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)*( كاتب فل�سطيني.

علي جرادات

 ربحي حداد، ''اأبو الرامز'':

م�صيرة تكللت بال�صهادة

�صهدت 
الثورة الفل�سطينية الم�سلحة 

المعا�سرة في ال�ستات تجربتين 

ن�ساليتين متالزمتين: تجربة العمل الفدائي 

وتجربة الحركة الأ�سيرة. تجربتان جماعيتان 

مديدتان. فاإذا كان من التع�سف اختزالهما في 

رموزهما القيادية، فاإن من غير الإن�ساف تجاهل 

الدور الطليعي لأفراد اأ�س�سوا لهما. وفي ف�ساء 

التاأ�سي�س لهاتين التجربتين يلمع ا�سم ال�سهيد ربحي 

حداد، ''اأبو الرامز''، كمنا�سل وقائد وطني وحزبي 

جاّد، كانت له ب�سماته المميزة، وطنيًا وحزبيًا، في 

ال�سجن وخارجه.

َمن هو؟

هو من اأ�سرة فقيرة في البلدة القديمة لمدينة 

ثه والده رامز 
ّ
نابل�س، ولد في 1947/1/31. لم يور

الحّداد قوة ع�سالت ال�ساقين والزندين، واإنما قوة 

ت�سللت اإلى روحه واأفكاره واإيمانه، كمنا�سل ل 

يتزعزع حين يقتنع.

تفّتح وعيه على الكفاح كواحد من مواليد عتبة 

''النكبة''، وما �سبقها واأعقبها من عمليات تطهير 

عرقي �سهيوني في فل�سطين. كان على مقاعد 

الدرا�سة الثانوية عندما انخرط في الإطار الطالبي 

لحركة القوميين العرب في مدينة نابل�س. دخل 

ال�سجن الذي �سيرافقه كا�سمه منذ الخام�سة ع�سرة، 

حين اعتقلته ال�سلطات الأردنية ثالثة اأ�سهر في �سنة 

1961، ب�سبب م�ساركته في تظاهرة طالبية دعمًا 

للثورة الجزائرية. وفي �سنة 1963 اختار اللتزام 

الر�سمي في حركة القوميين العرب، وقد اعتقلته 

ال�سلطات الأردنية ثانية لأ�سابيع في اإثر م�ساركته 

في تظاهرة دعمًا لمنظمة التحرير الفل�سطينية، وكان 

ذلك قبل تخرجه من كلية النجاح الوطنية في �سنة 

1966. التحق بكلية القت�ساد والتجارة في جامعة 

القاهرة، واقتن�س فترة وجوده في م�سر، فالتحق 

بدورة تدريب ع�سكري في مع�سكر اأن�سا�س في 

القاهرة، �سمن اإعداد كوادر من حركة القوميين 

العرب تمهيداً للعمل الم�سلح، وذلك بالتن�سيق مع 

القيادة الم�سرية قبل وقوع الهزيمة. وما اإن اأنهى 

�سنته الجامعية الأولى، حتى وقعت حرب حزيران/

يونيو 1967 التي �سكلت محطة انعطافية في حياته، 

اإذ اتخذ قراره الم�سيري بالنتقال من منا�سل عادي 

اإلى محترف ثوري، فترك الجامعة، وعاد مت�سلاًل اإلى 

الوطن في تموز/يوليو 1967.

بعد العودة اإلى الوطن �سرع مع عدد من رفاقه في 

تاأ�سي�س خاليا للمقاومة الم�سلحة في ال�سفة الغربية، 

فاعُتقل للمرة الثالثة في �سنة 1967 لثالثة اأ�سهر، 

لكن في �سجون الحتالل هذه المرة. ولم يردعه 

ال�سجن، واإنما وا�سل الإعداد لإطالق حركة فدائية 

ى في �سبيله 
ّ
م�سلحة �سد المحتلين، كهدف �سح
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النا�سطة الن�سوية ال�سيا�سية والمجتمعية، التي ذاقت 

بدورها مرارات ال�سجن، �ساأنها �ساأن اأختيها ليلى 

و�سلمى واأخيها الوحيد وفا، الذين ربتهم والدتهم، ''اأم 

الوفا''، ال�سخ�سية الن�سوية الفل�سطينية البارزة، على 

حب الوطن والنتماء اإليه والدفاع عنه.

اعُتقل للمرة ال�ساد�سة احترازيًا لأ�سابيع في 

ا اعتقاله ال�سابع 
ّ
معتقل الظاهرية في �سنة 1990، اأم

والأخير فكان في كانون الثاني/يناير 1992 الذي 

تعر�س فيه لتحقيق عنيف لخم�سة اأ�سابيع، لم يحرك 

خاللها، كعادته دومًا، ل�سانه.

ربحي الذي عرفت

كان ''اأبو الرامز''، المنا�سل والقائد، هادئًا كما 

يظهر للرائي، �ساكنًا ل يكثر الكالم، واإذا تكلم كان 

قراره موجزاً وفي اتجاه الهدف. يقلِّب الأمور في 

راأ�سه، لكنه ل ي�ستطيب لوك الأفكار، فلديه بداهة 

تغنيه عن الإطناب في الكالم، اأو ال�ستر�سال في 

التفكير.

''اأبو الرامز'' قائد لم يتخرج من الكليات 

الأكاديمية للعمل ال�سيا�سي، واإنما �سنعت الممار�سة 

منه مبدعًا، وهو ل يعر�س اإبداعه، واإنما يعمل في 

المنمنمات ال�سغيرة ب�سبر النملة وداأبها، ويت�سدى 

للمهمات الكبيرة بعقل مهند�س ور�سام معًا، وذلك 

كله لأنه تعامل مع الثقافة والفكر كاأمرين يجب اأن 

ي�سبحا جزءاً من كيانه، ل اأداة لال�ستعمال في وقت 

الحاجة. كان قارئًا نهمًا، لكنه لم يقراأ كي يتقدم 

لمتحان ويح�سل على �سهادة، واإنما كان نهمه 

للقراءة حالة غريزية ي�سّد بها جوعًا ناتجًا من 

ا�ستع�ساء م�سكلة، اأو من �سوؤال كبير تخلقه الحياة 

العتقالية واأو�ساع العمل الوطني.

�سحيح اأنه اأم�سى جل عمره بين جدران 

وق�سبان، لكنه حر�س دائمًا على اأن يكون الفكر 

متجهًا نحو الق�سية الكبرى التي منها تتفرع الحياة 

العتقالية، فقد كان مفكراً ومنظمًا ومربيًا في اآن، 

وكان اأي�سًا من اأولئك الذين ت�سدهم البو�سلة نحو 

الجوهري، مخلفًا جميع ال�سكليات وال�سغائر خلفه. 

بالدرا�سة الجامعية.

مع انطالقة الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين في 

1967/12/11، والتي كان اأحد موؤ�س�سيها، قاد 

مجموعة من العمليات الع�سكرية مع عدد من رفاقه، 

كان منهم يعقوب دواني وخالد دلول وم�سعود زعيتر 

الذين اعُتقلوا معه في اآب/اأغ�سط�س 1968، بينما 

نجت رفيقتهم �سادية اأبو غزالة )1949 – 1968( من 

العتقال، لترحل �سهيدة وهي تعد عبوة نا�سفة في 

1968/11/28. وكان هذا اعتقاله الرابع، لكن 

كم عليه بال�سجن خم�سة وع�سرين عامًا، 
ُ

الأطول، اإذ ح

اأم�سى منها �سبعة ع�سر عامًا، تحرر بعدها �سمن 

�سفقة تبادل الأ�سرى ال�سهيرة في اأيار/مايو 1985. 

وفي ال�سجن جرى انتخابه من دون اإعالن، لع�سوية 

المكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين في 

موؤتمرها الوطني الرابع في �سنة 1981، وذلك اعترافًا 

بدوره الالمع في تاأ�سي�س تجربة المقاومة الم�سلحة، 

وفي تاأ�سي�س تجربة الحركة الوطنية الأ�سيرة.

لم ي�صعف قط

ن ُت�سعفه محنة ال�سجن، ومنهم 
َ
من المنا�سلين م

ن يتحملها مهما تطل، لكن فتنة الحياة بعد التحرر 
َ
م

ن ل 
َ
ا المحترفون الثوريون فهم وحدهم م

ّ
ُت�سعفه، اأم

يهزهم اأو يحرفهم اجتماع المحنة والفتنة. من هذا 

الطراز كان ''اأبو الرامز''، فاأعوام ال�سجن الطويلة لم 

تثنه، كما اأن الحياة بعد تلك الأعوام لم ت�سعفه عن 

موا�سلة م�سواره الن�سالي.

فور اندلع النتفا�سة الأولى في �سنة 1987، 

اأعيد اعتقاله للمرة الخام�سة، وقد اأم�سى ع�سرين 

�سهراً في العتقال الإداري المتوا�سل من دون 

محاكمة، وعا�س هذه التجربة مع الآلف من 

المنا�سلين الفل�سطينيين في �سجن النقب ال�سحراوي 

)افُتتح في اإثر اندلع ال�سرارات الأولى لالنتفا�سة(. 

وفي �سنة 1989، وبعد اأربع �سنوات على تحرره من 

اعتقاله الأطول، وخ�سية من عودة �سريعة متوقعة 

اإلى ال�سجن، وتحت �سغط من رفاقه، اختار الزواج 

من المنا�سلة مي مرعي من مدينة جنين، وهي 
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محادثة هاتفية اأجراها معه بعد تحرره من 

ال�سجن عام 1985.

].......[

قائد جاّد

في درا�سة ثانية يعّدها الباحث الأ�سير المحرر 

عبد العليم دعنا عن �سهداء الحركة الأ�سيرة 

الفل�سطينية، يِرُد المقتطف التالي:

عاي�ست ربحي في ال�سجن لمدة ع�سر �سنوات، ولعل 

اأكثر ما جذبني اإليه هو تلك الجدية ال�ستثنائية 

التي تمتع بها، اإذ �سواء كان مري�سًا اأو معافى، 

فهو يوؤدي مهامه، و�سواء كان بين رفاقه في 

ال�سجن اأو ''معزوًل'' في الزنازين، فهو يت�سرف 

كقائد ل يعرف الم�ساومة اأو تدوير الزوايا، ما 

جعل اإدارات ال�سجون تح�سب له ح�سابًا وت�ستهدفه، 

فهو غير قابل للتطويع، وبهذا اكت�سب هيبة القائد 

الوطني والحزبي في اآن.

ربحي متابع لحوح وترجمة اأمينة لمقولة 

''المتابعة جوهر العمل''. ورغم محدودية مفردات 

ال�سجن كان م�سغوًل من الراأ�س اإلى الكعب في 

متابعة تفا�سيل التفا�سيل. ينام مبكراً في حدود 

ال�ساعة التا�سعة م�ساء، وي�ستيقظ مبكراً قبل 

ال�ساد�سة �سباحًا، وفي يقظته يتابع ويالحق، 

ويكتب وينكّب على تثقيف نف�سه. ل يعرف 

''الفراغ'' اأو األعاب الت�سلية، فهو جدي ومهذب في 

اآن، يهتم برفاقه ويطمئن عليهم، وحيثما حل 

ين�ساأ ت�سامن جماعي، فهو الحار�س الذي يتولى 

ترميم الثغرات ومعالجة العوجاجات، اإن كان 

على الم�ستوى الحزبي اأو الوطني.

ربحي لم يعرف فح�س الكالم، اأو �سوء ال�سلوك، 

وظل نموذجًا للت�سحية في عمله اليومي وعلى 

امتداد م�سيرته الن�سالية، �سواء كانت مهامه 

ب�سيطة اأو معقدة. وقد بلغت اإيثاريته حدَّ التبرع 

ببع�س �سجائره الأربع وبع�س طعامه المتق�سف 

لرفاقه في ال�سجن. تميز بالتوا�سع الجم الذي 

يناأى عن الأنانية و''العنترة'' والم�سهدية المزيفة، 

فر�س قياديته ب�سجاياه المح�سو�سة من دون دعاية، 

فقّدم القدوة، وابتعد عن تكرار الموعظة، وبداأ بنف�سه 

اأوًل، ثم اأعطى الآخرين المثال، وبذلك اكت�سب احترام 

الحركة الوطنية الأ�سيرة، وفر�س نف�سه ب�سجاياه 

وخ�ساله قائداً في هذه الحركة اأجمعت عليه 

الف�سائل قبل ف�سيله.

 للتاأ�صي�س �صحر وربحي

كان �صاحراً

بهذه الكلمات ي�سفه الأ�سير اأحمد �سعدات، الأمين 

العام الحالي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين، وهو 

اأحد الذين تتلمذوا عليه، وي�سيف في كلمة تاأبينية 

له بعد ا�ست�سهاده:

تعرفت اإلى ربحي للمرة الأولى في ال�سجن خالل 

اعتقالي الأول عام 1969، ولم يكن قد تجاوز 

الخام�سة والع�سرين من عمره، لكنه كان بالن�سبة 

لي بمثابة قائد ''�ساحر''، فعل وانفعل، وراكم بنية 

حزبية، لتنتج البنية قائدها. وفي تلك ال�سنوات، 

خت منظمات الجبهة في 
ّ
وباإ�سراف من ربحي، فر

الأ�سر ع�سرات الكادرات التي اأ�سبح بع�سها من 

اأبرز قادة الجبهة في الوطن، ومن اأبرز اأع�ساء 

هيئاتها المركزية.

].......[
لقد اأ�سهم ربحي في نقل رفاق الجبهة من 

تر�سبات الع�سائرية والجهوية والغيبيات اإلى 

الع�سوية الحزبية كمقولة حداثية. وقد عانى 

الأمرَّين لتكري�س �سخ�سية جديدة للجبهة داخل 

ال�سجون، ونقل مقاتليها من مجرد منا�سلين اإلى 

اأع�ساء واعين في ف�سيل �سيا�سي يحمل فكراً وروؤيا.

ربحي رمز ثوري، اأغنى الإرث الثوري، وظل 

حتى ا�ست�سهد اأحد عتالت مواجهة الف�ساد والف�سل 

وكل ما من �ساأنه اغتيال ما هو ثوري و�سريف. 

عانى الفقر حيًا وميتًا، و�سّكل ''الحكيم''، جورج 

حب�س، قوة المثال بالن�سبة له، اإلى درجة اأن 

يتوقف عن الحديث لمدة دقيقتين ويقول: ''في 

ح�سرة الحكيم انعقد ل�ساني''، وذلك خالل 
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المفتوح عن الطعام في تموز/يوليو 1970، وهو 

الإ�سراب ال�سهير الذي ا�ست�سهد خالله ال�سهيد عبد 

القادر اأبو الفحم )راجع العدد 85 من ''مجلة 

الدرا�سات الفل�سطينية ''، �س 145 – 148(، فيما 

لم تدخل ال�سحافة العبرية وجريدة ''القد�س'' 

الفل�سطينية لل�سجون اإّل في العام 1980، اإثر 

اإ�سراب اأ�سرى �سجن نفحة ال�سحراوي، المفتوح 

عن الطعام، الذي ا�ست�سهد فيه ثالثة اأ�سرى هم: 

را�سم حالوة؛ علي الجعفري؛ اإ�سحق مراغة.

لقد ج�ّسد ربحي المثابرة اللحوحة والحوار 

ال�سبور مع الرفاق والمنا�سلين، كما ج�ّسد نموذجًا 

رفيعًا لل�سجال الم�سوؤول الذي ل يعرف الهوادة مع 

الأطروحات الهابطة، لي�سكل بذلك مركز ا�ستقطاب 

للقول النظري العلمي، �سمن م�ستواه التاأ�سي�سي 

اآنذاك. وقد اأتاحت له تنقالته ''العقابية'' من �سجن 

اإلى اآخر، ممار�سة هذا الدور في �سجون ع�سقالن 

و]بئر[ ال�سبع وبيت ليد، اأي ال�سجون الأكثر اأهمية 

في حينه، قبل اأن يجري نقله مع 86 اأ�سيراً اإلى 

ق�سم العزل في �سجن طولكرم عام 1978، الذي 

ظل فيه حتى تم نقله اإلى �سجن جنيد في نابل�س، 

الذي تم افتتاحه في العام 1984.

].......[

كلّل م�صيرته بال�صهادة

بعد هذه الم�سيرة الن�سالية الطويلة في ميادين 

الكفاح المتنوعة التي ا�ستودعته ال�سجن عقدين 

ة 
ّ
ويزيد، لم يك�سل اأو يتقاع�س، واإنما ظل ذا هم

ووتيرة واحدة تت�ساعد في اتجاه مزيد من الإنجاز 

والنق�س في دفتر التاريخ. فمن كفاح اإلى �سجن اإلى 

كفاح اإلى �سجن اإلى القرار الموجز )مع تقدم العمر 

والمر�س(، بم�ساركة ''ال�سباب'' في الدفاع عن نابل�س، 

وبلدتها القديمة تحديداً، في مواجهة الجتياح 

الإ�سرائيلي لل�سفة الغربية اأواخر اآذار/مار�س 2002، 

حيث ق�سى �سهيداً ب�سمت في 2002/4/6، وفي ظل 

ان�سغال العالم بهمجية �سارون حين حا�سر جنين 

n .ونابل�س، وعاث كهولكو في مدن فل�سطين خرابًا

اإلى درجة المبادرة بتنظيف وغ�سل ال�سحون 

ب�سكل منتظم، بل لم يكن يترفع، وهو القائد، عن 

اأن يدور باإبريق ماء وفر�ساة بدائية على 

المراحي�س ''المقززة''، ينظفها واحداً تلو الآخر.

].......[

معالم �صخ�صيته

في كلمة تاأبينية يقول الكاتب اأحمد قطام�س، 

الذي اأدمن العمل ال�سري الم�سدد �سبعة ع�سر عامًا، 

وتولى قيادة تنظيم الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين 

في الوطن المحتل خالل ال�سبعينيات والثمانينيات 

من القرن المن�سرم:

تعرفت اإلى قدوتي ال�سهيد ربحي في ال�سجن خالل 

فترة اعتقالي الأول عام 1969. وباعتزاز اأعترف 

اأن ب�سماته الفكرية والتنظيمية والأخالقية، 

كانت بمثابة الحا�سنة الأولى التي ن�ساأت فيها، 

حالي في ذلك حال ع�سرات الكادرات التي اأ�س�ست 

وقادت تنظيم الجبهة في الوطن المحتل.

لقد قاد ربحي مرحلة التحول المارك�سي 

لمنظمات الجبهة ال�سعبية في �سجون الحتالل، اإذ 

�سحيح اأن غير كادر اأعلن انحيازه في وقت مبكر 

لقرار الجبهة بالتحول من الفكر القومي اإلى الفكر 

المارك�سي، لكن ربحي راح يعبئ ويوؤدلج على 

امتداد �سنوات �سبعينيات القرن المن�سرم، حيث 

�سهدت منظمات الجبهة داخل ال�سجون ور�سة 

مت�سعبة، كان ربحي ''منفاخ حدادتها'' وعنوانها 

وقلبها الناب�س، اإذ ان�سبت جهوده على �سرح 

مقولت وقوانين الجدل ومراحل التاريخ، فيما 

اأناط برفيق دربه واأحد اأع�ساء مجموعته 

التاأ�سي�سية الم�سلحة الأولى، يعقوب دواني، مهمة 

�سرح المنظور القت�سادي للمارك�سية، وكتابة 

التحليالت ال�سيا�سية. كان ربحي الأول في 

الت�سدي لمهمة ''تهريب'' الموؤلفات المارك�سية في 

�سنوات عجاف، اإذ لم ُي�سمح باإدخال الأقالم 

والأوراق لل�سجون اإّل بعد العام 1971، كمنجز 

من منجزات اإ�سراب اأ�سرى �سجن ع�سقالن 


