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اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف اأماكن وجوده كلها اإىل 

اإىل املظلومني واملعذبني وامل�سجونني واملعزولني دفاعًا عن حقوقهم 

من اأجل حترير اأوطانهم

اإىل اأحرار العامل وع�ساق احلرية
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تقدمي خالد م�شعل

تقدمي

خالد م�شعل*

اإنها لي�شت مذكرات �شجني يف اأي �شجن اأو كاأي �شجني، ول هي �شفحات من اأدب 

اآلف يوم يف عامل البزخ”، هكذا �شماها كاتبها  “خم�شة  ال�شجون املعتادة؛ بل هي 

الأخ احلبيب القائد ح�شن �شالمة، الذي ما زال اأ�شرياً خلف الق�شبان.

فهذا العامل ال�شتثنائي الذي عا�شه ثالثة ع�رش عاماً وزيادة، ل هو باحلياة املعتادة 

يف ال�شجون ول هو باملوت، بل حالة بينهما، “و�شط بني عامل الأحياء وعامل الأموات”، 

“اأق�شام  ال�رشدين”،  كعلب  مغلقة  “�شناديق  ال�شجون”،  داخل  �شغرية  “�شجون 
انتقاوؤها من قبل  “يتم  اأ�شبه بالقبور”،  “هي زنازين  البطيء”، بل  م�شنوعة للموت 

خباء متخ�ش�شني يف تعذيب الب�رش”، لإ�شباع �شادّيتهم بالنتقام من اأبطال املقاومة 

اأج�شادهم واأبعد من ذلك،  الأذى فيهم، يف  اأكب قدر من  وقادتها ورموزها، واإحلاق 

لعلهم يظفرون منهم بانك�شار اأو ياأ�ص اأو ا�شت�شالم اأو تغييب!

“كل �شيء يف تلك الزنازين، ال�شناديق، القبور، ويف حياة املعزولني غري طبيعي”، 
“حرمان  احلقيقي”،  مبفهومه  “احلرمان  فيها”،  الأ�شا�ص  ال�شيء  هو  “احلرمان 

الإن�شان من اإن�شانيته”... .

الليل  من  الهواء،  من  والأر�ص،  ال�شماء  من  النجوم،  القمر،  ال�شم�ص،  من  حرمان 

التوا�شل  املنتظم، من  النوم  الف�شول الأربعة وتواليها ومعناها،... من  والنهار، من 

مع حميطهم الإن�شاين.

يف العزل  اأق�شام  بني  متنقالً  املُ�شني،  ثقلها  بكل  عا�شها  يوم  اآلف   خم�شة 

“�شطة”،  “ع�شقالن”،  الرملة،  “اأيالون” داخل �شجن  ال�شهيوين؛  الحتالل  �شجون 

النا�ص ثقيالً ممالً  الزمن الطويل يكون لكثري من  “ريون”. مثل هذا  ال�شبع”،  “بئر 
حتى مع النعماء واحلياة الطبيعية، ل �شيّما اإن تخلله بع�ص الَكَدر، فكيف بتلك الآلف 

املذكرات،  هذه  �شاحب  ومنهم  وقادتها،  املقاومة  اأبطال  على  مت�شي  التي  الأيام  من 

رئي�ص حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�ص( يف اخلارج.  *
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يعي�شونها على حّد ال�شيف، وحافة املوت، “على قلٍق كاأن الريح حتتي” على حّد قول 

املتنبي، واإن كان ي�شف حالة اأخرى متعلقة به.

اجلنائيني  اليهود  ال�شجناء  اإيذاء  من  العزل  يف  اأبطالنا  يعانيه  ما  ذلك  اإىل  اأ�شف 

قريباً  العزل  اأق�شام  يف  و�شعهم  يتعمدون  حيث  وبذاءاتهم،  واملتطرفني،  واملجرمني 

منهم، وغريها من �شور الإيذاء النف�شي واجل�شدي املمنهج.

لكن، يف قلب تلك املعاناة و�شناديق العذاب ثمة �شور اأخرى، وحلظات من الفرح 

واليقني  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  مع  العالقة  يف  �شامية  حالة  مع  الأمل،  وجتدُّد  واحلب 

القراآن  العبادة وال�شالة والقيام و�شحبة  اأجواء روحانية من  اإليه، يف  به، والت�رشع 

والأذكار، ل َتعلّق فيها اإل باهلل.

يف  معه  علي  اأبو  ح�شن  احلبيب  الأخ  ُي�رْشِكنا  ال�شادقة  اجلميلة  املذكرات  هذه  يف 

حلظات الفرح بلقاء اإخوانه يف ال�شجون، خ�شو�شاً بعد طول العزل، وهي امل�شاعر 

نَد واملدد  الأخوية ال�شادقة التي تزداد قيمتها يف مثل تلك الظروف القا�شية، حيث ال�شَّ

لََّف َبْيَ 
َ
يََّدَك بَِنۡصِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنَِي ٦٢ َوأ

َ
ِٓي أ من اهلل ثم من الإخوة والرفقاء، }ُهَو ٱلَّ

قُلُوبِِهْم}، ويف مثل تلك الأجواء ثمة ق�ش�ص طريفة، وو�شف موؤثر خللجات النف�ص 
وامل�شاعر الفيا�شة، ت�شتحق التوقف عندها.

فكانت  املعاناة،  حلظات  اأ�شعب  يف  “ح�شن”  الأخ  عامل  دخلت  فقد  “غفران”  اأما 

منبعاً للحب، باعثاً اآخر لالأمل، وعوناً على ال�شمود والثبات وم�شاعفة التحدي. اإنها 

تربط  حني  امللهمة  والإيثار  الفداء  �شور  من  �شورة  يف  الأ�شوار،  وراء  من  خطيبته 

زهراٌت من فل�شطني م�شريهن برموز املقاومة ورجالها ال�شجعان ممن يحملون على 

اأكتافهم ع�رشات ال�شنوات من ال�شجن املوؤبد، يف زواج يبدو م�شتحيالً، لكنه يف اأعراف 

الأمل  من  بالكثري  وحمفوفاً  ممكناً  يظل  املحلِّقة  والروح  والوطنية  والن�شال  الإيان 

والرجاء.

و�شي�شاب قارئنا الكرمي بكثري من الده�شة حني يجد يف هذه املذكرات اإ�رشاراً على 

موا�شلة الدور اجلهادي حتى من داخل ال�شجن، بل العزل، ويرى كيف توا�شل القائد 

اأبو علي مع اإخوانه يف قيادة الق�شام و�شاعدهم يف فتح خطوط عمل جديدة للمقاومة! 

اإنها الإرادة التي ل تعرف امل�شتحيل، ول تقنع بالأعذار واإِن كانت حقيقية.



9

تقدمي خالد م�شعل

الأحرار  تاأتي �شفقة وفاء  الفرح واحلزن،  املختلطة بني  امل�شاعر  ويف �شورة من 

اأبو علي لإخوانه الذي �شملتهم ال�شفقة  2011، يفرح فيها  اأكتوبر  يف ت�رشين الأول/ 

بالرغم  لكنه  الطبيعية.  الإن�شانية  امل�شاعر  وهي  منها،  ل�شتثنائه  ويحزن  بالإفراج، 

من ذلك، وحني ا�شتمع لت�رشيح رئي�ص ال�شاباك ال�شهيوين اآنذاك: )اأّن ح�شن �شالمة 

لن ُيفَرج عنه(، مَطمئناً بذلك اجلمهور الإ�رشائيلي، الذي يعلم َمْن هو ح�شن �شالمة، 

اغتيال  للثاأر من  العظيمة  العمليات ال�شت�شهادية  ويدركون خطورته ووقوفه خلف 

ال�شهيد يحيى عيا�ص رحمه اهلل يف �شنة 1996؛ حني �شمع اأبو علي ذلك، واجه التحدي 

بالتحدي، وحر�ص على ا�شتعرا�ص القوة اأمامهم من خالل ممار�شة الريا�شة بقوة، 

على الرغم من ج�شده املنهك جّراء الإ�رشاب الطويل الذي �شبق تلك ال�شفقة، لتكون 

العالية وعدم النك�شار، حتى يف حلظة فوات فر�شة  الروح املعنوية  ر�شالة بليغة يف 

كبرية للحرية.

اأما الإ�رشاب عن الطعام فهو اأحد اأهم الو�شائل التي يلكها الأ�رشى يف ال�شجون 

مذكرات  ويف  ومطالبهم.  حقوقهم  وانتزاع  العزل  زنازين  من  للخروج  ال�شهيونية 

مع  الإرادة  و�رشاع  اأيامها،  ولدقائق  لها  وو�شٌف  الإ�رشابات  لتلك  تناوٌل  �شاحبنا 

ال�شجان ال�شهيوين الذي يعمل على ك�رشها بكل الو�شائل؛ ل �شيّما “اإ�رشاب الكرامة” 

اأبو علي واإخوانه بعد  2012/4/17، والذي جنح  يف ذكرى يوم الأ�شري الفل�شطيني يف 

28 يوماً يف انتزاع مطلبهم الذي اأ�رشوا عليه دون هوادة ول م�شاومة؛ وهو اخلروج 

ثم بف�شل ما �شطروه هم وبقية  اهلل تعاىل،  اأرادوا بف�شل  ما  لهم  العزل، وحتقق  من 

العظيمة يف  والبطولت، والإرادة  الت�شحيات  اأروع  الأ�شرية من  اإخوانهم يف احلركة 

اأعلى جتلياتها.

اإنه الإن�شان حني يتفوق على نف�شه وعلى كل ال�شعاب والتحديات، الإن�شان ذلك 

لالإن�شان حظ  فاإذا ما توفر  واأودع فيه طاقة خاّلقة عظمى،  اهلل  اأبدعه  الذي  املخلوق 

وافر من الإيان، والعتزاز بالنف�ص، والإ�رشار على احلرية، واأّل يكون عبداً اإل هلل، 

الطاقة  تلك  ُيحوِّل  فاإّنه  اإىل جانب ذلك �شاحَب ق�شية عظيمة ور�شالة �شامية،  وكان 

امل�شتحيل، واإن�شانية رفيعة راقية متنح اخلري  اإبداع واإبهار وجتاوز  اإىل  الكامنة فيه 

للب�رشية جميعاً.

وحت�شب اأنك ِجرٌم �شغري           وفيك انطوى العامل الأكب
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ومما ي�شعدين يف �شياق هذه املقدمة اأن اأ�شري اإىل اأّن الأخ )اأبو علي( ح�شن �شالمة، 

اإطار  و�شقيقه الأخ )اأبو احل�شن( ماجد، جمعتني بهما �شحبة طيبة واأيام جميلة، يف 

م�رشوعنا اجلهادي ون�شالنا �شّد الحتالل، وهما فرعان طيّبان اأ�شيالن من �شعب 

عظيم، ومن اأ�رشة مباركة؛ عرفُت منها الوالدة الكرية )اأم نبيل(، والتي ل اأن�شى تلك 

اللحظات اجلميلة التي زرت فيها غزة )كانون الأول/ دي�شمب 2012(، ونحن ننتقل، 

بال�شيارة ب�شحبة الأخ احلبيب اأبو العبد هنية من جنوب القطاع اإىل �شماله، بكل تلك 

مَلَْحنا اللحظات  تلك  ويف  �شعبنا،  جماهري  من  ال�شادقة  الفيا�شة  وامل�شاعر   احلفاوة 

تلك  مع  يقفان  يون�ص،  خان  يف  الطريق  جانب  على  ماجد  احلبيب  وابنها  نبيل(  )اأم 

اجلموع املباركة، فرتجلنا وَقبّلنا راأ�ص تلك الأم العظيمة التي اأجنبت اأبطالً عظماء ما 

زالوا يقب�شون على جمر اجلهاد واملقاومة حتى التحرير والعودة باإذن اهلل.

ويف اخلتام؛

اجلميلة  العوامل  هذه  يف  وحُتلِّق  بنا  تطوف  واأنت  علي  اأبا  احلبيب  اأخي  لك  �شكراً 

الف�شيحة على الرغم من �شيق الزنازين، لأنها عوامل نابعة من امتداد النف�ص، وات�شاع 

القلب، وعمق الإرادة، وحتليق الروح يف الأعايل، بينما اجل�شد النحيل يقبع جُمَباً يف 

ذلك ال�شيق.

واإخوانك  اأنت  �شتعي�ص  اهلل  باإذن  فاإنك  العزل،  من  اخلروج  فرحة  ع�شَت  ولئن 

اإىل  والعودة  واأغاللها،  قيودها  وك�رش  اللعينة،  ال�شجون  تلك  من  اخلروج  فرحة 

احلياة الطبيعية مع اأهلكم و�شعبكم واأمتكم، ومع الوالدة الكرية، واخلطيبة العزيزة 

“غفران”، ثم موا�شلة الن�شال والدور والر�شالة، حتى نلقى اهلل جميعاً ونحن ما زلنا 
على العهد باإذن اهلل.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات

              خالد م�شعل

            24 �شفر 1444 هـ

20 اأيلول/ �شبتمب 2022 م
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املقدمة

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني الذي جعل البتالء و�شيلة لتمحي�ص عباده املوؤمنني فقال يف 

ِمن  َخلَۡواْ  ِيَن  ٱلَّ َثُل  مَّ تُِكم 
ۡ
يَأ ا  َولَمَّ ٱۡلَنََّة  تَۡدُخلُواْ  ن 

َ
أ َحِسۡبُتۡم  ۡم 

َ
}أ الكرمي:  كتابه 

َمَعُهۥ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َوٱلَّ ٱلرَُّسوُل  َيُقوَل   ٰ َحتَّ َوُزلۡزِلُواْ  آُء  َّ َوٱلضَّ َسآُء 
ۡ
ٱۡلَأ ۡتُهُم  سَّ مَّ َقۡبلُِكمۖ 

ِ قَرِيٞب} )�شورة البقرة: الآية 214(، ون�شلي ون�شلم  َلٓ إِنَّ نَۡصَ ٱللَّ
َ
ِۗ أ َمَتٰ نَۡصُ ٱللَّ

.w على �شيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا حممد

فقد بداأت العمل يف هذا الكتاب منذ اأعوام، وكانت البداية عندما كنت يف العزل اأكتب 

ال�شجون الإ�رشائيلية يف جولت  اإدارة م�شلحة  التي �شودر كثري منها من  يومياتي 

التفتي�ص اليومية التي ا�شتهدفتني، ومع ذلك كنت اأعود لكتابتها من جديد، واأمار�ص 

اإر�شال كثري من هذه اليوميات التي كنت  مهاراتي يف اإخفائها عنهم، وقد متكنت من 

اأحتدث فيها عن هذا العامل الذي اأطلقنا عليه ا�شم “عامل البزخ” من خالل املحامي، اأو 

داخل الر�شائل التي كنت اأر�شلها خلطيبتي.

بداأُته  ما  مكمالً  العزل  يف  حياتي  عن  اأكتب  اأن  حاولت  العزل،  من  خروجي  وبعد 

بت�شجيع من خطيبتي غفران، ولكن اأو�شاع ال�شجون وتقلباتها، وما يحدث فيها من 

اأزمنة  الكتابة  اأتوقف عن  ال�شتمرار، فكنت  بحقي، كان عائقاً يل يف  قمع، خ�شو�شاً 

طويلة، ثم اأ�شتاأنف من جديد، ملعرفتي باأهمية الأمر، وا�شتجابًة لإحلاح غفران التي 

كان لها اهتمام كبري باأو�شاع الأ�رشى. لذلك احتاج هذا الكتاب كل هذه الأعوام لي�شبح 

الغطاء  بك�شف  ُوّفقت  قد  اأكون  اأن  متمنياً   2021 �شنة  يف  كتبته  ما  اآخر  وكان  جاهزاً، 

عن هذه احلياة القا�شية، وهذا العزل غري القانوين، الذي يار�ص فيه الحتالل واإدارة 

ال�شجون كل �شادّيتهم وعن�رشيتهم وحقدهم بحق اأبطال ال�شعب الفل�شطيني؛ قمعاً 

وتنكيالً يف زنازين واأق�شام خ�ش�شت من اأجل قتل احلياة يف نفو�ص هوؤلء الأبطال. 

وهي معركة حقيقية و�رش�شة نخو�شها جمردين من كل �شيء اإل اإياننا باهلل الذي 

اأب�شط  من  وحرماننا  حلياتنا،  انتهاكات  من  له  نتعر�ص  ما  لتحّمل  القوة  منه  ن�شتمد 

حقوقنا يف اأو�شاع اأقّل ما يقال عنها اإنها غري اإن�شانية؛ فاإن ُوّفقت يف ذلك فهذا ف�شٌل 
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من اهلل، وهو وحده �شاحب الف�شل واملنّة، راجياً منه �شبحانه اأن ي�شبح هذا الكتاب 

وثيقة ر�شمية ي�شتخدمها العامل احلّر واأحراره و�رشفاوؤه من اأجل جترمي هذا املحتل 

املجرم، وهذا ما اأمتناه، وهو هدف الكتاب منذ البداية. 

ً �شكرا

اأخوكم الأ�شري الفل�شطيني

ح�شن عبد الرحمن �شالمة

              2021/5/1م

               19 رم�شان 1442هـ



الف�شل الأول

جتربة العزل الأوىل
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جتربة العزل الأوىل

مقدمة: حياة العزل:

خارج  هي  التي  احلياة  هذه  عن  اأو  املوؤمل،  الواقع  وهذا  العزل،  عن  الكتابة  فكرة 

الأموات  وعامل  الأحياء  عامل  بني  ما  و�شٌط  هي  الدقيق  بالتو�شيف  اأو  احلياة،  اأجواء 

“البزخ”، وهي للبزخ اأقرب. هذه الفكرة راودتني منذ زمن، بل منذ العزلة الأوىل 
كانت  وقد   .2000 �شنة  منت�شف  حتى   1997 �شنة  من  اأعوام  ثالثة  ا�شتمرت  التي 

واأحداثاً  يوميات  كراري�شي  بع�ص  على  ودّونت  وقتها،  �شّجلُت  كثرية  حماولت  يل 

عن  تزد  مل  يوميات  اأو  مدونات  بقيت  لالأ�شف  لكنها  واأحا�شي�ص،  وم�شاعر  ومواقف 

املاأ�شاة  الكتابة عن هذه  ي�شجعني على  اأجد من  ما �شادروه، ومل  منها  ذلك، وكثرياً 

اإخواين  وجميع  اأنا  الأوىل  العزلة  من  اهلل  بحمد  وخرجت  الأعوام  ومرت  املوؤملة. 

العزل  من  اخلروج  وفرحة   ،2000 �شنة  لالأ�رشى  ال�شهري  الإ�رشاب  بعد  املعزولني 

حينها  كانت  ال�شجن،  من  خرجت  كاأنني  بذلك  وفرحتي  الأحياء،  لعامل  انتقايل  اأو 

الأمر، واحتفظت بيومياتي  الكتابة، وانتهى  اأن�شتني وقتها متاماً فكرة  فرحة كبرية 

اأنني �شاأعود للعزل، هذا اأمر ل  اأم اآجالً  داخلي يف �شندوق مغلق. وكنت اأعلم عاجالً 

�شّك فيه عندي، ملعرفتي اجليدة بهذا العدو، ولقراءتي ما بني ال�شطور لأحاديث كثري 

اأن�شى كل �شيء  اأن  اأحببت  من امل�شوؤولني عندما كانوا ياأتون عندنا يف زيارتنا، لذلك 

ولو كان الن�شيان موؤقتاً، واأعي�ص اأجواء اأخرى مع ال�شباب واحلياة الجتماعية التي 

حرمت منها. وعلى الرغم من ذلك مل اأ�شتطع التخل�ص نهائياً من هذا ال�شعور املزعج 

الذي ما فارقني: احتمالية الرجوع للعزل من جديد، وفعالً �شدق حد�شي فقد نقلوين 

اإىل ق�شم افتتح حديثاً يف �شجن 2002 يف قمع قا�صٍ   من �شجن نفحة يف منت�شف �شنة 

بئر ال�شبع )اإي�شل(، وهو مبثابة حمطة انتقالية ملرحلة العزل والعودة اإليه التي كانت 

فعلياً �شنة 2003 اأول �شهر كانون الثاين/ يناير، وا�شتمرت حتى حلظتي هذه التي اأكتب 

فيها، اأو التي بداأت اأكتب فيها عن العزل، وحياتي يف العزل، وعن هذا العامل القريب من 

عامل الأموات. ووافقت على الكتابة يف هذا الوقت على الرغم من مرور ما يقارب ت�شعة 

اأعوام متوا�شلة على وجودي يف هذا العزل، والف�شل يف ذلك يعود خلطيبتي احلبيبة 
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اأن تقرن حياتها بحياتي فاأنقذتني، وكان بيني  التي دخلت حياتي وعاملي، ووافقت 

وبني عامل الأموات خطوة واحدة، فاإذا ب�شوتها العذب ويدها احلنونة تعيدين خطوات 

وخطوات بعد اأن زَرعْت بداخلي الأمل من جديد، واأعادت اإىل حياتي �شم�شها وقمرها 

وجنومها وهواءها وطعمها. بل كان لها الف�شل با�شتفزازي الإيجابي الذي جعلني 

اأقتنع براأيها ومنطقها بلزوم الكتابة عن هذا العامل، وهذا العزل املوؤمل، من الأ�شخا�ص 

فيها  ما  كل  وعاي�شوا  املقابر،  هذه  يف  طويلة  لأعوام  عا�شوا  الذين  اأنف�شهم  والأ�رشى 

اهلل  من  راجياً  بف�شلها  ثم  اأولً،  اهلل  بف�شل  الآن  اأكتب  اأنا  ها  لذلك  وعذابات؛  اآلم  من 

اأن يجزيها كل خري، ويجمعني بها قريباً خارج العزل وخارج هذه ال�شجون، واأي�شاً 

هو القدر الذي تزامنت كتابتي فيه عن العزل بذكرى دخويل العام اخلام�ص ع�رش يف 

2011/5/17، ق�شيت منها ثالثة ع�رش عاماً يف زنازين العزل النفرادي، على فرتتني. 

اأكتب لكم، اأو ملن يهمه الأمر، اأو ملن يهتم ويتاأمل لعذابات املعذبني واآهاتهم، اأو اأنني 

اأكتب لنف�شي عن نف�شي، عن حياتي، عن واقع ع�شت فيه، وعاي�شته، وما زلت حتى 

اأبداأ،  اأو متحرياً: كيف  بّر،  اأر�شو على  اأجد نف�شي ل  لذلك  فيه،  اأعي�ص  لكم  اأكتب  واأنا 

اأبداأ! لذلك �شاأترك الكتابة يف هذا املو�شوع، اأو عن هذا العزل مل�شاعري كي  اأين  ومن 

تقودين، وتكتب ما ت�شعر به، وما يحلو لها، م�شاعر حتدثكم عن احلرمان مبفهومه 

احلقيقي، عندما ُيحرم الأ�شري من اأن يكون اإن�شاناً له حق حتى يف �شجنه من اأ�شياء قد 

يكون عليها اإجماع عاملي، اأو قل: اإجماع ديني، اأو قل اإن�شاين! ُيحرم من ال�شم�ص، من 

الهواء، من التوا�شل مع العامل الذي ينتمي له حتت حجج ومبرات اأ�شلها احلقيقي 

اإنه الظلم الذي فاق كل حّد، وجتاوز كل خط، هذا  عن�رشي، ودافعها الكره الأعمى. 

الذي �شيكون �شبباً اأ�شا�شيّاً باإذن اهلل يف زوال هذا الكيان الظامل القائم على الظلم، وهل 

اإن�شانيته ككيان متكامل خلقه رّب العاملني  اأن يحرم الإن�شان من  اأ�شد من  هناك ظلم 

مب�شاعر واأحا�شي�ص، ميّزه بعقل يفكر، وقلب ينب�ص بنب�ص احلياة! 

على  واإجرامه  ب�رّشه  الإن�شان  يتفوق  اأن  ي�شتطيع  هل  واأقول:  اأفكر،  ما  كثرياً 

اأخالقي ل  القوم يتفنّنون بكل �شيء ل  فاإذا بهوؤلء  ال�شيطان �شاحب الخت�شا�ص! 

املجال،  هذا  يف  تتوقف  ل  وابتكاراتهم  واخلبث،  ال�رش  جمال  يف  يبدعون  بل  اإن�شاين، 

والعامل خري �شاهد، وب�شمتهم يف هذا املجال معروفة وموجودة يف كل اأنحاء العامل. 
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الكون، وكانت  التي تعر�ص لها هذا  اأغلب امل�شائب  اأن يدقق يف  اإل  وما على املت�شكك 

من �شنع الب�رش، و�شيجد ب�شمتهم وا�شحة و�شوح ال�شم�ص، اأو فلينظر اإىل فل�شطني 

اجلديد،  القدمي  واملثل  احلق،  ال�شاهد  فهو  اللحظة،  هذه  حتى  به  حّل  وما  و�شعبها، 

واجلرح النازف الذي �شيكون داء الكي لقطع دابر هوؤلء القوم، والق�شاء على �رشهم، 

وتخلي�ص اأر�شنا و�شعبنا من احتاللهم باإذن اهلل.

ال�شم�ص، القمر، النجوم، ال�شماء، الأر�ص، الهواء النقي الطبيعي، الليل والنهار، كل 

هذه الأمور التي خلقها اهلل لكي ن�شتمتع بها، ل فرق يف ذلك بني غني وفقري، م�شلم اأو 

م�شيحي اأو يهودي، اأ�شياء �شخرها خالق هذا الكون لكي تقوم بوظائفها التي ُخلقت 

من اأجلها، ي�شتطيع كل خملوق على هذه الب�شيطة ال�شتمتاع بها يف اأي وقت، دون اأن 

يدفع مقابل ذلك. ال�شم�ص التي ت�رشق في�رشق بنورها الكون معلنة افتتاح اليوم فتدّب 

ال�شم�ص  هذه  باحلمد،  تلهج  وهي  اأعمالها،  اخلالئق  وتبا�رش  الن�شاط،  ويبداأ  احلياة، 

واأ�شعتها التي تبثها يف هذا الكون متالألئة، وكاأنها انعكا�شات ال�شوء املنبعثة من حبات 

املا�ص، بكل هذه الروعة واجلمال التي ل ي�شتطيع ج�شد الإن�شان وخالياه ال�شتغناء 

عنها، اأما جمالها عند الغروب، ذلك املنظر اجلميل الرائع! اإذا نظرت له من على �شاطئ 

البحر اأده�شك ذلك اجلمال، وللحظة ظننت اأن البحر قد ابتلعها عندما تختفي داخله، 

وي�شود الظالم، وتبداأ النجوم ت�شوير جمال هذه املناظر: الأر�ص الرملية اأو الطينية 

الطاهرة ذات العبق اجلميل املمزوج بعرق الفالحني واملزارعني، الهواء العليل بروائح 

الزهور. كل هذا الكون بكل ما فيه من جمال وهبة من اهلل لنا لكي ن�شتمتع به، ونتذوقه، 

ُيحرم املعزولون يف زنازين العزل من كل هذا اجلمال من كل هذه احلقوق، من كل هذه 

ال�شجني املعزول من حقه  القائمة على حرمان  العزل  الربانية، بفعل �شيا�شة  الهبات 

بال�شتمتاع بجمال الكون الذي خلقه اهلل للجميع، ال�شجناء يعي�شون داخل ال�شجون 

حياة  عن  يف�شلهم  النا�ص،  ومن  العمران  من  قريبة  اأو  املدينة  و�شط  تكون  قد  التي 

النا�ص وحركتهم جدران واأ�شالك واأبراج عالية. اأما نحن املعزولني فنعي�ص يف �شجون 

انتقاوؤها  ال�شجون نف�شها يف زاوية من زواياه، جرى  �شغرية جداً مغلقة داخل هذه 

واختيارها من قبل خباء متخ�ش�شني يف تعذيب الب�رش، تقام على هذه املناطق املنزوية 

اأق�شام العزل النفرادي بحيث تكون بعيدة عن ال�شجناء، فاإن كان يف�شلهم عن العامل 

اأنت  اأين  تعرف  ل  وم�شافات،  عديدة،  واأ�شالك  عديدة،  جدران  تف�شلنا  فنحن  جداٌر 
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كائن! ول ت�شتطيع حتديد موقع لك �شوى عنوان ال�شجن الكبري. فاأنا الآن، واأنا اأكتب، 

اأيالون  و�شجن  النفرادي؛  العزل   - اأيالون  �شجن  عنواين:  اأيالون،  عزل  يف  موجود 

املعروف اأنه يف مدينة الرملة، لكن اأين هو يف هذا ال�شجن! ل اأحد يعرف! فقط يف العزل 

التعامل، القوانني  التابع لل�شجن، كل �شيء يف حياتنا غري طبيعي: املكان،  النفرادي 

والظروف الأكل وحتى ما حتدثنا عنه من الكون وجماله وما فيه من اأ�شياء كال�شم�ص، 

لكن �شم�شنا تختلف، قمرنا يختلف، الهواء الذي ي�شلنا هواء خمتلف، ُيِر�ص اأبداً ول 

ُينع�ص، هي امل�شميات نف�شها لكن اأبعد ما تكون عن اأن تكون بامل�شمون نف�شه، لذلك 

هي عندنا اأبعد ما تكون من اأن ن�شتطيع ال�شتمتاع بها، وال�شتفادة منها، �شدقوين! 

اإنه احلرمان الذي يتد لي�شل اإىل كل �شيء، ويبقى ال�شوق واحلنني لهذه الأ�شياء. 

ُنحرم من اأب�شط حقوقنا يف احلياة، اإن�شانيتنا يف التوا�شل مع حميطنا الإن�شاين اأو 

مع اأي �شيء قد يت لالإن�شانية باأي عالقة، حتى نحن املعزولون داخل زنازين العزل 

كل  بع�ص،  بجانب  نكون  الآخر،  على  اأحدنا  ي�شلم  اأن  اأو  بع�شنا،  نرى  اأن  من  نحرم 

يف زنزانته اأو داخل قبه، ن�شرتك بجدار واحد. ومرات ن�شتطيع التحدث، ونتناق�ص، 

ونتحاور، ويتعرف كل منا على الآخر، لكن ل نرى بع�شنا، وهذا من الأ�شياء املبكية 

امل�شحكة! فاأنت قد تتحدث مع جارك يف الزنزانة، وقد ت�شبحون اأ�شدقاء، لكن ل يرى 

اأحدنا الآخر، وقد يحدث خطاأ مثالً من ِقبل ال�شّجان، باأن تخرج للعيادة اأو املحامي اأو 

لأي اأمر اآخر، فرياك من يحدثك، واإذا به ي�شاألك وب�شكل �رشيع: من الأخ!؟ ا�شمك لو 

�شمحت؟ وُتفاَجاأ باأن الذي ي�شاأل، ويجيب هما اجلاران يف الزنزانة اللذان يتحدثان، 

واأ�شبحا اأ�شدقاء!

ومن اأجمل ما حدث معي اأنني كنت يف عزل ع�شقالن يف �شنة 2009، وجاء اإىل العزل 

وكان  نتحدث،  وكنا  ال�شعبية،  اجلبهة  العام  اأمني  غ�شان(  )اأبو  �شعدات  اأحمد  الرفيق 

اإىل عزل  اأراه، وكل منا �شمع بالآخر، وحتدثنا كثرياً، وبعد مدة نقلوه  ل يراين، ول 

الزنزانة  اأكون معه يف  اأن  القرار  نف�شه، وكان  العزل  اإىل  نقلوين  رامون، وبعده مبدة 

اأنواع العزل، املهم: و�شلت الزنزانة، وفتحوها، ودخلت  اآخر من  نف�شها، وهذا نوع 

عنده، وكان على بابها، و�شلمت عليه، وعانقته، لأنني اأعرفه عب �شوره التي كانت 

�شلمت  وعندما  �شعدات،  اأحمد  عند  ذاهب  اأنني  اأخبوين  ولأنهم  بالتلفزيون،  تنزل 

عليه �شعرت باأنه ل يعرفني، ولكنه خجالً مل ي�شاألني! خ�شو�شاً اأنني كنت اأ�شلّم عليه 
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بطريقة ال�شديق احلميم، وبعدما اأدخلت مالب�شي، فاإذا به ي�شاألني: عذراً، َمن الأخ!؟ 

وبكل ال�شتغراب قلت له: اأنا ح�شن �شالمة، فاإذا به يعيد الت�شليم من جديد معتذراً اأنه 

مل يعرفني على الرغم من اأننا حتدثنا كثرياً. وهذه ق�شة من ق�ش�ص العزل ونوادره، 

وهذه ق�شة من ق�ش�ص كثرية، وذلك يعود للقوانني املفرو�شة علينا يف اأق�شام العزل، 

واأي�شاً لق�شم العزل نف�شه املبنّي بطريقة كّل ما فيها �شّد الإن�شان، �شواء الزنزانة اأم 

بابها اأم الدخول واخلروج للق�شم، و�شنتحدث عن ذلك. ول ت�شتغربوا اأننا يف اأحاديثنا 

مع بع�شنا يف زنازين العزل على ح�شب امل�شموح اإن تذكرنا نبداأ نعطي لبع�شنا و�شفاً 

حتى  هناك  ولكن  وهكذا”،  ال�شعر  اأ�شمر،  اأبي�ص،  رفيع،  ق�شري،  “طويل،  لأج�شامنا 

جاره  مع  يتحدث  ومن  احلديث،  ينع  العزل  اأق�شام  بع�ص  ففي  ممنوعة،  الأحاديث 

يعاقب، وكثرياً ما ُعوقبنا لأننا نتحدث، نو�شع يف اأق�شام عزل اأغلبها اأ�رشى جنائيّون، 

واإن  غريهم،  مع  اأو  معهم  احلديث  من  نف�شه  الوقت  يف  ومننع  بجانبنا،  ويكونون 

يف هذه  نهائياً  ب�شبب عدم وجود هدوء  �شماع جارك  ت�شتطيع  ل  فقد  كان م�شموحاً 

الأق�شام. اأبداً ل ترى اأي �شيء خارج الق�شم الذي تعي�ص فيه، واإن اأمكن روؤية �شيء 

فهو عب مربعات �شغرية، �شواء من فتحة �شغرية يف الباب مغلقة متاماً، اأم عب �شبٍك 

مربع م�شقوف به املكان الذي تخرج اإليه �شاعة يف اليوم، كما يقولون ل�شّم الهواء، واأنا 

اأقول لزيادة املعاناة، والأمل لدى املعزول. 

املقدمة،  كتابة  يف  زلت  وما  العزل،  يف  جتربتي  عن  اأحتدث  اأو  الكلمات،  هذه  اأكتب 

واأنا �شديد ال�شوق لأن اأرى ال�شماء دون حاجب اأو حاجز، اأو ا�شتمتع باأ�شعة ال�شم�ص، 

ي�شطدم  اأن  دون  الطبيعي  ب�شريانه  ي�شلني  حتى  اأو  القمر،  اأو  النجوم  اأرى  اأن  اأو 

بجدران واأ�شالك، ويعب م�شاحات حتى ي�شل اإىل باب زنزانة اأحدنا، فال يجد له مكاناً 

ليدخل اإل من اأ�شفل باب الزنزانة، اأو من فتحة �شغرية مغلقة دائماً ينتظر الهواء اأن 

على  يطمئن  اأمنية  نظرة  الزنزانة  داخل  فرتة  كل  ينظر  لكي  ال�رشطي،  يد  على  ُتفتح 

�شالمة الزنزانة من تخريب اأو تك�شري قد ُنْحدثه فيها، اأو ليكون اأول من يزّف اخلب 

للم�شوؤولني عنده باأن الأ�شري الأمني الذي ا�شمه كذا يف زنزانة رقم كذا وجدته معلّقاً 

يف و�شط الزنزانة �شانقاً نف�شه. وقد ت�شتغربون اإن قلت لكم: توجد اأق�شام عزل مغلقة 

متاماً ك�شندوق مغلق نكون بداخلها كعلبة ال�رشدين، زنازين بجانب بع�ص، ل يوجد 



20

خم�سة اآالف يوم يف عامل الربزخ

بها �شباك، ول تدخلها ال�شم�ص، واإن كان فيها فتحة �شغرية للحمام ل تعرف داخلها 

ال�شتاء من ال�شيف، وهي �شبب رئي�شي لأمرا�ص كثري من املعزولني.

ُنحرم يف العزل حتى من حرية اأع�شاء ج�شدنا داخل هذه القبور ال�شغرية، التي 

ل تفتح اإل بعد تقييد اليدين من اخللف من فتحة خا�شة بالباب ل تفتح اإل لذلك، اأو 

لتدخيل الأكل، وتقيّد اأقدامنا من فتحة اأخرى خا�شة اأي�شاً موجودة اأ�شفل باب القب، 

�رشطة،  وعدة  �شابط  يكون  وحولك  الزنزانة،  باب  يفتح  مقيد  اأنك  الطمئنان  وبعد 

هذه  حدثت  ما  وكثرياً  حركة،  منك  �شدرت  اإن  عليك  لالنق�شا�ص  متاأهبون  وكلهم 

“يعتدي  اأن يعتدي عليه،  اأراد  اأنه  الأمور بفتح غاز على �شجني مقيد توّقع ال�رشطي 

عليه وهو مقيد من اخللف”!

قال  كما  تنام  ومنت  حدث  واإن  اأريده  وقت  اأي  اأو  طبيعي  ب�شكل  النوم  من  حرم 
ُ
اأ

ال�شاعر:

ينام باإحدى ُمقلتَيه ويتّقي ... باأخرى املنايا فهو يقظاُن نائُم

اأ�شباب عدم النوم:

اأنواع  اأنك يف ق�شم ل يوجد به نظام، حولك اأ�رشى جنائيون مدمنون على كل   .1

زنازينهم،  يف  ويك�رّشون  الأبواب،  على  يطرقون  الوقت  طوال  وهوؤلء  املخدرات، 

يف  اأحد  يرغب  اأو  اأحد،  عند  ماألوفة  اأنها  اأظن  ل  التي  وال�شتائم  امل�ّشبات  ويتقاذفون 

�شماعها. وكثرياً ما ينالنا من ال�شبِّ جانب حتت اأ�شباب وذرائع عن�رشية، واإن �شدر 

فم�شموح  جمانني  اأنهم  وِبا�شم  جمانني!  هوؤلء  يقولون:  ب�شاطة  فبكل  احتجاج  منا 

واأخواتنا،  واأمهاتنا  اأهلنا  وي�شبون  ال�شتائم،  اأنواع  بكل  وي�شتمونا  ي�شبونا،  اأن  لهم 

وي�شتمون ديننا، ول يرتكون لنا اأي فر�شة هدوء لن�شلّي. 

2. اإجراء العدد والإح�شاء اليومي الذي يف اأق�شام العزل لي�ص له موعد حمدد، قائم 

على املزاجية، وخ�شو�شاً عدد ال�شباح وامل�شاء، ويجب األ تكون يف احلّمام، واإن كنت 

نائماً يجب اأن ت�شتيقظ لكي تقف للعدد حتى اإنك ل ت�شتطيع تنظيم حياتك اأو نومك، 

امل�شوؤول.  اأو  لل�شابط  املزاجية  على  قائم  الأمر  نظام،  يوجد  ل  العزل  يف  عندنا  لأنه 

الباب، على  يطرق  من  �شواء  ا�شتفزازي  ب�شكل  يكون  ال�شابط  ح�شب  على   والعدد 
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اأم من يفتح “الطاقة” )�شباك �شغري( ب�شورة قوية مزعجة، اأم ب�شوت فيه نوع من 

العنف. 

ليالً،  اأم  نهاراً  �شواء  موعد،  لها  لي�ص  التي  وامل�شتمرة  املتكررة  التفتي�شات   .3

جتدهم  مباغتة،  تكون  ما  وغالباً  اأ�شبوعية،  اأو  يومي  �شبه  اأو  يوم  كل  تكون  وقد 

اأن ت�شعر، واقتحموها، وهجموا عليك لكي  الزنزانة، وقد فتحوها دون  فجاأة داخل 

“خوذات،  القمع  بلب�ص  جاهزين  ويكونون  فوراً،  ويقيدونك  احلركة؛  من  ينعوك 

وع�شي كهربائية، وعلب غاز مدمع، واأمور كثرية ت�شتخدم لقمع ال�شجني، واإرهابه، 

من  اليدين  مقيد  التفتي�ص  وقت  طوال  تبقى  �شاعات،  التفتي�ص  وي�شتمر  وتخويفه”، 

ال�شجني، فعلى  يوؤذي  اإل يف ما  القانون  عنك، وكاأنهم ل يطبقون  اخللف واقفاً رغماً 

اأمام ال�شجني الذي ل ي�شتطيع روؤية �شيء،  اأن يكون التفتي�ص  ح�شب قانونهم يجب 

لأن من يقوم بالتفتي�ص يتجاوز مرات اخلم�شة من اأفراد �رشطة يف زنزانة �شغرية. 

4. فح�ص الزنزانة ال�شباحي، ويجري تقييدك، والدخول للزنزانة وتفقدها م�شاًء 

اأي�شاً مرتني يف اليوم ب�شكل دائم، ولكن اأكرث الأ�شياء مزعجة هي فتحة الطاقة املوجودة 

 مغلقة ب�شكل دائم يف اأق�شام، ويف اأق�شام مفتوحة، 
2
يف الباب، وهي فتحة مربعة 15 �شم

لكنها مغلقة، وهي فعالً نوع من اأنواع التعذيب، لأنه اإن كانت مفتوحة يغلقونها كل 

اأمر يف الق�شم ل يجري  اأي  اأو  اإن خرج �شجني،  اأو  اإن جاء �شجني  اأقل،  اأو  ربع �شاعة 

تنفيذه ب�رشعة، حيث يقوم ال�رشطي باإغالق هذه الطاقات احلديدية باإحكام وا�شتفزاز 

بعد خروج ال�شجني اأو دخوله، خم�ص دقائق اأكرث اأقل يعود يفتحها بالأ�شلوب نف�شه. 

وهكذا ما بني الفتح والإغالق وفتحها واإغالقها ي�شدر �شوت مزعج جداً يف كل زوايا 

يف  الأخرى  الأق�شام  مع  ت�شرتك  مغلقة  الطاقة  هذه  تكون  التي  الأق�شام  ويف  الق�شم، 

الإزعاج الليلي الذي يبداأ بعد انتهاء العدد امل�شائي تقريباً بعد الثامنة ليالً، حيث يبداأ 

ال�رشطي كل ربع �شاعة بتفقد الزنازين بفتح هذه الطاقة، والنظر اإىل الزنزانة وتفّقدها 

وتفقد الأ�شري واإغالقها، وهكذا ي�شتمر الأمر طوال الليل ما بني فتح واإغالق ب�شوت 

مزعج جداً. وقد تكون هذه الطاقة من اأكرث الأ�شياء املزعجة لنا طول اليوم، خ�شو�شاً 

اأو  كلحن  معه  وتتعامل  �شوتها،  مع  تن�شجم  اأن  �شوى  حّل  اأمامك  يوجد  ول  ليالً، 

اأن تقنع نف�شك حتى يقتنع دماغك بذلك في�شمح لك  ، ويجب  اأو �شوت مغنٍّ مقطوعة 
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كل  وخ�شو�شاً  احل�رشات،  اأو  ال�شديد  البد  اأو  ال�شديد  احلر  ذلك  اإىل  اأ�شف  بالنوم. 

بلدغنا  وت�شتمتع  اأج�شامنا،  على  ُتِغري  وهي  �شعيدة،  تكون  التي  البعو�ص  اأنواع 

وامت�شا�ص دمائنا، وما اأكرث املعارك الليلية التي خ�شناها مع هذه احل�رشات نالحقها 

حتى نتعب، وما تغلبنا عليها، فنعود للنوم، وتعود هي للّدغ والقر�ص. 

�رشحنا  خالل  ومن  نف�شه،  العزل  فعالً  هي  العزل  هذا  يف  احلرمان  مع  ق�شتنا 

وتف�شيلنا عن كل �شيء يف العزل �شيكون احلرمان ال�شيء الأ�شا�شي والأمر الرئي�شي 

الذي يفر�ص على ال�شجني املعزول، هذا ال�شجني الذي لي�ص له حول ول قوة، يو�شع 

اأهم �شالح خارجي كان يت�شلح به: حميطه، واأ�شدقاوؤه،  اأق�شام العزل جمرداً من  يف 

الذين كان ي�شعر معهم بالأن�ص والقوة واملوؤازرة، مبن ي�شاأل عنه، ويدافع  واإخوانه 

عنه، ويحدثهم، ويتحدثون اإليه، يجردونه من هذا ال�شالح، ويو�شع وحيداً يف زنازين 

الأ�شلحة؛  هذه  قوة  بقدر  ال�شمود،  على  ت�شاعده  نف�شية  اأ�شلحة  من  يلك  مبا  العزل 

من  يلكه  ومبا  الإيان،  وقوة  واجلراأة،  وال�شكيمة،  ال�شخ�شية،  وقوة  كالإرادة، 

خمزون ثقايف ومفاهيم ومبادئ واأمور اأخرى نف�شية ت�شاعده جداً يف معركة فر�شت 

عليه فر�شاً، ومّت جلبه اإليها ق�رشاً، ولل�شدق اأقول: اإن الأمر لي�ص �شهالً، ولي�ص ب�شيطاً، 

حتطيم  اأجل  من  ي�شّخرونها  التي  الكبرية  الإمكانيات  يلكون  ال�شياطني  هوؤلء  لأن 

اأو  لأ�شمائهم  اأ�رشى م�شتهدفون  قد يكون هناك  املعزول،  ال�شجني وهذا  نف�شية هذا 

لأفعالهم اأو ملكانتهم القيادية اأو ملدى خطورتهم، لكن ال�شتهداف هو ا�شتهداف عام 

اأو حتطيمه ب�شورة عن�رشية قائمة  النيل منه  اأ�شري، ولكل �شجني، ي�شتطيعون  لكل 

اأن وجودنا، جمرد وجودنا، يف  اأبناء �شعبنا،  اإىل كل  اإلينا جميعاً،  اأنهم ينظرون  على 

ي�شتثنون  ل  هم  لذلك  الحتاليل،  م�رشوعهم  وعلى  عليهم،  خطراً  ي�شكل  احلياة  هذه 

اأحداً حتى َمن �شقط يف منت�شف الطريق، وخارت قواه، اأو رفع الراية؛ هم ل يرتكونه 

اأبداً، بل يجهزون عليه حتى الرمق الأخري، وهذا يعود لطبيعة هوؤلء النا�ص، وكيف 

يفكرون، ولقد ك�شفهم رب العزة يف كتابه العزيز، ومن يقراأ القراآن ويتدبر اآياته يقف 

على حقيقة هوؤلء القوم، ويعرف كم هو ال�رش واحلقد املجبولة بها �شخ�شيتهم.

العن�رشية  ال�شيا�شة  وهذه  العزل  جرية  حول  عنه  �شنتحدث  ما  خالل  ومن 

هذه  على  جيداً  نتعرف  ولكي  القوم،  هوؤلء  تفكري  عن  ال�شور  من  كثري  �شتت�شح 
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ال�شيا�شة يجب اأن نتحدث عن هذه الأماكن ب�شيء من التف�شيل، ك�رشح عام وحديث 

خا�ص عندما ياأتي حديثنا عما عاي�شناه داخل كل ق�شم من هذه الأق�شام. 

اأق�شام العزل:

اأن  لكثري  يحلو  كما  البزخ  اأق�شام  اأو  البطيء،  املوت  اأق�شام  اأو  العزل،  اأق�شام 

ي�شموها، واأنا اأ�شميها كما حتدثت، فهي حياة الو�شط ما بني احلياة الطبيعية وحياة 

اأقرب، وهي كل حلظة تت�شع امل�شافة بينها وبني احلياة  البزخ، وهي حلياة البزخ 

مرتوك،  الأمر  �شي�شبق!  اأيهما  البزخ،  حياة  وبني  بينها  امل�شافة  وت�شيق  العادية، 

ومفتوح لعوامل كثرية، ومتغريات كثرية قد تكون معك، واأحياناً تكون �شدك، واأمتنى 

كغريي اأن متتد لنا اأيدي اأبناء �شعبنا، واأن ي�شلنا نَف�ُشهم، وبهمتهم واإح�شا�شهم العايل 

الذي  عاملهم  اإىل  وجذبنا  �َشحبنا  ويبداأ  البزخ،  نحو  عاملنا  انحدار  يوقفون  بواجبهم 

نحن جزء منه، وننتمي له، واأملنا باهلل كبري جداً اأن يكون ذلك قريباً، خ�شو�شاً بعد اأن 

زادت اآلمنا عن حّد الأمل، وعلت اأ�شوات اآهاتنا التي و�شلتهم بالتاأكيد، ولم�شت فيهم 

ال�شمري والنخوة واحل�ص الوطني، كلنا اأمل بذلك واأملنا باهلل لي�ص له حدود اأن بزوغ 

الفجر �شيكون قريباً جداً لنا نحن املعزولني، وجلميع اأ�رشانا بالفرج القريب العاجل. 

عندما اأريد اأن اأحتدث عن هذه الأق�شام، والتي هي يف نظري اأق�شام للموت البطيء 

تعود بي الذاكرة اإىل كل هذه الأق�شام التي ع�شت بها، وخبتها جيداً، وعلى الرغم من 

الختالفات فيما بينها �شواء من حيث تركيبة الق�شم: بع�شها جديد وبع�شها قدمي، 

اأم بع�ص الختالفات ال�شكلية يف بع�ص القوانني بخ�شو�ص ما هو م�شموح، اأو ما هو 

ممنوع؛ لكن كل هذه الأماكن لها هدف واحد: النتقام من الأ�شري، وحتطيم نف�شيته، 

واإن اختلفت يف بع�ص ال�شكليات التي ل تقدم ول توؤخر عند ال�شجني. وهنا، ومن باب 

التو�شيح، القادُم اجلديد لهذه الأق�شام يف اأيامه الأوىل ل ي�شعر باأجواء هذه الأق�شام 

التي نتحدث عنها، بل عندما ت�شاأله يف اأول عزلته قد تتفاجاأ عندما يخبك باأنه �شعيد 

اأكرث  اأق�شام مليئة بالأ�رشى، وكل غرفة هناك يوجد فيها  ومب�شوط، ولأنه قادم من 

حياته،  يف  يحتاجها  لل�شخ�ص  خ�شو�شية  هناك  يوجد  ل  يعني  اأ�رشى،  ع�رشة  من 

اأ�شري  فيها  ي�شاركه  اأو  وحده،  فيها  يعي�ص  زنزانة  اإىل  الأق�شام  تلك  من  فجاأة  فينتقل 

اأيامه  يف  ُي�شاأل  عندما  لذلك  منها،  ُحرم  التي  اخل�شو�شية  من  ب�شيء  في�شعر  واحد، 
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الأوىل جتده �شعيداً مب�شوطاً، لكن �رشعان ما تبداأ هذه ال�شعادة بالأفول رويداً رويداً 

مع مرور الأيام وال�شهور، وتبداأ هذه احلياة بقوانينها و�شعوبتها توؤثر عليه، وتنال 

من �شعادته، ويبداأ ي�شعر باملعنى احلقيقي للعزل، حتى واإن توفر له داخل زنزانته كل 

ما ي�شليه من تلفزيون ومذياع واأمور اأخرى لتجهيز الطعام اأو ما �شابه؛ وهذه نقطة 

اأ�شا�شية ومهمة كان يجب الإ�شارة اإليها. 

اأق�شام العزل تقريباً يف كل �شجن من هذه ال�شجون املرتامية الكثرية العدد؛ حيث 

يوجد ق�شم عزل اأو ما ي�شمى ق�شم العقوبات، يو�شع فيها َمن هو بنظرهم املخالف 

للقوانني والتعليمات؛ والعزل هو نوعان، وكل نوع يختلف عن الآخر اختالفاً كبرياً 

من حيث كيفية التعاطي مع الأ�شري، اأو اأين يكون لوحده اأو معه �شخ�ص اآخر. 

النوع الأول من العزل: 

هو النوع الذي يتحكم به مدير ال�شجن، ويخ�شع القرار فيه باإيقاع عقوبة اأق�شى 

ويكون  ال�شجون،  اإدارة  يف  ال�شمالية  اأم  اجلنوبية  �شواء  املنطقة،  مل�شوؤول  عزل  حّد 

ال�شبب يف ذلك خمالفة الأ�شري لبع�ص الأمور احلياتية، مثالً: ي�شك معه �شيء ممنوع 

العدد،  على  الوقوف  عدم  اأو  �رشطي،  اعتداء  اأمام  نف�شه  عن  يدافع  اأن  اأو  نظرهم،  يف 

ق�شم  يف  وو�شعه  ق�شمه،  من  الأ�شري  اإخراج  فيها  يجري  طابعها  هو  هذا  وخمالفاٌت 

“ال�شنوك” حتى يتم حماكمته، اأو يو�شع يف ق�شم العزل حتت قوانني ال�شنوك، وهذا 
بها  يوجد  ل  زنازين  هي  وال�شنوك  العقوبة.  ح�شب  على  �شيء  عنده  يكون  ل  يعني 

اأو اأي �شيء، وهي خم�ش�شة للعقاب، ولأن القانون ينع ا�شتمرار الأ�شري يف  حّمام 

ال�شنوك ب�شكل متوا�شل اأكرث من اأ�شبوع، وحكمه يكون 14 يوم �شنوك، لذلك يعي�ص 

الأ�شبوع الأول يف و�شع �شنوك كامل، ل يوجد عنده �شيء، وبعدها يرفع عنه ال�شنوك 

ويخبوه اأنه الآن يف اأ�شبوع العزل ول ُيعطى اأي�شاً اأي �شيء �شوى ي�شمح له باخلروج 

�شاعة من هذه الزنزانة التي كان حمروم منها يف الأ�شبوع الأول، وحتى بعد انق�شاء 

اأ�شبوع العزل يعود لأ�شبوع ال�شنوك الباقي من العقوبة. وبعد انتهاء عقوبته يكون 

بني اأمرين: اإما العودة لالأق�شام، اأو و�شعه يف اأق�شام العزل، وي�شبح معزولً، ويكون 

قرار خروجه من العزل بيد مدير ال�شجن اأو م�شوؤول املنطقة، ويبقى يف العزل، يجدد 

له العزل كل �شهرين، ويف مرات يتم اإبالغه، ومرات ل يبلغ، ويف هذه احلالة ي�شتمر 
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عزله اإن كان يف زنزانة لوحده ملدة �شتة اأ�شهر، خالل هذه املدة يجدد له داخل ال�شجن، 

ول يخرج لأي حمكمة؛ ويف الغالب اأن هوؤلء املعزولني وفق هذه املخالفات اأو بناء على 

هذا النوع ل يزيد عن �شتة �شهور، ويخرج خاللها، اأو عندما تنتهي املدة، اإل اإذا كان 

هناك قرار با�شتمرار بقائه يف العزل، ويف هذه احلالة يتم اإخراجه للمحكمة لكي تقوم 

اإن كان يعي�ص مع �شخ�ص  اأو عام كامل  اإن كان لوحده،  اأ�شهر  بتمديد عزله كل �شتة 

ال�شجني، بل هو ت�رشيع وجوِده  املحاكم �شوري، ول ي�شاعد  اآخر. ومو�شوع هذه 

يف العزل ل اأكرث ول اأقل، وي�شبح هذا املعزول خا�شعاً لهيئة اأعلى، وهي جلنة العزل 

املعزول  ال�شجون نف�شه، وهذا  اإدارة  ال�شجون، وامل�شوؤول عنها مدير  التابعة لإدارة 

حالة  يف  اأو  فيه،  يبلغ  ل  عندهم  م�شبق  قرار  ح�شب  على  وقت  اأي  يف  اإخراجه  يتم  قد 

با�شتمرار، وقد  الأق�شام  الأ�رشى يزوروننا يف هذه  احتياجهم لأماكن، ومثل هوؤلء 

تكون هذه ميزة اإيجابية لنا، نحن املعزولني، نرى وجوهاً جديدة، ون�شمع اأخبارهم 

واأخبار العوامل الأخرى. 

النوع الثاين من العزل: 

الدولة”،  اأمن  “خطر على  اأمني  الثاين من العزل يكون بدافع  النوع  اأو  الق�شم  اأما 

اأمام  ال�شجن  من  الأ�شري  اإخراج  يتم  مقدمات  وبدون  وفجاأة،  اإنذار،  �شابق  وبدون 

من  ق�شم  يف  و�شعه  ويتم  مبرات،  اأي  اإعطاء  وبدون  الأ�رشى،  من  اجلميع  ده�شة 

اأق�شام العزل دون اأن يعرف ال�شبب ملدة 48 �شاعة اأو 72 �شاعة حتى يح�رش م�شوؤول 

اأو  اأمنية،  عليا  جهات  من  قرار  اأخذ  مّت  باأنه  ويخبه  معه  ويجل�ص  نائبه،  اأو  املنطقة 

 Israel Security Agency—ISA )ال�شاباك(  الإ�رشائيلي  العام  الأمن  جهاز  من 

ح�شب  لأنه،  اأو  الدولة،  اأمن  على  خطراً  ي�شكل  لأنه  العزل  يف  بو�شعه   )Shabak(

معلوماتهم، يوا�شل ن�شاطه من داخل ال�شجن، وحجج كثرية من هذا النوع؛ ويكون 

العزل مفتوحاً، ويتم جتديده مبدئياً ل�شهرين من ِقبَل هذا امل�شوؤول، وبعدها يجدد كل 

�شهرين غيابي ملدة �شتة اأ�شهر اإن كان لوحده، وبعد �شتة اأ�شهر يتم جتديده عن طريق 

املحكمة، واإن �شاركه اأحد يف الزنزانة يتم متديده عام كل مرة عب حمكمة، ويبقى يف 

العزل “هو ون�شيبه” اأعوام، كم عددها! اهلل اأعلم! وها اأنا مثال حّي اأكتب عن العزل من 

داخل العزل، واأنا تقريباً يف نهاية العام الثامن ب�شكل متوا�شل. 
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بظروف  عالقة  لها  لأ�شباب  نف�شه  ال�شجني  يطلبه  العزل  من  اآخر  نوع  وهناك 

وم�شاكل لهذا ال�شجني مع باقي ال�شجناء، �شواء م�شاكل اإدارية، اأم م�شاكل لها طابع 

اأمني، كارتباطه مع جهاز املخابرات الإ�رشائيلي. 

التفتي�ص،  با�شتمرار  �شديدة،  لرقابة  العزل”  “اأق�شام  الأق�شام  هذه  تخ�شع 

تكون  اأن  امل�شموح  الأغرا�ص  وحتديد  �شيء،  كل  على  والتدقيق  امل�شتمر،  والفح�ص 

من  وممنوع  الأهل،  زيارة  ممنوع  العزل  اأق�شام  يف  طبعاً  والكتب.  واملالب�ص  معك، 

الدرا�شة يف اجلامعة، ونادراً ما يتم اإح�شار �شحيفة القد�ص، وي�شمح لك بال�شرتاك 

بال�شحيفة العبية على ح�شابك ال�شخ�شي، وي�شمح لك ب�رشاء اأغرا�ص اأكل و�رشب 

واأمور اأخرى من الكنتينا على ح�شابك ال�شخ�شي؛ طبعاً الأكل الذي ياأتي من الإدارة 

ل يكفي وغري جيد، واإن جاء �شيء مقبول يتم اإعادة طبخه من جديد، واأحياناً ولي�ص يف 

كل الأق�شام ُي�شمح لنا ب�رشاء خ�رشوات: “بطاطا، بندورة، ليمون، الفلفل” كل �شهر، 

الأ�رشى  ِقبل  من  كبري  �شغط  بعد  مّت  هذا  ولكن  الدجاج،  ب�رشاء  لنا  ي�شمح  واأحياناً 

الأمنيني، ولكن لي�ص يف كل الأق�شام، والأمر مزاجي مرتوك ملدير ال�شجن. 

الق�شم قائم على املنع من كل �شيء، وخ�شو�شاً لالأ�شري الأمني الذي ُي�شتفرد به يف 

هذه الأق�شام مل�شادرة كل حقوقه، وعدم اإعطائه اأي �شيء، والتعامل معه بقمع يف حالة 

حاول عمل اأي خطوة احتجاجية. 

تتك�شف لك حقيقة هوؤلء  الكلمة، فعالً  الأق�شام �شيئة بكل معنى  املعاملة يف هذه 

القوم من خالل احتكاكك اليومي معهم، لأنك م�شطر لذلك لكي تعالج اأمورك اليومية، 

فال جتد من ي�شمع، فقط الت�شويف الدائم، والرف�ص لكل �شيء تطلبه، والتعامل بحقد 

ملعاجلة  ال�شجن  مدير  ياأتي  ما  نادراً  ال�رشطة،  ِقبل  من  وخ�شو�شاً  وا�شح،  ومكر 

اأو حتدث  امل�شاكل، واإن جاء فقط لكي ترى يف عيونه كمية احلقد، واإن حتدثت معه، 

معك فال يعطيك �شيئاً، لأنه ل يريد اإعطاءك اأّي �شيء. 

من  طويلة  ق�شة  معنا  وق�شتها  �شيء،  اأي  تعطينا  فال  هذا  و�شعنا  يف  املحاكم  اأما 

املمتع �شماعها، و�شت�شمعونها، لكي تتعرفوا على املحاكم الإ�رشائيلية التي نتقدم لها، 

وكيف تتالعب بالقانون الذي لي�ص له وجود اإن توجه اأحدنا اإىل املحكمة، بل ُت�شتخدم 

املحكمة لإعطاء �رشعية لكل املمار�شات التي ترتكب بحقنا كمعزولني واأ�رشى.
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يف  �شنذكرها؛  الفروقات  بع�ص  وجود  مع  مت�شابهة  العزل  اأق�شام  قلت  كما  طبعاً 

اإن  نف�شه  ع�شقالن  عزل  كق�شم  هو  عزل  ق�شم  يوجد   )Eshel )اإي�شل  ال�شبع  �شجن 

الفرتة  ويف  عزل،  ق�شم  يوجد   Ohlikdar اأوهليكدار  ال�شبع  �شجن  ويف  اأ�شواأ؛  يكن  مل 

ق�شم  يوجد  اأيالون  �شجن  ويف  زنازينه؛  بتو�شيع  عليه  حت�شينات  اإجراء  متّ  الأخرية 

عزل، وهو ُيعّد اأ�شواأ اأق�شام العزل، و�شنتحدث ملاذا! على الرغم من اأن زنازينه اأكب! 

ويف ال�شمال يف �شجن جلبوع يوجد ق�شم عزل؛ يف �شجن �شطة يوجد ق�شم عزل اأي�شاً، 

�شجن  ويف  عزل؛  ق�شم  يوجد  ريونيم  �شجن  ويف  القمعية؛  الأق�شام  اأ�شواأ  من  وهو 

رامون يوجد ق�شم عزل، وهذا العزل مّت فتحه حديثاً، ويعّد اأحدث اأق�شام العزل، ومّت 

عنها  نقول  اأن  لنا  جاز  اإن  وجمالها،  حالوتها  ت�شيع  التي  التح�شينات  بع�ص  اإدخال 

اإدارة قمعية جداً، ويف �شجن  ذلك، ب�شبب ال�شوء الكبري يف تعامل الإدارة هناك، فهي 

اأق�شام  هي  هذه  تقريباً  موؤقت.  ب�شكل  عزل  ق�شم  اإىل  الأق�شام  اأحد  حتويل  مّت  نفحة 

العزل املوجودة، والتي يتنقل بينها الأ�رشى الأمنيون كل عام اأو كل �شتة اأ�شهر، وعلى 

من  اأنا  طبعاً  عزل،  اإىل  عزل  من  اأ�شهر  �شتة  كل  املعزول  ينقل  اجلديد  القانون  ح�شب 

يتحدث اإليكم دخلت كل هذه الأق�شام، وع�شت فيها، وكان هناك ق�شم عزل يف اأيالون 

قبل الق�شم اجلديد وكان ذلك يف �شنة 1997، وكان اأ�شواأ الأق�شام، ومن �شدة �شوئه مّت 

اإغالقه بقرار حمكمة، و�شنتحدث عنه خالل حديثنا عن احلياة يف اأق�شام العزل. على 

الرغم من الت�شابه الكبري بني هذه الأق�شام املرتامية لكن لكل ق�شم طابعه اخلا�ص الذي 

�شيلم�شه القارئ يف اأثناء حديثنا. 

جميعها  والطفيفة  الب�شيطة  الختالفات  من  الرغم  على  جميعها  الأق�شام  وهذه 

تطبِّق �شيا�شة احلرمان التي حتدثنا عنها على الأ�شري، وم�شل�شل احلرمان للمعزول 

يطول، وقد حتدثنا عن جزء منه. فا�شتكمالً ملا حتدثنا عنه من احلرمان يحرم املعزول 

اأن يختار حمطات التلفاز، فنحن جمبورون على متابعة ما هو م�شموح من قبل  من 

الإدارة من حمطات؛ وبعد اإ�رشابات كثرية ا�شتطاع الأ�رشى فر�ص قناة اجلزيرة على 

اأن نقراأ  الأخرية �شحبوها. كما ُنحرم من  بالفرتة  مّت ذلك، ولكنهم  الإدارة، وبالفعل 

ما نريد، اأو اأن نت�شفح ما نريد، لأنه بالأ�شا�ص ل يوجد عندنا كتب اأو �شحف عربية 

اأو حتى عبية اإل اإذا عملنا لها ا�شرتاك، وفقط لل�شحيفة العبية؛ والكتب م�شدرها 
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ال�شليب،  باختيار  تكون  و�شلت  واإن  ت�شلنا،  ما  نادراً  كانت  التي  الأحمر  ال�شليب 

وكلها ذات طابع واحد، ولي�ص لنا حّق بتحديد اأ�شماء كتب نريدها، اأو نرغب يف قراءتها. 

اأ�شمع  اأن  اأو  بهم،  الت�شال  اأو  اأهلي،  زيارة  من  خاللها  ُحرمت  طويلة  اأعوام 

اأخبارهم، بل اإنني يف فرتة من الفرتات ُحرمت من جمرد مرا�شلتهم، والآن يل اأكرث من 

اأهلي، حتى  اأحداً من  اأَر  اأَر الوالدة، وما يقارب خم�شة ع�رش عاماً مل  اأعوام مل  ع�رشة 

�شقيقي اأكرم مل ُي�شمح يل بزيارته يف �شجنه، ومل اأَره منذ اأكرث من ع�رشة اأعوام، ومع 

اأنني اأكتب الآن هذه الكلمات موجود يف ال�شجن نف�شه الذي يوجد فيه اأخي، وهو يف 

�شجن م�شت�شفى الرملة، واأنا يف عزل الرملة اأيالون، فهو بجانبي، ومع ذلك ل ُي�شمح 

يل بزيارته، وُرف�ص كل طلب تقدمت به، وكل التما�ص للمحكمة.

وهذه نظرة �رشيعة عن حياة احلرمان التي ُفر�شت علينا كمعزولني، وهي دائرة 

وتزداد  وتت�شع،  تكب،  يوم  وكل  بداخلها،  ندور  تنتهي،  ل  احلرمان  من  متكاملة 

ق�شاوة، ونزداد حرماناً، ونزداد �شوقاً. 

املرحلة الأوىل من العزل يف �شنة 1997:

جتربتي مع هذا العزل اأو مع هذه الأق�شام امل�شنوعة للموت البطيء، وهي اأقرب 

ما تكون حلياة البزخ، قدية قدم �شجني اأو اعتقايل الذي يدخل يف 2011/5/17 عامه 

 ،1996/5/17 اعتقلت يف  اعتقايل، فقد  بداية  الأوىل مع  اخلام�ص ع�رش، وكانت عزلتي 

نف�شها.  ال�شنة  من  دي�شمب  الأول/  كانون  �شهر  حتى  التحقيق  غرف  يف  ومكثت 

اأخرجوين لالأق�شام لأقل من �شهر، ثم عدت مرة اأخرى لق�شم التحقيق، ومكثت �شهراً 

اآخر، وخرجت يف ال�شهر الثاين من �شنة 1997، هذه الفرتة ع�شتها يف ق�شم ع�شقالن يف 

داخل اأق�شام املعتقلني الأمنيني، وكانت فرتة نزول للمحاكم، وهي فرتة عذاب حقيقي 

ب�شبب عمليات التنكيل التي كنت اأتعر�ص لها من قِبل وحدة النح�شون؛ امل�شوؤولة عن 

للمحاكم  اأنزل  وقتها  وكنت  وامل�شت�شفيات،  واملحاكم  ال�شجون  بني  الأ�رشى  تنقالت 

ب�شكل خا�ص مبفردي، وهذا كان يجعلني عر�شة دائماً للتنكيل، ونادراً ما كنت اأعود 

مل�شاعدتي  �شيء  عمل  املعتقلون  حاول  وقد  لل�رشب.  اأتعر�ص  اأن  بدون  املحكمة  من 

يف  تتم  الفرتة  هذه  يف  حماكمتي  وكانت  امل�شل�شل،  هذا  وا�شتمر  ي�شتطيعوا،  مل  لكنهم 

اإيرز Erez، ويف حمكمة بيت اإيل يف رام اهلل، ويف حمكمة املجنونة يف اخلليل.
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ومن الأمور املهمة التي يجب ذكرها واأنا يف بداية حديثي عن جتربة العزل، وهو 

حدث موؤمل م�شحك، اأنهم اأخرجوين للمحكمة يف اآخر اأيامي يف ق�شم التحقيق، وكانت 

الطريق، حتى  راأ�شي طوال  اأخذوين مقيداً من اخللف، والكي�ص يف  رحلة عذاب، فقد 

و�شلت لباب املحكمة يف اخلليل، ورفعوا الكي�ص عن راأ�شي على باب املحكمة، وكان 

�شعري طويالً جداً، و�شكلي يوحي باأنني قادم من عامل الأموات، دخلت القاعة فاإذا 

واملجندات  اجلنود  من  كبرية  واأعداد  واألوان،  اأ�شكال  بال�شحافة:  مليئة  �شاحة  هي 

يجل�شون داخل قاعة املحكمة، وكاأن الكل ينتظرين! ومبجرد دخويل بهذا ال�شكل، واأنا 

مقيد، تزاحم ال�شحفيون حويل، كلٌّ يريد اأن ي�شاأل �شوؤالً واحداً كان يرتدد على األ�شنة 

اجلميع، اأ�شعرين اأنني قادم لتنفيذ حكم الإعدام فوراً، لأنهم جميعهم �شاألوين ال�شوؤال 

نف�شه؛ هل تتوقع حكم الإعدام!

�شدقاً كان موقفاً رهيباً، خ�شو�شاً اأنني قادم من ق�شم التحقيق الذي اأ�شبح يل فيه 

ما يزيد عن اأربعة اأ�شهر، وقتها تداخلت عندي كل امل�شاعر والأحا�شي�ص، واأح�ش�شت 

اأنني قادم من اأجل املوت، و�شيتم تنفيذه الآن، ول اأعلم من اأين جاءتني رباطة  فعالً 

اجلاأ�ص وقتها، لكن الف�شل يعود هلل �شبحانه وتعاىل، فهو الذي ثبتني، فدخلت قاعة 

املحكمة واأنا اأبت�شم رافعاً راأ�شي، وبكل برودة اأع�شاب اأجبتهم عن �شوؤالهم عن املوت 

�شمعوا  اأن  ومبجرد  تت�شورون،  مما  اأقرب  �شيكون  عني  الإفراج  اأن  التام  باليقني 

الإعدام، وهو يتحدث  له  املطلوب  ال�شجني  بال�شحك على هذا  القاعة  اإجابتي �شجت 

عن الإفراج، واأعدُت لهم اإجابتي عدة مرات، ومل ينتِه ال�شحك والهرج واملرج اإل عندما 

دخل القا�شي لقاعة املحكمة. 

ما ق�شدت قوله هو و�شع قارئ املذكرات داخل الأجواء التي كنت اأعي�شها، والتي 

كانت مفرو�شة على حياتي حتى قبل عزيل واأنا موجود بني الأ�رشى. ا�شتمر الأمر 

هكذا حتى بداية �شهر متوز/ يوليو 1997، وكانت اأيامها اأيام ت�شعيد وتوتر مع اإدارة 

اأكون جاهزاً غداً �شباحاً يف  اأن  اأنني يجب  اأبلغونا ليالً  التوتر  ال�شجون، وو�شط هذا 

1997/7/3 للخروج للعزل، ويومها اأر�شلت لقيادة املعتقلني يف الأق�شام اأنني �شاأرف�ص 

اخلروج، وفعالً كان موقفهم داعماً يل، وطلبوا مني عدم اخلروج، وهذا فعالً ما حدث 

يف ال�شباح؛ رف�شت اخلروج، ورف�شت جتهيز نف�شي، ومّت اإغالق الأق�شام، ومنعوا 
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اأحداً اأن يخرج اأو يدخل، وكانت قوات النح�شون القمعية جاهزة للقمع تنتظر التدخل 

رجل  وقفة  معي  وقفوا  به  اأنا  املوجود  الق�شم  يف  املعتقلني  كل  وفعالً  بالقوة،  لأخذي 

يحدد  اتفاق  على  بناًء  يكون  اأن  فيجب  بّد  ل  كان  واإن  خروجي،  رف�ص  وهو  واحد، 

ممثل  ح�رش  ووقتها  الظهر،  حتى  التوتر  هذا  على  الو�شع  وا�شتمر  خروجي،  فرتة 

يطلبوا  اأن  املعتقلني  وقيادة  هو  قراراً  اأخذ  قد  وكان  الأ�رشى،  با�شم  الناطق  املعتقل 

ال�شجن قمعاً هم يف غنى عنه، وفعالً جاء، وحتدث معي،  مني اخلروج لكي يجنبوا 

واأخبين بقرارهم، فلم اأجد اأمامي �شوى الر�شوخ واملوافقة على اخلروج اأمام رف�ص 

كل الأ�رشى عندنا يف الق�شم. وفعالً جهزت اأغرا�شي �رشيعاً مب�شاعدة ال�شباب، ومّت 

اأخذي من قبل وحدة النح�شون اإىل ق�شم التفتي�ص، وهناك، وب�شبب رف�شي اخلروج، 

فوق  الأغرا�ص  كل  و�شعوا  فقد  التفتي�ص،  يف  خ�شو�شاً  ا�شتفزاز  بكل  معي  تعاملوا 

فوق  كانت  كلها  وامللح،  وال�شكر،  واملالب�ص،  والع�شري،  الأكل،  البع�ص:  بع�شها 

بع�شها، واأدخلوا جميع هذه الأغرا�ص يف احلقائب، وو�شعوين، وو�شعوها يف ق�شم 

العزل يف �شيارة البو�شطة التي انطلقت معلنة بدء حياة العزل يف اأول ق�شم اأدخله، وهو 

ق�شم عزل الرملة اأيالون “الق�شم القدمي”.

حملة  وبداأت  اأغرا�شي،  كل  مع  هناك  اأنزلوين  ع�رشاً،  الرملة  �شجن  و�شلت 

واأنقل  احلقائب  اأحمل  كنت  القيود  هذه  ومع  الفرتة،  طول  مقيد  واأنا  طبعاً  التفتي�ص، 

اأغرا�شي حتى انتهوا من التفتي�ص ليالً. ثم نقلوين من مكان التفتي�ص اإىل ق�شم العزل 

امل�شوؤوم، واأغلق الباب، وبداأت حياتي اجلديدة يف ق�شم من اأق�شام املوت البطيء وقتها، 

ولأنني ل اأعرف ماذا ينتظرين، واإىل اأين اأنا ذاهب! كل �شيء جمهول، وغام�ص، وحتى 

م�شاعري كانت غام�شة، كانت تنتابني كثري من امل�شاعر، منها: اخلوف من املجهول، 

والرغبة يف املغامرة التي ل يفرق معها �شيء، والتوتر، وم�شاعر اإيانية فاأكون هادئاً 

وقتها  اأخفيكم!  ل  لكن  م�شاعري،  كانت  وهكذا  وحمت�شباً.  و�شابراً  بقدري  را�شياً 

مني،  التخل�ص  اأجل  من  الق�شم  لهذا  اأح�رشوين  القوم  هوؤلء  اأن  هاج�ص  عندي  كان 

اأمور؛  وهكذا  ت�شويهي،  اأو  اإرادتي،  وك�رش  �شمودي،  من  النيل  اأو  علّي،  العتداء  اأو 

وكلها اأق�شى من بع�ص، واأ�شعب، وكان اأ�شعبها هو اأن كل �شيء جمهول الآن، ل اأحد 

يتحدث معك اأو حتدثه! 
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ق�شم العزل اأيالون “الق�شم القدمي”:

هذا  فيها  �شاأدخل  التي  الأوىل  املرة  وهذه   ،1997/7/3 يف  الق�شم  لهذا  دخويل  كان 

الق�شم اأو اأق�شام العزل. كان هذا الق�شم يقع يف زاوية من زوايا �شجن الرملة، وُيدخل 

اإليه عب باب بغرفة لل�رشطي يجل�ص فيها با�شتمرار؛ وهي زاوية من ال�شجن حتتوي 

على هذا الق�شم، وعلى املطبخ، وعلى مكان لو�شع اأغرا�ص الكنتينا، ومكان العيادة، 

وق�شم خا�ص لالأ�رشى اجلنائيني على ق�شايا اغت�شاب؛ وهوؤلء يف العادة يتم و�شعهم 

يف اأق�شام خا�شة بعيداً عن كل الأ�رشى.

ق�شم العزل كان يف اأول هذه املنطقة تدخل اإليه عب باب �شغري، ل تت�شور اأن هذا 

تبقى  ما  اأو  اأغرا�شي  بجانب  وقفت  بذلك،  يوحي  ل  مكان،  اأي  اإىل  يو�شلك  قد  الباب 

الكتب،  كل  مكتوب،  �شيء  وكل  كهربائي،  �شيء  كل  �شادروا  بعدما  اأغرا�شي  من 

املوجودة  الكنتينا  اأغرا�ص  وبع�ص  املالب�ص،  بع�ص  اإعطائي  ومّت  الأكل،  اأدوات  وكل 

بعد  بال�شتيك،  وكاأ�ص  بال�شتيك،  ومعلقة  بال�شتيك،  و�شحنني  بال�شتيك،  اأكيا�ص  يف 

وب�شكل  عاٍر،  ب�شكل  جل�شدي  وحتى  �شيء،  لكل  التفتي�ص  عذاب  من  طويلة  فرتة 

بع�شها،  فوق  الأغرا�ص  كل  وو�شعوا  حقائبي،  يف  ما  كل  اأخرجوا  فقد  ا�شتفزازّي، 

وكاأنها يف �شوق للتدليل، وكنت �شامتاً طوال الوقت اأفكر يف حايل، واإىل اأين اأنا ذاهب، 

وماذا �شيحدث معي! واأفكر يف هوؤلء ال�رشطة، وهم يقومون بعملهم امل�شتفز؛ كانوا 

يتفننون يف ا�شتفزازي با�شتفزاز اأغرا�شي، وقذفها، ورميها، والعبث يف كل �شيء؛ مل 

يكونوا وقتها يقومون بعملية التفتي�ص اأبداً، كانوا يلعبون معي لعبة الأع�شاب عب ما 

يقومون به، ونظراتهم احلاقدة التي كانوا يوجهونها يل بنوع ال�شخرية. على الرغم 

مما كنت اأ�شعر به من رهبة الو�شع بجانب باب هذا الق�شم، وقفت مع هذه الأغرا�ص 

يقودين اأكرث من �رشطي مقيد الأقدام والأيدي من الأمام فقط من اأجل حمل الأغرا�ص 

ونقلها من باب اإىل باب، وفجاأة فتح الباب لهذا الق�شم، واإذا اأمامي درج طويل يوؤدي 

الدرج  اإياها على مراحل، و�شعدت  الأغرا�ص حامالً  الثاين دخلت ومعي  الطابق  اإىل 

طبعاً،  مغلق  باب  اإىل  و�شلنا  حتى  الثاين  الدرج  ن�شعد  وبداأنا  نهايته،  حتى  الطويل 

نزلت و�شعدت الدرج عدة مرات بهذه القيود حتى اأنقل اأغرا�شي لأن القاعدة تقول 

“�شاعد نف�شك بنف�شك”.
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الق�شم،  اأ�شمع �شيئاً خارج هذا  ل  اأ�شبحت طبعاً  الباب  البداية من هذا  بدخويل يف 

ول اأرى اأّي �شيء، عزلة تامة ووح�شة حقيقية، ل اأعرف! خفُت قليالً، وزاد اخلوف 

عندما ُفتح الباب الثاين، ودخلت اإىل هذا الق�شم، وكان اأمامي م�شوؤول الق�شم وبع�ص 

هذا  كان  دو�شة...  مو�شيقى،  يتحدثون،  اأنا�ص  اأ�شوات  �شمعت  ولكنني  ال�رشطة، 

الق�شم قدياً جداً، وكل �شيء فيه قدمي: جدران مهرتئة، وموا�شري �شدئة، وعليها كل 

اأنواع العفن. 

الق�شم عبارة عن �شبع ع�رشة زنزانة، بجانب باب الدخول فوراً يكون اأمامك جدار، 

وهو عبارة عن اجلدار اخللفي لإحدى الزنازين، على ييني كانت اأربع زنازين على 

�شف واحد، اأبوابها مقابل اجلدار اخللفي للزنازين الأخرى، الزنزانة الأوىل والثانية 

والرابعة،  الثالثة  الزنزانة  عن  يف�شلهما  كباب  حديدي  فا�شل  بينهما  املمر  اآخر  يف 

الغ�شيل،  لغ�شل  مغ�شلة  بها  توجد  خا�شة  غرفة  عن  حديدي  باب  اأي�شاً  يف�شلهما 

مّت  دخلت  عندما  الق�شم،  يف  كخادم  يعمل  مدين”  “�شجني  عامل  بها  يتواجد  ومكان، 

اإدخاله داخل هذه الغرفة، واإغالقها عليه، طبعاً هذه الأمور تعرفت عليها لحقاً، هذا 

على اجلهة اليمنى، وعلى اجلهة الي�رشى حيث �شاأ�شري توجد غرفة لل�رشطي يجل�ص 

ال�رشطي فيها وحوله �شا�شات يراقب من خاللها كل الق�شم عب كامريات مزروعة يف 

كل املمرات من الق�شم، ويف ال�شاحة ال�شغرية التابعة للق�شم التي يخرج اإليها �شجناء 

ال�رشطة توجد زنزانة خم�شة،  العليل!!؛ بجانب غرفة  الهواء  الق�شم لكي ي�شموا  هذا 

مغلقة  وهي  الأغرا�ص،  لو�شع  كمخزن  زنزانة  وبجانبها  �شتة،  زنزانة  وبجانبها 

متاماً، وبجانب هذا املخزن مكتب �شغري يجل�ص داخله م�شوؤول الق�شم وعنده وحوله 

ملفات الأ�رشى، واأمام هذا املكتب زاوية مفتوحة متر من خاللها لكي ت�شل اإىل اجلهة 

الأخرى من الق�شم، وهي �شف واحد والزنازين بجانب بع�شها البع�ص من زنزانة 

�شبعة حتى زنزانة �شبعة ع�رش؛ اآخر الق�شم ت�شري يف ممر �شيق عر�شه تقريباً 1.5م، 

اأمام اأبواب هذه الزنازين جدار مغلق متاماً اإل من �شباكني يف هذا اجلدار “�شباك اأوله 

و�شباك و�شطه”، وعليه جميع و�شائل احلماية. 

الغليظة  باملوا�شري  مليء  مهرتئ،  فيه  �شيء  كل  جداً،  قدياً  كان  الق�شم  فعالً! 

املعلقة على اجلدران ويف الأعلى، اأر�شية الق�شم قدية، بالطه قدمي، وغالبيته مك�رّش، 
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 النظرة الأوىل لهذا الق�شم تكفي لأن متالأ قلبك بالكاآبة والت�شاوؤم، وتوحي اإليك باأنك يف

ق�شم خا�ص. 

هذه  اأبواب  ع�رش،  �شبعة  رقم  زنزانة  الق�شم،  اآخر  يف  الأخرية  هي  زنزانتي  كانت 

الزنازين مغلقة متاماً اإل من فتحة يف الو�شط يتم فتحها من اأجل تدخيل الأكل، اأو اأي 

اإغالقها فوراً  يتم  م�شبكة  الأ�شري، وفتحة علوية �شغرية جداً  اأو تقييد  اأخرى،  اأمور 

ال�شاحة يف و�شط  با�شتمرار، مكان  اأي �شجني، فهي مغلقة  اأو خروج  مبجرد دخول 

هذا املمر، وهي عبارة عن م�شاحة خارج الق�شم م�شافة له م�شاحة مربعة مب�شاحة 

باأ�شالك و�شبك  الأعلى  من  الق�شم، مغلقة متاماً خ�شو�شاً  باب يف داخل  لها   ،
2
3.5م

اأكرث من كامرية مراقبة، ملراقبة كل حركات الأ�شري، طبعاً  طبقات وطبقات، بداخلها 

يتم اخلروج لها �شاعة واحدة كل يوم بناء على جدول ي�شعه م�شوؤول الق�شم. 

عندما و�شلت اإىل جانب زنزانتي، وبعد فتحها دخلت اإليها، واأغلق ال�رشطي الباب، 

وقاموا بفك قيودي، وكنت بغاية التعب واجلوع، كنت كمن يدخل على قب، ما هذه 

الزنزانة املغلقة متاماً! و�شخة اجلدران، مهرتئة جداً، وخالية من اأي �شيء اإل خزانة 

حديد على الأر�ص، وفر�شة اإ�شفنجية قدية بدون غطاء، كانت حارة جداً، ول يوجد 

جمال لدخول الهواء �شوى من جهة احلمام، فتحة �شغرية تدخل منها موا�شري املياه، 

منه  طلبت  ح�رش  وعندما  ال�رشطي،  ياأتي  لكي  الزنزانة  هذه  باب  على  اأطرق  اأخذت 

اأنه  فاأخبين  بارداً  ماءاً  اأ�رشب  اأن  اأريد  فكنت  ماء،  قنينة  يح�رش  واأن  تنظيف،  مواد 

الثالجة مكتوب عليها  قنينة م�شبقة موجودة يف  اأن تكون يل  لأنه يجب  ي�شتطيع،  ل 

اأن يدبر يل  اأنه �شيحاول  اأختنق، فاأخبين  ثائراً وغا�شباً، واأكاد  رقم زنزانتي، كنت 

وكنت  املاء،  با�شتخدام  الزنزانة  هذه  يف  بالتنظيف  تعبي  من  الرغم  على  بداأت  قنينة. 

الأوىل  اللحظات  كانت  فعالً  عورتي،  ي�شرت  ما  اإل  مالب�شي  خلعت  قد  احلر  �شدة  من 

قا�شية جداً على الرغم مما كنت اأرى نف�شي اأنني اأحتلى به من �شخ�شية مرحة، اأو ما 

اأملكه من قوة اإرادة، لكن �شدقاً! كان هذا الق�شم كل ما فيه يوحي بالكاآبة، وما زالت 

هذه اللحظات �شاخ�شة يف ذاكرتي على الرغم من مرور كل هذه الأعوام، وعلى الرغم 

مل  نف�شي،  على  الأ�شعب  من  كانت  اللحظات  تلك  لكن  جديد،  من  للعزل  عودتي  من 

يكن معي يف زنزانتي �شيء، كنت اأ�شعر اأنني فعالً غادرت احلياة مبفهومها العادي، 
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وكيف!  اأين  من  اأعرف  ل  بعيد،  من  تاأتي  اأ�شمعها  واأحاديث،  اأ�شوات  ت�شلني  كانت 

اأو موقعها، وكل ما  اأنا بال�شبط، ول حتى رقم زنزانتي،  اأين  اأكن اأعرف  اأنا مل  حتى 

حدثتكم به �شابقاً عرفته لحقاً بعد مرور الأيام والأ�شابيع، واأ�شبحت اأتعرف جيداً 

على حميطي، واأ�شتفيق من هذه ال�شدمة. 

كنت ال�شجني الوحيد الأمني يف هذا الق�شم، وجميع َمن حويل �شجناء جنائيون عرب 

ويهود، وجميع ق�شاياهم من اأخطر الق�شايا التي ل ت�شمح لهم كجنائيني بالتواجد 

مع اأ�شدقائهم يف باقي الأق�شام، لأنهم يعدون حتى عند اجلنائيني اأ�رشى منبوذين، 

لذلك يتم و�شعهم يف ق�شم العزل، كل اأ�شري يف زنزانة لوحده حلمايته، كانت الأغلب 

ال�رشطة  مع  بالتعامل  متهم  الآخر  والبع�ص  جن�شية،  واعتداءات  اغت�شاب،  ق�شيته: 

كانوا  الق�شم،  هذا  يف  وزمالئي  رفقائي  كانوا  من  هوؤلء  ك�شفهم،  ومّت  كجوا�شي�ص، 

جمانني اأقرب من كونهم اأ�شخا�شاً عاديني، جميعهم كان مدمناً على املخدرات، ليلهم 

نهار، ونهارهم ليل، دائمي الطرق على الأبواب، م�شاكلهم ل تنتهي، لغتهم الوحيدة 

وجود  لها  لي�ص  بهم،  خا�شة  باألفاظ  وال�شتم  ال�شب  البع�ص  بع�شهم  مع  التعامل  يف 

واألفاظهم  لغتهم  لهم  عليها،  املتعارف  الب�رش  لغة  من  ولي�شت  العادية،  القوامي�ص  يف 

من  ولو  النا�ص  هوؤلء  وعلى  احلياة  هذه  على  اأتعرف  بداأت  وح�رشتي  واأ�شلوبهم. 

بعيد، كنت اأ�شرتق ال�شمع لعلي اأ�شمع من يتحدث بلغتي، وفعالً تناهى ل�شمعي كلمات 

بالعربية من بعيد، فاأخذت اأنادي كغريق عرث على منقذ، ولكن ل حياة ملن تنادي! حتى 

ظننت اأنني كنت اأتخيل، اأو كاأنه حلم، اأو متنيات كنت اأمتناها، فكففت؛ وكان ال�رشطي 

ياأتي كل ربع �شاعة اأو اأقل، ي�شل عندي ينظر اإيلّ، ول يتحدث، ويذهب، ويغادر، وكاأنه 

نظام اأو قانون مفرو�ص عليه، اأو لعله التعامل القائم مع القادمني اجلدد.

ع�شام:

كل  كنت  اجلديد؛  عاملي  لكت�شاف  املتكررة  املحاولت  من  اأياأ�ص  مل  ذلك،  مع 

اأقول: كنت  اأذكر  زلت  وما  عاٍل،  ب�شوت  اأنادي  كنت  يجيب،  اأحد  ول  اأنادي،   فرتة 

اأبو ال�شباب، يف َحَدا ُهون! واأخرياً جاء اجلواب من م�شافة قريبة، من �شخ�ص ا�شمه 

و�شول  بفعل  املتقطعة،  الأحاديث  بع�ص  معه  تبادلت  جنائي”،  “�شجني  ع�شام 

من  قريباً  ي�شل  اأن  اأو  معي،  يتحدث  اأن  ممنوع  اأنه  ذلك  من  فهمت  فقد  ال�رشطي، 
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ولكن  وال�رشقة،  بالقتل  متهماً  القد�ص،  من  جنائيّاً  �شجيناً  ع�شام  هذا  كان  زنزانتي، 

له م�شاكل كثرية مع ال�شجناء يف الأق�شام، لذلك مّت و�شعه يف ق�شم العزل. وكان هذا 

ال�شجني عامالً يتم اإخراجه من زنزانته لكي يقوم بالتنظيف والغ�شيل وتوزيع الأكل 

الذين  الأ�شخا�ص  اأن  الأق�شام  هذه  يف  عليه  املتعارف  اأو  العادة  ويف  امل�شاجني،  على 

يعملون يف هذه الأعمال اأ�شخا�ص يتم اختيارهم من قبل جهاز الأمن يف ال�شجن “يعني 

وظيفة،  من  اأكرث  لهم  وتكون  ال�شجن”،  يف  ال�شتخبارات  م�شوؤول  خدمة  يف  يعملون 

واأهمها نقل كل اأخبار ال�شجناء اإىل امل�شوؤول الأمني، وي�شمونهم عندنا يف هذه الأق�شام 

وعرف  نف�شي،  على  عّرفته  بعدما  ع�شام  اأخبين  املهم  النظافة.  عمال  اأي  “اخلليا” 
ا�شمي طبعاً، اأخبين اأنهم طلبوا منه عدم احلديث معي، بل عدم القرتاب من زنزانتي، 

وقاموا بو�شع خط اأحمر قبل الو�شول اإىل زنزانتي لكي يكون وا�شحاً لل�رشطي يف 

اأنا  كامريا املراقبة يف حال جتاوز ع�شام هذا اخلط فينادي عليه، اأو ياأتي فوراً، طبعاً 

للفورة  خرجت  عندما  الثاين  اليوم  يف  ذلك  من  تاأكدت  لكن  الأمر  بداية  يف  اأ�شدقه  مل 

اأي لل�شاحة، املهم اأن ع�شام هذا كان يتحدث معي من بعيد، يقف اأمام زنزانة اأخرى 

وَمن  الزنازين،  عن  فاأخبين  الق�شم،  يف  �شيء  كل  عن  بنهم  اأ�شاأله  وكنت  ويحدثني، 

�شيئاً،  اإعطائي  عدم  منه  طلبوا  واأنهم  زنزانته،  وعن  يهودي،  وَمن  عربي  وَمن  فيها 

الق�شم.  يف  اجلماعية  الثالجة  من  املاء  اأو  ال�رشطي  طريق  عن  �شي�شلني  الأكل  حتى 

امل�شتطاع،  بقدر  �شي�شاعدين  اأنه  واأخبين  جداً،  اآن�شني  ممتعاً  حديثه  كان  �شدقاً 

واجليد اأنني كنت اأملك بع�ص املعرفة يف التعامل مع هوؤلء النا�ص قبل قدومي للعزل 

ب�شبب نزويل املتكرر للمحاكم، والنزول يف حمطة انتظار �شجن اآخر يكون فيه ق�شم 

الق�شم جنائيون واأمنيون،  “معبار” للمرور من �شجن ل�شجن، ويكون يف هذا  ا�شمه 

وهوؤلء النا�ص تعاملهم معك يكون مرهوناً اأو مربوطاً مبدى ا�شتفادتهم منك، وكانوا 

التي تخّفف  الوحيدة  التي كانت و�شيلتهم  ال�شجائر  ي�شتفيدون منا بح�شولهم على 

لذلك كانوا مقابل عدد  املالية تعي�شة،  اأو�شاعهم  عنهم عدم وجود خمدرات. وكانت 

من ال�شجائر م�شتعّد اأحدهم بيع ما يلك من مالب�ص اأو اأ�شياء اأخرى، وكنت اأعلم اأن 

ع�شام هذا ُينّي نف�شه باحل�شول مني على �شجائر، اأو بع�ص من اأغرا�ص الكنتينا، 

ومعرفتي للمعادلة �شّهلت علّي كثرياً من التعامل، وفعالً كان يوجد معي بع�ص علب 

ال�شجائر، واأي�شاً كان وقتها يتم اإعطاء ال�شجني كل يوم ثالث �شجائر، لذلك طلب مني 
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اأن اآخذها من ال�رشطي، واأل اأخبهم اأنني ل اأدّخن، وهو بطريقته ي�شتطيع بعد ذلك 

اأخذها مني. �شيكون لع�شام هذا ذكر كثري يف هذه الفرتة، لأنه فعالً �شاعدين كثرياً يف 

التعرف على هذا الق�شم، و�شاعدين كثرياً يف و�شول كثري من الأ�شياء اإىل زنزانتي التي 

كانت ممنوعة عني، بل كان و�شيلتي للتوا�شل مع العامل اخلارجي.

اإيذاء و�شمود:

كان م�شوؤول هذا الق�شم م�شوؤول يهودي ا�شمه “يورم”، وكان �شابطاً عن�رشياً 

دروز،  وبع�شهم  يهود  بع�شهم  املتواجدون  ال�رشطة  وكانت  �شيئاً،  وتعامله  جداً، 

وكانوا منهم من يتعامل معك ب�شكل جيد، ومنهم َمن هو ال�شيء، ومنهم من هو اأ�شواأ، 

تعود لطبيعة ال�شخ�ص. 

وهذه الأ�شياء يتعرف عليها الأ�شري مع الفرتة، لكن الأ�رشى الذين مبثل و�شعي 

 نف�شيّاً ملثل 
ً
يعرفونها جيداً، واأي�شاً ل يتوقعون معاملة ح�شنة من اأحد، لذلك كنت مهيّاأ

هذه املعاملة ال�شيئة التي لن تفرق عندي.

كان النظام عندي اأو قانونهم يف التعامل معي يف الفرتة الأوىل هو اقتحام زنزانتي يف 

اأي وقت ليالً ونهاراً، حتى قبل ال�شبح، مرات كثرية، فقط من اأجل القتحام والتنكيل 

تو�شيل  نف�شه  الوقت  ويف  معينة،  حياة  منط  على  وتعويدي  اإرهابي  اأو  والإزعاج، 

ر�شائل يل باأنهم ي�شتطيعون عمل اأي �شيء معي يف ق�شم كهذا، لذلك كنت اأجتاهل كل 

ت�رشفاتهم، وكاأن الأمر خب خري، هذا ظاهرياً! لكن حقيقة الأمر كنت مزعوجاً جداً 

انتظام  وعدم  الليل،  يف  وخ�شو�شاً  م�شتقر،  غري  و�شع  يف  اأعي�ص  كنت  فقد  ذلك،  من 

النوم اإ�شافة اإىل و�شع الق�شم املزعج جداً، وغري املريح، ولكن و�شع الق�شم �رشعان 

اأما ت�رشفاتهم ال�شتفزازية امل�شتمرة  التاأقلم معه، والتعود على هذه احلياة،  ما يتم 

�شتكون  اأي ت�رشف  لأن  واأع�شابي ب�شورة كبرية،  نف�شي  ل�شبِط  اأحتاج  هذه كنت 

نتائجه �شلبية على حياتي وعلى �شخ�شي كالعتداء علّي بال�رشب مثالً، وهذا حدث 

وهو  الأمر،  ا�شتمر  متوا�شل.  عام  لفرتة  الق�شم  هذا  يف  علّي  مفرو�شاً  كان  كثرياً، 

اإبقائي مقيّد الأقدام واليدين، حتى يف ال�شاعة التي يتم اإخراجي فيها لل�شاحة من اأجل 

التنف�ص، والتي كنت اأ�شتغلها يف لعب الريا�شة. كانوا، وخ�شو�شاً �شباحاً، يخبونني 

بتح�شري نف�شي للخروج لل�شاحة ب�شكل �رشيع، وبعدها فوراً ياأتي م�شوؤول الق�شم 
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مع �رشطيني اأو اأكرث، ويتم تقييد يدّي من اخللف من فتحة الباب، وبعدها يتم فتحه 

بها  يوجد  ل  وهي  والفح�ص  للتفتي�ص  للزنزانة  ويدخلون  اأقدامي،  تقييد  فوراً  ويتم 

املرة  ال�شباح  يف  اليوم:  يف  مرتني  يتم  املباغت  غري  الر�شمي  التفتي�ص  هذا  لكن  �شيء، 

اأطالب  وكنت  زنزانتي.  من  جداً  قريبة  هي  التي  للفورة  يخرجوين  اأن  وبعد  الأوىل، 

وقتها باأغرا�ص، اأقلها �رشاء مروحة، وكنت دائماً اأقابل بالرف�ص من م�شوؤول الق�شم 

الذي اأخبين اأي �شيء اأريده يجب تقدمي طلب له، وهم يفح�شونه، فقط م�شموح يل 

ال�رشطي،  عند  و�شعها  يجب  التي  املعلبات  وبا�شتثناء  الكنتينا،  اأغرا�ص  �رشاء  الآن 

واأطلبها منه اإن احتجت، ويقوم هو بفتحها، وو�شعها يف �شحن واأخذ الفارغ، اأي�شاً 

اأخبين وقتها بخب منعي من الزيارة، يعني ل �شيء جديد.

وحول القيود هذا اأمر يتعلق بقرار من قيادة املنطقة، كانت اأحاديثي معهم م�شتمرة 

الأول  خروجي  كان  بالرف�ص،  اأقابل  وكنت  �شيء،  اأي  لتح�شيل  الفرتة  هذه  طوال 

لل�شاحة يف اليوم الثاين لقدومي �شباحاً بعد اإنهاء عملية التفتي�ص والفح�ص للزنزانة 

التي كانوا اأنف�شهم يتاأذون جداً من حّرها عندما يدخلون لفح�شها، ووعدوين وعداً 

�شنبور  وبداخلها  مراقبة،  كامريتا  بها  اأخبتكم  كما  كانت  ال�شاحة  طالوؤها؛  يتم  اأن 

ال�شاحة وبعدما  الأقدام، والأيدي من اخللف، ويف  ال�شاحة مقيد  لهذه  اأدخلوين  ماء، 

اأغلقوا الباب، ومن الطاقة مّت حتويل القيود من اخللف اإىل الأمام، كان خروجي الأول 

لها فح�ص وا�شتك�شاف. 

ريا�شة على الرغم من القيود:

كنت يف هذه الفورة اأو ال�شاحة التي هي جزء من الق�شم بجانب زنزانتي اأمكث فيها 

اأبقى  الزنزانة،  اإىل  يعيدين  لكي  ال�شابط  ياأتي  اأن  انتظار  يف  اأكرث  ومرات  �شاعة،  ملدة 

طوال هذه الفرتة مقيد الأقدام والأيدي، وا�شتمر هذا الو�شع ملا يقارب العام ومع ذلك، 

وكنوع من اأنواع التحدي لهذه ال�شيا�شة، واأي�شاً ك�رشاً لقيود نف�شي، كنوع من اأنواع 

التحدي لنف�شي لكيال اأ�شعف، اأو اأهزم من هذا التنكيل، وخ�شو�شاً اأن هذه ال�شاحة 

مراقبة بالكامريات، لذلك كان قراري البدء يف ممار�شة الريا�شة، وخ�شو�شاً اجلري، 

لذلك كنت اأخرج جمّهزاً نف�شي بـ“البوت واجلرابني الثقيلة وبنطال ريا�شة طويل”، 

كل ذلك حتى اأ�شع قيود الأرجل فوق هذه الأ�شياء فتحمي �شاقي من اأن تتاأذى نتيجة 
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الحتكاك الذي يحدث مع القيود، والذي يزيد ب�شكل كبري جداً عند امل�شي واجلري. 

وكنت اأجري بطريقة عجيبة غريبة، فقد كنت اأفتح قدمي بقدر طول اجلنزير احلديدي 

يف  واأ�شتمر  اأقوم،  كنت  ولكني  وتاأذيت،  وقعت،  ما  وكثرياً  اأقدامي،  بني  يربط  الذي 

اجلري، ومع الفرتة اأ�شبحت اأتقن هذه الطريقة يف اجلري، واأ�شبحت نادراً ما اأ�شقط 

األعب متارين على ح�شب ما ت�شمح به  اأجري ع�رشين دقيقة، وبعدها  اأر�شاً، وكنت 

من  اأملكه  ما  اأكت�شف  كنت  وكاأنني  فعالً،  غريباً  التحدي  كان  والأقدام.  الأيدي  قيود 

قوة واإرادة وت�شميم على اأن اأبقى قوياً على الرغم من كل �شيء، حتى اإنني يف كثري 

التعجب  عالمات  األحظ  كنت  ال�شاحة  من  لإرجاعي  ياأتون  كانوا  عندما  الأحيان  من 

مع  الريا�شة  ممار�شة  ت�شتطيع  كيف  ي�شاألونني:  ومرات  عيونهم،  يف  وال�شتغراب 

اأ�شحك  اأكون قد قمت بفتحها، وكنت  اأن  من  القيود، ويفح�شونها جيداً، خوفاً  هذه 

كيف  اأعرف  ل  لأنني  نف�شي،  على  اأ�شحك  كنت  �شدقاً  نف�شه  الوقت  ويف  عليهم، 

اأ�شتطيع ممار�شة الريا�شة واأنا بهذه القيود التي كانت على الرغم من كل حماولتي 

للمحافظة على �شاقي اإل اأنني كنت اأتاأذى، فكثرياً ما عدت اإىل زنزانتي و�شاقي تنزف 

دماً، ولكن كنت اأ�شتمر. وكنت كما يقال عندنا بلغة الأ�رشى يف بداية اعتقايل “ما زالت 

نف�شي،  ومكنونات  طاقتي،  كل  با�شتنفار  بداأت  قد  فعالً  كنت  لذلك  حامية”،  راأ�شه 

واإعالن حالة ال�شتنفار العام لنف�شي، وبدء حياة التحدي وال�شمود وال�شخرية من 

كل ما اأتعر�ص له، وما �شاأتعر�ص له، وكنت متوقعاً الأ�شواأ يف ظّل هذه الأجواء؛ ق�شم 

بهذا ال�شكل، وا�شتفراد كامل بي كاأ�شري، وفر�ص عقوبات وقوانني، وكاأنهم اختزلوا 

قانون العقوبات يف كل ال�شجون، واأح�رشوين لكي ُتفر�ص علي، اأعي�ص لوحدي، ول 

بيني  توا�شل  اأي  عن  كامل  انقطاع  اأمني،  كاأ�شري  معه  التحدث  اأ�شتطيع  اأحد  يوجد 

و�شٌع  نهائياً،  لالأهل  زيارات  ل  كاإن�شان،  حتى  اأو  كاأ�شري  حميطي  من  اأحد  اأي  وبني 

ا�شتفزازّي م�شتمر، ومعاملة غاية بال�شوء، واأو�شاع قد �رشحتها، فكنت بني اأمرين: 

اإما اأن اأ�شعف فاأجد نف�شي قد ا�شت�شلمت لهوؤلء، وهذا له عواقبه الوخيمة، اأو اأحتدى 

احلياة  هذه  مع  والتاأقلم  اأ�شتطيع،  ما  بقدر  و�شعي  حت�شني  واأحاول  اإجراءاتهم،  كل 

اجلديدة، واخرتت الطريق الثاين، لذلك، كما قلت، كان الأمر حتدياً لنف�شي اأكرث من 

حتّد لهذه الظروف.
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الإ�رضاب عن الطعام: 

ثالثاً  فيه  اأعي�ص  الذي  عاملي  هي  عنها  �رشحته  مما  الرغم  على  زنزانتي  كانت 

وع�رشين �شاعة، لذلك كنت اأحاول دائماً املحافظة على نظافتها بقدر ما اأ�شتطيع، واأن 

يف  جهدي  كل  من  الرغم  وعلى  مرتب.  ب�شكل  فيها  املتواجدة  القليلة  اأغرا�شي  تكون 

التخل�ص من جميع �شكانها، والذين كانوا يزاحمونني  اأ�شتطع  نظافتها وترتيبها مل 

فيها على كل �شيء حتى على فر�شة النوم، وعلى الأكل حتى على اأغرا�شي القليلة، 

اأكرث؛  اأجهله  اأمر�ص منها، وما  التي  اأنواع واأ�شكال من احل�رشات  ال�شكان هم  هوؤلء 

الزنزانة  لهذه  الأ�شليني  ال�شكان  ال�رشا�شري، فهم كانوا  راأ�ص هذه احل�رشات  وعلى 

لهم.  نهاية  ل  كبرية  جمموعات  �شكل  على  زاوية  كل  ويف  مكان،  كل  يف  يتواجدون 

يف  “املجازر”  وارتكابي  وبينهم،  بيني  كانت  التي  املطاردات  كل  من  الرغم  وعلى 

ت�شمح يل  اأ�شياء م�شاِعدة  اأنه ل يوجد  التغلب عليهم، وخ�شو�شاً  اأ�شتطع  حقهم، مل 

اأوكارهم  مداهمة  عن  وكففت  املالحقة  اأوقفت  الوقت،  مرور  مع  لذلك  بالنت�شار. 

ا�شتخدام  اأو  مني،  القرتاب  اأو  اأمامي،  باملرور  يتجراأ  من  على  بال�شتقواء  واكتفيت 

ج�شدي كممر له، هوؤلء مل اأ�شتطع الت�شامح معهم! اأما ما دون ذلك فقد وافقت على اأن 

ي�شاركني حياتي. ياأتي بعدهم النمل ال�شغري والكبري؛ ولكن اأكرث هذه احل�رشات التي 

كانت تزعجني والتي مل اأ�شتطع التاأقلم معها هي الذباب “كنت يف بداية الأمر اأك�ّشه، 

فاإذا بل�شان حاله يقول: ِك�ْص اإنت”، اأعطيته فر�شة مرة ومرتني واأكرث، لكن �شعرت اأنه 

قد “ا�شتوطى حيطي” يعني: ا�شتهبلني، فواجهته بالعنف ال�شديد، والقتل الذي زاده 

ح�رشات  وهناك  له.  مواجهتي  وا�شتمرت  اأ�شت�شلم،  مل  ذلك  مع  لكنني  علّي،  هجوماً 

اأياماً ثم املغادرة. واأخطر  اأو للبقاء  اإما مروراً،  اأقل عدداً كانت تاأتي لزيارتي،  اأخرى 

الأ�شياء التي كانت ت�شكن معي يف الزنزانة هي اجلرذان التي كانت تخرج من الدورة، 

�شتيقظ على �شوتها يف الزنزانة، لذلك كنت قبل النوم اأغلق فتحة الدورة بقنينة ماء 
َ
واأ

حتى ل اأ�شمح لها باخلروج والتجول، واأحتّمل �شوت حماولت قر�شها للقنينة من 

الأ�شفل. هوؤلء كانوا من ي�شاركونني ال�شكن يف زنزانتي، ومع الوقت وجدت نف�شي 

ل اأنزعج من هوؤلء ال�شكان. 

كان هذا الو�شع القائم يحتم علّي اتخاذ اإجراءات معينة من اأجل حت�شني و�شعي، 

ال�شباب،  اأحد  مقابلة  من  اأمتكن  لها  طريقي  يف  لعلي  للمحكمة  خروجي  اأنتظر  لذلك 
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ت�رشف  اأّي  اأت�رشف  مل  لذلك  بال�شدفة.  ولو  الطعام،  عن  الإ�رشاب  بنيتي  واإخباره 

خالل اأيامي الأوىل التي امتدت ل�شهر تقريباً، خالل هذا ال�شهر اأو هذه الفرتة مل اأكّف 

عن املطالبة من كل ال�شخ�شيات امل�شوؤولة التي كانت تاأتي عندنا يف هذا الق�شم �شواء 

للتفقد اأم للفح�ص اأم للت�شفي، وكانوا جميعهم يقفون عندي على الباب، وكنت اأحتدث 

معهم على ح�شب ما اأ�شتطيع ب�شبب اأنني ل اأتقن اللغة العبية، وبع�شهم اأو الأغلب 

فيهم كان يفهم العربية، لكنه كان يتحدثها ب�شعوبة. وعلى الرغم من ذلك مل اأ�شتفد 

اإل  يلك  ل  �شجني  بني  مكا�رشة  عملية  عن  عبارة  اأنه  وا�شحاً  الأمر  وكان  اأحد،  من 

اإرادته و�شموده واإدارة فا�شية متلك كل الإمكانيات املادية التي ت�شخرها من الأ�شا�ص 

من اأجل حتطيم نف�شياتنا، وك�رش اإرادتنا كاأ�رشى، وكان هذا وا�شحاً، فقد ا�شتمرت 

حياتي، واأخذت يوماً بعد يوم اأتعرف على الو�شع عندي يف الق�شم جيداً، واأ�شبح يل 

معارف، كنت مرات اأنادي عليهم من بعيد �شواء عرب اأم يهود، وتوطدت عالقتي مع 

العامل “ع�شام” الذي كان يحاول م�شاعدتي بقدر ما ي�شتطيع، وخ�شو�شاً يف زيادة 

كمية الأكل التي كانت تاأتي عن طريق ال�رشطي.

من  اأكرث  على  اأنزل  كنت  لذلك  موقوفاً،  اأزال  ما  كنت  العزل  يف  و�شعي  مّت  عندما 

حمكمة، كانت حمكمة يف بيت اإيل بالقرب من رام اهلل، وكنت اأخرج اإليها ب�شكل خا�ص، 

واأعود يف اليوم نف�شه، وطول اليوم اأبقى مقيّداً مو�شوعاً يف البو�شطة، ل اأنزل حتى 

لق�شاء حاجتي، فقط يتم اإنزايل وقت املحكمة، وبعدها اأعود بالبو�شطة التي تعود فوراً 

لل�شجن. وكنت با�شتمرار على م�شاكل مع هذه الوحدة اخلا�شة التي كانت تاأخذين، 

ونادراً ما عدت اإىل ال�شجن دون اأن يكونوا قد اعتدوا علّي بال�رشب واأنا مقيد. ومل يكن 

اأمامي ما اأ�شتطيع فعله، حتى الحتجاج على ذلك يف املحكمة اأو يف ال�شجن عند عودتي 

بقدر  وحاولت  الحتجاج،  عن  توقفت  لذلك  الكرتاث،  وعدم  بالتجاهل  يقابل  كان 

الثانية  اأتعر�ص لل�رشب. واملحكمة  امل�شتطاع عدم ال�شتجابة ل�شتفزازاتهم حتى ل 

كنت اأنزل على حمكمة اإيرز بجانب غزة، ولكي اأ�شل اإىل هذه املحكمة كنت اأنزل قبل 

املحكمة بيوم مع البو�شطة العادية، “والبو�شطة هي ال�شيارات التي يتم نقل الأ�رشى 

فيها كل يوم بني ال�شجون واإىل املحاكم”، وعلى الرغم من هذه البو�شطة العادية فاإنه 

و�شع  يتم  �شغرية  زنزانة  عن  عبارة  خا�ص  جزء  البا�ص،  هذا  داخل  يف  فيها،  يوجد 
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املعزول اأمثايل فيها بحيث ل يختلط مع الآخرين، لكن ي�شتطيع اأن يتحدث اإليهم من 

ال�شجناء  مع  الأحاديث  لتبادل  كثرية  فر�ص  هناك  وكانت  الظرف،  ح�شب  على  بعيد 

داخل هذه البو�شطة.

كنت اأنزل اإىل ع�شقالن ال�شجن الذي كنت فيه �شابقاً، لذلك فور خروجي اإىل املحكمة 

وركوبي البو�شطة حتدثت مع الأ�رشى من بعيد، واأخبتهم اأنني ذاهب اإىل املحكمة، 

و�شاأنام يف ع�شقالن، ف�رشوري اأن يتم اإبالغ ال�شباب يف ال�شجن بذلك، ويحاولوا مع 

مدير ال�شجن لكي يقابلوين! واأخبتهم اأن يجهزوا يل بع�ص الأغرا�ص التي اأحتاجها، 

وخ�شو�شاً مروحة وبع�ص الكتب والكنتينا. وفعالً، وبحمد اهلل، و�شلت ر�شالتي اإىل 

ال�شجن لإح�شاري ومقابلتي، وكنت يف ع�شقالن  الذين �شغطوا على مدير  ال�شباب 

موجوداً يف ق�شم الزنازين لكي اأنام ليلة قبل خروجي للمحكمة �شباح اليوم الثاين، 

واإذا ب�شابط ياأتي اإيلّ يف الزنزانة، ويطلب مني اخلروج معه، واأخذين اإىل مكاتب الإدارة، 

املعتقل  ممثل  عنده  ويجل�ص  “فباي”،  ا�شمه  كان  الذي  ال�شجن  مدير  وجدت  وهناك 

اأفرج عنه يف اأحد قيادات حركة فتح، والذي  الناجي ممثل �شجن ع�شقالن، وهو   اأبو 

وبعد  طري.  اأبو  حممد  وال�شيخ  جبارين  زاهر  حما�ص  وممثل  الأحرار،  وفاء  �شفقة 

ال�شالم جل�شت، وحدثتهم اأمام املدير عن كل �شيء، وعن و�شعي، وظرويف، وبعدما 

�شمعوا ا�شتطاعوا اأخذ وعد من مدير �شجن ع�شقالن اأنه �شيح�رش بنف�شه اإىل �شجن 

الرملة للحديث مع مدير ال�شجن هناك، واعداً بتح�شني ظرويف. وكان ذلك امت�شا�شاً 

ال�شجن  يف  عنده  ت�شعيد  حدوث  من  وخوفاً  ظرويف،  �شمعوا  بعدما  الأ�رشى  لغ�شب 

من قبل الأ�رشى، ووافق على اأن اأ�شتلم بع�ص الأغرا�ص مثل مروحة وكتب واأغرا�ص 

�رشاوؤها  يتم  والتي  والتموين،  البقالة  مواد  من  الأ�رشى  لوازم  م�شدر  وهي  كنتينا، 

يف  �شجني  اإىل  عدت  وفعالً  بذلك.  اللقاء  وانتهى  خا�شة،  اآلية  وفق  ال�شجن  داخل  من 

عزل الرملة ومعي هذه الأغرا�ص، التي مل ي�شمح باإدخال اأي �شيء منها، ومّت حجزها 

لكنهم  الأغرا�ص،  هذه  ا�شرتجاع  عديدة  مرات  وحاولت  الإدارة،  قبل  من  جميعها 

رف�شوا اأبداً بكل الطرق. لذلك مل يكن اأمامي اإل البدء بالإ�رشاب عن الطعام، وكان هذا 

اإ�رشابي الأول يف هذا الق�شم، وقد ا�شتطعت عن طريق العامل ع�شام تو�شيل معلومة 

لالأهل عب قيامه بالت�شال بهم، واأبلغهم اأنني دخلت يف اإ�رشاب مفتوح عن الطعام.
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ال�شيدة مانديال  موؤ�ش�شة  حمامية  لزيارتي  جاءت  اأي�شاً،  الفرتة  هذه   ويف 

بثينة دقماق، وهذه ال�شيدة كان لها ف�شل كبري يف م�شاعدتي يف هذه الفرتة الع�شيبة 

الإ�رشاب،  بداأت  قد  وكنت  لزيارتي،  جاءت  وقد  الق�شم،  هذا  يف  اأعي�شها  كنت  التي 

وعن طريقها مّت تبليغ الإعالم كموؤ�ش�شة، دخلت يف الإ�رشاب، واأنا اأعلم اأنني لوحدي 

�شاأواجه �شلف هذه الإدارة، ولكن كان ل بّد من اتخاذ خطوة كهذه، ومبجرد اإ�رشابي 

قاموا مب�شادرة كل اأغرا�شي يف زنزانتي، ومنعوين من اخلروج للفورة.

قد يظن البع�ص اأن خطوة الإ�رشاب عن الطعام خطوة �شهلة اأو ب�شيطة لذلك ُيْقدم 

اأقول من واقع جتربتي مع هذه  واأنا  راأي خاطئ جداً،  لالأ�شف  الأ�شري، وهذا  عليها 

الإ�رشابات التي هي موت حقيقي لالأ�شري، وخ�شو�شاً عندما يقدم عليها يف ظروف 

اأ�رشى يدخلون معه  ي�شاركونه،  اأ�شدقاء  له، ول  لوحده، ل توجد م�شاندة  كظرويف 

الأمور عوامل  اإعالم يغطي خطوته ويتحدث عنها... كل هذه  اإ�رشابه، كت�شامن  يف 

�رشورية للم�شاعدة، ولتق�شري عمر الإ�رشاب، كنت اأفتقدها، ودخلت اإ�رشابي واأنا 

اأعلم بذلك، واأعلن اأنني وحدي فقط من يتحمل امل�شوؤولية عن هذه اخلطوة الفردية، 

ولكنني كنت م�شطراً لها لأنه ل يوجد اأمامي غريها، وحدي من هيّاأ نف�شه، وح�رّشها 

ملثل هذه اخلطوة.

عندك”،  �شيء  يوجد  “ل  ال�شنوك  حياة  يف  و�شعوين  التنفيذ  بدء  قررُت  وعندما 

وبعد مرور 48 �شاعة يقومون بفح�ص طبي يومياً، وياأتي ممر�ص ومعه جدول لأيام 

ال�شهر، وكل يوم ي�شجل نتيجة الفح�ص، يتم فح�ص النب�ص، و�شغط الدم، والوزن، 

ودقات القلب، ويتم عمل مقارنة من يوم ليوم، وطبعاً يتم الفح�ص بقدومهم ليالً اإىل 

زنزانتي، ويدخلون عندي بعدما يتم تقييدي، احلمد هلل حافظت يف هذا الإ�رشاب على 

اأن تبقى معنوياتي مرتفعة، واإرادتي قوية، وحتى �شحتي واحلمد هلل كانت ممتازة، 

ووجدتها فر�شة وجاءت لكي اأخفف من وزين.

خالل فرتة الإ�رشاب، جاء عندي اأكرث من م�شوؤول من اإدارة ال�شجون، منهم من 

اأحد منهم كان على ا�شتعداد لال�شتجابة  كان يهّدد، ومنهم من كان ين�شح، واأبداً ل 

اأثناء  يف  قيودي  فك  اأم  اخللف  من  تقييدي  بعدم  اأم  اأغرا�شي  باإدخال  �شواء  ملطالبي 

ح�رش  اليوم  هذا  ويف  يوماً،  ع�رش  �شتة  يقارب  ما  الو�شع  هذا  ا�شتمر  لذلك  الفورة. 
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اإىل زنزانتي مدير �شجن ع�شقالن، وعلى ما يبدو اأن الأ�رشى يف ال�شجون اأجبوهم 

اأحد  اأو  جزء  هو  الذي  املدير  هذا  جاء  لذلك  قليالً،  ولو  عني  الإجراءات  تخفيف  على 

اأفراد اللجنة الأمنية العليا يف اإدارة ال�شجون التي بيدها ملفات املعزولني، وهي اللجنة 

امل�شوؤولة املبا�رشة عن اأمن اإدارة ال�شجون، جاء ودخل عندي يف الزنزانة، وبدون و�شع 

القيود يف يدي، كنت قد نحفُت جداً وبَدْت اآثار الإ�رشاب على وجهي وعلى ج�شمي، 

�شلّم علّي، وجل�ص، وحتدثنا، و�شاهد ظرويف، وحتدثت معه عن كل مطالبي. وكنت 

اأخبثهم، بل هو امل�شوؤول املبا�رش عن كل هذه الإجراءات  اأن هذا املدير هو  اأعلم جيداً 

امل�شوؤولية  هو  وحّملني  كثرياً،  حتدثنا  جيد،  ب�شكل  العربية  يتحدث  وكان  التنكيلية، 

عن وجودي يف العزل ب�شبب اإثارتي امل�شاكل واإجراء الت�شالت خارج ال�شجن، وكان 

ردي عليه بنوع من التحدي مرات، ومرات كانت الأحاديث تاأخذ طابع ال�شحك، يف 

اآخر اللقاء طلب مني، وبناًء على اتفاقية مع الأ�رشى اأن اأفّك اإ�رشابي، واأنه �شيحاول 

م�شاعدتي، رف�شت طبعاً، وكنت اأعتقد اأنه غري �شادق بذلك، و�شممت على موا�شلة 

معه  التفاق  مّت  اإ�رشاري  على  بناء  الأخري  ويف  مطالبي،  كل  حتقيق  حتى  الإ�رشاب 

اأ�شري با�شتثناء املعلبات  اأغرا�ص الكنتينا عندي، و�رشاء الكنتينا كاأي  اإدخال كل  على 

تبقى عند ال�رشطي لفرتة كاختبار، واإدخال الكتب واإدخال املروحة والتلفاز والبالطة 

واأدوات الكهرباء كراديو واأمور كهذه، واأ�شياء اأخرى تلزمني يف الطبخ، على اأن اأفك 

اإىل  القيود  بتحويل  تتعلق  التي  الأمور  وباقي  الأمور،  هذه  دخول  مبجرد  اإ�رشابي 

الأمام، وفك قيودي من الفورة هذه على ح�شب قوله اأنه ل ي�شتطيع اأخذ قرار مبا�رش 

اإعطائي  على  يوافق  ومل  تنفيذها،  على  ويعمل  امل�شوؤولني،  مع  �شيفح�شها  واأنه  بها، 

فرتة حمددة، لكن اكتفيت بوعد منه لإنهاء هذه الأمور، وانتهى اللقاء بذلك. وعلى ما 

يبدو اأنه مل يغادر ال�شجن اإل بعدما اطماأن اأنني قد اأوقفت اإ�رشابي لأنه اأ�رشف بنف�شه 

على دخول كل الأ�شياء املتفق عليها.

اأغرا�شي، بعد ما يقارب من �شهر ون�شف من وجودي يف العزل،  وجاءت اأخرياً 

�شعرت  عندي  عيد  يوم  اليوم  هذا  وكان  يوماً،  ع�رش  �شتة  ا�شتمر  اإ�رشاب  وبعد 

ال�شعور  اأجمل هذا  ما  اإ�رشابي مل يذهب هدراً،  اأن  انت�شار حققته، واحلمد هلل  باأول 

واإ�رشاراً  قوة  وزادين  بنف�شي،  الثقة  النت�شار  هذا  عّزز  الفرتة!  تلك  يف  ع�شته  الذي 

به  اأ�شتخدم  الذي  الأول  اليوم  هذا  وكان  واأو�شاعي.  ظرويف  وحت�شنت  وت�شميماً، 
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الطنجرة  كل  ب�رشب  احتفلت  �شاخنة  �شوربة  عليها  �شنعت  التي  الكهربائية  البالطة 

اأكن وقتها اأجيد �شناعة الأكل، لكنها كانت  التي ل اأعرف ماذا كان طعمها، لأنني مل 

حقيقية  مروحة  وحلّت  �شاخناً.  �شاياً  و�رشبت  �شاخنة،  كانت  اأنها  يكفي  جداً،  لذيذة 

مكان مروحتي اخلا�شة التي ا�شتخدمتها لأقل من �شهرين؛ فقد كنت اأ�شتخدم طول 

هذه الفرتة مروحة خا�شة اأ�شبح بيني وبينها عالقة حميمة واأكرث من خا�شة، فقد 

اأ�شّده، ويف الزنزانة كانت درجة احلرارة مرتفعة جداً، مل يكن هناك  كان ال�شيف يف 

جمال لدخول الهواء، لدرجة اأّن مرات كثرية كنت اأ�شعر بالختناق، لذلك متكنت من 

ا�شتخدام جلدة “غالف �شميك” لأحد الكتب، وا�شتخدمتها مروحة يدوية، كانت هذه 

ي�شرت  ما  اإل  العاري  ج�شدي  وحول  زنزانتي  يف  الهواء  لتحريك  الوحيدة  و�شيلتي 

العورة، مع اأن هذه لي�شت من عادتي، ولكن مل اأكن اأ�شتطيع و�شع �شيء على ج�شدي. 

ج�شدي،  حرارة  درجة  تخفيف  اأجل  من  �شاعة  ربع  كل  احلمام  اأدخل  تقريباً  وكنت 

وحافظت على هذه املروحة اليدوية طوال الفرتة حتى بعد دخول املروحة الكهربائية 

املتكررة التفتي�شات  اأو  التنقل  اأثناء  يف  مني  �شاعت  حتى  طويلة  لفرتة  بها   احتفظت 

التي كنت اأتعر�ص لها.

بعد فّك الإ�رشاب واحلمد هلل، والنجاح الب�شيط الذي اأجنزته بداأت اأعود حلياتي من 

جديد، وبداأت اأتعافى �شحياً، وحاولت ال�شتمتاع مبا مّت حت�شيله وخ�شو�شاً متابعة 

اأ�شعر  مل  موجودة،  غري  وكاأنها  املروحة  كانت  �شدقاً  لكن  التلفاز،  وبرامج  الأخبار 

بتغيري يف درجة احلرارة داخل الزنزانة، فقد كانت املروحة حترك الهواء ال�شاخن يف 

داخل الزنزانة الناجت �شواء من احلمام اأم النف�ص اأم الطبخ، ومل يكن هناك منفذ خلروج 

هذا الهواء ودخول هواء نظيف نقي، لذلك مل اأ�شعر باأهمية هذا الإجناز.

ظروف  حت�شنت  ظرويف  وبتح�شن  قليالً،  ولو  ظرويف  حت�شنت  هلل  احلمد  اإجمالً، 

وبع�ص  ال�شجائر،  بعلب  اأمّده  اأن  وبخبته  ا�شتطعُت  الذي  ع�شام”  املدين  “العامل 
اأغرا�ص الكنتينا، وهذا جعله يقّدم يل كثرياً من امل�شاعدات حول اإجراء ات�شالت مع اأهلي 

لالطمئنان عليهم، فقد كان يجل�ص بجانب زنزانتي وكاأنه يتحدث مع الزنزانة املجاورة 

يل، ويكون عنده التلفون العام للق�شم امل�شموح لالأ�رشى اجلنائيني با�شتخدامه، وكاأنه 

يت�شل على اأهله، وكنت اأزوده برقم اأهلي، ويت�شل بهم، وكنت اأ�رشخ ب�شوت عاٍل، 
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وكاأنني اأحتدث مع اأحد الزنازين، وكان �شوتي ي�شل اإىل اأهلي، وي�شمعونني، واأ�شلم 

عليهم، واأحتدث معهم بطريقة غري مبا�رشة، لكنني مل اأكن اأ�شمعهم، فقد كان ع�شام 

و�شعوبتها،  قلتها  من  الرغم  على  جميلة  حلظات  هذه  وكانت  يقولون.  مبا  يخبين 

هذا  ا�شتمر  وقد  العزل.  هذا  من  خاللها  من  اأخرج  يل  متنف�ص  اأنها  اأ�شعر  كنت  لكنني 

الو�شع اأغلب الوقت ح�شب ما تتاح الفر�شة، وعلى الرغم من اأنني كنت اأعلم اأن اإدارة 

ال�شجون تعلم بذلك، وكل �شيء مراقب، لكنني ما كنت اأ�شتخدم هذا الأمر اإل من اأجل 

تو�شيل ال�شالمات، واإ�شماعهم �شوتي ل اأقل ول اأكرث، وكان امل�شتفيد الأكب من ذلك 

م�شلحة،  عالقة  يعني  واأغرا�ص،  �شجائر  من  يحتاجه  مبا  اأمّده  كنت  لأنني  ع�شام، 

كالنا كان ي�شتفيد من الآخر.

كنت يف هذه الفرتة اأنتظر جوابهم على مو�شوع القيود من الأمام وفك قيودي يف 

الفورة، كانت كل الأ�شياء يف هذا الق�شم مزعجة ل يوجد هدوء نهائياً، حتى لو ملجرد اأن 

ت�شلي بهدوء لن ت�شتطيع، �شعرت اأنني يف �شوق ل يهداأ اأبداً، وكان ينالني من هوؤلء 

املدنيني، وخ�شو�شاً اليهود، كثري من امل�شبات وال�شتائم عندما يعرفون َمن اأنا، وكنت 

مرات اأدخل يف موجة م�شبّات مع هوؤلء، ومرات األتزم ال�شمت فهو اأف�شل. كنت على 

الرغم من هذه الفو�شى اأ�شعر بالوحدة والوح�شة لعدم وجود اأحد اأ�شتطيع التحدث 

هذه  على  اأتعود  الفرتة  مع  واأ�شبحت  معك،  ويت�شامن  يفهمك  مناق�شته،  اأو  اإليه، 

احلياة، واأنخرط فيها، بل كنت قد جهزت نف�شي لأن تكون جاهزة لأ�شواأ الأحداث، 

مع  امل�شاكل  بع�ص  والآخر  احلني  بني  حتدث  وكانت  جانبهم.  يوؤَمن  ل  اأنا�ص  فهوؤلء 

ال�رشطة �شواء يف التعامل اأم وقت التفتي�ص، وكانت متّر، واأ�شبحت اأموراً عادية عّودُت 

نف�شي عليها بالتعامل مع كثري منها ب�شبط النف�ص. اأ�شبحت عندما اأنزل حمكمة، على 

حمكمة اإيرز بجانب غزة، وكنت اأنزل قبلها بيوم يف �شجن ع�شقالن، ولكن ل اأختلط 

للمحكمة  بقدومي  الأ�رشى  فيبلغ  ال�شباب  من  اأحد  يراين  ولكيال  الأ�رشى،  من  باأحد 

اإىل ق�شم  اليوم  اإدارة �شجن ع�شقالن تاأخذين يف هذا  اأ�شبحت  اأغرا�شاً يل،  فري�شلون 

يف  الكي�ص  و�شع  ويتم  التحقيق،  ق�شم  يف  املحكمة  اأيام  اأق�شي  كنت  يعني  التحقيق، 

راأ�شي وتقييدي على ح�شب قوانني ق�شم التحقيق، ويتم و�شعي يف زنزانة لوحدي، 

ال�رشطة،  قبل  من  لل�رشب  تعر�شت  املرات  من  كثري  ويف  �شيء.  كل  مني  وياأخذون 

حتى  الكلمة،  مبعنى  وقمع  تنكيل  هناك  كان  اأحداً؛  اأرى  ول  راأ�شي،  على  والكي�ص 
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اأ�شبحت حلظات ذهابي للمحكمة حلظات �شعبة اأح�شب لها األف ح�شاب، وكنت اأحتج 

برتجيع الأكل والإ�رشاب لعدة اأيام، لكن لالأ�شف مل اأ�شتطع تغيري �شيء، ومل ي�شتطع 

حتى الأ�رشى اأن يفعلوا يل اأي �شيء، على الرغم من معرفتهم بكل الأ�شياء التي كانت 

حتدث معي، فكنت م�شطراً للتعاي�ص مع هذه احلياة.

اأعود بنف�شي مع هذه الكلمات لتلك الفرتة التي ما  اأكتبها الآن، لكنني  هي كلمات 

تفا�شيلها ل�شعوبتها وق�شاوتها و�شّدتها، فقد  اأتذكرها بكل  اأمامي،  زالت �شاخ�شة 

الإجرام  الظلم، وهذا  حفرت يف ذاكرتي حفراً، وما زالت، و�شتبقى �شاهدة على هذا 

الذي يار�ص بحقنا كاأ�رشى معزولني يف اأق�شام املوت البطيء التي ما زالت مفتوحة 

األيماً و�شعباً دون اأن يتحرك اأحد،  ت�شم بني جدرانها خرية الأ�رشى، يعانون واقعاً 

اأو ي�شعر بهم اأحد لالأ�شف.

�شجينان من عائلتي مقداد ويون�س:

كان اأول القادمني على هذا الق�شم يف عزيل �شجني اأمني من نابل�ص من عائلة مقداد، 

الق�شم  يف  عندنا  اأح�رشوه  الأ�رشى،  مع  له  م�شاكل  ب�شبب  العزل  يف  وجوده  وكان 

فر�شة  وجدتها  لكن  جمنون،  �شبه  �شجني  تقريباً  كان   ،2 رقم  زنزانة  يف  وو�شعوه 

حاجتي  كانت  وهكذا  لالأكل،  املحتاج  كاجلائع  نف�شي  وجدت  وفعالً  معه،  اأحتدث  اأن 

اأحد  اأ�شمع �شوت  اأن  املهم  “اأحاديث غري مفهومة”،  بعيد  للحديث. حتدثت معه من 

يتحدث معي، وكان اأي�شاً يخرج للفورة ينادي علّي، ويحدثني، �شدقاً ل اأ�شتطيع اأن 

اأ�شف لكم هذه امل�شاعر اجلميلة بوجود �شخ�ص، بغ�ّص النظر من يكون! املهم �شخ�ص 

معي  ووقف  كثرياً،  اأ�شحكني  �شخ�شاً  كان  ولل�شدق  وبرفقة،  ن�ص 
ُ
باأ �شعرت  اأمني، 

اأعماله  من  جمنوناً،  �شخ�شاً  باعتباره  منه  يخافون  وكانوا  الق�شم،  اإدارة  مواجهة  يف 

اجلنونية. 

كانت زنزانة هذا الأ�شري على اجلهة الأخرى، وهي الوحيدة التي بها �شباك يطل 

وقد  حمامتان،  اأو  حمامة  �شباكه  على  دائماً  يقف  كان  لذلك  اخلارجية،  اجلهة  على 

ا�شتطاع الإم�شاك باأحدها من ال�شباك، واإذا بع�شام يح�رش يل ن�شف حمامة مذبوحة 

ومنظفة، واألقاها عندي يف الزنزانة، واأخبين اأنها من مقداد، وناديت عليه، واأخبين 

من  هدية  وكاأنها  وجدتها،  لذلك  �رشعية،  بطريقة  ذبحها  اأنه  منه  وتاأكدت  بق�شتها، 
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ال�شماء، اأجريت عليها تنظيفاً اإ�شافياً، وبداأت اأطبخ فيها، ومل يكن عندي بهارات غري 

امللح، لذلك عملت عليها �شوربة، وبداأت اأحتفل ب�رشب هذه ال�شوربة. بكل متع العامل 

كلها،  �رشبتها  فقد  �شعدي،  يوم  اليوم  هذا  واأن  كبرية،  غنيمة  اأملك  اأنني  اأ�شعر  كنت 

واأكلتها حتى مع العظم، وعلى ما اأذكر اأنني مكثت لفرتة �شاعات مل اأتذوق �شيئاً حتى 

اأحتفظ بطعم هذه الأكلة، فعالً كان يوماً م�شهوداً ذلك اليوم.

اأكرث من خم�شة �شهور من وجودي يف ق�شم  اإىل الق�شم بعد  كان قدوم مقداد هذا 

يبَق  اأخباري. ومل  اأهلي على  اأحتاجه يف تطمني  اأهله، فكنت  العزل، ولأنه كان يزور 

طويالً حتى مّت نقله، واأح�رشوا مكانه اأي�شا اأ�شرياً اأمنياً جمنوناً ومري�شاً نف�شياً اأعرفه 

جيداً، وقد مّت اإخراجه من عند ال�شباب لأنه عنيف، ويوؤذي الآخرين، واآخر حماولته 

ربنا  �شرت  ولول  ع�شقالن،  �شجن  يف  حما�ص  يف  كبري  م�شوؤول  عيون  يقتلع  اأن  كاد 

لذهب بعيونه، لذلك كان يعي�ص يف الزنازين، وقد اأح�رشوه، وو�شعوه يف زنزانة رقم 

خم�شة ع�رش بالقرب من زنزانتي، وعلى الرغم من اأنه جمنون كان طوال اليوم يغني، 

مري�ص  زنزانة.  يف  جداً  عارياً  يكون  با�شتمرار  وكان  ويخطب،  ويهتف،  وي�رشخ، 

نف�شي يتم و�شعه يف هذا الق�شم، ويار�ص �شده كل اأنواع التعذيب النف�شي من ِقبل 

ال�رشطة بامل�شخرة عليه، واأمور اأخرى، ويحدث ذلك اأمامك، ول ت�شتطيع اأن تفعل له 

اأ�شتطيع  اأ�شتطيع اأ�شرتي له اأغرا�ص كنتينا ودخان، ومرات  �شيئاً. كنت على قدر ما 

احلديث معه يف بع�ص حلظات روقانه، ذكرت هذا الأ�شري وهو من عائلة يون�ص لأن 

اأثناء حديثي عن جتربة عزيل، واأي�شاً  اأن اأذكرها يف  له ق�شة طويلة معي، ومهم جداً 

اأكب دليل على القمع الذي ُياَر�ص يف هذه الأق�شام التي  لكي يكون ذكر هذا الأ�شري 

يتم و�شع �شجني مري�ص فيها، بدلً من و�شعه يف م�شحة نف�شية، اأو معاجلته، وهذه 

املر�شى  الأ�رشى  التي متار�ص �شّد هوؤلء  ال�شيا�شات  اأ�شعب  ال�شيا�شة لالأ�شف من 

حتى الآن، و�شاأحتدث عن هذا الأمر. 

زيارة الوالدة:

ا�شتمر و�شعي يف هذا الق�شم كما هو، ل جديد يف حياتي، ول جديد حويل، وكنت 

با�شتمرار دائم ال�شوؤال عن زيارة الأهل، وكانوا قد اأخبوين اأنني ممنوع من الزيارة 

ملدة �شتة �شهور، وكانت قد انق�شت هذه الفرتة، لذلك بداأت اأ�شاأل من جديد، واأخبوين 



48

خم�سة اآالف يوم يف عامل الربزخ

اأنه ي�شمح يل بزيارة الأهل، يعني يف حال قدوم اأهلي بت�رشيح �شيتم اإدخالهم، وكان 

هذا الأمر اجلديد الذي دخل على حياتي وو�شعي يف هذا الق�شم، وكان له مردود كبري 

على حياتي، فاأ�شبحت على اطالع باأخبار الأهل، واأنتظر زيارة الوالدة كل اأ�شبوعني، 

وعن طريقها اأ�شتطيع تدخيل ما اأحتاجه من مالب�ص، اأو اأطلب منهم اأن يدفعوا يل مبلغاً 

التي  الوحيدة  هي  لأنها  الوالدة  زيارة  اأو  الأهل  زيارة  كانت  الكنتينا.  اأجل  من  مالياً 

كانت ت�شتطيع زيارتي يف تلك الفرتة، اأمراً كبرياً اأ�شعدين جداً، وخفَّف عني كثرياً من 

اأكرم يف ذلك الوقت موجوداً يف  اأخي ال�شجني  همومي، واأزال بع�ص وح�شتي، وكان 

يل  م�شموحاً  يكن  ومل  ال�شحي،  و�شعه  ب�شبب  امل�شت�شفى  ق�شم  نف�شه  الرملة  �شجن 

اأن اأزوره، اأو األتقي به، وكانت الوالدة تزوره، وتزورين. وكان هذا ي�شبب كثرياً من 

ت�شلنا،  حتى  �شفر  على  وتظل  ال�شبح،  �شالة  قبل  من  تخرج  عجوز  لمراأة  التعب 

اأرى ذلك  لها، وكنت  اأو�شاع وظروف �شيئة، كان ذلك متعباً جداً  وجتل�ص تنتظر يف 

التعب والإرهاق بادياً على مالحمها، لذلك كنت اأمتنى اأن تاأتي للزيارة كل �شهر بدلً 

اأكرم  زوجة  قدوم  عنها  يخفف  وكان  ذلك،  متاماً  ترف�ص  كانت  لكنها  اأ�شبوعني،  من 

معها لزيارته، والتي كانت تاأتي مرات لزيارته وحدها، فتاأتي عندي الوالدة، وتذهب 

زوجة اأكرم لزيارته وهكذا.

كانت الزيارة الأوىل للوالدة من اأجمل الزيارات، فقد اأنزلوين للزيارة مقيد الأيدي 

ما  كثرياً  وكانوا  هكذا.  الزيارة  غرفة  اإىل  غرفة  واأدخل  الأقدام،  ومقيد  اخللف،  من 

تنتظر،  جال�شة  الوالدة  وتكون  اخللف،  من  مقيداً  الزيارة  غرفة  اإىل  اإدخايل  يتعمدون 

فت�شاهدين على هذا احلال، فاأ�شمعها من بعيد، وقبل اأن اأجل�ص، وقبل اأن يتم حتويل 

ال�شمود  من  �شحنات  باإعطائي  الوالدة  تبداأ  الإمام  اإىل  ال�رشطي  قبل  من  قيودي 

وال�شب، وترفع �شوتها قائلة: “اأهالً و�شهالً بالبطل! ما يهّمك ّيا! هوؤلء لو اإنهم م�ص 

خايفني منك ما عملوا معك هيك، ا�شمد يا ح�شن، وارفع را�شك”، وكالم كهذا كثري؛ 

اأكون �شعيداً جداً بها وبكالمها، واأجل�ص اأمامها، ونبداأ نتحدث، واأقّدم لها وجهي لكي 

تقبّله من خلف ال�شبك احلديدي. يف الزيارة الأوىل كانت هي تنتظرين، وعلى ما يبدو 

فح�شْت �شباك الزيارة املغلق فوجَدْته بدون قفل، ولذلك بيّتت نيتها فمجرد دخويل 

وقدومي لكي اأجل�ص، واإذا بها وبكل قوتها وعاطفة الأم و�شوقها لبنها ترفع “درفة” 
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ال�شباك لالأعلى، وتعانقني، وتقبلني كما تريد، املفاجاأة كانت جميلة جداً، ومن اأ�شعد 

ويدها.  راأ�شها  وقبّلت  قبّلتها،  اأي�شا  واأنا  وتقبلني،  تعانقني،  وهي  حياتي،  حلظات 

مل  مكانه  واقفاً  ظّل  وللحظات  يفعل،  ماذا  يعرف  مل  الذي  ال�رشطي  فاجاأ  الأمر  وهذا 

يتحرك حتى ا�شتوعب ما حدث، وجاء وطلب من الوالدة اأن هذا يكفي، وكان �رشطياً 

درزياً ت�رشف باحرتام، وبح�شه الإن�شاين، فعالً اأفلتتني الوالدة، ومّت اإغالق ال�شباك، 

وُعدنا لإكمال الزيارة، وهذا احلادث اجلميل املمتع طبعاً مل يتكرر بعد ذلك.

الق�ش�ص  وكل  الأخبار  كل  الوالدة  من  اأ�شمع  �شاعة،  ن�شف  مدتها  الزيارة  كانت 

وكل الأحوال، واأطمئن على �شحتها واأطمئنها على �شحتي،... وهكذا. كانت الزيارة 

�شعرت  راحة  يل  وحققت  الق�شم،  هذا  يف  حياتي  عني  خففت  التي  الأمور  اأهم  من 

�ُشمح  املرات  اإحدى  يف  اأنه  اأذكر  ما  وعلى  الق�شم،  داخل  حياتي  على  وانعك�شت  بها، 

الأوىل  املرة  وكانت  زارين،  وفعالً  لزيارتي،  بالقدوم  با�شل(  )اأبو  نبيل  الكبري  لأخي 

والأخرية، لأنهم مل يعطوه ت�رشيحاً جديداً، واأي�شاً عند عودته مّت حجزه على حاجز 

اأخافه جداً،  اإيرز لعدة �شاعات، والتحقيق معه من قبل املخابرات الإ�رشائيلية، وهذا 

لذلك مل يكررها، وهم اأي�شاً مل ي�شمحوا له بتكرارها. اأي�شاً يف اإحدى الزيارات متكنت 

الوالدة اأن تدخل يل �رشيط كا�شيت م�شجل باأ�شوات الأهل جميعهم، وكان من الأ�شياء 

من  واأ�شمع  اأ�شمعه  الآن  حتى  به  اأحتفظ  زلت  وما  عليها،  ح�شلت  التي  جداً  اجلميلة 

خالله اأحاديثهم معي.

“اأحّو�ص”  الوالدة يف ظّل هذه الأو�شاع تخفف عني كثرياً، فقد كنت  كانت زيارة 

الأحاديث واأجمعها، ومبجرد و�شويل اإىل �شباك الزيارة اأبداأ بق�ّص كل ما عندي عليها. 

كنت اأتاأمل جداً لتاأملها عندما تراين مقيداً باأقدامي، وباخللف من الأيدي، واأمامها يتم 

حتويل قيودي، كنت اأ�شتمد من زيارتها قوة وعزية، واأحّدثها عن حايل وعن و�شعي 

وعن �شوقي لأْن اأحتدث مع الب�رش، ومرات اأخرج اإليها للزيارة ويكون قبل الزيارة قد 

حَدث تفتي�ص، اأو يف الليلة قبل الزيارة، فتعرف ذلك من وجهي فاأحّدثها. هذه احلاّجة 

ما كانت ت�شمح لدمعتها بالنزول اأمامي، وكنت اأ�شمع منها كل الأخبار، وي�شلني عن 

طريقها �شالمات الأهل والأحبة، ا�شتطعت عن طريق الزيارة اإدخال بع�ص الكتب، فقد 

كنت اأعي�ص يف فقر كامل يف هذا اجلانب، واأي�شاً اإدخال بع�ص املالب�ص. وعلى الرغم من 
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كل هذه الأو�شاع ال�شيئة، وعلى الرغم من كل هذه الت�شديدات، وكل هذه الإجراءات 

املقد�ص، تقريباً  الثاأر  التي نزلت يف كتاب  املادة  اإخراج جميع  الفرتة  تلك  ا�شتطعت يف 

يف كل زيارة كنت اأكون قد جهزت للوالدة كب�شولة اأو كب�شولتني )الكب�شولة م�شطلح 

�شجني وهو يطلق على الر�شائل ال�رشية التي يتم لّفها جيداً، وتغطيتها بالنايلون لكي 

وبح�ّشها  الوالدة  وكانت  �شيء(،  حدوث  حال  يف  دواء  كحبة  ُتبلَع  لأن  جاهزة  تكون 

الأمني الكبري تاأخذ هذه الكب�شولت، وت�شعها يف فمها طوال الزيارة، وتتحدث معي 

اأي�شاً، وهي يف داخل فمها، وكان ان�شغايل يف كتابة هذا الكتاب فر�شة لأجد لنف�شي ما 

اأعمله يف ظّل النق�ص يف كل �شيء من الكتب واجلرائد التي مل تكن ت�شل نهائياً.

كتب وو�شائل ت�شلية:

ا�شتطعت يف هذا الق�شم وعن طريق عالقاتي مع بع�ص املدنيني، وخ�شو�شاً ع�شام، 

اأن اأوفر لنف�شي م�شدراً جللب الكتب التي كان يح�رشها ع�شام يل، �شواء من عنده اأم 

من اأ�شدقائه، مقابل ما كان ياأخذه مني من م�شاعدات، وهذا الأمر خفف عني كثرياً 

حتت  يقع  �شيء  كلَّ  بنهٍم  وقتها  اأقراأ  وكنت  بالقراءة،  نف�شي  �شغلت  فقد  العزلة،  من 

يدي، حتى اإنني اأرى اأن تلك الفرتة كانت اأكرث الفرتات التي قراأت بها، ومن عادتي يف 

الفرتة عندي كمية  اأوجدْت تلك  اأ�شياء كثرية خالل قراءتي، لذلك  ن  اأدوِّ اأنني  القراءة 

اأو  الآن بع�شها،  ما زال عندي حتى  اأمور كثرية،  امل�شجل خاللها  الدفاتر  كبرية من 

اأ�شتطيع ال�شتغناء  اإليها با�شتمرار، ول  اأعود  ما �شلم من امل�شادرة، واأراها كمرجع 

اأحدنا �شوى كتاَبني،  اأن يكون عند  التي ينع  الأوقات  عنها، بل نفعتني جداً يف هذه 

وكانت هذه الدفاتر تدخل بعد فح�شها، وهي عندي باعتبارها كتباً عديدة، حتى اإنني 

لأول مرة لكرثة قراءتي يف تلك الفرتة ومتابعتي للتلفاز احتجت لنظارة حفظ النظر، 

جلَبَها يل ال�شليب الأحمر يف زيارته، والتي كانت تكون كل �شهرين اأو ثالثة �شهور، 

واأي�شاً عن طريقه كنت اأ�شتطيع اإدخال الكتب، لكن م�شدر ال�شليب بالكتب م�شكلته 

فر�شة  كانت  ذلك  ومع  الروايات،  وهي  الكتب  من  واحداً  نوعاً  اإل  لنا  يح�رش  ل  اأنه 

ا�شتفدت منها جيداً. 

بقدر  ال�شتفادة  اأ�شتطيع  حتى  معني  برنامج  وفق  حياتي  ترتيب  اأحاول  كنت 

كانت  امل�شتمرة  الفو�شى  القائمة على  الق�شم  اأجواء  لكن  الوقت،  اأ�شتطيع من هذا  ما 
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حتول بني العي�ص وفق برنامج، ومع ذلك مل اأعدم الو�شيلة، وحاولت وخ�شو�شاً يف 

مو�شوع حفظ القراآن، فقد ا�شتطعت يف تلك الفرتة الرتكيز على حفظ القراآن الكرمي، 

وكنت اأ�شتغل فرتة ما بعد �شالة الفجر، وكانت هي الفرتة الوحيدة التي يحدث بها 

هدوء، وفعالً متكنت من حفظ اأجزاء كثرية، وقد متكنت خالل فرتة عزيل الأوىل من 

حفظ ما يقارب الع�رشين جزءاً، وهذه كانت نعمة كبرية، واحلمد هلل.

البامج  منها  وقتي،  من  كبرياً  جزءاً  تاأخذ  اأي�شاً  التلفاز  برامج  متابعتي  كانت 

الدينية ومنها الثقافية وبع�ص امل�شل�شالت والأفالم وحتى امل�رشحيات، فاأنا اأحب جداً 

امل�رشحيات، ولكن عندما كنت اأح�رش م�رشحية، وخ�شو�شاً يف الليل واأكون اأ�شحك، 

اأفيق على نف�شي، واأنا اأ�شحك لوحدي! فاأ�شعر وكاأين �شخ�ص جمنون، فيزيد �شحكي، 

وكاأنها هي�شترييا �شحك تنتابني، وت�شتمر للحظات، اأتوقف بعدها، وينتابني �شعور 

اأملك تلفازاً  اأ�شعر بالوحدة احلقيقية يف هذه اللحظات. كنت يف تلك الفرتة  موؤمل جداً، 

ُربع ُعْمر، ولي�ص له ريوت كنرتول، فكنت اأ�شتخدم ع�شا املكن�شة لكي اأغري القنوات، 

�شاهد  لأنه  ممنوعاً  ذلك  فاعتبوا  ال�رشطة  اأحد  �شاهدين  وقد  مكاين،  يف  جال�ص  واأنا 

فا�شتبدلت  �شي�شادرونها،  ثانية  مرة  فككتها  اإن  وهّددوين  املكن�شة،  دون  الع�شا 

الع�شا با�شتخدام اأ�شبع قدمي الكبري، فقد كان التلفاز مو�شوع على “دلو” الغ�شيل 

الذي كنت اأ�شتخدمه نهاراً للغ�شيل، واأ�شع التلفاز على الب�ص )التخت( الأعلى، وهو 

ا�شم ال�رشير الذي ينام عليه املعتقل، ويف الليل لأنني اأجل�ص على الأر�ص من �شدة احلر 

اأنزله، واأ�شعه فوق الدلو، وتكون امل�شافة بيني وبني والتلفاز اأقل من طويل، يعني ل 

اأ�شتخدم �شاقي واأ�شبع قدمي الكبري لتبديل  160 �شم، لذلك كنت  اأكرث من  اأبعد عنه 

املحطات، ومرات كثرية اأن�شى نف�شي فاأ�شغط ب�شدة فاإذا بالتلفاز قد هوى على ظهره 

ذهبت  قد  ال�شورة  تكون  ومرات  جديد،  من  لإرجاعه  فاأذهب  الأر�ص،  على  �شاقطاً 

بالظهور  ال�شورة  فتبداأ  بال�شب�شب  الأعلى  من  ب�رشبه  اأعاجله  فكنت  ملاذا،  اأعرف  ل 

رويداً رويداً، وتزداد و�شوحاً بازدياد ال�رشب، وكنت اأ�شحك على حايل وعلى هذا 

العالج غري العقالين، لكنه كان مفيداً وناجحاً، واأعتقد اأن هذا هو العالج املنا�شب غري 

ال�شحيح الذي ينا�شب و�شعاً غري منا�شب وغري �شحيح مفرو�شاً علينا كاأ�رشى. 
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نقل ع�شام:

ازدادت م�شاعدتي لع�شام، وازدادت م�شاعدته يل، فقد كنت اأ�شتطيع ب�شكل �شبه 

�شِمع الأهل �شوتي مب�شاعدة ع�شام الذي كان يجل�ص بجانب الزنزانة التي 
ُ
يومي اأن اأ

نف�شه  الوقت  يف  وهو  بداخلها،  الذي  اليهودي  الأ�شري  مع  يتحدث  وكاأنه  جتاورين، 

اإحدى  يف  �شخ�ص  مع  اأحتدث  وكاأنني  مرتفع،  ب�شوت  اأحتدث  واأبداأ  باأهلي،  يت�شل 

اأ�شتطيع  ل  ولكن  تقريباً،  ي�شمعونني  كانوا  الذين  لالأهل  كالمي  ويكون  الزنازين، 

جميلة  حلظات  هذه  وكانت  واأحاديثهم،  بكالمهم  ع�شام  فيخبين  �شوتهم،  �شماع 

اأعي�شها، ولو بهذه الطريقة مع اأهلي الذين اأفتقدهم واأ�شتاق اإليهم جداً، وكانت الوالدة 

ال�شماعة  ويفتحون  الهاتف،  حول  يجل�شون  وكيف  الزيارة،  يف  ذلك  عن  حتدثني 

اخلارجية حتى ي�شلهم �شوتي، حلظات جميلة عندي وعندهم كنت اأ�رشقها من هذا 

الواقع رغماً عن اأنفهم، ورغماً عن كل قوانينهم، وعلى ما يبدو كما نقول: “اإن اأولد 

احلرام مل يرتكوا لأولد احلالل �شيئاً” فقد لحظت اإدارة ال�شجن ذلك، اأو َو�شلها ما 

يقوم به ع�شام من عمالء لها يف الق�شم يح�شدون بع�شهم بع�شاً، لذلك يبلغون عن 

بع�شهم من اأجل النتقام، ومن اأجل التقرب من اإدارة ال�شجن لأخذ بع�ص المتيازات. 

اآخر  مدنيّاً  عربياً  �شاباً  مكانه  واأبدلوا  ع�شام،  يغريون  جعلتهم  التقارير  هذه 

موجوداً يف هذا الق�شم حلمايته من ال�شجناء املدنيني، لأنه معتقل على حادثة اغت�شاب 

�شديقة اأخته وقتلِها، كان ا�شمه اأحمد، وبخروج هذا ال�شاب مّت اإغالق نافذة اأهلي، مع 

اأن هذا ال�شاب كان يتقرب اإيل كثرياً، ويحاول اإيجاد عالقة، وتقدمي م�شاعدة، وكنت اأنا 

اأ�شتفيد منه يف اأمور اأخرى لها عالقة بالأكل وال�رشب، لكن اأبداً مل اأطلب منه الت�شال 

فقد كان عنده  ال�شاب م�شاعدة جيدة،  �شاعدين هذا  بالزيارة، وقد  بالأهل، واكتفيت 

لالأهل،  اأ�شجل �رشيطاً  اإح�شاره يل لكي  جهاز ت�شجيل، واأخبين عنه واأنه ي�شتطيع 

بعد تفكري وافقت لأنني لن اأخ�رش �شيئاً، ولن اأحتدث لالأهل اإل يف اأمور عائلية، وهم 

على ما يبدو كانوا يطمعون باأنني قد اأر�شل لالأهل �رشيطاً يحتوي على بع�ص الأمور 

الأخرى، لذلك وبطريقة ما ا�شتطاع اإدخال امل�شجل يف اأثناء وجودي بالفورة، َو�َشعه 

لل�شباب  والآخر  لالأهل  اأحدهما  �رشيطني؛  بت�شجيل  قمت  عدُت  وعندما  زنزانتي،  يف 

اأنني قلت  الآن  اأذكره  ال�شحك والنكات، وما  اأ�رشطة يغلب عليها  ال�شجن، وكانت  يف 
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الق�شم  و�شع  لهم  �شارحاً  فقدمتوين”،  تلحقوين  مل  “اإن  عبارة:  ال�شجن  يف  لل�شباب 

هذه  لهم  ذكرت  لذلك  مدمناً  اأ�شبح  اأن  و�شك  على  اأنا  لهم  وقلت  والإدمان،  والألفاظ 

واأعتقد  للجميع،  وحمبة  اأ�شواق  ولالأهل  اجلميع،  على  ال�شالمات  وبع�ص  العبارة، 

اأنني ا�شتطعت تو�شيل �رشيط ال�شباب يف اأثناء خروجي للبو�شطة، و�رشيط الأهل مل 

ي�شلهم، وقد يكون و�شل اإىل اإدارة ال�شجن. 

ق�شة املعلبات: 

التابع  املخزن  يف  و�شعها  ويتم  الكنتينا،  من  اأ�شرتيها  كنت  التي  املعلبات  هذه 

لل�رشطة، ويح�رشون يل ما اأطلبه بعد فتح العلبة، وو�شع ما فيها يف �شحن بال�شتيك، 

واأخذ العلبة احلديد. وكنت قد ا�شرتيت معلبات كثرية لكنها �رشقت جميعها من ِقبل 

ال�رشطة اأو املدنيني، وخ�شو�شاً هذا العامل اجلديد اأحمد، وكان هذا، بعد ذلك، �شبب 

ال�شماح لهذه املعلبات بالدخول اإىل زنزانتي من باب “رب �شارة نافعة”.

امل�شاكل مع ال�شجناء اليهود: 

هوؤلء  قبل  من  الكبري  لالأذى  اأتعر�ص  كنت  والآخر  احلني  وبني  الفرتة  تلك  يف 

اجلنائيني، وخ�شو�شاً بع�ص املتطرفني اليهود الذين كان يتم اإح�شارهم لهذا الق�شم 

املحطات  تتناقلها  التي كانت  واأخباري  لأ�شابيع كعقاب، ويعرفون و�شعي وا�شمي 

الإ�رشائيلية يف الأخبار، فيبدوؤون بتوجيه ال�شب وال�شتم علّي بكل الألفاظ، وخ�شو�شاً 

وقت الأذان، وكنت اأدخل معهم يف معركة م�شبات، كنت ل اأ�شتطيع يف بادئ الأمر اأن 

اأجل�ص مكتوف الأيدي، وكنت اأواجه م�شبّاتهم مب�شبات وتهديدات، حتى اإنه لالأ�شف 

دخلْت يف قامو�شي كثري من هذه الألفاظ وامل�شبات التي اأ�شبحت دارجة على ل�شاين، 

اأجتاهلها،  اأ�شبحُت  هوؤلء  م�شبات  وتكرار  الفرتة  مع  لكن  منها،  التخل�ص  واأحاول 

وكاأنني ل اأ�شمعها، على الرغم من اأن الكالم كان ي�شل اإىل م�شمعي، وم�شباتهم كانت 

اأن  اإما  جمانني،  و�شط  تفعل  ماذا  لكن  الوالدة،  على  وخ�شو�شاً  لالأهل،  جداً  جارحة 

ت�شبح مثلهم جمنوناً، وت�شبح م�شاركاً يف كل طقو�شهم، اأو ت�شمع وتن�شى وكاأنك ل 

ت�شمع، وحتافظ على نف�شك، وتع�ص على جراحك، وكان ذلك اأف�شل. 
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الكامل  بال�شتهداف  اأ�شعر  وكنت  قمعية،  الفرتة  هذه  يف  الإدارة  اإجراءات  كانت 

حلياتي و�شخ�شي يف كل حلظة، كان الق�شم وم�شاكله والإدارة وقمعها، وخ�شو�شاً 

ليالً  امل�شتمر  زنزانتي  واقتحام  الأغرا�ص،  وتخريب  امل�شتمر،  التفتي�ص  مو�شوع  يف 

القيام  اأمتكن من  اأن  نائم قبل  النح�شون، وحتى تقييدي مرات واأنا  من قبل وحدات 

الفارغة  زنزانتي  يف  التخريب  ينهوا  حتى  واقفاً  مقيداً  �شاعات  والبقاء  فر�شتي،  من 

اأحد املرات والتي تكررت بعد ذلك كانوا يح�رشون كالباً  اإنه يف  اأي �شيء. حتى  من 

واأدوات طبخي،  اأغرا�شي  الزنزانة، تعيث دماراً، وت�شّم كل  معهم، يدخلونها داخل 

ل�شخ�شي،  ج�شدي  تفتي�ص  يرافقه  كان  لزنزانتي  تفتي�ص  كل  وطبعاً  وت�شتفزين، 

وب�شكل عاٍر؛ حتى اإنني اأ�شبحت اأفكر اأن اأبقى عارياً اأف�شل يل، وهذه اأفكار تراودين 

ولكي  واإرادتي.  �شخ�شي  ي�شتهدف  الذي  القمع  هذا  مع  ال�شاخر  التعامل  باب  من 

هو  الإجراءات  هذه  كل  مع  للتعامل  اأ�شلوب  اأن�شب  اأن  وجدت  نف�شي  على  اأحافظ 

مواجهتها ب�شخرية، واأع�شاب ثابتة، وعدم الجنرار وراء ال�شتفزازات التي قد تفتح 

الطريق لهوؤلء الأوبا�ص لالعتداء عليك، وال�شتفراد بك.

فك القيود:

وما زلت اأحتدث عن �شنتي الأوىل يف هذا العزل، وكان اأهم مو�شوع �شاغط على 

اأثناء الفورة، لذلك وبعد عدة مطالبات والنتظار  “القيود” واإبقاءها معي يف  نف�شي: 

والأرجل  الأيدي  مقيد  اأبقى  واأنا  اأكرث،  اأو  �شهور  الع�رشة  جتاوزت  ملدة  الطويل 

بالفورة، ومع ذلك ا�شتمر لعبي للريا�شة، ومل اأتوقف، ولكن هذا مل يكن حالً، لذلك 

اآخر، واأبلغت الإخوة يف ال�شجن بذلك، وباأ�شباب اإ�رشابي  قررُت اأن اأخو�ص اإ�رشاباً 

ما  الطعام  عن  جديداً  اإ�رشاباً  بداأت  وفعالً  الإدارة،  على  ب�شغطهم  ي�شاعدوين  حتى 

يقارب خم�شة ع�رش يوماً متوا�شلة، اأخذوا من عندي كل �شيء، وكنت م�رشباً عن كّل 

�شيء اإل تناول املاء، وفعالً واحلمد هلل مل اأفك اإ�رشابي اإل بعد حتقيق مطلبي، واأي�شاً 

حمجوزة، كانت  التي  الكتب  بع�ص  باإدخال  ال�شماح  حول  التح�شينات  بع�ص   اإدخال 

وبحمد اهلل كان ذلك انفراج كبري يف حياتي، وعلى الرغم من كل ما اأ�شابني من �شعف 

لأن  عظيمة،  ن�شوة  النت�شار  بن�شوة  اأ�شعر  دائماً  كنت  اأنني  اإل  ج�شدي،  يف  ووهن 

اهلل  وبحمد  جداً،  �شعب  �شيء  كل  عن  وبعيداً  اأو�شاعي،  مثل  يف  ل�شخ�ص  الإ�رشاب 

بداأُت حياة ريا�شية جديدة، وحتى �شمودي واإ�رشابي فر�ص احرتامي على هوؤلء 
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الأوبا�ص، وعرفوا اأن تهديدي بخطوة الإ�رشاب تهديد ِجّدي، و�شاعدين كثرياً اإخواين 

الأ�رشى بوقوفهم معي، وال�شغط على اإدارة ال�شجن.

زيارات ه�شام عبد الرازق:

ال�شابق  الأ�رشى  وزير  وهو  الرازق،  عبد  له�شام  ي�شمح  الوقت  ذلك  يف  كان 

اأ�شواأ  من  كان  و�شعي  اأن  ومع  ال�شجون،  بزيارة  الفل�شطينية  ال�شلطة  حكومة  يف 

الأو�شاع، مع ذلك مل ياأِت لزيارتي اإل بعد �شغط من املعتقلني، وكانت زيارته ل تقدم 

ول توؤخر �شيئاً يف و�شعي، ومل اأ�شتفد منه حتى ولو على م�شتوى دفع الكنتينا، فقد 

وزارة  من  املبلغ  لأخذ  وتذهب  كنتينا،  يل  تدفع  اأن  املرات  اإحدى  يف  الوالدة  من  طلبُت 

ح�شب  على  الوالدة  ذهبت  وعندما  الأ�رشى،  قبل  من  بلغت 
ُ
اأ ما  ح�شب  على  الأ�رشى 

ما  يكفي  “األ  لها:  قائالً  لالأ�شف،  �شيئة  معاملة  عاملَها  ه�شام  نف�شه  اأنه  اأخبتني  ما 

جداً  اآملني  وقد  جداً،  متاأثرة  الوالدة  وكانت  ال�شالم!”،  لعملية  تخريب  من  ابنك  عمله 

ما حدث، ومنعتها من الذهاب نهائياً، ويف كل زياراته مل اأخبه، ومل اأفتح معه الأمر، 

وكانت زياراته ولقاءاته بي تتم حتت مراقبة �شديدة، بل يكون هناك ا�شتفزاز من قبل 

ال�رشطة، لذلك مل اأكن �شعيداً اأو مب�شوطاً باأي زيارة. 

زيارة اأخي اأكرم:

اأخي اأكرم ي�شغرين بثالثة اأعوام، اعتقل قبلي ب�شهر يف اأثناء عودته من ال�شودان، 

�شحية  م�شكلة  عنده  اأقل،  ول  اأكرث  ل  النتقام  من  كنوع  عاماً،  بثالثني  عليه  وُحكم 

�شببها ما تعر�ص له من تعذيب يف التحقيق، لذلك كان يتواجد با�شتمرار يف م�شت�شفى 

اأريد زيارته، وقدمت عدة طلبات حتى جاءت املوافقة،  �شجن الرملة بجانبي، وكنت 

واأح�رشوه، وو�شعوه يف غرفة الزيارة، واأح�رشوين له مقيداً، ورف�شوا فّك قيودي، 

هو  هذا  لكن  اأملاً،  يعت�رش  وقلبي  وقبّلته،  عانقتُه،  نف�شها،  الغرفة  يف  عنده  واأدخلوين 

الأهل،  واأخبار  واأمورنا  اأو�شاعنا  عن  وحتدثنا  كر�شي،  على  منا  كل  جل�ص  ال�شجن، 

وملدة ن�شف �شاعة، وكان قد اأح�رش يل اأغرا�ص كنتينا �شمحوا لها بالدخول، واأعطوين 

امتدت التي  الفرتة  تلك  يف  عليها  ح�شلت  التي  الوحيدة  الزيارة  هذه  وكانت   اإياها، 

ثالثة اأعوام متوا�شلة يف العزل. كنت قد بداأت اأتعّود على احلياة يف هذا الق�شم، وعن 

تكوين  اأ�شتطيع  �شابه  وما  دخان  من  للبع�ص  اأقدمها  كنت  التي  امل�شاعدات  طريق 
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�شداقات يف الق�شم مع هوؤلء اجلنائيني عرباً ويهوداً، وكنت مرات اأحتدث معهم كنوع 

من اأنواع الت�شلية.

مرور عام وو�شول تي�شري �شليمان:

بعد مرور عام تقريباً على وجودي يف هذا الق�شم، اأخبين �شابط ال�شتخبارات 

اأنه �شيتم اإح�شار �شجني اأمني عندي يف الزنزانة نف�شها. وعلى الرغم من كل �شعوبة 

اأخرياأ  ال�شعادة، لأنه  اأنني كنت يف غاية  اإل  اثنني يف زنزانة بهذا احلجم  الأمر لوجود 

�شياأتي اأخ ي�شاركني همومي يف هذه الزنزانة، ويف هذا الق�شم املوح�ص. اأخرياً �شاأعود 

وخ�شو�شاً  اأحدنا،  يتمناها  التي  املوؤملة  الأ�شياء  اأكرث  من  وهذا  اجلماعة،  �شالة  اإىل 

التي  القوانني  هذه  بفعل  اأداءها  ن�شتطيع  ول  نهائياً،  منها  نحرم  التي  اجلمعة  �شالة 

يخ�شع لها هذا الق�شم، �شياأتي اأخ تتحدث اإليه، وت�شحك معه، وتاأكل معه! �شّدقوين 

كانت فرحة ل تت�شور، وحمدت اهلل على ذلك، على الرغم من اأنني ل اأمتنى لأي اأحد 

من الإخوة القدوم اإىل العزل، لكن الفرحة اأن�شتني هذا الأمر، وتذكرت نف�شي. 

مل اأعرف من هو هذا الأخ �شوى اأنه �شجني اأمنّي، وفعالً وبعد �شهر من اإخباري 

باملوؤبد،  حمكوم  وهو  القد�ص،  اأ�رشى  من  �شليمان  تي�شري  الأخ  جاء  اخلب  بذلك 

اإىل اخلارج، وكنت  الأحرار  اأفرج عنه يف �شفقة وفاء  واأحد قادة حركة حما�ص، وقد 

الأخ دخل  ب�شيطة.  معرفة  ولكن  ال�شجن،  يف  كنت  عندما  �شابقاً  عليه  تعرفت   قد 

تي�شري اإىل الزنزانة، وعيونه ل ت�شدق هذه احلياة، وهذا الو�شع، لكن هذا املتوفر، وما 

باليد حيلة، فعالً اأحُدنا بدون اإخوانه اأو اأ�شدقائه يفقد طعم احلياة، ويعي�ص بوح�شة 

�شعبة، لأن الإن�شان بطبعه �شخ�ص اجتماعي له حميطه الذي يعي�ص فيه، يفرح معهم، 

اأي  الجتماعي، وقطع  ال�شجني من حميطه  اأخِذ هذا  �شيا�شة  ويحزن معهم؛ والعزل 

التاأثري  لها  يكون  والتي  عليها،  يقوم  الذي  العزل  فل�شفة  وهذه  العامل،  بهذا  له  �شلة 

“العزل”: قتل لكل  الطويل.  املدى  اأم  الق�شري  املدى  ال�شخ�ص �شواء على  الكبري على 

مّت  لو  حتى  الأ�شري،  من  النتقام  من  اإجرامية  طريقة  الأ�شري،  حياة  يف  احلياة  معاين 

توفري كل �شيء له، هذا ل يغني عن وجوده مع حميطه كاأ�شدقاء واإخوة؛ لذلك كان 

ح�شور الأخ تي�شري فيه تخفيف كبري؛ على الرغم من كل ال�شعوبات وال�شيق، لكن 

تواجهها بوجود اأخ عندك ي�شاعدك، ويعينك، اأف�شل بكثري مما لو كنت وحدك؛ يكفي 
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لو مر�شَت جتد اأخاً عندك ُيح�رش لك ولو كاأ�َص ماء، يقف اإىل جانبك، فعالً كان يوماً 

�شعيداً، على الرغم من اأنه موؤمل، لأن اأخاً جديداً جاء اإىل العزل.

كنت م�شتاقاً لأخبار الأ�رشى، وبداأت اأ�شاأل، واأ�شتف�رش عن كل �شيء، وحول كل 

�شيء، عملت له ا�شتقبالً حافالً ك�شيف جديد يجب اإكرامه على ح�شب ما هو متوفر، 

عندك  اأخ  وجود  اأن  اعتبت  اأنني  اإل  والتعب  وال�شيق  املرارة  كل  من  بالرغم  �شدقاً 

النا�ص، وهذا  اأحب احلياة مع  اأنني �شخ�ص اجتماعي جداً  اإيجابية، فاأنا ميزتي  ميزة 

اأي�شاً كان من الأ�شياء التي جعلتني اأفرح كثرياً. كانت حياتنا عادية، كنا متفقني نخرج 

للفورة، ونلعب ريا�شة، ونعود، وكل منا ي�شغل نف�شه ب�شيء يعمله، �شواء بالقراءة 

على وقتها  ياأتي  كان  الذي  الوحيد  الأ�رشى  برنامج  متابعة  اأم  التلفاز،  متابعة   اأم 

�شوت فل�شطني. وكنا نهتم به لأن اأهل تي�شري، وخ�شو�شاً والدته كانت تتحدث على 

هذا البنامج، ا�شتطعنا عن طريق العامل الذي ا�شمه اأحمد اأن نطمئن اأهل تي�شري على 

ابنهم اأنه بخري، وهذا اأهم اأمر كان يجب عمله، وبعد ذلك مّت تطمينهم من املحامي الذي 

�شهرين كل  ياأتي  الذي  الأحمر  ال�شليب  طريق  عن  واأي�شاً  فرتة،  كل  لزيارتنا   ياأتي 

اأو اأكرث لزيارتنا. ومع ُبعد املدة كنا نح�شب الأيام لقدومه، لأنه قد يح�رش لنا بع�ص 

الكتب اجلديدة. وبقدوم تي�شري؛ دخلت معه كتب جديدة، واأغرا�ص ومالب�ص �شاعدتني 

يف تغطية النق�ص عندي. 

ق�شة الفاأر:

من الأ�شياء اجلميلة التي ما زلت اأذكرها لتلك احلياة ق�شة الفاأر الذي كان ي�رشح 

عن  البحث  جولة  ونبداأ  ي�شتطيع،  ول  ينام  اأن  يكن  ل  وتي�شري  الزنزانة،  يف  ويرح 

الفاأر، واأبداً ل يكن اأن ي�شمح يل بالنوم اإل بعد ا�شطياد الفاأر الذي اأخذ منا اأكرث من 

�شاعة. وقد ا�شطدُته حيّاً، وو�شعناه يف علبة بال�شتيك رقيقة خمرمة لكي يبقى على 

الفاأر  الو�شع، لكن هذا  ال�شباح كدليل على �شوء  قيد احلياة حتى ن�شلمه لالإدارة يف 

الفاأر،  عن  نبحث  لكي  يوقظني  بتي�شري  واإذا  العلبة،  قر�ص  اأن  بعد  الفرار  ا�شتطاع 

وبداأنا جولة جديدة حتى مّت اإلقاء القب�ص عليه، لكن هذه املرة ميتاً لالأ�شف، و�شلمناه 

يف ال�شباح لالإدارة جثة، ولكن ما قّدم ذلك ول اأّخر �شيئاً عند الإدارة، بل تعاملوا مع 

املو�شوع ب�شخرية �شديدة.
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وفاة والد تي�شري:

اأ�شعب الأمور التي مرت علّي هو عندما علمنا مبر�ص والد تي�شري، لذلك ومب�شاعدة 

اأحمد متكنّا من جعل تي�شري يتحدث مع والده، وي�شمعه �شوته، وبعد فرتة  العامل 

اأخبين اأحمد اأن والد تي�شري تويف، هكذا اأخبه اأهل تي�شري عندما حتدث معهم. والآن 

جاء دوري لكي اأخبه بذلك فلم اأعرف ماذا اأفعل! لكن ا�شتعنت باهلل، ويف �شاعة الفورة 

بداأت حديثي معه، وقبل اأن اأبلغه �شعر بذلك، واأ�شبح متاأكداً من وفاة والده، واأخذت 

ل ال�شدمة، وتعامل معها بكل قوة،  اأخفف عنه، واحلمد هلل اأنه كان �شخ�شاً �شلباً حتمَّ

فعالً كانت فرتة موؤملة لنا جميعاً. يف هذه اللحظات التي متر علينا نكون بني اأمرين: اإما 

اأن ن�شب ونتوكل على اهلل، اأو ن�شب ونتوكل على اهلل، ل حّل ثاٍن! وهنا تكون اأهمية 

الأخ وال�شديق عندما يكون عندك يوا�شيك، ويخفف عنك، واحلمد هلل مرت كما غريها، 

وما هو اأ�شعب منها، وبف�شل اهلل وحده ن�شب.

اإّن قدوم اأخ عندك ي�شاركك الزنزانة كان له تاأثري كبري على حياتي، جعلني اأتغلب 

التي كنت قد فقدت متعتها  الأ�شياء  اأ�شبح هناك متعة لبع�ص  الأمور.  على كثري من 

كالأكل والريا�شة، وحتى متابعة برامج التلفاز، حتى على م�شتوى مواجهة الإدارة 

القمعية كان وجود اأخ عندك ي�شاندك، وي�شاعدك، لكن فعالً كنا وكاأننا يف داخل علبة 

اأحدنا لكي ي�شتحم يكون الآخر  �رشدين، ل ن�شتطيع التحرك يف الزنزانة؛ واإن دخل 

املغلقة  ال�شيئة  الزنزانة  كهذه  زنزانة  يف  وخ�شو�شاً  بخار”،  “حمام  �شاونا  يف  وكاأنه 

نهائياً، �شدقاً كان املوت املحقق الذي ي�شري اإلينا يف كل حلظة، ويف كّل وقت عندما اأعود 

اإىل تلك اللحظات اأتعّجب من نف�شي كيف تغلبت على تلك الفرتة، فاأتذكر اأن ذلك بف�شل 

اهلل وحده، اأبداً لي�ص لأحدنا ف�شل، واإن كان، فبعد ف�شل اهلل علينا. 

لذلك اأ�شبح عندنا اتفاق اأنا واأخي تي�شري اأن نطلب من الإدارة و�شعنا يف زنزانتني 

بجانب بع�ص اأو حتى و�شعنا يف زنزانة اأخرى تكون اأف�شل من هذه الزنزانة، اأو حتى 

رف�شت  الإدارة  لكن  كهذه،  واأمور  دهانها  اأو  فيها  �شباك  كفتح  عليها  حت�شني  اإجراء 

الإدارة  اأن نخدع  لذلك قررنا  ا�شتمرت فرتة، ونحن نحاول معهم.  التي  كل مطالبنا 

اأن  اأن نّدعي  اأنا واأخي تي�شري  اإعطائنا زنزانة جديدة، فاتفقنا  باأ�شلوب يجبهم على 

هناك م�شكلة قد ح�شلت بيننا، واأن يرف�ص اأحدنا الرجوع للزنزانة بعد الفورة، وفعالً 
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جاوؤوا،  ثم  �شاعات،  عدة  الفورة  يف  وتركوين  للزنزانة،  الرجوع  ورف�شت  ذلك،  مّت 

واأخذوين ملقابلة مدير ال�شجن الذي اأخبته ما اتفقنا عليه اأنا وتي�شري، واأنني اأرف�ص 

العودة للزنزانة ب�شبب م�شكلة مع الأخ الذي اأعي�ص معه، ويف اآخر الكالم رف�ص املدير 

اأ�شكن مع  اأن  ل يوجد غريه، وهو  اأمامي خياراً  اإعطائي زنزانة جديدة، بل و�شعوا 

املجنون الذي اأخبتكم عنه “ع�شام”، ال�شجني الأمني الذي جاء على الق�شم، وكان يف 

زنزانة 15، وو�شُعه ُمزٍر لدرجة ل يت�شورها اأحد، والآن اأ�شبحت بني اأن اأبقى على 

كالمي، واأكمل املو�شوع اإىل نهايته حتى لو اأدى ذلك بالدخول اإىل زنزانة هذا املجنون، 

اأو الرتاجع وانك�شاف الأمر الذي �شيظهرنا اأمام الإدارة ب�شورة غري جيدة مع اأن ما 

نطلبه حّق لنا. لكن يف هذه الأق�شام بل يف كّل ال�شجون ل يوجد حّق لالأ�شري، لذلك قررت 

ال�شري باملو�شوع حتى النهاية مهما كانت النتائج التي قد يكون لها تاأثرٌي خِطر على 

حياتي بالتواجد مع هذا الأ�شري املجنون، لكن طلبت من املدير اأن ي�شمح يل بتنظيف 

زنزانة هذا الأ�شري فوافق، وكانت موافقته كنوع من اأنواع قمعي، وعنده رغبة كبرية 

كمدير �شجن وكاإدارة باأن يعتدي هذا الأ�شري املجنون على حياتي. كان الأمر عبارة 

عن حتدٍّ مل يكن اأمامي �شوى دخوله، واأي�شاً من اأجل املحافظة على حياتي طلبت طلباً 

اآخر ومّت املوافقة عليه، وهو اأن نخرج ل�شاعة الفورة معاً اأنا والأ�شري املجنون وتي�شري 

نخرج معاً للفورة، وكان ق�شدي اأن تكون عندنا الفورة فر�شة لو اعتدى هذا املجنون 

علي اأن نتعامل معه يف الفورة، وخ�شو�شاً اأنه �شاحب ج�شم �شخم، وقد ل اأ�شتطيع 

التغلب عليه لوحدي، ومّت ذلك. وبداأ التحدي وبداأت التجربة املريرة على الرغم مما 

اأخبتكم عن هذا املجنون لكن كنت اأنظر اليه نظرة راأفة، و�شاعدته كثرياً خالل الفرتة 

ال�شابقة، وكنت اأحاول دائماً م�شاعدته، لذلك على الرغم من هذه ال�شورة كان هناك 

عندي نظرة اإن�شانية للمو�شوع، وهي حماولة م�شاعدة هذا ال�شخ�ص الذي لن يتحمل 

ما  وهذا  لوحده،  الزنزانة  و�شيغادر  بالتاأكيد،  والنظافة  الرتتيب  على  القائمة  احلياة 

اأ�شبح عندي  اأراهن عليه. طبعاً تي�شري عندما علم بالأمر رف�ص لكن املو�شوع  كنت 

منتهياً، عندما عدت للق�شم، وفتحوا الزنزانة على هذا الأ�شري الذي كان عارياً اإل من 

الذباب و“اله�شه�ص”  القدمي، �رشداب من  ما ي�شرت عورته، كانت زنزانة من الع�رش 

مل  الزنزانة،  اأنحاء  كل  يف  الباز  وال�شقف،  اجلدران  تغطي  كرثتها  من  والبعو�ص، 

تنظيف  حملة  وبداأت  الفورة،  داخل  و�شعوه  ُمرعب.  فعالً  و�شٌع  اأ�شهر،  من  تنظف 
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تهويتها  وبعد  و�شعها،  حت�شني  من  متكنت  حتى  �شاعات  ثالث  من  لأكرث  ا�شتمرت 

و�شعه  وكان  اإليها،  النف�شي  املري�ص  ع�شام  الأخ  اإعادة  مّت  فيها  الأغرا�ص  وترتيب 

ال�شاب  هذا  على  يبكي  قلبي  كان  �شدقاً  لكن  الأمر  �شعوبة  من  الرغم  على  مزرياً. 

امل�شكني الذي و�شل به الو�شع لهذه املرحلة املََر�شية، وُتِرك من قبل اجلميع ليعي�ص 

يف الزنازين داخل اأق�شام املوت، وُيرتك فري�شة يف اأيدي هوؤلء الوحو�ص الذين ل تعرف 

الرحمة لقلوبهم طريقاً. هذا ال�شخ�ص هو من جمموعة اإخوة اأ�رشى اأ�شبحوا مر�شى، 

اأم�ّص احلاجة للعالج، ومل�شت�شفى متخ�ش�ص  اأ�شعب من هذا الأخ، هم يف  وو�شعهم 

القمع  الزنازين، ومتار�ص بحقهم كل و�شائل  لكي يعاجلوا، يتم و�شعهم داخل هذه 

حتى يتدهور و�شعهم دون اأن ي�شاأل عنهم اأحد، �شواء اأ�رشى اأم موؤ�ش�شات، اأو حتى 

يزوره حمامي.

اأحمد اهلل اأن ع�شام كان هادئاً معي، وقد يكون ب�شبب م�شاعدتي له �شابقاً، فوراً 

كانت  التي  اأظافره  وقلّمت  وليّفته،  وغ�شلته،  وحّممته،  احلمام،  اإىل  اأخذته  وبلطف 

مالب�ص  واألب�شته  و�شاربه،  حليته  له  ورتبت  �شعره،  له  وحلقت  الوح�ص،  كاأظافر 

نظيفة، واأجل�شته على تخته، وحتدثت معه، وحتدث معي تقريباً ب�شورة مقبولة. كان 

جائعاً جداً، عملت له طعاماً، واأح�رشته له على تخته، وبداأت اأعلّمه، واأتدّرج معه بكل 

احِلنّيّة، واأي�شاً بكل احلذر، اأعطيته ريوت التلفاز حتى يتلّهى به. كان مدخناً ب�شورة 

كبرية، واأنا ل اأ�شتطيع حتّمل رائحة الدخان، مع ذلك �شبت على و�شع كهذا، وبداأت 

حياتي مع هذا الأ�شري الأمني العنيف املري�ص نف�شياً، على ح�شب ما اأعرف اجتهدت، 

واأ�شعرته  عليه،  وكذبت  و�شعي،  عن  وحدثته  قاتل،  ك�شخ�ص  نف�شي  له  و�شورت 

اأنني �شخ�ص ل تفرق معي حياة ال�شخ�ص، واأخبته عن حكمي، كان يف بايل اأن اأحمي 

نف�شي منه عندما يعرف ذلك، وفعالً هذا ما حدث.

الذي  و�شعه  حت�شن  من  الرغم  وعلى  به،  عاملتُه  الذي  اللطف  من  الرغم  على 

توقعاتهم وف�شِل  حدث،  مما  الإدارة  ا�شتغراب  من  الرغم  وعلى  عليه،  وا�شحاً   كان 

واحلمد هلل بالعتداء علّي، كنت طوال الفرتة على اأع�شابي، نادراً ما كنت اأنام بالليل 

خوفاً من اأن ُيقِدم على اأي ت�رشف، ومع ذلك مل اأق�رشِّ معه نهائياً، واهلل �شهيد على 

ذلك، بل كنت �شعيداً جداً بتح�ّشن و�شعه الذي ا�شتمر لأ�شبوع. وبدون �شابق اإنذار 
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ويف اإحدى مرات فح�ِص الزنزانة خرج، ورف�ص العودة؛ ما ال�شبب، وملاذا! حتى هذه 

واأنني من طلب منه ذلك، لأنهم  ال�شبب،  باأنني  الإدارة  اأعرف!! واتهمتني  اللحظة ل 

اأخبتهم  كالمي  �شدق  لهم  اأثبت  ولكي  تفاجاأت،  اأنا  كما  حدث،  مبا  هم  تفاجاأوا 

وفعالً  بالعودة،  لإقناعه  للذهاب  اأي�شاً  م�شتعد  واأنا  وبالإقناع،  ثانية،  مرة  فليعيدوه 

عاد مرة ثانية، وكل ما اأخبين به كالم غري وا�شح، وغري مفهوم، واأنه يريد العودة 

للفرتة ال�شابقة، �شخ�ص مري�ص، مهما كان اأ�شلوبي معه فلن يكون العالج لذلك، لأنه 

الثاين  اليوم  م�شاء  ويف  واحد،  ليوم  عاد  فقط  متخ�ش�شة،  وعالجات  لأدوية  يحتاج 

النوم، ل  اأرتاح، واأ�شتطيع  خرج ومل يعد. واعتبتها منحة من اهلل وف�شل منه لكي 

يعلم اإل اهلل كيف كان حايل، وكيف كنت اأعي�ص على اأع�شابي طوال هذه الفرتة. واأي�شاً 

عند  بالقوة  و�شعتني  ال�شجن  اإدارة  اأن  ال�شجون  باقي  يف  لالإخوة  اخلب  و�شل  قد 

الذي يعرفونه جيداً، ويعرفون خطورته، لذلك حدثْت احتجاجات  املري�ص  الأخ  هذا 

وف�ِشل  الإدارة،  �شيا�شة  ف�شلْت  عندما  املهم،  لحقاً.  بها  علمت  ال�شجون  يف  عندهم 

اأنهم  اأخبونا  مهزومني،  فيها  يكونون  ل  بطريقة  املو�شوع  يعاجلوا  ولكي  مكرهم، 

كنا  التي  القدية  الزنزانة  وهي   17 رقم  زنزانة  على  حت�شينات  باإجراء  �شيقومون 

اأنا وتي�شري، والآن يوجد بها تي�شري لوحده، لذلك ولكي يتمكنوا من حت�شينها  فيها 

من  البداية خوفاً  اأ�شبوع، رف�شنا يف  ملدة  الزنزانة  تي�شري عندي يف  ياأتي  اأن  يريدون 

مكرهم، ومن التالعب بنا، وكنا متاأكدين من ذلك، لكنهم هددوا اأن ينفذوا ذلك بالقوة، 

لذلك وبعد اأخِذ وعٍد من املدير اأن الأمر فقط ملدة اأ�شبوع مّت ذلك، وجاء تي�شري عندي، 

وفعالً بداأوا باإجراء حت�شينات للزنزانة لكنها حت�شينات �شكلية فقط، وعدنا حلياتنا 

اأنا وتي�شري التي ق�شيناها بال�شحك على ق�ش�شي مع الأخ ع�شام الأخ املري�ص.

تي�شري  الأخ  ومن  مني  تطلب  ال�شجن  باإدارة  اإذ  العمل،  انتهاء  وبعد  اأ�شبوع،  بعد 

ما  لكن  احتجاجاً،  وعملنا  فرف�شنا،  بوعودهم،  ناكثني  الأخرية  للزنزانة  العودة  معاً 

الأخرية  الزنزانة  اإىل  ع�شام  املري�ص  الأخ  واأعادوا  زنزانتنا،  يف  تركونا  حيلة  باليد 

التي اأجروا عليها حت�شينات، واأ�شبحنا يف و�شع ل نح�شد عليه، فالزنازين اأ�شواأ من 

بع�ص، لكن قد تكون الأخرية، ولأنها يف اآخر الق�شم اأبعد قليالً عن الدو�شة؛ لذلك عدنا 

حياته  وعادت  لزنزانته،  ع�شام  وعاد  لزنزانتنا،  للعودة  ووافقنا  ال�شابق،  للو�شع 

ل�شابق عهدها، بل تدهور و�شعه اأكرث، وهذه ق�شتي مع الأخ املري�ص وهذه هي اإدارة 
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ال�شجون التي ل تلتزم بكلمة ول تتعامل معنا اإل ب�شورة قمعية، بل ل يوافقون على 

اأمر يكون فيه م�شلحة لنا، هي اإذاً النظرة العن�رشية للفل�شطيني.

الإ�رضاب اجلديد:

نف�شها،  زنزانتنا  اإىل  وعْودتنا  ال�شجن،  اإدارة  معنا  لعبتها  التي  الق�شة  هذه  بعد 

جديد  �شيء  هناك  كان  يوم  وكل  الزنزانة،  هذه  ويف  الق�شم،  هذا  يف  حياتنا  ا�شتمرت 

يحتاج منا ملواجهة مع هذه الإدارة القمعية، ولكن يف حلظة من اللحظات يكون اأحدنا 

جمباً على اأخذ قرارات م�شريية يف حياته، وبعد اأن اأ�شبح يل يف هذا الق�شم ما يقارب 

الطعام  عن  مفتوح  اإ�رشاب  خو�ص  قررت  ال�شيئة،  الأو�شاع  هذه  ظّل  ويف  ال�شنتني، 

موقف  له  كان  الذي  تي�شري  الأخ  مع  وباتفاق  املوت،  اأو  العزل  من  اخلروج  �شعاره 

ومّت  مبفردي،  ال�رشاب  اأخو�ص  اأن  التفاق  كان  جديداً،  قادماً  زال  ما  لأنه  مغاير، 

اإبالغ اإدارة ال�شجن بذلك، وقد ا�شتطعنا تو�شيل الأخبار لالإخوة يف ال�شجون، وبداأت 

اإ�رشابي املفتوح عن الطعام الذي كنت اأعي جيداً مدى خطورته، وكم �شيكون �شعباً، 

ومع ذلك قررت.

راديو  تهريب  ا�شتطعت  وقد  اأغرا�شي،  كل  واأخذ  لوحدي،  زنزانة  يف  و�شعي  مّت 

كل  من  الرغم  على  اهلل  بحفظ  لأيام  عندي  وا�شتمر  الريا�شة،  بوت  داخل  و�شعته 

بكل  معي  وحاولوا  ت�شري،  الإ�رشاب  اأيام  وبداأت  عندي،  اأجروها  التي  التفتي�شات 

الطرق، واأبداً رف�شت ك�رش اإ�رشابي اأو ت�شديقهم، وكان حديثي اأن ك�رش اإ�رشابي لن 

يكون اإل يف ال�شجون عند ال�شباب.

اإقناعي  ملحاولة  ال�شجون  م�شلحة  من  الكبار  ال�شباط  من  كثري  لزيارتي  جاء 

الفا�شلة  الأخت  ُتذكر  اأن  يجب  وهنا  ال�شتجابة،  رف�شت  واأبداً  وعوداً،  واإعطائي 

الإ�رشاب،  هذا  يف  جداً  �شاندتني  التي  مانديال  موؤ�ش�شة  من  دقماق  بثينة  املحامية 

باإبراز  الف�شل  لها  وكان  اأ�شبوع،  كّل  تاأتي  كانت  بل  نهائياً،  زيارتي  عن  تنقطع  ومل 

ال�شكر على ما قامت به يف تلك الفرتة، ويف كل  اأقّدم لها  مو�شوعي يف الإعالم، وهنا 

الفرتات �شواء ال�شابقة، اأم التي جاءت بعد ذلك.

وكنت  الأ�رشى،  برنامج  و�شماع  الأخبار،  ملتابعة  الوحيدة  و�شيلتي  املذياع  كان 

اأ�شعه حتت خمدتي، واأعمل نف�شي نائماً، واأنا اأ�شتمع له، وكان وقت  اأ�شتمع له ليالً 
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عن  اإ�رشابي  ا�شتمر  الأ�شبوع.  يف  مرتني  ذلك  وكان  ظهراً،  الأ�رشى  برنامج  جميء 

على  حافظت  لكن  كثرياً،  وزين  نزل  املاء.  اإل  اأتناول  ل  فقط،  يوماً   24 ملدة  الطعام 

ال�شحي،  الرغم من تدهور و�شعي  اإرادتي على  متا�شكي، وعلى معنوياتي، وعلى 

ال�شجن  اإدارة  اأمام  وخ�شو�شاً  ن�شيطاً،  اأكون  واأن  ال�شري،  من  ذلك  ينعني  مل  لكن 

التي تعّجب �شابط ال�شتخبارات مني، وكيف اأمتكن من ال�شري بعد كل هذه املدة من 

الإ�رشاب. وكان ذلك يف اآخر اأيام اإ�رشابي عندما جاء هذا ال�شابط لأخذي اإىل مكاتب 

ممثل  ومعه  ع�شقالن،  يف  املعتقلني  ممثل  ينتظرين  الهاتف  على  كان  وهناك  الإدارة، 

اأ�رشى حما�ص يف ال�شجن نف�شه، وحتدثوا معي عب الهاتف، واأخبوين اأن م�شكلتي 

وطلبوا  العزل،  من  باإخراجي  ال�شجون  اإدارة  م�شوؤول  من  وعداً  اأخذوا  واأنهم  ُحلت، 

ال�شتجابة  رف�شت  طبعاً  عندهم.  �شاأكون  ب�شيطة  اأيام  وخالل  اإ�رشابي،  فّك  مني 

�شاأوا�شل،  واأنني  الق�شم،  يف  عندهم  واأنا  اإل  اإ�رشابي  اأفك  لن  واأخبتهم:  لطلبهم، 

وم�شتعد للذهاب اإىل النهاية، ول اأريد اأن ت�شيع هذه الفر�شة، لكنهم اأعادوا علّي الكرة 

على  املغلّظة  العهود  اأنف�شهم  على  قطعوا  اأن  بعد  اإل  اأوافقهم  ومل  ومرة،  ومرة  مرة 

اأنهم يتحملون امل�شوؤولية يف حال اأن الإدارة خدعتني. وفعالً وبناًء على هذه الوعود، 

وافقت وك�رشت اإ�رشابي عن الطعام بعد 24 يوماً، وقد تدهور و�شعي ال�شحي بعد 

ك�رش الإ�رشاب، وهذه هي امل�شكلة الأ�شا�شية يف الإ�رشاب اأن ما يحدث من م�شاعفات 

هلل  واحلمد  ولكن  نف�شه،  الإ�رشاب  من  اأخطر  مرات  تكون  الإ�رشاب  بعد  واأمرا�ص 

تعافيت ج�شدياً، لكن نف�شياً مل اأتعاَف، فقد خدعتنا الإدارة مرة اأخرى، ومل يتم نقلي 

اإل بعد اأربعة اأ�شهر من ك�رش الإ�رشاب، ونقلت اإىل عزل اآخر.

النتقال اإىل عزل ع�شقالن:

عزل ع�شقالن ل يقل �شوءاً عن هذا العزل، وكانت هذه املفاجاأة، ومل يتدخل اأحد، 

ومل اأ�شمع �شوت من اأعطوين العهود واملواثيق. ُنقلت اإىل عزل ع�شقالن، وُو�شعت يف 

اأخبتكم عن زنازين �شجن ع�شقالن و�شغر حجمها و�شوئها  زنزانة لوحدي، وقد 

و�شوء اأو�شاعها؛ الذي خّفف عني وقتها َمن كان حويل من اأ�رشى اأمنيني معزولني، 

فقد كان هناك الأخ حممود عي�شى جاري يف الزنزانة، واأحمد �شكري اأحد اأبناء حركة 

فرج 
ُ
حما�ص الأ�رشى، والذي ق�شى كثرياً من �شنوات عمره يف العزل النفرادي، وقد اأ
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حما�ص،  حركة  قادة  اأحد  وهو  غنيمات  الرحمن  وعبد  الأحرار.  وفاء  �شفقة  يف  عنه 

وحمكوم باملوؤبد، وهو ع�شو خلية �شوريف التي قد مّت ت�شليمها لليهود من ِقبل جهاز 

الأمن الوقائي يف اخلليل، وقد اأفرج عنه يف �شفقة وفاء الأحرار اإىل غزة. وكان هناك 

اأمني معزول، لكنه مري�ص نف�شي من عائلة احللي�شي، وعلى الرغم من  اأ�شري  اأي�شاً 

اأنه اأ�شري اأمني لكن مر�شه كان ي�شبب لنا و�شعاً نف�شيّاً �شعباً، فقد كان ل َي�شمح لنا 

باحلديث، ومبجرد �شماع �شوت اأحد منا يبداأ بال�شب وال�شتم باألفاظ غاية يف القذارة، 

ال�شكوت  وال�شتم، ونحن جمبون على  بال�شب  نالها  اإل  اأختاً  ول  اأّماً  ل  لنا  مل يرتك 

لأننا ل نعرف ماذا نفعل، بل يف اإحدى املرات حاول العتداء علّي لول �شرت اهلل. واأي�شاً 

كان عندنا يف الق�شم اأ�شري اأمني اآخر من لبنان م�شاب بالهو�ص، وكان له جولت معنا 

بال�شب اأخطرها عندما قذفنا من ال�شبابيك باملاء القذر والقاذورات، ومع ذلك وعلى 

بع�شنا  عن  ونخفف  ون�شحك،  نتحدث،  لكي  الوقت  من  جند  كنا  ذلك  كل  من  الرغم 

البع�ص، وكانت يف هذا الق�شم بداية �شداقتي مع الأخ الفا�شل حممود عي�شى رفيقي 

يف كل �شنوات العزل.

يف هذا الق�شم كنت اأتعر�ص تقريباً اأ�شبوعياً لعمليات الدهم من قِبل فرقة النح�شون 

التي كانت تقتحم زنزانتي يف ال�شباح الباكر، وتقيدين واأنا نائم يف ال�رشير، ويخربون 

كل �شيء يف الزنزانة، ويذهبون. كنا اأي�شاً جند وقتاً يف هذا الق�شم لكي نتعلم، ونقراأ، 

اأقيد من اخللف  اأو نتناق�ص يف ال�شيا�شة. كان اجلميع ُيقيّد من الأمام باليدين، وكنت 

كنوع من اأنواع القمع، ا�شتمر و�شعي يف هذا الق�شم مدة �شتة اأ�شهر، وقد قرر اأخرياً 

مّت الذي  امل�شهور  الإ�رشاب  وهو  الطعام،  عن  مفتوح  اإ�رشاب  يف  الدخول   الأ�رشى 

هذا  لقي  وقد  املعزولني،  خروج  مطالبه  من  مطلب  اأهم  كان  والذي   ،2000 �شنة 

يوماً،  الع�رشين  يقارب  ما  ا�شتمر  وقد  اخلارج،  من  معه  كبرياً  جتاوباً  الإ�رشاب 

دخلنا نحن املعزولون مع امل�رشبني واحلمد هلل اأن هذا الإ�رشاب تكلل بالنجاح ب�شبب 

املعزولني  كل  فيه  خرج  الذي  الوحيد  الإ�رشاب  هذا  وُيعّد  وقتها.  ال�شيا�شي  ال�شغط 

قبل ك�رشه، وفعالً خرجنا اأخرياً من العزل.

خرجت اأنا من العزل يف �شهر حزيران/ يونيو 2000 بعد عزل ا�شتمر لثالثة اأعوام 

كان خروجي  وقبل  الأ�رشى.  مع  اأعي�ص  لكي  نفحة  �شجن  اإىل  نقلي  ومتّ   متوا�شلة، 
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اإىل  رجوع  اأي  اأن  ال�شجن  يف  ال�شتخبارات  م�شوؤول  من  و�شلني  الذي  التهديد 

�شابط  به  اأخبين  ما  هذا  بالتاأكيد،  �شاأرجع  واأنني  الأخري،  الرجوع  �شيكون  العزل 

اإىل �شبه عزل من �شجن نفحة  ال�شتخبارات. وفعالً هذا ما متّ بعد ذلك؛ فقد خرجت 

اإىل �شجن بئر ال�شبع )اإي�شل( �شنة 2002 ملدة �شهر تقريباً، ُو�شعت يف ق�شم مّت فتحه 

هدرمي  �شجن  اإىل  ليالً  مفاجئ  ب�شكل  نقلي  متّ  حتى  اأ�شهر  �شتة  فيه  ومكثت  حديثاً، 

اإخراجي منه ب�شكل  مّت  اإل يومني، حيث  اأمكث يف �شجن هدرمي  2002/12/30. مل  يف 

مفاجئ يف 2003/1/1، وما زلت حتى كتابة هذه التجربة واأنا اأعي�ص يف اأق�شام العزل 

النفرادي.

ا�شتمرت  التي  العزل  الأوىل من حياتي مع  التجربة  قد حدثتكم عن  اأكون  وبذلك 

ثالثة اأعوام، و�شاأبداأ باحلديث الآن عن جتربة العزل الثانية التي كانت اأ�شد واأ�شعب 

واأكرث قمعاً واأطول مدة، وما زالت م�شتمرة حتى الآن. 





الف�شل الثاين

جتربة العزل الثانية
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نبذة ب�شيطة عن الفرتة الو�شط ما بني العزلني الأول والثاين:

كنّا جداً فرحني بخروجنا من العزل، وكان ذلك انت�شاراً كبرياً للحركة الأ�شرية، 

وجلميع الأ�رشى، فقد ا�شتطاعوا حتقيق كثري من املطالب احلياتية، وعلى الرغم من 

اأنه �شجن، لكن جدرانه مل متنعنا اأن نفرح، ون�شعد رغماً عن اأنف ال�شجان، وحتّدياً 

لهذا الواقع الأليم. خرجتُ اإىل �شجن نفحة، والتقيُت مع الأ�شحاب والأحباب، وكنت 

يف اأ�شد ال�شوق لهم، وخ�شو�شاً لأخي احلبيب يحيى ال�شنوار )اأبو اإبراهيم( الذي كان 

حلماً عندي اأن اأراه، واأحتدث معه، وحقَّق اهلل يل هذه الأمنية، على الرغم من اأنها كانت 

يف ال�شجن، لكنها كانت ممتعة. �شمحوا للوالدة اأي�شاً بزيارتي. لكن اأو�شاع ال�شجون 

لتن�شى  كانت  ما  القمعية  الإدارة  وهذه  اجلديد،  فيها  ودائماً  حال،  على  ت�شتقر  ل 

الهزية التي تلقتها بفعل �شمود الأ�رشى وقوة اإرادتهم، فبداأت تنغي�شاتها املعهودة، 

فهم  كبرية،  واإمكانياتها  وا�شع  وجمالها  امل�شاكل،  لإثارة  الأ�شباب  باختالق  واأخذت 

اإىل  اأقرب  حياة  يف  الأ�رشى  هوؤلء  يعي�ص  اأن  �شوى  عمل  لها  لي�ص  متكاملة  موؤ�ش�شة 

اجلحيم اإن ا�شتطاعت ذلك، فهي بالفعل معركة دائرة م�شتمرة بني اإدارة احتالل متلك 

كل الو�شائل والإمكانيات املادية القمعية، واأ�رشى منا�شلني ل يلكون �شوى اإيانهم 

بق�شيتهم وقوة اإرادتهم، لذلك كان يل ن�شيب من هذه التنغي�شات.

بعد فرتة منعوا زيارة اأهلي، ومتّ نقلي ب�شكل قمعي من �شجن نفحة اإىل ق�شم هو 

بو�شع  وبداأوا  جديداً،  فتحوه  قد  كانوا  )اإي�شل(،  ال�شبع  بئر  �شجن  يف  بالعزل  اأ�شبه 

تتجاوز ل  مدة  الق�شم  هذا  يف  مكثت  العقاب.  اأنواع  من  كنوع  فيه  اأمنيني   اأ�رشى 

اأغرا�شي  بتجهيز  ليالً  اإبالغي  مّت  اأ�شباب  اأي  اأو  اأ�شهر، وفجاأة وبدون مقدمات  �شتة 

واأخي  اأنا  اأعي�ص  وقتها  وكنت  الليل،  من  متاأخر  وقت  يف  خا�ص  ب�شكل  منقول  لأنني 

خبة  و�شاحب  قدمي  �شجني  ولأنه  �شغرية.  غرفة  يف  معاً  ال�شنوار  يحيى  الفا�شل 

توّج�ص من الأمر، واأخبين اأنني ذاهب للعزل على ما يبدو، وطلب مني تهيئة نف�شي 
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اأغرا�ص  قام بتجهيزي بكل ما ي�شتطيع من  اأ�شواأ منه، لذلك وفوراً  اأو ملا هو  للعزل، 

وخ�شو�شاً الكنتينا. كانت هذه النقليات التي نبلغ بها تتم على ح�شب مزاج الإدارة، 

هي من كانت تتحكم بالأمر، وكان املعتقلون على ح�شب و�شعهم يف ال�شجن يرف�شون 

هذه  كانت  الأمر  اآخر  يف  لكن  الإدارة،  مع  للتفاهم  املعتقلني  م�شوؤول  ويخرج  مرات، 

النقليات تتم حتى ولو بالقوة، كما حدث معي عندما اأخرجوين من ال�شجن يف العزلة 

موقفاً  معي  وقفوا  الذين  ال�شباب  وا�شتطاع  واأغرا�شي،  نف�شي  جهزت  لذلك  الأوىل. 

اإىل  اأنني منقول  اأخبوهم  اأين �شيتم نقلي، واأخرياً  اإىل  اأن يعرفوا من الإدارة  رجولياً 

�شجن هدرمي، طبعاً ت�شكك ال�شباب من ذلك، وخ�شو�شاً على �شكل و�رشعة ووقت 

النقل، والتي كانت مفاجئة، متكنت من الت�شليم على من اأ�شتطيع من الأ�رشى.

النتقال اإىل هدرمي:

كانت الأجواء خارج الق�شم غري طبيعية توحي باخلطورة، فقد كانت فرقة خا�شة 

وقد  عاٍر،  ب�شكل  وتفتي�شي  اأغرا�شي  بتفتي�ص  ا�شتفزازي  ب�شكل  قامت  تنتظرين 

تقول  كانت  كلها  والتوّج�شات،  الأفكار  من  كثري  راأ�شي  يف  كانت  طويالً،  وقتاً  اأخذوا 

اإنني ذاهب اإىل التحقيق، هذا كان �شعوري. و�شعوين يف �شيارة خا�شة مع اأغرا�شي، 

وانطلقنا فعالً، و�شلنا اإىل �شجن هدرمي، منت هذه الليلة يف الزنازين، ويف ال�شباح واأنا 

واأخبتني  علّي،  وتعرفت  “بيتي”،  وا�شمها  ال�شجن  مديرة  جاءت  الزنازين  هذه  يف 

اأنني �شاأدخل ال�شجن بعد قليل. وفعالً بعد اإجراءات التفتي�ص، واأخذ اأغلب الأغرا�ص 

يف  ذلك  وكان  الأحباب،  الإخوة  من  بكثري  بالتقائي  �شعيداً  وكنت  ال�شجن،  دخلت 

.2002/12/29

مكثت يف هذا ال�شجن ثالثة اأيام، وكما هي نَقْلي من �شجن بئر ال�شبع ُمفاجئاً، كان 

اأبلغوين   2003/1/1 �شباح  ففي  مفاجاأة،  واأكرث  �رشيعاً  هدرمي  �شجن  من  خروجي 

ممثل  حاول  لذلك  �شحيحاً.  يكن  مل  وهذا  حمكمة،  يل  اأن  بحجة  للبو�شطة  باخلروج 

الأ�رشى معرفة اأين وملاذا! واأن يرف�ص خروجي، بل اأ�رشوا ب�شكل نهائي، وا�شتعجلوا 

�شفرية.  اأنها  واأ�رّشوا  ب�رشعة،  اأخرج  حتى  ولزمني  �رشطي،  وجاء  اإخراجي،  يف 

اأودع  اأن  اأ�شتطع  مل  اإنني  حتى  واحد،  ليوم  يلزمني  ما  فقط  اأغرا�ص،  بدون  خرجت 

اأحداً ل�رشعة الأمر، اأخرجوين ب�رشعة، وو�شعوين بالزنازين، وبداأت تت�شارب لدي 
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الأفكار والهواج�ص التي كانت كلها �شواهد تقول يل اإن هناك اأمراً حدث، واأنني ذاهب 

الظهر جاء �شابط ال�شتخبارات،  الأجواء. مع  لذلك هيّاأت نف�شي لهذه  التحقيق،  اإىل 

فوراً،  ال�شجن  من  باإخراجي  اأوامر  و�شلتهم  واأنهم  بو�شطة،  يوجد  ل  اأنه  واأخبين 

لذلك �شيتم و�شعي يف مكان ملدة، حتى ت�شلهم اأوامر اأخرى، لذلك اأخذوين اإىل ق�شم 

بالأ�رشى،  اأعمال متعددة خا�شة  لها  النح�شون، وهذه وحدة خا�شة  خا�ص بوحدة 

فهي فرقة قمعية جداً، �شهرتها �شيئة، م�شوؤولة عن تنقالت الأ�رشى بني ال�شجون اأو 

ت�شمى  خا�شة  وحدة  وفيها  والقمع.  والقتحامات  التفتي�ص  عمليات  وعن  للمحاكم، 

القمع  عمليات  كّل  يف  ت�شارك  لكنها  اجلنائيني،  عند  الكبري  عملها  ال�شموم”؛  “وحدة 
والتفتي�ص عند الأ�رشى الأمنيني. اأخذوين، وو�شعوين يف ق�شم هذه الوحدة اخلا�شة 

اأي  معرفة  اأو  الأ�شباب  اإبداء  دون  لهم  تابعة  �شغرية  غرفة  يف  وو�شعوين  لل�شموم، 

�شيء، ومل يكن اأحد يعلم �شيئاً، بذلك قطع ات�شايل نهائياً مع الأ�رشى الأمنيني.

عّد الآن تابعاً لق�شم التحقيق، 
ُ
يف اليوم الثاين، جاءت مديرة ال�شجن، واأخبتني اأنني اأ

“ فباي”، مدير  ال�شجون وا�شمه  باأوامر من م�شوؤول ال�شتخبارات يف  و�شاأبقى هنا 

�شجن ع�شقالن الذي حدثتكم عنه يف حديثي عن العزلة الأوىل، لذلك ممنوع اأن ياأتيني 

م�شحف  منها  طلبت  جديدة.  اأوامر  اأي  مثلي  تنتظر  وهي  الأ�رشى،  عند  من  �شيء 

من  يل  اإح�شارها  ال�شتخبارات  �شابط  من  فطلبْت  الداخلية،  املالب�ص  وبع�ص  قراآن، 

اأخرج  اأح�رشوا يل هذه الأغرا�ص، وبقيت وحدي يف هذه الزنزانة، ل  عندهم، وفعالً 

منها نهائياً، يتم اإدخال الأكل من فتحة اأ�شفل الباب، وكان الأكل الذي ي�شلني من اأكل 

ال�رشطة، ل اأحدث اأحداً ول اأحد يحدثني ملدة اأ�شبوع كامل ا�شتمر هذا الو�شع... ويف 

نهاية الأ�شبوع وليالً فتحوا علّي باب الزنزانة، وكانت فرقة خا�شة للنح�شون طلبوا 

مني اأخذ اأغرا�شي.

النتقال اإىل عزل �شطة:

قيّدوين من اخللف، وفت�شوين، وكانوا عنيفني جداً، واأخذوين بدون اأن اأعرف اإىل 

اإىل �شجن، وخروٍج ب�شكل �رشيع، واإجراءات م�شددة،  اإرهابي من �شجن  اأين ب�شكٍل 

اأجواء  يف  اإيلّ  الو�شول  من  �شيء  اأي  ومنِع  ال�شموم،  لفرقة  تابع  ق�شمٍ  يف  وو�شعي 

بولي�شية، وكاأننا يف فيلم رعب اأو فيلم من اأفالم اجلا�شو�شية، و�شعوين يف ال�شيارة 
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اإىل التحقيق، وهم اأخبوين  اأنني ذاهب  مقيّداً من اخللف، وكما اأخبتكم كان يقيني 

بذلك عن طريق مديرة ال�شجن، لكن مل اأكن اأعلم اإىل اأي �شجن اأو اأي حتقيق اأنا ذاهب! 

توقعُت ق�شماً يف ال�شمال! املهم و�شلُت اإىل �شجٍن، طبعاً كانت ال�شاعة يف حدود التا�شعة 

البو�شطة،  من  اأنزلوين  عندما  ولكن  �شجن،  اأّي  اأعرف  ومل  ال�شجن،  دخلت  ليالً، 

وا�شتقبلني �شابط هناك رّبت على ظهري ب�شكل عنيف، وكاأنها �رشبة، وهذه اأوحت 

يل كيف �شيكون ال�شتقبال؛ اأدخلوين غرفة �شغرية، وبجانبها غرفة ت�شليم الأغرا�ص، 

وبعد فكّ قيودي غادرَنا النح�شون، وتركت حتت م�شوؤولية ال�شجن.

مل  والو�شع  وال�شباط،  ال�رشطة  من  كثري  وحويل  ال�شغرية،  الغرفة  هذه  يف  كنت 

وينتظرون  معني،  �شيء  على  متفقون  وكاأنهم  غريبة،  نظراتهم  وكانت  مريحاً،  يكن 

من  اأمر  وهذا  عارياً،  اأمامهم  كنت  اأْي  عاٍر،  ب�شكل  فت�شوين  به،  للقيام  ال�شفر  �شاعة 

كرثة ما حدث لالأ�شف وكاأنه اأ�شبح عادّياً، وعندما اأعطوين مالب�شي، وبداأت بلب�شها، 

باحلفلة؛  للبدء  ال�رش  كلمة  هذه  وكانت  اخللف،  من  قيدوين  اللب�ص  من  النتهاء  وبعد 

ال�شتائم  مع  ج�شمي  اأنحاء  كّل  يف  والأرجل،  بالأيدي  �رشباً  جميعاً  علّي  انهالوا  فقد 

وال�رشاخ والوعيد، وبدون �شبب، وكاأنه كان خمططاً لالأمر م�شبقاً. �رشبوين �رشباً 

العربية  يتحدثون  جميعاً  بهم  واإذا  وجهي،  لأحمي  زاوية  يف  نف�شي  و�شعت  جامداً، 

يف  موجود  اأنني  عرفت  ووقتها  يتوّعد،  من  ومنهم  يكفر،  من  منهم  عرب”!  “�رشطة 
�شوتك،  بن�شمع  اإن  ويلك  “يا  حمطة”،  اآخر  هذه  “�شطة  يل  حديثهم  من  �شطة  �شجن 

حتى  ب�رشبي  وا�شتمروا  وكفر.  و�شتائم،  كثري،  وكالم  اأيامك”،  اآخر  هذه  حتكون 

دخل �شابط اأعلى منهم رتبة عرفت اأخرياً اأنه �شابط الأمن ا�شمه هاين؛ وقف اأمامي 

“اهلل  ُكفرية:  عبارة  يل  يقولون  واأ�شبحوا  وي�رشخون،  بال�رشب،  م�شتمرون  وهم 

يح�رشوين  اأن  واأخبهم  التوقف،  منهم  طلب  فرتة  بعد  هون”.  مكانه  هاين  فوق، 

ال�شابط  الكر�شي، واأخذ هذا  َجّراً، واأجل�شوين على  اأخذوين هناك  اإىل مكتبه، وفعالً 

بي�شاأل  حدا  ما  هون  “بتموت  يعني  عليه،  مو�ّشى  �شخ�ص  واإنك  ويتوّعد،  يهّدد، 

عنك”، واأخذ يلقي علّي اأوامر العزل اجلديد. وبعدها اأخرجوين، و�شاروا بي اإىل ق�شم 

العزل، وو�شعوين يف ق�شم العزل زنزانة رقم 14، وهناك على ما يبدو مل يكتفوا بكل 

ال�رشب، وكاأنها مهارة يار�شونها، اأو متعة اأو اإدمان ل ي�شتطيعون تركه، اأكملوا علّي 

يف داخل الزنزانة، ورموين بداخلها، ومعي بع�ص اأغرا�شي، وخرجوا، واأغلقوا الباب. 
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كنت منهكاً جداً، وكل ج�شدي يوؤملني، وكانت زنزانتي من �شدة �شوئها يتمنى اأحدنا 

ال�رشب على دخولها؛ كانت رائحتها عفنة، بحثت عن املاء لأ�رشب، ولأغ�شل وجهي، 

و�شكله  حاله  فاأرعبني  وجهي  �شاهدت  وبال�شدفة  املغ�شلة،  فوق  معلقة  باملراآة  واإذا 

والدم الذي يالأ وجهي؛ بداأت اأ�شتعيد رباطة جاأ�شي، ففي هذه املواقف ال�شت�شالم 

اأ�شتعيد  بداأت  تنك�رش،  اأن  لنف�شي  لأ�شمح  كنت  وما  النتحار،  اأو  النك�شار  يعني 

واأن  وب�شاعته،  احتالل،  هذا  واأن  اأنا،  من  واأتذكر  جديد،  من  نف�شي  واأ�شحن  كياين، 

هذا اأمر طبيعي من حمتل جمرم. يف حلظة واحدة ا�شرتجعت خمزوين الديني والثقايف 

والوطني حتى اأْقَوى واأتغلّب على �شعفي، فال يوجد اأمامي حّل اآخر لئال اأنك�رش، كنت 

اأتاأمل، كان و�شعي �شعباً جداً، هذه طريق اختارها اأحدنا باإرادته، ويعرف ما بها، وما 

�شيواجه من اأمور �شعبة قد ت�شل اإىل حّد املوت �شهيداً.

ل اأنكر اأنها فرتة ع�شيبة و�شعبة ع�شتها، وما زالت عالقة يف ذاكرتي ل يكن اأن 

اأتعرف على زنزانتي  نف�شي، وغ�شلت وجهي، وبداأت  بايل. حتاملت على  تغيب عن 

بعيد  من  �شوٌت  وو�ْشعي  حايل  من  اأخرجني  حتى  �شيء،  اأي  من  خالية  كانت  التي 

وفوراً  ب�شعوبة،  ي�شلني  �شوت  جديد؟!  قادم  هناك  هل  ال�شباب،  اأبو  علّي:  ينادي 

توجهت اإىل ال�شباك، وباأعلى �شوتي ناديت، واأ�شبحت اأ�شمع اأف�شل، وكان من ينادي 

علّي من هم بجانبي يف زنزانة رقم 15، وكان يتواجد بها اثنان من الأ�رشى وهم اأخ 

حما�ص  اأبناء  من  وهما  القد�ص،  من  غَل  الزَّ ربيع  الآخر  والأخ  رم�شان،  نزار  ا�شمه 

املحكومني اأحكاماً عالية، وقد كانوا يف العزل ب�شبب قيامهم بالهرب من ال�شجن، هم 

الأحرار، و كانوا عندما عرفوا  اأُفرج عنهم يف �شفقة وفاء  الر�شق، وقد  والأخ حممد 

الق�شم،  ي�شتغربوا لأنهم يعرفون ماذا يحدث يف هذا  واأخبتهم عن حايل مل  ا�شمي، 

وكان لهم يف العزل فرتة ب�شيطة.

كان احلديث معهم ممنوعاً، وحتى يف حلظات ب�شيطة عندما كنا نتحدث كانت هناك 

�شمعُت  املهم  جيداً.  عنها  �شاأ�رشح  التي  الزنازين  و�شع  ب�شبب  ب�شماعهم  �شعوبة 

وتعبان  اأتاأمل،  جداً  كنت  فقد  منهم،  واعتذرت  وت�شبرياً،  وموا�شاة  طيباً  كالماً  منهم 

اأ�شلّي املغرب والع�شاء، وفعال تو�ّشاأت،  جداً، عرفت منهم مكان ِقبلة ال�شالة حتى 

و�شليت هلل، ودعوته �شبحانه، و�شكوت له حايل، وكنت يف غاية اجلوع، وكانوا عندما 
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اأح�رشوا يل خبزاً وخيارة وحبة بندورة، ومن �شدة جوعي �شعرت بها  اأح�رشوين 

داخلية،  مالب�ص  القليل،  اإل  اأغرا�ص  معي  يكن  مل  بالدجاج”.  “مقلوبة  �شينية  كاأنها 

ومبالب�ص  املمزقة،  الفر�شة  على  و�شعته  فر�شة”  و“وجه  و“بلوزة”،  و“�ُشورت”، 

ال�شجن نف�شها منت من �شدة التعب.

ق�شم العزل يف �شطة:

يعّد هذا الق�شم من اأ�شواأ الأق�شام، وكل الأق�شام �شيئة، وهو تابع لق�شم ال�شنوك. 

وكان ق�شم العزل جزءاً من هذا الق�شم، مف�شولً عنه بباب، لكن ت�شمع كل ما يجري، 

وت�شعر اإن جاء اأحد جديد، ولكن ل ت�شتطيع احلديث مع اأحد لأنه ممنوع، ق�شم العزل 

اأبعد ما يكون عن  اإن جاز اأن ن�شميه ق�شم يتكون من زنزانتني بجانب بع�ص لكنهما 

ي�شلك نف�شه،  باجلدار  م�شرتكان  ال�رشطي،  غرفة  بجانب  الأوىل  الزنزانة   بع�ص: 

 14 الأوىل  رقم  زنزانتان:  هما  اأمر،  لأي  ياأتي  الذي  ال�رشطي  غرفة  يف  يحدث  ما  كل 

ما  ح�شب  لكن   ،14 زنزانة  اإىل  اأدخل  مل  فاأنا  الداخل،  من  مت�شابهتان   ،15 والثانية 

 ،
2
اأخبين َمن كان يف الزنزانة الثانية، هذه الزنزانة بال�شبط ب�شكل مربع م�شاحتها 2م

بداخلها �رشيران من احلديد فوق بع�شهما، حمام ودورة معاً، واأمام احلمام مغ�شلة، 

على جهة احلمام �شباك خارجي ن�شفه بالزنزانة، والن�شف الآخر باحلمام، الزنزانة 

اأو  للتلفاز،  الأر�ص، ل مكان  اأثاث؛ ل خزانة �شوى واحدة خ�شب على  اأي  خالية من 

حتى عاّلقة مالب�ص. والباب مغلق متاماً، فقط فتحات من اأجل اإدخال الطعام، وفتحة 

من الأعلى �شغرية ت�شمح لل�رشطي مب�شاهدتك كل حني، وهما مغلقتان من الداخل 

زوايا  من  زاوية  يف  الق�شم  هذا  يوجد  ال�رشطي.  قبل  من  اخلارج  من  وتفتح  متاماً، 

اأقرب �شيء لك كالب احلرا�شة، لذلك  اأي حركة،  “ال�شيك” بعيداً عن  ال�شجن بجانب 

لك  ي�شل  وما  �شباحاً،  اأو  ليالً  يتوقف  ل  الذي  امل�شتمر  نباحها  على  للتاأقلم  حتتاج 

عب ال�شباك من رائحة كريهة ناجتة منها، وجميع اأنواع احل�رشات الطائرة والزاحفة 

بع�شها تعرف ما هو، واأكرثها ل تعرفه، ت�شاهده لأول مرة، ومهما حاولت اأن تنّظف، 

اأو حتمي نف�شك ل ت�شتطيع ال�شيطرة على ما ي�شلك من هذا ال�شباك حتى لو اأغلقته. 

وللعلم ل يكن اإغالقه اإل با�شتخدام نايلون، وبذلك تغلق م�شدر الهواء الذي تتنف�شه، 

الكالب!  وبول  بباز  امللّوثة  بالأتربة  املحّمل  الهواء  لإدخال  الوحيد  امل�شدر  هو  لأنه 
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ال�شيء الأكرث اإزعاجاً والذي ا�شتُخدم معي ب�شكل خا�ص يف هذه الزنزانة هو الفو�شى 

القائمة وامل�شتمرة بدون انقطاع يف غرفة ال�رشطي من �شحٍك، و�رشٍب على احلائط، 

وا�شتخدام ع�شا الفح�ص، وكانت اأغلب هذه الأمور متعّمدة ت�شل حلد ال�رشب على 

اجلدار يف اأوقات يعلمون اأنك نائم بها.

والأكرث اإيالماً هو اأنك ولقربك من زنازين العقاب تقريباً يومياً تعي�ص على اأ�شوات 

اإىل  ال�شجني  الزنازين. ومبجرد و�شول  اإىل هذه  الذين يح�رشونهم  الأ�رشى  �رشاخ 

هذه الزنازين ُي�شتقبَل بحفلة من ال�رشب ت�شمعه جيداً، وتعي�ص معه، وكاأنه يف داخل 

هل  هم:  َمن  تعرف  ول  بكاءهم،  وحتى  واآلمهم،  الأ�رشى  �رشاخ  ت�شمع  زنزانتك 

اأمنيّون اأم جنائيون، عرب اأم يهود! والكل يتعر�ص لل�رشب الب�شع يف هذا الق�شم، الذي 

ومن �شدة ما حدث فيه من انتهاكات مّت ت�شليط الأ�شواء عليه، وعر�شوا تقريراً عما 

كان يحدث يف هذا الق�شم من انتهاكات. واأكيد كان ذلك وراءه �شجناء جنائيون يهود 

متكنوا من ف�شح جرائم هذه الإدارة يف هذا ال�شجن، وهذا الق�شم الذي ع�شت فيه ملدة 

قاربت على العام، كنت اأعّدها نهايتي، واأنني ُو�شعت يف هذا الق�شم من اأجل التخل�ص 

مني، وهذا كان له تاأثري نف�شي �شيلم�شه القارئ واأنا اأحدثه عن هذا الق�شم، وما كان 

َيحدث به.

كان يوزع الأكل يف هذا الق�شم �رشطّي، وطبعاً ل ي�شلني �شيء، ال�رشطة هنا لي�ص 

لهم م�شكلة مع ال�شجناء فقط، بل لهم م�شكلة اأي�شاً مع كل �شيء، حتى الباب و�رشبه 

بعنف، مع الطاقة وفتحها واإغالقها بعنف، مع الهدوء وال�رشاخ بال�شوت العايل، مع 

الأكل وعدم اإح�شار �شيء، مع ال�شمع: فال ي�شمعك اأحد، اأو ي�شمعونك، ولكن ل يجيبك 

اأحد نهائياً “لغة تطني�ص”، لكن مبجرد اأن ت�رشب الباب �رشبات خفيفة ل تعرف من 

اأين و�شلوا، وفتحوا عليك الباب، وبداأ ال�شب وال�شتم وال�رشب، وكثرياً ما حدث ذلك 

معي. ل يوجد يف هذا املكان قانون، فالقانون املوجود مزاج ال�رشطي واأخالقه اإن كانت 

ويف  ال�شجون،  كل  بخالف  مرات  اأربع  العدد  اإجراء  يتم  الق�شم  هذا  يف  اأخالق؛  توجد 

كل مرة يجب اأن تقف، واأن تلب�ص زي الإدارة كما فر�ص على الأخ مروان البغوثي 

اأول قدومه. يتم اإجراء فح�ص للزنازين مرتني �شباحاً، وهم يحددونها قد تكون  يف 

بعد العدد مبا�رشة يعني قرب �شالة الفجر اأو بعده، ويف الليل مع العدد الأخري الذي 
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لي�ص له وقت، ويكون الفح�ص للزنزانة ب�شكل دقيق، وبال�رشب العنيف على اجلدران 

املك�رشة من كرثة ال�رشب عليها، ونقِل الأغرا�ص القليلة واخلروج؛ هذا يومياً مرتني، 

عالقة  له  لي�ص  الفح�ص  وهذا  تخرج.  مل  اأم  خرجت  �شواء  الفورة،  وقت  ثالثة  ومرة 

بالتفتي�ص الذي يحدث با�شتمرار، �شبه يومي، ولي�ص له ميعاد، واأغلبه ليلي، فقط يتم 

فتح الباب بعد تقييدك، ويقوم ال�رشطي بتخريب زنزانتك، هو ل يفتّ�ص، هو له م�شكلة 

مع النظام.

اأيامي الأوىل يف الزنزانة:

منت من �شدة التعب، وا�شتيقظت يف منت�شف الليل على �شوت ال�رشطي يريد اأن 

يطمئن على و�شعي بعدما ح�شل اأو ما قاموا به، وبعدها مل اأ�شتطع النوم، و�رشدت 

بي الأفكار، وجدت نف�شي يف هذا الو�شع، وما حدث معي من قمع و�رشب ما زالت 

اأنني  اأذين. وعلى الرغم من  ال�شتائم يرتدد �شداها يف  اآثاره على ج�شدي، وما زالت 

وِمن اأول اعتقايل وحتى يف العزلة الأوىل كنت دائم التعر�ص لل�رشب والقمع، بل حتى 

كما اأخبتكم �شابقاً نادراً ما كنت اأعود من البو�شطة بدون اآثار ال�رشب والدماء التي 

تنزف من اأنفي �شواء يف ال�شجن، وما كان اأحد يتحرك، اأم حتى عندما و�شعت يف العزلة 

اأ�شعفتني  ما  ح�شب  على  به  اأخبتكم  معي  حدث  وما  بي  التام  وال�شتفراد  الأوىل، 

الظواهر، وكنت متفهماً  نف�شي على هذه  قد عّودت  ذاكرتي، وخمت�رشاً. يعني كنت 

لو�شعي، وطبيعة ق�شيتي، واأفهم جيداً عن�رشية هذا املحتل، و�شيا�شته القمعية، لكن 

ما حدث معي يف بداية هذه العزلة كان وح�شياً جداً، ل اأنكر اأنه اأّثر على نف�شي كثرياً، 

وا�شتمر تاأثريه عليّ طوال الفرتة التي ق�شيتها يف عزل �شطة، ل اأقول كنت خائفاً، مع 

اأن اخلوف كان موجوداً، ولكن اأقول اإن ما حدث معي، وبهذا العنف، وبهذه الق�شوة 

بهذه  معاملتي  على  امل�شتويات  اأعلى  من  تو�شية  هناك  اأن  مفادها  ر�شالة  و�شل 
َ
اأ

الوح�شية. واأن هذا الق�شم ومبا يحدث فيه مع اجلميع، وبكل هذا العنف، جعلني اأعي�ص 

لوحدي، ل اأطلب �شيئاً، ول اأهتم ب�شيء، ول اأعرت�ص على اأي اإجراء يقومون به �شواء 

�شغرياً اأم كبرياً، وكنت اأبعد ما اأكون عن اأي احتكاك مع اأي �رشطي، منعت نف�شي من 

هان اأو يتم العتداء علّي كما ح�شل �شابقاً. 
ُ
الجنرار لأي ا�شتفزاز حر�شاً على اأن ل اأ

العامل، ل زيارة  انقطاع تام عن  اآذاين جداً، وخ�شو�شاً يف ظّل  ما حدث معي  �شدقاً 
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للمحامني، ول اأخبار، ول حتى ردة فعل على اأخذي للعزل، مبعنى اأنه يجب اأن اأواجه 

م�شريي لوحدي، وهذا ما حدث بال�شبط.

كانت ف�شحتي الوحيدة حلظات ب�شيطة اأمتكن من �شماع �شوت َمن هم يف جواري 

الأخ نزار والأخ ربيع، وطبعاً متكنت من اإخبارهم مبا حدث معي، لأنهم كان يزورهم 

اأهلهم، وقد ا�شتطاعوا اإخبار الأ�رشى بو�شعي عن طريق عائالتهم. وهم كانوا يف العزل 

هروب  حماولة  اإثر  على  معزولً  كان  رم�شان  نزار  ال�شجن،  داخل  خمالفات  ب�شبب 

اإثر خالف مع �رشطي، و�شُعهم يختلف كثرياً عن  فا�شلة، وربيع كان معزولً على 

و�شعي، فقد كنت معزولً بناء على قرار من ال�شاباك الإ�رشائيلي، وتوجد تو�شيات 

من اأعلى امل�شتويات بالتعامل معي بهذه الوح�شية وهذا القمع كنوع من اأنواع ك�رش 

عن  م�شوؤولً  يعدونه  اأ�شري  من  ال�شخ�شي  النتقام  �شيء  واأهم  والتاأديب.  الإرادة 

عمليات كبرية جداً ك�شفت ه�شا�شة هذا املحتل، عندما توقفت حياُة جمتمٍع كامل بناًء 

على ما حدث من �شدة اخلوف والذعر الذي عا�شوه وعاي�شوه على اإثر هذه العمليات.

كانت اأيامي الأوىل يف هذه الزنزانة بدون اأي �شيء، ل كهربائيات ول كنتينا وبع�ص 

املالب�ص الب�شيطة، حتى على م�شتوى اأدوات التنظيف مل يكن عندي �شيء، وكنت اأرى 

اعتدى عليك وهم  اأّن من  هو  اإزعاجاً  الأ�شياء  اأكرث  اأعي�ص يف فرتة عقاب، كان  نف�شي 

كثري ياأتون ويخرجون، �شواء للعدد اأم للتفتي�ص اأم للفح�ص اأم يعملون يف الق�شم نف�شه 

واأنت جمب اأن تراهم، واأن تتعاي�ص مع هذا الو�شع. قد يتهمني الكثري بال�شت�شالم 

لهذا الواقع، وهم حمّقون، وقد يتهمونني باجلنب، وقد يكونون حمقني، لكن وبدون 

بناًء  التعامل  يف  �شيا�شتي  وبنيت  وذاك،  ذاك  بني  الفرتة  هذه  يف  و�شعي  كان  مكابرة 

على ما اأخبتكم به، هل كنت حمّقاً اأم كنت حتت تاأثري ما حدث معي، اأم ما حدث معي 

جعلني اأخاف اأو اأ�شبح جباناً؛ وجهات نظر حُترتم! 

يف اأيامي الأوىل، وكاأي معزول، اأخرجوين ملقابلة م�شوؤول املنطقة ال�شمالية يف اإدارة 

له  لي�ص  اأمنية. وهو عزل مفتوح  لأ�شباب  ب�شكل ر�شمي  بالعزل  ال�شجون، لإبالغي 

�شهرين،  ملدة  العزل،  بتجديد  قام  يقول(  )كما  القانون  اأجل  من  ولكن  حمدد،  �شقف 

حيث كانت جتّدد بعد ذلك غيابياً ملدة �شتة اأ�شهر. وبعدها، يتم اإخراجك للمحكمة من 

اأجل التجديد، اإن كنت تعي�ص لوحدك؛ وكل عام اإن كان معك �رشيك يف الزنزانة.
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زيارات املدير والإدارة الأ�شبوعية: 

وعلى ح�شب النظام املتبع يف هذا ال�شجن، وللعلم كل �شجن له نظام اإداري خا�ص 

منها  ي�شتفاد  ل  تفقدية  كجولة  ال�شجن  ملدير  اأ�شبوعية  زيارات  ُتخ�ش�ص  كانت  به، 

اإذا كان هناك تراٍخ.  اأو  الأمنية وزيادتها،  الإجراءات  نهائياً، بل مرات تكون لفح�ص 

اأما ما يخ�شنا كاأ�رشى وخ�شو�شاً من هم يف و�شعنا كمعزولني فقط يفر�ص علينا 

ال�شجن، ويدخل املدير ومن  اأن نلب�ص مالب�ص  اليوم، ويجب  ال�شتيقاظ باكراً يف هذا 

وحتى  املدير،  على  نعر�شها  قد  مطالب  من  ل�شيء  ال�شتجابة  يتم  ول  للتفّقد،  معه 

جمرد عر�شك لأي مطالب على املدير يكون ذلك �شبباً يف اإجراءات انتقامية يتم تطبيقها 

وكاأنك  ال�شجن،  مدير  مع  وحتدثَت  جتاوزَته،  لأنك  الق�شم،  م�شوؤول  قبل  من  عليك 

تتهمه بالإهمال، وهو الذي ل يقّدم لك اأّي �شيء. كان مدير هذا ال�شجن يف تلك الفرتة 

عجرفته،  ب�شبب  بيننا  حدثت  التي  الكالمية  امل�شادات  من  وكثري  متطرفاً،  �شهيونيّاً 

وكان هذا الأ�شلوب مع الزيارات، يتكرر اأ�شبوعياً اأو كل اأ�شبوعني، ومرات بح�شور 

املدير اأو نائبه، كنت اأرى اأن هذه الطريقة زيارة عقاب اأكرث منها زيارة تفقدية، وكان 

هذا الأمر من الأمور الكثرية التي يجب اأن تتعاي�ص معها، ومع الزمن ت�شبح جزءاً من 

حياتك، يف هذا الق�شم من العزل القانون املوجود هو قانون املزاجية التي يكون فيها 

ال�رشطي؛ كنت اأ�شعر فعالً اأن الأمر اأقرب اإىل ع�شابة، واأنت اأ�شري عندها، لي�ص لك حق 

يف اأي �شيء.

الفورة: حتى هذه ال�شاعة التي تخرج فيها كل يوم لكي تتنف�ص كانت على ح�شب 

مزاج ال�رشطي، كانت الفورة اأو املكان املخ�ش�ص لنا كمعزولني يف هذا الق�شم قريبة من 

“ال�شيك”، وهي �شغرية ل ت�شاعد اأن تعمل �شيئاً فيها، وخ�شو�شاً ممار�شة الريا�شة، 
ولأنها قريبة من “ال�شيك” كان لزاماً اإبقاء ال�رشطي معك يف الفورة نف�شها مدة ال�شاعة، 

وهذا بحِد ذاته كان من الأ�شباب التي ل جتعلك ت�شتطيع اأخذ راحتك لأنك مراقب، مع 

العلم اأن كل الأماكن التي يخرج اإليها ال�شجناء يو�شع بها كامريات مراقبة، ولكن مع 

الوقت تن�شى وجود هذه الكامريات، ووجود �رشطي اأو اأكرث معك يف الفورة نف�شها، 

اأرغب باخلروج للفورة.  التي جعلتني ل  الأ�شباب  عيونه ل تغادرك نهائياً، كان من 

وال�رشطي  ال�شاعة  طوال  وبقاءك  للفورة  خروجك  فاإن  لذلك،  الرئي�شي  ال�شبب  اأما 
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اأنت  وكاأنك  للفورة،  خلروجك  انتقاماً  بها  يوقعك  م�شاكل  عن  لك  يبحث  يجعله  معك 

من تفر�ص عليه البقاء طوال ال�شاعة يراقبك، فيجدك احللقة الأ�شعف فيوّجه �شهام 

غ�شبه عليك، وتبداأ تنغي�شاته وافتعاله للم�شاكل التي ت�شبب لك كثرياً من الأ�رشار يف 

ظّل واقٍع، كما اأخبتكم، القانون الوحيد فيه مزاج ال�رشطي، لذلك وبعد فرتة وجدت 

اأن اأن�شب �شيء عدم اخلروج للفورة بناء على ال�شيا�شة التي فر�شتُها على نف�شي يف 

هذا الق�شم، وهناك الأف�شل األ تخرج، بل هم يعملون ما بو�شعهم لكي ل تخرج، فال 

اأحد �شي�شاأل عنك اإن مل تخرج، واأوجدت لنف�شي فورة بديلة يف الغرفة التي كنت دائم 

امل�شي فيها من م�شافة ل تتجاوز املرتين.

كنت اأحاول بقدر ما اأ�شتطيع عدم الحتكاك بهم، اأو جتنيب نف�شي اأي احتكاك يف 

و�شع حتكمه ع�شابة، وم�شموح لها اأن تنّكل بك كما ت�شاء، ووقت ت�شاء؛ لدرجة اأنني 

يف اإحدى تفتي�شاتهم امل�شتمرة، عرثوا على غنيمة كبرية، �شيء ممنوع على م�شتوى 

دويل! عرثوا على قطعة زجاج قدية جداً، وكاأنها موجودة من اأعوام، �َشكلُها، واأين 

َوَجَدها يعلم بذلك جيداً! ومع ذلك مّت فر�ص عقاب علّي لوجود هذه  وجدوها، وَمن 

الزجاجة غري املمنوعة اأ�شالً، وعملوا يل حمكمة عقابية، اأخذوا كل ما عندي من اأغرا�ص 

بعقلية  حمكوماً  كنت  �شدقاً  وتهديدات.  مالية  وغرامة  “�شنوك”،  اأيام  ع�رشة  ملدة 

التو�شية  وهذه  تو�شية،  وفق  اأعي�ص  فاأنا  الع�شابات!  ظلمت  اأكون  قد  بل  ع�شابة، 

جعلتهم يتعاملون معي على ح�شب مزاجهم، ويف و�شع ي�شتفردون بك فيه، وقتها 

ل يوجد زيارات لأّي حماٍم اأو حتى موؤ�ش�شة، انقطاع تام عن كل �شيء، كانت الأمور 

وا�شحة جداً، وكل �شيء يحدث معي اأو حدث معي �شابقاً قبل و�شويل اإىل العزل يوؤكد 

اأنني مفرو�ص علّي واقع خا�ص بظروف خا�شة.

قانون  نف�شه  ال�شخ�ص  على  اأملاً  واأ�شدها  اأ�شعبها  وكان  العاري:  التفتي�س 

لهم،  يحلو  متى  بها،  يقومون  التي  التفتي�شات  كل  من  الرغم  على  للتفتي�ص؛  خا�ص 

فيها  يتم  ال�شهر؛  يف  مرتني  العاري  التفتي�ص  ا�شمه  قانون  هناك  كان  �شاوؤوا،  وكيفما 

تفتي�ص  التفتي�ص؛  ويبداأ  الزنزانة،  يف  ما  كّل  تخريب  قل  بل  باأغرا�شها،  الزنزانة  نقل 

ال�شخ�ص عارياً، واأ�شبح قانوناً يفر�ص علّي ب�شكل �شخ�شي. وال�شيء ال�شيء يف كل 

اأعلم هل هو نوع  الأمر ي�شبح وكاأنه عادي، ل  اأنه لتكرار  الذي كله �شيء  الأمر  هذا 
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من اأنواع ال�شت�شالم ي�شيب اأحدنا عندما ي�شعر اأنه ل ي�شتطيع الرف�ص، اأو اأن الأمر 

له عالقة بالتعّود، مثله مثل اأي اأمر اآخر مفرو�ص قهراً وق�رشاً على اأحدنا ك�شجني اأو 

معزول، لكن ما اأ�شتطيع اأن اأقوله اإنه كان اأ�شلوباً من الأ�شاليب التي ي�شتخدمها املحتل 

اأو ال�شجان لإذلل ال�شجني.

فر�شه  اأو  بداياته  اأول  يف  العاري  التفتي�ص  مبو�شوع  تذكرين  قدية  ق�شة  هناك 

اإىل املحاكم يف منطقة  النزول  1997، ودائم  العزل �شنة  علينا كاأ�رشى، كنت وقتها يف 

اإيرز، لذلك كان لزاماً اأن اأق�شي ليلة اأو ليلتني يف زنازين �شجن ع�شقالن. يف ذاك الوقت، 

الأ�رشى  على  يفر�ص  كان  الذي  التفتي�ص  هذا  اأجل  من  جداً  متوترة  الأو�شاع  كانت 

بال�رشب  عليه  العتداء  يتم  يرف�ص  ومن  منها،  العائدين  اأو  املحاكم  اإىل  اخلارجني 

وتعريته غ�شباً عنه، وبعد ذلك يتم معاقبته بال�شنوك لفرتة معينة. وعلى الرغم من 

الذين  اإخوانهم  لن�رشة  الأ�رشى يف �شجن ع�شقالن  تكرار هذه احلوادث، مل يتحرك 

يحدث معهم ذلك، وُترك املو�شوع عائماً، يعود ملوقف ال�شخ�ص نف�شه لالأ�شف.

ال�شباح و�شعوين يف  الوقت، كانت يل حمكمة ونزلت على ع�شقالن، ويف  يف ذلك 

جميع  من  وكانوا  معاً،  التحدث  وا�شتطعنا  الأ�رشى،  باقي  بجانبي  وكان  البو�شطة، 

التنظيمات، وحدثوين عما يحدث عندهم من قمع و�رشب وتفتي�ص عاٍر، ولالأ�شف ل 

اأحد يتحرك، وخ�شو�شاً من القيادات التي هي جال�شة يف ال�شجن، ول َيْحدث معها مثل 

هذه الأمور، لذلك اقرتحت عليهم عند الفورة من املحكمة اأن نرف�ص جميعاً التفتي�ص 

العاري، وخ�شو�شاً اأن عددنا كبري، كنا ما يقارب خم�شة ع�رش �شجيناً، فوافق اجلميع 

معزول  �شجني  واأنني  الف�شائل  جميع  من  وكوننا  عددنا  اأن  واعتقدنا  الفكرة.  على 

وا�شمي معروف فاإن حدث �شيء معنا قد يحرك ال�شجن، ويجبه على اأخذ خطوات 

للتفتي�ص،  اخلارجني  اأول  اأكون  اأن  اتفقنا  لذلك  العتقاد،  كان  هذا  احتجاجية،  معينة 

عملية  اأجريت  قد  وكنت  مري�ص،  اأنني  خ�شو�شاً  بال�رشاخ،  و�شاأبداأ  و�شاأرف�ص، 

جراحية عند اعتقايل، وو�شعي ال�شحي مل يتح�شن بعد، فعندما ي�شمعونني يبداأون 

رق على باب الزنزانة املتواجدين فيها كانتظار للتفتي�ص مع اإ�رشارانا على رف�ص  بالطَّ

يف  و�شعونا  بانتظارنا،  وكانوا  ليالً،  املحكمة  من  ُعدنا  وفعالً  ح�شل.  مهما  التفتي�ص 

زنازين النتظار، وكنت لوحدي، وخرجت اأولهم للتفتي�ص، ورف�شت خلع مالب�شي 
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وكان  والتكبري،  الزنزانة  باب  على  بال�رشب  ال�شباب  وبداأ  بال�رشاخ،  وبداأت  نهائياً، 

ال�شجن ومل�شمع اجلميع،  اإىل داخل  ال�شوت كان ي�شل  اأن  اأجزم  ال�شوت عالياً جداً، 

املهم هجموا علّي ما يقارب ع�رشة من ال�رشطة، وقيّدوين من اخللف، وانهالوا علّي 

�رشباً، وقاموا بتجريدي من مالب�شي، وكاأنها عملية اغت�شاب، وبدون اإعادة املالب�ص، 

واأنا مقيد حملوين، ورموا بي يف زنزانة �شغرية، وبداأت جولتهم مع الباقني، وقاموا 

يف  وو�شعوهم  اجلميع،  معاقبة  ومّت  اأحد،  يتحرك  اأن  دون  اجلميع  مع  نف�شه  بالدور 

لب�ص  اأمتكن من  اإيلّ، وفكوا قيودي حتى  انتهوا من اجلميع عادوا  الزنازين. وبعدما 

اإىل  عائداً  �شباحاً  اأغادر  حتى  ليلتي  لأنام  الزنازين  اإحدى  يف  وو�شعوين  مالب�شي، 

�شجن الرملة حيث العزل املتواجد به، فوجدتها فر�شة لأكتب ر�شالة لالأ�رشى كانت 

قراأها  العاروري  �شالح  ال�شيخ  اأن  ذلك  بعد  علمت  العتاب،  من  الكثري  وفيها  نارية 

اإنه قراأ ما حفظه منها على م�شامع الأ�رشى يف اأحد درو�شه لهم  وكانت موؤثرة حتى 

معاتباً لهم، وحمرِّ�شاً على تغيري هذا الواقع املهني الذي يعي�شه الأ�رشى. كان هذا يف 

التي اأحتدث عنها كنا قد تعر�شنا للتفتي�ص  1997 من وقتها وحتى هذه الفرتة  �شنة 

اأحد، فاأ�شبح الأمر عادة مقبولة عندنا، وقد  اأن يتحرك  العاري ع�رشات املرات دون 

يكون هذا ما حدث معي، وجعلني اأر�شى باأ�شياء كثرية جمحفة بحقي، لأنني اأعلم ما 

هو الواقع الذي تعي�شه احلركة الأ�شرية، واأي�شاً لأنني اأعلم جيداً ما هو الو�شع القائم 

فيها حالياً؛ قد يلومني كثري منكم، ومعهم األف حق، لكن لكي اأطمئن اجلميع: اإن كل 

هذه الأ�شاليب القمعية، وا�شت�شالمي اأحياناً، وموافقتي على الأمر الواقع اأبداً ما اأّثر يف 

نف�شي، اأو ك�رش اإرادتي، بل كنت اأعتقد اأن هذا هو الهدف الذي ي�شعون له، ويريدون 

اأن اأجنب نف�شي  اإليه من خالل العتداء علّي ب�شكل م�شتمر، فكنت اأحاول  احل�شول 

بع�ص هذه العتداءات.

ما زلت اأذكر تلك الأيام التي ع�شناها يف ظّل هذه الأو�شاع، والتي كنا على الرغم من 

�شعوبتها نحاول اأن نخفف عن اأنف�شنا بقدر ما ن�شتطيع، فكما اأخبتكم كان بجواري 

يف الزنزانة الثانية كل من الأخ نزار رم�شان والأخ ربيع الزَّغَل، وكانا معاً يف الزنزانة 

العزل. ويكفي  اأف�شل ب�شبب طبيعة وجودهم يف  اأو�شاعهم  نف�شها، ومع ذلك كانت 

اأن يكون عندك يف ظّل هذه الأو�شاع ال�شعبة اأخ تتحدث معه، ي�شاندك، يخفف عنك، 

ال�شباك، وعلى  اأ�شتطيع، وعب  ما  اإليهم بقدر  اأجلاأ  ي�شاركك همومك واأحزانك؛ كنت 
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الرغم من كل ال�شعوبة، لدقائق معدودة اأ�شمع �شوتهم، واأحتدث معهم، ويحدثوين، 

ويوا�شوين، وخ�شو�شاً اأن اأهلهم كانوا يزورونهم، فكنا نعرف الأخبار عن طريقهم، 

واأخبهم ما يحدث معي.

ل  فهم  اآخر،  ق�شم  يف  زنزانة  كل  وكاأن  لكننا  بع�ص  بجوار  اأننا  من  الرغم  وعلى 

يعرفون ما يحدث عندي اإل اإذا اأخبتهم، وكانت اأخباري يومية وكثرية، اأحدثهم عنها 

اأجمل  من  معهم  احلديث  حلظات  كانت  �شدقاً  اأحزاين.  وي�شاركونني  في�شتغربون، 

اللحظات التي اأجد فيها ت�شلية عن نف�شي، واأحتدث مع اأحد، يكفي اأن تتحدث مع اأحد 

التحدث،  الب�رش، وت�شتطيع  اإىل عامل  يف ظّل هذه الأو�شاع، ت�شعر وقتها باأنك تنتمي 

وت�شمع من يحدثك. وما اأجملها لو جادت عليك الدنيا يف ظّل هذه الأو�شاع اأن ي�شلك 

الإخوة  ما حاول هوؤلء  اأي �شيء؛ وهذا  اأم  اأم �رشاب  �شواء طعام  اإخوانك �شيء  من 

قوانني  وح�شب  الأو�شاع،  هذه  ظّل  ويف  الق�شم،  هذا  يف  لكن  ب�شيط،  اأمر  وهو  عمله، 

اإدارة ال�شجن العن�رشية كان هذا م�شتحيالً. 

مرت علينا يف هذا الق�شم ذكرى ل اأذكر ما هي حتديداً، وعن طريق الكنتينا ا�شتطاع 

هوؤلء الإخوة �رشاء بع�ص احللويات، وحاولوا بكل جهدهم اأن ي�شلني اأي �شيء، وكان 

اجلواب الرف�ص النهائي، على الرغم من اأنها عن طريقهم، وقبل دخولها عند ال�شباب، 

لكن كان الرف�ص من اأجل الرف�ص، وكنت وقتها قادماً جديداً، واأموري غري م�شتقرة، 

لفرتة طويلة  ا�شمي، وقد مكثت  اأموال على  اأم حتى و�شع  �شواء من زيارة حمامي 

اإدارة ال�شجن وو�شائلها هي ال�شبب  بدون كنتينا، وكاأنني كنت يف عامل اآخر، وكانت 

الأ�رشى،  بق�شية  املعنيني  كل  من  تق�شري  هناك  كان  اأي�شاً  ولكن  ذلك،  يف  الرئي�شي 

اأنف�شهم يف  الأ�رشى  اأم غري ر�شمية، حتى تق�شري من قبل  �شواء موؤ�ش�شات ر�شمية 

متابعة �شوؤونهم، والت�شامن مع اأنف�شهم وق�شاياهم. لذلك ولأن الأخ ربيع من القد�ص 

طلبت منه وعن طريق اأهله اأن يتم دفع مبلغ مايل على ح�شابي لكي اأدّبر نف�شي موؤقتاً، 

ا�شتعد فوراً، بل هو من طرح  الأخ  اأو لالأهل، وفعالً  له،  املبلغ  اإرجاع  يتم  وبعد ذلك 

الفكرة، وكنت اأنا اأرف�ص حر�شاً األ يحدث �شيء له اأو لالأهل عنده، وفعالً مّت دفع مبلغ 

600 �شيكل على ح�شابي، وهو املبلغ الوحيد الذي دخل على ح�شابي وقتها، ولفرتة 
طويلة جتاوزت اأكرث من �شتة اأ�شهر من وجودي يف هذا الق�شم، التي كانت مدتها اأحد 

ع�رش �شهراً. وكان هذا املبلغ �شبباً من اأ�شباب تعر�ص اأهل هذا الأخ للم�شاكل؛ فقد مّت 
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ا�شتدعاوؤهم من قبل ال�شاباك الإ�رشائيلي يف اخلارج للتحقيق معهم، وعالقتهم معي، 

ومن اأين يعرفونني، واأ�شئلة كثرية وكبرية، هذا يف اخلارج، اأما عندنا يف الق�شم فاأعتقد 

اأنه كان ال�شبب الرئي�شي يف نقل هوؤلء الإخوة من هذا الق�شم من جانبي اإىل �شجن اآخر. 

اأ�شفت جداً ملا ح�شل لأهل هذا الأخ، ويف الوقت نف�شه، كان حزناً كبرياً وفرحاً كبرياً، 

م�شاعر خمتلطة لنقل هوؤلء الإخوة من الق�شم ال�شيء، ولأنني فقدت بنقلهم وني�شاً 

نقل هوؤلء  ملدة �شهرين من  اأحد  بقيت لوحدي، ومل يح�رش  له، وبذلك  كنت بحاجة 

الإخوة.

اأغرا�شي،  بع�ص  باأخذ  يل  �شمحوا  تقريباً  ب�شهرين  الق�شم  لهذا  قدومي  بعد 

يف اأذكر  الطبخ،  اأدوات  وبع�ص  والبالطة  كالتلفاز  الكهربائية  الأدوات   وخ�شو�شاً 

مع ياأتي  كان  الأكل  لعمل  الكهربائية”  “بالبالطة  يل  ي�شمحوا  اأن  وقبل  الفرتة،   تلك 

يقارب  ما  ال�شهرين  خالل  عندي  اأ�شبح  وبذلك  اأخّزنه  به  اأحتفظ  فكنت  ب�شل  الأكل 

للم�شادرة  تتعر�ص  الفرتة  طوال  الروؤو�ص  هذه  تكن  ومل  ب�شل،  راأ�ص  ع�رش  خم�شة 

بالبالطة  يل  �شمحوا  وعندما  منهم،  ياأتيني  الذي  الأكل  من  جزء  لأنها  التفتي�ص  يف 

الكهربائية منّيت النف�ص بعمل �شيء �شاخن، ولكن وهذا ما ل اأن�شاه، ويف اليوم نف�شه 

الذي جاءتني فيه البالطة قاموا مب�شادرة كل خزين الب�شل بدون �شبب، وحتت حجة 

اأنه ممنوع، واأبقوا يل راأ�شاً واحداً، وكان الأمر مق�شوداً من ذلك ال�شابط الذي كان من 

�شمن الذين اعتدوا علّي على الرغم من اأن كل اأو�شاعي �شعبة، لكن مل اأ�شتطع ن�شيان 

ذلك احلدث املزاجي لهذا ال�شابط، فقط من اأجل التنكيل والنتقام، وحتى عن طريق 

م�شادرة الأكل الذي يح�رشونه لك ي�شبح ممنوعاً متى اأرادوا.

الإ�رضاب وخروجي من �شطة:

الزمن واحلياة  اأن  العام، �شعرت  ا�شتمر يف حدود  الذي  خرجت من جحيم �شطة 

اأن يجد نف�شه عاجزاً عن  الكرامة  احُلّر و�شاحب  اآٍه كم هو موؤمل على  توقفت هناك، 

اأم  اأم �شعف!! مذمومة  اأعرف هل احلكمة يف حلظات كهذه قوة  الدفاع عن نف�شه. ل 

حتى  نف�شي،  على  الكبري  التاأثري  لها  زال  ما  الفرتة  تلك  اأن  اأعرفه  ما  كل  ممدوحة!! 

اأتذكرها بكل  اأ�شتطيع اخلروج من تاأثري هذه الفرتة،  بعد م�شي كل هذه الأعوام، ل 

تفا�شيلها، اأتاأمل وكاأنني ما زلت اأعي�شها، ت�شكن يف داخلي، بل واأثََّرت على �شخ�شيتي، 
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اهلل هو وحده الذي �شاعدين، وقّواين لتحمل تلك الفرتة التي �شتبقى حتى ياأذن اهلل يل 

باإخراجها من نف�شي بطريقتي. 

اأما كيف خرجت من هذا الق�شم الذي هو كاجلحيم؛ فقد قررت اأن اأقدم على خطوة 

الطعام،  الق�شم، وما حيلتي �شوى الإ�رشاب عن  اأ�شاعد بها نف�شي لالنتقال من هذا 

وقد زارين حماٍم تابع لإحدى املوؤ�ش�شات يف تلك الفرتة، فطلبت منه رفع ق�شية على 

غزة،  قطاع  من  لأنني  اجلنوب  �شجون  من  �شجن  اإىل  بنقلي  مطالباً  ال�شجون  اإدارة 

موعد  وحدد  ذلك،  مّت  وفعالً  اجلنوب،  �شجون  يف  اأكون  اأن  عليهم  يفر�ص  والقانون 

للمحكمة، فاأردت تعزيز هذه اخلطوة بفتح اإ�رشاب عن الطعام، ولذلك قاموا ب�شحب 

مل  لذلك  لهم،  حتّد  اإ�رشابي  اأن  وراأوا  العقاب،  اأنواع  بكل  ومعاقبتي  اأغرا�شي  كل 

يق�رّشوا بالنيل مني.

يف هذا الوقت الع�شيب جاء اإىل هذا العزل الأ�شري مروان البغوثي، وقد �شمعتهم 

ي�رشخون، ويهددون، وهم يدخلونه اإىل زنزانته التي بجانبي، وكانت فارغة بعد اأن 

حممد ا�شمه  اأ�شرياً  بعدهما  اأح�رشوا  وقد  والزَّغَل،  رم�شان  نزار  الأ�شريان   غادرها 

اأثناء البو�شطة يف  الفرار من  ا�شتطاع  اأبناء حركة فتح، والذي   اأبو جامو�ص وهو من 

مكان  يف  عليه  العثور  من  متكنوا  فراره  من  يوم  بعد  ولكن  اآخر،  اإىل  �شجن  من  نقله 

مهجور، وقد اأ�شابه الإعياء، وبعدما ت�شافى اأح�رشوه اإىل هذه الزنزانة، وقد هددهم 

بالنتحار، وكانوا ي�رشبونه، لذلك مل يكث اإل اأ�شبوعاً، وبعدها مّت نقله، واأح�رشوا 

مكانه كما اأخبتكم الأ�شري مروان البغوثي اأحد قادة حركة فتح يف ال�شفة الغربية، 

وحمكوم باملوؤبد، ويتواجد حتى الآن يف ال�شجن. وعندما اأدخلوه اإىل زنزانته، واأغلقوها 

عليه، وذهبوا، اأخذُت اأنادي عليه ب�شوت عال حتى �شمعني، وحتدثت معه، و�شمعت 

منه ما حَدث، وكيف عاملوه بق�شوة، واأدخلوه اإىل الزنزانة بدون اأغرا�ص، و�شاألني كم 

يل يف هذه املقابر فاأخبته اأنه ما يزيد عن الع�رشة �شهور يف ظّل هذه الأو�شاع، واأنني 

الآن قد �رشعت بالإ�رشاب املفتوح عن الطعام للخروج من هذه املقابر اأو هذا اجلحيم، 

وتركته بعدها ي�شرتيح.

اأتوقع كل �شيء  الأيام  اأيام، كنت يف هذه  الطعام مدة ع�رشة  اإ�رشابي عن  ا�شتمر 

�شيء جتاهي، وفعالً حدث معي كّل ما توقعته: تفتي�ص عاٍر كل يوم، واقتحام الزنزانة 
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الفارغة على مدار ال�شاعة، فقط لإرهابي وتخويفي والنيل مني، تركتهم يفعلون كّل 

جاء  العا�رش  اليوم  ويف  و�شبٍْح،  حتقيٍق  اأيام  كاأنها  الأيام  هذه  واعتبت  يريدونه،  ما 

نقلي،  يتم  اأن  للمحكمة مقابل  قّدمتها  التي  ال�شكوى  عن  للتنازل  و�شاومني  �شابط، 

واأكد يل ذلك، ولكنني راأيتها خدعة قد يقدمون عليها من اأجل اأن اأتنازل عن ال�شكوى. 

لذلك حتدثت مع الأ�شري مروان البغوثي فن�شحني باملوافقة، ولي�ص اأمامي غري ذلك، 

اأوقفت  اآخر، لذلك  اإىل �شجن  اأنه �شيتم نقلي  اأخبوين  ما مّت، وبعد يومني  وهذا فعالً 

اإ�رشابي، واأح�رشوا اأغرا�شي، وقمت بتجهيزها، وفعالً مّت نقلي يف اأواخر �شنة 2003 

يف �شهر ت�رشين الثاين/ نوفمب تقريباً بعد اأن اأ�رشبت عن الطعام.

ال�شحة،  له  ومتنيت  البغوثي،  مروان  الأ�شري  على  �شلمت  خروجي  يوم  يف 

اإليه  األ اأعود  وخرجت مع بو�شطة ال�شباح، وبذلك اأغلقت �شفحة عزل �شطة متمنّياً 

للمحاكم  ال�شجن  اإدارة  على  �شكوى  اأرفع  اأن  م�شمماً  وكنت  اأحد.  يدخله  واأل  ثانية، 

بتهمة تهديدي بالقتل، واأنا اأعلم اأنها لن جتدي نفعاً، ولكن هذا ما اأ�شتطيع فعله، وهذا 

ما مّت ومل يحدث �شيء كما كنت متوقعاً. 

عزل بئر ال�شبع: 

العربية  معاملها  طم�ص  الحتالل  ي�شتطع  مل  التي  العريقة  املدينة  هي  ال�شبع  بئر 

العربية.  اأ�شالتها  املدينة على  اإْذ حافظت هذه  به،  قام  ما  كّل  الرغم من  البدوية على 

كنا ن�شاهد من خلف ق�شبان احلديد التي و�شعت على �شبابيك احلافلة “البو�شطة” 

اأو  اآخر،  اإىل  �شجن  من  انتقالنا  اأثناء  يف  �شيئاً  نرى  ل  حتى  علينا  الت�شييق  يف  زيادة 

حولنا  تتحرك  اأ�شياء  �شغرية  ثقوب  خالل  من  نرى  كنا  ذلك  ومع  للمحاكم،  ذهابنا 

ال�شبع،  مناطق  من  كثري  يف  تتوزع  التي  ال�شعر  وخيم  وال�شجر  والنا�ص  كال�شيارات 

زمن  منذ  املدينة  هذه  يف  و�شع  الذي  ال�شهري  ال�شجن  من  نقرتب  عندما  تكرث  وكانت 

اإنذاراً  اخليم  هذه  كانت  ال�شمعة.  و�شيء  جداً،  قدمي  �شجن  فهو  البيطاين؛  النتداب 

لنا باأننا اقرتبنا من ال�شجن، تدخل اإىل هذا ال�شجن وكاأن نهاية احلياة على بابه، وما 

اأن ت�شبح البو�شطة داخله بعد اأن جتتاز عدة حواجز، وتفتح بوابته الكبرية فتدخل، 

ويبداأ ظالم دام�ص وكاأنه قد حّل الليل، اأو كاأننا انتقلنا اإىل عامل اآخر يف�شل بينهما هذه 

البزخ  عامل  عليه؛  اأطلقنا  الذي  عاملنا  يف  حياتنا  وتبداأ  املعتمة؛  املنطقة  وهذه  البوابة، 
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العاري  والتفتي�ص  النزول  اإجراءات  وتبداأ  اأقرب،  للموت  وهو  واملوت،  احلياة  بني  ما 

ونقل املالب�ص والبحث عن كّل �شيء، ولأنني يف ق�شم العزل تكون الإجراءات بحقي 

مبعزل عن الأ�رشى يف البو�شطة، اأكون لوحدي ل اأراهم، ول اأحد يراين اإل بال�شدفة 

بالبو�شطة نف�شها، اأكون يف زنزانة لوحدي ُخ�ش�شت من اأجل نقل اأمثايل من املعزولني، 

مثله  قف�ص  اإىل  القف�ص  هذا  من  واأنزل  والأقدام،  اليدين  مقيد  حديد  قف�ص  عن  عبارة 

اإىل  اإدخالهم  اأبقى به حتى تنتهي الإجراءات مع جميع الأ�رشى، ويتم  داخل ال�شجن 

اأق�شامهم وغرفهم. وبعد ذلك يتفرغ يل اجلميع، وتبداأ الإجراءات الدقيقة يف تفتي�شي 

اإذا كان  وفح�شي والتاأكد من كل �شيء، وت�شتمر هذه الإجراءات �شاعات خ�شو�شاً 

ثمة قادم جديد منقول من �شجن اإىل هذا ال�شجن، وبعد اأن ت�شادر اأغلب اأغرا�شي اإل 

القليل امل�شموح به ياأخذونني اإىل ق�شم العزل.

منقولً   2003 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  �شهر  يف  ال�شبع  عزل  ق�شم  اإىل  دخويل  كان 

من عزل �شطة، عندما اأو�شلوين اإىل هذا العزل ولكي ت�شل اإليه متر مبمرات طويلة، 

وتفتح عدة اأبواب، وكاأنك يف �شجن اآخر داخل هذا ال�شجن، ويكون قد بلغ بك التعب 

6، وهو اأدخله لأول مرة ق�شم رقم  الذي  الق�شم  باب هذا  اإىل   واجلهد مبلغه. و�شلنا 

جزء  هو  الأ�شا�ص  ويف  جنائيون،  فيه  املوجود  اأغلب  لأن  اجلنائيني  لالأ�رشى  ق�شم 

5، وهذا الق�شم لل�شجناء اجلنائيني يهود وعرب جميعهم على ق�شايا  من ق�شم رقم 

ق�شم   6 ق�شم  له  امتداد  الق�شم  وهذا  اأخرى،  وق�شايا  واغت�شاب  و�رشقة  خمدرات 

الق�شم  هذا  داخل  اجلنائيني  ال�شجناء  من  املعاقبني  و�شع  ويتم  باب،  بينهما  العزل، 

ق�شم  يف  اأي�شاً  و�شعه  يتم  الغت�شاب  ق�شايا  ب�شبب  طرده  مّت  َمن  واأي�شاً  كعقاب، 

العزل. �شابط الق�شمني 5 و6 �شابط واحد، واأي�شاً ال�رشطة والعاملون هم نف�شهم يف 

الق�شمني، ويف الليل عندما تغلق الغرف على الأ�رشى يفتح الباب الفا�شل بني الق�شمني 

هي   15 رقمها  غرفة  توجد   ،6 العزل  ق�شم  الق�شم؛  يف هذا  بل  واحداً،  ق�شماً  وي�شبح 

الق�شم والتي تت�شع  الكبرية يف هذا  الغرفة الوحيدة  5، وهي  يف الأ�شا�ص تابعة لق�شم 

اأ�شدقاء  الأ�رشى اجلنائيني فيها، والذين لهم م�شاكل مع  اأ�رشى، ويتم و�شع  ل�شتة 

اأنه  اإل   ،5 اأنه تابع لق�شم  5. هذا الق�شم وهو ق�شم العزل على الرغم من  لهم يف ق�شم 

ق�شم م�شتقل بذاته وكاأنه ق�شم منفرد؛ يتكون هذا الق�شم من 12 زنزانة، م�شاحة هذه 

اإل  كامل  ب�شكل  مغلق  الزنزانة  باب  طولً،  و2.5م  عر�شاً  1.5م  يتجاوز  ل  الزنزانة 
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الباب، لكي يراك ال�رشطي من خاللها، ومغلقة بق�شيب  اأعلى  من فتحة �شغرية من 

دائماً، وتفتح  به، وهي مغلقة  اإغالقها  يتم  من حديد، ولها �شباك �شغري من احلديد 

ب�شحبها �شحباً يف جمرى لها، لكي تخرج �شوتاً عالياً جداً �شواء يف فتحها اأم اإغالقها، 

لأنها  لفتحها،  وقت  لها  ولي�ص  بقوة،  ويغلقها  بقوة،  يفتحها  دائماً  ال�رشطي  وطبعاً 

اأقل ومرات اأكرث لكي يفتحها،  تخ�شع لل�رشطي الذي ياأتي كل ع�رش دقائق، ومرات 

وينظر اإليك، ويغلقها على مدار ال�شاعة نهاراً وليالً، وعليك اأن تت�شور كيف �شيكون 

حالك، واأنت نائم، اأو كيف �شتنام مع هذه الفتحة. وقد كنت كتبت ر�شالة ب�شبب هذه 

خ�شنا  وقد  املعزول،  لالأ�شري  املزعجة  الأ�شياء  اأكرث  فهذه  ننام،  اأن  نريد  اأننا  الفتحة 

اإ�رشابات عن الطعام، ومواجهات مع اإدارة الق�شم من اأجل تركها مفتوحة اأو اإغالقها 

اأن  خ�شو�شاً ليالً، ولكن ولأنهم ي�شتخدمونها لتعذيبك رف�شوا كل احللول، وعليك 

تتعاي�ص معها ومع �رشير �شوتها املزعج جداً، والذي يدخل داخل راأ�شك. واأي�شاً يف 

هذا الباب فتحة اأخرى، يف جزئه الأ�شفل فتحة م�شتطيلة مغلقة دائماً، فقط يتم فتحها 

لإدخال الأكل، اأو من اأجل و�شع القيود يف يديك، اأو حترير يديك، وهذه �شورة اأبواب 

العزل يف اأغلب اأق�شام العزل يف تلك الفرتة.

والتي  الزنزانة  بني  امل�شافة  ممر،  بينهما  البع�ص،  لبع�شها  مقاِبلة  الزنازين  هذه 

تقابلها من 2-3م. ق�شم قدمي موح�ص، زنازينه من الداخل وكاأنها مهجورة اجلدران، 

مليئة بالثقوب التي متتلئ بال�رشا�شري وح�رشات اأخرى، داخل هذه الزنزانة بر�شني 

بع�شهما فوق بع�ص، بدون �ُشلّم للب�ص العايل، الأبرا�ص من حديد تهتز يف اأثناء النوم، 

اأو كلما حتركت، وكاأنها مو�شيقى النوم التي تبداأ مبجرد جلو�شك على بر�شك بحيث 

الأبرا�ص. يف داخل هذه  ال�شوت، ولكن هذه حالة  اإظهار  النائم فوق يتعمد  اأن  ت�شعر 

الزنزانة  م�شاحة  من  جزء  كلها  واأغرا�شك،  واملغ�شلة  واملرحا�ص  احلمام  الزنزانة؛ 

املذكورة �شابقاً، يف�شل بني اأبرا�ص النوم واملرحا�ص جدار لكي ل ترى �شديقك عندما 

حجمه  �شغري  �شباك  الزنزانة  لهذه  والرائحة.  ال�شوت  مع  وتعي�ص  احلمام،  يدخل 

ومكانه يختلف من ق�شم اإىل ق�شم، لكن جميعها �شغرية ومليئة باحلديد وال�شبك من 

اأو  لوحدك  تعي�ص  قد  الزنزانة  هذه  يف  �شيء.  اأّي  م�شاهدة  من  متنعك  بحيث  اخللف، 

قد يكون معك اآخر، هم، اأْي اإدارة ال�شجون، من تختاره، ول يتم ا�شت�شارتك يف ذلك، 

وهذا كان اأي�شاً من اأ�شعب الأ�شياء، والذي �شبّب لنا كثرياً من امل�شاكل، فعندما تعي�ص 
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مع �شخ�ص ل تتوافق معه ت�شبح احلياة جحيماً، وترف�ص الإدارة اإخراج اأحدكما، اأو 

تبديلك اأو تبديله، وقد حدثت ق�ش�ص كثرية كانت ت�شل لدرجة امل�شاربة، ومّد الأيدي 

بني هذين الأ�شريين، حتى يخرج اأحدهما، وهذا يعّر�ص الثنني للعقاب. تكون زنزانتك 

اأو عربياً، وقد  من �شمن زنازين ل�شجناء جنائيني بجانبك، قد يكون �شجيناً يهودياً 

يكون جمنوناً اأو �شارقاً اأو على ق�شية اغت�شاب اأو على �شذوذ جن�شي، ُيوؤتى بك واأنت 

الق�شية الوطنية املنا�شل املجاهد، ويتم و�شعك يف هذه الأق�شام بني هوؤلء  �شاحب 

النا�ص، حيث ل قانون ول رفيق اأو اإخوة حولك ي�شاندونك، وُي�شتفَرد بك من قبل اإدارة 

ال�شجن، وتفر�ص عليك جميع القوانني العن�رشية، ومتنع من اأب�شط حقوقك، وتنتهك 

من  واحلرمان  الأوقات،  كل  ويف  الدائم،  والتفتي�ص  والعنف  القمع  با�شتمرار  حريتك 

الهموم  ويعي�ص  نف�شها،  الأفكار  يبادلك  يفهمك،  اأحد  مع  تتحدث  اأن  حتى  �شيء،  كل 

نف�شها.

التجربة، فهذه املرة  الق�شم املوح�ص، واأنا �شاحب  اأعتاب هذا  وجدت نف�شي على 

الثانية التي اأعي�ص فيها يف العزل، واأي�شاً ل�شت جديداً، فقد اأ�شبح يل عام يف العزل، وكنت 

اأو اجلحيم منه اإىل ق�شم، ومع ذلك كنت م�شتوح�شاً ومتخوفاً  اأ�شبه باملقبة  يف ق�شم 

 من القادم، وكنت اأطمئن نف�شي برتديد الأدعية متوكالً على اهلل. و�شعوين يف زنزانة

ال�رشا�شري  وخ�شو�شاً  احل�رشات،  جلميع  مقر  وكاأنها  جداً،  قذرة  وكانت   2 رقم 

فاأنا  تتحداين،  وكاأنها  دخويل،  عند  تهرب  مل  اإنها  حتى  املكان  متالأ  التي  ال�شغرية 

الغريب الدخيل عليها، وهي �شاحبة البيت! اأو قد تكون ا�شتخّفت بي، وا�شت�شعفتني، 

الختباء وت�شتطيع  جيداً،  املكان  تعرف  اأنها  كما  كاملة،  قبيلة  وهي  وحدي،   فاأنا 

مبجرد  العادة  هي  وكما  الب�ص،  اأ�شفل  اأو  اجلدران  وفتحات  ال�شقوق،  بني  ب�رشعة 

ال�رشطة، مع  وم�شاكلك  همومك  تبداأ  عليك  زنزانتك  باب  واإغالق  ق�شم،  اأي   دخولك 

وق�شاطة  ومكن�شة  تنظيف  مواد  واأهمها  كثرية،  لأ�شياء  حتتاج  جديد  قادم  فاأنت 

�شوتك،  فريتفع  يرّد،  ول  ي�شمعك،  الذي  ال�رشطي  على  تنادي  وتبداأ  و�شابون... 

ال�رشطي رافعاً �شوته عليك: ماذا تريد، وملاذا ت�رشخ! ت�رشخ  ياأتي  اأن تتعب  وبعد 

اأنت، وي�رشخ هو! وقد تتطور الأمور، وجتد نف�شك داخالً يف م�شكلة، ومعاَقباً، لذلك 

ت�شتعجل  واأل  طويل،  َنَف�ص  �شاحب  تكون  واأن  واأع�شابك،  نف�شك  ل�شبط  حتتاج 

لأيام  حتتاج  وي�شتفزك.  ببطء،  معك  يتعامل  هو  لأنه  مهلك،  من  اأقل  وعلى  الأمور، 
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اجلديد،  ق�شمك  على  تتعرف  لكي  واأي�شاً  يلزمك،  ما  بع�ص  توفري  ت�شتطيع  حتى 

الق�شم بجانبك، َمن  اأن تعرف َمن يف  اأي �شوت، تريد  اأن تن�شت لكي ت�شمع  حتاول 

ال�شالة، اجتاه  اأن تعرف وقت  الأمنيني! تريد  ال�شجناء  حولك، هل يوجد غريك من 

عن  تعرفه  اأن  يكن  ل  وهذا  ممنوع!  هو  وما  م�شموح  هو  ما  الأذان،  �شوت  القبلة، 

تكّون  وتبداأ  يدور،  ما  ت�شمع  ولكن  ممنوع،  عندهم  �شيء  كل  لأن  ال�رشطي،  طريق 

�شيبلعك يف ظالمه وخباياه  داخله،  لفرتة طويلة يف  �شيغيّبك  الذي  الق�شم  معرفة عن 

وخفاياه، ال�رشاخ ل يتوقف، هناك من ي�رشخ بالعبية، وهناك من ينادي بالعربية، 

وذاك ي�شب بالرو�شية، وكل ي�رشخ، وينادي على ال�رشطي، وبع�شهم ي�رشب على 

له قامو�ص  الذي ل يوجد  النوع  الإلهية؛ والألفاظ من  الذات  الباب، ومنهم من ي�شب 

حتى بالعامية. لكن على الرغم من �شوء هذا الق�شم كان عندي اأف�شل بكثري من ق�شم 

الق�شم  اأف�شل من  اأ�شياء  العزل يف كل ق�شم قد جتد  اأق�شام  العزل يف �شطة، هكذا هي 

كل  اأدخل  جعلتني  العزل  يف  مكثتها  التي  الطويلة  والفرتة  اأ�شواأ؛  تكون  وقد  ال�شابق، 

اأق�شام العزل بدل املرة مرات، وقد حتدثت يف البداية عن هذه الأق�شام، ولكن �شاأذكر 

اأو املت�شل�شل يف حياتي  اأثناء حديثي املتدرج  بع�ص الأ�شياء الب�شيطة عن كل ق�شم يف 

داخل هذه الأق�شام. رّتبت اأموري، ونظفت بقدر ما اأ�شتطيع، وكنت متعباً، فو�شعت 

ج�شدي على الفر�شة، ومنت حتى اإنني مل اأ�شتيقظ على اأي �شوت، على الرغم من اأن 

الق�شم ل يتوقف فيه ال�رشاخ.

التعرف على من حويل،  اأحاول  بداأت  الق�شم  الأوىل لوجودي يف هذا  الأيام  خالل 

ومعرفة اإن كان يوجد اأحد يف الق�شم، �شجني اأمنّي، اأتعرف على قوانني هذا الق�شم من 

خالل ال�رشطة، وتعاملهم، ومع الأيام تبداأ هذه الأمور تتو�شح �شيئاً ف�شيئاً.

قوانني هذا الق�شم: اخلروج للفورة �شاعة، وهم من يحدد هذه ال�شاعة، قد تكون 

�شباحاً، وقد تكون م�شاء على ح�شب مزاج ال�رشطي؛ اخلروج ل يتم اإل بوجود �شابط 

الق�شم، اأو اأي �شابط مناوب بعد اأن يتم و�شع القيود يف يديك من اخللف، ولأن فتحة 

الباب يف الأ�شفل ت�شطر لتجل�ص القرف�شاء حتى ت�شل يديك اإىل فتحة الباب، ويقوم 

ال�رشطي بو�شع القيود يف يديك من خالل الفتحة قبل فتح الباب، وهذا الأمر يتكرر 

يومياً مرات كثرية �شواء من اأجل الفورة اأم العودة منها. ويف الفورة الأمر نف�شه لكي 

يفك القيود، وعندما تعود اإىل الغرفة ال�شيء نف�شه، وعند دخولهم اإىل الغرفة لأي �شبب 
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والأ�شباب كثرية: تفتي�ص، وفح�ص، الإجراءات نف�شها، وقد رف�شوا نهائياً تقييدي من 

الأمام.

الزنزانة،  باب  بفتح  يقومون  الطريقة  بهذه  يديك  يف  القيود  و�شع  يتم  بعدما 

يف  القيود  بو�شع  يقومون  ذلك  وبعد  اأي�شاً،  اليدوي  وباجلهاز  يدوياً،  ويفت�شونك 

اأقدامك، ويفت�شون الزنزانة، وبعد النتهاء من كل ذلك يتم اأخذك اإىل الفورة بعد التاأكد 

ول  اأحد،  يراك  ل  حتى  مغلقة  جميعها  للزنازين  الطاقات  واأن  اأحد،  وجود  عدم  من 

ترى اأحداً، وي�شريون بك اإىل املكان التي �شتق�شي به �شاعة، وهناك على باب الفورة 

يدخلون قبلك، يفت�شونها جيداً، وبعدها يزيلون القيود من اأقدامك، وتدخل اإىل الفورة 

وعند  نف�شها.  بالطريقة  َيَدْيك  يحررون  ثم  ومن  بابها  ويغلقون  بالكامريات،  املليئة 

العودة من الفورة، التي هي م�شاحة ت�شري فيها وهي مغلقة متاماً من فوق باأ�شالك، 

الريا�شة،  اأمار�ص  كنت  الفورة  هذه  يف  نف�شه،  بالأ�شلوب  يعيدونك  ال�شاعة  وانتهاء 

هذه ال�شاعة كنت اأجري ب�شكل دائري ملدة ن�شف �شاعة، وما تبقى من الوقت اأمار�ص 

متارين ريا�شية.

يف الفورة ت�شتطيع اأن تتحدث مع باقي املعزولني لأن �شبابيكهم على جهة الفورة، 

وتبداأ تتعرف على الق�شم من خاللهم؛ يف اأق�شام العزل ل يوجد زيارة لالأهل، اأو ات�شال 

تلفوين، اأو حتى نقل اأغرا�ص بينك وبني الأ�رشى، لأنه ل يوجد يف هذه الأق�شام عّمال 

الأكل هم ال�رشطة، وكل �شيء يتم من خاللهم  الذي يقوم بتوزيع  ال�شجون؛  كباقي 

وعن طريقهم.

جميع  واأمام  ال�رشطة،  واأمام  نف�شك،  اأمام  قوياً  تكون  اأن  يجب  العزل  ق�شم  يف 

اإمكانيات هو  املتواجدين، حتى ت�شتطيع العي�ص؛ ال�رشطي على الرغم مما يلكه من 

القوة  تعني  ول  ب�شخ�شيتك،  معرفته  على  بناء  معك  معاملته  ويحدد  اإن�شان،  اأي�شاً 

اأن جتلب لنف�شك امل�شاكل، لكن لكي حتمي نف�شك من اأن ي�رشخ عليك اأحد، اأو يهينك 

اأو اأي اأحد، ومرات كثرية كنت حتتاج لرفع �شوتك، ولعمل م�شاكل حتى  ال�رشطي، 

وال�رشب  الأكل  يف  حقوقك  بع�ص  وحت�شيل  احرتامك،  فر�ص  اأجل  من  تعاقبت،  لو 

والنظافة. يف هذا الق�شم مكثت خم�شة اأعوام ل اأخرج منه نهائياً، مع هذه القوانني التي 

ما تغريت، بل كانت مرات كثرية تزداد، وتت�شاعف.
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ع�شت ق�ش�شاً وحكايا كثرية، كنت لوحدي، وكان معي اآخرون، �شجناء اأمنيون 

الفرن�شي، واأحمد  جابر،  وحممد  عي�شى،  كمحمود  اأفا�شل  واإخوة  يل   اأ�شدقاء 

مل�شة، ومازن  جابر،  وهاين  الر�شق،  وحممد  جبارين،  وزاهر  جرادات،   واأن�ص 

واأبو العبد اأبو الهيجا، واآخرون كرث �شاآتي على ذكرهم، واأنا اأحتدث عن ق�ش�ص هذا 

الق�شم، وعن هذه احلياة التي ع�شناها طوال هذه الأعوام بحلوها ومرها. واأي�شاً هناك 

لنا معهم ق�ش�ص كثرية،  الأعوام وكان  اأ�رشى جنائيون عرب ويهود �شاركونا هذه 

هذه  طبيعة  على  للتعرف  طريقة  اأف�شل  هي  الق�ش�ص  هذه  �رشد  طريقة  اأن  واأعتقد 

احلياة يف هذه الأق�شام.

يخفى  ول  وحاقداً،  وعنيفاً  جداً  متطرفاً  هذا  مديره  كان  ال�شجن:  مدير  �شيا�شة 

ذلك، وكانت فر�شته ليمار�ص �شاديته علينا يف هذا الق�شم، وكان يتابع اأموري بنف�شه 

وذلك على اإثر ق�شة حدثت بيني وبينه، وذلك عندما كنت بالفورة، وفجاأة راأيته واقفاً 

ينظر اإيلّ، وكان وقتها معي يف الفورة اأ�شريٌ اأمني اآخر ا�شمه زاهر جبارين، وقد اأفرج 

عنه يف �شفقة وفاء الأحرار، وهو الآن ع�شو مكتب �شيا�شي عن حركة حما�ص. كان 

بالعبية،  ويتحدث  الإدارة،  اأمام  حلما�ص  ممثالً  يعمل  العزل  اإىل  قدومه  قبل  زاهر 

املدير  ف�شمعت  الريا�شة،  لعب  اأوا�شل  مكاين  بقيت  واأنا  املدير،  مع  ليتحدث  فذهب 

كلمة  وهي  املحكمة،  يف  فيها  حتدثت  التي  الكلمة  وقراأ  ملفي،  قراأ  واأنه  عني،  يتحدث 

اأنا بطريقة  اأزعر”، لكن فهمتها  “اأنني �شخ�ص  قوية، فقال بالعبي كلمة يق�شد بها 

ثانية، وكاأنها �شّب قبيح وقذر، وكنت ل اأحتدث بالعبية اإل قليالً، واإذا بي اأنفجر يف 

وجه املدير، وحوله �شباطه، وبداأت اأوّجه له ال�شتائم بالألفاظ ال�شوقية، كما ما بقول 

املثل “من الزّنار وحتت”، وهددته، فلم ينطق ب�شيء، بل ان�شحب، وهو يغلي. وقتها 

خّبين زاهر، وهو يلومني، ماذا فعلت! الكلمة معناها اأزعر، ولي�ص ما فهمته، وهي 

لها اأكرث من معنى، قلت له: هذا ما حدث! وهو مدير �شيء وعن�رشي، ونحن نعرف 

ذلك، فهذه الق�شة مع حقده كانت الدافع وراء التنكيل بي، فقد فر�ص علّي فرتة طويلة 

اأنتقل من زنزانة اإىل زنزانة كل اأ�شبوع، ومرات يف الأ�شبوع مرتني وثالثة بحيث  اأن 

ُدرت على جميع الزنازين؛ وهذه الزنازين يكون فيها �شجناء مدنيون يهود وعرب، 

ل يعرفون �شيئاً عن النظافة، تدخلها وكاأنك تدخل زريبة خنازير. ونحن اأول �شيء 
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معي  فت�شوروا  ال�شالة،  ن�شتطيع  لكي  واأي�شاً  ديننا،  ياأمرنا  كما  النظافة  هو  نعمله 

بتنظيف  واأقوم  اأغرا�شي،  ومعي  واأدخلها  الزنازين،  هذه  على  اأدور  واأنا  حياتي، 

كل زنزانة حتى اأ�شتطيع العي�ص فيها، لذلك جهزت نف�شي من البداية، وو�شعت كل 

واحدة،  حقيبة  يف  و�شعها  يتم  ب�شيطة  اأغرا�ص  عندي  واأبقيت  املخزن،  يف  اأغرا�شي 

دفعه  ما  وهذا  ينقلني،  لكي  ال�رشطي  على  اأنادي  اأنا  �رشت  بل  دائماً،  جاهزاً  واأكون 

ليتوقف عن هذه املمار�شة عندما �شعر اأنها مل توؤثر على نف�شيتي. حتى اإنني توجهت 

اإىل املحكمة رافعاً �شكوى على املدير، َفَرَف�َشت املحكمة طلبي، وتَرَكت اأمري بيد اإدارة 

القرار  بهذا  املحكمة  من  عودتي  وفور  اأمنية،  بدوافع  به  يقومون  ما  واأن  ال�شجن، 

نقلوين اإىل زنزانة جديدة، لذلك اتخذت قراراً مبواجهة هذا القرار بجهوزيتي الدائمة، 

كان يجب األ اأنك�رش، وكنت ملزماً باأن اأبقى قوياً، واأتعاىل على كل هذه الأمور، فهي 

مواجهة حقيقية بني اأ�شري ل يلك اإل اإرادة، واإدارة �شجون قمعية متلك كل الإمكانيات 

املادية، وملعرفتي اأن اأي تراجع اأو �شعف اأو ك�رش لنف�شيتي لن يرحموين، و�شيكون 

الثمن الذي �شاأدفعه اأ�شعاف، لذلك كنت اأ�شحك دائماً، واأتقوى بالقرب من اهلل، فهو 

ح�شبي ونعم الوكيل. حتى اإن هذا املدير من حقده وعن�رشيته، لأنني ا�شتطعت اإعطاء 

بنف�شه، و�شّكل يل  اإن�شاين، ح�رش  الأ�رشى اجلنائيني �شيجارتني عن طريق �رشطي 

امل�شحف،  معي  فقط  اأغرا�ص،  اأي  بدون  �شنوك،  زنازين  اأ�شبوع  وعاقبني  حمكمة، 

وقال يل: �شاأ�شعك يف الزنزانة حتى تتحدث مع ربك براحتك! فاأخذت الأمر كاإجراء 

عادي، ومكثت اأ�شبوعاً يف الزنازين.

وقد ا�شتمرت �شيا�شة هذا املدير بهذه الطريقة، وكنا ن�شعر بذلك من خالل رف�ص 

اأغرا�ص. طبعاً يف ق�شم العزل مُتنع من  اإدخال  اأم  كل طلباتنا، �شواء يف حت�شني الأكل 

زيارة الأهل، ول ياأتي لزيارتنا اإل املحامي كل فرتة، اأو ال�شليب الأحمر، وزيارته كل 

�شهرين اأو ثالثة، ياأتي لنا بال�شور وال�شالمات من الأهل، ونحن نر�شل عن طريقه 

ر�شائل و�شالمات لالأهل.

زنزانة  يف  اأكون  كنت  الأحيان  وبع�ص  لوحدي،  طويلة  فرتة  ع�شت  الق�شم  هذا  يف 

اأنك جتد من  اآخر له وجهان: الوجه الإيجابي  اأ�شري  اأحد الأ�رشى، ووجودك مع  مع 

ي�شاعدك،  معه،  تتحدث  اجلماعية،  وال�شالة  وال�رشب  الأكل  يف  حياتك  معه  تت�شارك 
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وت�شاعده، ويك�رش وحدتك، لكن الوجه ال�شلبي عندما ُيفر�ص عليك اأ�شري ل ت�شتطيع 

التوافق معه، اأو من اأ�شحاب امل�شاكل، اأو �شاحب فكر متطرف، اأو تابع لتنظيم اآخر 

التنازل عن بع�ص  وييل للحزبية، حينها ت�شبح احلياة �شعبة بينكما، قد ت�شتطيع 

الأمور من حياتك من اأجل اأن تتوافق مع �شديقك، وهذا يح�شل، ولكن كثرياً ما تف�شل 

اإن كان هذا الأ�شري يف الأ�شا�ص موجوداً يف العزل ب�شب  هذه املحاولت، وخ�شو�شاً 

م�شاكل له يف ال�شجن، فيتم و�شعه يف العزل، وتقوم الإدارة باإدخاله عندك بالقوة، ل 

الإدارة على  اإىل طو�شة كبرية، حتى جتب  الأمور  التوافق معه، وقد ت�شل  ت�شتطيع 

اإخراجه من عندك، ومع ذلك هذا له انعكا�ص �شلبي عليك، و�شاأروي اأكرث من ق�شة عن 

هذا الأمر.

اجلانب الثاين ال�شلبي هو �شيق الزنزانة، والتي ل ت�شمح لأ�شري واحد بالتحرك 

م�شاحة  يف  الب�ص  بجانب  قليالً  ت�شري  اأن  ت�شتطيع  لوحدك  تكون  عندما  ولكن  فيها، 

مرتين طولً ومرت عر�شاً، وخ�شو�شاً اأنك متكث يف هذه الزنزانة 23 �شاعة متوا�شلة، 

تبقى طوال هذه  اأن  التحرك، وت�شطر  اآخر عندك ل ت�شتطيع  ولكن بوجود �شخ�ص 

ال�شاعات جال�شاً على بر�شك بال حراك، اإل اإذا اأردت الذهاب اإىل احلمام، وهذا ي�شبب 

اأ�رشار  من  يحدث  عّما  عدا  اأخرى،  واأ�شياء  ومفا�شلك  اأقدامك  يف  كثرية  اأمرا�شاً  لك 

لب�رشك، لأن م�شافة النظر ق�شرية جداً، وَتعرُّ�شك لل�شم�ص ل يكاد ُيذكر، فاأنت بني 

اأمرين اأحالهما مّر، لكن ومع ذلك ل يوجد اأ�شعب واأب�شع من اأن تعي�ص لوحدك كل 

لأي  ت�شتاق  نف�شي  مري�ص  وكاأنك  �شحكتك،  �شوت  فت�شمع  ت�شحك  الأعوام،  هذه 

ال�شجون عليك  اإدارة  ي�شاعدك، حتى يف هجمات  اأحداً  اأمر جماعي؛ متر�ص فال جتد 

وجوُد �شديق عندك ي�شاعدك على املواجهة، ت�شانده، وي�شاندك. قد ت�شتطيع التغلب 

على م�شكلة وجودك لوحدك عندما يتواجد عندك يف الق�شم بجانبك اأو حولك اأ�رشى 

اأمنيون ت�شتطيع اأن تتحدث معهم، وتنادي عليهم، وتتناق�ص معهم، لكن اأ�شعب �شيء 

عندما تكون لوحدك. 

يف هذا الق�شم ل يوجد اأي �شجني اأمني وجميع من حولك �شجناء جنائيون، عرب 

اأمرا�ص  م�شت�شفى  يف  وكاأنك  وكفراً،  و�شتائم  و�شبّاً  �رشاخاً  اإل  ت�شمع  ل  ويهود، 

عقلية، واأكيد ينالك ن�شيب كبري من هذه ال�شتائم؛ �شواء من اأحد املجانني، اأم من اأحد 
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الذين يت�شورون اأنك �شعيف، ويريد منك اأ�شياء بالقوة، اأو يهودي عن�رشي ي�شمع 

اأنه حممّي، وبعيد عنك، ول ت�شتطيع اأن تطوله،  عنك فينالك بال�شب، لأنه يعلم جيداً 

تواجدك  خالل  فاأنت  املعزول،  الأ�شري  على  موؤثرة  الأ�شياء  اأكرث  من  هذه  تكون  وقد 

اأهلك واأمك  يف هذه الأق�شام تتعر�ص لل�شب وال�شتم باأقذر الألفاظ، وخ�شو�شاً على 

باأن  اأهلك كيف ت�شمح  الدم يغلي يف عروقك، فهوؤلء  باألفاظ �شوقية جتعل  واأخواتك 

اأو يهودي بالأذى، ولكن ماذا تفعل! تبداأ بال�رشاخ، وال�رشب  اأو �شاقط  ينالهم تافه 

على الباب، وتنادي على الإدارة لكي توقف هذا املاأفون، ولكنها تقول لك بكل ب�شاطة: 

ماذا نفعل به، اإنه جمنون اأو مري�ص! وحاِول اأن ل ت�شمع! واأنت تعلم جيداً اأن هذا جزء 

من النتقام منك، فمرات تبادله ال�شّب، ولكن ل ت�شتطيع اأن ت�شل اإىل م�شتواه، اأو اأن 

تتوا�شل بال�شب مثله، ويف الوقت نف�شه ل ت�شتطيع الو�شول اإليه حتى تنتقم منه. كان 

هذا الأمر من اأكرث الأمور �شعوبة على نف�ص املعزول، وتزداد �شعوبة عندما يكون 

الذي ينالك بال�شب وال�شتائم اأ�شري اأمني موجود يف العزل، لأنه مري�ص نف�شي، وقد 

خرج من ال�شجن ل�شعوبة عي�شه بني الأ�رشى، وبدلً من اإر�شاله اإىل م�شحة للعالج 

يتم و�شعه يف هذه الأق�شام ليزداد و�شعه �شعوبة. وجتد من هوؤلء الإخوة يف هذه 

اأجواء  يف  يدخل  حلظات  بعد  ولكن  عاديني،  كاأ�شخا�ص  معهم  تتحدث  وقد  الأق�شام، 

و�شو�شة، فيبداأ ب�شتمك و�شبك على م�شمع اجلميع، فال ت�شتطيع اأن تفعل �شيئاً �شوى 

بع�ص  بل  منه،  ي�شيبك  الذي  الأذى  من  الرغم  على  بال�شفاء،  له  وتدعو  ت�شمت،  اأن 

اإيذائك  الإخوة تكون متطورة، ويكون عنيفاً جداً، بحيث لو متكن من  حالت هوؤلء 

باأي �شيء لن يق�رش، وقد حدثتكم عّما نالنا من هوؤلء الإخوة الذين ر�شقونا بالزيت 

والأو�شاخ عب �شبابيك الزنازين، بل اإن اأحدهم متكن من اأحد الأخوة وهو يكلمه عب 

الزنزانة، وا�شتطاع �رشبه بع�شا من فتحة الباب، فاأ�شاب عينه، وق�شتنا مع هوؤلء 

ق�شة طويلة، و�شاأتطرق لبع�ص ق�ش�شهم.

داخل يف  عليك  اأ�شري  فر�س  حول  عنه  حتدثنا  الذي  للمو�شوع   عودة 

      الزنزانة:

ق�شتي مع الأ�شري الداع�شي: و�شل عندنا يف ق�شم العزل اأحد الإخوة بعد اأن مّت 

اإخراجه من الق�شم عند حما�ص على اإثر م�شكلة مع الأ�رشى، فقد كان �شاحب اأفكار 

قيامه  الأمور  به  و�شلت  وقد  القاعدة،  ملنهج  متاماً  وموؤيداً  جداً  ومتع�شباً  متطرفة 



95

جتربة العزل الثانية

اأ�شامة بن لدن، فجاء عندنا  اأمامه  اأن انتقد  بالعتداء على اأحد الإخوة الأفا�شل بعد 

اإىل العزل، ونحن ل نعرف حقيقته، يحتاج الأمر وقتاً لكي نتوا�شل مع الأ�رشى داخل 

ال�شجون. املهم عندما جاء، وتعرفنا عليه من خالل املناداة على ال�شبابيك، اأو من خالل 

الفورة، وكان من حديثه اأنه يحاول ذكر اأحاديث للنبي، واآيات عن اجلهاد، وي�شتخدمها 

ا�شتخداماً خاطئاً، فقط يحفظ الن�ص، ويريد تطبيقه على الواقع، والوا�شح اأن �شلوكه 

غري �شوّي، و�شَعتْه الإدارة عند اأحد الإخوة املعزولني ا�شمه �شدقي املقت من املقاومة 

ال�شورية يف اجلولن، وهذا رجل قدمي يف ال�شجن، وتوّجهه ي�شاري، وهو ل ي�شلي، 

الإدارة، فهو موجود  ب�شبب م�شاكل مع  العزل  واإيجابي جداً، وكان يف  لكنه حمرتم 

لفرتة معينة؛ و�شعوا هذا ال�شاب القاعدي الذي ا�شمه �شائد عنده، وكادت اأن حتدث 

القاعدة وابن لدن، ولكن هذا  الأخبار حول  م�شكلة كبرية ب�شبب نقا�ص عما جاء يف 

املجاهد،  تنتقده، وهو  ابن لدن، كيف  انتقاد  ي�شتوعب من �شدقي  القاعدي مل  الأخ 

هّداأه،  �شدقي  الأخ  عند  حلكمة  ولكن  �شدقي،  على  العتداء  وحاول  الكافر!  واأنت 

الزنازين،  يف  وو�شعوه  ليالً،  عنده  من  اإخراجه  مّت  وفعالً  الإدارة،  على  نادى  وفوراً 

ويف اليوم الثاين اأح�رشته الإدارة عندي فلم اأمانع على اأمل اأن يتغري، ولكي ل يبقى 

يف الزنازين، ورّحبت به وكان معه كتب للقاعدة، قراأتها حتى اأ�شتطيع تكوين ت�شور 

الفرتة كان  ال�شجن، ويف هذه  ال�شجن ومع مدير  اإدارة  اأفكاره، وكان تعاملنا مع  عن 

عندنا مدير جديد جاء من حر�ص احلدود، وكنا نتعامل معه بنِّدّية، ول ن�شمح لأحد 

ال�شجن لالإ�شالم،  اأن يدعو مدير  اأدى ذلك لعقابنا، فاإذا به يريد  بالنيل منّا، حتى لو 

وهو ل يجيد الكالم بالعبي، والإدارة تتعامل معه على اأنه مري�ص نف�شي، فتحدثت 

معه برف�ص ذلك، ولكي ل يقوم املدير بال�شتهزاء به، لكنه اأ�رّش على ذلك.

كفار،  اأننا  حما�ص  يف  اإلينا  ينظرون  اأنهم  اأخبين  عندي  وجوده  اأثناء  يف  واأي�شاً 

له، واأن  الأمور  ا�شتطاعتي تب�شيط  تناق�شت معه، وحاولت بقدر  ويجوز قتلنا، وقد 

ل  ي�شتخدمها  التي  الأحاديث  من  كثرياً  واأن  معينة،  اعتبارات  له  فل�شطني  يف  واقعنا 

يكن اإ�شقاطها على واقعنا ب�شبب اأن بع�شها مرتبط بحوادث معينة، وعلى ما يبدو اأنه 

ل يريد اأن يقتنع، وفعالً عندما جاء مدير ال�شجن كعادته يف جولة له عندنا بداأ يتحدث 

معه بالعربية يف اأمور ل تخ�ّص واقعنا، وما كان من املدير ومن معه اإل ال�شحك عليه، 

وال�شتهزاء، وهو اأجنب من اأن يفعل �شيئاً جتاه هذا املدير، وهذه لالأ�شف �شفة هوؤلء 
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النا�ص، هم اأ�شود على اإخوانهم واأبناء �شعبهم ومع العدو جبناء، ف�شعرت اأنه جعلنا 

اأ�شحوكة وم�شخرة اأمام الإدارة، فلم اأتدخل، وبعد خروج املدير اأخبته اأن ما قمَت 

به لي�ص جيداً، وقد راأيَت ما حدث، وكيف اأخذوا ي�شحكون، وي�شتهزئون، وما طالنا 

اإل البهدلة! فاأخذ ي�رشخ يف وجهي؛ وعلى اإثر ارتفاع �شوته جاء ال�رشطي ينظر ماذا 

ال�رشطي،  اأمام  اأمر معيب  اإلينا، وهذا  ينظر  ال�رشطّي  واأن  يهداأ،  اأن  فاأخبته  يحدث، 

لكنه وا�شل، واإذا به يرفع يده، ويدفعني بقوة، فما كان من ال�رشطي اإل اأن ا�شتدعى 

قوة، ودخلوا على الزنزانة، واأخذوه، وقد �شاهد ال�رشطي ما حدث، وعندما اأخذوه، 

اأخذوا ي�رشخون، وي�رشبون على الأبواب، وقد فهموا ما  وعرف ال�شباب ما حدث 

حدث، ولأن و�شعي ح�شا�ص، والإدارة ت�شتهدف اأمثايل عادوا بعد قليل، واأخرجوين 

وهم  وال�شتم،  وال�شب  بال�رشب  علي  اعتدوا  الطريق  ويف  العيادة،  يف  فح�ص  بحجة 

يقولون كنا ننتظر هذه الفر�شة.

ويف العيادة هناك جاء �شابط اآخر، واأخذ يعتذر، واأن ال�رشطة ت�رشفت لوحدها، 

ولكن هذا ما حدث، واأعادين لغرفتي، ويف ال�شباح جاء املدير، وكنا قد اأعلنّا اإ�رشاباً 

كان  وهناك  حدث،  ما  ب�شبب  ملحاكمتي  اأخذوين  ذلك  ومع  حدث،  ما  على  احتجاجاً 

حا�رشاً،  كان  ال�رشطي  واأن  حدث،  مبا  فاأخبتهم  املحكمة،  يف  جال�ص  وهو  املدير، 

وهم  الق�شم،  يف  عندنا  ال�شخ�ص  هذا  باإح�شار  امل�شوؤولية  يتحملون  من  هم  واأنهم 

مما  واخليانة،  بالعمالة  ويتهمني  ي�شب،  اأخذ  دخل  وعندما  واأح�رشوه،  يعرفونه، 

زنازين  عقاب  وُحكمت  خاين”،  �شاير  “�شو  يل:  قال  الذي  املدير  �شحكات  اإىل  اأدى 

وغرامة، وكان موقفاً من املواقف ال�شعبة التي تعر�شت لها، وبعدها عدت اإىل غرفتي، 

مبعاقبته  فقاموا  ال�شجن،  يف  لالأ�رشى  حدث  ما  اأو�شلْنا  وقد  عندنا،  ُيح�رشوه  ومل 

وجتميده، وقد نقلته الإدارة اإىل �شجن هدرمي، وبعد فرتة و�شلتنا اأخبار اأنه تغري من 

له  ولي�ص  م�شاكل،  و�شاحب  تلفاز،  مدمن  واأ�شبح  حليته،  حلق  فقد  لالأ�شواأ  الأ�شواأ 

الإدارة تفر�ص  اأن  العزل ب�شبب  معنا يف  الق�ش�ص تتكرر كثرياً  بالدِّين، وهذه  عالقة 

علينا اأ�شخا�شاً ليعي�شوا معنا، وهم مر�شى، واأ�شحاب فكر منحرف، وهي تعلم اأنهم 

�شيعتدون علينا، وكنت قد اأخبتكم يف العزلة الأوىل ق�شتي مع املري�ص الذي �شكنت 

معه.
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هوؤلء،  من  كثري  ال�شجون  يف  عندنا  جاء  القاعدة،  فيها  برزت  التي  ال�شنوات  يف 

ا�شتيعابهم  فتم  ذلك،  رف�شت  الف�شائل  لكن  م�شتقالً،  تنظيماً  يكّونوا  اأن  وحاولوا 

ب�رشوط  يلتزم  كان  من  فمنهم  لأفكارهم،  ينّظروا  اأو  يار�شوا،  واأل  الف�شائل،  عند 

بيننا،  اليوم متواجدين  اإخراجه، وما زالوا حتى  بها، فتم  اأخّل  ال�شيافة، ومنهم من 

وبع�شهم قد تبدل لالأح�شن.

على  معنا  وتعامله  جداً،  و�شيئاً  يهودياً  ال�شجني  هذا  كان  املدين:  ال�شجني  موت 

ح�شب امل�شلحة، يحاول ال�شتفادة منا كاأ�رشى اأمنيني، كان وزنه يتجاوز 180 كلغ، 

�شمني ب�شكل غري طبيعي، ومري�ص، ومقرف جداً، كانت غرفته من اأ�شواأ الغرف، ول 

ي�شتطيع التنظيف، واأي�شاً ل ي�شتطيع ال�شتحمام يف الزنزانة لبدانته، لذلك كان يتم 

اإخراجه اإىل الفورة، ويتم ر�ّشه باملاء من خالل “بربي�ص” )خرطوم مياه( قوي، والأمر 

عبارة عن م�رشحية، وحتى زنزانته من �شمن الزنازين التي كنت اأنتقل اإليها، وعندما 

اأتعب جداً يف  اأنها زريبة، رائحتها كريهة جداً، ومليئة بالأو�شاخ، كنت  اأ�شعر  اأدخلها 

تنظيفها حتى اأ�شتطيع العي�ص فيها؛ كان هذا ال�شجني �شيء التعامل مع ال�رشطة، ودائم 

دجاج.  قطعة  اأجل  من  مثله  �شجني  قتل  من  متكن  اإنه  حتى  يكرهه،  والكل  ال�رشاخ، 

اأذاه  من  َي�ْشلم  مل  بحيث  و�شادّي،  جداً  عنيف  ق�شم  �شابط  عندنا  كان  الفرتة  تلك  يف 

اأحد، وكنا دائماً على م�شاكل معه، ويف فرتته كنا نعاين جداً، ومع ذلك كان يهاب من 

الأ�رشى الأمنيني، خ�شو�شاً اأ�شحاب املوؤبدات، وكان دائم امل�شاكل مع هذا ال�شجني 

الذي تويف فيه �شباحاً حدثت م�شكلة  اليوم  اليهودي، وكان بجانبي، ويف هذا  املدين 

كبرية مع هذا ال�شجني و�شابط الق�شم، وهجموا عليه يف الغرفة، و�رشبوه بالكهرباء، 

الباب، وتركوه ي�رشخ، وي�شب طوال  ال�شيطرة عليه، واأغلقوا عليه  حتى ي�شتطيعوا 

النهار حتى اإن تعب نام ثم عاد لل�شّب، وقد اأزعج الق�شَم ب�شكل كبري، يف الليل حتدثنا 

معه من خالل ال�شباك، وعندما تعب طلب اأن يذهب للنوم، وكانت اآخر ليلة، جاء العدد 

ف�شحبوه  ميتاً،  فوجدوه  عليه  فدخلوا  يجب،  فلم  عليه  ينادون  واأخذوا  ال�شباحي، 

خارج الغرفة، وكنا ننظر اإليه اأمام باب الغرفة مرمياً على الأر�ص، تركوه هكذا حتى 

ميتته  كانت  فقد  �شوئه  من  الرغم  وعلى  وفاته،  وقررت  فح�شته،  طبية  جلنة  جاءت 

�شدمة كبرية جداً جلميع الق�شم.
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بعد وفاة هذا ال�شجني اأ�شبحت زنزانته مرعبة، ورف�ص اأي �شجني مدين دخولها، 

ولكنهم اأجبوين على دخولها والعي�ص بها، وكان هذا اأمراً عادياً بالن�شبة يل، ولكنهم 

كانوا يق�شدون من وراء ذلك اإيذائي.

اأق�شام العزل مهما كانت �رشامة القوانني و�شعوبة احلياة فمع م�شي الوقت  يف 

ومعرفة الق�شم جيداً ت�شتطيع جتاوز القوانني، وخ�شو�شاً يف عالقتك مع من حولك 

ال�رشطي  واأخرياً هذا  اأولً  ال�رشطة:  ال�رشطة. مع  من الأ�رشى وال�شجناء واأي�شاً مع 

معنا  يتعاملون  وكانوا  كرث،  وهوؤلء  �شاملاً،  بيته  اإىل  يعود  اأن  ويريد  بوظيفته،  يقوم 

منهم  نطلب  كنا  الحرتام  هذا  على  وبناء  باحرتام،  معهم  نتعامل  ونحن  باحرتام، 

نقل اأ�شياء بيننا وبني الأ�رشى، اأو اإح�شار اأ�شياء لنا، وهذه الطلبات يف حدود الأمور 

اأنواع:  فهم  حولنا  من  مع  عالقتنا  اأما  �رشراً.  لل�رشطي  ت�شبب  ل  بحيث  املعقولة 

الأ�رشى اأمثالنا نحن نعي�ص الهم نف�شه، ونت�شارك املعاناة نف�شها، ونحاول م�شاعدة 

بع�شنا البع�ص بقدر ما ن�شتطيع، وبكل الطرق نت�شامن مع بع�شنا، وناأخذ خطوات 

م�شرتكة مع بع�ص، ومطالبنا واحدة �شواء يف الأكل اأم ال�رشب، ونحاول قدر امل�شتطاع 

كنا من  بيننا �شواء  اثنني، ول فرق  اأكرث من  اإن كان عددنا  با�شمنا  اأحدنا  اأن يتحدث 

اأم  اليهود  اأما بخ�شو�ص ال�شجناء املدنيني، �شواء  اأم من عدة تنظيمات.  تنظيم واحد 

العرب، فنحن نتعامل معهم باحرتام طاملا تعاملوا معنا بذلك، وكانت لنا عالقة جيدة 

اأن يت�شلوا  مع كثري من هوؤلء ال�شجناء، ن�شاعدهم، وي�شاعدوننا، وكنا نطلب منهم 

لنا باأهلنا، وكانوا يقومون بذلك على الرغم من اأن هذا الأمر يدخلهم يف م�شاكل كثرية، 

ع�شابات  اأ�شحاب  اليهود،  وخ�شو�شاً  منهم،  كثرياً،  ي�شاعدوننا  كانوا  ذلك  ومع 

واأ�شماء م�شهورة ل يهتمون كثرياً باجلانب ال�شيا�شي، كل ما يهمهم اأن تتعامل معهم 

برجولة، وتكون اأمام اإدارة ال�شجن قوياً، وهذه الأمور كانت جتعلنا نكون على عالقة 

طيبة معاً، لذلك عن طريق ال�رشطة اجليدين كنا ناأخذ منهم اأغرا�شاً، ونر�شل لهم ما 

اأ�شرتيه  اأو بنطال  اأو �شاعة  يريدون، وكنا ك�شوق نبيع ون�شرتي، مثالً: عنده حقيبة 

منه مقابل الدخان، وهكذا! وهذه الأمور كانت توثق العالقة بيننا بحيث نذهب لأبعد 

من ذلك، نعطيهم بدون مقابل، وناأخذ منهم اأي�شاً، وما زلنا نحتفظ باأ�شماء كثري منهم 

العبية،  منهم  تعلّمنا  كثرية،  اأمور  يف  نتحدث  وكنا  ممتازة،  عالقات  معهم  لنا  كانت 

وتعلموا منا العربية، ومرات ناأخذ مواقف م�شرتكة مع اأو �شّد الإدارة، وكان يطلبهم 
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ردهم:  فكان  وجمرمون،  قتلة  واأننا  معنا،  وقوفهم  م�شتهجناً  ال�شتخبارات  �شابط 

اأو من هو! وكثري منهم ناقمون على دولتهم،  نحن �شجناء، لي�ص لنا عالقة بق�شيته 

كانت  لذلك  منعها،  امل�شتطاع  قدر  وحتاول  الإدارة،  تزعج  العالقة  هذه  كانت  ولكن 

تقدم على نقلهم اأو نقلنا، وما زالت حتى الآن ت�شلنا �شالمات من هوؤلء الأ�شخا�ص 

 مع الأ�رشى الأمنيني الذين يلتقون بهم؛ ويف املقابل جتد منهم املتطرف ال�شيء الذي

ي�شب علينا، ودائم ال�رشاخ، وهوؤلء اأي�شاً ُكرث.

ق�ش�س املجانني: اأحدهم عميل كبري، وقد ُطرد من عند التنظيمات. عا�ص حياته 

 يف زنازين التحقيق، واأ�شبح له يف ال�شجن 25 عاماً ق�شاها جميعها 
كلها كـ“ع�شفور”*

اأبو مازن،  اأفرج عنه يف �شفقات  ال�شجن، وقد  اإدارة  لذلك وا�شل عمله مع  مطروداً، 

له  مكافاأة  كاملة  م�شتحقاته  اإعطاوؤه  ومّت  ف.خ،  وا�شمه  غزة،  يف  موجود  هو  والآن 

اأ�شياء  على اإخال�شه لأ�شياده من ال�شاباك، واأي�شاً جائزة على ما قام به جتاهنا من 

�شنتحدث عنها. وجدناه يف اأق�شام العزل، ولزَمنا فرتات طويلة، �شواء يف هذا الق�شم 

اأم يف اأق�شام اأخرى؛ كنا نلقبه فوزية، وكان هذا ال�شم الذي نناديه به من �شدة قهرنا 

منه، فقد كانت �شغلته ال�شاغلة ال�شب علينا، و�شّب الذات الإلهية، ل يهداأ ليالً ول نهاراً، 

يف  اأ�شياده،  من  حممي  واأنه  نطوله،  ل  اأننا  يعلم  لكنه  جبان،  وهو  اإزعاجنا،  وظيفته 

زنزانته متعري دائماً، ويدخن ب�رشاهة، ودائماً يريد اأن نر�شل له دخان بالقوة، وكنا 

نر�شل له كل �شيء لكي ي�شكت ويهداأ، وما اأن يهداأ حتى يبداأ من جديد عندما ل يجد 

التي  “القنينة”  ي�شمى  ما  تدخينه  يف  ي�شتخدم  الأع�شاب  من  نوع  اأي  يدّخن  الدخان، 

ي�شتخدمها احل�شا�شون، غرفته ل تطاق، وكاأنها زريبة حيوانات، وكثرياً ما دخلتها يف 

النقل. كنا نعطيه من اأكلنا فكان يقوم ببيعه لبع�ص الأ�رشى لي�شرتي الدخان، اأق�شمت 

لو ظفرت به لأنتقمّن منه، وما زلُت.

هو امل�شطلح الذي اأطلقه املعتقلون الفل�شطينيون على العمالء يف �شجون الحتالل. ويرجع �شبب الت�شمية اإىل   *

طريقة ت�شليم هوؤلء العمالء اأنف�شهم لإدارة ال�شجون؛ حيث اإنهم ينتظرون قدوم اإدارة ال�شجن من اأجل العدد، 

الطائر من ع�شه. ويقال  ت�شبه فرار  املعتقل وهي  اإدارة  اإىل  املوقف ويهربون  املعتقلني، في�شتغلون  تفتي�ص  اأو 

الع�شافري  الإ�رشائيلية  املخابرات  وت�شتغل  ع�شفر.  اأو  طرّي،  فالن  املعتقل  لإدارة  نف�شه  �شخ�ص  ي�شلم  عندما 

بانتزاع  العمالء  ليقوم هوؤلء  املعتقلني؛  واأق�شام  املعتقلني من خالل زجهم يف زنازين  يف تقدمي معلومات عن 

العرتاف من املعتقل بطرق عديدة، منها: ال�شتفزاز، وال�شتدراج، وال�شغط، والتهديد، واحليل واخلداع.
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واآخُر اأي�شاً �شجنٌي اأمني يتعاطى حبوباً هي اأ�شبه باملخدرات، ويعدها م�شّكنات، 

ومّت طرده من الأق�شام، وجاء عندنا يف ق�شم العزل، ويتبنى ثقافة احلمولة، لذلك يكره 

الفالحني، ويقول هكذا مّت تربيته، ل تعرف: هو جمنون، اأم عاقل! و�شعوه عند اأحد 

اأو با�شتخدام  نائم، وعندما ي�شتيقظ يحاول قتل نف�شه بحرقها تارة،  الإخوة، دائماً 

“مو�ص”، حياته ل تطاق، ويحتاج للعالج، ومع ذلك ُفر�ص علينا يف هذا الق�شم، حاولنا 
اأن  اأو  نف�شه،  يقتل  اأن  دائماً  يحاول  �شخ�ص  مع  العي�ص  ت�شتطيع  كيف  لكن  مراعاته، 

يعتدي عليك. 

و�شجنيٌ اأمني اآخرُ اأي�شاً حمكوم باملوؤبد، ومن عائلة كرية يف ال�شفة الغربية من 

منطقة جنني، كان اإن�شاناً طبيعياً تعر�ص ل�شغوطات، اأ�شيب بالهو�ص، فاأ�شبح ي�شك 

يقتله،  �شخ�صٍ  من  متّكن  واإن  جداً،  عنيف  عليه،  يتاآمر  الكل  اأن  ويعتقد  اجلميع،  يف 

بعد جولة م�شبات و�شتائم  الأ�رشى كان بجانبنا. عرفناه  اأحد  اقتلع عني  الذي  وهو 

اأننا  مبر  حتت  مثله  ن�شمع  مل  بكالم  والأخوات  الأم  من  ينال  اأن  ويتعمد  تطاق،  ل 

املوؤذن  كان  عليه.  ال�شب  املذيعني  من  ونطلب  التلفاز،  ون�شتخدم  اأهله،  ون�شّب  ن�شبّه 

بجانبه،  ي�شكن  من  كان  وال�شتم.  بال�شب  يبداأ  اأح�شنتم  ِمن  فبدلً  الأذان،  من  ينتهي 

وبينهما جدار م�شرتك، يعاين كثرياً، فهو دائم ال�رشب على اجلدار، ت�شعر اأنه يريد 

اأن يدخل عليك، كنا نرتكه ي�شب علينا، ول ن�شتطيع فعل �شيء، لأنه مري�ص، وكانت 

الإدارة ترف�ص نقله، اأو اإر�شاله للعالج، ُترك يف هذه الزنازين لكي يتعاي�ص مع مر�شه، 

اإبعاده اإىل غزة. كان بجانبه يهودي  ويزداد، واأفرج عنه يف �شفقة وفاء الأحرار ومتّ 

اليهودي،  اأخونا هذا يبداأ بال�شب على  ي�شلي �شالته فجراً، ويتمتم ب�شالته، وكان 

ومع تكرار الأمر مل يتحمل اليهودي وا�شمه “ميخا” هذا الأمر على الرغم من معرفته 

مبر�شه، فبداأوا ي�شبّون على بع�ص، وتطور الأمر بينهما باأن حاول كل منهما اأن يهدم 

�شاعة  ا�شتمرت  التي  ال�رشب  جولة  وبداأت  الآخر،  على  ليدخل  فتحة  ويفتح  اجلدار 

وقامت  واأخرجتْهما،  التلفاز،  رّف  بذراع  اجلدار  ثقبا  قد  وكانا  الإدارة،  جاءت  حتى 

ب�رشبهما، واأخذوهما اإىل الزنازين، ويف هذه احلادثة كان تعاطفنا مع اليهودي لأننا 

نعرفه، وهو �شديق لنا كان ي�شاعدنا با�شتمرار.

عرب  مدنيني  اأم  اأمنيني  �شواء  واملر�شى  املجانني  هوؤلء  حول  كثرية  والق�ش�ص 

اأطباء، َيرتكون هوؤلء  اأمرا�ص عقلية، ولكن بدون  اأنك يف م�شت�شفى  اأم يهود، ت�شعر 
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ونحن  وتزيد  تتفاقم،  التي  اأمرا�شهم  مع  اجلدران  هذه  بني  الق�شم  هذا  يف  الأ�رشى 

حولهم، منا من ي�شمد، ويتحمل؛ ومنا من ي�شعف، ويجد نف�شه قد ان�شم اإىل قائمتهم؛ 

وُيحزن نف�شي اأنني عاجز عن تقدمي �شيء لهوؤلء، اأراهم كل يوم يعانون، ويعذبون، 

وي�رشخون، وتتلذذ هذه الإدارة مبعاناتهم، وتعاملهم بق�شوة وعن�رشية بال رحمة، 

لك، وت�شمت ولكن  �شبابه عليك، و�شتمه  اأن تتحمل  ول متلك لأحدهم �شيء �شوى 

الأحمر،  ال�شليب  اأو  املحامي  عب  معاناتهم  وتو�شل  عنهم،  تتحدث  يتقطع،  داخلك 

ولكن يف حياتنا وعاملنا فال حياة ملن تنادي، �رشخة يف بئر اأو �شحراء ت�شتمر.

كان هذا الق�شم على الرغم من اأنه عزل اإل اأن القادمني اإليه واخلارجني منه با�شتمرار، 

عليهم  اأو  اأق�شامهم،  من  مطرودين  اأو  لفرتات،  معاقبني  ياأتون  مدنيون،  واأكرثهم 

الأق�شام والعي�ص مع الآخرين، ونحن و�شطهم وكاأننا  ق�شايا ل ت�شمح لهم بدخول 

منهم ممن يطلق عليهم بالعبية “تاعون هجناه” )املحميون(، ونحن من �شمن ق�شم 

املحميني، حتى عندما يتم نقلنا من الق�شم اأو خروجنا اإىل املحاكم يتم اأخذنا لوحدنا، 

ينع اأن يرانا اأحد، اأو حتى الو�شول لنا، من ل يعرفنا ينظر اإلينا بازدراء: حمميون 

ملاذا؟! ما ال�شبب؟! اإلخ... حياتنا يف هذه الأق�شام غاية يف ال�شعوبة، حتتاج لقوة اإرادة، 

وقوة �شخ�شية، وقناعات ثابتة، وفهم عميق لطبيعة �رشاعنا مع هذا املحتل، واأن ما 

يحدث معك ما هو اإل �شيا�شة لهزيتك، للنيل منك، ولك�رشك، ولتحطيمك، وعلى مهل 

اأن  وي�شعرونك  احلياة،  طعم  فيك  يقتلون  باهظة،  اأثماناً  ويدّفعونك  ببطء،  يّوتونك 

هذه هي حياتك، �شتحيا هنا، ومتوت هنا، فاإما اأن تقاوم وت�شمد و�شتنت�رش، واإما اأن 

تخ�رش اجلولة معهم لكي ت�شيع بعدها.

اأ�شخا�س واأ�رضى اأمنيون ع�شت معهم:

الظروف  املفرو�شة عليك، ويف ظّل هذه  الوحدة  ال�شعب، ومع هذه  العزل  يف هذا 

التي تفتقد اإىل اأّي �رشوط تنا�شب حياة الب�رش؛ هذه احلياة القائمة على حرماننا من كّل 

�شيء جتد نف�شك تبحث يف هذا املكان عن عنا�رش ت�شتمد منها قوة متّكنك من التغلب 

فيه  جتد  كحالك  حاله  مثلك  �شجني  من  اأف�شل  يوجد  ول  ال�شعوبات،  هذه  كل  على 

اأنه يتحدث مثلك، وبلغتك،  املوا�شاة، تتحدث معه على ح�شب ما هو م�شموح، يكفي 

معك،  يقف  ي�شاندك،  ملن  احلاجة  اأم�ّص  يف  عنوان  له  لي�ص  الذي  املكان  هذا  يف  فاأنت 

تتحدث معه. 



102

خم�سة اآالف يوم يف عامل الربزخ

على مدار هذه الأعوام التي ق�شيتها يف هذا العزل “عزل بئر ال�شبع”، ُوجد معي 

يكث  من  ومنهم  �رشيعاً،  ويذهب  ياأتي  كان  من  منهم  الأمنيني،  الأ�رشى  من  كثري 

فرتة اأطول، وقليل منهم من رافقني اأعواماً. طبعاً كما قلت �شابقاً؛ اإن هذا الق�شم من 

اأو يهوداً،  العزل هو يف الأ�شل ق�شم جنائي للمعتقلني اجلنائيني املعاقبني عرباً كانوا 

ونحن املعزولون الأمنيون يتم و�شعنا و�شط هوؤلء اجلنائيني، وهم خليط بهوياتهم، 

اأو �شذوذ، مّت طردهم من  وق�شاياهم، والأغلب منهم يكونون على ق�شايا اغت�شاب 

اأق�شامهم، وبع�شهم مر�شى نف�شيون؛ تعي�ص اأنت ال�شجني الأمني داخل زنزانة و�شط 

وتكون  بينهم،  زنزانتك  يف  املحمي  واأنت  فيه،  الأكرثية  الق�شم،  اأ�شحاب  هم  هوؤلء، 

ل  هدوء،  ل  �شيء،  على  العرتا�ص  ت�شتطيع  ل  لقوانينهم،  خا�شعاً  منهم،  م�شتهدفاً 

احرتام، ول اعتبار لأّي مفاهيم اأو اأخالق. 

ال�شباب على مدار ال�شاعة باألفاظ اأقّل �شيء يقال عنها اإنها لي�ص لها قامو�ص، من 

�شاركوين  الذين  الإخوة  اأكرث  ودينك،  معتقداتك  مت�ّص  بل  وبذاءتها،  انحطاطها  �شدة 

هذه املعاناة، وكانوا معي يف هذا الق�شم الأخ الأ�شري حممود عي�شى )اأبو الباء(، وهو 

مثلي ق�شى اأعواماً طويلة يف العزل، وتنّقل يف جميع اأق�شام العزل، وكنا مرات جنتمع 

يف اأق�شام العزل، وقد جمعني هذا الق�شم به. كان يف زنزانة بعيدة عن زنزانتي، يعي�ص 

نابل�ص، وكان يف ذلك  نا�رش عوي�ص من  ا�شمه  فتح  اآخر من حركة  اأمني  معه �شجني 

من جابر  اأبو  ا�شمه  حما�ص  من  اأمني  �شجني  نف�شها  الزنزانة  يف  معي  يعي�ص   الوقت 

رام اهلل، وهذا الأخ �شاحب نكتة وله نهفات جميلة جداً تدل على ب�شاطته وطيبته، فهو 

الزيارة؛ كنا يف هذا  ُم�ِشكت معه يف  اإثر ر�شالة  للعزل على  ال�شن، وقد جاء  �شغري يف 

الق�شم ن�شتاأن�ص ببع�ص، ينادي اأحدنا على الآخر، ي�شاأل عن اأخباره.

يف البداية، عندما و�شلت اإىل هذا الق�شم يف اأواخر �شنة 2003، وو�شعت يف زنزانة 

اأحد  ي�شمع �شوته  لعل وع�شى  ينادي ب�شوت م�شموع،  اأحدنا  يبداأ  لوحدي، وفوراً 

من الأ�رشى الأمنيني، وهذه غريزة موجودة عند كل �شخ�ص يريد اأن ي�شتاأن�ص باأحد، 

ي�شمع �شوت اأحد، يعرفه لكي يطمئن، ويخرج من جّو الوح�شة املفرو�شة عليه، كان 

اأمني من حما�ص من  الر�شق وهو �شجني  الق�شم كل من الأخ الأ�شري حممد  وقتها يف 

ال�شجن يف ع�شقالن،  الهرب من  اإثر حماولته  العزل على  منطقة جنني، متّ و�شعه يف 
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وكان معه اأ�شري اآخر، وكانت طريقة هروبهم عجيبة، حيث مّت ا�شتخدام حبل طويل 

ومتكنوا  طويالً،  حبالً  �شارت  حتى  ببع�ص  واأو�شلوه  احلقائب،  اأيدي  من  �شنعوه 

من اخلروج من اإحدى فتحات الق�شم العلوية يف ال�شطح، وهناك ربطوا طرف احلبل 

وعملوا  ال�شجن  جدار  على  الآخر  بالطرف  ورموا  ال�شطح،  على  وقوي  ثابت  ب�شيء 

بذلك �شلم كج�رش زحفوا عليه حتى و�شلوا اجلدار، ومتكنوا من الفرار ليوم كامل، 

التعب  اأخذ  فقد  يذهبون،  اأين  اإىل  يعرفوا  مل  باملناطق  ومعرفتهم  خبتهم،  لقلة  لكن 

منهم ماأخذه، وبذلك متكنت ال�رشطة من الو�شول اإليهم، واأعادتهم. كان هذا الأخ معه 

العزل ب�شبب  ا�شمه هاين جابر من اخلليل، ُو�شع يف  اآخر  الزنزانة نف�شها �شجني  يف 

طعنه ملدير �شجن نفحة بعدما قامت الإدارة هناك بتفتي�ص الن�شاء بطريقة غري لئقة؛ 

وكم كانت فرحتي ب�شماع اأ�شواتهم، والتعرف عليهم، وكان اأي�شاً يف زنزانة اأخرى 

اأ�شري من فتح يقال له الفرن�شي، وهو مرافق الأ�شري مروان البغوثي، واعتقل معه، 

اأمني من حما�ص ا�شمه مو�شى دودين،  وكان يتواجد معه يف الزنزانة نف�شها �شجنيٌ 

اأفرج عنه يف �شفقة وفاء الأحرار، والآن يعمل م�شوؤول ملف الأ�رشى يف حركة  وقد 

اأ�رشى جنائيون يهود وعرب، وكّل حلظة هناك  الق�شم حولنا  حما�ص، وباقي من يف 

يتوقف  ل  الق�شم  يف  وال�شتم  ال�شباب  كان  الإدارة،  وبني  بينهم  وم�شكلة  “طو�شة” 
بكل الألفاظ، وكاأنك يف �شوق مزدحم بكل �شيء، كنا ب�شعوبة تامة ن�شتطيع املناداة 

جداً  الق�شم  اإدارة  كانت  �شابقاً  قلت  كما  وفعالً  بع�ص،  �شوت  �شماع  اأو  بع�ص،  على 

 قمعية، وغري متفاهمة، ومع ذلك جتد نف�شك م�شطراً للتعاي�ص مع هكذا و�شع، ولو

بحّده الأدنى.

طبعاً اأق�شام العزل ل يوجد بها ا�شتقرار، هناك تنقالت كثرية حتدث بيننا، واأي�شاً 

وجودك لوحدك، اأو مع �شجني اآخر تتحكم به الإدارة، ول يتم �شوؤالك اأو اأخذ اإذنك يف 

اأي �شخ�ص قد يتواجد معك، ي�شاركك زنزانتك ال�شيقة، وهذه كانت من اأكب امل�شاكل، 

وخ�شو�شاً عندما ي�شعون عندك �شجيناً ل تن�شجم معه، وهم كرث، فت�شبح حياتك 

غاية يف ال�شعوبة، ل ت�شتطيع تبديل هذا الأخ اأو اإخراجه، لذلك كانت حْتدث اإ�شكاليات 

اإل  تتدخل  ل  والإدارة  الكارثة  وهنا  بع�ص،  على  الأيدي  مّد  لدرجة  ت�شل  قد  كثرية 

ل الإدارة  بعد اأن ي�رشب اأحد الإخوة اأخاه الذي ل ي�شتطيع العي�ص معه، ويكون تدخُّ

تفر�ص  وقد  �شيء،  كل  من  وحترمهم  وتعاقبهم،  الثنني،  على  �رشباً  تنهال  قمعيّاً، 
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اإىل جحيم، وفعالً هذا  اأخرى قا�شدة حتويل حياتك  للعي�ص معاً مرة  الرجوع  عليهم 

بقدر  حلها  يف  تدّخلُت  اأو  �شاهدتها،  التي  املاأ�شاوية  الق�ش�ص  هي  وكثرية  يحدث،  ما 

ال�شتطاعة، وكنت اأجنح مرة، واأف�شل مرات، ولكن ل بّد من املحاولة لأن ما يحدث 

حولك يوؤثر عليك ولو نف�شياً.

كان اأخي اأبو جابر الذي ي�شكن معي يف الزنزانة م�شاباً بداء النظافة لدرجة الهو�ص، 

وقد اأ�شبح الأمر عنده مر�ص، و�شو�شة يف كّل �شيء يف حياته، وهذا جعل حياته �شعبة 

ومعقدة، فهو يحتاج من اأجل احلّمام عدة لِيَف، كل ليفة جلزء من ج�شده، وي�شتخدم 

واأمور  ل�شاعات،  احلمام  ويحتاج  اأنا�ص،  ملجموعة  تكفي  تنظيف  واأدوات  �شابوناً 

اأخرى ل تتنا�شب مع هذه احلياة التي نعي�شها. يف هذه الزنزانة ال�شغرية، كانت حياته 

قائمة على ذلك الأمر، يق�شي كل وقته ينظف يف نف�شه، مالب�شه، واأغرا�شه، اأو ي�شّم 

هذا الغر�ص اأو ذاك، اأ�ِشف اإىل ذلك اأنه مدخن �رش�ص، ولكم اأن تت�شوروا �شكل احلياة 

كنت  ذلك  ومع  اأطيقه،  ل  كنت  الذي  التدخني  وخ�شو�شاً  املوا�شفات،  بهذه  اأحد  مع 

اأغلّب عامالً اآخر اأهّم من كل هذه الأمور: األ اأجنّر اإىل ما تريده اإدارة ال�شجن، اأو ل قّدر 

اهلل اأعطيهم الفر�شة لي�شمتوا بنا، اأو يفرحوا على خالفنا، كنت اأ�شفق على هذا الأخ، 

فهو �شغري ال�شن، جديد يف ال�شجن، تعاملت معه بروح امل�شوؤولية العالية، وخ�شو�شاً 

اأنه كان ي�شمع مني، ويتمنى اللقاء بي، كان هذا الأخ �شاحب نكتة، ويتاز بخفة الدم 

والب�شاطة، و�شوته جميل يف القراآن، لذلك توافقت معه، وع�شنا فرتة جميلة جداً كلها 

اأخّوة، وكان اخلالف فيها قليالً، حاولت قدر امل�شتطاع تخلي�شه من مر�ص الو�شو�شة 

التدخني،  يف  يراعيني  كان  راحته،  على  وتركته  معه،  فتعاي�شت  اأ�شتطع،  مل  لكنني 

فيدخن بجانب �شباك الزنزانة، اأي يف احلمام، وكان مكوثه الطويل يف احلمام يجعله 

للحّمام،  يدّخن، وهو يق�شي حاجته، ولكن مرات كانت تواجهني م�شكلة احتياجي 

خ�شو�شاً يف ال�شباح، لذلك كنت م�شطراً لق�شاء حاجتي يف قنينة حتى ل يحدث معي 

�شيء، وكان هذا الأمر يزعجني جداً، ولكنني كنت م�شطراً له.

كنا نقراأ القراآن معاً، وكنت اأ�شتمتع ب�شماع �شوته، كنا نخرج للريا�شة معاً، وكان 

ريا�شياً على الرغم من تدخينه، وكان �شابقاً لعب كراتيه، وقد �شارك يف مباريات على 

اأتناف�ص معه �شواء يف الرك�ص  م�شتوى ال�شفة، لذلك ا�شتفدت منه يف الريا�شة، كنت 
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اأم امل�شارعة، وقد �رشعتُه مرة فلم يتقبّل ذلك، وحاول اإعادتها فرف�شت حتى اأبقى 

منت�رشاً. كانت الريا�شة واملحافظة عليها هي من اأبقتنا �شاملني بعد اهلل، وكنت اأحر�ص 

على ممار�شتها كل يوم يف �شاحة النزهة، وقد كنت اأخرج للريا�شة يف كّل الظروف، 

ويف كّل الأوقات. كانت الريا�شة اأكرث من متارين، كانت اإرادة للبقاء، قوة اأواجه بها 

ممار�شة ال�شّجان و�شيق ال�شجن، كانت عبارة عن ر�شالة حتدٍّ لإدارة ال�شجون اأنني 

قوي �شلب، واأن كل اأ�شاليبكم مل ت�شتطع ك�رشي اأو النيل مني، وكنت اأرى ذلك التاأثري 

يف عيون ال�شجانني.

ق�ش�شي مع هذا الأخ كثرية وم�شحكة: اأقنعناه يف اإحدى املرات اأن يخطب اجلمعة 

يقراأ، ونحن على  اختار مو�شوعاً من كتاب معني، وبداأ  الزنزانة، وفعالً  عب �شباك 

ال�شبابيك ن�شتمع، واإذا به يتوقف ليتاأكد اأننا ن�شمع، واأخذ ينادي، فاأخبناه لقد بطلت 

ال�شالة فاأِعد من جديد، وهكذا ا�شتمر الو�شع لأكرث من مرة حتى كاد اأن يغمى علينا 

من ال�شحك!

اأما اأجمل هذه الق�ش�ص، فقد مّت اإغالق ح�شاباتنا يف الكنتينا، واأ�شبحنا ل ن�شتطيع 

دفع املال، وبذلك ل ن�شتطيع �رشاء كنتينا اأي الأغرا�ص التي نحتاجها، واأ�شبح عندنا 

الأ�شري اأخونا  �شاياً، وكان  اأن ن�شنع  نريد  ال�شاي، ولكننا   �ُشّح يف كل �شيء حتى يف 

اأبو الباء حممود عي�شى يف زنزانة تقابلنا، ويوجد عنده �شاي، ولكنه يخرج اإىل الفورة 

فورتان  له  الق�شم  وهذا  بيننا،  ال�شاي  نقل  ال�رشطي  ويرف�ص  كذلك،  ونحن  لوحده، 

علوية،  فتحات  بينهما  توجد  ولكن  مغلقتان،  البع�ص  بع�شهما  بجانب  )�شاحتان( 

اتفقنا مع اأبي الباء اأن يخرج لنا ال�شاي، وي�شعه يف اأي �شيء، ويخبّئه، ونحن ناأخذه 

اأين خبّاأها يف  اأ�شاأله  بداأنا ذلك، وكلما ح�شلنا على كمية �شاي  الفورة، وفعالً  منه يف 

بنطاله  داخل  ي�شعها  فمرة  التفتي�ص،  عند  ال�رشطي  يراه  لكيال  خارج  وهو  ج�شده 

بجانب املالب�ص الداخلية، ومرات ي�شعها يف داخل حذاء الريا�شة، لذلك جهزت علبتني 

 علبة اأ�شع فيها �شاي احلذاء الريا�شي، وعلبة ل�شاي املالب�ص الداخلية، وكان اأخونا

اأبو جابر الذي عنده و�شو�شة يحب ال�شاي، فعندما اأريد اأن اأ�شنع ال�شاي اأخرّيه بقويل: 

يا اأبا جابر ِمن اأّي �شاي حتب اأن ت�رشب: �شاي احلذاء اأم �شاي املالب�ص الداخلية! فيجن 

جنونه، واأنا اأ�شحك كثرياً لردة فعله، لكنه ي�شطر ل�رشب ال�شاي، وكان يف�شل �شاي 
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احلذاء على ال�شاي الآخر. عا�ص اأبو جابر معي يف الزنزانة نف�شها لفرتة، وبعدها ُنقل 

اإىل عزل اآخر وقد مكث يف العزل مدة خم�شة اأعوام، والآن هو موجود يف �شجن اآخر.

على  يطرقون  يهداأون،  ل  وعرب،  يهود  جنائيون  �شجناء  العزل  يف  بجانبنا  كان 

�شيجارة،  على  احل�شول  اأجل  من  الألفاظ  بكل  وي�شتمون  وي�رشخون،  الأبواب، 

ت�شعر وكاأنك يف م�شت�شفى جمانني، كانت حتدث بيننا وبينهم عالقة و�شالمات، واإن 

ا�شتطعنا م�شاعدتهم باأي �شيء ل نق�رّش، وكثرياً ما كان ياأتي للق�شم �شجناء جنائيون 

معهم  ويحدث  عليهم،  نتعّرف  وحمرتمون،  جيدون  لكنهم  معاقبون،  وعرب  يهود 

يت�شلوا  اأن  ما هو م�شموح، وكنا نطلب منهم  الأغرا�ص على  نقا�ص، ونتبادل بع�ص 

بالأهل لالطمئنان علينا، اأو مبحاٍم نريد منه �شيئاً مقابل اإعطائهم الدخان.

كان بجانبنا اأي�شاً اأ�شري اأمني، لكنه هارب من الأق�شام منذ اأعوام، وهو معروف اأنه 

عميل ا�شمه فايز وهو من قطاع غزة. هذا الأ�شري كان با�شتمرار ي�شتمنا باأقبح الألفاظ، 

وي�شتم الأهل والأخوات، ونحن ل ن�شتطيع فعل �شيء معه، ول ن�شتطيع الو�شول له، 

والإدارة ل تفعل له �شيئاً، وتقول اإنه جمنون. وهوؤلء املجانني كرث ياأتون، ويذهبون، 

ونادراً ما جتد ق�شم عزل يخلو منهم، ولهم دور باإزعاجنا، وتو�شيل اأخبارنا لإدارة 

ال�شجون؛ ولكن املوؤمل جداً اأن يكون بجانبك �شجني اأمني مري�ص نف�شيّاً يتم و�شعه يف 

هذه الأق�شام ال�شعبة بدلً من و�شعه يف امل�شت�شفى للعالج. وهوؤلء الإخوة يتعر�شون 

لظروف �شعبة، وتكون حالتهم جيدة يف البداية، ولكنهم ل ي�شتطيعون حتمل ظروف 

ال�شجن في�شابون مبر�ص نف�شي، وُيرتكون يف هذه الأق�شام فتتفاقم اأو�شاعهم، ول 

لهم، وينالنا  ت�شتطيع فعل �شيء  ت�شمعهم ي�رشخون، ويتاأملون، ول  اأحد يرحمهم، 

منهم اأذى، فهم ي�شتموننا، ول ن�شتطيع فعل �شيء لهم، نحزن عليهم، ونطالب اإدارة 

ال�شجن مبعاجلتهم ونقلهم، ولكن ل يحدث �شيء، وي�شتمر الو�شع هكذا، وهذه من 

ماآ�شي هذه الأق�شام املغلقة التي ل يعلم ما يحدث بداخلها اأحد.

ال�شوء، وهذا كان ينعك�ص علينا يف  ال�شجون غاية يف  اأو�شاع  الفرتة كانت  يف هذه 

عنف الإدارة، وا�شتفرادها بنا، وفر�ص قوانني قمعية علينا؛ كنا نواجه بقدر ا�شتطاعتنا 

هذه القوانني لالحتجاج، اأو اإر�شال الر�شائل، اأو ترجيع وجبات الطعام، اأو الإ�رشاب 

لأيام حتى نوقف هذه الهجمة علينا، وقد نحقق بع�ص املطالب ال�شغرية التي حت�ّشن 

حياتنا وظروفنا. 
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اأحد الإخوة يف حركة فتح يقال له الفرن�شي،  اأي�شاً يف الزنزانة نف�شها  عا�ص معي 

وهي كنية له وكان �شابقاً مرافقاً لالأ�شري مروان البغوثي، كانت احلياة معه جيدة، 

وكان هناك تعاون بيننا يف احلياة داخل الزنزانة. كان هو ل يخرج للفورة، ول يار�ص 

الزنزانة، وكان مدّخنا �رشهاً، وقد تكون هذه هي  الوقت يف  الريا�شة، ويبقى طوال 

اأ�شعب الأ�شياء يف احلياة امل�شرتكة عندما يو�شع لديك اأخ مدّخن، ماذا �شتفعل! حتاول 

قدر امل�شتطاع التفاق معه على اآلية معينة ونظام يف التدخني، وهذا التفاق على ح�شب 

ال�شخ�ص و�شهولته يف التعامل، لذلك قد تكون احلياة مع �شخ�ص اآخر يف هذه الزنازين 

عذاباً ب�شبب عدم التوافق بني هذين ال�شخ�شني، وتكون اإدارة ال�شجون متعمدة فعل 

ذلك بهدف حتويل هذه احلياة اإىل جحيم، وزيادة �شعوبتها على الأ�شريين، وم�شكلة 

التدخني هي اأكرث امل�شاكل اإزعاجاً، ل�شيق م�شاحة الزنزانة، ولأننا نتواجد بداخلها 

23 �شاعة متوا�شلة.

اأنا  كنت  املعزولني،  من  كبري  عدٌد  الق�شم  هذا  يف  جتمعنا  وقد   2004 ل�شنة  و�شلنا 

اأقدم معزول، وكان عندنا اأي�شاً الأ�شري زاهر جبارين �شكن معي يف الزنزانة نف�شها، 

وكان اأبو الباء حممود عي�شى قد متّ نقله اإىل عزل اآخر يف �شجن جلبوع، وكان اأي�شاً 

عندنا يف الق�شم الأ�شري حممد الر�شق ومعه الأ�شري هاين جابر يف زنزانة واحدة. وكان 

عندنا اأي�شاً ال�شهيد الأ�شري فار�ص بارود وهو اأحد اأبناء حركة حما�ص، وكان حمكوماً 

فرتات  لهم  اأخرى  ف�شائل  من  واآخرون  العزل  يف  طويلة  فرتة  عا�ص  وقد  باملوؤبدات، 

ب�شيطة. يف هذه الفرتة حدث اإ�رشاب �شنة 2004 امل�شهور، و�شاركْت فيه كل ال�شجون، 

وفوراً �شاركنا به على اأمل اأن يتم اإخراجنا من العزل؛ ولكن لالأ�شف اأف�شلت احلركة 

له  كان  لهذا  الإ�رشاب.  لهذا  اجليد  وتنظيمها  ترتيبها،  بعدم  الإ�رشاب  هذا  الأ�شرية 

قمعيتها  يف  الإدارة  وازدادت  الأ�رشى،  جميع  وعلى  علينا،  كبرية  عك�شية  ارتدادات 

اآخر من فّك  العزل  ووح�شيتها، وقد �شعرنا بذلك ب�شكل وا�شح. وكنا نحن يف ق�شم 

اأو قيادة الإ�رشاب  اأحد من الأق�شام،  ياأتي  اأن  اإىل  اإ�رشابه، ورف�شنا ك�رش الإ�رشاب 

فّكوا  قد  باأنهم  تخبنا  الإ�رشاب  قيادة  من  ر�شالة  و�شلتنا  وفعالً  بانتهائه،  يبلغنا 

الإ�رشاب، وبذلك اأوقفنا اإ�رشابنا عن الطعام دون اأن نحقق اأي مطلب.

الأ�رشى،  ينتقل  وبا�شتمرار  الق�شم،  هذا  يف  ب�شعوبتها  هي  كما  حياتنا  ا�شتمرت 

التي تزداد ق�شاوة  الظروف  العزل، ويف ظّل هذه  ثابتاً يف هذا  وياأتي غريهم، وبقيت 
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على  الأمور.  من  الكثري  خاللها  حدث  حيث  نف�شه،  املكان  يف  اأعوام  خم�شة  من  اأكرث 

الرغم من ال�شعوبة واحلرمان الذي نعي�شه يف كل �شيء كنا ن�شلي اأنف�شنا، نتحدث معاً 

ب�شوت عاٍل، نعي�ص اأحداث املجانني الذين حولنا، وق�ش�شهم الكثرية التي ل تنتهي، 

هو  ما  ح�شب  على  الكتب  وقراءة  القراآن،  قراءة  بني  �شخ�شي  برنامج  له  اأغلبنا  كان 

اإىل  العبادة والتوجه  واأهم �شيء  التلفاز والريا�شة، والنوم،  متوفر، ومتابعة قنوات 

اهلل لكي يخفف عنا، ويرفع هذا البالء، ويعّجل لنا يف الفرج. يف هذه الفرتة حدثت ق�شة 

باأْن قام الأ�رشى باحتجاز �رشطي  التفتي�ص يف ق�شم حما�ص،  اأثناء  يف �شجن نفحة يف 

داخل الغرفة و�رشِبه، وهذا اأدى اإىل عملية قمٍع كبرية داخل هذا الق�شم، لذلك و�شلَنا 

على اإثر هذه “القمعة” عدد من الأ�رشى امل�رشوبني ب�شدة، وكانت اأ�شكالهم ُيرثى لها، 

والدماء ت�شيل من وجوههم واأقدامهم، وهم ن�شف عراة. ومن خاللهم بداأنا نتعرف 

على اأو�شاع الأ�رشى، واأخبار كثرية كنا مغيّبني عنها، �شاعدناهم بقدر ما ن�شتطيع، 

من  كانوا  جميعهم.  و�شعهم  حت�ّشن  حتى  الطعام  لهم  وجّهزنا  املالب�ص  لهم  اأر�شلنا 

اأ�رشى غزة تابعني حلركة حما�ص، مكثوا عندنا يف العزل اأ�شهراً، ثم غادروا عائدين اإىل 

�شجونهم، اجلميع كان ياأتي، ويغادر، واأبقى اأنا، وتبقى الذكريات مع هوؤلء الإخوة.

اإ�رشاب ف�شل  مع  وخ�شو�شاً  �شوءاً،  تزداد  الق�شم  هذا  يف  اأو�شاعنا   كانت 

�شنة 2004، فقد تغّولت الإدارة علينا، واأ�شبحْت قمعية جداً. كنَت ت�شعر اأنك م�شتباح 

يتم  حتتاجها  قد  التي  الأمور  اأب�شط  حتى  �شعب،  حياتنا  يف  �شيء  كل  �شيء،  كل  يف 

زيارات،  يوجد  ل  واملالب�ص،  والكتب  وال�رشب  الأكل  �شيء  كل  يف  نق�ص  رف�شها، 

كوكب  يف  وكاأننا  يحدث  ماذا  نعرف  ل  تعطيلها،  يحاولون  املحامي  زيارات  حتى  بل 

ليزيدوا  خا�ص  ب�شكل  الإدارة  بهم  تاأتي  اأ�رشى  قبل  من  علينا  ال�شباب  ي�شتمر  اآخر. 

�شعوبة احلياة علينا، ويقولون لنا هوؤلء جمانني، يحاولون ال�شغط علينا بكل الطرق 

اإنهم عر�شوا علينا الرتباط، والعمل معهم، وهم يعلمون  لننهار، ولينالوا منا حتى 

اأننا �شرنف�ص، ولكن من باب النيل من �شخ�شيتك واإهانتك، وهذا ما حدث معي كما 

اأن هناك و�شعاً  حدث مع كثريين. فقد مّت ا�شتدعائي ملكتب ال�شتخبارات، و�شعرت 

غري طبيعي، وكان ذلك يف اليوم الذي جاء به م�شوؤول ا�شتخبارات ال�شجون، وكانت 

امراأة وا�شمها “بيكي”، وَجلَ�َشْت، وبداأنا ن�شحك يف املكتب، وكان فيه اأكرث من �شابط 



109

جتربة العزل الثانية

ا�شتخبارات، واإذا به يقول: “يا ح�شن! ريِّْح حالك، و�شاعدنا على اأن ن�شاعدك، �شاِعد 

نف�شك للخروج من العزل مقابل اأن ت�شاعدنا!”. انتابتني موجة من ال�شحك ب�شوت 

موؤدباً  جتدونني  قد  ت�رّشف:  لأي  م�شتعدين  وكانوا  لهم،  قلت  وبعدها  جداً،  عاٍل 

اأوافق  قد  م�شاعدتكم،  مني  تريدون  كنتم  واإن  ال�شوارع،  لغة  اأفهم  لكنني  بالتعامل، 

اأ�شتهزئ بهم، فقالوا:  اأنني  مقابل الإفراج عني طبعاً، وهذا م�شتحيل، وهم يعلمون 

راأيكم  العزل! حينها قلت لهم: ما  اإخراجك من  اأبداً، ولكن ن�شتطيع  هذا ل ن�شتطيعه 

اأن تعملوا معي اأنتم مقابل ترككم تعي�شون عندما تتبدل الأمور! فاأخذوا ي�شحكون، 

وقلت ل�شابط ال�شتخبارات: لن ير طلبك هذا بكل ب�شاطة! وقال يل: ماذا �شتفعل؟ 

هذا  ولكن  اإهانتك،  اأق�شد  مل  يل:  قال  �شدك!  �شكوى  اأكتب  اأن  اأ�شتطيع  الآن  له:  قلت 

وال�شغط  منا،  للنيل  والو�شائل  الطرق  بكل  يحاولون  فهم  املقابلة.  وانتهت  عملي، 

علينا، لعلنا ننهار يف حلظة في�شتغلّونها، وهذا يحدث مع الكثري، فقد يكون هذا الأمر 

اأخطر ما يتعر�ص له املعزول، وهذا دليل على اأن كل �شيء تتعر�ص له يكون خمططاً 

له، وقائماً على منهجية عندهم، ول يكون عبثاً.

على  هي  والتي  ال�شتخبارات،  م�شوؤولة  كانت  التي  املراأة  هذه  َفر�شت  فقد 

العزل عليه تقدمي طلب ملقابلة  اأن من يريد اخلروج من  ال�شاباك،  ات�شال مبا�رش مع 

عادياً!  الأمر  راأوا  ثقات،  وهم  الإخوة،  وبع�ص  امل�شاومات،  حْتدث  وهناك  ال�شاباك، 

اإخراج  مّت  وقد  منهم.  و�شمعوا  ال�شاباك،  مع  وجل�شوا  طلباً،  قدموا  لو  عليهم،  وماذا 

اأي عمل من داخل  بناء على �رشوط منها عدم ممار�شة  الطريقة  البع�ص منهم بهذه 

ال�شجن، فرف�شت اأنا هذا الأمر، وراأيته نوعاً من اأنواع البتزاز، واأن وجودنا يف العزل 

الأو�شاع ما يقارب  الق�شم، وهذه  اأو قانونياً. مكثت يف هذا  الأ�شا�ص لي�ص �رشعياً  يف 

الق�ش�ص، وكنت �شاهداً على  الكثري من  اأعوام ب�شكل متوا�شل حدثت فيها  اخلم�شة 

ذلك  اليهود،  اجلنائيني  الأ�رشى  اأحد  موت  اأخبتكم  كما  ومنها  الأحداث،  من  الكثري 

الرجل ال�شمني �شاحب زنزانة ال�رشا�شري والرائحة الكريهة.

العزل،  من  خرج  من  منهم  اجلميع،  وغادر  الكثري،  جاء  الأعوام،  هذه  مدار  على 

اأيالون، وهو  اإىل عزل  نقل اجلميع  اأنه متّ  اآخر، وقد علمت  اإىل عزل  انتقل  ومنهم من 

اأنا وحويل  اإل   2008 �شنة  نهاية  الق�شم حتى  يبَق يف هذا  ق�شم عزل فتح جديداً، ومل 
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اأن  و�شعرت  الق�شم.  هذا  يف  وح�شتي  من  زاد  وهذا  ويهود،  عرب  جنائيون  �شجناء 

اأن  اأن يحدث معي، وخ�شو�شاً  اأي �شيء  اأتوقع  لذلك كنت  ا�شتفراد بي،  هناك فعالً 

“�شفيكه”،  له  ال�شوء، يقال  كان �شديد  ا�شتلم جديداً  الذي  اأو  املوجود،  ال�شجن  مدير 

والأ�رشى الأمنيون يعرفونه جيداً، ولهم جتربة معه، فقد نّكل بهم، وكان �شبباً يف قمع 

الكثري من الأ�رشى، وكنت قد تواجهت معه عند قدومه، فقد حدثت بيني وبينه م�شادة 

كالمية عندما تلفظ علّي بلفظ ل اأقبله، وكنت قد حدثتكم �شابقاً عن هذه الق�شة. وعلى 

الرغم من �شوء الو�شع، وذهاب اجلميع من حويل، و�شعوري بهذه الوح�شة ما كنت 

لأ�شمح لنف�شي اأن ُتظهر اأيَّ �شعف اأو انك�شار، فاملوت اأهون من �شماتة الأعداء. لذلك 

ال�شتغاثة واملعونة  يديه، وطلب  كان مالذي وملجئي هو مناجاة ربي، والبكاء بني 

منه، راجياً اأن ي�شاعدين، كنت اأ�شعر بالراحة النف�شية وقوة الإيان التي تعينني على 

املوا�شلة، فالإن�شان منا �شعيف جداً، ول ي�شتطيع مبا يلكه من قوة ج�شدية مواجهة 

كل هذه ال�شعوبات، فيلجاأ اإىل القوة التي ل ُتقهر ي�شتمد منها قوته، ويناجي رّبه لكي 

ي�شّبه. اأ�ِشف اإىل ذلك اإيان اأحدنا بعدالة ق�شيته، واأنك �شاحب احلق، وهم الأعداء 

باأ�شاليب  لكن  بداأه،  الذي  اجلهاد  لتاريخ  ا�شتكمال  اإل  هو  ما  يجري  وما  املجرمون، 

بذلك، اهلل  اإىل  والتقرب  باإغاظتهم،  واأتلذذ  معهم،  جداً  عنيداً  كنت  خمتلفة.   وطرق 

واحلمد هلل كانت لنا عالقة جيدة مع كثري ممن حولنا على الرغم من اأنهم جنائيون، 

وكانت هذه العالقة تخيف الإدارة، وتزعجها، لذلك حتى اجلنائيني قامت بنقلهم من 

حولنا، ومل ترتك بجانبنا اإل املجانني الذين ي�شبّوننا، وي�شتموننا ليَل نهار.

�شمحت اإدارة هذا ال�شجن لأحد املتخ�ش�شني يف ق�شايانا، وهو دكتور يهودي كان 

مدرّ�شاً يف جامعة بار اإيالن Bar-Ilan University العن�رشية، باإجراء مقابالت معنا، 

ووافقت على ذلك، وكنت اأعلم اأن لهم اأهدافاً �شيئة، لذلك كنت حذراً يف هذه اللقاءات 

الزنزانة، ويبداأ احلديث  اإىل  ال�شخ�ص، ويدخل  ياأتي هذا  ا�شتمرت لأيام طويلة.  التي 

هذه  بع�ص  الدكتور  هذا  ا�شتخدم  وقد  فيديو،  بكامريا  �شيء  كل  ي�شور  وهو  بيننا، 

اأن اأح�شل على كل هذه الأ�رشطة،  املقاطع يف بع�ص املنا�شبات، وكنت قد اتفقت معه 

لكنه مل يلتزم بذلك، وهذه هي عاداتهم و�شفاتهم، فعلى ما يبدو مل يعجبه ما تناق�شنا 

به، وما مّت طرحه خالل هذه املقابالت. 
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الفا�شل  الأخ  اأح�رشوا عندي، وب�شكل مفاجئ  الع�شيبة وال�شعبة  الأيام  يف هذه 

الأ�شري جمال اأبو الهيجا، وكان له فرتة يف زنازين العزل، وهذه هي املرة الأوىل التي 

األتقي به، وكنت �شعيداً جداً بذلك على الرغم من حزين على ما �شيالقيه يف ظّل هذه 

عندما  وخ�شو�شاً  املعاملة،  ب�شوء  �شعر  فقد  بها.  ي�شعر  بداأ  التي  ال�شعبة  الأو�شاع 

له يداً  اأّن  اأو  ال�شاحة، ومل يراعوا كب �شنِّه  القدمني حتى يف  اإبقائه مقيّد  اأ�رشوا على 

مبتورة. حاولنا رفع ذلك القرار، ولكنهم اأ�رشوا على ذلك لأيام، وكانت هذه عادتهم 

مع كل قادم جديد: يفر�شون عليه قوانني كثرية، وبعد ذلك يبداأون بتخفيف بع�شها 

اأكرث منه واقعاً، لذلك  بناًء على �شلوك ال�شخ�ص كما يزعمون؛ وهذا الأمر كان كالماً 

كنا جمبين على الحتجاج امل�شتمر على عدم ا�شتجابتهم لنا. حتدثنا اأنا واأبو الهيجا 

معركة  اأيام  ق�شته  عن  وحدثني  قابلهم،  الذين  ال�شباب  اأخبار  منه  و�شمعت  كثرياً، 

جنني، وكيف ُبرتت يده. مل ي�شتمر هذا الو�شع �شوى اأ�شبوع، بعدها قاموا بنقله من 

عندي من الق�شم كله، واأعادوه اإىل ق�شم عزل �شجن ع�شقالن الذي جاء منه. 

احلبيب  لالأخ  القراآن  ت�شميعي  الق�شم  هذا  يف  اأتذكرها  زلت  ما  التي  الأ�شياء  من 

التي  حكمه  مدة  طوال  العزل  يف  واأبقوه  اعتقاله،  مّت  اأردين  اأ�شري  وهو  مل�شة،  مازن 

قوية،  �شخ�شية  و�شاحب  مثقفاً  وكان  الأخ،  هذا  على  تعّرفت  اأعوام،  �شتة  ا�شتمرت 

كان  لذلك  القراآن،  العزل، وكان يحفظ  بالتعرف عليه، وكان بجانبي يف  �شعدت جداً 

بيني وبينه ِورد ت�شميع يومّي، واأ�شهد اأن حفظه كان ممتازاً، واأي�شاً كنا نتعلم اللغة 

العبية عب �شبابيك الزنازين من الأخ الفا�شل حممد الر�شق الذي حدثتكم عنه، فهو 

املوا�شيع  الكثري من  نتناق�ص يف  اأي�شاً  باأخذ درو�ص معه، وكنا  العبية، وبداأنا  يجيد 

ال�شيا�شية اأو الدينية، وقد مكث يف العزل مدة ثالثة اأعوام، وبعدها خرج اإىل الأق�شام 

العامة يف ال�شجون.

قد يكون اخلب املفرح جداً الذي �شمعناه يف هذا العزل، وع�شنا معه اأحالماً جميلة 

Gilad Shalit؛ فقد فرحنا،  الإ�رشائيلي جلعاد �شاليط  للجندي  املقاومة  خب خطف 

وكّبنا، وكانت فرحة ل تو�شف. على اإثرها عوقبنا بقطع الكهرباء، و�شحب التلفاز، 

واأمور اأخرى، كلها كانت تافهة اأمام هذا اخلب، والتعبري عن الفرحة التي اأغاظت هذه 

اأمل  نعي�ص  ونحن  �شعداء،  كنا  ذلك  ومع  علينا،  غ�شبها  جام  ت�شّب  فجعلها  الإدارة، 
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الإفراج عنا، ونراه اأ�شبح قريباً باإذن اهلل. وكان ذلك على ما اأذكر يف �شنة 2006، وكان 

حويل حينها كثري من الإخوة الذين ت�شاركت معهم هذه الفرحة الكبرية، وعلى راأ�شهم 

الأخ احلبيب حممود عي�شى؛ وحممود عي�شى )اأبو الباء( اأحد الإخوة الأفا�شل، وهو 

قائد من قادة احلركة الأ�شرية، رجل �شاحب خبة اعتقالية كبرية، ومثقف، وحافظ 

ولكنه  �شعفاط،  خميم  القد�ص  مدينة  �شكان  من  وهو   ،1993 �شنة  اعتقل  اهلل،  لكتاب 

يحمل هوية ال�شفة. كان اعتقاله على اإثر خطف جندي اإ�رشائيلي وقتله هو وجمموعته 

املكّونة من اإخوة اأفا�شل من املنطقة نف�شها، وعلى اإثر هذه العملية متت عملية الإبعاد 

لقيامه  14 عاماً  العزل مثلي  لبنان، وق�شى يف  الزهور جنوب  اإىل مرج  لقادة حما�ص 

معاً  نعي�ص  اأن  اأمتنى  كنت  �شديق  وهو  �شجنه،  داخل  من  اجلهادي  العمل  مبمار�شة 

وقد  با�شتمرار.  الق�شم  يف  رفيقي  فكان  ذلك،  رف�شت  ال�شجون  اإدارة  لكن  العزل،  يف 

اأُفرج عن جميع اأفراد جمموعته يف �شفقة وفاء الأحرار �شنة 2011، وبقي هو ينتظر 

الفرج القريب مثلي، ومثل بقية الأ�رشى باإذن اهلل؛ وهناك اإخوة اآخرون كانوا معنا يف 

بعد  البع�ص  ثم خرجوا، ذكرُت بع�شهم، وغاب عني  ب�شيطة،  لفرتات  الق�شم جاوؤوا 

هذه الأعوام.

واأخرياً، وبعد خم�شة اأعوام متوا�شلة يف هذا الق�شم ال�شيء، ويف ظّل هذه الأو�شاع 

املاأ�شاوية، وبعد اأن ُتركت وحدي، ومّت نقل اجلميع من حويل، ويف اأواخر �شنة 2008، 

واأحداث  جديدة  ق�شة  لتبداأ  اأيالون،  �شجن  يف  اآخر  عزل  ق�شم  اإىل  اأي�شاً  اأنا  نقلي  متّ 

اإغالق ق�شم العزل يف بئر ال�شبع ب�شبب ال�شكاوى التي  جديدة، وقد نُقلت لأنه تقرر 

كرثت من قبل اجلنائيني، والذين كانوا يف هذا الق�شم، وبع�شهم من قادة املافيا يف هذه 

ا�شتطاعوا  الذين  املحامني  اأكب  الق�شم، ولديهم  العي�ص يف هذا  الدولة، ومل ي�شتوعبوا 

يتم  اأن  على  الب�رش،  حلياة  ي�شلح  ل  الذي  الق�شم  هذا  باإغالق  املحكمة  من  قرار  اأخذ 

تفريغ  مّت  وفعالً  الب�رش،  حياة  ينا�شب  مبا  الزنازين  وتو�شيع  فيه،  اإ�شالحات  اإجراء 

الق�شم، وبذلك نقلت اإىل ق�شم العزل يف �شجن اأيالون.

يف العزل يف �شجن اأيالون:

لأكرث من �شجن:  الرملة، وهو �شجن كبري، والذي يعّد جممعاً  اإىل �شجن  و�شلت 

العزل  واأق�شام  الرملة،  م�شت�شفى  و�شجن  نيت�شان،  و�شجن  اأيالون،  �شجن  فهناك 
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اأرا�شينا املحتلة، فقد  اأقدم ال�شجون يف  التابعة لهذه ال�شجون؛ ويعّد هذا ال�شجن من 

اأقيم يف عهد النتداب البيطاين على فل�شطني، وا�شتمر حتى يومنا هذا. كنت عارفاً 

الرملة فيه  الأوىل، وذهبت مل�شت�شفى  املرة  ال�شجن، فقد دخلته خالل عزلتي يف  بهذا 

عدة مرات، وهذه امل�شت�شفى لي�شت لها عالقة بامل�شت�شفى اإل بال�شم فقط، فهي �شجن 

كبقية ال�شجون، ولكن خ�ش�شت ل�شتقبال الأ�رشى املر�شى، وهي عدة اأق�شام، منها 

اأكرم �شالمة اعتُقل قبل اعتقايل،  اأ�شري  اأخ  ق�شم لالأ�رشى الأمنيني املر�شى، وكان يل 

وهو عائد من ال�شودان، وُحكم عليه بثالثني عاماً، وب�شبب ما حدث معه يف التحقيق 

تدهور و�شعه ال�شحي، وحدث معه انفجار يف املثانة جعلته يبقى نزيالً يف امل�شت�شفى 

2011؛  �شنة  يف  الأحرار  وفاء  �شفقة  يف  عنه  الإفراج  تاريخ  حتى  اعتقاله  مدة  طوال 

وجمرد �شعوري اأنه اأ�شبح قريباً مني مع اأنني مل اأره جعلني �شعيداً ومطمئناً، واأي�شاً 

لأن مدينة الرملة هذه املدينة الفل�شطينية القدية التي ما زالت اآثارها �شاخمة، و�شاهدة 

على عروبتها واإ�شالميتها مب�شاجدها، وخ�شو�شاً م�شجدها الكبري ذو املاآذن العالية، 

الرملة،  لق�شاء  تابعة  وهي  اخليمة  ت�شمى  �شغرية  قرية  من  لجئ  فاأنا  مدينتي  هي 

وفيها عا�ص اأجدادي واأهلي حتى النكبة التي وقعت عليهم �شنة 1948، وهّجرتهم من 

اأر�شهم وديارهم فت�شتّت بهم الدروب، وتوزعوا، فمنهم من ذهب اإىل الأردن، ومنهم 

اأعي�ص هذا  اإىل ال�شفة الغربية، وكان ن�شيب عائلتي الذهاب اإىل غزة. كنت  من و�شل 

اأمٌر نف�شي كان يجعلني �شعيداً  ال�شعور على الرغم من �شجني وقيدي وعزيل، لكنه 

ومرتاحاً بع�ص ال�شيء. 

هذه املرة عند قدومي اإىل هذا ال�شجن كنت اأتوقع اأنني عائد اإىل ق�شم العزل القدمي 

ال�شيء الذي حدثتكم عنه، و�رشحت لكم عن حياتي هناك، ولكن ما حَدث اأنهم اأقاموا 

يف هذا ال�شجن ق�شمَ عزلٍ جديد تابع ل�شجن اأيالون داخل هذا املجمع الكبري الذي ا�شمه 

عن  وبعيد  اجلدار،  من  قريب  ال�شجن،  هذا  اأطراف  على  الق�شم  وهذا  الرملة،  �شجن 

ق�شم العزل ال�شابق مب�شافة كبرية. عندما نزلت يف هذا ال�شجن بداأت تعود بي الذاكرة 

للما�شي، فكل �شيء كما هو مع بع�ص الت�شليحات اخلفيفة التي �شاهدتها واأنا اأم�شي، 

اأو ما ن�شميه  التفتي�ص،  اإىل مكان  اأدخلوين  النح�شون، ومعي حقائبي،  اأفراد  يقودين 

تفتي�ص  من  املعتادة  باإجراءاتهم  قاموا  وهناك  نف�شه،  القدمي  وهو  ال�شتقبال،  ق�شم 

حقائبي، وم�شادرة اأغرا�شي، واإبقاء القليل منها، وتفتي�شي عارياً، والتاأكد من ا�شمي، 
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ورقم هويتي، وبعد �شاعات من هذه الإجراءات املعّقدة و�شعت ما بقي من اأغرا�ص يل 

على عربة �شغرية، وقاموا بتقييدي من الأيدي والأرجل، وقادوين يف ممرات طويلة 

ال�شجن هناك.  اإحدى زوايا  واملنزوي يف  امل�شتقل متاماً  العزل  اإىل ق�شم  حتى و�شلنا 

البع�ص،  بع�شها  تقابل  زنازين  اجلانبني  وعلى  جداً،  طويل  ممر  اأمامي  واإذا  دخلت 

ذلك!  فاآن�شني  القادم؟  َمن  تنادي:  اأ�شوات  وهناك  بالعربية،  كالماً  اأ�شمع  وبداأُت 

واأخبتهم با�شمي: ح�شن �شالمة، فبداأ الت�شليم من قبل اجلميع، واأخذوا ينادون علّي، 

ويرحبون بي، واإذا اأنا يف ق�شم عزل جتّمع فيه اأكرث من ع�رشة من الأ�رشى الأمنيني، 

 وجميعهم اأعرفهم. كان يف هذا الق�شم كل من الأخ وليد خالد ال�شاعر والكاتب، وهو من

ال�شفة الغربية، وبجانبه الأخ الأ�شري �شالح دار مو�شى، ومعه يف الزنزانة نف�شها الأخ 

الكتائب يف  قائد  اإبراهيم حامد  الأخ  الزنازين  باقي  الذي حدثتكم عنه. ويف  اأبو جابر 

ال�شفة الغربية، وهو لوحده يف زنزانته، يقابله زنزانة بها الأخ اأبو العبد اأبو الهيجا، 

وتركهم  فتح،  عند  كانوا  الذين  الإخوة  اأحد  وهو  املغربي،  اأحمد  الأ�شري  ويرافقه 

الأخ بها  زنزانة  وبجانبهم  فا�شل.  اأخ  وهو  عزله،  فرتة  خالل  عندنا  للعي�ص   وانتقل 

همام(،  )اأبو  النت�شة  جمال  حممد  الأخ  الأ�شري  يرافقه  الباء(،  )اأبو  عي�شى  حممود 

واجلميع  ال�رشباتي،  ه�شام  الأخ  بها  وزنزانة  فنونة،  اإياد  الأخ  بها  اأخرى  وزنزانة 

و�شل اإىل هذا العزل منذ اأ�شهر، ومنهم َمن له عام، اأو يزيد. وكانت فرحتي كبرية جداً 

بهذا التجمع الذي يحدث لأول مرة.

و�شعوين يف زنزانة يف منت�شف الق�شم بجانب زنزانة الأخ الأ�شري اأبو علي حامد، 

عي�شى؛  حممود  الباء  اأبو  زنزانة  وبجانبه  واملغربي،  الهيجا  اأبو  الأخوان  واأمامي 

دخلت اإىل زنزانتي، وو�شعت اأغرا�شي. وفوراً و�شعت كر�شي داخل املرحا�ص لكي 

ال�شباك  اإىل �شباك املرحا�ص لأحتدث من خالله مع الإخوة، وهذا  اأ�شتطيع الو�شول 

 Facebook كان عبارة عن و�شيلة التوا�شل بيننا، وقد اأ�شميناه واأطلقنا عليه في�شبوك

التجّمع،  ولهذا  لهم،  م�شتاقاً  جداً  وكنت  والرتحيبات،  ال�شالمات  ت 
َ
وَبَداأ الق�شم، 

طبعاً  لأخباري،  ي�شتمعون  وهم  لأخبارهم،  ا�شتمع  واأنا  اللحظات،  هذه  يف  وع�شت 

احلديث  من  منعنا  يحاولون  كانوا  الذين  ال�رشطة  ِقبل  من  م�شتمرة  اعرتا�شات  مع 

بال�رشاخ، اأو بالتهديد بفر�ص عقوبات، وكنا ن�شمت حلظات بعدها نوا�شل حديثنا. 

وهو  اعتقايل،  بداية  من  اأعرفه  �شديق  وهو  خالد،  وليد  الفا�شل  الأخ  ا�شتقبلني  وقد 
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رائعة  بق�شيدة  ا�شتقبلني  بالإداري،  حمكوم  اأنه  من  بالرغم  العزل  يف  وكان  �شاعر، 

احتفالً بي، واأخذ �شديقي اأخي اأبو الباء ينادي علّي ب�شوته املميز، فنحن بيننا لغة 

مُمالة،  مك�شورة  عي�شى  اأناديه  واأنا  خطفاً،  يخطفها  علي  اأبو  يناديني  هو  م�شرتكة، 

وهذه كانت با�شتمرار طريقة املناداة بيننا، حتى اإنه لكرثة ترديدها حفظها ال�رشطي، 

واأخذ ي�شتخدمها با�شتمرار، حتى يف بيته ح�شب ما اأخبنا به، وو�شعوا عندي اأحد 

الإخوة من اجلهاد الإ�شالمي وهو اأخ جديد وب�شيط.

الزنازين  وهذه  زنزانة،   25 من  اأكرث  على  يحتوي  جداً  طويالً  الق�شم  هذا  كان 

املتقابلة، واملمر بينها �شيق، تقريباً عر�شه 1.5م. وهذا الق�شم مغلق متاماً؛ من الأعلى 

يوجد طاقات �شغرية لإدخال الهواء، لذلك ي�شعر القادم اإىل هذا الق�شم اأنه ل ي�شتطيع 

لذلك  بت�شغيله،  يقومون  ل  لكنهم  هواء،  مكيّف  املمر  بداخل  التهوية؛  ل�شوء  التنف�ص 

لرفع  نحتاج  لذلك  �شعباً،  بيننا  احلديث  وجتعل  با�شتمرار،  تعمل  مراوح  ي�شعون 

اأكب م�شكلة يف هذا  ال�شوت عالياً حتى ن�شتطيع �شماع بع�شنا البع�ص، وكانت هذه 

الق�شم.

له  الداخل وا�شعة، ويف كل زنزانة بر�شان )�رشيران(، وفيها حمام  الزنازين من 

نافذة تفتح على املمر، واأي�شاً مرحا�ص له نافذة تفتح على املمر، وكل الروائح وبخار 

يجعلها  ما  وهذا  خارجية،  نافذة  اأي  بها  يوجد  ل  والزنزانة  الق�شم،  اإىل  يخرج  املاء 

الوحيد  متنف�شنا  كان  احلرارة.  �شديدة  فهي  ال�شيف،  ف�شل  يف  وخ�شو�شاً  كالقب، 

كرا�شي  على  واقفون  ونحن  ونتحدث،  نتوا�شل،  خاللها  من  التي  املرحا�ص  نافذة 

ن�شعها داخل املرحا�ص حتى ن�شتطيع اأن نرى بع�شنا البع�ص، ولذلك اأ�شميناها كما 

قلت: في�شبوك العزل. 

الفورة  �شاحة  كانت  فقد  امل�شكلة،  هذه  عن  اأهمية  تقل  ل  اأخرى  م�شكلة  وهناك 

)النزهة( �شغرية جداً، وكاأنها غرفة، ل ت�شتطيع اأن ت�شري بها، واأن متار�ص الريا�شة 

بها. ويحتوي هذا الق�شم على ثالثة اأماكن للفورة بجانب بع�شنا البع�ص، وكل فورة 

الفورة، ولكن ن�شتطيع احلديث ب�شوت  الآخر يف هذه  اأحد يرى  لها باب م�شتقل، ل 

النزهة  هذه  اأو  الفورة  هذه  اإىل  نخرج  الأخرى.  الفورة  يف  بجانبنا  يكون  من  مع  عاٍل 

�شاعة واحدة؛ وكل زنزانة تخرج لوحدها، وهناك برنامج لأوقات الفورة.
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املغ�شلة داخل الق�شم يعمل بها اأ�شري جنائي، وحتى مكان الزيارة يف الق�شم نف�شه، 

وكذلك زيارة املحامي. باقي الزنازين ي�شكنها اأ�رشى جنائيون، منهم املجنون، ومنهم 

العاقل، واأو�شاعهم مت�شابهة كما هي اأو�شاعهم يف بقية اأق�شام العزل.

معاناة  كانت  وهذه  اخللف،  من  الأيدي  تقييد  يتم  اأن  القانون  كان  الق�شم،  هذا  يف 

حقيقية لنا جميعاً ب�شبب اأن فتحة الباب �شغرية، وهي اأ�شفل باب الزنزانة، لذلك كانت 

با�شتمرار حتدث امل�شاكل مع ال�رشطة عند التقييد لقيامه ب�شحب الأيدي حتى ي�شتطيع 

اأي�شاً و�شع القيود يف الأقدام من خالل طاقة خا�شة، وهذا  و�شع القيود بها، ويتم 

يحدث يف كل مرة يتم الدخول فيها اإىل الزنزانة، ودخولهم لها كثري جداً، اأو للخروج 

يف  تقييدك  يتم  اأن  تت�شور  اأن  ولك  الق�شم؛  لعيادة  اأو  املحامني،  لزيارة  اأو  لل�شاحة، 

اليوم الواحد اأكرث من خم�ص مرات، وقد تزيد، اأو تنق�ص، وي�شتمر هذا الو�شع اأ�شهراً 

واأعواماً.

من  يتم  الباب  اأ�شفل  الأوىل  طاقات:  ثالث  به  يوجد  متاماً،  مغلق  الزنزانة  باب 

خاللها تقييد اأقدامك قبل فتح الزنزانة، والثانية تعلوها قليالً ُت�شتخدم لتقييد الأيدي 

من اخللف، واإدخال الطعام اأو اأي �شيء، تفتح فقط للحاجة، وُتغلق فوراً. واأكرث هذه 

الطاقات اإزعاجاً هي الثالثة، وهي يف اأعلى باب الزنزانة بعر�ص 20 �شم وطول 30 �شم، 

اإغالق الطاقة من  عليها ق�شبان حديد ولها قطعة حديد مو�شوعة بني جمريني ليتم 

خاللها، ويف حالة فتحها واإغالقها تخرج اأ�شوات عالية جداً ي�شمعها كل من يف الق�شم، 

ليتم مراقبتنا من  الطاقة و�شعت  بقوة وعنف. هذه  واإغالقها  يتعمدون فتحها  وهم 

خاللها، اأو للحديث مع ال�رشطي من خاللها، وهي دائماً مغلقة. وكنت قد كتبت ر�شالة 

اأننا ن�شتاق لأن ننام،  النوم، عنوان ر�شالتي  التي متنعنا من  الطاقة  خا�شة عن هذه 

وفعالً هذا ما يحدث.

يف هذه الزنازين نعتمد يف اأكلنا و�رشبنا على ما منلكه من مال يو�شع لنا يف الكنتينا، 

الإدارة ل يكفي �شيئاً، فهو  ياأتينا من قبل  اأغرا�ص، لأن ما  ن�شرتي به ما يلزمنا من 

بحيث  ال�شوء،  يف  غاية  معنا  ال�شجن  اإدارة  تعامل  كان  القانون.  يف  لنا  يحق  مما  اأقل 

اأو  اأ�شياء،  حت�شيل  اأجل  من  جماعية  بخطوات  قمنا  اإذا  اإل  طلب  لأي  ي�شتجيبون  ل 

لتح�شني ظروف املعي�شة. 
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كان جتّمعنا يف هذا الق�شم يخّفف عنا جداً، نتحدث، ونتناق�ص، وخ�شو�شاً ليالً عب 

فتحات “في�شبوك” اخلا�شة بنا، ن�شمع الأخبار، وناأتي لنناق�شها، ونحللها، وكل منا 

يديل بدلوه، منا من يكتب ال�شعر، ومنا من يوؤلّف الكتب، كنا نعتمد يف القراءة على ما 

ياأتينا من كتب من خالل ال�شليب الأحمر، اأو من قبل الإدارة نف�شها، فلقد كان يف الق�شم 

�شابطة وم�شوؤول عن التعليم، وكل فرتة توزع بع�ص الكتب، وجميعها روايات، كنا 

نت�شلى بقراءتها، وتاأخذ كثرياً من اأوقاتنا، ونحن نتحدث فيما بيننا على ما قراأنا.

عب  واحد  طرف  من  الأهل  مع  التوا�شل  بريد  وهو  الأ�رشى،  برنامج  اأوقات  يف 

املذياع، يكون هناك هدوء، كلٌّ يجل�ص بجانب املذياع ي�شتمع لهذا البنامج الذي ُمّدته 

يبداأ  البنامج  انتهاء  اأخبارهم، وبعد  في�شمعهم، وي�شمع  يتحدثون  اأهله  لعل  �شاعة، 

ال�شمود، لأننا  يف  البامج ت�شاعدنا جداً  الأهل، وكانت هذه  اأخبار  بيننا عن  احلديث 

نعي�ص من خاللها حلظات مع الأهل الذين ُحرمنا منهم، وفينا متزّوجون ولهم اأبناء. 

اأما الطريقة الأخرى للتوا�شل مع الأهل فكانت من خالل زيارات املحامي، ياأتي لنا 

رداً  الزيارة، ونر�شل فوراً  الأهل عب ر�شائل مكتوبة نقروؤها هناك يف غرفة  باأخبار 

عليها من خالله. وكنا نرتب برناجماً لزيارة املحامي، ونطلب من اجلميع عدم الإطالة، 

لأن الوقت حمدود، لذلك كنا جنعل اأخانا اأبا علي اإبراهيم حامد يزور اآخرنا، لأنه ياأخذ 

وقتاً طويالً، وين�شى نف�شه، وير�شل ر�شائل طويلة مع املحامي الذي يكتبها له. 

كانت  التي  التفتي�ص  وحدة  خالل  من  التفتي�شات  كرثة  جداً  املزعجة  الأمور  من 

عاٍر،  ب�شكل  بتفتي�شنا  وتقوم  اإرعابنا؛  حماولًة  با�شتمرار  زنازيننا  علينا  تقتحم 

تفتي�ص  وي�شتمر  بداخلها،  انفجرت  قنبلة  وكاأن  اأغرا�شنا  وتقلب  الزنزانة،  وتخرب 

الزنزانة �شاعتني اأو اأكرث، نكون جال�شني اأمامها مقيدين من اخللف، نراقب ما يحدث 

اأو نتحدث. كنا نتغلب على �شعوبة احلياة وق�شاوتها بالتفاعل فيما  اأن نتدخل  دون 

بيننا، نتحدث، ونتناق�ص، ونتبادل النكات، ونقراأ ال�شعر، ونتحدث عن اأزكى الأكالت، 

اأي  اأحد  اأي  تاأخذ من  اأن  الإدارة متنع  الآخر ماذا �شنع! وكانت هذه  وي�شاأل كل منا 

�شيء ليو�شله لالأخ الآخر، لذلك كانت كل زنزانة لها حياتها اخلا�شة يف الأكل وال�رشب 

وم�شرتيات الكنتينا.
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ق�ش�س حدثت معنا:

يحّولون  الذين  والعرب  اليهود  من  املجانني  يوجد  الأق�شام  كباقي  الق�شم  هذا  يف 

وطبعاً  الألفاظ،  باأ�شواأ  ي�شتم  من  ومنهم  ينادي،  الكل  م�شحة،  اأو  �شوق  اإىل  الق�شم 

اأ�شخا�ص يعرفون من نحن ويعلمون  ينالنا الكثري من هذه ال�شتائم التي ت�شدر عن 

ي�شبون  بل  واأخواتنا،  اأمهاتنا  وي�شبون  في�شبوننا،  اإليهم؛  الو�شول  ن�شتطيع  ل  اأننا 

الذات الإلهية، وهذا قد ي�شتمر على مدار اليوم، وعندما نحتج يقال لنا: هوؤلء جمانني! 

فنكون بني اأمرين: اإما اأن نبادلهم بال�شّب، اأو ن�شكت قهراً وعجزاً، وهذا ما يحدث.

عليهم،  نتعرف  جيدون،  وعرب  يهود  جنائيون  اأ�رشى  يتواجد  نف�شه،  الوقت  يف 

املافيات،  اأ�شحاب  من  خا�شة  نوعية  يكونون  وهوؤلء  وي�شاعدوننا،  ون�شاعدهم، 

النظر عّمن تكون،  اأمام ال�رشطة رجالً، بغ�ص  اأن نكون  اأغنياء، وكل ما يهمهم  وهم 

وهذا العامل امل�شرتك بيننا، لذلك حتدث �شداقات بيننا ونتحدث معهم على الرغم من 

ال�شجن  اإدارة  اإذا زادت الأمور عن احلد املعقول تقوم  اعرتا�ص ال�رشطة املتكرر، بل 

باإجراء عملية نقل.

كان عندنا يف الق�شم اأ�شري جنائي يهودي من هوؤلء ا�شمه “قو�شم”، وقد ت�شادقنا 

معه وكان يف الكثري من املرات يت�شامن معنا يف اخلطوات التي نتخذها �شّد الإدارة، 

وعندما يطلبون منه عدم احلديث معنا يرف�ص، بل ياأخذ بال�شب على ال�رشطة. هوؤلء 

جند البع�ص منهم يف اأق�شام العزل، وهم اأ�شماء معروفة يف عامل املافيا اليهودي، هذا 

يف  الزيارة  ولأن  الزيارة،  يف  ياأتيه  �شغري  ولد  وله  اأهله،  يزوره  كان  قو�شم  ال�شجني 

الق�شم نف�شه كان يطلب من ابنه اأن ينادي علينا باأ�شمائنا، فياأخذ هذا الطفل باملناداة، 

وخ�شو�شاً على حممود عي�شى ي�شت�شهل ا�شم عي�شى، ون�شمعه، ونحاول اأن نتحدث 

معه، لكن ُبعد امل�شافة ل تدعه ي�شمعنا.

اأحتدث  التي  العالقات  هذه  مثل  بالتناق�شات  مليئة  ال�شجن  هذا  يف  الأق�شام  هذه 

جتمعنا  واأكيد  نف�شها،  والظروف  نف�شها،  املعاناة  نعي�ص  لأننا  حتدث  لكنها  عنها، 

م�شالح واحدة يف هذا الق�شم وهي حت�شني اأو�شاعنا. واأي�شاً اأذكر �شاباً �شجيناً جنائياً 

الداخل كان يعاوننا جداً، وعن طريقه كنا  اأ�شري من  ا�شمه راأفت هوا�ص، وهو  عربياً 

امل�شاكل،  من  كثرياً  له  �شبب  ذلك  اأن  مع  لنا  ويت�شل  با�شتمرار،  الأهل  مع  نتوا�شل 
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بل اإنهم حاولوا ال�شغط عليه من اأجل العمل معهم، ونقِل اأخبارنا اإىل اإدارة ال�شجن، 

حدث  مبا  واأخبنا  ذلك،  رف�ص  لكنه  حكمه،  تخفيف  اأو  ظروفه،  بتح�شني  ووعدوه 

معه. فهوؤلء الأ�رشى العرب من داخل اأرا�شينا املحتلة جندهم كثرياً يف اأق�شام العزل، 

نتعرف عليهم، ونت�شادق، وي�شاعدوننا، ون�شاعدهم بو�شع اأموال على ح�شابهم من 

اأجل الكنتينا اإن كانوا بحاجة لذلك.

يف اإحدى الفرتات، ويف هذا الق�شم، اأح�رشوا عندنا ال�شيخ رائد �شالح، وو�شعوه 

يف زنزانة بعيدة عنا، وكنا ونحن يف طريقنا اإىل الفورة اأو للعيادة اأو للمحامي ننادي 

عليه، ون�شلم عليه، ولقد مكث يف هذا الق�شم اأ�شهراً مل نكن ن�شمع له �شوت، وعلى ما 

يبدو كان م�شغولً يف الكتابة اأو القراءة.

يف اإحدى املرات، ويف زنزانة من الزنازين التي يتواجد بها بع�ص �شبابنا الأ�رشى 

ي�شتطيعا  مل  ولكنهما  معاً،  و�شعوهما  اجلدد،  ال�شباب  من  اثنني  وكانا  الأمنيني، 

بينهم،  فيما  م�شكلة  افتعال  على  معاً  اتفقا  بع�ص  عن  ف�شلهما  يتم  ولكي  الن�شجام، 

وقاما بحرق الزنزانة. يف ق�شم كهذا مغلق �شعرنا وكاأننا نختنق، وقد دخلوا عليهما، 

وقاموا ب�رشبهما، وبعد اأن اأطفاأوا احلريق اأرجعوهما اإىل الزنزانة نف�شها، وفر�شوا 

اأحدنا  له  يتعر�ص  ما  اأ�شعب  من  هذا  وكان  اأغرا�شهما.  جميع  ب�شحب  عقاباً  عليهما 

�شتكون  تفعل، وكيف  ماذا  الن�شجام معه،  ت�شتطيع  ُيفر�ص عليك �شخ�ص ل  عندما 

من  باخلروج  مرات  تنجح  وقد  الأمور،  هذه  مثل  اإىل  تلجاأ  اأن  اإما  لذلك  معه!  احلياة 

الزنزانة، ومرات تف�شل، لذلك حتدث عمليات �رشب بني الإخوة مرات كثرية، وهذا 

ي�شتدعي دخول ال�رشطة عليهم، والعتداء عليهم، وقد تبقيهم معاً قا�شدة اأن يحدث 

املزيد بينهم؛ كنا نتدخل مرات لتهدئة النفو�ص واإجراء �ُشلحة بني الأخَوين.

من الأمور املهمة التي ُنحرم منها يف هذا العزل خطبة اجلمعة، فنحن لأعوام طويلة 

يف  فاتفقنا  اجلمعة،  ل�شالة  ا�شتقنا  وقد  بذلك،  لنا  ي�شمحون  ول  اجلمعة،  ن�شلي  ل 

يوم اجلمعة اأن نوؤخر الفورة بني زنزانتي وزنزانة اأخونا اأبو الباء حممود عي�شى، 

اأن  الزنزانة نف�شها قا�شدين معاً  النت�شة يرافقه يف  اأبو همام حممد جمال  وكان معه 

ن�شلي اجلمعة يف الفورة، على الرغم من وجود جدار اأو عازل بيننا، وكان اخلطيب 

اأبو همام، وفعالً مّت ذلك، وخرجنا وقت �شالة اجلمعة، و�شعوين اأنا والأخ املتواجد 
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معي يف فورة رقم 1، وو�شعوا اأبو الباء واأبو همام يف فورة رقم 2، وهذه واحلمد هلل 

اخلطوة الأوىل. فكنا بجانب بع�ص يف الفورة، ولكن ل نرى بع�شنا، ولكن ي�شمع كل 

منا الآخر، وعندما دخل وقت ال�شالة اأذَّن اأحدنا، وبداأ اأبو همام يخطب ب�شوت عاٍل 

لكي ن�شمعه، ولكن ل نراه. وكنا قد طلبنا منه األ يطيل لكيال نلفت انتباه الإدارة، ولكنه 

اأطال، وجاءت الإدارة، واأخبناهم اأنه يعطي در�شاً، وفعالً متكنّا لأول مرة من اإقامة 

�شالة اجلمعة، وكنا �شعداء جداً بهذا الإجناز.

كنا نعتمد يف اأكلنا و�رشبنا على اأنف�شنا اأكرث من اعتمادنا على ما ياأتينا من الإدارة، 

وكان لكل واحد منا رقم ح�شاب ي�شع عليه مبلغاً من املال. وكنت اأعّد نف�شي م�رشفاً 

جداً، فقبل انتهاء ال�شهر يكون ح�شابي قد انتهى، لذلك كان ي�شعفني اأخي اأبو الهيجا 

�شعيد،  واأنا  الأغرا�ص،  هذه  منهم  اأ�شتقبل  وكنت  اأغرا�شاً،  يل  فري�شالن  الباء  واأبو 

خلّ�شت  لك،  �شار  “�شو  حايل:  عن  ي�شاألون  دائماً  وكانوا  ب�شهولة.  ت�شل  تكن  ومل 

قرو�شاتك، يقطع �رشك، ارحم حالك، �رشت �شارب خزان �شوكو!”، فقد كنت اأ�شرتي 

وراء  من  قبلهم  تنتهي  اأموايل  وكانت  عليه،  مدمناً  كنت  كبري،  ب�شكل  �شوكو  اأكيا�ص 

هذا ال�شوكو، وهذا يو�شح طبيعة احلياة التي كانت قائمة بيننا، والتي كانت تتج�شد 

فيها الأخّوة بجميع اأ�شكالها، يف تفّقدنا حلاجات بع�شنا، ويف وقوفنا مع بع�شنا اأمام 

الإدارة.

متفرقة،  �شجون  يف  اأخرى  اأق�شام  على  وتوزيعنا  الق�شم،  هذا  من  انتقالنا  قبل 

الإدارة وحقارتها، والتي ت�شعى  حدثت معنا ق�شة عجيبة �شاهدة على همجية هذه 

يف  نعي�ص  كنا  معنا،  التعامل  يف  ديدنها  هو  فهذا  ح�شابنا  على  ولو  م�شاحلها،  خلدمة 

ينتظر  وجميعنا  عنا،  الإفراج  اأجل  من  املفاو�شات  اأخبار   )2008 )�شنة  ال�شنة  هذه 

وفجاأة  يخبوننا  بهم  واإذا  املفاو�شات،  و�شعوبة  ت�شلنا،  التي  ال�شحيحة  الأخبار 

جداً،  فرحنا  الأق�شام.  اإىل  و�شنعود  العزل،  من  �شنخرج  باأننا  اإنذار  �شابق  وبدون 

وهم  بذلك،  بع�شنا  اأخبوا  قد  وكانوا  نف�شه،  الوقت  يف  ومت�شككني  منده�شني،  وكنا 

النت�شة  واأبو همام حممد جمال  الهيجا  اأبو  العبد  واأبو  الباء حممود عي�شى  واأبو  اأنا 

واأبو اإ�شالم �شالح دار مو�شى، ونحن اأقدم املعزولني. وكانوا جداً متعنّتني بخروجنا 

من العزل، املهم اأن هذا ما حدث، وقد طلبوا منا ترك اأغرا�شنا، وهم �شري�شلونها لنا 
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فيما بعد، وطلبوا منا األ ناأخذ معنا اإل حقيبتني لكل �شخ�ص، وفعالً هذا ما مّت، وكان 

التايل جاهزين.  اليوم  اأن نكون يف �شباح  العزل ليالً، على  لنا باخلروج من  اإبالغهم 

وفعالً يف ال�شباح اأخرجونا ونحن بني الفرحة وعدم الت�شديق، وبعد التفتي�ص ركبنا 

البو�شطة، واأخذونا اإىل �شجن هدرمي، وقد و�شلنا ظهراً؛ كنا طوال هذه الرحلة ال�شاقة 

غري م�شدقني باأننا قد خرجنا من العزل بهذه الب�شاطة، لأنهم كانوا يرف�شون ب�شدة 

خروجنا، ومنا من كان قد ُجدد له يف العزل قبل اأيام يف املحكمة. لكننا عندما و�شلنا 

اأي�شاً  وو�شل  ال�شجن،  هذا  يف  جتّمعنا  وقد  حقيقة،  الأمر  اأ�شبح  هدرمي  �شجن  على 

اإىل  اأخذونا  التفتي�ص  اإجراءات  اأنهوا  بعدما  اآخر؛  �شجن  من  البغوثي  اهلل  عبد  اأخونا 

بهذه  قليالً  ولو  نت�شكك  جعلنا  وهذا  ال�شجن،  اإدخالنا  رف�شوا  وقد  النتظار،  غرفة 

و�شتنتهي  بالإجراءات،  يتعلق  ما  هو  التاأخري  هذا  يف  ال�شبب  اأن  اأخبونا  اخلطوة، 

ب�رشعة، ولكنها طالت، وبقينا ننتظر حتى امل�شاء، ول نعلم ماذا �شيحدث. ونحن هكذا 

فاإذا بالأخ يحيى ال�شنوار )اأبو اإبراهيم( يدخل علينا، وهو يف ذاك الوقت اأمري الهيئة يف 

حركة حما�ص، فرحنا جداً مب�شاهدته، فكنا م�شتاقني له، واأخبنا بحقيقة الق�شة، واأنه 

التي  التبادل  �شفقة  بخ�شو�ص  معنا  يت�شاور  لكي  العزل  من  خروجنا  طلب  من  هو 

كانت مفاو�شاتها جتري يف خارج ال�شجن يف هذا الوقت، وكان لالأ�رشى دور يف هذه 

املفاو�شات. لذلك كان و�شيط العدو يف هذه ال�شفقة يزور ال�شجن، ويلتقي مع ال�شنوار 

ال�شنوار فر�شة ليطلب خروجنا من  ال�شفقة، فوجدها  اإيجاد حلول لإمتام  اأجل  من 

العزل من اأجل الت�شاور، وهذا ما مّت، وكان يجب اإدخالنا داخل الق�شم عند الأ�رشى، 

ولكن الإدارة رف�شت ذلك، فاأ�رش الأ�رشى على اإدخالنا، لذلك جاءنا ال�شنوار يخبنا، 

ومكث معنا عدة �شاعات، وجميعنا ينتظر قرار اإدخالنا اىل ال�شجن الذي جاء متاأخراً. 

اإىل غرفهم، حتى ل نراهم، ول  ال�شجن، ودخل الأ�رشى  اأغلقوا  اأن  وفعالً دخلنا بعد 

حتدث �شجة عند دخولنا، وكان ن�شيبي الدخول يف غرفة ال�شنوار.

بالأخ  جمعنا  الذي  اللقاء  بهذا  فرحني  جداً  كنا  داخلتنا  التي  ال�شكوك  من  بالرغم 

يحيى ال�شنوار، جل�شت عنده بالغرفة، وحتدثت عن كل �شيء، عن العزل و�شعوبته 

الأبواب،  على  ال�شفقة  اأن  تاأكيدات  منه  و�شمعت  الطويلة،  الأعوام  هذه  كل  وبقائنا 

وهو ي�شعى بكل جهده لتح�شيل بع�ص الأمور، لذلك �شغطوا عليهم لكي يخرجونا 
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رجوعنا  بعدم  �شمانات  يوجد  ول  قليالً،  ولو  علينا  التخفيف  باب  من  العزل  من 

اللقاء،  بهذا  جداً  �شعيداً  كنت  اهلل.  باإذن  قريب  فالفرج  اأرجعونا  ولو  وحتى  للعزل، 

وهذا احلديث، وقد تعرفت على باقي الإخوة عنده يف الغرفة، وتناولنا وجبة الع�شاء 

معاً، ويف ال�شباح خرجنا لل�شاحة، والتقينا مع جميع الإخوة، و�شلمنا على اجلميع. 

وبعدها جل�شنا يف اجتماع ت�شاوري �شمّنا جميعاً مع اأبي اإبراهيم والإخوة يف التنظيم، 

اأمراً  ال�شجن منا اخلروج فوراً وب�رشعة، وكان هذا  اإدارة  اأثناء الجتماع طلبت  ويف 

متوقعاً، فقد كانوا يريدون �شماع حديث يتوافق مع ما يريدون، هكذا توقعوا، وكان 

تنفيذ  على  والإ�رشار  املفاو�شني  لإخواننا  دعماً  وا�شحاً،  موقفنا  كان  فقد  العك�ص، 

�رشوطهم، لذلك �رّشعوا باإخراجنا، وفعالً هذا ما مّت. وقد خرجنا من عند الإخوة بعد 

اأن وّدعناهم، ومّت اإرجاعنا اإىل العزل الذي خرجنا منه، وللزنازين نف�شها، وكانت باقي 

اأغرا�شنا ما زالت هناك، وهذا اأكب دليل على �شوء نيتهم، فهذا الوجه احلقيقي لهذه 

الإدارة، ولهذا العدو ال�شاعي مل�شلحته، ومن اأجلها ُتخرتق القوانني، وما كان ممنوعاً 

ي�شبح م�شموحاً فوراً بدون حمكمة، وما حدث معنا �شاهد على ذلك. 

املعتادة؛  اأحاديثنا  كاأن �شيئاً مل يحدث، وعادت  عادت حياتنا لطبيعتها من جديد 

بعد فرتة من هذه احلادثة اأقدمت اإدارة ال�شجن على تفريقنا من هذا الق�شم، لذلك مّت 

نقل الكثري من الإخوة اإىل عزل اآخر يف �شجون اأخرى، وكان ن�شيبي النتقال اإىل اأ�شواأ 

عزل يف ذاك الوقت: عزل �شجن ع�شقالن، وكان يرافقني اإىل هذا العزل الأخ اأبو اإ�شالم 

وحمكوم  اهلل  رام  من  وهو  الغربية،  ال�شفة  يف  حما�ص  قادة  اأحد  مو�شى  دار  �شالح 

بال�شجن املوؤبد عدة مرات، وهو معتقل منذ انتفا�شة الأق�شى )النتفا�شة الثانية(.

وبذلك نكون قد خرجنا من عزل اأيالون، و�شاأعود اإىل هذا العزل من جديد بعد عدة 

اأعوام، و�شنتحدث عن ذلك فيما بعد، ولكن بَح�َشن جديد وق�شة جديدة. التقيت وقتها 

اإبراهيم حامد، وكالعادة عندما عدنا نتحدث قال عبارته اجلميلة بعدما  القائد  بالأخ 

�شمع ق�شتي وما حدث معي خالل هذه الفرتة التي خرجنا فيها من عزل اأيالون، ثم 

“ح�شن قبل غفران، وح�شن  عدنا مرة ثانية، والتقينا قال: لقد �شاهدت ح�شن جديد 

بعد غفران” خمتلفان جداً يف اأمور كثرية، من تكون غُفران هذه! �شاأحتدث عنها عندما 

ن�شل اإىل ذلك التاريخ، اأما الآن فحديثنا �شيكون عن عزل ع�شقالن ال�شيء جداً. 
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عزل ع�شقالن:

كانت هذه املرة الثانية التي اأعود بها اإىل عزل ع�شقالن، فقد حدثتكم عن هذا العزل 

اأو  لذلك مل يكن هناك �شيء غريب  الأوىل،  املرة  العزل يف  اأثناء حديثي عن  ال�شيء يف 

جديد اأو مفاجئ؛ كانت الإجراءات نف�شها، واملعاملة ال�شيئة نف�شها، مل يتغري �شيء يف 

هذا العزل، ومل يحدث فيه اأي جتديد، الزنازين نف�شها التي كانت على حالها، التغيري 

الوحيد هو اأنك اأ�شبحت �شاحب خبة يف اإدارة اأمورك، اأو يف طريقة تعاملك مع هذه 

هم  معك  اأو  حولك  الذين  الأ�رشى  اأن  هو  الثاين  والتغيري  جيداً.  تعرفك  التي  الإدارة 

اأ�شماء جديدة واأ�شخا�ص جدد.

 Ayalon كان معي يف هذه املرة الأخ �شالح دار مو�شى، خرجنا معاً من عزل اأيالون

اإىل عزل ع�شقالن، و�شعونا يف زنزانة يف اآخر الق�شم، لها فتحات تهوية اأو �ُشباك، اإن 

جاز التعبري، على جهة الفورة، وبذلك ت�شتطيع احلديث مع اخلارجني اإىل الفورة دون 

اأن تتمكن من م�شاهدتهم جيداً. هذه الزنازين من �شيقها ل تت�شع اإل ل�شخ�ص واحد 

بع�ص  ومعنا  اثنان،  نكون  عندما  فكيف  بداخلها،  التحرك  ي�شتطيع  ل  فيها،  يعي�ص 

الأغرا�ص! ت�شبح احلياة بداخلها ل تطاق، تبقى جال�شاً طوال الوقت وكّل �شيء فيها 

مغلق. كان يتواجد معنا يف هذا العزل الأخ وليد خالد، وكنت �شعيداً باللتقاء به من 

عند  معه  احلديث  اأ�شتطيع  كنت  فقط  عليه،  اأ�شلم  اأن  حتى  اأ�شتطع  مل  ولكنني  جديد، 

التابع  ال�شغري  ال�شباك  فتحات  خالل  من  الفورة  اإىل  خروجه  اأو  للفورة  خروجي 

اأ�شعاره  ول�شماع  اأخباره،  وملعرفة  معه،  وللحديث  له،  م�شتاقاً  جداً  كنت  للزنزانة، 

اجلميلة، فهو من ال�شعراء املوهوبني؛ حدثني عن بع�ص اأخبار ال�شجون، فقد كان قبل 

قدومه للعزل يتواجد يف �شجن هدرمي مع باقي الأ�رشى. وكان الأخ وليد خالد حمكوم 

بدوره  لعتقادهم  الأ�رشى،  عن  عزله  قا�شدين  العزل  يف  و�شعوه  ذلك  ومع  اإداري، 

اأي�شاً  وكان  ال�شجون.  ويف  اخلارج  يف  حما�ص  حركة  قيادات  من  فعالً  وهو  املوؤثر، 

يتواجد معنا يف الق�شم الأخ الأ�شري عبد اهلل البغوثي، وكل منا كان يف زنزانة بعيد عن 

الآخر، وكانت فر�شتنا فقط للحديث عندما يخرج اأحدنا اإىل الفورة ن�شتطيع احلديث 

مع الآخرين من خالل فتحات ال�شباك دون اأن يرى اأحدنا الآخر.
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ق�شينا يف هذا العزل اأ�شهراً بعيدين عن اأّي حياة؛ نعي�ص يف ظّل واقعنا الذي ُكتب لنا 

اأن نعي�ص فيه �شابرين حمت�شبني الأجر من اهلل، نواجه �شلف هذه الإدارة وقوانينها 

العن�رشية مبا منلك من اإيان واإرادة قوية ن�شتمّدها من قوة اإياننا بعدالة ق�شيتنا، 

ومع ذلك كانت حياتنا يف هذا الق�شم �شيئة جداً؛ رطوبة عالية جتعلنا داخَل الزنازين 

فيحدث  ج�شمك  يبد  لكي  احلمام  تدخل  يتوقف،  ل  الذي  العرق  من  بحر  يف  وكاأننا 

العك�ص، وكاأنك يف حمام بخار، جتل�ص على الأر�ص لتح�شل ولو على قليل من البودة، 

تعي�ص يف م�شاحة �شيقة، مغلق حولك كل �شيء: ل جمرى للهواء، ومروحة ل ت�شاعد 

وحيداً  كنت  لو  تتمنى  الزنزانة،  يف  املوجود  ال�شاخن  الهواء  حترك  لأنها  �شيء،  يف 

حتى تتعرى، ي�شبح رفيقك يف هذه الزنزانة اأكب امل�شاكل. ومع ذلك ترف�ص اأن ُتظهر 

بك  ي�شمت  ل  حتى  ب�رش،  حتمله  ي�شتطيع  ل  ما  وتتحمل  الإدارة،  هذه  اأمام  ال�شعف 

عدوك، اأو ي�شعر اأنه قد انت�رش عليك. مل يكن اأمامنا للخروج من هذا اجلحيم الدنيوي 

ومنها  املحاكم،  اإىل  �شكاوى  لرفع  قانوين  جزء  منها  احتجاجية،  بخطوات  القيام  اإل 

الإ�رشاب عن الطعام واإرجاع وجبات. واأخرياً وبعد اأ�شهر مّت نقلنا من هذا الق�شم اإىل 

عزل جديد يف �شجن جديد، وكانت وجهتنا اجلديدة �شجن ريون وعزل ريون.

عزل رميون:

العزل  هذا  كان  العزل،  وهذا  ال�شجن  هذا  فيها  ندخل  التي  الأوىل  املرة  هذه  كانت 

حديثاً، فقد مّت اإن�شاوؤه جديداً، كان هذا الق�شم عبارة عن ثالثة اأق�شام: ق�شمني للعزل، 

زنازين،  خم�ص  على  يحتوي  الأق�شام  هذه  من  ق�شم  وكل  للعقوبة؛  زنازين  وق�شم 

كانت هذه الزنازين وا�شعة، وبها �شباك كبري، وقد مّت اإن�شاوؤه بهذه الطريقة ا�شتجابة 

الفرتة عدد من  تلك  اليهود اجلنائيون. فقد تواجد يف  الأ�رشى  التي قّدمها  لل�شكاوى 

الأ�رشى من اأ�شحاب الع�شابات الكبرية، وهوؤلء اأ�شحاب نفوذ كبري، ولهم حمامون 

ي�شتطيعوا  مل  ولكنهم  عنها،  حتدثنا  التي  العزل  اأق�شام  يف  و�شعهم  ومّت  معروفون، 

العي�ص فجنّدوا حماميهم، وا�شتخدموا نفوذهم من اأجل الحتجاج على هذه الأق�شام. 

وبعد اأ�شهر من املحاكم متت ال�شتجابة لهم، ومّت اإن�شاء هذا الق�شم اجلديد، والبدء يف 

حت�شني الأق�شام ال�شابقة، وتو�شيع زنازينها، وبذلك ا�شتفدنا نحن الأ�رشى الأمنيني 

من هذه الإجراءات التي متت فعالً.
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كان هذا العزل خمتلفاً، ولكنه كان بالقوانني نف�شها التي تعّودنا عليها، وباملعاملة 

فرج 
ُ
ال�شيئة نف�شها التي فر�شوها علينا، كان بجانبنا يف هذا العزل الأخ الأ�شري الذي اأ

عنه يف �شفقة وفاء الأحرار جهاد يغمور من القد�ص، وكان له يف العزل اأ�شهر، وكانت 

هذه فر�شتنا للحديث معه، وملعرفة اأخبار ال�شجون واأخبار �شفقة التبادل التي كانت 

�شهر  بعد  �شيحدث.  ماذا  ويرتقب  ينتظر  والكل  كمفاو�شات،  جتري  الوقت  ذلك  يف 

من وجودنا يف هذا العزل متّ اإخراج الأخ الأ�شري �شالح دار مو�شى من العزل، وبذلك 

بقيت لوحدي يف الزنزانة، وبعدها متّ نقل الأخ جهاد يغمور ومل يبَق يف الق�شم اإل اأنا 

اأ�رشى جنائيون يهود وعرب على ق�شايا خمدرات وق�شايا اغت�شاب، ومع  وحويل 

ذلك كنا نتبادل معهم اأطراف احلديث، وكان بع�شهم ل يتوقف عن ال�رشاخ وال�شب 

طوال اليوم من اأجل احل�شول على �شيجارة، فكان ل ينام، ول يجعلنا ننام، وبع�شهم 

يكون عن�رشياً ياأخذ بال�شب وال�شتم علينا من كل اأنواع امل�شبات وال�شتائم.

خالل وجودي يف هذا العزل الذي ا�شتمر ملدة �شتة اأ�شهر، جاء الكثري وذهب الكثري، 

ومن الإخوة الأ�رشى الأمنيني الذين جاوؤوا خالل هذه الفرتة كعقاب الأخ اأبو عبيدة 

عيد م�شلح، والأخ مهاو�ص نعيمات، ومعه الأخ عطوة العمور، وكان قد اعتُقل جديداً 

من  خروجهم  فور  العزل  اإىل  اإر�شالهم  مّت  وقد  �شاليط،  اجلندي  اأ�رش  عملية  اإثر  على 

التحقيق، وكان وجودهم يخفف علينا احلياة، جتد من تتحدث معه ولو عب ال�شباك. 

كنت يف هذا العزل اأعي�ص حياتي وفق برنامج، فكنت اأحر�ص على اخلروج للريا�شة 

كل �شباح، وهي ال�شاعة الوحيدة التي ي�شمح يل اأن اأخرج فيها. وكانت �شيا�شتهم يف 

تقييدي من اخللف عب  كانوا ي�رشون على  فقد  الت�شديد علّي �شخ�شياً،  العزل  هذا 

حديد  �شل�شلة  هناك  يكون  بحيث  ثالثية  قيوداً  وي�شتخدمون  ال�شغرية،  الباب  فتحة 

تربط ما بني قيود الأيدي وقيود الأرجل، وهذا كان من ال�شعوبة مبكان. طلبت اأن يتم 

تقييدي من الأمام فرف�شوا، لذلك قررت حرمان نف�شي من �شاعة الفورة، والبقاء يف 

الزنزانة طوال الوقت حتى حّل هذه امل�شكلة. وبعد �شهر من عدم خروجي اإىل الفورة 

“بوردا”،  الأمنيني، وا�شمه  ال�شيئة عند  الرغم من �شمعته  ال�شجن، وعلى  جاء مدير 

والكل يعرفه، حتدثت معه عن ذلك، واأن ما يحدث معي غري قانوين، فوافق على اأن 

يتم تقييدي من الأمام حلل الإ�شكالية، وفعالً هذا ما مّت. 
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لذلك،  تت�شع  كانت  التي  الزنزانة  داخل  الريا�شة  اأمار�ص  الفرتة  تلك  يف  كنت 

بعد  طبعاً  جداً.  قليلة  معي  بها  البقاء  امل�شموح  فاأغرا�شي  فارغة؛  اأنها  وخ�شو�شاً 

العبادة  الكتب، وبرنامج  لدّي من  املتوفر  الريا�شة عندي برنامج قراءة على ح�شب 

من �شلوات وت�شبيح وا�شتغفار كزاد روحي ي�شاعد اأحدنا على ال�شمود يف ظّل هذه 

اأتابع الأخبار وبرنامج الأ�رشى ور�شائل الأهايل من خالل الراديو،  الأو�شاع. كنت 

واأتابع امل�شل�شالت والأفالم من خالل التلفاز، وطبعاً امل�شي ل�شاعات داخل الزنزانة 

وفق  امل�شي  يف  ماهراً  واأ�شبحت  عليها،  تعّودت  اأمتار  الثالثة  تتجاوز  ل  م�شاحة  يف 

هذه امل�شافات الق�شرية دون اأن اأفقد توازين، طبعاً حياتي يف الزنزانة م�شتباحة من 

ِقبل الإدارة ياأتون يف اأي وقت للتفتي�ص وفح�ص ال�شبابيك ليالً ونهاراً، ويف كل وقت، 

يعني كنت خالل اليوم الواحد يتم تقييدي بالقيود الثالثية اأكرث من خم�ص مرات، ولو 

للحظات، ممنوع فتح باب الزنزانة من دون اأن يتم تقييدي من اخللف، وبعدها اأ�شبح 

من الأمام.

قد اأ�شتوعب تقييد الأيدي لكن تقييد الأرجل للحظات ملجرد فتح الباب فهذا اأكب 

دليل على مدى كره هوؤلء املعتدين لنا، وحقدهم علينا، وحماولة النيل منا يف اأّي حلظة، 

ويف كل وقت، ويف كل حني. لذلك، فاإن مواجهة هذا املحتل حتتاج منا اأن نكون نوؤمن 

اإياناً را�شخاً بعدالة ق�شيتنا، واأن هذا املحتل املتمثل بهذه الإدارة القمعية باإذن اهلل اإىل 

زوال، واأن ما يقوم به من ممار�شات عن�رشية يف العزل هي جزء من كّل ما يتعر�ص له 

اأبناء �شعبنا، اإذ هي معركة م�شتمرة معه يف مكان اآخر واأ�شاليب اأخرى؛ َت�شعر مبدى 

حقده وكرهه حتى لنف�شه لأنك تكون على احتكاك مبا�رش معه، يف كل �شيء، يف حماولة 

لك�رشك، لتحطيمك، للنيل منك، واأنت الآن اإما اأن ت�شعف اأمامه، وهو لن يرحمك، بل 

�شيزيد من قهره لك، واإما اأن تبقى �شامداً ت�شحك يف وجهه لكي تغيظه، ولكي ي�شعر 

اأمامك اأنه فا�شل، بل �شغري اأمام �شمودك الذي هو اأ�شا�ص �شمود �شعبك؛ ي�شعر اأنك 

على حق، وجذورك را�شخة يف هذه الأر�ص، وهو على باطل، ولي�ص له جذور، منفو�ص 

اأو منفوخ �شيطري حتماً عندما تبداأ الرياح بالهبوب، وفعالً هذا ما كان يحدث، ت�شعر 

بنتائج �شمودك يف تغيري �شلوكه اأمامك كاعرتاف بالهزية. لذلك هذه احلياة حتتاج 

لهذا الفهم العميق الذي عندما مل يكن موجوداً عند كثري من اإخواننا الذين تعر�شوا 
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لهذا العزل وجدناهم قد انهاروا نف�شياً، و�شعفوا، وكانت فر�شة لهذه الإدارة للنيل 

منهم، وحتطيمهم فقط من اأجل الن�شوة )�شادية املحتل(.

ت�شوروا معي عندما تعي�ص يف حميط غري حميطك، مع اأنا�ص لي�ص لك عالقة بهم، 

ول ينتمون لك، ول لثقافتك، ينالون منك طوال الوقت، بال�شب عليك وعلى اأهلك واأمك 

واأخواتك باأقذر اأنواع امل�شبات التي ل تطاق، واأنت العزيز احلر الأبّي، كيف �شيكون 

وقع ذلك على نف�شك! يف اخلارج قد حتدث جمزرة من اأجل م�شبة �شغرية، والآن اأنت 

الداخل،  من  تغلي  امل�شبّات،  اأنواع  بكل  اجلميع  ي�شتهدفك  مغلقة  زنزانة  يف  حم�شور 

متوت  اأن  اإما  الآن  جماراتهم،  ت�شتطيع  ل  لكنك  املرات،  بع�ص  امل�شبات  ُتبادلهم  وقد 

اأ�شعب  ما  اآٍه  ت�شمع!  مل  باأنك  وتتظاهر  تتجلد،  اأن  اأو  نف�شك؛  وتوؤذي  وقهراً،  غيظاً 

اإليه، جتدهم  ذلك على احُلر! وهذا يتكرر با�شتمرار يف كل وقت، ويف كل عزل تذهب 

اإدارة  تقول  هكذا  عليهم!  ال�شيطرة  ن�شتطيع  ل  جمانني،  اأنهم  ا�شم  حتت  ينتظرونك 

اأحد  الق�شم  اأو يف  اإيالماً عندما يكون بجانبك  ال�شجون. والأ�شعب من ذلك، والأكرث 

اإخوانك الأ�رشى الأمنيني الذي تعرفه، ولكنه اأ�شبح مري�شاً حمّطماً بفعل ما تعر�ص 

له، واأ�شبح يهذي، ويحدث نف�شه، ويتحدث خارج الدائرة، وي�رشخ، وي�شب، ويحطم 

كل �شيء، ت�شمعه يئّن، حتاول م�شاعدته، تنادي عليه، يكون جوابه مب�شبات واألفاظ 

وال�رشاخ،  والنحيب  بالبكاء  ياأخذ  وفجاأة  معه،  حتاول  اأهلك،  وعلى  اإليك  يوجهها 

متوت األف مرة، ماذا تفعل! بل قل: ماذا ت�شتطيع اأن تفعل له! ق�ش�ص كثرية ع�شناها 

مع هوؤلء الإخوة امل�شاكني، �شنحدثكم عن بع�شها، وقد حدثتكم عن بع�شها، وما زال 

هناك اأ�شياء، كما هي ق�شة الأ�شري املري�ص الأخ من�شور ال�شحاتيت الذي حّطمته هذه 

ال�شيا�شة القمعية، وكان العالج له اأن يبقى يف زنازين العزل حتت رحمة ال�شجان الذي 

اأّي ب�رش هوؤلء،  املري�ص.  به، وي�شحك منه، وينال من هذا  لي�شتهزئ  ياأتي كل يوم 

ومن اأين اأتوا! بل قل: من اأي �شيء �ُشنعوا!

نعود اإىل كتاب اهلل نقراأ عنهم، وعن ف�شادهم واإف�شادهم، وكفرهم بكل �شيء، هنا 

تعرف حقيقتهم، وتتعرف جيداً على نف�شية هوؤلء، الذين تخلّ�ص منهم العامل فرماهم 

عندنا ليحقق من وراء اإن�شاء دولة لهم اأهدافه ال�شتعمارية، وال�شيطرة على خريات 

عن  بعيداً  هوؤلء  وجود  اأ�شا�ص  هو  وهذا  حدث،  ما  هذا  وفعالً  املنطقة.  هذه  وطاقات 
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الّدين، ومزاعمهم املكذوبة بوطٍن قد وعدهم الرّب به. و�شتكون نهاية م�رشوعهم هنا 

على اأيدينا املتو�ّشئة باإذنه تعاىل، وهذا ما نحن على يقني منه طال الزمن اأم ق�رش. 

بعد عدة اأ�شهر من هذا العزل مّت نقلي جمدداً اإىل عزل اآخر، وكانت الوجهة هذه املرة 

الرجوع من جديد اإىل عزل ال�شبع �شيء ال�شمعة.

عزل ال�شبع من جديد )عزل اإي�شل(:

كان ذلك يف �شنة 2009، ويف هذه ال�شنة تنقلت بني �شجون كثرية، وهذا كان نوع 

من اأنواع التعذيب لالأ�شري، لكيال ي�شعر بال�شتقرار، وتبقى حياته م�شطربة، فما اأن 

ي�شل اإىل �شجن، وي�شع اأغرا�شه، ويبداأ بالتاأقلم وفق برنامج معني، حتى يتم نقله اإىل 

التي تنقلت خاللها  ال�شنة  عزل جديد و�شجن جديد، وهذا ما حدث معي خالل هذه 

اإىل اأكرث من عزل، كانت اأولها النتقال اإىل عزل ريون مع ال�شيخ �شالح دار مو�شى، 

فيه  ع�شت  الذي  )اإي�شل(  ال�شبع  بئر  العزل  هذا  اإىل  نقلي  مّت  العزل  من  خروجه  وبعد 

�شابقاً خم�شة اأعوام. يف هذا العزل مل يتغري �شيء، كما تركته، حتى اإن بع�ص ال�شجناء 

اجلنائيني ما زالوا متواجدين فيه كما تركتهم، مل يكن يوجد يف هذا الوقت اأي �شجني 

�شهرين  مكثت  الفرتة  هذه  ويف  الق�شم،  هذا  يف  الأمني  ال�شجني  لوحدي  كنت  اأمني، 

منهم  اجلنائيني  املعتقلني  باقي  على  حينها  تعرفت  نف�شها،  ال�شيئة  بالظروف  تقريباً 

الزنزانة  الفرتة: كان يف  التي حدثت معي يف هذه  الق�ش�ص  يهود ومنهم عرب. ومن 

التي اأمامي �شجني يهودي من بخارى، كنت اأحتدث معه با�شتمرار، وعندما كان ياأتي 

اأرفعه  كنت  الذي  الأذان  ولأن  اجلميل،  غري  ب�شوتي  الأذان  اأرفع  كنت  الأذان  وقت 

ينادي  اليهودي  بهذا  واإذا  الأذان  من  انتهيت  فعندما  املد،  اأنواع  من  نوع  فيه  يكون 

اإنَت بتت�شلبَط على اهلل!”، قالها يل بالعبية، فقلت  “�شو هذا الأذان،  علي، ويقول يل: 

له: ملاذا؟ فاأخبين اأن الأذان يف بخارى ل يكون بهذه ال�شورة، واأخذ يوؤذن ب�شوت 

عاٍل، وبالعربية الثقيلة.

ي�شبه  وهو  نف�شها،  ال�شبع  منطقة  يف  هوليكدار  عزل  اإىل  نقلي  متّ  �شهرين،  بعد 

عزل اإي�شل، لكن اإدارة جديدة، وكنت يف هذا العزل اأي�شاً لوحدي، ومن حويل �شجناء 

جنائيون يهود، وخالل �شهر من و�شويل اإىل هذا العزل اجلديد و�شل اإىل الق�شم الأخ 

العزل  هذا  كان  عنهما؛  حدثتكم  وقد  العمور،  عطوة  الأخ  ومعه  القا�شي،  مهاو�ص 
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الق�شم، وتطارد  تبداأ ت�شاهدها وهي جتري داخل  الليل  الكبرية، يف  للفئران  م�رشحاً 

اأ�شفل  باإغالق  نف�شك  حماية  حتاول  لذلك  ال�شباك،  حول  يتجمع  وبع�شها  فرائ�شها، 

الباب، واإغالق النافذة، وو�شع قنينة ماء داخل فتحة احلمام حتى ل جتد نف�شك وقد 

غزتك الفئران داخل الزنزانة، ومع كل هذه الإجراءات كثرياً ما كنت اأ�شتيقظ، واأجدها 

ت�رشح ومترح داخل الزنزانة.

ريون،  عزل  اإىل  اأخرى  مرة  نقلي  متّ  العزل،  هذا  يف  وجودي  من  �شهرين  وبعد 

ويف هذه املرة كان يتواجد يف العزل يف الق�شم الثاين الأخ مهند �رشمي، وكان وجوده 

عقاباً له من قبل اإدارة ال�شجن على حماولته اإدخال اأجهزة خليوية؛ ا�شتطعت التحدث 

ن�شتطيع  جداً  عال  جدار  وبينهما  فورة،  ق�شم  لكل  كان  فقد  الفورة،  خالل  من  معه 

عن  فاأخبين  الأ�رشى  اأو�شاع  عن  �شاألته  وقد  عاٍل،  ب�شوت  بع�ص  مع  احلديث 

وبالتن�شيق  ال�شخ�شية،  بجهودهم  الآن  يدر�شون  الأ�رشى  واأن  اجلامعة،  مو�شوع 

اأكمل  لأن  متلهفاً  كنت  وكم  الأمر،  حول  منه  ا�شتف�رشت  الفل�شطينية،  اجلامعات  مع 

درا�شتي يف اجلامعة، لذلك عزمت مبجرد خروجي من العزل، اإن خرجت، اأن اأدر�ص 

يف اجلامعة، وهذا ما مّت بف�شل اهلل. طماأنني حول مو�شوع ال�شفقة، واأن الأمور ت�شري 

ب�شكل جيد، واأن الفرج قريب، وبعد اأيام خرج مهند من العزل اإىل الأق�شام، ومّت نقلي 

اإىل الق�شم الآخر، اأي�شاً ق�شم عزل.

اأ�شلي  كنت  الأول  الق�شم  يف  كنت  عندما  اأنه  حدثت  التي  امل�شحكة  الأ�شياء  ومن 

للقبلة التي كانت باجتاه ال�شباك، وعندما انتقلت اإىل الق�شم الثاين اإىل اجلهة املعاك�شة 

بقيت اأ�شلي اإىل جهة ال�شباك دون اأن اأدري اأن الجتاه قد تغرّي، وكان عندي يف الق�شم 

الأخ عيد م�شلح اأي�شاً كان يف العزل كعقاب، وهو �شديق من غزة، وكنت �شعيداً واأنا 

فوجدين  زنزانتي  بجانب  مّر  الفورة  اإىل  خارج  وهو  املرات  اإحدى  ويف  معه،  اأحتدث 

اأ�شلي باجتاه ال�شباك، فعندما عاد �شاألني ملاذا ت�شلي عك�ص القبلة، وقتها تنبّهت اأن 

فاأخبته،  اأ�شبوع،  من  لأكرث  القبلة  عك�ص  اأ�شلي  وكنت  يختلف،  اجتاهه  هذا  الق�شم 

وكانت من الأ�شياء امل�شحكة املبكية، اأمتنى من اهلل اأن يتقبل �شالتي.

يتبّق عندي  الأق�شام، ومل  اإىل  )اأبو عبيدة(  الأخ عيد م�شلح  اأي�شاً، خرج  اأيام  بعد 

 اأحد �شوى اجلنائيني يف هذه الفرتة، وبعد اأيام اأي�شاً اأح�رشوا �شجيناً اأمنياً اآخر ا�شمه



130

خم�سة اآالف يوم يف عامل الربزخ

اإياد اأبو ح�شنة، وهذا ال�شجني م�رشي فل�شطيني من �شكان رفح امل�رشية، وقد حدثت 

الأمني  ال�شجني  وهو  نف�شيته،  على  اأّثرت  وم�شاكل  ال�شجن،  داخل  يف  ظروف  معه 

ب�شبب  عادية  م�شاكل  من  معه  حدث  ما  كبوة؛  ح�شان  لكل  وهكذا  املثقف،  ال�شهم 

تعّده  كانت  التي  الإدارة  قبل  من  العزل  يف  و�شعه  فتم  نف�شيته،  على  اأّثرت  ع�شبيته 

يف  قام  بحيث  �شوءاً،  العزل  يف  و�شعه  زاد  عليهم.  لالعتداء  ا�شتعداد  وعنده  خطرياً، 

اإحدى املرات بحرق اأفراد ال�شليب الأحمر الذين جاوؤوا لزيارته يف الزنزانة، فقد �شكب 

اأعرفه،  الذي  واأنا  بجانبي،  اأح�رشوه  حلرقهم.  اهلل  لطف  ولول  ال�شاخن،  املاء  عليهم 

�شخ�ص  بجانبي  الآن  به  واإذا  نفحة،  يف  الأول  العزل  من  خرجت  عندما  معه  وع�شت 

اآخر مري�ص، ل يتحدث، حاولت اأن اأ�شاعده، ومتّكنت من �رشاء اأغرا�ص له، ولكنه بقي 

بجانبي دون اأن يتحدث معي، كنت جداً حزيناً عليه وعلى ما و�شل اإليه حاله. وبعد 

اأنا  فرتة تركته على حاله، ومتّ نقلي من جديد اإىل عزل ع�شقالن �شيء ال�شمعة؛ وها 

اأعود اإىل عزل ع�شقالن الذي غادرته قبل 7 اأ�شهر من هذه ال�شنة 2009، وكانت هذه 

النقلية اخلام�شة اأو ال�شاد�شة اأو ال�شابعة... ل اأدري بال�شبط خالل هذا العام اأو خالل 

هذه الأ�شهر!

اأن  اأ�شعر  اإىل عزل ع�شقالن كان �شعباً جداً على نف�شي، وخ�شو�شاً واأنا  العودة 

اأ�شعر  وكنت  مني،  والنيل  تعذيبي،  حماولة  التنقالت،  بهذه  ت�شتهدفني  الإدارة  هذه 

الفرتة  هذه  يف  وكانت  ت�شاء.  ما  بي  وتفعل  الإدارة،  هذه  بي  ت�شتفرد  لوحدي  اأنني 

ل  لذلك  ال�شفقة،  واإجناز  الفرج  يرتقب  واجلميع  ال�شوء،  يف  غاية  ال�شجون  اأو�شاع 

اأنا واإخواين من العزل.  يوجد اأحد عنده ا�شتعداد خلو�ص اإ�رشاب من اأجل اإخراجي 

لهم  كعقاب  العزل  يف  موجودين  باإخوة  نلتقي  عندما  ال�شجون  اأخبار  ت�شلنا  وكانت 

مبو�شوع  فقط  واهتمامهم  عنا،  اجلميع  وان�شغال  الأو�شاع،  �شوء  عن  يحدثوننا 

اأثر �شلبي على نف�شي، فاأنا كاأي �شخ�ص  اأن هذا الو�شع كان له  اأخفيكم  ال�شفقة. ل 

ل  احلل!!  ما  ولكن  اجتماعية،  �شخ�شيتي  اأن  وخ�شو�شاً  النا�ص  مع  العي�ص  يتمنى 

حّل اإل ال�شب والتوكل على اهلل، وحتّمل ما يحدث حتى يجعل اهلل لنا خمرجاً. وكنت 

على يقني باهلل اأنني �شاأكون ممن ُيفرج عنهم قريباً، وهذا الأمر كان يعطيني نوعاً من 

التفاوؤل، كنت اأجلاأ اإىل اهلل، واأدعوه كي يخفف عني، وي�شبين، فقد كانت عالقتي معه 

جيدة، هكذا اأظن، فاأنا يف و�شع يف اأم�ّص احلاجة اأن اأكون بقربه حتى اأ�شتمد منه القوة 
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النف�شية التي كنت اأجدها يف ال�شالة؛ وكما تركت هذا العزل عدت له، ومل اأجد به تغيرياً 

�شوى اأنه ازداد �شوءاً.

اأموري  وتدبر  العزل،  لهذا  لعودتي  جديد  من  وا�شتيعابي  باأيام،  و�شويل  بعد 

يتواجد  اأعرف من  واأ�شاأل حتى  اأبحث  بداأت  العزل،  وترتيب حايل، وخلبتي يف هذا 

يف هذا الق�شم. ميزة هذا الق�شم اأنك قد تتحدث مع �شخ�ص لفرتة طويلة دون اأن تراه، 

الأمنية  الإجراءات  ب�شبب  ت�شتطيع روؤية �شكل وجهه  تتعرف على �شوته، ولكن ل 

فتحها  يتم  ول  ُتغلق  ال�شغرية  الفتحة  حتى  مغلق،  �شيء  كل  الق�شم،  هذا  يف  املتبعة 

وفتحها  ما،  ب�شيء  اإبالغك  اأراد  اإذا  اأو  احلياة،  قيد  على  اأنك  ال�رشطي  يتاأكد  لكي  اإل 

واإغالقها با�شتمرار هذا وحده له ق�شة كبرية وطويلة كانت ال�شبب يف كتابتي ر�شالتي 

من زنزانة 9 التي خرجت اإىل الإعالم، وقد حتدثت عن ذلك، ومبا تفعله بنا هذه الفتحة 

التي كان اإغالقها وفتحها ينعني من النوم، و�شيكون ن�ص الر�شالة مرفقة يف نهاية 

هذا الكتاب. )انظر ملحق رقم 2(

كان يتواجد يف هذا الق�شم الأخ ه�شام ال�رشباتي من اخلليل، وقد كان معنا يف عزل 

اأيالون، واأعرفه، ويعرفني جيداً، وكان اأي�شاً يتواجد يف هذا العزل الأمني العام للجبهة 

ال�شعبية اأحمد �شعدات )اأبو غ�شان(، وقد تعّرفت عليه، وحتّدثت معه من خالل الفورة 

اأراه،  اإليها يومياً �شباحاً ملمار�شة الريا�شة. وكنت اأحتّدث معه ول  اأخرج  التي كنت 

اأحد، حتدثت  اأي  الروؤية عن  ال�شباك خلفها �شاج حديدي متنع  وهو كذلك، ففتحات 

وكذلك  الفل�شطيني،  ال�شاأن  وخ�شو�شاً  الأمور،  جميع  ويف  كثرية،  اأ�شياء  يف  معه 

الأخ العزل  اإىل  ح�رش  اأيام،  وبعد  ويطمئنني.  ي�شليني،  وجودهم  وكان  ه�شام،   مع 

اأبو العبد اأبو الهيجا ال�شيخ جمال، ومعه الأخ اأحمد املغربي. وخالل �شهر من وجودي 

يف هذا الق�شم و�شعوين اأنا والأخ ه�شام ال�رشباتي معاً، وبالرغم من تفاهمي ال�شديد 

�شوء  ب�شبب  عذاباً  يعّد  معاً  العزل  هذا  زنازين  يف  اثنني  وجود  لكن  ه�شام  الأخ  مع 

الو�شع و�شيق الزنزانة و�شدة احلرارة، وقد حدثتكم عن ذلك. اأجبتنا الإدارة على 

العي�ص معاً، فما كان منا اإل اأن بداأنا بخطوات احتجاجية وقانونية مّت على اإثرها نقلي 

اأنا والأخ ه�شام اإىل عزل هوليكدار يف ال�شبع، وكان هذا اأف�شل ما حدث لنا، فلم اأمكث 

يف عزل ع�شقالن �شوى �شهر ون�شف.
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يف عزل هوليكدار، مل يكن هناك اأحد اأمني �شوانا اأنا والأخ ه�شام، ق�شينا فيه �شهر 

رم�شان، وكان هذا العزل اأف�شل قليالً من عزل ع�شقالن، وزنازينه اأو�شع قليالً، وقد 

كان يل معرفة جيدة يف هذا العزل، لأنني ويف بداية اعتقايل عندما كنت اأخرج اإىل املحاكم 

انتظاراً  لأيام  فيه  اأمكث  فكنت  معزولً،  اأبقى  حتى  الق�شم  هذا  يف  ي�شعونني  كانوا 

لوقت املحكمة، وكان جميع ال�رشطة هناك يعرفونني، وخ�شو�شاً �شابط الأمن، ويف 

هذه املرة جاءين لرياين، واإذا به اأ�شبح مديراً لل�شجن، فعندما راآين �شلّم علي، وهو 

ي�شحك، ويقول يل: “�شو �شار لك قد �شابت حليتك!”، فقلت له: هذا اأمر طبيعي! وكان 

قا�شداً ذلك. على الرغم من العداوة التي بيننا وبينهم حْتُدث معهم جل�شات نتحدث 

فيها عن كل �شيء؛ حديَث الأعداء الذين يحرتمون بع�شهم، ن�شمع منهم، وي�شمعون 

يظهر  كان  اإن  اأمامك  الذي  ال�شخ�ص  بطبيعة  عالقة  لها  احلديث  طريقة  وتكون  منا، 

عن�رشيته، اأو كان يخفيها.

وعطوة  القا�شي  مهاو�ص  الأخ  عندنا  جاء  العزل،  هذا  يف  وجودي  من  فرتة  بعد 

اأن تنادي عليه، وتتحدث معه �شواء  اأ�شبح هناك من ت�شتطيع  العمور، وبوجودهما 

يف الزنزانة نف�شها اأم عند اخلروج اإىل الفورة. وبعد اأ�شهر قليلة ل تتجاوز الثالثة، مّت 

نقلي وحدي من هذا العزل اإىل عزل ريون، وبذلك تكون هذه املرة الثانية التي اأعود 

بها اإىل عزل ريون.

 2010 �شنة  بداية  يف  دخلنا  قد  وكنا  طويلة،  رحلة  بعد  الق�شم  اإىل  و�شلت  عندما 

الزنزانة نف�شها. وطبعاً  اآخر يف  اأنه �شيتم و�شعي مع �شجني  الق�شم  اأخبين �شابط 

يفر�ص  بل  ذلك،  يف  راأيك  اأخذ  يتم  ل  عنك،  غ�شباً  يتم  اآخر  �شجني  مع  و�شعك  فاإن 

القوة  اأن ترف�ص، وبذلك يتم ا�شتخدام  اإما  اأمرين:  هذا الأمر عليك، وجتد نف�شك بني 

من  للخروج  كالإ�رشاب  بخطوات  القيام  ذلك  بعد  وحتاول  توافق،  اأن  اأو  لإدخالك، 

هو  الأمر  هذا  كان  العزل  م�شاكل  من  وكثري  عنده؛  ُو�شعت  الذي  ال�شخ�ص  هذا  عند 

احلياة  فت�شبح  معه،  تن�شجم  ل  اأو  ينا�شبك  ل  �شخ�ص  مع  و�شعك  يتم  لأنه  �شببها، 

بينكما جحيماً، وتدخل يف م�شاكل قد ت�شل اإىل ال�رشب بينكما، وكثرياً ما حدث ذلك، 

وهذا ما ت�شعى اإليه هذه الإدارة الفا�شية، وعندما يحدث ذلك يدخلون عليكم بعتادهم، 

وينهالون عليكم �رشباً، ولذلك حتتاج اإىل قوة كبرية واإرادة عالية حتى ت�شتطيع تغيري 

اأبو غ�شان الأمني  اأنه �شيتم و�شعي مع الرفيق  �رشيكك يف الزنزانة. املهم، اأخبوين 
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العام للجبهة ال�شعبية فوافقت، ومل يكن لدّي اعرتا�ص، وخ�شو�شاً اأنني تعرفت عليه 

جيداً عندما كنت يف عزل ع�شقالن، وقد حتدثنا كثرياً، ولكن دون اأن يرى اأحدنا الآخر.

ل  اأنه  املفاجاأة  وكانت  ودخلت،  الزنزانة،  باب  وفتحوا  الق�شم،  اإىل  و�شلت  فعالً 

يعرفني، وهذا ما مل اأتوقعه، لذلك �شعرت اأنه يرف�ص دخويل، وهذا حقه لأنه ل يريد 

اأي �شخ�ص. عندما �شلمت عليه كان جافاً، وكنت م�شتغرباً من ذلك،  اأن يدخل عنده 

رحب  تاأّكد  وعندما  ي�شّدق،  فلم  �شالمة  ح�شن  اإنني  له  وقلت  نف�شي  على  عّرفته  ثم 

الق�شة  هذه  �رشدت  وقد  دخويل،  على  ووافق  يعرفني،  ل  لأنه  واعتذر  بحرارة،  بي 

�شابقاً، وها اأنا اأ�رشدها هنا مرة اأخرى بالتف�شيل حتى اأو�شح كم هذا العزل �شعب 

وغريب! فقد حتدثنا لأ�شهر يف عزل ع�شقالن، ولكن دون اأن يرى اأحدنا الآخر، وها 

وهذا  املعزولني،  جميع  مع  يحدث  ما  وهذا  يعرفني،  مل  عنده  لأدخل  جئت  عندما  اأنا 

اأحدنا  اأكب دليل على �شعوبة القوانني املفرو�شة علينا يف هذا العزل، بحيث ل يرى 

الآخر حتى ولو كان جاره يف الزنزانة، وهذا ل يحدث اإل يف اأق�شام التحقيق؛ وحتى يف 

اأق�شام التحقيق ت�شتطيع اأحياناً اأن تنظر يف وجه جارك يف الزنزانة، ولكن يف هذا العزل 

العن�رشي الذي لي�ص فيه قوانني ل ت�شتطيع اأن ت�شاهد من هو جارك، فاأّي عن�رشية 

يف  حتى  عليهم  تفر�ص  مل  قوانني  علينا  ويفر�شون  جتاهنا،  هوؤلء  يحمله  حقد   واأّي 

الدنيا  اأق�شام كبوت�شات الإبادة املزعومة، والتي مالأوا  اأ�شواأ حالتهم عندما كانوا يف 

من  اأ�شواأ  علينا  يار�شون  الآن  هم  وها  العامل!  ي�شتعطفوا  لكي  وعويالً  �رشاخاً  بها 

ذلك، بعيداً عن اأنظار العامل الظامل. الآن ويف هذا العزل، ومع �رشيك زنزانتي اجلديدة، 

�شتبداأ حكاية جديدة واأحداث جديدة، منها ما هو ممتع، ومنها ما هو ماأ�شاوي جداً. 

عزل رميون للمرة الثانية:

عن  لالإفراج  �شفقة  حدوث  نرتقب  زلنا  وما   ،2010 �شنة  بداية  يف  نحن  الآن 

الأ�رشى، وكانت ت�شلني با�شتمرار �شواء من خالل الأ�رشى الذين األتقي بهم، اأم من 

خالل زيارات املحامني اأنه لن حتدث �شفقة بدون اأن اأكون فيها، وهذا كالم اأكيد. لذا 

اأتغلب على كّل  العزل، ويجعلني  كنت مطمئناً، وكان هذا الأمر يخفف عني �شعوبة 

اإل  اأخبارهم  اأو معرفة  الأهل  الكامل من زيارة  احلرمان  له، وخ�شو�شاً  اأتعر�ص  ما 

نادراً. لذلك كانت متابعة الراديو وبرنامج الأ�رشى اأمراً اأ�شا�شيّاً عندنا، ننتظره بفارغ 



134

خم�سة اآالف يوم يف عامل الربزخ

ال�شب حتى ن�شمع �شوت الأهل، ونطمئن عليهم، وكم كان هذا البنامج عزيزاً علينا، 

جنل�ص، ن�شمع له بكل �شوق.

الآن اأ�شبح يل يف العزل ب�شكل م�شتمر بحدود �شبعة اأعوام متوا�شلة، مّرت علّي 

ال�شخ�شي  م�شتواي  على  حتى  جداً؛  قا�شية  حياتي  وكانت  وموؤملة،  �شعبة  ظروف 

�شيء  اأي  معي  يحدث  اأن  متوقعاً  طارئ،  لأّي  ال�شتعداد  دائم  اأكون  اأن  جمباً  كنت 

�شيء، فاأنا ل اأملك ما اأدافع به عن نف�شي �شوى قوة اإياين واإرادتي، اأمام اإدارة قمعية 

با�شتمرار  كنت  اإنني  حتى  �شيء،  كل  منها  ومتوقع  با�شتمرار،  ت�شتهدفني  حاقدة 

م�شتعداً لأ�شواأ الحتمالت اأن يتم قتلي يف هذه الزنازين باأّي طريقة، وطرقهم كثرية. 

معك  يحدث  �شيء  وكل  التهديد،  هذا  حتت  واأنت  اأعواماً،  تعي�ص  اأن  معي  ت�شوروا 

اأجلاأ  اهلل قوية،  اأن تكون عالقتي مع  اأحر�ص  لذلك كنت  اأنك قريب من ذلك،  ي�شعرك 

اإليه دائماً، اأ�شكو اإليه �شعفي وتعبي وحزين واأملي، طالباً منه اأن يحميني من �رشهم، 

وهو وحده القادر على ذلك. وكنت واهلل اأ�شعر بحفظه وحمايته من حويل، فهو الذي 

اأحدنا يف مثل هذه الظروف،  اأكب زاٍد يحتاجه  �شّبين على كل هذه الظروف، وهذا 

بدونه اأنت �شعيف جداً اأمام ما يلكونه من مكر وخديعة ولوؤم وعتاد وعدة. مع ذلك 

كنت اأجدين عندما حتدث م�شكلة اأ�رشخ، واأعربد، واأهدد، وكاأنني اأملك جي�شاً كامالً، 

وهذا كان �شبباً من الأ�شباب التي جعلتهم يحاولون ك�رشي بكل الطرق، ولكن اأّنى لهم 

ذلك مع رجال زاُدهم اإياٌن باهلل، ي�شل درجة التمني اأن ينالوا ال�شهادة يف اأي حلظة، 

اأمام كرامتي  لذلك مل يكن يخيفني كل مكرهم، ومل تكن حياتي ت�شاوي عندي �شيئاً 

عي�شى  حممود  اأمثال  املعزولني  اإخواين  جميع  وحال  حايل  هو  وهذا  نف�شي.  وعزة 

املغربي واأحمد  الهيجا،  اأبو  الأخ  العزل  ورفيق  العزيز  وال�شديق  املعزولني،   �شيخ 

وعبد اهلل البغوثي واأبو غ�شان والآخرين.

العزل �شاأعي�ص مع رفيق  حياتي هذه املرة كانت تختلف، فاأنا ولأول مرة يف هذا 

اأمور اأ�شا�شية يف احلياة  كاأبي غ�شان له توجهات تختلف عن توجهاتي، وخ�شو�شاً 

يف  جتربتي  كانت  ذلك  ومع  عندي،  اأ�شا�شي  �شيء  وهذا  باهلل،  والإيان  الدِّين  وهي 

احلياة مع الرفيق اأبو غ�شان جداً مميزة، فهو رجل وطني بامتياز، ويلك من الأدب 

والحرتام والثقافة والفهم ما يجعلك تتوافق معه، وهذا ما حدث. كانت حياتي معه 

اأكرث من رائعة، مل اأختلف معه اإل يف اأ�شياء ب�شيطة جداً لها عالقة باأنني كنت اأرف�ص 
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اأن يعمل �شيئاً يف الزنزانة �شواء اأكل اأم تنظيف لكب �شنه، ولكنه كان يرف�ص، وي�رش 

اأمام  اإحراجاً  يل  ي�شبب  كان  ما  وهذا  اأمنعه،  عندما  مني  ويغ�شب  ي�شارك،  اأن  على 

فر�شة  وجدها  وهو  التدخني،  من  وقلَّل  جداً،  راعاين  ذلك  ومع  يدخن،  كان  نف�شي. 

لكي يتخل�ص منه، وحتى زوجته اأم غ�شان متدحني لأنه قلَّل من التدخني. كنا نتحدث 

الفورة معاً، وناأكل معاً، وكان هو  اإىل  يف كل �شيء، نتناق�ص، نتفق، نختلف، ونخرج 

خبرياً يف �شنع املتبل )�شلطة الباذجنان( اأو قالية البندورة.

اأراد  التي  القهوة  غالية  اأن�شاها  ل  والتي  معي  حدثت  التي  اجلميلة  املواقف  ومن 

اإنني غ�شلت الأر�ص  اأن يعملها، وكانت تغلي وتفور على الأر�ص عدة مرات، بحيث 

يف غالية واحدة اأكرث من ثالث مرات، وبعدها طلبت منه باأ�شلوب ال�شحك: “دخيلك 

اليوم!”. كنا نت�شاعد يف كّل �شيء، فقد كان ياأتي لزيارته  اأريد قهوة  اأبو غ�شان ل  يا 

ر�شل معه ما اأريد، وهو كذلك كانت احلياة معه رائعة، مل اأ�شعر باأّي �شيق 
ُ
املحامي، فاأ

اأو اأّي عائق بخ�شو�ص عبادتي، فقد كان يوفر يل كل الأجواء املنا�شبة من اأجل ذلك، 

وحتى التلفاز كان من املحافظني جداً، واأمام الإدارة كان �شلباً جداً، مل ي�شتطيعوا اأن 

ينالوا منه. كنت يف داخلي اأمتنى له الهداية، وما زلُت وما زالت الذكريات بيننا جميلة 

نتحدث بها عندما نلتقي يف ال�شجون بعدما خرجنا من العزل، يف هذه الفرتة مل يكن 

يف ق�شم العزل اأ�رشى اأمنيون �شوانا، ويف الق�شم الثاين كان يتواجد عبد اهلل البغوثي، 

وكان يوجد �شجناء اآخرون جنائيون عرب ويهود.

اإننا مبا كنا منلكه من فهم ووعي مّكننا من اأن نعي�ص معاً حياة  اأ�شتطيع اأن اأقول 

جيدة على الرغم مما بها من �شعوبات، وعلى الرغم مما نحمله من معتقدات خمتلفة، 

ولكننا اأبناء وطن واحد، واأ�شحاب ق�شية واحدة، وعدونا واحد، وهذا يكفي لأن يجعل 

همنا واحداً، ويجعلنا ن�شتطيع التغلب على م�شاكل احلياة. يف هذه الفرتة �شمحوا يل 

30 عاماً، ولكنه ق�شى  بـ  ال�شجن، وحمكوم  الذي كان يف  اأكرم  اأخي  بالذهاب لزيارة 

اأعوام اعتقاله يف م�شت�شفى الرملة، واأ�شبح هناك ب�شكل دائم ممثالً لالأ�رشى، وكان 

واأدى  التحقيق  يف  معه  حدث  ما  ب�شبب  امل�شت�شفى  من  اخلروج  له  ي�شمح  ل  و�شعه 

م�شموح  وغري  نهائياً،  عنه  مقطوعاً  كنت  طبعاً  وانفجارها.  املثانة  خاليا  يف  تهتك  اإىل 

يل بزيارته واللتقاء معه، ومن خالل حمامي ا�شتطعت اأخرياً احل�شول على موافقة 

للذهاب اإىل زيارته.





الف�شل الثالث

العزل بطعم احلب
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اخرتت هذا العنوان لأن ما حدث معي يف هذه الفرتة لي�ص له معنى اإل هذا العنوان، 

اأ�شعب  يف  اأعي�ص  كنت  الذي  واأنا  حدوثه،  اأتوقع  كنت  ما  واآخر  �شيء،  اأغرب  لأنه 

الظروف، م�شتوعباً ما يحدث معي لأنني اأعلم جيداً اأهمية ما قمت به، واآذاهم! لذلك 

كنت نف�شياً مرتاحاً، ويف الوقت نف�شه م�شتوعباً ما يحدث معي، اأو ما قد يحدث معي، 

اأ�شبحت هذه حياتي اأتعامل معهم بالندية، وهم يحاولون النيل مني وك�رشي، واأنا 

كنت  ولو  اأ�شتطيعها،  التي  املقاومة  اأنواع  من  كنوع  واإغاظتهم  بل  ال�شمود،  اأحاول 

اأ�شتطيع فعل اأكرث من ذلك ما ق�رّشت. ومن اأ�شباب وجودي بالعزل، هو اأنني با�رشت 

وا�شتجبت  ال�شيف،  خالد  اأبو  الأخ  مع  وتوا�شلت  ال�شجن،  داخل  من  جهاديّاً  عمالً 

الغربية، وفعالً قمت  ال�شفة  املجاهدين يف  اأر�شلها يل يطلب و�شله مع  التي  لر�شالته 

بذلك، وعملت الالزم، واأو�شلته مع الكثري حتى اإنني فتحت له خّطاً مع جمموعة من 

اجلولن املحتل، واحلمد هلل مل يتمكنوا من اأخذ اأي كلمة مني.

مل  وقتها  لكنهم  الآن  ذلك  يعرفون  وهم  به،  اأحتدث  مرة  اأول  هو  الك�شف  وهذا 

تبحث  التي  املقاِومة  النف�شية  بهذه  اأعي�ص  زلت  وما  مني،  اعرتاف  نزع  ي�شتطيعوا 

اأّي طريقة من اأجل موا�شلة عملي اجلهادي لدرجة اإغاظتهم. كنت اأراه طريقتي  عن 

اجلديدة للمقاومة والنت�شار عليهم، منتظراً اأن ياأتي اهلل بالفرج القريب حتى اأعود اإىل 

�شاحات الوغى جندّياً جماهداً ملوا�شلة جهادي حتى األقى اهلل، واأنا على ذلك، وهذا ما 

اأخبتهم به يف لقاء حدث معي بعد خروجي باأعوام من العزل النفرادي يف �شنة 2018 

يف التحقيق. فقد اأخذوين اإىل التحقيق على اإثر اإم�شاكهم بـ“ذاكرة” بها �شور لالأ�رشى 

كنا نريد اإخراجها مع اأحد املفرج عنهم، وعلى ما يبدو اأنهم ا�شتبهوا به، فاأخذوه اإىل 

التحقيق ف�شاموه �شوء العذاب، فاعرتف، فاأخذوين اإىل التحقيق.

وهناك كانت فر�شة للجلو�ص، واحلديث حول ما متلكه حما�ص الآن من جنود، يف 

اأجواء اأقرب اإىل اأجواء العائلة يف هذه اللقاءات، ونحن نتحدث، وكان حويل كل �شباط 

ال�شاباك، وعلى راأ�شهم م�شوؤول ق�شم غزة حتدثنا عن ال�شنوار، وكم يرونه كارثة لهم، 

�شاألوين  بالإفراج عنه،  اأخطاأوا  اأنف�شهم  به، وب�شخ�شيته، ويرون  وكم هم مهتمون 
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حتى  مِلَ  واإل  جثث،  عن  عبارة  حما�ص  متلكه  ما  اأن  واّدعوا  حما�ص،  متلكه  ما  حول 

الآن مل تعلن عن �شيء، ومل ُتظهر �شيئاً! اأخبتهم اأن هذه املعلومة اأكيد ل يلكها اأحد 

اأعتقد  اأملك معلومة كهذه، ولكنني  اأنني ل  ال�شاأن، واأكيد  اأ�شحاب  �شوى الأ�شخا�ص 

جازماً اأن حما�ص متلك اأحياء، هذا ما �رّشحت به ب�شكل وا�شح، واأنكم قد تعاملتم مع 

ال�شنوار �شابقاً، واأنتم تعرفون عقليته، فهو ل يريد اأن يعطيكم فر�شة لأن ت�شاوموا، 

اأجل  من  باهظة  اأثماناً  �شيدّفعكم  اأنه  لدرجة  ا�شم،  اأي  على  تعرت�شوا  اأو  تناوروا،  اأو 

معلومة، فكيف بال�شفقة! �شاألوين: هل اأنت متفائل بالفرج؟ قلت لهم: اأكيد واأنا على 

قالوا:  لكم!  ن�شيحة  يل  ولكن  الأوىل!  ال�شفقة  يف  حدث  ما  يتكرر  ولن  ذلك،  من  يقني 

ماذا؟ قلت لهم: اأن�شحكم اأن ت�شعوا بكل ما ت�شتطيعون، واأن ت�شتخدموا نفوذكم لكيال 

يتم الإفراج عني، ا�شتغربوا ب�شكل كبري بحيث كان ذلك ظاهراً على وجوههم. قلت 

لهم: اأولً اأنا �شاأخرج لي�ص مبوافقتكم، وهذا اأكيد، يعني خروجي اإن مّت �شيكون رغماً 

عنكم وفقاً لل�شفقة التي �شتحدث، ولكن واهلل اإن خرجت لأجعلّن الدنيا عليكم جهنّما، 

وكاأن على روؤو�شهم الطري. وحتدثنا عن عن�رشيتهم، وما فعلوه بنا كاأ�رشى، وعن 

اأعوام العزل بحيث مل يرتكوا لنا باباً اإل اأن نت�رشف معهم بهذه الطريقة، وكانت كل 

يوم خالل هذا التحقيق حتدث معنا لقاءات نتحدث عن هذه الأو�شاع، وقد �شاهدت 

عب مقاطع الفيديو كم هي الأ�رشار التي حلقت بهم ب�شبب الباللني احلارقة، وكم هذا 

الأمر مزعج لهم جداً بحيث ل ي�شتطيعون اإيجاد حّل له.

نعود ملو�شوع العزل واحلّب، ما ق�شدته اأن حياتي هكذا كانت مبجمة من ِقبَلي، 

اأعرف و�شعي جيداً، ومتوافق يف حياتي مع هذا الو�شع ال�شعب، اأما ما حدث معي 

فلم يكن يف البال، ومل يكن يف داخل ح�شاباتي، ولكنه القدر الذي كتب يل ذلك، وكان 

فقد  العزل،  هذا  يف  قوة  تزيدين  حتى  حياتي،  يف  اأدخلها  اهلل  من  رحمة  هو  حدث  ما 

ُي�شمح لهم مرات  الذين  املحامني  ال�شجون ومع اخلارج من خالل  كان توا�شلنا مع 

بزيارتنا، ومرات ل ُي�شمح لهم. كان يف هذه الفرتة امل�شوؤول عنا يف داخل ال�شجون، 

اأو الذي يتابع ملفنا واأخبارنا كمعزولني الأخت اأحالم التميمي التي انتُخبت يف الهيئة 

رئي�ص  وقتها  وكان  الأخوات،  عن  ال�شجون  يف  حما�ص  حركة  لأ�رشى  العليا  القيادية 

الهيئة يف ال�شجون الأخ يحيى ال�شنوار، وقد متّ تكليف اأحالم التميمي مبتابعة ملفنا 

خمطوبة  الفرتة  تلك  يف  كانت  اأحالم  والأخت  طلبها،  هذا  وكان  املحامني،  خالل  من 
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لبن عمها امل�شجون واملحكوم باملوؤبدات، وهو من اأ�رشى فتح، وا�شمه نزار التميمي، 

اأُفرج عنهم يف �شفقة وفاء الأحرار، ويعي�شون يف الأردن،*  وق�شَّتهم معروفة، وقد 

ونتمنى لهم اخلري، واأن يرزقهم اهلل الذرية ال�شاحلة، اإنه على ذلك لقدير.

اأخبارنا، وكثرياً  تتابع  اعتقالها كانت تعمل ك�شحفية، وكانت  اأحالم قبل  الأخت 

واأ�شبحت  الق�شام،  كتائب  اإىل  لنتمائها  معتقلة  هي  والآن  عنا،  تقارير  كتبت  ما 

م�شوؤولة عن ملفنا، لذلك كانت ت�شلنا ر�شائلها من خالل املحامني، وهي غري ُم�شدِّقة 

تقارير �شحفية عن  ت�شمع عنهم، وتكتب  الذين كانت  النا�ص  اأنها تتحدث مع هوؤلء 

بطولتهم، لذلك كانت على ا�شتعداد لأن تخدمنا با�شتمرار، وتر�شل لنا اأخبار الأهل 

من خالل املحامني، وقد تعّودنا على ر�شائلها املليئة باملدح.

املحامية  لزيارتي  جاءت  وكالعادة   ،2010 �شنة  يف  العزل،  هذا  اأيام  من  يوم  ويف 

املعروفات  املحاميات  اأ�شهر  من  وهي  العي�شاوي،  �شريين  املنا�شلة  الفا�شلة  الأخت 

عند الأ�رشى ملِا قدمته من خدمات وم�شاعدات لنا اأدى اإىل اعتقالها عدة مرات، فهي من 

بيت منا�شل، وجميع اإخوانها منا�شلون ومعتقلون وينتمون للجبهة الديوقراطية، 

جاءت لزيارتي كالعادة، واإذا بها حتمل ر�شالة من اأحالم التميمي، ولكن هذه الر�شالة 

علّي  تتمنى  واملدح  وال�شالمات  التحية  فبعد  اآخر،  مو�شوع  عن  تتحدث  املرة  هذه 

لأن  حياتي،  �رشيكة  اختيار  يف  ت�شارك  باأن  لها  اأ�شمح  واأن  كاأختي،  اأعّدها  اأن  اأحالم 

اأمثايل يجب اأن يكون ارتباطه غري تقليدي كما حدث معها ومع ابن عمها نزار. حتى 

اإجناز  عن  واحلديث  مفاو�شات،  اأيام  يف  اأننا  وخ�شو�شاً  طبيعي،  الأمر  اللحظة  هذه 

�شفقة قريباً، فاأر�شلت لها ر�شالة اأ�شكرها، واأوؤكد لها اأنها اأختي واأعّز، وهي تاج على 

عندي  لي�ص  تريدين،  مبا  تقومي  اأن  يكنك  كربنا،  اهلل  فّرج  اإن  اهلل  وباإذن  روؤو�شنا، 

اأن هناك  اأعلم  اأكن  اأن املو�شوع قد انتهى، ومل  مانع، بل ي�رشفني ذلك. وهكذا راأيُت 

ق�شة وراء هذه الر�شالة، اأو كما يقال: “طبخة تطبخ”، فاأنا كنت “غايب طو�شة” عن 

اأي �شيء. 

زنزانتي،  اإىل  ورجعت  ب�شاطة،  وبكل  الب�شيط،  ردي  واأر�شلت  الزيارة  انتهت 

اإىل غ�شان  اأبو  والرفيق  اأنا  نقلي  متّ  الزيارة  هذه  من  فرتة  وبعد  الأيام   وم�شت 

مّت اإبعاد الأ�شري املحّرر نزار التميمي من الأردن �شنة 2020.   *
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يتواجد  يكن  ومل  �شيئة،  وزنازينه  �شيئاً،  هو  كما  وكان  )اإي�شل(،  ال�شبع   بئر  عزل 

اإىل نقلونا  وبعدها  اأ�شبوعني،  العزل  هذا  يف  مكثنا  وقتها  غرينا.  اأمني  �شجني   اأي 

عزل هوليكدار مبنطقة بئر ال�شبع نف�شها، لأنه �شيتم ت�شليح ال�شجن، وفعالً دخلنا 

اأجروا  فقد  اأو�شع،  الزنازين  كانت  املرة  هذه  ولكن  اأعرفه،  الذي  هوليكدار  �شجن 

اأ�شبحت  وبذلك  زنزانتني،  يف  زنازين  ثالث  كل  وجمعوا  الزنازين،  داخل  اإ�شالحاً 

الزنزانة اأو�شع قليالً، واأ�شبح لها حمام ودورة، ومنف�شالن ولهما باب، واأ�شبحت 

اأنا  اإل  اأمنيّون  اأي�شاً، ومل يكن يف هذا العزل �شجناء  اأف�شل من ال�شابق قليالً واأو�شع 

والرفيق اأبو غ�شان. كانت حياتنا عادية ل جديد فيها، وكانت لنا عالقة مع ال�شجناء 

الفورة،  �شاحة  يف  لهم  ن�شعه  الذي  بالدخان  ون�شاعدهم  معهم،  نتحدث  اجلنائيني 

�شابقاً عنه  حتدثت  الذي  ال�شجني  العزل  هذا  يف  وكان  ياأخذونه،  لها  خروجهم   وعند 

)ف. خ.( الذي كان كثري ال�شّب علينا، لكن هذه املرة كان اأهداأ، �شاعدناه بقدر ما ن�شتطيع 

بالدخان، واأغرا�ص الكنتينا حتى نرتاح من م�شباته. ولكن العزل هو العزل بقوانينه 

الأبواب من  الأ�رشى اجلنائيني، وَطرقهم على  ِقبل  املتوا�شل من  ال�شيئة، وال�رشاخ 

اأجل احل�شول على �شيجارة، وكان با�شتمرار ينالنا الكثري من امل�شبات، وهذا اأ�شبح 

اأمراً عادّياً، ومع الفرتة تعّودنا عليه، بحيث اأ�شبحنا ن�شمع م�شبّات علينا، ونتجاهل 

كاأننا مل ن�شمع، لأننا ل ن�شتطيع جماراتهم يف ذلك، وهذا اأف�شل.

كاملعتاد،  لزيارته  خرجت  عابدين،  حممد  املحامي  لزيارتي  جاء  الفرتة  هذه  يف 

التميمي،  اأحالم  الأخت  من  خا�شة  ر�شالة  يحمل  به  واإذا  والرتحاب  ال�شالم  وبعد 

وكانت  اأقراأ،  وبداأُت  اأمامي،  وو�َشعها  الر�شالة،  بداخل  ما  ملعرفته  ي�شحك  وكان 

ا�شمها فتاة  عن  حتدثني  اأحالم  الأخت  كانت  فقد  حياتي.  يف  املفاجاآت  اأكرث   من 

غفران زامل عندها يف ال�شجن و�شلت منذ فرتة حمكومة ع�رش �شهور، والإفراج عنها 

العمل الإعالمي مع حركة حما�ص  الفتاة معتقلة بتهمة  اأو ثالثة، هذه  خالل �شهرين 

يف ال�شفة الغربية، وحتّدثني عن موا�شفات هذه الفتاة وعمرها وعن كل �شيء عنها، 

والأهم من ذلك اأن هذه الفتاة قد وهبت نف�شها من اأجل الرتباط بي، وهي متعلقة بي 

اأو�شاعي  اأخباري، وعلى ا�شتعداد لالرتباط بي، وهي تعرف كّل  منذ زمن، وتتابع 

من  نف�َشها  وَهبت  “قد  عبارة:  وكتبت  بي،  الرتباط  على  ُت�رّش  ذلك  ومع  وظرويف، 

منا�شبة،  وهي  لذلك،  جدارة  فيها  وترى  يل،  �رشيكة  اأحالم  اختارتها  وقد  اأجلَك”. 

واأمثايل يجب اأن يكون ارتباطهم غري تقليدي، لأن حياتهم غري تقليدية، وتطلب مني 
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“اإياك اأن تخاطبها كما تخاطبني  اأن اأر�شل لها ر�شالة مع املحامي، وت�شع مالحظة: 

باأختي”، لأنني كنت اأرد على ر�شائل اأحالم باأختي الفا�شلة.

كان هذا اأغرب عر�ص قد و�شلني، فقد كان اأمراً غري متوقع ومل اأكن اأفكر به نهائياً، 

وعلى الرغم من تاأثري بر�شالة اأحالم، وكانت �شاحبة قلم بليغ يف ر�شائلها، وجدت 

نف�شي يف “حي�ص وبي�ص”، “ملخوم”، ماذا اأفعل، كيف اأت�رشف! خرجت من �شمتي 

َتْعِر�شه،  ما  اأرف�ص  اأحالم  اإىل  ر�شالتي  املحامي  على  واأمليت  حلظات،  ا�شتمر  الذي 

ب�شبب و�شعي وظرويف ال�شعبة جداً التي ل ينا�شبها هذا الرتباط، حر�شاً على الفتاة، 

ولكيال اأظلمها. فقد كنت متزوجاً قبل اعتقايل ملدة اأ�شبوع، وبعد العتقال وحدوث ما 

اأن  يل  فكيف  معي،  ُتظلم  ولكيال  عليها،  حر�شاً  ال�شابقة  زوجتي  عن  انف�شلت  حدث 

اأكرر الأمر ثانية! وهذا م�شتحيل، وكتبت لغفران ر�شالة اأ�شيد بها، واأقّدر ت�شحياتها، 

واأنني لو كنت يف و�شع طبيعي فلن اأفكر دقيقة، و�شاأرتبط بها فوراً، ولكن و�شعي ل 

ي�شمح، متمنياً لها التوفيق والنجاح يف حياتها. هذا كان رّدي، و�شلمت على املحامي، 

الرفيق لحظ  وقد  يحدث،  فيما  مفكراً  �شارحاً  الذهن  �شارَد  زنزانتي  اإىل   وعدت 

يل،  بالن�شبة  املو�شوع  وانتهى  حدث،  مبا  اأخبه  مل  ولكنني  ذلك،  علّي  غ�شان  اأبو 

واأغلقُت ال�شفحة، وُعدنا حلياتنا وروتينها القاتل يف هذا العزل؛ نتحدث، نتابع التلفاز، 

اإىل الزنزانة  اأمار�ص الريا�شة ملدة �شاعة، ونعود  اإىل الفورة،  اأخرج  وكّل يوم �شباحاً 

قدرنا،  فهذا  حراك،  بدون  جال�شني  متوا�شلة  �شاعة  وع�رشين  ثالثاً  فيها  نبقى  التي 

واحلمد هلل على ذلك، وننتظر فرج اهلل.

فاأنا كنت كّل  العادة،  اآخر، ومل تكن هذه  اأ�شبوعني جاء لزيارتي حماٍم  ولكن بعد 

�شهر اأو �شهرين ياأتي لزيارتي حماٍم، والآن الأمور تغرّيت، خرجُت للزيارة، وكانت 

هذه املرة املحامية وفاء من القد�ص، وهي تعرفني جيداً، وكانت حتمل ر�شالة طويلة. 

واملفاجاأة اأن الر�شالة هذه املرة كانت من غفران نف�شها، تتحدث معي ب�شكل واٍع عن 

دور املراأة، واأن قرارها هذا قرار مدرو�ص، ولي�ص قراراً عاطفياً اأو مت�رشعاً، واأن هذه 

حياتها، واأنها قد اختارت اأن تعي�ص معي، وكالم كثري حول ذلك. كنت يف داخلي واأنا 

الوقت  ويف  عني،  وبحثت  بحايل،  اهتمت  التي  الفتاة  بهذه  جداً  �شعيداً  ر�شالتها  اأقراأ 

اأبواب  على  الآن  اأننا  لها  كتبت  لذلك  �شعباً،  موقفي  كان  يطاوعني،  ل  عقلي  نف�شه 

�شفقة، وباإذن اهلل �شيكون الفرج، واإن كتب اهلل يل الفرج ف�شاأرتبط بك، وهذا �رشف يل، 
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ويكفيني هذه الروح، وهذا ال�شتعداد للت�شحية من ِقبلك. ويعلم اهلل اأن ر�شالتها كان 

لها اأكب التاأثري على نف�شي؛ هذه املرة وجدت نف�شي اأتعامل مع املو�شوع ب�شكل جّدي، 

وبداأت اأفكر فيه. لذلك عندما جاء ال�شليب هذه الفرتة لزيارتي كتبت ر�شالة اإىل الأهل 

اأَرها واأعرف عنها كل �شيء من خالل ر�شالة  يف غزة اأحّدثهم عن هذه الفتاة التي مل 

والدتي  من  طلبت  لذلك  عني.  اأفرج  حال  يف  بها  الرتباط  بقراري  واأخبتهم  اأحالم، 

من  وطلبت  عنها،  الإفراج  موعد  واأعطيتهم  معها،  تتوا�شل  واأن  روؤيتها،  حتاول  اأن 

الأهل اأن يبقى الأمر يف طّي الكتمان. طبعاً الأهل عندما و�شلتهم ر�شالتي ا�شتهجنوا 

ذلك، ويف لقاء للوالدة حتدثت عن هذا الأمر، وكيف كانت ردة فعلها عندما و�شلتها 

ر�شالتي، فلقد عّدتني جمنوناً، واأن العزل قد اأّثر على عقلي، اأو اأنني م�شحوك علّي، 

واأن هذه الفتاة جا�شو�شة من ِقبل اليهود، وقد ح�رشت هذا اللقاء بعد خروجي من 

العزل وكان ُم�شحكاً جداً. مل اأ�شتطع اأن اأحتدث مع اأحد يف الأمر، اأو مل اأجد عندي اأحداً 

اأحدثه، اأو اأ�شمع راأيه، لذلك بقي الأمر يف داخلي يف هذه الفرتة.

غلمة اأبو  عاهد  الرفيق  ومعه  العبد(،  )اأبو  الهيجا  اأبو  جمال  الأخ  عندنا   و�شل 

ولكن  ذلك،  يل  يرّتب  اهلل  اأن  وراأيُت  الأمر،  على  اهلل  وحمدت  معاً  وكانوا  قي�ص(،  )اأبو 

لوحدي،  ريون  عزل  اإىل  منقول  اأنني  الإدارة  اأخبتني  لو�شولهم  نف�شه  اليوم  يف 

ورّتبت معه اأن يوكل الأمر لأم العبد زوجته لكي ت�شاأل عن الفتاة، وعن اأهلها وعن كل 

�شيء، وطلبت راأيه. واأعطيت الر�شالة للرفيق اأبو غ�شان لكي يعطيها له غداً يف الفورة، 

وذلك يف و�شعها يف مكان يف الفورة، وعندما يخرج اأبو العبد اأبو الهيجا ياأخذها. ويف 

ال�شباح، غادرتُ و�شلمتّ على الرفيق اأبو غ�شان، وكانت اآخر كلماتي له ق�شة اإ�شالم 

 w شيدنا خالد بن الوليد والعبارة التي اأر�شلها له اأخوه والتي كان يقولها الر�شول�

“لي�ص مثل خالد من يجهل الإ�شالم”، وقلت للرفيق اأبو غ�شان: لي�ص مثلك من يجهل 
الإ�شالم، ووّدعته ومن بعيد �شلّمت على اأبو الهيجا، وعلى عاهد، وغادرت راجعاً مرة 

ثالثة اإىل عزل ريون.

اإىل عزل رميون من جديد:

بالأحداث، وخ�شو�شاً  ال�شنة مليئة  2010، وقد كانت هذه  �شنة  بداية  ما زلنا يف 

العزل بعدما فت�شوا كل  الذي حدثتكم عنه. و�شعوين يف زنزانة يف ق�شم  هذا احلدث 

�شيء كالعادة، وخ�شو�شاً ج�شدي، و�شادروا كل اأغرا�شي التي بداأُت اأ�شتغني عنها 
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حتى يخف حملي يف اأثناء التنقالت، وخ�شو�شاً اأنني غري م�شتفيد من هذه الأغرا�ص، 

املرة  الأغرا�ص. هذه  املالب�ص والكتب وباقي  القليل من  بالقليل  اإل  ي�شمحون  فهم ل 

وجدت عندي يف الق�شم الأخ القائد عبا�ص ال�شيد )اأبو عبد اهلل(، وكان له فرتة يف العزل 

معاقباً، وكنت �شعيداً باحلديث معه، ومعرفة اأخباره واأخبار ال�شفقة، وقد اأخبين اأن 

يف الق�شم الثاين من العزل الأخ يحيى ال�شنوار )اأبو اإبراهيم( ففرحت جداً، فلقد كنت 

م�شتاقاً له جداً. خرجت للفورة، وبال�شدفة كان هو اأي�شاً يف الفورة الثانية، يف�شلنا 

جدار عاٍل، لكننا ن�شتطيع احلديث، حتدثنا عن كّل �شيء، وحدثته عن العزل، و�شاألته 

اإخراجنا، وحّدثني عن و�شع الأ�رشى،  اأجل  ملاذا حتى الآن مل تقوموا بخطوات من 

يتم  اأن  يكن  ل  العزل  من  اإخراجنا  لأن  كبري،  باإ�رشاب  القيام  على  اتفاقهم  وعدم 

بّد  ل  لذلك  الإدارة،  اأق�شد  نهائياً،  العزل  من  اإخراجنا  يرف�شون  فهم  ذلك،  دون  من 

اأنها  د يل  اأكَّ التبادل، والتي  اأخبار �شفقة  من خطوات كبرية، لكن اجلميع م�شغول يف 

اأن تتم بدون الإفراج عني، وعن جميع املعزولني، وهذا كالم  قريبة، والتي ل يكن 

اأكيد. حدثته عن ق�شتي مع غفران، وما حدث معي، وكيف جرت الأمور، وكان راأيه 

عدم ال�شتعجال، والرتوي والنتظار بعد الإفراج، وكان هذا احلديث الأول والأخري، 

الأخ اأي�شاً  العزل  ق�شم  يف  عنده  كان  الأق�شام،  اىل  وعاد  العزل،  من  اأخرجوه   فقد 

التوافق  اإليها، وهذا  الفورة وقت خروجه  اأحتدث معه يف  البغوثي، وكنت  اهلل  عبد 

يتم بال�شدفة، غري مرتب.

اأبو غ�شان، ومّت  اأيام معدودة من و�شويل اإىل ريون جاء مرة اأخرى الرفيق  بعد 

الر�شالة  اأعطى  اأنه  الزنزانة، وعدنا من جديد نعي�ص معاً، واأخبين  و�شعه عندي يف 

لأبو العبد اأبو الهيجا، وبعد اأ�شبوع من جميء اأبو غ�شان جاء الرفيق عاهد اأبو غلمة، 

زنزانتهما  وكانت  معاً،  وو�شعوهما  همام(،  )اأبو  النت�شة  جمال  حممد  الأخ  ومعه 

الذي  التجمع  هذا  كان  با�شتمرار؛  معهم  احلديث  من  مّكننا  وهذا  زنزانتنا،  بجانب 

اأمام الإدارة، وكانت خطواتنا  يحدث كل فرتة يخفف علينا �شعوبة احلياة، ويقوينا 

فقد  جيدة.  باملعتقلني  عالقتنا  اأي�شاً  وكانت  م�شبوطة،  اأي�شاً  واحتجاجاتنا  موّحدة، 

كان عندنا �شجني جنائي يهودي ل يهداأ، دائم ال�رشاخ وال�شب وال�شتم، ول ي�شمح لنا 

باحلديث فيما بيننا، طلبنا من الإدارة اإخراجه من بيننا، لكنهم رف�شوا ذلك، ومل يكن 

اأمامنا �شوى ال�شب عليه، وخ�شو�شاً اأننا ل ن�شتطيع الإم�شاك به، فكل منا يف زنزانة 

مغلقة، وكل اإجراءات الإدارة قائمة على عدم و�شولنا لبع�ص.
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من  اأحد  به  يعلم  ل  غفران،  مبو�شوع  حمتفظاً  وبقيت  كاملعتاد،  حياتنا  ا�شتمرت 

حويل. ويف اإحدى الأيام اأخبين الرفيق عاهد اأنه ا�شتمع لبنامج الأ�رشى الذي ياأتي 

على اإذاعة اأمواج، وقد متّ الإفراج عن الأ�شرية غفران زامل، وقد حتدثْت عن الأ�رشى 

والأ�شريات، واأر�شلت �شالماتها للجميع، وخ�شتني بالذكر اأنا واأخي اأكرم. وقد كان 

خباً عادياً، فدائماً يحدث مثل ذلك ول غرابة به، ولكن بعد اأيام من هذا اخلب الذي 

اأخبين به الرفيق عاهد على م�شمع اجلميع، ونحن ن�شتمع لبنامج الأ�رشى كاملعتاد، 

والذي ي�شمعه اجلميع، حتّدثت الوالدة، واأر�شلت يل �شالماتها، واإذا بها توجه ال�شالم 

لالأ�شرية املفرج عنها غفران، وكانت قد ح�رشت مقابلة معها على قناة الأق�شى بعد 

الإفراج عنها، واأعجبت بها وبحديثها، لذلك اأخذت ت�شكر بها، وتدعو لها. وكان هذا 

وال�شتف�شارات،  الأ�شئلة  وبداأت  �شيئاً،  هناك  اأن  املعزولني  جميع  �شعر  وقد  ملفتاً، 

ووجدُت نف�شي وقد حدثتهم مبا حدث بالتف�شيل، وا�شتمعوا جميعهم لقويل وطلبت 

منهم ال�شت�شارة، وكان اجلميع مع الأمر ما دام هي موافقة ومقتنعة، وهذا �شّهل علّي 

الإذاعة موافقة  الوالدة على  اأن كالم  باملو�شوع. وراأيُت  امل�شي  الأمر، و�شاعدين يف 

اأعرف ماذا فعل اأنني ل  اأجد طريقة للتقدم، وخ�شو�شاً   من قبلها، ولكن مع ذلك مل 

اأبو الهيجا، ومل ي�شلني منه �شيء، وكنت قد ا�شتخرت اهلل يف ذلك، واإذا بهم يخبونني 

اأنني خارج اإىل حمكمة خا�شة يف تل اأبيب، وكان الأمر غريباً جداً: ملاذا، وما ال�شبب! 

وفعالً خرجُت للمحكمة.

حمكمة الوليات املتحدة الأمريكية:

نحن املعزولون عندما نخرج اإىل املحاكم يتم اأخذنا لوحدنا، ي�شعوننا يف زنازين 

مّت؛  ما  هذا  وفعالً  اأحداً،  نرى  ول  اأحد،  يرانا  ل  حتى  البو�شطة،  داخل  لنا  اأعدوها  قد 

و�شعوين يف البو�شطة يف مكان العزل، ومن ثقوب الزنزانة كنت اأ�شاهد باقي الأ�رشى 

وهم ي�شعدون اإىل البو�شطة. وبعد �شعود اجلميع بقيت البو�شطة واقفة فرتة طويلة، 

وقد  بع�شهم،  مع  يف البو�شطة  املتواجدين  الأ�رشى  على  املناداة  من  مكنني  وهذا 

وال�شديق الأ�شري  معهم  اأن  واأخبوين  فعرفوين،  با�شمي  اأخبتهم  وقد   �شمعوين 

الأحرار،  وفاء  �شفقة  يف  عنه  املفرج  الأ�شري  اأخو  وهو  حمزة(،  )اأبو  دودوين  عايد 

وع�شو املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص وم�شوؤول ملف الأ�رشى الأخ مو�شى دودين 

اأيام اعتقايل الأول، عندما كان  التقيت به  اأبو حمزة �شديقاً قدياً  )اأبو حممد(. وكان 

وبعد  وفعالً  وحمرتم،  فا�شل  رجل  اأنه  واأعرف  العتقال،  هذا  قبل  اإدارياً  معتقالً 
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ثته مبو�شوع غفران، وطلبت منه تويل الأمر،  اأخباره، حدَّ ال�شالمات عليه، ومعرفة 

باأن ي�شلها مع  والتوا�شل معها، والتاأكد من ق�شدها، واأن يتفاهم معها، واأن يعمل 

اأن الأمر عنده، و�شيقوم بالالزم، وراأيُت  اأخبين  الأهل حتى تتعرف عليهم، وفعالً 

اأن ما حَدث توفيٌق من اهلل.

زنازين  يف  و�شعوين  مرة،  لأول  اأدخلها  التي  املحكمة  اإىل  اأخذوين  وفعالً 

 املحكمة، واإذا باأبناء ق�شيتي بجانبي: وهم اأكرم القوا�شمي، وهو ما زال يف ال�شجن،

ملاذا  يعرف  ل  وجميعهم  الأحرار،  وفاء  �شفقة  يف  عنه  اأُفرج  وقد  الرازم،  واأين 

اأمام حمامني  بي  واإذا  املحكمة،  اإىل  واأخذوين  بعد فرتة ق�شرية طلبوين،  اأح�رشونا. 

والتي  الأمريكية،  العائالت  بع�ص  ِقبل  من  مكلَّفون  وهم  اأمريكا،  يف  مكاتب  يثّلون 

اأمريكية  اأبناوؤها يف العمليات ال�شت�شهادية، وهم يهود ولكن يحملون جن�شيات  ُقتل 

املحكمة قا�شية  اأمريكي، مكلَّفون برفع ق�شية، وحماكمتي، وكانت يف  وجواز �شفر 

وخرَجْت.  الأمريكية،  للمحكمة  الأمر  �شلّمت  وبعدها  اجلل�شة،  افتتحت  يهودية 

وكانت هذه املحكمة مو�شولة مبا�رشة مع قاعة املحكمة يف اأمريكا عن طريق الفيديو 

كونفرن�ص )نظام موؤمترات الفيديو( Video Conference، وبداأت حماكمتي، وكانت 

تتواجد مرتجمة.

ا�شتدعوين  الأوىل،  العزلة  يف  كنت  عندما  اعتقايل،  بداية  يف  الأمر،  هذا  قبل  وكان 

اآي(  بي  )اأف  الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب  تابعني  حمققني  هناك  ووجدتُ  للتحقيق، 

معي،  حتقيقاً  اأجروا  وقد  الأمريكي،   Federal Bureau of Inves tigation )FBI(

واتهموين بقتل اأمريكان كانوا يف احلافالت التي ُفّجرت، واأن الأهايل هناك ل يطالبون 

بتعوي�ص، بل يطلبون اإح�شاري اإىل اأمريكا، وحماكمتي يف اإحدى الوليات، وتطبيق 

يحدث  ما  والآن  الولية،  تلك  قانون  ح�شب  على  الكهربائي  بالكر�شي  الإعدام  حكم 

عزل  يف   2003 �شنة  العزل  هذا  بداية  يف  كنت  عندما  و�شبقه  الدور.  لهذا  تكميل  معي 

�شطة، متّ تقدمي طلب من قبل �شيناتور اأمريكي من خالل وزارة العدل يف اأمريكا اإىل 

وزارة العدل يف دولة الكيان يطلبون ت�شليمي لهم، ليتم اإعدامي هناك، وهذه املحكمة 

اإىل  اإح�شاري  ي�شتطيعون  وقت  اأي  ويف  اأنهم  واأخبوين  ذلك،  تثبيت  اأجل  من  كانت 

اأمريكا، يوجد بحقي حكم جاهز بالإعدام بالكر�شي الكهربائي.
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هذا ما متّ ن�رشه يف ال�شحف التي اأح�رشوها اإيلّ يف عزل �شطة حتى اأرى اخلب، على 

الرغم من اأنهم كانوا ينعون عني كّل ال�شحف، لكن هذه ال�شحيفة التي كان فيها هذا 

اخلب اأح�رشوها عندي ب�شكل خا�ص للتاأثري النف�شي علّي من اأجل حتطيم معنوياتي، 

وبعدها اأرجعوين يف اليوم نف�شه اإىل عزل ريون، وقد حّدثت اجلميع مبا جرى يل. 

اإجراءات اخلطوبة:

�شعوبات،  كلها  وحياة   ، وهمٌّ عزٌل،  م�شاعري:  عن  التعبري  اأ�شتطيع  ل  �شدقاً 

الوقت  ويف  بحقي،  اإعدام  وحكم  جديدة،  وحمكمة  وتنكيل،  �شيء،  كل  من  وحرمان 

نف�شه خطوبة، وم�شاعر واأحا�شي�ص! خليط من امل�شاعر، وكاأن اهلل �شبحانه وتعاىل قد 

جعل هذا الأمر يدخل حياتي رغماً عني حتى يكون فيه التخفيف عني، وفعالً هذا ما 

كان، فقد اأن�شاين هذا الأمر كّل همومي، و�شعرت بنافذة اأمل قد ُفتحت يل من جديد، 

وقد اأعادين هذا الأمر من جديد للحياة، وكان هذا بف�شل اهلل، وبرتتيب منه �شبحانه، 

لي�ص يل عالقة به، واحلمد هلل على كل هذا احلال.

التي خا�شت نقا�شاً  اأهلي وغفران،  التوا�شل بني  مّت  اأنه  يف اخلارج، علمُت لحقاً 

اأهلها لإقناعهم بالأمر، ومل يكن الأمر �شهالً، ولكنها ا�شتطاعت فر�ص ما  طويالً مع 

تريد، واإقناعهم بقرارها. لذلك توا�شل اأهلي مع اأهلها ومتت قراءة الفاحتة بينهما عب 

اأم عبد اهلل الأخت زهراء  الهاتف، وهذا ما علمُت به لحقاً من خالل زيارة للمحامية 

التي كنت اأعرفها جيداً، وكانت تعرف غفران جيداً، فقد زارتها عدة مرات، وتربطها 

يل  وت�رشح  لها،  كاأخ  معي  تتعامل  اأن  منها  طلبُت  زارتني  وعندما  بغفران،  �شداقة 

بالتف�شيل كل �شيء عن غفران، وخ�شو�شاً موا�شفاتها، وفعالً �رشحْت يل كّل �شيء، 

وهذا جعلني اأوافق على هذه الرتباط، وحترَّكت الأمور على الرغم من اتفاقنا اأن ل 

يحدث �شيء اإل بعد الإفراج عني، لكنه قدر اهلل. اأر�شلُت لغفران رداً على ر�شالتها التي 

اأخبْتني فيها مبا حدث مع اأهلها، وبتوا�شلها مع اأهلي وقراءة الفاحتة، وطلبُت منها 

اأنني �شاأوكل  الأحمر وكالة، حتى يتم توقيعها، واأخبتها  ال�شليب  اأن تر�شل يل مع 

ال�شيخ حامد البيتاوي رحمه اهلل نيابة عني لكي يقوم باإجراءات كتب الكتاب اأو عقد 

الوكالة وّقعُت  ال�شليب، وكان يحمل  عندما جاء  ال�رشعية. وفعالً  املحكمة  القران يف 

عليها، ووقّع عليها �شهود كل من الأخ عبا�ص ال�شيد )اأبو عبد اهلل(، والرفيق اأبو غ�شان، 

اأ�شبحت الوكالة جاهزة، واأ�شبحت الوكالة ر�شمية،  ك�شهود على هذا العقد، وبذلك 
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على اأن يتم ترتيب الأمور لكتابة العقد بني العائلتني، واأخبتهم اأن ينتظروا الإفراج 

عن الأخ اأبو همام حممد جمال النت�شة بعد اأيام، وقد كلّفته بالقيام بالالزم، وكان لديه 

ا�شتعداد كبري. وحتى هذه الفرتة مل يكن تعاملي مع غفران اإل بر�شائل ر�شمية بعيداً 

عن اأي م�شاعر، وكنت حري�شاً على ذلك حتى يتم كتابة العقد.

الآن كل اإجراءاتي التي كنت اأقوم بها اأّتِخذها بناًء على الت�شاور مع الإخوة الذين 

حويل يف العزل، وخ�شو�شاً الأخ اأبو همام، وقد اّتفقت معه عند خروجه اأن ياأخذ جاهة 

كبرية، وياأخذها ليطلب يل من جديد، وبعدها يتم عقد القران والإ�شهار عندهم، وعند 

الأهل يف غزة. وفعالً اأُفرج عن الأخ اأبو همام، وانقطعت الأخبار، وكانت العالقة مع 

ماذا  اأعرف  ول  طويلة،  فرتة  من  حماٍم  ياأتنا  مل  لذلك  جيدة،  غري  الفرتة  تلك  الإدارة 

يحدث، وماذا مّت، وعب الإذاعة وخ�شو�شاً برنامج الأ�رشى ل يتم احلديث عن ذلك، 

فقط تتحدث غفران مع الأ�شريات، وتر�شل �شالمها جلميع الأ�رشى، والأهل كذلك.

يف هذه الفرتة وهذا الوقت اأي�شاً خرجُت اإىل امل�شت�شفى، وقد كنت اأجري فحو�شات 

ب�شبب �شيق بالتنف�ص، لذلك غبت اأربعة اأيام يف م�شت�شفى الرملة، هناك و�شعوين يف 

زنازين العزل، ومل ي�شمحوا يل بالدخول عند اأخي اأكرم املتواجد هناك، ولكنه متّكن 

وكانت  بالدخول،  له  ي�شمحوا  ومل  الزنزانة،  باب  خلف  من  علّي  لي�شلم  ياأتي  اأن  من 

اأن  “على ال�رشيع” مبا يحدث، وطلبُت منه  اأكرث الأمور تاأثرياً علّي. اأخبته  هذه من 

يحاول اإح�شار �شورة لغفران اإن ا�شتطاع عن طريق زيارات نابل�ص لأن يل مراجعة 

بعد فرتة، و�شاآتي من جديد، وبعد اإجراء الفحو�شات يل متّ اإرجاعي اإىل عزل ريون 

م�شتاقاً  كنت  وال�شرتاحة  �رشيع  حمام  اأخذ  وبعد  وكالعادة  غ�شان،  اأبو  الرفيق  عند 

ل�شماع برنامج الأ�رشى حتى اأ�شمع اأخبار الأهل، فاأنا غائب منذ اأيام.

العري�س اآخر من يعلم:

بداأ البنامج، وكان الوقت قبل املغرب بقليل، واإذا مبقدم البنامج يبارك لالأ�شري 

الآخر  اخلط  وعلى  اأمي،  اخلط  وعلى  �شيئاً،  اأعلم  ل  وكنت  خطوبته،  �شالمة  ح�شن 

غفران التي اأ�شبحت خطيبتي ب�شكل ر�شمي. وبداأت اأمي تبارك يل، وتزغرد، وغفران 

ينادي  واجلميع  �شيئاً،  اأعرف  ل  العري�ص  واأنا  تبكي،  َخَذت 
َ
اأ فقط  ب�شيء،  تتحدث  مل 

علّي، ويبارك يل، وهذا ما حدث، فقد كنت اآخر من يعلم، علمُت من خالل املذياع؛ هكذا 

كانت حياتي يف هذا العزل الذي منعني حتى من معرفة وقت خطوبتي، وحرمني من 
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كل �شيء، حتى ولو بامل�شاركة مبعرفة موعد خطوبتي، ل اأعرف! هل اأ�شحك اأم اأبكي 

اأبكي، فهذا يف عرف العزل ممنوع مهما كانت �شعوبة  اأن  اأم ماذا! لأنني ل يجوز يل 

املوقف، وعلى الرغم مما يف الأمر من اأمل فقد انعك�ص علينا ذلك يف واقع العزل فرحة، 

وبداأ ال�شباب ي�شحكون، وكل منهم ي�شاركني فرحتي التي غابت.

ن�شمع  لكي  الأ�رشى  برنامج  ننتظر  كنا  الثاين  اليوم  اأننا ويف  الآخر والأهم  الأمر 

غفران، ون�شمع �شوتها، وماذا تقول خلطيبها، والكل يراقب، وفعالً حتدّثت غفران 

كالعادة، و�شلّمت على اجلميع، ومل تذكر ا�شمي نهائيّاً، حتى لو جمرد �شالم، وكانت 

هذه اأكب من الأوىل، �شدقوين اأن ما اأحتدث عنه قد وقع فعالً! ولي�ص عبارة عن م�شهد 

احلديث  ت�شتطع  مل  اأنها  عرفنا  بعدها  و�شوح.  بكل  احلقيقة  هي  هذه  اأبداً!  متثيلّي 

خجالً، واأن الأمور متت ب�شكل �رشيع، فالأخ ال�شيخ حامد البيتاوي وكيلي، هو وخال 

الت�رشيعي كان موقفهم راف�شاً  املجل�ص  اأحمد احلاج علي ع�شو  ال�شيخ  الأخ  غفران 

اأ�شيق  يف  الأمر  فعملوا  غفران،  وطلب  لطلبي  ا�شتجابوا  لكنهم  اخلطوبة،  ملو�شوع 

الكبرية،  اأبو همام بجاهته  الأخ  حدوده، ورف�شوا وجود الإعالم، بل رف�شوا قدوم 

وطلبوا اأن يتم الأمر باأ�شيق حدود. وعندما علمت بذلك زاد قهري، وت�شاعف اأملي، 

ولكن ما باليد حيلة، فحتى اأخ�ّص اأمورك ل ت�شتطيع اإجنازها، ينعك األف األف �شبب، 

يريدون!  هم  كما  ينجزونها  لكن  ذلك،  على  جداً  م�شكورين  غريك،  من  اإجنازها  يتم 

فما  باأمورك،  القيام  عن  عاجزاً  اأنت  دمت  وما  عنك،  م�شوؤولني  داموا  ما  حقهم  وهذا 

املرارة يف داخلك، و�شعور بالعجز ل يفارقك، ل  الر�شا مبا يحدث. وتبقى  اإل  عليك 

اليوم ول حتى بعد األف عام، هذا هو العزل الذي ي�شلبك كل حقوقك، اأب�شطها، اأهمها، 

كل �شيء حتى اإنه ي�شلب احلياة منك، ي�شلب الفرحة وال�شعادة، هذه �شغوطات العزل، 

وهذا اأمله، وهذا قهره، ومع ذلك يجب اأن تبقى �شامداً، راأ�شك مرفوعة، تلعق جراحك، 

كما يفعل اأي اأ�شد جريح، تلعقها وتداويها بنف�شك، وحتر�ص األ يطلع عليها اأحد حتى 

ل ي�شمت، اأو ي�شتخدمها �شدك، وهذه ق�شة من اآلف الق�ش�ص التي متر علينا يف هذا 

العزل با�شتمرار، ويبقى ظلم ذوي القربى اأ�شد واأعظم، و�شامح اهلل اجلميع!

وخ�شو�شاً  حياتنا،  وعلى  علينا،  الإيجابي  الأثر  اخلطوبة  لهذه  كانت  ذلك  ومع 

على حياتي، و�شيكون هذا وا�شحاً عند حديثي عن باقي جمريات الأمور. كان الرفيق 

وا�شت�شارته  معه،  احلديث  دائم  وكنت  اخلطوبة،  لهذه  الداعمني  اأكرث  من  غ�شان  اأبو 



151

العزل بطعم احلب

يف كثري من الأمور، وكذلك باقي الإخوة حويل، اأ�شبح مو�شوع خطوبتي املو�شوع 

الأول والرئي�شي يف اأحاديثنا، وخ�شو�شاً عندما جنل�ص يف فرتة امل�شاء ل�شماع برنامج 

الأ�رشى على اإذاعة �شوت الأ�رشى؛ وعندما ياأتي دور غفران ت�شمع اجلميع ينادي 

واإدخال  الدعابة  باب  من  ولكنه  اأ�شمع،  اأنني  يعلمون  وهم  ي�شمع،  لكي  ح�شن  على 

ال�رشور على قلبي، ومرات تكون الإذاعة غري وا�شحة، وال�شوت عليه ت�شوي�ص، ويبداأ 

اجلميع يف جمع كلمات املكاملة، ياأخذ منا هذا الأمر وقتاً يكون من اأجمل اأوقاتنا. كنت 

اأجل�ص بجانب ال�شباك ليالً، وكنت اأرى القمر من خالل فتحات �شيقة، ومل يكن يعني 

يل �شيئاً، والآن اأ�شبحت اأبحث عنه لكي اأراه واأ�رشح يف جماله، بل واأوقظ اأبا غ�شان 

ليالً لكي يراه معي، وينظر اإليه، واأجل�ص اأكتب الر�شائل املليئة بامل�شاعر والأحا�شي�ص، 

ماذا حدث يل، وما هذا التغيري! كم من امل�شاعر والأحا�شي�ص التي كنت ل اأعرف عنها 

كتابة  يف  �شعوبة  اأجد  كنت  الذي  واأنا  قلمي،  واأ�شالت  داخلي،  يف  تتفجر  بداأت  �شيئاً، 

امل�شاعر  هذه  عن  ال�شفحات  ع�رشات  لأكتب  �شاعات  اأجل�ص  الآن  �شغرية!  ر�شالة 

ثمينة  وهدية  اهلل،  من  نعمًة  كان  وكم  باأهميته،  �شعرت  معي  حدث  ما  والأحا�شي�ص! 

خّففت عني �شعوبة احلياة، َفتََحت اأمامي اأبواباً كثرية، حتى �رشت اأ�شعر اأنني اأديب 

يبحث عن ال�شعر، ويتذوقه، ويحفظ منه اأعذبه! �شبحانك ربي، ما اأعظمك!

واأنا يف خ�شمّ هذه امل�شاعر و�شلتني اأول ر�شالة من غفران، وكان بداخلها �شورة 

لها، �شعرت اأن باب الفرج قد فتح يل، وبعدها باأيام زارين ال�شليب الأحمر، واأح�رش 

يل عدة �شور لغفران فحمدت اهلل على هذا الختيار، وو�شلني اأي�شاً مع ال�شليب عقد 

الزواج، وفوراً قدمت طلباً اإىل الإدارة من اأجل ال�شماح يل بزيارة، ولكنهم رف�شوا، ومل 

يعرتفوا بهذا الزواج، وبهذا العقد. لذلك طلبت مقابلة مع مدير ال�شجن، وكان حاقداً 

جداً، ويف املقابلة طلبُت منه اأن ي�شمح يل بالزيارة فرف�ص، وراأى اأن الأمر م�شتحيل، 

واأنه ل يعرتف بهذا الزواج، وكنت اأعلم اأنهم لن ي�شمحوا يل بالزيارة، ولكني اأطالب 

بحقي!

طبعاً يف العزل يتم اإبالغك فوراً باأنك ممنوع من الزيارة، وهذا ما مّت، وا�شتمر املنع 

طوال فرتة العزل بدون وجه حق، فقط حقد وعن�رشية واإمعان يف تعذيبك، وحرمانك 

ب�رشيح  لنا  قالوها  قد  لفعلوا،  الهواء  من  حرماننا  با�شتطاعتهم  كان  ولو  اأهلك،  من 

العبارة، وكانت �شيا�شتهم يف التعامل معنا ت�شدق قولهم.
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يف  اآخرها  كان  والن�شف،  العام  حدود  يف  غ�شان  اأبو  الرفيق  مع  حياتي  ا�شتمرت 

الذي  الهيجا  اأبو  جمال  الأخ  مع  ليعي�ص  نقله  متّ  فقد  عنها،  اأحتدث  التي  الفرتة  هذه 

اأبو عبد اهلل عبا�ص ال�شيد قد ُنقل اإىل عزل اآخر يف  كان قد و�شل عندنا، فلقد كان الأخ 

اأبو غ�شان من زنزانتي اأح�رشوا عندي  اآخر، ويف اليوم الذي نُقل فيه الرفيق  �شجن 

 الرفيق عاهد اأبو غلمة )اأبو قي�ص(، فقد كان لوحده مع الأخ اأبي همام، وقد اأفرج عن

اأبي همام حممد جمال النت�شة، وكان اأبو قي�ص ل يختلف عن اأبي غ�شان فهو قيادي 

يف اجلبهة ال�شعبية، واأحد اأفراد املجموعة التي نفّذت عملية قتل املجرم رحبعام زئيفي 

Rehavam Ze’evi رداً على اغتيال اأبو علي م�شطفى الأمني العام للجبهة ال�شعبية، 

وقد ربطتني عالقة �شداقة مع اأبو قي�ص، وانتقلت هذه ال�شداقة اإىل الأهل، فقد تعرفْت 

خطيبتي غفران على زوجته، وكانتا على توا�شل م�شتمر.

الرملة  يف  مرا�ص  م�شت�شفى  اإىل  جديد  من  بو�شطة  خرجتْ  اأي�شاً،  الفرتة  هذه  يف 

من اأجل فحو�شات، ومتكنت من م�شاهدة اأخي اأكرم الذي كان قد اأح�رش يل �شورة 

لغفران، وح�شل على معلومات كثرية عنها، فاأخبته مبا حدث، وبكل التطورات التي 

حدثت، وكان حديثي معه لدقائق معدودة من خلف الباب بـ“ال�رشقة”.

يف هذه الفرتة، ح�رش اإىل ق�شم العزل �شخ�شيات يهودية من املافيا، وهم �شجناء 

اإليهم،  وحتدثنا  عليهم،  وتعرفنا  الق�شم،  يف  بيننا  وو�شعوهم  اعتقالهم،  مّت  جنائيون 

ال�شخ�شية،  م�شلحتهم  هو  يهمهم  ما  كل  فاإن  العداوة  من  الرغم  وعلى  وت�شادقنا. 

اأو عن الوطن، وهم حاقدون على جميع ال�شيا�شيني عندهم،  غري �شائلني عن الدولة 

ويعّدونهم ف�شدة و�شارقني، وي�شبونهم با�شتمرار. �شبب ال�شداقة التي حدثت بيننا 

اأن نكون معاً من  الق�شم نف�شه، ويف الو�شع نف�شه، وم�شاحلنا تتطلب  اأننا نعي�ص يف 

 اأجل حتقيق بع�ص مطالبنا يف الق�شم، مطالب لها عالقة بالأكل وال�رشب والتفتي�شات

واأمور حياتية، لذلك كنا “زعران” اأمام الإدارة، وهذا ما جعلنا اأ�شدقاء. وكثرياً ما كنَت 

لنا، ولي�ص منطقاً وقوفهم  اأعداء  اأنهم يهود، واأنهم  تلوم هوؤلء اجلنائيني، وتذّكرهم 

الأو�شاع  ونعي�ص  �شجناء،  كلنا  بق�شاياهم،  عالقة  لنا  لي�ص  هوؤلء:  رد  فكان  معنا! 

ال�شالمات  لنا  ير�شلون  زالوا  ما  اإنهم  حتى  معهم،  احلديث  دائمي  كنا  لذلك  نف�شها، 

حر�شاً  اأ�شمائهم  ذكر  اأريد  ل  وهنا  العزل،  من  خروجنا  من  الرغم  على  الآن  حتى 
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الكيان، ويعرفوننا جيداً، ويحفظون  املافيا يف هذا  كبار رجالت  عليهم، ولكنهم من 

اأ�شماءنا، ونحن كذلك.

كان و�شع اأبي غ�شان، وهو رجل كبري، مع اأبو الهيجا، وهو اأي�شاً رجل كبري يف 

ال�شن، وعنده برت يف اليد، يعّد ابتالء كبرياً لهما، لأنهم يف زنزانة �شغرية بها ُبر�شان: 

لن  لأنهما  عليهما،  ال�شعبة  الأمور  من  كانت  وهذه  علوي،  والآخر  �شفلي،  اأحدهما 

ي�شتطيعا ال�شعود للب�ص العلوي، لذلك بقي اأبو الهيجا ينام على الأر�ص. وقد عملنا 

احتجاجاً على ذلك، وقدَّمنا �شكوى للمحكمة، لذلك مّت نقلهم من هذا الق�شم اإىل ق�شم 

عزل نفحة، ومل يبقَ يف هذا الق�شم اإل اأنا والرفيق اأبو قي�ص عاهد اأبو غلمة.

يف  وو�شعونا  نف�شه،  ال�شجن  يف  العزل  من  الثاين  الق�شم  اإىل  نقلنا  مّت  اأيام،  وبعد 

اأ�شبه بحظرية  العميل )ف. خ.(، وكانت  زنزانة كان ي�شكنها من حدثتكم عنه �شابقاً 

حتى  بتنظيفها  نقوم  ونحن  طويالً  وقتاً  منا  اأخذت  مزبلة،  كاأنها  وكانت  حيوانات، 

منت�شف الليل، وقد مننا من �شدة التعب، واإذا بهم يف ال�شباح يقولون اإننا منقولون 

اإىل عزل اأيالون من جديد، وهذا كان متعمداً من قبل هذه الإدارة، وهذا املحتل، ولكن 

ما باليد حيلة.

عزل اأيالون من جديد:

حياة الرتحال يعي�شها �شعبنا يف اخلارج ويف داخل ال�شجون، فهو ترحال من مكان 

اإىل مكان، اأو من �شجن اإىل �شجن، وبذلك نكون قد تنقلنا يف كل اأرجاء فل�شطني املحتلة، 

من �شمالها اإىل جنوبها، من �رشقها اإىل غربها، خالل فرتة ب�شيطة، ولكن عب زنزانة 

ال�شماء  اإىل  ننظر  اأن  نحاول  والأيدي،  الأرجل  من  مقيدين  البو�شطة،  ا�شمها  متنقلة 

من خالل ثقوب �شغرية نبذل جهداً للو�شول اإليها، ن�شقط مرات كثرية بفعل �رشعة 

فر�شتنا  فهي  كلل،  بدون  نحاول  ولكننا  ونزولها،  وطلوعها  وتوقفاتها،  البو�شطة، 

لرنى �شماءنا واأر�شنا باأ�شجارها و�شهولها وجبالها، قبل اأن ت�شل بنا البو�شطة اإىل 

قبورنا اجلديدة التي �شنُدفن فيها لأ�شهر، ول نعرف هل هناك رحلة جديدة اأم ل.

و�شلنا اإىل �شجن الرملة الذي يتواجد فيه �شجن اأيالون وعزل اأيالون، وكنت عندما 

موطن  من  قريباً  اأ�شبحت  اأنني  اأ�شعر  ق�شائها،  من  اأنا  والتي  املدينة،  هذه  اإىل  اأ�شل 
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اأنا ذاهب!  اأنا به، وكيف حايل، واإىل اأين  اإليها، وين�شيني هذا احلنني ما  اأجدادي، اأحّن 

اأعي�ص ولو للحظات هذا ال�شعور اجلميل.

ُيعّد  ال�شجن  اأيالون؛ فهذا  الرملة وعزل  الرملة وعزل  كنت قد حدثتكم عن �شجن 

من اأكب ال�شجون املزروعة يف اأر�شنا املحتلة واأقدِمها اأي�شاً، وكان �شابقاً يحتوي على 

العزل الوحيد، والأ�شواأ يف هذه ال�شجون عزل الرملة القدمي، كان عزلً حتت الأر�ص، 

اإىل  داخل  اأنك  ت�شعر  العفن،  رائحة  عليه  تدلك  تدخله  وعندما  درجات،  عدة  له  تنزل 

اأنفاق �شيئة التهوية. هذا العزل القدمي عا�ص فيه جميع اأبطال فل�شطني الذين �شمعتم 

عنهم، اأمثال ال�شهيد الدكتور عبد العزيز الرنتي�شي، وال�شهيد �شالح �شحادة، والأخ 

والنوعية،  الكبرية  العمليات  اأ�شحاب  املجاهدين  وجميع  ال�شنوار،  يحيى  الفا�شل 

ل  والذي  الإن�شاين،  غري  ال�شيء  العزل  هذا  يف  و�شعهم  يتم  اعتقالهم  مبجرد  كانوا 

يف  جتدها  والقوار�ص،  احل�رشات  اأنواع  لكل  جممع  فهو  للحياة؛  �رشوط  فيه  تتوفر 

خوف،  بدون  اأمامك  وتتحرك  عليك،  تتجراأ  كرثتها  ومن  معها،  تعي�ص  مكان،  كل 

وكثري  احلمام،  فتحة  من  وخ�شو�شاً  مكان،  كل  من  تخرج  طعامك،  �رشقة  وحتاول 

ما جتدها داخل غطائك عندما ت�شتيقظ، وق�ش�ص كثرية، منها ما هو م�شحك ومنها 

الكبرية، ومئات  الفئران  اأنت وع�رشات  اأبطاله  ما هو موؤمل، وكاأنك يف فيلم �شينمائي 

غلق هذا العزل بعد خو�ص الأ�رشى لالإ�رشاب ال�شهري عن 
ُ
اأ احل�رشات املتنوعة. وقد 

الطعام �شنة 1992، والذي ا�شتمر لأكرث من ع�رشين يوماً، خرج بعدها هوؤلء الأبطال 

من هذا العزل، وهم اأكرث اإ�رشاراً، واأقوى �شكيمة بعد اأن نال هذا العزل من اأج�شادهم، 

وحتّول هذا الق�شم بعد ذلك ملعبار؛ ينزل فيه الأ�رشى لأيام، وهم يف طريقهم للمحاكم، 

ويف اأثناء عودتهم منها، راجعني اإىل �شجونهم. وكان يف هذا الوقت نف�شه، ويف ال�شجن 

نف�شه عزل اآخر يف الطابق الثاين اأكرث �شوءاً من الأول، لأنه وبالرغم من اأنه يف الطابق 

الثاين، لكنه مغلق متاماً بكل اأنواع احلديد التي متنع حتى اأ�شعة ال�شم�ص من اأن تدخل 

لهذا الق�شم. وقد حدثتكم عنه يف بداية هذا الكتاب، وعن حياتي يف داخله، فقد مّت اإغالقه 

من كرثة احتجاج ال�شجناء اجلنائيني اليهود عليه، لأنه ل تتوفر فيه �رشوط للحياة؛ 

وبذلك رحمنا اهلل من اأن تنتهي حياتنا داخل هذا العزل، وبعدها مّت اإن�شاء عزل ثالث يف 

ال�شجن نف�شه، لكنه تابع ل�شجن اأيالون، وقد حتدثنا عنه يف �شياق حديثنا، وقد ع�شنا 

فيه فرتة طويلة، والآن ها نحن نعود اإليه من جديد، ونحن الآن يف بداية �شنة 2011.
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و�شلنا اإىل هذا العزل بعد م�شوار طويل من ال�شفر، واإجراءات التفتي�ص، وم�شادرة 

الأغرا�ص، وبعدها قادونا اإىل هذا الق�شم، ودخلناه، وكنت اأعرفه جيداً، فقد و�شعونا يف 

اآخر زنزانة، وبعدما قمنا برتتيب اأغرا�شنا، ومن خالل فتحة في�شبوك )�شباك احلمام( 

املرتفعة �شعدنا على كر�شي، وبداأنا ننادي ب�شوت عاٍل لكي نعرف من حولنا. وكانت 

املفاجاأة وجود الأخ الفا�شل والقائد اإبراهيم حامد يف الزنزانة التي تقابلنا، وكم كانت 

�شعادتي بذلك، وبداأنا فوراً نتحدث، وعرفنا اأنه ل يوجد غرينا من ال�شجناء الأمنيني 

يف هذا العزل، واجلميع �شجناء جنائيون يهود وعرب، ومنهم من نعرفهم، وبع�شهم 

اأوقاتاً طويلة يف احلديث من خالل فتحة في�شبوك اخلا�شة بنا مع  جدد، كنا من�شي 

الأخ اأبو علي اإبراهيم، وقد كان احلديث اأغلبه يدور حول ما حدث معي من تطورات، 

الكبري،  وتفاعلي  اجلديد،  باأ�شلوبي  علي  اأبو  الأخ  �شعر  وقد  خطوبتي،  وخ�شو�شاً 

جديد،  ح�شن  اأمامه  اأن  و�شعر  والأحا�شي�ص،  وامل�شاعر  والأدب  ال�شعر  عن  وحديثي 

لذلك كتب ر�شالة جميلة يف ذلك، �شاأعمل اأن تكون مرفقة يف هذا الكتاب اأ�شماها: ح�شن 

ما قبل غفران وح�شن ما بعد غفران! فهما يختلفان باأ�شياء كثرية، وكنت �شعيداً، واأنا 

كانت  فقد  الكلمة،  مبعنى  الأجواء  هذه  معي  عا�ص  وقد  وم�شاعري،  حايل  عن  اأحدثه 

با�شتمرار، وكانت  لها  اأكتب  ت�شلني ر�شائل من خطيبتي غفران طويلة جداً، وكنت 

الطويلة، وكنت  الر�شائل  لها عبارة عن �شتني �شفحة، ف�شماها  اأطول ر�شالة كتبتها 

اأحدثه عن كل �شيء، وكان يقول اأ�شبح ح�شن اإما م�شغولً بكتابة الر�شائل، اأو بقراءة 

الر�شائل، فقد �شاركني اأي�شاً الرفيق عاهد هذه امل�شاعر، ولكن لأن الأخ اأبو علي اأعرفه 

جيداً، واأي�شاً بالقرب الفكري، فكنت اأجد راحة وا�شتمتاعاً يف احلديث معه اأكرث.

كان يزورنا حماٍم كل فرتة، كنا اأي�شاً عن طريقه نر�شل الر�شائل، واأي�شاً ت�شلنا 

احلميم  �شديقنا  هو  والذي  اليومي،  الأ�رشى  برنامج  نتابع  وكنا  الأهل،  من  ر�شائل 

يف العزل، من خالله ن�شمع اأ�شوات من نحبهم، ون�شتمع اإىل كلماتهم العذبة التي كنا 

من  ال�شغرية  الأ�شياء  هذه  جميلة.  اأحالماً  ونعي�ص  معها،  ونتفاعل  عليها،  ن�شحك 

حياتكم يف اخلارج كانت عندنا يف العزل هي احلياة كلها، بل هي كل العامل الذي كنا 

نلوذ به من هموم العزل وال�شجن وال�شّجان، وكل ما نتعر�ص له يومياً من اإجراءات 

قمعية، �شواء تفتي�ص متكرر، اأم اقتحام ليلي للزنازين، اأم تقييدنا من اخللف، اأم �شيق 

الفورة وم�شاكل اخلروج اإليها، اأم قلة الأكل ورداءته، ومنعنا من احلديث فيما بيننا، 
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�شابط  كان  اأغرا�شنا...  م�شادرة  اأو  مالية  بغرامات  معاقبتنا  يتم  نرف�ص  وعندما 

الق�شم درزّياً، ومع ذلك كان حاقداً و�شلوكه �شيئاً جداً، لذلك كنا دائماً يف م�شاكل معه، 

ت�شل اإىل درجة التهديد وال�رشاخ من اأجل حتقيق مطالبنا، اأو احل�شول على ما نريد 

من اأغرا�ص.

يف هذه الفرتة كنت اأقراأ كثرياً، وقد �شجعني على ذلك الأخ اأبو علي، وكانت اأغلب 

الكتب روايات، وقد �شاعدتني هذه الروايات يف حت�شني اأ�شلوبي يف الكتابة، واختيار 

الكثري من الكلمات والعبارات اجلميلة التي كنت اأ�شتخدمها يف ر�شائلي مع خطيبتي، 

واأخ�ص بالذكر روايات الكاتبة اأحالم م�شتغامني وغريها. كنا يف هذا العزل مقطوعني 

عن العامل، ل نعرف �شيئاً �شوى ما يخبنا به املحامي عند قدومه، ومرات عندما ياأتي 

معلوماتنا  وتكون  الأخبار،  م�شتوى  على  حتى  معلومات  اأّي  لديه  يكون  ل  لزيارتنا 

اأكرث منه، لأننا متابعون جيداً لالأخبار من خالل التلفاز اأو املذياع.

ال�شارة  املفاجاآت  من  كثري  عمل  املحامي  بوا�شطة  الفرتة  هذه  خالل  ا�شتطعت 

وامل�شحكة خلطيبتي، واإر�شال هدايا لها طالباً من املحامي اأن يقوم بذلك، وقد ن�شعر 

اإبراهيم حامد  اأبو علي  بذلك عندما ن�شمعهم يتحدثون من خالل املذياع، وكان الأخ 

ما كنا  اإننا كثرياً  الأمور، حتى  الذي مل يتعود على مثل هذه  منده�شاً من ذلك، وهو 

نتجادل حول م�شاعره التي يغلق الباب اأمامها، وكاأنها حياته التي تعّود عليها بفعل 

ما تعر�ص له. ومع ذلك ا�شتطعت وخالل فرتة ب�شيطة عمل اخرتاق يف م�شاعره لدرجة 

اأننا معاً خططنا لعمل مفاجاأة لزوجته من خالل اأبنائه، وكان له ولدان: بنوتة جميلة 

ا�شمها �شلمى، وولد ا�شمه علي كان اأكب من عمره، وكنا ن�شمعهما، وهما يتحدثان عب 

اإبراهيم، وهو ي�شتمع لهما، وخ�شو�شاً  اأبو علي  الراديو، وكم كانت تفي�ص م�شاعر 

لبنته �شلمى! وكنت اأحدثه اأن ما يحدث معه يناق�ص ما يطرحه من جمود للم�شاعر 

له  اأ�شع  كنت  زنزانته،  من  الراديو  �شادروا  لعقاٍب  تعر�ص  عندما  اأنه  لدرجة  عنده، 

اأبنائه،  �شوت  اإليه  ي�شل  حتى  ال�شوت  له  واأرفع  احلمام،  �شباك  خالل  من  الراديو 

�شفحات  خالل  من  خطيبتي  مع  زوجته  ت�شادقْت  وقد  امل�شاعر!  قمة  هذه  األي�شت 

التوا�شل، كما هي �شداقتي معه التي ا�شتمرت حتى الآن، وما زلنا نرتا�شل، ونتذكر 

هذه اللحظات اجلميلة، على الرغم مما بها من اأمل ومرارة وحرمان.
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بعد مرور ثالثة اأ�شهر من وجودنا يف هذا العزل، وفجاأة و�شل عندنا كل من الأخ 

بق�شد  العزل  هذا  اإىل  اأح�رشوهما  وقد  عقل،  وليد  الأخ  ومعه  ال�شنوار،  يحيى  القائد 

اإبعادهما عن جمريات مفاو�شات ال�شفقة. فقد كان اأبو اإبراهيم يحيى ال�شنوار يف ذلك 

الوقت هو رئي�ص الهيئة القيادية العليا لأ�رشى حما�ص، يعني هو اأمري حما�ص، وكان 

له دور اأ�شا�شي يف مفاو�شات ال�شفقة، وكان مت�شدداً جداً يطالب بعدم اإمتام ال�شفقة 

مهما طال الزمن اإل بالإفراج عن كل املوؤبدات، لذلك مّت عزله واإبعاده عن امل�شهد. وكم 

عنا، متّكنا من احلديث معه من  بعيداً  اأنهم و�شعوه  الرغم من  له على  كنا م�شتاقني 

ال�شجون،  واأخبار  اأخبارهم  على  تعّرفنا  عاٍل،  ب�شوٍت  بنا  اخلا�ص  في�شبوك  خالل 

وبداأنا نتحدث عن اأهم مو�شوع يخ�شنا: مو�شوع ال�شفقة، واإىل اأين و�شلت! وكان 

اأنه مّت و�شع معايري ل يكن اأن يتم جتاوزها، اأهمها: اأن كّل من  كالمه وا�شحاً جداً 

م�شى على اعتقاله 15 عاماً �شيتم الإفراج عنه، والأمر الثاين اأنه لن تتم �شفقة مهما 

طال الزمن بدون الإفراج عني، وهذا موقف اأهل غزة، وهذا طماأنني جداً، وكان الأمر 

امللف  هذا  اأغلق  وقد  موؤخراً؛  اعتقالهم  مّت  الذين  الإخوة  جتاوز  مّت  اأنه  املحزن  الثالث 

بالرف�ص، وهذا كان ماأ�شاة اأزعجت الأخ اإبراهيم حامد جداً، فهو معتقل حديثاً، ولكنها 

احلقيقة، وما زالت الأمور عالقة.

على الرغم من وجود الأخ يحيى ال�شنوار يف الق�شم، مل ن�شتطع روؤيته اأو ال�شالم 

عليه، فقط كنا ن�شتطيع احلديث، ومع ذلك مل ي�شتمر هذا الأمر اأكرث من يومني، واإذا 

ماذا  لكن  علينا،  �شعبة  هذه  كانت  وكم  جديد،  من  ع�شقالن  عزل  اإىل  بنقلنا  نُبلّغ  بنا 

نفعل! وفعالً يف اليوم الثاين جهزنا اأنف�شنا، اأنا والرفيق عاهد اأبو غلمة، ووّدعنا جميع 

اأي فتحة احلمام، وخرجت حممالً  بنا،  الأخوة من خالل �شفحة في�شبوك اخلا�شة 

حتى  يكفيني  وهذا  عني،  بالإفراج  اإل  تتم  لن  ال�شفقة  باأن  والتطمينات  بالتاأكيدات 

اأبايل بالعزل، وبكل ما  اأي وقت، واأمٌر كهذا جعلني ل  اأي حلظة، ويف  اأكون جاهزاً يف 

فيه، وبكل ما اأتعر�ص له، فاأنا على موعد مع احلرية قريباً باإذن اهلل، وخرجنا من هذا 

العزل، وكان هذا خروجنا الأخري منه.
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عزل ع�شقالن من جديد:

وقتها مل نكن نعلم اأن هذه املرة �شتكون الأخرية لنا يف هذا العزل ال�شيء، وفعالً هذا 

ما كان، ولكن كانت هذه الفرتة من اأ�شعب الفرتات، فقد كانت الإدارة يف غاية ال�شوء، 

وكان اجلو يف اأ�شواأ حالته، ت�شعر اأنك تكاد تختنق، تكاد ل ت�شتطيع التنف�ص، مبجرد 

الرطوبة عالية جداً. و�شلنا ونحن يف قمة  اأن تتحرك يت�شبب ج�شدك عرقاً، فن�شبة 

اإىل زنازيننا،  الإن�شانية، وبداأنا نتحرك  التفتي�ص غري  اإجراءات  انتهت  اإن  التعب، وما 

ونحن مقيدون طوال الوقت، جنّر اأنف�شنا واأغرا�شنا جّراً، يف اأثناء ذلك �شقط الرفيق 

�شاعدته  يتفرج،  واقف  وجميعهم  عليه،  اأغمي  وكاأنه  التعب،  من  الأر�ص  على  عاهد 

ُح�رشنا  التي  الزنزانة  اإىل  و�شلنا  حتى  و�شاندته  لوعيه،  عاد  حتى  اأ�شتطيع  ما  بقدر 

بداخلها نحن الثنان، ومعنا اأغرا�شنا، وكانت الزنزانة من �شدة احلر كاأنها م�شتعلة 

اأنهم  من  الرغم  على  باملاء،  واأج�شادنا  اأنف�شنا  نّبد  وبداأنا  اأغرا�شنا،  و�شعنا  ناراً. 

با�شتثناء  �شيقاً  اأكرث  اأ�شبحت  اأنها  �شاهدناه  ما  لكن  الزنازين،  على  حت�شيناً  اأجروا 

ب�شكل  وهما  باب،  الزنزانة  باقي  وبني  بينهما  يف�شل  اأ�شبح  واملرحا�ص  احلمام  اأن 

طويل، وو�شعوا مغ�شلة عري�شة جداً يف داخل الزنزانة ل ت�شمح لك باحلركة، بل اإن 

ا�شتخدمتها يتلئ الفر�ص ال�شفلي باملاء.

“ليزانا”، عجوز �شمطاء، ا�شتطعنا التفاهم  كانت م�شوؤولة الق�شم �شابطة ا�شمها 

معها على ما بع�ص ما نحتاج، وبداأنا نطالب بنقلنا من هذه الزنزانة التي كانت يف بداية 

الق�شم، وطلبنا اأن يتم و�شعنا يف زنزانة داخلية، وتكون اأكب، لأننا ل ن�شتطيع العي�ص 

يف هذه الزنزانة مع هذا احلر، ولكنهم رف�شوا، وهذا جعلنا نخو�ص خطوات كبرية من 

اأجل ذلك حتى جنحنا، واأخذنا ما نريد، فتم نقلنا اإىل زنزانة اأو�شع قليالً قد خ�ش�شت 

ملن ي�شتخدم كر�شياً متحركاً، و�شعونا فيها ب�رشط نقلِنا منها اإن احتاجوها، فوافقنا. 

وكانت يف اآخر الق�شم يف جانب ق�شم الزنازين الذي اأ�شبح جزءاً من ق�شم العزل؛ وهذه 

الزنازين تختلف عن زناين ق�شم العزل لأنها �شغرية جداً، ول يوجد بداخلها حمام اأو 

مرحا�ص، وهي خ�ش�شت للعقاب، وهذا جعلنا نتوا�شل ب�شكل م�شتمر مع من ياأتون 

من الأق�شام معاقبني، �شواء اأ�رشى اأمنيون اأم �شجناء جنائيون. ويوجد اأي�شاً زنزانة 

مراقبته  يتم  حتى  كامريات  وداخلها  فيها،  و�شعه  يتم  النتحار  يحاول  ملن  خا�شة 

يتمنى  حتى  معينة  ملدة  نائم،  وهو  الأطراف،  من  تقييده  يتم  اأن  على  الوقت،  طوال 
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ونهاراً  ليالً  الوقت  طوال  املقيد  هذا  ويبداأ  الأكل،  اأجل  من  اإل  قيوده  تفك  ول  املوت، 

بال�رشاخ والبكاء وال�شب وال�شتم و�شّب الذات الإلهية.

من  خطفه  مّت  الذي  وهو  �شي�شي،  اأبو  �رشار  الدكتور  يوجد  الق�شم  هذا  يف  كان 

التحقيق معه،  ليتم  الإ�رشائيلي، واأح�رشوه هنا   Mossad املو�شاد  قِبل  اأوكرانيا من 

وبعد التحقيق و�شعوه يف العزل النفرادي، تعّرفنا عليه، وكم كان �شعيداً بقدومنا، 

�شعر بالَوَن�ص، وجد َمن يتحدث معه، ونحن كذلك.

كان بجانبنا يف الزنزانة اأ�شري اأمني ا�شمه مازن على ما اعتقد، اأعرفه جيداً، ولكن 

هذه املرة كانت حالته متدهورة جداً، يبقى طوال اليوم يتحدث مع العامل اخلا�ص به 

ب�شوت عاٍل، وكاأنه يخاطب اأحداً، وفجاأة ي�شحك، وبعدها يبكي بنحيب يقّطع نياط 

القلب، حاولت احلديث معه، لكنني مل اأ�شتطع، متنيت اأن اأخّفف عنه، ولكن كيف! يبداأ 

يحطم يف كل اأغرا�ص الزنزانة، فيدخلون عليه، وي�رشبونه، ويقيدونه بال رحمة، كنا 

نحتج عليهم، ونحاول م�شاعدته، ونطالب باأخذه اإىل م�شحة للعالج، فريف�شون.

واأي�شاً كان حولنا اأ�شري اآخر اأمني، ا�شمه حممد، على ما اأعتقد، كان مري�شاً، ولكن 

ياأتي لزيارته  املالئكة، كل يوم  اأخّف، ينادي علينا، ويتحدث معنا عن عامل  ب�شورة 

حتى  معه  ونتفاعل  منه،  ن�شمعها  ق�شة  يوم  وكل  ويقبله،  وي�شّمه،  جبيل،  �شيدنا 

وهذه  املحتل،  هذا  �شحايا  جميعاً  هوؤلء  الكثري،  الق�ش�ص  من  وله  ب�شيء،  ي�شعر  ل 

الإدارة املجرمة التي ل ترحم اأحداً، ول يوجد عندها �شيء اإن�شاين، حتقد عليك ملجرد 

اأو غري ذلك،  اأنك فل�شطيني، تنال منك، وت�شتغل �شعفك، ول تراعي يف ذلك مري�شاً 

اأنت دائماً عندهم م�شتهدف لأنك فل�شطيني.

ا�شتطعنا يف الزنزانة اجلديدة اأن ندّبر اأمورنا، واأن نعي�ص وفق برنامج معني، كنا 

نحافظ على الريا�شة عندما نخرج للفورة ل�شاعة واحدة، ونبقى باقي �شاعات اليوم 

بني  ما  هناك  بامل�شي  واأبداأ  احلمام،  اأنّظف  كنت  اأحترك  ولكي  جال�شني،  الزنزانة  يف 

اأزعج  الزنزانة حتى ل  الدورة، بينهما مرتان ون�شف على طول  اإىل  احلّمام و�شولً 

�رشيكي، وكانوا ي�شاهدون ذلك، ويتعجبون، فقد اأ�شبحت خبرياً بامل�شي يف امل�شافات 

ال�شيقة؛ حتدثنا مع الدكتور �رشار، ووا�شيناه، وكنا له عوناً، واأخبناه باأمر ال�شفقة 

التي قد تكون على الأبواب.
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على الرغم من �شعوبة هذا احلال، وال�شوء الذي نعي�ص فيه حافظت على نف�شي، 

وعلى عالقتي مع ربي، وكنت اأحر�ص جداً اأن تكون هذه زادي الذي ي�شّبين، اأ�شلي، 

الوقت نف�شه كنت م�شغولً  اأ�شتطيع، واأخل�ص؛ ويف  القراآن، واأقراأ ما  واأ�شوم، واأقراأ 

بكتابة الر�شائل خلطيبتي غفران، اأ�رشح لها حايل، واأو�شاعي، وكان بع�شها ي�ِشل، 

وبع�شها يتم م�شادرته، وكانت ت�شلني ر�شائل من خطيبتي اأعي�ص معها، واأقروؤها، 

واأكتب الردود عليها، وهذا كان يخفف عني وعن حايل.

اأخرى  حياة  داخلك  يف  توِجد  اأن  تعي�شه  الذي  اجلحيم  من  الرغم  على  ت�شتطيع 

تن�شيك اأي جحيم، وهذا ما اأكنت اأعمله، وداومت عليه، اأ�رشد من هذا الواقع املوؤمل اإىل 

واقع اأ�شنعه لنف�شي، يكون جميالً كاحللم، ولكنني م�شتيقظ.

زارين ال�شليب عدة مرات، ولكن زيارته ما غرّيت �شيئاً يف حياتنا اأكرث من اأنه كان 

يحمل لنا الر�شائل، ون�شمع منه اأخبار الأهل، وكانت زيارته كل �شهرين، اأو اأكرث.

ن�شاأل  الزنازين،  يف  و�شعهم  ويتم  معاقبني،  ياأتون  من  مع  نتحدث  ما  كثرياً  كنا 

كتبت  الفرتة  فهذه  ت�رش،  ول  تفرح  ل  اأخباراً  ون�شمع  ال�شجون،  اأو�شاع  وعن  عنهم 

ر�شالة، وخرجت لالإعالم، عنوانها: زنزانة رقم 9، عن حالنا، واأو�شاعنا، وكيف اأننا 

ن�شتاق للنوم بفعل ما يار�ص �شدنا من قبل ال�رشطة الذين يفتحون، ويغلقون فتحة 

الزنزانة كل دقائق ب�شوت عاٍل، ل يراعون ليالً اأو نهاراً، وينظرون اإليك بخبث ومكر.

كنا نعتمد يف الأكل على م�شرتيات الكنتينا، فقد كان الأكل عندهم �شيئاً جداً، اأي كنا 

اأموالنا، كان الرفيق عاهد حمبّاً للحياة اأكرث، يتابع التلفاز  نعي�ص على ح�شابنا، ومن 

نتفق،  �شيء،  كل  وعن  �شيء،  كل  يف  نتحدث  وكنا  امل�شل�شالت،  ويتابع  با�شتمرار، 

ونختلف، ولكن حافظنا على �شداقة بيننا ما زالت حتى الآن باقية، وكذلك زوجته مع 

خطيبتي كانت تربطهم عالقة جيدة.

كانت هذه الإدارة القمعية حتاول منع الدكتور �رشار من رفع الأذان، ولقلة خبته، 

كان عندما يوؤّذن ل ن�شمع �شوته، لذلك ومن باب التحدي كنت اأرفع الأذان، وب�شوت 

عاٍل، فياأتون فوراً ملنعي، فال اأبايل بهم، واأبقى كما اأنا حتى اآخر الأذان، وهذا �شبّب لنا 

م�شاكل كبرية معهم، وفر�شوا علينا عقوبات، ولكنني حافظت على ذلك، وكنت مرات 
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اأ�شطر لرفع الأذان من اأ�شفل الباب لوجود فتحة حتى ي�شل �شوتي للجميع، يعني 

اأوؤّذن، واأنا نائم على الأر�ص، لأنهم يرف�شون فتح الطاقة العلوية؛ كانت حتدث كثري 

من املناكفات وامل�شادات بيننا، لكننا كنا نحر�ص األ ت�شل لدرجة العتداء علينا، وهذا 

ما كانوا يريدونه.

عنه:  حدثتكم  َمن  اأحدهما  الأمنيني،  الأ�رشى  من  اثنني  عندنا  اأح�رشوا  فرتة  بعد 

الأخ املري�ص اإياد اأبو ح�شنة، وكان على حاله ل يتحدث مع اأحد، ول ي�شمع لأحد، وكم 

حاولت اأن اأتفاهم معه، لكن ل حياة ملن تنادي، وال�شجني الآخر اإياد اأبو خيزران من 

اأ�رشى اجلهاد الإ�شالمي جاء اإىل العزل ب�شبب رف�شه الدخول اإىل الأق�شام، وهو اأٌب 

قرب  واأهمها  ال�شجون،  اأخبار  اآخر  عن  حتدثنا  وقد  باملوؤبد،  وحمكوم  وفهمان  واٍع، 

من  رفع  وهذا  ال�شنة،  هذه  يف  تكون  اأن  متفائل  واجلميع  تبادل،  �شفقة  اإىل  التو�شل 

معنوياتنا، وهذا زاد �شبنا، وحتّملنا لالأو�شاع التي نعي�شها.

اإ�رضابي عن الطعام و�شفقة وفاء الأحرار:

يف هذه الفرتة اأ�شبحنا يف بداية �شهر ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2011، واأ�شبح لنا يف 

اأكرث، و�شلَنا خٌب عن طريق املحامي  اأو  اأقل  اأو  الأربعة �شهور  العزل ما يقارب  هذا 

ظروفهم،  لتح�شني  الطعام  عن  مفتوح  اإ�رشاب  خلو�ص  يخّططون  الأ�رشى  اأن 

ذلك،  على  الف�شائل  وباقي  حما�ص  بني  توافقاً  هناك  واأن  املعزولني،  لإخراج  واأي�شاً 

بعد  العزل  من  العام  اأمينها  اإخراج  تريد  كانت  التي  ال�شعبية  اجلبهة  مع  وخ�شو�شاً 

هذه املدة الطويلة. وبقينا ننتظر، وقد و�شلَنا موعد الإ�رشاب الذي كان يف بداية �شهر 

ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2011، ولكن مل يتم التاأكيد على ذلك، فقد منعوا املحامني من 

اإلينا كعادتهم عندما تكون هناك خطوات، وكانت هناك اأخبار �شبه موؤكدة  الو�شول 

م�شطرة  نف�شها  ال�شعبية  اجلبهة  وجدت  لذلك  الإ�رشاب،  بتاأجيل  ترغب  حما�ص  اأن 

للدخول يف اإ�رشاب مفتوح عن الطعام لوحدها من اأجل اإخراج اأمينها العام من العزل، 

وقد قرر الرفيق عاهد اأبو غلمة املتواجد معي يف الزنزانة دخول الإ�رشاب مع رفاقه، 

لذلك قررت الدخول معه ت�شامناً.

لأنه  فيه  يدخل  األ  �رشار  الدكتور  مع  واتفقنا  الإ�رشاب،  يف  الدخول  اأعلنّا  وفعالً 

مري�ص، واأي�شاً ليزودنا بالأخبار، حتى ل ن�شبح معزولني عن العامل، لأننا مبجرد 
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زنازين  يف  و�شعنا  واأولها  العقوبات،  اأنواع  بكل  معاقبتنا  يتم  بالإ�رشاب  الدخول 

العقاب، بدون اأي �شيء �شوى ما نلب�شه، وفعالً هذا ما مّت، وبداأ الإ�رشاب، ومّت اأخذنا 

اأغرا�ص،  بدون  جداً  �شيقة  زنزانة  اإىل  اأغرا�شنا  وبها  فيها،  املتواجدين  زنزانتنا  من 

وبدون حمام، اأو دورة.

عب  معي  حاولوا  اإ�رشابنا،  وقف  اأجل  من  علينا  ال�شغط  الفرتة  هذه  يف  حاولوا 

فقلت  اأنا!  اأدخل  فلماذا  الإ�رشاب،  تدخل  مل  حما�ص  اأن  واأخبوين  كثرية،  جل�شات 

الوقت  ذلك  يف  ع�شقالن  �شجن  يف  حما�ص  ممثل  نعيم  اأبو  توفيق  بالأخ  فلياأتوا  لهم: 

الرفاق،  مع  ت�شامناً  اإ�رشابي،  �شاأوا�شل  لهم:  وقلت  فرف�شوا،  معه،  اأحتدث  لكي 

اليوم  هذا  ويف  يوماً،   15 اإ�رشابنا  ا�شتمر  لذلك  الزنزانة،  يف  �رشيكي  مع  وخ�شو�شاً 

اخلام�ص ع�رش، وكان على ما اأذكر يوم ثالثاء من �شهر ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2011، 

بالدكتور  واإذا  و�شعوبته،  الإ�رشاب  اآلم  نعي�ص  ونحن  وكبري،  م�شهود  اأمر  حدث 

�رشار ينادي باأعلى �شوته علّي، وهو يب�رّشين اأنه مّت اإجناز �شفقة تبادل، وبعد قليل 

�شيتحدث اأبو الوليد الأخ خالد م�شعل ُمعلناً ذلك، و�شيكون هناك اأي�شاً خطاب لرئي�ص 

قائالً،  واأ�شاف  قليل.  بعد   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  العدو  وزراء 

اإن اجلميع توجهوا اإىل بيتنا يف خان يون�ص مب�شرية كبرية، وخرجت الوالدة تزغرد، 

وبداأت الأفراح، وهذا طبعاً منقول بثّ مبا�رش عب اإذاعة الأق�شى الذي كان ي�شمعها 

الدكتور �رشار، وهي م�شدر اأخبارنا.

رئي�ص  وكذلك  �شفقة،  اإىل  التو�شل  معلناً  الوليد  اأبو  خرج  فقد  مّت،  ما  هذا  وفعالً 

حكومتهم، لذا اأ�شبح الأمر فعلياً، كنا �شعداء جداً، وخ�شو�شاً اأنا، لأنني على يقني اأنه 

�شيفرج عني، مل اأ�شّك يف ذلك اأبداً، وكانت التطمينات قوية، وقد حدثتكم عن ذلك، وكان 

اأقوم  اأن  واتفقنا  واٍع،  ب�شكل  وحتدثنا  عاهد،  الأخ  مع  جل�شت  املغرب،  قريب  الوقت 

اأغرا�شي، واأتابع الأخبار، واأجتهز  التي بها  اإىل زنزانتي  اأعود  اإ�رشابي حتى  بك�رش 

وفعالً  ل،  اأم  موجوداً  ا�شمه  كان  اإن  نعلم  مل  عاهد  للرفيق  وبالن�شبة  عني،  لالإفراج 

فجاوؤوا،  الإدارة،  وطلبُت  يريد،  مبا  واأو�شاين  معه،  ت�شامني  على  الرفيق  �شكرين 

فاأخبتهم اأنني اأوقفت اإ�رشابي، فطلبوا مني تناول الأكل، فرف�شت ب�رشط عودتي 

اإىل زنزانتي، فاأجروا ات�شالتهم، واأخبوين اأنهم ل ي�شتطيعون اإرجاعي اليوم لعدم 
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وجود مدير ال�شجن، لذلك قررت البقاء م�رشباً حتى يوم غد، وفعالً هذا ما مّت. ويف 

ال�شباح اأخرجوين اإىل زنزانتي بعدما تاأكدوا من وقف اإ�رشابي، وبقي الرفيق عاهد 

لوحده، وكنا بجانب بع�ص، وبداأُت اأتابع الأخبار �شواء من الراديو اأم التلفاز، ولأنني 

كنت على يقني من الإفراج رّتبت اأموري. وعندما حتّدث الأهل يف اأول يوم �شعرُت من 

الإفراج عني، ومع ذلك هم  اللحظة غري متاأكدين من  اأنهم حتى هذه  خالل حديثهم 

م�شتب�رشون خرياً. وحتى امل�شاء علمت بخب اأن ا�شمي مّت رف�شه من خالل التلفاز، 

يف اأثناء حديث رئي�ص ال�شاباك العدو الذي قال باحلرف الواحد باللغة العبية مب�رشاً 

�شعبه اأّن املخّرب ح�شن �شالمة لن ُيفرج عنه! فعلمت حينها اأنني باٍق!

فوراً  بالأهل،  اأحد  يت�شل  ومل  حماٍم،  اأّي  ي�شلني  ومل  لالأ�شف،  اإبالغي  مّت  هكذا 

وقررت  الإ�رشاب،  ب�شبب  اأوجاع  من  بي  وما  �شعفي،  من  الرغم  على  متا�شكت 

الريا�شة  اأمار�ص  الثاين �شباحاً خرجت  اليوم  ال�شعف، ويف  اخلروج فوراً من حالة 

على م�شهد من هذه الإدارة احلاقدة، دون اأن اأحتدث مع اأي �رشطّي، ويعلم اهلل كم كنت 

مري�شاً ل اأ�شتطيع ممار�شة الريا�شة ب�شبب �شعف ج�شدي، ب�شبب الإ�رشاب، لكن 

هذا كان احلل لنف�شيتي، فاأهوُن علّي املوت األف مرة على اأن ي�شمت بي هذا العدو، اأو 

هذه الإدارة التي حاولت ا�شتفزازي ببع�ص الكلمات مثل: باأنهم “تركوك”، اأو “تخلوا 

عنك”، ولكنني جعلت نف�شي، وكاأنني ل اأ�شمع، وكنت اأ�شحك واألعب ريا�شة، وكاأن 

�شيئاً مل يحدث.

منذ الإعالن وحتى بداأ تنفيذ ال�شفقة 2011/10/18 تقريباً اأ�شبوع اأو خم�شة اأيام 

عندما بداأوا يجمعون الأ�رشى بالنقب، كانت فرتة جداً �شعبة، خّفف عنّي فيها اأنني 

عندما �شمعت اأ�شماء املفرج عنهم من خالل الراديو، واإذا بالكثري من الإخوة القدامى 

النا�رش عي�شى وعثمان ومعاذ بالل  اأ�شماوؤهم غري موجودة كمحمود عي�شى وعبد 

واآخرين، ف�شعرت اأن هناك م�شكلة حقيقية قد حدثت، وزاد الطني ِبلّة عندما خرج اأحد 

اإخواننا من القادة عب التلفاز، ويتحدث اأنه متت م�شاورتنا يف ذلك، وهذا غري �شحيح 

نهائياً.

املري�ص  اأبو خيزران والأخ  اإياد  الأ�شري  اثنان مفرج عنهما:  الق�شم  كان عندي يف 

اإياد اأبو ح�شنة، وقد طلبت مني الإدارة احلديث مع اإياد اأبو ح�شنة، وفعالً ا�شتطعت 
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اأنه فهم قويل،  احلديث معه، وطلبت منه جتهيز نف�شه، واأنه �شيُفرج عنه، واحلمد هلل 

ومتّ اأخذه بعد اأيام. وخالل هذه الفرتة انتهى اإ�رشاب اجلبهة ال�شعبية، وعاد الرفيق 

عاهد عندي بعدما ا�شتمر اإ�رشابهم 18 يوماً.

ولول اأنني حتاملت على نف�شي، وخرجت �رشيعاً من هذا الواقع لكان الأمر �شعباً 

جداً، ولعمل جرحاً عميقاً يف داخلي، وخ�شو�شاً �شعوري ب�شماتة الأعداء الذين كنت 

اأكرث  قّواين  وما  فعل!  �شاء  وما  اهلل،  قّدر  ولكن  عنهم،  رغماً  عني  بالإفراج  اأحتداهم 

عزيتي،  من  وت�شد  توا�شيني،  وهي  الراديو،  على  غفران  خطيبتي  كلمات  �شماع 

وجتدد الرتباط بي، واأّن ارتباطها اأبداً لي�ص له عالقة بال�شفقة، وهذا ما اأراح نف�شيتي 

على الرغم من معرفتي كم كان الأمر �شعباً عليها، وعلى الأهل، وعلى اجلميع، وما 

حدث معي حدث مع جميع اإخواين املعزولني الذين مل يفرج عنهم.

اإخراجنا  يتم  اأن  الأقل  على  نتوقعه،  مل  ما  وهذا  العزل،  من  اإخراجنا  يتم  مل  كما 

من العزل، وعدم تركنا هكذا ننزف يف هذا العزل، وكان ذلك م�شتطاعاً، وهذا ما كان 

مما  الرغم  على  حدث،  قد  حقيقياً  خلالً  هناك  اأن  واأ�شعرنا  هّمنا،  زاد  فقد  م�شتغرباً! 

مّت اإجنازه من �شفقة كبرية جداً. وبداأنا نتابع الأخبار حتى حلظة التنفيذ، و�شاهدنا 

هذه  اأن  اهلل  ويعلم  وفرحنا،  بذلك،  �شعدنا  فقد  للفرحة،  �شور  من  عر�شه  مّت  ما 

فنحن  معنا،  حَدث  وما  وهمومنا  اأنف�شنا  اأن�شتْنا  �شعبنا  عا�شها  التي  الكبرية  الفرحة 

 متوكلون على اهلل، والبيعة معه وحده، واإرادته �شائرة علينا، واخلرية فيما اختاره لنا،

واحلمد هلل على ذلك. وفور و�شول حماٍم لنا اأر�شلُت ر�شالَة مباركٍة لالأهل بالإفراج عن 

اأخي اأكرم الذي مل اأره، ومل اأوّدعه، ور�شالة اأخرى مباركة للحركة على هذا الإجناز 

الكبري والعظيم، وعادت حياتنا اإىل طبيعتها من جديد، وجتاوزنا ما حدث �رشيعاً على 

الرغم من �شعوري بالتاأثر الكبري واحلزن العميق الذي حدث مع الدكتور �رشار، فقد 

كان متوقعا اأن ُيفرج عنه، ولكن هذا ما حدث، واحلمد هلل على كل حال.

بقينا يف عزل ع�شقالن حتى نهاية 2011، وبعدها اأخبونا بنقلنا اإىل عزل ريون 

من جديد، فغادرنا هذا العزل تاركني وراءنا يف هذا العزل الدكتور �رشار لوحده.
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عزل رميون من جديد:

اأننا مل نكن نعلم ماذا حدث،  اأنكر اأن الأمر كان �شعباً جداً، وزاد من �شعوبته  ل 

وملاذا حدث ذلك!؟ كنا غائبني عن كل �شيء يف هذا العزل، حتى الأخ اأبو اإبراهيم ال�شنوار، 

الذي مّت و�شعه يف العزل ليتم ا�شتبعاده عن كل �شيء ب�شبب مواقفه املت�شددة، علمنا 

حدث،  مبا  وعلم  عنه،  الإفراج  مرحلة  يف  النقب  اإىل  العزل  من  خرج  عندما  اأنه  لحقاً 

وعثمان �شالمة  وح�شن  عي�شى  حممود  مثل  كبرية  اأ�شماء  ا�شتثناء  متّ  اأنه   ووجد 

ومعاذ بالل وغريهم �ُشعق، واأخذ ي�رشخ يف اجلميع، مل ي�شّدق ما حدث، ولالأ�شف 

ماذا  نعلم  ل   2021 �شنة  يف  الآن  ونحن  الكتاب  هذا  كتابة  وحتى  اللحظة  هذه  وحتى 

حدث، وكيف حدث! فقد طالبنا بت�شكيل جلنة لتقييم املرحلة الأخرية من املفاو�شات، 

لكن مل ي�شتجب لنا اأحد! وما قيل فقط هذا ما ا�شتطعنا اإجنازه، وكانت هناك ظروف 

هناك  كانت  وهل  العزل!  من  نخرج  مل  ملاذا  اإذاً  بذلك!  نقوم  جعلتنا  للجندي  خا�شة 

�شعوبة يف ذلك! وكنا قد اأكدنا على ذلك اأن ل يبقى اأحد يف العزل! لكْن متت ال�شفقة، 

ُحرمنا  وقد  اآلمه،  ونعي�ص  مرارته،  نتجرع  عزلنا  يف  نحن  وبقينا  خرج،  من  وخرج 

حتى اأن نودع من خرج، اأو اأن نفرح معهم.

كانت اأياماً �شعبة جداً، �شعرنا ب�شعور اجلندي اجلريح الذي ُترك يف �شاحة املعركة 

ينزفون،  بهم،  �شعرنا  الذين  اأهلنا  م�شاعر  اأو  م�شاعرنا  اأحد  يراعي  اأن  دون  حتى 

ولكنهم حتاملوا، وجترعوا كل اأنواع الأمل من اأجل اأن ل يوؤّثروا على معنوياتنا. كان 

موقف الأهل اأكرث من رائع، بل كانوا يف حر�شهم علينا وعلى احلركة اأكرث فهماً ووعياً 

من كثري من بع�ص ال�شخ�شيات التي خرجت علينا تتحدث بكالم غري مفهوم، وبعيد 

عن ال�شحة، ولي�ص له عالقة بح�ّص امل�شوؤولية. وعلى الرغم من ذلك نحن نعّد ما حدث 

اإجنازاً كبرياً، فقد خرج مئات الأ�رشى بعد اأن ق�شوا اأعواماً طويلة من عمرهم داخل 

و�رشا�شة  اهلل  بف�شل  لكن  لنا،  قبوراً  تكون  قد  ال�شجون  هذه  اأن  املحتل  وظّن  الأ�رش، 

يف  الفرحة  واأدخل  العدو،  اأغاظ  الذي  الكبري  الإجناز  هذا  حتقيق  ا�شتطاعت  املقاومة 

هذا  كان  وكم  ال�شتقبال،  اأعرا�ص  على  �شاهد  واجلميع  الفل�شطينية؛  البيوت  معظم 

ال�شعب رائعاً، وهو ي�شتقبل اأبطاله بالورود والزغاريد وزخات الر�شا�ص وهتافات 

التكبري، فلقد كان انت�شاراً عظيماً. 
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و�شلنا اإىل عزل ريون، ودخلنا ق�شم العزل، وكان يف هذا الق�شم ال�شديق ورفيق 

معه، اأحتدث  واأنا  متاأثراً،  كنت  وكم  الباء(،  )اأبو  عي�شى  حممود  القائد  الأخ   العزل 

وقد ُحرم من الإفراج عنه؛ فعلى الرغم من خروج كل اأبناء ق�شيته بقي هو مل ُيفَرج 

الإخوة من  كل  عنده  كان  ووقتها  جلبوع،  عزل  يف  هناك  ذلك  اآلم  عا�ص  وقد   عنه، 

فاك�شمان  ناخ�شون  اجلندي  اأ�رش  عملية  اأبطال  اأحد  وهو  القد�ص،  من  يغمور  جهاد 

Nachshon Wachsman، والأخ القائد زاهر جبارين اأحد قادة كتائب الق�شام، واأحد 
موؤ�ش�شيها، ومَن على يديه متّ جتنيد املهند�ص ال�شهيد يحيى عيا�ص. كان هذان الأخوان 

عند الأخ حممود عي�شى يف العزل، وكان وجودهما عقاباً، وقد اأخباه باأنه �شيكون من 

املفرج عنه، ولكن ما حدث غري ذلك، فقد اأُفرج عنهما، وبقي حممود عي�شى يرزح يف 

زنزانة عزله يتعر�ص ل�شماتة الإدارة التي حاولت ا�شتفزازه كثرياً؛ وقد حدثني كيف 

من الرغم  وعلى  ذلك،  ومع  عليه،  و�شعباً  موؤملاً  الأمر  كان  وكم  هناك،  اأموره   جرت 

كّل ما حدث، وبف�شل اهلل جتاوزنا هذه املرحلة، وخرجنا منها باأف�شل حال، متوكلني 

على اهلل.

واأنا  ال�شاعات،  اأق�شي  كنت  ذلك  ومع  بعيدة،  زنزانة  يف  يتواجد  الباء  اأبو  كان 

اأحتدث معه، ن�شحك، نقراأ املاأثورات، نتناق�ص يف كل املوا�شيع، وكان يقراأ يل الكثري 

التي يكتبها، وهو �شاحب موهبة �شعرية، و�شاحب قلم، وله كثري من  اأ�شعاره  من 

املوؤلفات املتنوعة يف عجائب القراآن واإعجازه، بداأت اآخذ معه درو�شاً يف ال�شعر، وفعالً 

قطعنا �شوطاً كبرياً يف ذلك، وكنت اأكتب بع�ص الأبيات، واأقروؤها عليه، في�شحك مني، 

ويخبين اأن هذا لي�ص ب�شعر، ولكنه كالم م�شجوع اأو موزون ل اأكرث ول اأقل؛ كنت 

اأتذوق ال�شعر، واأحب �شماعه، ولكنني مل اأكن اأجيد تاأليفه، ومل اأ�شتطع اأن اأكتب اإل بيتاً 

واحداً اأجازه يل، كتبت عليه: اأول بيت �شعر اأكتبه! وهو على البحر الكامل:* 

يا طالب اخللود يف حياتك            تفنى احلياة ويخلد العمل

بعد فرتة من وجودنا يف هذا العزل اأح�رشوا عندنا الرفيق اأبو غ�شان، ومّت و�شعه 

عند الأخ حممود عي�شى، وقد طلبنا من الإدارة اأن يتم تبديلنا بحيث يكون اأبو غ�شان 

رم�شان  �شهر  اأن  وخ�شو�شاً  عندي،  عي�شى  حممود  الأخ  وياأتي  عاهد،  الرفيق  مع 

البيت لي�ص من الكامل، وهناك م�شكلة يف الوزن فلعله ُنقل من الأ�شل )املخطوط( دون تدقيق.
 
*
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على الأبواب، ولكنهم رف�شوا ذلك، فقد كانوا يرف�شون نهائياً اأن ي�شمحوا يل بالعي�ص 

مع اأبو الباء، ونحن كنا اأقدم معزولني، ومع ذلك مل نتمكن من العي�ص معاً على الرغم 

من وجودنا يف الق�شم نف�شه، و يف الفرتة نف�شها. ا�شتمرت حياتنا كاملعتاد ل جديد فيها 

بني  اأو  بينهم  فيما  اجلنائيني  الأ�رشى  بني  م�شاكل  من  املرات  بع�ص  يحدث  ما  �شوى 

الإدارة، ومرات كثرية ي�ّشنا من “احُلّب” جانب، فنجد اأنف�شنا يف قلب معركة ل دخل 

لنا بها.

كانت اأق�شام العزل اأ�شبه بال�شوق ل هدوء فيها يف الليل اأو النهار، يكفي اأن يكون 

عندك يف الق�شم اأ�شري جنائي واحد حتى ي�شلبك الهدوء والراحة من اأجل اأن يح�شل 

ينامون،  ل  وحتى  يلّون،  ول  يكلّون  ل  فهم  هوؤلء،  جلَد  من  َتعَجُب  �شيجارة؛  على 

عامل غريب مبعنى الكلمة! ع�شنا فيه، وتعاي�شنا مع اأهله، وحاولنا بقدر ما ن�شتطيع 

املحافظة على اأنف�شنا مبا منلك من قوة اإيان واإرادة. ولكن بع�ص اإخواننا ولالأ�شف 

مل ي�شتطيعوا حتمل هذه الأو�شاع ف�شعفوا، ونال هذا العزل من نف�شياتهم البيئة، 

فاأ�شبحوا مر�شى، فكان عالجهم مزيداً من القهر لهم من قبل هذه الإدارة الفا�شية 

التي ت�شتهدفك يف كّل حلظة، يعملون ليالً ونهاراً من اأجل النيل منك، من اأجل حتطيمك، 

لي�ص لهم عالقة بالإن�شانية، بل لي�شوا من الب�رش، هم حيوانات مفرت�شة وظيفتها اأن 

تنه�شك، لذلك يجب اأن تكون م�شتيقظاً با�شتمرار، واعياً لكل ما يدور حولك، متوكالً 

على اهلل، فهو احلافظ واحلامي.

تاأتي عليك حلظات يف العزل متّل من كل �شيء “تكون قرفان”، تريد اأن تعي�ص مع 

حميطك، تتحدث، تناق�ص، ت�شحك، مت�شي، ت�شعر اأنك بني اإخوانك، لكن ما العمل، وما 

احلل! اإن مل تخرج من هذه احلالة، وت�شت�شلم لها فاأنت حينها يف خطر، فوراً عليك اأن 

تلجاأ اإىل اهلل، ت�شلي له، وتدعوه، وتطلب العون منه، وتبكي يف ح�رشته، واأنت �شاجد، 

كل  تواجه  اأن  اهلل  باإذن  ت�شتطيع  اإرادة  متلك  اأنك  �شت�شعر  حينها  القوة،  منه  ت�شتمد 

ال�شعاب. اإياك اأن يكون اعتمادك على نف�شك فقط، فاأنت �شعيف جداً اأمام ما يلكون! 

خالل  من  عدوك  نف�شية  على  تتعرف  اأن  حاِول  الإيان!  ب�شالح  مت�شلحاً  دائماً  كن 

كتاب اهلل الذي ق�ّص علينا اأفعال هوؤلء، وحذرنا من مكرهم واألعيبهم! تعامْل معهم 

�شتحر�ص  وقتها  وبينهم!  بينك  مفتوحة  معركة  واعتبها  التحدي،  اأنواع  من  بنوع 
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كل احلر�ص على اأن تكون منت�رشاً، ولكي حتقق ذلك �شتبحث با�شتمرار عن عنا�رش 

وعوامل الن�رش، وباإذن اهلل وتوفيقه �شتجدها كاملة داخلك، فاأنت متلك يف داخلك من 

الإرادة التي اإن اأيقظتها يف وقتها مبا تت�رّشبه من حالوة الإيان ت�شتطيع اأن تواجههم، 

واأن ترعبهم اأقلّها اأن ت�شع حداً للكثري من األعيبهم. 

اإ�رضاب الكرامة واخلروج من العزل:

يف هذه احلياة التي اأطلقنا عليها حياة البزخ حتدث كثري من الق�ش�ص ل ت�شتطيع 

الإملام بها يف �شفحات هذا الكتاب، لأننا نعي�شها كل يوم، وت�شتمر معنا لأعوام، فلقد 

اأ�شبح لنا يف هذا العزل الآن، وب�شكل متوا�شل ع�رشة اأعوام، بل اأكرث! فكم يوم يف هذه 

الأعوام! ويف كّل يوم ق�ش�ص واأحداث وماآ�ٍص واآلم و�شعوبات نوؤثِّر فيها مرات، ولكن 

يف اأغلب الأحيان ترتك هي تاأثريها على نف�شياتنا، فكل منا على ح�شب قوة مقاومته 

يحاول احلفاظ على نف�شه �شليماً حتى ياأذن اهلل لنا بالفرج واخلروج من هذا العزل.

اأن  لنا  فُكتب  علينا،  اأغلقت  اأبوابه  وكاأن  اجلحيم،  هذا  من  نخرج  اأن  لنا  كيف  اآٍه 

نعي�ص اأعمارنا يف هذه الزنازين زنازين املوت! قد ي�شاأل اأحد، ويقول: وملاذا مل تقوموا 

ما  كل  وبذلنا  حاولنا،  فقد  يحاول!  مل  مثلنا  وهل  العزل؟  هذا  من  للخروج  بخطوات 

لأنهم  الإخوة،  بع�ص  وخروج  خلروجي  نهائي  رف�ص  هناك  كان  ولكن  ن�شتطيع، 

ي�شنفوننا ح�شب ت�شنيفهم اأننا خطريون، لدرجة اأن بقاءنا يف العزل يحتاج اإىل عزل 

اآخر، فكيف بكم تريدون منهم اأن يوافقوا على اأن نخرج، ونكون مع باقي الأ�رشى! 

لها  يكتب  حتى  ال�شجون  كل  فيها  ت�شارك  وخطوات  كبرياً،  جهداً  يحتاج  خروجنا 

وخرج  الأحرار،  وفاء  �شفقة  متت  اأن  بعد  ولكن  ننتظره،  كنّا  ما  فعالً  وهذا  النجاح، 

الكثري من اإخواننا الأ�رشى، وُتركنا يف العزل اأ�شبح اأملنا باخلروج �شعيفاً؛ لأن كثرياً 

اأ�شحاب خبة وجتربة. وكيف الآن!  فرج عنهم، وهم 
ُ
اأ من قيادات احلركة الأ�شرية 

وهل ي�شتطيع َمن بقي القيام ب�شيء! لذلك اأغلقنا هذا امللف، ولو موؤقتاً حتى نرى ما 

�شيحدث يف عاجل الأيام، واهتممنا اأكرث بتح�شني واقعنا يف العزل بقدر ما ن�شتطيع، 

ولكن قدر اهلل كان غري ذلك، واإمتام ال�شفقة كان فيه اخلري الكثري، فقد تداعى الأ�رشى 

الذين مل ُيفرج عنهم، و�شّمموا اأن يقوموا باأول خطواتهم �شّد الإدارة حتى يحافظوا 

بخطوات  القيام  اأجل  من  ويرتا�شلون  ويت�شاورون،  يرتبون،  وبداأوا  قوتهم،  على 
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كبرية خلروجنا من العزل. وقد را�شلونا من خالل املحامي الذي كان يزورنا، وبثّوا 

الأمل يف نفو�شنا، وقالوا لنا: ترقبوا، و�شاِهدوا ماذا �شيحدث! بل اأكرث من ذلك طالبونا 

بعدم امل�شاركة باأي خطوات قد يقومون بها حتى ل نتعر�ص لغ�شب الإدارة وعقابها 

عن  املفتوح  الإ�رشاب  بدء  يف  النطالق  موعد  حتديد  ومّت  خطواتهم،  ف�شلت  حال  يف 

الطعام، وذلك يف ذكرى يوم الأ�شري الفل�شطيني 2012/4/17.

و�شُعنا،  �شَغلَهم  الذين  الإخوة  وبهوؤلء  النف�شيات،  بهذه  �شعداء  كنا  كم  اهلل  يعلم 

اإىل  الداخلني  اأوائل  يف  �شنكون  اأننا  لهم  اأر�شلنا  لذلك  معنا،  ق�رّشوا  اأنهم  و�شعروا 

الإ�رشاب، لأن املعركة معركتنا يف الأ�شا�ص، وفعالً مّت ترتيب كل �شيء من قبل قيادة 

هذه  يف  ممثل  ف�شيل  كل  الف�شائل،  كل  ت�شم  وطنية  قيادة  كانت  والتي  الإ�رشاب، 

رجوع  ول  املعزولني،  اإخراج  واحد:  �شيء  على  واتفقوا  ن�شبته،  ح�شب  على  القيادة 

عن ذلك! وكتبوا ميثاق �رشف، واأق�شموا على ذلك، وجيّ�شوا القواعد، وا�شتنه�شوهم، 

يف  الدخول  يقرر  اأخ  اأي  واأن  خّطتهم،  تفا�شيل  لهم  و�رشحوا  هممهم،  واأ�شعلوا 

الإ�رشاب �شي�شبح حراماً عليه الرجوع مهما كان الثمن اإل باأمر من قيادة الإ�رشاب، 

واأر�شلوا لقياداتهم يف اخلارج من اأجل منا�رشتهم وم�شاعدتهم، والوقوف بجانبهم، 

وجتيي�ص الراأي العام �شّد هذا الكيان. وبداأ الإ�رشاب يف 2012/4/17، وبداأ العد التنازيل 

لبقائنا يف العزل، و�شاركنا متوكلني على اهلل ُمق�شمني اأن ل رجوع حتى اإنهاء العزل، 

كّل  الأ�شرية، وا�شتخدمت  اأ�شاليبها �شدّ احلركة  اأب�شع  ال�شجون  اإدارة  وقد مار�شت 

اإمكانياتها من قمع وتنكيل ونقل،... مل يرتكوا �شيئاً مل يفعلوه، مار�شوا وح�شيتهم 

و�شاديتهم وعربدتهم يف وجه اأ�رشى ل يلكون اإل اإيانهم بربهم، وبعدالة ق�شيتهم، 

احلديث  اأ�شلوب  اإىل  انتقلوا  وبعدها  ال�شعاب.  كل  اأمامها  وهانت  تلني،  ل  واإرادة 

كّل  خروج  ت�شمن  ل  كلها  كانت  كثرية،  حلولً  وطرحوا  والتفاهمات،  واملفاو�شات 

بل  نف�شها،  الأ�رشى  باقي  اأو�شاع  نعي�ص  العزل  يف  وكنا  كلها،  فُرف�شت  املعزولني، 

اأ�شواأ، ونتعر�ص لأ�شعاف ما تعر�شوا له.

وكان  حالته،  لتدهور  امل�شت�شفى  اإىل  غ�شان(  )اأبو  �شعدات  اأحمد  الرفيق  نقل  متّ 

الذي  الن�شفي  ال�شداع  ب�شبب  كبري  ب�شكل  �شعب  وو�شعه  عندي،  عاهد  الرفيق 

قريباً  اأ�شبح  اأنه  اللحظات  من  حلظة  يف  �شعرت  اإغماء  حالت  يف  دخل  وقد  ي�شيبه، 
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اإ�رشابه  فّك  منه  طالبني  متفرجني  وقفوا  جاوؤوا  فعندما  عليهم،  �رشخت  املوت؛  من 

وعّزز  بع�شنا،  من  جداً  قّربنا  الإ�رشاب  هذا  معاجلته.  رف�شوا  هم  وبذلك  فرف�ص، 

�شداقتنا، وما زلنا نذكر هذه الأيام ال�شعبة، وكيف كانت، وكيف مّرت! ولكن كيف 

ي�شي  كان  يوم  كل  علينا!  اأهون  املوت  ك�رشنا!  ي�شتطيعوا  اأن  الآفاق  �شذاذ  لهوؤلء 

ر  من عمر الإ�رشاب كان يقّربنا من الفرج، ويزداد الأمل. ومن عجائب القدر اأْن �شخَّ

بثه،  يتم  ما  ي�شمعون  اأخبارنا،  م�شدر  هم  كانوا  املافيا  من  يهود  �شجناء  بجانبنا  لنا 

ويخبوننا عن كّل �شيء بالتف�شيل، فكنا على الرغم من انقطاعنا عن العامل، لأنهم 

�شادروا كل �شيء من عندنا، كنا على معرفة بكل �شيء من خالل هوؤلء.

يف مرحلة من مراحل الإ�رشاب جاوؤوا واأبلغوا اأخانا حممود عي�شى باخلروج من 

العزل، وفعالً متّ نقله اإىل �شجن هدرمي، ومع ذلك ا�شتمر الإ�رشاب حتى املوافقة على 

وحتّدت  و�شمودها،  وثباتها  قوتها  على  الأ�شرية  احلركة  حافظتْ  اجلميع.  اإخراج 

حتى  كال�شخرة،  و�شامدة  كذلك،  وبقيت  وموّحد،  قوّي  ب�شّف  العدو  وح�شية  كل 

انتزعت منهم املوافقة على خروجنا من العزل جميعنا؛ هذا فعالً ما مّت، وقد تكلل هذا 

الإ�رشاب الذي اأطلق عليه اإ�رشاب الكرامة بالنجاح، وقد ا�شتمر 28 يوماً متوا�شلة، 

�شطّرت احلركة الأ�شرية فيه اأروع واأنبل مواقف العزة والكرامة، وكان ن�رشاً كبرياً 

له ما بعده.

اجلل�شة  وكانت  �شيحدث!  ماذا  نرتقب  ونحن  الإ�رشاب،  لهذا  الأخري  اليوم  ويف 

اأمطرت  اأخرياً  ال�شجون،  م�شلحة  و�شباط  الإ�رشاب  قيادة  بني  منعقدة  الأخرية 

من  خروجنا  على  املوافقة  خب  لنا  تزّف  البُ�رشيات  وو�شلت  منهمراً،  ماءاً  ال�شماء 

كان  ما  الإ�رشاب، وهذا  قيادات  اأحد من  بقدوم  اإل  اإ�رشابنا  فّك  العزل، وقد رف�شنا 

متفقاً عليه. كنت يومها لوحدي يف الزنزانة، فقد كان الرفيق عاهد قد مّت اأخذه ليمثّل 

اجلبهة ال�شعبية يف جل�شات التفاو�ص، واإذا اأحدهم ينادي علّي من فتحة باب الزنزانة. 

و�شديقي،  ق�شيتي  ابن  القوا�شمي  اأكرم  الأخ  القادم  كان  عندما  املفاجاأة  كانت  وكم 

قيادة  مع  وبالتفاق  الإدارة  عن  رغماً  جاء  ريون،  يف  ال�شجن  ممثل  وقتها  وكان 

اأكيداً. واأنهم  اأ�شبح  العزل  الإ�رشاب ليخبوين بنجاح الإ�رشاب، واأن خروجنا من 

عن حما�ص  حركة  من  الإ�رشاب  قيادات  اأحد  �رشمي  مهند  الأخ  ينتظرون  زالوا   ما 
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الأخ  قدوم  انتظار  اأو  ال�شوائل،  من  بقليل  اإ�رشابي  فك  مني  وطلب  ريون،  �شجن 

اأبو جماهد. وكم كنت  الأخ مهند �رشمي  انتظار قدوم  يوؤكد ذلك، فف�شلت  لكي  مهند 

اأن  فر�شة  ووجدتها  ق�شيتي،  وابن  و�شديقي  رفيقي  مالك  اأبو  اأكرم  لأخي  م�شتاقاً 

اأ�شاأله عن اأو�شاع ال�شجون، فاأخبين ب�شكل �رشيع، و�شاألته عن �رشيكنا يف الق�شية 

الأخ اأين الرازم: ما اأخباره؟ فكانت املفاجاأة اأنه مّت الإفراج عنه يف ال�شفقة، ومل اأكن 

اأعلم بذلك، ففرحت جداً، وتاأمّلت لعدم معرفتي.

كان لقائي مع اأكرم اأبو مالك لدقائق من خلف الباب، وحوله �شابط ال�شتخبارات، 

ودّعني، وعاد اإىل الأق�شام، وجل�شت اأنتظر قدوم الأخ مهند �رشمي اأحد قيادات احلركة، 

وهو اأخ فا�شل من طولكرم حمكوم باملوؤبدات مل�شاركته بعملية التفجري التي حدثت يف 

فندق بارك، وهو �شديق عزيز.

اأمامه تهون كّل امل�شّقات، وت�شبح كل الآلم يف حلظة  اآٍه ما اأجمل �شعور الن�رش! 

واحدة اآمالً بفجر جديد؛ ما هي اإل �شاعات حتى �شمعُت جلبة يف اخلارج، واإذا بباب 

الق�شم يفتح، ويدخل الأخ احلبيب مهند �رشمي )اأبو جماهد( �شاخماً كعادته ي�شحك، 

“ح�شن خل�شنا، �شتخرج  اأعرفه يناديني  الذي  ووقف على باب زنزانتي، وب�شوته 

من العزل رغماً عنهم!”. تعني هذه العبارة اأنني �شاأعود اإىل احلياة، �شاأخرج من مقابر 

يعي�ص  اإن�شاناً  زلت  ما  اأنني  واأ�شعر  اأتنف�ص،  حتى  موؤقتاً  ولو  عني  �شيفرج  الأحياء، 

اأ�شالك، ي�شلي �شالة  اأمثاله، يتمتع ببع�ص الهواء، يرى ال�شم�ص ولو من خالل  مع 

ُي�شمح  وقد  العيد،  تكبريات  ُيكّب  اجلمعة،  �شالة  اإىل  يعود  منها،  ُحرم  التي  اجلماعة 

اأم  دموعي،  �شالت  هل  اأعلم:  ل  الطويلة  الأعوام  هذه  بعد  والوالدة؛  الأهل  بزيارة  له 

اأنها من �شدة ال�شحك! حمدت اهلل، و�شجدت له �شاكراً، و�شلّمت على اأخي اأبو جماهد. 

وما زلت اأحفظها له يف داخل قلبي حباً واحرتاماً وتقديراً، �شاحكني، وحتّدث معي 

 ببع�ص الكلمات، وودّعني عائداً اإىل الأق�شام. ودخل وقتها عندي الرفيق عاهد اأبو غلمة

)اأبو قي�ص(، فقد جاء اأي�شاً، �شلّمت عليه، وهنّاأته بال�شالمة، وكان و�شعه �شعباً، فوراً 

طلبنا من الإدارة اأن يح�رشوا لنا بع�ص الأ�شياء امل�شموح تناولها، وكعادتهم ماطلوا 

حتى متكنّا من اأخذ بع�ص ال�شوربة وال�شاي ال�شاخن. كان الرفيق عاهد متعباً فو�شع 

راأ�شه ونام، وجل�شت اأنا جانب النافذة اأنظر من خاللها لل�شماء، واأحلم بغد قد يكون 

اأف�شل.
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كان انت�شار الأ�رشى قد متت تغطيته يف كّل و�شائل الإعالم، وهذا اأغاظهم، ولذلك 

كنا متخّوفني من عدم التزامهم بالتفاق، وهذه عادتهم، وهذا تاريخهم! ولكن بف�شل 

اأظهرها الأ�رشى، وبف�شل قوتهم ووحدة موقفهم، التزمت  اهلل، وبقوة ال�شب الذي 

الإدارة بهذا التفاق، وكان ين�ص على اإخراجنا من العزل خالل 73 �شاعة. اتفقنا اأن 

اأذهب اإىل �شجن يتوفر فيه توا�شل حتى اأ�شتطيع التوا�شل مع الأهل، ومع خطيبتي 

التي كانت تنتظرين بفارغ ال�شب، و�شاركتني همومي و�شاعات الإ�رشاب.

ُت�شعرنا بعدم حدوث  اأن  الإدارة  الثالثة طويلة جداً، حاولْت خاللها  الأيام  كانت 

هذه  من  الرغم  وعلى  ذلك  ومع  لنا؛  ا�شتف�شار  اأي  عن  يجيبوا  اأن  ورف�شوا  �شيء، 

وعا�شها  ع�شناها،  و�شعادة،  و�رشور  فرح  اأيام  الثالثة  الأيام  هذه  كانت  التخوفات 

معنا َمن كان حولنا من �شجناء جنائيني يهود وعرب، وقد �شكرناهم على ما قدَّموه 

لنا، وكانت فرحتهم كبرية بانت�شارنا على هذه الإدارة، فهم اأ�رشى مثلنا، ويعي�شون 

املعاناة نف�شها، ويعلمون ماذا يعني اخلروج من العزل.

كتبُت يف هذه الأيام �شفحات كثرية عن م�شاعري واأحالمي، وكنت با�شتمرار دائم 

الت�شجيل لكل �شيء، ويف اليوم الأخري يف هذه الأيام الثالثة، ويف ال�شباح اأبلغونا اأخرياً 

باأن جنهز اأنف�شنا، لأننا �شنخرج من العزل اإىل الأق�شام، واأخرياً جئنا عند حلظة احلقيقة، 

واكتمل الن�رش بف�شل اهلل، فهو �شاحب الف�شل اأولً واأخرياً. اأبلغوين اأنني �شاأتوجه 

اإىل �شجن نفحة، والرفيق عاهد �شيتوجه اإىل �شجن هدرمي، وفعالً وّدع كّل منا الآخر، 

وخرجت وكاأنه يوم للفرج، مع علمي اأنني ذاهب اإىل ال�شجن، ولكنه مع املقارنة بحياة 

العزل يعّد فرجاً كبرياً، وما حدث معي بعد ذلك من قبل اإخواين الأ�رشى داخل ال�شجن 

اأن�شاين همومي واآلمي. فقد و�شلت اىل �شجن نفحة، وو�شعوين يف غرفة النتظار، 

بالإ�رشاب،  �شاركوا  قد  كانوا  اأخرى،  �شجون  من  اآخرون  اأ�رشى  و�شل  قليل  وبعد 

وكم  حممود(،  )اأبو  املغربي  اأحمد  احلبيب  الأخ  املعزول  الأ�شري  اأي�شاً  معهم  وكان 

كانت �شعادتي وفرحتي به وبهم، �شلمنا على بع�ص، وحمدنا اهلل على هذا النت�شار. 

وبعد النتهاء من اإجراءات التفتي�ص اأخذونا اإىل الأق�شام، وقد �شبقتنا اأخبارنا، وما اأن 

�شعدنا اإىل الق�شم، وُفتح لنا، واإذا باأ�شوات التكبري والتهليل من جميع الأ�رشى الذين 

اأحاطونا، ورفعونا على الأكتاف، وهم يهتفون ويهللون، اآٍه ما اأجمله من م�شهد، وما 
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اإخوانك يحتفلون بك،  اآلمك وكل همومك! واأنت بني  اأجملها من حلظات تن�شيك كل 

اأجهزة يتم تهريبها، وقد  الأ�رشى من  وقد مّت ت�شوير كل �شيء من خالل ما يلكه 

نزلت هذه املقاطع على الإعالم، و�شاهدها اجلميع، و�شاهد مظاهر الفرحة وال�رشور.

وجاعوا،  اأجلك،  من  �شّحوا  َمن  حمبّيك،  و�شط  اإخوانك،  بني  الآن  اأنت  واأخرياً 

وروؤو�شهم  يعي�شونها،  والآن  اللحظة،  هذه  اأجل  من  �شيء  كّل  وحتملوا  ومر�شوا، 

مرفوعة، يكبون: اهلل اأكب، تكبريات العيد، فهذه هي اأعيادنا نحققها ب�شواعدنا وقوة 

يغيب.  ولن  ذاكرتي،  عن  غاب  ما  م�شهوداً  اليوم  ذلك  كان  مواقفنا،  و�شالبة  اإياننا 

دخلت اإىل الغرفة التي �شاأ�شكن فيها، وجل�شنا و�شط اأحبابنا وخ�شو�شاً اأخونا الكبري 

مع  نتوا�شل  اأن  منا  طلبوا  وفوراً  احت�شننا؛  الذي  همام(  )اأبو  النت�شة  جمال  حممد 

اأهلي، ومع الوالدة، ومع خطيبتي. وكم كانت  الأهل، ولأول مرة �شاأحتدث فيها مع 

حلظات �شعيدة، واأنا اأ�شمع �شوت اأمي، وهي تزغرد عب الهاتف، وتبارك، وتهنئ! 

التي ما �شمعْت  النت�شار، والآن جاء دور حديثي مع خطيبتي  حمدت اهلل على هذا 

�شوتي، وكانت تعلم بقدومي، لذلك ما اأن ات�شلت بها حتى �شمتت، تريد اأن تعي�ص مع 

هذا ال�شوت الذي ُحرمت منه، �شمعتُها تبكي، وحاولُت بقدر ما اأ�شتطيع اإ�شحاكها، 

ف�شحكْت، حتدثُت معها بكلمات قليلة، على اأن اأعود من جديد للحديث معها؛ حتدثُت 

معها رغماً عنهم؛ لكنهم وحتى الآن، وحتى كتابة هذا الكتاب ينعونها من زيارتي 

على الرغم من مرور اأكرث من 11 عاماً على خطوبتي، مل تتمكن من زيارتي، يرف�شون 

ذلك. وباإذن اهلل كما كان حديثي معها انت�شاراً وانتزعناه انتزاعاً رغماً عنهم، �شيكون 

لقائي بها رغماً عنهم بانت�شار اأعظم، واأكب ب�شفقة وفاء اأحرار جديدة تفك اأ�رشنا، 

وتك�رش قيدنا، وتعيدنا اإىل الأهل!

يومها يفرح املوؤمنون بن�رش اهلل، ين�رش من ي�شاء.
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َتۡيِ  ۡرِض َمرَّ
َ
َلُۡفِسُدنَّ ِف ٱۡل ٰٓءِيَل ِف ٱۡلِكَتِٰب  إَِلٰ بَِنٓ إِۡسَر يقول تعاىل: }َوقََضۡيَنآ 

ا َكبرِٗيا} )�شورة الإ�رشاء، الآية 4(. َوَلَۡعلُنَّ ُعلُّوٗ
قتل  من  يرتكبه  مبا  الكيان  هذا  به  يقوم  الذي  الإف�شاد  هذا  من  اأكب  هناك  وهل 

وت�رشيد وظلم لأبناء ال�شعب الفل�شطيني، وما حدثتكم عنه جزء ي�شري من هذا الظلم 

واإلغاء  هويته،  طم�ص  اأجل  من  تواجده،  اأماكن  كّل  يف  �شعبنا  اأبناء  له  يتعر�ص  الذي 

يف  حتى  اأر�شنا  يف  و�شمودنا  وجودنا  جمرد  لأن  اإنهائه؛  حتى  وحتطيمه  وجوده، 

لذلك  ال�شمود،  هذا  من  يخافون  فهم  روايتهم،  زيف  على  دليل  لأكُب  �شجونهم 

ي�شتخدمون كل عتادهم وعّدتهم من اأجل حتطيمه، وما ياَر�ص معنا يف هذه ال�شجون، 

ويف اأق�شام العزل النفرادي خا�شة، ما هو اإل �شورة من �شور كثرية جتري اأحداثها 

يف اأماكن اأخرى، ُي�شعرون اأنف�شهم باأنهم فوق اجلميع، اإنه العلو الذي جعلهم يكررون 

ٖس 
ۡ
بَأ ْوِل 

ُ
أ َآ  لَّ ِعَباٗدا  َعلَۡيُكۡم  َبَعۡثَنا  ولَىُٰهَما 

ُ
أ وَۡعُد  َجآَء  }فَإَِذا  اإف�شادهم من جديد 

ۡفُعوٗل} )�شورة الإ�رشاء، الآية 5(. َشِديٖد فََجاُسواْ ِخَلَٰل ٱدّلِيَارِۚ َوَكَن وَۡعٗدا مَّ
ي�شع  من  لهم  اهلل  ير�شل  اإف�شادهم  تكرر  ما  كل  هوؤلء!  مع  ال�رشاع  معادلة  هذه 

احلد  هذا  ي�شع  من  الفل�شطيني  ال�شعب  هذا  اأبناء  نحن  �شنكون  اهلل  وباإذن  لهم،  حداً 

فنحن  كذلك.  واإف�شادهم  اأعاله،  اإىل  و�شل  علّوهم  لأن  يطول،  لن  الذي  الإف�شاد  لهذا 

القد�ص يف  وخ�شو�شاً  املحتلة،  فل�شطني  بقاع  كل  يف  �شدنا  يار�ص  مما  الرغم   وعلى 

وامل�شجد الأق�شى على موعد مع الن�رش والتحرير، وما هذه البتالءات التي منّر بها 

اإل وقود حرب قادمة �شتكون لنا الغلبة فيها باإذن اهلل، فهذا وعد اهلل لعباده املوؤمنني.

اأ�شرياً،  ما زلت  العزل، ولكنني  اأق�شام  اأعي�ص خارج  الكلمات  اأكتب هذه  واأنا  الآن 

ومعي مئات من اإخواين الأ�رشى نتجرع مرارة ال�شجن واآلم البُعد واحلرمان، ولكننا 

على موعد مع احلرية قريٍب باإذن اهلل، فهذا عهد املقاومني املخل�شني لنا الذين ي�ِشلون 

الليل بالنهار من اأجل اإعداد العدة لتحريرنا، وحترير الأر�ص والأق�شى، وهو وعد اهلل 

لنا بالن�رش والتمكني. وكما كان خروجنا من العزل النفرادي بعد ق�شاء 14 عاماً فيه 
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انت�شاراً  خروجنا  وكان  اأ�شماوؤهم،  ُذكرت  الذين  الأ�رشى  اإخواين  من  وجمموعة  اأنا 

حتريرنا  ف�شيكون   2012/4/17 يف  الكرامة  معركة  اخلاوية  الأمعاء  معركة  يف  كبرياً 

قريباً يف �شفقة وفاء اأحرار تكون ن�رشاً كبرياً من كتائب الق�شام، وف�شائل املقاومة، 

هذا  اأماكن  كل  يف  الأعرا�ص  باإقامة  اأبطاله،  با�شتقبال  الفل�شطيني  �شعبنا  و�شيحتفل 

قَرِيٗبا} )�شورة الإ�رشاء،  ن يَُكوَن 
َ
أ قُۡل َعَسٰٓ  ُهَوۖ  َمَتٰ  }َوَيُقولُوَن  الوطن املحتل، 

الآية 51(.

ۡبُح بَِقرِيٖب}! )�شورة هود، الآية 81(. لَۡيَس ٱلصُّ
َ
ۡبُحۚ أ }إِنَّ َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ

اأخوكم الأ�شري ح�شن عبد الرحمن �شالمة

من �شجن بئر ال�شبع )اإي�شل(      

2021/5/1م      

19 رم�شان 1442هـ      
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بع�س من ر�سائل الأ�سري ح�سن �سالمة من زنازين العزل 

النفرادي والتي خرجت اإىل الإعالم

ملحق رقم 1:

الر�شالة الأوىل

حتية واألف �شالم؛ 

الأحبة الكرام!

يا من ت�شكنون ذلك العامل الكبري الذي ن�شمع عنه دون اأن نراه!

الذي  ال�شيق  املكان  العتقال والعزل؛ يف هذا  مكاين عامل �شغري نحيا فيه مرارة 

ي�شيق اأكرث واأكرث، كم يحلو لنا اأن نتذكر ذلك الزمان الذي م�شى، والذي قد يكون هو 

ال�شورة الأجمل التي ما زلنا نحملها يف قلوبنا وعقولنا!

نعرف  ل  براءة،  كلنا  �شغاراً  كنا  يوم  اجلميل،  الزمن  ذلك  يعود  اأن  اأمتنى  كم   ...

الكره، كان احرتامنا للكبري �شيئاً مقد�شاً، وكاأنه اآية من القراآن.. اأتذكر عندما كنا نعود 

دائماً  وكنت  املرتبة،  والكتب  الدفاتر  على  احلقائب  تفتي�ص  حملة  وتبداأ  املدار�ص،  من 

اأكون الأكرث ترتيباً! كم اأمتنى اأن اأعود اإىل بيتي و�شارعي ومدينتي... كل �شيء ن�شتاق 

منطقتي،  من  �شديق  اأي  مع  اأعي�ص  اأن  من  حمروم  بل  فقط،  معزولً  ل�شت  اأنا  اإليه، 

وحليتي  كب،  قد  �شكلي  الطفولة...  ذكريات  اأو  خانيون�ص،  اأو  غزة  عن  معه  اأحتدث 

�شابت، لكنني اأعي�ص وكاأنني طفل، اأحّن واأ�شتاق لكل �شيء!

اأيها الأحبة! هم يريدون عزل ذاكرتي، اإخراجي من عامل الب�رش، وو�شعي يف عامل 

عالقة  لها  لي�ص  جديدة  ذاكرة  اإىل  باأحدنا  ي�ِشلون  طوال  �شنوات  بعد  لكي  الأموات، 

بالب�رش، ر�شالتي هذه هي و�شيلتي الوحيدة للمحافظة على نف�شي، حلظات �شعادتي 

كطفل  اأجل�ص  ر�شالة؛  اخلارج  من  ت�شلني  اأو  ر�شالة  اأكتب  عندما  هي  العزل  هذا  يف 
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�شغري على فرا�شي، واأح�رش نف�شي يف الزاوية، واأقراأ ر�شالة جاءت من عامل الأحياء 

عامِل الب�رش.

كيف و�شلت، باأي طريقة! ل يهم، املهم و�شلت، مبجرد ا�شتالمي لها اأ�شعر اأنني 

ما زلت اأنتمي لكم، اأ�شعر باأنني ما زلت حيّاً، اأقراأ كل كلمة، وكل حرف، وكاأنني اأتناول 

اإك�شري حياة يعيدين للحياة، وينت�شلني من بني الأموات.. هكذا هي ر�شائلكم و�شماع 

�شوتكم!

اإنكم الأك�شجني  اأتنف�ص، واهلل ثم واهلل  اأبقى حياً،  اأبحث عن و�شائل م�شاعدة حتى 

الذي اأتنف�ص من خالله، اإن و�شلني تنّف�شت، وانتع�شت؛ واإن انقطع عني ُعدت جثة بني 

جثث تتحرك، كما يف اأفالم الأموات التي تتحرك بعوامل معينة، لكن ل روح ول نف�ص، 

فقط ج�شد ي�شري، وي�شي.

ت�شع �شنوات متوا�شلة تنقلت فيها بني قب وقب، اأمكث يف القب 23 �شاعة، واأخرج 

�شاعة لقب اأو�شع قليالً، لكن ما زلت بف�شل اهلل قوياً، واأملك اإرادة �شلبة، وكل ما اأنا 

فيه من اأجل حتطيم هذه الإرادة با�شتخدام اأحدث ما تو�شل اإليه علم النف�ص؛ اأمامي، 

وبجانبي اأ�شدقاء كانوا ما اأجملهم، فجنّوا، واأ�شبحت حالتهم يرثى لها!

و�شدِّقوا: اإّن ما اأنا فيه من قوة وثبات هو بف�شل اهلل.. اأبداً لي�ص يل فيه اأّي ف�شل، 

هو وحده من يقف معي؛ حتى اأنتم من اأحبهم! �شغلتْكم همومكم وم�شاكلكم عن اأن 

عندي  لكنها  اأ�شبوع،  كل  معدودة  دقائق  عندكم  هي  حلظات،  ولو  معي،  تتوا�شلوا 

احلياة باأكملها الدنيا؛ التحدي الأك�شجني.

اأحدكم عندما يّل يذهب لأي مكان، اأو يزور �شديق طفولة يتحدث معه، فما بالكم 

اإليها؛ م�شكت  اأن يتحدث مع نف�شه، ويعي�ص معها ذكريات يحّن  مبن مفرو�ٌص عليه 

قلمي حتى اأحتدث معكم، ووجدت نف�شي كاجلائع اأو العط�شان لأن يتحدث مبا يجول 

يف نف�شه.

وم�شكلتي اأنني ل اأبكي! واأحب�ُص دمعتي لكي تنزف دماً يف قلبي، اأ�شبحُت اأ�شتمتع 

بنزف القلب، واأ�شعر اأن دموع القلب تعّقم جروحي، ويف نف�ص الوقت اأتركها تزيد من 

اأملي.. لأنني ل اأريد اأن اأن�شى الآلم، ل اأريد اأن اأن�شى اأوجاعي! اأريدها اأن توؤملني كل 
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اأنا ومن هوؤلء! حتى  اأن�شى من  اأن يغلي، حتى ل  اأريده  دقيقة؛ هي بركاٌن، كل يوم 

اأ�شعر باأنني ما زلت من بني الب�رش، وما زلت من الأحياء!

كم �شيتكلف اأحدكم من الوقت اإذا حتدث لدقائق معدودة، كل اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني، 

�شجيناً  وتعني  �شتقّوي  باأنها  ي�شعر  وهو  البيد،  على  اأو  حماٍم  مع  ر�شالة  كتب  اأو 

معزولً، هي عنده حياة جديدة.

ما  واهلل  اأملك  ما  بكل  الأ�رشى  من  مثلي  هو  وملن  يل  دعمكم  �رشاء  اأملك  كنت  لو 

ق�رّشت!

وهي كلمات نطق بها وجعي من هذا الزمن! 

اإىل اأ�شحاب العامل الآخر، ذلك الذي ن�شمع به ول نعي�شه!

اأمتنى لكم من كل قلبي التوفيق، و�شاأبقى اأحبكم، ولو ن�شيتموين فعزائي اأن يل رباً 

ا�شمه الكرمي لن ين�شاين رّبي!

اإن اهلل جميل جداً، واأنا اأعي�ص وفق هذا اجلمال يف كّل �شيء يف حياتي حتى يف عزيل، 

ورغم همومي وم�شاعب احلياة وم�شائبها.

اأخوكم الأ�شري ح�شن �شالمة

               عزل اأيالون
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ملحق رقم 2:

الر�شالة الثانية

ر�شالة الأ�شري ح�شن �شالمة من مقابر الأحياء، من قربه رقم 9

يف عامل الأموات

من العامل املجهول بالن�شبة اإليكم، الأحبة الكرام!

يا من ت�شكنون يف العامل الذي ل نعرفه، من زمن تلك الر�شالة الأوىل، التي و�شلتكم 

من مقابرنا يف عزيل يف �شجن اأيالون – الرملة فاحتاً لكم قلبي الذي حدثكم عن عاملنا، 

عامل الأموات، عامل املعزولني يف مقابرنا اخلا�شة التي ُف�ّشلت لنعي�ص فيها احلرمان 

اإنه  اأقرب، حتى  للموت  واإن كان  يتو�شط بني احلياة واملوت،  الذي  والن�شيان، عاملنا 

يحلو لبع�شنا اأن يطلق عليه عامل البزخ.

رغم ذلك و�شلكم �شوتنا يحدثكم عن اأو�شاعنا واأوجاعنا واآلمنا، ل لننال �شفقة 

علينا، ولكن لنتقّوى بكم، ون�شعر من خاللكم اأننا ما زلنا ننتمي لكم، ولو عب ر�شالة 

اأحياء، فاإن و�شلتكم ر�شالتي هذه،  اأننا ما زلنا  اأخبتكم، دليل �شاهد على  هي، كما 

وهي الثانية من عاملنا، ومن داخل مقابرنا يف عزل ع�شقالن، فهي دليلنا الثاين على 

اأننا ما زلنا اأحياء يف عامل الأموات. يف هذه الر�شالة وعب هذه الكلمات لن اأحدثكم عن 

اأ�شواقي حلياتكم التي ل نعرفها! عن �شم�شكم، هل ما زالت ت�رشق كل �شباح، ولها 

غروب!! وهل ما يزال ال�شفق اأحمر وقت الأ�شيل! اأتذكر اأنني كنت اأرقبها يف املا�شي 

البعيد وقت الغروب، واأقف اأمام البحر وهي تختفي؛ وقتها كنا نقول ابتلعها البحر! 

اأنكم  اأم  جميل،  هو  هل  القمر،  عن  ال�شم�ص؟!  ابتالع  على  قادراً  البحر  يزال  ما  فهل 

تعي�شون مثلنا بال قمر ول جنوم وبال غيوم! لكننا ما زلنا ن�شمع �شوت املطر، فيعود 

بنا اإىل تلك الأيام اجلميلة، يوم كنا نلعب، وحباته تت�شاقط علينا، كنا �شغاراً، وكانت 

لنا اأغانينا اخلا�شة للمطر!

�شالة اجلمعة، هل ما زالت تقام يف عاملكم! فاأنا مل اأ�شلها منذ �شنوات، لكنني ما 

زلت اأتذكرها، واأتذّكر هذا اليوم اجلميل، وما زلت اأي�شاً اأ�شتاق ل�شالة اجلماعة التي 

اأ�شليها لوحدي، فهل اأنال الأجر؟!
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الأعياد، هل زاد عددها عندكم! كنت اأتذكر يف ذلك الزمان عيد الفطر وعيد الأ�شحى! 

فاأنا منذ �شنوات رغم وجودي، يف عاملي اخلا�ص الذي يبعد كثرياً عن عاملكم، ويختلف 

عنه يف كل �شيء اأحتفل بنف�شي يف هذه الأعياد، واأ�شتيقظ باكراً بعدما اأ�شلي الفجر، 

اأ�شمع اإل �شدى �شوتي يوؤن�ص وحدتي،  اأمام باب قبي، واأبداأ بالتكبري، فال  اأجل�ص 

اخلبز  من  اأ�شنعها  حلويات  واأتناول  حلياتي،  واأعود  عيدي،  ينتهي  ال�شالة  وبعد 

وال�شكر!!

�ص ليقتل احلياة فينا، بل ويريدون  اأ�شواقنا كثرية، واأحالمنا جميلة، وعاملنا ُخ�شِّ

فوق ذلك م�شح ذاكرتنا واإلغاء ما�شينا، حتى ن�شبح بال حركة، بال اأر�ص، بال وطن، 

بال فل�شطني، اأغبياء هم، اأغبياء لأنهم يجهلون اأننا معجونون بحب تراب هذه الأر�ص 

“فل�شطني”.

نوع  من  ملعاناة  اآخر  نوع  من  �شوق  فهو  الر�شالة،  هذه  يف  عنه،  �شاأحدثكم  ما  اأّما 

خا�ص، فهل ت�شدقون اأننا ن�شتاق اأن ننام، ونعاين اأننا ل ننام مثلكم، رغم اأن عاملنا 

قائم على النوم الذي يو�شل اإىل املوت البطيء، ومع ذلك فهذه معاناتنا!!

اأو متقابلون، لهذا  هو قب �شغري يعي�ص كل منا يف داخله، معزولون متجاورون 

القب باب مغلق متاماً، ولهذا الباب يف اأعاله طاقة �شغرية، وهي مغلقة اأي�شاً، ُتفتح هذه 

الطاقة وُتغلق من اخلارج، ومع هذه الطاقة تكمن معاناة منعنا من النوم، فهي تفتح 

وتغلق طوال الوقت بيد ال�شجان، نهاراً ليالً.. كم مرة؟ ل اأدري! لكنها مرات كثرية يف 

اإلينا عبها؛ ورغم �شغرها جتد  ال�شاعة الواحدة، يراقبوننا من خاللها، ويتحدثون 

عليها ق�شبان من احلديد، هذه الطاقة، ولأنها من حديد، فمهما حاولت فتحها بهدوء 

يكون �شوتها عالياً جداً، داخل قب، فكيف وهي تفتح وتغلق بكل حقدهم وكرههم 

وعن�رشيتهم و�شاديتهم.

فيها  يعي�ص  مقابر  �شمن  من  هي  فيها،  نعي�ص  التي  مقابرنا  اأ�شالً  تعلموا  لكي 

الوحيد  �شجناء جنائيون يهود، معظمهم موجودون على ق�شايا خمدرات، وعملهم 

الطرق على باب املقابر، وال�رشاخ وال�شب وال�شتم... ب�شكل م�شتمر للح�شول على 

ما يهدئهم من اأدوية، لكننا مع الفرتة نتعاي�ص مع هذه ال�شجة، ونعي�شها كمو�شيقى، 

خا�شة اإن كانت من �شجناء يعانون، حتى ولو كانوا يهوداً جنائيني.
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اإىل الطاقة التي تبداأ معاناتنا معها، من �شباح اليوم حتى �شباح اليوم  بالرجوع 

يتفننون يف فتحها  وال�شجانون  ليالً،  املعاناة  ال�شاعة، وتزداد هذه  الثاين، على مدار 

الليلية على  واإغالقها بكل قوتهم؛ ول يكتفون بذلك، بل ي�شلطون �شوء بطارياتهم 

وجوهنا، حتى يتاأكدوا اأننا مل نزل يف مقابرنا.

اأذكر يف ال�شتاء ومن �شدة البد، اختفيت داخل الغطاء، ويف جولت ال�شجان الليلية، 

اأخرجت  اأرتاح  ولكي  عني،  يبحث  واأخذ  ببطاريته،  القب  اأ�شاء  ال�شديد  طرقه  وبعد 

اأغلق  اأن  بعد  ولكن  وغادر،  فرتكني،  الر�شالة،  وو�شلته  الغطاء،  حتت  من  قدمي  له 

الطاقة ب�شاديته املعهودة! فما راأيكم لو اأجريت جتربة يف عاملكم! وقِّتوا �شاعة نومكم، 

اأو مذياعكم، اأو التلفاز الذي يخ�شكم، اأو جوالكم وقت خلودكم للنوم ليُ�شمعكم كل 

ن�شف �شاعة مو�شيقى جميلة، وليكن ذلك يف اليوم ]ملدة يوم[ اأو اأكرث اأو اأقل، ولي�ص 

ل�شنوات! اأخبوين اإن اأردمت كيف كان نومكم، وكيف كانت اأحالمكم!

عي�شوا معنا قليالً، وت�شّوروا اأن هذه حياتنا ل�شنوات! فاأحالمنا كنومنا، مقطوعة 

ومتقطعة، وناأمل اأن يكون و�شلها قريباً.

اأمني مثلي، لكنه مري�ص نف�شي يعرفني  اأو بجانب قبي، قب ل�شجني  بجانبي، 

اأنه ل يعي  اأعلم  اأن كان �شليماً، ينادي علّي كثرياً، واأنا  جيداً من �شنوات العزل، يوم 

ل  ولكنني  مري�ص،  لأنه  وال�شتائم،  ال�شباب  يل  �شيكيل  اأجبته  اإذا  اأنني  واأعلم  �شيئاً، 

ذلك  عنه  يخفف  فقد  ي�شبني  حتى  با�شمي،  يناديني  عندما  اأجيبه  اأن  اإل  اأ�شتطيع 

وح�شته، ويخّفف عني من اأملي الذي اأ�شعر به، لأنني ل اأ�شتطيع م�شاعدته، هو مقيّد 

يف قبه، هكذا يعاجلونه بتقييده، يقتلونه كل يوم بعالجهم له كمري�ص بعزله، يف قب 

ير�ص فيه ال�شجني، فدعواتكم له فهو يحتاجكم!

اأحلم،  لأن  اأ�شتاق  لأنني  اأمتكن،  وقد  للنوم،  اأ�شتاق  زلت  ل  الأجواء  هذه  كل  مع 

واأريد اأن اأحلم، وحلمي ب�شيط ومتوا�شع: اأن اأنام �شاعة ب�شكل متوا�شل، غري متاأكد 

من حتقيق حلمي، لكنني على ثقة باهلل اأن الفجر قادم، الن�رش قادم، التحرير قادم!

ولأنكم يف عاملكم م�شغولون حتى عن اأنف�شكم، كان اهلل يف عونكم، �شاأدعو لكم، لكن 

هل عندكم دقيقة للدعاء لنا!

اأخوكم املعزول يف العامل املجهول بالن�شبة لكم
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ملحق رقم 3:

الر�شالة الثالثة

ر�شالة من عزل ع�شقالن يف اإ�رضاب الكرامة 2012

يف هذه اللحظات ال�شعبة علينا جميعاً، ويف هذه الفر�شة التي �ُشمح يل بكتابة هذه 

يخو�شون  الذين  الأ�رشى  جلميع  وال�شكر  التحية  اأوجه  اأن  خاللها  من  اأود  الكلمات 

هذه  املعزولني،  الأ�رشى  ق�شية  ق�شيتنا،  لأجل  الطعام  عن  املفتوح  الإ�رشاب  اليوم 

ال�شيا�شة التي ُفر�شت علينا عنوة وظلماً من ِقبل م�شلحة ال�شجون حينما انتزعتنا من 

بني اإخواننا الأ�رشى يف ال�شجون لقتل الروح والإرادة، وحتطيم الأ�شري، وا�شتهداف 

حياتنا، للنيل منا، بهذه العن�رشية الهمجية، عب زنازين املوت والقهر زنازين العزل 

النفرادي.

اإنني اإذ اأوجه هذه التحية وال�شكر جلموع الأ�رشى امل�رشبني الذين اأعادوا الروح 

اأكلت من اأج�شادنا واأعمارنا داخل  لنا باأنه ل �شكوت عن املحتل! بعد �شنوات طويلة 

اأطيافهم  خمتلف  وعلى  ال�شجون،  كافة  يف  الأ�رشى  بقية  اإىل  لأتوجه  الزنازين،  هذه 

وعلى  الطعام،  عن  املفتوح  الإ�رشاب  هذا  بخو�ص  للم�شاركة  لأدعوهم  ال�شيا�شية 

من�شي  اأن  الأ�رشى  اإخواَننا  بكم  اأمل  فكلنا  الأ�شرية،  احلركة  قيادات  كافة  راأ�شهم 

�شوياً موّحدين، واأن ُي�شجل التاريخ للحركة الأ�شرية هذا العمل التاريخي باإنهاء ملف 

قيادات  من  اأ�شرياً  يزيد عن ع�رشين  ما  اليوم  الذي يتجرع مرارته  النفرادي  العزل 

التنظيمات الفل�شطينية.

كما اأتوجه بال�شكر اإىل جموع �شعبنا الفل�شطيني املجاهد يف ربوع فل�شطني احلبيبة 

اأياديكم، ونثمن لكم هذه  ويف ال�شتات الفل�شطيني على وقفات الت�شامن، فن�شّد على 

الت�شامنية  اخلطوات  وت�شعيد  بال�شتمرار  نطالبكم  فاإننا  الوقت  ذات  ويف  املواقف؛ 

وديومتها حتى تعود لق�شية الأ�رشى دورها وريادتها يف كل مكان.

ويف اخلتام؛ ومع دخول الإ�رشاب اليوم الثاين ع�رش على التوايل فاإنني وبف�شل اهلل 

بخري، وكل ما ياَر�ص بحّقنا مل يتعّد �شوى الأمور اجل�شدية، اأما اأرواحنا فهي حتلق 

يف رحاب ال�شماء، ومعنوياتنا عالية جداً لن ي�شيبها ال�رشر باإذن اهلل، اإرادتنا عالية، 

وعزيتنا قوية، وما�شون يف اإ�رشابنا حتى نيل مطالبنا العادلة.

اأخوكم الأ�شري املعزول وامل�رشب عن الطعام ح�شن �شالمة 
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ملحق رقم 4:

الر�شالة الرابعة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الإخوة العاملون يف اإذاعة �شوت الأ�رشى، 

حتية طيبة وبعد؛

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

انطلق  والتي  الطيبة،  اإذاعتكم  اأثري  به عب  تقومون  الذي  الرائد  الدور  من منطلق 

ا�شمها يحمل هّم �رشيحة كبى من �رشائح �شعبنا، واإذ نر�شل لكم كل حتية و�شالم 

الذي  الأثر اجلميل  العمل لالأ�رشى، ومن منطلق  اأولوياتكم هو  اأن جعلتم على راأ�ص 

ترتكونه يف قلوبنا ونفو�شنا �شمن توا�شلكم امليمون معنا من خالل برناجمكم على 

جناح الطري، هذا ال�شم الذي حمل معه، ويف طياته، �شوق الأهل والأحبة والأ�شدقاء، 

القيد والأعداء  َحَرَمنا  قد  اأنا�ص  العتمة والظالم يحمل �شوت  وحلَّق معنا يف زنازين 

عن  الكثري  عّو�شنا  الذي  التوا�شل  ج�رش  اأنتم  فكنتم  معهم،  واحلديث  لقائهم،  من 

احلرمان الذي نعي�شه، خا�شة نحن اأ�رشى قطاع غزة احلبيبة، �شنوات طويلة مّرت 

علينا، ونحن يف زنازيننا ل زلنا نعاين، ونكابد ال�شوق، مع تفنن الأعداء، وتلذذهم يف 

عذاباتنا، لكن جاء اأثريكم يخفف عنا هذا العناء، وهذا التعب، فبوركت جهودكم الطيبة 

وجزاكم عنا خري اجلزاء!

وهنا اأحمل لكم با�شمي اأنا الأ�شري ح�شن �شالمة، وبا�شم كافة الأ�رشى املعزولني 

اأننا كاأ�رشى  حتية وفاء، وحتية �شكر وتقدير على ما تبذلونه لأجلنا، واأنتم تعلمون 

لنا  فاأراد  الأهل،  الجتماعي مع  التوا�شل  ُنحرم من كل �شيء على �شعيد  معزولني 

املحتل العزلة عن املجتمع، واأن يك�رش اإرادتنا وعزيتنا، ولكنكم من خالل برناجمكم 

اليومي الذي نعتبه مبثابة زيارة حني يحمل �شوت اأخ اأو زوجة اأو �شديق يعيد لنا 

ذكريات جميلة ع�شناها ونعي�شها معهم. 
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فن�شّد على اأيديكم، وندعو لكم من كل قلوبنا بالتوفيق وال�شداد، فوا�ِشلوا ال�شري 

اإدارات  ِقبل  من  وت�شوي�ص  ت�شييق  من  اإذاعتكم  له  تتعر�ص  ما  كل  برغم  وامل�شري 

ال�شجون حتى ي�شل �شدى �شوتكم لكل اأ�شري واأ�شرية، وحتى ياأتي اليوم الذي يبزغ 

ذلك ولي�ص  والن�رش  الفرح  اأهازيج  نبث  �شوتكم  منب  على  ومن  احلرية،  فجر   فيه 

على اهلل ببعيد! 

وحتى موعد الن�رش والتمكني لكم منا كل �شالم وحمبة!

               اأخوكم الأ�شري 

                ح�شن عبد الرحمن �شالمة 

                 عزل ريون
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ملحق رقم 5:

الر�شالة اخلام�شة

ر�شالتي حول �شفقة وفاء الأحرار

الذي  العاملني  رب  هلل  احلمد  الإفراج،  بهذا  عليكم  مّن  الذي  العاملني  رب  هلل  احلمد 

اأكرمنا، واأكرم املجاهدين، واأكرم هذه احلركة العظيمة، واأكرم كتائب الق�شام، واأكرم 

هذا ال�شعب بهذا الإجناز العظيم الذي واهلل اإنه لأكب اإجناز، ولأكب ن�رش!

كنت اأمتنى اأنا وجميع اإخواين الباقني اأن نكون معكم، لكن هذه اإرادة اهلل، واأنا اأعلم 

اأنكم بذلتم كل ما ت�شتطيعون، لكن ل راّد لق�شاء اهلل، ولكننا ما زلنا نعي�ص بعهدكم لنا 

الذي هو عهد الأبطال، وهذا يكفيني! لأنكم َمن وعدمت و�شدقتم، فكانت هذه ال�شفقة، 

لو مل  فل�شطني، فواهلل  الإفراج عن حرائر  لكم  الأحرار، ويكفي فخراً  وكان هذا وعد 

تنجز ال�شفقة اإل الإفراج عن الأ�شريات لكانت اأكب اإجناز، فكيف، وهي قد اأخرجت 

رغم اأنف املحتل عمداء الأ�رشى واأ�شحاب املوؤبدات!

اإخواين الأحبة املفرج عنهم! كنت اأمتنى لو اأوّدعكم، واأقبّل روؤو�شكم، واأرمتي يف 

اأح�شانكم، لكن يكفي اأنني اأعلم اأنكم ذاهبون اإىل حريتكم، فهذا عزائي، وعزاء جميع 

الأ�رشى!

با�شمي اأخوكم ح�شن �شالمة اأمتنى لكم حياة �شعيدة، واأن تنعموا بهذه احلرية، 

ولنا موعد �شنلتقي به! اأبارك مرة اأخرى لهذا ال�شعب، وهذه احلركة، وهذه املقاومة، 

وعلى راأ�شها كتائب الق�شام هذا الإجناز العظيم الذي اأفرح قلبي، واأ�شال دموعي.

اأخوكم وابنكم ح�شن �شالمة 

           عزل ع�شقالن 
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ملحق رقم 6:

الر�شالة ال�شاد�شة

ر�شالة من املجاهد الأ�شري ح�شن �شالمة من عزله يف ع�شقالن اإىل الأ�شرية 

املحررة اأحالم التميمي

هلل درك يا اأحالم!

اأحالمنا اجلميلة، فار�شة فل�شطني، يا ابنة الق�شام! 

اأختي الفا�شلة!

خرجت رغم اأنوفهم، فتحوا لك الأبواب رغماً عنهم، راأيناك، وراقبناِك ومل نغ�ص 

الب�رش، ومل ترم�ص عيوننا حفاظاً على النظرة الأوىل التي ما زالت م�شتمرة، فقد �ُشمح 

للفار�ص اأن يتبخرت يف مواجهة العدو، و�ُشمح لنا اأن نكّحل عيوننا بالنظر ملن نرى فيها 

عزتنا وكرامتنا و�شموخنا.

حرة  نراِك  اأن  اأجل  ومن  القلوب،  وخفقت  الدموع،  ترقرقت  اأحالم  يا  اأجلك  من 

ال�شفقة  هذه  ُتنِجز  مل  لو  فواهلل  جراحنا،  وتبل�شمت  اأنف�شنا،  ن�شينا  حرائرنا  وجميع 

املباركة اإل خروجك واأخواتك لكان ذلك اأعظم اإجناز، وهي كذلك يا اأحالم!

اأقول لك، ومن كل قلبي، خَلروجك، واأنا اأراك حرة طليقة، اأهم عندي من خروجي، 

رغم حبي الكبري و�شوقي للحرية، فاألف مبوك على هذا اخلروج العزيز الكرمي!

اأنف  مبارك عليك، واأنت تدو�شني بحذائك على روؤو�شهم، ومترغني بذات احلذاء 

َمن �شجنك، وعذَّبك، هي هذه اللغة التي ل يفهمون غريها! 

وبكل  بِك،  جميلة  فل�شطني  هي  وكم  رائعة!  كنِت  كم  الق�شام،  ابنة  يا  درك  فللّه 

حرائرنا واأحرارنا الذين اأفرج عنهم!

و�شنخرج  النار،  بيت  يف  الطلقة  وكانت  القهار،  �شاء  عندما  الأبطال  اأيها  خرجتم 

باإذن اهلل ب�شواعد الأبطال، ومب�شيئة اجلبار، وقد خرجت الطلقة من بيت النار.
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ملحق رقم 7:

الر�شالة ال�شابعة

ر�شالة اإىل والدتي بعد املنع من الزيارة ملدة 12 عاماً

احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شيد املر�شلني

يا رب لك احلمد، ولك ال�شكر على ما اأنعمت به علّي، اأخرجتني واإخواين من مقابر 

من  منعوين  وقد  العجوز،  والدتي  بزيارة  واأكرمتَني  اأحياء،  فيها  ُدفنّا  وقد  العزل، 

زيارتها ثالثة ع�رش ]12[ عاماً، فلك احلمد وال�شكر على كل �شيء!

ن�شف �شاعة مدة الزيارة، �شاع منها �شبع دقائق جال�شاً اأمامها، ل اأ�شمعها، ول 

ت�شمعني، ل �شوت يف �شماعة هي �شلة الو�شل بيني وبينها، ومع ذلك كانت حتدثني 

بعيونها.

اآٍه ما اأجملها من حلظات، وهي تقبّلني من خالل حاجز زجاجي! كنت اأمامها طفالً 

اآٍه، كم  اأنحني فاأقبّل قدميها،  اأن  اأعانقها! كنت م�شتاقاً  اأو  اأرمتي بح�شنها،  يتمنى لو 

اآملني ُعّكازك يا حجة! واأنت حتاولني اإخفاءه! دمعاتك التي ت�شاقطت رغماً عنك، هل 

األ  بالإ�شارة  رجوتك  كفكفتها!  عن  عجزي  يل  �شتغفرين  وهل  عليها!  �شت�شاحمينني 

اأنظر  كنت  اإليك!  �شوقاً  ويبكي  ي�رشخ،  طفل  داخلي  يف  كان  يبكي،  ُكلّي  وكان  تبكي، 

زيارتي  كانت  عندما  البعيد  والأم�ص  اليوم  بني  واأقارن  وجهك،  واأتاأمل  عيونك،  يف 

الأوىل قبل �شبعة ع�رش عاماً! فاجاأتك جال�شاً بجانب اأخي اأكرم، كنت وقتها خارجاً من 

التحقيق، وم�شاباً، واإذا بزغرودة تك�رش حاجز ال�شمت، وقف لها الأ�رشى تقديراً، 

اأذكر كلماتك  بالن�رش! ما زلت  اإعالناً  انطلقت  ليمنعها، لكنها  ال�شجان  وتداعى عليها 

وقتها :“ّيا يا ح�شن! اإياك اأن تكون ندمان!”، واليوم اآملني جداً يا اأمي اأن تكون هذه 

�شعرت  حلظتها  تدمعي!  األ  اأجل  من  اإل  الطريق  هذه  اخرتت  ما  واهلل  لأنني  الدمعة! 

بتقّدم العمر، كّل منا يا اأمي قد تفاجاأ بالآخر، وبكى من اأجل الآخر؛ بكى قلبي لدمعتك، 

ولعكازك، ولوجعك، ولأملك؛ بكى قلبي على حايل عاجزاً اأمام اأوجاعك، فاعذريني يا 

اأمي واغفري يل!
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اأمي!

رغم كل الأمل والوجع كانت �شعادتي بك كبرية واأنت اأمامي، حتدثينني، وت�شمعني 

مني كلمة! اأمي! 

حتدثنا كثرياً و�رشيعاً، نت�شابق مع الزمن، ونتمنى لو يتوقف، لكنه انتهى �رشيعاً، 

وكاأننا ما حتدثنا اإل دقيقة اأو دقيقتني كانتا كل عمري الذي عاد �شباحاً؛ ح�شن! لك 

وكان  اخلب،  وانت�رش  دوا،  اأكَّ لكنهم  الت�شديق،  من  خائفاً  وكنت  اأ�شّدق!!  مل  زيارة، 

ما كان من اأمر الزيارة التي ما زلت اأعي�ص حلظاتي معها، و�شورة والدتي اأمامي ل 

تفارقني، اأ�شحك، واأحزن مرة ومرات، واأنا اأ�شرتجع تفا�شيل الزيارة.

واأ�شرية،  اأ�شري  كل  ي�شاأله  �شوؤال  زيارة!  من  الزيارة  هذه  بعد  هل  نف�شي  واأ�شاأل 

هل �شنعي�ص يف الأ�رش �شنوات طويلة نتوا�شل مع الأهل من خالل الزيارة! قلت لها 

ممازحاً: ما زلت �شبية يا حجة، وقد جتاوزت ال�شبعني، فما راأيك لو زوجناك! قالت: 

اأن  وابنة  وابن  وزوجة  اأم  كّل  اأمنية  هي  زواجك!  اأرى  اأن  احلياة  هذه  يف  يبقيني  ما 

يعي�شوا مع اأحبابهم، وقد فرج اهلل كربهم.

[ روحي وقلبي واأحالمي وكل عمري قد  غادرتني الوالدة �رشيعاً، وكانت ]وكاأنَّ

اأجلي،  األ يطول ُبعدي، وكاأنها تتم�شك بهذه الدنيا من  تخلوا عني، وكاأنها ترتجاين 

واأنا يا اأمي اأمتنى األ يطول �شجني، واأن تبزغ �شم�ص احلرية قريباً، هذه ال�شم�ص التي 

نع�شق نورها واأ�شعتها، ون�شتاق اأن نراها بدون �شياج.

اأمي!

من اأجلي ت�شّبي، فاأنا واأنت على موعد، وبيننا عهد اأن تبقي قوية، واأن اأ�شب؛ 

اأن  اأندم! وكيف يل  لن  يا ح�شن” عبارة عا�شت معي، وما زالت، و�شتبقى،  “ل تندم 
اأندم والبيعة مع اهلل! ويل اأمٌّ قالت يل: “ل تندم”! هذه كانت الو�شية، �شابقاً بالزغرودة، 

واليوم بالدمعة، واأنا �شاأبقى بينهما �شاخماً عزيزاً كرياً، ولن اأندم، ويل اأّم تتلمذُت يف 

مدر�شة ب�شاطتها، فتعلمُت منها درو�شاً يف حّب الوطن وفل�شفة الن�شال واجلهاد يوم 

اأن اأو�شتني “ل تندم”.

�شاأبقى يا اأمي على العهد �شابراً قوياً، لن اأندم!
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ملحق رقم 8:

الر�شالة الثامنة

ق�شة زيارتي اإىل اأخي اأكرم يف م�شت�شفى الرملة

من هنا بداأت الق�شة:

اأ�شبح يل الآن ما يقارب من �شتة ع�رشة عاماً معتقالً لدى قوات الحتالل، بعد اأن 

مّت ن�شبه يل  القب�ص علّي من خالل حاجز مفاجئ  اإلقاء  اأن يتمكنوا من  اهلل  �شاء قدر 

اأ�شتقلّها،  التي كنت  ال�شيارة  اإيقاف  مّت  الغربية، حيث  ال�شفة  و�شط مدينة اخلليل يف 

وقد كنت مطلوباً لالحتالل، ومّت توزيع �شوري على خمتلف احلواجز بعد تنفيذ تلك 

العمليات التي كنت الراأ�ص املنّفذ لها رّداً على اغتيال اجلي�ص الإ�رشائيلي لل�شهيد احلي 

املهند�ص يحيى عيا�ص، وقد وّفقني اهلل برفقة عدد من الإخوة املجاهدين اأن نرّد ال�شاع 

�شاعني واأكرث حلكومة العدو، ونذيقها مّر العلقم، من خالل ثالث عمليات ا�شت�شهادية 

واأعقب ذلك  املحتلني لأر�شنا،  الإ�رشائيليني  به من  باأ�ص  اأودت بحياة عدد ل  ناجحة 

اأي�شاً عملية خطف جندي، لكنها باءت بالف�شل، ومل يكتب لها النجاح.

اأن يتعرف علّي اأحد اجلنود بادرُت  ترّجلت من ال�شيارة التي كانت تقلّني، وقبل 

فاأُ�شبت يف  النار جتاهي  الفرار، وقد حلق بي عدد من اجلنود، واأطلقوا  اإىل  مبا�رشة 

بطني، وبقيت اأوا�شل اجلري، واأنا اأنزف دماً حتى �شقطت مغ�شياً علّي فاقداً للوعي 

ل  الذين  ال�شكان  ِقبل  من  نقلي  مّت  ثم  ومن  اخلليل،  مبدينة  ال�شيقة  الأزقة  اأحد  يف 

يعرفونني بالطبع اإىل م�شت�شفى عالية املوجود مبدينة اخلليل، وهناك مت التعّرف على 

موجود  باأنني  عمالئهم  قبل  من  الحتالل  �شلطات  تبليغ  مّت  ولالأ�شف  �شخ�شيتي، 

ع�شكرية  مروحية  و�شلت  قادر،  وبقدرة  �شاعات،  اإل  هي  وما  امل�شت�شفى،  هذا  يف 

اإ�رشائيلية، ومّت اقتحام امل�شت�شفى، ومّت خطفي مبا�رشة، وبعدها وجدُت نف�شي مقيّداً 

اللحظات  هذه  اأن  عليكم  خفي 
ُ
اأ ول  ال�شهيوين،  �شوروكا  مب�شت�شفى  الأ�رّشة  اأحد  يف 

الثقيلة بكل ما فيها من اآلم وعذابات مرت اأمامي وكاأنها حلم! حتى اإنني عندما فتحت 

عيني، واأنا مقيّد على ال�رشير اإذا بي اأرى زبانية املوت والإجرام ال�شهيوين يحيطون 

بني  اليوم  اأنت  وها  طويالً،  عنك  بحثنا  لقد  يقول:  حالهم  ول�شان  جانب،  كل  من  بي 
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بني  حملت  واأيام  ولياٍل  �شاعات  علّي  مّرت  وقد  احل�شاب!  �شاعة  حانت  وقد  اأيدينا، 

طياتها �شوراً رهيبة من العذاب، والتحقيق الوح�شي، وا�شتخدام اأحّط واأقذر واأق�شى 

و�شائل التعذيب بحق �شجني ُم�شاب ل حول له ول قوة؛ وم�شت تلك الأيام بكل ما 

�شهور  ثالثة  بعد  نف�شي  وجدت  حتى  اهلل،  اإل  بها  يعلم  ل  وعذابات،  اآلم  من  حملته 

الإ�رشائيليني،  الق�شاة  اأمام جلنة من  اأقف  املحكمة  العذاب يف �شندوق  متوا�شلة من 

ويحيط بي اجلنود من كل جانب، وعدد من و�شائل الإعالم املختلفة تلتقط يل ال�شور، 

48 موؤبداً،  وبداأت املحكمة، ونطق قا�شيهم باحلكم الذي �شاأبقى مبوجبه يف ال�شجن 

1,175 �شنة،  العربية  ت�شاوي باحل�شبة  اأ�شهر؛ وهذه  و�شتة  وخم�شة وثالثون عاماً 

وذلك بح�شب حكمهم وخرافاتهم، ومع تاريخ كتابة هذه الأ�شطر يكون يل يف �شجنهم 

بالقب،  اأ�شبه  اثني ع�رشة عاماً معزولً يف زنزانة هي  �شتة ع�رش عاماً، ق�شيت منها 

مقيّد  خاللها  واأكون  “فورة”،  ي�شمونها  اليوم  يف  واحدة  �شاعة  �شوى  منها  اأخرج  ل 

اليدين والقدمني ب�شال�شل تربط اليدين بالقدمني، ووزنها لي�ص باخلفيف، حتى اإذا ما 

انتهت �شاعة الفورة اأعادوين اإىل قبي من جديد، واأغلقوا باب القب حتى اليوم الثاين، 

وهكذا هي حياة َمن هم مثلي من املعزولني.

وقد كان يل يف الأ�رش اأخ ا�شمه اأكرم، وكان قد مّت اعتقاله قبل اعتقايل ب�شهر تقريباً، 

اإىل م�شت�شفى �شجن  وقد ُحكم عليه بال�شجن ثالثني عاماً، ومّت نقله بعد احلكم عليه 

الرملة ليق�شي هناك اأكرث من ع�رشة اأعوام، وبالن�شبة يل فاأنا ومنذ اعتقايل مل اأمتكن 

من م�شاهدته، اأو زيارته مطلقاً، وقد مّت رف�ص كل الطلبات التي تقدمت بها من اأجل 

ذلك، وحتى املحكمة عندهم اأو ما ي�شمى باملحكمة رف�شت طلبي، بحجة اأنني �شجني 

هناك  اأن  مع  امل�شطلحات،  هذه  من  �شابه  وما  دولتهم،  اأمن  على  وخطري  معزول، 

قراراً معمولً به منذ زمن يف م�شلحة ال�شجون ي�شمح لالإخوة امل�شجونني باللتقاء يف 

ال�شجون، اأو الزيارة يف املنا�شبات كالأعياد مثالً، ولكنهم معي كانوا يتعاملون بدون 

العربدة  املنع واحلرمان من كل �شيء، وقانون  قانون  قانون واحد، وهو  اإل  قانون 

والبلطجة حتت دواٍع اأمنية وما اأكرثها عندهم! وقد حاولت عدة مرات التوجه للعيادة 

ما يحدث  ب�شبب  اإجراء فحو�شات طبية يل  يتم  لكي  الرملة  ب�شجن  املوجودة  الطبية 

عندي من �شيق نف�ص؛ ومع اأنني يف العادة ل اأتوجه لهم باأي طلب طبي، ولكن هذه املرة 
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توجهت، وقلت لعلهم يوافقون على اإر�شايل للم�شت�شفى املوجود به اأخي اأكرم فاأراه 

بعد طول غياب! و اأقوم باإجراء بع�ص الفحو�شات الطبية التي اأنا بحاجة ما�شة لها، 

ولعلهم يوافقون على اإعطائي و�شادة ثانية للنوم، لأن الو�شادة املوجودة يف زنزانتي 

اأخرياً وافقوا على  النوم، وبعد حماولت كثرية  �شغرية وهابطة ول ت�شاعدين على 

فح�شي، وعملوا يل ت�شويراً لالأنف واحلنجرة، وبعدها وافقوا على اإر�شايل مل�شت�شفى 

�شجن الرملة املتواجد فيها اأخي اأكرم، واملفاجاأة اأنهم مل يكونوا يعلمون بذلك، وهذا 

ما تبني يل لحقاً.

باأنه  يخبين  َمن  زنزانتي  اىل  جاء  2010/6/9م  املوافق  الأربعاء  يوم  �شباح  ويف 

جيداً  نف�شي  جهزت  وفعالً  اخلمي�ص،  غداً  الرملة  �شجن  م�شت�شفى  اإىل  نقلي  �شيتم 

لل�شفر، وبقيت يف زنزانتي اأنتظر قدوم “�شيارة البو�شطة” من ال�شباح وحتى ال�شاعة 

الثانية ظهراً، وعندها مّت اإخراجي من زنزانتي بعد و�شع القيود والأ�شفاد يف الأقدام 

البو�شطة ا�شتعداداً  التفتي�شات، ومن ثم مّت و�شعي يف  اأنواع  والأيدي واإجراء جميع 

لبدء ال�شفر.

�شيارة البو�شطة:

اأبداً  يك�شف  ول  جداً،  جميل  اخلارج  من  �شكله  با�ص  عن  عبارة  هي  ...البو�شطة 

زاهية،  باألوان  وملّون  جميل  با�ص  عن  عبارة  اخلارج  من  لأنه  الداخلي،  و�شعه  عن 

فهو  متاماً،  خمتلف  اآخر  �شيء  الداخل  من  ولكن  ال�شياحي،  لل�شفر  خم�ش�ص  وكاأنه 

ما  نوعاً  احلجم  كبرية  زنزانة  اإىل  اإ�شافة  �شغرية  زنازين  عن  عبارة  الداخل  من 

حتتوي على كرا�شي حديد، ل يوجد عليها اأي جلد اأو اأي �شيء، وممنوع على املعتقل 

اأن جتل�ص على احلديد،  اأي �شيء لكي ت�شعه حتتك، بل مطلوب منك  اأن يحمل معه 

داخل  املعتقل  ال�شخ�ص اجلال�ص عليه، ويكون  يفعل فعله مع موؤخرة  بالطبع  والذي 

البو�شطة مقيّد اليدين والقدمني، ويوجد يف الزنزانة الكبرية 12 كر�شي حديد، وعلى 

كل كر�شي يجل�ص اأ�شريان، وهي عبارة عن �شفني بينهما ممر �شيق لدخول وخروج 

الأ�شري. وبالن�شبة لل�شبابيك فجميعها مغلقة ومدهونة من الداخل مبادة �شوداء فاقعة 

ال�شواد، بحيث ل ترى اأي ب�شي�ص منها، ول يتمكن اأحد من روؤيتك. وعن طبيعة اجلو 

اإن العرق يت�شاقط من  داخل البو�شطة فهي يف ال�شيف تكون �شديدة احلرارة، حتى 
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معاناة  لزيادة  باإتقان  �ُشنعت  وكاأنها  البودة،  �شديدة  تكون  ال�شتاء  ويف  مكان،  كل 

من  يقارب  ما  املتنقلة  الزنازين  هذه  يف  ويكون  بداخلها!  املوجودين  الأ�رشى  واآلم 

20 �شجيناً اأكرث اأو اأقل، يكثون يف هذه الزنازين ال�شغرية والكبرية �شاعات طويلة، 

اأّي حمكمة!  اإىل  اأو  اأّي �شجن،  اأين هو ذاهب، واإىل  وهم على هذا الو�شع، كٌل بح�شب 

اإىل خم�ص  من  الزنزانة  هذه  يف  املكوث  ي�شتغرق  قد  باأنه  لك  قلت  اإن  ت�شتغرب   ول 

ع�رش �شاعات ح�شب الوجهة التي ت�شري نحوها هذه البو�شطة، وطوال هذه ال�شاعات 

اأكل ول �رشب، ول دخان ول حمام؛  يبقى الأ�رشى فيها على حالهم دون حراك، ل 

عليك،  مغلق  الزنزانة  وباب  اإليه،  �شتُنقل  الذي  املكان  اإىل  ت�شل  حتى  جال�شاً  تبقى 

ويوجد به ثقوب لكي يراقبك ال�رشطي امل�شلّح، ويكون جال�شاً خارج هذه الزنزانة يف 

مكان خ�ش�ص له، ويكون عنده كل و�شائل الراحة، وبجانبه يوجد كلب مدرب له اأي�شاً 

من و�شائل الراحة ال�شيء الكثري.

ال�شمال  اأو  لليمني  اهتزازاتها من ميل  البو�شطة، واأنت ت�شعر بكل  ت�شري بك هذه 

اأو اخللف اأو فوق اأو حتت، واأنت يف كل الأحوال تكون عاجزاً عن اأن تتحكم بنف�شك! 

وكثري من الأ�رشى تعر�شوا، ويتعر�شون للخدو�ص والكدمات ب�شبب هذه الهتزازات 

ب�شيارة  املوجودة  ال�شغرية  الزنازين  هذه  يف  يكون  قد  اأنه  �شيء  واأخطر  العنيفة، 

البو�شطة اأ�رشى مر�شى ل يقدرون على احلركة، عاجزين ب�شبب ك�رش اأو �شلل، وما 

�شابه ذلك، ويتم اأخذ عكاكيزهم منهم عند و�شعهم يف هذه الزنازين، وتبقى العكاكيز 

ويريد  مكانه،  اإىل  املري�ص  هذا  و�شول  وعند  اخلارج،  يف  يجل�ص  الذي  ال�رشطي  عند 

ا�شرتجاع عكازه يتم الطلب منه بعد فتح الباب الذهاب لأخذها متعكزاً على الكرا�شي، 

وب�شعوبة يكاد ي�شل اإىل عكازه.

بالأ�شري  بالك  فما  ال�شليم،  لالأ�شري  العذاب  من  قطعة  البو�شطة،  هي  هذه  فعالً 

املري�ص! والذي يزداد مر�شه �شوءاً، ويتدهور و�شعه؛ والأخطر اأي�شاً اأنك تو�شع يف 

هذه الزنازين ومرات يكون على جانبك �شجناء جنائيون يهود وعرب تق�شعّر منهم 

الأبدان، واأنت يف هذه البو�شطة تكون جمباً على املكوث يف زنزانتك ال�شيقة جال�شاً 

اإىل ع�رش �شاعات متوا�شلة، وهناك اأكرث، لأن البو�شطة  ل�شاعات طويلة ت�شل اأحياناً 

تقف  مكان  كل  وعند  ال�شجناء،  جتمع  طريقها  ويف  ال�شجون،  جميع  على  متر  هذه 
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اأو �شاعتني واأنت  اأ�شرياً هنا واأ�شرياً هناك، ورمبا تاأخذ الوقفة الواحدة �شاعة  لتنزل 

ال�رشطي احلار�ص، وهو يف  ِقبل  تتلقاه من معاملة خ�شنة من  على حالك هذا، مع ما 

ورمبا  الأمتعة،  مكان  يف  ت�شعها  لكي  مقيّد  واأنت  اأمتعتك،  حمل  على  يجبك  النهاية 

ت�شري مرات لأمتار طويلة واأنت مقيد بال�شال�شل، وحتمل اأمتعتك حتى ت�شل اإىل مكان 

البو�شطة، ول يوجد عندهم فرق بني كبري ول �شغري اأو بني �شليم اأو مري�ص.

ويوجد يف هذه البو�شطة اإ�شافة اإىل الزنازين �شابقة الذكر يوجد زنازين منفردة 

حّد  على  واخلطريين  املعزولني  الأ�رشى  لو�شع  خم�ش�شة  وهي  جداً،  و�شغرية 

زعمهم، اأمثايل! وتبقى طوال هذه ال�شفرية لوحدك يف هذه الزنزانة، و�شعب عليك اأن 

�شوت  ب�شبب  ت�شمعه  ولن  ي�شمعك،  لن  فهو  ذلك  اأردت  اإن  وحتى  اأحد،  مع  تتحدث 

النوم خوفاً من فقدان توازنك، والوقوع  ل ت�شتطيع  اأي�شاً  العايل جداً، واأنت  املاتور 

اأر�شاً، اأو ارتطامك باجلدران احلديدية لهذه الزنازين. 

ال�شجون  عامل  يف  ا�شطالحاً  ي�شمى  ملا  مب�شط  و�رشح  و�شف  هذا  يكون  رمبا 

البو�شطة  هذه  مع  ق�شيته  الذي  العذاب  اأ�شبوع  عن  اأحدثكم  عندما  حتى  بالبو�شطة، 

الو�شيلة  البو�شطة هي  يكون عندكم معرفة عن ماذا يدور احلديث! وللعلم فاإن هذه 

الأ�شبوع،  طوال  تعمل  وهي  اآخر،  اإىل  مكان  من  الأ�رشى  لنقل  والأ�شا�شية  الوحيدة 

وهذا يعني اأن معاناة الأ�رشى تكون يومياً عب هذه البو�شطة وعب هذه ال�شفريات.

بداية الرحلة:

...اأخرجوين يف ذلك اليوم من زنزانتي ال�شاعة الثانية ظهراً، وو�شعوين يف مكان 

العزل املخ�ش�ص داخل �شيارة البو�شطة �شابقة الو�شف، وكنت اأنا املعتقل الأخري، فقد 

كانت �شيارة البو�شطة مليئة بالأ�رشى املتواجدين فيها من ال�شاعة العا�رشة �شباحاً، 

وعندما و�شعوين انطلقت البو�شطة من �شجن رامون متوجهة اإىل �شجن بئر ال�شبع، 

هناك،  اإنزالنا  ومّت  ع�رشاً،  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة  متام  يف  هناك  اإىل  و�شلت  وقد 

الغرف  هذه  ومثل  ال�شجن،  هذا  يف  لالنتظار  �شت  ُخ�شِّ �شغرية  غرفة  يف  وو�شعونا 

�شّدقوين عبارة عن مكّب للقمامة، اأر�شها غري طاهرة، وهي مغلقة باإحكام، ومعتِمة 

من الداخل، و�شعوين اأنا يف زنزانة لوحدي داخل هذه الغرفة على اأ�شا�ص اأنني ممنوع 

من الختالط باأي اأحد، وباقي الأ�رشى مّت و�شعهم جميعاً يف غرفة اأخرى، ولكن رغم 
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خمتلف  من  اأ�رشى  وكانوا  عليهم،  وتعّرفت  ُبعد،  عن  معهم  احلديث  من  متكنت  ذلك 

الرملة،  �شجن  اإىل  متجهني  كانوا  وجميعهم  وع�شقالن،  والنقب  نفحة  من  ال�شجون 

ومنهم من هو متوجه اإىل م�شت�شفى �شجن الرملة للعالج، اأو اإجراء فحو�شات طبية، 

يخبوا  اأن  هناك  اإىل  و�شولهم  مبجرد  اأنهم  للم�شت�شفى  الذاهبني  الأ�رشى  فاأخبت 

اأن  اإىل م�شت�شفى �شجن الرملة لإجراء فحو�شات طبية، وعليه  اأنني قادم  اأكرم  اأخي 

يحاول مع الإدارة هناك لكي يتمكن من اأن يراين، واعتبت ذلك مهماً جداً، وقد كانت 

الفر�شة طيبة للحديث مع الأ�رشى الذين اأعرف بع�شهم، واأجهل اأكرثهم.

والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  متام  يف  وتقريباً  ُبعد،  عن  و�شحكنا  حتدثنا،  اأننا  املهم 

منا،  واحد  لكل  وخيارة  وبي�شة  خبز  قطعتي  عن  عبارة  وكان  الَع�شاء،  لنا  اأح�رشوا 

ال�شباح،  ناأكل من  ال�شباح، فنحن مل  لنا منذ  التي تقدم  الد�شمة  الوجبة  وكانت هذه 

اآكل، وتركت الأكل يف الزنزانة،  اأنا يومها �شائماً، لأنه كان يوم اخلمي�ص، فلم  وكنت 

وبقينا على هذا الو�شع يف هذه الغرفة النتنة حتى ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاًء، 

لل�رشطة  راحة  فرتة  هذه  وكانت  جديد،  من  البو�شطة  اإىل  واإعادتنا  اإخراجنا  مّت  ثم 

اإىل �شجن  البو�شطة  اأن مّت و�شعنا وجتهيز كل �شيء حتركت بنا  لنا، وبعد  املرافقني 

الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  تقريباً  هذا،  حالنا  على  ونحن  ال�شجن،  و�شلنا  وقد  الرملة، 

لكي  اآخران  اأ�شريان  معي  وكان  الرملة،  �شجن  داخل  هناك  اأنزلوين  ليالً  والن�شف 

اليدين  مقيد  منا  كّل  وكان  الأقدام،  على  م�شياً  اأخذونا  وقد  امل�شت�شفى،  اإىل  ياأخذونا 

والقدمني، ومع ذلك كان على كّل واحد منا اأن يحمل ما معه من اأمتعة رغم قيوده. وقد 

اأن ن�شري معاً،  اأ�شري خلفهم، لأنه ممنوع  اأمامي، واأنا بقيت  الأ�شريان  الأخوان  �شار 

تقدمي  يعيق  لكي  يده  ا�شتخدام  عدم  منه  وطلبت  ال�رشطي،  مع  جتادلت  اإنني  حتى 

بحجة اقرتابي من الباقني، وبقينا ن�شري على هذا احلال حتى و�شلنا غرفة ال�شتقبال 

اأدخلونا ثالثتنا جميعاً يف نف�ص الغرفة، ولكنهم  يف �شجن م�شت�شفى الرملة، ومن ثم 

و�شعوين يف زاوية من زوايا الغرفة، واأوقفوا عندي �رشطياً حتى ل اأختلط بالآخرين، 

اأن حتدث م�شكلة  اأحد الأ�رشى كادت  اأ�شلم على  اأتقدم قليالً لكي  اأن  وعندما حاولت 

كبرية، ولكن الأمور انتهت على خري، ولذلك مّت و�شعي يف جانب من الغرفة خم�ش�ص 

للزيارات، وله باب زجاجي، و�شعوين يف هذا اجلانب، واأغلقوا علّي الباب، فاأ�شبحت 

قريباً من الأ�رشى، ولكن بيني وبينهم جدار زجاجي.
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وقد بداأ العمل يف اإجراءات الدخول لنا اإل اأن هناك م�شكلة قد وقعت كنت َنّوهت لها 

�شابقاً، فاإدارة امل�شت�شفى مل تكن على علم باأن يل اأخاً ا�شمه اأكرم موجود يف م�شت�شفى 

من  ممنوعاً  كوين  ا�شتقبايل  رف�شْت  ال�شم  خالل  من  بذلك  علمت  وعندما  الرملة، 

اأ�شاهد  اأن  من  خوفاً  امل�شت�شفى  يف  العزل  مكان  يف  و�شعي  يجب  ول  اأخي،  م�شاهدة 

اأخي، اأو اأكلمه من بعيد؛ وقد بداأت الت�شالت على اأعلى امل�شتويات لكي يتم اإخراجي 

من امل�شت�شفى، وو�شعي يف مكان اآخر، وبقيت لوحدي يف مكاين اأنتظر ماذا �شت�شفر 

عنه هذه الت�شالت، وقد مّت اإدخال الأ�شريين اللذين كانا معي اإىل داخل امل�شت�شفى، 

وبقيت اأنا وحدي اأنتظر، وبف�شل اهلل اأن الأخوين مل ين�شيا ما كنت قد اأو�شيتهما به، 

فعندما التقوا باأخي اأكرم داخل امل�شت�شفى اأخبوه باأنني موجود، واأن هناك حماولت 

ملنعي من دخول امل�شت�شفى، ولكنه لالأ�شف مل ي�شتطع اأن يفعل �شيئاً، وبقيت على حايل 

هذا حتى ال�شاعة العا�رشة والن�شف ليالً، واأنا �شائم، ومل اأفطر، اأنتظر ماذا �شيحدث! 

اأنني ممنوع من  بكل و�شوح  فاأخبين  امل�شئول، وحتدثت معه  ال�شابط  وقد طلبُت 

الدخول ب�شبب وجود اأخي اأكرم يف امل�شت�شفى، واأنني ممنوع من روؤيته، فاأخبته اأن 

هناك غرفاً للمعزولني، وما املانع اأن اأ�شاهد اأخي من بعيد، واأنا مل اأمتكن من روؤيته منذ 

ع�رشة اأعوام! فقال يل اإنني ممنوع بقرار من اجلهات العليا.

وبناًء على ذلك بقيت اأنتظر، واأنا اأ�شتغفر اهلل، واأردد ل حول ول قوة اإل باهلل العلي 

العظيم، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون، وبقيت هكذا حتى جاء الفرج، واأُجبوا مرغمني على 

دخويل امل�شت�شفى ب�شبب ا�شت�شهاد اأحد الأ�رشى وهو ال�شهيد حممد عابدين يف معبار 

ال�شجن، واأن هناك م�شاكل كبرية قد حدثت، ودخلُت امل�شت�شفى ببكة ا�شت�شهاد هذا 

الأخ رحمة اهلل عليه وقد اأدخلوين بعد اأن قاموا باإغالق ال�شجن متاماً، وكان اأخي اأكرم 

لعله يراين من  الغرفة مراآة  خرج من فتحة باب 
َ
اأ الق�شم، وقد  اآخر  يوجد يف غرفة يف 

خاللها، وما اإن و�شلت بالقرب منه، ومل يتمكن من روؤيتي بعُد فقد اأخرج يده، واأخذ 

يلّوح بها، و�شمعت �شوته ينادي علّي، فرددت عليه، وطلبت منه اأن يخرج يده جمدداً 

كي اأعرف اأين هو بال�شبط! وفعالً اأخرج يده جمدداً، وبداأ يلّوح بها، وكاأنه يرحب بي 

يف هذا املكان اجلديد. 
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بعد ذلك اأخذين ال�رشطي اإىل اأول الق�شم حيث املكان املخ�ش�ص للمعزولني، وكان 

هذا املكان يجاور الغرف املخ�ش�شة للجنائيني واملجرمني، وقد و�شعوين يف اأول غرفة 

من اآخر الق�شم، وكان اأخي اأكرم يقبع يف اأول غرفة من بداية الق�شم، وكان يوجد بيننا 

م�شافة 150م، وهذه امل�شافة يتخللها عدة اأبواب من ال�شبك، والق�شم يف �شكله عبارة 

عن م�شتطيل يتد طوله من 150م اإىل 200م تقريباً، توجد به غرف متقابلة لبع�شها 

البع�ص، منها ما هو خم�ش�ص لالأمنيني، ومنها ما هو خم�ش�ص للجنائيني، اإ�شافة اإىل 

غرف خم�ش�شة لإدارة ال�شجن؛ املهم اأن غرفتي جاءت مقابل غرفة ليهودي من كبار 

رجال املافيا يف اإ�رشائيل وهلل احلمد.

دخلت اإىل غرفتي تقريباً ال�شاعة احلادية ع�رشة ليالً، وكنت مرهقاً جداً فاأنا �شائم، 

ومل اأذق طعاماً حتى الآن! فطلبت من ال�رشطي اأن يح�رش يل اأكالً لأنني �شائم، واأريد 

اأن اأفطر، وفعالً ذهب ال�رشطي، واأح�رش يل بع�ص الأكل، واأكلت، و�شليت، ومن التعب 

النوم  اإىل  عدت  ثم  ف�شليت،  قمت  الفجر،  �شالة  موعد  حتى  ومنت  راأ�شي،  و�شعت 

من جديد، وا�شتيقظت �شباحاً، وكان اليوم اجلمعة، فاأخذت حماماً �شاخناً، وغرّيت 

مالب�شي، وعملت حملة تنظيف للغرفة، والتي كانت قذرة، ومليئة بالأو�شاخ رغم اأننا 

الآن يف م�شت�شفى ع�شكري، اإل اأنها كانت مليئة بال�رشا�شري، وخا�شة ذوي الأحجام 

التعامل  فن  يف  خبرياً  واأ�شبحت  قبل،  من  عليها  تعودت  قد  كنت  ولكنني  الكبرية، 

معها، وما هي اإل �شاعتان حتى كانت الغرفة نظيفة متاماً، ومتكنت من الق�شاء على 

طوابري ال�رشا�شري املنت�رشة هنا وهناك داخل الغرفة، بعد ذلك اأفطرت، ووقفت على 

باب الغرفة لعلي اأ�شمع �شوت اأخي اأكرم، واأخذت اأحتدث مع من هم حويل واأمامي 

اأ�شمع  العا�رشة �شباحاً، وقد بداأت  ال�شاعة  اليهود اجلنائيني، وبقيت كذلك حتى  من 

ياأتيني منخف�شاً جداً، ولكني  بعيد، وكان �شوته  ينادي علّي من  اأكرم  اأخي  �شوت 

�شوته!  اأ�شمع  ومل  اأره  مل  �شنوات،  ع�رش  عن  يزيد  ما  بعد  ب�شماعه  جداً  �شعيداً  كنت 

الو�شع واحلياة يف  ب بي ترحيباً حاراً، وبداأ ي�رشح يل عن  وقد �شبّحت عليه، ورحَّ

امل�شت�شفى، واأخبين اأنه يحاول مع الإدارة لكي ي�شمحوا له باأن ي�شلّم علّي من خلف 

ال�شبك، وما زال ينتظر اجلواب.
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...ويف حوايل ال�شاعة احلادية ع�رش جاءين �شابط يتحدث اللغة العربية، واأخبين 

الباب، ويتحدث  اأكرم لكي ي�شلم علّي من خلف  اأخي  اأن ياأتي  اأنهم وافقوا فقط على 

معي خم�ص دقائق فقط وبوجود ال�رشطة، وحينها اأخبته كيف ذلك، واأنا مل اأَر اأخي 

اأو ماذا يفعل! واأخبين  ال�شابط، ومل يعرف ماذا يقول،  منذ ع�رش �شنوات! فخجل 

العليا به، وعلى م�ش�ص وافقُت على ذلك، وراأيت  اأن هذا ما �شمحت اجلهات  بخجل 

بدون  حتى  و  عناق،  وبدون  الق�شبان،  خلف  من  ولو  حتى  اأخي  لروؤية  فر�شة  اأنها 

تقبيله، وراأيت اأن ذلك اأف�شل من عودتي بخفي حنني بعد هذه الرحلة الطويلة.
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ملحق رقم 9:

الر�شالة التا�شعة

بقلم الأ�شري القائد اإبراهيم حامد

ح�شن �شالمة... وردة تنب�س يف جدار ال�شجن

عزل اأيلون – الرملة

اأولئك الرجال الذين لهم من ا�شمهم ن�شيب، ح�شن اخَللق واخُللُق،  اإنه واحد من 

�شليم ال�شدر، �رشيح الطبع، ودود لطيف قريب، �شميح الوجه، كرمي املع�رش، بريء 

ال�رشيرة، نقي الطوّية، وله من مزاج البحر ن�شيب، فهو يف الغالب رائق هادئ قرير، 

ولكن عندما تتحرك اأمواجه يكون عا�شفاً حار املزاج، ولعلها ميزة وخ�شو�شية متيز 

حيوية �شاكني بحر غزة، وتكون مثل هذه احليوية عزيزة ومرغوبة خا�شة عندما 

تبدي لك احلياة يف ال�شجن وجهها الفّظ القا�شي، ويف مثل ظروفنا يف العزل حيث يتكثف 

اليبا�ص واجلمود لدرجة ي�شتهي معها املرء مبا يذّكره بينابيع احلياة ورقراقها، لو اأنه 

ي�شرتي النكتة وال�شحكة والنهفة اأو حتى ي�شتلفها، هنا حيث ت�شيق ف�شحة احلياة، 

وين�شقف الوجود الإن�شاين من جميع اجلهات “من فوق ومن حتت وعن يني وعن 

�شمال وخلف واأمام”، ويغلّف بطبقات �شبع مثل نواة الكرة الأر�شية املغلفة ب�شبعة 

اأرا�شني. 

هنا تبدو ال�شحكة والب�شمة التي قد تاأتيك عب نافذة اأو جدار جماور �شيء عزيز 

وثمني ونادر، وكم يكون املرء حمظوظاً عندما ينزل يف بع�ص اأق�شام العزل التي ت�شم 

اأولئك الذين لديهم قدرة فطرية على منح الب�شمة، و�شنع النكتة،  زنازينُها اأحداً من 

ويكون �شخياً يف اإهدائك مائدة من الف�شف�شة والأريحية واإدخال ال�رشور واحلفاوة 

�رشد  يف  حكواتية  قدرة  بال�رشورة  يلك  ل  من  الرجال  من  هناك  احلياة،  ونب�ص 

النكات، ولكن يتوفر على عنا�رش يف �شخ�شيته كفيلٌة اأن جتعل من يقابله يبادله املزاج 

الطيب، ويتماهى معه يف كيمياء من احلميمية الإن�شانية الراقية. 

مليئاً  باحلياة  عالياً  اإح�شا�شاً  يلكون  الذين  الرجال  اأولئك  من  هو  �شالمة  ح�شن 

بال�شغف، يتفاعل مع الأ�شياء هبوطاً و�شعوداً مثل حركة احلياة ال�شاعدة والهابطة، 
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اإّن �شحكته املمتلئة التي لعلها تزن مبقايي�ص والدتي الفالحة “رطلني” كفيلة اأن ت�رشي 

يف وجدان من يقابله �شاحنة اإياه برطوبة احلياة، ونب�شها الطارد للجفاف، وذلك ملا 

اإْن ما  العالية رونقها  ال�شحكة  فيها من براءة وعفوية و�شالمة �شدر، ويكون لهذه 

الذي لطاملا  اخُللُق  ُخلُق احلياء، هذا  باأن �شاحبها يتوفر على درجة عالية من  علمت 

وال�شجاعة  واملروءة  الرجولة  قيم  من  بالذروة  والإ�شالمي  العربي  تراثنا  يف  ارتبط 

وال�شهامة والنخوة والكرم. 

ومن  اجلامعة،  الإيان  �شعب  من  كواحد  احلياء  ُخلُق   w الر�شول  خ�ّص  وقد 

جتربتنا يف العمل الوطني لطاملا متتع اأولئك املقدامون من الرجال بهذا اخُللُق اجلميل 

والأ�شيل؛ ولي�ص �شدفة باأن هذه ال�شفة تتوفر يف �شاحبنا ح�شن بن�شبة عالية ت�شل 

ال�شوائب،  من  املتحررة  روحه  الأمر  حقيقة  يف  تعك�ص  وهي  “اخلَفر”،  درجة  اأحياناً 

ال�شيف،  اأحياناً، وكاأنها كحد  الروح احلرة بحّدة طبع  اأ�شحاب هذه  بالعادة  ويتمتع 

وهي اأ�شبه باملادة اخلال�شة pure “يف الكيمياء” التي ما اإن تلقيها يف احليّز املناق�ص لها 

حتى “تط�ص” حرارتها، وتتق�شع، وت�شف عن معدن نقي م�شقول. 

بداية اللقاء: 

لقد عا�رشت الأخ ح�شن يف العام 2008 عندما كان يقيم يف حجرة مال�شقة حلجرتي 

يف عزل اأيلون – الرملة، وكانت ب�شمات ال�شنني الطويلة التي اأم�شى معظمها يف العزل 

بادية عليه، فقد كان من بني القالئل ا�شتُهدف بالعزل، واعتُب �شاحب احلكم الأعلى يف 

ال�شجون ل�شنوات طويلة. ومع ذلك كنت جتده ن�شيطاً يف القراءة، وتدوين ما يتذوقه 

اأيام  بع�ص  و�شيام  اليومي،  الريا�شة  برنامج  على  ويحافظ  وفكر،  واأدب  �شعر  من 

الأ�شبوع، وهي الفعاليات التي طاملا يقاوم بها املعزول �رشامة العزل. 

املربني  الإخوة  اأحد  كان  عندما  خا�شة  املحبب،  النزق  من  ب�شيء  يتمتع  وكان 

الأفا�شل ي�شتفّزه باأ�شلوب املعاك�شة وامل�شاكلة من باب تغيري اجلو، وكان املحبب يف 

من  وتنفر  الأ�شياء،  ا�شتقامة  تاألف  التي  العفوية  من  النوع  ذلك  هو  ح�شن  فعل  ردة 

مع  يداه  تاأخذ  حيث  اجل�شد  يف  حمببة  حركة  اإىل  بالإ�شافة  ومنعرجاتها،  منحنياتها 

الكفني بالتقدم مع بروز الراأ�ص لالأمام قليالً، ومع حركة تقدم وتاأخر يف اجل�شد، وتبلغ 

املحامني ب�شبب من  اأحد  بينه وبني  املواجهة  هذه احلالة ذروتها حينما كانت حتتدم 
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الأ�شباب، حيث ت�شل الأمور معه اإىل مرحلة “التغييم”، ويتعكر قليالً، ولكن �رشعان 

ما يعود �شافياً، وقد غ�شل اآثار املوقف. 

لقاء جديد، وحكاية الرتباط:

وعندما قابلته يف ال�شتة ال�شهور الأخرية “الن�شف الأول من عام 2011”، وجدته 

املنا�شلة  الأخت  على  ِقرانه  عاقداً  لتّوه  كان  فقد  حاملة،  وجدانية  انقالب  حالة  يعي�ص 

غفران زامل، وما اأن حططُت رحايل ليالً يف احلجرة التي تقابله، وكنت مرهقاً يف اأعقاب 

يوم نقل طويل، حتى فاجاأين بوجوده الذي كان قد �شبقني به بيوم واحد، ووقفت 

كبريين  و�رشور  ب�شغف  ليحدثني  لأحادثه،  الكر�شي  معتلياً  ال�شباك  طاقة  على  معه 

الفا�شلة  الأخت  من  خطبته  ق�شة  عن  انقطاع  بال  ال�شاعتني  عن  يزيد  ما  مدى  وعلى 

اأن ت�شّجل من  غفران، وقد ن�شيت معها تعبي واإرهاقي، فهي ق�شة موؤثرة ت�شتحق 

�شمن �ِشفر حكاياتنا الإن�شانية املميزة يف م�شرية �شعبنا الطويلة، ولعلني �رشعان ما 

اكت�شفت اأن الأخ ح�شن كان من �شمن ذلك ال�شنف من النا�ص الذي قد يكون الرتباط 

“خطبة اأو زواج” بالن�شبة له مثل دواء ناجع، خا�شة واأنه الأ�شري منذ خم�شة ع�رش 
عاماً، واملنقطع عن مظاهر احلياة، وتفاعالت املجتمع، ومل يكن يخطر بخلده اأن تفتح 

له طاقة ونافذة تو�شله باحلياة بهذه القوة، وذلك العنفوان. 

ويقتات  عليها،  ويعي�ص  الب�شيطة،  اأحالمه  ي�شنع  رومان�شياً  خملوقاً  غدا  لقد 

من  الأهم  اجلزء  ويكر�ص  ال�شجن،  اأ�شوار  خارج  بالعامل  بجدية  يفّكر  واأ�شبح  منها، 

الرتا�شل  اأدب  �شمن  ُتدرج  باأن  ت�شتحق  التي  املطّولة  الر�شائل  كتابة  اأو  لقراءِة  وقته 

اأوراقها املئات العديدة يف  اأقالماً وكراري�ص كثرية جاوزت  يف ال�شجون، وقد ا�شتهلك 

ال�شهور الأخرية، كما اأ�شبح مثل لقط اأخبار ي�شتمع لكل برامج ال�شالمات التي يكن 

عا�شفاً،  وجدانيّاً  زلزالً  لديه  اأحدثت  التي  روحه  �شقيقة  �شوت  اأثريها  له  يحمل  اأن 

التي تعك�ص حالة  انفعالته احلميمية والوجدانية  الكثري من  ولطاملا كانت ت�شتوقفنا 

اإن�شانية رائعة كانت ُتدخلنا نحن اأ�شدقاوؤه معه يف حالة من البهجة وامل�رشة والغتباط، 

الذي ي�شبه مرة  الرائق  ويكون يف مثل هذه احلالة على درجة من الن�شجام واملزاج 

اأخرى اأو�شاف والدتي الفالحة التي كانت تقول يف مثل هذه احلالة “وجهه ب�شحك، 

وقفاه ب�شحك”. 
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يف احلقيقة لطاملا ُو�شفت املراأة يف �شتى الآداب والثقافات كرمز للحياة واحليوية 

امل�شاعف  املوؤبد  باحلكم  وحما�رش  بالعزلة،  موغل  ل�شجني  بالن�شبة  وهي  والنب�ص، 

بحق  تعتب  الأر�شي،  البزخ  ي�شبه  فيما  الزمن  خارج  واملحذوف  املرات،  ع�رشات 

“نداء احلياة” الأكرث هّزاً للم�شاعر والأ�شواق الإن�شانية الكامنة، كيف ل! اإذا ما كانت 
واخُللُق  والأدب  والذوق  واللتزام  والوعي  الن�شج  من  رفيعة  درجة  على  املراأة  تلك 

له مبا معناه:  قال  عليها عندما  َح�َشناً  املحامني غبط  اأَحَد  لعل  التي  الغنية،  والتجربة 

“اأغبطك، واأح�شدك عليها، ولي�ص العك�ص”. 

اإىل عامله اجلديد الذي ي�شتحوذ عليه بالهتمام،  لذلك �شنجد الأخ ح�شن م�شدوداً 

والذي رمبا يجعله اأحياناً ي�شوغ مواقف تبدو للبعيد عنه م�شتهجنة وغريبة، وكاأنها 

عندما اأنك  واملفارقة  احلياة؛  نب�ص  بقوة  اخلزان  باب  وتدق  اخلال�ص،   ت�شتعجل 

“القناعة الوجدانية” اأو تلك  تناق�شه يف مثل تلك املواقف �شتجد الفا�شل وا�شحاً بني 

“القناعة العقالنية”، فعندما ت�شاأله عن اأهم در�ص اكت�شبه طيلة �شني اعتقاله الطويلة 
�شيجيبك بال تردد “التحدي”!!

فاإنه  اأخرى  مرة  الزمن  اإىل  والعودة  حريتهم،  ا�شرتداد  لهم  ُقّدر  اإذا  اأمثالنا  لعل 

�شتُكتب لنا حياة جديدة، اأما الأخ ح�شن �شالمة ف�شوف تكتب له حيوات جديدة لأن 

خطوط  من  خّط  كل  وتتذوق  متيز  اأنها  لدرجة  غنية  باحلياة  العايل  اإح�شا�شه  نوعية 

احلياة املختلفة، ولعل اأمثالنا الذين يفتقرون اإىل التمييز بني تلك اخلطوط �شيتعلمون 

الكثري من الأخ واأمثاله من اأ�شحاب الإح�شا�ص العايل واحليوية امللفتة.

هناك  كان  لو  حتى  بال�شيء،  العلم  باب  من  ولو  اخلطوط  تلك  مقامات  عن  اأ�شياء 

امل�شتقبلية  اللحظات  تلك  اأعماقنا  من  ت�شدنا  كم  الإح�شا�ص،  نف�ص  با�شتعادة  �شعوبة 

احلاملة التي نود فيها مواكبة ومباركة اأخانا ح�شن حليواته اجلديدة! 
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ملحق رقم 10:

�شورة الأ�شري ح�شن �شالمة يف بدايات العتقال واملحاكمات

ملحق رقم 11:

اإبت�شامة الأ�شري ح�شن �شالمة ال�شاخرة من الحتالل حلظة نطق

القا�شي باحلكم عليه بال�شجن 48 موؤبداً و35 عاماً
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ملحق رقم 12:

الأ�شري ح�شن �شالمة قبل العتقال وبعده

ملحق رقم 13:

 الأ�شري ح�شن �شالمة والأ�شري اأحمد املغربي يف اأول حلظات دخولهم الق�شم يف

�شجن نفحة بعد خروجهم من العزل، يتو�شطهم الأ�شري النائب حممد جمال 

النت�شة  )اأبو همام(، وكان قد رافقهم فرتات طويلة يف العزل النفرادي

قبل

العتقال

بعد عام

من العتقال

بعد 10 اأعوام

من العتقال

بعد 20 عام

من العتقال
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ملحق رقم 14:

الأ�شري ح�شن �شالمة

بعد اإ�رضاب الكرامة �شنة 2012، والذي

خرج على اإثره من العزل النفرادي

الأ�شري ح�شن �شالمة

يف �شجن نفحة، 2012
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ملحق رقم 15:

اأول �شورة لالأ�شري ح�شن �شالمة مع والدته بعد 13 عاماً من املنع

ملحق رقم 16:

والدة الأ�شري ح�شن �شالمة و�شقيقه الأ�شري املحرر اأكرم �شالمة
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ملحق رقم 17:

غفران الزامل خطيبة الأ�شري ح�شن �شالمة
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ملحق رقم 18:

والدة الأ�شري ح�شن �شالمة مع اإ�شماعيل هنية رئي�س حكومة ت�شيري الأعمال، 

 ورئي�س حركة حما�س يف قطاع غزة، ويحيى ال�شنوار ع�شو قيادة حما�س

يف القطاع، 2012

ملحق رقم 19:

والدة الأ�شري ح�شن �شالمة مع خالد م�شعل، رئي�س حركة حما�س، يف اأثناء 

زيارته لقطاع غزة، 2012
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ملحق رقم 20:

والدة الأ�شري ح�شن �شالمة يف حفل تخرجه من جامعة الأق�شى وح�شوله على 

درجة البكالوريو�س من كلية الآداب تخ�ش�س تاريخ، 2015

ملحق رقم 21:

الأ�شري ح�شن �شالمة يف �شورة له بعد ح�شوله على درجة البكالوريو�س
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ملحق رقم 22:

رئي�س حركة حما�س يف قطاع غزة يحيى ال�شنوار، خالل زيارة لوالدة

الأ�شري ح�شن �شالمة، 2021/4/14
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اإ�شدارات مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات

الإ�سدارات باللغة العربية:

اأولً: �شال�شل الكتب )93 جملداً وكتاباً(:

جملداً،   12 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�شطيني،  ال�شرتاتيجي  التقرير  �شل�شلة   .1

تغطي الفرتة 2005–2021. 

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية، �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات، تغطي الفرتة   .2

.2011–2005

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية، �شدر من هذه ال�شل�شلة 8 جملدات، تغطي الفرتة   .3

.2021–2014

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً، �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�شل�شلة تقرير معلومات، �شدر من هذه ال�شل�شلة 29 كتاباً.  .5

�شل�شلة ملف معلومات، �شدر من هذه ال�شل�شلة 9 كتب.  .6

�شل�شلة درا�شات علميَّة حمكَّمة، �شدر من هذه ال�شل�شلة 15 كتاباً.  .7

ثانياً: كتب عامة )92 كتاباً(:

وائل �شعد، احل�شار: درا�شة حول ح�شار ال�شعب الفل�شطيني وحماولت اإ�شقاط   .1
حكومة حما�س، 2006.

حممد عارف زكاء اهلل، الدين وال�شيا�شة يف اأمريكا: �شعود امل�شيحيني الإجنيليني   .2
واأثرهم، ترجمة اأمل عيتاين، 2007.

اأحمد �شعيد نوفل، دور اإ�رضائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .3
حم�شن حممد �شالح، حمرر، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة   .4

البناء، 2007.

وحكومتها حما�س  جتربة  يف  نقدية  قراءات  حمرر،  �شالح،  حممد  حم�شن   .5 
.2007 ،2007-2006

خالد وليد حممود، اآفاق الأمن الإ�رضائيلي: الواقع وامل�شتقبل، 2007.  .6
الفل�شطينية ال�شلطة  يف  الأمنية  التطورات  �شعد،  ووائل  ابحي�ص  ح�شن   .7 

2006-2007، ملف الأمن يف ال�شلطة الفل�شطينية )1(، 2008.



216

وحما�س  لفتح  الأمني  ال�شلوك  الإرادات:  �رضاع  حمرر،  �شالح،  حممد  حم�شن   .8

والأطراف املعنية 2006-2007، ملف الأمن يف ال�شلطة الفل�شطينية )2(، 2008.

مرمي عيتاين، �رضاع ال�شالحيات بني فتح وحما�س يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية   .9

.2008 ،2007-2006

الدولية  ال�رضعية  بني  الفل�شطينيني  الالجئني  حقوق  ح�شاوي،  جنوى   .10

واملفاو�شات الفل�شطينية – الإ�رضائيلية، 2008.

،2008 لبنان،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأو�شاع  حمرر،  �شالح،  حممد  حم�شن   .11 

ط 2، 2012.

اإبراهيم غو�شة، املئذنة احلمراء، 2008، ط 2، 2015.  .12

الثانية لبنان  حرب  من  م�شتخل�شة  درو�س  مرتجم،  عامر،  اأبو  عدنان   .13 
)متوز 2006(: تقرير جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�شت الإ�رضائيلي، 2008.

عدنان اأبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س الإ�رضائيلي، 2009.  .14
ق�شي اأحمد حامد، الوليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�شطني، 2009.  .15

منذ  لبنان  يف  الإ�شالمية  اجلماعة  منّاع،  ومعني  علي  القادر  وعبد  عيتاين  اأمل   .16
الن�شاأة حتى 1975، 2009.

�شمات النخبة ال�شيا�شية الفل�شطينية قبل وبعد قيام  �شمر جودت البغوثي،   .17
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 2009.

غزة:  قطاع  على  الإ�رضائيلي  العدوان  يف  درا�شات  حمرر،  الكيايل،  احلميد  عبد   .18
عملية الر�شا�س امل�شبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان اأبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رضائيلية ا�شرتاتيجية: التقدير ال�شرتاتيجي   .19
ال�شادر عن معهد اأبحاث الأمن القومي الإ�رضائيلي، 2009.

�شامح خليل الوادية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رضائيلية، 2009.  .20
واليهود(  )العرب  والأر�س  ال�شكان  القد�س:  مدينة  �شاحلية،  عي�شى  حممد   .21

1275-1368هـ/ 1858-1948م، 2009.
لبنان:  يف  الفل�شطيني  املجتمع  يف  الإ�شالمية  والقوى  احلركات  مرة،  فهد  راأفت   .22

الن�شاأة – الأهداف – الإجنازات، 2010.

فل�شطني: درا�شات من منظور مقا�شد ال�رضيعة الإ�شالمية،  �شامي ال�شالحات،   .23
ط 2 )مّت الن�رش بالتعاون مع موؤ�ش�شة فل�شطني للثقافة(، 2010.

حم�شن حممد �شالح، حمرر، درا�شات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .24
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مـاأمون كـيوان، فل�شطينيون يف وطنهم ل دولتهم، 2010.  .25
اإ�شالمية،  روؤية  الفل�شطينية:  الق�شية  حقائق وثوابت يف  حم�شن حممد �شالح،   .26

2010، طبعة مزيدة ومنقحة وم�شورة، 2020.
عبد الرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رضائيل والقانون الدويل، 2011.  .27

كرمي اجلندي، �شناعة القرار الإ�رضائيلي: الآليات والعنا�رض املوؤثرة، ترجمة اأمل   .28
عيتاين، 2011.

و�شام اأبي عي�شى، املوقف الرو�شي جتاه حركة حما�س: 2010-2006، 2011.  .29
مواجهة  يف  ودورها  فل�شطني  يف  الإ�شالمية  الأوقاف  ال�شالحات،  حممد  �شامي   .30

الحتالل الإ�رضائيلي، 2011.

نادية �شعد الدين، حق عودة الالجئني الفل�شطينيني بني حل الدولتني ويهودية   .31
الدولة، 2011.

عامر خليل اأحمد عامر، ال�شيا�شة اخلارجية الإ�رضائيلية جتاه اإفريقيا: ال�شودان   .32
منوذجاً، 2011.

اإبراهيم اأبو جابر واآخرون، الداخل الفل�شطيني ويهودية الدولة، 2011.  .33
غزة:  قطاع  على  العدوان  خالل  الإ�رضائيلية  اجلرائم  علي،  حممد  الرحمن  عبد   .34

درا�شة قانونية، 2011.

نائل اإ�شماعيل رم�شان، اأحكام الأ�رضى يف �شجون الحتالل الإ�رضائيلي: درا�شة   .35
فقهية مقارنة، 2012.

يف  الإ�شالمية  احلركة  تاريخ  يف  حمطة  الزهور:  مرج  البوريني،  حممد  ح�شني   .36
فل�شطني، 2012.

على  العتداء  الغربية:  ال�شفة  يف  ال�شهاينة  امل�شتوطنون  دوعر،  حممد  غ�شان   .37
الأر�س والإن�شان، 2012.

دلل باج�ص، احلركة الطالبية الإ�شالمية يف فل�شطني: الكتلة الإ�شالمية منوذجاً،   .38
.2012

وائل عبد احلميد املبحوح، املعار�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة الإ�شالمية   .39
)حما�س( 1994-2006: درا�شة حتليلية، 2012.

والآفاق  الفل�شطيني  الوطني  امل�رضوع  اأزمة  حمرر،  �شالح،  حممد  حم�شن   .40
املحتملة، 2013.

الإخوان  عن  م�شودي  عدنان  د.  ذكريات  املواجهة:  اإىل  حمرر،  حممد،  بالل   .41
امل�شلمني يف ال�شفة الغربية وتاأ�شي�س حما�س، 2013.
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الفل�شطينية  الق�شية  الأمريكية جتاه  ال�شيا�شة اخلارجية  الوادية،  اأحمد جواد   .42
.2013 ،2011-2001

امل�شلوبة: زفرات  الزائفة واحل�شانة  الدميوقراطية  اهلل عبد اجلواد،  نا�رش عبد   .43
نائب عن ال�شفة الغربية يف املجل�س الت�رضيعي الفل�شطيني، 2013.

التجربة  ر�شيد  يف  تاريخية  درا�شة  القد�س:  اإىل  الطريق  �شالح،  حممد  حم�شن   .44
الإ�شالمية على اأر�س فل�شطني منذ ع�شور الأنبياء وحتى اأواخر القرن الع�رضين، 

ط 5، 2014. 

عبد اهلل عيا�ص، جي�س التحرير الفل�شطيني وقوات التحرير ال�شعبية ودورهما يف   .45
مقاومة الحتالل الإ�رضائيلي 1973-1964، 2014.

حم�شن حممد �شالح، مدخل اإىل ق�شية الالجئني الفل�شطينيني )مّت الن�رش بالتعاون   .46

مع اأكاديية درا�شات الالجئني(، 2014.

يف  درا�شات  )حما�س(:  الإ�شالمية  املقاومة  حركة  حمرر،  �شالح،  حممد  حم�شن   .47

الفكر والتجربة، 2014، ط 2، 2015.

الوطني  واملجل�س  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  حمرر،  �شالح،  حممد  حم�شن   .48

الفل�شطيني: تعريف - وثائق - قرارات، 2007، ط 2، 2014.

يف  الفل�شطينيني  لالأ�رضى  والف�شائلي  التنظيمي  البناء  عبيد،  منر  ربحي  ماهر   .49
�شجن النقب، 2014.

التنمية والإعمار يف مواجهة احل�شار  قطاع غزة:  حم�شن حممد �شالح، حمرر،   .50
والدمار، 2014.

حم�شن حممد �شالح، حمرر، ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية: درا�شات يف التجربة   .51

والأداء 2013-1994، 2015.

عطا حممد زهرة، الربنامج النووي الإيراين، 2015.  .52

با�شم القا�شم، �شواريخ املقاومة يف غزة: �شالح الردع الفل�شطيني، 2015.  .53

اإ�شكاليات  الفل�شطيني:  ال�شيا�شي  النظام  ب�شارات،  و�شليمان  نعريات  رائد   .54

الإ�شالح واآليات التفعيل، 2016.

رامي حممود خري�ص، اخلطاب ال�شحفي الفل�شطيني جتاه املقاومة الفل�شطينية:   .55

درا�شة حتليلية وميدانية مقارنة، 2016.

اأو�شلو:  النزاع على ال�شيادة يف فل�شطني يف ظّل اتفاقيات  فرحان مو�شى علقم،   .56

املخزون املائي يف ال�شفة الغربية منوذجاً، 2016.
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يف  ال�شيا�شية  التنمية  يف  ودورها  الإ�شالمية  الن�شوية  امل�رشي،  ر�شاد  خلود   .57

فل�شطني، 2016.

با�شم القا�شم وربيع الدنان، م�رض بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة،   .58

)1( التغريات الد�شتورية والنتخابات، 2016.

با�شم القا�شم وربيع الدنان، م�رض بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة،   .59

)2( الأحزاب والقوى ال�شيا�شية، 2016.

م�رض بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة، )3(  با�شم جالل القا�شم،   .60

الأداء القت�شادي، 2016.

م�رض بني عهدين: مر�شي وال�شي�شي: درا�شة مقارنة، )4(  با�شم جالل القا�شم،   .61

الأداء الأمني والق�شائي، 2016.

 )5( مقارنة،  درا�شة  وال�شي�شي:  مر�شي  عهدين:  بني  م�رض  الدنان،  حممد  ربيع   .62

الأداء الإعالمي، 2016.

 )6( مقارنة،  درا�شة  وال�شي�شي:  مر�شي  عهدين:  بني  م�رض  الدنان،  حممد  ربيع   .63

ال�شيا�شة اخلارجية، 2016.

مالحظة: مّت جمع الكتب ال�شتة ال�شابقة يف جملد بعنوان م�رض بني عهدين: مر�شي   •
وال�شي�شي: درا�شة مقارنة، و�شدر عن املركز يف 2016.

اأحمد حامد البيتاوي، العمالء واجلوا�شي�س الفل�شطينيون: عني اإ�رضائيل الثالثة،   .64

.2016

عدنان اأبو عامر، منظومة الأمن الإ�رضائيلي والثورات العربية، 2016.  .65

والتفاو�س  والتوا�شل  التدافع  جدلية  وحما�س:  اإ�رضائيل  بدر،  عثمان  اأ�رشف   .66

.2016 ،2014-1987

حمرر،  �شالح،  حممد  حم�شن  معّدون،  عيتاين،  وفاطمة  �شعادة  ورنا  عيتاين  اأمل   .67

اجلماعة الإ�شالمية يف لبنان 2000-1975، 2017.

بالل حممد �شل�ص، حمرر، �شيدي عمر: ذكريات ال�شيخ حممد اأبو طري يف املقاومة   .68

وثالثة وثالثني عاماً من العتقال، 2017.

اأحمد خالد الزعرتي، العالقات الرتكية الإ�رضائيلية 2016-2002، 2017.  .69

خالد اإبراهيم اأبو عرفة، املقاومة الفل�شطينية لالحتالل الإ�رضائيلي يف بيت املقد�س   .70

.2017 ،2015-1987
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لإ�رضائيل  الدولية  املقا�شاة  اإ�رضائيل؟:  نقا�شي  كيف  الده�شان،  طالل  �شعيد   .71
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الكاتب يف �شطور

ال�شم: ح�شن عبد الرحمن ح�شن �شالمة

لجئ  فل�شطيني، من بلدة اخليمة ق�شاء الرملة 

مواليد: 1971/8/9، من �شكان مدينة خانيون�ص، قطاع غزة. 

من اأبناء حركة حما�ص، واأبناء كتائب عز الدين الق�شام، ورفيق درب قائدها العام 

حممد ال�شيف )اأبو خالد(.

اأ�شبح مطلوباً لالحتالل �شنة 1992، مما ا�شطره للخروج خارج فل�شطني املحتلة 

يف بداية �شنة 1993 وحتى نهاية �شهر كانون الأول/ دي�شمب 1994؛ حيث تلقى عدة 

دورات ع�شكرية.

عاد اإىل قطاع غزة عب رحلة تهريب طويلة بداأت من �شورية اإىل مالطا ثم اإىل ليبيا 

ثم اإىل م�رش، ثم قطاع غزة، لتعتقله ال�شلطة الفل�شطينية يف �شجونها بعد عودته فوراً، 

ولعدة اأ�شهر.

يحيى  املهند�ص  ال�شهيد  مع  وعا�ص  �رشاحه،  اإطالق  بعد  اجلهادي  عمله  وا�شل 

من  بتكليف  الغربية  ال�شفة  اإىل  ذهب  املهند�ص  ا�شت�شهاد  وبعد  غزة.  قطاع  يف  عيا�ص 

قائد كتائب الق�شام حممد ال�شيف، حيث توىل تخطيط وتنفيذ عمليات “الثاأر املقد�ص” 

1996، واأ�شبح مطارداً يف ال�شفة؛ حتى  رّداً على اغتيال املهند�ص يحيى عيا�ص �شنة 

مدينة  يف   1996/5/17 يف  الحتالل  لقوات  حاجز  جتاوز  من  نه  متكُّ بعد  اعتقاله  مّت 

منها ق�شى  عاماً،  و35  موؤبداً   48 بـ  عليه  وُحكم  خطرية،  اإ�شابة  واإ�شابته   اخلليل، 

نحو 14 عاماً يف زنازين العزل النفرادي، وما زال حتى �شدور هذا الكتاب معتقالً يف 

�شجون الحتالل التي اأم�شى فيها اأكرث من 26 عاماً.
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