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ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﵜ
صدق اهلل العظيم

[األحزاب]23 :

إهداء
• إىل والدي احلبيب ووالديت الصابرة املحتسبة.
• إىل إخواين وأخوايت.

• إىل الشهداء الكرام الذين سبقونا إىل ال ُعال

والذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة أرض فلسطني املباركة.
ويف مقدمتهم الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي أبو إبراهيم.
فجر انتفاضة القدس.
والشهيد مهند احللبي ُم ِّ

• إىل شهيد لقمة العيش الذي قىض عفي ًفا ابن خايل إهياب حييى.
• إىل روح الشهداء جمدي ونظري وسامر محاد.

سائ ً
ال ريب سبحانه أن يتغمدهم مجي ًعا برمحته وأن
يسكنهم فسيح جنانه.

أهدي إليهم مجي ًعا هذا اجلهد املتواضع.
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شكر وتقدير 
قــال تعــاىل :ﵝﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﵜ [النمــل]19 :

إن مــن أعظــم نعــم اهلل علينــا منفعــة وعــون اإلنســان
ألخيــه اإلنســان ،ومــن هنــا أتقــدم بالشــكر إىل أخــي وصديقــي
العزيــز حممــود عارضــة الــذي مــازال يقبــع خلــف قضبــان ســجون
االحتــال واملحكــوم بالســجن املؤبــد قــى مــا يزيــد عــن 25
ـي
عا ًمــا داخــل الســجون ،والــذي لــوال جهــوده وإرصاره وحثــه عـ ّ
للكتابــة ونقــل جتربتــي ملــا خــرج هــذا العمــل إىل النــور ،فلــه مني كل
الشــكر واملحبــة عــى كل اجلهــود التــي بذهلــا مــن أجــي.
كــا أتقــدم بالشــكر إىل صديقــي وأخــي العزيــز رومــل
عطــوان الــذي ســاعدين يف كتابــة هــذا الكتــاب.
وكذلك الشكر اجلزيل لكل من

ساعدين عىل إخراج هذا العمل.
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مقدمة
قــد يظــن مــن أرسنــا أنــه قتلنــا وقتــل روح اإلبــداع والعمــل فينــا ،لكــن
املؤمــن الــورع الــذي آمــن بــاهلل وقضائــه يعلــم علــم اليقــن أن مــا أصابــه مل يكــن
ليخطئــه ،ومــا أخطــأه مل يكــن ليصيبــه ،وبفضــل مــن اهلل ومنتــه حتولت هــذه املحنة
وأجــد وأســتغل أيامــي وســنني
(حمنــة الســجن) إىل منحــة ربانيــة ،وبــدأت أعمــل ِّ
عمــري داخــل الســجن يف العمــل واإلبــداع ،وبــدأت رحلــة اإلبــداع بكتابــة هــذه
الكتــاب (عــى درب احللبــي) مسرتشــدً ا و ُمقتد ًيــا بأخــي الشــهيد البطــل مهنــد
احللبــي ،عندمــا فتــح لنــا هــذا البــاب مــن أبــواب اجلهــاد يف ســبيل اهلل.
لقــد هدفــت مــن كتابــة كتــايب إىل نقــل جتربتــي الشــخصية إلخــواين
وأخــوايت خــارج الســجن؛ إلطالعهــم عــى جمموعــة مــن األمــور اهلامــة التــي
مجعتهــا يف كتــاب واحــد ،حتدثــت فيهــا عــن قصتــي وعمليتــي التــي نفذهتــا
خــال انتفاضــة القــدس.
أيضــا عــن التجربــة االعتقاليــة بشــكل ُمفصــل وخاصــة
وحتدثــت فيهــا ً
أيــام االعتقــال األوىل وجتربــة التحقيــق والعصافــر وأســاليبهم ،وعــن الزنازيــن
والعــزل االنفــرادي ،وحتدثــت عــن الســجن وخاصــة ســجن جلبــوع ،وعــن
حيــاة األرسى داخلــه وداخــل الســجون األخــرى ،ولقــد تطرقــت خــال
الكتــاب إىل جمموعــة مــن القضايــا اهلامــة والتــي تتعلــق بحيــاة األرسى داخــل
الســجون خاصــة األمــراض اخلطــرة التــي تصيــب نفــوس عــدد ال بــأس بــه
ـرا مــن األرسى
مــن األرسى مثــل حــب الظهــور وحــب األنــا والتــي قتلــت كثـ ً
ورسقــت مــن أعامرهــم ســنني طويلــة.
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كــا تطرقــت يف روايتــي إىل قضيــة هامــة يعيشــها أبنــاء شــعبي يف داخــل
الســجن وخارجــه وال يــزال هلــا األثــر الكبــر عىل حيــاة شــعبنا املجاهــد املناضل
وهــي قضيــة االنقســام الداخــي التــي يعيشــها اإلخــوة الفرقــاء (فتــح ومحــاس)،
وعــن اآلثــار التــي تركهــا هــذا االنقســام عــى شــعبنا يف الضفــة والقطــاع.
مل أعتمــد يف روايتــي هــذه عــى أي مرجــع ،إنــا كان اعتــادي عــى جتربتــي
الشــخصية وعــى مشــاهديت اليوميــة حليــاة األرسى ،ونقلــت التصــور للقــارئ
الكريــم مــن خــال التجربــة املبــارشة حليــاة األرس ومعانــاة األســر ،ومتكنــت مــن
إنجــاز هــذا العمــل منــذ عــام تقري ًبــا ،ولكــن صعوبــة النقــل واالتصــال وتضييــق
إدارة الســجون كان هلــا األثــر الكبــر يف تأخــر خــروج هــذا العمــل إىل النــور.
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أود أن أنــوه إىل أمريــن هامــن يف روايتــي ،ومهــا أن معظــم األســاء
املذكــورة خــال الكتــاب هــي أســاء حقيقيــة ،وهنــاك بعــض األســاء وردت
هــي أســاء ُمســتعارة ،ولكنهــا انســجمت مــع احلالــة التــي حتدثــت عنهــا خاصة
قصــص العــزل والتحقيــق التــي كانــت تصادفنــي خــال تنقــي بــن الســجون
ويف طريــق املحاكــم ،أمــا األمــر اآلخــر فهــو قصــة األخ األســر حممــود كميــل،
هــذا األخ قصتــه حقيقيــة ،ولقــد ُأعجبــت هبــا وأدهشــتني؛ لذلــك قمــت بنقلهــا
كــا هــي بــكل أمانــة.
أســأل اهلل  أن يتقبــل منــي هــذا العمــل ،وأن ينفــع اهلل بــه أبناء شــعبي
و ُأمتــي ،وعــى اهلل فليتــوكل املتوكلــون.
واحلمد هلل رب العاملني

أخوكم األسري /طارق عبد الفتاح حييى
سجن جلبوع

علـى درب الحلبـــي

1
عــرا حيــث حطــت رحالنــا يف
كانــت الســاعة تقــرب مــن الرابعــة
ً
ـت يف غايــة الرتقــب لرؤيــة هــذا الواقــع اجلديــد ،مل تكــن يل
ســجن جلبــوع ،كنـ ُ
جتربــة ســابقة يف األرس ،وليــس لــدي أدنــى فكــرة عــن حقيقــة وطبيعــة الســجن،
وليــس مــن تصــور أو رؤيــة عــن حيــاة األرسى وكيــف يامرســون ويدبــرون
شــؤون حياهتــم ،كان املشــهد يف خيــايل جــز ًءا مــن الصــورة النمطيــة التــي
تعرضهــا التلفزيونــات العربيــة مــن خــال األفالم واملسلســات ،غرفــة صغرية
مكتظــة بعــدد كبــر مــن األرسى ،ال خيرجــون منهــا إال يــوم اإلفــراج.

11

فكر وأدب السجون

دخــل البــاص الــذي أقلنــا مــن زنازيــن اجللمــة إىل غرفــة التفتيــش
والفحــص ،وأثــار اســتغرايب أن حافلــة األرسى يتــم فحصهــا وتفتيشــها يف
الذهــاب واإليــاب ،أثنــاء الدخــول واخلــروج مــن وإىل الســجن ،ورسعــان مــا
زال اســتهجاين عندمــا علمــت مــن أحــد األرسى أن هــذا األمــر يتــم بإجــراء
أمنــي ،وحــدث ذلــك بعــد أن قــام عــدد مــن األرسى قبــل ســنوات طويلــة
بمحاولــة اهلــرب مــن خــال التســلق بأســفل البوســطة ،والتجربــة التارخييــة
تقــول إن هــؤالء النــاس ليســوا عــى النحــو الــذي جتــري عليــه األمــور عندنــا
نحــن الفلســطينيني.
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غادرنــا غرفــة تفتيــش املركبــات ،ثــم دخلنــا أخــرى ومل أكــن أعلــم مــا
هــو التــايل ،وأيــن تكــون املحطــة القادمــة ومــاذا ينتظــرين هنــاك ،وفجــأة توقفــت
البوســطة وفتــح أفــراد وحــدة التنقــل يف إدارة مصلحــة الســجون (النحشــون)
البــاب وطلبــوا منــا النــزول مكبــي األيــدي واألرجــل ،وبــدأوا بفــك قيــود
األرجــل دون األيــدي ،ثــم أدخلونــا إىل غرفــة االنتظــار (أمتنــاه) ،ومــر ًة أخــرى
ِ
ـت لســلوكهم هــذا ،نحــن داخــل الســجن وداخــل غرفــة
ـر اســتغرايب و ُد ِه ْشـ ُ
ُأثـ ْ َ
االنتظــار ومــع ذلــك القيــود مــا زالــت يف أيدينــا.

ـألت ملــاذا فعلــوا ذلــك؟ فأجابنــي أحــد األرسى ،وقبــل أن ُييبني جاء
سـ ُ
أحــد الســجانني مــن (النحشــون) وبــدأ بفــك قيــود أيدينــا مــن خلــف البــاب،
أخرجــت يــدي مــن شــباك صغــر وقــام بفــك يــدي ،واســتمعت لصديقــي
ُ
الــذي مل تتجــاوز فــرة لقائــي األول معــه ســاعات معــدودة ،ملــاذا مل يفكــوا قيــد
يــدي عندمــا فكــوا قيــد أقدامنــا؟ وكانــت إجابتــه بلسـ ًـا يــداوي اجلــرح.

علـى درب الحلبـــي

أخــرين عــن ســبب هــذا اإلجــراء كــا أخــرين عــن ســبب تفتيــش
البوســطة ،وقــال إن البطــل معتــز حجــازي ابــن مدينــة القــدس أثنــاء عزلــه يف
زنازيــن العــزل االنفــرادي قــام بطعــن أحــد الضبــاط؛ ألنــه شــتم النبــي ،
خصوصــا وأن األســر املحــرر معتــز استشــهد قبــل عامــن انتقا ًمــا
ـرا
ُس ُ
ً
رت كثـ ً
لألقــى ،وقــد قــام بإطــاق النــار عــى املســتوطن املتشــدد هيــودا غليــك وأصابه
إصابــات قاتلــة ،لكنــه مل يمــت .وقــد أخــرين صديقــي أن الشــهيد الفــارس معتز
قبــل أن يطلــق النــار عــى املســتوطن املتشــدد ،قــال لــه :يــا غليــك أنــت عــدو
لألقــى ،ولذلــك اليــوم أنــا جئــت ألقتلــك.
كنــا أربعــة أرسى داخــل األمتنــاه ،ســمعتهم يتحدثــون عــن األرسى
والســجن ،وكان كالمهــم خلي ًطــا بــن العربيــة والعربيــة ،كلــات مل أســمعها مــن
قبــل« :كانتينــا ،دوبــر ،شــاويش» ،وتضاربــت املشــاعر داخــل نفــي ،مــن جهــة
ـت مــن التحقيــق ،ومــن جهــة أخــرى انتابنــي
ـعرت باالطمئنــان؛ ألننــي خرجـ ُ
شـ ُ
خــوف خمتلــف حيــث إننــي يف عــامل خمتلــف ،وال يشــبه العــامل الــذي جئــت منــه.
ســألني أحــد األرسى :هــل أنــت جديــد؟ فأجبتــه :نعــم ،وبــدأ يســألني
ـت؟ ومــا اســمك؟
ـت يف التحقيــق؟ ومــن أيــن أنـ َ
عــد ًدا مــن األســئلة ،كــم مكثـ َ
وغريهــا مــن األســئلة والتــي اكتشــفت فيــا بعــد أهنــا أســئلة يتــم تداوهلــا بشــكل
عفــوي بــن األرسى ،وهــي يشء مــن الروتــن العــام ،ومــع ذلــك تــرددت يف
ـدأت أســمع بشــكل كبــر عــن ظاهــرة
اإلجابــة عــن أســئلته،
خصوصــا أننــي بـ ُ
ً
اجلواســيس (العصافــر) ،وهــو مصطلــح يطلقــه األرسى عىل اجلواســيس الذين
يتــم اســتخدامهم الســتدراج األرسى واإليقــاع هبــم أثنــاء التحقيــق وبعــده.
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إىل اللحظــة هــذه مل يقنعنــي أحــد ملــاذا وكيــف يقــع أغلــب األرسى
ضحايــا هلــذه الظاهــرة ،إذ يمكــث األســر عــرات األيــام والليــايل وهــو
يتعــرض ألقســى األســاليب وأشــدها عن ًفــا ،وال يســتطيع املحقــق أن حيصــل
منــه عــى اعــراف ،ولكــن بــكل بســاطة يقــدم كل مــا لديــه عندمــا يتــم إدخالــه
إىل غرفــة العصافــر .قلــة التجربــة وغيــاب الوعــي والتوجيــه مهــا مــن أهــم
األســباب التــي تــؤدي لوقــوع األرسى ضحايــا هلــذه الظاهــرة ،ولقــد اعتمــدت
املخابــرات عــى غــرف العصافــر للحصــول عــى املعلومــة مــن املقاومــن،
ومنقطــع النظــر يف ذلــك.
باهــرا
نجاحــا
ولألســف الشــديد أهنــا نجحــت
َ
ً
ً
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املخابــرات تعتمــد بشــكل أســايس عــى هــذا األســلوب للحصــول عــى
املعلومــات مــن األرسى ،وتلجــأ هلــذه الوســيلة؛ ألهنــا فشــلت ً
فشــا ذري ًعــا؟
فاحلقيقــة تقــول والتجربــة التارخييــة تنطــق هبــذه املســلمة ،وتقــول إن املحقــق
ورغــم كل اإلمكانيــات املاديــة والتجربــة الطويلــة دائـ ًـا ويف األغلب األعم يفشــل
يف إرغــام األســر باالعــراف ســواء كان ذلــك بأســلوب الرتغيــب أو الرتهيــب.
قــال يل أمحــد :دخلــت التحقيــق ومــن اللحظــة األوىل تــم عــزيل عــن بقيــة
خصوصــا َمنهــم أصحــاب التجــارب الســابقة ،فأنــت قــد تلتقي بأســر
األرسى
ً
أثنــاء العــزل ،لكــن ال يمكــن إال أن يكــون صاحــب جتربــة أوىل يف الســجن،
ـت يف الزنازيــن حــوايل 70يو ًمــا وغــري أقــل مــن
والســبب واضــح لذلــك مكثـ ُ
هــذه املــدة ،ومل يأخــذوا منــي كلمــة واحــدة رغــم أهنــم جــاؤوا بالشــهود واألدلة،
ـدورا عليهــا؛
ومارســوا معــي كل الضغــوط النفســية واملاديــة وكانــت كلهــا مقـ ً
ر ســاعة ،وصــر ســاعة وال ندامــة كل ســاعة.
ألين أعلــم أن النــر صـ ُ

علـى درب الحلبـــي

ـرا مــن اجلواســيس ولكنــي كنــت
ـي كثـ ً
خــال تلــك الفــرة أدخلــوا عـ ّ
أعرفهــم وأكشــفهم ،مل ينالــوا منــي شــي ًئا ،ويف اليوم الســبعني جاء رجــل خمابرات
بلبــاس رشطــي وقــال يل :هــذه اجلولــة األخــرة لــك وســتكتب اإلفــادة األخــرة
ـت إننــي ال أعــرف شــي ًئا وأنــا مظلــوم
ـت بخــط يــدي وقلـ ُ
وســتوقع عليهــا ،كتبـ ُ
وغريهــا مــن الكلــات ،يف تلــك اللحظــة دخــل إىل قلبــي نــوع مــن الطمأنينــة ،ثم
قــام بإدخــايل إىل زنزانــة وبداخلهــا أحــد األرسى مل أعرفــه مــن قبــل ،ومــا زاد مــن
قصصــا عنهــم.
اطمئنــاين أنــه بــدأ حيــذرين مــن اجلواســيس ويقــول يل
ً
قــال يل :ال تثــق بأحــد حتــى لــو كان أبــاك ،والغرفــة مليئــة باجلواســيس
وأجهــزة التنصــت ،ومل يســألني أي ســؤال يثــر حفيظتــي ،فــازدادت ثقتــي
بــه ،قــال يل إنــه أهنــى التحقيــق وقري ًبــا ســيتم نقلــه للســجن ،وبعــد أن حدث ُتــه
ـت عــى اإلفــادة عنــد الرشطــي طمأننــي بأننــي قــد
بــا حــدث معــي وأننــي َو َّق ْعـ ُ
ـت التحقيــق وســأنتقل قري ًبــا إىل الســجن.
أهنيـ ُ
يف اليــوم التــايل جــاء الرشطي وقــال يل :جهزوا أمتعتكــم للنقل ،وفرحت
فرحــا شــديدً ا وتــم نقــي إىل ســجن عســقالن ،دخلنــا إىل القســم واســتقبلنا
ً
ـت فيهــا وزاد مــن
ـرا بالغرفــة التــي نزلـ ُ
األرسى هنــاك بالرتحــاب ،رسرت كثـ ً
رسوري أن األخ الــذي رافقنــي مــن التحقيــق يعــرف عــد ًدا مــن األرسى ولــه
مكان ـ ٌة كبــر ٌة بينهــم ،كانــت الغرفــة نظيف ـ ًة وكذلــك الســاحة ،والعمــل جيــري
بشــكل منظــم والــكل حســب وظيفتــه ،هــذا العنــر وهــذا املســؤول وهــذا
ـع األخبار وأقــر ُأ الصحــف ،ونجلس كل
املمثــل ،كنـ ُ
ـت أســتمع إىل التلفــاز وأتابـ ُ
يــوم لقــراءة القــرآن ونصــي مجاعــة ونقيــم الليــل ،كان األرسى أشــبه باألنبيــاء.
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بعــد عــدة أيــام جــاء أحــد اإلخــوة وقــال يل :أنــا املســؤول األمنــي
وأريــد أن أحتــدث معــك عــى انفــراد ،بــدأ يســألني عــن نشــاطات وحدثنــي
الكثــر مــن احلقائــق ورافقهــا بكثــر مــن األســاء واألرقــام وكأنــه يعلــم كل
يشء ،قــال يل :أريــد منــك أن تتحــدث عــن اعرتافاتــك يف التحقيــق وبــاذا
مل تعــرف؛ ألن اإلخــوة يف اخلــارج ينتظــرون منــا ر ًدا ،ونريــد أن نتأكــد مــن
أمانتــك ،يف البدايــة اســتهجنت طلبــه ورفضــت أن أكتــب شــي ًئا ،فأشــار أمحــد
يل وقــال :اطمئــن ،هــؤالء إخواننــا وال تقلــق ،حتدثــت وكتبــت كل مــا أعــرف
وزدت عــى ذلــك.
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2
يف اليــوم التــايل جــاء ممثــل التنظيــم وقــال يل :يوجــد لــك زيــارة إىل
األقســام ،خرجــت مــن القســم وفجــأة جــاء النحشــون وقيــدوا أيــدي ورجــي
ووضعــوين داخــل الســيارة وانطلقــوا يب ،بــدأت الشــكوك تــراودين ومل أهــدأ
حتــى حطــت احلافلــة (البوســطة) بنــا يف ســجن اجللمــة ،عندهــا ُأســقط بيــدي،
ثــم قــادوين إىل مقــر التحقيــق ،وإذا بأمحــد الــذي رافقنــي بالزنزانة جيلــس بجانب
ـت
املحقــق وبيــده األوراق ورشيــط فيديــو بالصــوت والصــورة ،عندهــا علمـ ُ
ـت ضحيــة ،ضحيـ َة اجلهــل والتخلــف ،ضحيــة غرفــة العصافــر ،وهــا
أننــي كنـ ُ
أنــا ســأدفع الثمــن ،املســؤولية عــن ذلــك تقــع عــى عاتــق اجلميــع دون اســتثناء،
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النُخــب املثقفــة التــي عاشــت هــذه التجربــة وهــذه الظاهــرة مــن خــال جتربــة
ـرا مــن املســؤولية؛ ألهنــا مل تكتــب بشــكل وحجــم
االعتقــال تتحمــل جــز ًءا كبـ ً
يســاوي ويعــادل هــذه الظاهــرة ،ولذلــك تقــع مســؤولية كبــرة عــى عاتــق
التنظيــات والفصائــل والقيــادات الفلســطينية ،وفيــا بعــد الســلطة الســيام أهنــا
تســيطر عــى جهــاز الرتبيــة والتعليــم ومتلــك وســائل اإلعــام الرســمية ،والتــي
مــن خــال هــذه املجــاالت بمقدورهــا أن تقــدم الكثــر عــى هــذا الصعيــد،
وتشــمل املســؤولية كذلــك كل مؤسســات املجتمــع الفلســطيني ،وال أســتثني
وســائل إعالمنــا ،والتــي تســتطيع مــن خــال املسلســات واألفــام والربامــج
أن تقــاوم هــذه الظاهــرة ،لكــن مــع األســف الشــديد إعالمنــا ُمنــد ألجنــدة
خمتلفــة وحيمــل مرشو ًعــا خمتل ًفــا ،وربــا يف أحيــان كثــرة معـ ٍ
ـاد ملشــاريع األمــة
َُ
وقضاياهــا ،يف هــذه اجلزئيــة ال أعفــي أحــد ًا مــن املســؤولية ،الــكل يشــارك يف
هــذا اجلــرم وهــذا اجلــرح الــذي ينــزف كل حلظــة.
ـرا بالظواهــر االجتامعيــة
صحيــح أن هــذه املعضلــة مرتبطــة ارتبا ًطــا كبـ ً
خصوصــا القيــم والعــادات الســيئة التــي ُتجــد الــذات وتعــزز يف نفــس الفــرد
ً
حــب الشــهوة واجلــاه والســعي بــكل الوســائل املرشوعــة وغــر املرشوعــة لنيــل
املناصــب والكــرايس ،وهنــا تكمــن مســؤولية اخلــراء واالجتامعيــن وعلــاء
النفــس الرتبــوي ومــن خالهلــم يتــم حماربــة هــذه الظواهــر االجتامعية التــي تنخر
املجتمــع .إن جمتمعنــا وثورتنــا يمتــازان بعبــادة الفــرد لذاتــه ،فــراه يبحــث عــن
كل الوســائل ليســتعيل عــى النــاس و َيظهــر بمظهــر الزعيــم والقائــد واملســؤول
حتــى لــو كان ذلــك عــى حســاب قضايــاه الكربى ،وقــد رأينــا يف الســجن املئات
مــن األرسى وملجــرد التلميــح والترصيــح بدغدغــة الــذات مــن خــال األلفــاظ
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املنفوخــة يكشــف مــا يف قلبــه وجعبتــه مــن أرسار دون تــردد أو تفكــر ،وليــس
عــى ســبيل املبالغــة عندمــا نقــول إن الغالبيــة العظمــى مــن األرسى تعــرف
يف غــرف العصافــر وليــس يف غــرف التحقيــق ،ومــا مــن وســيلة يســتخدمها
العمــاء لنيــل االعــراف أكثــر مــن الرتكيــز عــى مــدح الــذات واحتــواء األســر
بــكل ألفــاظ التبجيــل والتفخيــم حتــى حتولــت كل حروفنــا إىل أحــرف تفخيــم.
أثنــاء حديثــي مــع أمحــد قاطعنــا أحــد اإلخــوة واكتشــفت فيــا بعــد أنــه
رفيــق يف حــزب الشــعب ،ســألني الرفيــق العزيــز أبــو عــي والــذي ُأكــن لــه كل
االحــرام ،هــل أنــت جديــد؟ وإىل أي التنظيــات تنتمــي؟ وبعــد أن علــم أننــي
أميــل إىل املــروع اإلســامي نصحنــي بالدخــول إىل غــرف اجلهــاد اإلســامي؛
ألنــه ال يوجــد يف هــذا الســجن ســوى تنظيــات منظمــة التحريــر الفلســطينية
وحركــة اجلهــاد اإلســامي.
ـرا هبــذه النصيحــة مــن الرفيــق أبــو عــي عــى الرغــم مــن أنني
ُس ُ
رت كثـ ً
ـرت بالدخــول عنــد اإلخــوة يف محــاس والتــي مل يكــن يل أي ســابقة باالرتبــاط
فكـ ُ
هبــا ،بــل عــى العكــس كانــت حماولتــي األوىل يف اخلــارج والتــي بذلت مــن أجلها
ـرا هــي االنتــاء حلركــة اجلهــاد اإلســامي ،لكننــي مل ُأوفــق بســبب
جهــدً ا كبـ ً
الضغــط املتواصــل عــى حركــة اجلهــاد مــن االحتــال وأجهــزة أمــن الســلطة
ومحلــة التحريــض والتشــويه املتواصلــة ضدهــا مــن خــال اهتامهــا بالتشــيع
والتبعيــة إليــران.
مل أتــردد حلظــة بقبــول نصيحــة الرفيــق أبــو عــي ومل أنــدم عــى هــذا
كبــرا
االختيــار ،فقــد اكتشــفت فيــا بعــد أن هــذه احلركــة حتمــل مرشو ًعــا
ً
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لألمــة ،وأثبتــت مســرهتا التارخييــة أهنــا خيــار جــدي وحقيقــي ،فهــي احلركــة
الوحيــدة التــي مل تلــوث أيــدي أبنائهــا بدماء األشــقاء ومل تنحــرف بوصلتها عن
طريــق اجلهــادُ ،
وتثــل حمــط إمجــاع وطنــي بمرشوعهــا اإلســامي يف فلســطني
عــدا أننــي اكتشــفت وبعــد قــراءة طويلــة يف تارخيهــا وفكرهــا أهنــا مل تكــن كــا
ـروع تشــي ٍع إيــراين يف املنطقــة ،وأن هــذه احلملــة املســعورة ولألســف
قيــل مـ
َ
الشــديد منبعهــا وأساســها فئــة حزبيــة ،وال ختــدم ســوى أعــداء األمــة الذيــن
يرتبصــون هبــا الدوائــر ،ويريــدون إضعــاف حمــور املقاومــة ،وهــذه مناســبة
لدعــوة شــباب األمــة بــأن ال يكفــوا عــن البحــث عــن احلقيقــة ،وأن ال يكونــوا
هد ًفــا لإلشــاعات واألضاليــل التــي هتــدف حلــرف البوصلــة ،ومــا مــن وســيلة
لذلــك أعظــم مــن رفــع مســتوى الوعــي مــن خــال القــراءة واالطــاع.
مــا كاد ينتهــي احلديــث بينــي وبــن الرفيــق أبــو عــي حتــى جاء الســجان
ـت
وســأل :أيــن طــارق حييــى؟ فأجبتــه عــى الفــور أننــي موجــود حيــث كنـ ُ
متشــو ًقا لرؤيــة األرسى ،أخرجنــي مــن غرفــة االنتظــار وســألني عــن أمتعتــي،
فقلــت لــه :ال أملــك شــي ًئا .لقــد كان يعلــم أننــي جديــد وربــا كان يعلــم أننــي
ذاك الــذي تــم اعتقالــه يف مدينــة العفولــة ،ومل يكــن يملــك شــي ًئا ســوى هاتفــه
اجلــوال ومبلــغ  150شـ ً
أيضــا أنــه تــم جتريــدي مــن ثيــايب
ـيكل ،وربــا يعلــم ً
أثنــاء اعتقــايل ،هــو يعلــم ويعــرف ذلــك ،ولكنــه أدى دوره عــى أكمــل وجــه
وكأنــه عــى ثغــرة مــن الثغــور وال يريــد أن يؤتــى مــن ِق َبلــه ،فتشــني وكأننــي
ـاحا ولــو كنــت كذلــك لعثــر عليهــا؛ ألنــه يــؤدي واجبــه
أمحــل ســكينًا أو سـ ً
عــى أكمــل وجــه ودون تقصــر.
أذهلنــي بإجــراءات التفتيــش وحينهــا خطــر ببــايل كيــف تســر األمــور
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عندنــا وعندهــم ،هــم عــى هــذا النحــو الــذي يعــر عــن حديــث النبــي «:ال
ُيلــدغ املؤمــن مــن جحــر واحــد مرتــن» [رواه البخــاري] ،ونحــن كاملــايش يف
الظلمــة ،يــدور حــول نفســه دون معداتــه.
أدخلنــي الســجان إىل غرفــة صغــرة وطلــب منــي خلــع مالبــي،
فــرددت لطلبــه وانتابنــي خــوف وشــعرت بأننــي قــد أتعــرض للــرب
نتيجــة رفــي لطلبــه ،مل يطلــب منــي خلــع مالبــي الداخليــة واكتفــى بتفتيــش
البنطــال واحلــذاء.
علمــت فيــا بعــد أن هــذا اإلجــراء جــزء مــن االتفــاق مــع احلركــة
األســرة والتــي قبلــت بــه مرغمــة يف مرحلــة الرتاجــع واالهنيــار ،فاالتفــاق يف
مرحلــة القــوة ال يشــبه االتفــاق يف مرحلــة االهنــزام والرتاجــع .قــادين الســجان
إىل غرفــة أخــرى بداخلهــا مكتــب صغــر وجيلــس خلفــه ســجان آخــر ،قــام
بتصويــري وأخــذ بعــض التفاصيــل الشــخصية عنــي مــن أجــل إبــاغ الصليب
األمحــر بقدومــي للســجن ،بعــد ذلــك قــادين إىل غرفة أخــرى ،وكانــت أكرب من
ســابقتها وخلــف مكتبهــا ضابــط وعلمــت أنــه ضابط االســتخبارات بالســجن
وقــد قابلنــي بابتســامة عريضــة ،ثــم بــدأ يســألني حــول انطباعــي وشــعوري
بعــد العمليــة وبمجيئــي للســجن ،ثــم ســألني عــن انتامئــي التنظيمــي ،فأجبتــه
أننــي غــر ُمنظــم وأريــد العيــش يف ظــل حركــة اجلهــاد اإلســامي ،طلــب منــي
العيــش هبــدوء وعــدم افتعــال مشــاكل ،كنــت أتوقــع أن يطلــب منــي التعــاون
معــه؛ ألننــي أعلــم أن ضابــط االســتخبارات حيــاول جتنيــد أكــر عــدد ممكــن
مــن األرسى وأن قلــة هــم مــن ال يتعرضــون هلــذا التحــرش األمنــي ،فاألســر
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ُمســتهدف يف كل حلظــة وتتــم مراقبتــه ومتابعتــه عــى مــدار الســاعة ،واهلــدف
مــن ذلــك انتظــار اللحظــة املناســبة ملحاولــة جتنيــده ،فهــم ال يدخــرون جهــدً ا
لذلــك ،ويعملــون ليــل هنــار إلنجــاز هــذه املهمــة ،وهــذه هــي املهــام الكــرى
املوكلــة لضابــط املخابــرات يف الســجن.
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3
أهنــى ضابــط املخابــرات لقــاءه معــي ودعــا الســجان وقــال لــه :اذهــب
إىل قســم ( ،)1قــادين الســجان إىل القســم ودار حديــث بيننــا وعلمــت أن اســمه
طــارق مــن شــال فلســطني ومــن الطائفــة الدرزيــة ،وســألني :هــل أنــت منفــذ
عمليــة العفولــة؟ فأجبتــه باإلجيــاب ،قــال يل :لقــد شــاهدتك عــى التلفــاز وقــد
تعرضــت لــرب كثــر ،فهــل أصابــك جــرح كبــر؟ قلــت لــه ليــس ســوى هــذه
واضحا.
النــدوب مــن أثــر قيــود احلديــد التــي ُأحكمت عــى يــدي وتر َكــت أثـ ًـرا
ً
كنــت أمــي وأســابق الريــح؛ ألننــي عــى شــوق كبــر لدخــول القســم،
كان املمــر املــؤدي للقســم ملي ًئا بالقضبــان احلديدية واجلدران اإلســمنتية العالية.

23

فكر وأدب السجون

وصلنــا إىل مدخــل القســم ودخــل أحــد اإلخــوة وســألني عــن اســمي
وإىل أي تنظيــم أنتمــي ،قلــت لــه أريــد العيــش عنــد اجلهــاد ،فرحــب يب مــن
جديــد وجــاء اإلخــوة األرسى يرحبــون يب ،الــكل عانقنــي وصافحنــي ورحــب
يب ،وبعــد دقائــق قــادين أحــد اإلخــوة إىل إحــدى الغــرف؛ ألنــه رأى مالمــح
اإلرهــاق والتعــب عــى وجهــي ،قــال يل :ارتــح قليـ ًـا يف الغرفــة.
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تفاجــأت حينــا شــاهدت الغرفــة حتمــل معــامل ومقومــات البيــت ،فيهــا
وأسة النــوم ،هــي غرفــة للضيــوف وهــي صــف املدرســة يف
التلفــاز واملطبــخ ّ
أوقــات التعليــم ،تتحــول ملطبــخ يف أوقــات الطبــخ وإىل غرفــة للنــوم عندمــا حتني
ســاعته ،فيهــا تلفــاز ومــراوح للتهويــة وطاولــة للدراســة واألكل ،وحتتــوي عــى
كل أدوات املطبــخ .خرجــت مــرة أخــرى مــن الغرفــة وبــدأ االخــوة يتجمعــون
عــي باألســئلة ،وأثــار انتباههــم تلــك النــدوب واجلــروح
حــويل واهنالــوا َّ
اخلارجيــة عــى يــدي مــن أثــر القيــود احلديديــة التــي تــم تقييــدي هبــا حلظــة
اعتقــايل ،الــكل كان يتفحصنــي ذاك بيــده وذاك بعيونــه وآخــر يلتف مــن اخللف،
اجلميــع أبــدى اســتغرابه؛ ألننــي مــا زلــت عــى قيــد احليــاة الســيام وأهنــم رأوين
حلظــة االعتقــال عــى شاشــات التلفــاز وأن السياســة املتبعــة مــع مــن يشــارك يف
املهمــة اجلهاديــة هــي التصفيــة اجلســدية حتــى يتــم تطويق هــذه الظاهــرة اجلديدة
وبالتــايل القضــاء عليهــا .لقــد مارســوا القتــل كــا فعلــوا مــن قبــل ،إهنــم يظنــون
وامهــن أن التوســع يف القتــل والدمــار والعقــاب اجلامعــي يــردع املظلومــن
واملحرومــن الذيــن يعانــون ليــل هنــار مــن عــرات الســنني.
بصحبــة األمــن وقــد رأينــا أمثلــة
قتلــوا األطفــال ال ُعــزل وكبــار الســن ُ
كثــرة هلــذه الوحشــية الالمتناهيــة ،امــرأة يف الســتني مــن العمــر تُقتــل بــدم
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بــارد ملجــرد أهنــا أثــارت شــكوك أحــد احلــراس ،عبــد الفتــاح الرشيــف ُيعــدم
ـارا أمــام كامــرات التلفــاز بعــد أن أصيــب إصابــة متوســطة وكان ُملقــى عىل
جهـ ً
األرض ،لقــد أجهــزوا عليــه وهــم يعلمــون أنــه ال يشــكل أي خطــر عليهــم،
إهنــم تالميــذ شــارون الــذي قــال :إن العــريب الطيــب هــو العــريب امليــت.
كانــت كلــات األرسى تثــر اســتغرايب؛ فقــد شــاهدوا عــى التلفــاز
حلظــات أرسي ،ولكنــي اآلن متواجــد بينهــم عــى قيــد احليــاة ،فقالــوا حظــك
ً
وقليل
خصوصــا أنــك ُأصبت إصابــة خطــرة
مــن الســاء فــاهلل رعــاك وحفظــك
ً
مــا ينجــو مــن يفعــل ذلــك .ونحــن يف غمــرة احلديــث وضــع أحــد اإلخــوة يــده
عــى كتفــي وقــال يل :لقــد أحــرت لــك بعــض األغــراض واالحتياجــات
األساســية التــي حتتاجهــا يف الوقــت الراهــن ،ثــم ســألني :هــل تريــد حالقــة
شــعرك؟ فأجبتــه بــا تــردد :نعــم ،وشــكرته عــى مــا قدمــه يل ،وتلــك العــادة
املتبعــة بــن األرسى أصبحــت جــزءا مــن العــر ِ
ف االعتقــايل ،عندمــا حيرض أســر
ُ ْ
ً
جديــد تتــم تغطيــة كل احتياجاتــه األساســية ويتعــاون اجلميع يف ذلــك دون متييز
بــن أحــد وكل تنظيــم يتكفــل بأبنائــه ،ويف أحيــان كثــرة يشــرك اجلميــع هبــذا
الــدور ،وهــذه الظاهــرة هــي مــن أهــم قيــم التضامــن األخــوي بــن األرسى،
مــا مــن أســر يبيــت وجــاره جائــع ،وليــس هنــاك مــن يكتــي وغــره عريــان مــع
وجــود تفــاوت طبيعــي بــن األرسى يف هــذا املجــال ،فالقــادم اجلديــد ليــس مثل
األســر القديــم ،والــذي يــزوره األهــل ليــس مثــل مــن ال يــزار.
توجــه يب أحــد اإلخــوة إىل غرفــة داخــل الســاحة وكانــت حتــوي مغســلة
لــأرسى ومكتبــة ،ويف الزاويــة حملقــة صغــرة ،تناولــت احلديــث مــع احلــاق
وهــو زميــل يل يف الغرفــة ،كان يشــبه كل األرسى يف أســئلته وأحاديثــه ،أهنيــت
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احلالقــة مــع جمــيء أمــر القســم ،أعتــذر لعــدم وجــود متســع يف غرفــة اجلهــاد
اإلســامي الوحيــدة ،وقــال يل :ســتعيش مؤق ًتــا يف غرفــة عنــد اإلخــوة يف فتــح،
قلــت لــه :ال بــأس يف ذلــك وكلنــا إخــوان .دخلــت غرفــة ( )15ورحــب يب
طبــاخ الغرفــة وكان وحــده يف الغرفــة؛ ألن وجبــة الطعــام اليــوم مــن مســؤوليته
وواجبــه ،فالغرفــة التــي ال يوجــد هبــا طبــاخ ،يكــون الطبــخ مــن واجــب اجلميع،
أرشــدين إىل احلــام ،قــال يل بعــد أن أهنيــت احلــام :هــذا مــكان نومــك .بــدأت
أرتــب أغــرايض ،ثــم ســأل هــل أنــت جائــع؟ أجبتــه :أكاد أمــوت مــن اجلــوع،
تبســم ثــم قــام بتحضــر وجبــة رسيعــة مــن األفــوكادو.
26

ـت الطعــام وأنــا أســتذكر احلقيقــة التــي عــر عنهــا املمثــل الســوري
تناولـ ُ
الشــهري خالــد تاجــا يف مسلســل التغريبــة الفلســطينية عندمــا أحــر لــه ولــده
مســعود مــن بســتاهنم الــذي صــادره االحتــال برتقــاالً .قــال مســعود ألبيــه ومل
يبلغــه أن هــذه مــن بســتانه :كيــف طعــم الربتقــال يــا أيب؟ أجــاب الوالــد :هــذا
برتقــال وبرتقــال حيفــا برتقــال! إنــه ال يشــبه برتقــال البــاد ،فتبســم مســعود
ـت
وعلــم أن املــذاق هــو مــذاق النفــس والبــال اهلــادئ .أهنيــت طعامــي وخرجـ ُ
مــن جديــد للســاحة ،فالــكل كان ينتظــرين ويريــد أن يســألني ،فأنــا أول الغيــث
بعــد جفـ ٍ
ـاف طويـ ٍ
ـل.
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4
قبــل اهل َّبــة اجلامهرييــة التــي قادهــا مهنــد احللبــي ورفاقــه كانــت احلركــة
داخــل الســجون قليلــة ،فالداخلــون قلــة وكذلــك اخلارجــون ،وهلــذا الســبب
حظيــت باهتــام مــن قبــل األرسى ،وكان الســؤال املتكــرر عــى لســان اجلميــع
هــو :هــل تــم كــر كتفــك؟ والدافــع هلــذا الســؤال كانــت الصــورة التــي تــم
التقاطهــا يل أثنــاء اعتقــايل ،حيــث بــدا لــكل مــن شــاهدها أن كتفــي قــد ُكــرت.
فقــد كان مســتوى العنــف مــن قبــل املســتوطنني يف العفولــة أكــر بكثــر ممــا
يتصــور العقــل ،لقــد كان اســتخدام القــوة والعنــف مبال ًغــا فيــه .وهكــذا هــم
يؤمنــون بــأن القــوة املفرطــة تصنــع األمــن وختلــق ميزا ًنــا مــن الــردع ،بحيــث
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تُرهــب اخلصــم ُ
وتــدث يف نفســه هزيمــة كــرى قبــل أن تقــع املعركــة ،هكــذا
اعــرف شــارون عــام  1989بــأن التوســع يف القتــل والعقــاب اجلامعــي ُيــدث
هزيمــة نفســية يف القلــب وتدفعهــم نحــو اهلــروب واالستســام ،لقــد خــاب
ظنــه ،إن الضغــط ال يصنــع فينــا إال قابليــة االنفجــار ،والظلــم الواســع والقهــر
املســتمر يرفــع مــن مســتوى وعينــا وينمــي يف قلوبنــا روح التضحيــة واملقاومــة،
وإن أســلوب اجلنــود املــروع وهــم ينهالــون بالرصــاص عــى طفــل حيمل ســكينًا
ال يولــد فينــا ســوى مهنــد احللبــي.
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لقــد حاولــوا كــر ذراعــي كــا حاولــوا كــر إراديت ونفســيتي يف بلــديت
العريقــة مــن خــال ممارســتهم للعنــف الالحمــدود واعتقــال األطفال والشــيوخ،
لكنهــم خابــوا وسيخســئون إن شــاء اهلل يف كل مــرة كــا يتجرعــون كأس اهلزيمــة
كل يــوم مــع أطفــال ونســاء القــدس والضفــة.
لقــد كانــت حكايــة كــر ذراعــي منتــرة بــن األرسى ،ومل يصافحنــي
أحــد إال ســألني عــن ذلــك ،ومــن العجــب أن والــدي يف زيارتــه األوىل يف
الســجن وجــه ســؤاله األول يل :هــل كــروا ذراعــك عنــد حلظــات االعتقــال؟
دار حديــث طويــل بينــي وبــن اإلخــوة األرسى ،لكننــي كنــت شــارد الذهــن
ُأفكــر يف حيــاة األرسى ربــا ألننــي ال أرى ســوى احلديــد والقضبــان واألبــواب
املغلقــة التــي تفتــح كل نصــف ســاعة مــن أجــل الدخــول واخلــروج للســاحة،
خيــرج األرسى الســاعة الســابعة والنصــف للعــدد يف الصبــاح ،ويدخلــون وقــت
الظهــرة الســاعة العــارشة والنصــف ،ثــم خيرجــون بعــد نصــف ســاعة حتــى
الســاعة الســابعة مســا ًء.
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األرسى ال يتناولــون ســوى وجبتــن مــن الطعــام وإدارة الســجون
توفــر هلــم ثــاث وجبــات ،الغــرف مقســمة بــن التنظيــات كل حســب حجمــه
ومحــاس مفصولــة عــن فتــح ،والفصــل حــدث مؤخـ ًـرا يف ســجون الشــال بعــد
خطــف املســتوطنني الثالثــة يف يونيــو (حزيــران) 2014م ،أمــا فصــل اجلنــوب
فقــد كان مبكـ ًـرا وحــدث بعــد االنقســام بــن فتح ومحــاس يف اخلــارج ،واألرسى
مل يشــاركوا يف االقتتــال الداخــي ،وليــس هلــم عالقــة ال قبــل وال بعــد بذلــك،
ولكــن شــظايا االنفجــار أصابتهــم وكان رشر االنقســام كالقــر.
واليــوم الفجــوة بــن فتــح ومحــاس ولألســف كبــرة جــدً ا .رشد ذهنــي
بعيــدً ا عمــن حــويل ومل أنتبــه إال عــى صــوت مكــرات الصــوت حيــث طلــب
الســجان منــا الدخــول بســبب انتهــاء وقــت الفــورة .أثــار انتباهــي رسعــة
ـورا ،الــكل وقــف عــى بــاب غرفتــه ،مل
االســتجابة لألمــر ،فقــد انتظــم األرسى فـ ً
أر مــن قبــل هــذه اجلديــة وهــذا املســتوى مــن االلتــزام واالنضبــاط فأنــا تعــودت
أن أشــاهد يف مدارســنا الســلوك غــر املنضبــط للطــاب ،كان الدخــول إىل
ـرا ،مــا هــذا الــذي أراه اليــوم؟!
الصفــوف ومــا زال يكلــف األســاتذة عنــا ًء كبـ ً
هــل ألن املصلحــة العليــا تتطلــب الرسعــة يف دخــول الغــرف حتــى ال يتــم
االنتقــاص مــن هــذا االنجــاز الــذي جــاء بفعــل تضحيــات آالف األرسى
ومعاناهتــم الطويلــة؟ ال شــك أن احليــاة ختتلــف يف الســجن ،والعوامــل املؤثــرة
يف حيــاة النــاس تتشــابه وكذلــك األدوار.
إن للقــوة أثـ ًـرا يف النفــس الســيام إن كانــت متــارس بأيــدي عــدو ،ومــن
هنــا ينبــع أســاس االنضبــاط ،وإال بــاذا أفــر ســلوك كثــر مــن األرسى حينــا
يكــون الــردد يف االســتجابة للقــرار إن كان مصــدره الــذات ،تدخــل إدارة
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الســجن لعــدد الصبــاح يف الســاعة اخلامســة ونصــف فيكــون اجلميــع عــى قــدم
وســاق ،يســبق ذلــك نــداء الصــاة بقليــل فــا يســتجيب إال القليــل.
يدعــو األخ املــوكل باللجنــة الثقافيــة للجلســات الثقافيــة والعلمية فيتكئ
الكثــر مــن األرسى ويتكاســلون ،لكنهــم ال يــرددون حلظــة واحــدة إن دعاهــم
الســجان لدخــول الغــرف ألي ســبب كان ،وقــد أجابنــي أحــد األرسى عــى هــذا
ـت أن واقــع احلركــة األســرة اليــوم ليــس كــا هــو باألمــس.
االســتهجان ،وعلمـ ُ
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ـت إىل الغرفــة مــرة أخــرى وتعرفــت عــى إخــوة جــدد ،وبدأ يتســلل
دخلـ ُ
إىل نفــي شــعور غريــب ،فأيقنــت أننــي يف هــذه الســاعات القليلــة تعرفــت عــى
عاملــي اجلديــد بــكل جتلياته.
بعــد عــدد املســاء ُوضعــت وجبــة العشــاء ،وكانــت مكونة مــن فاصولياء
بيضــاء باإلضافــة إىل األرز األبيــض .أهنينــا األكل وقــام أحدهــم بغســل أواين
الطبــخ ،وآخــرون يشــطفون األرض ،رأيــت أن األرسى يقســمون أنفســهم بــن
طبــاخ وعــال تنظيــف داخــل الغــرف ،واألدوار تتنقــل بــن اجلميــع ،بعــد أن يتــا
تنظيــف الغرفــة جلســنا مجي ًعــا حــول مائــدة مــن املكــرات واملرشوبــات وبــدأوا
يرحبــون يب ،إهنــا عــادة مــن عــادات األرسى يتــم مــن خالهلــا الرتحيــب بالقــادم
اجلديــد والتعــرف عليــه ،دار حديــث طويــل يف الغرفــة ،وكان املطلــوب منــي
اإلجابــة عــن كل ســؤال.
مــن أهــم األســئلة التــي وجهــت يل يف تلــك الليلــة والحقتنــي حتــى
نفــذت العمليــة؟ ومــا هــو الدافــع األســايس لذلــك؟ كان
اللحظــة :كيــف
َ
املطلــوب منــي احلديــث عــن الــذات واملشــاعر النفســية التــي أمحلهــا ،باختصــار
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كان املطلــوب منــي احلديــث عــن (األنــا) و(األنــا) يف الســجن مذمومــة ،مذمــوم
مــدح الــذات واحلديــث عــن النفــس والبطــوالت الذاتيــة ،وهــذه الســمة مــن
أهــم الصفــات املحمــودة لــدى األرسى ،ويف ذات الوقــت عجيبــة وغريبــة،
فهــم عــرب يعشــقون الــذات واملديــح وال يعرفــون ســوى (األنــا) ،فكيــف
يكــون األرسى عر ًبــا ويكرهــون مــن يتحــدث عــن نفســه ،حتــى إهنــم يذمــون
مــن يتحــدث عــن نفســه ،وهنــاك بعــض الشــخصيات املشــهورة واملعروفــة لدى
األرسى والتــي تنتمــي إىل هــذه الفئــة املذمومــة مــن النــاس ،حتدثــوا عــن خالــد
أنــه طلــب مــن القــايض حكـ ًـا مؤبــدً ا بــدل احلكــم الــذي ُطلــب لــه وهــو 20
عا ًمــا حتــى يقــال إنــه حمكــوم مؤبــد ،وذاك أمحــد يتحــدث أنــه قتــل وأصــاب ،ويف
احلقيقــة مل يفعــل شــي ًئا ،وعندمــا اعــرف بالتحقيــق قــال لــه املحقــق :أعــرف أنك
تكــذب وال تقــول احلقيقــة ،إن شــهرة املــدح وحــب الــذات وحــب الشــهرة دفــع
ثمنهــا الكثــر مــن األرسى نتيجــة حصائــد ألســنتهم.
لقــد دفعنــي اإلخــوة دف ًعــا للحديــث عــن نفــي وكيــف متــت العمليــة
وكيــف تــم اعتقــايل؟ مل أعــرف أن منهــم مــن يرتبــص يب ليكتشــف شــخصيتي،
وهــل أنــا ممــن حيبــون الظهــور ويف ســبيلها ال ُيبــايل بــأن هيــدم البيــوت ويبيــع
األوطــان ،أرهقــوين باألســئلة وبــدأت أقــص عليهــم احلكايــة التــي بــدأت مــع
بائــع اخلبــز ابــن العرشيــن عا ًمــا الــذي جتهــز للمــوت كمــن يتجهــز للقــاء حبيبته،
هكــذا قــال يل ابــن عمــي يــوم خروجــي.
ـت اخلامــس
ـت وكنـ ُ
ـأت وترعرعـ ُ
هنــاك يف قريــة العرقــة غــرب جنــن نشـ ُ
بــن اإلخــوة واألخــوات الســبعة ،الوالــد فــاح متواضــع حمــدود الدخــل واألم
ـرا يســع فلســطني وجغرافيــة العــامل ،بيــت
ربــة بيــت حتمــل بــن جنبيهــا قل ًبــا كبـ ً
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مثــل كل بيــت فلســطيني ،إمــا بيــت شــهيد وإمــا بيــت أســر وإمــا بيــت جريــح،
كان أليب حــظ يف الســجن.
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أمــي وأيب مــن جيــل مــا بعــد اهلزيمــة نكســة  ،67حيلــو للبعض أن يســمي
هــذا اجليــل جيــل الوعــي حيــث أخذ الشــعب الفلســطيني يف هــذا اجليــل وألول
مــرة زمــام املبــادرة مــن يــد قيــادة الثــورة يف اخلــارج ،حيــث فشــلت يف املهمــة
امللقــاة عــى عاتقهــا وهــي حتريــر فلســطني ،وكان قــراره التارخيــي بــأن فجــر
الثــورة وفجــر انتفاضــة احلجــارة عــام 1987م ،فاألجــواء التــي قــدر اهلل يل فيهــا
احليــاة كانــت مشــحونة باحلــس الوطنــي واألخالقــي والشــعور الكبــر بالظلــم
ـدي إهنــاء حظهــا مــن
املتواصــل الــذي ال ُيــرى لــه هنايــة ،لقــد قــدر اهلل عــى والـ ّ
العلــم ،ولكــن الواقــع املريــر الــذي عاشــه والــدي كــا عاشــه ويعيشــه كثــر مــن
أبنــاء الشــعب الفلســطيني؛ حــال دون حتقيــق أحالمنــا ،إهنــم يرسقــون احللــم
وحيطمــون األمــل ويزرعــون يف قلوبنــا اليــأس لكــي نرحــل ولكنهــم خابــوا
وخــروا.
ـرا ،فتفوقنــا يف الدراســة وانتظم
بــذل الوالــد مــن أجــل تعليمنا جهــدً ا كبـ ً
أخــوان يل يف الدراســة اجلامعيــة وخترجــا منهــا ،وبعــد أن كان األمــل معقــو ًدا
عليهــا خــاب ظــن أيب ،فالوظيفــة يف بالدنــا وحتــت االحتــال مثــل املعــدن
الفريــد ،االحتــال ُيمثــل الســبب األبــرز يف هــذه املعضلــة الكــرى حيــث يقيض
عــى أي فرصــة للتنميــة االقتصاديــة للشــعب الفلســطيني.
يريــد مــن شــبابنا أن يتحولــوا إىل مجــوع غفــرة مــن العاطلــن عــن
العمــل حتــى ال يبقــى أمامهــم ســوى خياريــن أحالمهــا مــر ،إمــا الذهــاب إىل
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الداخــل املحتــل للعمــل ،وبذلــك يكســب عاملــة رخيصــة تدعــم اقتصــاده،
وإمــا اهلجــرة مــن البــاد .وهنــاك ســبب ال يقــل خطــورة عــن العامــل الســابق
خصوصــا
وهــو أن الوظيفــة يف بالدنــا ويف ظــل الفســاد االجتامعــي والســيايس
ً
ذلــك االنقســام مرهونــة بالواســطة والرشــوة ومقرونــة يف أحيــان كثــرة باالنتــاء
احلــزيب والتنظيمــي؛ لذلــك مل يكــن هنــاك مــن خيــار أمــام إخــواين ســوى التوجه
لســوق العمــل يف الداخــل املحتــل حيــث إن أجــر العامــل يف الداخــل املحتــل
ثالثــة أضعــاف أجــر العامــل يف الضفــة ،وهــذه معضلــة أخــرى لألســف
الشــديد ،فالعامــل يف بالدنــا ال حيصــل عــى كامــل حقوقــه وال عــى احلــد األدنى
مــن األجــور ،وهكــذا يتحــول معظــم شــبابنا أليــدي عمــل رخيصــة يف ســوق
العمــل الصهيــوين عــدا التعــرض اليومــي للتحــرش األمنــي مــن خمابــرات العدو
التــي تســعى يف كثــر مــن األحيــان لتجنيــد الشــباب للعمــل يف األجهــزة األمنيــة
الصهيونيــة ،وهــذه القضيــة مــن أهــم األهــداف التــي ســعى العــدو الصهيــوين
لتحقيقهــا مــن خــال الســاح للشــباب الفلســطيني بالعمــل يف الداخــل املحتل.
خصوصــا أن
لقــد أحــس أيب بالعــبء الــذي تعجــز عــن محلــه اجلبــال
ً
أخــي الــذي يكــرين تفــوق يف الدراســة الثانويــة ويريــد االلتحاق باجلامعــة ،لكنه
استشــعر ثقــل احلمــل واختــر الطريــق وذهــب للعمــل يف الداخــل املحتــل.
أكملــت دراســتي الثانويــة وحصلــت عىل معــدل  % 84يف الفــرع العلمي
وفاقــت هــذه النتيجــة كل التوقعــات ،وكانــت الفرصــة كبــرة ،لكنــه خالــط هذه
الفرصــة أســى كبــر مــن الوالديــن الســيام أيب ،فقــد كان كمــن وقــع بــن ناريــن،
اإلنجــاز الكبــر الــذي حققتــه وغيــاب القــدرة املاديــة املتاحــة للدراســات العليا،
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وكانــت املبــادرة الفوريــة منــي وقلــت لــه إننــي ال أنــوي إكــال التعليــم اآلن،
وعندمــا حيــن الوقــت وتتهيــأ الظــروف لــن أتوانــى عــن االلتحــاق باجلامعــة.
وكان لقــراري وقــع كبــر يف النفــس الســيام أن الوالــد استشــعر منــه
مقاســمته اهلــم واملســؤولية ،فقــد أرفقــت موقفــي هــذا بأننــي ســأعمل معــه جن ًبا
إىل جنــب كــي أعينــه عــى نوائــب الدنيــا ،وكذلــك أثــار قــراري اســتغراب كثــر
مــن األصحــاب واألصدقــاء القريــب منهــم والبعيــد ،لقــد نبــع قــراري مــن
أعــاق نفــي وكنــت عــى يقــن بــأن اللحظــة التــي ســأعود هبــا إىل التعليــم لــن
تكــون بعيــدة إن شــاء اهلل.
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وبعــد أيــام قليلــة عقــدت العــزم وتوجهــت للداخــل املحتــل وبالتحديــد
إىل قريــة الكســيفة البدويــة ،وهــي مــن قــرى شــال فلســطني التــي مل هتجــر عــام
1948م ،وربــا كان للرتكيبــة الســكانية الــدور األهــم يف بقائهــا حيــث يســكنها
مبكرا
أغلبيــة مــن البــدو ،فبــدو الشــال كان قــرار مشــاركتهم باجليش الصهيــوين ً
وقبــل قيــام دولــة الكيان كام يذكر املــؤرخ الصهيوين إيالن بابيــه يف كتاب التطهري
العرقــي ،ويتحمــل البدو مســؤولية طرد ســكان اجلليل املســلمني حيث شــاركوا
يف أعــال العصابــات الصهيونيــة التــي اســتهدفت الســكان املســلمني ،وهنا البد
مــن التذكــر بمســألة مهمــة وهــي أن بــدو شــال فلســطني تعتــر مشــاركتهم يف
املؤسســات األمنيــة الصهيونيــة أكــر بكثــر من بــدو اجلنــوب ،وأن بــدو اجلنوب
مازالــت ظاهــرة التجنيــد منبــوذة بينهــم بعكــس بــدو الشــال الذيــن يفخــرون
باالنتســاب إىل وحــدات اجليــش وقــوى األمــن ،وربــا يكــون عامــل اســتهداف
البــدو مــن قبــل العــدو الصهيــوين وحماولــة طردهــم وجتميعهــم يف بعــض
القــرى هــو الســبب يف هــذه الظاهــرة وارتفــاع احلــس الوطنــي والدينــي لدهيــم.
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كانــت املهنــة األوىل التــي مارسـتُها هــي العمــل كمســاعد خبــاز ،مل يكــن
هــذا اخليــار عــن ســابق جتربــة وإنــا كان املجــال األول الــذي ُأتيــح يل الفرصــة
للعمــل فيــه .اجتهــدت يف العمــل وتعلمــت املهنــة بإتقــان ،ورغم ذلك مل أســتمر
طويـ ًـا يف هــذا العمــل حيــث جــرى خــاف بينــي وبــن صاحــب املخبــز عــى
األجــر الــذي أتقاضــاه فهــو ال يصــل إىل احلــد األدنــى.
لقــد كان يســتغلني أســوأ اســتغالل؛ ألننــي ال أملــك ترصيــح عمــل،
وقــد اســتغل هــذا األمــر كــا يفعــل كثــر مــن أربــاب العمــل اجلشــعني بكثــر من
العــال عــدا أننــي ال أجــد مســكنًا يؤوينــي هنــاك ومل يعمــل عــى توفــر مســكن
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يل ســوى أنــه أرشــدين إىل خرابــة (بيــت مهجــور) للســكن فيــه ،وقــد تعرضــت
حلادثــة يف ذات الســكن وكان هلــا دور يف قــرار توقفــي عــن العمــل ،وأثنــاء النــوم
ـرا أشــعر بــأن أحــدً ا يراقبنــي وكنــت أســمع أصــوات أقــدام تــأيت كل
كنـ ُ
ـت كثـ ً
ـرا مــا فتشــت وبحثــت عــن مصــدر تلــك
ليلــة متوجهــة نحــوي ،ورغــم أننــي كثـ ً
األصــوات ،لكننــي مل أجــد أحــدً ا وال أثـ ًـرا.
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حدثــت صاحــب املخبــز بذلــك فقــال يل :اســكن داخــل املخبــز.
وبالفعــل ســكنت هنــاك ومل متـ ِ
ـض ليلــة واحــدة حتــى بــت أســمع كل ليلــة طر ًقــا
شــديدً ا عــى بــاب املخبــز يوقظنــي مــن نومــي العميــق يف منتصــف الليــل ،لقــد
كانــت الطرقــات شــديدة لدرجــة مل أســتطع فيهــا النــوم ،بعــد حــدوث كل هــذا
عزمــت عــى تــرك العمــل دون أي تــردد ومحلــت نفــي وعــدت إىل القريــة ،ويف
ـي العمــل معــه يف مطعمــه املتواضــع،
ذات اليــوم جــاء ابــن عمــي وعــرض عـ ّ
وافقــت بــرط أنــه عندمــا حتــن يل الفرصــة للعمــل مــرة أخــرى يف الداخــل
املحتــل ســأترك العمــل عنــده ،اتفقنــا عــى هــذا الــرط ،ويف اليــوم التــايل ذهبــت
للمطعــم وبــدأت عمــي اجلديــد الــذي مل يكــن يل كذلــك جتربــة مــن قبــل بــه.
كانــت وظيفتــي األوىل هــي إيصــال الطلبــات إىل الزبائــن يف املكاتــب
وأماكــن العمــل ،ومضــت األيــام ورافقهــا كثــر مــن املواقــف الطريفــة منهــا
املحــرج وتــارة منهــا املضحــك والغريــب ،وأذكــر أحــد املواقــف التــي لــن
أنســاها أبــدً ا ملــا ســبب يل ذاك املوقــف مــن إحــراج؛ فقــد جاءنــا طلــب إىل أحــد
املراكــز وقمــت بتحضــر الطلبيــة بعــد أن أبلغنــي ابن عمــي بمــكان الطلب وهو
مركــز نســائي للتجميــل ،توجهــت للمركــز عــى وجــه الرسعــة وعندمــا وصلت
قــرأت عــى بــاب املركــز يافطــة تشــر أن املــكان مفتــوح ،دفعــت البــاب بقدمــي
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ودخلــت وإذا يب بــن رسب كبــر مــن النســاء والفتيــات وقــد أصابتهــن الدهشــة
واحلــرة وكأهنــن مل يريــن رجـ ًـا مــن قبــل ،ومل متـ ِ
ـض حلظــات وإذا بطفــل بعمــر
الســابعة يمــر بجانبــي فســألته :أيــن املســؤولة عــن املركــز؟ مل أكمــل ســؤايل وإذا
بمديــرة املركــز قــد أصاهبــا الذهــول تدفعنــي بيدهــا للخــروج ،بــدأت تســألني
مــن الــذي أدخلــك؟ واعتــذرت هلــا عــا بــدر منــي ،وقلــت هلــا :مل أعــرف أنــه
مركــز للتجميــل وخــاص بالنســاء.
قبلــت اعتــذاري ووعدهتــا أن ال تتكــرر مثــل هــذه الظاهــرة ،و ُعــدت
للمطعــم ومل أخــر أحــدً ا بــا حصــل .ويف اليــوم التــايل بعــث يل ابن العم وســألني
عــا حــدث ،قلــت لــه إن جــز ًءا مــن املســؤولية عــا حــدث يقــع عليــك ،فأنــت
مل ختــرين أنــه مركــز خــاص بالنســاء ،ولــو كنــت أعلــم ملــا حــدث مــا حــدث
أمضيــت مــا يقــارب الشــهرين يف املطعــم حتــى جــاءين عــرض عمــل يف خمبــز يف
مدينــة أم الفحــم يف الداخــل املحتــل ،مل أتــردد بالقبــول وأبلغــت ابــن عمــي عــا
أنــوي ومل يعــارض ،فاالتفــاق بيننــا كان هكــذا ،فرحــت هبــذا العــرض ،فمجــال
العمــل هــو مــا أرغــب فيــه وهــو صناعــة اخلبــز ،واملــكان يف مدينــة أم الفحــم
وهــي ومــن أقــرب املــدن إىل جنــن ،وأهلهــا خــر نــاس ويشــبهوننا يف عاداهتــم
وهلجتهــم ،واألجــر أفضــل.
صحيــح أننــي ســأجازف بالدخــول للداخــل املحتــل ،لكــن ما يواســيني
أن آال ًفــا مؤلفــة مــن العــال املســاكني يعملــون يف ذات الظــروف ويتعرضــون
لــذات املحــن والصعــاب فــا مــكان يؤوهيــم وال ضامنــة ألرواحهــم فهــم
مالحقــون مــن الرشطــة وحــرس احلــدود؛ ألن األغلــب يعمــل بــا تصاريــح
العــال يعانــون معانــاة شــديدة يف الداخــل وال أحــد يأمــن منهــم عــى نفســه ،فال
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يــكاد يمــي يــوم إال بإصابــة أحدهــم أو مــوت أحدهــم ،وقــد تــوىف قريــب يل
أثنــاء عملــه ،وكان وقــع املصيبــة عــى األهــل كبــر جــدً ا ،ومــن أهــم األســباب
التــي أ ّدت لوفاتــه غيــاب القبعــات الوقائيــة أثنــاء العمــل ،فلــم يكــن رب العمــل
ـرا بوســائل األمــان للعــال؛ ألن الرقابــة معدومــة وال يوجــد حماســبة،
مهتـ ًـا كثـ ً
والعــال خمالفــون عــى األغلــب وال يملكــون تصاريــح.
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ذهبــت وقــد كنــت أعلــم مقــدار اخلطــر الــذي ســيلحق يب نتيجــة هــذا
القــرار ،فالدخــول ليــس باألمــر الســهل وقــد أتعــرض ألخطــار كثــرة ،هنــاك
مــن يتــم اعتقالــه وخيــر الكثــر؛ ألن الطريــق عــر التهريــب ثمنــه كبــر بالنســبة
لعامــل يعتمــد عــى عملــه مــن أجــل قــوت يومــه.
الثمــن املطلــوب للمهربــن يســاوي عمــل عــدة أيــام ،ومــن العــال مــن
يتعــرض إلصابــة أثنــاء تســلقه اجلــدار أو النــزول عنــه فالعمليــة خطــرة وال
ختضــع ألي معايــر علميــة أو أخالقيــة؛ فاملهــرب مهــه األول واألخــر جنــي
املــال ،ولألســف الشــديد هــذه الظاهــرة منتــرة وال ختضــع ألي رقابــة أو
حماســبة مــن قبــل الســلطات املحليــة الســيام أن احلديــث يف أحيــان كثــرة عــن أن
بعــض املهربــن مرتبطــون مــع الشــاباك ملعرفــة مــن يدخــل ومــن خيــرج ،وإبقــاء
هــذه الظاهــرة حتــت الســيطرة غــر املبــارشة ،وأن املهــرب ال يوفــر أدنــى معايــر
فالســلم الــذي يتــم وضعــه عــى اجلــدار مــن أجــل تســلقه
الســامة أثنــاء عملــهُ ،
مــن الطــرف اآلخــر يكــون يف أغلــب األحيــان بال ًيــا وال يصلــح للعمــل ،واحلبــل
فكثــرا مــا يقــع العــال أثنــاء
عــى اجلهــة األخــرى حيمــل ذات املواصفــات،
ً
صعودهــم أو نزوهلــم ،ويف أحيــان كثــرة يتــم تــرك املصــاب يف مكانــه وال تقــدم
ـم اجلميــع مغــادرة املــكان قبــل دخــول حــرس احلــدود ،مــن
لــه املســاعدة؛ ألن هـ ّ
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حســن حظــي أن عمليــة العبــور قــد تيــرت ووصلــت للمحطــة األخــرة.
لقــد كانــت ســيارة خاصــة خمصصــة لـــخمسة ركاب ،صعدنــا عــى متــن
ـخصا ،منّــا مــن هــو حتــت األقــدام ومنّــا مــن
الســيارة وكنــا نقــارب الـــ  30شـ ً
هــو واقــف بــا مــكان جيلــس عليــه ،بدأنــا باملســر وبــدأت األفــكار تــراودين،
لــو أن حاد ًثــا وقــع ،مــاذا ســيحدث لكثــر منــا؟! أمضينــا يف الطريــق مــا يقــارب
ســت ســاعات كانــت كل ســاعة كامئــة ســاعة ،وصلنــا إىل أم الفحــم الســاعة
صباحــا يــوم اجلمعــة ،ذهبــت للمــكان املخصــص لنــا وكان قــرب
الســابعة
ً
ســكن األصحــاب وأبنــاء العمومــة ،مل يكــن يــوم اجلمعــة يــوم عمــل ،لذلــك مل
أتوجــه ملــكان العمــل ،وجــاء اليــوم التايل توجهــت للعمــل وتفاجــأت أن أجهزة
العمــل ختتلــف عــا أعــرف ،وقــد واجهــت صعوبــة بالتعامــل مــع هــذه اآلالت،
ورسعــان مــا تغلبــت عــى هــذه الصعوبــة ،فكــا أبدعــت يف العلــم أبدعــت يف
العمــل.
كنــت أحــب عمــي وأكــره الكســل ،هكــذا تعلمــت مــن أيب أن يــأكل
الرجــل مــن كــدّ يــده ،وقــد أثنــى رســول اهللعــى الرجــل الــذي يــأكل مــن
ـرا يف التعــرف عــى تفاصيــل هــذا العمــل،
كــدّ يــده ،لذلــك بذلــت جهــدً ا كبـ ً
متصفحــا عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
ويف أوقــات الفــراغ أقــي وقتــي
ً
وخصوصــا الفيــس بــوك ،وهــذه ظاهــرة جديــدة منتــرة يف جمتمعاتنــا العربيــة
ً
عامــة واملجتمــع الفلســطيني خاصــة ،كنــت أتابــع كل جديــد.
ـاحا ذا حديــن ،لك ـ ْن هنــاك جمــال
صحيــح أن هــذه الوســائل تعتــر سـ ً
كبــر جــدً ا لالســتفادة منهــا ،فهــي وســيلة مــن أهــم وســائل املعرفــة ملــن أرادهــا
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والعكــس صحيــح ،ولألســف الشــديد أن اإلحصائيــات تشــر إىل أن العــرب يف
الغالــب يســتخدمون هــذه الوســائل لتصفــح املواقــع اإلباحيــة وبرامــج التســلية
والرتفيــه ومــلء الفــراغ حيــث خيضــع فيهــا املســتهلك لعبوديــة رشكات التجــارة
واالســتثامر التــي ال هيمهــا ســوى الربــح عــدا الغايــات التــي تقــف خلفهــا
تلــك الــركات والتــي هتــدف حلــرف الشــباب العــريب واملســلم عــن االهتــام
بقضاياهــم الكــرى مثــل التنميــة واحلريــة واالســتقالل ،وهــذا األمــر ال خيفــى
إال عــى جاهــل.
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ـت جهــدً ا بــأن تكــون هــذه الوســيلة للنفــع ،وحاولــت اســتغالل
لقــد بذلـ ُ
هــذه الوســائل ملتابعــة قضايــا العــرب واملســلمني يف العــامل ،صحيــح أن مأســاتنا
يف فلســطني تتجــاوز كل املــآيس ،لكــن ذلــك ال يعنــي أن ال نشــارك املظلومــن
يف كل مــكان شــعورهم بالظلــم والقهــر ســواء كانــوا مســلمني أم غــر ذلــك،
فالظلــم ظلــم مهــا كان ،والديــن يفــرض عليــك أن تقــف بجانــب املظلومــن
بغــض النظــر عــن ديانتهــم ،فيجــب أن نحــزن عــى احلــرب األهليــة يف جنــوب
الســودان كــا نحــزن عــى احلــرب األهليــة يف ســوريا ،وأن نحــزن عــا حيــدث
للســود يف أمريــكا كــا نحــزن عــى املســلمني يف بورمــا ،لكن ظلت مأســاة شــعبنا
تطغــى عــى كل املــآيس ،حيــث إن مــآيس العــامل تنتهــي ومأســاتنا ال تنتهــي ،وكــا
يقــول املثــل الــرويس :املأســاة التــي تنتهــي خــر مــن التــي ال تنتهــي أبــدً ا ،ونحــن
مل تنتـ ِـه مأســاتنا منــذ  100عــام.
وهكــذا وبعــد أشــهر مــن العمــل يف املخبــز جــاءت الــرارة التــي
أشــعلت القــدس بنارهــا لتحــول اهتاممــي نحــو القــدس واألقــى.
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6
إنــه يشــبه الفتــى الــذي هـ َّـز الــرق األوســط ســامر محــاد ،هكــذا كان
مهنــد احللبــي ابــن جامعــة القــدس الــذي أشــعل هليــب الثــورة يف القــدس بدمــه
الطاهــر الزكــي ،كان مهنــد مثــال املغــوار البطــل الــذي صنــع املعجــزات وهــو
ال يملــك مــن اإلمكانيــات ســوى اإليــان العميــق بعدالــة القضيــة ،أغــار مهنــد
احللبــي عــى ق ّطــاع الطــرق اســتجابة لنــداء القــدس وحرائــر فلســطني بســكينه
الصغــرة؛ ليصنــع معجــزة هــزت كيــان االحتــال وأحيــت لــدى األمــة األمــل
مــن جديــد ،لقــد تناقلــت كل وســائل االعــام ومواقــع التواصــل االجتامعــي
صــور مهنــد احللبــي وهــو يطعــن بســكينه الصهاينــة ويغنــم ســاح أحدهــم ثــم
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يبــدأ بإطــاق النــار فيقتــل اثنــن مــن احلاخامــات ويصيــب آخريــن ،لقــد قــدم
مهنــد شــجاعة منقطعــة النظــر تنــادي الشــعب الفلســطيني أن ســروا عــى مــا
ســار عليــه مهنــد.

لقــد حتــول مهنــد احللبــي إىل أســطورة وأصبــح ُم ْل ِه ًــا لــكل الشــباب
الذيــن ســاروا عــى ذات الطريــق والــذي جــاء ليســر عــورة الســلطة التــي
قمعــت املقاومــة ،وهكــذا تســارعت األحــداث وبــدأت أفــواج مــن الشــباب
والفتيــات واألطفــال الصغــار تنهــض نحــو األقــى؛ ليفــدوا بدمهــم الطاهــر
مقدســات األمــة وعرضهــا املغتصــب.
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مهنــد احللبــي حمطــة تارخييــة توقفــت فيهــا اإلنســانية أمــام هــذا النموذج
الفــذ منقطــع النظــر ،قــال حممــد حســن هيــكل عــن الرجــال العظــام« :هنــاك
رجــل يصنــع التاريــخ ويقــود أمتــه نحــو التقــدم والنمــو واالزدهــار وهنــاك
رجــال تصنعهــم األمــم ،فســرهتم يف احلقيقــة هــي تاريــخ أمــة وليــس تاريــخ
رجــل» .لقــد كان مهنــد بحــق صان ًعــا للتاريــخ ،لكــن مهنــد شــأنه شــأن الكثــر
مــن عظــاء األمــة الذيــن طمرهتــم ظواهــر التخلــف واالنحطــاط ،فاليــوم يعلو
شــأن الســفلة والســفهاء وحيــط فيــه شــأن الكبــار والعظــام ،األمــم املتقدمــة
هــم األمــة أمثــال مهنــد الذيــن
تُعــي مــن شــأن الرجــال الذيــن حيملــون ّ
يعيشــون ويموتــون مــن أجــل قضاياهــم الكــرى ،ونحــن اليــوم نباهــي بــا
يســمون _نجــوم األمــة_ مــن ممثلــن وراقصــات ومغنيــات ال غايــة هلــم ســوى
حتطيــم ثقافــة األمــة ،ونشــأة جيــل حيمــل بــن جنبيــه جاهليــة االســتعامر ،وهــذا
ليــس للعمــوم؛ ولكنــه مبنــي عــى األعــم واألغلــب ،فالناظــر إىل إعالمنــا
العــريب بكافــة أشــكاله تتجــى أمامــه هــذه احلقيقــة.
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تقــدم مهنــد بدمــه لرياكــم إر ًثــا حضار ًيــا عظيـ ًـا جمبـ ً
ـول بدمــاء الشــهداء
ً
زلــزال أصــاب األمــة يف
ومــداد العلــاء واملثقفــن .لقــد كانــت عمليــة مهنــد
عمقهــا التارخيــي ليحيــا فيهــا عمــر وعــي وصــاح الديــن ،لقــد زلزلنــي مهنــد
كــا زلــزل أصحــاب الضمــر احلــي .مهنــد حاكــى صــاح الديــن وقــال لنــا
بســكينه ومسدســه املســلوب مــن خــر مغتصبيــه إن النــاذج التارخييــة قابلــة
للتكــرار ،فهــل أصابــت ســهام مهنــد قلــوب أحبتــه؟!
لقــد التقــط األطفــال الرايــة واســتوعبوا رســالة مهنــد ،فكانــوا نِعــم
اخللــف خلــر ســلف ،وقــد أصابنــي مــا أصاهبــم والمــس مهنــد شــغاف قلبــي
فتشــوقت ملحــاكاة البطــل ابــن الرابطــة اإلســامية (اإلطــار الطــايب حلركــة
اجلهــاد اإلســامي) يف جامعــة القــدس .مخســة أيــام مـ َّـرت بعــد استشــهاد مهنــد
حــن صعــدت القطــار الــذي يســر نحــو األقــى وكانــت أعظــم عــى نفــي
مــن اجلبــال ،جــال يف خاطــري كثــر مــن األفــكار دون توقــف ،وانشــغل البــال
بــا انقطــاع ،وظــل القلــب خيفــق وازدادت دقاتــه حتــى ذهــب النــوم منــي،
وهكــذا ومــع اســتمرار أفــواج الشــهداء التــي متيض يف طريــق انتصارهــا لألقىص
وحماولــة التمــرد عــى الواقــع املخــزي واملريــر الــذي متــر فيــه األمــة العربيــة عامــة
والشــعب الفلســطيني خاصــة.
زادت يف نفــي روح اجلهــاد والشــهادة مــا دفعنــي أكثــر يف ا ُملــي يف
ذات الطريــق ،فاألمــل بــدأ يكــر وحالــة اليــأس بــدت وكأهنــا ســحابة صيــف
انقشــعت وزالــت ،وعــاد الشــعب الفلســطيني مــن جديــد ليجــدد شــبابه روح
الثــورة وليثبــت للعــامل أن القضيــة لــن متــوت وأن وراءهــا مطال ًبــا حقيق ًيــا ال يثنيه
أحــد عــن حتقيــق آمالــه؛ ألن قضيتــه عادلــة ومقاومتــه مرشوعــة.
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تــرددت يف البدايــة وقلــت يف نفــي إننــي لســت ً
أهــا هلــذه املهمــة
فاألمــور العظــام كــا يقــول الشــيخ الغــزايل تنــأى عــن محلهــا النــاس املهازيــل،
وإنــا هــي لرجــال عظــام جتــاوزت اهتامماهتــم حــدود مصاحلهــم الشــخصية.
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مل يســبق يل أن محلــت ســكينًا لــذات املهمــة ،ومل أفكــر يف محلهــا يو ًمــا
ـت حياة
حتــى للدفــاع عــن نفــي أمــام أي ُمعتـ ِـد ومل خيطــر ببــايل ذلــك ،فقــد عشـ ُ
بعيــدة عــن الشــجارات العائليــة أو شــجارات األصحــاب مــع أن هــذه الظاهــرة
هدمــت يف ســبلها اجليــل الصاعــد ،وهــذه حقيقــة ُمــرة البــد مــن االعــراف هبــا،
فنحــن اليــوم نعيــش يف غربــة عــن قيمنــا وثقافتنــا ،وقــد تســللت الفرديــة املقيتــة
للنفــوس وبــات الفــرد يبحــث عــن مصاحلــه الشــخصية بــكل الطرق والوســائل
وعمــت
بغــض النظــر عــن رشعيــة هــذه الطــرق والوســائل .فانتــرت الفــوىض َّ
البلــوى نتيجــة لذلــك وبــات الســاح بكافــة أشــكاله أداة حلســم خالفاتنــا
الداخليــة ،وحتــول مــن وســيلة ملحاربــة االحتــال إىل وحــش ينهــش املجتمــع
الفلســطيني ،فــا يــكاد يمــي يــوم إال ونســمع فيــه عــن حادثــة قتــل أو حماولــة
قتــل أو إصابــة أو رضر يصيــب النفــوس.
لقــد كانــت الســكني خيــاري؛ ألن اخليــارات األخــرى معدومــة وكــا
كانــت خيــار كل االستشــهاديني اجلــدد ،فالســاح النــاري بعيد املنــال والوصول
إليــه مــيء بالعقبــات والصعــاب وال يســهل الوصــول إليــه؛ ألن جتــار الســاح
ـرا يف بيعــه ،فــإذا كانــت احلاجــة والدافــع لرشائــه الفخــر واملباهــاة
يــرددون كثـ ً
واســتخدامه يف احلفــات واألعــراس والشــجارات العائليــة فــا بــأس يف ذلــك.
ويف حــال ظهــرت نيــة بــأن هــذا الســاح ســيتم اســتخدامه ملقاومــة االحتــال
فــا ســبيل للوصــول إليــه وقــد يتــم التبليــغ عنــه ،والســاح يمــأ املــدن والقــرى
الفلســطينية ،وباتــت مهمتــه ال ختفــى عــى أحــد ،وســبيل الوصــول إليــه غــر
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ميــر للمقاومــن ،فــإن ملكــت ثمنــه الباهــظ فلــن جتــد مــن جيــرؤ عــى بيعــه
خصوصــا إن كنــت مقر ًبــا مــن محــاس أو اجلهــاد اإلســامي ،ومــن قــال إن
لــك
ً
التنظيــات اإلســامية متلــك القــدرة عــى توفــر الســاح ملــن أراد القتــال فهــو
جيانــب الصــواب وال يقــول احلقيقــة ،فلــم يعــد هنــاك وجــود خلاليــا عســكرية،
والتنظيــات ال متلــك القــدرة عــى تشــكيلها ،فمــن غــاب عــن عــن االحتــال
الحقتــه أعــن الســلطة الفلســطينية ،وهــذه األخــرة تقمــع املقاومــة حتــت حجــة
االنقســام واخلــوف مــن ســيطرة محــاس عــى الضفــة الغربيــة ،وهــذه احلقيقــة
عـ َّـر عنهــا اجليــش الصهيــوين عــر وســائل إعالمــه خــال حــرب غــزة األخــرة
حيــث قــال« :أذهلتنــا الســلطة بأدائهــا األمنــي ،والقــايص والــداين يعلــم» .ويف
أثنــاء اهلبــة اجلامهرييــة عندمــا أرادت حكومــة نتنياهــو قطــع املصــادر املاليــة عــن
الســلطة عــارض اجليــش والشــاباك ذلــك ،مــن أجــل ذلــك كانــت الســكني
خيــاري الــذي ال خيــار ســواه.
بقيــت مشــغوالً يف هــذا اهلاجــس ،هاجــس التجربــة األوىل وهواجــس
أخــرى ال تقــل أمهيــة عنــه ،كيــف سـ َـأطعن؟ ويف أي مــكان؟ وما هــي العواقب؟
هــل هــي الشــهادة أم االعتقــال؟ متلكتنــي احلــرة يف أغلــب األحيــان ،وكان
الواجــب املقــدس يقــي عــى حــريت.
رافــق ذلــك تتابــع األخبــار عــر الفيــس بــوك عــن استشــهاد فتــى
واعتقــال فتــاة ،ثــم استشــهاد أخــرى واعتقــال أخريــات ،وقبــل أن أحــزم أمــري
وأختــذ قــراري النهائــي جــاء اخلــر الــذي قصــم ظهــر البعــر ودفعنــي لعقــد
العــزم واالنضــام هلــذا الركــب الطاهــر ،ركــب النبيــن والصديقــن والشــهداء
والصاحلــن كــا قــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،فــإذا بخــر يقــول:
حل َّجــة أن مســتوطنًا صهيون ًيــا
استشــهاد الفتــاة هديــل اهلشــلمون مــن اخلليــل وا ُ
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طلــب منهــا خلــع حجاهبــا ،فرفضــت طلبــه ثــم قــام بإطــاق النــار عليهــا
فاستشــهدت عــى الفــور أثــار هــذا اخلــر موجــة هائلــة مــن الغضــب يف نفــي مل
خيفــف مــن حدهتــا إال عزمــي عــى الثــأر هلــا ولــكل شــهدائنا األبــرار.
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فجــرت يف نفــي بــركان الغضــب ،بــركان
كانــت تلــك احلادثــة رشار ًة َّ
ــج ِمــن حــوادث الطعــن واالغتيــال الســابقة ،لكــن هــذه احلادثــة كانــت
ُأ ِّج َ
احلاســمة ،فاالعتــداء والقتــل ســبقه اعتــداء عــى الــرف العــريب ،وهــذا رشفنــا
وكرامتنــا ،فكيــف نســكت ونحــن نــرى بــأم العــن كيــف تنتهــك احلرمــات ،ويف
اليــوم التــايل استشــهد شــاب آخر بعــد أن الحقــه املســتوطنون يف الشــوارع وكان
راف ًعــا يديــه يعلــن استســامه هلــم ،وفجــأة ســيارة حــرس احلــدود الصهيــوين
يطلقــون النــار عليــه دون أن يشــكل عليهــم أي خطــر ،وقــد شــاهد ماليــن
النــاس هــذا احلــادث عــى شاشــات التلفــاز ومواقــع التواصــل االجتامعــي
فعــزز هــذا املشــهد خيــاري وزاد مــن إرصاري ،قــررت أن تكــون عمليتــي يــوم
اخلميــس.
جــاء اخلميــس بعــد ترقــب طويــل وكانــت األجــواء مشــحونة بالصــور
التــي ال تنقطــع ،لقــد حتولــت فلســطني كلهــا إىل حصــب مــن جهنــم ،مــا مــن
يــوم إال ويســقط شــهداء ،منهــم مــن قــاد ســيارته واقتحــم هبــا حمطــة يقــف هبــا
املســتوطنون ،وآخــر هياجــم جمموعــة مــن اجلنــود بســكينه ،تــأيت نــرة األخبــار
حمملــة باألخبــار مــن كل املــدن واملســتوطنات ،ويف كل حــن خــر جديــد ينبــئ
بعمليــة أخــرى وأخــرى.
توجهــت لعمــي يف املخبــز كعــاديت ومل ألفــت انتبــاه أحــد بــا خيتلــج يف
الصــدر وبــا أنــوي القيــام بــه وإىل أي االجتــاه ســأجته ،كنــت أتــرف بشــكل
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عفــوي وطبيعــي مــع أن األمــر خطــر وفيــه قــرار باملــوت أو االعتقــال ،ليــس
ـرارا مثــل هــذا ويعيــش يومــه كأنــه يعيــش أبــدً ا.
مــن الســهل أن يتخــذ املــرء قـ ً
مــى يومــي األخــر يف املخبــز ويــداي تعمــا بمهــارة وقلبــي وعقــي
خــارج املــكان ،انتهــى عمــي يف الســاعة الواحــدة ظهـ ًـرا ،توجهــت إىل مــكان
ســكني وتفاجــأت بوجــود ابــن عمــي حيــث مل تكــن عادتــه ،دخلــت احلــام
ألســتحم ومل يأخــذ ذلــك وق ًتــا طويـ ًـا.

لبســت أمجــل الثيــاب وأفضلهــا وغمرهتــا بكثــر مــن العطــر الفــواح ،كان
حــايل وكأين أجتهــز للزفــاف ،وكان كذلــك لكــن ليــس الزفــاف للــزواج وإنــا
للقــاء اهلل واألحبــة .بــدا االســتهجان عــى وجــه ابــن عمــي ملــا أفعــل وقــال يل:
ليــس مــن عادتــك اخلــروج بعــد العمــل ،فــإىل أيــن أنــت ذاهــب؟ وهــذا الســؤال
الــذي كنــت أختــوف منــه حلظــة دخــويل للســكن ،أجبتــه بــكل هــدوء وقلــت لــه:
إننــي عــى موعــد مــع حبيبتــي وأنا ذاهــب للقائهــا ،مل يصدقنــي واعتربهــا مزحة،
قــال يل :شــكلك ال يعجبنــي ،فقــد زاد مــن شــكوكه واســتغرابه أننــي طلبــت منه
ايصــال مبلــغ  2000شــيكل البــن خــايل ،فقــد اســتلفت املبلــغ منــه مــن قبــل
حلاجــة خاصــة ،قــال يل :ملــاذا ال تعطيــه املبلــغ بنفســك؟ قلــت لــه :أخشــى أن
أبــذر املبلــغ قبــل ســداده وهــو اآلن متوفــر وقــد ال يتوفــر غــدً ا.
ُعــدت مــن جديــد إىل املــرآة وتأكــدت مــن حســن مظهــري ،قلــت يف
نفــي :البــد أن أكــون حســن املظهــر مجيــل املنظــر فأنــا ذاهــب للقــاء اهلل .ابــن
عمــي مل خيطــر ببالــه مــا جيــول يف خاطــري وكأنــه صــدق اللقــاء وقصــة الغــرام،
وربــا وعــى األرجــح مل يصــدق ،ولــو صــدّ ق لوقــف يف وجهــي ومنعنــي مــن
ذلــك ،قبــل خروجــي صافحتــه وقــال يل« :متــى ســتعود؟» ،أجبتــه« :ربــا يف
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ـرا.
وقــت متأخــر مــن الليــل» .كانــت الســاعة تقــرب مــن الثالثــة عـ ً

توجهــت إىل حمطــة احلافــات وخطــر ببايل االتصــال بالوالديــن لوداعهام
دون االشــارة ملــا أنــوي القيــام بــه ،لكننــي تراجعــت؛ ألننــي اتصلــت هبــا قبــل
يومــن ومل أكــن أتصــل هبــم يوم ًيــا ،فــإذا قمــت باالتصــال هبــا اآلن ســيثري ذلــك
اســتغراهبام وربــا يثــر الشــك يف نفســيهام ،ووقــع اخليــار عــى ابن عمــي صاحب
املطعــم فوالــده مصــاب بالرسطــان ،وأحببــت أن أواســيه هبــذه املكاملــة األخــرة.
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تكلمــت معــه واطمأننــت عــى والــده وأهنيــت املكاملــة ،كانــت قصــرة،
ـرا ،فبعــد أن نفــذت العمليــة تــم اعتقالــه واالعتــداء عليــه
لكــن ثمنهــا كان كبـ ً
والتحقيــق معــه ملعرفــة لــه عالقــة بالعمليــة ،واحلمــد هلل تــم االفــراج عنــه بعــد
التأكــد مــن أن املكاملــة مل تكــن أكثــر مــن صلــة رحــم ،وصلــت حمطــة احلافــات
وكانــت احلافلــة املخصصــة للعفولــة مل تصــل بعــد.
كان ذلــك يعنــي أن الوصــول للعفولــة ســيتأخر ،لذلك قــررت االتصال
بســائق تاكــي كان ينقلنــي إىل حاجــز برطعــة ،طلبــت منــه أن يأخــذين للعفولــة
بحجــة وجــود مبلــغ مــن املــال هنــاك يل ،وافــق عــى طلبــي وقــال يل« :ســأراك يف
حمطــة احلافــات بعــد نصــف ســاعة».
وصلــت الســيارة يف الوقــت املحدد وانطلقنا ،كانت الســكني بحوزيت ويف
الطريــق بــدأت الشــكوك تــراودين وكنــت أخشــى االعتقــال؛ ألن حالة االســتنفار
األمنــي وصلــت إىل احلــد األعــى بفعــل العمليــات التــي حتــدث كل يــوم ،كانــت
الرشطــة وحــرس احلــدود منترشيــن يف كل مــكان يراقبــون املــارة وأعينهــم تــدور
يف كل اجتــاه ،وخو ًفــا مــن التفتيــش املفاجــئ خطــر ببــايل أن أضــع ســكيني داخــل
احلــذاء إلخفائهــا عــن عيــون الرشطــة يف حــال حــدوث تفتيــش للســيارة.
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7
كان اإلخــوة يف الغرفــة جيلســون حــويل وكأننــي شــيخ ينــص عليهــم
قواعــد العلــم وااليــان ،ومضــت أكثــر مــن ســاعة ،ومل يكــن يتحــدث أحــد
ســواي ،ومل يقطــع حديثــي إال الســجان الــذي جــاء ليبلغنــي بــأن أجهــز
أغــرايض للســفر ،فغــدً ا أو بعــد غــد يوجــد يل حمكمــة .لقــد انقطــع حبــل
أفــكاري وازدادت خمــاويف ،وبــدأت الشــكوك الســيام أن بعضهــم قــد حتــدث
مــع الســجان باللغــة العربيــة ،جــاءت يف نفــي الكثــر مــن األفــكار .هــل مــن
املعقــول أن هــؤالء األرسى هــم أنفســهم (العصافــر) ،فاملعلومــات التــي
توفــرت لــدي مــن خــال األرسى يف مركــز حتقيــق اجللمــة أن العصافــر الذيــن
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تســتخدمهم املخابــرات للحصــول عــى املعلومــات مــن األرسى يعيشــون
ذات الظــروف التــي يعيشــها األرسى ،وهــم ُمدربــون بأعــى املســتويات
إلتقــان دور األرسى حتــى تدخــل اخلدعــة عــى األســر .لذلــك كانــت تلــك
الليلــة شــديدة عــى نفــي.
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صحيــح أننــي ال أملــك أي جديــد ،لكــن احلقيقــة تقــول إن املخابــرات
ال تســتثني أي أســر جديــد مــن الدخــول إىل العصافــر حتــى لــو أعــرف بــكل
مــا وجــه لــه ،ويكــون ذلــك للتأكيــد بأنــه مل خيـ ِ
ـف شــي ًئا عــن املحققــن .هــذه
ُ ّ
الشــكوك مل تتغــر يف ســلوكي مــع اإلخــوة وســألتهم عــن املســر إىل املحكمــة
كيــف يكــون ،فأجابــوين بأننــي ســأخرج غــدً ا وخــط البوســطة ســيبدأ مــن جمدو،
ثــم ينتقــل إىل جلبــوع ،ثــم تكــون املحطة الثالثــة معبار ســجن ســلمون يف اجلليل
األعــى قــرب قريــة املغــار ،ومــن هنــاك تكــون املحطــة األخــرة يل ،فاخلــروج من
املحكمــة يكــون مــن معبــار ســلمون.
جهــزت أغــرايض ومســتلزمايت وذهبــت ألنــام ،لكــن النــوم فارقنــي
عــدة ســاعات ،ظنــي كان يميــل بأننــي ســأعود إىل التحقيــق جمــد ًدا ،وهــذا يعنــي
ال ُعزلــة مــن جديــد ،ويف هــذه الظــروف مــن التفكــر العميــق قــررت يف نفــي
أن أتأقلــم مــع أصعــب الظــروف ،فاألســر مطلــوب منــه أال يضعــف وال يظهــر
ألحــد نقــاط ضعفــه؛ ألنــه مســتهدف دائـ ًـا ،واملخابــرات تســتعمل نقــاط ضعف
األســر مــن أجــل الضغــط عليــه وجتنيــده.
اســتيقظت يف الصبــاح الســاعة السادســة وجــاء شــاويش القســم وفتــح
يل البــاب ،خرجــت مــن القســم بعــد تفتيــي وأثنــاء خروجــي مــن القســم
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دخلــت إىل غرفــة االنتظــار (األمتنــاه) ،وبعــد ســاعة جــاءت البوســطة ،وبعــد
قليــل مــن االنتظــار بدأت وحــدات نحشــون بتقييــد األرسى .صعدنا للبوســطة
التــي كانــت مقســمة إىل جزأيــن ،اجلــزء اخللفــي منهــا عبــارة عــن صنــدوق مــن
أســرا .لفــت انتباهــي أن
احلديــد خمصــص لعامــة األرسى ويســتوعب 24
ً
بعــض األرسى يرتــدون اللــون الربتقــايل وآخريــن اللــون البنــي ،واجلــزء الثــاين
منهــا حيــوي عــد ًدا مــن الصناديــق الصغــرة خمصصــة لفئــة حمــددة مــن األرسى.
جلســت عــى أحــد املقاعــد الفارغــة وجــاء أحــد األرسى ،كانــت قســات وجهه
تقــول إنــه ابــن  60ســنة ،جلــس بجانبــي وصافحنــي.
أغلــق الســجان البــاب وبــدأ بعــض األرسى يصعــدون إىل اجلهــة
َ
اخللفيــة مــن البوســطة ،ســألت مــن جيلــس بجانبــي عــن الســبب الكامــن وراء
هــذه االجــراءات ،فنحــن مجيعنــا أرسى ،أجابنــي بســؤال عــى ســؤايل وقــال
يل« :هــل أنــت جديــد يف الســجن؟» ،أجبتــه« :نعــم» ،ســألني :كــم املــدة التــي
أمضيتهــا؟ قلــت :لــه  20يو ًمــا ،ســألته« :وأنــت كــم لــك يف الســجن؟» ،رد
ـي بــكل هــدوء وبســاطة 30 :عا ًمــا ،كان جوابــه هــذا بمثابــة صاعقــة نزلــت
عـ َّ
ـي مــن الســاء ،اهنلــت عليــه باألســئلة وحتركــت البوســطة فأصابنــي الــدوران
عـ ّ
واستشــعرت حركــة يف األمعــاء كــدت أتقيــأ منها ،فالبوســطة مغلقة والشــبابيك
صغــرة جــدً ا يــكاد اهلــواء ينفــد منهــا ،وبعــض األرسى أشــعلوا الســجائر رغــم
أن التدخــن ممنــوع ،ويشــمل املنــع النحشــون وقفــت عــى قدمــي رغــم القيــد،
وحاولــت االقــراب مــن الشــباك الستنشــاق اهلــواء.
دار حديــث طويــل بينــي وبــن أمحــد األســر القديــم ،أجــاب عــى كل
أســئلتي ،منهــا مــا َيـ ُـر البــال ومنهــا ما جيلــب اإلحبــاط ،فاللــون الربتقــايل الذي
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يرتديــه األرسى هــو لبــاس األرسى اجلنائيــن ،وأمــا اللــون البنــي فهــو لبــاس
األرسى األمنيــن.
أخــرين أمحــد أن إدارة الســجون حاولــت فــرض اللــون الربتقــايل عــى
األرسى األمنيــن ،لكنهــم رفضــوا ذلــك ،ويف هنايــة األمــر انصاعــت إدارة
الســجون إلرادة األرسى ،والالفــت لالنتبــاه أن الزيــن املختلفــن يزيــدان مــن
االحتياطــات األمنيــة ،فاخلطــر دائـ ًـا متوقــع مــن األرسى األمنيــن ،فتمييزهــم
باللبــاس يوفــر الكثــر مــن اجلهــد عــى إدارة الســجون ،فاألســر األمنــي يعــرف
بلباســه وال خيتلــط األمــر عــى الســجان عندمــا حتــدث املشــاكل.
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حديــث أمحــد كان مفيــدً ا يل ،وكل معلومــة قاهلــا كانــت جديــدة بالنســبة
يل ،لكــن الصدمــة كانــت بالنســبة يل هــي احلديــث عــن اجلنــود الذيــن مل نختلــط
وخصوصــا أن بعضهــم كان يلبــس اللبــاس البنــي ،فكيــف جيلــس بجانبــي
هبــم
ً
ســجني جنائــي هيــودي وجيلــس بجانبــي ذاك األســر الفلســطيني املســلم؟!
قــال أمحــدً :
خاصــا باألســر األمنــي
أول ليــس رش ًطــا أن يكــون الــزي البنــي ً
الفلســطيني وحــده وإنــا هنــاك أرسى هيــود أجانــب ويرتــدون الــزي البنــي
حيــث إن كل هيــودي يتــم اعتقالــه عــى خلفيــة قوميــة مثــل املســتوطنني الذيــن
ـرا أمن ًيــا ،لكــن يتــم
حيرقــون منــازل العــرب (مجاعــة تدفيــع الثمــن) يعتــر أسـ ً
عزهلــم عــن األرسى الفلســطينيني ،مثــل :قتلــة الطفــل حممــد أبــو خضــر،
وإســحاق رابــن رئيــس الــوزراء الصهيــوين ،وهــؤالء يتــم عزهلــم؛ ألننــا نشــكل
خطـ ًـرا عــى حياهتــم ،وأحيطــك علـ ًـا أن األرسى اجلنائيــن يف الكيــان ال يتــم
الفصــل بينهــم ،فقــد يعيــش يف الغرفــة الواحــدة أرسى مــن كل الديانــات وهــذا
ال ينطبــق عــى األرسى األمنيــن ،واألهــم هــؤالء األرسى الذيــن أدخلــوا إىل
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اجلهــة األخــرى منهــم اجلنائــي ومنهــم األمنــي ،فاجلنائــي عــى األغلــب معــزول
وحتــت محايــة إدارة الســجون ،ومنهــم رؤوس العصابــات اإلجراميــة يف الكيــان
الصهيــوين ،ويتــم عزهلــم إمــا حلاميتهــم مــن االغتيــال مــن العصابــات املنافســة،
وإمــا خو ًفــا مــن اســتغالهلم لــأرسى اجلنائيــن كافــة ،منهــم مــن يفهــم بأنــه
جاســوس الســتخبارات الســجن ،فاملخابــرات جتنــد األرسى اجلنائيــن لكثــر
مــن األســباب أمههــا معرفــة مــا جيــري داخــل الســجن ،ويف أحيــان كثــرة تعمــل
عــى جتنيــد أرسى مــن الضفــة لصالــح الشــاباك ،ومنهــم أصحــاب خمالفــات
منافيــة لألخــاق العامــة مثــل املغتصبــن للفتيــات والفتيــان ،وهــذه الظاهــرة
مرفوضــة.
إضافــة إىل أن بعــض األرسى يتــم عزهلــم بســبب صغــر الســن ،وهــؤالء
هلــم ســجون وأقســام خاصــة ال خيتلطــون بعمــوم األرسى إال بعــد ســن 18
ســنة.
أمــا بالنســبة لــأرسى األمنيــن املعزولــن فهــؤالء أصنــاف عــدة ،منهــم
وأخطرهــم مــن تــم عزلــه مــن قبــل الشــاباك ،والســبب هــو جتديــد نشــاطهم
العســكري مــن داخــل الســجون ،وحماولــة تشــكيلهم خاليــا عســكرية مــن
خــال املراســات واالتصــال اهلاتفــي ،فهــؤالء يتــم عزهلــم ويمنعــون مــن زيارة
األهــل ملــدة طويلــة وال خيرجــون مــن العــزل إال بعد خطــوات كبــرة يف مقدمتها
اإلرضابــات العامــة .وهنــا قاطعــت أمحــد وســألته متعج ًبــا :هل يســتطيع األســر
القيــام بعمــل عســكري مــن داخــل الســجن؟! .قــال أمحــد :إن هــذه املســألة
يرفضهــا عمــوم األرسى ،لكــن بعضهــم يتــرف بشــكل منفــرد ويذهــب يف
هــذا االجتــاه ،والتجربــة تقــول إن الــرر يف هــذا األمــر أكــر بكثــر مــن النفــع،
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وحدثــت عــرات التجــارب دون نتيجــة ،فأنــت تعيــش يف الســجن وال تعلــم
كيــف جتــري األمــور يف اخلــارج ،والعمــل العســكري لــه متطلبــات كثــرة،
فكيــف تســتطيع النجــاح وأنــت يف الســجن؟! وكثــر منهــم فشــل يف اخلــارج
ـرا هلــذا
ويريــد تكــرار التجربــة مــن الداخــل ،وهــذا َع َبــث وقــد دفعنــا ثمنًــا كبـ ً
الســلوك؛ لذلــك ال يشــجع األرسى لــدى كل الفصائــل هــذا التوجــه ،فنحــن
األرسى ليــس مطلو ًبــا منــا هكــذا أعــال ،ومطلــوب منــا أن نرفــع مســتوى وعينا
ونســتغل أوقاتنــا بالدراســة والعلــم ،وكــا قــال املناضــل الكبــر نلســون مانديــا
والــذي أمــى  27عا ًمــا يف الســجن« :إن الســجن والســجان متفقــان عــى كــر
إرادة األســر وإفراغــه مــن حمتــواه النضــايل والســيايس ،وال ســبيل لتحطيــم هــذا
املخطــط إال باســتغالل الوقــت يف الدراســة والعلــم والقــراءة واملحافظــة عــى
احلــس الوطنــي والدينــي واألخالقــي مــن خــال التمســك باملبــادئ».
أمــا الصنــف الثــاين مــن األرسى األمنيــن فيتــم عزهلــم لعــدة أســباب،
فمنهــم مــن يتــم عزلــه بســبب اعتدائــه عــى الســجان ،ومنهــم مــن حيــاول
اهلــرب ،ويبقــى التذكــر بمســألة مهمــة وهــي أن عــزل إدارة الســجون أســهل
بكثــر مــن عــزل الشــاباك ،فــإدارة الســجون تعــزل ملــدة حمــدودة ال تتجــاوز
الســنتني ،واملعــزول مســموح لــه زيــارة األهــل ،وحيصــل عــى نفــس االمتيــازات
بعكــس عــزل املخابــرات فالزيــارة ممنوعــة إال كل عــدة ســنوات ويتــم متابعتــه
ومراقبتــه أكثــر ،أمــا الفئــة األخــرى مــن املعزولــن فهــم الذيــن عزلــوا أنفســهم
بنــاء عــى طلبهــم وهــم قلــة ،وتعــود األســباب يف أغلبهــا إىل ظــروف اجتامعيــة
حيــث ال ينســجم هــؤالء مــع األرسى عــى األغلــب ويرفضــون االختــاط
وخصوصــا منهــم اجلــدد
هبــم ،ومنهــم مــن طــال أمــده يف الســجن ،فــاألرسى
ً
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ـرا بالعفويــة والفــوىض وال يريــد بعــض األرسى العيــش يف ظــل
يمتــازون كثـ ً
هــذا اجلــو ،فرتاهــم يبحثــون عــن اهلــدوء ولــو كان يف العــزل ،وهــذه مســألة
وظاهــرة غــر طبيعيــة ،لكنهــا قليلــة جــدً ا واحلــاالت بتاريخ الســجون معــدودة،
وهــؤالء اإلخــوة يتعرضــون لضغــوط كثــرة مــن قبــل إدارة الســجون يف العــزل،
فهــي دائـ ًـا بحاجــة ماســة ملــكان فــارغ يف العــزل ،فرتاهــم يف كثــر مــن األحيــان
يتعرضــون لضغــوط مــن إدارة الســجون للخــروج مــن العــزل ،وأهــم الوســائل
التــي تســتخدمها حماولــة إســكاهنم مــع األرسى األمنيــن املحميــن وهــؤالء
ســأرشح لــك عنهــم بعــد قليــل ،فهــم األســوأ بــن األرسى ،وهــذا الرجــل الذي
تــراه أمامــك مــن خلــف البــاب هــو مــن األرسى الشــاذين جنسـ ًيا ،تفاجــأت من
هــذه الكلمــة .وأمحــد قــرأ مالمــح وجهــي وقــال يل :نحــن بــر وهــؤالء قلــة وال
يمثلــون شــي ًئا.
وأضــاف أمحــد« :التاريــخ الفلســطيني يقــول وحســب احصائيــة وزارة
األرسى أن مــا يقــارب مــن  700ألــف أســر فلســطيني قــد تــم اعتقاهلــم
خــال  50عا ًمــا ،أال يعقــل أن يكــون بــن هــؤالء األرسى عــدد ال بــأس بــه
مــن اجلواســيس؟» .قلــت :يشء طبيعــي ،ثــم ســأل :أال يعقــل أن يوجــد بينهــم
لصــوص ومــن كل فئــات املجتمــع؟! .قلــت :نعــم ،فقــال أمحــد :إذن فمــن
الطبيعــي أن خيــرج بــن هــؤالء عــدد مــن الشــاذين جنسـ ًيا ،فنحــن جمتمــع كبــر
واحلركــة األســرة شــملت مئــات اآلالف ومــن كل فئــات املجتمــع ،ونحــن برش
ولســنا مالئكــة ،والـــ  50عا ًمــا التــي مضــت مل تســجل ســوى عــدة حــاالت ال
تتجــاوز عــدد أصابــع اليديــن ،وهــذا األمــر عظيــم فلــو قدمــت هــذه االحصائيــة
ملختصــن يف علــم االجتــاع أو علــم النفــس اإلنســاين ،وقلــت لــه :مــن بــن
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 700ألــف مل خيــرج ســوى  8حــاالت شــاذة جنس ـ ًيا ،ســيقول لــك مســتحيل
ـرا».
هــذا جمتمــع مالئكــة وليــس بـ ً
لقــد أثــار فضــويل وزاد مــن إرصاري ملعرفــة املزيــد ،ثــم قــال أمحــد :أول
ظهــور هلــؤالء يف الســجون كان يف منتصــف الســبعينات مــن القــرن العرشيــن،
فقــد خرجــت جمموعــة صغــرة مــن أحــد التنظيــات تطالــب بالليرباليــة املطلقــة
واحلريــة للفــرد يف حقــه بمامرســة الشــذوذ اجلنــي ،وقــد واجهــوا املعارضــة
الكبــرة بــن األرسى ،وانتهــت املحاولــة يف مهدهــا ،وقــد تأثــر هــؤالء بالفكــر
والثقافــة الغربيــة ومراحــل االهنيــار التــي مــرت هبــا املنطقــة.
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أمرهــم جدِّ ًيــا ،وربــا تــم املبالغة
مل يمثلــوا ظاهــرة أو
ً
توجهــا ،ربــا مل يكــن ُ
باألمــر لكي يســهل القضــاء عليهم ،وربام تعود أســباب املبالغــة إىل أن التنظيامت
كانــت ترفــض مبــدأ احلريــة الــذي يشــكل أســاس املعارضــة ،فالتنظيــات أشــبه
بالديكتاتوريــة يف تلــك املرحلــة لذلــك كانــت ترفــض الــرأي املختلف.
هــذه احلــاالت الشــاذة خرجــت مــن رحــم احلركــة األســرة خــال الـــ
 20عا ًمــا األخــرة ،وبالتحديــد بعــد عمليــة الســام أوســلو التــي أدت إىل اهنيــار
التنظيــات داخــل الســجون ،وهــذه قضيــة أخــرى رشحهــا يطــول.
ال بــد مــن التذكــر أن بعــض احلــاالت الشــاذة مل تكــن وليــدة واقــع
األرس ،أي أن الظــروف الصعبــة التــي مــرت هبــا احلركــة األســرة مل ت َِلــدْ هــذه
الفئــة ،وإنــا كانــت هــذه احلــاالت حتمــل هــذه الصفــة قبــل دخوهلــا للســجن،
وهــذا الــذي أمامنــا أعرفــه جيــدً ا وأعــرف قصتــه كاملــة ،وحكايتــه بــدأت مــع
خالــه الــذي عــى مــا يبــدو كان مصا ًبــا هبــذا الــداء اخلطــر.
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فقــد اعــرف أن خالــه ويف صغــره كان يتحــرش بــه جنسـ ًيا واعتــدى عليه
بعــد مــدة ،وهكــذا شــق طريقــه حتــى حتــول إىل مريــض مل جيــد مــن يداويــه أو
يســعى لشــفائه ،وعندمــا دخــل الســجن بحــث عــن بعــض النفــوس املريضــة
التــي هدفهــا اجلنــس نتيجــة قلــة الصــر وقلــة الوعــي وغيــاب احلــس الدينــي
والوطنــي واألخالقــي ،فبعــد أن تــم اكتشــاف حالتــه املرضيــة تــم طــرده مــن
الســجن مــع أننــي أرفــض ذلــك فيجــب أن يبقــى أمثالــه بــن األرسى ألســباب
كثــرة .لقــد أثــار اســتغرايب أمحــد هبــذا الــرأي ،وقلــت لــه :كيــف تقبــل أن يعيــش
هــذا الشــاذ بيننــا؟! قــال يل :املســألة ليــس كــا خيطــر ببالــك ،هــذا املريــض حيــب
أن يبقــى حتــت عيــون األرسى ،فخطــره بعــد أن تــم التعــرف عليــه ونحــن عندما
ندفــع بــه إىل العــزل نحولــه إىل وحــش يرتبــص بفرائــس جديــدة ،وعندمــا يكــون
بــن أيدينــا نأمــن غــدره ،ففــي العــزل قــد يــأيت أحــد مــن األرسى اجلــدد الــذي
ال يعلــم عــن هــذه الظاهــرة شــي ًئا ويدخــل الزنزانــة ،وعنــد ذلــك لــن يتوانــى
املريــض عــن افرتاســه ،وقــد حــدث أن اعتــدى عــى أحــد األرسى اجلــدد داخــل
الزنزانــة بعــد أن أدخلتــه إدارة الســجون عمــدً ا عنــده.
فمــن الــذي خــر يف هــذه احلالــة؟! نحــن مــن خرسنــا وهــو مــن
ربــح ،وقــد تبــن لنــا أن املخابــرات وإدارة الســجون تســتخدم أمثالــه كمصيــدة
لــأرسى وحتــاول إدخــال بعــض املعزولــن إىل غرفهــم مــن أجــل الضغــط
عليهــم وتشــويه ســمعتهم وربــا لتجنيدهــم .نحــن ال نتهــم الشــواذ باخليانــة،
ولكنهــم تربــة خصبــة لذلــك ،وهــذا الــرأي ينطبــق عــى فئــة مــن املعزولــن قريبة
منهــم ،وهــم األرسى الذيــن تــم عزهلــم بســبب اهتامهــم باخليانــة والتجســس،
وزورا وكانــوا ضحايــا للتخلــف وغيــاب الوعي
وكثــر مــن هــؤالء اهتمــوا ظلـ ًـا
ً
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األمنــي ،فهــؤالء أرفــض إخراجهــم للعــزل؛ ألن املظلــوم منهــم قــد ُيســتغل،
واملجــرم قــد يتحــول إىل وحــش لالنتقــام وهــذا مــا حــدث ،فغــرف العصافــر
التــي تســمع عنهــا والتــي تســببت بمصائــب كبــرة أسســها أحــد اجلواســيس
الفاريــن مــن داخــل الســجون وهــو عبــد احلميــد الرجــوب؛ انتقا ًمــا ملــا أصابــه،
ولــو أن هــذا الرجــل بقــي بيننــا ملــا حــدث مــا حــدث ،اليــوم غــرف العصافــر
تشــكل أهــم األدوات وأعظمهــا والتــي تســتخدمها املخابــرات لالحتيــال عــى
األرسى حتــى يتــم ســحب االعــراف منهــم بإرادهتــم ،هــذا مــا فعلــه الرجــوب
بفعــل أيدينــا.
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هــل مــن األفضــل أن يبقــى هــذا بــن أيدينــا وحتــت عيوننــا أم نقــوم
بطردهــم للعــزل لكــي يتحولــوا إىل وحــوش كارسة؟ ســألت أمحــد :كيــف قــام
الرجــوب بتأســيس غــرف العصافــر؟ قــال أمحــد :الرجــوب كان أحــد ضحايــا
االحتــال وأحــد ضحايانــا؛ ألننــا مل نحســن التعامــل مــع هــذه احلــاالت وهــذه
الظاهــرة ،عندمــا ندفــع اجلاســوس للهــرب نكــون قــد جنينــا عــى أنفســنا مرتني،
يف األوىل مل نقــدم رؤيــة متكاملــة ملحاربــة هــذه الظاهــرة ضمــن اســراتيجية
وطنيــة ،ويف الثانيــة عندمــا حولنــاه لوحــش ينهــش بأنيابــه جســدنا العــاري،
ً
فعــال مــن
فــر للعــدو مــارس االنتقــام واالغتيــال وأصبــح جند ًيــا
فعندمــا ّ
أذرع األمــن وقواتــه امليدانيــة ،والفئــة هــذه كانــت مصيــدة لتجنيــد العمــاء،
والرجــوب مــن هــؤالء؛ فقــد قــدم هــذه الفكــرة جلهــاز املخابــرات فأعجــب هبــا
اجلهــاز؛ ألهنــا ســتوفر عليــه جهــدً ا كبــرا وإمكانيـ ٍ
ـات هائلــة ،فكانــت الفكــرة كام
ً
نــرى فتــح أقســام للجواســيس حتاكــي أقســام األرسى وتكــون مهمتهــا ســحب
االعــراف مــن األســر بخداعــه وتضليلــه ،وقــد ســاعد عــى نجــاح هــذه الفكرة
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حالــة اجلهــل وغيــاب التعبئــة التنظيميــة والتثقيــف األمنــي لعنــارص التنظيــات
يف اخلــارج.
لألســف الشــديد مــى عــي هــذه الظاهــرة عــرات الســنني ومــا زال
األرسى يقعــون ضحايــا هلــا ،ومــا زالــت التنظيــات واملؤسســات الفلســطينية
الرســمية وغــر الرســمية تفتقــر آلليــة حقيقيــة ملعاجلــة هــذه الظاهــرة اخلطــرة،
ويعــد هــذا املــرض مــن األمــراض االجتامعيــة التــي تفتــك بمجتمعاتنــا العربيــة
وخصوصــا الفلســطيني منهــا ،وهــي حــب الظهــور وطلــب الشــهرة والزعامــة
ً
والفخــر واملباهــاة ،أغلــب األرسى الذيــن يقعــون ضحايــا لغــرف العصافــر
جمــرد ســاع بعــض كلــات االطــراء واملديــح يندفــع بــا توقــف عــن افــراغ مــا
بجعبتــه مــن أرسار ،أنــت بطــل ،أنــت قائــد ،أنــت مغــوار ،مــاذا فعلــت باخلارج؟
نريــد منــك أن تقــول لنــا مــا هــي األشــياء التــي مل تعــرف عليهــا حتــى نضــع
اإلخــوة باخلــارج بالصــورة الكاملــة.
كبــرا لســحب االعــراف
اجلواســيس والعصافــر يبذلــون جهــدً ا
ً
وبالطــرق الســليمة والبســيطة ويف كثــر مــن األحيــان يكــون داخــل الغــرف
ـرا وال يســتخدمون الكتابــة وإنــا يكتفــي
ضابــط خمابــرات ،واليــوم تطــوروا كثـ ً
بالــكالم فجهــاز التســجيل متواجــد يف كل الغــرف ،هــذه الفكــرة التــي طرحهــا
الرجــوب وتنســب إليــه وربــا تكــون فكــرة لغــره.
اجلاســوس عندمــا يتــم طــرده للعــزل يبــدأ بالبحــث عــن كل الطــرق
لالنتقــام لنفســه ،ويتــم اســتغالله بشــكل أكــر مــن املخابــرات ،ومــن هــؤالء من
يعمــل يف غــرف العصافــر ،ومنهــم من يســعى لتجنيــد بعــض األرسى املعتقلني
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يف التحقيــق ويف العــزل ،لذلــك بقــاؤه حتــت عيــون األرسى أفضــل مــن طــرده.
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ســألت أمحــد :هــل كان الشــاذين مطــرودون مــن أقســام األرسى؟
أجــاب :ال ،هنــاك البعــض منهــم مــا زالــوا يف الســجون وهــي حــاالت معروفــة،
ومنهــا مــن تــم التســر عليــه مــن قبــل تنظيمــه ،وهــذه احلــاالت رغــم قلتهــا ال
تقتــر عــى تنظيــم دون ســواه مــع تفــاوت يف العدد ،وهــؤالء تتفــاوت حاالهتم
املرضيــة ،هنــاك البعــض مــن لديــه ميول جنســية شــاذة ،لكنــه ال يامرس الشــذوذ
خصوصــا إن هتيــأت لــه
بحكــم العــرف االعتقــايل ،وهنــاك مــن مــارس الشــذوذ
ً
الظــروف ،والقصــة األخــرة يف معبــار الرملــة شــاهد عــى ذلــك ،فقــد حــاول
أحــد الشــاذين االعتــداء جنسـ ًيا عــى قــارص ،لكنــه مل يتمكــن منــه ،فهــذا القــارص
الــذي وقــف بوجــه جيــش مدجــج بأقــوى األســلحة مل يغلبــه معتــوه شــاذ.
ســألت :أنــت تقــول أنــه يوجــد بعــض األرسى ممــن يعانــون مــن هــذا
املــرض ويتــم التســر عليهــم ،أال يشــكل ذلــك غطــاء هلــم؟! أجــاب :ال ،ليــس
هبــذا الشــكل ،اإلنســان الــذي يعــاين مــن هــذا املــرض ال يســتطيع أن خيفيــه،
هنــاك بعــض األمــراض الصحيــة ال يمكــن إخفاؤهــا ،وكذلــك هــذا املــرض
ال يمكــن إخفــاؤه ،ومــن الســهل التعــرف عليــه وجتنــب خطــره ،ســلوكه مــع
األفــراد واهتامماتــه ونوعيــة األشــخاص التــي يســتهدفها يف عالقاتــه االجتامعيــة
دائم
كلهــا عوامــل تــؤدي للتعــرف عليــه .وهــذه احلــاالت مأمــون مكرهــا؛ ألهنــا ً
ـرا مــا يتــم عالجها مــن قبــل األرسى باإلرشــاد والتوجيــه والتنبيه
موجــودة وكثـ ً
والنقــل يف أحيــان كثــرة ،قلــت ألمحــد :أريــد منــك أن تــرح يل عــن العــزل
ـرا.
االنفــرادي فقــد أخــذ موضــوع الشــذوذ والشــاذين وق ًتــا كثـ ً
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8
أجابنــي أمحــد عــن العــزل االنفــرادي ً
قائــا :العــزل االنفــرادي ليــس
ً
ً
مســتقل عــن الســجون ،وإنــا يوجــد يف كل ســجن
كامــا ،أي ليــس
ســجنًا
قســم خــاص بالعــزل لــه اجراءاتــه اخلاصــة وظروفــه املختلفــة ،واهلــدف منــه
عــزل بعــض األرسى عــن باقــي األرسى لألســباب التــي ذكرهنــا آن ًفــا .العــزل
ليــس سـ ً
ـهل وال مطل ًبــا ،واإلنســان الصحيــح ال يطلــب العــزل ،فأنــت معــزول
ـهرا وربــا ســنني طويلــة وعــى األغلــب وحــدك داخــل
عــن البــر ومتكــث أشـ ً
زنزانــة صغــرة ال تســتطيع التحــرك إال قليــاً ،وعندمــا يتــم عزلــك يكــون
اإلجــراء األول وضــع القيــود بيديــك ورجليــك يف كل حلظــة ختــرج فيهــا مــن
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داخــل الزنزانــة ،الغرفــة صغــرة جــدً ا فيهــا متطلبــات األســر مــن تلفــاز وراديــو
ومســجل ولــك احلــق يف رشاء املشــريات املســموح هبــا لــأرسى مــن خضــار
وحلــوم وحلويــات ودفاتــر وأقــام ومرشوبــات ،يف كل زنزانــة يوجــد رسيــران،
لكــن عــى األغلــب يعيــش يف الزنزانــة أســر فقــط ،وحتــاول إدارة الســجون
غالب ـ ًا إدخــال أســر آخــر؛ ألهنــا تعــاين مــن ضغــط شــديد يف غــرف العــزل.
ختــرج يف اليــوم ســاعة واحــدة إىل الفــورة ،والســاحة صغرية جــدً ا بحجم
زنزانتني ،تســتطيع غســل مالبســك يف األســبوع مرة واحدة.
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يوجــد يف كل عــزل مكتبــة ختضــع لسياســة إدارة القســم والكتــب مــن
اختيــار الصليــب ،يــأيت الصليــب لزيارتــك كل شــهرين وحمامــي وزارة األرسى
خصوصــا إن كان متواجــدً ا يف قســمك أســر أمنــي ،حتصــل عــى
كل أســبوعني
ً
خمصــص مــن وزارة األرسى للكانتينــا  400شــيكل كبقيــة األرسى و700
شــيكل عــى حســابك يف اخلــارج ،تقــوم إدارة الســجن بنقلــك مــن الســجن كل
 3شــهور وأحيا ًنــا كل  6شــهور ،ويتــم متديــدك كل  3شــهور مــن قبــل نائــب
مديــر الســجن أو ضابــط املنطقــة ،وعندمــا تتجــاوز الســنة يتــم متديــدك عــر
املحكمــة املركزيــة يف املنطقــة كل  6شــهور.
عندمــا يتــم نقلــك لســجن آخــر توضــع يف غرفــة منعزلــة عــن األرسى،
كــا تشــاهد هــذا الرجــل يف قســم العــزل قــد يتواجــد بجانبــك معزولــون عــى
خلفيــات خمتلفــة منهــم اجلنائــي ومنهــم الشــاذون ومنهــم املطــرود بســبب
مشــاكله ،ومنهــم العــريب ومنهــم اليهــودي.
يمكــن أن تتعــرض لضغــط مــن قبــل إدارة الســجن لكــي تُدْ ِخــل عنــدك
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جاسوســا وعليــك أن تقــاوم والقانون معك ،وهــم ال يملكون
مريضــا أو
ـرا ً
ً
أسـ ً
احلــق يف إجبــارك لكنهــم حياولــون دائـ ًـا ،فــإن ملســوا جتاو ًبــا منــك ال يتوانــون
عــن إدخاهلــم ،ولألســف إن بعــض األرسى استســلم ملثــل هــذه املحــاوالت،
منهــم مــن تعــرض لالغتصــاب ومنهــم ُأيسء إليــه ،فيجــب أن يكــون األســر
واع ًيــا جــدً ا لســلوكه وترصفاتــه فهــو مســتهدف دائـ ًـا فعليــه أن يرفــض الدخــول
والســكن مــع أي أســر قبــل أن يتأكــد مــن هويتــه مــن خــال اجلهــات الرســمية
أو األرسى أنفســهم .يف العــزل مطلــوب مــن األســر حتــى حيافــظ عــى وضعــه
الصحــي والنفــي أن يــارس الرياضــة وال يقاطــع ســاعة الفــورة ،وكذلك عليه
أن يمــأ وقتــه بالقــراءة واملطالعــة ومتابعــة األخبــار.
أقســام العــزل موزعــة عــى كل الســجون يف جلبــوع وجمــدو والرملــة
وعســقالن ونفحــة ورامــون والســبع ،وهنــاك ســجون ال يتــم عــزل األرسى
اجلنائيــن فيهــا مثــل جمــدو وحجــم الزنازيــن والســاحات متفــاوت والظــروف
الصحيــة كذلــك ،وأشــدها قســو ًة عســقالن والرملــة وأقلهــا رامــون وجلبــوع.
مــى أمحــد يف حديثــه يــرح يل مأســاته وأنــا أجــوب النظــر يف فلســطني
احلبيبــة وقــد أذهلنــي مجاهلــا ،قالــوا إن القــارة األوروبيــة اخلــراء هــي أمجــل
القــارات مــن جهــة الطبيعــة وأنــا مل أعــرف أوروبــا إال مــن خــال اإلعــام .إن
شــال فلســطني هبــذه اجلبــال واألوديــة املليئــة بالشــجر الــري األخــر والــذي
تتخيلــه كحبــات اللؤلــؤ األبيــض ،القــرى واملــدن العربيــة أمجــل بكثــر ممــا رأيت
عــى التلفــاز ،قــال أمحــد :أينــا تــر الصــر _التــن الشــوكي_ يف املناطــق الربيــة
فاعلــم أنــك تشــاهد يف احلقيقــة قريــة أو مدينــة عربيــة تــم هتجريهــا وطــرد أهلهــا
عــام 1948م.
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الحظــت أن الغبــار يمــأ املــكان حيكــي قصــص املنكوبــن املطروديــن،
وهنــا بقايــا مــن الزيتــون وحجــر الــدار يقــرئ الســام ملــن يعــرف ومــن ال
يعــرف ،اجلبــال والتــال واخلــروب والســنديان والبلــوط تنبئــك عــن خــر
املرشديــن املنكوبــن ،هنــاك شــاهد قــر وبقايــا مســجد وحائــط دار بجانبــه
طابــون وكأنــه مشــغول.
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مررنــا عــى طمــرة الزعبيــة ،ثــم الناعمــة وكفــر مــر ،مل أعرفهــن مــن
قبــل ،ولكــن الالفتــات عــى الشــوارع ترشــدك إىل االجتــاه ،وهــا هــو جبــل
الطــور حيــي جبينــه بقريــة دبوريــا وعــرب الشــبيل وكأهنــا إكليــل مــن األملــاس
عــى جبــن عــروس ليلــة زفافهــا ،وعــى رأس الطــور ترتبــع كنيســة إلخواننــا
املســيحيني ،ظننــت يف البدايــة أهنــا مســتوطنة لكــن أمحــد صحــح خطئــي.
اجلليــل مجيــل جــدً ا وأمجــل مــا فيــه القــرى واملــدن العربيــة التــي تزينــه،
وأخــرين أمحــد أن اجلليــل خيلــو مــن الكثافــة الســكانية اليهوديــة رغــم أهنــم
هجــروا ســكانه ،وعــدد اليهــود الذيــن يســكنون اجلليــل قلــة والعــرب يشــكلون
َّ
األغلبيــة اســتمرت البوســطة تشــق اجلبــال والوديان صعــو ًدا إىل اجلليــل األعىل.
انعطفــت البوســطة يمينًــا ورأيــت بقعــة مــن املــاء تغطــي مســاحة كبــرة
مــن األرض بــن اجلبــال فأخــرين أمحــد أهنــا مــن املمكــن أن تكــون بحــرة
طربيــا؛ ألننــا قريبــون جــدً ا منهــا.
ـرأت الفتــة تشــر إىل
صعدنــا قلي ـاً ،ثــم انعطفــت البوســطة شــاالً .قـ ُ
قريــة املغــار وهــي مــن القــرى املختلطــة يف فلســطني 1948م مثــل أبــو ســنان
وجمــد الكــروم وديــر األســد يســكنها دروز ومســيحيون ومســلمون ،وتوقفــت
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البوســطة عــى بــاب الســجن ونــزل احلــراس ومحلــوا أســلحتهم قبــل الدخــول
إىل غرفــة التفتيــش ،وانطلقنــا إىل داخــل الســجن بعــد القيــام بكافــة اإلجــراءات
املتبعــة.
أمحــد املحكــوم مؤبــدً ا يتوجــه إىل املحكمــة اليــوم مــن أجــل االحتجــاج
عــى منــع زيــارة والدتــه العجــوز والتــي تبلــغ مــن العمــر  82عا ًمــا .قــال أمحــد:
أمــي ممنوعــة مــن الزيــارة بذريعــة األمــن وتشــكيل خطــر عــى أمــن دولــة الكيــان
الصهيــوين ،واملمنــوع أمن ًيــا حيصــل عــى ترصيــح مــرة واحــدة يف الســنة وأمــي
واحــدة مــن هــؤالء ،لكنهــا عندمــا حتصــل عــى ترصيــح يتــم إرجاعهــا عــن
حل َّجــة أهنــا ليســت أمــي ،املنــع األمنــي
احلاجــز بعــد أن يتــم متزيــق الترصيــح وا ُ
قــد أتفهمــه ولكــن مــا ال أتفهمــه ســبب متزيــق ترصحيهــا الســنوي واألمنــي،
مــن أجــل ذلــك أنــا اليــوم هنــا ،هــذه ليســت نكتــة هــذه حقيقــة ،هنــاك كثــر
مــن األهــايل يتــم إعادهتــم مــن احلواجــز بســبب هــذا االدعــاء ،ومــن املفارقــات
العجيبــة أن املناضــل الكبــر نيلســون مانديــا كان يعــاين يف ســجنه مــن ذات
األســباب ،ومــن يقــرأ مذكراتــه يــدرك هــذه احلقيقــة ،وقــد قــال وهــو يشــتكي
ظلــم الســجان يف جنــوب أفريقيــا« :إهنــم يمنعــون أمــي مــن زيــاريت؛ ألهنــم
يزعمــون أهنــا ليســت أمــي ،وكذلــك زوجتــي ،خــال ســنوات وأنــا أطــرق
كل األبــواب عــر كل املؤسســات مــن أجــل زيــارة أمــي وعندمــا حيــن موعــد
الزيــارة يعيدوهنــا مــن البوابــة بعــد ســفر طويــل».
ويضيــف مانديــا« :ســنني طويلــة وأنــا أمتنــى مالمســة يــد أمــي وزوجتي
وحفيــديت الصغــرة ،وال أســتطيع؛ ألن احلاجــز الزجاجــي عــى الزيــارة حيرمنــا
ذلــك» .ويضيــف قائ ـاً« :أثنــاء املحاكمــة كنــا نجلــس يف فنــاء القاعــة بمــكان
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مريــح بــه األشــجار والــورود وكان ذلــك يشــكل لنــا بعــض الراحــة النفســية،
ولكــن فجــأة خرجنــا إىل املحكمــة وإذا هبــم يضعوننــا داخــل أقفــاص مــن
احلديــد تشــبه ســجن الــكالب» .نيلســون مانديــا احتــج عــى نظــام التفرقــة
العنرصيــة؛ ألن مســمى الســجناء السياســيني أرسى أمنيــون وليــس سياســيني،
وهــذا لــه مدلــوالت خطــرة وســيئة ،مــن يقــرأ مذكــرات نيلســون مانديــا جيــد
التشــابه الكبــر بــن الكيــان الصهيــوين ونظــام الفصــل العنــري يف جنــوب
ــم َمــن؟! والبــد مــن التذكــر أن النظامــن كانــت
أفريقيــا ،فيــا تُــرى َمــن َع َّل َ
تربطهــا عالقــة متينــة جــدً ا ،وكانــت تدعمهــا أمريــكا أم احلريــات يف العــامل
وعــراب الديمقراطيــة .عندمــا احتــج األرسى السياســيون يف جنــوب أفريقيــا
عــى أقفــاص احلديــد املخصصــة للــكالب وليــس للبــر ويتــم وضعهــم فيهــا
قامــت املحكمــة آنــذاك بإغــاق تلــك األقفــاص ،ولكــن العــدو الصهيــوين يف
ب
القــرن الـــ  21يفتــح تلــك األقفــاص يف معبــار الرملــة ومن يشــاهد املنظــر ُي َص ْ
بالصدمــة ،قالــوا إن تســيبي ليفنــي وهــي وزيــرة العــدل ســاب ًقا أمــرت بإغالقهــا
وتــم ذلــك قبــل عــدة ســنوات ،لكــن ال نــدري مــا الســبب احلقيقــي وراء ذلــك،
لكــن األهــم مــن ذلــك هــو أنــه مل متـ ِ
ـض أشــهر حتــى ُأعيــد فتحهــا وال نــدري مــا
أيضــا .إن أقفــاص احليوانــات يف معبــار الرملــة تعــر عــن الالإنســانية
الســبب ً
والالأخالقيــة التــي وصلــوا إليهــا.

علـى درب الحلبـــي

9
دخلنــا إىل غرفــة املعبــار ووجدنــا بعــض األرسى الذيــن ســبقونا يف
الدخــول ،وآخــر يريــد املغــادرة والعــودة إىل ســجنه .يف املعبــار ال تتوفــر أدنــى
واألرسة
الــروط اإلنســانية للحيــاة ،ال محــام وال دورة ميــاه تليــق باإلنســان،
ّ
يعلوهــا الصــدأ وترتاكــم عليهــا األوســاخ وكذلــك الفرشــات ،جلســنا وبدأنــا
نتعــرف عــى بعــض ،وألول مــرة ألتقــي بإخــوة مــن الداخــل يؤيــدون مــا يســمى
داعــش ،منهــم مــن عــاد مــن ســوريا ،ومنهــم مــن تــم إيقافــه عــى احلــدود،
ومنهــم مــن تــم اعتقالــه قبــل خروجــه.
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شــباب بعمــر الــوردة خدعتهــم املاكنــة اإلعالميــة لداعــش وأقنعتهــم
أن القتــال يف ســوريا والعــراق وليبيــا أعظــم عنــد اهلل وأفضــل مــن فلســطني.
ـت أمحــد خيتــي بأحــد األرسى القدامــى مــن
كيــف يعقــل ذلــك؟! تركـ ُ
ـت يف احلديــث مــع شــباب أهلبتهــم
أصدقائــه والــذي مل يــره مــن فــرة ،واندجمـ ُ
اخلالفــة الراشــدة التــي عــى منهــاج البغــدادي ،تبادلنــا احلديــث مطـ ً
ـول ،وفجــأة
ســألني أحدهــم :هــل أنــت محــاس أم فتــح؟ قلــت لــه :إننــي جهــاد إســامي.
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كانــت كلــايت وكأهنــا قذيفــة أصابــت بي ًتــا فجعلتــه قا ًعــا صفص ًفــا ،جهاد
إســامي! شــيعي! أنــت شــيعي! الشــيعة كفــار ،الشــيعة ملعونون ،الشــيعة أشــد
كفـ ًـرا مــن اليهــود والنصــارى ،اتــق اهلل هــؤالء يســبون الصحابــة ويتهمــون ُأمنــا
عائشــة بالزنــا .مضــت دقائــق وهــم يتبادلــون األدوار طعنًــا بالشــيعة واجلهــاد
َّ
وتدخــل أمحــد قائ ـاً :حتــى لــو كان شــيع ًيا ،أمل يعمــل مــن أجــل
اإلســامي،
فلســطني؟ أال يصــي اآلن خلفكــم؟! اجلهــاد ليســوا شــيعة وإهنــا هتمــة باطلــة،
أنــا أنتمــي لفتــح وأقــول لــك ذلــك ،ال تســمع مــن هــؤالء فهــم يفتقــرون للحــد
األدنــى مــن الوعــي ،أال تــرى أهنــم ال يتقنــون الوضــوء وال حيســنون الصــاة،
فكيــف أثــق بثقافــة هــؤالء؟
شــدين أمحــد بيــده وقــال يل :تعــال لتحكــي لنــا الروايــة بالتفصيــل ،فأنــت
كنــت التــايل بعــد مهنــد احللبــي الــذي أضــاء نــوره اآلفــاق وأحيــا م ّيــت النفــس
وأيقــظ فينــا مــن جديــد روح التحــدي واإلبــاء.
أمحــد للتــو طلــب منــي نــص الروايــة التــي ســيطلبها منــي كل مــن يلتقــي
خصوصــا إن كانــت حكايــة األســر أخــذت موجــة مــن
يب ،هــذا ُعــرف األرسى
ً

علـى درب الحلبـــي

اإلعــام العاملــي ،ربــا مل تكــن العمليــة هبــذا املســتوى ،لكــن الصــورة تعطــي
ـرا واهتام ًمــا عظيـ ًـا .بــدأت احلديــث وانشــد إ ّيل كل مــن كان يف الغرفــة
حجـ ًـا كبـ ً
وزورا .كان
بمــن فيهــم اإلخــوة الذيــن اهتمــوين واهتمــوا حركتــي بالتشــيع ظلـ ًـا
ً
وســرا عــى األســلوب
عــي أن أبــدأ مــن جديــد ،ومــن أجــل مجــال احلكايــة
ً
ّ
القــرآين يف الــرد كانــت البدايــة مــن أم الفحــم التــي أحببتهــا ،فعندمــا غادرهتــا
ـت للخلــف ونحــن ننعطــف يمينًــا ،فنظــرت إليهــا كمــن
متوجهــا للعفولــة التفـ ّ
ً
ينظــر إىل الدنيــا وهــو يف رمقــه األخــر.
ـي ،وكادت عينــي تبللــن وجهــي بالدمــوع
كانــت حلظــة الــوداع عزيــزة عـ ّ
لــوال أننــي متالكــت أعصــايب مــع الســائق خو ًفــا مــن أن يتــرب الشــك إىل قلبــه
فيمتنــع بذلــك عــن نقــي للعفولة.
كانــت املحطــة األوىل يل يف الطريــق مفــرق أم الفحــم وادي عــارة ،فمــن
هنــا بــدأ ركــب الســائرين إىل اجلنــة ،االستشــهادي العظيــم عرفــات غــوادره
فجــر نفســه مطلــع انتفاضــة األقــى.
الــذي َّ
وخصوصــا
عندمــا متــر قــرب خطــا األولــن ينتابــك إحســاس غريــب
ً
إن كنــت يف طريقهــم وعــى ذات الســبيل كانــت الطريــق إىل العفولــة تعــج
بالذكريــات األليمــة وقصــص املنكوبــن ،وادي عــارة املمتــد من باقــة الغربية إىل
مصمــص يعتــر شــوكة يف حلــق الكيــان الصهيــوين ،فقد تــم مقايضتــه بمحافظة
جنــن مــع النظــام األردين يف عــام 1948م ،وقــد اعترب قــادة العدو هــذه االتفاقية
أهــم األخطــاء االســراتيجية يف تاريــخ قيــام الدولــة؛ لذلــك جتدهــم اليــوم ومــن
خــال أكثــر الصهاينــة تشــد ًدا يطرحــون فكــرة تســليم وادي عــارة للســلطة
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الفلســطينية مقابــل ختــي األخــرة عــن أجــزاء كبــرة مــن الضفــة تبلــغ % 56
مــن إمجــايل مســاحة الضفــة الغربيــة وهــي بذلــك توســع مــن حدودهــا داخــل
ـرا
مناطــق 1967م ،وتؤمــن املســتوطنات ،واألهــم مــن ذلــك ُتــرج جــز ًءا كبـ ً
مــن الســكان العــرب مــن داخــل الدولــة؛ ألن ازديــاد العــرب بشــكل متســارع
يشــكل خطـ ًـرا حقيق ًيــا عــى مســتقبل دولتهــم ،وهــذا مــا يســميه بعضهــم القنبلــة
الســكانية ســارت معنــا الســيارة ونحــن نســر بمحــاذاة قريــة مشــرفة.
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تذكــرت األرسى العظــام الذيــن نفــذوا عمليــة معســكر جلعــاد ،فتلــك
العمليــة نقشــت بالذاكــرة الفلســطينية؛ ألهنــا مــن أشــهر عمليــات انتفاضــة
1987م ،مثلهــا مثــل عمليــة عبــد اهلــادي غنيــم ابــن غــزة املقاومــة والــذي قــام
بإخــراج احلافلــة عــن مســارها ممــا أدى إىل وقوعهــا بأحــد ودياهنــا الشــاهقة فقتل
 16مســتوطنًا صهيون ًيــا.
مضــت الســيارة بنــا وإذ بقريــة مصمــص مــن قــرى أم الفحــم يفــوح منهــا
عبــق الشــهادة ،هنــا يف هــذا املــكان وكأي مــكان يف هــذه األرض املباركــة رائحــة
الشــهداء تنتــر يف األرجــاء ،رأفــت أبــو ديــاك حتــدث عنــه املفكــر اإلســامي
الكبــر حممــد ســليم يف كتابــه «شــخصيات إســامية» كأنــه رجــل مــن رجــال
األمــة العظــام ،رأفــت دخــل وادي عــارة قاد ًمــا مــن مدينــة االستشــهاديني
(جنــن) ،هكــذا كان يســميها العــدو الصهيــوين يف مطلــع انتفاضــة األقــى؛
ألهنــا كانــت معقــل االستشــهاديني ،واملدينــة األكثــر مقاومــة ،والتــي صنعــت
بمخيمهــا ملحمــة تارخييــة ســتبقى عنــوان الثائريــن ومصــدر إهلامهــم عــى
مــدار التاريــخ واألجيــال .نحــن نبكــي جنــن اليــوم؛ ألهنــا أســقطت الرايــة
وتنحــر عــن هــذا الــدور املتواضــع الــذي يغطيــه أبطــال قباطيــة الصغــار ،لقــد
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تعــود العــامل عــى ريــادة جنــن يف كل ملحمــة مــن مالحــم الشــعب الفلســطيني
مــع هــذا العــدو ،لكــن اليــوم جنــن فاجــأت كل األحــرار بغياهبــا الغريــب عــن
قيــادة األحــداث إن هــذا الــدور الــذي أريــد جلنــن أن متثلــه كحاممــة ســام وهذا
الطريــق الــذي يتناقــض مــع هنــج املقاومــة لــن يطــول ،وجنــن ســتلتقط الرايــة
مــن جديــد يدفعهــا ذخــر عظيــم مــن تــراث الشــهداء العظــام أمثــال زيــاد العامــر
وإيــاد صواحلــة وأبــو عــي مصطفــى.
فجــر ابــن جنــن رأفــت أبــو ديــاك جســده
هنــا قبالــة قريــة مصمــص َّ
وحولــه إىل قنبلــة متــزق جنــود العــدو وقادتــه ،وكلــا فكــرت أن أعــدل
الطاهــر َّ
عــن رأيــي جــاءت الذكريــات التــي متــأ املــكان لتطــرد هاجــس اخلــوف وتقتــل
جلبــن ،مل يتحــدث الســائق معــي يف الطريــق إال قليـ ًـا ،فقــد رأى يف
يف صــدري ا ُ
عينــي حــب النظــر إىل األرض ومجــال الطبيعــة ،قــال يل :إن هــذه األحــراش
تســمى أحــراش يع ُبــد وهــي ممتــدة مــن قريــة يع ُبــد إىل قريــة ُزلفــة وســجن جمــدو
ولكــن النــاس قليـ ًـا مــا تعــرف هــذه املعلومــة وكل أهــل بلــد يســمون األحراش
نســبة إىل بالدهــم ،وهــذا يعنــي بالنســبة يل أن اخليــط العظيــم خيــط املقاومــة مل
ينقطــع مــن القســام إىل رأفــت أبــو ديــاك وقبلــه االستشــهادي الكبــر الــذي هـ ّـز
الكيــان الصهيــوين وأطــرب األرسى يف ســجن جمــدو بصــوت انفجــار عمليتــه
البطوليــة التــي قتــل فيهــا  17جند ًيــا وأصــاب العــرات.
نحــن نقــرب مــن املــكان الــذي رواه محــزة ســمودي بدمــه ،وأعلــن
فيــه عــن فلســطينية وإســامية املــكان .صعدنــا قليـ ًـا بعــد أن غادرنــا مصمــص
املحطــة األخــرة التــي وصــل إليهــا رأفــت أبــو ديــاك وكانــت لــه بوابــة الســاء،
ثــم بدأنــا هنبــط قليـ ً
ا نشــق بطريقنــا ســهل ُزلفــة والتــي تبعــد عنــا مــرأى العــن.
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اقرتبنــا أكثــر مــن األحــراش التــي تطــوق ســجن جمــدو ،وإذا بنــا نمــر حيــث مـ َّـر
الكبــار ،مــن هنــا عــرج إىل الســاء محــزة ســمودي ماض ًيــا إىل ربــه بدمــه الطاهــر
الزكــي معلنًــا اعتــذاره نيابــة عــن األمــة التــي تركــت فلســطني تنهشــها الوحوش
الضالــة.
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مــرة أخــرى يقاطعنــي الســائق بســؤاله عــن وجهتــي وعــن الغايــة مــن
ذهــايب للعفولــة يف هــذا الوقــت بالــذات ،فأجبــت مــرة أخــرى أن رجـ ًـا مــن
النــارصة مديــن يل بمبلــغ مــن املــال ،وقــد اتفقنــا عــى االلتقــاء يف العفولــة ليســد
يل دينــي ،مل يثــر جــوايب يف نفــس الســائق أي شــكوك ،لكــن التخــوف يظــل
يتعاظــم يف قلبــي مــن أن تتبــدد هــذه الثقــة.
اقرتبنــا أكثــر مــن ســجن جمــدو ووقفنــا عــى مفــرق الطــرق ،مفــرق جمدو،
فهنــا الفتــة تشــر إىل جنــن نحــو اليمــن ،وأخــرى نحــو الشــال إىل حيفــا وعكا،
وأمامنــا أخــرى تشــر إىل العفولــة والنــارصة ،مــن هنــا تــوزع االستشــهاديون
منضمــن إىل كوكبــة اخلالديــن يرســمون بأجســادهم خارطــة الوطــن املســلوب
متوجهــا إىل جنــن؛ ليعلــن فيهــا
نحــن نقطــع الطريــق التــي ســار القســام عليهــا
ً
الثــورة ونعــر إىل رمــز الــراب الفلســطيني مــرج بــن عامــر حلقــة الوصــل بــن
حيفــا وجنــن ،عبــق التاريــخ يمــأ الســهل الفلســطيني ،مل يبــق مــن مــرج بــن
عامــر بيــد الفلســطينيني ســوى أجــزاء قليلــة حتيــط مدينــة جنــن وبعــض القرى.
غــاب الفــاح الفلســطيني عــن املــكان كصاحــب أرض منــذ عــام 1948م ،وها
هــم اليــوم ال يعــودون إال كعاملــة مأجــورة ورخيصــة بيــد اجلــاد املغتصــب.
اقرتبنــا مــن العفولــة وســألني الســائق :أيــن تريــد أن تنــزل يف العفولة؟ ما
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هــو املــكان الــذي تنــوي لقــاء صديقــك بــه؟ لقــد أصابتنــي احلــرة ومل ِ
أدر مــاذا
أجيــب ،فأنــا مل أدخــل مدينــة العفولــة مــن قبــل وال أعــرف أي عنــوان كــي أدعي
الصلــة بــه ،قلــت لــه بأننــي مل أدخــل املدينــة مــن قبــل وأريــد منــك أن تنزلنــي
بمــكان يتواجــد بــه العــرب عــادة ،دخلنــا املدينــة وســار يب قليـ ًـا ،ثــم قــال يل :ال
أســتطيع التقــدم أكثــر مــن ذلــك .نزلــت مــن الســيارة وشــكرته ،كنــت قري ًبــا مــن
أحــد احلدائــق العامــة ،رأيــت بعــض األماكــن للجلــوس فجلســت عــى أحدهــا
وقلــت يف نفــي إن هــذه املحطــة ســتكون النقطــة التــي أختــار هبــا هــديف.
مل متـ ِ
ـض حلظــات حتــى جــاءت جمموعــة مــن كبــار الســن فجلســوا بجانبي
كانــوا يتكئــون عــى بعضهــم البعــض ،مل أفكــر للحظــة واحــدة باســتهدافهم ،وأنــا
أعلــم أن مــا مــن رجــل أو امــرأة مــن هــؤالء إال وقــد تلوثــت يــداه بدمــاء األبريــاء،
فهــذا املجتمع ال يشــبه املجتمعات اإلنســانية ،فالشــعوب تصنــع الــدول ،والدولة
ختتــار مــن الشــعب ً
جيشــا هلــا ليحمــي شــعبها وأمنهــا القومــي ،ولكــن هــؤالء
الغربــاء كانــوا ً
جيشــا غاز ًيــا صنعــوا ألنفســهم مــن كتائبهــم ووحداهتــم شــع ًبا ،مــا
مــن رجــل أو امــرأة يف هــذا املجتمــع إال وخــدم أو ســيخدم يف اجليــش ،إنــه جمتمــع
عســكري بــكل مــا حتمــل الكلمــة مــن معنــى ،يســتطيع العــدو الصهيــوين أن ُينــد
الشــعب يف أي حلظــة يريــد القتــال ويف كل اجلبهــات.
لقــد شــاهدنا هــؤالء العجــزة يطلقــون الرصــاص عنــد احلاجــة،
فالفدائــي الفلســطيني عندمــا يدخــل إىل أي مدينــة هلــم ينهــال عليــه الرصــاص
مــن كل اجتــاه ،املــار يطلــق النــار وكذلــك الســائق والتاجــر واملعلــم والطالــب يف
اجلامعــة والعامــل واملــزارع ،إنــه جمتمــع مــن العســكر يســتوطن هــذه األرض،
ورغــم ذلــك مل أخــر هــؤالء هد ًفــا يل ،إن هــؤالء يشــكلون هد ًفــا مرشو ًعــا ألهنم
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اســتباحوا دمائنــا ،دمــروا بيوتنــا واحتلــوا أرضنــا ،لكننــي مل َأر يف اســتهدافهم
مصلحــة.
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مضــت ســاعة وأنــا أجلــس يف مــكاين أتأمــل املــارة ،هنــاك أم تُطعــم
ولدهــا ،وســائق ســيارة يتوقــف أمــام اإلشــارة الضوئيــة؛ ليعطــي جمموعــة مــن
األوالد احلــق يف املــرور ،بــدأ اخلــوف يتــرب إىل النفــس ،فقــد طالــت املــدة وأنــا
مل أجــد اهلــدف الــذي أمتنــى .غــادرت املــكان وبــدأت أمــي وأثنــاء جتــوايل بأحــد
األحيــاء رأيــت جمنــدة ترتــدي زهيــا العســكري وتعلــق عــى كتفهــا ســاحها
الشــخيص ،فكــرت بمهامجتهــا ،لكــن شــي ًئا بداخــي دفعنــي لــرد هــذه الفكــرة،
ربــا ألهنــا أنثــى ،فالعــريب الرشقــي يعتقــد أن مهامجــة األنثــى يشء مذمــوم،
واحلقيقــة تقــول إن نســاءنا ليســت كنســائهم.
لقــد ســبقونا يف كثــر ونحــن مــا زلنــا ضحايــا اجلهــل والتخلــف ،ومــا

زلنــا نمتهــن املــرأة وال نعطيهــا أدنــى حقوقهــا التــي منحهــا اهلل هلــا .أيــن املــرأة
التــي صنعهــا اإلســام يف اجليــل األول؟! وأيــن هــي اآلن؟! لقــد كانــت
مستشــارة للنبــي  ،وجنديــة للدفــاع عنــه يف احلــرب وعونــ ًا لــه يف حفــظ

الديــن .القــرآن ســاوى بــن الرجــل واملــرأة يف القطــب األعظــم مــن الديــن

وهــي التســاوي يف الواليــة العامــة ،فقــال :ﵝﭐﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﵜ [التوبــة ،]71 :فأيــن املــرأة املســلمة اليــوم وأيــن

مثيالهتــا يف هــذا الكيــان املجــرم؟ .يقــول الشــيخ الغــزايل« :إن املــرأة اليهوديــة
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يف عــام 1973م أذلــت رجــال العــرب وقــادت شــعبها نحــو االنتصــار بعــد
أن كاد اليــأس واهلزيمــة أن يتــرب إىل قلوهبــم بفعــل املفاجــأة» ،وربــا كان
الســبب الكامــن وراء عــدم مهامجتــي هلــا هــو أن النهــار مــا زال يتجــى وكنــت

ال زلــت أنتظــر مغيــب الشــمس.

ذهبــت املجنــدة يف طريقهــا وأنــا تابعــت املســر أتفقد أحيــاء املدينــة ومل أر
فيهــا أي معلــم معــاري عــريب أو مســلم وكل املبــاين الســكنية عــى طــراز الفــن
الغــريب وليــس العــريب اإلســامي اقرتبــت ســاعة الغــروب وبــدأت الشــمس
بالنــزول والليــل خييــم عــى املدينــة ،صحــب ذلــك قلــة احلركــة ،فالنــاس يــأوون
إىل مســاكنهم يف مثــل هــذا الوقــت ،حــان موعــد صــاة املغــرب وأنــا يف وســط
العفولــة ،قلــت يف نفــي إن أردت الصــاة اآلن فلــن يكــون ذلــك لصاحلــي
فكيــف ســأذهب إىل ريب وأالقيــه ومل ِ
أؤد واجبــي؟ وحينهــا قــررت أن أصــي
باإلشــارة وأنــا جالــس ،وجــودي يف العفولــة مل يثــر فضــول املــارة ومل يشــتبه يب
أحــد ،كنــت أتــرف وكأننــي واحــد مــن الســكان.
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10
اســتمررت يف التجــوال ودعــوت ريب بــأن ييــر يل أمــري وهيديني ســواء
الســبيل .مــن الصعــب عــى اإلنســان أن يصــف احلالــة النفســية التي حيياهــا وهو
ُمقــدم عــى فعــل يقــوده إىل املــوت ،إنــه قــرار يمــي باملــرء إىل خــارج املــكان
والزمــان ،ختتلــط املشــاعر واألحاســيس ،يوافــق ذلــك خــوف شــديد مــن اتصال
يــأيت مــن األهــل واألقــارب ،فقــد طــال غيــايب هــذه املــرة ،مل أكــن أمتنــى أن أنتهــي
بــأي طريقــة ،لكننــي كنــت أســر نحــو هــدف يريــح النفــس ويركــن فيــه الضمري
إىل ركــن شــديد .مــررت عــى أرسة مــن أب وأم وأطفــال صغــار ،كان األب
حيمــل عــى ظهــره قطعــة ســاح ،فكــرت بمهامجتــه واحلصــول عــى ســاحه
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فعدلــت عــن الفكــرة ،خشــيت أن ُيصــاب األطفــال واألم احلامــل بــأذى ،لقــد
أغــراين الســاح كــا أغــرى مهنــد احللبــي مــن قبــل ،لكــن كيــف الســبيل إىل
حمــاكاة البطــل املعجــزة مهنــد ،هــذا البطــل املقــدام كان قبــل شــهادته قــد بلــغ
ذروة الرجولــة والبطولــة ،إن املغاويــر ال يســتطيعون حمــاكاة مهنــد؟ لقــد طعــن
الضابــط واجلنــدي وقــام بإطــاق النــار عــى اجلنــود واملســتوطنني ،فكيــف يل أن
أكــون مثــل مهنــد وأنــا مل أمحــل ولــو ملــرة واحــدة قطعــة ســاح وال أعــرف كيــف
تعمــل؟ حدثــوين عــن أحــد اإلخــوة الــذي قــام بعمليــة قــرب مفــرق جمــدو فقتــل
ثالثــة جنــود بســكينه واســتوىل عــى قطعــة ســاح مــن أحــد اجلنــود ثــم فـ ّـر مــن
املــكان ،وبعــد ســاعات وأثنــاء البحــث عنــه التقــى بثالثــة جنــود داخــل غابــة
يف األحــراش فقــام بتصويــب ســاحه نحوهــم وطلــب منهــم االستســام .قــال
أحــد اجلنــود وهــو يــديل بشــهادته وكيفيــة اعتقــال املنفــذ إننــي وأثناء استســامي
نظــرت يف الســاح يف يــد الفلســطيني فــإذا بــه بــا خمــزن فانقلــب املشــهد وتــم
الســيطرة عليــه.
مل أرغــب بــأن تكــون هــديف هــذه العائلــة هلــذه األســباب وأمههــا خــويف
عــى حيــاة األطفــال واجلنــن ببطــن أمــه ،إن ديننــا يرفــض اســتهداف األطفــال
الذيــن ال ذنــب هلــم وأنــا أرفــض كل عمــل ُيقصــد منــه اســتهداف األطفــال،
هنــاك بعــض األحــداث وقعــت نتيجــة اجلهــل وغيــاب الوعــي وهــي ال تُعــر
عــن قيمنــا اإلســامية ،واألهــم أهنــا ليســت منهجيــة وال وســيلة متبعــة وإنام تقع
مــن أفــراد ينقصهــم الوعــي عــدا أن هــذه األهــداف ال ختــدم قضيتنــا العادلــة،
فنحــن مظلومــون وال نطالــب بحقنــا بظلــم األبريــاء ،نحــن لســنا صهاينــة
يعتــرون قتــل األطفــال وســيلة للضغــط والرتهيــب .وكذلــك النــاس ال ُعــزل
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واآلمنــن يف بيوهتــم.
أثنــاء جتــوايل يف مدينــة العفولــة مــررت بجانــب بعــض النُصــب التذكارية
وكانــت مزروعــة يف بعــض األحيــاء ،حجــارة رخاميــة كبــرة وســوداء منهــا مــا
حيمــل بعــض الصــور واألســاء ،ال أعلــم مــن هــؤالء وملــاذا ُخ ِّلــدت أســاؤهم
عــى هــذا النحــو ويف وســط املدينــة ،تذكــرت النصــب التــذكاري للطياريــن
األملانيــن يف مدينــة جنــن وقلــت يف نفــي ربــا هــذه النصــب لطياريــن
أملانيــن أو بريطانيــن ســقطوا يف احلــرب العامليــة الثانيــة وربــا لطياريــن هيــود،
حينهــا قاطعنــي أحــد املســاجني وقــال يل :هــذه النصــب عــى األغلــب جلنــود
ومســتوطنني ســقطوا خــال انتفاضــة األقــى ،تذكــرت حينهــا البطــل الكبــر
والقائــد العظيــم نظــر محــاد الــذي روى بدمائــه الطاهــرة أرض العفولــة انتقا ًمــا
للنســاء واألطفــال ودفا ًعــا عــن املســجد األقــى.
هنــاك مــى إىل ربــه عــى درب االستشــهاديني عبــد الكريــم أبــو ناعســة
ومصطفــى أبــو رسيــة وعبــد الكريــم طحاينــة ورائــد زكارنــة ،ونظــر محــاد،
واليــوم يعانــق نظــر وســامر محــاد يف قريتــي احلبيبــة أبنــاء الســواعد الذيــن رووا
بدمائهــم الطاهــرة الزكيــة أرض القريــة معلنــن والءهــم لفلســطني والقــدس،
وعــى ســرة الشــهداء ويف طريقهــم ا ُملعبــد بدمائهــم وأشــائهم الزكيــة مــى بنــا
ـهم انطلــق مــن قوســه.
الوقــت وكأنــه سـ ٌ
أمضيــت تلــك الليلة وأنا أســتمع إىل قصــص وحكايات األرسى الســيام
الذاهبــون والعائــدون مــن ســوريا والعــراق .أبــو محزة الفلســطيني ،هكــذا يكني
نفســه ،تــم اعتقالــه عــى احلــدود قــرب هضبــة اجلــوالن الســورية وأبــو مصعــب
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تــم اعتقالــه بعــد عودتــه مــن مطــار اللــد وكان والــده قــد خــرج للبحــث عنــه
فوجــده يف ســوريا قــرب احلــدود مــع تركيــا وقصتــه تشــبه قصــة أمحــد الــذي
ناشــد والــده بــأن يعيــده ويعمــل عــى إعادتــه مــن ســوريا مهــا كان الثمــن مــن
هــول مــا رأى هنــاك ،وأبــو عمــر املقــديس عــاد مــن ســوريا وكان يقاتــل مــع
جبهــة النــرة يف معــرة النعــان ،يقــول إن األمــر اختلــط عليــه بعــد برهــة مــن
الزمــن ،فهــو كان يدعــي أنــه خــرج لقتــال النظــام الســوري ،لكنــه وجــد نفســه
يقاتــل داعــش ومجاعــات اجليــش احلــر ،وقــد حدثــت معــه القصــة التــي قصمت
ظهــر البعــر بقــرار عودتــه ،قــال إنــه يف يــوم قتــال طويــل مــع إحــدى اجلامعــات
اإلســامية وكانــت تابعــة لداعــش تقاتــل يف قريــة مــن قرى معــرة النعــان ونحن
يف قريــة أخــرى نقابلهــم ،وقــد اســتخدمنا كل أنــواع األســلحة دون متييــز الســيام
أن القريتــن مأهولتــان بالســكان ،وفجــأة وأثنــاء القتــال جــاءت نعجة مــن القرية
التــي يتحكــم هبــا أفــراد داعــش وقــد أصيبــت بطلــق نــاري مــن أحــد املقاتلــن،
فتقــدم حوهلــا أحــد املقاتلــن وجرهــا باجتاهنــا ،وعندمــا وصلــت تــم ذبحهــا
باتفــاق اجلميــع؛ ألهنــا كانــت تنــزف مــن أثــر اإلصابــة ،لكــن وقــع خــاف بــن
املقاتلــن هــل جيــوز لنــا أكلهــا أم ال والســبب أننــا نفعــل ذلــك دون إذن صاحبهــا
ومــا مل تســتأذنه يف األكل فهــو حــرام ،وهــذا كان رأي معظــم املقاتلــن ،لكــن تــم
االتفــاق عــى أن يتــم أكلهــا واالنتفــاع هبــا ،وبعــد انتهــاء املعــارك يتــم البحــث
عــن صاحبهــا مــن أجــل تعويضــه بشــاة أو مبلــغ مــايل ،فيــا بعــد متــت الســيطرة
عــى قريــة داعــش والقضــاء عــى مــن فيهــا ،وال أدري إن كان صاحــب الشــاة
مــن األحيــاء أم األمــوات ،لكــن املفاجــأة األخــرى التــي عــززت مــن قــراري
بعــد حادثــة الشــاة هــي أننــي رأيــت القتــى يرفعــون الســبابة معلنــن شــهادهتم
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عــى التوحيــد ،فســألت نفــي :أيــن احلــق؟ فحملــت نفــي يف غفلــة منهــم
وقــررت العــودة حتــى لــو كان مصــري املؤبــد يف ســجون العــدو الصهيــوين.
كانــت معــامل النــوم تظهــر عــى وجــه أبــو عمــر ،مل يتبــق مــن ســاعات
ـت
الصبــاح إال القليــل لذلــك ركــن اجلميــع ومنهــم مــن ســبقنا يف النــوم ،أغمضـ ُ
عينــي ومل أســتيقظ إال عــى صــوت الســجان الــذي جــاء لينذرنــا باقــراب جمــيء
البوســطة وطلــب منــا أن نتجهــز ،ومــا هــي إال دقائــق حتــى جــاء النحشــون إىل
صباحا
الغرفــة وقيدونــا ،ثــم أخرجونــا إىل البوســطة لتنطلق بنا الســاعة الســابعة
ً
إىل مقــر املحكمــة يف النــارصة ،فســارعت باجللــوس عــى الكــريس القريــب مــن
الشــباك ألمتتــع بالنظــر للجليــل وقــراه ،لقــد كان اجلــو بــار ًدا ،وزيــادة عــى ذلــك
كانــت الكــرايس املخصصــة للجلــوس مصنوعــة مــن احلديــد وكأهنــا قالــب مــن
أمراضــا كثــرة لــأرسى ،فالكــريس غــر مبطــن وال يســمح
الثلــج ،وتســبب
ً
لــك بــأن تضــع أي قطعــة قــاش حتــى لــو كانــت ســجادة صــاة ،فالبوســطة
رحلــة عــذاب لألســر وتســتخدمها إدارة الســجون كأداة مــن أدوات العقــاب،
وكثــر مــن األرسى يتــم عقاهبــم مــن خــال النقــل املســتمر.
واصلــت البوســطة املســر وأنــا واصلــت إمعــان النظــر يف اجلليــل وكأين
أنظــر إىل فتــاة فاتنــة اجلــال .وصلنــا إىل مشــارف مدينــة النــارصة التــي تعــد
مــن أكــر التجمعــات الفلســطينية داخــل األرايض املحتلــة عــام  ،48فرحــت
لســببني :األول أننــي قــد اطمأننــت وزال الشــك مــن النفــس ،فالذهــاب إىل
املحكمــة أكيــد ولــن أعــود إىل اجللمــة ويعنــي ذلــك أننــي مل أكــن عنــد العصافــر
والقســم املوجــود يف جلبــوع والــذي نزلــت فيــه هــو حقيقــي ولــأرسى ،ومــع
ذلــك قلــت يف نفــي احلــذر واجــب والثقــة ال تلغــي احلــذر ،فهنــاك الكثــر مــن
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األرسى تــم إعادهتــم إىل التحقيــق نتيجــة الثرثــرة الزائــدة أو نتيجــة اعــراف
عليهــم ،فالعــودة متوقعــة إىل التحقيــق يف كل حلظــة مــا دام األســر قيــد األرس
واملخابــرات ال تــرك أحــدً ا ،وتتجســس كل حــن لتعــرف كل جديــد وكل مــا
خفــي عليهــا.
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هنــاك أرسى يتــم حتويلهــم إىل التحقيــق يــوم اإلفــراج عنهــم ،وهنــاك
ـم اإليقــاع بــه مــن خــال أجهــزة التنصــت يف األمتنــاه وقاعــة املحكمــة
مــن تـ َّ
ويف البوســطة ،الكثــر ولألســف يعتقــد أن هــذه األماكــن آمنــة ،واألغــرب مــن
ذلــك أن بعــض األرسى تــم التجســس عليهــم أثنــاء اإلفــراج عنهــم حتــى يتــم
التأكــد مــن عــدم صلتهــم بحــادث معــن كــا حــدث مــع أخويــن مــن قــرى أم
ـم اهتامهــا بقتــل رشطــي ،وأمــا الســبب اآلخــر لفرحتــي فهــو شــعوري
الفحــم تـ ّ
بأننــي قري ًبــا ســأنزل مــن هــذا الصنــدوق املميــت؛ ألن البوســطة تفتقــر إىل أدنــى
املعايــر الصحيــة واإلنســانية.
دخلنــا إىل مقــر املحكمــة بعــد أن تــم إنزالنــا إىل األمتنــاه وتفتيشــنا ،عندمــا
دخلــت األمتنــاه شــعرت أن احلــراس ينظــرون يل بعــن الســخط دون ســواي،
كانــوا يتهامســون فيــا بينهــم وكانــت نظراهتــم مليئــة باحلقــد .شــعرت باخلــوف
ال ســيام أننــي تعرضــت للــرب واإلهانــة يف هــذا املــكان بعــد اعتقــايل بـــعرشة
أيــام ،الشــعور باخلــوف مل يســتمر طويـ ًـا فأنــا القــادم مــن املــوت فــاذا أخشــى
بعــد ذلــك؟! لــن يرعبنــي هــؤالء اجلبنــاء.
دخــل أفــراد النحشــون إىل األمتنــاه بعــد أن تــم تقييــد يــدي مــن خلــف
البــاب ،هــددوين بــأن أي حركــة منــي داخــل قاعــة املحكمة ســيكون هلــا عواقب
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وخيمــة ،مل أفهــم مــا الســبب الداعــي هلــذا التهديــد ،هــل كــون األهــل موجودين
داخــل قاعــة املحكمــة؟ أم أن ذوي اجلنــدي املصــاب حــروا ملتابعــة حماكمتــي
وال يريــدون منــي أي حركــة؟ دخلــت للقاعــة ونظــرت إىل مقاعــد احلضــور ومل
يكــن أحــد مــن األهــل هنــاك ،بعد فــرة جــاء املحامــي وأخربين بــأن الئحــة إهتام
ســتقدم ضــدي يف هــذه اجللســة ،فــور بــدء اجللســة دخــل فــوج مــن الصحفيــن
إىل قاعــة املحكمــة وبــدأوا ينهالــون عــي باألســئلة ،وقــد التزمــت الصمــت حتى
ال أعطــي أفــراد النحشــون فرصــة مــن أجــل رضيب.
انتهــت اجللســة وغادرنــا إىل ســجن ســلمون وهنــاك انتظرنــا يو ًمــا آخــر
للعــودة إىل جلبــوع ،ويف مســاء اليــوم التــايل عــادت بنــا البوســطة إىل جلبــوع،
وكعــاديت أثنــاء الطريــق جلســت بجانــب الشــباك ألمعــن النظــر مــن جديــد
بجــال اجلليــل ،كانــت الفرحــة متــأ قلبــي وكأننــي عائــد إىل بيتــي ،والســبب
الكامــن وراء ذلــك هــو أن الســكينة بــدأت تنــزل عــى النفس ،فالشــعور باخلوف
زال بعــد أن تأكــدت أن األرسى الذيــن دخلــت إىل قســمهم ليســوا عصافــر،
ولكــن البــد مــن التذكــر بمســألة ربــا أرشت هلــا ســاب ًقا وهــي أن املخابــرات
ال تــرك أقســام األرسى األمنيــن بــا عيــون هلــا ،فاجلواســيس ال ختلــو منهــا،
واهلــدف مــن وجودهــم بــن األرسى مهــم جــدً ا منهــا متابعــة مــا جيــري داخــل
الغــرف واألقســام ومعرفــة أي جديــد ومعرفــة توجهــات األرسى ومشــاريعهم
وخصوصــا املنــوي اإلفــراج عنهــم قري ًبــا ،وكذلــك البحــث عــن ضحايــا جــدد
ً
لكــي يتــم جتنيدهــم.
وصلنــا الســجن بعــد ســاعة ونصــف مــن الســفر ،دخلــت القســم بعــد
أن اطمــأن اإلخــوة وعرفــوا مــاذا جــرى يف املحكمــة ،دخلــت إىل الغرفــة وهــذه
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املــرة كان دخــويل األول إىل غــرف حركــة اجلهــاد اإلســامي رغــم أننــي مل أمكث
ســوى أســبوع واحــد داخــل غــرف اإلخــوة يف حركــة فتــح إال أننــي ملســت
اختال ًفــا وتباينًــا بــن األرسى ،فــكل تنظيــم لــه عاداتــه وقوانينــه ولــه أعرافــه
وقيمــه منهــا املختلــف ومنهــا املتشــابه ،وهكذا بــدأت مشــواري داخل الســجن.
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أخــذت األيــام متــي ،ويف كل يــوم أكتشــف جديــدً ا ،وبــدأت الصــورة
تتجــى أكثــر أمامــي ،فاملجتمــع املالئكــي املتخيــل عــن األرسى بــدأ وكأنــه
حلــم ،فاحلقيقــة تقــول إهنــم بــر يصيبــون وخيطئــون ،كانــت الصــورة لــأرسى
يف وعيــي أهنــم أقــرب للمالئكــة منهــم للبــر ،ال أقــول إهنــا تبــددت ولكنهــا
أصبحــت أكثــر واقعيــة ،فاحلركــة األســرة اليــوم ليســت احلركــة األســرة
باألمــس ،لقــد كانــت ســاب ًقا مــن أهــم معاقــل الثــورة وحماضــن املقاومــة ،لكنهــا
اليــوم تراجعــت عــن هــذا الــدور وتفشــت داخلهــا الكثــر مــن الظواهــر الســيئة،
ولإلنصــاف هــذا ال ينطبــق عــى كل التنظيــات.
قــد كان لالنقســام دور كبــر يف تكريــس واقــع التجزئــة الســيام بــن فتــح
ومحــاس وأصبحــت التنظيــات تبحــث عــن مصاحلهــا اخلاصة وقلــا تبحث عن
مصلحــة املجمــوع ،محــاس تعيــش يف أقســام خاصــة وفتــح يف أقســام أخــرى،
والتنظيــات األخــرى موزعــة بــن التنظيمــن ،حركــة فتــح متثــل مــا يقــرب مــن
 % 55مــن احلركــة األســرة وأي حماولــة إصــاح ال يمكــن هلــا النجــاح دون
مشــاركة فتــح ،وواقــع فتــح ال يــر صدي ًقــا ،فبعــد تاريــخ طويــل مــن النجــاح
انقســمت فتــح نفســها واهنــار التنظيــم الداخــي ،ومل تعــد املعايــر الوطنيــة
والعلميــة هــي التــي حتكــم التنظيــم وإنــا منطــق املصالــح واملناطقيــة والبلديــة
هــو األســاس الــذي حيــرك األرسى داخــل احلركــة ،فاألقســام والســجون
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مقســمة بــن الشــال واجلنــوب ،والشــال مقســم بــن جنــن وطولكــرم ونابلــس
والقــدس والداخــل ( ،)48واجلنــوب مقســم بــن غــزة واخلليــل وبيــت حلــم
ورام اهلل ،ويف بعــض الســجون تتــوزع األقســام بــن الريــف واملدينــة واملخيــم،
ومــا حيــزن القلــب أن فكــرة االنقســام هــذه هــي فكــرة أحــد قــادة الســجون
والــذي ارتقــى إىل الدرجــات ال ُعــا بفعــل إنجازاتــه يف هــذا املجــال.
إن التــرذم موجــود مــن القمــة إىل القــاع ،فبعيــدً ا عــن التقســيم الفصائيل
للغــرف وربــا يكــون منطق ًيــا ومقبـ ً
ـول ،فلــكل فصيــل خصوصياتــه وبراجمــه
التنظيميــة ،والثقافيــة ،لكــن غــر املعقــول أن الغرفــة داخــل التنظيــم الواحــد
ويف ذات القســم مقســمة بــن املناطــق ،ويف كثــر مــن األحيــان هيبــط التقســيم
إىل أدنــى املســتويات ،فهــذه الغرفــة للقريــة وتلــك للمخيــم وتلــك للمدينــة،
وبعضهــا مشــرك بحكــم الدافــع ال بحكــم املنطــق.
هــذه املعايــر تتــرب يف بعــض األحيــان إىل الفصائــل األخــرى مثــل
محــاس واجلهــاد ،واجلبهتــن جــراء الضعــف التنظيمــي أو بفعــل قلــة التجربــة
لكثــر مــن األرسى اجلــدد ،لكنهــا ليســت املعيــار األســايس الــذي حيكــم هــذه
التنظيــات كــا جيــري يف فتــح ،وقــد تفاجــأت مــع مــرور األيــام بظاهــرة ســيئة
وليســت بســيطة تنتــر بــن األرسى ،وهــي حــدوث خصومــات ونزاعــات
بشــكل ملحــوظ وقــد شــهدت العديــد منهــا ،األســباب وراء ذلــك متعــددة
أمههــا غيــاب القانــون التنظيمــي وضعــف االلتــزام التنظيمــي لــدى الفصائــل،
كــا متنيــت أن ال ُتــدش صــورة احلركــة األســرة يف نفــي ،لكــن احلقيقــة
تقــول غــر ذلــك ،لذلــك بــدأت أنــزل عــن الشــجرة إن جــاز التعبــر وأنظــر
إىل األرسى بواقعيــة ،فهنــا ال أرى املحاضــن الرتبويــة وال كليــات القــادة
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وأكاديميــات الكــوادر ،املســتوى الثقــايف بســيط ،واالهتــام بالقــراءة والعلــم ال
يرقــى إىل احلــد األدنــى ،اهتــام كبــر باحلزبيــات واألمــور الصغــرة ،كل الربامج
التعليميــة متواضعــة وإن وجــدت فهــي شــكلية ،ولإلنصــاف ال أعمــم يف هــذا
الــرأي ،فهنــاك مــن هيتــم بالتعليــم وتعزيــز الثقافــة الذاتيــة واالهتــام بالوقــت،
لكــن احلجــم والعــدد حمــدود ال يتناســب مــع حجــم احلركــة األســرة .اجلامعــة
العربيــة تــم إلغاؤهــا و ُمنــع هــذا االمتيــاز الــذي حققتــه احلركــة األســرة أيــام
جمدهــا وعزهــا ،واجلامعــات الفلســطينية التــي تــم اعتامدهــا دون موافقــة إدارة
الســجون تســر كالعرجــاء يف الســجون مــع بعــض اإلنجــازات امللحوظــة يف
بعــض املواقــع مثــل ســجن هداريــم ،وهنــاك مشــكلة مــع اجلامعــة املعتمــدة
يف أقســام محــاس وهــي جامعــة األقــى ،فالســلطة مــن خــال وزارة الرتبيــة
والتعليــم ترفــض االعــراف هبــا ،عــدا أن التعليــم شــكيل مــن قبــل األرسى،
وقلــة مــن هيتــم باجلوهــر ،وقــد انتســبت إلحــدى اجلامعــات ،وجتربتــي رغــم
تواضعهــا تقــول إن الطــاب قليـ ًـا مــا هيتمــون بالثقافــة والعلــم وإن اهلــم األول
هــو احلصــول عــى الشــهادة بــأي ثمــن ،وحقــل الوعــي والتجربــة يف أخــر ســلم
األولويــات ،لذلــك ال جتــد بــن فئــات الطــاب طالبــ ًا مثقفــ ًا يســعى لغايــة
وهــدف ســا ٍم مــن خــال الدراســة ،ولكــي أكــون ُمنص ًفــا ال بــد مــن التذكــر
ـرا مــن املســؤولية ،فهــي متــارس التضييــق
بــأن إدارة الســجون تتحمــل جــز ًءا كبـ ً
والتعســف وتعمــل عــى تعطيــل العمليــة التعليميــة مــن خــال منــع الكتــب
اخلاصــة باجلامعــة ،ونقــل األرسى ذوي الكفــاءات الذيــن يقومــون عــى إدارة
اجلامعــات ،ورغــم كل ذلــك أقــول إن اجلامعــات وتفعيلهــا داخــل الســجون
ويســب لــأرسى ،لكــن البــد مــن تطويــر هــذا املجــال واالحتــكام أكثــر
إنجــاز ُ
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إىل املعايــر العلميــة يف العمليــة التعليميــة ،وكل مــا ذكرتــه ليــس إال نقــدً ا بنــا ًء
وليــس نقــدً ا هيــدف إىل الطعــن والتشــهري وبخــس النــاس أشــياءهم.
أمــا يف جمــال القــراءة واالهتــام بالوقــت فحــدث وال حــرج ،وهــذا األمــر
يتفــاوت بــن التنظيــات ،واألرسى اليــوم ال يصنفــون بأهنــم قــراء ،وحــال
أيضــا ،فهنــاك مــن أمــى
األمــة العربيــة يف هــذا املجــال ينطبــق عــى األرسى ً
 10ســنوات ومل يقــرأ كتا ًبــا ،وغالبيــة األرسى اجلــدد ال يقــرأون والكثــر منهــم
ال حيســن القــراءة مــع أن الكثــر منهــم حيمــل شــهادة التوجيهــي ،وهــذه مصيبــة
أخــرى ،املكاتــب يف كثــر مــن األقســام مهملــة وال َت ْل َقــى أي اهتــام وهنــاك
تضييــق عــى إدخــال الكتــب مــن قبــل إدارة الســجون ،وهــذه اخلطــوة تعتــر
مــن اســراتيجية إدارة الســجون والتــي هتــدف مــن خالهلــا إىل إفــراغ األرسى
مــن حمتواهــم النضــايل ،وأمــا عــن الوقــت فاهتاممــات األرسى متنوعــة ،والزمــن
مهــدور مــن خــال برامــج التلفــاز واملباريــات باإلضافــة إىل املسلســات
واألفــام ،وقــد قامــت إدارة مصلحــة الســجون بحــذف كل القنــوات التــي
حتتــوي عــى بعــض الربامــج املفيــدة واألخبــار ذات املصداقيــة حتــت حجــة
التحريــض ،فنحــن ال نشــاهد ســوى عــر قنــوات تقري ًبــا ،منهــا قناتــان للرياضة
وقناتــان لألفــام وقناتــان للمسلســات وقناتــان عربيتــان لألخبــار اليهوديــة
وأخــرى عربيــة لألخبــار ،وهــذه األخــرة ال متــت للمصداقيــة واحلقيقــة
بصلــة وتعمــل عــى تزييــف الوعــي ،ولإلنصــاف واحلقيقــة نقــول إن القناتــن
الصهيونيتــن تتمتعــان باملصداقيــة أكثــر مــن القنــاة العربيــة ،واملحطــات التــي
نشــاهدها تعتــر جــز ًءا مــن الوســائل التــي تســتخدمها إدارة الســجون ملحاربتنا،
فــاألرسى يمضــون أغلــب أوقاهتــم بمتابعــة هــذه القنــوات التــي تعمــل عــى
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هــدر األوقــات وتزييــف الوعــي وحــرف االنتبــاه وتعزيــز قيــم الفردية والســلبية
بــن صفــوف األرسى .التلفــاز يف الســجن يعتــر صلــة الوصــل بــن األســر
وعــامل احلريــة لذلــك يمنعــون أهــم الوســائل التــي يمكــن االســتفادة منهــا يف
الســجن ،فــإدارة الســجون ال جتــد وســيلة أنجــع لعقــاب األرسى وردعهــم
بحرماهنــم مــن التلفــاز بوقــت األزمــات.
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11
حدثنــي األرسى القدامــى عــن حــال احلركــة األســرة قديـ ًـا فــزاد حــزين
عــى حاهلــا اليــوم ،فح ًقا إن التشــابه بعيــد ،الثقافة واالنضبــاط وااللتــزام ،القراءة
والعلــم ،احلــس الوطنــي واألخالقــي ،االهتــام بالوقــت وملئــه باملفيــد ،حماربــة
احلزبيــة والبلديــة واملناطقيــة ،التعبئــة والتوجيه وختريج الكــوادر والقــادة وإمداد
األرض املحتلــة بطاقــة هائلــة من املقاومــن األحرار؛ كلها ميــزات كانت متتاز هبا
رأســا عــى عقب.
احلركــة األســرة ســاب ًقا ،وقــد غــاب هــذا الــدور اليوم وانقلب ً
وهكــذا مضــت األيــام واألســابيع وأنــا أكتشــف كل يــوم جديــدً ا منــه
الطريــف ومنــه الغريــب ومنــه املخــزي واملعيــب ،ومنــه مــا تنحنــي لــه قامــات
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العظــاء ،فاخلــر موجــود يف كل مــكان ،وهناك كثــر مــن األرسى مدعاة للفخر،
واإلنجــاز موجــود وملحــوظ ،ولكننــي أحــاول تشــخيص الــداء واملــرض كــي
يتعــاىف اجلســد ،فاجلســم الســليم تؤملــه شــوكة صغــرة وتقتلــه جراثيــم ضئيلة قد
ال ُيلقــي هلــا املــرء بـ ً
ـال.
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جديــد اليــوم كان اللقــاء مــع األهــل واألحبــة مــن خــال الزيــارة،
فالشــهور الثالثــة األوىل يف الســجن كانــت متــر وكأهنــا ســنوات ،فأنــا مل أتعــود
عــى الغربــة ،ومل حيــدث أن انقطــع التواصــل بينــي وبــن األهــل مــن قبــل كان
ـرا واحلاجــة لالطمئنــان عــى األهــل وأخبارهــم شــديدة ،كنــت أرى
الشــوق كبـ ً
األرسى العائديــن مــن زيــارات األهــل والفرحــة متــأ قلوهبــم وكــم متنيــت أن
ـرا باأليــام املخصصــة للزيــارة ،الســيام أهنــا
أكــون أحدهــم ،لقــد كنــت أتأثــر كثـ ً
كانــت التجربــة األوىل يل يف الســجن ،ومل يصلنــي مــن األهل أي خرب ومل أســتطع
حتــى إرســال رســالة تطمئنهــم عــن أخبــاري ،وفجــأة يف حلظــة هــرويب مــن
الواقــع وأنــا أمعــن النظــر بالعائديــن الفرحــن مــن الزيــارة ،جــاء أحــد اإلخــوة
ـرا ومل أصــدق مــا
ليخــرين بــأن أجتهــز لزيــارة األهــل ،لقــد كان وقــع اخلــر كبـ ً
أســمع ،توجهــت إىل حــاق القســم وفعلــت كــا يفعــل األرسى عــى عجــل من
كــي املالبــس وتصفيــف الشــعر وتنســيق اهلنــدام.
خرجنــا مــن القســم تبا ًعــا وجتمــع األرسى مــن كل األقســام يف األمتنــاه
وبعــد أن اكتمــل النصــاب دخلنــا إىل قاعــة الزيــارة ،ومل يكــن األهــل قــد دخلــوا.
كان أول املفاجــآت والتــي خيبــت أمــي وجــود احلاجــز الزجاجــي بيننــا
وبــن األهــل ،املعلومــة أعرفهــا مــن قبــل ،لكــن املخــر ليــس كاملعايــن .الغرفــة
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املخصصــة للزيــارة صغــرة جــدً ا وال تصلــح هلــذا العــدد الكبــر مــن الــزوار ،كل
أســر جيلــس عــى مقعــد وشــباك خمصــص ويــكاد يلتصــق بمــن جيلــس بجانبــه،
وقلــت يف نفــي :كيــف يتحــدث النــاس بخصوصياهتــم بمثــل هــذا الوضــع؟
وكذلــك املــكان املخصــص لألهــل ال يصلــح وال يناســب أعــداد الــزوار ،فنحــن
عرضــا ،ومخســة أمتــار طـ ً
ـول ،وكل أســر يــأيت
ـرا واملســاحة ثالثــة أمتــار ً
 18أسـ ً
لزيارتــه ثالثــة زوار ،وهــذا العــدد املســموح بــه ،ال يوجــد خدمــات صحيــة داخل
قاعــة الزيــارة ،ويف حــال اضطر األســر لذلك يعود للقســم وإن ســمح لــه بالعودة
إىل الزيــارة يكــون الوقــت قــد مــى وال يتــم تعويضــه ،احلديــث مــع األهــل جيري
مــن خــال اهلاتــف وهنــاك الفتــة تقــول :إن املكاملــة مســموعة ومســجلة.
مل يمــض وقــت طويــل حتــى جــاء األهــل وبــدأوا بالتوافــد .كان قلبــي
يــدق برسعــة وعينــي ترقبــان البــاب املخصــص لدخــول األهــل عــى شــوق كبري
ملعرفــة مــن القــادم ،ومــا هــي ســوى حلظــات حتــى حــط بــري عــى أحــب
النــاس إىل قلبــي .كان القــادم األب احلنــون ،كانــت الفرحــة كبــرة مــع أن احلــزن
يل ُفنــي ويمــأ قلبــي ،فاألشــهر التــي غــاب هبــا طيــف الوالــد قــد فعلــت فعلهــا
بــه ،فهــا قــد اشــتعل الــرأس شــي ًبا والســواد معلــم الشــباب غــاب وتبــدل بلــون
الثلــج األبيــض ،يبــدو أن غيــايب كان طويـ ًـا وأحــدث غصـ ًة يف الــدار.
اقــرب الوالــد منــي واهنالــت دموعــي ال إراد ًيــا ،كانــت كلامتــه األوىل يل
بعــد أن رفــع الســاعة هــل كتفــك بخــر؟ مــاذا حــل بيــدك؟ طمأنتــه عــى كتفــي
وهــدأت مــن روعــه بعــد أن حركــت يــدي وأظهــرت لــه بفعــي ذلــك أننــي
بخــر ،قــال يل :كفكــف دموعــك وال حتــزن واطمئــن فنحــن مجي ًعــا بخــر ،ثــم
بادلنــي البــكاء وســقطت دموعــه مــن مقلتيــه كحبــات اللؤلــؤ.
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وخصوصــا الوالــدة ال
كانــت الزيــارة متــي برسعــة وأســئلتي عــن الــدار
ً
ســيام أهنــا مل تــأت وســألت عــن الســبب وراء ذلــك ،قــال يل :ال يوجــد ترصيــح
دائــم لنــا ،فاتفقنــا عــى أن أكــون أول الزائريــن وتكــون هــي الثانيــة لنكســب
زيــارة إضافيــة ،هكــذا يفعــل معظــم األرسى ،فحرمــان األســر مــن زيــارة ذويــه
متواصــل مــن خــال التصاريــح األمنيــة التــي تصدرهــا املخابــرات ،قليــل مــن
األرسى حيظــى بالتواصــل مــع األهــل طــوال العــام ،وإن حــدث ذلــك فــا
يشــمل الترصيــح مجيــع األهــل.
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لقــد كان يــوم الزيــارة مــن أمجــل أيــام حيــايت رغــم قباحــة املــكان وظلــم
الســجان ،وقــد وفــر يل راحــة نفســية كبــرة ال توصــف ،وشــحنني بطاقــة إيامنيــة
جبــارة .الزيــارة تعنــي الكثــر لألســر فهــو بحاجة ماســة هلا ال ســيام أنه يستشــعر
قيمــة األهــل ،وهــذه أول اخلبايــا النفســية التــي يشــعر هبــا األســر بعــد اعتقالــه،
يتحــول األهــل يف حيــاة األســر إىل يشء مقــدس .قلــة مــن األرسى مــن ينتظــر
الزيــارة مــن أجــل حاجاتــه املاديــة.
شــخصا آخــر بعــد الزيــارة وكأن يل
ُعــدت إىل القســم وقــد أصبحــت
ً
جناحــن ُأحلــق هبــا يف الســاء مــن شــدة الفرحــة ،وبــدأت أفكــر بموعــد الزيــارة
القادمــة وكيــف ســيكون لقائــي بــاألم احلنــون ،وماذا ســأحدثها وكيف ســأخفف
عنهــا و ُأطيــب خاطرهــا ،فهــي الشــق الثــاين مــن القلــب بعــد شــقي األول وهــو
الوالــد احلبيــب .مل يســمح يل األرسى باهلــروب الفكــري وهــذه عــادة مذمومــة
يعمــل األرسى عــى حماربتهــا مــن خــال التفاعــل االجتامعــي ،فاالعتقــاد الســائد
أن الوحــدة واهلــروب بالفكــر يــؤدي إىل اإلحبــاط وضعف النفــس واهنيارها ،لقد
عــاد األرسى وكل واحــد منهــم حيمــل يف جعبتــه خلي ًطــا مــن األحــزان واألفــراح.
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مضــت األيــام واقــرب موعــد الزيــارة ،لكــن الفرحــة مل تكتمــل ،فــاألم
تــم متزيــق ترصحيهــا عــى حاجــز ،ومل يســمح هلــا بالزيــارة ،يف البدايــة اعتقــدت
أن هــذا األمــر مل حيــدث مــن قبــل وأننــي الوحيــد صاحــب احلــظ العاثــر ،لكننــي
علمــت أن ذلــك حيــدث مــع كثــر مــن ذوي األرسى وال تــكاد متــي زيــارة
إال و ُيعــاد عــدد مــن ذوي األرسى ،فهــؤالء القــوم يتلــذذون بعــذاب النــاس،
لقــد أصابنــي حــزن شــديد وكان حــزين أشــد عــى الوالــدة التــي كانــت تنتظــر
زيارهتــا األوىل عــى أحــر مــن اجلمــر ،فأنــا ابنهــا الــذي عــاد مــن املــوت ،فاخلــر
األول الــذي تلقتــه بعــد تنفيــذي للعمليــة أننــي استشــهدت ،كانــت ليلــة تنفيذي
للعمليــة مــن أشــد الليــايل عــى قلــب أمــي ،والســاعات التــي مضــت حتــى تأكــد
خــر بقائــي عــى احليــاة تســاوي عنــد األم املكلومــة ســنوات طويلــة ،مل يكتــب يل
وهلــا اللقــاء بفعــل شــياطني اإلنــس الذيــن ُنــزع مــن قلوهبــم الرمحــة ،وهكــذا مل
تكتحــل عيوننــا برؤيــة بعضنــا البعــض ،وعلينــا االنتظــار حتــى يصــدر ترصيــح
جديــد و ُيكتــب لنــا اللقــاء.
ووجــدت ً
أخــا عائــدً ا مــن الزيــارة وهــو يــذرف
عــدت إىل اإلخــوة
ُ
الدمــوع ،وبعــد أن التــف حولــه األرسى وقــادوه إىل غرفتــه علمــت أن والــده
توفــاه اهلل.
مصيبــة املــوت بالســجن هــي مــن أصعــب اللحظــات التــي يعيشــها
األســر ،ومــا يفاقــم هــذه املأســاة أن األرسى حمرومــون مــن لقــاء ذوهيــم بشــكل
منظــم وال يســمح هلــم بالتواصــل مــن خــال وســائل االتصــال وحيــرم األســر
مــن إلقــاء النظــرة األخــرة عــى فقيــده ،هنــاك مئــات األرسى مل يتحدثــوا ومل
يلتقــوا بوالدهيــم املــرىض وكبــار الســن الذيــن ال يســتطيعون الســفر والتنقــل،
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وقــد حدثنــي أحــد األرسى أنــه مل يتحــدث مــع والدتــه ومل يرهــا منــذ  18عا ًمــا
لــذات األســباب ،قــال يل :مســموح هلــا الزيــارة ،لكن ال تســتطيع املجيء بســبب
املــرض ،وعندمــا قدمــت طلــب اتصــال هاتفــي كان الــرد أن والدتــك مســموح
هلــا زيارتــك وهلــا ترصيــح ،لقــد تــم رفــض طلبــي وهــم يعرفــون الســبب.
وفــاة والــد األســر أصابتنــي باهلذيــان واحلــزن وتذكــرت كلــات أيب يف
الزيــارة حينــا أخــرين أن جــدي زاره مــرة واحــدة أثنــاء ســجنه ثــم توفــاه اهلل،
مازحــا :أخشــى أن تكــون زيــاريت لــك هــي األخــرة ،كان األســر يبكــي
قــال يل ً
بــكا ًء شــديدً ا ،قلــت يف نفــي :املــوت وال هــذه اللحظــة.
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اليــوم وبعــد زيــارة األهــل تــم إبالغنــا مــن قبــل إدارة الســجون ومــن
خــال الدوبــر أننــا ســننتقل إىل قســم آخــر ،وهــذه املــرة الثالثــة التــي ينتقــل هبــا
قســمنا خــال هــذه املــدة القصــرة ،واحلجــة إصــاح القســم وإجــراء تفتيــش
وبعــض التعديــات عــى احلاممــات ،فــدورات امليــاه غــر جمهزة مــن ناحيــة أمنية
وجيــب تبديلهــا ،والســبب أن األرسى يف ســجن جلبــوع قامــوا بحفــر نفــق مــن
خــال دورة امليــاه.
طب ًعــا هــذه النقليــة مل تكــن األخــرة؛ ألن هــذه السياســة معتمــدة مــن
قبــل إدارة الســجون حتــت حجــج واهيــة وهتــدف مــن خــال هــذه العمليــة إىل
زعزعــة االســتقرار داخــل األقســام ،فالعــدو اللــدود لألســر يف الســجن هــو
غيــاب االســتقرار الــذي يســبب الراحــة النفســية يف كثــر مــن األحيــان ،هــذا
اإلجــراء التعســفي ال يواجــه إال بقليــل القليــل مــن االحتجــاج ،فنحــن يف هــذا
الســجن نعيــش يف مخســة أقســام ،وكل قســم يتــرف لوحــده وال يوجــد دوبــر
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عــام للســجن ،وكل قســم لــه دوبــر خــاص بــه ،والتنســيق حمــدود مــع أن األقســام
يمثلهــا تنظيــم واحــد أمــام اإلدارة ،والتنظيامت الصغــرة ال متلك من أمرها شــي ًئا.
بــدأت عمليــة النقــل يف اليــوم التــايل وبدأنــا اخلــروج ،وعندمــا دخلنــا
القســم تفاجأنــا بجيــش جــرار من الرشطــة ووحــدات التفتيش ،كان الســجانون
جيلســون عــى الكــرايس وأمامهــم الطــاوالت ،تــم تفتيــش كل األغــراض ومــن
ضمنهــا التفتيــش العــاري ،وهــذا االجــراء تقــوم بــه وحــدة التفتيــش عندمــا
تقتحــم الغــرف للتفتيــش عــن األجهــزة النقالــة وهــي خمصصــة هلــذا الغــرض
يف الســجون األمنيــة وللبحــث عــن املخــدرات يف الســجون اجلنائيــة ،وقــد
شــهدت عمليــة اقتحــام مــرة واحــدة ُمنــذ دخــويل الســجن ،كان ذلك يف الســاعة
صباحــا بعــد عــدد الصبــاح ،قــام أفــراد الوحــدة باقتحــام الغرفــة ،كان
السادســة
ً
املشــهد غري ًبــا فأنــا للمــرة األوىل أراهــم يدخلــون مدرعــن إىل الغرفــة وال تــكاد
تــرى منهــم شــي ًئا ســوى اخلــوذات عــى الــرأس وباقــي اجلســم مــدرع ،وهــذه
العمليــة هــي جــزء مــن السياســة املتبعــة مــن قبــل إدارة الســجن حتــى ُيدخلــوا
الرعــب يف قلــوب األرسى.
دخلــوا إىل الغرفــة وأيقظونــا مــن النــوم ،وقــف أمــام كل أســر ســجان
مــن الوحــدة ،وبعــد التأكــد مــن اســتقرار الوضــع وعــدم وجــود مقاومــة كــا
حيــدث يف بعــض األحيــان ،بــدأ التفتيــش الشــخيص ،ومــن ثــم إخــراج مجيــع
أغــراض الغرفــة للخــارج ،مكــث التفتيــش مــدة أربــع ســاعات.
ـرا عــن وحــدة املتســادا املخصصــة
وحــدة التفتيــش ختتلــف اختال ًفــا كبـ ً
القتحــام األقســام يف حالــة العصيــان والتمــرد ،فهــذه الوحــدة حيمــل أفرادهــا
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رصاصــا مــن الفلفــل واملطــاط وهــي الوحــدة التي قتلت الشــهيد
ـاحا يطلــق
ً
سـ ً
حممــد األشــقر يف ســجن النقــب ،ويســتخدمها العدو الصهيــوين يف أحيــان كثرية
لقمــع املظاهــرات ،وهــي وحــدة لالقتحــام والســيطرة وال ختتــص بالتفتيــش.
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يبقــى التذكــر هبــذا اخلصــوص أن وحــدة املتســادا اخلاصــة باالقتحــام
ووحــدات التفتيــش هــي وحــدات خاصــة بــإدارة الســجون ،والعاملــون هبــا
الســجانني ،وحتــاول إدارة الســجون مــن خــال هــذه الوحــدات إلقــاء
هــم مــن ّ
الرعــب يف قلــوب األرسى حتــى يســهل الســيطرة عليهــم ،واألرسى يدركــون
ـرا مــا تــم مواجهتهــا وردهــا عــى أعقاهبــا ،لكــن حالــة التمــزق التــي
ذلــك وكثـ ً
تعيشــها احلركــة األســرة هــي مــن أعطــى هالــة هلــذه الوحــدات ،وهكــذا مل ِ
متض
أســابيع حتــى جــاءت إدارة الســجون لتنبئنــا بقــرار جديــد ،وهــو إخــاء القســم
ونقلــه إىل ســجن جمــدو بحجــة إعــادة إصــاح وتأهيــل القســم.
اخلــر وقــع كالصاعقــة عــى القســم ،فهــذا النقــل يعنــي أن كل أســر
حمكــوم مؤبــدً ا ومتهــم بمحاولــة اهلــرب أو مهامجــة الســجانني لــن ينتقــل إىل
جمــدو ،ومــرت ثالثــة أيــام واحلديــث متواصــل مــع إدارة الســجن وبمشــاركة
كافــة األقســام للكــف عــن هــذه العمليــة ،لكــن إدارة الســجن رفضــت وأرصت
عــى تنفيــذ القــرار ،مل أرغــب يف االنتقــال وحــاول اإلخــوة منــع ذلــك ،ولكــن مل
يتمكنــوا منــه ،وتــم نقــي بعــد احلصــول عــى وعــد مــن ممثــل التنظيــم بإرجاعــي
ـرا ،فيــوم عــوديت إىل جلبــوع
بــأرسع وقــت وقــد تــم األمــر ،لكــن الثمــن كان كبـ ً
كان يــوم زيــاريت الــذي حــرت بــه أمــي ،لكــن قــدر اهلل أن ال حيــدث ذلــك،
ومــرة أخــرى خــاب أمــي وأمــل أمــي باللقــاء.
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هنــاك يف جمــدو حكايــة أخــرى ،فالطريــق إىل جمــدو مليئــة بالذكريــات،
فبعــد أن أهنينــا الســر يف ســهل بيســان صعدنــا إىل قريــة زرعــن وشــاهدنا أثــر
القريــة التــي هدمــت عــام 1948م ،ومــن هنــاك واجهتنــا جنــن بقراهــا ومجاهلــا
وســهوهلا ومنهــا قريتــي العرقــة التــي مل أشــاهد ســوى اجلبــال القريبــة منهــا ،كان
اإلحســاس يف النفــس عظيـ ًـا وكأننــي أنظــر إىل األهــل واألحبــة ،وعــى اجلهــة
األخــرى كانــت مدينــة العفولــة جتلــس عــى ســهل مــرج بــن عامــر وكأهنــا امــرأة
أجنبيــة عاريــة يف بلــد حمافــظ.
وصلنــا إىل جمــدو وقامــت إدارة الســجن باإلجــراءات املتبعــة مــن تفتيــش
وتشــخيص وغريهــا ،ومــن ثــم إدخالنــا إىل القســم الــذي مل يكــن عــى ذات الطراز
الــذي يقــوم عليــه ســجن جلبــوع ،قالــوا عــن جلبــوع إنــه نمــوذج ايرلنــدي وجمدو
أمريكــي وال أعلــم صحــة هــذا القــول ،يف جمــدو تعرفــت عــى إخــوة جــدد تركــوا
ـرا يف نفــي وهلــم مكانــة كبــرة يف الوجــدان ،لكــن القصــة األكثــر قســوة
أثـ ًـرا كبـ ً
والتــي كشــفت يل مــن جديــد بعــض مــآيس الســجن هــي قصــة األســر أبــو
مصعــب؛ هــذا األخ جــاء فــور وصولنــا القســم ليمــأ الفــراغ ،فكثــر مــن اإلخــوة
مل يســمح هلــم بالنقــل إىل جمــدو ألســباب عــدة ،لذلــك تم ســد الفــراغ الــذي تركوه
بإخــوة جــدد منهــم أبــو مصعــب الــذي دخــل وحيــد ًا وجلــس وحيــدً ا ،وقــد لفت
انتباهــي أن قلــة مــن األرسى بــادروا للرتحــاب بــه وكنــت أحدهــم.
لقــد شــدين أبــو مصعــب بصمتــه وهدوئــه فهــو ال يتكلــم إال قليـ ًـا ،مــن
أجــل ذلــك كنــت أجلــس بجانبــه وأمتشــى معــه ،لكــن ذلــك مل يســتمر طويـ ًـا،
فقــد جــاء أحــد اإلخــوة املقربــن ،وقــال يل :ابتعــد عــن هــذا الرجــل! فأثــار بقوله
اســتهجاين وســألت عــن الســبب فأجــاب بعــد إحلــاح طويــل أن هــذا الرجــل
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متهــم باخليانــة ،وحــدث ذلــك أثنــاء التحقيــق وقــد اعــرف بذلــك فــور خروجه
مــن التحقيــق وقصتــه معروفــة للجميــع .هــذا الرجــل يمثــل فئــة قليلــة جــدً ا مــن
األرسى الذيــن ينهــارون يف التحقيــق وال يتحملــون قســوة الســجن وفــراق
األهــل ،لذلــك كان مــن الســهل عــى املحققــن جتنيــده؛ ألنــه يبحــث عــن كل
الطــرق للخــاص مــن الســجن حتــى لــو كانــت اخليانــة وبيــع الوطــن والقضية،
الســجن قـ ٍ
ـاس وصعــب ،وأقســى مــا يكــون يف أول أيامــه وســاعاته؛ لذلــك جتــد
البعــض مــن األرسى الــذي يضعفــون ويطلبــون مــن حماميهــم أثنــاء املحاكــم
اإلبعــاد ،وهــذا ضعــف يعــر عــن حالــة يــأس وغيــاب القــدرة عــى التحمــل،
وهنــاك البعــض مــن حــاول االنتحــار ،ومنهــم مــن انتحــر بعــد اإلفــراج عنــه من
آثــار نفســية عليــه أثنــاء اعتقالــه ،والبعــض منهــم يبــادر ويعــرض نفســه للتعامــل
مــع املخابــرات لقــاء وعــود باإلفــراج عنــه يف احلكــم.
أبــو مصعــب واحــد مــن هــؤالء ،فلــم يصــر ومل يتحمــل فــراق األهــل

واألحبــة ،وضاقــت نفســه ،فالســجن يســلب خاصيــة اإلنســان وهــي احلريــة.
واحلريــة هــي إنســانية اإلنســان ،فعندمــا يفقــد حريتــه يفقــد الكثــر مــن

إنســانيته ،لذلــك كان الســجن مــن أكــر وســائل العقــاب ،والقــرآن الكريــم

أشــار إىل هــذه احلقيقــة ،ففرعــون الطاغيــة الكبــر والــذي يملــك كل وســائل
القــوة عندمــا تعــرض لتهديــد حقيقــي لعرشــه مــن قبــل النبــي موســى :

ﵝﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﵜ [الشــعراء:

 .]29مل يقــل لــه ســأقتلك ،ســأعذبك؛ ألنــه يعــرف أن الســجن أكــر عقــاب

لإلنســان ،وكذلــك النبــي حممــد ﷺ عندمــا هــدده كفــار قريــش قــال القــرآن
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عــن ذلــك :ﵝﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏﲐﲑﵜ [األنفــال.]30 :

الســجن كــا قــال الفنــان دريــد حلــام (غــوار الطوشــة) يف مسلســل عــودة
غــوار« :الســجن ليــس للرجــال ،الســجن هيــدم الرجــال»؛ لذلــك عــى املناضــل
واملجاهــد أن يصــر عــى الســجن ويكــون ذلــك مــن خــال الوعــي واإليــان
بالقضيــة التــي يدافــع عنهــا ،فهــذا األســر كان حيمــل روحــه عــى كفــه ال يبــايل
باملــوت ،كيــف يضعــف وكيــف ينهــار؟! جيــب أن يبقــى صابـ ًـرا مراب ًطــا مؤمنًــا
بعدالــة قضيتــه ،ال يبــايل بالســجن وال بالســجان ،جيــب أال حيطمــه الســجن بــل
هــو الــذي حيطــم الســجن ،ونحــن نــرى مئــات النــاذج رغــم ســوء الواقــع قــد
أمضــوا عــرات الســنني دون أن ينــال منهــم الســجن.
لقــد ضعــف أبــو مصعــب ومل يتحمــل ،وكان عليــه أن يصــر فالنــر
صــر ســاعة ،وقــد أخطــأ عندمــا جــزع وارتكــب جريمــة عندمــا اعتقــد وفكر أن
خيانتــه ســتنجيه ،فقــد قتــل نفســه وأذهلــا حيــث أراد النجــاة ،وهــا هــو اآلن يدفع
الثمــن ،واملطلــوب منــا أن نعمــل عــى إصالحــه ،لكــن هــذا اخلطــأ لألســف ال
يغفــره النــاس ،وأنــت جديــد يف الســجن وليــس مــن املحبــذ أن تقيم عالقــة معه.
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12
رحلتــي إىل جمــدو كانــت جتربــة رائعــة ،لكــن جمــيء الوالــدة لزيــاريت يف يــوم
ـرا مــا يتــم رفــي،
ـرا،
ً
خصوصــا أن زيــاريت ليســت دائمــة وكثـ ً
نقــي أحزننــي كثـ ً
والزيــارة هــي الوســيلة الوحيــدة التــي متثــل حلقــة الوصــل بيننــا وبــن األهــل،
فســجن جلبــوع يفتقــر لوســائل االتصــال ،فــاألرسى هنــا مــا زالــوا يعجــزون عن
هتريــب وســائل االتصــال مثل ســجون اجلنــوب واإلذاعات املحلية التي نســمعها
يف ســجن جلبــوع ،وجمــدو لألســف الشــديد تغطيتهــا هلــذه املأســاة متواضعــة وال
ترقــى إىل مســتوى املســؤولية ،هنــاك جهــد لكنــه متواضــع جــدً ا.
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نســمع عــدة برامــج خاصــة بالتواصــل مــع ذوي األرسى ،لكــن هــذه
الربامــج حمــدودة جــدً ا وال حتظــى إال بقليــل مــن الوقــت ،والســاعة األســبوعية
املخصصــة لربنامــج األرسى هبــا هامــش كبــر لإلعالنــات ،وهــذه ليســت
املظلوميــة األوىل ،ولــن تكــون األخــرة للحركــة األســرة ،التقصــر اإلعالمــي
بحــق األرسى كبــر ســواء عــى املســتوى الفلســطيني أو العــريب واإلســامي
وكذلــك الــدويل ،فاإلنتــاج العــريب للملحمــة الفلســطينية رغــم ضخامتهــا
واتســاعها ال حيظــى إال بالقــدر اليســر مــن االهتــام ،وإن حــدث ذلــك يكــون
أقــل القليــل وال حياكــي الواقــع ،وأحيا ًنــا يتعــارض مــع القيــم والثقافــة الوطنيــة،
وقــد شــاهدنا يف األيــام املاضيــة مقاطــع ملسلســل عــريب يتحــدث عــن معانــاة
األســرات ،والصــور التــي ظهــرت تعــارض الــرأي العــام الفلســطيني وختــدش
احليــاء ،وقــد ذكــرين أحــد اإلخــوة بــأن خمرجــة فلســطينية أرادت إخــراج فيلــم
يتحــدث عــن معانــاة زوجــة أســر فلســطيني ،فلــم جتــد املخرجــة املحرتمــة مهنــة
لزوجــة األســر ســوى مهنــة راقصــة ،ونســأل يف هــذا الســياق :هل يوجــد يف كل
فلســطني امــرأة متــارس هــذه املهنــة؟! ومــن حقنــا أن نســأل عــن الدافــع واهلــدف
مــن وراء هــذا الفيلــم ،أم أن عقــدة النقــص التــي نعيشــها تفــرض علينــا أن نُظهر
منفتحــا حســب املعايــر املطلوبــة للرقــي والتقــدم يف هــذا العــر.
الفلســطيني
ً
نحــن نؤمــن بحريــة التعبــر والــرأي ،وقرأنــا القانــون الــدويل الــذي
يتحــدث عــن ذلــك ،وعــى مــن يطلــب منــا احــرام الــرأي اآلخــر أن حيــرم
ويفهــم أن احلــق يف التعبــر وإبــداء الــرأي مقــرون باحــرام الــرأي العــام ،هكــذا
نصــت وثائــق حقــوق اإلنســان.
كانــت عــوديت إىل جلبــوع قــد ســهلت الســفر إىل املحكمــة ،فاملســافة بــن
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جلبــوع ومعبــار ســلمون أقــرب بكثــر مــن جمــدو إىل ســلمون ،ومــا أن حططــت
رحــايل يف جلبــوع حتــى انطلقــت جلســات املحاكمــة بشــكل متســارع ،كانــت
الرحلــة ذاهتــا تتكــرر يف كل مــرة ،لكــن القصــص والروايــات تتجــدد يف كل
ســفرية ،فــا مــن مــرة أخــرج هبــا إال وأكتســب أصدقــاء جــد ًدا.
يف إحــدى جلســات املحاكمــة ،وبعــد أن تــم تقديــم الئحــة إهتــام ضــدي
وعرضهــا عــى النيابــة العامــة ،قامــت األخــرة بطلــب ُحكــم يل حــد أقــى
يصــل إىل  25عا ًمــا ،تفاجــأت يف البدايــة مــن هــذا الطلــب والــذي يتجــاوز احلــد
املعقــول ،فقــد تعرفــت عــى أرسى تتشــابه قضاياهــم معــي ،ومل تكــن النيابــة قــد
طالبــت هبــذا احلجــم مــن العقوبــة ،لكننــي واســيت نفــي بــأن قــدر اهلل نافــذ
ولــن يــرين إال بــا كتبــه اهلل يل ،إضافــة إىل ذلــك فقــد أبلغنــي أحــد اإلخــوة،
واألصدقــاء بــأن طلــب النيابــة العامــة دائـ ًـا مــا يكــون باحلــد األقــى ،وليــس
مــن الــروري أن يكــون هــذا احلكــم هــو احلكــم النهائــي ،ويف املقابل ســيطلب
املحامــي احلــد األدنــى ،ويف حــال مل يتــم االتفــاق بــن النيابــة واملحامــي عــى
صفقــة حكــم ســيكون حكــم القــايض بــن طلــب املحامــي والنيابــة.
بعــد اجللســة التــي قدمــت فيهــا النيابــة طلبهــا أبلغنــي املحامــي أن ضابــط
الســلوك االجتامعــي ســيأيت لزيــاريت يف الســجن بناء عــى طلبه ،والزيــارة مهمتها
إجــراء تقييــم لوضعــي النفــي قبــل الســجن وبعــده ،وعــى ضــوء النتائــج
ســتخفض املحكمــة احلكــم .هــذا إجــراء روتينــي يتــم التعاطــي معــه الســتكامل
الوضــع القانــوين ،ولكــن يف الغالــب ليــس لــه أي تأثــر يف امللفــات األمنيــة،
وبعــد عــوديت للســجن بـــثالثة أيــام خرجــت ملقابلــة ضابــط الســلوك ،ســألت
بعــض اإلخــوة عــن طبيعــة املقابلــة ومــا هــو املطلــوب منــي وكيــف أتعامــل معه،
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واإلخــوة شــجعوين عــى املقابلــة رغــم قناعتهــم بعــدم جدواهــا ،فــا بــأس مــن
التجــارب معــه والتظاهــر باهنيــار الوضــع النفــي وأنــك لســت عــى مــا يــرام،
وهــذا ال يعنــي أنــك تنازلــت عــن مبادئــك وقناعاتــك ،وليــس مــن الــذكاء
التشــدد يف موضــع يتطلــب املرونــة واالنحنــاء حتــى متــر العاصفــة هنــاك بعــض
األرسى يرفــض إبــداء األســف والنــدم أمــام القــايض وتكــون النتيجــة زيــادة يف
احلكــم ،والبعــض اآلخــر تدفعــه احلميــة للهجــوم عــى القــايض والنيابــة العامــة
بالشــتائم والســباب ،وهــذا ال يفيــد بــيء ،بــل عــى العكــس تكــون النتائــج
وخيمــة ،وحــدث ذلــك مــع العديــد مــن األرسى وارتفعــت مــدة أحكامهــم
لســنوات إضافيــة هلــذه األســباب ،العزيمــة مطلوبــة وإظهــار اإلرادة الصلبــة
كذلــك ،لكــن ذلــك ليــس مطلو ًبــا مــن كل أســر ،مــع ذلــك واجب بحــق بعض
وخصوصــا القــادة منهــم ،والقــرآن الكريــم خيربنــا أن النطــق بالكفر من
األرسى
ً
أجــل النجــاة ليــس كفـ ًـرا ،وســيدنا عمــر بــن اخلطــاب يف القصــة املشــهورة طلب
مــن الصحابــة الكــرام مجيعهــم الذيــن عابوا األســر الــذي ق َّبــل رأس قائــد الروم
مقابــل إطــاق رساحــه ورساح إخوانــه تقبيــل رأس الصحــايب ،فأنــا ال أرى أي
ســوء باالعتــذار أمــام القــايض إذا كان ذلــك ســيؤدي لتخفيــف احلكــم ،ومــن
األفضــل يف هــذه احلالــة أن يلتــزم األســر الصمــت ويــرك احلديــث للمحامــي،
فالتصلــب يف هــذه احلالــة ال يتجــاوز الشــكل واملظهــر.
ـت مــع ضابــط الســلوك ،ودار بينــي وبينــه حديــث طويــل ،جــاء
جلسـ ُ
الســؤال األخــر منــه عــى النحــو الــذي توقعــت .أراد منــي إبــداء أســفي ملــا
فعلــت ،كنــت أعلــم أن التقريــر ســيصل للمحكمــة وســيكون لــه تأثــر عــى
احلكــم ،كان جــوايب بــا تــرد بأننــي آســف ونــادم عــى ما فعلــت ،وهكــذا انتهت
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املقابلــة ،مضــت عــدة أيــام وجــاء شــاويش القســم ليبلغنــي بأننــي ســأخرج غــدً ا
إىل مشــفى الرملــة إلجــراء فحوصــات طبيــة .يف صبــاح اليــوم التــايل جــاءت
البوســطة وخرجنــا مــن الســجن ،كانــت رحلــة البوســطة خمتلفــة ،وألول مــرة
ســأخرج مــن هــذه البوســطة وهــذا يعنــي أننــي ســأتعرف عــى وســط فلســطني؛
مدهنــا وقراهــا ،ســهوهلا وجباهلــا ،كانــت املحطــة األوىل ســجن ســلمون ثــم
هبطنــا إىل اجلليــل األســفل لنقطــع مــن جديــد ســهل مــرج بــن عامــر ونصعــد
إىل ســجن اجللمــة ،بعــد ذلــك غــادرت البوســطة يف الســاعة 12:00م ،وشــقت
طريقهــا إىل وادي احلــام القريــب مــن قريــة الفريديــس املحاذيــة لشــاطئ حيفــا،
لكننــا مل نقــرب مــن القريــة؛ ألن البوســطة اســتمرت يف الطريــق اجلديــد والــذي
يســمى عابــر إرسائيــل ،فهــذا الشــارع رقــم  6يبــدأ مــن اجلليــل وينتهــي بمدينــة
بئــر الســبع ومدينــة رهــط ،وهــو مــن أهــم الطــرق احلديثــة وأضخمهــا والتــي تم
شــقها حدي ًثــا بعــد اتفــاق أوســلو.
يقــول األســتاذ الكبــر منــر شــفيق يف أحــد كتبــه عــن مســاوئ االعــراف
بالكيــان الصهيــوين« :إن إرسائيــل مل تســتطيع اخــراق القــرى واملــدن الفلســطينية
املهدمــة عــام 1948م إال بعــد اتفــاق أوســلو» .ســارت البوســطة ســاعات دون
توقــف ،كانــت املــدن والقرى الفلســطينية مــدن املثلث منتــرة بمحــاذاة الطريق،
كانــت حمطتنــا التاليــة ســجن هداريــم والــذي يقــع يف ســهل احلــوارث ،مضــت
البوســطة لتحــط يف ســجن الرملــة ،مل َأر يف مدينــة الرملــة ســوى بعــض البيــوت
املتهالكــة القريبــة مــن الســجن ،منــازل العــرب كأهنــا عشــوائيات كبيــت داود يف
جنــوب أفريقيــا أيــام نظــام الفصــل العنــري ،مــا مــن يشء أبلــغ عــن األحيــاء
ـرا عن التمييــز العنــري يف إرسائيــل ،الداخل إىل
الســكانية العربيــة املختلفــة تعبـ ً
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مدينتــي اللــد والرملــة يــرى من عــى شــاله أحياء ســكنية حتاكي بمبانيها الشــاهقة
وشــوارعها العريضــة أعــرق املــدن احلديثــة يف غــرب وشــال الكــرة األرضيــة،
هــذه العــارات الشــاهقة ال نراهــا إال يف التلفــاز وال نســمع عنهــا إال يف القصــص
اخلياليــة ،وعــى اجلانــب اآلخــر تــرى اجلانــب املظلــم يف املدينــة.
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إهنــا بعــض البيــوت العربيــة املهملــة التــي تفتقــر إىل البنــى التحتيــة
األساســية وتشــتكي إىل املاريــن ظلــم العابريــن مــن املــكان ،الســكان األصليــون
يف مدينــة الرملــة يــارس ضدهــم كل أشــكال التمييــز العنــري يف التعليــم
والبنــاء والعمــل ويف كل املجــاالت ،أحيــاء مهملــة وبيــوت شــبه مهدومــة ال
تصلــح للســكن أشــبه مــا تكــون بمخيــم الجئــن جيثــم بجانــب مدينــة متطــورة
وحديثــة ،املفاجــأة األوىل كانــت أن ســجن الرملــة قريــب جــدً ا مــن األحيــاء
العربيــة ،واملســاحة التــي جيثــم عليهــا املجمــع العــام ملصلحــة الســجن تأخــذ
ـرا جــدً ا مــن املــكان ،مل َأر مــن املدينــة القديمــة إال مســجدها الشــاهد
جان ًبــا كبـ ً
عــى مذبحــة اللــد يف نكبــة 1948م والتــي راح ضحيتهــا  250شــهيدً ا.
عندمــا وصلنــا إىل بوابــة الســجن بــدأت ذات اإلجــراءات التــي يتــم
اختاذهــا عنــد مدخــل كل ســجن ،ســجن الرملــة يعتــر املقــر األضخــم إلدارة
الســجون وهــو معبــار لــكل الســجون ،الذهــاب واإليــاب إىل هــذا الســجن
ال ينقطــع أبــدً ا ،يف كل ســاعة تدخــل وختــرج بوســطة إىل الســجون واملحاكــم،
يف وســط املجمــع يقــع معبــار الرملــة املشــهور والــذي يعرفــه كل أســر داخــل
الســجون الصهيونيــة ،وكذلــك املشــفى العــام للســجون الــذي تــرف عليــه
مصلحــة الســجون والــذي يســميه األرسى «مســلخ الرملــة».
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مل َأر املشــفى وال أعــرف بــأي اجتــاه يقــع ،كان بــودي أن أســأل اإلخــوة
عــن ذلــك ،لك ـ َّن طـ َ
ـول الســفر أرهــق األرسى والكثــر منهــم يغــط يف نومــه،
ومــا هــي ســوى حلظــات حتــى حطــت بنــا البوســطة أمــام بوابــة املعبــار ،ومل
يتأخــر احلــراس بإنزالنــا مــن البوســطات ،وكانــت تلــك ســابقة كــا حدثنــي أحد
ـرا مــا يتأخــرون وال يبالــون بحاجــات األرسى الرضوريــة
األرسى؛ ألهنــم كثـ ً
مــن الذهــاب إىل احلاممــات وغريهــا.
قبــل دخــويل لفــت انتباهــي صــوت مجــوع األرسى ،كان الصــوت يغلــب
عــى املــكان وكأنــه هديــر بحــر ،فتــح الســجان البــاب وال أبالــغ بــأن املنظــر الذي
رأيتــه مل َأر مثلــه مــن قبــل ســوى يف بعــض األفــام التــي تتحــدث عــن الــكالب
الضالــة املحتجــزة داخــل أقفــاص مــن احلديــد ،ال يمكــن تشــبيه املــكان بمــزارع
البقــر وال أقفــاص الدجــاج ،أيعقــل أن يكــون هــذا الســجن مــن ســجون القــرن
العرشيــن؟! لقــد تذكــرت عــى الفــور كلــات نيلســون مانديــا عــن أقفــاص
املحكمــة التــي رفضهــا أرسى املؤمتــر اإلفريقــي وطالبــوا بإزالتهــا؛ ألهنــا ليســت
خمصصــة للبــر ،قالــوا أن وزيــرة العــدل الصهيونيــة وبنــاء عــى طلــب أســر
ـرارا بإغالقــه ،ثــم فتــح بعــد عــدة شــهور
جــاءت وزارت املــكان ،فأصــدرت قـ ً
وال أحــد يعلــم الســبب ،املــكان ال يليــق باإلنســان ويفتقــر إىل أدنــى املعايــر
اإلنســانية واألخالقيــة ،ربــا جــاؤوا بفكــرة إنشــائه مــن العصــور الوســطى
قفصــا يتــم زج األرسى
ليطبقوهــا يف القــرن الـــ  ،21يوجــد مــا يقــارب ً 13
بداخلهــا عــدة ســاعات ،لقــد أدركــت أن هــذه األقفــاص تعــر عــن حقيقــة
هــؤالء القــوم ،ومــن بــاب احلقيقــة العلميــة البد مــن التذكــر بأن هــذه األقفاص
ـرا عندمــا علمــت
يتــم زج األرسى بداخلهــا كافــة دون متييــز ،وقــد رسرت كثـ ً
بــأن األســرات يف رحلــة الذهــاب واإليــاب ال يدخلــن هــذا املــكان ،لكــن مــا
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أخــذين مشــهد األشــبال الذيــن يدخلــون هــذا املــكان دون مراعــاة ألحواهلــم،
إهنــم أبطــال اهلبــة اجلامهرييــة ،الذيــن دافعــوا عــن رشف األمــة وكرامتهــا ،ال
أدري أفــرح هلــؤالء الرجــال الذيــن أهلبــوا نــار احلــاس يف قلــوب النــاس وقدمــوا
أرواحهــم فــدا ًء لألقــى وفلســطني والتــي نســيها وتناســاها مجهــور األمــة ،أم
أحــزن عليهــم وقــد حرمــوا حيــاة الطفولــة والســجن هيــدد مســتقبلهم ،أعامرهم
تــراوح بــن  15 - 12ســنة ،ووجوههــم يعلوهــا االصفــرار مــن أثــر الســفر،
لكــن هاماهتــم كالطــود العظيــم ،كانــوا يدفعــون الســجانني ورصاخهــم يمــأ
املــكان كأهنــم أســود ،هــؤالء الفتيــة قامــوا بالــدور الــذي عجــزت عنــه األمــة
بأنظمتهــا وأحزاهبــا ومؤسســاهتا ،هنــاك مــن رفــض هــذا الــدور؛ ألن الثمــن
كبــرا والنتائــج ال تذكــر وتناســى هــؤالء قــول أحــد العلــاء واملفكريــن
كان
ً
اإلســاميني أن املقاومــة تســتمر حتــى لــو ســقط الضحايــا مــن جانــب واحــد.
هــذه حقيقــة وإن التعبــر عــن رفــض االحتــال ومقاومتــه مهــا كان متواض ًعــا
وبســي ًطا مهــم؛ ألنــه ال يمنــح هــذا العــدو الراحــة واالســتقرار وانعــدام األمــن
ويمنعــه مــن التمــرد ،صحيــح أن النتائــج املاديــة كانــت متواضعــة ،لكنهــا يف
اجلانــب املعنــوي والروحــي كانــت عظيمــة وشــكلت رافعــة لــكل أحــرار العامل.
إن هــؤالء األطفــال مكاهنــم الطبيعــي البيت واملدرســة ومهمتهــم اللعب
والرتفيــه والتعليــم بالدرجــة األوىل ليكونــوا قــادة املســتقبل ،لكنهــم رفضــوا
الســكوت وأبــوا إال أن يتمــردوا ،فقالــوا كلمتهــم حتــى ال تُنســى قضيتهــم
العادلــة ،لقــد فــرض عــى أطفــال فلســطني هــذا الــدور فكانــوا أه ـ ً
ا لــه.
عندمــا نــزل األشــبال مــن البوســطة ودخلــوا األقفــاص هتلــل األرسى
لرؤياهــم ومل يبــق أحــد إال وأثنــى عليهــم ،لكــن مــا ُيدمــي القلــب أهنــم ال
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حيظــون بالرعايــة واالهتــام كــا جيــب مــن قبــل األرسى ويتعرضــون لكثــر
مــن املــآيس داخــل الســجون وال أحــد حيــرك ســاكنًا إال مــا رحــم ريب ،لقــد
كان حظهــم العاثــر أهنــم جــاؤوا إىل الســجن يف مرحلــة الرتاجــع واالنكســار
للحركــة األســرة ،فاالهتــام هبــم وبمشــاكلهم واحتياجاهتــم حمــدود ومتواضــع
وهــم جــزء مــن ضحايــا االنقســام داخــل الســجون ،فالتنافــس عــى الرعايــة
هبــم جيــري بــن فتــح ومحــاس طــريف االنقســام ،ولألســف نقــول بــكل مــرارة
إن أصابــع إدارة الســجون تلعــب يف هــذه القضيــة ،وجيــب أن يكــون موضــوع
األشــبال فــوق كل التنظيــات؛ ألهنــم أمانــة يف أعنــاق كل األرسى ،وهــذا األمــر
كان حمــط حــوار وجــدال جــدي بينــي وبــن عــدد مــن األرسى موزعــن عــى
كل التنظيــات ،واملشــرك بيننــا أهنــا قضيــة إنســانية يف الدرجــة األوىل وأخالقيــة
ووطنيــة ،واملســؤولية تقــع عــى عاتــق اجلميــع.
لقــد ترشفــت بالتعــرف عــى األشــبال ورسرت باحلديــث معهــم الســيام
أننــي وجدهتــم أقويــاء اإلرادة وعزيمتهــم أقــوى مــن الصخــر ،ومل أبخــل عليهــم
بالنصــح واإلرشــاد حتــى ال يتــم اســتغالهلم وابتزازهــم فهنــاك بعــض األرسى
االنتهازيــن ضعيفــو النفــس واإلرادة والضمــر وهــم قلــة.
ـادرت املــكان وقلبــي مــيء باحلــزن واألســى عىل هــؤالء األشــبال ،ويف
غـ ُ
اليــوم التــايل خرجــت إىل املشــفى ،وتــم إجــراء الفحوصــات الالزمــة ،ثــم عدت
إىل املعبــار ألنتظــر عــدة ســاعات حتــى قــدوم البوســطة للعــودة إىل جلبــوع ،ويف
طريــق العــودة مجعتنــي األقــدار مــع األخ حممــود كميــل (الدبعــي) وهــو أحــد
أبطــال اهلبــة اجلامهرييــة األخــرة ،حممــود مل ُيكتــب لــه الشــهادة كــا متناهــا مــع
صديقــه أمحــد الــذي فــارق الدنيــا وهــو ينــزف بجانبــه ،وحــال الرصــاص بينــه
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وبــن تقديــم املســاعدة ألمحــد ،قــال يل وهــو يشــدين إليــه :أمحــد استشــهد وهــو
يوصينــي بأمــه وأخيــه وشــقيقته.
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الرحلــة كانــت طويلــة مــن الرملــة إىل جلبــوع ،وهــذا يعنــي أن اهلــم
واملعانــاة ســتزداد وتشــتد ،لكــن حديــث حممــود عــن مــوت العظــاء أنســاين كل
مهومــي ،قــال حممــود وهــو يقــص حكايــة الشــهداء ودروب احللبيــن .يف يــوم
الســبت 2015/10/24م ،وكان يــوم عمــل شــاق اتصــل يب صديــق عزيــز
وأخــرين بــأن شــهيدً ا مــن بلــدة قباطيــة استشــهد عــى حاجــز اجللمــة شــال
مدينــة جنــن ،حينهــا أصابنــي توتــر شــديد وقلــق عظيــم وبــدأت اخلواطــر الســيئة
تدامهنــي ،ســارعت باالتصــال بصديــق آخــر للتأكــد مــن صحــة اخلــر ،فأجابنــي
ببــكاء شــديد ،واســتمر ببكائــه وزاد مــن توتــري ،فأحلحــت عليــه بالســؤالَ :مـ ْن
الشــهيد؟ فقــال :صديقنــا وأخونــا أمحــد ســيمو .كانــت الصدمــة كبــرة ،تركــت
العمــل ومــن فــوري توجهــت إىل منــزل الشــهيد أمحــد ،وعندمــا رأيــت مجــوع
النــاس متــأ املــكان تأكــدت مــن صحــة اخلــر ،فجثــوت عــى األرض وأصابنــي
إحســاس غريــب أن احليــاة بعــد استشــهاد أمحــد ليســت كــا كانــت مــن قبــل ،عــم
احلــزن املــكان ومتنيــت لو أننــي مكانه حتــى ال أواجــه والدته وإخوانه ،ال أســتطيع
أن أصــف هــذا الشــعور واالحســاس وأنــت تعيــش يف قلــب املأســاة .أمحــد كان
أحــب النــاس وأقرهبــم إىل القلــب ،وهــا هــو اليــوم يغــدو مترسبـ ً
ا بدمــه الطاهــر
الزكــي ،كنــت أبكــي أمحــد وأنــدب حظــي العاثــر ،ويشــاركني يف احلــزن واألســى
صديقــي وشــقيقي الثــاين بعد أمحد ســيمو ،أمحــد العوض ،ســألني أمحــد العوض:
أيــن جثــان صديقنــا؟ ملــاذا ال يســلمون جثامنــه حتــى نواريــه الثــرى إكرا ًمــا لــه؟
أجبتــه بــأن عدونــا يعاقبنــا حتــى بعــد موتنــا ،إنــه خيشــانا حتى ونحــن قتــى ،لذلك
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حيتجــز جثامــن الشــهداء ومنهــم أمحــد ظنًــا بأن سياســته هذه ســردع الفتيــة الذين
آمنــوا برهبــم ويتجهــزون للدفــاع عــن أقصاهــم األســر.
احتجاجا عىل
اتفقــت حينهــا وأمحــد عــى دفــع النــاس للخــروج والتظاهــر
ً
احتجــاز الشــهداء ،وقــد لبــى الشــباب النــداء ،فكانــت املســرات واملظاهــرات
جتــوب البلــد كل يــوم وذلــك بعــد هنايــة العــام الــدرايس ،مل نكــن ننتظــم بالــدوام،
وكنــا كل يــوم نتجهــز لالحتجاجــات والتحضــر للمســرات ،فجأة قــال يل أمحد:
ملــاذا ال نقــوم نحــن بتنفيــذ عمليــة كــا فعــل أمحــد ســيمو؟ مــاذا ســتجدي وتنفــع
هــذه املســرات؟ جيــب أن نفعــل كــا فعــل أمحــد حتــى نثــأر لدمــه الطاهــر ،إن
أعظــم إجــال للشــهداء أن نســر عــى خطاهــم ونقتــدي بأثرهــم ،هــذه املســرات
ـارا لالحتــال
الداخليــة ال جتــدي نف ًعــا وال تشــفي الغليــل ،وأحيا ًنــا تكــون خيـ ً
ليفــرغ النــاس غضبهــم بالــراخ واهلتــاف دون أن يعرضــوا جنــوده للخطــر ،أنــا
ال أعيــب هــذا األســلوب ،لكنــه ليــس األنســب يف ظــل احتــال يقتــل النســاء
واألطفــال العــزل وينهــب األرض ويتعــدى عــى احلقــوق.
املقاومــة الشــعبية وســيلة وعامــل مســاعد ،لكنهــا ليســت األســاس،
اجلهــاد واملقاومــة املســلحة مهــا أهــم أدوات املقاومــة ،فهــذا عــدو ال يفهم ســوى
لغــة القــوة ،هكــذا جثــوا عــى أربــع يف غــزة وخرجــوا أذالء مقهوريــن مــن هنــاك
ومــن لبنــان مــن قبــل.
لقــد ســحرين أمحــد بخطابــه وكلامته التــي تالمس العقــل والقلــب ،وكان
ردي باإلجيــاب بــرط أن تكــون عمليتنــا بعــد تســليم جثــان الشــهيد أمحــد
ســيمو ،لقــد عقدنــا العــزم عــى حمــاكاة العظــاء ،وبقينــا ننتظــر حتــى جــاء يــوم
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2015/10/30م ،حينهــا جلســت بجانــب أمــي وهــي تســتمع إىل أخبــار قنــاة
م ًعــا ،والتــي ُأعلــن مــن خالهلــا أن ســلطات االحتــال ستســلم جثــان الشــهيد
أمحــد ســيمو ،مل أنتظــر طويـ ًـا وبــادرت باالتصــال بــاألخ احلبيــب أمحــد عــوض
كميــل وأنبأتــه باخلــر ،قلــت لــه :اقرتبــت الشــهادة يــا غــايل ،وأنــا يف الطريــق
إليــك كــي نتجهــز للقــاء أمحــد ،مل متـ ِ
ـض دقائــق حتــى دق هاتفــي مــن جديــد،
وللوهلــة األوىل ظننــت أن أمحــد عــاود االتصــال يب واذا بصــوت أمــي ختــرين
بخــر جديــد ،وهــو أن شــهيدً ا جديــدً ا مــن قباطيــة استشــهد عــى حاجــز زعــرة
قــرب بلــدة حــوارة جنــوب نابلــس ،ال أدري ملــاذا دق قلبــي وقــال يل إن الشــهيد
قــد يكــون أمحــد العــوض الســيام أنــه مل خيــرين بمــكان تواجــده ،مــن أجــل ذلــك
عــاودت االتصــال بأمحــد فأجابنــي بصوتــه احلنــون فاطمــأن قلبــي ،أخــرين أن
الشــهيد هــو قاســم ســباعنة ،مل متــض ســاعة حتــى التقيــت بأمحــد قــرب منــزل
الشــهيد أمحــد ســيمو وقــد تأكدنــا مــن صحــة خــر استشــهاد قاســم وتســليم
جثــان الشــهيد أمحــد ســيمو ،وأن التســليم ســيكون يف بلــدة عرابــة ،توجهنــا
إىل املــكان وخرجــت بلــدة قباطيــة عــن بكــرة أبيهــا الســتقبال أمحــد وبمشــاركة
أهــايل عرابــة ،ثــم جــاء خــر آخــر يقــول إنــه ســيتم تســليم جثــان قاســم ســباعنة
مــع أمحــد وهــذا مــا حــدث ،فقــد تــم اســتالم اجلثامنــن ورفعنــا عــى األكتــاف
وخرجــت مســرة شــارك هبــا آالف املشــيعني الذيــن جــاؤوا مــن كل القــرى
لــوداع الشــهداء وكانــت حلظــات صعبــة تعجــز الكلــات عــن وصفهــاُ ،اســتقبل
الشــهداء بالتكبــر والرصــاص واهلتــاف وحزنــت حز ًنــا شــديدً ا؛ ألن أمحــد مل
عوضــا عــن ســكينته الصغــرة ،أليــس األوىل أن يكــون
يملــك ثمــن رصاصــة ً
هــذا الســاح وهــذا الرصــاص يف صــدر اجلنــود الذيــن اســتباحوا دم أمحــد

علـى درب الحلبـــي

وإخوانــه األطفــال؟ بــدل أن يســتخدموه يف املظاهــر الكاذبــة ،لكــن عزائــي
ِ
ِ
اعــات؛
النــاس
«ســيأت عــى
أن هــذا الزمــن كــا قــال النبــي :
ســنوات خدّ
ٌ
ٌ
ؤتـن فيهــا ِ
ِ
ِ
خيـ َّـو ُن
اخلائـ ُن ،و َ
ُيصــدَّ ُق فيهــا الــكاذ ُب ،و ُيكـ َّـذ ُب فيهــا الصــاد ُق ،و ُي َ َ ُ
ـن» (أخرجــه ابــن ماجــة) كنايــة عــن انقــاب املعايــر ،لقــد تــم دفــن
فيهــا األمـ ُ
الشــهداء وبعــد صــاة العشــاء عــدت أنــا وأمحــد ال يعلونــا اهلــم؛ ألننــا قري ًبــا
ســنلتقي أمحــد ســيمو وقاســم وكل الشــهداء.
قــرارا بــأن يكــون اليــوم التــايل هــو يــوم تنفيــذ العمليــة
لقــد اختذنــا
ً
املوافــق 2015/10/31م ،لكــن األهــل فاجئــوين بقــرار الذهــاب لقطــف ثــار
مناصــا مــن ذلــك ،فاتفقــت مــع أمحــد بــأن يكــون موعــد اللقــاء
الزيتــون ومل أجــد ً
الســاعة 12:00م بعــد أن كان الســاعة  06:00ص ،وقبــل موعــد اللقــاء جــاء
خــر جديــد مفــاده أن شــهيدً ا جديــدً ا ارتقــى عــى حاجــز اجللمــة ،وظننــت مــن
جديــد أنــه أمحــد ،ثــم جــاء خــر آخــر بعــد ربــع ســاعة مفــاده أن شــهيدً ا جديــدً ا
ارتقــى ،حاولــت االتصــال بــه وإذا بــه ســبقني بذلــك متصـ ً
ا وقــال يل :ســمعت
األخبــار؟ فأجبتــه باإلجيــاب ،فقــال يل ظننــت أنــك أحــد الشــهداء فقلــت لــه وأنا
كذلــك ظننــت أنــك أحدهــم ،فضحكنــا م ًعــا رغــم احلــزن واألســى ،وطلبــت
منــه التأكــد مــن هويــة الشــهداء فغــاب قليـ ًـا ،ثــم عــاد ليبلغنــي باألخبــار وأن
الشــهيد هــو حممــود طــال ابــن  16ربي ًعــا.
أجلنــا املوعــد مــن جديــد بســبب التطــورات اجلديــدة ،وقلنــا جيــب أن
نفكــر بطريقــة جديــدة ،لكــي تكــون النكايــة بالعــدو أكــر .جيــب أن نتعلــم ممــن
ســبقنا أيــن كان اخلطــأ؟ وأيــن حــدث اخللــل؟ ومــا هــو املطلــوب لكــي نضمــن
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مســاحة أكــر مــن النجــاح؟ ويف اليــوم التــايل التقينــا بأحــد األصدقــاء وأخربنــا
بأنــه ينــوي جتهيــز مقطــع مصــور للشــهيد أمحــد كميــل ،فأجبتــه :إن شــاء اهلل
ســيكون املقطــع التــايل يل ،تبســم ضاحـكًا مــن قــويل ومل يأخــذ كالمــي عىل حممل
اجلــد ،ثــم ذهبــت مــع أمحــد إىل بيت عــزاء الشــهداء ،ويف الطريــق إىل هنــاك اتفقنا
عــى موعــد جديــد لتنفيــذ العمليــة.
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لقــد بحثنــا عــن ســاح ناري لكــي يكون وســيلتنا لذلــك ،لكننــا مل نوفق،
فــاألخ الــذي اتفقــت معــه مــن خميــم جنــن لتوفــر قطعــة ســاح مل يســتطع مــع
أنــه يعلــم بــأن هــذا الســاح يســتخدم لألفــراح واملناســبات العائلية مــن أعراس
وشــجارات ،بقينــا نتحــدث حتــى الســاعة الواحــدة ليـ ًـا قبــل املوعد املقــرر وهو
2015/11/05م املوافــق يــوم اخلميــس كان موعــد اللقــاء الســاعة 07:00
ص .عــدت للمنــزل لــوداع األهــل بنظــرات العيــون حتــى ال ُأثــر االنتبــاه وال
يتــرب الشــك إىل قلــب أحــد ،دخلــت البيــت وكان أيب بانتظــاري وأخــرين
أن الــوزارة أعلنــت عــن تعطيــل املــدارس بضعــة أيــام ،وعليــك أن تتجهــز غــدً ا
ملســاعديت بقطــف الزيتــون ،فاحلمــل ثقيل وال أســتطيع العمل وحدي ،جلســت
قليـ ًـا مــع نفــي وقــررت االتصــال بأمحــد ألخــره باألمر فأنــا أقع بــن نارين ،ال
أريــد أن أفــارق الدنيــا وأيب بحاجــة يل وال أريــد أن أخلف الوعــد ،اتصلت بأمحد
وقلــت لــه قــد أتأخــر عــدة ســاعات ،يف اليــوم التــايل ذهبت مــع أمــي وأيب وعمي
واألهــل إىل حقــول الزيتــون كنــت أســر معهــم بجســدي أمــا روحــي فتحلــق
مــع أمحــد ،وبــايل مشــغول وأفكــر بــا خططــت لــه ليـ ًـا كــي ألــوذ بالفــرار مــن
األهــل .وصلنــا إىل أرضنــا التــي تقــع قــرب قريــة الشــهداء ،وقلــت البــن عمــي:
ســأغيب عنكــم اآلن وإذا ســأل الوالــد عنــي قــل له إننــي ذاهب لقضــاء حاجتي.
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وبالفعــل تواريــت عــن العيــون وصعــدت اجلبــل ال أعلــم مــاذا جــرى
ـرا عــى قدمــي فوصلت
بــن األهــل بعــد غيــايب ،ومــن هنــاك عــدت إىل البلــد سـ ً
الســاعة  06:30دخلــت الــدار وبدلــت مالبــي وذهبــت للقــاء أمحــد ،تفاجــأ
ملجيئــي ،مل يكــن يتوقــع جميئــي هبــذا الوقــت املبكــر ،ســألته عــن الطريقــة التــي
ـي بــأن نــرك وصايانــا بــن الكتــب
جيــب التعامــل هبــا مــع الوصيــة ،فأشــار عـ َّ
الدراســية ،فهــي ســتكون حمــط اهتــام األهــل بعــد استشــهادنا ،ســألني أمحــد
عــن حمتــوى وصيتــي قلــت لــه :قــد ال تصدقنــي ،ثــم ألــح وأرص فقلــت لــه:
طلبــت بــأن يدفنوننــي بجانبــك ،فقــال يل :هــل تصــدق يــا حممــود أننــي طلبــت
فرحــا شــديدً ا ،وقلــت
يف وصيتــي ذات الطلــب ،فضحكــت لذلــك وفرحــت ً
لــه :القلــوب عنــد بعضهــا البعــضُ ،يــر املــر ُء مــع مــن أحــب ،وهبــذه الكلامت
كانــت خطواتنــا األوىل عــى درب أبــو الســيمر (أمحــد حممــد كميــل) وقاســم
ومهنــد احللبــي .توجهنــا إىل حاجــز اجللمــة .أقلتنا الســيارة من قباطيــة إىل جنني،
ثــم صعدنــا بأخــرى إىل حاجــز اجللمــة ،وهنــاك كانــت حكايــة الشــهيد .عندمــا
وصلنــا احلاجــز شــك اجلنــود باألمــر فتجهــزوا قبــل أن نقــرب منهــم وعاجلونــا
بالرصــاص ،كانــت الرصاصــات األوىل قــد اخرتقــت ســاق ويــد أمحــد فســقط
عــى األرض ومل أســتطع االقــراب منــه؛ ألن اجلنــود صنعــوا حاجـ ًـزا مــن النــار
مرضجــا بدمــه الطاهــر لــروي
برصاصهــم احلــي بينــي وبــن أمحــد ،ســقط أمحــد
ً
ثــرى الوطــن اجلميــل ،حاولــت االقــراب منــه عــدة مــرات؛ ألقــدم لــه املســاعدة
ويف كل مــرة يقــرب الرصــاص منــي أكثــر ،اســتمر اجلنــود بإطــاق النــار صــويب
ورصاخهــم يمــأ املــكان ،شــعرت للوهلــة األوىل أهنــم ال يريــدون قتــي ،كان
ـرا ،ثــم ختــم حديثــه األخــر بشــهادة ال
أمحــد ينظــر يل ويوصينــي بأمــه وأخيــه خـ ً
إلــه إال اهلل وأن حممــدً ا رســول اهلل.
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ودعنــي أمحــد وتــرك يف عنقــي أمانــة ثقيلــة ،كان أمحــد بوصيتــه يقــول يل:
ال تتحــرك يــا حممــود فيكفــي أن أكــون شــهيدً ا اليــوم ،أراد أمحــد أن يثــأر مــن
قتلــة أبــو الســيمر لكــن ضعــف اإلمكانيــات حــال دون ذلــك ،وعندمــا رأى
أنــه ارتقــى وكشــف أمــره قبــل أن يبلــغ هدفــه عــز عليــه ارتقائــي دون ذلــك،
فحملنــي وصيتــه كــي أفهــم مــا أراد ،أصيــب أمحــد بســاقه ويــده وظــل ينــزف
حتــى استشــهد ،وكان باإلمــكان إنقــاذ حياتــه ،لكــن اجلنــود منعوا االقــراب منه
ومنعــوين مــن احلركــة برصاصهــم املتواصــل صــويب ،وعندمــا حــر اإلســعاف
الفلســطيني ألقــى اجلنــود سلســلة مــن الشــفرات احلــادة أمامهــا فأصابوهــا
إصابــة مبــارشة عجــزت بســببه عــن االســتمرار يف الســر.
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اقــرب اجلنــود منــي وهــم يطلقــون الرصــاص وحالــوا بينــي وبــن أمحد،
كانــت تلــك اللحظــات هــي آخــر اللحظــات التــي رأيــت فيهــا أمحــد ،عندمــا
أرضــا ومزقــوا ثيــايب ثــم قيــدوين واقتــادوين
اقرتبــوا منــي انقضــوا عــي وألقــوين ً
إىل التحقيــق ،كان األمــل يــراودين أن أمحــد مــا زال عــى قيــد احلياة وأنــه مصاب،
لكــن األمــل مل يســتمر طويـ ً
ا فقــد أخــرين املحقــق أن أمحد قتــل يف املــكان ،ذلك
اليــوم كان مــن أشــد األيــام وق ًعــا يف حيــايت ،لــن أنســى تلــك اللحظــات ومــا زال
أمحــد وذكــراه تــدق القلــب كل يــوم واحلزن يغمــرين لفراقــه فهــو األخ والصديق
ورفيــق الــدرب ،وقــد تعاهدنــا عــى الشــهادة م ًعــا ،لكــن إرادة اهلل كانــت غــر
ذلــك ،ومــا زلــت أجــد صعوبــة يف تقبــل األمــر ،فاحليــاة بــا أمحــد ال طعــم هلــا،
لكــن عزائــي أن اهلل يقــدر لنــا اخلــر ﵝﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﵜ [البقــرة]216 :
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13
حديــث أمحــد طــوى ُبعــد الســفر وقـ َّـرب املســافات وهــا نحــن نصــل
دخلــت القســم ومل
عــرا،
إىل جلبــوع ،كانــت الســاعة تقــرب مــن الثالثــة
ُ
ً
أتوقــف إال قليـ ًـا يف الســاحة ملصافحــة بعــض اإلخــوة الذيــن جــاؤوا لالطمئنان
خصوصــا أخبــار املفاوضات حول صفقــة تبادل
والســؤال عــن أخبار الســجون
ً
األرسى ،فهــذه املســألة هــي الشــغل الشــاغل لكثــر مــن األرسى ،فــا أمــل هلــم
ســوى نــور املقاومــن األبطــال يف غــزة ،وهــو مــا أضــاء عتمــة الســجن عليهــم ،مل
يكــن يف جعبتــي يشء ســوى بعــض التحليــات والعموميــات يتناقلهــا األرسى
ـت مــن إمتــام الســنة األوىل يف
يف البوســطات ،مضــت يب األيــام والشــهور واقرتبـ ُ
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الســجن ومعهــا اقــرب موعــد احلكــم ،ويف الشــهور العابــرة تعلمــت الكثــر من
أيضــا ،منهــا مــا يــر ومنهــا مــا حيــزن ،وأفضل
حيــاة األرسى واكتشــفت الكثــر ً
مــا تعلمتــه يف الســجن هــو أن أمــي وقتــي يف الدراســة بــن الكتــب ،مــن املحبذ
االنتســاب إىل اجلامعــة إن تيــرت األمــور وهتيــأت الظــروف ،فالشــعور عنــد
إحساســا بالنــر ،وهــذا أمــر مهــم يف الســجن ،لكننــي
حتقيــق اإلنجــاز يولــد
ً
أيضــا أن املطالعــة العامــة والقــراءة املتنوعــة ســاح قــوي ملواجهــة
وجــدت ً
الســجن والســجان ،ودرع واقيــة حيمــي مــن الســقوط واالهنيــار كــا عــر عــن
ذلــك املناضــل الكبــر نيلســون مانديــا ،و ُيدمــي القلــب أن قلــة مــن األرسى
اليــوم مــن يشــغل وقتــه بذلــك ،وكثــر مــن األرسى يذهــب وقتــه ُســدى بــا
فائــدة ويقتلــه بمتابعــة األفــام واملسلســات ولعــب الشــدة وغريهــا .وهــذه
الظواهــر انتــرت يف مرحلــة الرتاجــع ،ومــن الغريــب العجيــب املحــزن األليــم
الــذي اكتشــفته يف الســجن هــو وجــود أســرات أمنيــات ،وهــذه املســألة تعــر
عــن تقصــر كبــر بحــق هــؤالء احلرائــر ،ملــاذا ال نعــرف عــن هــذه املأســاة ســوى
القليــل؟ أيــن اإلعــام وأيــن املؤسســات املدنيــة وغريهــا من هــذه القضيــة؟ ملاذا
تغيــب هــذه القضيــة عــن وعــي النــاس؟ الــكل يتحمــل املســؤولية و ُيــام عــى
التقصــر بحقهــن بــا فيهــم األرسى الذيــن ال يتابعــون شــؤهنن إال قليـ ًـا ،وهــا
أنــا قــد أمضيــت مــا يقــرب العــام وال أرى أي جهــد يبــذل مــن أجــل حتســن
حياهتــن ومتابعــة قضاياهــن مــع العلــم أن األخبــار ال تنقطــع عــن ســوء أحواهلن
ومــا يعايشــن مــن ظــروف قاهــرة.
هنــاك جهــد مبــذول ،ولكنــه ال يرقــى إىل املســتوى األدنــى ،لألســف
الشــديد أن قضيــة األســرات تعــر عــن عمــق املأســاة واحلالــة التــي وصلنــا هلــا،
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أذكــر أن هنــاك أســرات قــارصات وبعضهــن أمــى ســنوات طويلة يف الســجن
أمثــال األســرة املحــررة لينــا اجلربــوين ،والســجن كل يــوم ينضــم إليــه حرائــر
جديــدة ،فــإىل متــى هــذا اإلمهــال؟ جيــب أن تأخــذ منــا هــذه القضيــة اهتام ًمــا يليق
هبــا يف اإلعــام والرتبيــة والتعليــم وعــى املســتوى الرســمي والشــعبي.
قضيــة األســرات تشــبه قضيــة األشــبال مــع تفــاوت بســيط ،فوجــود
ـرا عــى القادمــات
بعــض األســرات القديــات وصاحبــات جتــارب ُيســهل كثـ ً
اجلــدد الــايت ُيم ِّث ْلــن اآلن الغالبيــة العظمــى مــن األســرات ،ويف هــذه الفــرة
مل أتــرف بلقــاء أي منهــن يف البوســطة وال أمتنــى أن أعيــش هــذه اللحظــات
التــي أرى فيهــا فتــاة ُمكبلــة اليديــن والرجلــن ،واحلمــد هلل أن مســرة رحلتي إىل
املحاكــم ال تلتقــي مــع رحلــة األســرات إىل املحاكــم ،وكــا علمت مــن األرسى
سنــا أن األســرات ال يعشــن ذات الظــروف التــي يعيشــها األرسى
وهــذا مــا َ َّ
أثنــاء املحاكــم فــا يوجــد معبــار خــاص باألســرات ،وهــذه مســألة يف غايــة
األمهيــة ،فاألســرة ختــرج مــن الســجن إىل املحكمــة ،ثــم تعــود بــذات اليــوم،
بؤســا مــن
ويف أغلــب األحيــان يتــم وضعهــن داخــل بوســطات خاصــة أقــل ً
بوســطات األرسى ،وليــس معنــى ذلــك توفــر الــروط اإلنســانية هبــا.
احلديــث عــن األســرات ومعاناهتــن كان حمــور حديثــي مــع أحــد
األرسى انتهــى بنقــاش حــاد مل نصــل خاللــه لتوافــق ،ومل يســعفنا ســوى
الدخــول يف موضــوع آخــر وقضيــة أخــرى مــن قضايــا األرسى التــي ال
خيتلــف اثنــان مــن األرسى فيهــا وهــو الســلوك الــيء لبعــض األرسى
خــال البوســطات الــذي تســبب يف كثــر مــن األحيــان يف اإلســاءة لســمعة
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األرسى وأحيا ًنــا االعتــداء الوحــي مــن قبــل وحــدة النحشــون عــى األرسى.
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ـت ذلــك خــال إحــدى البوســطات ،الــراخ والســباب والتدخــن
رأيـ ُ
أثنــاء البوســطة والتهكــم عــى الســجانني يف بعــض األحيــان وغريهــا مــن
الســلوكيات املنبــوذة ،كلهــا ظواهــر ســلبية جتلــب يف كثــر مــن األحيــان احلــرج
لنــا أثنــاء البوســطة ،وأحيانــا تتســبب لنــا بــاألذى املعنــوي واملــادي ،البعــض منــا
يتناســى أننــا أصحــاب قضيــة وأرسى حــرب ،والبعــض يعتــر البوســطة فرصــة
لتجــاوز القانــون واألعــراف االعتقاليــة ،التدخــن عــى ســبيل املثــال ممنــوع عــى
األســر والســجان أثنــاء الســفر ،بعــض األرسى يــر عــى هتريــب الســجائر،
يف أغلــب األحيــان يتــم اكتشــاف الســجائر ا ُملهربــة ويف حــال نجاحهــم بتهريبهــا
يقومــون بإشــعاهلا أثنــاء ســر البوســطة ،وهــذا مــا يزيد مــن معانــاة األرسى فوق
معاناهتــم ويتعرضــون للتوبيــخ والتهديــد مــن قبــل الســجانني و ُيعرضهــم ذلــك
للحــرج الشــديد ،وهــذا مثــال بســيط ملــا جيــري أثنــاء البوســطات ،مــن حســن
حظــي أن مقــر حمكمتــي يف النــارصة لذلــك ال أمــر بمحطــات كثرية ســوى معبار
خصوصــا أرسى 1948م ،ولإلنصاف إن
ســلمون والــذي ال يدخله إال القليــل
ً
بحســن اخلُلــق والدرجــة العاليــة مــن االلتــزام وقليــل
هــؤالء اإلخــوة يمتــازون ُ
منهــم مــن يتجــاوز األعــراف ،وهــذا يقــودين للحديــث عــن اجلانــب املــرق
للحركــة األســرة ،فرغــم حالــة الرتاجــع يبقــى األرسى مرتبعــن عــى القمــة،
فخــرة النــاس مــن حيــرق نفســه مــن أجــل اآلخريــن.
وال أحــد يمثــل الشــمعة التــي حتــرق حتــى تــيء العتمة مثــل األرسى،
يف احلركــة األســرة مثقفــون كبــار وخرجيــو جامعــات وأســاتذة خترجــوا
مــن ُغــرف الســجن واملســرة التعليميــة رغــم تعثرهــا متــي قد ًمــا ،الروابــط
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االجتامعيــة بــن األرسى متينــة ومبنيــة عــى احلــب والوئــام ويعيــش األرسى يف
الغالــب األعــم حيــاة ختلــو مــن التقاطــع والتنافــر ،واألهــم مــن ذلــك أن احلــوار
ال ينقطــع حــول أســباب الرتاجــع ،وهنــاك مبــرات كثــرة تُنبــئ بتوافــق القــوى
الكــرى عــى مــروع هنضــة مــن جديــد ليعيد للحركــة األســرة دورها ويســرد
مــا ُأخــذ منهــا بالقــوة ،وهنــاك ختوفــات مــن إدارة الســجون حــول هــذا التوجــه.
يمــي هــؤالء بخوفهــم ،وأنــا أمــي بقلقــي للقــادم ،فاملحكمــة قريبــة
وســتكون اجللســة األخــرة للنطــق باحلكــم وأنــا أنتظرهــا عــى أحــر مــن اجلمــر،
فاألســر املوقــوف يبقــى مشــغول البــال حتــى ينتهــي مــن املحاكمــة ،وهــذه
حالــة طبيعيــة يمــر هبــا األســر ،فعندمــا تتــم حماكمتــه يشــعر باالســتقرار أكثــر
ـض النظــر عــن قبولــه أو رفضــه للحكــم .كانــت املحاكمــة األخــرة التــي
بِ َغـ ِّ
مــى عــى تارخيهــا أكثــر مــن شــهر جلســة الســتامع أقــوايل عــن العمليــة،
وكيــف متــت ،لذلــك كانــت مــن أطــول اجللســات التــي حرضهتــا ،وهــا
أنــا مــرة أخــرى أقــرأ الروايــة ،قلــت للقــايض :مل أتوقــف يــوم اعتقــايل عــن
جتــوايل داخــل مدينــة العفولــة ،كنــت أبحــث عــن هــديف والشــعور الداخــي
يــزداد اضطرا ًبــا خو ًفــا مــن أن يتــم اكتشــايف ،فعمليــات الطعــن والدهــس مل
تتوقــف ،وكانــت اهلبــة أو االنتفاضــة يف أوجهــا ،كانــت حافلــة االستشــهاديني
متــي قد ًمــا نحــو القــدس دون توقــف .مــن الشــهداء مــن يصعــد عــر بوابــة
القــدس ومنهــم عــر بوابــة الضفــة ،ومنهــم مــن يصعــد عــر البوابــة اجلنوبيــة
يف بئــر الســبع ،وهــا أنــا أحــاول الصعــود عــر بوابــة العفولــة ،فمــن هنــا
صعــدت االستشــهادية هبــة دراغمــة إىل بوابــة الســاء ،ومــن هنــا صعــد أبــو
ناعســة وكميــل وزكارنــة ومحــاد وكوكبــة مــن الشــهداء العظــاء ،كانــت بوابــة
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العفولــة بوابــة إىل العليــاء وأنــا أرشئــب للصعــود عربهــا كــا عــر العابــرون.

122

كانــت خطــوايت داخــل املدينــة خطــوات الواثــق .مضــت ســاعات عــى
وجــودي داخــل وكــر الثعلــب دون هلــع ودون جبــن وبــا ارتبــاك وتــردد،
ـر يف بلــدي ووطنــي وهــؤالء ليســوا أكثــر
كانــت الســكينة تغشــاين وكأننــي أسـ ُ
وحتــا ســيميض ،رائحــة الشــهداء مــا زالــت
مــن رسب جــراد حــط بــأريض
ً
َّ
وكأن عبــد الكريــم ونظــر ارتقــوا اليــوم .فجــأة وقــع نظــري
متــأ األجــواء
عــى جنــدي مــن بعيــد فانقطــع حبــل أفــكاري وســكنت خواطــري وقلــت يف
نفــي جــاء الذليــل الــذي ســأدوس عليــه؛ ألصعــد عــى عتبــة اجلنــة وألتقــي
بمحمــد وصحبــه .أرسعــت باملــي نحــوه حتــى أدركتــه ،اقرتبــت منــه حتــى
شــعرت بأنفاســه احلــارة ،كان يســر أمامــي وأنــا أمــي خلفــه وعزمــت عــى مــا
ـذرا عــن أمتــي التــي تغفــو يف ســبات
عقــدت العــزم عليــه بــأن أمــي إىل ريب معتـ ً
عميــق ،مل يتــرب إىل قلبــي خــوف ،أيقنــت أن الســاعة حانــت وأن الرحيــل
قــد آن ،فجهــزت ســاحي وشــحذت ســكيني ،كانــت يــدي اليمنــى تشــد عــى
مقبــض الســكني واليــد األخــرى قربــت عــى كتــف اجلنــدي مــن اخللــف لتنبهــه
أن مطال ًبــا حثي ًثــا يســر مــن اخللــف إن هربــت منــه أدركك وإن انتظرتــه أخــذك،
إنــه املــوت القــادم مــن بعيــد ،كانــت حركتــي هــذه كــي يلتفــت نحــوي ،مل ُأحبــذ
طعنــه مــن اخللــف رغــم أنــه ال خلــف للعــدو عــى هــذه األرض ،لكننــي أحببت
وجهــا لوجــه؛ ليعلــم بأننــي ابــن األرض وعالجهــا الــذي يصلحهــا
أن ألقــاه ً
وأنــه اخلنزيــر الــذي يدمرهــا ،التفــت نحــوي وكانــت ســكينتي أرسع إليــه ،قبــل
أن ينهــي ســؤاله طعنتــه يف بطنــه ،فهــوى رصي ًعــا ،ثــم حــاول مقاومتــي فأعــدت
الكــرة عليــه مــن جديــد ُمتاب ًعــا رضبــايت ،بــدأ بالــراخ وكانــت رصخاتــه مثــل
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صفــارات اإلنــذار ،فالتفــت املــارة ملــا جيــري وانقضــوا عــي دون تــردد ،مل يبـ َـق
أحــد يف الشــوارع إال وقــد تقــدم نحــوي وهامجنــي ،فكانــت الرضبــات تــأيت
ـي احلجــارة ،تــرف اجلميــع كــا يتــرف
مــن كل مــكان ،ومنهــم مــن ألقــى عـ َ
اجلنــود أثنــاء املعركــة ،إهنــم جنــود بلبــاس مــدين ،مــن يدعــي أن هــذا املجتمــع
فيــه عســاكر ومدنيــون فهــو ُمطــئ ،شــعرت أن ســكان املدينــة مجي ًعــا قــد انقضــوا
عــي ،لقــد كانــت اللكــات قويــة والرضبــات عنيفــة والوحشــية أقســى مــن
وحشــية الغابــة ،فشــعرت أن ســاعتي قــد اقرتبــت فســلمت نفــي وانتظــرت
دون مقاومــة وبــدأ يــراودين شــعور بالســعادة والفــرح ،قلــت يف نفــي مــا هــي
إال حلظــات حتــى أرى األحبــاب ابــن خــايل شــهيد لقمــة العيــش والفتــى الــذي
هـ ّـز الــرق األوســط ســامر محــاد ،مهنــد األســطورة .انتظــرت ثــم انتظــرت وأنــا
أتلقــى اللكــات دون أن تــأيت الرصاصــة التــي ســتمنحني وســام الشــهادة ،ازداد
ـي مــن كل حــدب وصــوب يرافقهــا
الــراخ مــن حــويل والشــتائم تنهــال عـ ّ
ســيل مــن الرضبــات .وكان أشــدها حماولــة خلــع كتفــي أثنــاء ثنــي يــدي خلــف
ظهــري ،ازداد األمل وازداد التفــاؤل بــأن أنــال مــرادي ،لكــن إرادة اهلل كانــت غــر
ذلــك ،فجــأة ســمعت أصــوات مزامــر ســيارات الرشطــة تقــرب مــن املــكان،
ومــا هــي إال حلظــات حتــى وصــل الفــوج األول مــن القــوات فقامــوا بإبعــاد
النــاس عنــي ثــم شــدو وثاقــي وقيــدوين مــن اخللــف لتبقــى يــدي عــى حاهلــا.
لقــد أحكمــوا القيــود ومل يرتكــوا يل ً
جمــال للحركــة ،كان األمل يــزداد
ويــزداد ،ثــم بــدأت بالــراخ مــن شــدة األمل ،لكــن ذلــك مل يغــر مــن األمــر
شــي ًئا ،وضعــوين يف الصنــدوق اخللفــي لســيارة الرشطــة دون شــفقة وال رمحــة.
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انطلقــت الســيارة نحــو مركــز رشطــة املدينــة ،وهنــاك جــردوين مــن
مالبــي وأنــا مقيــد اليديــن والرجلــن وملقــى عــى األرض التــف حــويل عــدد
كبــر مــن قــوات الرشطــة وحــرس احلــدود ،ثــم تقــدم أحــد الضبــاط نحــوي
وبــدأ حيقــق معــي ،كان التحقيــق يــدور حــول هويــة الســائق الــذي أقلنــي إىل
مركــز املدينــة ،كانــت إجابتــي أننــي وصلــت إىل املدينــة عــى متــن حافلــة عامــة
ـي الرشطــي قائـ ًـا :أنــت تنكــر أنــك
وليــس ســيارة خصوصيــة ،حينهــا رد عـ ّ
جئــت بســيارة خاصــة ،وال تعلــم أن املدينــة مليئــة بالكامــرات ،نحــن نعــرف
السيارة التي أقلتك ،ولن متيض ساعات حتى نعرف هوية السائق.
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حديثــه أصابنــي بحــرة شــديدة وفكــرت قليـ ًـا ،قلــت يف نفــي إهنــم
ـارا بــه
ســيعرفون هويــة الســائق قري ًبــا وقــد يكــون إنــكاري هلويــة الســائق ضـ ً
الســيام أنــه ال يعلــم مــا أنــوي القيــام بــه وأخربتــه عــر اهلاتــف أننــي أنــوي
الذهــاب للعفولــة للحصــول عــى ديــن يل مــع أحــد أربــاب العمــل مــن النــارصة
واملكاملــة مســجلة واهلاتــف بــن أيدهيــم ،فقــررت إخبــار الضابــط باســم الســائق
وأنــه ال يعلــم وجهتــي ونــص املحادثــة التــي جــرت بينــي وبــن الســائق موجودة
عــى هاتفــي الــذي بــن أيديكــم ،وبفضــل اهلل تأكــدت الرشطــة أن ال صلــة له يب،
وأنــه مل يكــن إال جمــرد ســائق فقــط وعــاد يــارس عملــه كــا كان ،وقــد حصلــت
عــى هــذه املعلومــات مــن املحامــي اخلــاص يب.
بــدأت حالتــي تــردى واألمل ازداد شــدة ،وقــد الحــظ أفــراد الرشطــة
ذلــك فاســتدعوا ســيارة اإلســعاف .ومــا مل أتوقعــه أن القيــود بقيــت بيــدي عــى
ـرا دون انقطــاع،
حاهلــا ،وبعــد أن تــم وضعــي داخــل اإلســعاف رصخــت كثـ ً
لكــن رصاخــي مل حيــرك ســاكنًا باملســعفني الذيــن ينقلوننــي برفقــة الرشطــة ،قــال
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الرشطــي :إننــا ال نملــك صالحيــات لفــك قيــودك ،كانــت الطريــق إىل املشــفى
أطــول مــن النكبــة.
نصــف ســاعة داخــل املدينــة كانــت تعــادل نصف ســنة ،مل أصــدق عندما
أخــرين الرشطــي أننــا دخلنــا إىل املشــفى ،ومــا هــي إال حلظــات حتــى وصلــت
ـرا
النقالــة وتــم وضعــي عليهــا .أدخلــوين إىل غرفــة الفحوصــات ،وهنــاك أخـ ً
تــم فــك قيــودي وشــعرت براحــة شــديدة مل أشــعر هبــا مــن قبــل ،قــام الطبيــب
بفحــي بشــكل كامــل وتأكــد مــن عــدم وجــود كــر يف كتفــي ويــدي ومحــدت
اهلل عــى ذلــكُ ،أصبــت ببعــض اجلــروح البســيطة ،ومل تكــن خطــرة وأخــرين
الطبيــب أن وضعــي الصحــي جيــد.
فجــأة تقــدم أحــد الضبــاط الــدروز وعرفتــه مــن هلجتــه وحــاول اهلجــوم
عــي ورضبنــي داخــل املشــفى ،وأمــام عيــون الرشطــة دون مراعــاة خلصوصيــة
املــكان ،إن القيــم التــي يدّ عــون االلتــزام هبــا تســقط عنــد االمتحــان األول ،إن
الالإنســانية التــي شــاهدهتا يف مشــفاهم هــي ذاهتــا التــي نراهــا عــر شاشــات
التلفــاز ،فالــذي يرفــض أن جيــري يف عروقــه دم رجــل أســود؛ ألنــه أبيــض هــو
ذاتــه الــذي يرفــض أن يتعاطــى مــع أنــن أســر يعــاين مــن شــدة القيــد.
أمضيــت أكثــر مــن ســاعة ،يف تلــك األثنــاء جــاء ضابــط الرشطــة نحــوي
وهاتفــي يــرن بــن يديــه فســألني عــن املتصــل؟ فعرفــت أنــه أخــي فــادي ،أجبتــه
بأنــه أخــي ومل أعـ ِ
ـط املوضــوع أي اهتــام ،قلــت يف نفــي أمــر طبيعــي فهــذا أخ
يتصــل بأخيــه؛ ليطمئــن عــى غيابــه ،لكنهــم ال يفكــرون بالطريقــة هــذه ،وقــد
علمــت فيــا بعــد أن أخــي تــم اســتدعاؤه للتحقيــق يف معســكر ســامل ،وهنــاك
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اعتــدوا عليــه بالــرب املــرح و ُأصيــب برضــوض يف جســده وأفرجــوا عنــه
بعــد عــدة ســاعات بعــد أن تأكــدوا أنــه ال صلــة لــه بــا جــرى.
خرجــت مــن املشــفى ،وكان بانتظــاري عــى البوابــة عــدد مــن
الصحفيــن ،حينهــا تذكــرت أحــد القراصنــة يف جمــال املعلومــات الــذي اقتحــم
مقــر االســتخبارات األمريكيــة ،وكانــت املخابــرات قــد بذلــت جهــو ًدا جبــارة
لإلمســاك بــه ،لكنــه فـ ّـر مــن البــاد ،ويف اخلــارج ويف أول مقابلــة صحفيــة لــه
ابتســم أمــام الصحافــة ،كانــت ابتســامته رســالة لالســتخبارات التــي فشــلت يف
اإلمســاك بــه.
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أردت أن أفعــل كــا فعــل وأن تكــون رســالتي لعــدوي االبتســامة،
فابتســمت للكامــرا ليعلــم عــدوي أنــه مل هيزمنــي ومل ُيثننــي عــن املــي وإكــال
املشــوار.
توجهــت ســيارة الرشطــة يب إىل مركــز التحقيــق يف اجللمــة قضــاء حيفــا
قــرب جبــل الكرمــل ،ومل أكــن أعــرف املــكان وإىل أيــن الوجهــة ،مل تكــن يل
جتربــة مــن قبــل ،مل أتعلــم شــي ًئا عــن وســائل وطــرق التحقيــق ،كانــت معلومــايت
شــحيحة ،كان جســدي عار ًيــا داخــل غرفــة االنتظــار ،وكان عقــي عار ًيــا من أي
معلومــة عــن التحقيــق ،كيــف ذلــك ونحــن نعــاين مــن الســجن واالحتــال منــذ
أكثــر مــن  70عا ًمــا؟ مــن يتحمــل مســؤولية ذلــك؟ مــى عــى وجــودي داخــل
األمتنــاه أكثــر مــن ســاعتني ال يصحبنــي يف الغرفــة ســوى بقايــا مــن بنطــايل الذي
تــم متزيقــه أثنــاء اعتقــايل ،راودتنــي أفــكار وخواطــر كثــرة عــن األهــل ومصــر
بيتنــا ،فقــد أخــروين يف الســاعات املاضيــة أنــه تــم هدمــه ،كان ذلــك كلــه لتثبيــط
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عزيمتــي وقهــر نفســيتي وإرباكــي ،ثــم رشد ذهنــي إىل الســائق ،هــل قمــت
بالصــواب نحــوه أم ال؟ ثــم فكــرت باجلنــدي الــذي طعنتــه ،ومــا هــو مصــره
هــل ُقتــل أم ال؟ ومــا هــو املصــر الــذي ينتظــرين؟ ومــاذا بعــد اآلن؟ قاطعنــي
الســجان وقــال يل :هيــا! واقتــادين إىل غرفــة صغــرة ،وهنــاك ســلمني مالبــس
الســجن بعــد أن تــم تفتيــي بدقــة ،بعدهــا اقتــادوين إىل غرفــة التحقيــق بعــد أن
َأغمــض عينــي.
دخلــت الغرفــة غادرهــا الســجان وإذا بشــخص يقــرب منــي ،ثــم قــام
بنــزع قنــاع العــن وأجلســني عــى الكــريس ،قــال يل :يبــدو أنــك تعــاين مــن
االرهــاق الشــديد وبحاجــة للراحــة ،لذلــك اذهــب اســرح وغــدً ا نتحــدث،
ـرا
اقتــادين الســجان إىل الزنزانــة ،وكانــت أشــبه مــا تكــون بالقــر ،تفاجــأت كثـ ً
مــن حجمهــا وضيقهــا الشــديد ومســتوى اإلنــارة ذي اللــون األمحــر الــذي
يعمــي العيــون.
كان بداخلهــا بطانيــة وفرشــة ومرحــاض صغــر ،اســتلقيت عىل الفرشــة
ـح إال عــى صــوت الســجان وهــو يفتــح البــاب
ومــن شــدة التعــب واألمل مل أصـ ُ
وبيــده وجبــة اإلفطــار ،كانــت مكونــة مــن  5قطــع خبــز وعلبــة صغــرة مــن
اللبــن وأخــرى مربــى.
تناولــت إفطــاري ،ثــم أخلــدت إىل النــوم مــن جديــد ألصحــو بعدهــا
مــن جديــد عــى صــوت الســجان وهــو ينــادي للذهــاب إىل غرفــة التحقيــق.
بــدأت اجلولــة األوىل وكانــت بغايــة اللطــف والرقــة ،كان الســؤال األول عــن
ـي بوابــل كثيــف
حــايل ووضعــي النفــي فأجبتــه باإلجيــاب ،ثــم بــدأ ينهــال عـ ّ
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مــن األســئلة :مــا اهلــدف مــن تنفيــذ العمليــة؟ ومــا الدافــع واملؤثــرات؟ هــل
تنتمــي إىل تنظيــم؟ مــن ســاعدك ومــن قــدم لــك العــون؟ كيــف دخلــت إىل
ـرا يف طــرح األســئلة ومل يــرك ال شــاردة وال واردة إال
العفولــة ،لقــد كان خبـ ً
وســأل عنهــا ،دقيــق املالحظــة واســع املعرفــة يبحــث عــن التفاصيــل الصغــرة،
ـرا بلطفــه ومعاملته احلســنة ،كان
لقــد كان يرقبنــي بــكل جوارحــه ،أخجلنــي كثـ ً
يقنعنــي بأنــه صديــق حتــى أفــي لــه بــكل مــا بداخــي.
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كنــت أشــعر بالراحــة وأنــا أجلــس عــى الكــريس داخــل مكتــب
التحقيــق .الشــعور الــذي متلكنــي داخــل غرفــة التحقيــق مل يكــن شــعور
الرجــل الــذي أصابتــه مصيبــة ،لقــد تــم صناعــة اجلــو يف خمتــر نفــي ألعيــش
هــذه احلالــة النفســية بــن يــدي املحقــق ،مل أدرك هــذه احلقيقــة إال بعــد حــن،
ـرا مــن أجــل هــدف يســعون لتحقيقــه ،الرجــل
فهــؤالء القــوم يبذلــون جهــدً ا كبـ ً
املناســب يف املــكان املناســب واحلكمــة هــي وســيلة التعامــل ،لقــد كان يــارس
دورا ُوك َِّل إليــه ،الظهــور بمظهــر اإلنســان الوديــع هييــئ األجــواء لراحــة البــال
ً
ـي بالســجائر وال بــيء مــا ،كــي أتقــدم أكثــر نحــوه
لــدى الضحيــة ،مل يبخــل عـ ّ
وتــزداد ثقتــي بــه ،إنــه يريــد أن يكــر احلاجــز النفــي بينــه وبينــي وهيــدم ســور
العــداء القائــم منــذ  70عا ًمــا ليتحــول إىل صديــق حلظــة مــن الزمــن يريدهــا مــن
أجــل أن أفــي لــه مــا بجعبتــي مــن معلومــات.
لقــد كان ماهـ ًـرا جــدً ,ا وكل كلمــة يقوهلــا وكل حركــة منه كانــت عن معرفة
ودليــل تنطلــق ،إنــه يعلــم أن رشبــة املــاء أو وجبــة الفاكهــة إن قبلتهــا منــه ســتزيدين
قر ًبــا منــه وســتهدم جــدار العــداء بيننــا ،فكــا يقــول املثــل العامــي عندنــا« :اطعــم
الفــم تسـ ِ
ـتح العــن» .تذكــرت قــول أحــد العلــاء وهــو حيــذر مــن خطايــا الظاملــن
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ملــا هلــم مــن أثــر يف النفــس« :اللهــم ال جتعــل ظا ًملــا حيســن إلينــا؛ ألن النفس جبلت
عــى حمبــة مــن أحســن إليهــا» ،فعرفــت املقصــد مــن هــذه املعاملــة احلســنة وهــذا
اجلــو اللطيــف وهــذا الوقــار الــذي يظهــر عــى وجــه اجلــاد املجــرم.
ال ينبغــي لألســر أن يطلــب من املحقــق أي يشء مثل الســجائر أو كوب
مــن القهــوة أو كأس مــن املــاء؛ ألهنــا تولــد الشــعور باإلحســان ،واإلحســان
جــزاء اإلحســان ،إن املحقــق هــو خبــر نفــي واجتامعــي وخمتــص بعلــم النفــس
ويعرفنــا جيــدً ا ،يعــرف عاداتنــا وتقاليدنــا ،فعندما يتكلــم ينتقي الكلــات انتقاء،
لقــد تعلــم لغتنــا حتــى أمــن مكرنــا ،فمــن تعلــم لغــة قــوم أمــن مكرهــم.
ربــا يشــعر القــارئ بأننــي أصنــع للمحقــق شــخصية خياليــة يعجــز املــرء
عــن مواجهتهــا وهــذا ســوء فهــم ،وإنــا أقــول ذلــك ليتجنبــه الغافلــون الذيــن
ال يتســلحون بالعلــم واملعرفــة ،ورس نجــاح املحقــق يكمــن بجهلنــا وقلــة وعينــا
وعــدم إدراكنــا ،إننــا بحاجــة للمعرفــة ليتالشــى خطــر االعــراف وأنــا مل أعــرف
ذلــك إال بعــد التجربــة والدراســة يف الســجن ،لقــد التقيــت بكثــر مــن األرسى
مصائبهــم تكمــن يف غيــاب الوعــي وعجــز يف اجلانــب املعــريف.
خــال األيــام األوىل تــم وضعــي يف قســم معــزول يف الطابــق األريض
وبعــد انتهــاء التحقيــق تــم وضعــي يف القســم األعــى ومل أدرك الــر يف ذلــك
إال بعــد حــن ،فصاحــب التجربــة اجلديــد ممنــوع وضعــه بقــرب أســر لــه جتربــة
ســابقة حتــى ال ينبهــه مــن غــرف العصافــر وال يقــدم لــه النصائــح عــن طــرق
املحققــن باســتخراج املعلومــة مــن األســر.
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إننــا لســنا بحاجــة إىل جهــد كبــر حتــى نتجنــب الســقوط يف وحــل
االعــراف وإنــا إىل قليــل مــن الــذكاء واملعرفــة حتــى نخــرج منترصيــن.
غموضــا وشــديد املالحظــة لــكل مــا يــدور
مطلــوب مــن األســر أن يكــون أكثــر
ً
حولــه وأن ينتبــه لــكل كلمــة وتــرف يصــدر عنــه ،وأال يظهــر نقــاط ضعفــه
أثنــاء التحقيــق وأن يتذكــر دائ ـ ًا أنــه أمــام عــدو يرتبــص بــه.
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األســلوب اللــن مــن قبــل املحقــق خطــر وجيــب التنبــه إليــه ،وأســلوب
العنــف خطــر كذلــك؛ ألنــه يعتمد عــى التخويــف والرعــب ليــس إال ،فالعنف
املســتخدم داخــل التحقيــق مقــدور عليــه ويمكــن حتملــه وجتــاوزه ،وكثــر مــن
األرسى يرتاحــون هلــذا األســلوب؛ ألنــه يولــد التحــدي داخــل النفــس ويقــوي
اإلرادة ،واملحققــون يدركــون ذلــك ومــن أجــل ذلــك ال يلجؤون إليــه إال ً
قليل.
أثنــاء التحقيــق معــي ســمعت بالغــرف األخــرى أصــوات الــراخ
والــرب ،وكل ذلــك متثيــل ويســتخدم إلرهــاب األرسى كــي تنهــار نفســيتهم
وعــى األســر أن يــدرك ذلــك وال تنطــي عليــه اخلدعــة.
لقــد التقيــت بمئــات األرسى واطلعــت عــى جتــارب الكثــر منهــم،
مورســت جتاههــم كل أنــواع وأشــكال التحقيــق ومــا مــن أســر إال وينــدم عــى
اعرتافــه وال ُيعــزى ذلــك إال لغيــاب التجربــة ،منهــم مــن تــم التحقيــق معهــم
حتقي ًقــا عســكر ًيا ،وهنــا البــد مــن اإلشــارة إىل مســألة مهمــة وهــي دالالت هــذه
ـرا مــا يتــم اســتخدامها مــن قبــل املحققــن الســتنطاق األرسى،
الكلمــة ،فكثـ ً
فالكلمــة توحــي بالعنــف والقــوة والبطــش والتنكيــل وهتــدف إللقــاء الرعب يف
ـرا مــا حيــدث ذلــك ،ويف احلقيقة
قلــب األســر كــي تدفعــه نحــو االعــراف ،وكثـ ً
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أن هــذه الكلمــة تســتخدم فقــط لغايــة واحــدة وهــي إرهــاب األســر وتســتخدم
كثــرا داخــل الزنازيــن مــن قبــل اجلواســيس كــي يلقــوا الرعــب يف قلــوب
ً
قصصــا وروايــات عــن الوحشــية والــرب
األرسى ،وكثــر منهــم مــن يؤلــف
ً
والكهربــاء ،وكل ذلــك ٍ
عــار عــن الصحــة واهلــدف منــه معــروف ،وكل مــن
تــم التحقيــق معــه هبــذا األســلوب خــال عــرات الســنني يقــول إن التحقيــق
العســكري يمكــن جتــاوزه وحتملــه ويعتمــد فقــط عــى قــوة النفــس ،واملحققــون
يراهنــون عــى قلــة صــر األســر فقــط .صديقــي أمحــد أمــى ســنوات طويلــة يف
الســجن وحمكــوم  4ســنوات وهــذه التجربــة اخلامســة لــه .حدثنــي أنــه عايــش
كل التجــارب ومــورس ضــده كل أنــواع وأســاليب التحقيــق ،قــال إن هــذا
األمــر يتوقــف عــى األســر ذاتــه هــل يصــر أم ال؟
املحقــق يراهــن عــى هــذا العامــل املهــم ،ولألســف أغلــب األرسى
ينفــد صربهــم ويتعجلــون ،املشــكلة يف نفــاد الصــر ،ليــس ألن العنــف قـ ٍ
ـاس أو
ـر وإنــا الضغــط النفــي املرافــق ملرحلــة التحقيق هــو العامل
الضغــط املــادي كبـ ٌ
األخطــر والــذي يعتمــد عليــه املحقــق بشــكل كبــر ،املخابــرات عرب اجلواســيس
ـرا عــى عامــل الزمــن وحتولــه إىل هــم ومطلــب كبــر لألســر أثنــاء
تركــز كثـ ً
ـرا مــا يتحــدث األرسى عــن الزمــن واخلــروج مــن الســجن متــى
التحقيــق ،فكثـ ً
ـرا مــا
ســيكون ،فيتحــول هــذا اهلاجــس إىل عامــل ضاغــط عــى األســر ،وكثـ ً
يكــون مــن أهــم أســباب االعــراف؛ ألنــه يريــد اخلــاص ،فاملطلــوب الصــر؛
ألن النــر صــر ســاعة ،وصــر ســاعة وال ندامــة كل ســاعة ،هكــذا قــال أمحــد،
ال يوجــد مــا خييــف يف التحقيــق ،بــل اخلــوف يف احلقيقــة يتملكهــم ُهــم ،ولكننــا
نجهــل ذلــك.
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هنــاك فئــة كبــرة مــن األرسى تعــرف حتــت التهديــد ليــس أكثــر،
بعضهــم يعــرف مــن رصاخ املحققــن ،والبعــض اآلخــر مــن التهديــد باعتقــال
ل وآخــرون أثنــاء االعتقــال داخــل اجليــب العســكري خو ًفــا ورع ًبــا ،وكثري
األهـ ,
مــن األرسى اعــرف حتــت التهديــد بتحويلــه للتحقيــق العســكري ،وآخــرون
بإطالــة املــدة الزمنيــة والبعــض باحلرمــان مــن النــوم والتدخــن ،وقــد وجدنــا
مــن يعــرف جما ًنــا ل ُيســجل مــن اخلالديــن وحيلــو ذكــره بــن العاملــن ،وهنــاك
أرسى يعرتفــون خو ًفــا مــن اهتامهــم بالتجســس واخليانــة؛ ليثبــت للنــاس أنــه
غــر مــا يظــن بــه البعــض ،ولألســف الشــديد أننــا مــا زلنــا نعجــز عــن حماربــة
هــذه الظاهــرة وتقديــم العــاج املناســب هلــا والــذي يدركــه اجلميــع ،وهــو رفــع
مســتوى وعــي النــاس بظــروف هــذه املرحلــة مــن حيــاة األســر.
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14
اســتمرت جولــة التحقيق األوىل ثالث ســاعات دون توقــف ،وبعدها تم
إعــاديت إىل الزنزانــة ،لفــت انتباهــي عــدم لقائي بأي أســر أثنــاء اخلــروج والعودة
مــن التحقيــق ،وكان الســجان قبل أن خيرجنــي يتحدث مع ســجان آخر بكلامت
مل أفهمهــا ،وعلمــت فيــا بعــد أهنــا خلــو املــكان مــن أي عصفــور (جاســوس).
دخلــت للزنزانــة ومل يكــن خيــار أمامــي ســوى النــوم ،فالنــوم كان املــاذ الــذي
ألــوذ بــه هر ًبــا مــن خواطــري ،فقــد أصابنــي حــزن شــديد؛ ألن األمنيــات
كانــت جمــرد أحــام ومل تتحــول إىل حقيقــة ،كاد أن يتــرب اليــأس إىل قلبــي،
ولكنــي جتــارست عــى نفــي وقلــت إن قــدر اهلل نافــذ ،واخلــرة فيــا اختــاره اهلل.
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كانــت األيــام األوىل يل يف التحقيــق متــي بني جلســات التحقيــق والنوم،
ومل َأر ســوى الســجانني واملحققــن خالهلــا ،ويف اليــوم الثالــث جــاء الســجان
وأخــرين بــأن أجتهــز للذهــاب إىل املحكمــة ،ومــا هــي إال حلظات حتــى خرجت
مــن الزنزانــة ،وتــم اقتيــادي إىل خــارج املقــر ،وكانــت ســيارة مدنيــة بانتظــاري،
وبعــد إجــراءات التفتيــش قــام املرافقــون يل بتكبيــل يــدي وقدمــي.

134

أدخلــوين إىل الســيارة دون وضــع عصبــة عــى عينــي ،ومــن حســن حظي
أن الســيارة مل تكــن تتبــع إلدارة الســجون وإنــا كانــت مدنيــة ختــص الشــاباك،
فالســيارات التابعــة ملصلحــة الســجون حتجــب الرؤيــة عــن األســر ،لقــد كان
اجلــو ماطـ ًـرا وأول مــا لفــت نظــري جبــل الكرمــل ،فهــذه املــرة األوىل التــي أراه
فيهــا ،لقــد كان شــاخمًا تعلــوه اخلــرة عال ًيــا يــداين الســحاب وحينهــا أدركــت
ملــاذا ُي َش ـ َّبه شــموخ األبطــال بالكرمــل ،يف الكرمــل ترتاكــم الذكريــات ويظهــر
التاريــخ عــى صفحاتــه ويقــرأ املســافر اســم القســام وأبــو إبراهيــم الكبــر.
مــن ينظــر جلبــل الكرمــل يـ َـر احلــزن ملــا أصابه من جــروح ،فاملســتوطنات
والغربــاء يبــدون كالنــدوب واجلــروح الداميــة التــي تشــوه اجلســد وتــؤذي
الــروح مضــت بنــا الســيارة مرسعــة تشــق اجلبــال والســهول والوديــان ،ومــا هي
إال دقائــق حتــى وصلنــا شــواطئ النــارصة ،ثــم دخلنــا مقــر املحكمــة ،مل أكــن
أعــرف شــي ًئا عــن هــذا العــامل ،وهنــاك اقــرب منــي أحــد األشــخاص وقــال يل:
إنــه املحامــي املــوكل بقضيتــي ،اطمــأن عــى وضعــي الصحــي ،ثــم طلــب رقــم
هاتــف والــدي ورسين ذلــك ومل أتــردد ،وقلــت لــه :طمئــن األهــل والوالــد عنــي
وأننــي بخــر وال أعــاين مــن أي إصابــة!
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كانــت جلســة املحاكمة هــي األوىل يل والتجربة األوىل كذلك ،اســتمرت
مــدة دقيقتــن فقــط ،صــدر مــن القــايض قــرار بتمديــد توقيفــي ملواصلــة التحقيق
بنــاء عــى طلــب النيابــة العامة.
يف طريــق العــودة كانــت املناظــر الطبيعيــة أكثــر إرشا ًقــا ومجـ ً
ـال .مــررت
ببعــض القــرى واملــدن العربيــة وال أعــرف مســمياهتا؛ ألننــي مل أزرهــا مــن قبــل.
بعــد دخــويل إىل الزنزانــة طلــب منــي الســجان جتهيــز أغــرايض متهيــدً ا لنقــي إىل
زنزانــة أخــرى ،األمــر الــذي أفرحنــي؛ ألن يف ذلــك إشــارة لنهايــة التحقيــق
واألســر ينتظــر هــذه اللحظــة بفــارغ الصــر.
عــزل األســر داخــل الزنازيــن دون االحتــكاك باآلخريــن أســلوب مــن
وكثــرا مــا تعطــي ثامرهــا مــع أصحــاب النفــوس
أســاليب الضغــط النفــي
ً
الضعيفــة ،عــى األســر أن ال ُيبــدي أي نقطــة ضعــف ،وقــد حدثنــي أحــد
اإلخــوة أن املحقــق املختــص باألســر _لــكل أســر حمقــق خــاص بــه يتابــع
ملفــه_ يســتخدم وســائل كثــرة للضغــط عىل األســر واســتغالل نقــاط الضعف
والتــي يتــم معرفتهــا مــن خــال اجلواســيس ومــا يبــدو للمحقــق أثنــاء متابعتــه
للحالــة التــي يتابعهــا ،فبعــض األرسى يظهــر اســتياءه مــن الوحدة فيتــم الضغط
عليــه باســتمرار عزلــه عــن بقيــة األرسى ،وآخــرون يظهــرون داخــل الزنازيــن
تعلقهــم الشــديد والالمعقــول باألهــل والزوجــة واالبــن فيتــم الضغــط عليــه
باعتقاهلــم.
قــد أعجبتنــي جتربــة فريــدة ألحــد اإلخــوة أثنــاء التحقيــق ،وكيــف احتال
عــى املحققــن وفــرض عليهــم إغــاق املوســيقى املزعجــة ،وهــذه األخــرة مــن
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ضمــن الوســائل التــي يتــم اســتخدامها للضغــط عــى األرسى ،فــا كان مــن هذا
األخ عجيــب جــدً ا ،فقــد أظهــر للمحققــن بطريقــة غــر مبــارشة أنــه يطــرب
للموســيقى والغنــاء أثنــاء الشــبح املتواصــل ،وكان كلــا توقفــت املوســيقى
للحظــة يبــدأ بالــراخ إلعــادة تشــغيل املوســيقى ،ويرافــق ذلــك رقــص وغنــاء
عــى كــريس الشــبح ،وبعــد أن تأكــد املحقــق وهــو يتابعنا أننــا نطرب للموســيقى
قــام بإقفــال جهــاز املوســيقى.
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يف اجلهــة املقابلــة حدثنــي صديقــي أمحــد عــن أســر آخــر تــم اعتقالــه
عــى جــر امللــك حســن .مل ي ُكــن لــه أي جتربــة ســابقة يف التحقيــق ،وال يملــك
أي معلومــة عــا جيــري بعــد االعتقــال ،وأثنــاء التحقيــق ظهــر للمحققــن
نقطــة ضعــف يف شــخصيته عندمــا قــام أحــد الضبــاط بشــتم والدتــه واإلســاءة
بالكلــات البذيئــة إلخوتــه ،ومل يكــن ســمع مثــل هــذه األلفــاظ البذيئــة مــن قبل،
وبعــد أن عــاد إىل زنزانتــه وكان يشــاركه يف ســكنه عصفــور شــكا لــه ذلــك وبكى
بــكاء شــديد ،ويف اليــوم التــايل قــدم العصفــور تقريـ ًـرا عــن وضعــه النفــي ومــا
أصابــه مــن الشــتائم التــي ســمعها مــن املحقــق .جــاء الســجان وأخرجــه مــن
الزنزانــة وصعــد بــه إىل غرفــة التحقيــق ،تفاجــأ بــأن طاقــم التحقيــق يف اجللمــة
بأكملــه ينتظــره داخــل الغرفــة ،وبعــد أن أجلســوه عــى الكــريس ُمقيــد اليديــن
والرجلــن اهنالــوا عليــه بوابــل مــن الشــتائم واســتمروا عــى هــذا احلــال مــدة
ليســت بســيطة؛ لذلــك عــى األســر أن ال يبــدي أي ضعــف أثنــاء التحقيــق
حتــى ال يتــم اســتغالله وإصابــة معنوياتــه بجــروح بليغــة كــي يعــرف اعرتا ًفــا
ـر ،وقــد يكلــف
هلــم ،وفيــا لــو حــدث ذلــك أن يصــر وال يبــايل؛ ألن الثمــن كبـ ٌ
ســنوات طويلــة يف الســجن كــا حــدث مــع الكثــر.
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الغريــب يف األمــر أن األســاليب املســتخدمة ســواء كانــت النفســية أو
املاديــة هتــيء األجــواء كــي يشــعر األســر أن معضلتــه احلقيقيــة ليســت الســجن
وإنــا جتــاوز فــرة التحقيــق برسعــة وهــذا خطــر كبــر ،فهنــاك مــن األرسى مــن
ال يبالــون باالعــراف ليخرجــوا مــن التحقيــق ويصبحــوا ضحيــة للمحقــق؛
لذلــك كان رسوري أمــام الســجان خطــأ ونقطــة ضعــف؛ ألن ذلــك يقــدم هلــم
معلومــة جمانيــة عــن ابتــكار وســائل جديــدة للضغــط عــى األرسى.
وغامضــا وقليــل
جيــب أن يكــون األســر أثنــاء التحقيــق وبعــده كتو ًمــا
ً
الــكالم قليــل الضجــر والشــكوى ،ال يســأل إال بحــذر ،وهــذه الفئــة مــن النــاس
ال حتبذهــا أجهــزة املخابــرات ،فبعــض األرسى أمــى  20عا ًمــا دون أن يتوجــه
هلــم ضابــط خمابــرات ولــو ملــرة واحــدة بطلــب التعــاون معهــم ،ومــا ذلــك إال
ألهنــم يعلمــون أهنــم صخــور ال تلــن ويصفوهنــم بكلــات «روش كــي ،رأســه
قــايس ،روش برزيــل ،رأس مــن حديــد ،روش إيڨن ،رأســه حجــر» .وكثــر
مــن األرسى ال ينقطعــون ويتواصلــون بالعــرض عليهــم حتــى يتعاونــوا معهــم؛
ألهنــم يعرفوهنــم جيــدً ا مــن خــال التقاريــر املتواصلــة التــي تتحــدث عــن
حيلهــم واســتخفافهم بالقيــم واألعــراف وضعــف املعنويــات والتذمــر الدائــم
مــن الســجن والضجــر املتواصــل دون انقطــاع.
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15
أرسة اإلســمنت
قــادين الســجان إىل زنزانــة جديــدة بداخلهــا عــدد مــن ّ
مل ختتلــف عــن ســابقتها ذات املواصفــات الرديئــة ،اجلــدران خشــنة والرائحــة
نتنــة ،إهنــا تصنــع جـ ًـوا مــن الكآبــة الدائمــة وتولــد يف النفــس حالــة مــن اليــأس
ـب اإلرادة
والقنــوط ،وال يســتطيع املــرء أن يســتلقي يف ظالمهــا إال إذا كان صلـ َ
مؤمنًــا بعدالــة قضيتــه مصحو ًبــا بالذكــر والدعــاء.
ـت النــوم لكننــي مل أســتطع ألننــي شــعرت بتشــبع النــوم ،فـــخالل
حاولـ ُ
الـــ 48ســاعة التــي مضــت كان أغلبهــا النــوم ،بــدأت بقــراءة مــا أحفــظ مــن

139

فكر وأدب السجون

القــرآن ،ثــم حتولــت إىل الذكــر ،ثــم إىل األناشــيد ،ومل يقطعنــي ســوى صــوت
األقفــال وهــي تقــرع البــاب إيذا ًنــا بفتحهــا.
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مــا هــي إال حلظــة حتــى ظهــر الســجان ،طلــب منــي اخلــروج مــن الزنزانة
إىل التحقيــق ،فغــرف التحقيــق تقــع يف الطابــق العلــوي وحيــوي بعــض الزنازيــن
اخلاصــة ،وهــي األســوأ يف املــكان املخصصــة ألصحــاب الــرؤوس (الكــي،
متلبســا فــا
الربزيــل ،واإليڨــن) ،وكــم متنيــت أن أكــون منهــم ،لكننــي ُاعتقلــت
ً
حاجــة لإلنــكار ،ربــا تكــون هــذه الفكــرة غــر واقعيــة ،هنــاك أرسى عظــاء مــن
أصحــاب الــرؤوس (الكــي) ورغــم اعتقاهلــم متلبســن يرفضــون االعــراف،
ومنهــم مــن يعلــو حتــى يرفــض ذكــر اســمه بالتحقيــق ،واألمــة بحاجــة ألمثــال
هــؤالء العظــاء وعــى األجيــال أن حتاكــي هــؤالء الرجــال الغربــاء قبــل أن
يســألني املحقــق بادرتــه بالســؤال :هــل تــم هــدم بيتنــا؟ هــل مــات اجلنــدي الذي
طعنتــه؟ أجابنــي أن اجلنــدي مل يمــت ،لذلــك مل هيــدم البيــت فشــعرت براحــة
رغــم قتامــة األجــواء وظلــم املــكان ،وبعــد أن قــرأت وتعلمــت ،علمــت أن
ـي أن أظهــر ُأنــه ال هيمنــي هــدم املنــزل وال
ســؤايل مل يكــن يف مكانــه ،وكان عـ ّ
اعتقــال األهــل وال مــوت اجلنــدي؛ ألن ذلــك ســيتم تســجيله يف امللــف اخلــاص
ـرا
يب وســيضاف هــذا الســؤال بدائــرة نقــاط الضعــف ،لألســف الشــديد إن كثـ ً
مــن األرسى ُيبــدي تأنفــه مــن قتلــه لشــخص هيــودي ،فاألمــل باإلفــراج يــزداد
صعوبــة ،وهــذه عنرصيــة مقيتــة يفــرق فيهــا العــدو الصهيــوين بــن دم ودم ،وقــد
رواجــا لــدى بعــض النفــوس املريضــة حتــى أصبحــت عــى هــذه احلالــة
القــت ً
التــي أرادهــا العــدو .لقــد تركــزت جلســة التحقيــق حــول ســائق الســيارة الــذي
أقلنــي مــن مدينــة أم الفحــم إىل العفولــة حمطــة االستشــهاديني األخــرة.
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حــاول املحقــق مــرات ومــرات الربــط بــن الســائق واملشــاركة يف
العمليــة ،لكننــي نفيــت ذلــك ،واحلقيقــة أن الرجــل مل يكــن ســوى وســيلة
قمــت باســتغالهلا دون علمــه ،لقــد كانــت إفــادايت املتواليــة تــدور حــول أن
الســائق مل يكــن لديــه أي صلــة يب.
كانــوا يعرفــون ذلــك ،لكنهــم ال يتعاطــون كــا نفكــر ،وإنــا جييبــون عــى
كل تســاؤل ويضعــون كل االحتــاالت ويبذلــون جهــو ًدا جبــارة للوصــول إىل
احلقيقــة حتــى لــو كانــت كل الدالئــل تشــر إىل مــا يتوقعــون .اســتمرت جولــة
التحقيــق أربــع ســاعات ،ثــم اقتــادين الســجان إىل الزنزانــة اجلديــدة وبداخلهــا
أســر آخــر ،رسرت بوجــوده ولكنــه مل يتكلــم معــي إال قليــ ً
ا وبــات ليلــة
واحــدة معــي وتــم بعدهــا إخراجــه ،تأكــدت أنــه جاســوس (عصفــور) ،وكان
اهلــدف مــن وجــوده االطــاع عــى وضعــي النفــي ،ويف اليــوم التــايل تــم تغيــر
مــكان إقامتــي إىل زنزانــة أخــرى وبداخلهــا شــخص آخــر ال يظهــر عــى وجهــه
عالمــات اإلرهــاق والتعــب.
زاد مــن شــكوكي وجلــس كســابقه دون أن يبادلنــي احلديــث ،كان
يوحــي إ ّيل بأنــه كتــوم ال يتكلــم ويريــد منــي الــكالم فتأكــدت أنــه عصفــور ،ثــم
جــاء الســجان ليبلغنــي للتجهــز للســفر إىل املحكمــة ،كانــت الرحلــة ختتلــف
عــن ســابقتها.
لقــد أهنيــت التحقيــق لذلــك كانــت املعادلة ختتلــف عن ســابقتها ،اقتادين
عــدد مــن الرجــال وبــدت عليهــم معــامل احلقــد والكراهيــة ،وبعــد أن قيــدوين
وضعــوين داخــل الســيارة وحــذروين مــن النظــر مــن الشــبابيك أو اجللــوس
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وجوهــا حقيقيـ ًة للكيــان
متك ًئــا عــى الكــريس أو حماولــة رفــع رأيس ،لقــد كانــوا
ً
دون قنــاعُ ،ذل وإهانــة وال إنســانية أو أخــاق أو قيــم .كنــت كلــا حاولــت
اســراق النظــر أو االتــكاء عــى اجلنــب أو اخللــف رصخــوا بوجهــي ألبقــى عــى
حــايل ،لذلــك مل َأر الكرمــل وربــا مل يــرد هــو أن يــراين عــى هــذا احلــال مــن الـ ُـذل
واإلهانــة ،دخلــت إىل قاعــة املحكمــة ،وتــم متديــد مــدة االعتقــال مــن جديــد،
ثــم رجعنــا مرسعــن إىل اجللمــة.
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مل أعــد إىل زنزانتــي وإنــا إىل زنزانــة جديــدة ،تواجــد هبا عدد مــن األرسى.
كثريا من هــؤالء ،من
دخلــت دون أن أتكلــم ســوى بالســام وقــد جال بخاطــري ً
ـت جان ًبــا متك ًئا عــى بطانية
هــم؟ وهــل هــم عصافــر؟ أم أرسى حقيقيــون؟ جلسـ ُ
تفــوح منهــا رائحــة الرطوبــة والعفــن مســتم ًعا إىل حديثهــم ،وقــد لفــت صمتــي
انتباههــم ،وبــدأوا بمجاذبتــي احلديــث فتعرفت عليهــم ،وكانوا موزعــن عىل كل
املــدن واملحافظــات .قــال يل أحدهــم بعــد أن اقــرب منــي :بــا أنــك وصلــت إىل
هنــا فيعنــي ذلــك أنــك أهنيــت التحقيــق ،وقــد علمــت فيــا بعــد أن هــذه الكلــات
ال تصــدر إال مــن أشــخاص يريــدون أن يومهــوين بأننــي أهنيــت التحقيق كــي أهتيأ
ـذرا مــن ســاع
للذهــاب إىل غــرف العصافــر ،لذلــك عــى األســر أن يكــون حـ ً
مثــل هــذه الكلــات ،فهــي متهيــد للمرحلــة األخطــر وهــي مرحلــة العصافري.
ـت يف هــذه الزنزانــة ثالثــة أيــام بعــد أن أرصوا عــى معرفــة قصتــي،
مكثـ ُ
وحدثتهــم هبــا حســب مــا اعرتفــت يف التحقيــق الســيام أننــي كنــت أتشــوق
للحديــث ،دخلــت إىل زنزانــة جديــدة كان يتواجــد هبــا أســر قاتــم الوجــه قليــل
الــكالم مل يتحــرك مــن مكانــه وتكلــف مــن رد الســام وقــد زادين غـ ًـا ،فقــد
ـت أنتظــر نقــي للســجن كــا حدثنــي األرسى الذيــن كنــت عندهــم يف الزنزانة
كنـ ُ
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الســابقة ،وكأن األســر يريــد كل مرحلــة جديــدة أن تكــون أفضــل من ســابقتها،
وهــذا خطــأ وال ينبغــي الشــعور بــه.
جلســت عــى فرشــتي وحاولــت النــوم لكننــي مل أســتطع ،وبعــد حــن
ســألته :كــم يو ًمــا أمضيــت يف التحقيــق؟ وهــذه مــن أكثــر األســئلة التــي يتبادهلــا
األرسى فأجابنــي أن لــه ثالثــة أيــام ،عندهــا ســارعت بلهفــة وعفويــة وبســاطة
بأوجهــا.
فســألته :مــا هــي األخبــار يف اخلــارج؟ حيــث كانــت اهلبــة اجلامهرييــة ِّ
قــال يل بــكل اســتفزاز :وهــل هيمك مــا حيــدث باخلــارج؟ أزعجني بجوابــه وزاد
ـتفزا ويشــر يل بســوء الظــن ،قلــت له :يل تســعة
مــن امتعــايض فــكان أســلوبه مسـ ً
أيــام ومل أســمع أي خــر ،فقــال يل :ال يبــدو عليــك أنــك أمضيــت تســعة أيــام،
فشــعرك قصــر وكذلــك أظافــرك.
بعــد كلامتــه هــذه تأكــدت أنــه يظــن يب أننــي جاســوس (عصفــور) فلــم
أتكلــم معــه بعــد ذلــك ،صحيــح أنــه أزعجنــي بأســلوبه ،لكننــي أدركــت عنــد
خروجــي مــن عنــده أنــه تــرف عــى النحــو الــذي ينبغــي يف الوقــت الــذي
حكيــا بذلــك ،وعــى األســر أن يتــرف هبــذا املنطــق أثنــاء
ينبغــي ،فــكان
ً
التحقيــق وأال يعطــي األمــان حتــى ألقــرب النــاس إليــه ،فــإن كان الصاحــب
أمينًــا فــا يأمــن جانــب املــكان؛ ألهنــم يســتخدمون وســائل التنصــت.
ـت إىل املحكمــة برفقــة أفــراد النحشــون هــذه املــرة،
يف اليــوم التــايل خرجـ ُ
ـي ،وقــد أخــرين املحامــي خــال هــذه
وهــي البوســطة التــي تــم االعتــداء هبــا عـ ّ
اجللســة أنــه ســتقدم ضــدي الئحــة اهتــام ،وهــذا مــا حصــل فقــد ُو ّجهــت ضــدي
حماولــة قتــل والدخــول إىل الداخــل الفلســطيني بــدون ترصيــح ورشاء ســكني
الســتخدامات غــر مرشوعــة ،عــدت إىل اجللمــة وهنــاك أخــرين الســجان يف

143

فكر وأدب السجون

اليــوم التــايل أننــي منقــول إىل الســجن ،وكان اخلــر مــن أمجــل مــا ســمعت يف
التحقيــق ،فأنــا أنتظــر لقــاء األرسى والشــوق يكــر كل حلظــة ويــوم ،خرجــت
إىل األمتنــاه وكانــت مليئــة بــاألرسى اخلارجــن مــن التحقيــق ،تــم إبالغهــم
بالنقــل إىل جمــدو وأنــا لوحــدي إىل جلبــوع ،أصابتنــي خيبــة كبــرة ،لكــن اخلــرة
فيــا اختــاره اهلل.
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اســتمرت اجللســة مــا قبــل األخــرة عــدة ســاعات ،ومل جيــر تعديــل عــى
الئحــة االهتــام ،ومل يتــم التوافــق عــى صفقــة بــن املحامــي والنيابــة العامــة،
ـت أســفي عــى مــا فعلتــه بنــاء عــى طلــب
ـت بالتهــم املوجهــة يل وأبديـ ُ
اعرتفـ ُ
املحامــي ،فاجللســة القادمــة ســتكون النطــق باحلكــم ،كان املطلــوب منــي أن
أحتــدث وأي كلمــة قــد تزيــد مــن احلكــم الســيام أن املحكمــة قــد عرضــت عــر
شاشــات العــرض الصــور والفيديــو التــي التقطتهــا كامــرات الفيديــو ،كانــت
الصــور تتكلــم دون شــهود وتنطــق دون كالم.
وقفــت وقلــت للقــايض :ســيادة القــايض ،أنــا أســمي طــارق عبــد
الفتــاح حييــى ،عمــري  21ســنة ،ترتيبــي الرابــع بــن اإلخــوة ،يل أربعــة أخــوة
وأختــان ،الوالــد وضعــه املــادي متواضــع واألم ربــة بيــت ،حصلــت يف الثانويــة
العامــة عــى معــدل  % 84علمــي ،ومل أمتكــن مــن إكــال الدراســة اجلامعيــة؛
بســبب الوضــع املــادي الصعــب ،اضطــررت للمخاطــرة والذهــاب للعمــل يف
الداخــل دون ترصيــح ألســتطيع تكويــن نفــي ،ويف ظــل كل هــذه الظــروف
الصعبــة أرى عــى شاشــات التلفــاز ووســائل التواصــل االجتامعــي يوم ًيــا صــور
القتــل واالعتقــال واهلــدم والتخريــب ،أرى عــى شاشــات التلفــاز املســتوطنني
احلاقديــن حيرقــون الطفــل أمحــد أبــو خضــر دون أن يشــكل عليهــم أدنــى خطر،
أحرقــوه وهــو عــى قيــد احليــاة والتهمــة أنــه فلســطيني وابــن القــدس ،ونــرى
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أيضــا صــور جنودكــم وهــم يعتــدون عــى أخواتنــا وأمهاتنــا أال يولــد كل ذلــك
ً
ـارا بداخلــك؟! واألمــر األخــر الــذي أود أن ألفــت انتباهــك لــه يــا حرضة
انفجـ ً
القــايض أننــي مل أخــر هــديف امــرأ ًة أو طفـ ًـا أو شـ ً
ـت
ـرا مــع أننــي كنـ ُ
ـيخا كبـ ً
أســتطيع أن أســتهدفهم ،لكننــي اخــرت جمنــدً ا يقتــل ويعتقــل وينــكل بأبنــاء
وبنــات شــعبي ،لذلــك أنــا اليــوم أمامــك وســأنال عقوبــة بــكل تأكيــد ،لكــن
مــا أطلبــه منــك أن تنظــر بعــن العدالــة إىل قضيتــي .تــم إهنــاء اجللســة بطلــب
مــن النيابــة العامــة بــأن تكــون أقــى العقوبــة  25عا ًمــا ،ثــم طلــب املحامــي بــأن
ـت ندمــي وأســفي.
تكــون العقوبــة ال تتجــاوز مخــس ســنوات؛ ألننــي أبديـ ُ
ـهرا ً
كامل وأنا أنتظر يــوم املحكمة األخرية،
عــدت إىل جلبــوع ألميض شـ ً
عيل،
كانــت توقعــات األرسى تقــرب وتبتعد بتقديراهتــم عن احلكم الــذي وقع ّ
أخريا.
خرجــت إىل معبــار ســلمون قبل موعد املحكمة بيوم بعد أن حــل التاريخ ً

ـت املحكم ـ َة وأنــا أنتظــر بقلــق شــديد واألهــل يترضعــون إىل اهلل
وصلـ ُ
ـت إىل قاعــة املحكمة قبــل دخول
بــأن خيفــف احلكــم وكذلــك األصحــاب ،دخلـ ُ
القــايض ،ومــا هــي إال حلظــات حتــى جــاء اجلــاد بســياطه بــن يديــه ،صمــت
احلــارضون ونطــق الظاملــون.
ُوجــد طــارق عبــد الفتــاح حييــى مذن ًبــا ،فقــد قــررت املحكمــة املركزيــة
بمدينــة النــارصة بتاريــخ 2016/11/15م احلكــم عــى ا ُملــدان  17ســنة ونص ًفا
ٍ
أرضار ماديــة ونفســية بمبلــغ 45,000
وتعويضــا مال ًيــا للجنــدي ملــا أصابــه مــن
ً
شــيكل ،ســبقني القــرار إىل الســجن واألهــل مــن خــال وســائل اإلعــام
العربيــة التــي أشــاعت وأعلنــت اخلــر.
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خاتمة
ـي بإنجــاز هــذا العمــل ،أســأل اهلل تعــاىل أن أكون قد
لقــد مـ َّن اهلل تعــاىل عـ ّ
ُوفقــت يف إيصــال رســالتي لــكل مــن اطلــع عــى هــذا العمــل .ويف ختــام روايتي
أؤكــد لإلخــوة ال ُقــراء بــأن هــذا العمــل جمــرد حماولــة وجــزء يســر مــن رحــم
ـت
املعانــاة وقصــة واحــدة مــن قصــص أرسى هــذا الســجن املكلــوم ،وقــد حاولـ ُ
جاهــدً ا أن أقــدِّ م أفضــل مــا عنــدي بأســلوب ُميــر وشــيق حتــى تتضــح صــورة
املقــال.
أويص إخــواين األرسى بكتابــة املزيــد عــن معاناهتــم وحياهتــم داخــل
األرس حتــى تبقــى قضيــة األرسى حيــة يف ضامئــر كل األحــرار مــن شــعبنا
وأمتنــا ،فــإن أصبــت فمــن اهلل ،وإن أخطــأت فمــن نفــي والشــيطان.
ﵝﭐﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ
ﳒﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗﵜ
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