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كاتب فل�سطيني.   )*(

علي جرادات

عبد القادر اأبو الفحم:

اأول �صهيد للحركة الأ�صيرة

ُكتب 
كثير عن التجربة المديدة للأ�سرى 

الفل�سطينيين، بيد اأن بعدها الإن�ساني 

الم�سمر في بعدها الوطني، قليًل ما تم تناوله، اإذ 

طغى التركيز عليها كمثال للبطولة والمعاناة 

الوطنية، وعلى اأنها ملحمة اإن�سانية نزف في 

خ�سمها مئات الآلف من ال�سباب الفل�سطينيين 

والفل�سطينيات نب�سًا حياتيًا هائًل، بذلوه في 

ان. نزف الأ�سرى الفل�سطينيون هذا 
ّ
مقارعة ال�سج

النب�ض الحياتي كله طوعًا، ل لتبقى ق�سية �سعبهم 

الوطنية وتنت�سر فح�سب، بل كم�ساهمة في الدفاع 

عن قيم الحرية الإن�سانية ال�سامية اأي�سًا.

كما �ساد كثير من التعميم والتجريد في تناول 

التجربة كحكاية، مع اأنها تت�سمن عدداً ل يح�سى 

من �سور المعاناة والبطولة الملمو�سة، هي، قبل 

تجريدها وتعميمها، اأحداث ح�سية لق�س�ض عا�سها 

اأفراد معينون، وهوؤلء يجب اأن ُتعرف تجاربهم 

بدمها ولحمها، اأي قبل اأن تيب�ض �سرايينها في اأرقام 

اإح�سائية جامدة. ولل�سهيد عبد القادر اأبو الفحم، اأول 

�سهداء الإ�سرابات المفتوحة عن الطعام، ق�سة 

واقعية مميزة، بل ربما فريدة ونادرة، ت�ستحق 

التظهير والتوثيق.

َمن هو؟

وفقًا للمعطيات التي نملكها، فاإن عبد القادر جبر 

اأحمد اأبو الفحم هو اأول �سهداء الحركة الأ�سيرة، ولد 

في قرية برير، ق�ساء غزة، في فل�سطين في �سنة 

1929، اأي �سنة اندلع ثورة البراق، وترعرع في 

اأ�سرة فلحية بين حقول القمح وال�سم�سم واأ�سجار 

الجميز وبيارات البرتقال.

وقعت النكبة الكبرى حين كان في التا�سعة 

ع�سرة، فت�سرد مع اأهل قريته التي ُدمرت في �سنة 

1948، وا�ستقر في مخيم جباليا في قطاع غزة. ول 

تزال عائلته تقيم في حي الجرن في جباليا البلد. 

وقد تزوج فيما بعد، واأنجب ابنة �سماها فتحية، 

وابنًا �سماه حاتم.

ن�صاأ فالحًا واأ�صحى لجئًا

هكذا تحول كغيره من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني من 

فلح اإلى لجئ. غادر �سهوب قريته حامًل ذاكرة 

الألم، فامتلأ وجدانه بال�سوؤال الكبير: لماذا حدث ما 

حدث من تطهير عرقي؟! وظل ال�سوؤال يكبر، وظل عبد 

القادر يبحث عن اإجابة بين عيون اللجئين 

وخيامهم، حتى كان الرّد على موؤامرة ال�سلح الفا�سد 

بثورة اأ�سعلتها حفنة من ال�سباط الأحرار في م�سر 

الذين احترقت اأ�سابعهم واأفئدتهم بنار الهزيمة.

وما اإن ا�ستقر المقام بثورة تموز/يوليو 1952 
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في ال�صجن قائداً

على الرغم من جروحه البالغة التي ظل يعاني 

اآلمها حتى ا�ست�سهاده، لمع عبد القادر في ال�سجن 

ك�سخ�سية قيادية وطنية محورية كان لها �ساأن 

موؤثر في بدايات التاأ�سي�ض لتنظيم �سفوف الأ�سرى 

وقيادة ن�سالتهم، اأي في مرحلة الحاجة اإلى طلئع 

�سلبة اأ�س�ست درب ''حا�سر حا�سرك'' في مواجهة 

ان وع�سف مخاطبته بـ ''حا�سر يا 
ّ
طغيان ال�سج

�سيدي''، وتمردت على ال�سير في �ساحة ال�سجن مع 

تكبيل اليدين وطاأطاأة الراأ�ض، وثارت على الن�سياع 

لأوامر عدم ا�ستخدام ''البر�ض'' والتمدد عليه اإّل في 

�ساعات النوم ليًل، وك�سرت �سيا�سة ''عزل'' الأ�سرى 

والعتداء الج�سدي عليهم و�ستمهم بالكلمات النابية، 

وت�سدت لذل جز �سعر الراأ�ض كما يجز الراعي �سعر 

الماعز، و�سرخت �سد اإبقاء لوح ''ال�ساج'' على نوافذ 

ال�سجن وممراته، وانتف�ست على �سيا�سة �سوء التغذية 

ِر 
ْ
ج

َ
ت لإنهاء �سيا�سة الح

ّ
والمعاملة ال�سحية، وهب

الثقافي ومنع دخول الكتب والدفاتر والأقلم اإلى 

ال�سجن. هكذا انتزع الأ�سرى، بتنظيم اأنف�سهم 

وبت�سحياتهم، اإنجازات متراكمة خففت معاناة 

ق في حيزه، 
ّ
عي�سهم في �سيق ال�سجن، ال�سي

وتف�سيلت يومه، وتدني اهتماماته، وندرة 

ا�سه الذين ينفذون ب�سورة 
ّ
اإمكاناته، و�سيق اأفق حر

اآلية ومزاجية مخطط قواعد ''م�سلحة اإدارة ال�سجون'' 

الإ�سرائيلية التي ما زالت تبرمج حياة ال�سجين 

الفل�سطيني وفق جدول مر�سوم من خارجه: ل ياأكل 

اأو ينام اأو ي�سحو اأو يتنقل اأو يقراأ اأو يرى اأهله.

في اأتون معركة ال�صت�صهاد

ذل، وفي مواجهته، وفي 
ُ
في هذا ال�سيق الم

الخام�ض من اأيار/مايو 1970، كان النفجار 

المذهل، فقد انفجرت الإرادة الإن�سانية الثائرة معلنة 

�ساعة ال�سفر، فكان الإ�سراب المفتوح لأ�سرى �سجن 

ع�سقلن عن الطعام. وكان عبد القادر ل يزال يعاني 

اآلم جراحه، ومع ذلك، رف�ض اإعفاءه من الم�ساركة 

في الإ�سراب، واأ�سر على خو�ض المعركة، ليكون، 

حتى �ساح عبد القادر: وجدتها. فالمفتاح هو اأن 

تحتفظ بمفتاح بيتك، لكن اأن يكون لديك اأي�سًا 

مفتاح اآخر... كان المفتاح هو القتال، وكان الخيار 

حياة الجندية في جي�ض ثورة اأعلنت بو�سوح عداءها 

ن ت�سبب بالهزيمة من قيادات تقليدية، ولأ�سل 
َ
لم

الداء و�سبب الت�سرد، وهو ال�ستعمار.

وبعد مرور عام على نجاح ثورة ال�سباط الأحرار، 

التحق ال�سهيد بالقوات الم�سرية في �سنة 1953، 

 عدة دورات ع�سكرية رّفع بعدها اإلى رتبة عريف 
ّ
واأتم

ثم اإلى رتبة رقيب، كما اأكمل دورة رقباء في م�سر 

ّفع 
ُ
في اأوائل �سنة 1960، وكان الأول على الدورة، فر

اإلى رتبة رقيب اأول، وكان مثاًل يحتذى به، وحاز 

ن عرفه من �سباط م�سريين 
َ
احترام كل م

وفل�سطينيين.

وهذا ما كان. فقد م�سى عبد القادر اإلى غايته 

جنديًا في جي�ض ثورة وليدة، حامًل حلمه بالتحرير 

والعودة. ولأن الجندية هنا خيار ل اإجبار، بذل 

الرجل اأق�سى جهده كي يكون الأول، ل ليرتقي رتبة، 

ل في رحلة العودة، 
ّ
واإنما قناعة منه باأن ذلك يعج

ر اأجل اللجوء.
ّ

ويق�س

كان عبد القادر �ساحب نكتة، لطيف المع�سر، 

ا بداأ تكوين جي�ض التحرير 
ّ
اأمينًا و�سادقًا، ولم

الفل�سطيني في اأوا�سط ال�ستينيات كان ''اأبو حاتم'' هو 

الم�سوؤول عن مركز تدريب خان يون�ض، وخا�ض حرب 

1956 وحرب 1967، وكان �سمن كتيبة ال�ساعقة 

التي قاتلت ب�سرا�سة م�سهود لها.

لم ُتثِنه هزيمة 1967 عن الن�سال، فكان من 

موؤ�س�سي ''قوات التحرير ال�سعبية''، و�سارك في تدريب 

المنا�سلين ع�سكريًا، كما �سارك في عمليات ع�سكرية 

�سرب 
ُ
مميزة نظراً اإلى كفاءاته الع�سكرية التي كان ي

بها المثل. جّند كثيرين من ال�سبان في �سفوف 

بهم على ال�سلح، وكان 
ّ
''قوات التحرير ال�سعبية'' ودر

قائداً للت�سكيلت الع�سكرية لقوات التحرير ال�سعبية 

في قطاع غزة، وخلل اإحدى عملياته الع�سكرية في 

�سنة 1969 اأ�سيب بجروح بالغة في ال�سدر والبطن، 

كم عليه بال�سجن الموؤبد عدة مرات.
ُ

وتم اعتقاله، وح
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اللحظة، وبما �سيقدمه في الم�ستقبل، ل بما قدمه قبل 

اأعوام اأو اأيام. الن�سال معناه اأن نحيا ونقدم ونعطي، 

واأن ن�سعل �سموعًا ت�سيء الطريق لأبنائي واأبنائكم. 

الن�سال عملية �سعبة فر�ستها العبودية، وما دامت 

قائمة �ساأظل اأُقدم واأعطي. اأنا ل اأريدكم اأنانيين. ل 

تاأخذوا ال�سرف كله، اأعطوني ن�سيبي منه.''

قال يو�سف في محاولة اأخيرة لثني عبد القادر:

ــ ''نعم، لكن حياتك.....'' قاطعه عبد القادر بح�سم 

قائًل:

ــ ''ا�سمعوا، اأنا ل اأُحب الموت. اأنا اأُحب اأبنائي، 

فرج عني لأُعانق فتحية وحاتم، 
ُ
واأتمنى اأن اأعي�ض وي

واأحيا مع زوجتي ونربيهم معًا. لكنني ل اأخاف 

الموت، ولن اأجبن، و�ساأخو�ض المعركة معكم. اليوم 

تتجلى الحياة في رف�ض العبودية. هذه معركة 

مفرو�سة، و�ساأ�سارك فيها حتى اآخر نقطة من دمي.''

ودقت �صاعة ال�صفر

اأ�سرقت �سم�ض 1970/7/5. اخترق نورها �سقوق 

لوح ال�ساج الذي يغطي نوافذ غرف �سجن ع�سقلن. 

اإنه يوم التحدي وثاني يوم اإ�سراب في تاريخ 

اإ�سرابات الأ�سرى الفل�سطينيين المفتوحة عن الطعام، 

فقد جرى اأول اإ�سراب في �سجن الرملة في �سنة 

1969، ودام اأحد ع�سر يومًا.

ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباحًا. تقدم �سابط 

''العدد'' الإ�سرائيلي )الم�سري الأ�سل( ''مو�سيه''. ناوله 

اأحد الأ�سرى قائمة بمطالبهم ُكتبت على ورقة علبة 

�سجائر، فالدفاتر لم تكن تدخل ال�سجن بعد. قراأ 

''مو�سيه'' قائمة المطالب، وانطلق ي�ساأل الأ�سرى في 

غرفهم:

ــ ''م�ض عايزين تاكلو؟''

ــ ل... لنا مطالب.''

ــ ''حتاكلو بالقوة!!!''

م�سى اأول وثاني يوم اإ�سراب من دون اأن تحرك 

اإدارة ال�سجن �ساكنًا. ظل الإهمال �سيد الموقف. غرف 

ال�سجن تعي�ض حالة هدوء تام تخرقه ''خرخ�سة'' 

مفاتيح حرا�ض ال�سجن الذين يجوبون ممراته، وهم 

كما كان دائمًا، في المقدمة، فالإ�سراب امتحان 

اإرادة، والرجل يمتلك ما يكفي من الإرادة وال�سلبة.

ووفقًا لما ُكتب عن ذلك الإ�سراب ال�سهير، 

وخ�سو�سًا ما وّثقه اأ�سيران �ساركا في الإ�سراب، 

هما اأحمد اأبو غو�ض وقدري اأبو بكر في كتاب 

''�سجون الحتلل الإ�سرائيلي: رحلة من القمع 

والن�سال اإلى ال�سلطة الثورية''، يت�سح اأنه قبل يوم 

من ال�سروع في المعركة، وبينما كان عبد القادر 

جال�سًا على ''بر�سه'' يتاأرجح بين الحياة والموت، 

اء جروحه التي لم تكن براأت بعد، تقدم منه زميله 
ّ
جر

يو�سف للحديث معه با�سم مجموع زملئه. ابت�سم 

عبد القادر. حزر �سبب قدوم يو�سف. اإنه يحمل رجاء 

زملئه با�ستثنائه من قرار خو�ض الإ�سراب نظراً اإلى 

حالته ال�سحية، وما ي�سكله ذلك من خطر حقيقي 

على حياته. قال يو�سف:

ــ ''نتو�سل اإليك اأن تقبل القرار الوطني باإعفائك 

من الم�ساركة في الإ�سراب. فحياتك في خطر!!!'' فرّد 

عبد القادر بابت�سامة تعلو محياه:

ــ ''ماذا يعني الإعفاء؟! األ يعني الرتماء جانبًا 

ن 
َ
وم�ساهدة الآخرين يخو�سون المعركة؟! هل منكم م

يقبل اأن اأقبع في ركن الغرفة كالجبناء اأنظر من 

بعيد اإلى العطاء والت�سحية؟! اأَل�سُت ابن الق�سية التي 

تدافعون عنها؟! األ�سُت مثلكم اأتعر�ض للتعذيب 

يوميًا؟! ماذا يعني الإعفاء؟! اإنها كلمة قذرة ُزينت 

لتاأخذ �سكًل مغايراً لحقيقتها، لكنها ظلت تحمل 

المعنى نف�سه. اإنها تعني التخلف عن الن�سال، وفي 

اأجمل معانيها تعني التقاع�ض والعجز عن اأداء 

الواجب الوطني والإن�ساني �سد العبودية، ودالتها ُذّل 

مخاطبة ال�سجان بـ 'حا�سر يا �سيدي'. اأنا لم اأبلغ �سن 

العجز بعد، ولن اأجبن، وما زلت قادراً على العطاء. 

اأنا منكم ومعكم حتى ننت�سر.''

ــ ''نعم، لكنك م�ساب''، قال يو�سف، لكن عبد 

القادر لم ي�سمح له باأن يكمل، وقال:

ــ ''اأنا منكم، ل تظلموني، ل�ستم اأف�سل مني، ويحق 

لي الن�سال كما يحق لكم. الن�سال لي�ض مهمة 

ينفذها المرء، ثم يجل�ض القرف�ساء يتحدث عنها، 

فثورية الإن�سان عندي تقا�ض بما يقدمه في هذه 
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ــ ''هل من طلبات؟''

ــ ''لقد تقدمنا بها اإليكم.''

ــ ''اأين 'حا�سر يا �سيدي؟'.''

ــ ''انتهى زمانها ولن تعود!!''

ــ ''اأنتم م�سرون على عدم النطق بها؟''

ــ ''اإلى الأبد.''

ــ ''لكن هذا حقي �سمن قوانين ال�سجن!!''

ــ ''كل، هذا طغيان ل يجيزه اأي قانون �سماوي اأو 

ب�سري.''

ــ ''ح�سنًا ن�ستبدلها بـ 'حا�سر يا �سيد'.''

ــ ''كل''.

ب�سورة مفاجئة، ح�سر مدير ال�سجن ''حابوت 

الإمبراطور'' كما كان ي�سميه الأ�سرى، فطاف على 

الغرف، وات�سمت كلماته مع الأ�سرى بلين غير معهود 

ُدر في 
َ
لم ت�ستطع اإخفاءه ملمح تقطيب الجبين. لم ي

خلد الأ�سرى اأن هذا اللين، وما رافقه من موافقة على 

تلبية بع�ض مطالبهم الأ�سا�سية، كانا لقاء ثمٍن 

باهظ، اأي حياة عبد القادر الذي رحل ليكون اأول 

�سهيد فل�سطيني في معارك الإ�سراب المفتوح عن 

الطعام.

رحل عبد القادر، ورحلت معه اإلى الأبد مخاطبة 

الأ�سير الفل�سطيني ل�سجانه بـ ''حا�سر يا �سيدي''. 

ن دخل ال�سجن من الفل�سطينيين 
َ
وربما ل يدري م

لحقًا اأن نب�ض حياة عبد القادر الذي �سال على 

''بربي�ض التغذية الق�سرية )الزوندا(''، كان الحد 

الفا�سل بين مرحلتين في تاريخ الأ�سرى 

الفل�سطينيين: مرحلة ال�ستكانة لعبودية ''حا�سر يا 

نّظم واإلغائها من 
ُ
�سيدي''، ومرحلة التمرد الحر الم

قامو�سهم.

تلك ق�سة حياة ''الأول'' عبد القادر اأبو الفحم 

ُتروى كي ل تن�سى الحرية ال�سهداء الذين �سقطوا في 

ن�سى، ولأن ''رواية 
ُ
روى ي

ُ
�سبيلها، ولأن كل فعل ل ي

ال�سياد ل ت�سود اإّل بغياب رواية الأ�سود'' بمنطوق 

n .ذلك المثل الإفريقي الجميل

يحملون الهراوات وعبوات الغاز الم�سيل للدموع.

في اليوم الثالث طاف ممر�ض ال�سجن ''يودا 

الجزار''، كما كان ي�سميه الأ�سرى، على غرف ال�سجن 

نا�سحًا الأ�سرى واحداً تلو الآخر بالقول:

ــ ''الإ�سراب لي�ض في م�سلحتكم.... وي�سر 

ب�سحتكم.'' وكان رّد الأ�سرى اأنهم لن يتناولوا الطعام 

قبل تنفيذ مطالبهم.

جاء دور عبد القادر. كرر ''يودا'' المعزوفة نف�سها، 

وتلقى الرد نف�سه. اأمر ''يودا'' حرا�ض ال�سجن باإخراج 

عبد القادر اإلى عيادة ال�سجن مع عدد اآخر من 

الأ�سرى المر�سى.

تمدد عبد القادر بعد فك قيده على �سرير العيادة. 

طلب منه ''يودا الجزار'' فك اإ�سرابه، وقدم له كاأ�سًا 

من الحليب الممزوج بالملح. كان عبد القادر يعي اأن 

اأقدام الموت تدنو من عتبة حياته، واأن في تناول 

الحليب �سر بقائه، لكنه رف�ض ال�ستجابة لطلب 

ن معه من �سباط ال�سجن، واأحجم ب�سموخ 
َ
''يودا''، وم

عن تناول الكاأ�ض.

اأعادوا القيد اإلى مع�سميه. األقى ''يودا'' الطويل 

القامة بثقله على ج�سد عبد القادر العليل النحيل. 

ح له بـ ''بربي�ض'' التغذية الق�سرية )''الزوندا'' كما 
ّ
لو

ي�سميها ال�سجان(، وخاطبه بابت�سامة مفتعلة مهدداً:

ــ ''تناول الكاأ�ض بمفردك، فهذا اأف�سل لك من 

تناوله عبر هذا 'البربي�ض' '' لكن عبد القادر اأ�سر على 

موقفه برف�ض ك�سر الإ�سراب من دون تلبية المطالب.

بداأ ''يودا'' عملية اإدخال ''البربي�ض'' في فم عبد 

القادر، وكلما ا�سطدم بمقاومة اإغلق الفم كان 

دخل 
ُ
يحاول اإدخاله في فتحة الأنف. وظل ي

خرجه مرات عدة، حتى اختلط لونه 
ُ
''البربي�ض'' وي

بحمرة دم �سال من مكان ما، و�سار الحليب يتدفق 

نحو الفم وخارجه، وراح ''يودا'' يكرر العملية مع 

م�سح حمرة ''البربي�ض'' بقطعة قما�ض.

في اليوم الرابع )1970/7/8( ح�سر �سابط 

''العدد'' ''مو�سيه''، ودخل اأول غرفة من غرف ال�سجن، 

و�ساأل:


