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جنكيز تشاندار*
عمار كما يتذكره صديق تركي
أبو ّ
يروي جنكيز تشاندار قصة عالقته بالرئيس ياسر عرفات ،كيف بدأت وتطورت حتى
رحيل "اخلتيار" يف باريس يف  11تشرين الثاين  /نوفمبر  .2004يدافع تشاندار بما
لديه من "تماه شديد" مع جتربة بيروت الفلسطينية ،عن مواقف "القائد التاريخي"
ّ
حتفظ ،بل بحماسة الناشط امللتزم الذي تطور لديه
للشعب الفلسطيني من دون أي
"شعور والء أعمى ،نوع من الطاعة غير العقالنية" جتاه القائد الفلسطيني.

أذكر

جيداً يوم لقائي سري ُنسيبة
أول مرة .أذكره ألنه كان آخر
يوم أرى فيه أبو عمار .مل أكن أعلم ،طبع ًا،
أن ذلك اليوم 9 ،تشرين الثاين  /نوفمبر
 ،2002هو آخر مرة أراه فيها .فهذا الرجل
الذي كان له على حياتي َو ْقع عاطفي شديد
سيرحل بعدما يقارب العامين على وجه
التحديد ،إذ رحل أبو عمار يف باريس يف11
تشرين الثاين  /نوفمبر  ،2004وآخر مرة
أراه فيها كانت يف "املقاطعة" يف رام الله.
قبل ذلك بيوم ،كنت على موعد مع سري
نسيبة الذي كان يف سن َتي  2001و2002
* كاتب وصحايف تركي.
املصدر :مقالة باإلجنليزية خاصة بـ "جملة
الدراسات الفلسطينية" ،بعنوانAbu Ammar :

Remembered by His Best Turkish Friend

ترجمة :ثائر ديب.

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية وممثل
أبو عمار يف القدس .والقدس الشريف ،كما
يسميها أبو عمار على الدوام ،هي أيض ًا
جتسيد الهوية الوطنية الفلسطينية ،وقد ُخ ّطط
لها أن تكون يف نهاية املطاف عاصمة
الدولة الفلسطينية املستقلة .كنت قد سمعت
باسم سري نسيبة منذ فترة طويلة ،من دون
أن تتاح يل فرصة لقائه .وكان سري الذي
ربطتني به بعد ذلك صداقة حميمة ،قد اشتهر
بآرائه اخلالفية ،إىل درجة تعارضها مع
آراء "اخلتيار" ،كما اعتاد املقربون من القائد
الفلسطيني التاريخي أن يسموه ،وهي كلمة
تشير فيما تشير إىل "الرجل احلكيم" ،مع أن
االسم الذي عرفه به العامل هو أبو عمار أو
ياسر عرفات .وإىل ذلك ،فإن سري نسيبة
ال مستقيم ًا وشجاع ًا وذا رؤية،
كان دائم ًا رج ً
ومثقف ًا حقيقي ًا ،وكان إىل جانب الراحل

مقاالت
السري النتفاضة
فيصل احلسيني ،القائد
ّ
 1987داخل األراضي احملتلة .وتوقعت أن
يكون لقائي به على اإلفطار ليلة اجلمعة من
رمضان املبارك ،يف تشرين الثاين  /نوفمبر
لقاء ال
 ،2002عش ّية لقائي مع أبو عمارً ،
ُينسى .وحين التقيته أول مرة يف تلك العشية
املقدسية ،يف تشرين الثاين  /نوفمبر ،2002
كان مناصراً متحمس ًا لـ "حلّ الدولتين" الذي
مل يكن يحظى يف ذلك الوقت بتلك الشعبية
بين كثير من الفلسطينيين ،بما يف ذلك
بعض قيادات "فتح".
ال ،بقي لقاؤنا األول ح ّي ًا يف ذاكرتي،
وفع ً
ويف حلظة من حديثنا الطويل ،سألته إن
كان يخشى قيام حماولة الغتياله بسبب
آرائه املعارضة ،فأجاب ببرود ،ومن دون
أن يدهشه السؤال مطلق ًا" :هذه ليست بيروت.
أنا مقدسي ،ومن آل نسيبة .ال يحدث ذلك
أحسست بما
هنا .ال يمكن أن يحدث هنا".
ُ
كان لدى سري من افتخار راسخ وثقة عميقة
بالنفس ،فهو ينتمي إىل عائلة أُودعت منذ
العهد العثماين مفاتيح كنيسة القيامة ،إىل
جانب آل اخلالدي واحلسيني والنشاشيبي،
ممن أعطوا القدس طابعها الفلسطيني القوي
ّ
وهويتها الفلسطينية املميزة.
مل يكن سري قد وضع كتابه املبدع:
"كان لنا وطن :حكاية فلسطيني" الصادر
يف بيروت عن شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر ،2008 ،لكننا ،بطبيعة احلال،
حتدثنا لساعات عن ذلك الوطن وعن حياة
الفلسطينيين .وكانت حصة األسد من
مناقشتنا هي عن أبو عمار الذي مل يكن
يبعد سوى ربع ساعة عن املكان الذي كنا
نتناول فيه طعام الغداء يف الفندق الوطني،
مكان اللقاء التقليدي للوطنيين الفلسطينيين،
إذ كان يف "املقاطعة" ،حتت حصار القوات
اإلسرائيلية ،رهين ًة ألريئيل شارون ،غير قادر
على احلراك ،ويف حالٍ غريبة وغير مسبوقة
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لشخص يحمل لقب "رئيس الدولة" .مل يسبق
أن تعرض ملثل ذلك شخص يحمل هذا
اللقب .كان اإلسرائيليون يحاصرون القائد
التاريخي للشعب الفلسطيني ويستهدفونه
إىل أبعد حد خالل املرحلة الثانية الدموية
من مراحل االنتفاضة الفلسطينية ،األمر الذي
عنى ،رمزي ًا ،أن الشعب الفلسطيني ،وقائده
من غير منازع ،باتا رهينة يف يد إسرائيل.
كان ذلك هو املوضوع الرئيسي حلديثي
مع سري نسيبة .وعلى الرغم من جميع
لدي من
الصعاب ،فإنني كنت أميل ،بما ّ
ٍ
تماه شديد مع بيروت ،وبخالف سري ،إىل
الدفاع بحماسة عن موقف أبو عمار الذي
يبدو متصلب ًا يف ذلك الظرف التاريخي ،وإىل
تبريره .كنت أرى أنه مل يبق لدى أبو عمار أي
بارقة أمل حيال نيات إسرائيل وقدرتها على
التوصل إىل حل سياسي للقضية الفلسطينية.
بالنسبة إليه ،هو الذي نشأ سياسي ًا أيام
حرب االستقالل الوطني اجلزائرية ،كان ثمة
حاجة إىل ديغول إسرائيلي إلقامة سالم
نهائي مع الفلسطينيين .ففي النهاية ،ومن
حيث الثقافة السياسية ،فإن أبو عمار كان
نتاج النضال ضد االستعمار يف فترة ما
بعد احلرب العاملية الثانية ،وكان يحسب
أنه وقع على ديغول اإلسرائيلي يف شخص
يتسحاق رابين ،لكنه تابع شكوكه يف عملية
أوسلو التي اضطلع بها مع هذا األخير ،وكان
الغتيال رابين ،على يد إسرائيلي من جيل
الشبابَ ،و ْقع الصدمة على أبو عمار إىل
درجة أنه فقد كل أمل بالتوصل إىل اتفاق
سالم سياسي حقيقي مع اإلسرائيليين .وقلت
لسري إن أبو عمار يف منتصف سبعينياته،
وإن الناس يف مثل س ّنه ومنزلته يبدأون
بمغازلة التاريخ وينشغلون أشد االنشغال
على الصعيد الشخصي بالطريقة التي
ستذكرهم بها سجالت التاريخ .ولذلك،
فإنه لن يروقه املساس باسمه يف تلك
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السجالت باعتباره الرجل الذي باع مصالح
الشعب الفلسطيني األساسية لإلسرائيليين
الذين تصالح معهم .ويف مثل هذه السن،
وعلى الرغم من أنه مل يحقق هدف الدولة
الفلسطينية املستقلة ،فإنه يفضل كثيراً أن
ُيذكر بصفته الرجل الذي حمل لواء الهوية
الفلسطينية ،ومل َي ْحنِ رأسه ّ
قط إىل أن وافته
ال بهذا اجملد.
املنية مكل ً
كذلك شاركت سري نسيبة واحداً من
همومي الشخصية التي مل يسبق أن أعلنتها،
وقلت له إن ما يقلقني أشد القلق ،بعد رحيل
أبو عمار ،هو أن يعود الفلسطينيون إىل ما
كان قائم ًا يف ثالثينيات القرن العشرين،
على الرغم من قيام انتفاضة  ،1936من
ٍّ
تشظ جمتمعي عززه االحتالل اإلسرائيلي،
وإحالل العصبية احمللية ـ عصبية
املقدسيين والنابلسيين والغ ّزيين واخلاليلة،
إلخ ـ حمل الهوية الوطنية ،األمر الكفيل
بأن يودي يف النهاية بالقضية .فبالنسبة
يل ،فإن اسم أبو عمار والهوية الوطنية
إ ّ
الفلسطينية كانا صنوين.
أصغى سري نسيبة باهتمام إىل نقاشي
املسهب عن موضوع أبو عمار ،ور ّد بصوت
ناعم وباختصار شديد ،إنما بتلك الفصاحة
ال" :هذا،
وذلك اإلحكام املتوقعين منه ،قائ ً
على وجه التحديد ،ما يدفعني إىل أن أدافع
عن حاجتنا إىل التوصل إىل دولة والرئيس
عرفات على قيد احلياة .فهو ذو شخصية
رفيعة إىل درجة أن دولة فقط هي التي يمكن
تعوض عن غيابه حين يرحل ،ومن دونه،
أن ّ
ال أحد يستطيع حتقيقها .إن إقامة دولة
فلسطينية هي أعظم تركة يخ ّلفها لنا".
صرح
لقد تمكّن أبو عمار من أن يرقى إىل
ٍ
رائع يمكن تسميته دولة فلسطين .كنت أراه،
كفرد ،جتسيداً للهوية الوطنية الفلسطينية،
وكان ممثله يف القدس يراه موازي ًا ملؤسسة
بحجم "دولة" ،تلك البنية التي كان وحده

قادراً على جلبها إىل حيز الوجود.
يف اليوم التايل ،ذهبت إىل رام الله ،إىل
"املقاطعة" ،كي أرى هذا الرجل التاريخي
بحنوه
العظيم ،الرجل الذي كثيراً ما شعرت
ّ
على مدى األعوام أينما كنت ألتقيه :يف
أعوام بيروت التي ال ُتنسى؛ يف جبل ُتربل
قرب طرابلس؛ يف حمام الشط يف تونس؛
يف اجلزائر؛ يف أنقرة ـ تركيا؛ يف داكار ـ
السنغال؛ مرة يف موسكو؛ عدة مرات يف
غزة .عندما صعدت طبقتين يف "املقاطعة"
مع زوجتي التي كانت تلتقيه للمرة األوىل،
ومع القنصل التركي العام يف القدس ،كنت
ال كحايل يف كل مرة قبل رؤيته.
منفع ً
كان أبو عمار وجه ًا شديد األلفة بالنسبة
يل ،فقد أمضيت معه ساعات طويلة ،لكن
إ ّ
خفقان قلبي كان يزداد يف كل مرة ألتقيه
وأراه .مل أعتد رؤية "اخلتيار" ،اعتدت االنفعال
لدى رؤيته ،ومل تكن "املقاطعة" استثناء.
عندما بلغنا الطبقة الثانية من
"املقاطعة" ،كان هناك ،يبتسم لنا تلك
االبتسامة الدافئة كما كانت احلال دوم ًا.
عرفته على زوجتي التي كان انفعالها على
ّ
أش ّده وراحت تغالب الدموع يف عينيها،
واحتضن أحدهما اآلخر ،تلك االحتضانة
القوية الطويلة بما يكفي ألن تعكس عواطفي
جتاهه .لقد مر وقت طويل مل نر بعضنا فيه
على غير العادة ،وشعرت كم كنت أفتقده.
كان بالقرب من أبو عمار اثنان من
مساعديه ،ياسر عبد ربه ونبيل أبو ردينة،
وبينما كنا جنلس حول طاولة اجتماعات
طويلة يف غرفة واسعة ومتقشفة تعكس
مأساة احلصار اإلسرائيلي املتواصل منذ
أشهر ،راح أبو عمار يق ّدم مساعديه .كان
يل،
نبيل أبو ردينة وجه ًا جديداً بالنسبة إ ّ
لكنني كنت أعرف ياسر عبد ربه منذ أعوام
طويلة مضت .وبينما كان أبو عمار يخاطبنا
باإلجنليزية ،أصررت على أن أحتدث إليه

أبو ع ّمار كما يتذكره صديق تركي

بالعربية على الرغم من أن زوجتي والقنصل
العام التركي ما كانا ليفهما ،وذلك كي أؤكد
له انتمائي إىل القضية الفلسطينية التي
سبق أن كنت عضواً كامل العضوية يف عدد
من منظماتها منذ أوائل سبعينيات القرن
العشرين .ولذلك ،قلت له بالعربية إن ما من
حاجة إىل تعريفي بياسر عبد ربه إذ سبق أن
تدربت يف معسكر للجبهة الديمقراطية يف
معلوال ،يف سورية ،يف تموز  /يوليو .1971
كانت تلك أخبار جديدة وغريبة على أبو
فتحول إىل العربية وأشار بإصبعه إىل
عمار
ّ
ياسر عبد ربه ،وسألني ساخراً" :ما الذي كنت
تفعله مع هؤالء؟ ما الذي وجدته لديهم؟ هل
كنت فاقداً عقلك؟" وانفجرت وياسر عبد ربه
بالضحك ،بينما مل تفهم زوجتي والقنصل
العام التركي حديثنا ،لكنهما كانا يتتبعانه
وتعابير احليرة على وجهيهما ،يف سعي
ملعرفة الشيء الذي يمكن أن يكون َف ِكهاً على
هذا النحو يف مثل هذه األوضاع املأسوية.
بحس بالدعابة دائم،
كان عرفات يتمتع
ّ
مل يفقده حتى يف حاالت التوتر ويف أي
ظرف من ظروف اخلطر .وربما كان ذلك جزء ًا
من الثقة بالنفس ،ويف جانب منه حتدي ًا
للصعاب ،األمر الذي يرفع الروح املعنوية
لدى َمن يحيطون به ،ويزيد والءهم.
ومن دون أن يض ّيع أي ثانية ،انتقل
أبو عمار إىل حديث بالغ اجلدية .كان قلق ًا
أشد القلق إزاء احلرب الوشيكة على العراق
وعواقبها احملتملة على املنطقة .كان يدرك
تمام ًا أن اجمليء لرؤيته يف "املقاطعة" مل
يكن جمرد إظهار للتضامن مع "القضية"،
بل تعبيراً عن الوالء الشخصي له أيض ًا.
ال .وكما كان
وهذا ما كانت عليه احلال ،فع ً
ملن
الناس موالين له ،كان أبو عمار موالي ًا َ
يوالونه ،بل كان عالو ًة على ذلك لطيف ًا
حيالهم .أدركت ذلك مرة ُأخرى ظهيرة ذلك
اليوم 9 ،تشرين الثاين  /نوفمبر2002

مقاالت
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يف "املقاطعة" ،يف رام الله .فحين انتهى
اجتماعنا ونهضنا كي نغادر القاعة ،انحنيت
عليه عند الباب كي أحتضنه مو ّدع ًا ،لكنه
أخذ بيدي اليسرى يف كفه اليمنى ورحنا
نمشي يداً بيد ،ثم هبطنا درج الطبقتين إىل
أن بلغنا املدخل الرئيسي للمبنى الضخم
يف الطبقة السفلية .كان يسير ببطء شديد،
بالطريقة ذاتها التي كان يستعرض بها
احلرس الوطني الفلسطيني يف ميدان العرض
يف الفاكهاين ،يف بيروت ،يف  1كانون
الثاين  /يناير من كل عام.
حين كنت أهبط الدرج املؤلف من نحو
خمسين درجة يداً بيد مع أبو عمار ،شعرت
بأن هذه حلظات وجيزة وتمنيت أ ّ
ال تنقضي
أبداً .كان أبو عمار ،يف حياتي السياسية،
لدي حياله شعور
الشخص الوحيد الذي تطور ّ
والء أعمى ،نوع من الطاعة غير العقالنية مل
أشعر بها جتاه أي أحد آخر ،ولذلك ،بدا هبوط
الدرج معه يداً بيد أكبر مكافأة يف حياتي
ِ
تمض
كلها وأغالها ،كما لو أن احلياة مل
عبث ًا .ولعل شدة عاطفتي هذه لها عالقة
بشعور داخلي فحواه أن املرة التي أكون
فيها أقرب ما أكون من أبو عمار ،هي املرة
األخيرة التي أكون فيها معه .وأثبتت األيام
صحة شعوري هذا عندما وافته املنية يف 11
تشرين الثاين  /نوفمبر .2004
مل يكن أبو عمار مفكّراً ،ومل يكن صاحب
آراء متفوقة ،والقول إنه "عبقري استراتيجي"
يبقى حمل خالف شديد .ال ريب يف أنه
كان داهية من الناحية التكتيكية ،لكن
الدهاء يف هذه املسائل ال يكفي خللق بطل
تاريخي فريد مثله ،كما أن خصاله ،سواء
يف اجملاالت السياسية أو العسكرية ،ال تكفي
لتفسير الوالء الذي يك ّنه له عدد كبير من
البشر ،وبينهم َمن ليسوا عرب ًا ،مثلي أنا .كان
لدى أبو عمار تلك اجلاذبية املغناطيسية
التي ال سبيل إىل مقاومتها ،والتي تش ّد إليه
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كل َمن يحالفه احلظ يف التعرف إليه عن
كثب.
لعل االضطرابات الكبرى التي شهدها
القرن العشرون ،والتي أنتجت أبو عمار
ومساهمته الفريدة يف تاريخ ذاك القرن ،هي
قاوم أو
التي تفسر جوهر جاذبيته التي ال ُت َ
سحره ،ولعلها تفسر ،أيض ًا ،تع ّلقنا به .بعبارة
يجسد يف شخصه
ُأخرى ،كان أبو عمار
ّ
تع ّلق جيلنا بتاريخه ،وبتواريخنا الشخصية
كأفراد.
لقد نشأنا جميع ًا ـ نحن الذين ارتبطنا
صعد شتى ـ يف عامل ما
بـ "اخلتيار" على ُ
بعد احلرب العاملية الثانية ،وغالب ًا يف
النصف الثاين من القرن العشرين ،ويف
هذا العامل كانت أفعالنا وردات أفعالنا.
تلك كانت الفترات أو العقود املثيرة التي
شكلت شخصياتنا ،وعالقاتنا ،وحياتنا
بكل بساطة ،وتلك أيض ًا كانت الفترات التي
صنعت أبو عمار الذي ترك عليها ،بدوره،
بصمته القوية ،وصاغ التاريخ الذي كان له
دور أساسي يف صوغنا.
كانت قصة الكفاح الفلسطيني البطويلـ
وخصوص ًا فترة ما بعد حرب  1967التي
عاشها جيلي مشارك ًا وشاهداً ـ قص ًة
ملحمية وأسطورية يف ح ّد ذاتها .ومثل هذه
احلقب هي ما يحتاج إليه األبطال األفراد
مثل أبو عمار ،وهي ما يز ّينونه ببطوالتهم
الفردية ،ولذلك ،كان هو نفسه أسطورة .وكان
أن توافقت هذه اخلصال كلها مع تنشئتنا،
وشكّلت النسيج العاطفي بيننا وبينه.
تشكلت الروابط بين الشهود الكثيرين
على تاريخ القرن العشرين واحلالة
الفلسطينية ـ وأنا منهم ـ وبين هذا القائد
التاريخي" ،اخلتيار" ،خالل فترة طويلة،
عرضها الختبار حوادث كثيرة
األمر الذي ّ
يف أماكن متعددة وأوقات شتى ،وكان هو
أساس العالقة احلميمة معه.

أذكر بوضوح أول مرة رأيت فيها أبو
عمار شخصي ًا .ال ب ّد من أن ذلك كان يف
سنة  .1972كنت أتمشى يف الطريق اجلديدة
يف الفاكهاين ،يف بيروت ،وحملته يف
موقف صغير للسيارات أمام مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية .كان واقف ًا وحده ،يداه
جيبي سرواله ،يحدق حوله من خالل
يف َ
نظارته السوداء .بعد دقيقة أو نحوها ،نزل
من املبنى كمال ناصر ،وكان آنذاك الناطق
باسم منظمة التحرير الفلسطينية ،واستقال
سيارة وغادرا .كان هذا أول لقاء يل عن بعد
مع الرجل الذي كنت أعرفه جيداً من شاشات
التلفزيون فقط .يف تلك الفترة ،مل يكن حماط ًا
بطبقات سميكة من احلراس الشخصيين
واألمن ،وكان الوصول إليه متاح ًا ،لكني
ال من أن أقترب من شخصية
كنت أش ّد خج ً
دولية مشهورة.
بعد بضعة أسابيع ،بينما كنت يف مكتب
أبو خالد (جورج عسل) يف مقر "فتح" يف
الفاكهاين ،دخل أبو عمار الغرفة من الباب
املفتوح .كانت تلك أول مرة أرى فيها رأسه
األصلع ،من دون الكوفية عليه .وقفنا ،أبو
خالد وأنا ،على الفور ،احترام ًا ،وتلفّظ أبو
عمار ببضع كلمات حميي ًا ومضى .ومل
ال" :عندما
يدعني أبو خالد أغلق الباب ،قائ ً
ترك األبواب كلها
يكون أبو عمار يف املبنىُ ،ت َ
مفتوحة ألسباب أمنية".
بعد ذلك بعام ،كنت أسير ،وأبو خالد إىل
يساري ،خلف أبو عمار يف موكب جنازة
ضخم من البسطة إىل مقبرة الشهداء (حيث
سيرقد أبو خالد أيض ًا) .كانت تلك جنازة أبو
يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر
الذين استشهدوا يف هجوم إسرائيلي جريء
يف بيروت ،كان األول من نوعه ،يف 10
أما أبو عمار فنجا
نيسان  /أبريل ّ .1973
من ذلك الهجوم الذي تب ّين الحق ًا أنه كان
هدفه الرئيسي.
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بعد ذلك بخمسة أعوام ،كنت ،أنا
الصحايف التركي الشاب الذي تشير سيرته
الذاتية إىل عمله مع املقاومة الفلسطينية،
أمام أبو عمار بعد منتصف ليلة من ليايل
آذار  /مارس  .1978كانت إسرائيل حتتل
قسم ًا من األرض يف اجلنوب اللبناين ،وكان
الناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية
حممود اللبدي قد ر ّتب مقابلة بين أبو عمار
والصحايف الصديق الذي ينتمي إىل البلد
الوحيد العضو يف حلف شمال األطلسي
من بالد املنطقة .كان قلبي يخفق من شدة
االنفعال قبل دخول الغرفة الصغيرة يف مقر
"فتح" يف الفاكهاين ،لكني سأغدو وجه ًا
مألوف ًا كثيراً يف األعوام التالية إىل حين
مغادرة أبو عمار والفلسطينيين بيروت يف
أعقاب الغزو اإلسرائيلي للبنان ،يف صيف
سنة .1982
منذ ذلك احلين فصاعداً ،زرت بيروت
دائم ًا ،وكثيراً ما شعرت بانتماء خاص
إىل هذه املدينة .كنت أعيش يف خميم برج
البراجنة لالجئين الفلسطينيين ،ولذلك
كان ارتباطي بالشعب الفلسطيني والقضية
الفلسطينية ،وانتمائي إىل بيروت ،ارتباط ًا
ال .ويف كل مرة كنت آتي إىل املدينة،
متداخ ً
كان ال بد من أن أرى "اخلتيار" ،وكان يف
أواخر سبعينيات القرن العشرين قد غدا
شخصية دولية بارزة جداً وكثيرة احلضور
يف وسائل اإلعالم العاملية .كان النضال
الفلسطيني قد بات يف رأس األجندة
السياسية الدولية يف أعقاب حرب 1973
بين العرب وإسرائيل ،واعتالء أبو عمار
منبر األمم املتحدة ،يف نيويورك .ولذلك،
علي
كان مشغو ً
ال للغاية ،وكي أراه ،كان ّ
أن أحتلى بالصبر وأنتظر عدة أيام .وحين
تسنح الفرصة ،كان حممود اللبدي يبلغني
بذلك ،فأقضي ساعات يف مكتب الفاكهاين
إىل أن يغدو "اخلتيار" جاهزاً الستقبايل يف
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الساعات األوىل من صباح اليوم التايل.
كان مضيفي ورفيقي األقرب يف
بيروت ،ميشال نوفل ،بارع ًا يف ابتداع
الطرق اخملتصرة للوصول إىل أبو عمار .ومل
يكن مفتاحه الناجع سوى أبو جهاد
(خليل الوزير) .ويف مهرجان  1كانون
الثاين  /يناير  ،1980كنت قد جمعت عدداً
من البرملانيين الذين يمثلون خمتلف الكتل
السياسية يف تركيا ،وكان بينهم شخصيات
لها وزنها خدمت يف حكومات تركية ش ّتى.
وكانت العالقات بين األحزاب التركية يف
ذلك الوقت متوترة تمام ًا ،وبصورة عامة ،مل
يكن البرملانيون من خمتلف األحزاب على و ّد
فيما بينهم ،غير أنهم كانوا ،بعيداً عن الوضع
تواقين إىل االجتماع مع ًا
الداخلي يف تركياّ ،
يف رحلة إىل بيروت بمناسبة أول كانون
الثاين  /يناير ،وكانت جائزة سفرهم إىل
بيروت هي لقاؤهم بالرجل األسطوري ،أبو
عمار.
كان ضيوف "فتح" هؤالء أول وفد برملاين
تركي يزور منظمة التحرير الفلسطينية،
وكانت معاملة هذه الث ّلة من كبار
الشخصيات التركية مثالية .لكن األيام كانت
تمر من دون بارقة تشير إىل موعد اللقاء مع
"اخلتيار" .وقال ميشال أن ال داعي للقلق،
وأنه ك ّلم أبو جهاد ،ويف منتصف الليلة
التالية كان للجميع شرف اللقاء مع ياسر
عرفات الذي كان بشوش ًا ودافئ ًا للغاية.
يف غضون ذلك ،وفيما يتعلق بمواعيدي،
فإن ميشال نوفل كان قد وجد وسيط ًا هو
مساعد جديد ألبو عمار يجيد العبرية كالم ًا
وبت ما إن أصل
وكتابة ،اسمه عماد شكورُّ .
إىل بيروت ـ وكان ذلك يحدث كثيراً ـ حتى
ُيعلمه ميشال بأنني يف املدينة ،وكان ذلك
يعني أن ألتقي أبو عمار يف أقرب موعد
مالئم ،وهو ما كان يحدث يف بعض األحيان
نحو منتصف الليل يف واحدة من ليايل األيام
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التالية .وأذكر ،مرة ،كيف نقلني ميشال يف
بتهور من الصنائع إىل الفاكهاين
سيارته
ّ
بعد منتصف الليل ،يف الظالم الدامس الذي
يلف شوارع بيروت اخلالية ،للقاء أبو
كان ّ
عمار يف الوقت احملدد ،ألن عماد كان قد
ب ّلغنا ،ومن دون سابق إنذار ،أن علينا أن
نذهب للقائه فوراً .املشكلة الرئيسية كانت
يف عبور احلواجز املتعددة ،بما فيها حواجز
السوريين ،للوصول إليه .عند بعض احلواجز،
كان اسم أبو عمار مثل مفتاح يفتح كل باب،
أما عند بعضها اآلخر ،فكان جمرد التلفظ
ّ
بذاك االسم يثير مشكلة .لكن حظوة رؤيته يف
ظرف تاريخي كانت بالنسبة إلينا أثمن من
أن حتول دونها أي عثرات.
يف بعض األحيان ،كانت رؤيته أو اللقاء
به ،وال سيما يف أيام بيروت ،حظو ًة وحتدي ًا
يف آن مع ًا ،وكذلك كانت احلال خالل وجوده
يف تونس أيض ًا .وثبت أن قرب لبنان من
اإلسرائيليين ليس السبب احلقيقي لهجماتهم
على القيادة الفلسطينية ،فاألمر مل يقتصر
على استشهاد أبو جهاد يف عملية إسرائيلية
استعراضية يف تونس يف سنة  ،1988بل إن
أبو عمار أيض ًا كان قد اس ُتهدف قبل ثالثة
أعوام من النهاية املأسوية ألقرب رفقائه يف
السالح.
ففي تشرين األول  /أكتوبر  ،1985كنت
يف غرفتي يف أحد فنادق القاهرة عندما
سمعت عن العملية األبعد مسافة التي
قامت بها القوات اإلسرائيلية منذ عملية
عنتيبي يف سنة  .1976لقد كانت املسافة
بين نقطة انطالق العملية اإلسرائيلية
مقر أبو عمار يف حمام الشط،
وهدفهاّ ،
أكثر من 2000كم ،وجرى يف هذه العملية
تدمير مقر منظمة التحرير الفلسطينية
تمام ًا .ووفق ًا لإلسرائيليين ،فإن نحو 60
من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية،
بينهم حراس أبو عمار الشخصيون

وعناصر من قوة النخبة أو قوة الـ 17
أما املصادر
التابعة له ،قد استشهدواّ .
التونسية فأشارت إىل أن عدد القتلى هو
 56فلسطيني ًا و 215تونسي ًا ،واجلرحى
نحو  .100وكان الهدف من هذه العملية
أبو عمار نفسه.
عمان ،وقضيت الليلة
كنت قد انطلقت من ّ
يف القاهرة ،على أن أواصل إىل تونس يف
عمان،
اليوم التايل .وكنت قد مكثت طوي ً
ال يف ّ
منتظراً رؤية أبو جهاد الذي كان أرسل يل أن
أنتظره .وفعلت .فبعد ليال طويلة أمضيناها
ميشال نوفل وأنا يف بيت أبو جهاد يف
بيروت خالل احلصار اإلسرائيلي يف صيف
سنة  ،1982فإن احللول ضيف ًا على أبو
عمان كان أمراً ال ُينسى.
جهاد وأم جهاد يف ّ
ولذلك تأخرت عن حمام الشط حيث اعتدت
أن أرى أبو عمار ،وحيث كنت أخطط لرؤيته
ال لسماع
مرة أُخرى .لكن جسدي اقشعر فع ً
مقره يف
نبأ العملية اإلسرائيلية التي دمرت ّ
حمام الشط ،وملشاهدة صور الدمار ،وأنا يف
غرفتي يف الفندق يف القاهرة.
كان من املفترض بأبو عمار أن يكون
يف املبنى الذي ُد ِّمر ،وكانت االستخبارات
اإلسرائيلية دقيقة يف هذا الصعيد .كانت
تتابعه بعد أن عاد من اخلارج وقضى
الليل يف مدينة تونس ،وكان يفترض به
يف موعد العملية ،أن يكون قد وصل من
مقره .لقد خطط اإلسرائيليون كل
تونس إىل ّ
شيء بالتفصيل اململ ،لكنهم مل يستطيعوا
أن يحسبوا أن أبو عمار سيعدل عن رأيه
يف الطريق إىل حمام الشط ويذهب لتقديم
التعازي يف مكان ما يف تونس .ويف حلظة
مقره حيث كان من املفترض أن
تدمير ّ
يكون ،وتسويته باألرض بقنابل ثماين
طائرات اإلسرائيلية من نوع  ،F-15كان أبو
عمار يف طريقه ،قريب ًا من حمام الشط .كان
الله كريم ًا معه مرة ُأخرى وأنقذ حياته.
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يف اليوم التايل كنت يف تونس ،وألين
كنت قادم ًا من مكان إقامة أبو جهاد يف
علي أن أنتظر قط كي ألتقي
ّ
عمان ،مل يكن ّ
أبو عمار ،بخالف ما كان يحدث يف بيروت.
كان أبو عمار ينتظرين يف سفارة منظمة
التحرير الفلسطينية يف تونس ،وحين دخلت
مكتب حكم بلعاوي ،كان جالس ًا يف كرسيه،
خلف الطاولة .تعانقنا ،ومن دون أن يض ّيع
ثانية راح يشرح يل .كانت الطاولة مألى
مقره،
بشظايا القنابل والقذائف التي دمرت ّ
وكان يحمل تلك األجزاء يف يديه ،وال يكف
عن القول" :يا الله ،يا الله" ،وعلى وجهه
عالمات عدم التصديق .لكن مالحمه تبدلت
وبت أمام عرفات ساخط ،يصرخ
فجأةّ ،
بصوت مرتفع ويختار كلماته بعناية،
مصراً
ّ
على التكلم باإلجنليزية وإدانة إسرائيل بأشد
علي بيانه .كان سعيداً
العبارات وهو يملي ّ
لوجود صحايف صديق ومتفهم ،مواطن بلد
عضو يف حلف شمال االطلسي من شأنه أن
التو واللحظة.
ينشر كلمته يف العامل يف ّ
كان من الطبيعي ألعوام طويلة سابقة،
ولقاءات عديدة يف أنحاء متعددة من
العامل ،ولتقاسم حلظات مريرة من النضال
الفلسطيني يف ظروف خطرة ،أن تبني
إحساس ًا بالثقة حيايل لدى أبو عمار .لذلك،
كان يف قدرته أن يشاطرين بعض املشاعر
التي ما كان ليظهرها على املأل ،ومنها
شعوره حيال الرئيس السوري الراحل حافظ
األسد .كان أبو عمار عائداً من واشنطن،
بعد املصافحة التاريخية مع يتسحاق
رابين وشمعون بيرس يف حديقة الورود يف
البيت األبيض برفقة الرئيس األميركي بيل
كلينتون ،وكان يف زيارة رسمية ألنقرة ،وقد
ذهبت لرؤيته يف دار الضيافة يف اجملمع
وأسر يل بمالحظة
الرئاسي حيث كان مقيم ًا.
ّ
عن حافظ األسد ،بينما كان يتحدث عن
حلظات وجوده يف البيت األبيض ،إذ مال
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صوبي ،وخفض صوته وقال يل وكانت
شقي" :تعرف،
تكسو وجهه مالمح طفل
ّ
ُج َّن حافظ لوجودي يف البيت األبيض مع
القادة اإلسرائيليين .ليس ألسباب سياسية
أو أيديولوجية ،فطوال حياته ،وهو ينافسني.
ال
هو يحب أن يكون يف البيت األبيض ،بد ً
مني .يحب أن يسبقني إىل البيت األبيض .هو
يشعر بالغيرة م ّني إىل ح ّد اجلنون ،ألنني أنا
َمن ذهب إىل البيت األبيض ،وليس هو!"
كالعادة ،كان حديثنا يف أنقرة أيض ًا بعد
منتصف الليل .وبعد فترة من الوقت ،خلد
وبقيت مع حاشيته ،وكنت أعرفهم
إىل النوم،
ُ
جميع ًا عن كثب منذ أيام بيروت .ومل تمض
بضع دقائق على خلوده إىل النوم ،حتى أطل
من باب غرفة نومه ،برأسه األصلع ومالبسه
الداخلية .والتفتنا إليه جميع ًا مذهولين.
بدا طريف ًا إىل أبعد احلدود ،ومعاكس ًا تمام ًا
للكاريزما التي ال تضاهى وهو يرتدي زيه
العسكري وكوفيته املميزة .وسألني متحيراً
عن جهة القبلة ،كي يصلي قبل أن ينام.
تلك كانت صورة ُأخرى ال ُتنسى من صور
"اخلتيار" احملفوظة يف عقلي.
حي يف ذاكرتي عن عرفات
ّ
ومما هو ّ
مشاركتي إياه طعام الغداء ـ وكانت
مناسبة نادرة جداً أن أراه يف ضوء النهار ـ
مقر إقامته يف غزة ،حين كان ينتزع من
يف ّ
السمك احلسك بيديه ويحاول أن يطعمني.
كثيراً ما كانت مودة مثل هذه الشخصية
لدي،
التاريخية وامللحمية بالغة األثر ّ
ومقرونة بالشعور بالفخر بشعور الوفاء
القوي جتاه هذا الرجل .نعم ،كان أبو
ال ،بكل ما لهذه الكلمة من معنى
عمار رج ً
بالعربية.
يكاد عرفات يكون ،بمفرده ،قد جعل
للقضية الفلسطينية تلك األولوية الرفيعة يف
األجندة الدولية منذ ستينيات القرن املاضي.
وش ّتت
فهذا الشعب الذي ُأنكر عليه وجودهُ ،
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يستحقها؛ جنازة حتولت إىل تعبير جامح
عن مشاعر احلزن لدى الشعب الفلسطيني.
كان كل شيء يف "املقاطعة" ،يف ذلك اليوم،
فلسطيني ًا للغاية.
كان الوقت بعد منتصف الليل .مل يبق
حراسه
أحد يف فناء "املقاطعة" سوى ّ
الطري املغطى
الشخصيين .مشيت اىل قبره
ّ
بالزهور .كنت أعلم أن صفحة من التاريخ
ُطويت ،وخصوص ًا للفلسطينيين وجلميع
الذين عرفوه عن كثب.
كنت أعلم أننا ،جميع ًا ،سنعيش بقية
أعمارنا أيتام ًا.

يف أصقاع الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
ورزح َمن بقي منه يف أرضه حتت احتالل
دولة قوية تدعمها أقوى قوى العاملُ ،أحييت
هويته وكرامته بفضل فرد واحد .وال ب ّد من
أن هذا هو السبب وراء لقب "السيد فلسطين"
الذي كان ُيطلق عليه يف العامل الغربي.
مل يعرف التاريخ نظيراً ألبو عمار .كان
فريداً.
بينما كنت أنظر إىل الفوضى يف فناء
"املقاطعة" من نافذة الغرفة يف الطبقة
الثانية حيث التقينا آخر مرة ،خطر يل أن
هذه ال بد من أن تكون جنازته ،اجلنازة التي
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