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يُقرأ الكتاب لثالثة :لفائدة موضوعه ،أو ألهمية كاتبه ،أو لتشويقه .وهذا الكتاب الذي بني ايدينا
يُقرأ لالسباب الثالثة آنفة الذكر جميعا .فهو اوال كتاب مفيد الن موضوعه يارس عرفات الذي
جعل كل الناس ،وليس العرب ومنهم الفلسطينيون فقط يهتمون به ويتسقطون اخباره ،سواء كان
ذلك يف حياته او بعد مامته .وقد حدثني السفري الكويب يف بلغاريا عام  1985بأن الجريدة الكوبية
االشهر "غرامنا" اجرت عام  1982استطالعا بني القراء الكوبيني" :من ترشح ليكون شخصية العامل
هذا العام؟” .وقد جاءت النتائج كام ييل :االول كاسرتو (الزعيم الكويب) ،والثاين عرفات ،والثالث
بريجنيف (الزعيم السوفييتي) .وحينام شارك يارس عرفات بجنازة بريلنغوير (امني عام الحزب
الشيوعي االيطايل) عام  ،1984ورغم حضور العديد من الشخصيات العاملية ومنهم غوربتشوف
(النجم الصاعد يف االتحاد السوفييتي والذي سيصبح بعد اشهر االمني العام) ،يف تلك املناسبة علق
احد مذيعي التلفزيون االيطايل ،وهو يُع ّرف برؤساء الوفود وهم يصعدون اىل املنصة ،قال هذا
املذيع عنام ظهر يارس عرفات :وهذا يارس عرفات املعروف للجميع .ولعل لباسه املميز يجعله
مميزا للجميع.
ولعل العبارة التي وصف بها نبيل يارس عرفات دقيقة إىل درجة جعل النارش يضعها عىل الغالف
الخارجي للكتاب ،والتي تقول" :كانت القيادة والسيطرة بالجملة وبالتفصيل هي الفكرة الثابتة يف
عقله وروحه وسلوكه .فهو قائد الفريق ،وهو الالعب ،وهو املدرب ،وهو الحكم ،ومقرر النتيجة.
وكل من معه وحوله كانوا بالنسبة له جمهورا يلزم للمساعدة او التشجيع ،واحيانا للمباهاة بهم
امام اآلخرين.
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وهذا ينقلنا للسبب الثاين الذي يدفع لقراءة هذا الكتاب ،وهو املؤلف .مؤلف الكتاب هو نبيل
عمرو الذي كان معه وحوله ،وكان وما زال يقر لعرفات بالصفات آنفة الذكر ،ويرىض برسور ان
يلعب الدور الذي يرتضيه له عرفات ،ولكنه يكاد يكون الوحيد الذي يعرتف ،ويعلن هذه الحالة
وال يخجل منها.
سأله ذات مرة صحفي قائال :متى عرفت يارس عرفات يا نبيل؟
اجاب نبيل هذا سؤال ساذج وغري مهم ،فأنا اعرف يارس عرفات منذ ولدتني امي .ولكن السؤال
هو متى عرفني يارس عرفات؟
ضحك الصحفي وصحح السؤال وقال :متى عرفك يارس عرفات يانبيل؟
كإجابة عىل السؤال ،رسد نبيل قصة استدعاء يارس عرفات له ليعاقبه عىل خطأ ارتكبه .وحني
رصخ عليه النه كتب له مبارشة متخطيا
احرضوه لعرفات وقالوا له هذا نبيل يا اخ ابوعامرّ .
املراتب االعىل .وعلل نبيل موقفه ،ومل يُظهر عرفات اقتناعه مبا قال نبيل ،ولكن حني استأذن نبيل
لإلنرصاف اجابه ابوعامر باللهجة املرصية "إترزي"!! واضاف نبيل للصحفي :واترزيت وما زلت
حتى اآلن .ومن الجدير بالذكر ان نبيل يروي هذا املقطع من عالقته بيارس عرفات مع تغيريات
هي من مقتضيات الفرق بني الحديث الشفهي والكتابة االدبية (ص )47-45مسرتجعا توضيح ماجد
ابو رشار "ان هذه طريقة يارس عرفات برتويض االشخاص" .ونبيل يف هذا الكتاب ال يؤرخ ليارس
عرفات ،وال يق ّيمه ،وامنا هذه "االنطباعات التي تولدت لديه من خالل معايشته عن قرب" كاميقول
نبيل يف متهيده وتوضيحه (ص )13فال يقص اال ما رأى او سمع مبارشة او كان طرفا فيه.
لقد قرأتُ هذا الكتاب ثالث مرات :مرة وهو مخطوطة ،والثانية بعد صدوره ،والثالثة يك اكتب
هذه القراءة له .وحينام طلب مني بعض االصدقاء أن اص ّنف الكتاب قلت هو كتاب شيق ومفيد،
وميكنني ان اقرتح عنوانا اضافيا للكتاب "ايامي معه" ،فهو عبارة عن يوميات نبيل عمرو مع يارس
عرفات يف جنون الجغرافيا.
ورغم ان نبيل ال يغوص بالتفصيالت اال التي كان شاهدا عليها ،اال انه غطى كافة محطات يارس
عرفات ،وخاصة ذات العالقة بجنون الجغرافيا ليكون امينا مع عنوان كتابه .وجنون الجغرافيا
يكمن يف كل من االردن وسوريا والعراق ومرص ولبنان.
ونبدأ من مرص عبد النارص ،حيث يقول نبيل "حتى جامل عبد النارص ،وهو االكرب واالكرث نفوذا،
دفع من كربيائه وطول قامته مثنا مكن يارس عرفات صاحب االحالم الكبرية ،والقوة املادية شديدة
التواضع من ان يطرح نفسه ووعوده واحالمه مخرجا معنويا من مأزق آلت اليه االمة ،ومن هزمية
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متت يف عهد الكبار" (ص.)68
اما السعودية ،والتي كانت "يف حسابات عرفات ،كنزا متعدد املزايا ...فقد كان يحرج عرفات تلك
االراء التي تنطلق من فتح ،وتتناول السعودية بالنقد من منطلقات ايدلوجية يفرزها ادعاء االنتامء
لليسار الدويل" (ص  .)93ويؤكد نبيل انه "وفق مبدأ التعايش مع الحذر كانت السعودية ومرص
الطرفني الثابتني يف تحالف عرفات من اجل البقاء" (ص .)76
والقى نبيل الضوء عىل عالقة عرفات بالتوأمني "اللدودين" :سلطة البعث السوري وسلطة البعث
العراقي .ويكاد ال يكون رئيسا البلدين هام اكرث الرؤساء احتكاكا بيارس عرفات .كان ذلك االحتكاك
جارحا احيانا ،ومداويا احيانا اخرى ،ومهامً دامئا .اما يف حالة وئام البعثني" ،فإن الجغرافيا السورية،
والنفط العراقي يضغطان عىل روح عرفات ،وحساباته ،ويضيقان مساحة الحركة التي يحتاجها،
ويهددان قدرته عىل ان يظل الزعيم القوي ،والفعال ،واملستقل للقلسطينيني" (ص .)61وحينام
يركز عىل صدام حسني يقول صدام حسني هو "عدو االمس ،والحليف االخري" ويلمح نبيل اىل ان
صدام حسني رأى أن "عرفات راية فلسطينية مقدسية ،يجب ان تخفق يف بغداد ،وليس يف طهران"
(ص .)209
ورغم ان نبيل يقول "كانت كارثة  1967قد كرست درع امللك حسني ،وأطالت رمح عرفات"
(ص ،)67اال ان نبيل ظل حريصا عىل حسن اختيار الفاظه ،وتعبرياته عندما يتكلم عن الحسني،
فوصفه بأنه الخصم واملنقذ والحليف (ص .)195ثم يقول "كان الحسني ،بفعل اعتناقه لنسبه الذي
يوصله اىل الرسول االعظم ،واىل رأس القبيلة القائدة يف التاريخ العريب االسالمي ،قريش ،ال يرى ان
زعامته محصورة يف حدود اململكة االردنية ،وال يرى دوره محدودا يف إطار الحفاظ عىل الدولة
الصغرية" (ص.)197
ويزيد نبيل يف الصفحة التالية "ها هو الحسني ينقذ عرفات من املوت السيايس حني حسم امر
رشعية املجلس الوطني الفلسطيني يف دورته السابعة عرشة ،حيث وفر الظروف املالمئة لعقده،
والقى يف افتتاحه كلمة اظهرت دهاء الحسني وجرأته" .وظلت تعبريات نبيل مختارة باحرتام شديد
عندما يشري اىل ايلول االسود ،او اىل فك االرتباط
ويختم نبيل هذا الفصل الذي خصصه للعالقة بني عرفات وامللك حسني بالقول "انه منذ تلك االيام
(انعقاد الدورة السابعة عرشة للمجلس الوطني الفلسطيني يف عامن عام  ،)1984مل تشهد العالقة
بني الرجلني اي توتر عىل اي مستوى .لقد اطأمن امللك اىل ان كيانا شقيقا وصديقا سينشأ يف الجوار
مبا يبعد شبح الوطن البديل او الدولة البديلة .واطأمن عرفات اىل ان ما كان يوصف بتهديد امللك
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لالستقالل الفلسطيني مل يعد قامئا" (ص .)204
خرج عرفات من كنز جغرافية االردن وجنونها اىل سفوح جبل الشيخ وجنون جفرافية لبنان ،تلك
الجغرافيا التي س ّمى نفسه فيها "الرقم الصعب" النه الرقم املستقل .ولكن القوى الفاعلة اقليميا
ودوليا ال تطيق رقام مستقال يف املنطقة ،ناهيك عن "رقم صعب" .ويف شباط  1978انترصت الثورة
االيرانية ،وسقط الشاه حليف ارسائيل االقوى يف املنطقة ،فالح لعرفات نور يف آخر النفق ،فقال
كام قال موىس الهله "امكثوا اين آنست نارا ،لعيل آتيكم منها بقبس او اجد عىل النار هدى" (سورة
طه  .)10ومل يناديه ربه ما تلك بيمينك ،إذ اندلعت بعد ذلك بقليل الحرب بني العراق وايران،
ورغم جهوده املضنية ،فشل عرفات برأب الصدع بينهام فخرس عرفات هذا القبس ،ومل يستطع ان
يستفيد من هذا الجنون الجديد يف جغرافية املنطقة ،وعاد عرفات ليكون الرقم غري املقبول .فكان
االجتياح االرسائييل للبنان .ورغم الصمود االسطوري ،ورغم التضحيات العظيمة" ،خرج من بريوت
والجنوب ،وتشبّث بطرابلس ومخيامتها" (ص .)117وعندما اجتاح صدام حسني الكويت ،وفشل
عرفات برأب الصدع بني العراق ودول الخليج ،مل يبقى امامه إال رساديب أوسلو.
وبعد ان خرج عرفات من جنون الجغرافيا ودفئها ،اي عندما خرج من طرابلسس اضطر ان ميالئ
القوى التي ال تقبل "الرقم الصعب" ،وقرر ان يقول أن الرقم الصعب ليس "رقام اصام" ال يقسم اال
عىل نفسه ،يل رقم مزدوج قابل للقسمة له نصف وثلث وربع ،فاخرتق املقاطعة العربية الصورية
ملرص كامب ديفد وزار حسني مبارك يف القاهرة وهو يف طريقه من طرابلس اىل الحديدة يف اليمن.
ويسجل نبيل رس ّو باخرة عرفات عىل رصيف ميناء الحديدة حيث " مل يكن االستقبال هذه املرة
بدفء االستقباالت السابقة وحيويتها ،فقد جاء عرفات سابقا بعد ملحمة بريوت ( ..)1982وصفت
بانها اطول حرب خاضها العرب مع ارسائيل" (ص .)137
والن نبيل يف كتابه هذا كان يغوص يف التفاصيل عندما يكون مشاركا او مشاهدا للحدث ،فقد جاء
كتابه يف كثري من جوانبه وكانه رواية عىل شكل مذكرات او يوميات .وهنالك بعض الروائيني يسجل
يومياته كرواية .ورغم ان نبيل عمرو مل يحرتف الرواية بعد ،فانه كتب هذا الكتاب بلغة ادبية
راقية ،وبرسد روايئ مش ّوق ،وبذلك نأيت للسبب الثالث الذي يحض عىل قراءة الكتاب كامال ،اال
وهو التشويق .فالعديد من املقاطع يصلح ان يكون قصة قصرية ،وكامثلة عىل ذلك اشري اىل حكاية
سجن نبيل يف مقر الـ  ،17وحكاية تعيينه عضوا يف املجلس الثوري ،وحكاية حضوره بعد منتصف
الليل ملكتب يارس عرفات للحصول عىل توقيعه عىل قرارات دون ان يذكر ماهي هذه القرارات،
ورمبا اراد ان يصف طريقة يارس عرفات باخذ القرارات ،وليشري اىل موقع نبيل عنده (ص.)173
وحكاية الطفل يف الدامور الذي عندما اشتكت امه ليارس عرفات عىل لحقهم من مصائب ،اعرتض
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الولد عىل امه الن يارس عرفات هذا هوسبب البالوي ،فصفعه يارس عرفات ليس النه يتهمه ،بل
الن اعرتاضه عىل امه قلة ادب.
وحينام يستحرض نبيل كالم عرفات معه او مع غريه ،كان نبيل يلجأ الستعامل اللهجة الدارجة عىل
لسان عرفات .وهنا اسرتجع "املعركة" التي نشبت بني مدرسة طه حسني ومحمود عباس العقاد يف
ما يخص الحوار يف الروايات ،حيث كان طه حسني يرص عىل استعامل اللهجة الدارجة عندما تكون
الشخصية يف الرواية شعبية ،الن ذلك يجعل الشخصية اكرث استقرارا ،ولكن العقاد كان يرى ان
ذلك رضوري يف "السيناريو" عند تحويل الرواية اىل فيلم ،اما وهي رواية فيجب ان يبقى الحوار
باللغة الفصحى.
والذي جعلني اسرتجع هذه املسألة انني سألت نبيل :ملاذا تستعمل اللهجة الدارجة عندما تنقل
كالم عرفات ،بينام تستعمل اللغة العادية عندما تنقل كالم غريه معه؟
اجاب نبيل :الن عرفات هو الشخصية املحورية ،وهو بطل روايتي ،فاريد للقارئ ان يتخيله عندما
يقرأ اقواله .اما اآلخرون فاريد للقارئ ان يعرف ما قالوه ،سواء تخيلهم او مل يتخيلهم!!!

عبد الفتاح القلقييل
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