يف هذا 
األمر ال خيفي وجها له آخر أمجع الناس عىل أنه شكل من أشكال االنتصار للحراك الثوري 
وإسهام فاعل يف حتييد مجع من أعداء الثورة الذين فسدوا وأفسدوا وطغوا واستبدوا طوال 
سنني ووجب صدهم عندما مهوا بالفرار ليعيشوا بعيدا بأمان وسالمة. ومل يكن ذلك حمل 
قناعة لدى فوج جماهبة اإلرهاب وحدها بل قاسمتها فيه فرق أمنية خمتصة أخرى كالوحدة 
اخلاصة للحرس الوطني وفوج التدخل الرسيع باألمن الوطني. فهل جيوز اعتبار كل هذه 
األجهزة األمنية عىل ضاللة واعتبارها متآمرة. سؤال ال يلقى إجابة عنه إال يف ما عّم من 
توتر وفوىض يف أقىص ردهات االضطراب، وإال فام الذي يدعو البعض إىل االعتقاد بأن ما 
حيدث هو اخرتاق للمؤسسة األمنية من طرف االسالميني وإشاعة هذا األمر هبدف دعم 
نظرية املؤامرة جتاه مؤسسة أمنية رغم ما يمكن أن يبديه املرء من احرتاز بشأن ما قامت به، 
فهي يف النهاية قد أتت فعال حممودا انترصت فيه للشعب الثائر وأبدت حتديا وجرأة كان 
باإلمكان أن ينتهيا هبا إىل املصري املجهول. وتفصح نظرية املؤامرة عن نفسها يف ما قاله الوزير 
األول، حممد الغنويش، بعد إمتام مراسم االنتقال الدستوري، عندما توجه عرب اهلاتف إىل 
سمري الطرهوين ليبلغه »أنه طبقا للدستور لست إال رئيسا مؤقتا للجمهورية، أما أنت بعد 

هذا االنقالب الذي أقدمت عليه، هل تعتزم تقّلد السلطة أم فوضت األمر ألحد غريك«.
يف حلظة يكاد فيها الشك يستبد باجلميع، وجد العقيد سامل سيك سامل نفسه ومجع من رجاله 
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يف مرمى نظرية املؤامرة. فقد أصبح الكل خيشى من الكل وأضحى الشك القاسم املشرتك. 
سامل سيك سامل انطلق يف تعاطيه مع ما جيري من استنتاج استخلصه حني علم أن املوكب 
الرئايس مل يكن، بعد مغادرة القرص، قد اجته إىل سيدي الظريف )مقر إقامة الرئيس( كام كان 
مفرتضا وإنام لوجهة مغايرة. وبدأ شبح املؤامرة يرتاءى له هو اآلخر خاصة ملا حاول االتصال 
برئيسه عىل الرسياطي فلم جيبه. وملا أعاد الكرة مع أحد املرافقني للموكب مل يظفر برد. لذلك 
بدأ استنتاجه يتجه نحو فرضية أن الرسياطي واحلطاب )املسؤول الثاين بعد الرسياطي( وبن 
عيل غادروا البالد » لنبقى نواجه املصري وحدنا ثم نتحمل املسؤولية كاملة عام سيحدث من 
خماطر. فهي مؤامرة ستؤدي حتام إىل إدخال البالد يف محام من الدم«. هكذا ويف نربة حادة 
يقرر االتصال بالوزير األول حممد الغنويش قائال له » سأرسل لك سيارة مصفحة. ستأيت 

وإذا رفضت ستتحمل كامل املسؤولية عام سيحدث من سفك للدماء«.
التهمة التي وّجهها إىل عيل الرسياطي ارتّدت إليه بعد حني من نفس هذا الرجل وبسبب 
دعوته الرؤساء الثالثة )الغنويش واملبزع والقالل( بقرص الرئاسة بقرطاج فإن ذلك يؤكد 
يف رأي الرسياطي حدوث عملية انقالبية... وأن وزير الدفاع قد حتالف مع املسؤول الثاين 
يف األمن الرئايس )أي احلطاب( لإلطاحة ببن عيل. عيل الرسياطي اجتمعت عليه معطيات 
عديدة جعلت أمامه صورة الوضع عىل حد كبري من القتامة. فبعد أن بلغه ما يفيد بوجود 
زوارق مسلحة للحرس الوطني عىل بعد أمتار قليلة من القرص الرئايس ودون إذن بمهمة، 
ينتهي إىل علمه أن طائرة هليكوبرت حتلق فوق القرص دون إذن مسبق أيضا وبصفة ختالف 
أيام مروان املربوك )أحد أصهار  املألوفة. نزيد عىل ذلك ما كان رواه له قبل  اإلجراءات 
الرئيس بن عيل( من أن برنار سكوارتشيني، رئيس املخابرات اإليطالية قد أرّس له بإمكانية 
حدوث انقالب عسكري بتونس. ثم من حني إىل آخر تقفز إىل ذهنه معلومة تقول بوجود 
جاسوس مندس داخل جهاز األمن الرئايس. كل هذه اإلشارات حني تلتقي مع ما قام به 

سمري الطرهوين ورجاله باملطار ينذر بأن مؤامرة جيري اإلعداد هلا.
حمصلة ما جرى يف ذلك اليوم، 14 جانفي/ كانون الثاين 2011، أن احلقيقة الوحيدة 
أمنية  أمام أجهزة  اخلتام نحن  الركام متثلت يف سقوط بن عيل. ويف  انجلت من هذا  التي 
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تفاعلت مع األحداث وقدرت من منطلق رؤيتها األمنية، ثم بادرت بإجراءات هتيأ هلا أهنا 
تساعد عىل إهناء املسار لصالح احلراك الثوري ال ضده لكن كان عىل غري الضوابط التقليدية 
للسلوك األمني فهل هذا من شأنه التقليل من أمهية ما حدث إذا ما اعتربنا، مع رأي عديد 
األطراف، أن كل األهداف املفرتضة قد حتققت. اجلنرال عيل الرسياطي توّفق يف إرغام بن 
عيل عىل املغادرة، العقيد سيك سامل رتب عملية االنتقال الدستوري للسلطة وسد الفراغ 
املفزع واملقدم الطرهوين أفلح يف منع احلاشية الطرابلسية من الفرار خارج احلدود: وهذه 
ذلك  مقابل  دفعوا  األمنيني  لكن  الثوري  احلراك  مقاصد  بمعزل عن  ليست  أهداف  كّلها 

الثمن باهظًا.
ونختم هذا الباب بطرح عدد من التساؤالت التي ظلت دون إجابات مقنعة ومل تفصح 

أية دائرة ال أمنية وال عسكرية وال مدنية عن احليثيات التي اتسمت هبا الوقائع.
الوطني  باحلرس  اخلاصة  الوحدة  آمر  األكحل،  العريب  بالعقيد  يتصل  األول  التساؤل 
والذي كان، يوم 14 جانفي، متعهدا بثالث نقاط حلراسة القرص الرئايس بقرطاج. كيف 
داخله وجيمع  متواجدا  الدولة  رئيس  يزال  القرص يف حني ال  احلراسة عىل  أن يسحب  له 
قواته ويندفع هبا نحو املطار يف جتاوب غري مربر مع نداء املقدم سمري الطرهوين واملشاركة 
يف حصار أصهار الرئيس هناك. مع العلم أن الذي دعاه ال يتناسب معه يف يشء. فهو أقل 
منه رتبة فال جمال إذا للحديث عن تعليامت، ثم أن اجلهاز االمني الذي يرشف عليه العقيد 
األكحل ليس من نفس السلك الذي ينتمي إليه املقدم الطرهوين. لذلك حيق لنا أن نتساءل، 
املتعهد بحراسته ومن هي  اهلام  املوقع  العقيد األكحل  ملاذا أخىل  أمني بحت،  من منظور 
اجلهة التي قد تكون اصدرت له تعليامت يف هذا الشأن وهل كان من اجلائز له أن يستجيب 
لنداء او »تعليامت« تأتيه ممن هو أقل منه رتبة وبدون الرجوع إىل قاعة العمليات للحرس 
الوطني. وتأكيدا لذلك نشري إىل أن األبحاث التي جرت بشأن قضية شهداء الثورة وجرحاها 
تفيد بأن العقيد األكحل قد اختذ قراره بدون الرجوع إىل قاعة العمليات للحرس الوطني.   
التساؤل الثاين نتجه به إىل العقيد زهري الوايف، آمر فوج التدخل الرسيع الذي وإن 
كان ينتمي إىل نفس اإلدارة التي ينتسب إليها سمري الطرهوين ويتكامل عمل كل منهام 
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مع اآلخر، فال جيوز له يف تلك اللحظة املشحونة بالتوتر أن يغادر الثكنة وينضم اىل فوج 
جماهبة االرهاب إلنجاز مهمة مل تأذن له هبا أية دوائر مسؤولة. فهل كان كافيا أن يأتيه 
النداء من زميل له حتى يرتك موقعه وما قد ينجر عن ذلك من خماطر. وهل من اجلائز له 
تقدير ما حيدث دون الرجوع إىل دائرة قرار أعىل أم قد حتصل فعال عىل إشارة من جهة 

مل تتضح بعد هويتها.
أقلعت حسب مصدر  التي  العسكرية  الطائرات  بشأن رسب  نطرحه  الثالث  التساؤل 
أمني مطلع من ثكنة سيدي أمحد ببنزرت لتحلق بعض املرات فوق مطار تونس قرطاج ثم 
تنسحب وحتط غري بعيد باملطار العسكري بالعوينة قريبا جدا من طائرة الرئيس بن عيل قبل 
اقالعها. ما هي املهمة التي عهدت إىل هذه الطائرات ومن هي اجلهة التي أمرت بذلك وماذا 

أمكن هلذه الطائرات رصده أو التأكد منها بعد فرتة التحليق فوق اهلدف.
يف املحصلة كل هذه األسئلة بقيت معلقة دون إجابة شافية. وظلت احلقائق بشأن ما 
حدث مغيبة. يطاردها البعض منا فال يظفر بيشء منها ويمتلكها بعضنا اآلخر فيحتجزها 
وال يفصح عن يشء منها أيضا. ملاذا يتواصل هذا الغموض والتعتيم بخصوص احداث 
هي من صميم الشأن العام حيق لكل التونسيني العلم هبا والتعاطي معها. فهي قضية وطنية 
بامتياز ال جيوز ألي جهة مهام كان موقعها يف املجتمع التونيس التكتم عليها بل ينبغي عىل 
من عايشها عن قرب أن يتسلح بام يكفي من الشجاعة والوطنية لإلفصاح عنها حتى يأخذ 

التاريخ جمراه الطبيعي. 
املؤسسة العسكرية استطاعت يف تعاملها مع الثورة احلفاظ عىل صدقيتها والبقاء وفية 
جانب  إىل  اصطفت  فقد  لذلك  للوطن«.  سور  اجليش   « كياهنا  عليها  انبنى  التي  للعقيدة 
الثورة ونأت بنفسها عن كل توظيف سيايس انحرشت فيه  املؤسسة األمنية. رفضت القيادة 
العسكرية استعامل القوة جتاه املتظاهرين وتعهدت أمام املعتصمني بالقصبة بحامية الثورة 
وحتقيق أهدافها. وعىل امتداد التحرك الثوري ظلت املؤسسة العسكرية مؤمتنة عىل ما حتقق 
للشعب الثائر من مكاسب التي ستتّوج، برعايتها، يوم 23 أكتوبر/ ترشين األول 2011 
بتلك االنتخابات التي مل تعرف البالد التونسية مثيال هلا يف صدقيتها ونزاهتها دون إغفال ملا 
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دار حوهلا من جدل ينال إىل حّد ما من نجاعتها لكن ال حيّد من أمهيتها حيث ال خيفى عىل 
أحد ما اتسم به ذلك اجلدل من جتاذبات ومزايدات.

العمومي  اإلعالم  فيها  بام  بالثورة،  املعنية  األطراف  إحدى  اإلعالمية،  املنظومة  أما 
تعاملها  يف  والتعتيم  التضليل  منهج  األحيان  غالب  يف  اعتمدت  فقد  اخلاص،  واإلعالم 
مع األحداث. وبذلك تكون قد اصطفت إىل جانب النظام ومتادت يف قلب احلقائق التي 
يشهدها امليدان وتأليب الرأي العام بالداخل واخلارج بتقديم الثوار عىل أهنم جمّرد مرتزقة 
يمنع  مل  ذلك  لكن  واالستقرار.  التقدم  لتونس  تريد  ال  أجنبية  دوائر  حتّركهم  ومأجورين 
بعض األصوات اإلعالمية احلرة يف تونس وباخلارج من أن تلعب دورها احلاسم يف دعم 
املتظاهرين وإبراز مرشوعية حتّركهم وإبالغ صوهتم إىل العامل وكشف ما يواجههم به النظام 

احلاكم من ممارسات قمعية.
وتواصلت عملية التضليل، ببعض القنوات التلفزية، أكثر حدة وأشد خطورة عدة أيام 
بعد الثورة. وقد عاشت البالد أوقاتا مفزعة عىل وقع ما يمّرر من نداءات استغاثة ومعلومات 
تشري إىل وجود ميليشيات مسلحة جتوب الشوارع وترهب املواطنني األبرياء. وتسبب ذلك 
يف هلع املواطنني وإحداث اضطراب وارتباك يف أداء األسالك األمنية والعسكرية ملهامها 
ونتج عن ذلك عديد القتىل برصاص جمهول املصدر عىل غرار ما قامت به القناة التلفزية 

اخلاصة »حنبعل«.
ثمة طرف آخر انخرط هو أيضا يف محلة التضليل والدفع باملنهج القمعي إىل مداه البعيد 
ونعني بذلك احلزب احلاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي. هذا احلزب الذي يتباهى 
قادته بأنه املؤمتن عىل التغيري الذي أنقذ البالد من املصري املجهول بقيادة »صانع ربيع تونس 
زين العابدين بن عيل«. هذا احلزب الذي ما فتئ ينتفخ باحتواء مليونني ونصف املليون من 
املنخرطني، بات عاجزا، طوال أحداث الثورة عىل تعبئة نسبة ضئيلة من هذا العدد االفرتايض 
ملنارصة زعاماته ومحاية كيان ال جتمع مكّوناته أهداف وال قيم وال حتى منافع مشرتكة. 
لذلك مل يكن بمقدور قياداته ومناضليه وقواعده إال اإلذعان ألمر قد قيض وقدر قد حتتم. 
وال ننسى تلك احلركة البائسة واليائسة التي أريد هلا أن تنفخ يف جثة حتترض. فقد حاولت 
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جمموعة من املتسللني يف الوقت الضائع، الظهور يف الشارع، عىل إثر اخلطاب العدمي لبن 
عيل، واإلهيام بأن أنصار النظام ال تزال هلم الكلمة والفعل غري أن احلقيقة جتعل مما حدث 

جمرد حرث يف البحر وعويل يف الصحراء.  
أما أكرب التداعيات الناجتة عن الثورة قد ألقي بوزرها عىل املؤسسة األمنية باألساس. 
فقد كان ثمة سؤال جارح تتطارحه األوساط السياسية واحلقوقية والثقافية وحتى جانب 
واسع من املنظومة األمنية وغريها وهو: من قتل شهداء الثورة، شهداء الوطن؟. وعن هذا 
األبرياء ؟ من أعطى  املتظاهرين  النار عىل  أطلق  أسئلة أخرى من  تتفرع وتتوالد  السؤال 
األوامر ملجاهبة الثائرين بالعنف ؟ من هم القناصة وأين هم ؟ من املسؤول، يف النهاية، عن 
كل ما وقع من جرائم؟ أسئلة أقّضت املضاجع مل تر السلطة الناشئة عىل هامش مسار الثورة، 
بّدا من إحداث جلنة لتقّص احلقائق يف األمر. فهل تّم فعال كشف احلقائق؟ سؤال مل يظفر 

بعد باإلجابة املقنعة والشافية.
يف هذا اخلضم، برزت املؤسسة األمنية مسؤوال رئيسيا ومتهام أبرز يف كل ما حدث، ليس 
فقط أيام احلراك الثوري، وإنام عىل امتداد فرتة نظام االستبداد. والحت صورة عون األمن 
يف املشهد السيايس، قامتة ومفزعة حممول عليها ما ال تقدر عىل محله وحدها من مسؤولية 
جتعل منها كبش فداء وشاّمعة يعّلق عليها الغسيل الوسخ بأكمله يف حني يظل الذين حكموا 

بأمرهم وحتكموا يف رقاب األمنيني يف مواقع آمنة ولو إىل حني.
 هناك أمنيون تسّلطوا وانخرطوا، طوعا أو كرها، يف منظومة القمع فتلطخت أيادهيم 
بدماء األبرياء من أبناء الشعب. مارسوا التعذيب والقتل وانتهكوا احلريات واحلرمات وعىل 
هؤالء وحدهم ذنب ما اقرتفوا وجزاء ما فعلوا. لكن هناك أيضا أمنيون اضطهدوا، مثلهم 
مثل بقية أبناء شعبهم، قاسموهم نفس آالمهم وحتملوا معهم ويالت القهر واالستبداد. 
ومع ذلك فقد كان لألمنيني عطاؤهم يف احلراك الثوري فانترصوا للثورة حتى كان فيهم 

من استشهد ومن جرح ومن ترضر.
ندرك مجيعا أن عون األمن كان دوما يف خدمة الوطن والشعب استنادا إىل مقتضيات 
العقيدة األمنية املعتمدة. ومل يكن من مهام األمن محاية النظام أو االنحياز إىل طرف سيايس 
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بن عيل رغم  العهدين خاصة يف عهد  حكم  الطغيان واالستبداد يف  منظومة  بعينه، لكن 
االختالف البنّي بني الزعيم احلبيب بورقيبة وزين العابدين بن عيل، حادت هبذه املنطلقات 
حتى جعلت من عون األمن يف غالب األحيان وسيلة للتحكم وآلة لبسط النفوذ. وتأكيدا ملا 
يتحىل به األمني من حيادية وموضوعية، نقرأ يف بطاقة واجبات رجل األمن الضوابط التالية:

مظهرك وسلوكك جيلبان لك االحرتام فاحرص عىل نظافتهام  -
كن يقظا دائام واسهر عىل احرتام القانون  -

بادر بالتحية عند كل تدخل  -
حّكم العقل وجتنب الظلم وحتاش جتاوز حدود السلطة  -

كن رصينا وثابتا وحازما يف تطبيق القانون  -
ال تعامل الناس بغلظة واعلم أنك يف خدمتهم  -

ابتعد عن اجلدل واخترص الكالم واختم تدخلك بأداء التحية  -
املنظور فإن ما يكون قد اقرتفته املؤسسة األمنية من جتاوزات، يندرج ضمن  من هذا 
التوظيف السيايس واحلزيب هلذه املؤسسة التي كان من الالزم أن تبقى خارج دائرة الرصاع 
واالستقطاب. وبسبب هذا التوظيف بالذات تعرض عديد األمنيني إىل رضوب شّتى من 
االنتهاكات واملظامل اختلف تأثريها ووقعها من حالة إىل أخرى ومن فرتة إىل أخرى. وهو 
املؤسسة األمنية إىل االنحراف عن منطلقاهتا وأهدافها احلقيقية  الذي دفع  التوظيف ذاته 

كالسهر عىل احرتام القانون وحتايش جتاوز حدود السلطة وحتكيم العقل وجتنب الظلم.

االستعالم ضرورة أمنية

التأكيد عىل أمهية جهاز االستعالمات )املخابرات( ودوره يف  السياق يمكننا  يف نفس 
محاية الوطن، لو مل يتعرض شأنه يف ذلك شأن بقية األجهزة األمنية إىل سوء التوظيف من 
طرف السلطة احلاكمة التي تعمد دوما إىل استعامل عون األمن بصفة عامة كجهاز قمعي 
ضد املواطنني من أجل إدامة  سيطرهتا وبسط نفوذها وحتّكمها يف مفاصل الدولة واملجتمع.



358

إىل  الدائم  السعي  االستعالمات  جلهاز  املوكولة  املهام  أبرز  من  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
استباق املخاطر ويف تأمني موقع القوة وحتصني مواضع الضعف ومحاية الدولة من التهديدات 
الداخلية واخلارجية كالتطّرف واإلرهاب واجلوسسة وجتارة السالح وتبييض األموال وجتارة 
املخدرات والتهريب. وقد عرف هذا اجلهاز يف اإلدارة العامة لألمن الوطني تطّورا متصاعدا 
من حيث اكتسابه النجاعة واحلرفية الالزمتني غري أن القيادة السياسية، سواء يف فرتة حكم 
الرئيس احلبيب بورقيبة، وبشكل أكثر فظاعة  يف عهد حكم الرئيس بن عيل، عمدت إىل 
استاملته وتوظيفه لصاحلها من حيث إقصاء خصومها الراغبني يف املشاركة اجلادة يف احلياة 
السياسية والتنكيل هبم أحيانا فكان هذا اجلهاز االستعالمي بمثابة الواجهة الرئيسية هلذا 

االنحراف السيايس الذي تعتمده السلطة القائمة.
ويعترب جهاز أمن الدولة والذي عرف يف األوساط السياسية، ال سيام املعارضة للنظام، 
»بالبوليس السيايس«، من األجهزة الرضورية لضامن سالمة الوطن من كل ما يتهّدده من 
خماطر إن من الداخل أومن اخلارج. وتعمل كل دول العامل دون استثناء عىل الرعاية واالهتامم 
بمثل هذه األجهزة والعناية هبا ومتكينها من كل رضورات العمل الناجح ألهنا تلعب دورا 
رياديا يف محاية الوطن والشعب لكن ذلك يبقى رهني طريقة توظيف هذا اجلهاز. ذلك أن 
األنظمة الديكتاتورية، وسعيا منها حلامية عروشها من االهنيار، تعمد إىل االنحراف بجهاز 
أجلها. فمن جهاز من  أنشئ من  التي  تلك  الدولة وتدجينه وتوظيفه ألغراض غري  أمن 
خصوم  لتصفية  وذراعا  آلة  يصبح  البالد  وسالمة  أمن  حراسة  مهمته  تكون  أن  املفرتض 
النظام واملناوئني لسياساته فيضحى بذلك جهاز أمن النظام وليس جهاز أمن الدولة. ويبدو 
أن ثورة الكرامة التي متكنت من كنس رأس النظام مدعوة إىل حسم أمرها مع هذه املسألة.

 إن ما تلقيناه من دورات تكوين وحصص تأطري نظرية وتطبيقية طيلة حياتنا املهنية عىل يد 
خمتصني يف امليدان وعارفني بالقواعد األساسية للعمل األمني، عّلمنا أن جهاز االستعالمات 
)املخابرات(، كمكّون من مكّونات املنظومة األمنية عموما، مكلف بالبحث عن املعلومات 
واإلرشادات ومجعها، يف خمتلف ميادين احلياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية، وتقديمها 
إىل مراكز القرار الرسمية قصد اشعارها بام قد حيدق باألمن العام من خماطر وتوّترات حتى 
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تضطلع بمسؤولياهتا يف اختاذ القرارات واإلجراءات الوقائية واإلصالحات االستباقية لكل 
ما قد جيّد من أحداث هتّز السلم األهلية. لذلك يمكن اعتبار عون االستعالمات مرشدا 
يمكن من خالل عمله أن تستشعر الدولة مستقبل البالد. واعتبارا ألمهية الدور الذي تؤديه 
السلطة   مؤسسات  تنكّب  أن  األكيد  ومن  الرضوري  من  يصبح  االستعالماتية،  األجهزة 
احلاكمة عىل دراسة وتقييم وتفعيل ما تقدمه مصالح االستعالمات من تقارير بكل ما ينبغي 
من اجلدية والعمق وعدم االستهانة بام تتضمنه من معطيات وعدم التهاون يف اختاذ ما يلزم 
البالد  أمن  هتدد  أزمات  حدوث  دون  احليلولة  التي من شأهنا  االستباقية  اإلجراءات  من 
واملجتمع، وحتى ال تلجأ يف النهاية إىل احللول القمعية التي تعتمد اإلقصاء وتكميم األفواه 
والتضييق عىل احلريات والنيل من املقومات األساسية للنظام اجلمهوري الذي يفرتض فيه 

أن يكون األمن أمنا مجهوريا، وهذا ما نطمح إىل حتقيقه مستقبال يف بالدنا.

املؤسسة األمنية: نقائص وحتديات

خالل سنة 1964 تاريخ انضاممي إىل سلك األمن الوطني، مل يكن من العسري معاينة 
ما يعانيه القطاع من نقص يف اإلطارات والكفاءات خاصة يف سلك الزي النظامي. كان 
آنذاك عدد األطر األمنية ال يتجاوز العرشة ممن يرشفون عىل سري القطاع ومن ضمنهم ثالثة 
ضباط  أول Trois officiers principaux بام يعادل اآلن رتبة نقيب عملوا باألمن الفرنيس 
قبل االستقالل، اآلمر حسني رزق اهلل واآلمر بوراوي بالشيخ واملعروف »بابا شيخ« واآلمر 
الرتاتيب  برشطة  تعرف  أصبحت  والتي  املدينة  رعاية  بفرقة  مكلف  رمضان  بن  منصور 
اإلدارية. باإلضافة إىل سبعة مالزمني أّول أذكر منهم حممد هاماين وعبد املجيد املهدواين 
وحممد املربوك وعبد اهلل السنويس وعبد العزيز احلمروين. وكانوا قد اجتازوا أّول مناظرة 
السنة مناظرة  بداية نفس  1963 بعد أن اجتازوا يف  داخلية يف عهد االستقالل يف أواخر 
داخلية لالرتقاء من رتبة حافظ أمن إىل رتبة ناظر أمن بام خيّول هلم إمكانية اجتياز مناظرة 
ضباط رشطة )مالزم أول(. وكذلك من األطر األمنية احلاملة لرتبة مدنية، حمافظي وكتبة 
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رشطة وعددهم قليل وأكثرهم عىل عتبة التقاعد أذكر منهم الصادق الزراع واهلادي السديري 
واجليالين بكار وصالح التومي واحلبيب احلطاب والبشري املثلوثي وغريهم. وكانت أول 
دفعة من ذوي املستويات اجلامعية تعّد عرشة أطر تلقّوا تكوينهم باملدرسة العليا إلطارات 
 (Ecole Nationale Supérieure de Police )الرشطة )سان سري بمون دور بليون -  فرنسا

Saint-Cyr au Mont d’Or Lyon – France)

وهم فرج قدورة ورفيق الشيّل وصالح الدين الفرايت وعيل بن نورالدين بنحامدي وأمحد 
شاطر وحممود املنصوري والعريب الزريّل وحممود عبيد وحممد املنجي بلحسني واهلادي الفايس 
وذلك يف أواخر 1967 بعد أن توىل الطاهر بلخوجة اإلدارة العامة لألمن الوطني والذي 

أبدى حرصا شديدا عىل تطوير السلك األمني من حيث العدد والعدة والتكوين.
لذلك كانت مسألة تطوير القطاع األمني من املهام التي كان عىل السلطة، وباخلصوص 
كتابة الدولة للداخلية، أن توليها ما تستحقه من أمهية ألن ذلك كان من شأنه املساعدة عىل 
بناء أركان الدولة اجلديدة وتأطري التحوالت االجتامعية والسياسية التي بدأت تتمظهر يف 
النخب  الوسط اجلامعي ويف صفوف  العامة ال سيام يف  املجتمع كنتاج طبيعي يف حركيته 

الفكرية والسياسية.
إن مظاهر الظلم والتسلط عىل أعوان األمن يف تونس عديدة ومتعددة طالت آثارها السلبية 
األمني واملواطن عىل حد السواء. لذلك فقد حرصت السلطة السياسية من خالهلا عىل إثارة 
دواعي الكراهية واالحتقان بني الشعب واملؤسسة األمنية. ومن بني هذه املظامل نتوقف عند 

بعض احلاالت التي نتعاطى معها عىل سبيل املثال وليس من باب احلرص.

أحداث مارس 1965

ارتبطت هذه األحداث بالطريقة التي تعامل هبا مجال عبد النارص مع الرئيس التونيس 
احلبيب بورقيبة عىل إثر إلقاء هذا األخري خطاب أرحيا الشهري يف اليوم الثالث من شهر مارس 
/ أذار 1965 الذي أثار جدال واسعا وأفرز مواقف متباينة بني مؤيد ومناهض. وكان مجال 
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عبد النارص من أبرز املناهضني للخطاب الذي رأى فيه توّجها مهادنا يدعو إىل التطبيع مع 
العدو الصهيوين عىل حساب احلقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني. وأمام ثبات بورقيبة عىل 
منهجه الذي عرّب عنه جليا يف خطابه، بادر عبد النارص بشّن محلة دعائية وسياسية ضد بورقيبة 
وسياسته. ورّدا عىل هذه اهلجمة الرشسة عىل املنهج السيايس لبورقيبة، دعا احلزب االشرتاكي 
الدستوري، احلزب احلاكم آنذاك، إىل تنظيم حركة احتجاجية  أمام السفارة املرصية بتونس. 
انطلقت املظاهرة بطريقة سلمية لكنها تطورت يف النهاية واختذت منحى عنيفا نتجت عنه 
بعض األرضار بمبنى السفارة. واعتبارا لقلة العدد للجهاز األمني وتواضع الوسائل التقنية 
بحوزته، مل يكن باإلمكان تطويق احلادث ومنع ما نتج عنه من مشاكل متّس بعمق العالقات 
الديبلوماسية بني البلدين. ويربز من ذلك، كام يف حاالت عديدة أخرى سنعرضها الحقا، أن 
السلطة السياسية واحلزبية تعمد يف كثري األحيان إىل إثارة مظاهر التوتر واالضطراب دون 
أن تتخذ لذلك ما ينبغي من وسائل التأطري والتحكم  وترتك هذا األمر يف عهدة األمنيني 
أداء واجبهم  إىل  تؤهلهم  التي  الوسائل، برشيا ولوجستيا وترشيعيا،  أن متكنهم من  دون 
عىل الوجه األفضل. كام تربز للعيان مسألة أخرى عىل غاية من األمهية واخلطورة. إذ بدل 
أن تدع املنظومة األمنية تتعاطى مع األحداث باعتامد تطبيق القانون بعيدا عن كل توظيف 
سيايس، فإهنا تعمل عىل الزج هبا، دون موجب لذلك، يف مواجهة األحداث من ناحية ثم 
ترغمها عىل اخلضوع إىل التعليامت السياسية حتى وإن كانت تتقاطع كلية مع املعايري األمنية 
التي تفرتضها مقتضيات النظام اجلمهوري. ويف هناية األمر، وجد األمنيون أنفسهم ضحايا 

حلسابات سياسية ليس هلم فيها دور وال مسؤولية.

أحداث 5 جوان 1967

اندلعت األحداث احتجاجا عىل العدوان اإلرسائييل عىل األرايض العربية لكنها أحيطت 
بتجاوزات سياسية ذهبت ضحيتها املؤسسة األمنية بام وّجه إليها من مآخذ واهتامات جتمع 

بني الظلم والقهر والتهاون والتواطؤ.
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يروي تفاصيل األحداث كل من الدكتور عمر الشاذيل واألستاذ الباجي قائد السبيس، 
كل من رؤيته السياسية  وموقعه الوظيفي.

يف كتابه »بورقيبة كام عرفته«، يذكر عمر  الشاذيل أن هذه األحداث قد ألقيت مسؤوليتها، 
شأهنا شأن املؤامرة االنقالبية سنة 1962، عىل مدير األمن فؤاد املبزع الذي اهتمه بورقيبة 
املتسببني فيها. ويضيف عمر  بالتقصري ألنه فشل يف استشعار حدوث ما حدث ورضب 
الشاذيل أن هناك من ذهب إىل حد اهتام األمنيني بالسلبية والتواطؤ مع مرّوجي األحداث 
التي تبنتها السيدة وسيلة بورقيبة بإحياء من أصدقائها الفلسطينيني. ويف منتهى األمر قرر 
الرئيس بورقيبة عزل فؤاد املبّزع وتعزيز إمكانيات املصالح األمنية واحلرس الوطني وجتميعها 
حتت عنوان »األمن العام الوطني« وعني عىل رأسها يوم 8 جوان / حزيران 1967 السيد 
الطاهر بلخوجة بعد أن برز عون األمن يف تونس يف صورة ال تليق بام يقوم به من جهد يومي 

فاعل وهو يعاين من أشد مظاهر الضيم والغبن.
ويف كتابه »احلبيب بورقيبة، املهم واألهم«، يورد الباجي قائد  السبيس »أن املظاهرات 
التي اندلعت يف قلب تونس العاصمة يوم 5 جوان / حزيران 1967 عىل إثر اندالع احلرب 
اإلرسائيلية العربية الثانية قد وضعت مصالح األمن الضعيفة التي كنا نمتلكها آنذاك أمام 

اختبار قاس، وأثار هذا جدال حادا داخل احلكومة.
فمنذ إعالن احلرب، كان التوتر واضحا يف مجيع أنحاء البالد. يف قرطاج، كان الرئيس 
بورقيبة ال يزال يعاين من آثار أزمته القلبية. ويف تونس، تباطأت احلكومة يف اختاذ موقف 
تضامني يرقى إىل مستوى احلدث. وشهد وسط مدينة تونس أعامل شغب، يف البداية ضد 
مركز اإلعالم التابع للواليات املتحدة األمريكية الذي استهدف من عمليات رشق باحلجارة، 
ثم ضد سفارة اململكة املتحدة التي أرضمت فيها النار ولكن أمكن السيطرة عليها بسهولة، 

وأخريا ضد متاجر وسيارات يف الشوارع الرئيسية.
نداءات يف  أطلقت  احلزب  مبادرة  وبناء عىل  اليوم،  ذلك  ويف وقت الحق من صباح 
لعقد  واملنادين،  الصوت  مكربات  باستعامل  العاصمة  تونس  أحياء  من  تقريبا  مكان  كل 
اجتامع إخباري يف قرص املعارض بمشاركة املنجي سليم وأمحد بن صالح. وكان الختيار 
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موقع االجتامع بالقرب من وسط املدينة، نتائج كارثية. وضّم االجتامع إطارات دستورية 
وتدفقت، بصفة خاصة، مجوع من شبان األحياء املحيطة بالعاصمة مثل املاّلسني وبرج عيل 
بالفشل  باء  السيايس  أن االجتامع  الواضح  الريح... كان من  الرايس وحفرة قريش وفج 
املدينة  شوارع  يف  املعارض،  قرص  مغادرة  بعد  الشبان،  من  جمموعات  وانترشت  الذريع. 
مرددة هتافات معادية إلرسائيل والواليات املتحدة وحلف شامل األطليس.  ورسعان ما 
عمدت تلك املجموعات يف شارع لندرة إىل قلب السيارات وكرس زجاج واجهات املتاجر 
وتبع هذا بعض أعامل النهب وألقيت فتائل حارقة عىل البيعة اليهودية. ولكن دون تسجيل 

خسائر يف األرواح، حلسن احلظ.
وجتنب  السالح  استخدام  بعدم  أوامر  أصدرت  الرشطة،  مصالح  إحلاح  ورغم 
إطالق أية رصاصة مهام كان الثمن. ويضيف الباجي قائد السبيس مربزا حالة الوهن 
التي كانت تعاين منها املؤسسة األمنية بقوله »مل يكن أعوان األمن يف العاصمة ذلك 
اليوم )5 جوان / حزيران 1967( يزيد عن 54 فردا منترشين يف تقاطعات الطرق 
الرئيسية. كان عدد األعوان يبلغ رسميا 125 فردا، ولكن بخصم عدد من هم يف عطلة 
واملكلفني بمهام إدارية وغريها، يكون العدد الفعيل أقل من 60 عونا مكلفني أساسا 

بتنظيم حركة املرور«. 
يتبنّي أن املؤسسة األمنية كانت حسب وصف قائد السبيس تفتقر لإلمكانيات البرشية 
واللوجستية الالزمة ما يمّكنها من أداء عملها عىل الوجه األفضل. لذلك فإن السؤال 
املهم الذي يطرح نفسه ملاذا مل يبادر الباجي قائد السبيس والذي حتمل مسؤولية مدير 
األمن الوطني يف منتصف الستينات ثم كاتب دولة للداخلية ومن سبقه من املسؤولني 
شأن  بإصالح  الكفيلة  اإلجراءات  باختاذ  للداخلية  الدولة  كتابة  عىل  تداولوا  الذين 
املنظومة األمنية وتعزيز قدراهتا عددا وعدة بام يساعدها، بعد ميض أكثر من عقد من 
بمثل  يمكن  فهل  واملستقبلية.  الراهنة  التحديات  جماهبة  عىل  االستقالل،  عىل  الزمن 
هذا العدد أن يتعاطى أعوان األمن مع أعداد غفرية من املتظاهرين يمكن أن يكونوا 

مدفوعني بأسباب مرشوعة. 
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األزمة: خصوصياتها وتداعياتها.

األسباب  حول  ونتائجها  أطوارها  وشهدوا  األزمة  هذه  عايشوا  مّمن  العديد  يلتقي 
واملجريات لكنهم خيتلفون يف تصّور اخللفيات واخلفايا السياسية التي حفت بتلك الفرتة. 
التي  التحليالت واملواقف  ومن خالل ما نقرأه بام دّون من مذكرات، نتوقف عند بعض 
والطاهر  املستريي  وأمحد  الشاذيل  وعمر  السبيس  قائد  الباجي  مؤلفوها  دّوهنا  كام  نوردها 
بلخوجة وكل هؤالء تفاعلوا مع ما حدث ووصفوه كل من املوقع الذي كان حيتله آنذاك 

عىل رقعة القرار السيايس.
ويف كتابه »بورقيبة كام عرفته« يرسد الطبيب اخلاص للرئيس بورقيبة الدكتور عمر الشاذيل 
الوقائع عىل النحو التايل: »... عىل إثر احلرب اإلرسائيلية العربية 5 جوان / حزيران 1967 
اندلعت مظاهرات عنيفة يف تونس رسعان ما حتّولت إىل أعامل هنب وفوىض وعداء جتاه اجلالية 
اليهودية. وقد كان املركز الثقايف األمريكي وباخلصوص املعبد اليهودي هدفا للمتظاهرين 
الذين بادروا بإحراقهام. كانت يف ذلك الوقت كتابة الدولة للداخلية حتت مسؤولية الباجي 
بورقيبة والذي حيتفظ  الدولة وسيلة  الوفاق واملقرب من حرم رئيس  السبيس رجل  قائد 

بعالقات طيبة مع كل املقربني من احلكم.
 وكام كان األمر بالنسبة ملؤامرة 1962، نزلت هذه األحداث بثقلها عىل مدير األمن فؤاد 
املبّزع. فقد كان بورقيبة يؤاخذه بعدم التنبه ملا حدث وعدم التحكم يف ما جرى. وقد راجت 
يف األوساط السياسية أن األجهزة األمنية قد اتسمت بالسلبية والالمباالة ويذهب البعض إىل 
حد اهتامها بالتواطؤ مع املظاهرات التي ال خيفى ما حتظى به من مساندة من وسيلة بورقيبة 
وأصدقائها الفلسطينيني. كام أن البعض ال خيفي أن هذه األحداث تلتقي مع رغبة وسيلة 
يف خلق مناخ متوتر مع إظهار ذلك كغضب شعبي ضد املنهج التعاضدي ألمحد بن صالح.

أما أمحد املستريي الذي كان يف هذه الفرتة كاتب الدولة للدفاع فقد تضمنت مذكراته يف 
كتابه »شهادة للتاريخ« ما ييل: »... حرب األيام الستة )جوان / حزيران 1967( يف الرشق 
األوسط وانعكاساهتا عىل تونس وكيف عشتها شخصيا بوصفي وزيرا للدفاع. مل تكن وقتها، 
عالقتنا بمرص عىل أحسن ما يرام ومع ذلك نزل مواطنون إىل الشارع تلقائيا يف غالب املدن، 
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كام حدث يف سائر األقطار العربية، مرّددين شعارات معادية ألمريكا وإرسائيل، وتطورت 
املظاهرات برسعة إىل هيجان خطري، استهدف املباين العامة ومقر اإلذاعة والبيعات اليهودية، 
وعجز  التجارية.  واملحالت  والسيارات  العتيقة(  املدينة  مدخل  )يف  الربيطانية  والسفارة 
العارم. ويف آخر األمر،  الشعبي  التيار  تأطري اجلامهري وانساقوا وراء  مناضلو احلزب عن 
إمكانيات قوات األمن من الرشطة واحلرس  تطّورت األحداث نحو األسوأ، وجتاوزت 
الوطني فاستنجدوا باجليش، وتدخل اجليش، وبعد يومني متكن بصعوبة، من محاية املباين 
العمومية وإخالء شوارع العاصمة من املتظاهرين، لكن التوتر استمر. وكان بورقيبة يف حرج 
ال يريد مواجهة الرأي العام فكّلف املنجي سليم وأمحد بن صالح بعقد اجتامع عام لتهدئة 

اخلواطر، خصوصا عند الطلبة الذين تركوا الدروس وانترشوا وسط املدينة.
ووصل املناخ إىل قرص باردو، مقر جملس األمة. وكان النواب يف جلسة عامة، حسب 
جدول أعامل عادي وهم ال جيهلون األحداث اجلارية، مع انعكاساهتا عىل الساحة الوطنية، 
وأخذ بعضهم الكلمة يستفرسون عن موقف احلكومة. وكنت حارضا لإلجابة عىل بعض 
األسئلة التي ختص وزاريت، فلم أستطع السكوت عن موضوع الساعة، ارجتلت كلمة وجيزة 
فقلت »أنه علينا، يف هذه الظروف العصيبة، التعبري عىل تضامننا مع إخواننا املرصيني، تعاونا 

معنويا عىل األقل، إن مل يكن سياسيا أو عسكريا«.
وهكذا اختذنا القرار التايل: أّوال إصدار ترصيح رسمي للتعبري عن تضامن تونس الفعيل 
مع مرص، ثانيا إرسال فيلق عسكري من جيشنا حتت قيادة الرائد الشايب مع وفد صّحي. 
ويف الغد، كان الفيلق عىل أهبة االستعداد للسفر إىل مرص بّرا وجتّول يف شوارع العاصمة ثم 
سوسة وصفاقس وقابس، تتقّدمه فرقة موسيقية، وحّيته اجلامهري باهلتاف والزغاريد... إال 
أنه قبيل اجتياز احلدود الليبية، تلقى األمر بالرجوع عىل أعقابه. ذلك أنه يف األثناء بلغتنا من 
القاهرة أنباء وقف »النار« بني مرص وإرسائيل. كانت مبادرة رمزية معنوية، تافهة حسب ما 

قال البعض، إال أهنا كانت رضورية ومفيدة بالنسبة للظرف«.
ويف كتابه » احلبيب بورقيبة سرية زعيم » نقل الطاهر بلخوجة األحداث كام ييل »... ملا 
1967 فشهدت تونس العاصمة  5 جوان / حزيران  اندلعت احلرب العربية اإلرسائيلية يف 
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اضطرابات فاجأت اجلميع وخاصة بورقيبة بمداها وحدهتا. وخرج إىل الشارع آالف الشبان 
معظمهم من العاطلني عن العمل ومن ذوي املشاغل اهلامشية وخاصة أولئك املواطنني البسطاء 
الذين يشكون عيشا عسريا وضنكا. وقد نفد صربهم بالنسبة ألي انتعاش اقتصادي، وانزعجوا 
من العدوان الذي ارجّتت له أركان البالد وخرجوا للسري والتظاهر يف شوارع املدينة إذ منحهم 
االقتصادية  األزمة  وطأة  من  صدرهم  ضيق  عن  الوقت  نفس  يف  التعبري  فرصة  احلدث  هذا 
واإلعراب عن سخطهم ضد العدو اإلرسائييل الغاصب. فاستهدف غضبهم رمزين اثنني: املركز 
الثقايف األمريكي واملعبد اليهودي يف العاصمة إضافة إىل املحالت التجارية الواقعة يف شارع 
لندرة والتابعة يف معظمها لتجار هيود. فعجزت قّوات األمن عن صّد تدفق تيار املتظاهرين ومل 

يسعها إال مشاهدة عمليات السلب والنهب وإشعال احلرائق وسامع رصاخ األهايل.
والباجي  األدغم  الباهي  من  كل  بمعية  عمدا  الدولة  رئيس  استقبلني  التايل  اليوم  ويف 
قائد السبيس كاتب الدولة للداخلية ليتحرس بشدة عىل األحداث التي طرأت وعىل تقاعس 
العام من  أمنيا وسياسيا. ثم قال »عهدت إىل بلخوجة بمسؤولية مصالح األمن  املسؤولني 
الباهي األدغم  املساعدة« فحاول  له أقىص قدر من  رشطة ومن حرس وعليكم أن تقدموا 
االعرتاض معلال بأنه جيدر احلفاظ عىل هيئتني مستقلتني حتى تتيرّس املقارنة بني املعلومات، 
غري أن بورقيبة ثبت يف قراره. ورسعان ما ترّسب فحوى ذلك االجتامع ومل يعد أحد جيهل 
مدى مؤازرة الرئيس ومساندته. وأصبح املنصب اجلديد مرصدا قيام ودقيقا يسمح بمراقبة 
موضوعية وصادقة للوضع احلقيقي ومالبساته. وتوكلت عىل اهلل بمامرسة تلك املهام، وكان 
ذلك يف جّو سادت فيه احلرية عند املسؤولني واملواطنني بعد هيجان مرعب وأحداث وخيمة 
عرفتها تونس املستقلة ألول مرة يف تارخيها فقمت بتحقيق معّمق حول أسباب إخفاق قوات 
األمن. وأفادين التقييم الرسيع ألوضاعها بام كانت تشكو منه من تفاهة يف إمكانياهتا وبساطة 
مهامها وضعف إيامن رجاهلا. وتبني جلّيا أن التدهور والكساد االجتامعي واالقتصادي وانعدام 
االطمئنان عّم أغلب القطاعات ومّس حياة العائالت مما وفر كل عوامل اإلخالل باستقرار 
البالد. فاقتىض األمر تطويق املشاكل ملجاهبتها وإعادة تنظيم اهلياكل برسعة وتعبئة رجاالهتا 
وتوضيح رؤيتها. فقمت يف ظرف ثالثة أشهر بإنشاء فرقة النظام العام متاثل الفرق املضادة 



367

لالضطرابات يف مجيع البلدان العرصية. وساعدنا ضابطان أمريكيان خبريان ومتمّرسان عىل 
إعداد أول استعراض لفرقة جديدة. وكان ذلك يف 15 أكتوبر/ ترشين األول 1967 أمام 
رئيس الدولة ببنزرت بمناسبة االحتفال بعيد اجلالء عن القاعدة. وأثار االستعراض إعجاب 
بورقيبة واطمئنان املواطنني بينام انتقدته أوساط املثقفني والطالب خشية التجاوزات وسوء 
استخدام تلك القوة اجلديدة. وساعدين يف املهمة وبنجاعة فريق ملتزم ومتكّنا برسعة من جتهيز 
أمننا بوسائل عرصية فأعيد تنظيم رشطة مقاومة اإلجرام بمساعدة قسم املباحث بسكوتلنديارد 
الربيطانية. ونشأت كذلك الرشطة املرافقة بالكالب بمساعدة مجهورية أملانيا االحتادية. واحتلت 
ألول مرة الرشطة النسائية مفرتق الطرق والشوارع وذلك بالتعاون مع اخلرباء السويرسيني. 

أما فرنسا فإهنا قدمت لنا مساندهتا يف إعادة التنظيم العام ملصاحلنا األمنية واإلدارية.

فرقة النظام العام

املؤلف يتوسط إحدى التشكيالت لفصيل من فرقة النظام العام - جوان 1968 بثكنة بوفيشة
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وجيدر هنا أن أبنّي أّن عملية اعداد هذه الفرقة احلديثة قد انطلقت تدريباهتا يف 27 أوت 
/ آب 1967 وخترج الفوج األول منها الذي يعد 1200 عون بتاريخ 5 فيفري / شباط  من 
سنة 1968 فقد تطلب إعداد هذا الفوج وتدريبه مدة سبعة أشهر. أما الفوج الثاين الذي يعّد 
أيضا 1200 عنرصا كنت من ضمنهم، قد انطلق اإلعداد له يوم 15 أفريل/نيسان 1968. 
فنيني  قبل  اجلديد من  اجلهاز  تأطري وتدريب  التي سهرت عىل  اإلطارات  تكوين  تم  وقد 
أمريكيني إىل جانب إنجازات أخرى مل يأت عىل ذكرها الطاهر بلخوجة والتي كنت شاهدا 
باملالعب  الفرق األمنية األخرى خاصة  تتمثل مهمتها يف إسناد  إنشاء فرقة اخليالة  عليها 
الرياضية والقيام بدوريات هنارية بمنتزه البلفيدير والغابات املحيطة بالعاصمة قبل أن يعّمها 
العمران كاملنازه واملنارات وحميط نزل اهليلتون )أصبح يف ما بعد نزل الشرياتون(. كام بادر 
بإجراءات نقل عديدة داخل املصالح الفنية وخاصة إدارة أمن الدولة واستقطاب كفاءات 
جديدة من خرجيي اجلامعات التونسية وإرساهلا إىل بعض املدارس األوروبية للتخصص يف 
بعض املجاالت األمنية قصد تعصري املنظومة األمنية بمختلف اختصاصاهتا. وقد تّم حتقيق 
بعض هذه اإلنجازات بدعم الدول الغربية كالواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وأملانيا 
وفرنسا وسويرسا. وإذا كان إحداث فرقة النظام العام الذي من املمكن أنه كان تلبية لطلب 
أمريكي قد حظي بإعجاب الرئيس بورقيبة وبعض املواطنني، فإنه خّلف خشية وتوجسا 
لدى املثقفني والطلبة الذين يرون فيه وسيلة تستهدف احلقوق واحلريات وتؤسس لسياسة 

القوة واالستبداد.
 فام هي العوامل التي دفعت يف اجتاه إحداث هذه الفرقة يف مدة وجيزة وبطريقة مستعجلة 
دون أن تكون الظروف واملتطلبات مهّيأة للمؤسسة األمنية التي ما زالت حينذاك تشكو 
من نقص كبري يف عدد الضباط والرتباء. وهذا ما حدا بالسلط املعنية إىل االلتجاء إىل سلك 
احلرس الوطني ومؤسسة اجليش الوطني لتوفري العدد الكايف من اإلطارات والرتباء الكفؤة 
لإلرشاف عىل تدريب وتكوين الفرقة التي مل تتيرس بعد حتى إمكانية إيوائها بفضاء خاص 
بالعاصمة من  هبا فتم اللجوء، ولو بصفة وقتية، إىل قرص املعارض بشارع حممد اخلامس 
أجل إجياد احلل هلذا املشكل، يف انتظار أن تتم هتيئة ثكنة القرجاين بإحدى األحياء الغربية 
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للعاصمة والتي كانت حتت ترصف إدارة 
االستقالل  بداية  منذ  الوطني  احلرس 
وكانت قبل ذلك، يف عهد االستعامر، مقر 
الفرقة الرابعة للخيالة للجيش الفرنيس. 

األمريكي  احلرص  خلفيات  هي  وما 
املتصلة  املسألة  هبذه  اإلحاطة  وراء  من 
بالسيادة الوطنية ذلك أن تكليف فريق من 
املدّربني األمريكان باإلرشاف عىل تكوين 
الذين سيتوّلون، هم  والرتباء  اإلطارات 
بقية  تدريب  عىل  اإلرشاف  بدورهم، 
عنارص الفرقة، ثم توفري كّل العتاد الالزم 
هلا من شاحنات من نوع  دودج وسيارات 
من نوع سكوت واألجهزة املخابراتية أف 
أم 5 – أف أم 1 والواقي من الصدمات 

وخوذات احلامية وبنادق سافاج R69 »بنادق الرش« وقاذفات الغاز واهلراوات اخلشبية وكل 
ذلك من صنع أمريكي. وتم شحنه من مصدره باسم شخص الطاهر بلخوجة.

وقد بقيت مثل هذه املسائل بني مطاوي الظالم والعتمة فلم جيرؤ أحد عىل ذكرها 
يف التآليف العديدة التي صدرت ملسؤولني عايشوا تلك الفرتة. غري أين أرى من واجبي 
بعض  أوضح  أن  األمني،  اهليكل  هذا  إنشاء  إطار  يف  هبا  قمت  التي  املهام  موقع  ومن 

جوانب هذه املسألة.
إن بعث هذه الفرقة كان دافعه األسايس مواكبة املناهج احلديثة املعتمدة يف التعاطي مع 
التحركات اجلامهرية، وقد برزت هذه احلاجة بجالء خالل مظاهرة 1965 التي استهدفت 
السفارة املرصية بتونس وأحداث 1967 التي اندلعت يف أعقاب احلرب اإلرسائيلية العربية. 
لذلك اجته رأي السلطة احلاكمة وربام بإيعاز من اإلدارة األمريكية إىل تكوين جهاز أمني جديد 

املؤلف بزي وجتهيزات فرقة النظام العام - 1968
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قادر، بام سيتوفر له من خربة وعتاد، عىل التحكم يف زمام األمور والتعاطي مع التحركات 
الشعبية بأكثر نجاعة وحرفية.

ثم إن األسس التي قامت عليها هذه الفرقة األمنية ال تسمح بأن تكون موّجهة للمساس 
باحلقوق واحلريات أو فرض منطق القوة وعرقلة حتّوالت املجتمع ثقافيا وفكريا وسياسيا. 
وقد ثبت لدينا حرص املؤّطرين األمريكان عىل تدريب اإلطارات، وأنا من ضمنهم، والذين 
ستوكل هلم، فيام بعد، قيادة الفرقة وتأطري املنتسبني إليها عىل قاعدة االلتزام بالقانون وصون 
حرية األفراد واملجموعات وعدم االعتداء عىل أعراض الناس مؤكدين عىل االنضباط عند 
التعاطي مع املظاهرات وعدم االنجرار وراء االستفزازات وحتى التجاوزات املحتملة التي 

يمكن أن حتدث هبدف إثارة العنارص األمنية.
أن إلقاء مسؤولية ما حدث من مظاهرات شعبية حرصيا عىل عدم جاهزية األمن وتديّن 

قدراته املهنية أمر حيتاج إىل تدقيق ويثري تساؤالت عديدة نذكر منها باخلصوص:
أن السلطة احلاكمة مل تستخلص، يف اعتقادنا، العربة من حدث مماثل جّد قبل سنتني   -
ويتعلق باالضطرابات التي جّدت عىل إثر خطاب أرحيا بفلسطني املحتلة. وبالرغم 
من أن هذه املسريات كان يؤطرها احلزب احلاكم مساندة للزعيم بورقيبة، فإهنا 
حتّولت إىل أعامل عنف وشغب استهدف السفارة املرصية فكانت بمثابة اإلنذار 
بحالة الضعف التي عليها األجهزة األمنية ينبغي معاجلتها لكن السلطة مل تتعظ 

هبذا الذي حدث.
بدأ  التي  والسياسية  االجتامعية  التحوالت  وخطورة  أمهية  تدرك  مل  الدولة  أن   -
يتسم هبا املشهد السيايس الوطني. فباإلضافة إىل ما أشار إليه الطاهر بلخوجة من 
حيف اقتصادي واجتامعي، فإن مكّونات سياسية جديدة بدأت تنشأ يف خمتلف 
االجتاهات يسارا ويمينا بام ينبئ بأن الوضع قابل لالنفجار يف أي وقت بام يدعو 
إىل اختاذ االحتياطات األمنية لكن من باب أوىل وأحرى االحتياطات االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية لتحول دون تعقيد الوضع.
باملغالطات وإخفاء احلقائق يف إطار رصاع خفي  يتعلق  فيام  ثم يربز األمر جليا   -
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للتوجهات االقتصادية  الوجه املرشق  السطح  فإذا كان يظهر عىل  السلطة.  عىل 
املتنفذة وصاحبة  القوى  كليا لكن  اختالفا  الواقع عن ذلك  التعاضدية، خيتلف 
املصلحة قد دأبت عىل جتميل الواقع وإبرازه عىل غري حقيقته حتى أن األمر قد 
التبس عىل الرئيس بورقيبة وهو يتساءل عن أي نمط اقتصادي يمكن اعتامده إذا 

كان ذلك رهني حترك شعبي لينتهي إىل اخلراب والدمار.
بالسياسة  ويتعلق ذلك  العنارص األخرى.  بقية  أمهية عن  يقّل  آخر ال  ويربز عنرص 
العدوان  الرسمي من  املوقف  أن  إذا علمنا  التي بدت خمتلة ال سيام  التونسية  اخلارجية 
الغريب.  املوقف  متامهيا مع  يكون  باهتا ويكاد  كان   1967 العرب سنة  اإلرسائييل عىل 
وقد أشار أمحد املستريي إىل هذا اخللل وطالب  أمام جملس األمة برضورة تطوير املوقف 

التونيس جتاه هذه املسألة.
 وعىل واجهة أخرى، تظهر السياسة اخلارجية كأهنا معنية أكثر من أي يشء آخر، باسرتضاء 
األطراف األجنبية. ويف هذا املضامر يذكر الطاهر بلخوجة أن بورقيبة قد عّجل بإيفاد ابنه 
إىل واشنطن ليطمئن املسؤولني األمريكيني، بينام ذهب الباهي األدغم إىل بيعة اليهود ليقّدم 
اعتذاراته للحاخام األكرب. وتواصال مع ذلك، فإن جهود الدعم واملساندة املقدمة من قبل 
الدوائر األجنبية قد اقترصت عىل تطوير اجلاهزية األمنية ومل تشمل جماالت احلياة األخرى 

االقتصادية والسياسية واالجتامعية.

26 جانفي 1978

املؤسسة  فيه  التونيس. وقد تلقت  السيايس واالجتامعي  التاريخ  يوم أسود يف 
املامرسات  وبعض  واحلزبية  السياسية  الرصاعات  بسبب  أخرى  صفعة  األمنية 
اندالع  يف  مبارشة  صالت  هلا  رئيسية  ثالثة  أطراف  هناك  كان  البريوقراطية. 
األحداث. الوزير األول اهلادي نويرة املتشدد يف إتباع سياسة ليربالية جمحفة وقيادة 
االحتاد العام التونيس للشغل التي ترى أن هذه السياسة أرّضت كثريا بالطبقات 
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االجتامعية الفقرية وعىل رأسها الطبقة الشغيلة وتدعو إىل معاجلة الوضعية بتحسني 
املقدرة احلياتية للعامل يف جتانس بني االرتفاع يف األسعار والرتفيع يف األجور وفض 
املسائل العالقة يف هذا املجال. ثم ميليشيات احلزب احلاكم التي حتددت هلا مهمة 
مصادمة العامل عرب وسائل عديدة لعل أبرزها القيام بأعامل ختريب وحرق وهنب 
األمالك العامة واخلاصة والصاق ذلك باملناضلني النقابيني ودفع األجهزة األمنية 

إىل مواجهة ما حيدث. 
يف النهاية كان التحرك العاميل قد وجد نفسه بني كامشة احلزب احلاكم وبطش مدير األمن 
الوطني زين العابدين بن عيل الذي جابه التحركات بأساليب قمعية وحشية مستعمال يف ذلك 
املؤسسة األمنية وباخلصوص فرقة النظام العام التي أقحمها يف مهام غري التي أحدثت من 
أجلها والتي كان الطاهر بلخوجة قبل سنوات يفاخر بإنشائها يف الداخل واخلارج ويعتربها 

إنجازا كبريا وعمال ناجعا يف حتسني األداء األمني الوطني.
يقول عمر الشاذيل يف كتابه »بورقيبة كام عرفته« : » يوم اخلميس 26 جانفي 1978 كانت 
واجهت  احلاكم  احلزب  ميليشيات  العام.  اإلرضاب  جراء  من  الشلل  من  حالة  يف  البالد 
العابدين بن عيل.  الوطني زين  قبل مدير األمن  بعنف وقمع من  الذين جوهبوا  النقابيني 

وكانت نتيجة ذلك عديد الضحايا من القتىل واجلرحى«.
املعروفة جليلة حفصية يف مذكراهتا  ويف توصيف خمترص هلذه احلالة، تقول اإلعالمية 
»جمرى حياة اجلزء الثاين« : » اخلميس 26 جانفي / ترشين الثاين 1978 يوم مرعب، الشعب 
العام حتتل  النظام  الشعب، كل ضد اآلخر اجليش واألمن والنقابيني... فرقة  يف مواجهة 
املراكز االسرتاتيجية باملدينة ثم من بعد هذا اجليش.. تتعاىل أصوات الرصاص وتتصاعد 
سحب الدخان وتسقط عديد الضحايا بني قتىل وجرحى يف صفوف النقابيني وأيضا من 

بني عنارص األمن«.
 وتنتهي هذه األحداث بسقوط ضحايا من الطرفني األمني والشعبي عىل حد سواء ويبقى 
السبب الرئييس وراء ذلك تصفية احلسابات السياسية الضيقة بني مراكز القوى املتصارعة 

يف احلكم واملصالح املتقاطعة والرؤى املتنافرة داخل السلطة احلاكمة. 
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أحداث قفصة

هذه األحداث التي وقعت خالل شهر جانفي / ترشين الثاين 1981  والتي مثلت اعتداء 
صارخا عىل السيادة الوطنية، مل تسلم من التوظيف السيايس بني أجنحة متصارعة يف هرم 
السلطة ومل تسلم  املؤسسة األمنية من التوظيف هي أيضا وذلك بتحميلها املسؤولية عام 
حدث فقط بغرض تصفية حسابات ضيقة فكان األمنيون  كبش فداء رغم أهنم قدموا كل 

ما يمكن تقديمه من معلومات استباقية لتفادي ما حدث.
املجموعة املهامجة كانت تتألف من 49 شخصًا كانوا يعتقدون، طبقا ملا أومهتهم به القيادة 
الليبية، أن عددا كبريا ال يقل عن 400 شخص من متساكني املدينة سيكونون بانتظارهم عند 
مدخل مدينة قفصة غري أن عنارص املجموعة فوجئوا بأن ال أكثر من 20 شخصًا كانوا يف 
انتظارهم مما اضطرهم، وهم يف حالة ارتباك، إىل حماولة إرغام املواطنني املدنيني عىل االنضامم 
إليهم دون أن يفلحوا يف ذلك. وقد أسفرت هذه العملية حسب ما حتفظه لنا املصادر عن 
قتل 18 من املدنيني و38 عنرص من املستجدين يف اجليش الوطني و3 عنارص من الرشطة 

باإلضافة إىل جرح قرابة 90 من عنارص احلرس الوطني.
وحول هذه احلادثة يقول األستاذ اجلامعي املختص يف التاريخ خالد عبيد يف حديث له 
للمدونة اإللكرتونية، »ثورة نيوز«، ان عدة أسباب سهلت العملية املسلحة اجلريئة ضد نظام 
الزعيم احلبيب بورقيبة، منها أن النظام يف تونس آنذاك كان يعيش فرتة أزمة، وما زال مرتنحا 
من آثار أزمة 26 جانفي / ترشين الثاين 1978 ألنه وألول مرة يطلق اجليش التونيس النار 
عىل املدنيني، وكان رصاعا دمويا يف حماولة لتدجني احتاد الشغل. كام كانت تونس تعيش أزمة 
اقتصادية مل يقدر الزعيم السابق عىل مواجهتها، ليقوم فيام بعد بإعالن حكمه لتونس مدى 

احلياة، رغم تقدمه يف السن مما أدخل حالة من االضطراب يف تونس حول خليفة بورقيبة.
من  األطراف  بعض  هلا  وجهته  وما  احلادث،  جمريات  يف  األمنية  املؤسسة  دور  وحول 
اهتامات بعدم التفطن املسبق لتحركات املجموعة املسلحة املهامجة، وربام عدم التصدي هلا 
بالطرق الناجعة، يذكر خالد عبيد أن األمنيني كانوا يرسلون التقارير حول هذه التحركات 
لكن هذه املراسالت مل خترج من بني يدي مدير األمن آنذاك، الذي مل يكن سوى زين العابدين 
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بن عيل ووزير الداخلية عثامن كرشيد، مضيفا أن بن عيل قد يكون تآمر حسب زعمه مع 
كرشيد إلخفاء ما حيدث، حتى ال يعلم به الرئيس احلبيب بورقيبة.

»بورقيبة كام عرفته«  ص233  كتابه  الشاذيل يف  الدكتور عمر  يقول  الصدد،  ويف هذا 
»السيدة وسيلة بورقيبة مّحلت نتائج ما حدث لوزير الداخلية آنذاك، هبدف عزله وتعيني 
السيد إدريس قيقة مكانه والذي كان يشغل يف ذلك الوقت خطة سفري تونس ببون )أملانيا(. 
وحتى تتمّكن من إقناع رئيس الدولة بام ختطط له قررت التحول بنفسها إىل مدينة قفصة... 
وبعد عودهتا إىل مدينة نفطة أين كان الرئيس يميض فرتة نقاهة، قدمت له تقريرا عام حصل، 
مؤكدة عىل هتاون املصالح األمنية التي فشلت حسب زعمها يف التفطن للتحضريات التي 
أدت إىل األحداث، وليس ذلك فقط بل هتاونت يف التصدي للهجوم الذي شنه املرتزقة«.

معطيات وحقائق
وعىل عكس ما ذهب إليه املؤرخ خالد عبيد باهتام وزير الداخلية عثامن كرشيد بالتواطئو 
مع مدير األمن الوطني يف عهد وزارته زين العابدين بن عيل يف اخفاء التقارير التي كانت 
االستخباراتية  املعلومات  عن  والتسرت  هبا  واالستخفاف  باجلهة،  األمنية  األجهزة  تقدمها 
التي ترد للوزارة يف هذا الشأن، وعدم أخذها عىل حممل اجلد والتعامل معها بام يستوجبه 
أمن البالد وسالمتها من اجلدية واحلزم، وما ذهبت إليه وسيلة بورقيبة، فإن احلقيقة والواقع 
كرشيد  عثامن  بشخصية  يتعلق  ما  يف  باخلصوص  الزائفة  االدعاءات  هذه  مع  ينسجامن  ال 
الذي عرف بنزاهته وصدقه عىل خالف ما عرف به بن عيل، وما قدمه األمنيون من أنشطة 

استخباراتية يف هذا الشأن. 
ويفيدنا مصدر أمني موثوق عايش األحداث بأن هذا االعتداء قام به مسلحون من أتباع 
احلركة اليوسفية أمثال عامرة بن ضو بن نايل وعامرة منيطة وغريمها من الذين جلأوا إىل ليبيا 
هربا من مطاردة األمن التونيس وكّونوا هناك تنظيام سياسيا مواليا للنظام الليبي يدعى »اجلبهة 
القومية التقدمية لتحرير تونس« إىل جانب عدد من الشبان التونسيني الذين التحقوا باملقاومة 
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الفلسطينية يف لبنان. وقد أوكل النظام الليبي ألمحد املرغني، أحد العنارص املنتمية للجبهة 
املذكورة ومسؤوهلا العسكري مهمة استقطاب التونسيني الذين التحقوا باجلنوب اللبناين 
املسلح عىل مدينة  العدوان عىل تونس من خالل اهلجوم  إمرته، يف شن  للمشاركة، حتت 
قفصة باجلنوب التونيس. وقد أحيطت هذه العملية بدعم لوجستي وسيايس وإعالمي من 
طرف العقيد الليبي معمر القذايف، بتشاور وتنسيق مع السلط اجلزائرية ال سيام يف ما يتعلق 
بمسلك مترير السالح من ليبيا إىل تونس عرب احلدود اجلزائرية انطالقا من جهة غدامس 
ومنها إىل تبسة ثم إىل السخريات من معتمدية فريانة ومنها إىل قفصة مرورا بامجل بلعباس.
ويضيف املصدر أن هذا االعتداء يندرج يف إطار اخلالف بني تونس من جهة وبني كل 
من اجلزائر وليبيا من اجلهة األخرى. وإذا كان القذايف ال يغفر للوزير األول اهلادي نويرة 
إرصاره عىل تعطيل مساعي الوحدة بني البلدين بعد إفشال اتفاق جربة يف هذا الشأن، فإن 
السلطات اجلزائرية تأخذ عىل نويرة الوزير األول وعبد اهلل فرحات وزير الدفاع التونيس 
تعنتهام بخصوص املحاصصة بني البلدين يف استغالل الغاز الذي يمر من اجلزائر إىل إيطاليا 

عرب األرايض التونسية.
العدواين عىل  انخراطه يف هذا املخطط  الليبي، طبقا للمصدر، يعتمد يف  العقيد  وكان 
دولة جماورة مستقلة عىل ما يقدمه إليه جهاز خمابراته من معطيات غري دقيقة تذهب به إىل 
االعتقاد بأن أية رشارة حتدث يف مدينة قفصة ستعقبها ثورة عارمة بكل املدن التونسية. ثم 
إن املسؤول السيايس عىل املجموعة التونسية عزالدين الرشيف قد أومهه بأن أعدادا كبرية من 
املواطنني من مدينة قفصة متهيأة للمشاركة يف االعتداء وإشاعة الفوىض والتمرد بام يساعد 
عىل إسقاط النظام التونيس حيث يعّد ذلك أبرز أهدافه التي يسعى إىل حتقيقها بمختلف 
الوسائل والطرق. غري أن الواقع فّند هذه املزاعم ووجدت املجموعة املسلحة نفسها معزولة 
رغم أهنا متكنت من السطو عىل الثكنات وطرح السالح يف متناول املتساكنني ومل يؤازرها يف 

مهمتها إال  سبعة أشخاص فقط. 
وبخصوص اهتام األمن الوطني بالتقصري وإلقاء املسؤولية عليه يف ما حدث، والقول بأن 
ذلك يندرج ضمن الرصاع القائم بني أجنحة يف هرم السلطة، فإن ما أّكده عثامن كرشيد وزير 
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الداخلية زمن حصول الواقعة من أن غفلته عن مراقبة ما كان كّلف به مدير األمن الوطني، 
زين العابدين بن عيل يف متابعة معلومة أمره بفتح حتقيق يف شأهنا أدت إىل خلل أمني تسبب 
يف عدم كشف اهلجوم عىل مدينة قفصة يف اإلبان، ينسجم مع ما أثبتته األبحاث يف القضية 
من أن املسؤولية تلقى أساسا عىل عاتق مدير األمن الوطني الذي كان كّلف قناة أمنية خاصة 
مرتبطة به مبارشة للتحري حول موضوع السالح الذي عثر عليه اجليش الوطني بالصحراء 
التونسية ووجه البحث إىل أن ذلك السالح مبعوث من مرص إىل جبهة البوليزاريو وهو ما 

ال يقبله عقل وال منطق.
ويؤكد نفس املصدر أن الشكوك يف تقصري بن عيل – إن مل يكن تواطأ – مع العقيد 
معمر القذايف قد أثبتته األبحاث أيضا يف عملية أحداث قفصة من أن معلومات وردت 
عىل إدارة األمن الوطني من وزارة اخلارجية ومن مراسل إدارة األمن الوطني بسفارة 
للمقاومة  املنتمني  التونسيني  الشبان  أحد  من  معلومات  تلقيه  حول  بسوريا  تونس 
الفلسطينية يف جنوب لبنان تفيد باحتامل حصول اعتداء مسلح عىل تونس انطالقا من 
مدينة قفصة. ومل هيتم مدير األمن الوطني باحلرص عىل استغالل هذه املعلومة بإصدار 
أمر إىل املصالح األمنية املختصة ملتابعة املوضوع. ويؤكد املصدر األمني أنه تم العثور 
يف ما بعد عىل نسخة من امللحوظة التي أرسلها ممثل اإلدارة يف السفارة التونسية بدمشق 
حمفوظة يف اخلزينة املركزية للوثائق ومل يعثر عىل أصلها قط مما يوحي بتعمد إخفائها من 

جهة ما بعد حصول أحداث قفصة.
وبينت الوقائع يف هذا الباب وجود مؤرشات أخرى تدل عىل أن زين العابدين بن 
عيل كانت له عالقة باملخابرات الليبية وعىل صلة بالعقيد الليبي معمر القذايف الذي 
سبق أن اقرتح تعيينه رئيسا لالستخبارات العسكرية يف تشكيلة حكومة الوحدة بني 
تونس وليبيا  سنة 1974 التي عمل الوزير األول اهلادي نويرة عىل إجهاضها اليشء 
آنذاك أي حضور  أثار حفيظة كل األوساط السياسية حيث مل يكن لبن عيل  الذي 

عسكري بارز.
ويف نفس السياق يشري رفيق الشيّل يف كتابه » أعراض قرطاج » بالصفحة 112 إىل 
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أن التحقيقات يف أحداث قفصة تبني أن املسلحني الذين شاركوا يف االعتداء املسلح 
هم عنارص تدربوا يف ليبيا ثم تم إرساهلم إىل لبنان لتعزيز صفوف فصييل فتح املجلس 
الثوري بقيادة صربي البنا أبو نضال واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني القيادة العامة 
ألمحد جربيل ومها فصيالن مواليان للنظام الليبي. وكان املسلحون يف البداية ينتمون 
إىل تنظيم اجلبهة القومية التقدمية لتحرير تونس بقيادة كل من عامرة ضو بن نايل وأمحد 
املرغني. وبعد فشل العملية حتّول هذا التنظيم إىل » احلركة الثورية لتحرير تونس« بزعامة 
حممد رحيلة. وكان عز الدين الرشيف املتهم يف املحاولة االنقالبية سنة 1962 والتي 
جلأ عىل إثرها إىل اجلزائر قد التحق بالتنظيم التونيس بليبيا. وهو الذي كان العقل املدبر 
هلذه العملية اعتقادا منه أن سكان مدينة قفصة غاضبون عىل النظام وال ينتظرون إال 

مثل هذه املبادرة حتى ينتفضون عىل النظام.
ويضيف الشيّل يف ص 114 من كتابه »أعراض قرطاج«أن العقيد الليبي معمر القذايف قد 
طلب من السلطات اجلزائرية تسهيل ترسيب السالح من ليبيا إىل تونس عرب احلدود الليبية 
اجلزائرية التونسية وقد توىل عز الدين الرشيف املقرب من السلطات اجلزائرية تنسيق هذا 
األمر فأوكله إىل سليامن هافامن أحد املساعدين للرئيس اجلزائري هواري بومدين. وتوىل 
سليامن تكليف قايص عبد اهلل قائد األمن اجلزائري بمهمة مترير السالح من احلدود اجلزائرية 

الليبية إىل احلدود اجلزائرية التونسية عرب حايس مسعود وبئر العاتر.

أحداث 4 جانفي 1984

التونسية مظاهرات  اليوم، شهدت عديد املدن  هي ما عرف بأحداث اخلبز. يف ذلك 
برفع  والقايض  احلكومة  اختذته  الذي  القرار  خلفية  عىل  عنيفة  واضطرابات  احتجاجية 
الّدعم كامال عن اخلبز واملواد الغذائية األساسية وهو قرار تّم اختاذه ألسباب واهية وبناء 
عىل مقاربات بعيدة عن الواقع مل تأخذ بعني االعتبار احلالة االجتامعية واملادية املتدهورة 
للطبقات الشعبية. وكانت تلك األحداث مناسبة أخرى للزّج باملؤسسة األمنية يف متاهة 
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التالعب والتشويه. فمن ناحية قد توّلت سلطة القمع واإلرهاب املتمثلة يف مدير األمن 
الوطني زين العابدين بن عيل بصفة شخصية أمر قمع املتظاهرين وتقتيل العديد منهم إىل 
جانب ما قامت به ميليشيات احلزب احلاكم من أعامل ختريبية هبدف حتريض الرأي العام 
عىل املتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر احتجاجا عىل واقع اجتامعي ما فتئ يرتدى ويتعقد. 
ومن ناحية أخرى ومن خالل حتقيق ورد حمتواه يف كتاب الدكتور عمر الشاذيل )ص 263( 
تّم اهتام املصالح األمنية بالتهاون والتقصري يف استتباب األمن  يف حني تّم تزويدها بغازات 
مسيلة للدموع منتهية الصلوحية باإلضافة إىل جتريد العنارص األمنية من السالح بدعوى 
العتاد مع تعّمد ترسيح عدد من األمنيني عشية األحداث. هذا باإلضافة إىل عدم  تعهد 
األخذ بعني االعتبار التحذيرات الواردة من املصالح األمنية اجلهوية والتي تنذر بإمكانية 

حدوث اضطرابات وتركها يف أدراج مكاتب وزارة الداخلية. 

مظهر من االضطرابات الشعبية أحداث اخلبز – جانفي 1984
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تستهدف  التي  األخرى  املظاهر  ومن 
العالقة اإلجيابية القائمة بني األمن والشعب، 
ما حدث للنقيب عيل الزواري رئيس فرقة 
يومها  األمني  واملسؤول  العمومي  الطريق 
عىل شارع بورقيبة بالعاصمة عىل إثر إعالن 
والذي  األحداث  يوم  الدولة، مساء  رئيس 
املتصل  بالقرار  العمل  إيقاف  إىل  فيه  دعا 
الوضع  إىل  والعود  الدعم  عن  بالتخيل 
الطبيعي أي وضع ما قبل األحداث. وإزاء ما 
الحظه النقيب املنحدر من عائلة مناضلة من 
تفاعل عفوي وتلقائي مجاهريي مع اإلعالن 
الرئايس، مل يقدر عىل كبت مشاعره وانحيازه 
إىل الشعب، فانساق مع املشهد الذي أمامه 

حيث أخذته اجلامهري من حوله عىل األعناق عىل وقع اهلتاف والتعبري عن الفرح.  لذلك وجد 
نفسه من حيث ال يدري يف موقع الزعيم والبطل املحمول عىل األعناق وهي صورة تناقلتها 
وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة فناله، تبعا لذلك، جزاء سّنامر فتعرض إىل عقوبة اإليقاف 
عن العمل ملدة تقارب الشهر تقرر بعدها نقلته من رئيس فرقة الطريق العمومي إىل مدرسة 
األمن الوطني بصالمبو. وتفيد ابنته الدكتورة منى أن أباها قد تلقى بعد هذا الذي حصل له 

برقية اعتذار من قبل الوزير األول ووزير الداخلية آنذاك حممد مزايل. 

العدوان الصهيوني على السيادة التونسية 

كان االعتداء اآلثم من قبل العدّو الصهيوين عىل مقار القيادة الفلسطينية التي احتضنتها 
األول  ترشين  أكتوبر/  غرة  يوم   1982 آب   / أوت  يف  بريوت  من  خروجها  منذ  بالدنا 

النقيب عيل الزواري
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1985عالمة أخرى من عالمات عدم االكرتاث بام تقدمه األجهزة األمنية للدوائر السياسية 
من حتذيرات واقرتاحات يمكن إذا ما أخذت بعني االعتبار أن تقينا رش ما حيدث أو عىل 
األقل التقليل من حدته. وكان من خملفات هذا االعتداء استشهاد وإصابة عدد كبري من 
األمنيني التونسيني يف التحام مع األشقاء الفلسطينيني. ويمكن أن يكون ما حدث من قبيل 
التضحية يف سبيل قضية آمن هبا التونسيون كام آمن هبا الفلسطينيون لكن ذلك بقي بمثابة 
اجلرح الغائر يف جسد وروح عدد من األمنيني، حيث تم التغافل عنهم وتركهم يتحّملون 
وحدهم تبعات ما تعرضوا له دون رعاية وإحاطة مادية أو معنوية ضمن حلقة أخرى من 

حلقات املعاناة التي يعيشها األمنيون يف تونس.

أمنيون يف مواجهة املظالم

املقربة منه األعوان  العابدين بن عيل واألطر  قبل زين  العسف والظلم من  آلة  طالت 
األمنيني بصفة فردية. وكانت اإلهانات املسلطة عىل بعضهم تتخذ أشكااًل او أساليب خمتلفة 
لكنها تويش كلها بأن عون األمن مل يكن البّتة، عىل خالف ما يبدو يف الظاهر، يف مأمن من 
املخاطر من السلطة احلاكمة ال سيام يف عهد حكم بن عيل بدءا بكاتب الدولة لألمن الوطني 
باملخابرات  بارتباطه  عيل  بن  اهتمه  الذي  احلامي  بالشاذيل  امللقب  املحجويب  العريب  حممد 

اإلرسائيلية وزّج به يف السجن وهو بريء متاما مما نسب إليه.
لألمن  السابق  العام  املدير  الشيّل،  رفيق  يسلط   198 ص  قرطاج«  »أعراض  كتابه  يف 
الرئايس والشخصيات الرسمية، بعض األضواء عىل هذه املسألة بام يؤكد براءة  هذا الرجل 
من املؤامرة التي حيكت ضّده من طرف بن عيل وبعض املقربني منه. ينقل لنا رفيق الشيّل 
أن سيدة اسمها احلقيقي روضة املاجري متخفّية حتت نفس اسم زوجة الرئيس بن عيل »ليىل 
الطرابليس«، متزوجة من أمري سعودي يف مرحلة أوىل ثم بعد طالقها منه ارتبطت بالليبي 
أمحد قذاف الدم الذي كان لفرتة غري قصرية املسؤول األّول عن جهاز املخابرات الليبية »أمن 
اجلامهريية«. وبعد انفصاهلا عن زوجها الثاين هذا، عادت روضة املاجري إىل تونس فبدأت 
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متثل مركز اهتامم املخابرات التونسية اعتبارا ملا قد يكون بحوزهتا من معطيات  تّتصل بأمن 
بلدان املنطقة وباخلصوص أمن البالد التونسية ال سيام وأهنا ظّلت، عند إقامتها يف تونس، 
عىل عالقة واتصال مع عديد الشخصيات الليبية املقّربة من نظام العقيد القذايف والذين كانت 
تستقبلهم بمنزهلا بمدينة احلاممات ومن أمههم أمحد قذاف الدم نفسه. هلذه األسباب املتعلقة 
بالعمل املخابرايت، وليس ألي سبب آخر، تبّينت لدى الشاذيل احلامي أمهّية االتصال هبذه 
املرأة باعتباره ضابط خمابرات حني كان يف ذلك الوقت، إىل جانب كونه كاتب دولة لألمن 
الوطني، مديرا للمصالح الفنية بوزارة الداخلية. وبضغط من زوجته التي مل يرق هلا رؤية 
امرأة حتمل نفس اسمها ترتّدد عىل الفضاءات التجارية الراقية والصالونات الفاخرة للحالقة 
والتجميل، اجّته بن عيل إىل أن جيعل من هذه املسألة قضية عهد هبا إىل حممد عيل القنزوعي 
الذي عنّي مديرا عاما للمصالح املختصة حتى يتم نسج خيوطها لإليقاع بالضابط الشاذيل 
احلامي وأدرجت التهمة حتت عنوان » التآمر عىل أمن الدولة والتعامل مع دولة أجنبية، ليبيا«.
ورغم أن ملف القضية كان خاليا من كل دليل إدانة ضد املتهم، فإّن حكام قد صدر عىل 
الشاذيل احلامي بالسجن ملدة أربع سنوات قىض منها سنتني. وبعد انقضاء العقوبة، ويف حركة 
مكر وتضليل، تّم استقباله من الرئيس بن عيل الذي اكتفى بإهيام الرجل بأنه وقع تضليله 
يف هذه املسألة وأنه عىل استعداد لتسوية وضعية تقاعده«، وكأن املسألة خيتزل رضرها يف 

االنقطاع عن العمل والتقاعد أو يشء من هذا القبيل.
 Catherine وكاترين غراسياي  Nicolas Beau وحول نفس املوضوع، ينقل لنا نيكوال بو
Graciet  يف كتاهبام »حاكمة قرطاج« ص 41 أن الرئيس بن عيل قد ألّح عىل الشاذيل احلامي 

كي يقطع كل صلة له ب »عشيقته« لكنه رفض ذلك فتدهورت العالقة بينهام. اخلالف هنا 
بني ما يذكره رفيق الشيل  ومؤلفي »حاكمة قرطاج« يكمن يف طبيعة العالقة التي كانت جتمع 
بني الشاذيل احلامي وروضة املاجري شهرت ليىل الطرابليس. ففي حني يؤكد األول عىل أهنا 
عالقة عمل أمني حتّتمها الرضورة املهنية، يذهب الطرف اآلخر إىل كوهنا عالقة عاطفية وهي 
نفس الزاوية التي نظر منها زين العابدين بن عيل بتحريض من زوجته. ويضيف املؤلفان أنه 
تّم، يف سنة 1990 إيقاف كاتب الدولة الشاذيل احلامي و »عشيقته« وسجنا بتهمة التجسس 
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لفائدة إرسائيل. و »لقد ألّح حممد عيل القنزوعي، أحد أتباع ليىل بن عيل والذي خلف الشاذيل 
للحاّمي، وبأي  أن ختتلق  الفرنسية  املخابرات  الوطني عىل  الدولة لألمن  كتابة  احلامي يف 
فيليب  للجنرال  املشهورة  املذكرات  تثبت  تعاونه مع اإلرسائيليني...«  طريقة، األدّلة عىل 
روندو املستشار اخلاص للوزراء الذين تداولوا عىل وزارة الدفاع الفرنسية أن لقاءات قد 

حصلت فعال مع القنزوعي.

زين العابدين بن علي

 أمىض أطول ردهات مسريته السياسية واألمنية حتت لواء املدرسة البورقيبية التي 
تستند يف املقام األول عىل الوالء لتونس وال ليشء غريها وإعالء شأهنا بني األمم وفوق 
كل االعتبارات األخرى مهام بلغت أمهيتها. لكنه مل يرث من البورقيبية وقيمها ومبادئها 

اليشء الكثري.
بعد انضاممه كضابط يف أركان اجليش الوطني التونيس، توىل سنة 1964 رئاسة إدارة 
األمن العسكري بعد عودته من دورة تكوينية بالواليات املتحدة األمريكية وبقي عىل رأس 

هذا اجلهاز إىل حدود سنة 1974 أي طوال عقد كامل. 
املغربية وبقي يف هذه  باململكة  التونسية  بالسفارة  1974 عنّي ملحقا عسكريا  يف سنة 
اخلطة إىل حدود سبتمرب/ أيلول 1977. يف هذه السنة كان لقائي األول مع زين العابدين بن 
عيل حيث كنت،  يف ما بني مارس وجوان من هذه السنة، عىل رأس الفريق األمني التونيس 
املشارك يف تربص انتظم باملعهد امللكي للتكوين باملغرب. التقيت به حينام دعتنا السفارة 
عىل عادهتا، حلضور االحتفاالت الوطنية بعيدي االستقالل، 20 مارس / آذار والنرص، 

1جوان/ حزيران. 
يف 24 ديسمرب/كانون األول 1977 وحينام كنت يف عميل بقرص احلكومة بالقصبة، حيث 
كنت رئيس الفريق األمني املكلف باحلامية املقربة للوزير األول اهلادي نويرة، قدم عبد اهلل 

فرحات وزير الدفاع آنذاك ملقابلة الوزير األول.
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املؤلف مسؤول محاية الوزير األول اهلادي نويرة لدى تدشينه إحدى أجنحة 
املدرسة القومية لإلدارة - يف ربيع 1986

وبعد فرتة قصرية، وعىل غري العادة، غادر الوزير األول قرص احلكومة مصحوبا بكل 
من عبد اهلل فرحات وزير الدفاع الوطني، والعقيد زين العابدين بن عيل وتوجهوا إىل مقر 
العامة  اإلدارة  رأس  عىل  عيل  بن  العابدين  زين  العقيد  تنصيب  تم  حيث  الداخلية  وزارة 
لألمن الوطني خلفا لعبد احلميد الصخريي، فكانت املرة األّوىل التي تسند فيها مسؤولية 
باقرتاح من  العسكرية، وكان ذلك  املؤسسة  قادمة من  إىل شخصية  الوطني  األمني  إدارة 
عبد اهلل فرحات وبتزكية من اهلادي البكوش الذي كان يشغل منصب املستشار السيايس 
للوزير األول. لكن ذلك يربهن عىل طبيعة الوضع القائم حينذاك بني حكومة اهلادي نويرة 
وقيادة االحتاد العام التونيس للشغل برئاسة الزعيم النقايب احلبيب عاشور واملّتسم بالتوتر 
الشديد حيث كانت اخلالفات بينهام تدفع إىل مزيد التصعيد الذي انتهى بأحداث اخلميس 
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األسود يوم 26 جانفي / كانون الثاين 1978. وال أزال عىل اعتقاد راسخ أن هذه اخلطوة 
التي خطاها اهلادي نويرة بتعيني بن عيل عىل رأس املؤسسة األمنية كانت يف رأي العديد 
من األطر األمنية السامية خطأ فادحا حيث مل يكن هذا األخري الشخص املناسب للمرحلة 
التي متر هبا البالد. وقد رأى اجلميع كيف تعامل بن عيل مع احلراك النقايب والعاميل إذ واجهه 
بأبشع األساليب القمعية  فكانت النتيجة عديد القتىل واجلرحى باإلضافة إىل االعتقاالت 

ورضب العمل النقايب كمكسب من مكاسب املجتمع التونيس.
لكن بعد الفشل الذي مني به جتاه األحداث التي تعرضت هلا مدينة قفصة سنة 1980 
عىل إثر هجوم شنته جمموعة مسلحة بنّية االستيالء عىل احلكم  مدعومة يف ذلك من قبل 
النظام الليبي، عني بن عيل سفريا، هذه املرة، ببولونيا. وكان هلذا التعيني الوقع اليسء عليه 
حيث ينقل بعض املقربني منه أنه أصيب بحالة إغامء بمكتب وزير الداخلية عندما بلغه خرب 

عزله من منصبه.
كان بن عيل حيرص عىل أن حييط نفسه بمجموعة من األعوان من مستوى متدّن ويساعدهم 
عىل التدرج يف سّلم االرتقاء الوظيفي حتى يكونوا أداة طيعة له ومنهم من كان يف البداية حافظ 
أمن عادي تدرج برسعة عىل يدي بن عيل إىل حد بلوغ رتبة متقدمة يف األمن، حمافظ عام ثم 
مستشار أّول بالرئاسة. ومنهم من كان عون حدائق بحديقة البلفدير أصبح، بعد بضع سنني، 
مديرا للترشيفات بالقرص الرئايس، واألمثلة عىل ذلك عديدة ال يتسع هذا املجال لذكرهم. 
لذلك فقد متّكن من إنشاء حاشية تدور يف فلكه هّيأها واعتمد عليها  للوصول إىل سّدة احلكم. 
كان أحد هذه املجموعة عون أمن عادي، يعمل كسائق مسّخر لشؤون عائلة بن عيل، وملا تم 
تعيني هذا األخري سفريا ببولونيا جرى إبعاده من الوزارة من ضمن جمموعة كبرية حمسوبة عىل 
بن عيل. التحق للعمل حتت إمريت وقد فاجأين بأنه بقي عىل اتصال مستمر برئيسه السابق حيث  
كان يعرض أمامي رسائل يقول إنه تلّقاها من »املعّلم« ويقصد زين العابدين بن عيل. وكان 
رئيس املصلحة، عز الدين جنيح حني يّطلع عىل فحواها، كثريا ما حيذرين من التواصل معه 
ألنه عىل صلة مستمرة مع رئيسه السابق بن عيل وينقل له األخبار حول ما جيري يف تونس. 

وذات مرة سألته إن كان بن عيل سيعود إىل تونس أجابني » آهو راجع بقوة«.
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عىل إثر االضطرابات التي عاشتها الساحة االجتامعية التونسية سنة 1984 يف ما بات 
يعرف بأحداث اخلبز، دعي بن عيل من جديد من قبل الوزير األول ووزير الداخلية حممد 
مزايل ليتوىّل مهام مدير عام األمن الوطني، ثم يف مرحلة ثانية، يف 29 أكتوبر/ ترشين األول 

من نفس السنة مهام كاتب دولة لألمن الوطني  ثم وزيرا لألمن الوطني. 
يف 28 أفريل/نيسان 1986 عني وزيرا للداخلية. هنا تلتقي نزعة السلطة احلاكمة إىل 
التشّدد يف احلكم حتت تأثري احلراك املتنامي عىل الصعيدين السيايس واالجتامعي ال سيام 
من قبل االجتاهات اإلسالمية واليسارية مع الرغبة اجلاحمة لبن عيل يف التدّرج نحو املواقع 
البارزة باملشهد السيايس وباخلصوص يف جماهلا األمني حيث مل يكن خيفى ما عرف عن هذا 
الرجل من بطش وعنف جتاه كّل نفس معارض ورأي خمالف. وسيربز ذلك أكثر وضوحا 

عندما يصبح يف وقت الحق عىل رأس هرم الدولة.
يف نفس السنة 1986 وحتى تكتمل أبعاد التموقع األمني والسيايس، أصبح زين العابدين 
بن عيل، منذ شهر جوان/ حزيران، عضوا بالديوان السيايس للحزب االشرتاكي الدستوري 

مع ارتقائه يف شهر ماي/ أيار 1987 إىل رتبة وزير دولة مكلف بالداخلية.
فأكثر  أكثر  تنكشف  بدأت   ،1984 الوطني، سنة  مديرا عاما لألمن  تعيينه  تّم  أن  منذ 
مساعيه من أجل حتقيق غاية تراوده منذ سنوات وهي وصوله إىل القرص الرئايس بقرطاج. 
املاجدة  منذ غادرته  بالقرص  استقرت  التي  الرئيس، سعيدة سايس،  ابنة أخت  وبمساعدة 
وسيلة بورقيبة، انربى بن عيل يف حبك املكائد والدسائس من أجل أن تكون له عني تراقب 

ما جيري يف القرص..
لذلك سعى بكل الوسائل والطرق الستاملة بعض األعوان من سلك األمن الرئايس 
ملوافاته بام جيّد بني الرئيس احلبيب بورقيبة وبني ضيوفه ووزرائه ومستشاريه ومرافقيه. وقد 
أمكن له جتنيد عدد حمدود من األعوان من ذوي النفوس الضعيفة الذين استجابوا لطلباته 
اّتقاء لبطشه أو طمعا يف نفع قد حيصلون عليه. أما من يرفض االنجرار وراء هذه املامرسات 
فإنه يعرض نفسه إىل مكائد شّتى جتعله عرضة للمساومات والضغوط. فقد عمد بن عيل 
بواسطة بعض من يدورون يف فلكه إىل حتريض بعض من األمنيني عىل بعضم اآلخر إلضفاء 
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حالة من االرتباك والشك وانعدام الثقة داخل هذا اجلهاز األمني وبالتايل إرساء مناخ مالئم 
لتطويع العنارص املستهدفة واإليقاع هبم يف ممارسات خمّلة بواجب الوفاء للمهنة. من ذلك أنه 
عمد ذات مرة إىل التغرير بإطار بسلك احلرس الوطني لرسقة عدد من املسدسات الرشاشة 
»برييتا« تابعة ألعوان محاية ومرافقة الرئيس باملكتب اخلاص هبم والذي حيتّل موقعا يستحيل 
ليزّج هبم يف  برئيس اجلمهورية وذلك  املرافقة اخلاصة  إليه من غري أعوان فريق  الوصول 
متاهات املساءلة والبحث واملساومة عىل االنصياع ملا خيطط له من مؤامرات، لكن األمنيني 
ورئيسهم املدير العام آنذاك اهلادي الفايس تفطنوا إىل ما يدبر هلم من مكائد فظلوا أوفياء 

لضامئرهم رافضني خيانة األمانة التي يف أعناقهم.
كام عمد بن عيل إىل تلفيق هتم باطلة لبعض اإلطارات وإحالتهم بمقتضاها عىل أنظار 
التفقدية العامة لإلدارة العامة لألمن الوطني ضمن حتقيق إداري ليتظاهر، يف ما بعد، بالدفاع 
عنهم وإعفائهم مما نسب إليهم زورا ليجعلهم يسعون إىل كسب وّده والتقرب إليه، ومن ثّم 

يضحى من السهل عليه التغرير هبم ودفعهم يف االجّتاه الذي يرتضيه.
الذين  واملصّورين  اإلعالميني  بعض  مع  تعامله  يف  األسلوب  هذا  نفس  توخى  وقد 
يتواصلون مع القرص الرئايس سواء املرابطني به أو الوافدين عليه يف بعض مهامهم. كان 
حييطهم بحظوة واسعة ويساعدهم عىل قضاء شؤوهنم مقابل موافاته بام قد ينتهي إليهم من 
معلومات متعلقة بنشاط رئيس الدولة وتوجهاته. كل ذلك من أجل تأمني الرشوط املالئمة 

لتحقيق أهدافه الذاتية الضيقة. 
ينتهجها  التي  والسلوكيات  عيل  بن  يعتمدها  التي  العمل  لطريقة  قرب  عن  املتتّبع  إّن 
يالحظ دون عناء ما خيطط له الرجل يف املستقبل البعيد. ويربز ذلك عىل وجه اخلصوص يف 
مواقفه من مسألة تطوير األمن الرئايس الذي يعتربه حاجزا يصّده عن حتقيق مآرب قادمة، 
لذلك وجب إبقاؤه عىل حالة من الضعف والوهن. وكثريا ما تعارض يف منهجه هذا مع 
رأي رفيق الشيل مدير األمن الرئايس والذي يعّد من أنصار الدربة املستمّرة ويعتمد عىل 
املؤهالت واملهارات الفنية بعيدا عن الوالءات الشخصية. وانطالقا من حرصه عىل تطوير 
اجلهاز األمني الرئايس سعى الشيّل جاهدا من أجل االستفادة من التجارب املتقدمة فتمكن 
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من تنظيم زيارة استطالعية بفرنسا، كنت من ضمن الفريق املشارك فيها، إىل جانب كل من 
رفيق الشيّل نفسه والرائد حممد احللوي والوكيل أول حرس عاللة الشّوايل يف ضيافة وزارة 

الداخلية الفرنسية.

          املؤلف يف إحدى حصص التدريب لعنارص فريق التدخل واحلامية – صيف 1987

كنا نقوم يوميا مرفوقني بخبري فرنيس، جان لوي فيامنقي Jean Louis FIAMENGHI، يف 
نطاق التعاون الفني بني البلدين، بزيارة مراكز التدريب والتكوين العائدة بالنظر إىل احلرس 
الرئايس الفرنيس ونتابع التدريبات التي جتري لدهيم. وملا عدنا إىل تونس تطرقنا، يف تقييمنا 
هلذه الدورة، وتقرر بعث فريق خاص بالتدخل واحلامية GIP ورضورة جلب املعدات التي 
اّطلعنا عىل نجاعتها بفرنسا وهي هتم أجهزة  متطورة كحبال التسلق ومستلزماهتا ومعدات 
أوىل من  مبادرة  املختص وهي  األمني  اجلهاز  بشأن بعث هذا  الرأي  استقر  الغوص. وملا 
نوعها  يف األمن الرئايس، توّجه الشيّل بطلب يف الغرض إىل وزير الداخلية، زين العابدين 
بن عيل الذي واجه هذه الرغبة باملامطلة لفرتة طويلة اضطّر بعدها، عن مضض، للموافقة 
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يف حني كان يغدق األموال الطائلة وحيرص عىل توفري املعدات التقنية احلديثة إىل جانب 
خرباء ومكونني من أمريكا لتقوية فريق التدخل للحرس الوطني، »النمور السوداء«، الذي 
كان يعده خصيصا ملساعدته عىل االستيالء عىل احلكم من جهة ومن جهة أخرى سعيه إىل 
إضعاف األمن الرئايس الذي ال يعنيه يف يشء وحتى ال يبقى عائقا أمام وصوله إىل القرص. 

املؤلف ورفيق الشيل مع فريق التدخل واحلامية - سبتمرب/أيلول 1987

لقاءايت معه اتسمت دوما بالسلبية من جهته. وقد كان لذلك أثره السلبي عىل تدّرجي 
وارتقائي املهني غري أيّن مل أكن أعري اهتامما لذلك طاملا كنت أقوم بواجبي الوطني عىل الوجه 
املريض بشهادة كل رؤسائي ونظرائي ومن بينهم هو شخصيا إذ كان قد توىّل اإلرشاف عىل 
حفل تسليمي كأس أحسن رامي يف ميدان الرماية الرسيعة وذلك خالل شهر أفريل/ نيسان 
1979، ثم يف 14 أفريل/نيسان 1980 كان من بني احلارضين بصفته مديرا عاما لألمن 
الوطني يف حفل ختّرج فريق فلسطيني أرشفت عىل تكوينه وتدريبه يف اختصاص احلامية 
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املقّربة. وكان قد أرشف عىل هذا احلفل كل من وزير الداخلية إدريس قيقة بحضور وزير 
الدفاع رشيد صفر ورئيس األمن املركزي الفلسطيني هايل عبد احلميد أبو اهلول واللواء 

طارق أبو رجب.
مصادر عديدة تذهب إىل أّن لبن عيل، اعتبارا ملوقعه املهني كمدير للمخابرات العسكرية 
ومنها  األجنبية  املخابرات  من  بعدد  وارتباطات  عالقات  الوطني،  لألمن  عام  كمدير  ثم 
باخلصوص املخابرات األمريكية. ولعل هذا الرأي جيد منطلقا له يف اليوم الدرايس الذي 
انعقد يوم 11 جويلية / متوز 1986، أي قبل أقل من سنتني من استيالئه عىل احلكم. ومن 
املرّجح حسب املصادر أن يكون بن عيل، وألغراض ذاتية ليس هلا موجب مهني، هو من 
سعى وخطط لعقد هذا اللقاء الذي اجتمع فيه، باملدرسة القومية لألمن الوطني بصالمبو، 
رؤساء قاعات العمليات ورؤساء الفرق املختصة للتدخل والتكوين املستمر للحرس واألمن 
الوطنيني بوفد أمريكي متكّون من السفري األمريكي بتونس، بيرت سيبستيان وأربعة عنارص 

 .C.I.A من املخابرات األمريكية

املؤلف يتسلم شهادة املشاركة يف يوم درايس من طرف رئيس ديوان وزير الداخلية محادي قاللة  11 جويلية 
1986 ويظهر يف الصورة إىل جانب املسؤولني التونسيني اخلرباء األمريكان 
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السفري األمريكي بيرت سيبستيان صحبة محادي قاللة رئيس ديوان وزير الداخلية
يرشفان عىل اليوم الدرايس  11 جويلية 1986 بصالمبو

وحتت غطاء كيفية الترصف يف األحداث الكربى، تناول اليوم الدرايس موضوعا ليست 
له صلة من بعيد وال من قريب هبذه املسالة، بل اقترص عىل طرح قضية أخرى تتعلق باحلكم 
يف تونس. وكان السؤال املحوري الذي طرحه السفري األمريكي عىل املجموعة التي كنت 
من بينها هو كيف يمكن التعامل مع مسألة احلكم يف الوضعية التي عليها الرئيس احلبيب 
التي سيستمع هلا  العبارة  بورقيبة الذي استفحل به مرضه وطالت شيخوخته وهي نفس 

ويقرأها التونسيون كثريا بعد أقل من سنتني من هذا اللقاء.
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يظهر يف الصورة السفري األمريكي بيرت سيبستيان وبعض املسؤولني األمنيني ويظهر املؤلف جالسا عىل يسار 
الصورة يتابع احلوار 1986/7/11 . 

وإذا علمنا ما لدى بن عيل من طموح ال حّد له للوصول إىل سدة احلكم، واعتبارا ألمهية 
الكوادر التي واكبت جمريات امللتقى وشاركت يف فعالياته، ندرك بام ال يدع جماال للشك أن 
زين العابدين بن عيل هو من دعا إىل مثل هذا امللتقى ومّهد له الظروف التنظيمية الالزمة. 
فال غرابة إذا أن نرى بعض الكوادر احلارضة يف امللتقى والتي الحظت حتمسها وتفاعلها 
الالحمدود مع فحواه تتعهد، ليلة 7 نوفمرب/ ترشين الثاين1987 بمهام اسرتاتيجية يف تنفيذ 
العملية االنقالبية عىل احلكم وعزل الرئيس بورقيبة. كام نرى آخرين ينالون حظوة كبرية 
ويتموقعون يف مواقع متقدمة يف دواليب األجهزة األمنية والدبلوماسية عىل حساب نظرائهم 

من ذوي الكفاءة واملقدرة املهنية. 
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خالل صيف 1987 أنجزنا رشيطا سينامئيا وثائقيا حول فريق التدخل واحلامية »جيب 
اّطلع زين  GIP« وقدمناه خالل شهر أكتوبر، أي قبل شهر من استيالئه عىل احلكم. وملا 

العابدين بن عيل عىل هذا الرشيط، أبدى اعرتاضا عىل مقطع يتمثل يف حمادثة تليفونية بني 
مدير الترشيفات بوزارة اخلارجية ومدير إدارة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية، مل يرق 
له حيث يقّر أن إدارة الترشيفات بوزارة اخلارجية هي التي تتوىّل إسداء األوامر إلدارة أمن 
رئيس الدولة بخصوص زيارات الضيوف واضطررنا لتغيري املقطع  نزوال عند رغبته بآخر 
الزيارة  الداخلية بصدد دراسة  بوزارة  العمليات  بقاعة  أمنية سامية  يظهر اجتامع إطارات 
حيث يرى أن هذا األمر من مشموالت اإلدارة العامة لألمن الوطني دون سواها ليربهن 
مرة أخرى عن سعيه الدؤوب لتحييد كل من يقف يف طريقه نحو األهداف التي خيطط هلا 

والتي ال هتّم إال مصاحله الشخصية الضيقة.
ويف سبتمرب/أيلول 1987 أيضا ارتأى رفيق الشيّل إدخال حتوير عىل اإلطار العامل حتت إمرته. 
واقتىض هذا التحوير نقلتي وتعييني رئيس قاعة العمليات بإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات 
الرسمية بقرص الرئاسة بقرطاج. ويف نفس الوقت أرشف عىل مكتب التكوين والتدريب. لكن زين 
العابدين بن عيل مل يوافق عىل ذلك فرفض الطلب املقدم يف الغرض. ويف يوم 23 من نفس الشهر تم 

تثبيتي رئيسا للفرقة اخلاصة حلامية الفلسطينيني اعتامدا عىل برقية صادرة عنه شخصيا. 
ويف 2 أكتوبر/ ترشين األول 1987 وهو يف سن الواحدة واخلمسني من عمره، عني 
وزيرا أوال مع االحتفاظ بحقيبة الداخلية، وهي اآللية التي سيعتمدها بعد أقل من شهرين 
لالنقضاض عىل احلكم وخلع رئيس اجلمهورية التونسية احلبيب بورقيبة لتؤول إليه كافة 

مقاليد احلكم.  

التطبيع مع اسرائيل

يف حماولة منه إلرضاء الدوائر العاملية املتنفذة التي يرى فيها ضامنا لبقاء حكمه واستقراره، 
أذعن بن عيل للطلب اإلرسائييل بفتح مكتب مصالح إرسائيلية بتونس عىل إثر تدخل مبارش 
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من قبل وزيرة اخلارجية األمريكية مادلني أولربايت ومترير هذا الطلب إىل وزير اخلارجية. 
كان ذلك سنة 1996 يف ارتباط وثيق مع ما بدأت تّتسم به العالقات االرسائيلية الفلسطينية 
الفلسطينية عىل جزء من  الوطنية  السلطة  وبناء  أوسلو  اتفاقيات  تفامهات مرتّتبة عن  من 
االستجابة  أخرى غري  لبن عيل من خيارات  نرى  لذلك ال  املحتلة.  الفلسطينية  األرايض 
للطلب االرسائييل )األمريكي(. ثم إن مثل هذا اخليار مل يكن حمتوما بالنسبة لبن عيل فحسب، 
بل للعديد من احلكام العرب، وبذلك يكون املوقف الرسمي التونيس من الكيان الصهيوين 

قد اختذ مسارا يتسم بالتطبيع ضمن السياق السيايس العريب العام.
يف اليوم الثامن من أفريل/نيسان سنة 1996، بعد ثالث سنوات من أوسلو، انتصب 
مكتب املصالح اإلرسائيلية بالعاصمة التونسية بجناح خاص بأحد النزل الفخمة )نزل اهللتون 
سابقا(، وهو يف احلقيقة سوف لن يكون إال من أجل خلق موطن قدم إرسائيلية وخطوة نحو 
التطبيع. وقد أمكن لنا كأمنيني متعّهدين بمهمة احلامية واملراقبة رصد ما يقوم به اإلرسائيليون 
العاملون هبذا املكتب من أنشطة ال تنسجم مع األعراف الدبلوماسية املتعارف عليها. ثم 
عىل إثر العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة وتنفيذا ملقررات القمة العربية املنعقدة بمرص، 
اضطّر بن عيل إىل إهناء عمل هذا املكتب يوم 22 أكتوبر/ ترشين األول من سنة  2000 
بواسطة مراسلة رسمية من وزارة اخلارجية سّلمها حمافظ الرشطة عيل املستيرس رئيس مصلحة 
باإلدارة الفرعية للحامية اخلصوصية عىل الساعة الثانية فجرا. وبعد أسبوعني غادرت البعثة 
اإلرسائيلية تونس هنائيا بعد أن أمتت تسوية وضعية املركز الثقايف الذي كانت تنوي إقامته 
بتونس. وبني هذا التاريخ وذاك عاش الفريق األمني التونيس املكّلف والقائم عىل محايته 

وقائع ستبقى عالقة بالذاكرة.
كيف سيكون  التعامل مع هذا الكائن الغريب ال سيام من وجهة نظر اجلهاز األمني، 
فهو الذي سيتعاطى معه يوميا عىل أرض امليدان. لقد تم ترتيب هذا األمر عىل قاعدة قبول 
األمر الواقع من الناحية املبدئية لكن تراتيب ميدانية عديدة ستعطي ملا حدث معنى مغايرا 

وستجعل من دخول هذا الوافد كأن شيئا مل يكن.
اإلرسائييل  املكتب  رئيس  عىل  ستفرض  التي  القيود  خانة  يف  الرتاتيب  أوىل  تدخل 



394

من  تسعى  تراتيب  وهي  بتونس  بمهمتهم  يتصل  ما  كل  يف  وإداريني،  أمنيني  ومساعديه، 
بلد  يف  إرسائييل  مكتب  فتح  لقرار  السلبية  التأثريات  من  احلد  إىل  األمنية  املؤسسة  خالهلا 
جيمع كل مواطنيه عىل اعتبار إرسائيل عدّوا  ال يقبل التعامل معه. ومن أبرز هذه الرتاتيب 
عدم السامح لرئيس املكتب برفع العلم اإلرسائييل عىل السيارة التي يستخدمها مهام كانت 
االسباب واملناسبات، كسائر رؤساء البعثات الديبلوماسية، ومنع كل أفراد املكتب من القيام 
بدوريات أمنية  حول حميط مقر العمل.. كام ال يسمح للمرافق األمني للمكتب التجوال 
خارج املكتب وهو حامل سالحه الفردي أو جهاز الالسلكي. وكذلك حظر وضع علم 
منع موظفي  مع  مقرات سكناهم  أو  املكتب  بناية  إرشادات عىل  أو  أو عالمات  أو الفتة 
وبمثل  بتونس.  االرسائيلية  املصالح  ملكتب  تابعة  شعارات  أو  جمالت  توزيع  من  املكتب 
هذه الرتتيبات التي حرص األمنيون عىل تنفيذها بدقة ورصامة وحرفية، سوف لن يكون 
بمقدور أعضاء املكتب اإلرسائييل حتقيق ما قد يكونوا خططوا لبلوغه من أهداف تتخّفى 

وراء يافطة العمل الدبلومايس.
باإلضافة إىل ذلك فقد التزم األمنيون بفضل حّسهم األمني وشعورهم الوطني باتباع 
مراقبة  كالعمل عىل  الغرض  إليهم يف  الصادرة  بالتوجيهات  والتقيد  ناجعة  منهجية عمل 
األمني  بالواجب  التزامهم  ومع  وأجانب  تونسيني  من  اإلرسائييل  املكتب  عىل  املرتددين 
والوقائي املتصل بحامية املكتب والعاملني به، فإن الفريق األمني املكلف بحامية املكتب قد 
وّفق يف أداء مهمته بكيفية جتلب له االحرتام والتقدير. فاألمنيون يمتنعون، عند أداء مهمتهم 
عن قبول اهلدايا من أعضاء املكتب وكذلك رفض كل الدعوات املوجهة إليهم وااللتزام بأن 
ال تكون اللقاءات، وحتى الرضورية منها، بصفة منفردة. وينّم كل ذلك عن مدى ما حتىّل به 

األمنيون من حيطة وحذر يف تعاطيهم مع هذا احلضور اإلرسائييل ببالدهم.
وحيتفظ األمنيون بوقائع مهمة تتعلق بكامل الفريق العامل باملكتب وهم خاصة شالوم 
كوهني الذي ترأس املكتب منذ إحداثه إىل غاية 10 أوت/آب 1999 وقد خلفه عىل رأس 
املكتب اليهودي من أصل مغريب الذي يتكلم العربية بطالقة بني أومار من ذلك التاريخ 
إىل حّد غلق املكتب سنة 2000. يف ما يتعلق باألول فإنه مل يتمكن، رغم جهوده املضنية 
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توافق  فقد  الشاملية.  بالضاحية  للمكتب والسكن  املتكررة، من تسويغ مقرات  وحماوالته 
التونسيون، من السياسيني، عىل أن ال تتاح له فرصة االستقرار بمنطقة حتتضن أغلب رموز 
الدولة. وكان كّلام عثر عىل حمّل للكراء وسعى لتسويغه، تتعثر مساعيه، ومل يفلح يف النهاية 
إال يف اكرتاء حمل بأحد األحياء القريبة من العاصمة )نوتردام( بعيدا عن األماكن التي حرص 
عىل االقرتاب منها )األحواز الشاملية الراقية للعاصمة(. وكام فشل يف هذا األمر فإنه مل يفلح 
يف مسائل أخرى. من ذلك أنه سعى طويال إلرساء قاعدة للتطبيع الثقايف من ذلك أنه حصل 
عىل املوافقة إللقاء حمارضة عىل إحدى املدارج اجلامعية بمنوبة لكن واجهته احتجاجات 
تّم  أمنية حالت دون وصوله إىل اجلامعة.هكذا  طاّلبية واسعة واعرتضت موكبه حواجز 
التعامل مع أّول رئيس للمكتب اإلرسائييل، شالوم كوهني وليد العاصمة التونسية وطليق 
اللسان العريب، ال سيام اللهجة الدارجة التونسية. كان والده يملك شقة بشارع لندرة بمنطقة 
الباساج بالعاصمة. وبالقرب من املحطة األخرية خلط األرتال باملرسى، زار كوهني بيتا ترّبكا 
بجذع نخيل يقول عنه إن والده قد غرسه هناك يوم والدته. وزار أيضا بيتا باملدينة العتيقة 
بنابل يقول إهنا كانت عىل ملك عّمته وقد صادف أن رأته امرأة كانت تقطن بجوار عّمته 
فتعرفت عليه واحتضنته باكية اشتياقا أليام خلت مع أمه. ثم أّدى زيارة إىل بعض الدكاكني 
باملدينة العتيقة بنابل التي كان البعض منها عىل ملك عائلته. وقد استدّل عىل ذلك ببعض 
األحرف الالتينية التي ال تزال بارزة عىل الواجهات احلديدية للنوافذ. كام كان يقيض كامل 
صيفه لدى خالته ببيت هلا بضاحية الكرم، حتل به خالل الصيف، ثم تعود إىل إقامتها الدائمة 
بفرنسا. ويف سنة 1998 حدثت له واقعة آملته حيث أراد أن يزور معبد الغريبة بجربة بمناسبة 
االحتفال السنوي لليهود، خالل شهر ماي / أيار، لكنه مل يكن حمل ترحيب من احلارضين 

فغادر متأسفا قائال ملرافقيه »ارسائيل ليس هلا مكان بالغريبة«.
أّما الرجل الثاين باملكتب جدعون بيهار، فقد كانت جّل ترصفاته تبعث عىل االستغراب. 
لذلك اسرتاب األمنيون يف أمره والزموا ما ينبغي من احليطة يف التعامل معه. مل يكن من 
السهل فهم ما يرمي إليه من خالل الزيارات التي كان يقوم هبا واألحاديث التي جيرهيا مع 
من يالقيهم من املواطنني. كان اهتاممه خالل الزيارات مرّكزا عىل احلاالت السلبية كاملواطن 
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الذي تبدو عليه عالمات العوز والفقر واحليوانات التي يرى عليها مالمح اهلزال واملرض 
واملناطق الغابية التي طالتها بعض مظاهر التلف، لكنه كثريا ما هيتّم بمنابع املياه حتى بدا 
ملرافقيه األمنيني كأنه ذو شغف واختصاص يف علوم الطبيعة. لذلك امتدت زياراته إىل مناطق 

عديدة من شامل البالد إىل جنوهبا.
املعامل  عىل  اطلع  جندوبة  والية  ويف  القديمة،  اليهودية  البيعة  زار  الكاف  مدينة  يف 
التي ال  املنطقة احلدودية  بياضة  دراهم وبالرجييا ومّحام  بكل من طربقة وعني  األثرية 
يسمح الدخول إليها إال ملتساكنيها. وبوالية سليانة كانت له جوالت بجبل برقو وجبل 
الرصاص بزغوان وجبل بوقرنني بحامم األنف أين تعرض إىل حادث ال نظنه ينساه. 
مرافقه  تدخل  بعد  إال  منها  االفالت  له  يكتب  مل  السائبة  الكالب  من  مجع  هامجه  فقد 
بنزرت زار بحرية اشكل وكذلك سيدي  بوالية  النار عليها.  بإطالق  التونيس  األمني 
عيل املكي يف عديد املرات حيث كانت له مع القائم عىل شأن املقام حوارات تردد من 
خالهلا أن الويل الصالح املعني من أصل هيودي أوىص جدعون بمزيد االهتامم به. ويف 
جربة كانت له هبا مواعيد ملشاركة اليهود أعيادهم الدينية ومناسباهتم التقليدية، منها عيد 
العشوش وعيد العطر. وقد رافقه ذات مرة  يف جولته بجبل الرسج الواقع بني واليتي 
سليانة والقريوان فريق من املارينز األمريكيني العاملني بسفارة بالدهم بتونس. وخالل 
حركة  يف  روبار،  يدعى  األمريكيني  أحد  بادر  اجلبل،  من  العالية  املواقع  إىل  صعودهم 
ودّية، بإسناد املرافق األمني التونيس ملساعدته عىل الصعود، لكن هذا األخري امتنع بوّد 
مماثل مذكرا إياه ببيت شعري شهري لشاعر إرادة احلياة أيب القاسم الشايب: »من مل حيب 
صعود اجلبال *** يعش أبد الدهر بني احلفر«.  وملا  التبس األمر لدى األمريكي الذي 
ال يتكلم اللغة العربية، أوضح املرافق األمني ملخاطبه باللغة االنقليزية التي كان يتقنها 
أن صاحب هذا القول شاعر تونيس ذو صيت عاملي. أعجب األمريكي بام سمعه وعرّب 
عن رغبته يف احلصول عىل أعامل هذا الشاعر ليتمكن من االطالع عليها. ويف كل هذه 
املناطق التي زارها جدعون قد أتيحت له فرصة مجع الصور للغابات ومنابع املياه التي 
كان شديد احلرص عىل معاينتها واملعامل األثرية واملظاهر التقليدية حلياة املواطنني. كان 
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جدعون عىل شغف كبري بزيارة أولياء اهلل الصاحلني مثل أيب احلسن الشاذيل بالعاصمة 
وسيدي عيل احلطاب باملرناقية، باإلضافة إىل املعابد اليهودية بكل من املرسى والكرم 
ونابل. وينقل عنه مرافقه األمني التونيس أنه طلب منه أن يصحبه إىل أحد األهنج باملدينة 
العتيقة قرب باب بنات بالعاصمة ليطلع عىل أحد البيوت التي كانت يف األصل معبدا 
هيوديا. وقد تأكد من ذلك بوجود نجمة داوود عىل واجهة املبنى. وقد كان يستدل يف 

حتركاته ببعض املراجع لديه من كتب وخرائط.
جدعون بيهار هذا قد حاول ذات مرة، بشكل أو بآخر، خماتلة األمنيني التونسيني، حيث 
فثبتها  الذبذبات صوتا وصورة  بالبث عرب  أنه عمد إىل جلب أجهزة استكشاف، مرتبطة 
بإحدى الفوانيس ببهو مقر إقامته لتسجيل ما قد حيدث بالبيت عند غيابه، بعد أن انتابه شّك 
بأنه يف وضع مراقبة من قبل املصالح املختصة لألمن التونيس. غري أن ذكاءه مل يسعفه فوقع 
يف زّلة مهنية مل يقرأ هلا حسابا، حيث أمىض يف تركيب هذه التجهيزات فرتة صباحية كاملة 
كان من املعتاد أن خيصصها للعمل بمكتبه، فلفت بذلك انتباه األمنيني املرافقني، ثم القاؤه 
العلبة الكرتونية التي كانت حتوي األجهزة خارج املنزل قد عزز الشك لدهيم، خاصة بعد 
أن التقطوا العلبة واطلعوا عىل ما هو مرسوم ومدّون عليها من بيانات. ويكون بذلك قد 

أتاح هلم فرصة ثمينة مكنتهم من الكشف عاّم خطط له.
املظهر الثاين من مظاهر التطبيع الذي انخرط فيه بن عيل مع الكيان الصهيوين قبوله 
بمحض إرادته، سنة 2005 بمبدأ دعوة رئيس الوزراء اإلرسائييل أرييل شارون للمشاركة 
يف القمة العاملية للمعلومات. ولتفادي ما أثارته مثل هذه الزيارة من سخط وغضب، 
ومل  الوزراء.  رئيس  عن  نيابة  شالوم  سيلفان  اخلارجية  وزير  جميء  بقبول  األمر  انتهى 
يكتف شالوم بحضور فعاليات القمة بل تعداها إىل زيارة بعض املدن التونسية كمدينة 
قابس مسقط رأسه وجزيرة جربة احلاضنة للمعبد اليهودي »الغريبة« وموطن أكرب جالية 

هيودية بالبالد التونسية.
وتبقى قصة مكتب املصالح االرسائيلية بتونس راسخة بذاكرة األمن التونيس فيها جتّلت 

روح املسؤولية واملشاعر الوطنية.
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انقالب يف القيم واألعراف الديبلوماسية

 من أجل أن يكسب انقالبه عىل ويل نعمته الزعيم احلبيب بورقيبة رشعية ومهية سّمى بن 
عيل انقالبه تغيريا ونعته وأتباعه باملبارك ثم جعله عيدا وطنيا وعطلة رسمية خالصة األجر 
تقام فيهام احلفالت والندوات ويستقبل وفود املهنئني من إطارات الدولة وحزب التجّمع 
احلاكم واألحزاب األخرى وأعضاء السلك الديبلومايس املعتمد يف تونس، وباخلصوص 
إسناد ميداليات ذهبية من املال العام لكل من شارك يف انجاز عملية االنقالب. وكذا الوفود 
التي يستقدمها من اخلارج ويغدق عليها العطايا آمال أن تسهم يف تلميع صورته أمام الرأي 
العام الدويل الذي مل يستسغ بسهولة االنقالب عىل زعيم تارخيي مثل بورقيبة حيظى بسمعة 
طيبة، وبعد مدة قصرية اختلق باملناسبة عطلة مدرسية وجامعية تدوم أسبوعا يف حماولة منه 

لرتسيخ ذكرى يوم 7 نوفمرب حسب زعمه يف أذهان الناشئة.
غري أنه ابتداء من الذكرى الرابعة لالنقالب بدأ التوّجس من رفاق دربه باألمس من 
األمنيني من رشطة وحرس يستبّد به ومل يعد يرغب يف االلتقاء هبم فأوكل هذا األمر إىل 
املدير العام لألمن الرئايس بتخصيص يوم هلم لالحتفاء هبم وتكريمهم وعائالهتم خارج 

القرص الرئايس وبعيدا عن األضواء واإلعالم.
أمنيا  مرافقا  بصفتي  لالنقالب  اخلامسة  بالذكرى  احتفاله  أحرض  أن  األقدار  وشاءت 
بام  بتونس  الفلسطينية  القيادة  وأمن  الشخص  أمنه  عىل  ومسؤوال  عرفات  يارس  للزعيم 
خيّول يل مرافقته للقرص مرافقة لصيقة. وشهدت هذه املناسبة أول ظهور علني لزوجته ليىل 

الطرابليس التي كان تّزوجها قبل اشهر. 
وشاءت الصدف كذلك أن يصطحب الرئيس عرفات زوجته سهى الطويل التي كان 
قد بنى هبا قبل بضعة أشهر أيضا. كانت عالمات الرسور بادية عىل حميا سهى وهي يف أول 
ظهور علني رسمي هلا كزوجة للزعيم عرفات وبمناسبة احتفالية كربى حتظى بتغطية إعالمية 
واسعة وكان الطاقم اإلعالمي الفلسطيني املرافق للزعيم عرفات ومصّوره الشخص حممد 
الرواس يف أوج نشاطه يسعى ألن خيّلد أّول مناسبة رسمية كربى حترضها قرينة رئيسه بصور 
ولقطات رائعة مع علية القوم وضيوفهم، ولكن يبدو أن الطاقم اإلعالمي املحيط بالرئيس 
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أن  فبمجّرد  الديبلوماسية،  األعراف  املجايف ألبسط  الفظ  األمنية وسلوكه  عقليته  استعاد 
ما  انتزاع  تم  الرئايس  للقرص  االستقباالت  قاعة  باب  من  األوىل  القدم  للمصّور  خرجت 
لديه من أفالم بتعليامت من جهات عليا بالقرص غري آهبني بحرمة اإلعالم وحرمة املكان 
واملناسبة وباحلضور وبمكانة الضيف وأدب الضيافة وقواعد السلوك الديبلومايس. وأترك 
للقارئ تصّور وقع احلدث يف نفوس الضيوف. وقد اعرتضت شخصيا عىل احلدث وأظن 
أن اعرتايض قد يعني عىل تفسري بعض األحداث املؤسفة التي وقعت يل واملظامل التي سّلطت 
عيل فيام بعد وهنا ال يسعني إال أن أنّوه بام أظهره أبو عامر من رحابة صدر وتقبل العملية 

وكأن شيئا مل يكن ودعا زوجته ومصّوره اخلاص اللذين اغتاظا لألمر إىل جتاوز ما حدث.
يوم 14 جانفي/  كانون الثاين2011 اضطرته االنتفاضة الشعبية، يف حيثيات ال تزال 
غائمة، إىل الفرار صحبة أفراد من عائلته مستجريا باململكة العربية السعودية  خمّلفا وراءه 
إرثا سياسيا واقتصاديا واجتامعيا ثقيال سوف لن يكون من اليسري إصالحه يف ظل سريورة 

تزداد تعقيدا كل يوم وتنبئ بأن الوضع باق عىل حاله.

املجموعة األمنية 1987

نحن املجموعة األمنية املذكورة أسامؤهم ضمن هذه العريضة، وقد تعرضنا إىل مظلمة 
تارخيية وبقي موضوعنا من املسكوت عنه طيلة 23 سنة. وقد حان الوقت لكشف الغطاء 
عن هذا املستور بعد أن نفد صربنا وحتّملنا اإلهانة والتعذيب والسجن واملالحقات لعائالتنا، 
وقد سقط منا ضحايا حتت التعذيب بوزارة الداخلية بأيدي زمالئنا. لقد تراءى لنا من املفيد 
واملناسب االنطالق، لدى تعرضنا إىل ملف ما سمي باملجموعة األمنية، من مدخل العريضة 

املوجهة إىل وزير العدل، يف احلكومة االنتقالية الثانية بعد الثورة، األزهر القروي الشايب.
10 فيفري /  جاءت العريضة املسجلة بمكتب الضبط املركزي لوزارة العدل بتاريخ 
شباط 2011، أي بعد أقل من شهرين من هروب الرئيس زين العابدين بن عيل وإسقاط 
نظامه. والعريضة ممضاة من طرف أكثر من أربعني )40( إطارًا أمنيًا ترتاوح رتبهم بني الرائد 
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وضابط الرشطة وحافظ األمن واملفتش والوكيل والعريف والعريف األول وهم ينحدرون 
من عديد املناطق الداخلية للبالد.

لنتبني مدى  املجموعة  اآليت هلذه  التوصيف  عند  نقف  الوثيقة  خالل هذه  من 
مالءمته للواقع. التوصيف املضّمن هبذه الوثيقة يقول: »كنا بحكم مواقعنا بالداخلية 
يوم 6 نوفمرب / ترشين الثاين 1987 ليال نراقب التحركات الغريبة والغري عادية 
وأحسسنا بأن هنالك بداية انقالب وشيك سيقع، ولكننا مل نترصف بام يعّطل هذا 
األمر والدليل عىل ذلك أن أحد أفرادنا، الصادق الغضبان، من فرقة الطالئع للحرس 
الوطني كان أّول من دخل القرص اجلمهوري يف تلك الليلة وكذلك الضابط الطيار 
لطفي الفخفاخ هو الذي نقل بورقيبة من قرص قرطاج إىل مقر إقامته بمرناق. أما 
أفرادنا من فرقة مقاومة اإلرهاب بالنظام العام، فهم الذين أوقفوا بعض الوزراء 
وكذلك الرائد املنصوري الذي كان مرشفا عىل قاعة العمليات العسكرية. وللعلم، 
لو أن أحدا منا أطلق رصاصة يف اهلواء قرب قرص قرطاج ألدى ذلك إىل مواجهة 
كبرية بني األمن الرئايس واحلرس التابع للحبيب عامر ولكن حرصنا عىل أن تكون 
التعليامت واضحة وعدم التعرض لالنقالب بل كانت تعليامتنا هي تقديم املساعدة 

ألن ما نرجوه هو حصول التغيري«.
تبني من خالل ما سلف بيانه أننا أمام حلظة تارخيية يتجاذهبا تياران يتوازيان يف 
اهلدف واملهمة، األول متثله املجموعة األمنية اإلسالمية والثاين جيسده الوزير األول 
حينذاك زين العابدين بن عيل. ويتمحور اهلدف املشرتك يف اإلطاحة بالرئيس احلبيب 
بورقيبة، لكن لكل من الطرفني املجتمعني حول هذه املهمة أسبابه ومنطلقاته. ففي 
حني يزعم اإلسالميون أن هدفهم من إزاحة بورقيبة يكمن يف محاية اإلسالم من 
مظاهر االنحراف والتغريب، كان بن عيل يتوق إىل السيطرة عىل املشهد السيايس 
ومل يكن له من حل لبلوغ مقصده إال حتييد املجموعة األمنية وقطع الطريق أمامها 
واحليلولة دون وصوهلا للحكم لعلمه املسّبق بذلك، وهو املتموقع عىل رأس اهلرم 

األمني واملخابرايت والسيايس.



401

احلدث الصدمة

يف ظهر يوم السابع عرش من شهر نوفمرب / ترشين الثاين 1987، أي بعد عرشة  
أيام من انقالب الوزير األول زين العابدين بن عيل عىل نظام بورقيبة، تلقيت اتصاال 
هاتفيا من رئييس املبارش، مدير إدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ليسألني 
عاّم إذا كان حافظ األمن عبد الرؤوف الراييس يعمل حتت إمريت، فأفدته بأنه يعمل 
وأنه  الشط  بحامم  الفلسطينية  القيادة  بمقر  اخلاصة  للمصلحة  التابع  األمن  بمركز 
اآلن يف راحة دورية فأمرين بإحضاره وتسليمه يف التّو إىل إحدى املصالح باإلدارة 
العامة لألمن الوطني. وانتهى بمفاجأيت بقوله أن املعني باألمر ينتمي حلركة االجتاه 

اإلسالمي املحظورة.
اصطحبت معي مفتش رشطة، اهلاشمي بوبكرالذي يعرف مقر سكناه وتوجهت إليه 
بإحدى ضواحي العاصمة. ومن ثم جلبته إىل حيث أمرين رئييس املبارش. وعند وصولنا، 
كان أول لقائنا مع املنصف بن قبيلة، اإلطار السامي بإدارة أمن الدولة ليصبح مديرا هلا يف 
وقت الحق، والذي ما إن شاهد العون املجلوب أمامه حتى باغته بصفعة شديدة صارخا 

يف وجهه » تبحث عن عناويننا يا....«.  
يف البداية، أنكر مرافقي ما وّجه إليه من هتم فتّمت مكافحته مع زميل له، الطيب بالضياف 
1985، للعمل باإلدارة العامة لألمن الوطني  الذي كان عمل معي قبل أن يلتحق، سنة 

)مصلحة الوثائق(.
وقد أفادين الباحث األول يف القضية التابع إلدارة أمن الدولة أن الطيب بالضياف والذي 
اليوم  اعرتف بأنه مكلف مع زميله الذي أحرضته للتّو بجمع  تم إيقافه فجر نفس ذلك 
بالتحديد ما هي األهداف احلقيقية من وراء هذا  عناوين اإلطارات األمنية ولسنا ندري 
العمل ما عدا ما أمكن استنتاجه من اعرتافات توحي بأن مجع هذه العناوين كان هيدف إىل 
مراقبة أصحاهبا واإلعداد إلمكانية حتييدهم وشّل حركتهم عندما حيني موعد تنفيذ ما كانت  
احلركة اإلسالمية ختطط له من عمل يتمحور باألساس يف حترير سجنائهم، وإن اقتىض األمر 

إزاحة بورقيبة واالستيالء عىل احلكم.
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ويضيف حمدثي يف نفس السياق أن حركة االجتاه االسالمي قد سّخرت ألحد عنارصها 
من األمنيني املجّندين العاملني بإحدى قاعات العمليات لألمن الوطني سيارة أجرة )تاكيس( 
متّكنه من التنقالت التي تتطلبها املهمة املوكولة له واملتمثلة خاصة يف إبالغ ما يصدر عن 
العمليات من قرارات مدامهة تستهدف كوادرها وعنارصها إىل جانب استعامهلا يف  قاعة 

مهام أخرى خاصة باحلركة.
متّلكني ذهول شديد للحالة املتدهورة التي كان عليها الطيب بالضياف حيث كنت أراه، 
من فرط التعذيب الذي سّلط عليه، منهكا، متهالكا عىل نفسه، غري قادر عىل الوقوف وبالكاد 
أن ينطق بكالم. وازداد تأّثري ملا أعلمه لدى الرجل من كرم األخالق وحسن السلوك وتفانيه 
يف سبيل الصالح العام، وهي نفس الصفات التي ألفتها لدى زميله الذي أحرضته. وكانت 

عالقتي هبام االثنني قائمة دوما عىل االحرتام والتقدير والتعاون الفّعال.
وهنا وقفت عىل مظهر آخر عىل غاية من البشاعة واخلطورة من مظاهر العسف والظلم 
الذي يتعرض له بعض األمنيني يف تونس شأهنم يف ذلك شأن كل مواطن تونيس تسّول له 
واملرجعيات  السياسية  املنطلقات  النظر عن  االستبداد. وهذا برصف  نظام  نفسه مواجهة 

العقائدية والفكرية هلذا أو ذاك.
كان هلول ما شاهدته يف ذلك اليوم الوقع اليسء عىل نفيس وقد متلكتني حالة من الذهول 
ليس من اهلنّي حتّملها السيام وأين مل أكن أتوقع أن يكون اثنان من خرية األعوان الذين عملوا 
معي منخرطني يف تنظيم سيايس رّسي يعمل عىل قلب نظام احلكم. وقد تضاعفت دهشتي ملا 
علمت، فيام بعد، أن من ضمن املجموعة األمنية هذه، زمالء آخرين، أذكر من بينهم اهلادي 
العياري ومصطفى بوقرة وعيل احليدري منتسبني إىل وحدات أخرى من الرماة املتميزين 
الذين كانوا، وأنا من ضمنهم، يتنافسون يف احلصول عىل أوىل املراتب يف فن الرماية خاصة 
عند االحتفال بالذكرى السنوية لتونسة األمن الوطني. كانوا من ذوي مهارة يف الرماية وبراعة 
يف تفكيك املتفجرات وإبطال مفعوهلا وقد كان أحدهم مفتش الرشطة، خالد خليفة، حيظى 
بتقدير خاص من وزير الداخلية زين العابدين بن عيل الذي أوفده مرارا إىل اخلارج لتطوير 

قدراته يف ميدان استعامل املتفجرات.
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املؤلف يتوسط الصف اخللفي مع جمموعة من زمالئه يف وقفة تذكارية بعد االنتهاء من حفل تكريم بمناسبة ذكرى 
تونسة األمن الوطني أوائل الثامنينات ويف يسار الصورة يظهر خالد خليفة

ومن غرائب األمور أن مفتش الرشطة املذكور كان يرافقني قبل مدة قصرية يف معاينة 
قاعة اجللسات باملحكمة العسكرية بثكنة بوشوشة بباردو والتي جرت فيها حماكمة املنتمني 
حلركة االجتاه اإلسالمي قبل أسابيع من إلقاء القبض عليه واكتشاف أمر انتامئه للمجموعة 

دون أن أالحظ شيئا يثري االنتباه.
ومن خالل ما بدأ يترسب من معطيات ومعلومات من خالل جمريات التحقيق، تبني 
أن املجموعة األمنية متثل اجلناح العسكري لنظيم االجتاه اإلسالمي وهو تنظيم سيايس ذو 

مرجعية دينية إسالمية.
كانت اجلامعة تعمل يف تلك الفرتة عىل تنحية الرئيس بورقيبة ملا آلت إليه األمور، يف رأهيم 
من تدهور، عىل أساس أهنم حيتّلون مواقع ختّول هلم حسن التقدير. كام يزعم بعض قياديي 
املجموعة أن أهدافهم مل تكن من أجل حتقيق مآرب شخصية ومكاسب حزبية، وإنام تنحرص 
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مساعيهم يف إصالح وضع البالد املرتدي حتت احلكم البورقيبي حتى أهنم، ملا سبقهم زين 
العابدين بن عيل إىل ما كانوا خيططون له بيوم واحد، مل يتخذوا أي إجراء إلفشال مهمته، 

بل ساعدوه عىل إنجاحها.
احلكم  نظام  مع  الرصاع  مالمح  »أن  بالضياف  الطيب  لنا  يؤكد  الشأن  هذا  يف 
عاجزا  وأصبح  السن  يف  الرئيس  طعن  ملا  خاصة  أيامه  آخر  يف  تعّمقت  قد  البورقيبي 
طرف  عىل  كان  بورقيبة  به....  املحيطني  أيدي  بني  سقط  الذي  احلكم  دفة  إدارة  عن 
نقيض مع اإلسالميني ألنه كان يعمل من أجل بناء جمتمع حداثي عىل النمط الغريب 
وخاصة الفرنيس، واإلسالمّيون يعارضون هذا التوجه. ويضيف حمدثنا أن »مسؤولية 
املجموعة  بدأت تكتسب أمهية أكرب بعد سنة 1986 أي بعد صدور سلسلة من األحكام 
واإليقافات، وقتها تم استنفار عنارصنا املتواجدين بعديد اإلدارات األمنية كإدارة محاية 
أمن الشخصيات وإدارة العمليات وإدارة االستعالمات وإدارة األمن العمومي وإدارات 
أخرى، لكن عملنا مل يزل إىل هذا احلد مقترصا عىل اجلانب االستعالمايت  واملخابرايت، 

وكان عدد املجموعة قد جتاوز املائة عنرص أمني.
»أن  إىل  صحايف  ترصيح  يف  العمري  الصحبي  الدكتور  يشري  املوضوع،  نفس  ويف 
الرشارة األوىل لبداية النشاط الفعيل هلذه املجموعة هو يف سبتمرب / أيلول 1987 عندما 
بدأت حماكمة اإلسالميني. صائفة 87 كانت صائفة ساخنة، فيها عديد املواجهات بني 
17 ديسمرب /  النظام... وحتديد حماكمة جديدة لإلسالميني يف  اإلسالميني وبوليس 
كانون األول 1987 عّجل بتحرك اجلهاز الرسي وبعمله يف استجالب األسلحة من 
أوروبا وتقررت عملية مدامهة السجون يوم األحد 8 نوفمرب / ترشين الثاين 1987 
إلنقاذ قيادة االجتاه اإلسالمي الذي ينتظر بعضها حكام باإلعدام... وإحداث رجة يف 
احلكم البورقيبي قد تؤدي إىل انقالب عىل السلطة، لكن وقع القبض عىل القيادي حممد 
شامم الذي كان حيمل قائمة بأسامء الضباط العسكريني واألمنيني املشاركني يف إعداد 

خطة املدامهة وكشفت بالتايل أوراق العملية «.
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بعد الثورة انكشفت احلقائق

التونسية  2011 والثورة  أيلول  السادس من سبتمرب/  بعد سنني طوال، وحتديدا يوم 
تعيش عامها األول، تعيش حلظة املخاض حيث ستنجب، بعد شهر مولودها الرشعي األول 
األمن  ألتقي من جديد، بمصحة  أن  الصدفة وحدها  التأسييس، شاءت  الوطني  املجلس 
الوطني ببوشوشة، بعد ربع قرن تقريبا، بزمييل الطيب بالضياف، ذاك الذي رأيته ذات يوم 

بأروقة إدارة أمن الدولة خائرة قواه مل تكن رجاله قادرتني عىل محله.
بعد فسحة من استعادة الذكريات، سألته، يف سياق عفوي، عن الدوافع التي أدت به 
وزمالئه إىل االنخراط يف املجموعة والقبول بالتخطيط لقلب نظام احلكم رغم ما يعلمه 
اجلميع من خطورة ما أقدمتم عليه يف حالة انكشاف أمركم ومنيت حماولتكم بالفشل. كان 
رّده يف ذلك اليوم خمترصا لكنه عاد من الغد برسالة حيتفظ هبا منذ أن وجهها، من داخل 
السجن، إىل شقيقه يرشح له فيها األسباب التي جعلته ينتسب هلذا التنظيم السيايس، حركة 

االجتاه اإلسالمي.

األسباب الرئيسية التي تضمنتها الرسالة يوردها الطيب بالضياف كام ييل:

تغّول السلطة التنفيذية، من الوزير إىل العمدة، وتنافسها عىل انتهاك حرمة الدين   )1
والتعدي عىل رموزه وشعائره. يف هذا السياق، يقول الطيب بالضياف يف رسالته 
خماطبا أخاه »أال تذكر يوم كنت بجامع التوبة )خالل سنة 1984( بحي الزياتني 
تتابع درسا للشيخ حممد اهلادي الزمزمي ملّا دخل معتمد العمران عامر قريعة رفقة 
رئيس مركز الرشطة باملكان وبعض أعوانه دون حتى أن ينزعوا أحذيتهم، فعمد 
املعتمد إىل إنزال الشيخ من عىل املنرب ثم صفعه متوّجها إليه بكالم ناب وأخرجه 
عنوة من املسجد فاغتظت مما جرى، رغم صغر سنك، وقمت بحرق نادي الشعبة 
الدستورية باحلي ردا منك عىل انتهاك حرمة املسجد والدرس والشيخ وما تبع 

ذلك من الزج بك يف السجن وما سلط عليك من أنواع التعذيب.
تعمد الدولة، منذ االستقالل، حماربة الدين وسعيها املتواصل إىل جتفيف منابعه   )2
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وهتميش املتدينني وحماربتهم يف معتقدهم وعباداهتم ومن أهم اإلجراءات يف هذا 
تعليم  وهتميش  القرآن  حتفيظ  ومدارس  والكتاتيب  الزيتونة  جامع  غلق  الباب 

الشعائر الدينية.
التحريض عىل انتهاك األخالق العربية اإلسالمية وسّن القوانني املساعدة عىل ذلك.  )3
تعّمد خرق قوانني الرشيعة اإلسالمية باخلصوص فيام يتعلق باألرسة واألحوال الشخصية.  )4
 من خالل املعطيات الواردة باملراسلة التي انطلقنا منها والتوضيحات التي قّدمها الطيب 
بالضياف نتبنّي بصفة أولية أن اخلالف القائم بني نظام احلكم، يف العهد البورقيبي منحرص يف 
خمالفة هذا النظام للرشيعة اإلسالمية أكثر من أي يشء آخر، بام يوحي أن بورقيبة يكفيه أن 
يتامهى، يف سياسته مع الرشيعة اإلسالمية، حتى يصبح مقبوال ومل يعد هنالك ما يدعو ملخالفته 
لتتعّزز  اإلسالمية  الرشيعة  مع  بالتوافق  بورقيبة  وليكتفي  عليه.  واالنقالب  معارضته  أو 
رشعيته برصف النظر عن سياساته ومواقفه يف املجاالت األخرى االقتصادية واالجتامعية 

والسياسية والثقافية وغريها، ليصبح اخلالف يف هناية املطاف مسألة أخالقوية ال غري. 
 كام يتبنّي من ناحية أخرى أن املجموعة األمنية مل تكن يف تقاطع مع ما يسعى إليه بن 
عيل بل يّتحدان يف نفس اهلدف مع اختالف يف املنطلقات املرجعية يف الظاهر عىل األقل، إذ 
كثريا ما تظاهر بن عيل هو أيضا برعايته للدين فهو »حامي محى الدين« وال تزال صورته يف 
البقاع املقدسة وهو يذرف الدموع خشوعا عالقة باألذهان. غري أن هذا الوفاق سيتغري مع 
مرور الزمن يف منظور احلركة اإلسالمية لريتبط بعبارة فيها ما فيها من احلرسة والندم والتي 

تقول »الثمرة وقعت يف سنة 1987 يف غري األيدي التي أنضجتها«.

منهجية عمل املجموعة األمنية

يقول الطيب بالضياف يف هذا الصدد: » يف املراحل األوىل كانت املهامت التي يعهد لنا 
هبا حمدودة وتقترص عىل تسهيل بعض املأموريات ذات الصلة بأمن عنارصنا وسالمتهم. 
إشعاره  إىل  مجيعا  هنرع  زمالئنا،  أحد  عن  تفتيش  أمر  بصدور  يفيد  بخرب  نتبّلغ  عندما  كنا 
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باألمر باحليطة والعجلة التي تؤّمن له إمكانية االختفاء عن أعني البوليس. ومن خالل هذا 
الرشح يتبني أن احلركة اإلسالمية قد متّكنت من استاملة هذه املجموعة األمنية إىل براجمها 
كالتبليغ  األمنية  املؤسسة  استخباراتية من داخل  توظيفها ألغراض  ثّم  وأطروحاهتا ومن 
عام يّتخذ من إجراءات ضد عنارصها حسب ما تقتضيه الرضورة واطالع القيادة السياسية 
للحركة عليها. ومثال ما قامت به املجموعة أنه ملا صدر حكم غيايب بالسجن عرشين سنة 
يف حق الطالب اهلاشمي احلامدي وأصبح مطلوبا للعدالة، قامت عنارص املجموعة برتتيب 

هروبه عرب احلدود اجلزائرية التونسية.

خطة عمل املجموعة األمنية

أوردت جريدة الرشوق التونسية يف إحدى أعدادها الصادرة خالل شهر نوفمرب / ترشين 
الثاين 1988ما يفيد بأن املجموعة األمنية كانت ختّطط للهجوم عىل ثكنة فرقة قوات النظام 
العام ببوشوشة. وكان أحد العاملني ضمن فريق اخليالة املعروف بوعيده وهتديده بمحق 
فرقة البوب )فرقة النظام العام( اعرتف، لدى استنطاقه من طرف إدارة أمن الدولة، بأنه 
يعمل ضمن جمموعة ختطط لالستيالء عىل الثكنة بالقوة. وذكرت الصحيفة أن أحد عنارص 
املجموعة اقتيد إىل مقرات أمن الدولة وقدم اعرتافاته كاملة بشأن اخلطة املرسومة للسيطرة 
عىل ثكنة بوشوشة وعن أسامء بقية أفراد املجموعة. ونقلت الصحيفة أن انطالق تنفيذ خطة 
االستيالء عىل الثكنة كان مقررا ليوم االثنني8 نوفمرب / ترشين الثاين املايض وبالتحديد عىل 
الساعة الثامنة والنصف صباحا... كان مقررا يف ذلك الوقت أن يتجمع فوج قوات النظام 
العام بمختلف وحداته حلضور التجمع األسبوعي الذي يرتأسه اآلمر العقيد مدير إدارة 
فرق النظام العام، عبد الفتاح جراية... وكانت اخلطة تقتيض أن يدخل أفراد املجموعة إىل 
الثكنة أثناء التجّمع األسبوعي من باب الورشة لتجنب إثارة انتباه أعوان احلراسة ثم التوجه 
نحو أحد خمازن الذخرية وحتييد حراسته واالستيالء عىل األسلحة والذخائر واملتفجرات... 
إثر ذلك يتوجه أفراد املجموعة إىل ساحة التجّمع حيث تكون قد جتمعت قوات ترتكب من 
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وحدات عديدة:  قيادة الثكنة – حوايل 4 رسايا من فرقة النظام العام – فريق املدرعات – فريق 
اخليالة – فريق األنياب – فريق مقاومة اإلرهاب.

وكانت اخلطة تقتيض يف هذا الوقت إطالق النار عىل عنارص القيادة التي تقف أمام الفوج 
املتجّمع... ويف حالة نجاح اخلطة وتصفية قيادة الثكنة، كان مقّررا االستيالء عىل مكاتب 
العاصمة إىل  بأهنج  العاملة  الوحدات  أفراد املجموعة إدخال كافة  يتوىّل أحد  القيادة وأن 
الثكنة وذلك عن طريق إعطاء أوامر بواسطة اجلهاز الالسلكي املوجود يف قاعة عمليات 
الثكنة. وكانت اخلطة تقتيض يف األخري جتميع خمتلف وحدات فرق النظام العام من جديد 
ثم االنطالق هبا جمددا نحو أهداف تقع خارج الثكنة مع إعطاء دور فعال لفريق املدرعات 

التابع لقوات النظام العام.
غري أن ما أوردته الصحيفة مغاير متاما للحقيقة وال يمّت للواقع بصلة وهو كالم حيتاج 
إىل تدقيق. ويقول الطيب بالضياف إن حقيقة ما حدث تكمن يف أنه تّم، يوم 5 نوفمرب / 
 7 يوم  انقالب بن عيل  بعد  ثم  القبض عىل بعض عنارص املجموعة   1987 الثاين  ترشين 
نوفمرب / ترشين الثاين تم إيقاف عدد آخر من عنارص املجموعة يف حني حتّصنت عنارص 
أخرى بالفرار خارج البالد. ويؤكد الطيب أن العنارص التي تّم القبض عليها قبل االنقالب 
ثالثة  ملدة  سيتغيبون  بأهنم  عائالهتم  إبالغ  إىل  فيها  تدعوها  قيادهتا  من  تعليامت  تلّقت  قد 
أيام يف إطار مأمورية مهنية تغطية عىل بعض األعامل املتصلة باملهامت الرسية املوكولة هلم. 
وحدث أّن أحد عنارص املجموعة عون األمن البشري الفايدي قد طلب من خاله، وهو إطار 
أمني، إيصال مبلغ مايل ألرسته فسأله عن سبب ذلك فأجابه بأنه سيتغيب بعض األيام يف 
مهمة مرتبطة بعمله. وبحكم اّطالعه عىل املجريات األمنية اشتبه اخلال يف األمر فقرر إبالغ 
ذلك إىل رئيسه آمر الفوج الذي اسرتاب يف ترصفاته فقرر إحالة األمر إىل اإلدارة العامة 
لالستعالمات. وصادف أن كان عبد اهلل غريس، الكاتب اخلاص ملدير االستعالمات، من 
املنتمني للمجموعة األمنية فقّرر ملا تناهى له اخلرب بمخابريت، اختلط علينا األمر فبدأنا نتطارح 

فرضية هتريب العون املوقوف أو إخفائه.
ويف هذا السياق، يفيد الطيب بالضياف أن السيد الفرجاين املكّلف آنذاك بالتنسيق بني 
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القيادة السياسية واملجموعة األمنية مل يكن يف مستوى املسؤولية املناطة بعهدته، حيث عمد 
إىل قطع كل صالته بنا منذ 5 نوفمرب / ترشين الثاين 1987، تاريخ الكشف عن أّول عنرص 
مّنا، إىل غاية يوم 17 من نفس الشهر حني تم إيقايف رفقة عبداهلل غريس وقد كان من املفرتض 

هتريبنا، مثل غرينا، إىل خارج البالد للحّد من اخلسائر البرشية يف صفوف التنظيم.
وينهي الطيب بالضياف حديثه بمسألة عىل غاية من األمهية يتأكد من خالهلا ارصار بن 
عيل عىل توريط  املجموعة يف كّل األحوال وإبقائهم حتت طائلة القانون، حيث يرّص بن عيل 
عىل التنصيص يف حمرض التحقيق عىل أن املجموعة األمنية أّجلت العملية االنقالبية حتى 
يتسّنى له بذلك وتعسفا تلفيق التهمة واثبات توّرطهم، لكن يؤكد الطيب أن العملية تقرر 
املأمول من ورائها قد  بإرادة من املجموعة األمنية نفسها باعتبار أن اهلدف  إلغاؤها هنائيا 
حتقق ومل يعد هناك من موجب لتأجيلها. ويذكر الطيب يف هذا الصدد أن الضابط الباحث 
بأمن الدولة عيل الدريدي قد أطرد من عمله بتلك اإلدارة عقابا له لعدم امتثاله لذكر عبارة 

»أّجلت العملية«.

اخللفية السياسية والفكرية للمجموعة األمنية

كل جمموعة أمنية عىل هذه الشاكلة من املفرتض أن تكون تعبرية عسكرية ملنظومة سياسية 
وفكرية قائمة البنيان واهليكلة وهي التي حتّركها وتوّجهها طبقا لرباجمها وأهدافها. ويثبت 
تاريخ احلركات السياسية املعارضة لنظام احلكم أن أغلب هذه احلركات تؤسس لنفسها 
بعيدا عن  يكون  السياسية. لكن ذلك  انجاز خططها  متّكنها من  التي  العسكرية  أجنحتها 
املؤسسات األمنية والعسكرية للدولة إال أن هذا املعطى ال ينسحب بالرضورة عىل احلركات 
التي تبني مسارها )أو تدعي ذلك( عىل التغيري السلمي للوضع السيايس واالجتامعي الذي 
تراه غري سوّي. فهل يمكن اعتبار املجموعة األمنية التي نتحدث عنها يف هذا السياق جناحا 
عسكريا حلركة سياسية وفكرية تنشط يف املجتمع التونيس وتسعى إىل قلب نظام احلكم وآلته 
القمعية االستبدادية؟. وإذا كان األمر كذلك فام هي املؤرشات الدالة عىل الطابع العسكري 
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هلذه احلركة السياسية التي تنقل لنا الوثائق واملصادر أهنا تطورت يف تسميتها – وأهدافها 
– من اجلامعة اإلسالمية يف بداية السبعينات من القرن املايض ثم تغريت لتصبح بعد فرتة 
حركة االجتاه اإلسالمي لتصبح يف آخر املطاف، حركة النهضة يف حماولة منها لالبتعاد عن 
الصفة الدينية التي الزمتها منذ انبعاثها وحتى تكون منسجمة مع طرح الدولة املدنية التي 

تزعم تبّنيها.
وإذا ما أمعنا النظر يف الوثائق والترصحيات التي يديل هبا قياديو احلركة نلمس دون عناء 
مدى اعتامدها عىل الوسائل العسكرية رغم ما يظهر يف عديد األحيان يف خطاهبا الرسمي 
من تقاطع وازدواجية يف هذا الشأن. ويف هذا املضامر نورد جانبا من املواقف والترصحيات 
التي تربهن عىل أن حركة االجتاه اإلسالمي، ثم النهضة هي حركة سلمية ومدنية تنبذ العنف 

وتعتمد مبدأ التداول السلمي عىل السلطة.
الفقرة  1981 ضمن  6 جوان / حزيران  الصادر يف  التأسييس للحركة  البيان  نقرأ يف 
املخصصة للوسائل املحدد اعتامدها لتحقيق املهام ما نصه   »رفض العنف كأداة للتغيري وتركيز 
الرصاع عىل أسس شورية تكون هي أسلوب احلسم يف جماالت الفكر والثقافة والسياسة«. 
 ويف نفس السياق يؤكد راشد الغنويش خالل جلسة حماكمته يوم 27 أوت / آب 1987 
أنه »مل يكن يسعى البتة إىل قلب نظام احلكم وإنام للتعريف بحركته كحزب سيايس حيرتم 
قوانني البالد ويعمل يف وضح النهار وليس بصفة رسية«. ويرصح القيادي محادي اجلبايل 
يوم 25 جوان / حزيران 1987 رّدا عىل التهم املوجهة إىل حركته من قبل وزير الداخلية 
زين العابدين بن عيل بأن » حركة االجتاه اإلسالمي حركة سياسية تدعم املكاسب الوطنية 
وتعمل من أجل نظام مجهوري والفصل بني السلط وتبوأ املرأة املكانة املحقة هلا يف املجتمع«.

وجتدر اإلشارة إىل أن اخلطاب الرسمي للحركة دأب طوال سنوات عىل إبراز الطابع 
السيايس واملنهج السلمي والتوّجه املدين لعمل احلركة لكن ذلك مل يمنع من اهتامها من عديد 
الفاعلني السياسيني داخل احلكم وخارجه بازدواجية اخلطاب حول مسألة العنف والعمل 

العسكري واألمني مع عدم الثبات عىل منهج حمّدد وواضح.
ويف اجلهة املقابلة، فإن املتأمل يف أدبيات حركة االجتاه اإلسالمي سوف لن تعوزه احلجة 
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للتدليل عىل اعتامدها القوة العسكرية يف حتقيق أهدافها السياسية والعقائدية بام يؤكد لنا أن 
املجموعة األمنية، موضوع حديثنا يف هذا الباب، ما هي إال الذراع العسكرية التي أنشأهتا 

احلركة كوسيلة ال بد من اعتامدها لبلوغ املقاصد السياسية هلا.
خالل هذه احلالة التي عرضناها، يتأكد جليا، ليس فقط ما يمكن أن يتعرض له رجل 
األمن من ظلم من قبل السلطة، وإنام أيضا ما يمكن أن يواجهه األمني من جتاوز من قبل 
األطراف األخرى، ونحن أمام حالة من هذا القبيل، ونعني بذلك اخرتاق املؤسسة األمنية 

من قبل جهات تّدعي الصالح فتبيح لنفسها ما تعيبه عىل السلطة.
إن حركة االجتاه اإلسالمي تعّمدت حلساباهتا اخلاصة وأهدافها اخلفية اخرتاق مؤسسة 
وطنية ما كان ينبغي االنحراف هبا عن مهاّمها األساسية ودورها القانوين خدمة هلذا الطرف 
أو ذاك، بل يعّد ذلك اعتداء صارخا عىل هيبة هذه املؤسسة التي ما أنشئت إال خلدمة الشعب 
والوطن. وليس ألي كان التحّجج بام تقرتفه السلطة من جتاوز يف هذا املجال لتربير أو رشعنة 
عمل هو منبوذ عىل مجيع األصعدة. كام أن زين العابدين بن عيل  قام بنفس العمل حيث  
دأب عىل إيالء أمهية كربى لفرق الوحدات اخلاصة للتدخل للحرس الوطني، وحرص عىل 
تطويرها عتادا وعدة  وتكوينا. وعىل عكس ما كان يذهب بظن البعض من أن بن عيل يسهر 
عىل تطوير املنظومة األمنية كمرفق وطني عام، يؤدي مهامه عىل الوجه األفضل، فإنه كان 
يف حقيقة األمر يسعى من وراء ذلك إىل هتيئة هذا السلك  الستخدامه يف عمليته االنقالبية 
التي استوىل بمقتضاها عىل احلكم يوم 7 نوفمرب / ترشين الثاين 1987 وذلك عرب التغرير 

هبؤالء األمنيني وإهيامهم بأهنم يؤدون واجبهم الوطني.
وإذا كانت حماوالت التوظيف السيايس هلذه املؤسسة من طرف السلطة احلاكمة أمرا غري 
مقبول ال من الناحية املبدئية وال من الناحية القانونية واألخالقية، فإن السعي إىل اخرتاقها 
من قبل حزب سيايس يستعملها مطية للوصول إىل سدة احلكم ليس له ما يربره عىل اإلطالق 
واحلالتان متثالن وجهتني لعملة واحدة، حالتان تتساويان يف اجلريمة يف حق الوطن والشعب.
لذلك فقد ابتليت املجموعة األمنية هذه ومن ورائها املؤسسة األمنية بكاملها بمظلمتني ال 
تقل إحدامها خطورة وفظاعة عن األخرى. وكال املظلمتني كان هلام وقعهام السيئ ومضارمها 
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األليمة عىل هؤالء األمنيني. فقد انتهك كل من الطرفني، النظام القمعي وعىل رأسه زين العابدين 
بن عيل واحلركة السياسية املعارضة له، حركة االجتاه اإلسالمي، حرمة املؤسسة األمنية بطريقته 
اخلاصة. يف عهد بن عيل، بقي هؤالء األمنيون أكثر من سنة يف حالة إيقاف بالسجن، ثم ألسباب 
أوسع  للزّج هبم يف سجن  بل  ليس الستعادة حريتهم  تقّرر ترسحيهم،  النظام،  ختدم مصلحة 
حيث تم فصلهم يف البداية عن وظائفهم املهنية حتى تدهورت أوضاعهم املادية واالجتامعية، 
ثم أحيطوا هم وعوائلهم والعديد من أقارهبم برقابة لصيقة ومستمرة حتت أعني الرقباء وأعوان 
أمن الدولة، وفيهم من أخضع لنظام اإلقامة اجلربية  مع إلزامه باحلضور أكثر من مرة  يف اليوم 

الواحد لدى مركز األمن كشكل من أشكال حمارصهتم والتضييق عليهم.
ثم إن البعض منهم، من سمح له بالشغل لكسب قوت يومه بام حيفظ له كرامته، فإن أعوان 
أمن الدولة هم من حيدد هلم نوع الشغل ومكان تعاطيه مع منع أصحاب املؤسسات من استيعاهبم 
للعمل. وقد استمرت هذه احلالة فكانت آثارها مدمرة ماديا ومعنويا عىل األمنيني أنفسهم كام 

عىل أبنائهم وأرسهم ومل ينج من ذلك حتى مشّغلوهم واملتعاملون معهم كام أسلفنا.
املنتسبني إىل هذه املجموعة األمنية  السلبي عىل األعوان  املظامل مل يقترص مفعوهلا  هذه 
ذلك  األمنية.  األجهزة  بمختلف  والعاملني  املبارشين  العديد من زمالئهم  أيضا  بل طال 
أن السلطة احلاكمة كانت تعمد، من أجل محاية النظام إىل اصدار التعليامت واألوامر إىل 
األمنيني لإلبالغ وجوبا عن كل مواطن يشتبه يف انتامئه إىل التيار اإلسالمي حتى وإن كان 
هذا املواطن من املقّربني. لذلك جيد األمني نفسه جمربا عىل اإلبالغ عن ابن أو أخ أو صهر 
أو جار ملجّرد الظن يف أن يكون منتسبا ألي توّجه إسالمي، وإن تبني أنه مل يقم بالتبليغ عن 

ذلك، فإنه يكون عرضة إلجراءات عقابية قاسية تصل إىل حد فصله عن العمل.
ومن املظامل التي يتعرض هلا عون األمن ما يتصل بحرمته الشخصية. حيث كان مطالبا 
بالتبليغ املسبق عن املرأة التي يعتزم البناء هبا قبل أي اتفاق رسمي بني الطرفني. وكان هذا 
اإلجراء يعّلل باألسباب األخالقية أو األمنية إذا تعلق األمر بامرأة حاملة جلنسية غري تونسية. 
ثم انضاف إىل هذه األسباب االنتامء السيايس الديني. وقد تأذى من هذه اإلجراءات أمنيون 

عديدون تم عزهلم عن وظيفتهم.
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وتتواصل املظالم

وما إن توقفت هذه املظلمة بعد أن أسقطت الثورة نظام االستبداد النوفمربي، وجدت 
املجموعة نفسها أمام حالة جديدة من الظلم. ذلك أن احلركة السياسية التي كانت باألمس 
تعتمد عليها يف مقارعة النظام وقد مكنتها الثورة من االرتقاء إىل سدة احلكم، قد واجهت 
املجموعة األمنية بالتهميش واإلقصاء رغم ما قدمته من تضحيات وما حتملته من متاعب 
بعد أن وقع إلزامها طيلة سنوات بالعمل ضمن اخلطة السياسية التي اعتمدهتا احلركة ال 
سيام االنقالب عىل نظام احلكم وإسقاطه. وظل األمنيون مدة طويلة يطالبون بحقوقهم 
ويناضلون من أجل أن يعاد هلم االعتبار ثم جرب ما بلغهم من أرضار. وكانت تلك الوقفة 
االحتجاجية املطولة التي نظمها أولئك األمنيون بساحة القصبة تندرج يف ما عرف باعتصام 
الصمود. يف هذا السياق قام املعتصمون بتوجيه برقية إىل الوزير األول بتاريخ 25 جانفي 

/ كانون الثاين 2013 هذا نصها:
السيد الوزير األول

املوضوع: متكني جمموعة اإلنقاذ الوطني من شهادة العفو العام
نحن جمموعة اإلنقاذ الوطني واملتكونة من مدنيني وأمنيني وعسكريني كنا أول ضحايا 
النظام السابق وقد كنا مشمولني ضمن ما يسمى باملجموعة األمنية لسنة 1987 وقد وقع 
استثناؤنا من مرسوم العفو العام األخري بدعوى أننا متتعنا سابقا بقانون العفو عدد 63 املؤرخ 
يف جويلية / متوز 1989 واحلال أن هذا القانون كان سالبا للحقوق، فهو عقاب ومظلمة 
سلطها علينا الرئيس املخلوع وال يمكن بأي حال أن تتعلل املؤسسة العسكرية والتي رفضت 
إعطاءنا شهادة عفو مثل البقية بحجة قانونية واهية مثل )ال يمكن عفو عىل عفو( وال سيام 
أن املحاكم املدنية رأت غري ذلك فسلمت شهائد عفو ملن شملهم عفو 1989 كاليوسفيني 
ومجاعة أحداث قفصة. لقد كان آخر اتصال لنا بالقضاء العسكري يوم 23 جانفي / كانون 
الثاين 2013 بالسيد وكيل اجلمهورية باملحكمة العسكرية العقيد الفطنايس الذي أكد لنا أن 
القضية التي شملتنا لدهيا عدد 2/2612 والتي وقع ختمها بإيقاف التتبع يمكن تسويتها 
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الوزارة األوىل أو بمجرد مكاملة هاتفية ألن األمر ال يستدعي  بيان توضيحي من  بمجرد 
هذا التعقيد.

سيدي الوزير األول، إن من بني هذه املجموعة املظلومة من قىض نحبه بعد الثورة ومنهم 
من هو يف حالة نفسية صعبة ناهيك عن آخرين مل يتمتعوا بالرجوع إىل العمل وآخرين ال 
يتمتعون بالتقاعد. ولذلك سيحاسبكم عليه اهلل واحلال أن تسوية وضعيتهم تكمن يف جرة 
قلم. وإننا قررنا أن نقوم بوقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بإعطاء اإلذن للمؤسسة العسكرية 
بتسليمنا شهائد عفو يف أقرب وقت ممكن ألن احلل سيايس وليس قانونيا وإن تعذر فنطالب 

بإحالة املرسوم عدد 1 للمجلس التأسييس لتنقيحه.
بوسعنا  وليس  االنتقالية  العدالة  ضمن  ملفنا  يكون  أن  باّتا  رفضا  نرفض  نحن   -

االنتظار أكثر.
ملفنا ضمن  وأعينكم ولكن ضعوا  قلوبكم  إنكم تضعونا يف  القول  الكف عن   -

امللفات التي وقعت تسويتها.
التنصل  هذا  عن  والكف  العلن  يف  بوطنيتها  واالعرتاف  املجموعة  هذه  تكريم   -

وحتايش ذكرها فهذا يشء معيب.
يف  الثورة  وشهداء  وجرحى  املجموعة  هذه  وشهداء  جرحى  بني  املساواة   -

االستحقاقات. فهم ليسوا أقل شأنا من شهداء وجرحى احلوض املنجمي.
نعلن أن انضباطنا طيلة هذه املدة لن يدوم طويال ولنا من الوسائل ما حيرج احلكومة   -

مستقبال.
ويف األخري نقول لكم إننا تأّذينا من قبل أن تأتونا وبعدما جئتم، فإن ساحمناكم فإن زوجاتنا 

وأبناءنا أقسموا أن لن يساحموكم أبدا. والسالم
 فهل يمكن، يف هذا املجال، أن نتحدث عن ظلم ذوي القربى ونحن أمام مشهد خيتلط فيه 
النفاق السيايس بالتنكر إىل ما واجهه هؤالء األمنيون من عذابات السجن واملظامل االجتامعية 
حني كانوا يقدمون أنفسهم ومصائرهم يف سبيل نفس املبادئ واألهداف التي تناضل من 

أجلها تلك احلركة التي انتصبت يف احلكم يف حلظة تارخيية مرتبكة.
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لذلك رأينا املجموعة األمنية حتشد عنارصها عىل عتبات قرص احلكم بالقصبة يف اعتصام 
يعّدوهنا  ومطالب  شعارات  مرددين  حناجرهم  ملء  ونداءاهتم  أصواهتم  تتعاىل  املصري 
استحقاقات تستوجبها نضاالهتم وليس مّنة من أحد. وملا طال هبم املقام عىل غري رغبة من 
الطرف املقابل واستبد هبم الضجر واليأس تداعوا إىل أساليب احتجاجية صارمة بلغت حد 
قطع الرشايني وإخاطة األفواه وغري ذلك من املظاهر القاسية عّل الذي يستمع من مكتبه إىل 
رصخاهتم ونداءاهتم يعي هول ما حيّل من مواجع بإخوان األمس الذين حتّولوا إىل خصوم 

منسيني، لكن شيئا من ذلك مل حيصل.
وقد انتهى املشهد إىل سلسلة من الوعود الزائفة لعل أمهها ترحيل القضية برمتها إىل ما 
ينتظر من قانون العدالة االنتقالية الذي يمكن أن يأيت أو ال يأيت وإن أتى فبعد سنوات عديدة 
من االنتظار. انتظار قد طال من قبل حتى تعددت ضحاياه إذ تويف بعض هؤالء االمنيني 
العصبية  األمراض  من  قاسية  حاالت  اآلخر  بعضهم  يواجه  حني  يف  عائالهتم  ورشدت 

والنفسية ويعاين آخرون متاعب الفاقة واحلاجة.
وبعد تتايل ثالث حكومات واستنفاد العديد من الوسائل، بادرت املجموعة األمنية  يف 
أوائل شهر سبتمرب / أيلول 2014 بتقديم مقرتح إىل املجلس الوطني التأسييس عن طريق 
بالعفو  املتعلق   1 املرسوم عدد  تنقيح  إىل  اهلادفة  املبادرة  تبنوا هذه  الذين  النواب  عدد من 
الترشيعي العام لسنة 2011، غري أن احلكومة قد واجهت هذا املسعى بالرفض ألسباب 

مل تعرف بعد.
ومن األساليب التي اعتمدت يف التعامل معهم منهج التجزئة والتفرقة والتصنيف هبدف 
كرس ما جيمعهم من روح التآزر والتآلف. لذلك عمدت سلطة احلكم املؤقت إىل تصنيف 
املجموعة إىل فريقني. فريق أول ضّم أولئك الذين كانوا قبلوا باالنضامم إىل ما سّمي بحركة 
1991 االنشقاقية داخل االجتاه االسالمي آنذاك والتي يتزعمها احلبيب األسود ليزج هبم من 
جديد يف سجون بن عيل فيصبحون يف منظور السلطة اجلديدة التي تتزعمها حركة النهضة 
جديرين بالعفو الترشيعي العام وما يتيحه هلم من امتيازات وتعويضات. أما الفريق الثاين 
بدعواها ولذلك  يقتنعوا  االنشقاقية ومل  اتباع احلركة  الذين أحجموا عن  يقترص عىل  فإنه 
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تعدهم السلطة اجلديدة مرتّدين وربام غري صادقني يف مسريهتم النضالية وليس هلم حق يف 
ما يطالبون به.

وقد تم تربير هذه النهاية بأسباب قانونية شكالنية واهية فاقدة لكل أسباب املوضوعية 
والواقعية.

شهادة حية للمعاناة

نعود مع الطيب بالضياف إىل سنوات العذاب حيث يقول »أنضممت إىل التنظيم سنة 1982 
بعد لقائي بزمييل عبد اهلل غريس املكلف بالكتابة بإدارة االستعالمات والذي متّكن من إقناعي 
برضورة مّد يد املساعدة إىل العرشات من املظلومني يف عهد احلكم البورقيبي. وكانت املهمة 
النظام  آلة  تستهدفها  أرواح برشية  إنقاذ  تساعد عىل  تقديم معلومات  البداية عىل  مقترصة يف 
بالتصفية دون شفقة وال رمحة. انخرطت يف هذا التوجه بكل تلقائية ومحاس ومل أدخر يف ذلك 
أي جهد. وال أزال أذكر تلك الواقعة التي بقيت آثارها عالقة بذاكريت حني دعيت ذات يوم من 
سنة 1984، ومل أكن قد شفيت بعد من عملية جراحية أجريت عىل معديت، إىل القيام بمهمة 
قبلتها، عىل مشقتها، بكل اندفاع وتتمثل يف تأمني نقل أشخاص عىل متن شاحنة مغطاة من نوع 
إيسوزي من حمطة األرتال بساحة برشلونة بالعاصمة إىل منطقة سليامن بالوطن القبيل أين كان 
جيري اإلعداد لعقد مؤمتر احلركة. وبعد إهناء عملية نقلهم عىل عدة سفرات وكانوا يف أغلبهم حمل 
بحث ومطاردة من طرف البوليس، أمضيت ثالثة أيام بلياليها يف حراسة املوقع الذي جتري فيه 
أشغال املؤمتر يف أجواء كنا نتوقع خالهلا ويف كل حلظة أن يقع اهلجوم علينا وإيقاف كل املؤمترين 

الذين يتجاوز عددهم مائتي فرد أغلبهم من القادة البارزبن يف احلركة.
وعند انتقايل إىل العمل باخلزينة السياسية بإدارة الوثائق، انفتحت أمامي جماالت أخرى 
خلدمة التنظيم حيث أضحت القيادة تراهن عىل ما قد يمكنني تقديمه هلا من وثائق عىل غاية 
من األمهية ملا حتويه من معلومات قد يكون فيها ما يتصل بالتنظيم وقياديه وبرامج عمله. 

وقد ترتبت عن عميل هذا فوائد كربى لصالح احلركة.
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ويضيف حمدثنا الطيب بالضياف قائال يف نفس السياق » عند خروجي من السجن يف 
شهر ماي / أيار 1989 وجدت نفيس مكبال بام يفرضه عيّل األمن السيايس من ضغوط 
ومضايقة. ويف حماولة يائسة منه الستقطايب من جديد، عرض عيل رخصة انتصاب جتاري 
مل يكن أمامي بّد من قبوهلا حيث أدركت أنه يمكنني بذلك اإلفالت من شتى املضايقات 
وليس من صاحلي رفضها. غري أن القيادة كان هلا رأي آخر حيث ذهب هبا الظن أو االشتباه 
يف أين انخرطت يف التعاون مع نظام بن عيل خاصة بعد أن رفضت االنضامم إىل املجموعة 
األمنية اجلديدة التي تكّونت سنة 1991 فتّم، تبعا لذلك تصنيفي ضمن اخلونة واملارقني 
عن احلركة. ورغم أين ختّليت عن تلك الرخصة وتوجهت للعمل بحضائر البناء دون أن 
أتلقى مساعدة مادية من أحد يف وقت خّص فيه العديد بمساعدات شتى، قنعت بام آل إليه 
مصريي وارتضيت لنفيس ما قّدر هلا، فإن املظامل باتت تالحقني قبل الثورة وبعدها. لكن 
مدى املظلمة قد اتسع بعد الثورة ليشمل إخوة يل يف املجموعة األمنية 1987 والذين مل تصدر 
يف شأهنم أحكام بالسجن فلم يشملنا املرسوم عدد 1 اخلاص بالعفو العام. وبعد سنتني من 
اعتالئها سدة احلكم، مل تقبل حركة النهضة تسوية وضعية أفراد املجموعة األمنية باستثناء 
رغم  وهكذا  بشأهنم.  قضائية  أحكام  وصدرت   1991 بمجموعة  منهم  التحق  كان  من 
زعمها ترتيب وضعية ضحايا احلوض املنجمي فإن احلركة املنتصبة يف احلكم بدت عاجزة 

عن تسوية وضعية جمموعة ال يتجاوز عددها مائة فرد.
ويضيف حمدثنا أن هذه املجموعة األمنية التي ناهلا ما ناهلا من ظلم قبل الثورة وبعدها، مل 
تكن ولدت من فراغ بل إن قيادة حركة االجتاه االسالمي  )النهضة الحقا( هي من أنشأهتا 
ووظفتها ألغراضها السياسية واحلزبية واعتمدهتا جهازا شبه عسكري ملقارعة نظام بن عيل ثم 
ختلصت منها بعد قيام الثورة وسقوط نظام بن عيل االستبدادي. ومل تكتف بذلك بل عمدت 
حركة النهضة عند صعودها إىل سدة احلكم إىل استبعاد هؤالء األمنيني وحرماهنم من كل 
ما يعود هلم من حقوق وامتيازات عىل غرار العديد من املعارضني اآلخرين الذين شملهم 
نظام العفو الترشيعي العام وما يتيحه من جرب لألرضار ورد لالعتبار. ويف حني بقي هؤالء 
األمنيني عىل هامش املشهد السيايس رغم قلة عددهم وسهولة إمكانية استقطاهبم ضمن 
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الوضع اجلديد، فإن منتسبني آخرين للنهضة من املدنيني ال يفوقوهنم نضالية وال تضحيات 
قد أغدقت عليهم السلطة احلاكمة الكثري من االمتيازات واملنافع رغم أنه مل يكن هلم دور 
باملهجر  املنتجعات  أوقاهتم يف  البعض منهم يقضون جل  بل كان  الثوري  املسار  يذكر يف 

ينعمون بالسالمة واملنعة والتحصيل العلمي.
وينتهي حمدثنا الطيب بالضياف إىل التوجه بنداء » إىل كل أمني وعسكري بأن ال ينخرط 
أن  واضحا  بات  فقد  لإلصالح.  احلاجة  كانت  مهام  سيايس  تنظيم  أو  حزب  يف  مستقبال 
التنظيامت السياسية تستعمل هؤالء األمنيني والعسكريني لقضاء مآرهبا اخلاصة ثم ترمي هبم 
جانبا. ولعل أفضل طريق لإلصالح يكمن يف أن يكون عون األمن مستقيام يف عمله، مؤثرا 
وإجيابيا مع نظرائه ومع املواطنني ال سيام بعد أن حترر األمنيون من تسلط رؤسائهم ومن 

استبداد النظام وسمح هلم باالنخراط ضمن نقابات أمنية تكفل هلم حرية الرأي والتعبري.

املؤسسة األمنية: آفاق جديدة

لذلك كان من أول ما طالبت به املؤسسة األمنية بعد ثورة احلرية والكرامة أمران اثنان 
سيكون هلام األمهية القصوى عىل مستقبل املؤسسة األمنية بصفة خاصة وعىل الوضع السيايس 

واالجتامعي بصورة عامة.
األمر األول يتمثل يف إحداث هيكلة نقابية تتوىّل الدفاع عن مصالح األمنيني وتعمل 
من أجل توحيد صفوفهم وإعالء كلمتهم أمام كل القوى التي تسعى إىل الشد إىل الوراء 
وإعادة املؤسسة األمنية إىل سالف عهدها بام يعنيه ذلك من تبعّية وخضوع للتعليامت املسقطة 
واملخالفة للقانون والرشعية. وقد سبقتنا إىل ذلك دول أخرى، كالدول الغربية، تطورت 
جتارهبا يف هذا امليدان ويمكن االقتداء هبا وتطويرها طبقا خلصوصيات املرحلة التي تعيشها 

بالدنا.
أما األمر الثاين فيتمثل يف املطالبة بإدراج املؤسسة األمنية ضمن رؤية دستورية ترتقي 
هبا من جمّرد آلة توّظف ألغراض حزبية وشخصية إىل مؤسسة دستورية وطنية هلا هيبتها 
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وواجباهتا وحقوقها. ويف هذا اإلطار سعت بعض القوى السياسية من أجل اإلبقاء عىل 
املؤسسة األمنية أداة طيعة. لذلك يمكن أن نالحظ اختالفا جلّيا بني مقرتحني اثنني: 

املقرتح األول حاولت فرضه بعض القوى داخل املجلس التأسييس عىل الصيغة التالية 
النظام  بحفظ  القانون  وطبق  التنفيذية  السلطة  إمرة  حتت  مكلفة  الوطني  األمن  »قوات 
العامة  املمتلكات  وسالمة  األشخاص  وأمن  حرمة  ومحاية  العام  األمن  عىل  واملحافظة 
ومكافحة اجلريمة والبحث فيها يف كنف احلياد التام«. ويرّص واضعو هذه الصيغة عىل عدم 

التنصيص عىل عبارة »األمن اجلمهوري«.
أما املقرتح الثاين تقّدمت به اهلياكل األمنية لألمن الوطني عىل الصيغة التالية »يعمل األمن 
اجلمهوري، وفقا للقانون ويف كنف احلياد التام ويسهر حتت إرشاف السلطة التنفيذية عىل 
املحافظة عىل النظام اجلمهوري ومحاية احلقوق واحلريات األساسية وعىل السلم االجتامعي 

والنظام العام«.
ونتيجة ملا قدمه األمنيون من خمتلف األسالك واالختصاصات من نضاالت، تم إدراج 
املؤسسة األمنية بالدستور يف صيغته النهائية )26 جانفي / كانون الثاين 2014(، ضمن 
مقتضيات الفصل 19 منه الذي ينص عىل أن » األمن الوطني أمن مجهوري، قواته مكلفة 
بحفظ األمن والنظام العام ومحاية األفراد واملؤسسات واملمتلكات وإنفاذ القانون، يف كنف 
احرتام احلريات ويف إطار احلياد التام«. غري أن هذه الصيغة مل ترتق ملا تأمله النقابات األمنية.
وعوْد عىل بدء، يمكن اجلزم أن املنظومة األمنية مل يتغري حاهلا بعد الثورة كام يذهب إليه 
البعض. فاملقاربات التي طرحتها أطراف عديدة من داخل املنظومة األمنية ومن خارجها 
املهام  من  ظاهرها  يف  تبدو  مجهوري،  أمن  إرساء  إىل  أصحاهبا  خالهلا  من  يدعو  والتي 
االسرتاتيجية التي تقتضيها طبيعة املرحلة، غري أهنا ختفي يف باطنها مرام وأهداف هي من 

قبيل احلق الذي يراد به باطل.
البنية  وإذا كان أمر حتويل املؤسسة األمنية إىل مرفق عمومي مجهوري يقتيض إصالح 
الترشيعية حتى تتالءم مع هذا التوّجه واحلرص عىل حتييد املنظومة األمنية عن كل تعبرية 
سياسية وحزبية، فإن شيئا من هذا القبيل مل حيصل بعد الثورة. ثم إن االعتقاد ال يزال راسخا 
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عند عديد املتابعني للشأن العام أن املؤسسة األمنية مل تكن، قبل 14 جانفي / كانون الثاين 
2011، بعيدة عن الطابع اجلمهوري. وإذا ما استثنينا مظاهر التسلط واالستبداد للنظام 
السيايس الذي يعمد إىل توظيف الصفوف األوىل، كوادر وقيادات، من أجل حتقيق مآربه 
املواطن  إىل خدمة  األمني كانت دوما منرصفة  العريضة من اجلسد  القاعدة  فإن  اخلاصة، 
والوطن. وليس من السهل أن نلحظ تغيريا أو تطورا قد طرأ عىل املؤسسة األمنية بعد الثورة 
إذ تعثرت جهود اإلصالح وتعّرض مجع كبري من األطر األمنية إىل إجراءات قضائية وإدارية 
كالطرد واإلحالة عىل التقاعد الوجويب وغري ذلك من اإلجراءات التي مل ختل من مظامل يف 
حني سامهت يف إفراغ السلك األمني من قدرات ومهارات كان باإلمكان االستفادة منها، 
ولو حلني، يف إصالح الشأن األمني، لسد املنافذ التي أمكن لبعض رموز الفساد الترسب 
من خالهلا وعرقلة جهود اإلصالح والتطوير. وقد نتج عن هذه الوضعية ارتباك يف األداء 
األمني أفىض إىل انتعاش مظاهر التشّدد واإلرهاب وبروز تكتالت أمنية مؤطرة من خارج 
منظومتها األساسية يف ما بات يعرف باألمن املوازي وذلك بمفعول األداء السيايس الذي 

حتّول يف كثري من األحيان من فاعل يف خدمة الدولة إىل فاعل يف خدمة االنتامء احلزيب.
ولعل من أبرز املزايا املرتتبة عن احداث النقابات األمنية أن هذه األخرية قد أمكنها التنبه 
يف اللحظات األوىل ملا بعد الثورة للتهديدات االرهابية التي بدأت تطل عىل الساحة حتت 
عناوين وتعبريات خمتلفة يف وقت كان فيه احلراك السيايس مأخوذا بالنزاعات والرصاعات 
مسميات  حتت  املشبوهة  مشاريعها  لتمرير  األصولية  التنظيامت  اعتمدهتا  التي  اجلانبية 
اجلمعيات اخلريية وما شابه ذلك. وقد ساعدها ما سخر هلا من حضور اعالمي مستند طورا 

إىل حرية التعبري وطورا إىل حقوق االنسان.
ثم أن السلطة اجلديدة املنتصبة بعد الثورة مل تكن بعيدة عن إعادة توظيف املؤسسة األمنية 
بنفس ما كانت عليه قبل الثورة من خالل التحكم يف العمل األمني وغض النظر عىل ما بدأ 
يظهر من جمموعات نصبت نفسها حامية للثورة من الشد إىل الوراء غري أهنا كانت يف حقيقة 
األمر أجهزة مشبوهة تسري يف ركاب السلطة احلاكمة وتأمتر بوصاياها. وكان وجودها عامل 

ارباك سعت من خالله إىل التغطية عىل املخاطر احلقيقية التي هتدد احلراك الثوري.
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ويمكن القول بأن النقابات األمنية قد لعبت دورا مهام يف صيانة اجلسد األمني من كل 
حماوالت االخرتاق اهلادفة إىل النيل من األمن القومي التونيس سواء من املرتبصني هبا من 
داخلها ونعني بذلك األمن املوازي أو من خارجها ونعني بذلك املجموعات أو امليليشيات 

االخرى. 
   ويف املحّصلة تكون املؤسسة األمنية قد انتقلت من حالة التسلط السيايس التي أخضعها 
له نظام بن عيل قبل الثورة إىل حالة شبيهة بعدها حيث وجدت نفسها حمارصة بضغوط قادة 
حديثي العهد بالعمل السيايس وفاقدين للخربة والدراية يف تسيري شؤون احلكم ال سيام يف 

املجال األمني الذي يعّد ركنا أساسيا من أركان الشأن العام.
   ثم إن التوجه نحو إحداث هيكلة نقابية خاصة باألمنيني مل يبلغ بعد يف رأينا املستوى 
املأمول. فإذا كان هذا التوّجه بمثابة التقليد احلديث وغري املألوف، يف بالدنا وكل بلدان املنطقة 
العربية واألفريقية ومن املبادرات الرائدة يف هذا املجال، فإن األهداف احلقيقية لكل عمل 
نقايب، كرعاية احلقوق املهنية واالجتامعية، مل يكن من اليسري بلوغها ألسباب عديدة لعّل 
أبرزها ما شهده العمل النقايب األمني من تعّدد كان سببا رئيسيا يف تشتيت اجلهود والقوى 
التي كان ينبغي حشدها كليا من أجل بلوغ الغايات األصلية للحراك النقايب. ولعّل مرّد كل 
ذلك يكمن يف أن املشهد السيايس واالجتامعي الناشئ بعد الثورة قد اتسم بمظاهر وتقاليد 
جديدة يف خمتلف املجاالت وال بد من املرور بمرحلة انتقالية من غري املمكن ختّطيها دون 

تعثر وارتباك.
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زعماء آخرون 

تعدد أساليب احلكم واملصير الواحد

الطويلة واحلافلة باألحداث والوقائع كنت عىل موعد مع عديد  املهنية   يف مسرييت 
الزعامات الوطنية والعربية والدولية التي مجعتني هبم موجبات العمل ومقتضيات احلامية 
عند زيارهتم لبالدنا يف فرتات ومناسبات وأغراض خمتلفة. ومن بني هذه الشخصيات 
العاملية البارزة جلب انتباهي سلوك ثالث زعامات عربية تلتقي يف ممارستها للحكم عند 
عديد أوجه التشابه والسلوكيات املشرتكة لعل أمهها وأبرزها مظاهر االستعالء والتكرب 
فرتاهم  أجنبية  بلدان  إىل  زياراهتم  وعند  بلداهنم  داخل  تنقالهتم  يف  جليا  ذلك  ونلحظ 
حييطون أنفسهم هبالة أمنية ليس هلا من داع وال مربر ال تزيدهم يف الواقع إال استنقاصا 
من قيمتهم االعتبارية وال تنّمي عندهم إال مشاعر التعايل الزائفة. ومن املشرتك بينهم أن 
عّمروا طويال يف احلكم، فيهم من شارف عىل نصف القرن من السلطة وال يزال ملتصقا 
هبا مشدودا إليها شّدا وثيقا، ويف تنّحيهم عن احلكم اشرتكوا يف مصري متشابه األطوار: 
صدام حسني أعدم صبيحة عيد األضحى أمام أنظار كل العامل يف سابقة مل يشهد التاريخ 
مثيال هلا، وقتل العقيد الليبي معمر القذايف يف مظهر عىل قدر من البشاعة ال توصف. أما 
الرئيس املرصي حسني مبارك، أحسنهم حظا، فقد أزيح عن احلكم وال يزال  ثالثهم، 
قابعا يف السجن يرتقب مصريه املحتوم. كان ثالثتهم أمام حتمية التاريخ مل تنفعهم قّوة 

وال جاه وال مظاهر زائفة.  
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الرئيس العراقي صدام حسني

 صدام حسني عبد املجيد التكريتي، من مواليد 1937 بقرية الدجيل وهي القرية نفسها 
التي جرت فيها األحداث التي حكم عليه من أجلها باإلعدام. نشأ يف عائلة فقرية بعيدا عن 
والده الذي تويّف يف عهد مبكر ليرتك ابنه صدام يف كفالة والدته ثم لدى خاله خري اهلل طلفاح 
الذي عّلمه، يف ما عّلمه، تقنيات تفكيك السالح وتركيبه واستعامالته. انتمى طوال حياته 
السياسية إىل احلزب العريب االشرتاكي الذي أنشأه، عىل خالف ما يزعم البعض من ذوي 
قرص النظر أنه حزب اإلحلاد، الثنائي املسيحي ميشال عفلق واملسلم صالح الدين البيطار.

 وبعد فرتة طويلة قضاها بني السجون واملطاردة واالنقالبات، استقر صدام حسني نائبا 
لرئيس اجلمهورية أمحد حسن البكر ملدة عرش سنوات )من 1969 إىل 1979( سنة ارتقائه 
إىل رئاسة اجلمهورية العراقية وسنة نجاح الشعب اإليراين يف اإلطاحة بنظام الشاه حممد رضا 
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هبلوي وانطالق حالة التوتر بني النظام العراقي اجلديد ونظام اجلمهورية اإلسالمية بإيران 
الذي بدأ للتو يلّوح بتصدير الثورة إىل الدول املجاورة.

الرئيس العراقي لدى استقباله باملطار من قبل الوزير األول التونيس اهلادي نويرة 
يوم 19 / 11 1979 ونشاهد املؤلف أقىص يسار الصورة

يف حالة مشاهبة لكيفية نزول وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر يف املرتني اللتني 
زار فيهام تونس يف السبعينات من القرن املايض، حيث كنت ضمن الفريق األمني املخصص 
والتي  به  اخلاصة  املصفحة  السيارة  قبل وصوله حتمل   ملرافقته، حيث حتط طائرة خاصة 
سيستعملها يف تنقالته وحيجز له جناح كامل بنزل اهليلتون آنذاك. لكن جيري كل ذلك يف 
كنف احرتام السيادة الوطنية حيث يتم مسبقا إرسال البيانات الرضورية لزيارته ويتم إنزال 

سيارته من الطائرة املجهزة بمهبط معد للغرض.
بالدنا  إىل  زيارته  ترتيب  العراقي صدام حسني  الرئيس  أراد  الطريقة،  نفس هذه   عىل 
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وكان الشبه مقترصا عىل املامرسات التي تتسم بالطابع االستعرايض وإبراز عالمات القوة. 
أما الفارق بينهام فإنه بنّي يف ما يتصل باملسائل اإلجرائية. ففي حني يلتزم الزائر األجنبي 
عموما، بموجبات سيادة البلد املضيف واالحتكام للقواعد الربوتوكولية املتعارف عليها 
يف هذا املجال من حيث التنسيق املسبق، يف كل ما هيم الزيارة، مع الدوائر املسؤولة ببلد 
االستقبال، فإن الطرف العراقي أوىل كل اهتاممه إىل ما يريده رئيسه من عالمات البهرج والقوة 
ويتغافل عن القواعد الواجب احرتامها والربوتوكوالت الواجب اعتامدها لصون سيادة 
مضيفيه واحرتام حقهم يف اتباع النظم والرتاتيب التي تتامشى مع الرتتيبات الربوتوكولية 

الستقبال زائرهيم وتأمني سالمتهم.
كانت زيارة الرئيس العراقي يوم 19 نوفمرب / ترشين الثاين 1979 يف إطار مشاركته 
يف أشغال القمة العربية العارشة. وملا كّنا باملطار نستعّد الستقباله وقد أعددنا ما يلزم لتأمني 
سالمته، باغتنا ما حييط بالرئيس الضيف من حراسة ومحاية إىل حّد جتاهل أنه يف ضيافة بلد 
لنجاح مهمته. وكانت  املستوجبة  الرشوط  وتأمني حياته وضامن  قادر عىل حفظ سالمته 
التونسية قد أعّدت العدة بمنتهى الدقة حتى تكون إقامة ضيوف تونس  األجهزة األمنية 

عىل غاية من األرحيية والطمأنينة.
قبل موعد وصول الرئيس العراقي بيوم، هبطت بأرض مطار تونس قرطاج الدويل طائرة 
الشخص  لالستعامل  أربعة  مصفحة،  مخس سيارات  بداخلها  747 حتمل  بوينق  نوع  من 
السيارات جهدا كبريا وواجهتنا  إنزال هذه  واخلامسة سيارة إسعاف. وقد تطلب منا أمر 
يف ذلك صعوبات ملحوظة جعلتنا نستنجد باملؤسسة العسكرية. وكان العراقيون أمام ما 
نواجهه من مشقة، مرّصين عىل إنزال هذه السيارات وكأّن البلد الذي يستضيفهم ليس له 

ما يكفي من السيارات لتأمني حاجة الوفد الزائر. 
مل يسمح لنا بفتح الصناديق اخللفية للسيارات لالطالع عىل نوعية األسلحة التي حتملها 
وعددها. ثم أن هذه السيارات مل تكن حاملة للوحاهتا املنجمية فأشعرنا الطرف العراقي 
بأنه من غري املقبول السامح ألية سيارة خمالفة للقانون التجوال  بالطريق العام. وكان ال بد 
لنا من تقديم مربرات – مهام كانت – ملنع هذه السيارات من اخلروج، ومن وراء ذلك منع 
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محولتها من األسلحة خارج املطار. لذلك كان علينا التمسك بمنع السيارات من اخلروج 
طاملا أهنا مل تكن يف وضع مطابق لقانون اجلوالن املعتمد ببالدنا ال سيام وأننا يف وقت يتعذر 
فيه تسوية هذا األمر ألن املصالح الفنية املعنية مل تكن عىل علم هبذه املسألة وهي اآلن، ليال، 

مغلقة وال بّد من االنتظار إىل الغد عندما تعود إىل العمل.
أما املسألة األخرى التي كانت حمّل خالف بني األمنيني التونسيني ونظرائهم الضيوف 
العراقيني فتتعلق بكيسني كانا حمكمي اإلقفال )مقفلني بالشمع( وحمشوين بآالت وأواين 
اتضح فيام بعد أهنا تستعمل ملراقبة األكل. أرّص العراقيون عىل عدم فتح الكيسني يف حني 
بّدا من فتحهام   واالطالع عىل حمتوياهتام لالعتبارات األمنية واإلدارية  مل ير حمافظ املطار 
املعمول هبا. ومل يكن هلذا اخلالف أن حيسم إال بحضور املدير العام لألمن الوطني التونيس 
الكيسني حتى نضع  العابدين بن عيل عىل عني املكان والذي أرص عىل رضورة فتح  زين 
حّدا للتوتر الذي ساد باملطار يف حلظة تسعى فيها الدولة التونسية بكل ما أوتيت من جهد 
وطاقة لتوفري كل رشوط النجاح لزيارة أشقائها العرب  وتنقية األجواء بام يؤّمن انعقاد القمة 

العربية يف أحسن الظروف.   
ومن ناحية أخرى فإن الطاقم األمني الذي جاء مرافقا للرئيس العراقي بعث يف مضيفيه، 
لكثرة عدده الغري معلن عنه مسبقا، الدهشة واالستغراب، علام بأن البلد املضيف يبقى، من 
الناحية املبدئية، وحسب ما تقتضيه الربوتوكوالت  اخلاصة باستقبال رؤساء الدول املسؤول 
الوحيد عىل محاية ضيوفه وتأمني سالمتهم. ثم أن بعض الزعامء، ربام لظروفهم احلساسة 
اخلاصة، حيتاجون إىل حراس وأمنيني إضافيني لكن بعدد قليل يتفق بشأنه مسبقا، يقومون 
باملرافقة اللصيقة واحلراسة لرئيسهم عىل أن تبقى املسائل األمنية األخرى من مشموالت 

الدولة املضيفة.
وقبل وصول الطائرة الرئاسية بأربع ساعات، حّطت طائرة أخرى إلنزال 145 عنرصا 
من احلرس اجلمهوري بأزياء مدنية حيمل كل منهم حقيبة هبا سالح فردي، وكان كل ذلك 
بدون سابق إعالم وال تنسيق مع السلط التونسية. وأمام إرصارهم عىل اهلبوط بأسلحتهم 
امتنع حمافظ املطار عن ذلك مطالبا إياهم بتقديم قائمة تتضمن أرقام األسلحة وعدد الذخرية 
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بعد  استعادهتا  يتم  أن  عىل  الطائرة  داخل  إبقائها  أو 
العراقي  األمني  املسؤول  رفض  وملا  الزيارة.  انتهاء 
هذا املقرتح متسك األمنيون التونسيون بموقفهم وتّم 
تطويق الطائرة حتى أذعن الضيوف وقرروا املغادرة 

وانتهت الواقعة بسالم.
يف صبيحة يوم 19 نوفمرب / ترشين الثاين 1979، 
الوزير  من  كل  الضيف  الرئيس  استقبال  يف  كان 
رئاسة  لدى  اخلاص  واملستشار  نويرة  اهلادي  األول 
الذي مل يكن من  اجلمهورية، احلبيب بورقيبة االبن 
السهل عليه استيعاب ما حيدث بسبب احلضور األمني 
وسائل  نقلت  وقد  الضيف.  حول  املفرط  العراقي 
اإلعالم املتواجدة عىل عني املكان أن » كثرة احلراس 
عند  حسني  صدام  العراقي  بالرئيس  أحاطوا  الذين 
حلوله بمطار تونس قرطاج الدويل أثارت  رد فعل 
عراقيا  ضابطا  خاطب  الذي  االبن  بورقيبة  احلبيب 
ساميا ليعرب له عن استنكاره أمام عملية اإلنزال هذه 
وهذا االستعراض احلقيقي للعضالت البوليسية وإذا 
مل يكن فيه نيل من السيادة التونسية. واستفرس احلبيب 
االستعراض  هذا  مصدر  كان  إذا  عام  االبن  بورقيبة 
للقوة هو الشك يف كفاءة مصالح األمن التونيس أو 
عدم الثقة يف ضيافة بالدنا«.)جريدة الصباح بتاريخ 

20 نوفمرب/ ترشين الثاين 1979ص 6(
األمنيون  وجد  املشكلة،  هذه  من  التخّلص  بعد 
التونسيون أنفسهم أمام وضعية أخرى ينبغي معاجلتها 
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دون أن تنتج عنها آثار سلبية عىل أجواء الزيارة وجمريات القمة العربية. ذلك أن املسؤولني 
األمنيني العراقيني الذين حرضوا إىل تونس قبل موعد القمة إلعداد هذه الزيارة قد رّتبوا، دون 
إعالمي كمسؤول أول عىل فريق محاية الرئيس الضيف، بأن تكون إقامة رئيسهم بمقر إقامة 
السفري العراقي بقرطاج، بالضاحية الشاملية لتونس العاصمة، بدال عن فندق هيلتون، باألحواز 
الغربية للعاصمة، املخصص إلقامة رؤساء الوفود ومقر االجتامعات، مما أدخل بعض االرتباك 
عىل العمل األمني والربوتوكويل. مل نكن حلظتها نعي األسباب احلقيقية هلذا التغيري املفاجئ 
وإن بلغنا يف وقت الحق أن األمر يتعلق بصحة الرئيس الزائر الذي يشكو، حسب ما أرّس به 
سفري بالده إىل املدير العام للترشيفات عبد املجيد القروي، من آالم يف الظهر مما يستوجب 
فراشا خاصا مل يكن من اليسري توفريه إال بمنزل السفري. كان باإلمكان اإلعالم املسبق بذلك 
دون التسبب يف إحراج ألحد، لكن شيئا من ذلك مل حيصل. ويف كل احلاالت كان من الواجب 
االستعداد يف احلني لتأمني مقر اإلقامة واملسلك اجلديد الذي سيسلكه ركب الضيف من مكان 
إقامته بدار السفري إىل نزل هيلتون املخصص لالجتامعات. ولعّله هلذه األسباب التي مل نعلمها 
إال الحقا قرر الرئيس العراقي أن يقيم، خالل فرتة الزيارة، هنارا باجلناح الرئايس 503/501 
املخصص له بالنزل، ويقيض الليل بمنزل سفري بالده بضاحية قرطاج خالفا ملا كان مرتبا من 

قبل السلطات التونسية وإدارة اجلامعة العربية حسب ما هو متفق عليه.
وقد تبني يف ما بعد أن السيارات اخلمس قد جيء هبا لغرض تضخيم املوكب الرئايس 
والذي حرصوا عىل أن يكون طبقا للطريقة املعتمدة يف بالدهم يف جمال احلامية واملرافقة والتي 
تعكس مدى التوجس األمني لدهيم. وهي طريقة ختتلف كثريا عن األسلوب والتقاليد األمنية 
املنتهجه ببالدنا. ويف تعارض واضح مع طريقة عملنا، فاجأنا احلرس اجلمهوري، بعد خروج 
املوكب الرئايس من املطار مبارشة بالتوجه، عىل غري ما هو متفق عليه، إىل الضاحية الشاملية 
تاركا املسلك املربمج واملؤدي إىل مقر إقامة الضيوف. كام عمدوا إىل الظهور، من خالل 

أسقف سياراهتم، حاملني رشاشات يف حالة مفرطة من اخلشية غري املربرة. 
يف اليوم األول ألشغال القمة كان الرئيس العراقي نازال إىل قاعة االجتامعات، وكنت 
أنا يف مرافقته باملصعد الكهربائي، حتى استقبله عند بوابة املصعد مدير الترشيفات باجلامعة 
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بادر  له،  املوكولة  املهام  تندرج ضمن  العربية حممد املحرزي، وبحركة عفوية بروتوكولية 
بمصافحة الرئيس الضيف ملرافقته إىل حّد منرب الرئاسة باعتباره كان رئيسا للقمة التاسعة 
وسيتوىل بموجب ميثاق اجلامعة تسليم رئاسة القمة إىل الرئيس التونيس احلبيب بورقيبة، فإذا 
بحراسه وبطريقة باغتتنا مجيعا، ينقّضون عىل الرجل هبدف احليلولة دون أن يمس رئيسهم 
لكن ال أحد يمكنه االعتقاد بأنه ثمة مربر ملثل هذه احلركة. وبرسعة حتّتمها البداهة املهنية 
تدخلت لدى الرئيس العراقي موّضحا له أن مستقبله هو مدير ترشيفات اجلامعة العربية. 

وبمجرد إشارة منه تنّحى احلراس فأمكن جتاوز ما حدث.

الرئيس العراقي يتوسط الرئيس التونيس احلبيب بورقيبة واألمني العام للجامعة العربية الشاذيل القليبي

عند املغادرة، كان للحبيب بورقيبة االبن موعد ثان مع اللحظات احلرجة. ففي 
حني حيرص التونسيون، من أمنيني وإداريني عىل أن جتري مراسم توديع الضيوف 
عىل قواعد سليمة حتفظ للزيارة أصوهلا وللزائرين حرمتهم وسالمتهم، عمد األمن 
العراقي املرافق للرئيس الزائر، من جديد، إىل خرق كل النظم والربوتوكوالت 
السارية، إذ أرص عنارصه عىل الدخول مجيعا مع رئيسهم إىل قاعة الترشيفات. وقد 
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نتجت عن ذلك الترصف حالة من االرتباك والتوتر فانساق اجلميع يف حركة تدافع، 
كل طرف مرص عىل موقفه، ومل يسلم من هذه الفوىض حتى املسؤول السامي الذي 
يمثل رسميا الدولة املضيفة، احلبيب بورقيبة االبن الذي دفعته حركة االزدحام 
إىل ان وقع طريح األرض يف وضعية مل يكن من السهل عليه تقبلها فاشتد غيظه 

واحتد موقفه. 

العقيد الليبي معمر القذايف

القرن احلادي  2011 من  تاريخ ميالده وسنة  املايض،  القرن  1942 من  فيام بني سنة 
والعرشين، سنة وفاته، يكون الزعيم الليبي العقيد معمر القذايف قد عاش من العمر 69 
سنة قىض منها 42 عاما يف سدة احلكم وقام بانقالبه العسكري عىل امللك السنويس وعمره 

27 سنة.
يقول عن نفسه إنه مل يكن رئيس دولة وإنام هو قائد ثورة وكل ما تبقى من املاليني اخلمسة 
من الليبيني يتوارى خلف السؤال الشهري »من أنتم« وهو سؤال إنكاري يفيد أنه ليست هلم 

قيمة تذكر.
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هو االبن الوحيد لعائلة بدوية متفّرعة عن قبيلة القذاذفة وخّلف أبناء ثالثة الذ اثنان 
ثالثهم سيف  الثائر، باملهجر يف حني سقط  منهم، عائشة والساعدي حتت ضغط الشعب 

اإلسالم يف األرس.
وحتى  الثورية  احلركات  ودعم  السالح  الوطنية يف رشاء  الثروة  من  طائلة  أمواال  بّدد 
األعامل اإلرهابية ظنا منه أنه يؤسس للثورة العاملية عىل قاعدة نظريته العاملية الثالثة وكتابه 
تيتو  بروز  جوزيف  والرصيب  الفرنيس  ديغول  كشارل  الزعامء  من  بعدد  متأثرا  األخرض، 
والصيني ماو تيس تونغ ولكن بصفة خاصة بالزعيم املرصي مجال عبد النارص فأسس عىل 

خطاه حركة الضباط الوحدويني.
شهدت عالقته مع دول اجلوار حلظات متقلبة بني مد وجزر. وكذلك كانت عالقة نظامه 
مع تونس. بني حادثة البلامريوم سنة 1973 واتفاقية جربة الوحدوية سنة 1974 وحماولة 
اغتيال الوزير األول التونيس اهلادي نويرة  يف أواخر السبعينات واهلجوم املسلح عىل مدينة 
1980  كان تعامل العقيد مع البالد التونسية، نظاما وشعبا، ال يستند إىل أي  قفصة سنة 

ثوابت بل تتحكم فيه التفاعالت املزاجية واالنطباعية. 
هذا السلوك املزاجي جتىل عىل أكثر من مظهر ونالحظه بجالء عند الزيارات التي يؤدهيا 
من حني آلخر إىل بالدنا وقد كنا، نحن األمنيون ننزعج ربام أكثر من غرينا من هذه الزيارات 

رغم شعورنا بأننا نؤدي واجبنا بام يلزم من االنضباط وااللتزام.
من بني الزيارات العديدة التي رافقته فيها، أذكر الزيارة التي أداها العقيد إىل 
مدينة مدنني التونسية سنة 1995 عن طريق الرب. عند العبور، ويف حركة استعراضية 
عربت معه قافلة تضم أكثر من مخسني وسيلة نقل من سيارات صغرية وشاحنات 
وحافالت وحييط به فيلق كبري من احلراس املدججني بالسالح وفيهم عدد كبري من 
النساء.  وضمن هذا األسطول من العربات رافقته، يف هذه الرحلة، حافلة تبدو يف 
ظاهرها وسيلة نقل عادية لكن داخلها عىل قدر كبري من الرفاهة وهبا قاعة جلوس 
جد أنيقة. كام رافقته شاحنة تبدو كأهنا معدة للطبخ غري أهنا حتتوي بداخلها عىل 

غرفة نوم.
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هذا باإلضافة إىل عدد كبري من السيارات املصّفحة وأخرى رباعية الدفع إىل جانب تلك 
التي مل يسمح هلا بالعبور يف زيارة  قصرية ال تتعدى الساعتني كل يشء فيها من قبيل احلركة 
االستعراضية التي ال تليق بمن يّدعي الزعامة التارخيية وينتصب طيلة أكثر من أربعني سنة 

عىل بلد زاخر بالثروات يعاين شعبه من أدنى متطلبات احلياة.
عديد  يف  بلدنا  يزورون  الذين  الليبيني  القياديني  عكس  عىل  الليبي،  العقيد  كان 
املناسبات، شديد الرغبة، يف أن تقام له، أثناء زياراته إىل بالدنا، ويف خمتلف املدن التي 
يمر هبا أو يزورها، استقباالت شعبية حاشدة. ففي ذلك تكمن، حسب رأيه، عالمات 
الزعامة والفخامة. وهي صفات ظل طوال فرتة حكمه يبحث عنها بكل السبل. وكانت 
السلط التونسية، ال سيام يف عهد حكم بن عيل وألسباب عديدة، ال ترى رضرا يف جماراته 

والتجاوب مع رغباته.
يف إحدى زياراته إىل مدينة القريوان يف منتصف السبعينات من القرن املايض، رفقة الرئيس 
احلبيب بورقيبة بمناسبة االحتفال باملولد النبوي الرشيف، عمد معمر القذايف، أمام اجلامهري 
املستقبلة له وملضيفه، إىل تسخري سيارة بمؤخرة الركب الرئايس تلقي بكميات كبرية من 
نسخ الكتاب األخرض الذي يرى فيه النظرية العاملية الثالثة التي متثل احلل النهائي ملسألة 
احلكم. كام عهد جلمع من حاشيته مهمة االندساس يف صفوف اجلموع احلارضة والتنادي 
الشعبني  أن  بورقيبة  الرئيس  منه إلشعار مضيفه  البلدين يف حماولة  الوحدة بني  بشعارات 

التونيس والليبي يرغبان يف الوحدة.
وملا علم بورقيبة بام جيري، مل يبد أي اعرتاض عن ذلك إلدراكه أهنا سلوكيات ومواقف 
جمردة من كل مدلول حقيقي ومعنى عميق. لذلك ال ضري يف جماراهتا طاملا أهنا ال تغري من 

األمر شيئا.
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الرئيس املصري محمد حسني مبارك

مل يكن خمتلفا كثريا يف سلوكياته لدى زيارته لبالدنا سنة 1994 عن نظرييه الليبي معمر 
القذايف والعراقي صدام حسني، فإن ثالثتهم جيتمعون عىل النفخ يف الذات وافتعال األهبة 
الومهية واحلركات االستعراضية التي كثريا ما تكون جمانية. وإذا كان صدام ومبارك يرأسان 
بلدين يمتلكان مؤسسات عسكرية وأمنية عريقة ومتطورة يف املنطقة العربية، فإن القذايف ال 
حيوز عىل يشء من ذلك بل قد اعتمد طوال فرتة حكمه عىل املرتزقة واملجموعات املأجورة 

ولسنا ندري بأي موجب يبيح لنفسه هذا القدر من التعايل والغرور.
العلوم  يف  شهائد  عىل  وحاصل   1928 أيار   / ماي   4 مواليد  من  مبارك  حسني 
رئيسني من  تعايش مع  املرصية.  العسكرية  األكاديمية  الطريان من  العسكرية وعلوم 
قبله، مجال عبد النارص وحممد أنور السادات الذي اغتاله اإلسالميون فخلفه يف رئاسة 
اجلمهورية منذ 14 أكتوبر / ترشين األول 1981 ليبقى مرتبعا عىل العرش الرئايس إىل 
أن تم عزله خالل ثورة 25 جانفي / يناير 2011. فكانت فرتة رئاسته رابع أطول فرتة 
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حكم يف الوطن العريب كقابوس بن سعيد سلطان عامن ومعمر القذايف الزعيم الليبي 
والرئيس اليمني عيل عبد اهلل صالح. كام تعد فرتة رئاسته األطول بني ملوك ورؤساء 

مرص منذ حممد عيل باشا.
ويف حني متّكن اإلسالميون املعارضون للنظام املرصي من اغتيال الرئيس السابق حممد 
أنور السادات سنة 1981 خالل مواكبته استعراضا عسكريا، قد كتب للرئيس مبارك أن 
ينجو من حماولة اغتيال تعّرض هلا بالعاصمة األثيوبية أديس أبابا يوم 26 جوان / حزيران 
1995 لدى مشاركته يف أشغال مؤمتر منظمة الوحدة اإلفريقية. فقد حدث اشتباك بني عنارص 
من اجلامعة اإلسالمية والفريق األمني املرافق للرئيس ما حال دون استهدافه. ولعلنا نشهد 
أثار هذا االعتداء عىل السلوك األمني املفرط لدى الرئيس املرصي حسني مبارك حتى وإن 
كان يف ضيافة بلد مسؤول عن أمنه وسالمته.. لكن كان عليه أن يدرك أن األمن التونيس له 
من الكفاءة واملقدرة ما يؤهله حلامية ضيوف البلد وله جتربة   مشهود له هبا يف العامل ولدى 
الزعامات العربية واألجنبية ممن زاروا بالدنا ومل حيصل أن طرأ ما يمس من الكفاءة وااللتزام 

اللذين يتحىل هبام األمن التونيس.
الدولة  لرئيس  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  رئاسة  تسليم  أجل  من  لبالدنا  زيارته  كانت 
التونسية طبقا ملا يقتضيه نظام عمل هذه املنظمة. وملا حل باملطار كان مرفوقا بطاقم أمني 
غري منتظر وخيرج عن دائرة املألوف من حيث العدد والعتاد. مل نكن، نحن األمنيون، نتوقع 
مثل هذا احلضور األمني املكثف سواء من حيث العدد أو من حيث السالح الذي بحوزته 
ألننا مقتنعون متام االقتناع أن املنظومة األمنية التونسية ليست يف حاجة ملساعدة أمنية، فهي 
مؤهلة بام فيه الكفاية لتأمني الزعامات الضيفة. ومن املعلوم واملتعارف عليه أن مثل هذه 
لرتتيب  غريه  دون  املؤهل  فهو  املضيف،  الطرف  مع  املسبق  للتنسيق  دوما  ختضع  املسائل 

جمريات الزيارة وضامن مقتضياهتا األمنية.
ولعل هذه السلوكيات تستند إىل مربرات سابقة ويفرتض يف أهنا كانت إىل حد كبري 
من قبيل ردة فعل. ذلك أن الرئيس التونيس زين العابدين بن عيل كان قد توّخى ما 
يشبه هذه الترصفات يف زيارة له سابقة إىل مجهورية مرص العربية. وألسباب ربام جتمع 
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بني الشعور بعدم االطمئنان والرغبة يف الظهور بمظهر القوة والكربياء، اصطحب بن 
عيل برفقته، يف هذه الزيارة، عددا كبريا من االمنيني. وقد أثار ذلك حفيظة املرصيني 
الذين رأوا يف عدد األمنيني املرافقني ال يتطابق مع ما تم االتفاق عليه والتنسيق بشأنه 
بالدخول.  السامح هلم  الرئاسية وعدم  بالطائرة  البقاء  فاضطروا عددا كبريا منهم إىل 
ثم أن تلك الفرتة، بداية التسعينات من القرن املايض تتسم بصعود االجتاهات الدينية 
املتطرفة واملعادية ألنظمة احلكم يف عدد من البلدان العربية، وهذا ما يدعو إىل املزيد 

من احليطة واحلذر. 
وعند استقبال الرئيس الضيف بالقاعة الرشفية للمطار، تبعا ملا يتطلبه الربوتوكول 
املعتمد يف مثل هذه احلاالت، واجه األمن التونيس وقائع أخرى غري معتادة حيث أرص 
احلراس املرافقون عىل الدخول مجيعا القاعة الرشفية يف حني يقتيض األمر دخول قائد 
الفريق األمني فقط. وأمام إرصار هؤالء األمنيني عىل الدخول، سادت حالة من التدافع 
مع األمن التونيس فنشب شجار بني الطرفني. وبنفس ما أبداه من شدة وإرصار يف هذه 
املسألة، فإن الوفد املرصي قد رفض طلب أمن املطار برتك األسلحة الرشاشة داخل 
الطائرة مع االحتفاظ باألسلحة الفردية وتسجيل أرقام األسلحة وعدد الذخرية وهو 
إجراء يستوجبه عادة تنظيم مثل هذه الزيارات الرسمية. وكان عىل األمن التونيس أن 
يتمسك هبذا األمر مع ما يقتضيه احلال من املرونة وآداب الضيافة واحرتام عالقات 

الصداقة واألخوة.
وبسبب امتناع املرافقني املرصيني عن مترير حقائب الوفد الزائر عىل أجهزة املراقبة، فإن 
سحب هذه احلقائب واألمتعة وإيصاهلا إىل النزل املخصص إلقامة الرئيس مبارك - نزل 
أبو نواس بالعاصمة - قد تأخر لبعض الوقت. فقد أمكن للموكب الرئايس الوصول قبل 
وصول األمتعة. وملا علم الرئيس املرصي هبذا األمر ربام كان ذلك بسبب حاجته لبعض 
األغراض، وبلغه أن التأخري جرى بسبب مترير احلقائب عىل املراقبة اإللكرتونية باملطار، 
اشتّد غيظه وبدأ يف هتديده بقطع الزيارة واملغادرة إىل بالده دون حضور أشغال القمة بام قد 

يسبب حرجا للعالقات بني البلدين.
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املؤلف مع الزعيم عرفات لدى استقباله للوزير األول حامد القروي - 25 جوان / حزيران 1994 
بحضور وزير اخلارجية التونيس احلبيب بن حييى والسفري الفلسطيني حكم بلعاوي والسفري املرصي بتونس 

عيل ماهر

ولتطويق هذه الوضعية تدخل الزعيم الفلسطيني يارس عرفات الذي دعاين وكان رفقة 
السفري املرصي السيد عيل ماهر بتونس آنذاك، وطلب مني أن أرفع األمر إىل السلط املعنية 
الختاذ اإلجراءات املالئمة للحيلولة دون مزيد التوتر فاتصلت يف مرحلة أوىل بالعقيد 
رضا الكايف، مدير إدارة محاية الشخصيات واملنشآت وهو املسؤول األّول عن أمن املؤمتر 
الذي حتّول إىل املطار صحبة السفري املرصي، ولدى اتصاله بمحافظ املطار اهلادي مشلية 
أفاده بأنه ال جمال للتدخالت وأن لديه تعليامت رئاسية يف ذلك. ثم اتصلت باملسؤول عن 
الترشيفات بالقرص الرئايس وعرضت عليه األمر وقد يكون أعلم رؤساءه بذلك. وقد 
علمت يف ما بعد أن رد الرئيس مل يكن يف مستوى املسؤولية حيث أجاهبم قائال بحدة 
وغضب » دعوه يذهب«. ويف األثناء تم إبالغ الوزير األول حامد القروي باألمر حيث 
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حرض بالنزل ومتّكن، بمعية أيب عامر والسفري املرصي بحضور وزير اخلارجية التونيس 
احلبيب بن حييى وسفري دولة فلسطني بتونس حكم بلعاوي، من تطويق اخلالف وهتدئة 
اخلواطر لكن التبعات السلبية ملا حدث مل تنجيل بصفة كلية ألن الرئيس املرصي حممد 
حسني مبارك الذي يزور تونس حلضور أشغال مؤمتر القمة اإلفريقية اقترص حضوره 

عىل مراسم تسليم رئاسة الدورة ثم انسحب وغادر.



أوسمــة ومكـافـــآت
وصــــور و وثــائــــق
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18  أفريل / نيسان 1980
مدير الشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية عبد اللطيف الصاحلي يقلد املؤلف وسام الرشف األمني الوطني

بحضور وزير الداخلية إدريس قيقة

أوسمة
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18 أفريل / نيسان 1989
املدير العام لإلدارة العامة لوحدات التدخل اللواء فتحي جراية يقلد املؤلف الصنف األول

من وسام الرشف لألمن الوطني
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وسام نجمة الرشف العسكري الفلسطيني

الرئيس حممود عباس أبو مازن يقلد املؤلف وسام نجمة الرشف العسكري الفلسطيني يف موكب رسمي
بمقر الرئاسة – 14 / 11 / 2014 رام اهلل
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مكافآت

14 مارس / آذار 31977ماي1976
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املؤلف يتسلم درع احلرس الرئايس الفلسطيني من قبل 
اللواء منري الزعبي قائد احلرس الرئايس الفلسطيني
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صور املؤلف مع الشهيد ياسر عرفات
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املؤلف مع الشهيد عرفات لدى ارشافه عىل افتتاح معرض الرتاث الفلسطيني بتونس - 1990



461

املؤلف رفقة الشهيد عرفات والزعيم مانديال واملستشار سلامن اهلريف 

الرئيس الفلسطيني داعم لألنشطة الرياضية
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الشهيد عرفات يف حلظة انرشاح 

الشهيد عرفات مع عائلة املؤلف يف بيته – فيفري 1992
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الشهيد عرفات يتناول وجبة اإلفطار عىل مائدة أبناء الصمود سنة 1993

الشهيد أبو عامر يتسلم هدية تذكارية من مدير نزل أبو نواس – تونس بمناسبة مؤمتر قمة الوحدة االفريقية 
بحضور زهدي لبيب الرتزي ممثل فلسطني بمنظمة األمم املتحدة واملؤلف – تونس سنة 1994
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الشهيد عرفات يتوسط املؤلف والضابط األمني التونيس سامل بركات

املؤلف يف صورة تذكارية مع الشهيد أيب عامر ومجع من الكوادر الفلسطينيني – 1983 بحامم الشط بتونس.
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امللك املغريب احلسن الثاين يامزح ضيفه الزعيم عرفات بحضور ويل العهد حممد السادس وفاروق القدومي أيب اللطف واملؤلف
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الزعيم عرفات واملؤلف عالقة صداقة متينة

املؤلف بمطار قرطاج تونس الدويل مع الزعيم يارس عرفات لدى استقباله الزعيم االفريقي نلسن مانديال
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الشهيد عرفات مثال لكرم األخالق

املؤلف مع الزعيم عرفات وهو حمفوف بجمع من اإلطارات الطبية العسكرية  التونسية



468

املؤلف هينئ أبا عامر بإعالن استقالل دولة فلسطني بعد عودته من اجلزائر

املؤلف يقدم الرايات اخلاصة باملوكب الرئايس قبيل املغادرة النهائية إىل أرض فلسطني
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الشهيد عرفات يف دردشة مع املؤلف

الزعيم عرفات يودع السيدة وسيلة بورقيبة بعد أن قدمت له التعازي عىل إثر الغارة االرسائيلية عىل محام الشط – غرة أكتوبر 1985



470

الشهيد عرفات يتوسط املؤلف والعقيد عبد اجلواد الصيادي مدير ادارة محاية الشخصيات 1989
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الشهيد عرفات يتوسط املؤلف والعقيد رضا الكايف مدير ادارة محاية الشخصيات 11 / 7 / 1994

الزعيم عرفات يف حلظة انرشاح لدى إحدى زياراته لبيت الصمود – تونس 1993



472

الشهيد عرفات لدى استقباله باملطار من قبل وزير الداخلية التونيس الشلذيل النفايت

الشهيد عرفات يتوسط املؤلف ومديرة بيت الصمود ربيحة الطرياوي 
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املؤلف يستقبل الزعيم عرفات باملطار ويظهر بالصورة كل من أيب مازن وأيب ماهر غنيم واألخ نمر و اللواء شحادة اسامعيل

الزعيم عرفات خالل مؤمتر منظمة الوحدة االفريقية – تونس 1994
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الزعيم عرفات لدى ارشافه عىل افتتاح مؤمتر احتاد العامل الفلسطينيني بنزل أميلكار بتونس - أواخر الثامنينات

الشهيد عرفات يداعب شبل كشفي بقرص الرئاسة بقرطاج
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476

الرئيس أبو مازن حيتضن عائشة حفيدة املؤلف

صور املؤلف مع محمود عباس أبو مازن
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املؤلف لدى استقبال الرئيس حممود عباس أيب مازن باملطار – أوائل 2015
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الرئيس حممود عباس يف حلظة ترحيب باملؤلف 
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املؤلف رفقة الرئيس حممود عباس أيب مازن يف إحدى أنشطته بتونس
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الشهيد أبو  عمار مع عائلة املؤلف

الشهيد عرفات حيتضن الفتى صربي ابن املؤلف سنة 1988
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الشهيد يارس عرفات حيتضن الفتى صربي ابن املؤلف

الشهيد أبو عامر يف بيت املؤلف يقدم له التعازي يف وفاة أخيه املكي
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الشهيد عرفات يف صورة تذكارية مع املؤلف وابنه صربي وابنة أخيه أمرية

الشهيد أبو عامر رفقة املؤلف وابنه صربي وابناء أخويه 



484



485

الزعيم عرفات وعىل يمينه صديقة عائلة املؤلف الناشطة املنارصة للقضية الفلسطينية بسويرسا سعيدة مساهيل
بمعية أفراد من عائلتها وبحضور العقيد جربيل رجوب يسار الصورة - صيف -1992 تونس

الزعيم عرفات يف صورة تذكارية مع إبني الناشطة التونسية نصرية القضية الفلسطينية سعيدة 
مساهيل – صائفة 1992 بتونس
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نص رسالة موجهة من مدينة زوريخ السويرسية  إىل املؤلف من طرف السيدة سعيدة 
مساهيل، الناشطة واملنارصة للقضية الفلسطينية بتاريخ  15 / 09 / 1993ا
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الشهيد أبو عمار مع األمنيني

املؤلف رفقة الشهيد عرفات مع جمموعة من املرافقني األمنيني - 1984

املؤلف ومجع من األمنيني الفلسطينيني والتونسيني هينئون الزعيم عرفات بإعالن استقالل دولة فلسطني بعد 
عودته من اجلزائر – 17 / 11/ 1989



488

الشهيد أبو عامر يتقبل التهاين بالعيد من قبل جمموعة من األطر األمنية
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الزعيم عرفات يف صورة تذكارية مع املؤلف ومجع من املرافقني األمنيني – تونس 1994
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املؤلف مع بعض القادة والشخصيات

املؤلف مع الشهيد فيصل احلسيني

القيادي نبيل شعث يتوسط املؤلف والعميد فتحي محدي - 2005
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املؤلف رفقة الشيخ عبد احلميد السائح 

املؤلف مع الدكتورة حنان العرشاوي
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املؤلف صحبة القيادي صائب عريقات

اللواء جربيل رجوب رئيس اللجنة األوملبية الفلسطينية يستقبل املؤلف بحضور اللواء جهاد الغول واللواء أبو 
جعفر نزيه بمقر أكاديمية جوزيف بالتار بمدينة رام اهلل – نوفمرب 2014



493

املؤلف مع املستشار نبيل أبو ردينة

املؤلف مع الفريق أول ركن أمحد عفانة أبو املعتصم



494

املؤلف مع الوزير األول التونيس اهلادي نويرة والرئيس السوداين جعفر النمريي – تونس - 1977

املؤلف رفقة نايف حوامتة وأيب اللطف



495

أبو اللطف يتوسط املؤلف والدكتور حممد اشتية

املؤلف مع الوزير األول التونيس األسبق حممد مزايل - 1980



496

املؤلف مع القيادي سليامن النجاب، أمني عام حزب الشعب الفلسطيني

املؤلف يف حلظة ود وحمبة مع العقيد حممود الناطور أيب الطيب  قائد القوة 17
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املؤلف يصافح الزعيم االفريقي نلسن مانديال - قرص السعادة باملرسى
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صور أخرى

الشهيد يارس عرفات حيضن شقيقته الكربى خدجية التي يكن هلا كبري االحرتام ويظهر عىل يسار الصورة شقيقه 
فتحي وعىل يمني الصورة أبو أسامة حممد

الشهيد أبوعامر يف إحدى جلساته بمكتبه بتونس مع مجع من القياديني الفلسطينيني – بداية التسعينات



499

رغم شدة احلصار املفروض عليه بمكتبه باملقاطعة برام اهلل ال يتوقف الشهيد عرفات عىل أداء واجبه جتاه قضيته 
املقدسة ومتابعة قضايا شعبه.  يف الصورة يظهر الزعيم عرفات وهو يعالج كومة من امللفات رفقة بعض القيادات

القيادي حممود عباس أبو مازن كعادته يف حلظة تشاور مع الزعيم يارس عرفات للبت يف القضايا املطروحة 



500

الزعيم عرفات بؤدي التحية لروح رفاق دربه الشهداء أيب إياد وأيب اهلول وحممد العمري بمقربة الشهداء بحامم 
األنف بتونس بمناسبة احياء ذكرى انطالق الثورة الفلسطينية -  غرة جانفي 1992

الزعيم احلبيب بورقيبة لدى ارشافه عىل تدشني جامع األمان بمونفلوري بتونس العاصمة – سنة 1959ويظهر 
عىل يمني الصورة من اخللف والد املؤلف احلاج عامر بوشعالة املقاول الذي أرشف عىل بناء اجلامع
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قرينة املؤلف مع العقيد رشطة فاطمة الربناوي - غزة - صيف 1999



502

موكب تشييع جنازة الشهداء أيب إياد وأيب اهلول وحممد العمري بمقربة الشهداء بحامم األنف – 17 جانفي 1991



503

املؤلف يرأس فريق محاية الوزير األول التونيس اهلادي نويرة - 1978

املؤلف يتلو فاحتة الكتاب عىل قرب الشهيد عرفات برام اهلل يف نوفمرب 2009



504

املؤلف أمام قبة الصخرة بالقدس
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املؤلف من داخل املجسد األقىص
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املؤلف بداخل املسجد االبراهيمي باخلليل – سنة 2009
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وثائق
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510

نموذج االستامرة املعتمدة رسميا من قبل السفارة الفلسطينية بتونس بشأن دخول وخروج
الفلسطينيني من وإىل تونس
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الصفحة األوىل من وثيقة الئحة االهتام املحررة من قبل النائب العام برئاسة هيئة القضاء ملنظمة التحرير 
الفلسطينية يف شأن املتهمني باغتيال الشهداء أيب إياد وأيب اهلول وحممد العمري يوم 14 جانفي 1991 بتونس.
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صورة جلواز سفر قاتل الشهيد الفلسطيني عصام الرسطاوي




