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ّم                           ذي أل ي، للمرض ال ي، ناهيك باالسرائيلي وبعض العرب ة االعالم الغرب ومين تغطي ذ ي من تابع من
رة ة آبي ات، لمس مفارق سطيني ياسر عرف الرئيس الفل سطيني : ب زعيم الفل دور ال ة تبخيس ب فمن جه

ة    (يصل الى حد تمني استعجال موته ومن جهة اخرى متابعة تفصيلية             ر دقيق ه الصحية   لحال ) وان غي
  .وللتداعيات التي قد تتأتى من تدهورها

ة  اك آلي ًا، هن ل“طبع ر العاج ّتم   ” الخب ر، فتح وى الخب ادة، بمحت ا صارت الع تحكم، آم ي ت ة “الت تعبئ
د                . وتاليًا تضخيم الحدث  ” الهواء ل ق ق، ب ى القل هذا ال يعني طبعًا ان صحة الرئيس عرفات ال تدعو ال

ا،   تشكل وعكته االخيرة، وفي ظل ال      سطينية برمته حصار االسرائيلي، مدعاة قلق على المؤسسات الفل
ة، فضًال               ه في الصحراء الليبي وان يكن جائزًا ايضًا االفتراض ان الرجل الذي نجا من سقوط طيارت
وه                 ذين دفن عن عشرات محاوالت االغتيال االسرائيلية والعربية، سينجح هذه المرة ايضًا في مفاجأة ال

  .قبل اوانه
اك                    ما يس  اه الرجل ومن االرتب توقف في التغطية الدولية لمرض عرفات هو هذا المزيج من الحدة تج

د      ” افشال”اما الحدة، فتظهر في اجترار الحجج المعروفة المتعلقة بـ        . امام احتمال غيابه   ة آمب ديفي قم
ن، فضًال عن اع                ”السخي“الثانية ورفض عرض ايهود باراك       م يك ه ل ادة ، وهو العرض الذي ثبت ان

ة          زة االمني ذه الحدة                . طرح موضوع الفساد مخلوطًا بمسألة تعدد االجه د من ه ا يزي لكن ال شك ان م
فكأن آارهيه في اسرائيل واالعالم  . انها تتولد ايضًا من الشعور باالرتباك امام احتمال غياب عرفات    

ا       الغربي يأخذون عليه انه ال يزال هنا، وإن هزيًال في وجه المرض، و انه ال يُ                 ة م يهم مرحل سّهل عل
  .بعد عرفات

ة   “قبل ثالثة اعوام، قررت حكومة آرييل شارون ان عرفات اصبح             م       ”خارج المعادل ا ت ، وسرعان م
حتى ال نحكي    (تعميم هذا االدعاء بين خبراء الصحافة االسرائيلية وعدد من صناع الرأي في الغرب              

ة يات العربي ل) عن بعض الديبلوماس ن قب ارون م ة ش ق مقول ى تحقي رائيلي ال ادر الجيش االس  ان يب
.خالل ضرب الحصار على مقر الرئيس الفلسطيني وعزله عن العالم

ه ال                      ت، رغم اعوام الحصار والمرض، ان ة يثب الخروج من المعادل وها هو الرجل الذي حكم عليه ب
  .صومهيزال الرقم الصعب في هذه المعادلة، فإذا وهن شغل الدنيا واحرج خ

الب     ذا االنق ي ه ضرم دور ف زعيم المخ ة ال د، لحنك صار    . بالتأآي ى الح ات عل صاء عرف ن استع لك
اء             ات    . واالقصاء هو، قبل آل شيء، نتيجة االستعصاء الفلسطيني على االحتالل وااللغ أتي الترتيب وت

رئيس لت                         ة عالج ال سطينية في مرحل شؤون الفل ة من اجل ادارة ال ا بعقالني م اتخاذه ه ال     التي ت د ان ؤآ
ع          سياسية، لمن ة ال ة الحكم يزال في االمكان االتكال على حس الخطر الفلسطيني، وهو يرقى الى مرتب

  .يتنبأون به، بل يتحرقون الى حدوثه” المحبون“حصول االسوأ الذي آان 
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