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الرصاصة األولى ،لم ُتطلق!
لطالما صدعوا رؤوسنا برصاصتهم األولى...
أكذوبة تهين شعب بأكمله...
أقنعوا تابعيهم ويحاولون اقناعنا أن آباءنا وأجدادنا الذين طردوا من ديارهم بقوا هائمين على وجوههم
بال هوية حتى جاء عرفات فجعل للفلسطيني هوية...
آباءنا وأجدادنا بقوا بال هدف حتى جاء عرفات وحولهم من مشردين متسولين إلى أصحاب قضية...
آباءنا وأجدادنا كانوا جبناء ولم يقاوموا حتى جاء عرفات وأطلق الرصاصة األولى في عيلبون...
أية إهانة وأكذوبة ومسخرة تلك التي تريد أن تجعل من شخص بطالً أسطوريا ً على حساب شعب بأكمله!
لكن المفاجأة أن عيلبون لم تتم ،والرصاصة لم تطلق وأن عرفات لم يكن هناك!!
***
ّ
يوثق الباحث والكاتب صقر أبو فخر وهو الذي يشغل وظيفة مدير شؤون التحرير في فرع بيروت للمركز
العرب ّي لألبحاث ودراسة السّياسات وكذا مشر ًفا على التوزيع ،وهو متخصّص في ال ّ
شؤون العربيّة،
والفلسطينيّة على وجه ال ّتحديد .وشغل صقر أبو فخر قبل التحاقه بالمركز وظيفة سكرتير ال ّتحرير في
ً
وبداية من عام ،1891
ملحق "فلسطين" الصّادر عن جريدة "السّفير" اللّبنانية منذ إنشاء هذا الملحق.
عمل صقر أبو فخر محرّ رً ا ونائب مدير ال ّتحرير في عد ٍد من ال ّدوريات العلميّة المح ّكمة وفي عدد من
ّ
لمنظمة ال ّتحرير الفلسطينيّة ومعهد ال ّدراسات الفلسطينيّة.
مراكز األبحاث ،من ضمنها مركز ال ّتخطيط ال ّتابع
وقد كتب العديد من المقاالت عن ّ
الثقافة والتاريخ الفلسطينيّين ،وعن وضع الالجئين الفلسطينيّين في لبنان،
وقد ُترجمت كتاباته إلى عد ٍد من اللّغات ،كال ّتركيّة والكرديّة والفارسيّة والفرنسيّة واإلنكليزيّة .عالو ًة على
ذلك ،فهو عضو في عد ٍد من المؤسّسات المهنية ،مثل اال ّتحاد العا ّم لك ّتاب فلسطين ،ولجنة اإلعالم في
المجلس العالميّ لفلسطينيّي ال ّ
شتات (جنيف) ،وهو عضو في المؤتمر القومي العربي ،وعضو مؤسّس في
"مجموعة عائدون  -لبنان"...
يوثق أبو فخر حقيقة صادمة مفادها أن عملية عيلبون لم تتم من األساس
وأنه تم الغاؤها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر األردن وأن مجموعة
الفدائيين األربعة تم اعتقالهم من قبل المكتب الثاني اللبناني وأن عرفات
كان يعمم بيان العاصفة األول على وكاالت األنباء العاملة في دمشق
وهو باختصار يكذب!
جاء ذلك في الصفحة  11من كتابه المعنون" :الحركة الوطنية الفلسطينية
من النضال المسلح إلى الدولة منزوعة السالح"

***

هذا ما أكدته صحيفة األنوار اللبنانية في طبعتها صباح
الثاني من يناير/كانون الثاني  1895في عنوانها
"غارة لم تقع على االطالق"
طبعا ً إال في بيانات عرفات وانتصاراته المزعومة!
***
ومن المفارقات أيضا ً أن عرفات فر على دراجة نارية
من معركة الكرامة بحجة الحفاظ على القيادة كما جاء
في الكثير من الشهادات الموثقة...
كما أنه لم يُحارب عام  1899بل تدرب فقط في
معسكرات االخوان المسلمين...
وكذلك لم يُحارب عام  1859قط بحسب المصدر السابق

–Aburish, Said K. (1998). From Defender to Dictator. New York: Bloomsbury Publishing. pp. 7
32. ISBN 978-1-58234-049-4.

***
ليبقى السؤال أي حرب أو معركة قاتل فيها عرفات؟
اي مواجهة موثقة ال تعتمد على روايته الشخصية دون شاهد أو دليل؟
هذا هو أول الرصاص الذي لم يُطلق وهذا هو الثائر الذي ال نستطيع أن نوثق معركة واحدة خاضها!
كل صور عرفات بالبندقية صور استعراضية مبتذلة وال توجد له صورة واحدة في ميدان معركة...
هذه هي الحقيقة ولو كرهها مؤيدوه!

