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توفيق الطيراوي*

مع ياسر عرفات يف حصار املقاطعة

يكن أبو عمار شخصًا عاديًا، وال قائداً عاديًا، وال مناضاًل عاديًا، وال إنسانًا مل 

ومعًا  جميعًا  هؤالء  كان  وإنما  عاديًا،  رئيسًا  وال  عاديًا،  عسكريًا  وال  عاديًا، 

بشكل استثنائي: هو القائد اخملتلف... املنتبه املتنبه النبيه دومًا.

ن جالس أبو عمار، ولو مرة واحدة، له قصة معه فيها من املعاين والعبر ما 
َ
وكل م

التمحيص يف شخصية جامعة قد تختلف معها، لكنك ال تختلف عليها، فهو  يستحق 

القائد املدرسة والنموذج، وفيه من البساطة والعمق معًا ما يجعلك ترتبك يف حضوره 

ارتباك التلميذ أمام أستاذه ومعلمه، وهو األب احلاين واحلازم يف آن معًا.

تعرفت إليه يف أوائل سبعينيات القرن املاضي عندما كنت عضواً يف االحتاد العام 

الثوري  العمل  يف  االنخراط  مرحلة  يف  به  معرفتي  واستمرت  الفلسطينيين،  للطلبة 

وحركة "فتح" حتديداً، ويف أجهزة أمن الثورة الفلسطينية بقيادة القائد الراحل صالح 

خلف )أبو إياد(.

إذ  واحلساسة،  الدقيقة  التجارب  ُتعّد من  الله  رام  املقاطعة يف  لكن جتربة حصار 

كنت حماصراً مع الرمز ياسر عرفات، وعلى درجة من القرب وااللتصاق اليومي بقائد 

لبلدنا  تفوق رمزيته حّدها لتصير بحجم فلسطين وأكثر؛ كيف ال وهو االسم احلركي 

الذي وضعه أبو عمار، بفعله وفعل إخوته من القادة العظام يف الثورة الفلسطينية، على 

خريطة العامل السياسية كرقم ال يمكن القفز فوقه أو املرور عليه.

الهدف... أبو عمار

إىل  وصلت  اإلسرائيلية  الدبابات  الله...  رام  اجتاه  يف  تتقدم  اإلسرائيلية  الدبابات 

* لواء، وعضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، واملستشار األمني السابق للرئيس 
الراحل ياسر عرفات، برتبة وزير.

أسطورة ياسر عرفات
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الإراديًا  فأقول  الالسلكي  جهاز  على  الرسائل  هذه  أسمع  مصطفى...  علي  أبو  مكتب  جوار 

بصوت مرتفع بيني وبين نفسي: أبو عمار هو الهدف. ويدور شريط املكان كفيلم يف دماغي. 

الدبابات وصلت إىل مكتب أبو علي مصطفى، يعني أنها على بعد عشرات األمتار فقط من 

املقاطعة حيث مقر الرئيس ياسر عرفات، وفيها مكتبه وفيها ينام.

توجهت فوراً إىل املقاطعة وأيقظت الرئيس ياسر عرفات من نومه، وأخبرته أن بعض 

املطلوبين من قوات االحتالل اإلسرائيلي موجودون يف مكتبي، وأن ثمة آخرين يف سجن 

الشرطة احملاذي ملكتبي حيث يوجد أربعة من عناصر اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين 

السياحة اإلسرائيلي  لقيامهم بقتل وزير  تقتلهم قوات االحتالل  أو  نؤويهم كي ال يعتقلهم 

رحبعام زئيفي.

شديد،  بإصغاء  يستمع  صقر  كعيَني  وعيناه  الغرفة  باب  على  متكئًا  عمار  أبو  وقف 

فأكملت حديثي قائاًل: اللواء الشوبكي وأحمد سعدات واألربعة... ماذا نعمل بهم؟ وأكملت: إذا 

دخل جنود االحتالل إىل املقاطعة واقتحموها سيكون هؤالء هدفًا مباشراً لهم، فماذا أعمل 

بشأنهم؟ فرّد موجهًا أمراً عسكريًا: أحضرهم فوراً إىل مقري هنا، وكرر: فوراً فوراً.

األبواب  من  الرئيس  حرس  من  وجمموعة  اجمليد  عبد  سامح  العميد  مع  فوراً  حتركت 

اخللفية وأحضرناهم إىل مقر الرئيس ياسر عرفات قبل دقائق من وصول القوات اإلسرائيلية 

أسوار  داخل  إىل  الدبابات  دخلت  شديدة  اشتباكات  وبعد  باقتحامها.  والبدء  املقاطعة  إىل 

املقاطعة وتوجه اجلنود فوراً إىل مكتبي وإىل سجن الشرطة، لكنهم مل يجدوا مرادهم، فقد 

األربعة من مكتبي ومن سجن  الشعبية  اجلبهة  الشوبكي وسعدات وعناصر  اإلخوة  أجلينا 

الشرطة، فلم يجد جنود االحتالل املتغطرسون شيئًا هناك سوى بعض األوراق.

القائد اإلنسان

كان أحد حراس أبو عمار الشخصيين أصيب خالل اشتباك مع قوات االحتالل احملاصرة 

للمكان خالل اقتحام املقاطعة، وبقينا ننتظر سيارة إسعاف كي تقّله، لكن قوات االحتالل 

عّطلت وصولها عدة ساعات، فتوجه أبو عمار معنا إىل مدخل مبنى املقاطعة حيث ينتظر 

حارسه اجلريح سيارة اإلسعاف ممدداً على احلمالة، وأمسك بيده وصار يرفع من معنوياته 

بعدما اطمأن إىل أن اإلسعافات األولية التي ُقدمت له استطاعت وقف نزيف جرحه، وبقي 

معه إىل أن سمحت قوات االحتالل لسيارة اإلسعاف بالدخول، وودعه قائاًل: بالسالمة يا 

حبيبي، مستنيينك بعد الشفاء إن شاء الله.

واللواء  أحمد سعدات  املقاطعة، وصار يستقبل  ياسر عرفات رسميًا يف  تمت حماصرة 

الشوبكي والشباب املطلوبين ويطمئن عليهم يوميًا. ومن أجل احلفاظ على حياتهم وحريتهم 

برزت فكرة حفر نفق حتت األرض من داخل املقاطعة وتهريب املطلوبين إىل خارجها. وقام 

الرئيس ياسر عرفات شخصيًا باستطالع املنطقة وتقدير املسافة املطلوب حفرها وموقع 

احلفر وطريقة وكيفية اخلروج والدخول من النفق. كان يتابع األمر بالتفصيل، إاّل إن الفكرة 

اللحظات األخيرة، ومع هذا مل ينقطع يومًا عن تفّقد األكياس والبراميل املألى  ُألغيت يف 

بالرمل حلماية املوقع يف حال هجوم العدو اإلسرائيلي على املبنى احملاصر، وذلك بالقدر 



100جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1862014

ذاته الذي مل ينقطع فيه عن تفّقد العناصر والضباط واحملاصرين معه يف املقاطعة ورفع 

معنوياتهم. مل يأكل يومًا قبل التأكد من أن اجلميع تناولوا طعامهم البسيط ليأكل بعدهم 

مّما تبّقى.

الشــقيـقة

تناهى إىل مسامع الرئيس ياسر عرفات أنني أعاين دواراً شديداً واستفراغًا وأملًا شديدين 

على  فأتى  واأُلخرى،  الفينة  بين  يصيبني  الذي  النصفي[  ]الصداع  الشقيقة  مرض  بسبب 

الفور وطلب من مساعديه البحث عن غرفة صغيرة مظلمة بال نوافذ. وجدوا خمزنًا صغيراً 

بهذه املواصفات مساحته ثالثة أمتار مربعة فقط، فطلب إخالءه باستثناء خزانة معلقة على 

احلائط وقال يل: "يا توفيق بتنام ِهنا" ومن دون ضوء. وفعاًل صرت أنام يف هذه الغرفة 

إزالة اخلزانة  وحدي. وعندما بدأت اجلرافات بهدم اجلدران، جاء مع مرافقيه وطلب منهم 

املثبتة على احلائط كي ال تقع علّي من االرجتاج الذي حتدثه علميات الهدم. وكنت أحس به 

مرات عديدة يعودين وأنا يف حالة األمل الشديد، وأسمع صوته يسأل عني وعن وضعي فأشعر 

بأبوة حقيقية.

الالسلكي وسيلة االتصال الوحيدة

شددت قوات االحتالل احلصار على الرئيس ياسر عرفات وقطعت وسائل االتصال كلها 

االتصال  من  ملنعه  متطورة  تشويش  أجهزة  تركيب  بعد  واخلليوية  األرضية  الهواتف  من 

إرادة  وكسر  إرادته  وكسر  االستسالم  على  حلمله  ضغط  كوسيلة  وذلك  اخلارجي،  بالعامل 

إاّل جهاز الالسلكي الذي كان بحيازتي واملربوط مع غزة من  الفلسطيني. ومل جند  الشعب 

ضعت يف منطقة اخلليل، كي نتواصل من خالله مع اللواء أمين الهندي قائد 
ُ
خالل أبراج و

جهاز االستخبارات العامة الفلسطينية آنذاك الذي كان يتلقى التعليمات من الرئيس ياسر 

خارج  الفلسطينيين  املسؤولين  ومع  العامل  مع  للتواصل  ويتحرك  اجلهاز  هذا  عبر  عرفات 

املقاطعة. وفعاًل كان عرفات يحرك العامل من خالل هذا اجلهاز.

كان الرئيس حزينًا، وخصوصًا عندما تمت املؤامرة عليه يف القمة العربية يف بيروت 

وكان  الهاتف.  بواسطة  املقاطعة  من  يلقيها  أن  مقرراً  كان  التي  كلمته  وُشطبت   ]2002[

حزينًا كذلك ألن أحداً من الزعماء العرب مل يتصل به وال مرة واحدة لالطمئنان عليه، وأنهم 

مل يفعلوا شيئًا ُيذكر لفك احلصار عنه، بينما اتصل به الرئيس املصري آنذاك حسني مبارك 

ثالث مرات يف ثالثة أيام كي يطلب منه تعيين وزير يف احلكومة الفلسطينية يريده مبارك. 

أدرك الرئيس ياسر عرفات آنذاك أن العديد من الزعماء العرب وبعض القيادات الفلسطينية 

يسعون لرفع الغطاء عنه إلنهائه سياسيًا.

يف املقاطعة... عرس ودمعتان

شاءت األقدار يف هذه األوضاع العصيبة أن أفقد زوجتي التي كانت تتعالج يف القاهرة 
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بسبب خطأ طبي، وتوفيت خارج الوطن، وترك ذلك جرحًا عميقًا يف قلبي، فما كان من أبو 

عمار األب واإلنسان القائد إاّل أن فتح بيت عزاء لها يف املقاطعة لتقّبل العزاء بوفاتها، وعمل 

بحسب العادات الفلسطينية واألصول واألعراف املتبعة، وأعّد غداء متواضعًا عن روحها يف 

ن كان موجوداً يف املقاطعة حتت احلصار.
َ
اليوم الثالث لوفاتها لكل م

بعد عام تقريبًا من وفاة زوجتي، وكان الوضع يف حصار املقاطعة صعبًا للغاية، جاء 

شاب يطلب يد ابنتي وأنا ال أستطيع أبداً مغادرة املقاطعة إذ كنت مطلوبًا من قوات االحتالل، 

وعندما علم أبو عمار باألمر، أمر بالقيام باإلجراءات املطلوبة كلها لعقد القران يف مكتبه، 

ن ُيرد الزواج بابنة توفيق فليطلبها مني فأنا أخوه الكبير و"البنت بنتي"، وسأكون 
َ
وقال م

شاهداً على وثيقة الزواج. وفعاًل حدث ذلك بوجود الشاهدين صائب عريقات وأحمد الطيبي.

فن القيادة

كان أبو عمار دائم املشي يف غرفة مكتبه التي حتتوي على مكتب وطاولة لالجتماعات 

كأنه  يمّل  وال  يكّل  وال  يتعب  ال  الطاولة،  حول  مشيًا  يدور  وكان  الكراسي،  من  وجمموعة 

أبو  وفيصل  خوري  ورمزي  جبر  إسماعيل  واحلاج  أنا  نتناوب  كنا  املّشائين.  كتيبة  قائد 

يف  الوجود  على  دبور،  أشرف  ومنهم  مكتبه،  يف  العاملين  وبعض  ردينة  أبو  ونبيل  شرخ 

مكتبه ألننا ال نستطيع البقاء جميعًا طوال الوقت، فهو يعمل بنشاط منقطع النظير، ويتابع 

الصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية، بعدما تم السماح بوصل الكهرباء.

يف إحدى مناوباتي وكنت وحدي معه يف املكتب، نظر إيّل وقد أسندت كتفي إىل احلائط 

قرب الباب وسألني: أنت قائد؟ فأجبته مبتسمًا: كيف إنت شايف يا ختيار؟ فاسترسل قائاًل: 

سأعلمك فن القيادة، وأكمل حديثه قائاًل: يا توفيق إذا كنت مع بعض إخوتك تسيرون هرولة 

انظر  مسيرتك،  وتكمل  تهمله  أن  فإياك  األرض  على  وسقط  أحدهم  وتعّثر  مسرعين،  يعني 

إليه، فإذا كان قد مد يده إليك لتساعده على القيام من جديد فأمسك بيده وساعده على ذلك 

فوراً، ألنك إن تركته فهذه نذالة وإن ساعدته فهذا وفاء، لكن إن نظرت إليه وكان غير مكترث 

إلكمال املسيرة ومل يمد يده لتساعده على القيام من جديد فاتركه يف مكانه وأكمل املسيرة 

وتابع خطاك إىل األمام. يا توفيق، يا ما وقع بعض إخواين ومديت لهم إيدي وأصبحوا قادة 

ودخلوا التاريخ، وآخرون مل ينهضوا عن األرض ونسيهم التاريخ. وتابع كالمه قائاًل: هل 

فهمت؟ فأجبته: طبعًا فهمت بارك الله فيك، فأكمل قائاًل: يا توفيق، القيادة تضحية وفداء 

أواًل،  بالله  اإليمان  بعد  فقط  تأتي  كلها  األشياء  وهذه  وعطاء،  وحب  ووفاء  للذات  ونكران 

وبشعبك وقضيتك وبأهدافك التي قد تتعدل نظراً للظروف وموازين القوى، لكنها ال تسقط 

ن سيأتي بعدك يؤمنون بالثوابت 
َ
ن معك وم

َ
الصفات جتعل م أنت بهذه  ثانيًا،  وال تنتهي. 

ويصونونها بالدم املقدس، الكالم ده حطه يف راسك وال تنساه أبداً. فسألته: وهل بعد عمر 

ن بعدك يؤمن بهذا؟ فنظر إيّل بحزن شديد وقال: أتمنى أتمنى، وبعدين 
َ
طويل يا ريس جعلت م

البركة فيكم ويف األجيال.

مل يكن أبو عمار رئيسًا فحسب، بل كان قائداً وزعيمًا عربيًا ورمزاً لشعبنا الفلسطيني 

ولألحرار والثوار يف العامل.
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كان مفرداً بصيغة اجلمع، مانعًا وجامعًا، ألنه هو اخملتلف باقتدار: من أروقة التفاوض 

إىل سواتر النار؛ من أول "الشرد" إىل آخر "البرد"؛ من جبهة السياسة إىل جبهة املعركة. عاش 

كريمًا ومات عزيزاً... شهيداً شهيداً شهيداً.

إضاءات من داخل احلصار

طاولة  على  خاصته  "بريتا"  الـ  رشاش  يضع  عمار  أبو  كان  احلصار  فترة  طوال   ●
مكتبه، ومسدس الـ "سميث" على خصره طوال اليوم وحتت خمدته يف أثناء النوم، وكان ينام 

على األرض يف مكتبه وينام إىل جانبه يف املكتب نبيل أبو ردينة.

كان أبو عمار مواظبًا على الصالة، ويف يوم اجلمعة األول بعد احلصار بحث عّمن   ●
اجلمعة  خطبة  أحّضر  أن  مني  فطلب  علّي،  اختياره  ووقع  اجلمعة،  إمام  يكون  أن  يستطيع 

وأكون إمامًا للصالة وكان ذلك. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات

من أوسلو إلى خريطة الطريق

أحمد قريع )أبو عالء(

1

مفاوضات أوسلو

1993

531 صفحة          15 دوالراً )تجليداً عاديًا(

                            20 دوالراً )تجليداً فنيًا(

2

مفاوضات كامب ديفيد

)طابا واستوكهولم(

2000 - 1995

505 صفحات          15 دوالراً )تجليداً عاديًا(

                            20 دوالراً )تجليداً فنيًا(

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


