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علي جرادات

عبد القادر �أبو الفحم:
�أول �شهيد للحركة الأ�سيرة
كثير عن التجربة المديدة للأ�سرى
الفل�سطينيين ،بيد �أن بعدها الإن�ساني
الم�ضمر في بعدها الوطني ،قلي ًال ما تم تناوله� ،إذ
طغى التركيز عليها كمثال للبطولة والمعاناة
الوطنية ،وعلى �أنها ملحمة �إن�سانية نزف في
خ�ضمها مئات الآالف من ال�شباب الفل�سطينيين
والفل�سطينيات نب�ض ًا حياتي ًا هائ ًال ،بذلوه في
ال�سجان .نزف الأ�سرى الفل�سطينيون هذا
مقارعة ّ
النب�ض الحياتي كله طوع ًا ،ال لتبقى ق�ضية �شعبهم
الوطنية وتنت�صر فح�سب ،بل كم�ساهمة في الدفاع
عن قيم الحرية الإن�سانية ال�سامية �أي�ض ًا.
كما �ساد كثير من التعميم والتجريد في تناول
التجربة كحكاية ،مع �أنها تت�ضمن عدداً ال يح�صى
من �صور المعاناة والبطولة الملمو�سة ،هي ،قبل
تجريدها وتعميمها� ،أحداث ح�سية لق�ص�ص عا�شها
�أفراد معينون ،وه�ؤالء يجب �أن ُتعرف تجاربهم
بدمها ولحمها� ،أي قبل �أن تيب�س �شرايينها في �أرقام
�إح�صائية جامدة .ولل�شهيد عبد القادر �أبو الفحم� ،أول
�شهداء الإ�ضرابات المفتوحة عن الطعام ،ق�صة
واقعية مميزة ،بل ربما فريدة ونادرة ،ت�ستحق
التظهير والتوثيق.

ُكتب

َمن هو؟

وفق ًا للمعطيات التي نملكها ،ف�إن عبد القادر جبر

�أحمد �أبو الفحم هو �أول �شهداء الحركة الأ�سيرة ،ولد
في قرية برير ،ق�ضاء غزة ،في فل�سطين في �سنة
� ،1929أي �سنة اندالع ثورة البراق ،وترعرع في
�أ�سرة فالحية بين حقول القمح وال�سم�سم و�أ�شجار
الجميز وبيارات البرتقال.
وقعت النكبة الكبرى حين كان في التا�سعة
ع�شرة ،فت�شرد مع �أهل قريته التي ُدمرت في �سنة
 ،1948وا�ستقر في مخيم جباليا في قطاع غزة .وال
تزال عائلته تقيم في حي الجرن في جباليا البلد.
وقد تزوج فيما بعد ،و�أنجب ابنة �سماها فتحية،
وابن ًا �سماه حاتم.

ن�ش�أ فالح ًا و�أ�ضحى الجئ ًا
هكذا تحول كغيره من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني من
فالح �إلى الجئ .غادر �سهوب قريته حام ًال ذاكرة
الألم ،فامتلأ وجدانه بال�س�ؤال الكبير :لماذا حدث ما
حدث من تطهير عرقي؟! وظل ال�س�ؤال يكبر ،وظل عبد
القادر يبحث عن �إجابة بين عيون الالجئين
الرد على م�ؤامرة ال�سالح الفا�سد
وخيامهم ،حتى كان ّ
بثورة �أ�شعلتها حفنة من ال�ضباط الأحرار في م�صر
الذين احترقت �أ�صابعهم و�أفئدتهم بنار الهزيمة.
وما �إن ا�ستقر المقام بثورة تموز/يوليو 1952
( ) كاتب فل�سطيني.

*
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حتى �صاح عبد القادر :وجدتها .فالمفتاح هو �أن
تحتفظ بمفتاح بيتك ،لكن �أن يكون لديك �أي�ض ًا
مفتاح �آخر ...كان المفتاح هو القتال ،وكان الخيار
حياة الجندية في جي�ش ثورة �أعلنت بو�ضوح عداءها
لمن ت�سبب بالهزيمة من قيادات تقليدية ،ولأ�صل
َ
الداء و�سبب الت�شرد ،وهو اال�ستعمار.
وبعد مرور عام على نجاح ثورة ال�ضباط الأحرار،
التحق ال�شهيد بالقوات الم�صرية في �سنة ،1953
أتم عدة دورات ع�سكرية ر ّفع بعدها �إلى رتبة عريف
و� ّ
ثم �إلى رتبة رقيب ،كما �أكمل دورة رقباء في م�صر
فر ّفع
في �أوائل �سنة  ،1960وكان الأول على الدورةُ ،
�إلى رتبة رقيب �أول ،وكان مثا ًال يحتذى به ،وحاز
احترام كل َمن عرفه من �ضباط م�صريين
وفل�سطينيين.
وهذا ما كان .فقد م�ضى عبد القادر �إلى غايته
جندي ًا في جي�ش ثورة وليدة ،حام ًال حلمه بالتحرير
والعودة .ولأن الجندية هنا خيار ال �إجبار ،بذل
الرجل �أق�صى جهده كي يكون الأول ،ال ليرتقي رتبة،
يعجل في رحلة العودة،
و�إنما قناعة منه ب�أن ذلك ّ
ويق�صر �أجل اللجوء.
ّ
كان عبد القادر �صاحب نكتة ،لطيف المع�شر،
ولما بد�أ تكوين جي�ش التحرير
�أمين ًا و�صادق ًاّ ،
الفل�سطيني في �أوا�سط ال�ستينيات كان ''�أبو حاتم'' هو
الم�س�ؤول عن مركز تدريب خان يون�س ،وخا�ض حرب
 1956وحرب  ،1967وكان �ضمن كتيبة ال�صاعقة
التي قاتلت ب�شرا�سة م�شهود لها.
لم ُتث ِنه هزيمة  1967عن الن�ضال ،فكان من
م�ؤ�س�سي ''قوات التحرير ال�شعبية'' ،و�شارك في تدريب
المنا�ضلين ع�سكري ًا ،كما �شارك في عمليات ع�سكرية
مميزة نظراً �إلى كفاءاته الع�سكرية التي كان ُي�ضرب
بها المثل .ج ّند كثيرين من ال�شبان في �صفوف
ودربهم على ال�سالح ،وكان
''قوات التحرير ال�شعبية'' ّ
قائداً للت�شكيالت الع�سكرية لقوات التحرير ال�شعبية
في قطاع غزة ،وخالل �إحدى عملياته الع�سكرية في
�سنة � 1969أ�صيب بجروح بالغة في ال�صدر والبطن،
وحكم عليه بال�سجن الم�ؤبد عدة مرات.
وتم اعتقالهُ ،

في ال�سجن قائداً
على الرغم من جروحه البالغة التي ظل يعاني
�آالمها حتى ا�ست�شهاده ،لمع عبد القادر في ال�سجن
ك�شخ�صية قيادية وطنية محورية كان لها �ش�أن
م�ؤثر في بدايات الت�أ�سي�س لتنظيم �صفوف الأ�سرى
وقيادة ن�ضاالتهم� ،أي في مرحلة الحاجة �إلى طالئع
�صلبة �أ�س�ست درب ''حا�صر حا�صرك'' في مواجهة
ال�سجان وع�سف مخاطبته بـ ''حا�ضر يا
طغيان ّ
�سيدي'' ،وتمردت على ال�سير في �ساحة ال�سجن مع
تكبيل اليدين وط�أط�أة الر�أ�س ،وثارت على االن�صياع
لأوامر عدم ا�ستخدام ''البر�ش'' والتمدد عليه �إ ّال في
�ساعات النوم لي ًال ،وك�سرت �سيا�سة ''عزل'' الأ�سرى
واالعتداء الج�سدي عليهم و�شتمهم بالكلمات النابية،
وت�صدت لذل جز �شعر الر�أ�س كما يجز الراعي �شعر
الماعز ،و�صرخت �ضد �إبقاء لوح ''ال�صاج'' على نوافذ
ال�سجن وممراته ،وانتف�ضت على �سيا�سة �سوء التغذية
الح ْج ِر
وهبت لإنهاء �سيا�سة َ
والمعاملة ال�صحيةّ ،
الثقافي ومنع دخول الكتب والدفاتر والأقالم �إلى
ال�سجن .هكذا انتزع الأ�سرى ،بتنظيم �أنف�سهم
وبت�ضحياتهم� ،إنجازات متراكمة خففت معاناة
ال�ضيق في حيزه،
عي�شهم في �ضيق ال�سجن،
ّ
وتف�صيالت يومه ،وتدني اهتماماته ،وندرة
حرا�سه الذين ينفذون ب�صورة
�إمكاناته ،و�ضيق �أفق ّ
�آلية ومزاجية مخطط قواعد ''م�صلحة �إدارة ال�سجون''
الإ�سرائيلية التي ما زالت تبرمج حياة ال�سجين
الفل�سطيني وفق جدول مر�سوم من خارجه :ال ي�أكل
�أو ينام �أو ي�صحو �أو يتنقل �أو يقر�أ �أو يرى �أهله.

في �أتون معركة اال�ست�شهاد
المذل ،وفي مواجهته ،وفي
في هذا ال�ضيق ُ
الخام�س من �أيار/مايو  ،1970كان االنفجار
المذهل ،فقد انفجرت الإرادة الإن�سانية الثائرة معلنة
�ساعة ال�صفر ،فكان الإ�ضراب المفتوح لأ�سرى �سجن
ع�سقالن عن الطعام .وكان عبد القادر ال يزال يعاني
�آالم جراحه ،ومع ذلك ،رف�ض �إعفاءه من الم�شاركة
في الإ�ضراب ،و�أ�صر على خو�ض المعركة ،ليكون،
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كما كان دائم ًا ،في المقدمة ،فالإ�ضراب امتحان
�إرادة ،والرجل يمتلك ما يكفي من الإرادة وال�صالبة.
ووفق ًا لما ُكتب عن ذلك الإ�ضراب ال�شهير،
وخ�صو�ص ًا ما و ّثقه �أ�سيران �شاركا في الإ�ضراب،
هما �أحمد �أبو غو�ش وقدري �أبو بكر في كتاب
''�سجون االحتالل الإ�سرائيلي :رحلة من القمع
والن�ضال �إلى ال�سلطة الثورية'' ،يت�ضح �أنه قبل يوم
من ال�شروع في المعركة ،وبينما كان عبد القادر
جال�س ًا على ''بر�شه'' يت�أرجح بين الحياة والموت،
جراء جروحه التي لم تكن بر�أت بعد ،تقدم منه زميله
ّ
يو�سف للحديث معه با�سم مجموع زمالئه .ابت�سم
عبد القادر .حزر �سبب قدوم يو�سف� .إنه يحمل رجاء
زمالئه با�ستثنائه من قرار خو�ض الإ�ضراب نظراً �إلى
حالته ال�صحية ،وما ي�شكله ذلك من خطر حقيقي
على حياته .قال يو�سف:
ــ ''نتو�سل �إليك �أن تقبل القرار الوطني ب�إعفائك
فرد
من الم�شاركة في الإ�ضراب .فحياتك في خطر!!!'' ّ
عبد القادر بابت�سامة تعلو محياه:
ــ ''ماذا يعني الإعفاء؟! �أال يعني االرتماء جانب ًا
وم�شاهدة الآخرين يخو�ضون المعركة؟! هل منكم َمن
يقبل �أن �أقبع في ركن الغرفة كالجبناء �أنظر من
ل�ست ابن الق�ضية التي
بعيد �إلى العطاء والت�ضحية؟! �أَ ُ
أل�ست مثلكم �أتعر�ض للتعذيب
تدافعون عنها؟! � ُ
يومي ًا؟! ماذا يعني الإعفاء؟! �إنها كلمة قذرة ُزينت
لت�أخذ �شك ًال مغايراً لحقيقتها ،لكنها ظلت تحمل
المعنى نف�سه� .إنها تعني التخلف عن الن�ضال ،وفي
�أجمل معانيها تعني التقاع�س والعجز عن �أداء
الواجب الوطني والإن�ساني �ضد العبودية ،ودالتها ُذ ّل
مخاطبة ال�سجان بـ 'حا�ضر يا �سيدي'� .أنا لم �أبلغ �سن
العجز بعد ،ولن �أجبن ،وما زلت قادراً على العطاء.
�أنا منكم ومعكم حتى ننت�صر''.
ــ ''نعم ،لكنك م�صاب'' ،قال يو�سف ،لكن عبد
القادر لم ي�سمح له ب�أن يكمل ،وقال:
ــ ''�أنا منكم ،ال تظلموني ،ل�ستم �أف�ضل مني ،ويحق
لي الن�ضال كما يحق لكم .الن�ضال لي�س مهمة
ينفذها المرء ،ثم يجل�س القرف�صاء يتحدث عنها،
فثورية الإن�سان عندي تقا�س بما يقدمه في هذه

اللحظة ،وبما �سيقدمه في الم�ستقبل ،ال بما قدمه قبل
�أعوام �أو �أيام .الن�ضال معناه �أن نحيا ونقدم ونعطي،
و�أن ن�شعل �شموع ًا ت�ضيء الطريق لأبنائي و�أبنائكم.
الن�ضال عملية �صعبة فر�ضتها العبودية ،وما دامت
قائمة �س�أظل �أُقدم و�أعطي� .أنا ال �أريدكم �أنانيين .ال
ت�أخذوا ال�شرف كله� ،أعطوني ن�صيبي منه''.
قال يو�سف في محاولة �أخيرة لثني عبد القادر:
ــ ''نعم ،لكن حياتك ''.....قاطعه عبد القادر بح�سم
قائ ًال:
ُ
ُ
ــ ''ا�سمعوا� ،أنا ال �أحب الموت� .أنا �أحب �أبنائي،
ويفرج عني لأُعانق فتحية وحاتم،
و�أتمنى �أن �أعي�ش ُ
و�أحيا مع زوجتي ونربيهم مع ًا .لكنني ال �أخاف
الموت ،ولن �أجبن ،و�س�أخو�ض المعركة معكم .اليوم
تتجلى الحياة في رف�ض العبودية .هذه معركة
مفرو�ضة ،و�س�أ�شارك فيها حتى �آخر نقطة من دمي''.

ودقت �ساعة ال�صفر
�أ�شرقت �شم�س  .1970/7/5اخترق نورها �شقوق
لوح ال�صاج الذي يغطي نوافذ غرف �سجن ع�سقالن.
�إنه يوم التحدي وثاني يوم �إ�ضراب في تاريخ
�إ�ضرابات الأ�سرى الفل�سطينيين المفتوحة عن الطعام،
فقد جرى �أول �إ�ضراب في �سجن الرملة في �سنة
 ،1969ودام �أحد ع�شر يوم ًا.
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف �صباح ًا .تقدم �ضابط
''العدد'' الإ�سرائيلي (الم�صري الأ�صل) ''مو�شيه'' .ناوله
�أحد الأ�سرى قائمة بمطالبهم ُكتبت على ورقة علبة
�سجائر ،فالدفاتر لم تكن تدخل ال�سجن بعد .قر�أ
''مو�شيه'' قائمة المطالب ،وانطلق ي�س�أل الأ�سرى في
غرفهم:
ــ ''م�ش عايزين تاكلو؟''
ــ ال ...لنا مطالب''.
ــ ''حتاكلو بالقوة!!!''
م�ضى �أول وثاني يوم �إ�ضراب من دون �أن تحرك
�إدارة ال�سجن �ساكن ًا .ظل الإهمال �سيد الموقف .غرف
ال�سجن تعي�ش حالة هدوء تام تخرقه ''خرخ�شة''
مفاتيح حرا�س ال�سجن الذين يجوبون ممراته ،وهم
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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�صح ًا الأ�سرى واحداً تلو الآخر بالقول:
ــ ''الإ�ضراب لي�س في م�صلحتكم ....وي�ضر
رد الأ�سرى �أنهم لن يتناولوا الطعام
ب�صحتكم ''.وكان ّ
قبل تنفيذ مطالبهم.
جاء دور عبد القادر .كرر ''يودا'' المعزوفة نف�سها،
وتلقى الرد نف�سه� .أمر ''يودا'' حرا�س ال�سجن ب�إخراج
عبد القادر �إلى عيادة ال�سجن مع عدد �آخر من
الأ�سرى المر�ضى.
تمدد عبد القادر بعد فك قيده على �سرير العيادة.
طلب منه ''يودا الجزار'' فك �إ�ضرابه ،وقدم له ك�أ�س ًا
من الحليب الممزوج بالملح .كان عبد القادر يعي �أن
�أقدام الموت تدنو من عتبة حياته ،و�أن في تناول
الحليب �سر بقائه ،لكنه رف�ض اال�ستجابة لطلب
ومن معه من �ضباط ال�سجن ،و�أحجم ب�شموخ
''يودا''َ ،
عن تناول الك�أ�س.
�أعادوا القيد �إلى مع�صميه� .ألقى ''يودا'' الطويل
القامة بثقله على ج�سد عبد القادر العليل النحيل.
لوح له بـ ''بربي�ش'' التغذية الق�سرية (''الزوندا'' كما
ّ
ي�سميها ال�سجان) ،وخاطبه بابت�سامة مفتعلة مهدداً:
ــ ''تناول الك�أ�س بمفردك ،فهذا �أف�ضل لك من
تناوله عبر هذا 'البربي�ش' '' لكن عبد القادر �أ�صر على
موقفه برف�ض ك�سر الإ�ضراب من دون تلبية المطالب.
بد�أ ''يودا'' عملية �إدخال ''البربي�ش'' في فم عبد
القادر ،وكلما ا�صطدم بمقاومة �إغالق الفم كان
يحاول �إدخاله في فتحة الأنف .وظل ُيدخل
ويخرجه مرات عدة ،حتى اختلط لونه
''البربي�ش'' ُ
بحمرة دم �سال من مكان ما ،و�صار الحليب يتدفق
نحو الفم وخارجه ،وراح ''يودا'' يكرر العملية مع
م�سح حمرة ''البربي�ش'' بقطعة قما�ش.
في اليوم الرابع ( )1970/7/8ح�ضر �ضابط
''العدد'' ''مو�شيه'' ،ودخل �أول غرفة من غرف ال�سجن،
و�س�أل:

ــ ''هل من طلبات؟''
ــ ''لقد تقدمنا بها �إليكم''.
ــ ''�أين 'حا�ضر يا �سيدي؟'''.
ــ ''انتهى زمانها ولن تعود!!''
ــ ''�أنتم م�صرون على عدم النطق بها؟''
ــ ''�إلى الأبد''.
ــ ''لكن هذا حقي �ضمن قوانين ال�سجن!!''
ــ ''كال ،هذا طغيان ال يجيزه �أي قانون �سماوي �أو
ب�شري''.
ــ ''ح�سن ًا ن�ستبدلها بـ 'حا�ضر يا �سيد'''.
ــ ''كال''.
ب�صورة مفاجئة ،ح�ضر مدير ال�سجن ''حابوت
الإمبراطور'' كما كان ي�سميه الأ�سرى ،فطاف على
الغرف ،وات�سمت كلماته مع الأ�سرى بلين غير معهود
لم ت�ستطع �إخفاءه مالمح تقطيب الجبين .لم َي ُدر في
خلد الأ�سرى �أن هذا اللين ،وما رافقه من موافقة على
تلبية بع�ض مطالبهم الأ�سا�سية ،كانا لقاء ثمنٍ
باهظ� ،أي حياة عبد القادر الذي رحل ليكون �أول
�شهيد فل�سطيني في معارك الإ�ضراب المفتوح عن
الطعام.
رحل عبد القادر ،ورحلت معه �إلى الأبد مخاطبة
الأ�سير الفل�سطيني ل�سجانه بـ ''حا�ضر يا �سيدي''.
وربما ال يدري َمن دخل ال�سجن من الفل�سطينيين
الحق ًا �أن نب�ض حياة عبد القادر الذي �سال على
''بربي�ش التغذية الق�سرية (الزوندا)'' ،كان الحد
الفا�صل بين مرحلتين في تاريخ الأ�سرى
الفل�سطينيين :مرحلة اال�ستكانة لعبودية ''حا�ضر يا
نظم و�إلغائها من
الم ّ
�سيدي'' ،ومرحلة التمرد الحر ُ
قامو�سهم.
تلك ق�صة حياة ''الأول'' عبد القادر �أبو الفحم
ُتروى كي ال تن�سى الحرية ال�شهداء الذين �سقطوا في
�سبيلها ،ولأن كل فعل ال ُيروى ُين�سى ،ولأن ''رواية
ال�صياد ال ت�سود �إ ّال بغياب رواية الأ�سود'' بمنطوق
ذلك المثل الإفريقي الجميلn .

