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  الذاكرة يف
 

  *النمر رفعت وداع يف
  **سليمان جابر

 

  القصيّةِ الضواحي يف
  يقفون بهاماتهم السماء ارتطام حيث

  يسقطون وال قلبي مسالك يصعدون
  األخيرة املراثي أصدقاء إنهم
  القليلون أصدقائي إنهم
 

   اليف، حممد الفلسطيني الشاعر
   "الضال الولد نقوش"ديوان

 

 إليها، الطريق يضل أن أو أجنبته التي األرض نشيد يوماً يضيّع أن دون من) رامي أبو( النمر صدقي رفعت رحل
 من األخير الهزيع حتى روحه وسكنت السرمدي مسارها عن انفصلت فلسطين سماء من بنجمة يهتدي كان كأنه
  .املديد عمره
 ممن أو سبقوه ممن الكبار فلسطين رجاالت من جليل األخيرة املراثي زمن إنه حقاً. نرثيه أن لنا وآن رامي أبو رحل

 صغيرة شموس إنهم. القاتل فلسطين حب جمرة على وإصرار بعناد قابضين الوطنية حياتنا يؤنسون زالوا ما
 وذاكرتها األرض ملح لكنهم اليوم قليلين باتوا. للوطن عشقنا عليها ينبت عتيقة زيتونات وجذوع دربنا تضيء

  .الحمالة اآلتي وحصادنا غدنا وخميرة
 حين يف لبنان، ثرى اجلسد سكن بينما العالية، سمائها يف لتحلق وعادت الفاين جسدها عن الروح جنمة انفصلت

 قطرات منها رشف التي" األوىل البئر" حيث النار، جبل نابلس يف الكبيرة الدار كنف يف السكنى إىل يتوق كان
  .الطيبين وناسها لألرض العشق

 

  األوىل البئر
 يف وعمل التركية املدارس يف والده تعلم. لوالديه اخلامس وكان ،1918 سنة نابلس يف النمر صدقي رفعت ولد

 الزلزال حدوث من عام بعد ذلك كان. يافعاً فتى يزال ال وهو والده تويف. املالية دائرة يف موظفاً احلكومة سلك
 الوالد وفاة إثر يف. رشدي أخوه بينهم كثيرين بحياة أودى والذي ،1927 سنة نابلس مدينة ضرب الذي الكبير

 املناضل أخت وهي. سيف آل حممد احلاج أسرة من والدته كانت. احلاين األب له وكان راشد األكبر أخوه احتضنه
  ).كمال أبو( حممد احلاج الرحيم عبد الكبير
 من كثير فيه بستان بها يحيط واسعة داراً كانت". الكبيرة الدار" الكبير العائلة بيت يف طفولته رفعت الفتى عاش

 وثالثة كبير ديوان بالدار ملحقاً وكان. املطر مياه فيها تتجمع كبيرة بركة من تروى كانت التي الفاكهة أشجار
  .وخيولهم الضيوف الستقبال إسطبالت

 دراسته وأنهى. الرسميتين والصالحية الهاشمية مدرستي يف) 1932 – 1925( االبتدائية دراسته رفعت أنهى
 حممد الله وعبد بشناق وناجي عنبتاوي وصالح العمد حممد: املدرسة يف أقرانه ومن. النجاح مدرسة يف الثانوية

 رفعت وكان. زعيتر وأكرم السخن وممدوح كمال وواصف طوقان وقدري الدين زين فريد: أساتذته ومن. صالح
 ذلك يف بما وطنياً، وتربيتهم الطلبة تثقيف على يعمل كان الذي السخن ممدوح لألستاذ خاصاً حباً  يكنّ النمر

 مدرسة يف الكشافة عن املسؤول وكان. الكشفي النشاط ستار حتت املدرسية العطل خالل السالح على تدريبهم
  .كمال حاتم األستاذ النجاح
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 مدرسة يف اجتماع عقد إىل أقرانه من وثلة النمر رفعت بادر بقليل، فلسطين يف الكبرى العربية الثورة بدء قبيل
 لهذا رئيساً اختياره تم وقد. فلسطين يف نوعه من األول كان ربما للطلبة جملس تأليف فيه أعلنوا يافا/املنشية
 ومنهم الطلبة، لهؤالء وكان. طوقان قدري األستاذ ضيافة يف نابلس يف اجتماعاته أول اجمللس عقد. اجمللس

  ).1936 سنة شرف دير ومعركة التفاح وادي معركة( الكبرى الثورة يف دور النمر، رفعت
 نابلس حارات ويف ترعرعت األسرة هذه وسط)  "1:(يلي ما نابلس يف وصباه طفولته أيام عن النمر رفعت يقول

 وأخذت األرض حب معنى رشفت وتالميذها وأساتذتها وأهليها ناسها ومن. وتشيطنت ولعبت ركضت وأزقتها
 أن معنى أعرف وبتُّ. أوصايل يف هذا فسرى. جيل بعد جيالً باجلهاد أهلها وشغف فيوماً يوماً نضاالتها بمحاكاة

  )2."(الوطن سبيل يف ودم مال من التضحيات وترخص احلياة تهون
 

  اجلامعة إىل املعتقل من
 معتقل وأُدخل كمال، أبو خاله جانب إىل الثورة يف ومشاركته الطالبي نشاطه بسبب 1936 سنة النمر رفعت اعتُقل

 أبو وراشد شومان احلميد وعبد دروزة عزة: منهم املناضلين من وكوكبة زعيتر أكرم أستاذه التقى وهناك. الصرفند
 يعرف احلين ذلك يف رفعت الشاب يكن ومل. النمر رفعت لرواية وفقاً – عابدين صبري والشيخ القاسم وجمال غزالة

 بعد املصريف اجملال يف معه العمل إىل وسيدفعه الحقاً، حياته وجهة سيقرر شومان احلميد عبد احلاج لقاءه أن
  .اجلامعة من تخرجه
 بمدرسة االلتحاق إىل اضطره الذي األمر الدراسة، عن خاللها انقطع أشهر ثالثة املعتقل يف النمر رفعت أمضى

 يف سياسياً الجئاً كمال أبو خاله يكون أن األقدار وشاءت. الثانوي تعليمه إتمام أجل من) لبنان يف( الغرب سوق
 سوق مدرسة من تخرجه حفلة حضر الذي خاله مع الزيارات تبادل من مكنه الذي األمر ،)1937 – 1936( دمشق
  .الغرب

 أستاذه أمّا الطب، بكلية االلتحاق له يريد راشد أخوه وكان. باجلامعة لاللتحاق حتضيراً نابلس إىل النمر رفعت عاد
 سنة يلتحق، أن شاءت األقدار لكن. الرياضيات مادة يف لتفوقه الهندسة يدرس أن له يريد فكان طوقان قدري
 كان الذي حسين طه الدكتور العربي األدب عميد على العربي األدب ليدرس القاهرة يف األول فؤاد بجامعة ،1938
  ".الفلسطيني الثائر" بـ التحبب سبيل على يناديه

 عبد. د شقيق( عزّام الوهاب عبد األستاذ الفخري رئيسها كان العرب للطلبة رابطة النمر رفعت أسس اجلامعة يف
 بنت( الرحمن عبد عائشة الدكتورة أن النمر رفعت يتذكر). العربية الدول جلامعة األول العام األمين عزام، الرحمن
 يف العرب الطلبة من أقرانه ومن. نشاطها ويدعمان الرابطة مع يتعاطفان كانا اخلويل أمين واألستاذ) الشاطئ
 سابق عميد( صعب حسن. د ؛)للماليين العلم دار صاحب( عثمان بهيج ؛)دمشق جامعة( فيصل شكري. د: اجلامعة

  ).اللبنانية اجلامعة اإلعالم، لكلية
 بنحو اجلامعة من تخرجي بعد: "يروي اجلامعة ذكريات ومن. 1943 سنة األول فؤاد جامعة من النمر رفعت تخرج 

 زمالء من ثلة عنده وجدت السارة وللمفاجأة. القاهرة يف حمّاد خيري األستاذ ملكتب بزيارة قمت عاماً عشرين
  ."القليني وروحية القليني وفتحية العزيز عبد ملك: بينهم من الدراسة

 

  نابلس إىل العودة
 العائلة إعالة يف راشد أخاه يساعد أن يريد كان. عمل عن البحث رحلة وبدأ ،1943 سنة نابلس إىل النمر رفعت عاد
 أن يتوقع يكن ومل. صعوبة بال حمترماً عمالً  يجد أن إىل يطمح وكان. كافة تعليمه نفقات األب/األخ حتمل أن بعد

 التدريس مهنة ممارسة يف راغباً يكن مل كما, النضايل ماضيه بسبب وجهه يف ستوصد احلكومية الوظائف أبواب
  .طوقان قدري أستاذه عليه عرضها التي

 هذه الصرفند سجن من الفرج يأتي أن يتوقع يكن ومل. احلكومة دوائر إىل قدمها التي العمل طلبات كل رُفضت
 شومان، احلميد عبد املعتقل يف رفيقه مائدة على الغداء لتناول اصطحبه الذي األسمر منير احلاج التقى إذ املرة،
  .حينها العربي البنك أسس كان الذي

 كنت اللّي إنتْ مِش: "احملببة القروية بلهجته وسأله املعتقل رفيق برؤية) العبد أبو( شومان احلميد عبد احلاج فوجئ
  ."بعد عمالً  أجد مل: "فرد" تعمل؟ أين: "العبد أبو فسأله". نعم: "النمر رفعت أجابه." معنا املعتقل يف
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 عيّنه ثم ومن. غزة مدينة يف العربي البنك فرع يف متمرناً  العمل عليه عرض بحاله شومان احلميد عبد عرف وملّا
 لقب جدارة عن استحق حتى املصارف عامل يف الناجحة رحلته بدأت بغداد ومن. بغداد يف البنك لفرع مدير مساعد

  ".املصارف جملة" مؤخراً عليه أطلقته الذي ،"العرب املصرفيين شيخ"
 

  املصارف عامل يف
  )بيروت إىل بغداد من(

 معظم يف غلّب إنه بل والقومي، الوطني العمل حساب على الصرف املصريف العمل إىل النمر رفعت ينصرف مل
 الوظيفة مكاسب على والقومي الوطني االلتزام) بيروت إىل الرياض إىل عمان إىل بغداد من( املهنية حياته مراحل

  .بعد فيما سيتضح كما – وإغراءاتها
 وصدّيق كبّه مهدي مثل العراق، يف العربية القومية احلركة رجاالت إىل التعرف بغداد يف املصريف عمله له أتاح

 الذين فلسطين يف العربية السرية احلركة أعضاء من توصية نتيجة بقدومه احتفوا الذين السمرائي وفائق شنشل
  .الشوا الدين وعز السعد وفريد اخليري خلوصي: السادة – الراحل رواية بحسب – بينهم كان
 للكبار، األمية حملو برنامج يف األصدقاء، هؤالء من بطلب انخرط، أنه بغداد يف النمر رفعت حياة مفارقات ومن
 عن سناً يكبرونه الذين تالمذته مع حديثه جلّ  وكان. فلسطين يف التدريس مهنة يف االنخراط رفض الذي وهو

  .فلسطين على الصهيوين واخلطر العربية القومية
 وزيراً  النابلسي سليمان السيد وكان. عمان يف العربي البنك مدير مساعد للعمل بغداد من نتقلا 1947 سنة يف

 يدي على العرب القوميين حركة إىل النمر صدقي رفعت انضم الفترة، تلك ويف. آنذاك األردنية احلكومة يف للمالية
 وحمد القطان إبراهيم الشيخ – الراحل لرواية وفقاً – آنذاك أعضائها بين وكان. العمد وحممد العنبتاوي صالح. د

  .جرداين ونزار مانكو وعلي طوقان وحممد الفرحان
 تمكن لكنه لالعتقال، املطلوبين بين اسمه وكان. األردن يف العرب القوميين حركة أعضاء لوحق ،1957 سنة ويف
 ومن. اعتقاله من السلطات تتمكن أن دون من صديق بمساعدة السعودية العربية اململكة إىل البلد مغادرة من

 هناك للعمل الدباغ ورشاد) شعث نبيل الدكتور والد( شعث علي السيدين من عرضاً تلقى كان أنه الصدف حماسن
  .الرياض بنك ملدير مساعداً

 اململكة يف القاهرة لبنك مديراً  للعمل عرضاً تلقيه إثر يف عامين بعد فتركه الرياض، بنك يف العمل له يرق مل
 البنك لفروع مديراً للعمل آخر عرضاً تلقى أن لبث ما ثم. أعوام ثالثة املنصب هذا شغل حيث السعودية، العربية
 حتى أشهر خمسة اجلديد عمله على يمضِ مل لكن بيروت، إىل عاد اإلثر ويف. ولبنان سورية يف السعودي األهلي

 البنك جانب من األسباب إبداء دون من الفور على استقالته تقديم منه ليُطلب السعودية العربية اململكة إىل استدعي
 وجماهرته الناصرية ميوله بسبب عنه السعودية األسرة رضا عدم كان الطلب هذا وراء احلقيقي السبب لكن. األهلي
 إىل وعاد أعوام، خمسة مضي بعد اململكة يف العمل ترك وهكذا. اخلاصة جمالسه يف الناصر عبد جمال بتأييد
  .املنية وافته أن إىل فيها ظل التي بيروت

 وذلك ،1972 سنة" للتجارة بيروت بنك" أسهم تملك من تمكّن الكويت، يف مساهمين أصدقاء من وبدعم بيروت، يف
 ميشيل السابق الوزير شريكه مع اخلالف بسبب 1964 سنة" العربي االحتاد بنك" لتأسيس موفقة غير جتربة بعد
  .املرّ

 طيبة سمعة البنك أكسب الذي األمر والشفافية، بالصدق اتصف بارع كمصريف جنمه ملع للتجارة بيروت بنك ومن
 يف للبنان اإلسرائيلي الغزو خالل بانتظام يعمل البنك بقي وقد. لبنان يف البنوك بين العاشرة املرتبة يف وضعته

 الرغم على يغادر ومل بيروت يف عمله رأس على النمر رفعت وظل. للمودعين املطلوبة السيولة ويؤمّن ،1982 سنة
 ومنها األصدقاء، بعض منازل يف االختفاء إىل اضطره ما وهو عنه، بحثاً للبنك اإلسرائيلي اجليش مداهمة من

 ضد الشهيرة" الويمبي" مقهى عملية عينه بأم هناك من شهد حيث ،"املودكا" مقهى قبالة احلمراء منطقة يف منزل
  .اإلسرائيلي االحتالل ضد اللبنانية املقاومة انطالقة دشنت التي اإلسرائيليين

 العمل النمر رفعت ترك عامين، بعد الدمج عن والرجوع بيبلوس وبنك للتجارة بيروت بنك بين الدمج جتربة إثر ويف
 ويواصل ،)FNB" (ناشيونال الفرست" بنك إدارة جملس حالياً يرئس الذي النمر رامي األستاذ ابنه ليتواله املصريف

  .الراحل األب رسالة باقتدار
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   يف جتربته
  الفلسطينية التحرير منظمة

 التحرير منظمة وتأسيس الفلسطيني الكيان إلنشاء التحضيرية اجلهود يف البداية، منذ النمر، رفعت شارك
 الوطني] اجمللس[ املؤتمر وحضر. اخلصوص هذا يف الشقيري أحمد األستاذ مع كامالً تعاوناً وتعاون الفلسطينية،

 مطلوباً كان كونه الذهاب بعدم له األصدقاء بعض نصيحة من الرغم على 1964 سنة القدس يف عقد الذي األول
 أنه قطان السيد بُلّغ املطار ويف. قطان احملسن عبد مع نفسها الطائرة على عمان إىل سافر[ األردنية للسلطات

. الكويتية اجلنسية يحمل كان كونه األردن، يف الكويتي السفير بحضور الّ إ معه التحقيق فرفض للتحقيق، مطلوب
  ].بيروت إىل عاد طلبه رُفض وملّا
 الفلسطيني الكيان إلنشاء كبيراً  دعماً  مثلت التي للصين التاريخية زيارته يف الشقيري أحمد النمر رفعت رافق

 القومي الصندوق لرئيس نائباً حينها وكان الشقيري، إقالة عارض بعد وفيما. الفلسطيني التحرير جيش وتأسيس
  .شومان اجمليد عبد السيد الفلسطيني،

 العمل يف جديدة مرحلة دُشنت املنظمة صفوف إىل البنادق حملة ودخول استقالته الشقيري أحمد تقديم ومع
 الوطني اجمللس ينتخبه كان الذي الصندوق لرئيس نائباً النمر رفعت ظل املرحلة، هذه ويف. الفلسطيني الوطني
 غير وإدارته الصندوق رئاسة توىل الواقع، األمر بحكم إنه، إالّ. للمنظمة التنفيذية اللجنة طريق عن وليس مباشرة

. د استقالة بعد والثالثة العلمي، زهير السيد استقالة بعد والثانية يشرطي، خالد املرحوم اغتيال بعد األوىل: مرة
 ياسر باملرحوم عالقته كانت للصندوق الفعلية النمر رفعت إدارة إبان ويف. الصندوق رئاسة من قمحاوي وليد

 املالية واللوائح باألصول تقيده عدم جلهة املنظمة لرئيس املالية السياسة الدائم انتقاده بسبب متوترة عرفات
 ضروري كشرط اجلباية توحيد إىل دائماً  يدعو كان كما. بصرامة تطبيقها على األول يحرص كان التي للصندوق

 لطالئع العام األمين حمسن، زهير للسيد شيك صرف مرة ذات رفض املثال، سبيل على. الصندوق عمل النتظام
 مدينة يف األمن مقار أحد يف احتجازه املوقف هذا كلفه وقد. عمار أبو من موقّعاً الصاعقة/الشعبية التحرير حرب

 أرسل الذي الصدر موسى السيد سماحة كان ألمري اهتموا الذين أوائل من: "النمر رفعت يقول هذا ويف. شتورة
 سماحة على تعرفت قد وكنت. عني لإلفراج سعياً دمشق إىل أوفده كما االحتجاز، يف لزيارتي يعقوب حممد الشيخ
 سماحة معي ناقشها التي األمور بين من كان: "النمر رفعت ويتابع." قصير حكمت السيد طريق عن قبل من اإلمام
  ."األمر هذا لبحث إيران صادرات ببنك االتصال مني طلب وقد. اإلسالمية البنوك موضوع إخفائه قبل الصدر اإلمام
 العربية املالية املؤسسات من كثير يف واملنظمة فلسطين مثّل القومي الصندوق يف النمر رفعت عمل خالل

 الصندوق ؛)1983 – 1975( باديا – إفريقيا يف االقتصادية للتنمية العربي املصرف: منها واإلسالمية واإلقليمية
  ).1978 – 1977( للتنمية اإلسالمي البنك ؛)1998 – 1975( إفريقيا يف الفنية للمعونة العربي

 وقد. عرفات ياسر للمرحوم السياسي للنهج املعارضين أشد من النمر رفعت فكان السياسي املستوى على أمّا
 للشعب الوحيد الشرعي املمثل الفلسطينية التحرير منظمة اعتبار إىل الداعي الرباط قمة قرار داية،الب منذ رفض،

 عارض نفسه، السياق ويف. فلسطين بقضية القومي االلتزام عن رسمياً عربياً تخلياً فيه يرى كان ألنه الفلسطيني،
 آخر حتى ظل وقد. 1974 سنة للمجلس 12 الدورة يف املقرّ" العشر النقاط برنامج" املرحلي، السياسي البرنامج

 هنا ومن. التحرير هدف من تنتقص تسويات أية رافضاً النهر، إىل البحر من فلسطين بتحرير مؤمناً حياته يف رمق
 مل مهادن، وغير حاد بشكل املنابر كل يف عنها يعبر كان التي ،1993 سنة أوسلو التفاق الشديدة معارضته جاءت

  .أحياناً لكثيرين يروق يكن
 

  اخلاتمة من بدالً 
 يف. اإلنساين والعمل الوطني والنشاط والكتابة للقراءة كلياً النمر رفعت تفرغ حياته من األخيرة السنوات خالل

 واالقتصاد املصارف يف" ؛"ومقابالت مقاالت): 1( واالقتصاد املصارف يف: "هي كتب ثالثة نشر الفكري امليدان
 الثالث الكتاب وكان. بيروت/للعلوم العربية الدار عن 2000 سنة الكتابان صدر ؛"ومراجعات ورسائل كلمات): 2(

 على أمّا. للماليين العلم دار عن 2002 سنة صدر ،"الناس وبين والثقافة السياسة يف: حياتي من صفحات: "بعنوان
 إىل نشير أن ويكفي امليدان، هذا يف دوماً والفاعل احلاضر وهو بنشاطه اإلحاطة فتصعب والقومي الوطني الصعيد

 القانوين العون صندوق القدس؛ جلنة: مثل واإلسالمية، العربية املؤسسات من كثير يف الفاعلين ودوره عضويته
 رئاسته طبعاً  ننسى أن دون من العربي، القومي املؤتمر اإلسرائيلية؛ السجون يف والعرب الفلسطينيين للمعتقلين
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 امليدان يف وأمّا. البلجيكية احملاكم يف وشاتيال صبرا جمزرة ضحايا أهايل قضية لدعم التأسيسية للجنة ورعايته
 خالل من فقدم. منه قريبين كانوا من إالّ حدودها يعرف ال خاطر وطيبة وحمبة بسخاء أعطى فقد اإلنساين

 والثقافة، والصحة التعليم االتجم يف وفلسطين لبنان يف واجلمعيات لألفراد والهبات املساعدات" النمر صندوق"
 فترة خالل سيما وال فلسطين، ويف لبنان يف الفلسطينية اخمليمات يف أهلنا وحاجات معاناة إىل حانية التفاتة مع

  .الثانية االنتفاضة
 عن رحيله بعد حتى ويتواصالن وحضوره عمله يستمر فالبعض. اإلنساين العمل خاتمة بالضرورة املوت يعني ال

  ▪.الغياب يف يمعنوا مهما وفعلهم حضورهم يستمر الذين الناس هؤالء من رامي أبا أن وأعتقد. الدنيا
   
  

  .بيروت/شاتيال دوار قرب الشهداء مقبرة يف الثرى ووري. 11/1/2007 يف بيروت يف املنية وافته  (*)
  .بلبنان مقيم فلسطيني كاتب  (**)
 

  املصادر
. إلتمامها املوت يمهله مل التي مذكراته من جزءاً يشكل النمر صدقي رفعت لألستاذ منشور غير تسجيل من  )1(

  .إياه التسجيل مصدرها الالحقة واالستشهادات االقتباسات وكل
 تطويق يف أفلحت والتي املركزية، السلطة لبسط 1657 سنة العثمانية العسكرية احلملة نابلس قاومت  )2(

 طوقان آل وتقاسم. نابلس حملاصرة 1771 سنة) عكا حاكم( العمر ظاهر حملة قاومت كما. نابلس جبل
 الدفاع طوقان آل توىل بينما الشرقية، املناطق عن الدفاع النمر آل فتوىل املدينة، عن الدفاع النمر وآل
  .املناوشات من أيام تسعة بعد احلملة هذه فشلت وقد. الغربية املناطق عن

 الشيخ وكتب. عكا حتاصر كانت التي 1799 سنة الفرنسية احلملة مقاومة إىل نابلس أهل تداعى كما  
 هذه مواجهة يف االحتاد على النار جبل زعماء فيها حث قصيدة نابلس، جبل زعماء من جرار، يوسف
 :فيها جاء ومما الغزوة،

  
  عاليات هل لسروجهن واعتلوا  لسيوفكم اسحبوا طوقان آل

  
  باسالت هل صفوفكم عدّلوا  الكاسرات هالنمورة النمر آل

  
" 1900 – 1700 نابلس جبل أهايل: فلسطين اكتشاف إعادة" دوماين، بشارة: أنظر التفصيالت؛ من ملزيد  
  .120 – 119 ،50 ،28 ص ،)1998 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت(             
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