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 أبو عمار كما عرفته عرفات .. حكاية ثورة : ياسر  –اللواء محمود الناطور يكتب 

 : 2019-11-11أبو الطيب  –بقلم اللواء محمود الناطور 

م اكتشفففأت أنني أمام شفففخ فففية 1968منذ أن التقيت به ألول مرة في مخيم الكرامة في األردن في بداية العام 

تعامله مع المقاتلين في قواعد حركة فتح، التي كان يحرص قيادية مذهلة، من خالل الممارسففففات التي يتميا بيا في 

على التواجد فييا ب فففورة دا،مة، فقد تميا بالحركة الدا،مة والن رة الباقبة وحسفففن التخنين ألمنه الشفففخ فففي، فلم 

 ينت ر من المرافقين أن يخننوا لمكان منامته أو نريق سيره. وكان يترك اننباعاً عند الجميع باالرتياح لشخ ه

ك الحمال لدا الكوادر للمشففاركة في العمليات العسففكرية داخل فلسففنين  واالسففتأادة من حديبه عن البورة الذح حر 

المحتلة. وكان بسيناً في تأا يل حياته اليومية ب ورة ال تختلف عن أح مقاتل في حركة فتح. كما كان بسيناً في 

 واحد منيم.(، لذا كان الجميع يتعامل معه كمأكله ومشربه وملبسه)

شاهدته وهو يتنقل في األغوار وفي جبال السلن وقواعد الأدا،يين من الشونة الشمالية إلى الشونة الجنوبية وفي 

الكرامة وفي عمان. فاعتاااه بسففيرة المجاهد الشففييد عبد القادر الحسففيني، باعتبارها نموذجاً ومباالً أعلى، أتاح له 

نه التام سلوكاً أشعرهم أنه واحد منيم ومنحاااً لمعاناتيم بدليل أنه ترك حياة االستحواذ على قلوب الألسنينيين. كو

الرفاه والراحة كميندل في دول الخليج وانضم إلى أبسنيم في المخيمات، و ارت كوفية عرفات المعقودة بعناية 

 (. رماية وفلكلورية معاً هي الدليل المعنوح والسياسي إلى فلسنين)

 

                                                      
( ًكان يتوقف عن تناول النعام قبل أن يشبع ويردد بأن معدة اإلنسان مقسمة إلى بالث، بلث للنعام، وبلث للشراب، وبلث لليواء، منبقا )

 و لت هذه العادة تالامه على الدوام. بذلك حديث رسول هللا )ص(،
( في )م سففافر عرفات مع ابنين من امال،ه أعضففاء اللجنة التنأيذية التحاد نلبة فلسففنين اهير العلمي و ففالح خلف إلى برا  8/1956

إيناليا  لحضففور اجتمام ممتمر النالب الدولي، من ضففمن الوفد الم ففرح، سففافر البالبة على سففنح سففأينة شففحن من اإلسففكندرية إلى
ت فيما بعد أ فففففبحومنيا بالنا،رة إلى برا  وعادوا في نأل اليوم. فاجأ عرفات امال،ه عندما و فففففلوا برا  فمن حقيبته أخري كوفية 

عالمته السياسية الممياة التي مياته عن كل امال،ه في م.ت.ف ولم يعرف امالمه المندهشون أنه كان يخنن للبل الحنة في ممتمر 
بعد أن شفففيدوا االهتمام بكوفية عرفات واالهتمام بالوفد الألسفففنيني سفففاروا على منواله في تجمعات النالب الممابلة في برا ، ولكنيم 

أسفففود، بنريقة تجعليا مبل الخنجر  –السفففنة التالية، كانت كوفية عرفات بيضفففاء فلسفففنوات نويلة اعتاد على لبل كوفية منقنة أبي  
 1939 – 36انيات المسففففرحية للكوفية فقد أراد عرفات أن يمكد نقنة تاريخية.. إذ لبل بوار على شففففكل فلسففففنين، وبعيداً عن اإلمك

 الكوفية كجاء من لباسيم الميداني في قتاليم للقوات البرينانية وال ييونية في فلسنين.
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سفففاعة يومياً،  14من األردن إلى لبنان، كنت مالاماً له، أعمل معه لوقت نويل يايد عن وبعد خروي البورة 

يشففففعرني خالليا بالبقة والمحبة واالنم،نان، وقد علمني ولي الأخر الشففففديد بتجربتي معه وتعلمي منه أن من يعمل 

ليل خني،ة، وارم في يخنئ ومن ال يعمل ال يخنئ، ومن يعمل بإخالص يكون الخنأ الذح يرتكبه خنأ فقن و

داخلي اإل فففففرار والعام واإلقدام ألنه كان يردد على الدوام أنه ال يوجد مسفففففتحيل في هذه الدنيا، وكان ينبق ذلك 

بالأعل ممكداً لي أن الحياة ق يرة واإلنسان يذكره التاريخ بعمله الجيد واإلخالص لشعبه وقضيته لذلك كان في كل 

ى سيرته القيادية وينأذ واجباته ب أته قا،د ع يم لشعب ع يم، شعاره أن الحياة مسمولياته وسلوكياته حري اً عل

م ون راً لالحتيانات األمنية التي 1987وقأة عا. وفي هذا السفففففيار أذكر أننا كنا في ايارة رسفففففمية إلى ليبيا عام 

ن أبو عمار والقذافي فغضففب األ  أحانيا القذافي بتحركاته فإن المسففمولين الليبيين لم يتمكنوا من ترتيب المقابلة بي

 أبو عمار وأ در تعليماته باالستعداد لمغادرة ليبيا على الأور وهو ما حدث بالأعل.

 ل بالنسفففبة لي وللشفففعب الألسفففنيني والعربي والبوار في العالم قا،داً ورمااً نوال حياته، تعامل معي كواحد 

ب النال إليه كان يكلأني بيا، حتى حينما توفي شففففففقيقه جمال من أبنا،ه حتى حينما كان يريد أن يقدم أح خدمة ألقر

"أبو رموف" في السعودية ذهبت معه من تونل وتوقأنا بالقاهرة ال نحاب ابنه رموف معنا حتى يحضر الجنااة 

سففاعات حتى أتمت السففلنات الم ففرية إجراءات سففأر رموف ابن المتوفي وهنا  4والدفن، ومكبنا بالمنار حوالي 

ر أبو عمار على حملة الوبا،ق الم فففففرية كم كان يتعذب حملة هذه الوبا،ق. وحينما ذهبت وأحضفففففرنا كان يتحسففففف

المرحوم أبو رموف وأنالناه إلى القبر نلب مني أبو عمار أن أنال بالقبر لأك العقدة، كان المأرو  أن ينال أحد 

ا نالت وقمت بالواجب، كلما كان أبو عمار أفراد العا،لة والمقربين منه لكنه كان يعتبرني واحد من العا،لة وليذ

 يشعرني بالقرب منه اكبر كان يحملني عبء المسمولية اكبر.

اكتسب ياسر عرفات لقب "الختيار" من خالل  ورة أو لوحة األب الحامل على كاهله هموم شعب فلسنين، 

ريات تح ى بإعجابيم فذلك نأل لذلك حاا على شففعبية جارفة، في أوسففان األنأال والشففباب الألسففنينيين تاركاً ذك

حمله، وآخر قبله، ومعار أهداه كرسفففففي خاص، وجريح قبل يديه ورجليه. وكان على األ  أبو عمار أن يرعى كل 

 ففغير وكبير.. حتى األبناء العاقين والمتناولين.. فقلبه يتسففع ليمالء ال ففغار وقد كان مشففغوالً في كبار األمور.. 

حباً متسفففامحاً يحتضفففن الجميع يحنو على الجميع.. اهد في الدنيا وأعنى نأسفففه وقلبه وكان مبل حركة "فتح" قلباً ر

 ووجدانه وناقته للقضية والبورة والونن والقدل.
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م بعد الخروي من نرابلل، واجه معارضفففففففة قوية الجتماعه 1983وأذكر أنه عندما عاد إلى تونل عام 

أن مناقشفففففات حامية جرت مع أعضفففففاء القيادة الذين بالر،يل الم فففففرح مبارك وفي حديث لي  سفففففليم الاعنون 

يعارضففون موقأه، وقال" "أخذنا اسففتراحة نعام العشففاء. وبعد االنتياء من ذلك مباشففرة، وجدنا أبناء أعضففاء اللجنة 

المركاية لحركة فتح يحضفففففففرون كعكة عيد ميالد ألبي عمار بمناسفففففففبة عيد ميالده، فقبليا منيم بلنف ورقة، بم 

حوا مناقشفففاتنا، وسفففأليم" "هل أنتم معي أم مع آبا،كما" فأجابوا باإلجمام" "نحن معك". فاسفففتدار أبو أنلعيم على ف

عمار إلينا، قا،ال" "أترون! إنني آخذ التوجيه من قلوب األجيال القادمة ومن وجدانيا الشففأاف ال ففافي، فأي عيونيم 

 أرا مستقبل فلسنين".

 

 خوة في القيادة وأوالدهمكعكة عيد ميالد أبو عمار بحضور بع  اإل

كان يأاجئ البع  بأمور ربما هم نسوها، وهنا أذكر ما حدث مع جمال ايده الذح كان يعمل معه مشرفاً على 

االت االت األمنية عبر "الأاكل"، وكان أبو عمار يحبه كبيراً، وعندما تاوي جمال ايدة لم يم  من شير العسل 

ر ليرافقه في رحلة نويلة لدول أفريقية استمرت أربعة عشر يوما، عاد بعدها سوا أربعة أيام نلبه بعدها أبو عما

أبو عمار لمقر قيادته القريب من سكن جمال ايده، وفي اليوم التالي لو وله نلب أبو عمار من جمال إحضار 

ة غياب اوجته ليبارك ليا بالاواي، وعندما حضرت الاوجة فوجئ جمال أنه يعتذر بشدة من اوجته عن نول فتر

 جمال، وقدم مأاجأة أخرا حين قدم هدية للعرول كان قد اشتراها أبناء سأره دون أن يعلم بيا جمال.

ان قا،دا شففعبيا متمياا يح ى بتأييد شففعبي كبير، فال يوجد منال فلسففنيني ال تجد ياسففر عرفات قد دخله أما ك

كر محمود نوفل، مسففمول قسففم الت ففوير بعالي مري  أو إرسففال نالب إلى الجامعة أو  ففورة مع نأل، وهنا يذ

في مكتب أبو عمار، والذح كان أ فففففيب في أحداث األردن في إحدا قدميه وتم بترها وتركيب نرف  فففففناعي، 

يذكر أنه اسفتنام الو فول إلى مقر المقانعة في رام هللا والذح كان محا فرا من قبل قوات االحتالل اإلسفرا،يلية. 

ه يسففأله عن أحواله ال ففحية واذا كان بحاجة إلى أية مسففاعدة بخ ففوص قدمه، وعندما قابل ياسففر عرفات فوجئ ب

 وهنا انيمرت الدموم من عيونه لروعة هذا القا،د الذح "ذهبنا لمماارته فاذا به يماارنا".

ياسر عرفات الذح عرفته كان رجال مممنا قدريا ومسلما ملتاما لم يترك فرضا من فرو   الته وناعاته، 

مرة، و فففام واكى وقرأ القرآن بكبرة، إذ أن حياته المسفففكونة بألسفففنين كان ليا نابع مادح ونابع وحج أكبر من 

روحي استمده من خلأيته المتدينة ما  ير جليا في معامالته وسلوكه ومواقأه، ولنالما أ ير عرفات ذلك في مع م 
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، واحيانا آيات من اإلنجيل. ان شخ ية خناباته التي كان يحرص على تضمينيا اآليات القرآنية الكريمة بشكل دا،م

-عرفات الر فففينة والملتامة والمتدينة كانت تحلق في فضفففاء الرحابة واالنأتاح في حضفففارتنا العربية اإلسفففالمية 

التي نالما اسففففتشففففيد برمواها، ونالما ردد العديد من االحاديث النبوية  -والمسففففتأيدة من حوار الحضففففارات كليا

 حكم العرب وقادتيم، كما كان يحأ  الشعر العربي ويحبه ويردده.الشريأة، والمأبور من 

لقد مبل ياسفففر عرفات الأكر المنأتح السفففيل الذح يسفففمع ويسفففتأيد وال يق فففي أحدا، فكانت رحابته باراة في  

حر ففففففه على تعدد اآلراء واحتضففففففانيا واحترام المخالأين في ديمقرانية مارسففففففيا كما كان يقول "في  ل غابة 

إال أنيا شفففففدة األب تجاه أبنا،ه تلك  17ورغم شفففففدته التي كانت ت ير أحيانا في تعامله القيادح معنا في ال البنادر"

المغلأة بلمسفففات محبة وحنان عا مبيليا، إذ يمكنني بسفففيولة أن أقول أن عرفات هو ممسفففل مدرسفففة العشفففق في 

ق أمته العربية واإلسالمية وعاشق فلسنين فيو عاشق فلسنين وعاشق القدل وعاشق شعبه وعاشق مخالأيه وعاش

 كوادره.

كان ال يعير اهتماما لحاجاته الشففخ ففية، وأتذكر هذا الموقف للداللة على ترك أبو عمار كل مباهج الدنيا وقيد 

نأسفه لشفعبه وقضفيته، واكتأى في شفمون م يره الخارجي باللبال الكاكي المعيود، وأذكر كان الشفييد علي حسفن 

ه عا،دا وكان مرتديا قميص غالي البمن، والتقيناه أبو عمار وأنا أمام م فففعد البناية، فدخل سفففالمه حضفففر إلى مكتب

أبو حسن الم عد برفقتنا، وفجأة أخذ أبو عمار يتحسل القميص قا،ال" "إيه يا خوح أنت البل إيه.. فرد أبو حسن 

ص غالي و فففففففمت".. وعندما نالنا أنا البل قميص يا أبو عمار. فقال أبو عمار أنا عارف أنه قميص. بل ده قمي

من الم فففعد ودخلنا إلى غرفة أبو عمار الخا فففة نلب مني إحضفففار حقيبة مالبل كان يحتأ  بيا عند أم نا فففر، 

فقمت بإحضفففففار الحقيبة وعلى الأور نلب مني فتحيا، ومد يده متناوال )بالنو م فففففنوم من الكشفففففمير( وقال" هذا 

دينار كويتي( بم أغلق الحقيبة وأمرني بإرجاعيا  250ويت، اشففففتريته بمبل  )البالنو كنت أرتديه أيام العمل في الك

إلى أم نا ففر، وهكذا أشففعرنا أبو عمار أن من ينخرن في العمل البورح عليه أن يتخلى عن رفاهية الحياة من أجل 

 القضية.

امى "وفي" بغ  الن ر وفيما يتعلق ب ففففداقاته ومعارفه وعالقاته االجتماعية أو العامة فيو مع أ ففففدقا،ه القد

عن عمليم السياسي وياورهم في المناسبات الضرورية إذا أمكنه ذلك ومع امال،ه وأتباعه كذلك عالقته بالوجياء 

والعا،الت العريقة والشففخ ففيات المالية واالقت ففادية والمخضففرمين من ذوح الأكر والسففياسففة إضففافة إلى المخاتير 

 والشيو  الألسنينيين. 

يعني  -يعاب ما يعر  عليه أو يمر أمامه أو عنه كبيرة يذكر ما يريد ويتناسفففففى ما ال يريد قدرته على اسفففففت

الكبير من ال فففالحيات والبقة للمقربين والمكلأين بمعالجة ما يوكله إلييم ومن بم ينلع فيما بعد على أدر التأا فففيل 

 منيم.

من فففففففب أعلى أو امتياا على أخوانه  ياسفففففففر عرفات لم ين ر ولم يتعامل يوما مع الموقع القيادح على أنه

وأقرانه، على العكل من ذلك فقد اسففففتوعبيا وفيميا، الجيد والعمل المضففففاعف والذح يتنلب ناقة عمل ال حدود 

ليا.. وديمومة أداء وعناء ال تتوقف، إن وعي عرفات للقيادة كمن في ميمة، إنيا ديمومة فعل وفاعلية وانتشفففففففار 

اء والحلأاء واأل دقاء واألعداء، كل بما ينبغي أن يكون عليه اإلرسال واالستقبال أفقي وعمودح معقد بين األعض

قوال وفعال وعمال. كما كان رقيقا مع خ فففومه السفففياسفففيين خالفا لالننبام الذح يعني عنه سفففواء خ فففومه داخل 

لذح سففمى "فتح" أو خارجيا، وربما أكبر خ ففومه السففياسففيين مشففاكسففة كان جوري حب  لكن ياسففر عرفات هو ا
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( من ر الحاب الشففففيوعي (. كما أنلق على نايف حواتمه اسففففم "سففففوسففففلوف")جوري حب  "حكيم البورة")

 السوفييتي باعتبار أنه من ر البورة الألسنينية ومن ر البراغماتية.

 

 من اليسار" جوري حب ، ياسر عرفات ومحسن ابراهيم

 

 

لمعسكرنا في ليبيا وي ير بال ورة من اليمين" أبو عماد سأيرنا ي ير في ال ورة د.جوري حب  أبناء ايارته 

 في ليبيا، د.سمير غوشة، د.جوري حب ، أبو النيب، أبو نضال مسلمي.

 

                                                      
( )لسففنينية وعبروا عنيا بالتااميم القومي الدكتور جوري حب  من كبار قادة البورة الألسففنينية ومن األوا،ل الذين حملوا لواء القضففية الأ

العروبي، كان رحمه هللا يح ى باحترام وتقدير قادة البورة الألسفففففففنينية وقادة حركات التحرر في العالم، عا  في سفففففففبيل فلسفففففففنين 
حياتي  وتحررها واسففففتشففففيد وهو ما ياال يوا ففففل ميمته، كانت تربنني به عالقة محبة واحترام خا ففففة وإنني كنت انتمي في بداية

ممسففسففييا.. وعلى الرغم من انتما،ي الى حركة فتح الحقا اال  أحدالنضففالية الى حركة القوميين العرب التي كان الدكتور جوري حب  
ان االحترام المتبادل والتقدير كان دوما السففففمة التي ميات عالقتنا مع الدكتور جوري حب  الذح كان دا،م التردد على مكاتبنا ومقراتنا 

 اتنا سواء في تونل أو ليبيا وغيرها.ومعسكر
(.سوسلوف" قا،د ومأكر وفيلسوف سوفياتي، كان أحد الكبار البالث واألوا،ل في السلنة السوفياتية ) 
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جاءت مشفففففففاكل واحتياجات المواننين دا،ما على رأل اهتماماته، ولنالما كان برنامج عمله اليومي حافال 

ة أو المتعلقة بالعالي التي كان يمكد دا،ما لمسففاعديه على ضففرورة أن بالن ر واالسففتجابة لنلبات المسففاعدات المالي

تكون ضففمن بريده اليومي معتبرا أن هذه أمور شففعبنا اليومية ويجب أن ننجاها فورا. وكان برنامجه اليومي حافال 

حدث أيضفففففففا باالجتماعات واللقاءات فقد كان ينارد اإلرهار والتعب وينارد النوم فيقضفففففففي بع  الوقت وهو ي

نه يحرص على  عا،لي، وكأ بالجو ال يا البورة، ويشفففففففعرهم  عاملين معه عن بع  األمور الخنيرة التي مرت ب ال

تشففجيعيم، حر ففا على أن يكونوا على أتم اسففتعداد في العمل، يسففتمع لشففكواهم عن أوضففاعيم الخا ففة ومشففاكليم 

التي و ففى بيا، ويشففدد أنه يجب توفير كل  جميعيا، ويسففأل فيما بعد عما تم في تلك المشففاكل، وعما تم من الحلول

ما يحتاجه أح أ  منيم، وأن تكون حياتيم العا،لية مبل حبيم للحياة الوننية وكالهما يسفففففففتحقان العناء والعمل 

 واألخالر والتضحية.

وكما كان مسففففتمعا جيدا لمحاوريه كما كان قار،ا جيدا لما يعر  عليه من تقارير، بالرغم من ضففففخامة حجم 

ارير التي كانت تعر  عليه يوميا، وكنا في جياا امن الر،اسفففففففة على توا فففففففل دا،ما بالتقارير من مختلف التق

م 1988-1985السففففاحات والمنانق. وفي هذا االنار أذكر أبناء أامة حرب المخيمات الألسففففنينية في لبنان عام 

بو عمار وفي إحدا المرات تأخر كنا نقوم بتقديم تقرير وتقدير موقف يومي عن تنورات األوضفففففففام إلى األ  أ

و ول التقرير من لبنان وفوج،ت الساعة البانية  باحا باأل  أبو عمار يت ل مستأسرا عن سبب تأخر و ول 

 التقرير فأخبرته أن التقرير قد تأخر و وله من لبنان.

يه وعينيه تأبراً ورغم أن أبا عمار ودم اآلالف من الشفففففففيداء، قادة وكوادر ومقاتلين، لكنك كنت تلمح في وج

لدا معرفته باستشياد أحد المناضلين وكأنه يتلقى خبر الشييد األول، وكان يقول"" الشييد هو شييد، وال يمكن أن 

 يقل ل من مكانة شيادته أنه استشيد متأخراً عن رفار آخرين".

 

ار ميذباً أديباً ال،قاً في عالقاته بكل عارفيه، فلم يخري منه لأ  غير ال،ق بحق أح من األشفففففخاص  كان أبو عم 

ه إلى النال بأعلى درجات التواضففففع، فيو في نقاشففففه معك ال  ميما بلغت درجة الخ ففففومة معه، وكان تيذيبه يقدم 

يشفففعرك أنه "فوقي" أو متكبر ألنه القا،د العام، بل كان يسفففتمع إلى اواره بشفففغف شفففديد وتلمع عيناه مع كل فكرة 

قنة ممياة. حين يتناول نعام الأنور أو الغداء أو العشفففففففاء مع أخرين، كنت جديدة كما تبرر الكاميرا أمام أح ل

تالح  حر فففففففه على ان يناول النعام بيديه المتنقلتين بين اواره، وألكبر من مرة إلى الدرجة التي ت ن فييا أنه 

 شخ ياً لم يدخل لقمة نعام إلى فمه.

ار كان شجاعاً يواجه ا عب اللح ات حتى ولو كانت تحمل موتاً شبه محقق، بربانة الجأ  ال يمتلكيا  أبو عم 

عادة إال المممن األ يل، كان مممنا متدينا يمدح فروضه اإلسالمية في وقتيا وكان  بوراً يو ي نأسه وإخوانه 

بالحق وال ففبر مدركاً ان بورة كالتي يقودها، أو قضففية كالتي يحمل لواءها، ليسففتا باألمر السففيل، بل تحتاجان إلى 

نويلة قبل أن يتحقق ليما الن فففر... وكان يضفففع فور مكتبه قول مأبور" "سفففأ فففبر حتى يعجا ال فففبر عن عقود 

  برح".

كما كان هذا القا،د الكبير يختان وفاء عميقا أل ففدقا،ه الذين وقعوا في المقار من قادة الدول واألحااب، فكان 

ا بعد رحيله وعر  أن يقدم المسفففاعدة إلريك يعتني باوجة نلسفففون مانديال وابنته، وابنة أحمد سفففيكتورح واوجي

هوينكر ر،يل ألمانيا الديمقرانية، الذح نأته القيادة الجديدة بعد وحدة األلمانيتين إلى تشففيلي. وكذلك بين ير)بنااير( 

ير بوتو التي كانت تعتبره والدها ترجع إليه في كبير من األمور، فبعد إعدام والدها ذو الأقار علي بوتو كانت بناا
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بوتو محن عنايته الأا،قة. وعلى نأل الشاكلة كانت عالقاته ممياة مع عا،لة نيرو في اليند من السيدة أندريا غاندح 

إلى ابنيا راجيف إلى اوجته سففونيا، وارتبن بعالقات هامة مع رمسففاء ورمسففاء واراء وبوار أذكر منيم كنموذي 

من بوابة السفففففويد بعد الخروي من بيروت بم نرابلل، وكذلك فقن المرحوم أولوف بالمه الذح فتح له أبواب أوربا 

كانت عالقاته مع عدد من األخوة اللبنانيين الذين وقأوا معنا  فففففأا واحدا في معاركنا ومنيم وليد جنبالن الذح كان 

كبير محن عنايته بعد اغتيال والده المناضفففل الكبير كمال جنبالن وكذلك أوالد المناضفففل اللبناني معروف سفففعد وال

 من رجاالت الحركة الوننية اللبنانية.

كان ينلق للمبادرات العنان، فخلق الممسفسفات التي رعاها بكل جوارحه، ونمى روح التعاون بين عنا فرها، 

وساعد على أن تأخذ مكانيا في الحياة النضالية للبورة الألسنينية، فلكل عمل كانت ممسسة هي التي تراقبه وتديره 

رح أو السياسي أو االقت ادح أو العلمي والبقافي، أو الشمون االجتماعية. وأنشأ ياسر عرفات سواء العمل العسك

( والبقافية، واإلعالمية )مبل في لبنان المدارل والمستشأيات والعيادات وممسسات البورة االجتماعية مبل  امد)

الألسفففففنينيين واللبنانيين، ووا فففففل  مجلة فلسفففففنين البورة( فانخرن في هذا العمل، وفي المتاجر والم فففففانع آالف

"البا،ر" أبو عمار رحلة الكأاح المسففلح، فشففرم في ترتيب  ففأوف المقاومة معتمدا على كوادر مخيمات الالج،ين، 

واجتذبت معسففكرات التدريب العسففكرح في لبنان كافة الحركات البورية في العالم حتى التروتسففكيين واإلسففالميين 

 يكا الجنوبية.ومن آسيا إلى أوروبا فأمر

كان على عالقة مباشففففرة بنشففففان االتحاد العام للمرأة الألسففففنينية واالتحاد العام لعمال فلسففففنين واالتحاد العام 

 لنلبة فلسنين الذح كان يالحق انتخاباته بالتأ يل ويعرف كل األسماء المرشحة.

 

 من اليمين سعادة الكيالني، سلوا أبو خضرا، نجالء ياسين)أم نا ر(، 

 ()فانمة شحيبر، أبو عمار، وديعة خرنبيل، أم اللنف

 

لم يمر يوم واحد في حياة الر،يل الشفففففففييد إال وكان يتعر  لكل أنوام الضفففففففغونات العسفففففففكرية والمالية 

والسياسية، من خاري البورة ومن داخليا، ولكنني لم أجده يا،ساً أو محبناً أو مستسلماً بل  امداً رابن الجأ  وقا د 

                                                      
( هي "جمعية معامل ابناء شيداء فلسنين"، والتي اشتيرت باسم " امد" وقد تأسست في االردن عام )لكنيا انتقلت الى لبنان بعد عام  1970

توسعت اهداف  امد، لقد تبنت حركة فتح ممسسة " امد" حتى خروجنا من لبنان عام  1975وبعد الحرب االهلية اللبنانية عام  1971
1982. 

(.نعتذر عن عدم إبراا جميع  ور األخوات لالتحاد النسا،ي خا ة وأن الكبيرات كان لين دور مميا في نشأة االتحاد ) 
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يبحث عن مخاري ليامة إذا كانت سياسية أو مالية، ويجيا نأسه وإخوانه للمواجية إذا كانت عسكرية. كان  الذهن

في أبي عمار إيمان كبير، يغرف منه في كل اللح ات ال ففعبة، وكان يقول إلخوانه" "إذا أحسففسففت بضففيق ما فما 

 لك إال والقرآن الكريم، فقراءته تشرح لك  درك وتيس ر لك أمرك".

 

 من اليمين مجيد اآلغا، عامي ال غير، أبو عمار، أبو النيب، جمال ال وراني 

 أداء مناسك الحجابناء 

  

عندما أ يب ياسر عرفات بدسك في الرقبة، أشار عليه النبيب المعالج بركوب الخيل، فعمل بن يحة النبيب 

 وأخذ يمتني الخيل

 

فر ففة لمتابعة أمور إنسففانية، وخا ففة تلك التي تتعلق بأبناء وال يمكن ت ففور قدرته على إدارة الوقت وإيجاد 

الشففففيداء، الذين كان يبذل جيودا كبيرة ليممن احتياجاتيم الضففففرورية، فقد كان يقضففففي اسففففعد سففففاعاته معيم في 

مدارسفففففيم موجيا ومااحا.. وكان يجلل إلى ناولة النعام لدييم ينعم هذا وذاك بيده، ويأكل لقمة من هنا وهناك.. 
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ضففجيج األنأال وفرحيم. وهنا أتذكر شففعوره بالسففعادة عندما يجتمع حوله في سففور الغرب في بيروت أبناء  وسففن

الشففففيداء لتناول نعام اإلفنار، فكان يأكل القليل ويوام علييم النعام بأرح وينادييم بأسففففما،يم. وهنا أذكر أيضففففا 

المرحلة البانوية وكذلك حسففن ابن الشففييد علي   ففالح ابن الشففييد عبد الأتاح الحمود الذح كان يدرل في لبنان في

سففالمه الذح كان يدرل في إحدا المدارل، وقد جاءت شففكوا من أولياء أمورهم بعدم التااميم بالدراسففة، فنلب 

مني إحضفففففارهم إلى مكان إقامته، وكلما كان يتواجد في مكان اإلقامة يتولى تدريسفففففيم ومراجعة دروسفففففيم وييتم 

اتيم ويحرص على تربيتيم التربية السليمة وكأنه والدهما. وبأضل متابعة وتدريل أبو عمار بشمونيم ويتابع نشان

ليما تخري  فففالح فيما بعد ميندسفففا وأ فففبح من كبار الميندسفففين، وتخري حسفففن من أرقى الجامعات األمريكية 

أبو عمار عن رعايتيما  حامال شفففيادة الماجسفففتير في العلوم االقت فففادية، ونيلة فترة الدراسفففة الجامعية لم يتوقف

 وتوجيييما.

تحت أح  رف أو مبرر كان ال يرا ال فففواب بأن يجعل التحالف أسفففاسفففيا مع دولة واحدة ميما كانت درجة 

اسففففتعدادها للتضففففحية وذلك ألنه يعتقد بأن هذا الحليف قد يسففففتغل األوضففففام واألمر ال يحتمل الرهان أو قد تتبدل 

لك فيو ال يكتأي برأيه بل يدفع للتوجه ناحية اليمين الرجعي بحجة أنه أكبر األوضفففففام السفففففياسفففففية فتنقلب عليه ولذ

اسففتقرارا وبباتا في الدعم ضففمن نقان اللقاء رغم الخالف المبد،ي معه والذح يجب عدم اإلعالن عنه أو تحريكه إال 

اإلقليمية والدولية،  في الدفام فقن. وكان على وعي كامل بخنورة القضفففففففية التي يحمل أمانتيا، وبحجم التداخالت

وكان على بقة منلقة بأن اآلخرين ليم أيدح وأ فففابع في االنار الألسفففنيني، ولذلك كان يتوقع كل شفففيء، ويحاف  

 على أسراره بعيدا عن تلك األيدح.

امتلك أبو عمار في ذهنه ذاكرة نشنة فيما يت ل باألشخاص وت نيأاتيم وإدارة شمونيم، وكان يسجل بقلمه 

أدر  -كان كراسففففا  ففففغيرا أحمر اللون ملأوفا بكيل بالسففففتيكي أواخر حياته-ت دفتر جيب  ففففغيروعلى  ففففأحا

التأا فففففففيل وكل ما يحدث ولم يكن يتحري من تدوين المالح ات في دفتره حتى لو كان في حضفففففففرة أهم قادة 

 (.العالم)

ر، ولـففففم ينسف جسراً بناه ومن مياات ياسر عرفات التي رأيتيا وغيرح فيه قدرته على التعامل مع جميع البش

سمع نرفة عن  مع عدو أو  ديق، وكان يحرص على بقاء شعرة معاوية في عالقاته، ولـففففففففم يكن يغضب حين ي

 6ق فففته مع إبليل يوم أدا مناسفففك الحج، والتي تقول "ذهب عرفات للحج وفي موقع رمي الجمرات رجم إبليل 

الحج أن الحاي أبو عمار أخنأ في العد  وقال له" سففيدح  رجمات )جمرات( فقن واحتأ  بالسففابعة، و ن مرافقه في

جمرات أو ح وات فقن، أجابه ب وت منخأ  ال ترفع  وتك حتى ال يسمعنا هللا، من يدرح  6الر،يل رميت 

 (.1قد نحتاي إبليل يوما ما وعندها سأذك ره بأنني كنت أرحم به من اآلخرين")

لنشففان، تعامل مع المال عبر بالث رما" كيف نح ففله.ا وكيف مارل حياة متقشففأة وملي،ة بالعمل الدموب وا

نسفففففففتبمره.ا وكيف ننأقه.ا الن اخترام ونرر اسفففففففتبمار المال تعني تحرير المن مة من شفففففففرون الدول المانحة 

والجماعات السفففاعية للتأبير، إضفففافة إلى أن عرفات رأا في المال وسفففيلة للسفففينرة وتأكد هيبته على ممسفففسفففات 

                                                      
()  ويمكد أحمد عبد الرحمن أمين عام مجلل الواراء السففففففابق ويقول" "إن أبو عمار لم يكتب أية  -الدفاتر تحتوا على معلومات سففففففرية

مذكرات؛ ألنه كان يقود بورة يمكن أن تمدح تلك المذكرات إلى كشف أسرارها التي ي عب عليه كقا،د كشأيا، ولكنه كان نوال حياته 
ي دفتر  غير يحتأ  به في جيبه؛ ألنه يحتوا على معلومات سرية". وي ف عبد الرحمن مجموم هذه الدفاتر يدون يوميًا ما يحدث ف

ال ففغيرة الحجم بأنيا تاريخ بورة الشففعب الألسففنيني، ويقول" "إن أبو عمار كان دقيقا جًدا في تسففجيل كل المالح ات الميمة في دفتره 
القيادة، أو الرمسففاء العرب واألجانب، وانتياء بأسففماء الحضففور، ومالح اته، وتاريخ على مدا عقود، بدًءا من ملخص اجتماعاته مع 

االجتمام، ومكانه، وعندما كنا نسففأله منذ ح ففار بيروت عن هذا الحرص العجيب على تدوين كل شففيء في دفتره ال ففغير كان يقول" 
 "هذا تاريخ شعبنا والام األجيال القادمة تعرف كل ما مررنا به".

 وقع ممسسة الشييد ياسر عرفات.م (1)
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ة  ففففناعة القرار فييا، ولذلك حرص أن يبقى مال المن مة في يده وبعيدا عن األن مة واأل ففففدقاء المن مة وأجيا

ستراتيجي خ و ا بعد أن تحول من ميمة ودور  الذين قد يتغيرون في أح لح ة. وأدرك أهمية اإلعالم كسالح ا

ساسيان من أركان القيادة وأحكم نقل الحدث إلى  ناعة الحدث نأسه، وعمل منذ البداية أن المال واإلعالم ركنان أ

 سينرته على الحقلين في حركة فتح ومن مة التحرير الألسنينية.

 

 أبو جهاد وأبو إياد.. أصدقاء وشركاء:

عالقته االسفففففتراتيجية مع خليل الواير "أبو جياد" و فففففالح خلف "أبو إياد" كانت مبار اهتمام الكبيرين. فمن 

خالل انالعي عن قرب على خلأيات تلك العالقة فإنه يمكن القول أنيما كانا ككأتي المياان في حركة فتح عند 

راجحة كوجه سفففياسفففي وحاسفففم وهذا ما دعا إلى تأسفففيسفففيا كان أبو عمار وأبو جياد، غير أن أبو عمار هو الكأة ال

اختياره نانقا رسففففففميا باسففففففم فتح منذ البداية مع عدم نسففففففيان كونه  ففففففداميا ولديه إمكانية لعب دور العسففففففكرح 

اشففففففير  6وبقامه فييا قرابة  1967والدبلوماسففففففي. إضففففففافة إلى أن دخول أبو عمار إلى األر  المحتلة بعد عام 

شرافه على ترتيب أوضام ت سينرة على وإ سما في ر يده وقوته في ال ن يم حركة فتح في الداخل شكل عامال حا

قيادة حركة فتح. خا ففة أن أبو جياد يختلف عنه في كبير من جوانب شففخ ففيته من جية السففرية وعدم رغبته في 

يكن له دور  العمل العلني والأارر في الخلأية والنأسفففففففية والقدرة على الحديث والخنابة. وكذلك فإن أبو إياد لم

 عسكرح رغم قوته التن يمية ودها،ه ونالقة لسانه وقوة حجته وإتقانه لأن الحديث والخنابة. 

وأذكر هذا الموقف الذح عكل بالأعل عمق العالقة بين القادة البالبة فأي إحدا الليالي ونحن ذاهبين من منال 

مننقة الاهراء في تونل وكنت أجلل بجوار  حكم بلعاوح بقرناي في تونل العا مة إلى منال فماد الشوبكي في

أبو عمار وإذ به يميل علي ويتحدث ب فففوت فيه رنة حان وكأنه قادم من جنااة حيث قال" "ألم يحل بي أحد أنني 

سنوات فقدت أبو إياد الذح كان شايل عني هم المعارضة  3فقدت أبو جياد الذح كان شايل عني هم فتح!، وبعده ب 

غدوت يتيما بعد اغتيال أبو جياد وأبو إياد، كانا الشففخ ففين األخيرين الذح يمكنني أن ألجأ إلييما والتن يمات!، لقد 

 في الساعات الع يبة، وأسأليم ما العمل اآلن، أ بح علي اآلن أن أجيب على هذا السمال لوحدح". 

ل عبر مسفففيرة الكأاح فقد شفففعر أبو عمار أنه أ فففبح وحيدا بعد اسفففتشفففياد هذين القا،دين من رفار دربه النوي

شعارا بأن مرحلة جديدة قد بدأت سيديرها أبو عمار بمأرده، وباستشياد  شعبية نويلة النأل، وإ المسلح والحرب ال
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أبو إياد اتضففففحت معالم هذه المرحلة، حيث انيالت الضففففغون على أبي عمار ومن مة التحرير الألسففففنينية من كل 

 (.2حدب و وب)

 

 إياد أبو عمار، أبو جياد، أبو

 للقواعد العسكرية.. أولوية:

التركيبة النأسفففففففية ألبي عمار ال تقبل وال تعترف باليايمة، وهذا بحد ذاته يبقى بابا مأتوحا ليمل دا،ما في 

مسففففيرة البورة الألسففففنينية، ويممن بالقوة ويعجب بيا، ولذلك واجه التحديات ولم يتيرب، كان يوا ب على ارتداء 

(. وكان ق بالمسدل مع اعتمار الكوفية الألسنينية بشكل دا،م، مما منحه كارياما خا ة)الاح العسكرح والتمنن

لديه حل أمني وقدرة على اإلحسففال بالخنر فا،قة ولذلك كانت دوام حركته نابعة من ذلك. إضففافة إلى قدرته على 

تجاهيم إذا كانت الضففرورة تقضففي التكيف مع العسففكريين عند بوادر التمرد واجتياا رغبته الحقيقية في ردة الأعل 

بذلك. فعرفات كان محبا للحياة، لكنه كان مدركا أن الموت يحدر به، لذا غالبا ما كان ينام بمالبسفففه، حتى يسفففتنيع 

التحرك بسففرعة حيث تسففتدعي األحوال ذلك، ال أذكر أنه نام يوما بدشففداشففة بل كان ينام ببدلة رياضففة حتى يسففيل 

 عليه التحرك.

يكتسففففب احترام ومحبة المقاتلين في كافة قواعد البورة الألسففففنينية منذ اننالقتيا فكان يمر على  واسففففتنام أن

القواعد في سفففففففورية واألردن ب فففففففورة مكبأة وبدون أن يتردد حتى في ا فففففففعب األوقات. وكان يشفففففففرف على 

تمون إلى تن يمات أخرا، التح ينات التي تجرح في تلك القواعد. وهذا ما جعل المقاتلين يحترمونه، حتى الذين ين

فشففعورهم بوجوده معيم بين وقت وآخر يحجب الكبير من نقان نقدهم له فيما يتعلق بأمور مواقف سففياسففية ون رية 

 وكذلك شعورهم بأنه يتحدث معيم بلغة الخبير العسكرح وهذا ما يأتقدونه في قادة آخرين معيم.

                                                      
هنا ال يجب ان نغأل عالقة اال  ابو عمار الوبيقة مع عددا من اعضففففاء اللجنة المركاية ومنيم فارور القدومي "ابو اللنف" الذح قام  (2)

مكروه. كما م إذا ح ففففففل للقيادة اح 1982اال  ابو عمار بمنحه تأوي  قيادة من مة التحرير وحركة فتح ابناء ح ففففففار بيروت عام 
م في 1989أذكر موقأا تاريخيا لال  ابو اللنف يوضفففففح عمق العالقة مع اال  ابو عمار فابناء انعقاد الممتمر الخامل لحركة فتح عام 

تونل، ابلغني اال  ابو عمار ان اللجنة المركاية اتخذت قرارا يلام جميع أعضفففففففاء اللجنة المركاية بما فييم أبو عمار ان يخوضفففففففوا 
قد اتخذ قرارا وب أته امين سر  أنهبات بدون استبناء، وعلى الأور توجيت الى منال اال  ابو اللنف الستيضاح االمر فوجدت االنتخا

اللجنة المركاية، باسفففففففتبناء اال  ابو عمار من القرار. وخالل الجلسفففففففة العامة للممتمر في اليوم التالي وقف ابو اللنف بكل شفففففففمو  
بو عمار في قيادة حركة فتح غير قابلة للت ويت وغير منروحة للنقا ، مما ابار حماسة اعضاء الممتمر وعنأوان وقال ان استمرار ا

دقا،ق في رسففففالة واضففففحة الى اعضففففاء اللجنة المركاية. وكان هذا الموقف التاريخي البو اللنف  5الذين قاموا بالت ففففأيق وقوفاً لمدة 
 قادة الذين شاركوا في  ناعة تاريخ حركة فتح.شاهدا على عمق العالقة التاريخية بين اول،ك ال

( ) م لحضور ميرجان النلبة العالمي ضمن الوفد الم رح 1954كان التخأي من سمات الدبلوماسية العرفاتية فقد ذهب إلى وارسو عام
د السوداني، وخري م ضمن الوف1957م إلى موسكو، شارك في ممتمر إفريقي عام 1968كما هو الحال الحقاً مع الر،يل نا ر عام 

م عاد إلى لبنان متخأياً بباخرة نحين حيث نال في ميناء 1976من األردن إبر أحداث أيلول بعباءة كويتية وحينما أبعده السوريين عام 
  يدا، وقام بعملية تخأى عندما دخل نرابلل لبنان قادماً من تونل إبر ح ار القوات السورية والمنشقين.
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ه النيارح الليلي المتوا ل من أجل البورة، فكان ي ل وفر  الوضع اللبناني المعقد عليه تكبيف برنامج عمل

بعد منت ف الليل إلى مقر القيادة المشتركة في ضواحي مدينة  يدا، ومن هناك يتحرك ليتأقد قواعد قوات البورة 

الألسنينية في الجنوب اللبناني، وكان حري ا اشد الحرص على تأقد كافة القواعد، وبشكل دورح كلما سمحت له 

ف في ذلك، كان جميع المقاتلين هم رجال ومناضففلي البورة الألسففنينية، حملة البندقية الألسففنينية. كان يلتقي ال رو

بيم جميعا في قواعدهم ويقضففي الليل بينيم، يتحدث إلييم، ببسففمة التأامل التي لم تكن تغيب عن وجيه، يسففتمع إلى 

جيدا إلى أقواليم ومنالبيم، ويبلغيم بتوجيياته  أقواليم وأراءهم ووجية ن رهم السففففياسففففية والعسففففكرية، وي ففففغي

 العسكرية واألمنية قبل أن يغادرهم.

كان ييمه جدا وضع القوات بأخبار آخر التنورات على الساحتين السياسية والعسكرية وكان يريد من القوات 

، كان يريد من أن يشففعروا مبلما يشففعر وأن يت ففرفوا مبلما يت ففرف، خا ففة في األوقات الحرجة وال ففعبة جدا

المناضففلين حملة البنادر أن يدركوا بشففكل جيد دورهم النضففالي المدعوم بالأكر النضففالي الذح قامت على أسففاسففه 

البورة واالننالقة المباركة لحركة فتح، فكان القا،د يردد أمام المقاتلين" بأن البندقية بال فكر إنسفففففففاني هادف هي 

سانية ال تتوفر ليا القوة التي بمبابة بندقية قانع النريق، وبأن أية  ستراتيجية تحررية أو من ومة فكرية أو خنة إن ا

 تحمييا وترسخيا، ليست إال أفكار وجيود تييم في فضاء فار  بال نتيجة وبال هوية. 

كان يتواجد في كبير من األحيان مع المقاتلين في قواعدهم في األوقات الخنرة، ولم يكن يحسب لتلك المخانر 

، فكان إ فففراره على الو فففول إلى منانق القواعد المتقدمة جدا، في األردن والجوالن، وجنوب لبنان أح حسفففاب

م( وخا ة محاور النبنية ومحور قلعة الشقيف وهو من المواقع اليامة جدا، حيث كانت 1982-1971)منذ العام 

موقعي عرب  ففففاليم والعيشففففية تتمركا في هذا الموقع قوات حركة فتح وبالقرب منيا موقع حر  النبي ناهر، و

في سفففأوح جبل الريحان المقابل مباشفففرة لبلدة مرجعيون. وكانت اياراته للمقاتلين في قواعدهم، تشفففكل دفعا كبيرا 

 وعاليا ومتوا ال لمعنوياتيم، فكانوا يجدون فيه المبل أألعلى للأدا،ي والمقاتل، واأل  الكبير واألب الحنون.

ولكن قلبه الكبير يبقى معلقا مع مقاتليه في قواعدهم، وما أن يغيب موكبه متجيا كان يغادر الجنوب اللبناني 

إلى بيروت، حتى ي ير من جديد في منت ف الليلة التالية أو بعدها بقليل، كان يشعر بالسعادة واالنم،نان كلما كان 

افعا عن التراب الألسففنيني. وأذكر قريبا من قواعد المقاتلين أو بينيم. رجل عا  حياة المقاتلين واسففتشففيد مقاتال مد

م، وكالعادة كنت أقوم بالتحضير لإلفنار ألبي عمار، وكنا عادة نأنر 30/7/1981أنه في إحدا أيام رمضان في 

في العمليات المركاية في بيروت، ولم يتسفففففففنى لنا اإلفنار في مواقع ممسفففففففسفففففففاتنا ألنيا أخليت نتيجة للغارات 

أار، وكنت مالاما له نوال هذه الأترة. وفي إحدا األيام أعددت نأسفففي لليرب من اإلسفففرا،يلية، حيث اعلن االسفففتن

 17برنامجه الرمضاني فنلبت منه إذن المغادرة فقال إلى أين..ا فقلت" يا أ  أبو عمار وعدت مقاتلينا في قوات ال

رة التي نال الق ففففففف المتواجدين في األوااعي اإلفنار معيم في كلية اليندسففففففة حيث توجد بع  العا،الت الميج

اإلسرا،يلي منااليم وهربوا ليستقروا في كلية اليندسة، وسوف نجتمع معيم على اإلفنار هناك، فتيلل وجيه وقال" 

 وهللا فكرة.. سأذهب معك، فاندهشت خا ة أننا لم نكن مستعدين للقيام بواجب ضيافة أبو عمار في هذا اليوم.

بو عمار لم يترك ال ايارة وال إفنار سفففففواء مع أنأال الشفففففيداء، أو ورغم معرفتي بأبي عمار فقد فاتني أن أ

العا،الت الميجرة المنكوبة، أو أح شفففريحة من المقاتلين.. وليذا وجدت نأسفففي في مأار ما الت أذكره حتى يومنا 

م من ، وشرحت ليم الموقف المحري، وتم االتأار على إحضار النعا17هذا.. نبعا قمت باستنأار جميع قيادة الـففففففف
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المناعم بسبب ضيق الوقت خا ة أنه لم يتبقى سوا ساعات معدودة آلذان المغرب، وأخبرتيم أنه إذا حدث نقص 

عا،لة من الأاكياني وعدد من مقاتلينا  15في النعام سففففنقوم بإحضففففاره من مناالنا، وفعال قمت باسففففتدعاء حوالي 

ان لحضففوره وقعا في نأول العا،الت والمقاتلين وانت رنا حضففور األ  أبو عمار الذح حضففر مع آذان المغرب وك

 وكذلك لي  أبو عمار.

وفي هذا السيار أذكر أيضا النبيعة الخا ة التي كانت تربن أبو عمار بالعسكريين الذين كان يرف  المنالب 

العسففففففكريين هم الكبير بإحالتيم إلى التقاعد أسففففففوة بالكبير من المو أين في العديد من دول العالم معتبرا أن أول،ك 

سنيني.. وأذكر في هذا ال دد  شعب الأل شركاء في النضال وأن المسيرة النضالية بحاجة إلى جميع جيود أبناء ال

حضفففور مسفففمول هي،ة التن يم واإلدارة )العسفففكرية( الحاي منلق إلى أبو عمار عارضفففا عليه إحالة مجموعة من 

عمل )كان ذلك فترة وجوده في المقانعة برام هللا عام الضففففففبان إلى التقاعد بسففففففبب انيم أ ففففففبحوا عاجاين عن ال

(، وحينيا أجابه أبو عمار قا،ال" منذ متى كان لدينا تقاعد العسفففففكريين، وقال له، يا ترا هل اسفففففمك بينيما 2001

فأجابه أن اسففمه ليل بينيم، فقال له هم أ ففغر منك سففنا، وأضففاف ليل هذا هو الموضففوم الن الموضففوم هو ال 

عد، وال هو مأيوم في العمل الونني يبقى فيه العسففففففكرح والمدني والعامل، وال ففففففغير والكبير، يبقون يجوا التقا

سنينية  سنين، ويقيمون الدولة الأل جميعيم يمدون رسالتيم الوننية جيال بعد جيل، حتى تحرير أرضيم ووننيم فل

ي بيذا الخ فففوص، وأن تعلمني في الحال المسفففتقلة، وكرر يجب أن تأيم ذلك، وأن تأخذ هذه المذكرة التي قدمتيا ل

 عن إجراءات معينة، تتعلق بكل حالة عسكرية، وكل مسمول عسكرح عن كل حالة.
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 الثقافة في حياة أبو عمار: 

كنت أعرف أن أبا عمار عاشق لل حافة، فال تغيب األضواء عنه، وكان مع كل حدث يستدعي فريق اإلعالم 

بورة وقسففم الت ففوير واإلعالم الخارجي، فقد كان يعرف سففر ودور اإلعالم في في وكالة وفا واإلذاعة وفلسففنين ال

البورة، وليذا كانت هذه األجنحة وإداراتيا تتنافل فيما بينيا لتقديم األفضففففففل، وكان يتابع بحرص ودقة نشففففففانات 

عاشفففففففق لقرا نه  جاااتيما. لكني لم أكن أعرف أ بإن كان يأخر  لذان  حاث ال ءة األدب، مركا التخنين ومركا األب

والشففففففعر جاء منه، ورغم معرفتي بأن م ففففففر والدة األدب العربي ومخاونه ووجوده في قلبيا، إال أنني فوج،ت 

بعشففففقه ليدباء والكتاب العالميين، فقد قرأ إنتاي الكتاب الرول واألوروبيين وشففففارك همنغواح في الشففففيخ والبحر 

 عن هايمة نابليون عند أسوار عكا. وتولستوح في الحرب والسالم، فيو الذح يبحث عمن يكتب

وليذا ومن ضفففمن توبيقي لأ فففل أبي عمار أردت تقديم حادبتين شفففاركت فييما، وهي اللقاء ال فففحأي للكاتب 

( باأل  أبو عمار وإعادة نشر ما أورده الشاعر ور،يل تحرير  حيأة ال باح التونسية آنذاك عبد الجليل دمق)

 أبو عمار حول البقافة واألدب ومع الشاعرة الألسنينية الكبيرة فدوا نوقان.معين بسيسو في لقا،ه مع األ  

في البداية يقول الشاعر معين بسيسو" القلم فالقلم والر اص يلتقيان حتى أ بح كالهما "قلم ر اص"، القلم 

ا،ما في الحاام. معلق دا،ما في جيب قمي ه اليسرا، معلق دا،ما فور قلب أبو عمار. القلم فور القلب، والمسدل د

 "إنيم دا،ما يبدمون بالتقمر على قلم البورة، كخنوة للتقمر على مسدسيا.

ويقول ياسفففففففر عرفات" أحل  فعال أن را،حة حبر البورة كرا،حة بارودها، لقد تأبرت بالشفففففففاعر أبو سفففففففلمى 

 ،ع. وق يدته" انشر على ليب الق يد شكوا العبيد إلى العبيد التي تحولت إلى منشور سياسي را

ويضفففففففيف" قرأت عبقريات عبال محمود العقاد، وأحببت عبقرية عمر" كان رجل الحرب ورجل الدولة معا. 

ر اإلنسففان الروسففي واألر  الروسففية وهي تقف في  تأبرت كبيرا بتولسففتوح، كان كاتبا ع يما عرف كيف ي ففو 

رنسففففففية، وكرهت وقأته فور األر  وجه غاوة نابليون. بيذه المناسففففففبة، لقد أحببت وقأة نابليون فور األر  الأ

ل من مقففاتفل إلى إمبرانور. ومفا دمنففا مع نفابليون  ل إلى ففاتح، تحو  العربيففة، وفور األر  الروسفففففففيففة. لقففد تحو 

وتولستوح، فلقد هام نابليون فور األر  الألسنينية. هام تحت أسوار عك ا قبل أن ييام تحت أسوار موسكو. أين 

 نابليون تحت أسوار عك اا.تولستوح العربي الذح يكتب عن 

ويضفففففففيف أبو عمار" قادني تولسفففففففتوح إلى غوركي، لقد قرأت روايته "األم" أكبر من مرة. إنك أمام كاتب 

كتب غوركي عن حتمية  1905حقيقي، كاتب ملتام بالبورة وبالجماهير، فوسفففن كل دخان انتكاسفففة، وسفففن بورة 

ه فور ركبته وال نوا أوراقه، وهذا هو في تقديرح الدور اسففففتمرار البورة وحتمية انت ففففارها. إنه لم يكسففففر قلم

ر دورا آخر غير دور األدب الملتام. ومن فور رأل االنتكاسة، على الكت اب  الحقيقي واأل يل ليدب. أنا ال أت و 

تحن والشففعراء أن يمدوا أيدييم براية البورة. لو عا  غوركي النضففم  للبورة الألسففنينية. فأي المعارك الحاسففمة يم

معدن األدب، تمتحن معادن الكت اب والشففعراء، وتتحدد مواقأيم. ما الذح تركه لكم كمال نا ففر، أنتم كت اب فلسففنين 

 وشعرامهاا لقد ترك لكم ناولته المبقوبة بالر اص، فحاف وا على هذه الناولة.

                                                      
( يقول ال ففحأي عبد الجليل دمق البي عمار في )لقاءاته" "إننا على ما،دتك نشففم را،حة نعام شففيي  ما كنا نتييأ له اليوم ونحن في  إحدا

خضففففففم ممتمرنا السففففففنوح، الرا،حة التي اعتدنا أن نشففففففميا ونحن نقترب منك أو نتحدث عنك من بعيد هي را،حة البورة، وكم ابتيجنا 
ا أنك قلت لمعين بسفففيسفففو في حديبك ال فففحأي معه "إن حبر البورة كرا،حة بارودها"، هذا قول را،ع، إنه في حد وسفففعدنا عندما أرخبرن

 ذاته ق يدة.
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سنيني، ضد أدب االحتال سيكون ويمكد أبو عمار إن  رام األدب العربي، وبالذات األدب الأل ل اإلسرا،يلي 

 فففراعا شفففرسفففا. هل رأيت تلك ال فففورة التي وضفففعيا ذلك العجوا بن غوريون في كتاب مذكراتها إنيا  فففورة 

عربة من عربات رعاة البقر األمريكيين، ومبل هذا النراا من العربات ال نعرفه أبدا في بالدنا، ولكنيا ال ففففففورة 

 ن،  ورة "الغانغستير" األمريكي في مواجية اليندح األحمر! الحاقدة الل،يمة التي أراد أن يقدميا بن غوريو

ويضفففيف" إنني أعود دا،ما إلى السفففيرة التاريخية لبنلنا  فففالح الدين األيوبي، لقد تأبرت بيا كبيرا وهو الذح 

سفففيا للقتال من أجل توحيد العرب و 25عاما،  33حارب  سفففنوات ضفففد ال فففليبيين، وبعدها دخل  8عاما منيا كر 

ال أاال أذكر، حينما مات ذلك القا،د الع يم وقد أوشفففكوا أن يييلوا عليه التراب، كيف جاء قاضفففي القضفففاة  القدل.

ح بسيف  الح الدين في يده وي يح" "ضعوا هذا السيف في جواره ليتوك أ عليه إلى ريا  الجنة،  وهو يليث ويلو 

 مبلما مشى عليه حتى بل  ريا  القدل".

تقأا المراحل التاريخية، واالنتقال يتم سففريعا، من تولسففتوح إلى عمر بن الخناب، مرة أخرا تقأا األسفف،لة و

ا كان قمة من قمم فكرنا وتاريخنا  من العقاد إلى غوركي، من  فففففففالح الدين األيوبي إلى أبو ذر الغأارح" أبو ذر 

 مة مشحوذا مسلوال في يده.اإلنساني والعقا،دح. إنه النموذي الرا،ع لل حابي الع يم الذح  ل سيف العقيدة الع ي

لقد كان القا،د البورح األكبر قربا إلى عقله وقلبه وروحه، هوشفففففففي منه )بنل حرب الأيتنام ضفففففففد القوات 

األمريكية العاتية(، وغيأارا )رفيق الر،يل الكوبي فيدال كاسترو، وقد اغتيل في بوليأيا حيث كان يقود فرقا بورية( 

 وعميرو  البنل الجاا،رح الشييد.

وأضاف" أهم  ما يحركني في شعراء األر  المحتلة مجتمعين، بغ   الن ر عن الشعر، إنيم ما االوا يمب لون 

اإلرادة العربية الألسفففففنينية ال فففففلبة في مواجية أول،ك البرابرة فور أرضفففففنا المحتلة، هذه اإلرادة الممبلة بموقف 

 وبة بالر اص التي تركيا لكم كمال نا ر.وورقة وقلم. مايد من االلتاام بالبورة.. وبالناولة المبق

 مقابلة أبو عمار مع فدوى طوقان:

كان أبو عمار يعرف كل كاتب وأديب وشفاعر فلسفنيني، ومن هنا كان تأبره شفديدا للغاية عندما كنا في ايارة 

لقى العالي، إلى بغداد وأخبرته أن الشفففاعرة الألسفففنينية فدوا نوقان قد خرجت من الضفففأة الغربية إلى األردن لتت

 كما أخبرتني  ديقتيا نجاة عرفات.

وما أن سمع الخبر حتى نلب مني وفوراً إحضارها إلى بغداد، وفعال قمت باالت ال بمكتبنا في عمان ونلبت 

منيم تأمين و ول الشاعرة الألسنينية الكبيرة وفي اليوم الباني أبلغونا بمكتب عمان أنيا لن تستنع الحضور قبل 

 ذلك بسبب تكملة الأحو ات النبية.بالبة أيام و

عدت وأبلغت أبو عمار وكنت أعلم أنه يريد المغادرة من بغداد إلى تونل في نأل اليوم للضفففففففرورة، فقلت له 

إننا سففنسففتقبليا ونحضففرها معنا إلى تونل، وأن بإمكانه المغادرة.. فرف  وقال ال سففأنت ر فيذه فدوا نوقان أحد 

 البقاء في انت ارها.. رموا شعبنا ال امد، وأ ر على

كنت أسفففمع عن فدوا نوقان منذ شفففبابنا، فقد كان اهتمامنا بالشفففعر آنذاك كبيرا وقد كنا نتنافل بيننا من يحأ  

 أبيات شعر أكبر وخا ة أن أستاذنا الشاعر خليل اقنان كان يشجعنا على ذلك.
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 يرها لي بأدوا نوقان، فذهبت إلى المنار لكنني لم أكن أتوقع أن أبا عمار لديه هذا االهتمام والعناية التي أ

وأنا بشففور لمعرفة شففخ ففيتيا.. ورأيتيا تنال سففلم النا،رة بخنى حذرة.. رحبت بيا بكل ما أسففعأتني الذاكرة من 

كلمات الترحيب واإلعجاب، وبالنبع سففألتني عن األ  أبو عمار و ففحته وعشففرات األسفف،لة التي لم ألحق اإلجابة 

 دخلنا على مكتبه وما أن رآها حتى هب واقأا فاتحا ذراعيه، وهي كذلك.عنيا.. و لنا المقر و

وتسفففففارم الحديث بينيما، ونلب منيا مرافقته فورا إلى تونل فلقد تأخر عن موعده بالبة أيام بانت ارها، وفي 

ن الضحك تونل وجدت شاعرنا الكبير محمود دروي  وعدد كبير من الشعراء واألدباء الألسنينيين باالنت ار، فكا

ستذكار أوضام شعرا،نا سميح القاسم وإميل توما وتوفيق اياد وإميل حبيبي  والحان مشتركان بقوة في حديبيم. با

م وشفففعراء الضفففأة الغربية وقنام غاة، وكان تكريم أبو عمار ليا ع يما في كافة 1948في األر  المحتلة عام 

 المواضيع والمجاالت.

ا عمار كان ييتم بشففففدة بأدباء فلسففففنين وبأعماليم فكان يسففففاندهم ويقف إلى إن ما ذكرته هو إشففففارة إلى أن أب

جانبيم لت فففففففل كلماتيم قوية ممبرة.. وهي كذلك، فلقد كنا نتغنى بكلماتيم.. من سفففففففجل أنا عربي.. حتى.. نحن 

  امدون.

 

 


