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گويد مي بود آشنا رجن و خشونت با که يوناني "شاعري دست: اميد بدون انسان که آنـجائي
شود مي آغاز انسان تاريخ که است جائي همان حتقيق به زند، مي مقاومت ."به

سال در عرفات ياسر که فUس١٩٥٩STهنگامي VUم WXYZآزاد WYاز)ف\](جن کرد تاسي[ را
سال در زيرا بود^ `اند_ باaي ها خاbر_ در cني نامي d\ي STسUف eمردfghiگرjاkاش نيروهاي

در و بودند راند_ خود مادري Sسرزم از را eمرد lاي mارعا و زور اعمال با و نnامي oاوز با pاسرائي
qروrم جمUه بود^ نشد_ شناخ\ه STسUف مUت eنا به sيcي اUUtي Sب رسمي uمراج از vي wهي
دوjت تاسي[ در STسUف eمرد dق انxار جyت در که zنيxن فرامو} را pاسرائي وزير نXست گUداماير

گ|ت مي STسUف" هس\ند: mعر ها lاي ندارد وجود STسUمي".ف عنوان کسي را ادعا lاي که شگ|\ا
از که آدمياني هcاران u}و بود Sنs بود امد_ STسUف خا~ به بيگانه سرزميني از خود که کرد
ارو�ا و آمريxا dمايت و خود زور بر تxيه با فراتاريXي هوي\ي prج به pتوس با بيگانه هاي Sسرزم
داش\ند STسUف خا~ و mآ در ريشه سال �دها که را مردمي pا�ي و واraي هويت خواس\ند مي

کنند .نابود
براي مYارز_ zsر� STسUف مقاومت سازمان تاسي[ با ياسرعرفات که بود و{rي Sنs در
که را خود اجدادي Sسرزم از آوار_ و �راکند_ eمرد برافراشت^ را خود مUت شد_ �ا�ال dقو� اdقا�
بر احتاد به بردند مي بسر dمايت و �ش\يYاني هي�گونه بدون خود lbو vديcن و دور کشورهاي در
وجود اUUtي Sب uمراج از مرجrي wهي در ديگر امروز که آن�نان خواند فرا STسUف مUي هويت گرد

نيست انxار و vش مورد STسUف pمس\ق دوjت تاسي[ بر مUت lاي dق و STسUف .مUت
براي را ف\] سازمان ياسرعرفات که دوراني جyاني سياست رواب� بر zاکd شراي� در pتام با

کرد خال�ه اساسي مقوjه سه در توان مي را آن فUس|ه کرد^ تاسي[ STسUف eمرد dق .اdقا�
ا�Uي اعضاي ديگر و آمريxا ن|وذ سيTر_ در امنيت شوراي و م\حد pUم سازمان آنxه نXست
و pاسرائي و oاوز ادامه از جUوگيري به aادر Ss و فرانسه و انگUي[ و روسيه يrني امنيت شوراي
ديگر و نYود بودند شد_ آوار_ و راند_ خود مادري Sسرزم از pاسرائي وسيUه به که مردمي dقو� اعاد_
Yaال در ارو�ا lدي اdساس مXصو�ا و آمريxا و ارو�ا lساک يyوديان جامrه و pاسرائي ن|وذ آنxه
بود آن از موثرتر و شديدتر بودند^ شد_ مرتxب خود کشورهاي lساک يyوديان به نسYت که جناياتي
eسو و باشد گذاش\ه برجاي آوارگي از خود نـجات به اميدي STسUف �نا_ بي و آوار_ مUت براي که
تxيه با ب\وانند که بودند آن از تر فاسد و {rي|\ر vديcن و خاورميانه mعر و اسالمي هاي دوjت آنxه
در اي وزنه خود ژئو�وjي\يxي و vاس\راتژي dساس بسيار موraيت و مردمي �ايگا_ و سياسي aدرت بر
STسUف Sسرزم به oاوز ادامه در ارو�ا و آمريxا م\ن|ذ يyوديان جامrه و pاسرائي �رaدرت ن|وذ برابر

شوند به.شناخ\ه توجه با STسUف مقاومت سازمان و ياسرعرفات به تروريس\ي نسYت جyت lاي به
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گ|\ه باال در جyاني سياست مناسYات �حنه در STسUف مUت سرنوشت و u}و با رابTه در که آن�ه
و pاسرائي دوjت �yيونيس\ي سياست lTب در که واraي\ي کردن مXدو} و اف\را و تyمت cج شد

نيست دارد وجود سياست lاي از آمريxا شرط و aيد بي سازمان.dمايت تاسي[ در عرفات lبنابراي
Sسرزم بر STسUف eمرد dق شناساندن براي وسيUه هر به pتوس آن از ]� و STسUف مقاومت
کاري کنند pعم dقو� lاي حتقق در خود مسئوjيت به dقيقت در بايد که مراجrي mغيا در خود مادري

است نxرد_ مسئوjيت lاي فقدان از ناشي خالء کردن �ر cت.جjدو ubاa zتصمي برابر در ياسرعرفات
تاسي[ و STسUف eمرد dقو� اعاد_ براي cآمي مساtت pd را_ هرگونه از جUوگيري براي pاسرائي
و عموما اUUtي Sب جامrه ت|اوتي بي برابر در و mعر دول عمUي بي برابر در و فUسTيني pمس\ق دوjت

بود؟ ماند_ باaي او براي وسيUه هر با مYارز_ cج راهي sه ارو�اخصو�ا و آمريxا
و مم\از بشري تاريخ مردان lتري شاخص شمار در را او عرفات تاريXي شXصيت از آن�ه اما
ا�Uي شاخه سه در بايد را او شXصيت و سرشت خصو�يت که است مقوjه lاي در کند مي Sr\م

کرد شناسائي توان مي بشري تاريخ شXصيت کم\ر در که کرد مTاrjه او .سرنوشت
بود مقاومت براساس مYارز_ مx\ب گذار �ايه و نnري مYاني باني عرفات آنxه واua.اول در

�اdب مUت vي عنوان به STسUف eمرد رواني و جسمي يا فيcيxي uaمو و u}و زمينه در که را آن�ه
ايجاد او درخشان هنر آورد^ وجود به نداشت خارجي وجود هويت �اdب و Sسرزم �اdب و تاريخ
و ا�ان و آوارگان sادرهاي زير در �راکند_ eمرد در سوئي از خود مUي هويت به اع\قاد و ا�ان توامان

بود هويت lاي حتقق براي مYارز_ به .اع\قاد
خود مUت براي مYارز_ و مقاومت فUس|ه �رداز نnريه و گر موعnه تنyا عرفات ياسر آنxه eدو
مrمار و bراح عرفات نYود^ گود باالي از `ا را_ غمXواري و Sنش dاشيه م\|xري تنyا عرفات نYود^
بنشيند^ نnار_ به عافيت خUوت به و گذارد Sزم به را zUa bراdي �ايان در که نYود مقاومت ساخ\مان
را او ميدان lاي در dقيقت در و گذاشت pعم ميدان به �ا و کشيد دو} به را خود eيا� zUع خود عرفات
فيدل و Sنj و دون مائوتسه و مصد� دک\ر نnير z\بيس aرن در انسانyائي مrدود Wيشا�ي� در بايد

کرد Uaمداد ماندال نUسون و آjند_ ساjوادور و .کاس\رو
ياران ياري به مYارز_ در خود سوز bاaت همت و �ا�ردي به وa\ي عرفات ياسر آنxه eسو و
به و اUUtي Sب جامrه به را STسUف eمرد dقو� و STسUف مUت و STسUف وجود واraيت Yaول وفادار،
تريYون �شت به pمس\ق مU\ي رئي[ و رهYر عنوان به و شناساند رسميت به و کرد pحتمي pاسرائي دوjت

سال در اسUو aرارداد دنYال به eسرانـجا شد^ فراخواند_ pUم سازمان عمومي uمجم به١٩٩٣خTابه
ادار_ مسئول eمقا در فق� نه بار lاي و بازگشت lbو خا~ به STسUف آيند_ دوjت و مUت رئي[ عنوان
qبرخال بxUه نyاد^ مXافت �ر و Sمگyس ب[ مسيري در �ا بود lدشم اشkال در Wخاک که دوj\ي
aرارهاي و aول eمتا qبرخال که بود شد_ درگير دشمني با رودررو اکنون تrYيد، در مYارز_ دوران
از eمحرو مردمي ادار_ در که سنگيني مسئوjيت اي|اي در او شxست براي اaدامي گونه wهي از رسمي
همه lاي برابر در و کرد `ي خودداري بود گرف\ه برعyد_ نnامي اشkال حتت سرزميني و اس\قالل
دوjت dمي\ي بي و ارو�ا سxوت و آمريxا aيدوشرط بي dمايت به تxيه با oاوز و کارشxني و خصومت

نداشت pUم سازمان و اUUtي Sب جامrه مواخذ_ و بازخواست از هراسي و واهمه هي�گونه mعر .هاي
مورد که دشمني lتريcyمج با مYارز_ هاي شيو_ مYاني �رداز نnريه از ياسرعرفات ن\يجه در
با نابرابر مراتب به نيروئي با همرا_ مYارز_ oربي و عمUي ميدان در �ا است اUUtي Sب جامrه dمايت
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و اUUtي Sب جامrه به مYارز_ lاي Uaب در STسUف مUت مشروع دفاع dق شناساندن با و نyاد lدشم
هاي Sسرزم در را دوj\ي و مUي رسمي ساخ\ار و سازمان vي واraيت نا�ذير، مصاحله lدشم

رساند تثYيت به lbو خا~ در خود عمUي dضور با STسUف منت.اشkاjي در lدي از lم که نگاهي با
^zبين مي بrد سه lاي انداز zشs در cني را eاسال گذار بينان سيرdرکت خ� eدار بشري تاريخ حتوالت
مYارز_ بس\ر در نyادن eگا و YaيUه بر zاکd هاي سنت و ها ارز} سTUه از تافنت سر از dرکت يrني

سياسي aدرت جديد aاjب pيxتش eانـجا سران و وسيUه هر به آنyا با ابوعمار.عمUي کنيه mاX\ان شايد
اشار_ خود cني eاسال گذار بنيان وفادار mا�حا و ياران از ياسر عمار خاbر به عرفات ياسر سوي از

است شYاهت وجو_ Sهم به .اي
جyان از zشs خود lbو خا~ از دور او که حلnاتي در ياسرعرفات شXصيت mبازتا در آن�ه
در�حايف او ]� از که رواي\ي و عرفات ياسر شXصيت که است lاي گ|ت توان مي است فروبس\ه
sيcهائي آن يا و داد eانـجا او که است sيcهائي آن وراي در ماند خواهد برجاي STسUف مUت تاريخ
برساند eانـجا به ن\وانست اما خواست مي او که sيcهائي آن يا و داد مي eانـجا نYايد او .که

براي بشري pحتم و bاaت غايت lدورتري در که کرد خال�ه انساني مقوjه در بايد را او شXصيت
کرد^ مYارز_ عداjت و اس\قالل و آزادي به W\Uم رساندن

مقاومت و �ايداري سنگر در dيات حلnه lآخري تا اراد_ با و نyاد مYارز_ ميدان به �ا اراد_ با
کرد شد.ايس\ادگي نXواهد س\رد_ تاريخ دل از cهرگ انسانyا گونه lاي eنا.

ساyjاي بس\ر در و دانست مي STسUف فرزند را خود او و خواندند مي �در را او ها فUسTيني
بود شد_ pديYت اjقدس روح به خود^ مUت براي دندان و sنگ با مYارز_ .دراز

نو عصر ساZت از برگرف\ه
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