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 تقذيـــى
 

 أيا تعذ،،،

" لقراءتيا نكران األصولحيف أخذت مخطوطة ىذه المجموعة القصصية "
كنت أتذكر دائما بأف الكاتب يميؿ إلى التعبير عف بيئتو، وموضوعاتو 
التي يحبيا ويضفي عمييا مف تجاربو الشخصية واإلنسانية وذكرياتو 
وصباه، ثـ يدور منيا مدارات الحس والرونؽ واإلبداع كي تأتي تجاربو 

ف كانت مف وش ائج معبرة عف أفكاره ومراده، وتصور الحاؿ العاـ وا 
 الخاص الذي عاشو وجربو وذاؽ حموه ومره... 

والكاتب حيف يكتب قصتو أو روايتو يبحث عف الصدؽ الفني، والعبارة 
الالزمة، والفكرة ذات اليدؼ. ويشعؿ عباراتو وكالمو بدؼء اإلحساس 
المعبر عنو بدىشة المغة، وانتخاب الكممات البديعة التي تشد القارئ؛ فال 

ص لو منيا، فما أف ينتيي إال وتكوف قد عمقت مالحتيا وعذوبتيا خال
 وفكرىا في العقؿ والروح.

حيف تقرأ قصص الكاتب عبد الحؽ شحادة في مجموعتو ىذه والتي كتبيا 
فأنت تقرأ لكاتب مسكوف بمرارة تجربة  2017و 2007بيف األعواـ 

، ذاؽ فييا صنوؼ األلـ، االحتالؿاالعتقاؿ الطويمة في معتقالت 
والمرض، والتعذيب، وسجف حريتو، وحركتو، وأحالمو، وآمالو؛ ىو وكؿ 
مف مّر بتجربة السجف واالعتقاؿ، ولما كنت قد قرأت لمكاتب كتبو السابقة 

. ومجموعتو القصصية "الشيء "قير المستحيؿ"األدبية والسياسية رواية 
و عبارة عف نصوص، المفقود" و"أوراؽ مف خمؼ جدراف األسر" وى
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" و"التجربة 1407-1418و"االنتداب البريطاني عمى فمسطيف مف 
النضالية لمعتقؿ عسقالف"، فإنني كنت راغبا في االستزادة مف ىذه 
التجربة االعتقالية، والتعرؼ أكثر عمى دقائقيا وأسرارىا، انتصاراتيا 

في  وعبد الحؽ شحادةيا، ممف شيد وعاش وعانى التجربة. وانكسارات
مجموعتو القصصية ىذه يأخذؾ إلى تجارب، وأحداث، وثورات، 
وانكسارات وانتصارات داخؿ المعتقؿ لمكؿ الجمعي، تقطر مف كمماتو حب 

سخر قممو وفكره لتجربة االعتقاؿ اإلنسانية، كي ال تنسى وطنو وشعبو، ويُ 
األجياؿ الالحقة ىذا التاريخ المستمر لعذابات األسرى وصمؼ السجاف، 

لكؿ دارس لتجربة االعتقاؿ  وف مثؿ ىذه الروايات والقصص مرجعاً وتك
مف الناحية اإلنسانية، والتاريخية، واالجتماعية، والنفسية، وانعكاس أثرىا 

 عمى األفراد والمجتمع بكؿ مكوناتو.
الكاتب عبد الحؽ شحادة ابف مخيـ الشاطئ عاش فيو وال يزاؿ يذكر 

ج بعض حكايات المخيـ التي ال َيعمميا طفولتو في المخيـ، ويعيد لنا إنتا
الجيؿ الجديد، والتي كانت حكايات دائمة عف شخوص، وأماكف، وتقاليد، 
لمخيـ الشاطئ وسكانو منذ النكبة، واليزاؿ المخيـ شاىدا عمى تقمبات 

 الزمف، والسياسة، والمعاناة، والثورة.
فمغتو  والكاتب ال يزعجؾ بالبحث عف كممات تحتاج إلى تفسير ومعاف،

السردية ىي المغة الثالثة المكتوبة بعيدا عف جفاؼ الفصحى، لذا ال يقطع 
و ألنو مشغوؿ  قراءتؾ البحث عف معني ىنا أو ىناؾ... يشدؾ إلى قصِّ
بفكرتو، ونقؿ تجربة االعتقاؿ وظروؼ المعتقؿ مع زمالئو األسرى، وىو 

حوار الُمتكّممة يمازج في لغتو بيف لغة السرد السيمة الممتنعة مرة ولغة ال
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بيف الشخوص، متنقاًل بؾ مف السرد إلى الحوار إلى حديث األنا المتكمـ 
بسيولة وعفوية، بؿ إنو يتعمد تصيد مواقؼ ساخرة لشخوص قصصو في 
حكايات المخيـ وحكايات المعتقؿ، فيضفي عمى القراءة لطافة الخروج مف 

 كآبة التجربة، وألميا، ومعاناتيا، وأسوارىا.
حؽ كاتب مشغوؿ بالتأكيد عمى قضايا المعتقميف وكفاحيـ، ال وعبد

والمخيـ وصموده، والكفاح بكؿ الوسائؿ ضد المحتؿ، وتمجيد الشيداء، 
والقادة؛ وعمى رأسيـ األخ الشييد القائد أبو عمار، حيث ذكره  ،واألسرى

الكاتب مرات في قصصو، واستعاف الكاتب لتأكيد أفكاره ومضامينو 
لمزعيـ ياسر عرفات في وصفو لمثورة "إف الثورة ليست  المقاومة بمقولة

 ،وقمـ كاتب ،ومشرط طبيب ،بندقية ثائر فحسب بؿ ىي معوؿ فالح
 وريشة شاعر".

ولفت نظري كيؼ ُيعيب الكاتب عمى الناس أنيـ سريعو تصديؽ 
اإلشاعات، فال ُيعمموف عقوليـ في كشؼ زيفيا، ذلؾ أف بسطاء الناس 

شاعات وخرافات بسيولة.يصدقوف ما يبث بينيـ   مف حكايات وا 
ُيفرد الكاتب جانبا مف قصصو لنقد سموؾ المتحكميف في قوت  اكم

ومصائر العباد، وظمميـ، وانتشار المحسوبية والوساطات بيف أصحاب 
التيار الواحد متجاىميف حاجات عباد اهلل اآلخريف الذيف ال ينتموف ليـ، 

ؾ ويقص عميؾ بمتعة قصة كما جاء في قصتو "نقطتيف كاز"، ويحدث
"حكاية مف عسقالف" عف أبي صنارة الساخر الذي يقص أظفار المعتقميف 
 في الفورة، وعالقة المعتقميف اإلنسانية بالطيور حيث يضع المعتقموف عمى
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 حواؼ شبابيؾ الزنازيف طعاما لمعصافير.
وقصتو "خرافة مف الماضي" التي يسخر فييا مف تصديؽ الناس لحكاية 

رجؿ مسموخة" التي كانت تنتشر في المخيمات، وفي قصة "غمطاف "أبو 
بالعنواف" عف مقتؿ صديقو محمود، ويعمد الكاتب إلى وضع بعض 
قصصو عمى ألسنة الطيور والحيوانات عاكسا صورة واقعية عف صراع 
الحاضر عمى لسانيا، مثؿ قصة "الوطف والحكـ لمجميع" و"نكراف الجميؿ" 

والمياجر إلى استراليا، وشخصية "اليميوف" التي في الحوار بيف الجمؿ 
عرفيا المخيـ وأقاـ حوليا الحكايات واألساطير، وىو مجرد رجؿ ُأمي مف 
الغالبا كاف يخدـ بيوت المخيـ... وال أريد أف استطرد في عرض 

 القصص حتى تبقى لمقارئ متعة القراءة.
واألماكف  وقد أعطانا الكاتب عبد الحؽ شحادة مخزونًا مف األسماء

والكممات العبرية مثؿ "إسفراه" وىي كممة تعني العد لعدد المعتقميف في 
الزنزانة، وكاف ىذا العد يتـ مرتيف في اليوـ صباحا ومساء، و"شيف بيت" 
وتعني جياز األمف العاـ اإلسرائيمي، و"شاباس" ىي مصمحة إدارة 

لممعتقؿ في مكاف السجوف، و"اإلفراداه" وتعني المعاقبة بالسجف االنفرادي 
ال يكاد يتسع لمعتقؿ واحد، و"سبورت توتو" ىي مسمى لورقة نصيب 
جائزتيا مميونية، وىي أسبوعية لتوقعات نتائج مباريات كرة القدـ التي تقاـ 

 كؿ يـو سبت بيف الفرؽ الكروية اإلسرائيمية.
واستعاف الكاتب في سرده بتوظيؼ التراث؛ مف ِحكـ وأمثاؿ كثيرة، مثؿ 

ى مميح ليجيؾ الريح"، "إف غدا لناظره قريب"، "المبيب باإلشارة "تغط
يفيـ"، "توتة توتة خمصت الحدوتة"، "المي في بطنو عظاـ بيتحسسيا"، 
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"نص نصيص" و"الشاطر محمد"،  وكذلؾ الحكايات الشعبية "الغولة" و
وضمَّف بعض قصصو آيات مف القرآف الكريـ قاؿ تعالى في سورة 

"وفي السماء رزقكـ وما توعدوف" وقاؿ سبحانو وتعالى : 22الذاريات آية 
: "الماؿ والبنوف زينة الحياة الدنيا". وبعض 04في سورة الكيؼ آية 

األشعار لمتدليؿ عمى صحة فكرة أو موقؼ "بالد العرب أوطاني مف الشاـ 
"لبيت تخفؽ األرياح بو أحبُّ إلّي مف قصر منيؼ" والشعر لػػ  لبغداف" و

ة ابنة شيخ قبيمة كميب زوجة الخميفة األموي معاوية بف أبي "بحدؿ الكمبي
 سفياف".

وبما أف التجربة االعتقالية كانت في الماضي كثر استخدامو لمفعؿ 
الماضي "كاف وكنت وكنا"، ويكثر في قصصو ذكر العدد واألرقاـ؛ 
 ،فالمعتقموف يصبحوف عمى عالقة وثيقة مع العد أياـ السجف، واألحكاـ

توقيؼ، ومدة الفورة، وأياـ التحقيؽ، وساعات وأياـ التعذيب؛ وساعات ال
فيذكر الكاتب أرقاـ الزنازيف وأطواليا، مع أعداد كذا مف المساجيف، ولـ 

"، وبقيت 27"، وزنزانة رقـ "18ساعة، والزنزانة رقـ " 24أستيقظ إال بعد 
" 15" يومًا، وسيحكـ عمّي "76أياـ، ومّر عمى التعذيب " 3في التعذيب 

" ثـ انتقمت 1" سنوات، وكنت في الغرفة رقـ "10سنة ربما تخفؼ إلى "
 ".11" لمغرفة رقـ

كما استخدـ الكاتب شخصية "أـ صابر" لُيجري عمى لسانيا نقدا لكؿ 
الحاؿ الفمسطيني الحاضر والماضي في قصتو "شماعة الحصار" وكتبت 

 " صفحة،13، وىي مف القصص الطويمة في المجموعة "2017سنة 
وقصة "جيمييت" إذ يتغزؿ بيا طوؿ القصة وأنيى نصو ولـ يذكر مف 
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ىي، ويختمط عمى القارئ فيظف أنو يحكي قصة روميو وجولييت 
المعروفة، لكنؾ في النياية تكتشؼ أنو يقصد شفرة الحالقة مف نوع 
جولييت الماركة المعروفة؛ فيي شفرة الحالقة التي كانت توزع في السجف 

قموف، ُتسمـ بالعدد وترجع بالعدد، والتي ىرَّبيا الكاتب ليحمؽ بيا المعت
عندما تـ اإلفراج عنو. إنيا قصة رائعة لـ تستوؼ شروط القص فقط بؿ 
اإلدىاش، والرمز، وألسنة الجماد، والتعمية عمى القارئ، فال يكتشؼ 

 الحقيقة إال نياية القصة.
صة قصة إف بعض ىذه القصص تكاد تكوف سيرة ذاتية بؿ ىي كذلؾ خا

"؛ التي صورت إضراب المعتقميف وقمع قوات السجف 27 "زنزانة رقـ
، لكؿ  لممعتقميف باليراوات، والغاز، والماء، والضرب، والتجويع، ومنع النـو

مساجيف سجف عسقالف لعدة أياـ. كما أكثر الكاتب مف السرد والوصؼ 
في  في قصصو لينقؿ لنا الواقع المرير، والصورة الحقيقية لما يدور

 المعتقالت والزنازيف.
إف الكاتب عبد الحؽ شحادة يقدـ لنا في مجموعتو ىذه نصوصا قصصية 
قّيمة، ذات بعد فني وأدبي وتوثيقي. تحية لمكاتب عمى ىذا المستوى 
المتقدـ لفنو القصصي، آمميف لو كؿ توفيؽ ورقي في إبداعو القصصي 

 الفني عف المخيـ وحياة المعتقؿ. 
 

  ههللا تاي عثذ

 األييٍ انعاو انًساعذ التحاد انكتاب انفهسطيُييٍ
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 يقذيــح
 

ىذه المجموعة القصصية ىي نتاج إبداع أدبي ىادؼ ُيساؽ لمقارئ 
بطريقة غير تقميدية لكي يشحذ دماغو وتفكيره، حيث تتضمف ىذه 
المجموعة عددًا مف القصص والحكايات القصيرة، والتي ُكتب بعضيا 

الحوار. وقد يكوف البعض منيا يعالج أمور حياتية بطريقة السرد ال 
ف  -بأسموب رمزي، ولكنيا في نياية األمر لـ تكتب لمتسمية والتشويؽ  وا 

كاف توفر عنصر التشويؽ في القصة مطموب وضروري لالستمتاع 
بؿ لإليحاء بمعالجة  -وايجاد حالة مف االنتباه وابعاد الجمود مف القصة 

ف البعض مف ىذه القصص القصيرة التي مسألة أو أمر ما. كما أ
تحتوييا ىذه المجموعة القصصية يمكف إدراجو ضمف األدب المقاوـ، 
والذي يختمؼ في طريقة كتابتو وتقديمو عف األدب القصصي العادي. 

 ىذا كما أنو لكؿ قصة في ىذه المجموعة سبب وىدؼ مف كتابتيا.

وىذا ما يظير  لقد تضمنت ىذه المجموعة الشيء ونقيضو مف القصص.
 ."رجؿ انتيت مدة صالحيتو"و "ذاتية اعتقاؿ"بوضوح في قصتي 

وفي الختاـ فإنني أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعد في إخراج ىذه 
المجموعة القصصية إلى حيز الوجود، سواء بالطباعة عمى الكمبيوتر أو 

األخوات التشجيع والثناء أو التدقيؽ والتقييـ. وأخص بالذكر ىنا اإلخوة و 
العامميف في حركة فتح "مكتب الييئة القيادية العميا".. األخت/ إكراـ 
غيث.. التي كاف ليا الدور الكبير في تحمؿ جيد طباعة مسودات 



11 

القصص وتنسيؽ الكممات واألسطر والصفحات ومراجعة كؿ حرؼ يكتب 
ويطبع. كما أتقدـ بالشكر لألخ المبرمج/ معيف أبو عمرة.. والذي لـ 

ر لحظة في تدليؿ كافة العقبات والمشكالت الفنية لجياز الكمبيوتر. يتأخ
والشكر الموصوؿ لألخ/ إحساف حمس.. عمى تشجيعو. وكذلؾ جميع 
األخوة واألصدقاء والزمالء عمى تشجيعيـ لي لإلسراع في إنجاز ىذا 

  كامؿ وافي. /األستاذاإلبداع. كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لألخ 

اهلل تايو.. األميف العاـ  دور األخ الكاتب الروائي/ عبدوأخيرًا ال أنسى 
والذي طمبت منو شخصيًا الفمسطينييف.. واألدباء المساعد التحاد الكتاب 

أف يكوف لو شرؼ كتابة التقديـ ليذه المجموعة القصصية. مع تسجيؿ 
 رأيو ومالحظاتو.

 

 يعسكش انشاطئ -غضج

17/4/2019 
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 َقطتيٍ كاص
 

حصار خانؽ.. قاتؿ.. يمتؼ كاإلخطبوط عمى قطاع غزة، ومع 
ذلؾ يوجد حراؾ.. يشتد يومًا بعد يوـ وال رؤية في األفؽ.. يصعب التنبؤ 
بأبعاده وال معرفة ما خمفو.. فيو كحالة الضباب الدائـ الذي ال يبرح 

الظالـ يومًا بعد يوـ.. بؿ ُقؿ ساعة بعد  المكاف.. تتنوع أشكاؿ الحصار
ساعة ويزداد الضغط المبرمج والمقصود مف دولة ييود.. ومف الجيراف 

وبينيما  ،واإلخواف.. يتـ قطع إمدادات الكيرباء مرة والوقود مرة أخرى
وال يسمح  ،المستمزمات الضرورية والطبية.. المواد الغذائية شحيحة

تة أصناؼ غذائية يسمح بدخوليا والباقي بدخوؿ جميع أنواعيا.. فقط س
غالؽ الحدود محكـ في وجييا.. االستيراد  ممنوع.. والصادرات أيضًا.. وا 

يرب منيا عبر األنفاؽ ينز كنزاز غير متاح وغير مسموح.. ما عدا ما يُ 
يستفحؿ لدى الشرائح الدنيا في  ماء يغور في فصؿ الصيؼ.. الفقرُ 

ف بو الرؤوس، كَّ وى ما تحتاجو البطوف وُتسشراء س المجتمع.. ال بيع.. ال
وفي السوؽ السوداء أحيانًا.. الكؿ متواطئ في فرض  ،ولكف عمى قمة

طمعًا.. فاألمريكاف يممكوف العصا  وأودعـ الحصار إما رغبة أو خوفًا 
 الغميظة والمخططات القذرة ويشتروف العروش بالماؿ والكالـ.!!

و مغمقة وما بينيما جشع بعض ال بضائع... فالمحالت إما فارغة أ
 التجار. 

 ناسػعاناة الػوقود شحيح.. مػف الػيء.. ولكػعض الشػؼ بػيرباء ُخفػػع الكػػقط
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تزداد.. المرضى ال يجدوف الدواء وال تجد المستشفيات ما تحتاجو مف 
أدوات ومواد ضرورية الستمرارية عمميا.. المرضى يموتوف واحدًا تمو 
اآلخر بسبب الحصار وعدـ السماح بتحويؿ الحاالت المرضية لمعالج في 
الخارج.. أطفاؿ وفتية.. شباب.. شيوخ.. فتيات ونساء.. الكؿ ينتظر ممؾ 

لموت ليرحمو اهلل. وال مف مغيث.. الناس يستغيثوف وامعتصماه.. ا
أيف النخوة العربية واإلسالمية.. لقد  .. وامعتصماه.. وال مف مجيب؟

اندثرت منذ زمف اندثار دولة الخالفة.. فالدماء ال تسري في عروؽ زعماء 
 العرب والمسمميف؟!. الذيف ينطبؽ عمييـ قوؿ الشاعر.. 

 ف تنػاديػاديت حيػػػػًا       ولكػف ال حيػاة لملقد أسمعػت لو ن
 ولو نارًا نفخت بيا أضػاءت       ولكف أنت تنفخ في رمادي
 االحتالؿالحصار يشتد.. وتتنوع أساليب التضييؽ.. وال يوجد ما يمنع 

اإلسرائيمي مف التعنت في فرض الحصار وفرض إغالؽ محكـ عمى 
يف بعضيا وفي مجالسيا عف الناس تتحدث في داخميا وب .قطاع غزة.

السبب في ىذا الحصار.. ومف ىو السبب؟؟ والبعض يحمؿ البعض 
 اآلخر المسئولية.. ولكف البعض يقوؿ أيضًا بأف الكؿ مسئوؿ.

الصواريخ المحمية الصنع تنطمؽ مف غزة وتنيمر باتجاه مدف األراضي 
 ـ والخاضعة لسيطرة العدو.1407المحتمة عاـ 

ئيمي" تجتاح حدود قطاع غزة وتعيث فسادًا ودمارًا "قوات العدو اإلسرا
 يداءػوالش، بشرػتؿ الػوتق ،جرػوتقتمع الش ،جرػيدـ الحػػت ،رابًا في األرضػػوخ

 بالمئات.. وحب الشيادة عند الشباب عمى ثبات. 
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ؿ األطفاؿ قتَّ قصؼ السيارات بالطائرات.. وتُ وتُ  ،دمر المباني بالصواريختُ 
 بدوف سبب سوى شيوة القتؿ عند العدو الغاشـ. 

 وتمتد ،جوار وخمؼ محطات الوقودػاـ وبػقؼ أمػطوابير السيارات ت
الطوابير لمسافات طويمة كٌؿ بانتظار دوره لمتزود بالوقود.. أشخاص 

في صناعة  ةيبحثوف عف الوقود في كؿ مكاف.. ويبتكروف أساليب جديد
والسيرج بالكاز والسوالر لتشغيؿ السيارات  الوقود يخمطوف الزيت

والعربات.. يخترعوف سيارات تسير بواسطة شحف البطاريات. حالة ال 
السيارات تقؼ  !!يمكف معرفة سرىا وال وصفيا.. ما أعظمؾ مف شعب

أماـ محطات الوقود أيامًا بانتظار الحصوؿ عمى شيء يسير مف الوقود.. 
يـ يحصموف عمى ما طات الوقود عمَّ أتوف لياًل إلى محوأناس آخروف ي

يبتغونو إلشباع خزانات سياراتيـ أو إضاءة بيوتيـ.. طوابير السيارات 
تتضخـ وال تتقمص.. حيث يناـ أصحابيا بداخميا وخارجيا.. شخص 

 ينتظر وآخر يأتي والمكاف في بمدة جباليا.
الوقت منتصؼ الميؿ مف شير مارس.. يأتي شخص بسيارتو إلى 

اًل عمى أمؿ أف ال يراه أحد ليحصؿ عمى شيء مف الوقود المحطة لي
يشغؿ بو سيارتو حيث تدخؿ لو أصحاب ذو شأف عند صاحب المحطة.. 

 انتظر طوياًل في انتظار ما ستتمخض عنو االتصاالت الجارية. 
 اءػػػاء جػػذه األثنػي ىػوياًل.. وفػػظر طػػتمرة. انتػػػاالت مسػػراءات واالتصػػاإلج

 آخر.. مما أضعؼ األمؿ لديو عند سماعو إجابة عامؿشخص 
 امؿ المحطةػاصة عػػػحمية الخػػؿ بميجتو المػػذا الرجػػأؿ ىػػد سػػػػالمحطة.. فق
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 قائاًل.. 
 فيش عندؾ نقطتيف كاز..؟  -
 ال.. ال..  -
 أجاب عامؿ المحطة.  -

 ثـ وجو الشخص القادـ كالمو إلى الشخص الجالس قائاًل:

  ىذه السيارة لؾ؟؟ -
 ال..  -
 وايش بتعمؿ ىاف! -
 ال شيء. -
 طيب السيارة لمبيع؟ -
 ال.. ىي ليست لي. -
 أعجبتني السيارة.. ىي مرسيدس بيضاء..  -
 مرة أخرى.. ليست لمبيع وال حتى لممشاىدة؟ -

قاؿ ذلؾ مستفزًا مف غرابة السؤاؿ.. فالشخص القادـ مف الخارج كاف 
كاف الشخص  قاصدًا أشياء كثيرة مف وراء سؤالو وىو يريد معرفة إف

الجالس ينتظر لحظة معينة يستغؿ خالليا الوقت ويقوـ عامؿ المحطة 
 بتعبأة شيء يسير مف الكاز لسيارتو.

 سأؿ الشخص القادـ مرة أخرى عامؿ المحطة قبؿ أف يمضي في طريقو
 خطوة لألماـ وأخرى لمخمؼ؟

 طيب بربؾ ما فيش نقطتيف كاز لتشغيؿ السيارة؟ -
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 ال.ال..  -

 األسئمة والحديث حتى َكؿَّ وَمؿَّ مف السؤاؿ. زاحمتو

في ىذه المحظات ابتعد عف مكاف المحطة.. وىنا استعد الشخص الجالس 
لمحظة الصفر.. فأشار لو عامؿ المحطة أف يقترب مف مضخة الوقود 

 بإذالؿ.. بشكؿ جانبي حتى ال يراه أحد.. وبسرعة صرخ بو

يديؾ فوؽ.. عدؿ وقفتؾ.. انتبو.. روح  ارفعنصرؼ.. ابعد.. روح.. ا -
عامؿ  .اذىب لمحماـ.. بدأ الكاز يضخ داخؿ خزاف السيارة بالكاد.

 المحطة يخشى أف يراه أحد.. حتى في عتمة الميؿ.. فعممو سري لمغاية
 وال يحتمؿ السؤاؿ أو االنتظار..

كمما  الشخص القادـ ال زاؿ لـ يبتعد عف المكاف كثيرًا وىو يمتفت لمخمؼ
 تقدـ في سيره حيث يعتقد أف ىناؾ شيئًا ما في المحطة. 

غمؽ غطاء أالخرطوـ.. الكمية كافية.. انتيى..  ارفع.. فرِّغ.. اسرع -
 الخزاف. 

 قاؿ ذلؾ مسرعًا وخائفًا.. -

انتبو الشخص القادـ.. وعاد إلى المكاف مسرعًا.. ووجو سؤالو مرة أخرى 
 امؿ المحطة. قائاًل بالميجة العامية المحمية إلى ع

 ما فيش عندؾ نقطتيف كاز؟. -
 ال..  -
 امؿ المحطة بقمؽ واضطراب حيث خشي أف يكوف ىذا الشخصػػاب عػػأج
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 قد شاىده وىو يدخؿ فـ الخرطـو في فوىة الخزاف..؟

 ولكف ما ىذه الحركات التي تقوـ بيا..؟ -

 موجيًا كالمو إلى عامؿ المحطة..؟

 حركات رياضية.. ال غير..؟ -
 كاز بداخؿ الخزانات.وىؿ تخفى ال -
 ..ال -

في ىذه المحظات.. ترؾ الجالس األوؿ سيارتو في مكانيا وعاد ماشيًا 
بعاد الشبية وكأف شيئًا لـ يحصؿ..  لمتمويو وا 

وكأنو غير مقتنع مف إجابة عامؿ  ،انتظر الشخص القادـ بعض الوقت
وكأنو يقوؿ: أال  .. المحطة، ثـ غادر المكاف متمتمًا بكالـ غير مفيوـ

ال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ.. لعنة .. يكفي حصار الييود لنا؟؟ 
 اهلل عمى المحتكريف والماكريف. 

وما أف اطمأف الرجؿ الجالس األوؿ بابتعاد الرجؿ القادـ عف المكاف حتى 
عاد مسرعًا لسحب سيارتو دافعًا إياىا لألماـ وكأنو لـ يعبئيا بأكثر مف 

وفي  ..طتي كاز ومف ثـ اإلسراع بما حصؿ عميو ليتوارى عف األنظارنق
سريرتو يقوؿ أال لعنة اهلل عمى حكاـ العرب والمسمميف.. أال لعنة اهلل عمى 

 الصياينة المحتميف.
 يعسكش انشاطئ –غضج 

 و1/4/2008
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 حكايح يٍ عسقالٌ
 

كاف الطقس باردًا جدًا.. فيو مف أياـ ما يطمؽ عميو عند عامة 
الناس منذ القدـ "األربعينية".. كنت متميفًا لرؤية مف يقبع خمؼ أسواره 
العالية. سمعت عف بعضيـ منذ سنوات قبؿ اعتقاليـ حيث أصبح يحكى 
حوليـ الحكايات.. آنذاؾ كنت ال أزاؿ صغيرًا، ولكنني أمتمؾ إحساسًا 

 وطنيًا متأججًا حتى حاف الوقت "فتعمدت" مناضاًل وأسيرًا معتقاًل.

رفتو منذ وطأت قدماي أرض ساحة "الفورة" كاف في منتصؼ ع
"األربعينات" مف العمر.. ولكنو يبدو أكبر مف ذلؾ بفعؿ اإلصابة 
وظروؼ األسر الممموءة بالقساوة والتي انعكست حتى عمى شعر رأسو 
فأصبح "نقيرًا". كاف يمشي متثاقاًل.. إنيا الرصاصة الممعونة. كاف قادمًا 

لو تجاوز عددىـ الخمسة..  ادي عربة برفقة زمالءمف األردف عبر و 
حضروا جميعًا إلى فمسطيف لمقاتمة الجنود الصياينة المحتميف وتحرير 

 الوطف السميب.. فمـ يكتمؿ حمميـ..

قد تكوف اسمو الحركي. لـ  - ىذه كنيتو التي كنا نناديو بيا - أبو صنارة
 و؟؟ أسألو عف سر ىذا االسـ الذي يحممو ومف أطمقو عمي

لـ أنس ىذا االسـ فقد طبع في دماغي، ومالمحو ال زالت شاخصة 
بحركاتو أمامي، حتى دعابتو ومزاحو. كاف يحمؿ دائمًا قصافة أظافر 

 وينادي في ساحة "الفورة" 
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 ميف عايز يقص "حوافره"؟؟! -

كبيرًا  يكاد النداء أف يكوف يوميًا. أوؿ ما رأيتو كاف يحمؿ وعاء ألمونيوـ
كنا نطمؽ عميو اسـ "قمقـ" يستخدمو لتحضير وتوزيع الشاي في الساحة، 
فيي ميمتو ومع ذلؾ فيو لـ يكف منفردًا.. كاف لو مساعدوف، ولكنو 
صاحب االمتياز. المساعدوف ميمتيـ توزيع الكاسات البالستيكية قبؿ 
صب الشاي. ىكذا كاف أسموب ونيج التعاوف الجماعي، ىي نفسيا وحدة 

لخمية والساحة والشعبة أو الرابطة. ولكف ديكتاتورية أبو صنارة كانت ا
تتنافى مع المركزية الديمقراطية كأسموب نضالي، فيو لـ يكف يسمح ألحد 
ال فإنو  بالتدخؿ في شؤونو أو حتى انتقاد مذاؽ الشاي الذي يصنعو، وا 

 سيصب جاـ غضبو عمى الجميع. 

ره مف المعتقميف، ولوال إنجازات ظروؼ السجف القاسية انعكست عميو كغي
الحركة األسيرة التي جعمت مف المعتقالت مدارس في السموؾ والمعرفة 
والثقافة لكاف سموؾ األسرى غير ذلؾ. إنو قانوف الثورة الذي يتغمب عمى 

 قانوف الغاب.

"قمقـ" الشاي مممكة "أبو صنارة" يعاقب مف خاللو مف يشاء ويثني عمى 
مف يشاء. مف يستطيع سحب ىذا الوساـ منو؟؟ المجنة االعتقالية لفصائؿ 
منظمة التحرير الفمسطينية أـ المجنة المركزية لمحركة التي انتمى إلييا 

وياًل، "فتح"؟ كال.. مرة واحدة كانت ىناؾ محاولة إلقصائو ولـ تستمر ط
وفي ذاؾ اليوـ لجأ أبو صنارة إلى غرفتو المطمة عمى ساحة النزىة مراقبًا 

 ما سيحصؿ ويتساءؿ في قرارة نفسو..
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 ىؿ سيوفؽ خميفتو في ميمتو؟؟  -
 كال.. -

لكف ماىي يا ترى المشاعر المسيطرة عميو بعد إقصائو.. وكيؼ يمكف 
ويطرح..  تقييـ حالتو النفسية.. مف يقؼ معو؟! مف ضده؟! أخذ يجمع

 ليحسب!! 

 فيو، يمر اليـو األوؿ صعبًا وثقياًل عميو.. كنت أراقب ذلؾ عمى سموكو
 يصعب عميو مفارقة الزمتو "القمقـ".

 ينادي فجأة.. موجيًا حديثو إلى مسؤوؿ الساحة اإلعتقالي. 

 سمعت.. انكسرت الكاسات. -
 بسيطة يا أبو صنارة.. فداؾ. -

.. واليواء كانت محبوسة بداخميضرب كفيو ببعضيما ويخرج كميات مف 
يرفض احتساء الشاي رغبًة منو لمفت انتباه المسؤوؿ ليقوـ برفع تقرير 

 يوصي بإعادتو.

ولعنتوا  اليوـ الثاني يصرخ مف زنزانتو.. حراـ عميكـ الكاسات "كسرتوىا
 أبوىا".

د الجميع عمى رؤيتو حاماًل  أبو صنارة مظير مألوؼ في الساحة وقد تعوَّ
فاالرتباط بينو وبيف القمقـ والساحة ارتباط جذري وعضوي. وىذا لقمقمو. 

ما دفع المجنة االعتقالية إلى إعادة النظر في قرارىا ليعود أبو صنارة 
 منتصرًا. وبكمماتو المعيودة والمسموعة ينادي أبو صنارة وصؿ، كؿ واحد
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 يصؼ "كاستو" مع ضربو بعصاه عمى "قمقـ" الشاي. 

ي كاف يخاطب بيا صديقو "أبو فريد". يمعف أبوؾ يا ىي نفسيا دعابتو الت
سجف، كـ أنت غدار، عطمت مسيرة الكثير وابتمعت الكثير وأخذت عقوؿ 

 الكثير.
نعـ لقد تراجع عقمو بعد أف كاف عبقريًا ورغـ ذلؾ فقد كاف ال زاؿ يحفظ 

 "المعمقات السبع" عف ظير قمب.
كانوا أذكياء ومثقفيف،  لـ يكف وحده ممف تراجعت عقوليـ، ىناؾ الكثير،

شعمًة في العطاء واالنتماء، لكنو السجف والسجاف.. لـ يكف متزوجًا ولكف 
الجميع يناديو باسـ والده.. أبو صنارة كاف يناديو "ِفر" عندما شاىدتو أوؿ 
 مرة كاف قد مر عمى اعتقالو أكػثر مف أحد عشر عامًا مف حكمو "المؤبد".

بحر عسقالف" كاف  رة" "قرية عمى شاطئكاف يتحدث بميجة أىالي "الجو 
ليا مذاؽ خاص.. كنا نعتقد بأف ىناؾ عداوًة بيف أبو فريد والجموس في 
الساحة، لـ نكف نراه جالسًا أبدًا، بؿ ماشيًا حاماًل مسبحتو الطويمة، حتى 
أنو كاف يشرب الشاي ماشيًا.. وبعد أف أصبح فجأة مدخنًا مولعًا بدأنا 

د عميو وىو يس ير وفي فمو سيجارتاف في آف واحد، حتى أصبح نتعوَّ
يحاكي "عنتَر" في طريقة التدخيف. وعنتَر ىذا كاف أشبو بسكاف القبور 
ويعرفو الكثير مف سكاف ساحؿ مدينة غزة، ومف لـ يعرفو البد أنو سمع 
بو، ففي فترة الستينات كاف يسكف القوارب الراسية عمى شاطئ بحر غزة، 

 بالسماء غطاًء. يفترشيا لياًل ممتحفاً 
 الؿ النزوحػػمو خػػف أىػوف افترؽ عػػد يكػػدقاء.. قػػؿ وال أصػف لعنتر أىػػلـ يك
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ـ. كاف في العقد الخامس مف عمره، يدخف 1407مف فمسطيف عاـ 
". ولسنوات عديدة بقيت صورتو وىو السجائر والسيجار "والسبريس

بمالبسة الرثة وسيجارتو بيف أصابعو معمقة في برواز كبير داخؿ زجاج 
وكانت مثيرة بمدينة غزة، العرض في أحد أستوديوىات التصوير 

 لمفضوؿ.

 "أصب لؾ شاي يا ِفر"؟؟  -
     يناديو أبو صنارة.

 "فؾ عني يا أبو صنارة.. مش رايقمؾ"!! -
قد  حوؿ الساحة، ثـ يعود إلى أبى صنارة بعد أف يكوف يدور مرة ومرتيف

 أحضر معو كأسًا فارغًا. 
 "طيب عبى ىالكاسة يا أبا صنارة وىاتمؾ سيكارة".  -

طعاميا كاف شائعًا في ال ، وكغيره أراد أبو صنارة أف معتقؿحب الطيور وا 
سواه.  معتقؿيخص نفسو بعصفور "دوري" فمـ يكف يتواجد بيف أسوار ال

حضار ىذا الطائر يتـ مف خالؿ اإلخوة العامميف في كب نفايات وكاف إ
 الغرؼ داخؿ األسوار..

روا الطير والحيواف في خدمو مياميـ سخَّ  المعتقموف داخؿ المعتقؿ
 الخاصة، كيدىد سميماف إلى بمقيس. فيـ لـ يعدموا الحيمة والوسيمة.
 بو حتىأصبح ألبي صنارة عصفوٌر.. حديث الجميع.. فيو يطعمو ويالع

ياه. ولكػػعو ليتسػحدث مػػػو يتػػأن  درػػػي صػتعؿ فػػاسديف اشػػد الحػػف حسػػمى وا 
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 فأراد االنتقاـ؟!  زميمو في الغرفة "قفطاف".. الغيرة أصابتو
وبالمناسبة "قفطاف" ىذا ليس فمسطينيًا، بؿ عربيًا أردنيًا وطنيًا التحؽ 

لحركة فتح بعد ىزيمة بصفوؼ الثورة الفمسطينية مف خالؿ انتمائو 
ـ، كغيره مف أصحاب الحس الوطني، وقد أبى إال أف 1448حزيراف عاـ 

يشارؾ إخوانو المناضميف في مقاتمة الصياينة المغتصبيف لعروس 
عروبتو. فسقط أسيرًا بعد أف فقد ثالثة مف أصابع كفو اليمنى. ولـ تثنو 

طع الصخور إصابتو عف إبراز مواىبو.. لـ ييأس فقد أخذ يجعؿ مف ق
جميمة جسد فييا  الصغيرة التي كاف يقتمعيا مف ساحة السجف أشكاالً 

 معاناة األسرى وقضيتيـ.

لـ يكف يدرؾ أبو صنارة ما كاف يخبئو قفطاف لعصفوره، ولـ يحسب لذلؾ 
عندما خرج كعادتو صباحًا إلى ساحة السجف لتحضير الشاي، حيث 

خرة العصفور بعود استغؿ قفطاف ىذه الفرصة وعمد إلى إغالؽ مؤ 
صغير غير ظاىر لمعياف، فأصبح العصفور ال يأكؿ وال يمعب وال يزقزؽ 

فانكمش.. ثـ  كو..ػامًا لجناحيو كأنو يريد أف يشػبدا شاحبًا وضدتو.. كعا
 ىوى مف حالؽ. 

لـ يدرؾ أبو صنارة ما يخفيو القدر لعصفوره، كانت الفاجعة أمامو، 
 .تفحصو مميًا.. ثـ تساءؿ بانفعاؿ.

  يا ناس.. يا عالـ.. إيش إلمي صار لمعصفور؟؟ -
إحساس أبو صنارة لـ يخدعو، إف في األمر مكيدة!! عندئٍذ صب جاـ 

 غضبو وشتائمو ضد قفطاف.
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وعزيمتو صمبة بالرغـ مف شدة أوجاعو كغيره  ،إرادة أبو صنارة كانت قوية
مف األسرى.. ولـ تثنو ىذه األوجاع عف مشاركة زمالئو في خوض 
إضرابات مفتوحة عف الطعاـ ضد إدارة سجف عسقالف ومديرية السجوف 
بيدؼ تحسيف أوضاعيـ الحياتية. اإلضرابات لـ تكف سياسية كما كانت 

 اإلسرائيمي دائمًا.. كانت مطمبية بحتة.  االحتالؿتصفيا حكومة 

ميما  عمى يقيف بحتمية تحريره مف المعتقؿ أبو صنارة عند اعتقالو كاف
طاؿ الزمف أو قصر، ماداـ يقؼ خمفو شعب ومقاومة، وقد صدؽ ظنو، 

اإلسرائيمي التي حصمت  االحتالؿفتحرر في صفقة تبادؿ األسرى مع 
غادرتو السجف إاُل أف تبقى رمزيتو ـ. وقد أبى قبؿ م20/4/1474بتاريخ 

شاىدًة عميو كأنو يريد أف يقوؿ لمف سيدخؿ بعده بأف أبو صنارة كاف ىنا 
 ومر مف ىنا.

فيو حكاية.. ولطاقيتو الصوفية التي اعتمرىا غطاًء لرأسو طواؿ ستة 
عشر عامًا، ىي عمر سنوات اعتقالو حكاية أخرى.. حيث بقيت معمقة 

 فوؽ أعمى الشجرة الوحيدة في المعتقؿف قذفيا عمى ارتفاع شاىؽ بعد أ
 .دوف أف تتأثر بعوامؿ الطبيعة أو الزمف وال ممارسات السجف والسجاف.

لتحكي الحكاية  ؛بقيت صامدة.. صامدة.. كتراث أجدادنا في وطننا 
 في فمسطيف.ىناؾ لمتاريخ مف جديد بأف شعبًا مر مف ىنا أو بقي 

 

 يعسكش انشاطئ - غضج

 و7/2/2010
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 خشافح يٍ انًاضي
 

منذ أياـ طفولتي وأنا أسمع بو كوسيمة لمتخويؼ والترىيب.. فقد 
تخيفني دائمًا بذكر اسمو أمامي بشكؿ يكاد  -رحميا اهلل  -كانت والدتي 

تى ال ابتعد كثيرًا عف بيتنا أف يكوف يوميًا، وحتى مع كؿ صباح، وذلؾ ح
الصغير الواقع جنوب غرب المخيـ. فيي بغريزة األمومة تخشى عميَّ مف 
الضياع بيف أزقو المخيـ. لـ أكف وحدي ممف كاف يتـ تيديده بيذا االسـ 
المخيؼ، فقد سبقني في ذلؾ عمى ما أظف أخوتي.. وأكاد أف أجـز بأف 

و جميع األميات في المخيـ، المذكور كاف يتردد عمى ألسن االسـىذا 
حيث كفَّ يمارسفَّ نفس األسموب التخويفي مع أبنائيف الصغار. ولـ نكف 
نحف أطفاؿ المخيـ نعرؼ شكؿ ىذا المخموؽ الذي أصبحنا نخافو ونخشاه 
كثيرًا، وكؿ ما كاف يقاؿ لنا فقط بأفِّ اسمو ىو "أبو رجؿ مسموخة".. لـ 

س األحالـ دوف أف نتذكر شكمو. ىؿ ىو نره أبدًا إالِّ في حاالت فزع كابو 
إنساف مسموخ اليديف واألرجؿ حقًا كما يدؿ عمى ذلؾ اسمو.. أـ أنو وحش 

 مفترس يأكؿ األطفاؿ الصغار كما كاف ُيحكى لنا؟!

عتقد بأفَّ مساحة المخيـ الذي كنت أسكف فيو محدودة جدًا وال كنت ا
" االسـف وجود ىذا "تتجاوز بيوت حارتنا كثيرًا، وأنيا تنتيي عند مكا

)المغز( صاحب البدف المسموخ، والذي كاف يسكف حسب وصؼ والدتي 
لي عند نياية مفترؽ منطقة المدارس في المخيـ. عممًا بأفِّ ىذه المنطقة 
لـ تكف كما ىي عميو اآلف، فقد كانت الجية الغربية منيا والتي ىي 
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حشة وتمتد حتى مواجية لممدارس، عبارة عف ساحة خالء واسعة جدًا ومو 
شاطئ البحر ويطمؽ عمييا اسـ "ساحة الشوا" أو )البالخية( وكاف يستخدـ 
جزء منيا كمكب لنفايات المخيـ، بعد أف كانت قبؿ سنوات النكبة والرحيؿ 

كبيرًا مزدىرًا باألشجار الخضراء كواحة  ـ بستاناً 1407عف فمسطيف عاـ 
 وسط الصحراء. 

ى نصفيف.. المخيـ الجنوبي والمخيـ كانت ىذه الساحة تشؽ المخيـ إل
الشمالي والذي تـ بناؤه بعد فترة الحقة مف قبؿ وكالة الغوث الدولية، 
حيث كاف يطمؽ عميو كبار السف آنذاؾ أسماء مثؿ "الُبني الشمالي" 

 والكامب الشمالي.

الميـ في األمر أّف ىذا المخموؽ العجيب والمخيؼ كاف يسكف حسب 
ة الكبيرة، وكاف يقاؿ لنا مف أجؿ إخافتنا بأّف وصؼ والدتي ىذه الساح

"أبو رجؿ مسموخة" يخطؼ األطفاؿ الذيف يقتربوف مف ىذه المنطقة، ثـ 
يقوـ بأكميـ بعد سمخيـ وشوائيـ.. ولذلؾ فإنني كطفؿ صغير ال أقدر 

بتعد كثيرًا ت أحسب ليذا االسـ ألؼ حساب فال اعمى الفيـ والمعرفة، كن
فريسة بيف فكي ىذا المخموؽ الوىمي، والذي عف بيتنا حتى ال أقع 

جسدت شكمو بعد فترة الحقة في شخص مقطوع األرجؿ، مربوع الجسـ، 
كبير اليامة أصمعيا، عريض المنكبيف، أسمر الوجو.. ويركب دراجة 
بثالثة عجالت يعمػو مقدمتيا دواسة يدوية بمقبضيف وممفوفة بحبؿ جنزير 

وأحيانًا كاف يساعده في دفع عربتو  حديدي دائري، يحركيا بكمتا يديو،
أشخاص. وكاف يحمؿ بجواره دائمًا قطعتيف مف الخشب الزاف القوي عمى 
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شكؿ قبقاب خشبي يستخدميما لالرتكاز عمييما عند الصعود والنزوؿ مف 
دراجتو. وبالرغـ مف إعاقتو ىذه فقد كاف يمتمؾ محاًل لصناعة الكراسي 

يعتاش مف وراء ىذه المينة. وكاف  الخشبية المغمفة بأحباؿ القش حيث
محمو ال يتجاوز مساحتو تسعة أمتار مربعة ُمستخدمًا إياه أيضًا كسكف 
دائـ لو. وحسب اعتقادي لـ يكف ليذا الشخص أىؿ أو عائمة.. كما أنني 
ال أعرؼ سبب قطع أرجمو، ىؿ كاف مف جراء حادث أو قصؼ أو بتر 

تردد عمى ألسنتنا نحف عمى إثر إصابة أو مرض؟. إال أف ما كاف ي
األطفاؿ عف ىذا الشخص ىو أفَّ ىناؾ جية تبشيرية ما كانت قد 
ساعدتو عمى قطع أجزاء مف أطرافو السفمى لمتمذذ عمى ىذا الفعؿ الغريب 
مقابؿ منحو حفنة قميمة مف الماؿ كمساعدة لو. وكنا نصدؽ ىذا الكالـ 

 الخرافي ونردده؟! 

صانع الكراسي ىذا واسمو "ديب" كاف في نظري ىو "أبو رجؿ مسموخة" 
نو كاف يسكف بالقرب مف المنطقة الموصوفة لنا كمكاف لوجود "أبو إحيث 

رجؿ مسموخة". ولذلؾ فإنني كنت أخشى ىذا الشخص خوفًا مف أف يقـو 
حتى  بخطفي وسمخي ثـ شوائي وأكمي!!. وىذا الخوؼ بقي مالزمًا لي

إحساس اإلدراؾ  ا لديَّ عتقد حيث نمَّ سف السادسة مف عمري عمى ما ا
والمعرفة، فقررت عندئٍذ أف أقشع عف نفسي إحساس الخوؼ وأخترؽ 
حاجز الرىبة غير آبو بتوصيات ونصائح والدتي التي طالما زرعت في 
نفسي الخنوع لمخوؼ. فأعمنت عف تمردي عمى ىذه الحكاية الخرافية 

دائرة سماع التوصيات إلى دائرة مشاىدة األحداث. فتجاوزت  والخروج مف
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حدود المنطقة المرسومة لي عمى خارطة المخيـ كمكاف لتواجد "أبو رجؿ 
مسموخة" لكي أراه بنفسي دوف أف أخافو أو أخشاه وألحدث األطفاؿ 

 اآلخريف عما رأيتو.

و"نص ىذه الحكاية تشبو حكايات "الغولة" و"القتيؿ" و"الشاطر محمد" 
مف حكايات التراث الخرافية القديمة التي توارثتيا األميات  ينصيص" وى

عف الجدات جياًل بعد جيؿ. حيث الحكاية األولى والثانية كانت تسرد 
بيدؼ  ف متحمقيف حوؿ مدفأة كانوف الطيف؛عمى مسامعنا كأطفاؿ ونح

بعة فكانتا إخافتنا كي ال نبتعد عف البيت كثيرًا. أما الحكاية الثالثة والرا
تحكيا لنا لمتسمية قبؿ خمودنا لمنوـ بعد عناء يوـ طويؿ مف الميو والمعب، 
حيث كانت والدتي تنيي لنا كؿ حدوتة بكممة الختاـ "توتة توتة خمصت 
  الحدوتة.. ويا شطار ُبكره بيطمع النيار".. )وتغطى مميح ليجيؾ الريح(؟!

 
 يعسكش انشاطئ -غضج 

15/5/2010 
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 اٌغهطاٌ تانعُى
 

بعد أف سار في الشارع التجاري لممدينة طوياًل توقؼ فجأة أماـ 
واجية أحد المحالت التجارية ليتأمؿ ما ىو معروض أمامو مف مالبس 
مختمفة األشكاؿ واأللواف، حيث استيواه وأعجبو منظر عرض المالبس 
بشكؿ ىندسي منظـ. فاليوـ ىو يـو السبت يكتظ فيو الميداف والحي 

المدينة بالمارة المتجوليف والمتفرجيف مف الناس، حيث التجاري في 
تعرض المحالت والمعارض أجود ما عندىا مف مالبس، كما يكثر الباعة 
والمشتروف وتمتمئ النواصي بالباعة المتجوليف الذيف يسعوف لمحصوؿ 
عمى رزؽ عياليـ. فقد خرج مسعود مف بيتو وفي نيتو شراء شيء مف 

صغار، وىذا ما دفعو إلى إطالة النظر في واجية المالبس لو وألوالده ال
أحد المحالت التجارية لعمو يجد مبتغاه.. وبينما ىو كذلؾ لفت انتباىو 
مالمح شخص يجمس خمؼ منضدة المحؿ، وقد تصور داخؿ نفسو بأف 
مالمحو غير غريبة عنو. وبعد تشغيؿ وتحريؾ شريط الصور والذكريات 

يجمس أمامو اآلف البد أف يكوف  داخؿ مخيمتو، فكر جازمًا بأف مف
صديقو وزميَؿ دراستو محمود. تساءؿ داخؿ نفسو بأنَّو ربما يكوف ىذا 
الصديؽ قد نسيو في طية صفحات الزمف. ومف ىنا فكر أف يمفت انتباىو 
لعمو يتذكره إف كاف ىو الذي يدور في مخيمتو فعاًل، وقاؿ مخاطبًا نفسو: 

         وف مف وراء ذلؾ فائدة ومنفعة لي"."ال بأس مف الحديث معو، فربما يك

 فاكرني؟؟ يبدو أنؾ مش ؟كيؼ حالؾ ؟إزَّيؾ يا محمود ،رصباح الخي -
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 قاؿ ذلؾ وىو يرفع يده ألعمى.. بينما اعتقد الشخص اآلخر بدوره بأنو
ربما يكوف عمى معرفة بو وقد نسيو. وقبؿ أف يرد عميو قاؿ في سره ال 

لحديث سواء كنت أعرفو أـ ال، فمعمو يريد ضرر مف الرد عميو ومبادلتو ا
 شراء شيئًا مف المحؿ، وقد يكوف زبوف سابؽ لممحؿ. 

 الحمد هلل.. عساؾ أف تكوف بخير وبصحة جيدة؟؟ -
 رد عميو بذلؾ بينما حاوؿ اصطناع ابتسامة محبوسة خمؼ شفتيو..

واهلل ُعمر يا محمود، وجبؿ مع جبؿ ما بيتالقى، ولكف إنساف مع  -
مؾ، إيش بدي أقوؿ، هلل أنت ما بتعرؼ قديش أنا مشتاقبيمتقي، واإنساف 

زماف عنؾ وعف أحاديثؾ ونوادرؾ في الثانوية، وحشتنا كثير مف طوؿ 
ىالغيبة، سمعت بأنؾ حصمت عمى إجازة "إدارة أعماؿ" مف فرنسا وعممت 
ىناؾ فترة طويمة.. يعني أنت أصبحت ما شاء اهلل رجؿ أعماؿ، وعمى 

 يـ بأف وضعؾ المادي اليـو جيد؟؟ىيؾ بأقدر أف
فيـ محمود عند ذلؾ بأنو لـ يكف ىو المقصود، وأف الشخص الواقؼ 
أمامو ال يعرفو، فالمقصود ربما يكوف أخيو، حيث الشبو الكبير بينيما في 
المالمح مما يصعب معو التمييز إذا لـ يتـ اإلمعاف والتدقيؽ، وبذلؾ 

ود. ولكف نظرًا لدعابتو فقد عمد يكوف حصؿ التباس عنده وظّف بأنو محم
إلى االستمرار في الحديث ليرى ما وراء ذلؾ مف مغزى وأسرار قد يستفيد 

 منيا.
دي أقوؿ.. فأنا واهلل كماف مشتاقمؾ كثيرًا مش عارؼ أنا الثاني إيش ب -

  ...يا أبو
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يريد  قاؿ ذلؾ ثـ أضاؼ مستطردًا بعد أف لمس صمعتو كمف يتذكر شيئاً 
 قولو: 

 ؟ ؟ة أبو إيش بيقولولؾ ىذه األياـعمى فكر  -
أبو صابر.. واختياري ليذا االسـ جاء إيمانًا مني بالحكمة القائمة "ال  -

 حياة مع اليأس وال يأس مع الحياة".
؟؟  -  وكـ ولد عندؾ اليـو
 خمسة أوالد وأربع بنات.. وأكبرىـ في الخامسة عشر مف عمره. -
يخميمؾ إياىـ ويديمؾ صابر، اهلل  ما شاء اهلل.. عندؾ عزوة يا أبو -

 إليـ ثـ استطرد في حديثو قائاًل:
نت يا أبو صابر ىيؾ بتتعب صحتؾ كثير ومش حتقدر تعيشيـ بس ا -

عيشو كويسة وحتبقى صحتؾ طواؿ الوقت تعبانة، فمو إنت اكتفيت بثالثة 
لكاف ذلؾ أحسف إلؾ ولصحتؾ ومستقبؿ عائمتؾ، فالعائالت الكبيرة دائمًا 

 سيئ، خاصة إذا كاف دخؿ رب األسرة محدود. بيكوف وضعيا المادي
 لكف يا صاحبي العزيز..  -

 قاؿ ذلؾ بعد أف بمع ريقو تمييدًا لمكالـ والسرد وأضاؼ.. 

أنا أؤمف بنظرية اإلكثار مف اإلنجاب، والرزؽ عمى اهلل.. "فما مف  -
دابة عمى األرض إال وعمى اهلل رزقيا" وال تنسى أننا بحاجة إلى اإلكثار 

 اب لمقاتمة الييود الصياينة المغتصبيف لوطننا وأرضنا.مف اإلنج
 يعني بأقدر أفيـ مف كالمؾ بأنؾ إنساف "جبري" في تفكيرؾ؟؟  -
 ؟ ؟إيش بتقصد بالجبري -
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أقصد بذلؾ أنؾ مف أتباع المدرسة الجبرية في الفمسفة والتي تقوؿ  -
عمى  بأف اإلنساف يجبر عمى فعؿ أعمالو وأنو ليس ىناؾ قدرة لمعقؿ

 واالختيار. الفعؿ
ال يا أخي أنت غمطاف، فمتطمبات الوضع تتطمب ذلؾ، والقرآف الكريـ  -

وما  يشير إلى ذلؾ مف خالؿ اآلية التي تقوؿ: )وفي السماء رزقكـ
توعدوف وما مف دابة في األرض إاّل عمى اهلل رزقيا( ورسولنا الكريـ 

بكـ األمـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ )تناكحوا تكاثروا فإنني مباٍه 
يوـ القيامة(. وعمى ذلؾ فأنا ال أحب التدخؿ في إرادة اهلل )الماؿ والبنوف 
زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيٌر عند ربؾ وثوابًا وخيٌر أمال(. 

 وعمى فكرة أنا نسيت أبو إيش بيقولولؾ؟ 
شعر بأنؾ أصابر أنا  أنت عايز تسمى سمي.. ولكف يا أبو زي ما -

ال إيش رأيؾ؟؟ بسؤالؾ ى  ذا تسعى لمتممص مف النقاش وا 
 يعني أفيـ مف كالمؾ بأنؾ حتى اآلف ال زلت سجيف العزوبية؟؟  -
ألف مسؤوليات الزواج واألوالد كثيرة  فكرت أف أبقى كذلؾ عمى طوؿ، -

 وصعبة، وعندما يتزوج اإلنساف يصبح سجيف ارتباطاتو الزوجية والبيتية.
نت ىيؾ بتكوف أغضبت ربنا.. فالزواج ىو نصؼ الديف ألكف بس  -

 والواحد دينو ما بيكمؿ إال بالزواج.
ما "ييمش" عندي سواء كنت بديف كامؿ أو بنص ديف، الميـ أف  -

  أكوف مرتاح النفس والصحة كويسة عمى طوؿ.
 كسب ثوابو.ابس حراـ عميؾ أيضًا أف تظؿ حابسو، حرره يا أخي و  -
  ؟؟ميف ىو إلمي أنا حابسو -
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 يا أخي المي في صمبؾ؟!  ابنؾ -
 مش ميـ، الميـ عندي الصحة والعافية. -
 الحديد. آه.. وعمشاف ىيؾ ما شاء اهلل أنا شايؼ صحتؾ كويسة وزي -
ما يغرؾ أحيانًا الشكؿ الخارجي، الميـ الوضع النفسي وراحة الباؿ..  -

وصدؽ المثؿ المي قاؿ: "مف بره رخاـ ومف جوه حطاـ" فأنا مثمي مثؿ 
مريكاف واألوروبييف. ىموـ المادة متعباني كثير وعقمي دائمًا شارد في األ

خالؿ ممارسة  اوؿ الحفاظ عمى صحتي مفػالفموس. ومع ذلؾ أنا أح
 الرياضة واالمتناع عف التدخيف.

واهلل صحتيف إلؾ ألنؾ ما بتدخنش، وأنا اهلل ال يردني وخمي الدخاف  -
 ييمؾ صحتي. 

 ثـ استكمؿ حديثو قائاًل:

 طيب قولي يا أبو محمود والدؾ طيب؟؟  -
 اهلل أعطاؾ عمره.. -
 ؟ ؟رحمة اهلل عميو.. والوالدة إيش أخبارىا -
 اهلل يديميا ويعطييا الصحة والعافية. -
؟؟ -   وأحمد إزاي أخباره اليـو
 سافر لمجزائر ومف مدة أخباره مقطوعة عنا. -
 طيب الحديث أخذنا يا أبو صابر، إيش بتحب تشرب شاي أو قيوة؟؟  -
 بالش تتعب حالؾ يا راجؿ.. عمى كؿ إذا كاف ذلؾ البد منو ففنجاف -

 قيوة عسممية لو تكرمت.
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متد بيما ع صوت رشفات فناجيف القيوة، حيث ااستمرت دردشتيما م
  الحديث..

إيش نعمؿ يا أبو صابر، الحياة ىذه األياـ صعبة والواحد الـز  -
 ت.يركض وراء لقمة العيش، اهلل يمعف ىيؾ عيشة زي الزف

بس يا محمود الواحد الـز يشكر ربو في السراء والضراء ويقوؿ الحمد  -
ومثمؾ مثؿ إلمي بيجمع  ،عمى كؿ شيء، فأنت ىيؾ بتجحد نعمة ربؾ هلل

فإيش أقوؿ أنا  ،الذىب بالقنطار ولكنو يشكو الفقر ويمعف أبو ىالحاؿ
صاحب العياؿ عف حالي، فبالرغـ مف سوء وضعي المعيشي إال أني 

 ي في نفس الوقت.شاكر رب
 أنت يا أبو صابر فيمت كالمي غمط "فأنا أقصد بأف الحياة أصبحت -

ممياش طعـ، فساؽ اهلل عف أياـ زماف، أياـ ما كاف الواحد بيعيش عمى 
الشيء القميؿ ولكف في نفس الوقت يبقى مبسوط، ويبدو عمى ما أظف 

احد ميما أنؾ حاسدني عمى فترة الغربة إلمي عشتيا في الخارج، ولكف الو 
ب مش راح يالقي أحسف مف أرضو وبمده، وعمى قوؿ المثؿ رَ ؽ أو غَ رَ شَ 

 "نار بمدؾ وال جنة غربتؾ".
لكف أي ىو يا محمود الناس خمت ألياـ زماف معنى أو طعـ، الناس  -

اليوـ صارت ما بتحسش ببعضيا البعض وال حتى الصديؽ يتذكر 
ت دوف أف يعمـ بو صديقو، وحتى أنو الواحد صار جاره أو صديقو بيمو 

 إال بعد سنوات، فما شاء اهلل عمى ىيؾ حياة؟؟ 
 حنا اليوـ بنعيش في عالـ السرعة والمادة، وىذامعمش يا أبو صابر، ا -



34 

ىو مرض العصر، فالجميع يركض وراء لقمة العيش، وىذا الشيء حالة 
إلمي بيسعى إلى تفريؽ الناس وتخديرىـ  االحتالؿأوجدتيا ظروؼ 

ليائيـ.  وا 
عمى كٍؿ بسيطة، بس إيش بدي أقوؿ عف تمؾ األياـ، ساؽ اهلل عف  -

أياـ ذكريات الصبا والمعب والدراسة عمى شاطئ البحر، ىذيؾ أياـ ما 
بتعود، وفاكر أستاذ المغة اإلنجميزية لما كنا بنحاوؿ إزعاجو مف أجؿ 

 إحراجو أماـ الطالب في الصؼ؟؟ 
مقدريف  ايقة، فإحنا ما كناشواهلل العظيـ أنا اليـو نادـ عمى ىذه المض -

 قيمة ىذا األستاذ ومدى ما كاف يبذلو مف جيد في سبيؿ تعميمنا.
حنا كنا مخطئيف وجاىميف ولو أنؾ قدرت  - صحيح كالمؾ يا محمود وا 

قيمة الدراسة لما فشمت في المدرسة، وعجمة الزمف عمرىا ما بتعود 
وصار كؿ واحد لموراء، وقطار العمر فاتؾ اآلف، فالزمف طوانا بصفحتو 

 منا وراءه مسؤوليات كثيرة.
 ر يا محمود أياـػتوة، وفاكػاف.. أياـ الزعرنة والفػآه عمى أياـ زم -

اإلسرائيمي" حيث كاد  االحتالؿالمظاىرات لما كنا بنرجـ عمى "قوات 
 الجنود أف يعتقموؾ في إحدى المرات. وفاكر يا محمود.. وفاكر أيضًا..

محؿ بعض المشتريف، حيث اكتظ المحؿ وقبؿ أف يكمؿ كالمو دخؿ ال
بيـ، فأراد محمود أف ينيي الحديث، متحدثًا ىذه المرة بجدية سعيًا منو 
نحو التخمص مف أبي صابر الذي أدرؾ يقينًا بأنو ليس سوى إنساف ثرثار 
ليست ىناؾ مصمحة ترجى منو، حيث ىو لف يشتري شيئًا مف المحؿ. 

 فقاطعو قائاًل: 
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ما أنا فاكرىا. وعمى فكرة أنت بقيت طواؿ الوقت  واهلل ىذه األشياء -
محمود بس أنا اسمي محمد مش محمود، ربما أنت قصدت  بإسـتناديني 

أخي محمود واعتقدت بأنو أنا، حيث الشبو بيننا كبير، ويمكف أف يكوف 
 الشكؿ قد التبس عميؾ، ومحمود زماف اهلل أعطاؾ عمره. 

نيا ئو بسرعة. وما أف سمع مسعود قاؿ ذلؾ محاواًل اختصار الحديث وا 
 ذلؾ حتى أصابتو الصدمة وأخذ يستغفر ربو متسائاًل..

 .. اهلل يرحمو؟؟ ىومف إيش توف -
 آه.. لقد قتموه.. -
 ؟ قاؿ ذلؾ متألمًا..؟مف ىـ -
 جنود االحتالؿ اإلسرائيمي. -

 وعندئٍذ خرج مسعود مف المحؿ ولسانو يتيدج قائاًل: 

لعنة اهلل عمى الصياينة القتمة الممعونيف أال لعنة اهلل عمى الييود.. أال 
 المجرميف.

 
 يعسكش انشاطئ - غضج

1992 
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 انىطٍ وانحكى نهجًيع
 

يحكى التاريخ لنا مف مخزوف أرشيفو ووثائقو بأنَّو كاف يومًا ما 
يتواجد في إحدى الغابات النائية أسٌد ونمٌر وفيٌد، إضافة إلى بعض 

وكاف لكؿ فصيؿ مف ىذه الحيوانات الحيوانات األقؿ شراسة وفتكَا، 
الضارية دورًا محددًا لو في الغابة وال يتجاوز أحٌد منيا حدوده المتفؽ 
عمييا.. عممًا بأف الحيوانات المفترسة يسود بينيا التنافس والتنافر، ثـ 
التناحر والتقاتؿ عمى الغنائـ، فشيمة الحيوانات المفترسة ىو التقاتؿ ال 

 انوف الغاب، ال قانوف المحبة واالحتراـ والوئاـ.التآلؼ.. حيث يسود ق

وُيروى بأنَّو وفي إحدى المرات تقاتؿ النمر والفيد لالستئثار بفريسة دسمة 
مف الحيوانات الضعيفة المنتشرة بكثافة داخؿ الغابة، والتي سخرىا ليما 
اهلل لتكوف فرائسًا سيمة وغذاًء لمحيوانات الضارية المفترسة، وكاف القتاؿ 
والمنازلة بينيما حامية الوطيس ومف شدتو وضراوتو امتألت أجساميما 
بالكدمات والكسور عدا عف الجروح الظاىر منيا والباطف، وبعد ساعات 
مف القتاؿ والعراؾ واليجـو والنكوص واالندفاع إلى األماـ والرجوع إلى 
الخمؼ كتكتيؾ أو ضعؼ وىروب بدأ الضعؼ والوىف ظاىرًا أكثر عمى 

د الذي لجأ إلى استخداـ أسموب االنسحاب السريع إلى داخؿ أدغاؿ الفي
الغابة، طالبًا اإلسعاؼ والنجدة مف صديقو األسد ممؾ الغابة وزعيميا 
المطاع، الذي ال يرفض طمبو ممف ىـ أدنى منو في القاع، والذي كاف 
بدوره صاحب مروءة ونخوة، فمبى نداء الصداقة والنجدة عمى عجؿ 
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الفور إلى مكاف القتاؿ والمعركة، ليجد النمر جالسًا وقد  متوجيًا عمى
خارت قواه ىو اآلخر مف شدة وضراوة القتاؿ وما أصابو مف جروح 
خارجية وقطعية حيث انيكو التعب واأللـ. وما أف رأى األسد النمر وىو 
عمى ىذه الحالة مف الضعؼ واإلنياؾ، حتى ىجـ عميو بكؿ قوتو مستغاًل 

مر مف ضعؼ وارتباؾ، ليفتؾ بو ويمّزؽ جسده المنيار إربًا ما آؿ إليو الن
إربًا.. وبعد أف فرغ مف أكؿ وليمتو الدسمة التفت إلى صديقو المستجير 
مف الرمضاء بالنار، الذي سعد جدًا بمقتؿ النمر، فانفرجت أسارير وجيو 
ليذا االنتصار السريع لألسد، معتقدًا أف انتصار األسد سيكوف انتصارًا 

ا ولكف األسد لـ يطؿ عمى الفيد سعادتو والتفت إليو قائاًل: تعاؿ ي لو،
كمؾ كما أكمت قتمؾ وآف جاء دورؾ ألصديقي وسمـ نفسؾ لي بيدوء، فاآل

ليطرحو أرضًا  ؛خصمؾ النمر، وىجـ عميو بضربة واحدة بمخالبو وأنيابو
لى األبد، وليزأر بعد ذلؾ زئيرًا جمجؿ بو الغابة، فا رتعدت منييًا حياتو وا 

منو فرائص جميع حيوانات الغابة المفترسة والضعيفة، لتخرج جميعيا إليو 
مقدميف والء الطاعة والعبودية لو، معترفيف لو بجبروتو وسيادتو. وإلظيار 
ىيبتو استعرض أماميـ قوتو، ثـ ألقى عمى مسامعيـ خطاب العظمة 

نا الممؾ المطاع والنصر قائاًل متبجحًا: "أييا العبيد أييا الدونييف اآلف أ
والمستطاع بدوف منازع.. سأحكمكـ منفردًا وفؽ قانوف الغاب وبدوف 
شركاء لي.. لف تنالوا الحرية بعد اآلف، ولف تنالوا البر حتى تقدموا لي ما 
تقدموه ألنفسكـ فيو عندي خير منكـ، ولف يكوف ىناؾ حؽ لمتعبير لكـ، 

ف أشاء وأطرد مف فأنا الحاكـ المطاع والجالد المستطاع، سأحبس م
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غابتي مف أشاء، وأفضؿ منكـ مف أشاء عمى مف ال أشاء، وسأقتؿ مف 
أشاء وأولي منكـ مف أشاء، فأرزاقكـ مف عندي وأرواحكـ مرىونة في 
يدي، وغدًا سأقوؿ لكـ اعبدوني فأنا إمامكـ وما وليت نفسي عميكـ إال 

 لتعبدونني. والمبيب باإلشارة يفيـ؟؟
 

 يعسكش انشاطئ - غضج

30/8/2013 



39 

 إتذاع في انتسىل
 

بينما كنت أسير يومًا ما في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة غزة.. 
استوقفني شحاد متسوؿ ليطمعني عمى قصاصة ورؽ صغيرة يخفييا بيده، 

 شيكؿ مواصالت لمجنوب.!  2مكتوب عمييا 

كاف يرتدي ىندامًا مقبواًل ويعتمر قبعة صوفية فوؽ رأسو. ولموىمة األولى 
اعتقدت بأَف ىذا الشخص قد يكوف أخرسًا فعاًل ال قواًل، وأنو ليس شخصًا 
متسواًل، بؿ تقطعت بو السبؿ ولـ يجد مف يعطيو فموسًا لدفع أجرة ركوب 
السيارة إلى جنوب قطاع غزة. مددت يدي إلى جيبي ألخرج محفظة 
نقودي وأعطيتو المبمغ المطموب، مقتنعًا بأىمية مساعدتو كونو عمى 

قادي مف ذوي االحتياجات الخاصة الذيف ليـ حؽ عمى المجتمع اعت
لخدمتيـ ومساعدتيـ. عممًا بأنني عمى صعيدي الشخصي ال أقتنع 
بالمتسوليف وال أعطؼ عمييـ لقناعتي التامة بأفَّ ما يقوموف بو ىو مينة 
وخداع لمناس المغفميف. وأذكر ىنا حادثة حصمت أماـ ناظري قبؿ سنوات 

لـ أكف وقتيا قد أتممت عقدي العشريف.. ففي موقؼ رأيتو  عديدة وعندما
وفي بمٍد عربي ما جعمني ىذا الموقؼ ال أتعاطؼ معيـ، وال أقتنع بأف 
مف يقوـ بممارسة ىذه المينة ىو محتاج حقًا، قد كنت آنذاؾ طالبَا 
جامعيًا في المستوى األوؿ، وال أممؾ مف النقود إاَل القميؿ جدًا، وبينما 

في ساعات الصباح األولى في شارع رئيسي مف  يًا عمى قدميَّ كنت ماش
المدينة العاصمة، وجدت متسواًل يجمس في زاوية إحدى تفرعات ىذا 
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الشارع، يمد يده طالبًا مساعدة المارة مف الناس، وكانت كفة يده الممدودة 
تثير الحزف والشفقة، فيي جذماء وكانت المفاجأة لي بأنو وفي ساعات ما 

لظير مف نفس اليـو وجدت ىذا المتسوؿ األجذـ يجمس داخؿ مطعـ بعد ا
شعبي وأمامو عمى الطاولة صينية خزؼ بداخميا فرخة كاممة مشوية 
بواسطة شواية الغاز، التي كانت قد ظيرت حديثًا آنذاؾ، عممًا بأفَّ سعر 
الفرخة المشوية كاف في بداية عيد الناس بيا مرتفعًا جدًا، ولذلؾ كانت 

تشتري نصؼ فرخة أو فرخة كاممة لمعائمة الواحدة، وقد كاف ىذا  الناس
المتسوؿ يأكؿ مف الفرخة بنيـ، وكفة الجذماء تسحب المحـ المشوي سحبًا 

 قبؿ الكؼ السميمة؟؟!

يا ليا مف حادثة ومنظر تقززت منو نفسي وعافت عف األكؿ يومًا كاماًل، 
شراء فرخة مشوية،  وتساءلت في قرارة نفسي كيؼ ليذا المتسوؿ األجذـ
سيطًا جدًا يسد رمؽ وأنا الطالب الجامعي ال أستطيع شراء وتوفير طعامًا ب

 إمكانياتي؟! جوعي بسبب قمة

ىذا المنظر الذي شاىدتو بأـ عينَي جعمني أكره المتسوليف وال أستسيغ 
 رؤيتيـ وىـ يمتينوف ىذا العمؿ الوضيع في الشوارع العامة والمياديف.

أصبح ممارسة ليا فنونيا وأدواتيا وطقوسيا وىناؾ أشخاص التسوؿ اليوـ 
يجعموف مف أنفسيـ أسيادًا وأوصياء عمى المتسوليف الصغار منيـ أو 
الكبار، حيث يحضروف شمة منيـ ركوبًا عمى عربات كارو، أو بواسطة 
سيارات ويقوموف بتوزيعيـ عمى الشوارع وفي األسواؽ ويرسموف البعض 

اصة النساء بعد أف يتـ إخفاء وجوىيف باألقنعة منيـ إلى المساجد وخ
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النسائية، وعندما يبدأ الميؿ بإسداؿ ظالمو يقوـ جميع ىؤالء المتسوليف 
بالعودة والتجمع في نقطة الصفر المتفؽ عمييا ليتـ بعد ذلؾ توزيع الغنائـ 
والحصص عمى الجميع كٌؿ حسب نسبتو المقررة لو. وعمى عينؾ يا 

 لممتسوليف. اعدةُمغفؿ يا مقدـ المس

لقد حدثني صديقَا لي مازحَا، بأف طبيبَا أراد أف يتقدـ لخطبة فتاة مف أسرة 
بسيطة، وكانت إجابتيـ لو، بأنيـ يمارسوف التسوؿ، وأف عميو أف يتسوؿ 
مثميـ إذا أراد أف يزوجوه ابنتيـ، حيث وافؽ عمى طمبيـ، وذىب معيـ 

د بعد ذلؾ  لمتسوؿ، وقد شعر بالخجؿ في األياـ الثالثة األولى، ثـ تعوَّ
لطمب يدىا  ميمة المحددة، ذىب إلى بيت الفتاةعمى عممو، وبعد انتياء ال

مف أىميا، قائاَل ليـ: بأنو أخطأ عندما درس الطب، وأنو لو كاف قد عمـ 
قيمة مينتيـ مف قبؿ لشاركيـ األمر، فما يجمبو مف التسوؿ أفضؿ مف 

 دخؿ الطبيب.

متسوؿ األوؿ صاحب القصاصة الورقية والذي وعودة مرة أخرى إلى ال
اصطنع الخرس والبكـ، فقد شاء القدر أف أجد ىذا الشخص مرة أخرى 
وأخرى بعد عدة أشير يمارس نفس الدور التمثيمي، ومعو نفس القصاصة 
الورقية، ليطمع الناس المارة عمييا كي يصدقوه ويعطوه أجرة الطريؽ إلى 

ىذه المرة العمؿ عمى اختباره وىو يقـو الجنوب!! وقد حاولت مف جانبي 
بممارسة دور الخداع لمناس فاقتربت منو منتظرًا أف يطمب مني إعطاءه 
ذا بو يتفرس في وجيي ممِّيًا ليتأكد مف أنني ال أعرفو  المبمغ المطموب، وا 
أو أنو لـ يطمعني قبؿ ذلؾ عمى قصاصتو الكاذبة، وعمى الفور أشاح 
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جاه اآلخر لمشارع، وعمى ما يبدو أنو تذكر بوجيو لمخمؼ وانصرؼ باالت
لذلؾ فيو ال يريد انكشاؼ ؛ مالمح وجيي بأنَّو سبؽ لو وأف خدعني

خدعتو. عممًا بأنني اآلف أصبحت معتادًا عمى مشاىدتو وىو يحمؿ 
 قصاصتو مستوقفًا عامة الناس لخداعيـ يوميًا.

بداع في التسوؿ ىذا، والذي يجب أف ال ينطمي ع  مى أحدفأي خداع وا 
سواء كاف واعيًا أـ مغفاًل، فالمتسولوف يتفننوف في إبداعاتيـ وحيميـ 

 اتذة فيػـ أسػرؽ ممارستيـ مف متسوؿ إلى آخر، وىػيبيـ وطػوأالع
 االحتياؿ والنصب وحتى في سرقة البيوت والمحاؿ التجارية.

ىذه الحكاية عبرة لمناس والمجتمع كي نتسمح بيا ضد مف يدعي العوز 
وىو ليس بحاجة لممساعدة. والمعوز صاحب الحاجة ال تقبؿ  والحاجة

 نفسو التسوؿ والخداع ألنو صاحب شيـ وعزة نفس وكبرياء. 

 
 يعسكش انشاطئ -غضج 

24/11/2013 
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 "انههيىٌ".. أكزوتح انعًانح
 

اليميوف.. لمف يريد زيادة المعرفة.. ىو اسـ نبتو زراعية موسمية 
تتصؼ بُرفع الساؽ مف أعاله وطولو بعض الشيء. واليميوف المقصود 
ىنا ىو لقب لشخٍص سكف مخيـ الشاطئ لفترة طويمة مف الزمف منذ 
تأسيسو، وذلؾ بعد نزوحو مف مدينة "يافا" عروس فمسطيف، والبحر 
األبيض المتوسط، إثر نكبة عاـ ثمانية وأربعيف وتسعمائة وألؼ.. وبعد 

بات الصييونية بممارسة سياسة الطرد والتيجير لسكاف أَف قامت العصا
فمسطيف األصمييف. وقد سمَى اليميوف بيذا االسـ ألف جسمو كاف يشبو 
ىذه النبتة المذكورة، حيث كاف طويؿ الجسـ والرقبة، نحيؼ الصدر، 

 ومخمميًا مف أسفؿ البطف كنبتة "اليميوف" تمامًا.

ليميوف" وقد كاف يقيـ في بيت منذ نعومة طفولتي وأنا أسمع عف شخص "ا
صغير جدًا في مربع "اليافاوية"، عبارة عف غرفة واحدة صغيرة وممحؽ 
بيا ساحة صغيرة مطمة عمى زقاؽ ضيؽ بعرض متر واحد فقط. وىذا 
البيت يقع غرب مكتب الصاوي لالتصاالت كمكاف مشيور حاليًا. وكاف 

مسوَّر لتصويؿ يجاوره دكاف مخيطٍة لشخٍص مف عائمة دبابش، ومكاف 
وعمؿ الشيد، لكي يصبح جاىزًا الستعماالت الطراشة والبناء آنذاؾ، 
إضافة إلى حسبو لبيع أسماؾ البحر، حيث أَف منطقة سكناه قريبة مف 
شاطئ البحر. ولكفَّ ىذه األماكف جميعيا لـ يبؽ منيا اآلف "أثر بعد 

ا بيوت مخيـ عيف"، بعد أف طالتيا يُد اليدـِ والتدمير، التي تعرضت لي
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الشاطئ عمى أيدي قوات االحتالؿ الصييوني، بعد فترة وجيزة مف 
نود ػاحتالليا لقطاع غزة، وذلؾ تحسبًا لمحاذير أمنيٍة كانت تواجو ج

 الضيقة. خيـػو المػوارع وأزقػؿ شػجواليـ داخػالؿ تػاالحتالؿ خ

في بدايات وعي طفولتي األولى بدأت أغامر بالذىاب إلى زقاؽ بيت 
اليميوف الضيؽ ألستمتع بالنظر إلى شخص اليميوف بقامتو الطويمة، وىو 
يقوـُ بإطعاـ طيور الحماـ التي كانت تمأل ساحة بيتو الصغيُر، فتربية 
 الحماـ كانت بالنسبة لو ىواية يعشقيا كعشقو لمينتو التي اشتير بيا..
حيث كنت أشاىده وىو يسير متنقاًل بيف شوارع وأزقة المخيـ، حاماًل عمى 
كتفو مجرفٌة حديديٌة مغروسًا بيا عصا خشبية طويمة، حيث كانت مينتو 
ىي نضح براميؿ ومناىؿ مراحيض دورات مياه المنازؿ الممتمئة داخؿ 
المخيـ بواسطة مجرفتو ىذه، حيث لـ يكف يوجد داخؿ المخيـ خالؿ تمؾ 
الفترة مجاري لمصرؼ الصحي، وكاف الغالب في األمر وجود دورات 
المياه "المراحيض الجماعية"، والتي كانت ميمة اإلشراؼ عمى تنظيفيا 
وصيانتيا مسؤولية وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف 
الفمسطينييف "فرع السنتيشة" أما مراحيض المنازؿ داخؿ المخيـ، فكاف 

ى قمتيـ يقوموف باستئجار مف ينظفيا بيف الفينة واألخرى أصحابيا عم
عند امتالئيا، أو أنيـ يقوموف بيذه الميمة بأنفسيـ عمى قمو خبرتيـ. 
وكانت ميمة اليميوف تقوـ عمى حفر حفرة واسعة بعض الشيء بجوار 
المرحاض المنزلي خارج البيت، ليقوـ بعد ذلؾ بفتح بالطة برميؿ تجميع 

لصحي ونضح ما بداخمو إلى داخؿ ىذه الحفرة، وبعد مخمفات الصرؼ ا
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االنتياء مف عممية تفريغ ما بداخؿ البرميؿ، يقوـ بطمر الحفرة بالرماؿ 
 تجَؼ، ومف ثـ إغالؽ برميؿ تجميع مخمفات المرحاض. يك

كبارًا  ىذه ىي مينتو وميمتو، والتي كاف يعرفو مف خالليا سكاف المخيـ
عمى مف يطمبو مف الناس قبؿ القياـ بعممو  وصغارًا. وكاف اليميوف يشترطُ 

ىذا أف يتـ منحو خمسة قروٍش مصرية، وقطعة صابوف "كامي" إباف عيد 
اإلدارة المصرية لغزة. وفي عيد االحتالؿ الصييوني لغزة أصبح يطمب 
منحو ربع ليرة إسرائيمية، إضافة إلى قطعة صابوف "الكامي" لالستحماـ 

د أف ينتيي اليميوف مف عممية االستحماـ بعد انتيائو مف العمؿ. وبع
 ثـ يخرجبالطرؽ البدائية البسيطة، كاف يقوـ بإشعاؿ سيجارٍة لتدخينيا، 

التي كاف يطمؽ القديمة، مف بيتو متجيًا صوب منطقة ميناء الصياديف 
عد كثيرًا عف بيتو، حيث كاف يتواجد يا "ميناء أبو حصيرة" ولـ تكف تبعمي

ليشتري يممكو شخٌص اسمو "سمور"،  بيع "الويسكي"في ىذا المكاف محٌؿ ل
بما حصؿ عميو مف فكة زجاجة "ويسكي" ليتأبطيا مخفيًا إياىا داخؿ 
كيس مصنوع مف ورؽ أكياس اإلسمنت، عائدًا بعد ذلؾ أدراجو ميرواًل 
إلى بيتو، ليشرب الزجاجة، ويناـ بعد أف يكوف قد دار السكُر برأسو. وفي 

يستيقظ مف نومو يقوـ بإخػػراج كرسي قصير  ساعات المساء وبعد أف
األرجػػػؿ صغػػير الحجػػػـ مصنػػوعًا مف الخشب المعشػؽ ودوف مسند لو، 
وسقفو مغطى بأحباؿ مصنوعة مف القش والجوت، حيث يضع ىذا 
الكرسَي في الزقاؽ أماـ باب بيتو، ليجمس عميو بعد أف يكوف قد أحضر 

فخاري ببعض التنباؾ ويعموىا بعٌض معو شيشة "أرجيمة" مغطى رأُسيا ال
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مف جمراِت الفحـ المشتعمة، ليبدأ عممية سحب األنفاس متمذذًا بقرقرتو 
وأنفاسو ىذه. ويبقى عمى ىذا الحاؿ حتى ساعٍة متأخرٍة مف المساء، 
منتظرًا أف يغمبو النعاس ليأخذه إلى النوـ، بانتظار إشراؽ شمس صباح 

ماـ التي يعج بيا بيتو، والتي تكوف قد يوـ جديد يبدؤه بإطعاـ أزواج الح
يكوف قد  خرجت مف بنانييا، لتستمتع بفضاء وشمس النيار، وبطعاـ وفير

 جيزه ليا اليميوف.

ىذه ىي حياة اليميوف التي عرفو الناس عمييا، حيث شخصيتو المألوفة 
لجميع سكاف المنطقة الجنوبية مف المخيـ، نظرًا لمينتو التي لـ يكف يجيد 

، وشكمِو وطولِو الفارع، عدا عف صوتو الرقيؽ المتيدج المميز، غيرىا
والممزوج بالميجة اليافاوية العذبة. وقد كنا ونحف صغار دائمًا نقـو 
بالمناداة عمى اسمو بتكرار المناداِة ىميوف.. ىميوف.. ىميوف.. وعندئٍذ كاف 
يقـو بنيرنا وطردنا بميجتو الخاصة، وعمى طريقتو الخاصة دوف أف 

 يؤذينا أو يشتمنا.

اليميوف لـ يتزوْج طواؿ حياتو.. ولـ نسمْع عَنو بأنو كاف يحب النساء أو 
بالرغـ أَنو لـ يكَف يعرُؼ لقبمة الصالة  ،لو مغامرات عاطفية معيف

اتجاىًا، وليس لو عالقٌة بالديف والعقيدة. عالقاتو االجتماعية أيضًا كانت 
قمياًل مف جيرانو المالصقة بيوتيـ  محدودة جدًا وضيقًة وال تتجاوز عدداً 

لبيتو، وجميعيـ مف أىؿ مدينتو األصمية يافا. ولـ نكْف نسمُع أو يعرُؼ 
عنو أحد مف الناس بأنو كاف لو أقارب أو أىؿ. وليذا السبب عندما توفي 

 يتػػػػده المػػة جسػػحػرْت رائػػايػػد أْف تطػػٌد إاَل بعػػوتو أحػػعْر بمػػـ يشػ"اليميوف" ل
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 داخؿ فناء بيتو. وىنا يأتي بيت القصيد.

ـْ مف  اليميوف مات ُفنسجت حولو الحكايات واألساطير، التي أخذ العوا
الناس يتناقمونيا جياًل بعد جيؿ ويممؤىا التناقض واألكاذيب وكأنيا 
حقيقة.. وامتألت صفحات التواصؿ االجتماعي عمى "الفيسبوؾ" بأفَّ 

مف أصوؿ مغربية، وأَنو كاف ضابطًا كبيرًا  "اليميوف" كاف جاسوسًا ييودياً 
في الجيش اإلسرائيمي، حيث أقيمت لو جنازٌة عسكريٌة مييبة أطمقت 
خالليا المدفعيُة أربع عشرة طمقٌة تكريمًا لروحو، مستنديف في أقواليـ إلى 
حديث منقوؿ زورًا وبيتانًا، مفاده بأَنو وبعد إحضار جثماِف اليميوف إلى 

، حضر الحاكـُ العسكري الصييوني لقطاع غزة وبرفقتو مستشفى الشفاء
عدد مف الضباط والجنود إلى المستشفى، وقاموا بأخذ جثماِف "اليميوف"، 
 ونقمو إلى ما يسمى "إسرائيؿ"، حيث دفف ىناؾ بمراسيـ عسكرية رسمية؟!

يو ؟! فيا ليا مف أكاذيٍب وخزعبالت.. فكيؼ أصبح "اليميوف" جاسوسًا 
بالناس، ولـ يكف يتردد عمى المقاىي؛ عمَمًا بأَف مف مياـِ العميؿ ال يحتؾ 

االختالط بالناس واختراقيـ ليتمكف مف الحصوؿ عمى المعمومات األمنية 
وىو لـ  ؟!المطموبة؟؟. كيؼ يمكف أْف يقاَؿ عف اليميوف بأنَّو كاف عميالً 

مي لـ يعرْؼ في حياتو سوى نضح مراحيض الصرؼ يكف سوى رجؿ أُ 
حي الممتمئة، ومحبوبتِو صابوف "الكامي"، وزجاجِة "الويسكي" التي لـ الص

 تكف تفارقو يومًا حتى لحظة وفاتو الطبيعية.

ومف أجؿ اإلنصاؼ والدقة أقوؿ بأف "اليميوف" كاف فمسطيني الجنسية، 
عربي القومية. وقد شاءت األقدار بأف ألتقي خالؿ فترة اعتقالي في 
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وة المعتقميف، وكاف قد حضر إلى معتقؿ معتقؿ عسقالف مع أحد اإلخ
عسقالف قادمًا مف معتقؿ غزة، واسمو "أحمد حجاب" وىو مف سكاف مخيـ 
البريج، محكومًا عميو بالسجف مدة خمس وعشريف عامًا. وقد أفرج عنو 

ـ. حيث 20/4/1474الحقًا في صفقة تبادؿ األسرى التي أجريت بتاريخ 
ذا بو يقوؿ لي عمى الفور ذكرت في إحدى المرات أمامو اسـ "ا ليميوف" وا 

بأف "اليميوف" ىو عمو شقيؽ والده. ولمتأكيد عمى صحة قولو، قاـ بوصؼ 
 مكاف سكف "اليميوف" أمامي بشكؿ صحيح.

يكوف  والمتتبع لألحداث القتالية والسياسية عمى الساحة السورية البد أف
، وعند قد سمع باسـ "رياض حجاب" المتحدث باسـ المعارضة السورية

والتطابؽ في  وإمعاف النظر والتدقيؽ في الوجوه، يتضح مدى التشاب
األشكاِؿ بيف كؿ مف "اليميوف" وابف أخيو القاطف في مخيـ البريج، 

 والمتحدث باسـ المعارضة السورية.

ومف ىنا فإف اليميوف قد يكوف مف أصوٍؿ سورية شامية، وقد جاء إلى 
كغيره مف العائالت السوريِة  فمسطيف، وسكف في مدينو يافا، وذلؾ

والمصريِة التي جاءت وافدًة إلى فمسطيف، واندمجت ضمف عائالِت 
الشعِب الفمسطيني، خاصة إذا عرفنا بأَف كثيرًا مف عائالت الشعب 
الفمسطيني ىي مف أصوؿ سورية ومصرية ومف الجزيرة العربية. وبذلؾ 

ال جاسوسًا ييوديًا مدسوسًا فإفَّ "اليميوف" يكوُف فمسطينيًا عربيًا أصياًل، 
 مف أصوٍؿ مغربية كما ادعى البعُض بعد مماتو.
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"اليميوف" نسجت ورويُت حولو الحكاياُت واألساطيُر المغموطِة والممفقة، 
والتي تناقميا الناُس داخؿ مخيـ الشاطئ وخارجو وكأَنيا حكايات حقيقية 

مميز في حديثو دوف معرفِتيـ بحقيقِة ىذا اإلنساف األمَي البسيط، وال
 وصوتو. 

 
 يعسكش انشاطئ -غضج 

1/4/2017 
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 انثتاسيح .. انثطاسيح
 

كاف لنا في معتقؿ عسقالف زميٌؿ أمضى مدة ستة عشر عامًا، 
رىف القيد واالعتقاؿ، وأفرج عنو في صفقة تبادؿ األسرى التي تمت مع 
حكومة الكياف الصييوني عاـ خمٍس وثمانيف وتسعمائة وألؼ حيث عاد 

 إلى ذويو وأىمو في األردف. 

ة مف قضاء محمود اليوسؼ.. تفتحت عيناه في قرية السافرية الوادع
مدينة يافا، عروس فمسطيف، وميناؤىا العامر بالحركة والحيوية. وقد 
غادرت عائمتو قريتيـ قسرًا بعد أف أجبروا عمى الرحيؿ بفعؿ الممارسات 
اإلجرامية لمعصابات الصييونية المدعومة مف قوات اإلنجميز، حيث 

 التجأت عائمتو وأقامت في مممكة األردف الشقيؽ.

فاره عاش البؤس والتقشؼ والمعاناة، كما أبناء جيمو، بسبب منذ نعومة أظ
ما لحؽ بشعبو مف ظمـ شديد. كبر فكبر معو حبو لموطف وكرىو لمييود 
الصياينة القتمة. أصبح شابًا يافعًا، فامتشؽ السالح لمقاتمة أعدائو 
الصياينة المحتميف والمغتصبيف ألرضو ووطنو فمسطيف. ومف أجؿ ذلؾ 

الثورة الفمسطينية واختار حركة "فتح" إيمانًا منو  التحؽ في صفوؼ
بمبادئيا وأىدافيا ومقتنعًا بأنيا ستوصمو إلى تحرير فمسطيف. وقد أصَر 
عازمًا أف يكوف مف الرجاؿ الذيف سيدخموف فمسطيف لتحريرىا، فعمؿ عمى 
االنضماـ إلى مجموعة مف رفاقو المقاتميف، حيث استطاعوا اجتياز 

الفمسطينية عبر وادي عربة الصحراوي القاحؿ.. وخاضوا  الحدود األردنية
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اشتباكًا مسمحًا مع قوات االحتالؿ الصييوني المدججة بالعتاد العسكري.. 
صابة بعضيـ تـ إلقاء القبض عمييـ جميعًا، ليجدوا  وبعد نفاد ذخيرتيـ وا 

 أنفسيـ جميعًا قيد االعتقاؿ.

بقني في االعتقاؿ تعرفت عميو أوؿ ما دخمت معتقؿ عسقالف، فيو س
بسنوات طواؿ. كانت إحدى عينيو كريمة، والكؿ يناديو باسـ "أبو يوسؼ". 
لـ يكف مممًا مف العمـ والمعرفة كثيرًا، ولكنو يستطيع فؾ أحرؼ المغة 
العربية وقراءة الكتب ولكف ببطء شديد فيستغرؽ معو قراءة الكتاب الواحد 

 يستزد مف العمـ إال قمياًل.أو الرواية شيرًا أو شيريف، لذلؾ فيو لـ 

كاف صمبًا وعصبيًا وعبيطًا ودائمًا ما يكوف عكر المزاج، ومع ذلؾ فقد 
كاف في نفس الوقت بسيطًا جدًا، طيب القمب جدًا، ومحبوبًا جدًا جدًا، 
نظرًا لطيبتو وتسامحو، فمـ يكف لمؤـ مكانًا عنده، وىو إذا غضب يصبح 

، ولكنو عندما ييدأ فسرعاف ما كموج البحر في صخبو وتالطـ أمواجو
يتحوؿ إلى ماء نبع الغدير في صمتو. فيو لـ يكف يحتمؿ النقاش 
ذا ما اختمؼ في رأيو مع أحد اإلخوة الزمالء كاف يستشيط  والمجادلة، وا 
غضبًا، ولكنو سرعاف ما كاف يبادر بالحديث والمصالحة. فيو يعتبر رأيو 

لحقيقة في جميع النقاشات التي وموقفو دائمًا ىو األصوب واألقرب إلى ا
كانت تدور في غرؼ السجف وساحاتو. كنا نسمع صوتو المرتفع جدًا وىو 
يناقش مدافعًا عف رأيو ومعرفتو. وقد ُيعزَّى سبب تعكر مزاجو السريع 
وظيور عصبيتو بأنو كاف قد فقد إحدى عينيو داخؿ المعتقؿ، فأصبح 

 رػظيػػػير بمػػرص أف يظػػحػاف يػد كػقع ذلؾ فػػرد منظر". ومػة "فػػريمػػبعيف ك
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 الرجؿ األنيؽ.

كاف رجاًل أمينًا، وقد حظي عمى ثقة قيادة التنظيـ في المعتقؿ، والتي 
بدورىا أرسمتو لمعمؿ في مغسمة السجف الخاصة باألسرى. عممًا بأف مرفؽ 
العمؿ ىذا كاف ميمًا جدًا بحكـ موقعو ومكاف تواجده بالقرب مف غرؼ 

رة السجف، مما يتطمب توفر شرط النقاء األمني عند اختيار ومقرات إدا
مف سيعمؿ في ىذا المكاف الحساس. وبحكـ تواجدي معو في نفس 

فيأتي لي بيا مكوية  ،الغرفة كنت أرسؿ معو بنطاؿ وقميص الزيارة
ومرتبة، وأحيانًا كنت أطمب منو أف يضع لي المكواة الساخنة عمى نصؼ 

ائيمي، بعد أف أكوف قد حشوتو بالزبدة والبيض رغيؼ خبز "الميخـ" اإلسر 
 لذًة.يصبح الخبز مضغوطًا فيزداد طعمو  المسموؽ، فعندئذ

سبوعية لو، حيث ال يذىب مف كؿ أسبوع ىو اإلجازة األ كاف يـو السبت
إلى مكاف عممو داخؿ المغسمة. فيقوـ عندئذ بارتداء أحسف قميص 

س، بعد أف يكوف قد جيزىما وبنطاؿ لديو ومعيا طاقية الفتوة فوؽ الرأ
بشكٍؿ جيد، ليخرج إلى ساحة النزىة اليومية متبخترًا وجاذبًا أنظار زمالئو 
األسرى إليو. فيو ال يحب الوحدة واالنفراد والعزلة حتى في أشد أوقات 
ذا ما حصؿ أف ابتعد عنو البعض مف أصدقائو ولـ  أزماتو النفسية، وا 

دة أياـ، فإنو كاف يقوـ باالدعاء بوفاة يجمسوا أو يمشوا معو في الساحة لع
والده أو والدتو أو أحد إخوتو أو أخواتو أو أحد أقاربو، بيدؼ مواساتو 
والحديث والجموس معو، وكذلؾ لمحصوؿ عمى كمية مف عمب "النيس 

 ثؿػساعدة في مػصرؼ كمػانت تػػجائر التي كػػمب السػف عػعض مػػو" وبػػكافي
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 ىذه الحاالت مف قبؿ الصندوؽ االعتقالي الخاص باألسرى.

لقد أحب فمسطيف، وألجؿ فمسطيف ضحى بحريتو الثمينة. كاف دائمًا ما 
السالح والقتاؿ. وفي إحدى  استخداـيريد أف ُيظير لمجميع معرفتو بفنوف 

المرات حصؿ جداؿ بينو وبيف زمالء لو في الزنزانة حوؿ كيفية إطالؽ 
ولقد أصر بأف إطالؽ القذيفة يكوف  . )أر. بي. جي( R.P.Gقذيفة إلػ 

بوضع القاذؼ عمى الكتؼ. بحيث تكوف فتحة الميب قريبًا مف الرقبة، 
وارتفع صوتو بعد إصراره عمى ذلؾ!!، حتى أنو قاـ بتمثيؿ مشيد القذؼ 

 شكميًا عمى أرض الغرفة، مما أضحؾ الجميع وأسعدىـ.

كؿ فترة اعتقالو الطويمة وىو يقوؿ لنا لقد أمضى أخانا "محمود اليوسؼ" 
دائمًا عند سؤالو عف تعريؼ البطارية.. بأف ىناؾ فرؽ بيف البطارية 
والبتارية... وأف "البطارية" ليست ىي "البتارية".. "فالبطارية" بحرؼ الطاء 
ىي بطارية السيارة أو الشاحنة. أما "البتارية" بحرؼ "التاء" فيي بتارية 

وكاف يدافع عف قولو وتعريفو ىذا بجدية وحدية وعناد "حجر الراديو". 
وعصبية شديدة جدًا، وبانفعاؿ وغضب وزعؿ في حاؿ خالفو أحد الرأي 
والتعريؼ. لكنو سرعاف ما كاف ييدأ بعد فورة الغضب ىذه، ألف قمبو كاف 

 طيبًا جدًا.

لقد بقي متمسكًا برأيو حوؿ تعريؼ البطارية حتى في لحظات وداعو قبؿ 
لى األبد، حيث سألو أحد الزمالء  دقائؽ مف عممية تحريره مف المعتقؿ وا 

 البطارية والبتارية يا أبو يوسؼ؟! الفرؽ بيف قائاًل: إيش
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فأجابو مصرًا عمى رأيو السابؽ، وكأنو يريد التأكيد لو بأف النضاؿ ىو 
وسيتحقؽ ما أراد منو. وأف الحرية ىي الحرية وأنيا آتية ال  ،ؿالنضا
وأف األرض ىي أرض اآلباء واألجداد وال يمكف التفريط بيا  ،محالة

والمساومة عمييا. وأف الحؽ ال يمكف أف يضيع ماداـ يقؼ خمفو مقاتؿ 
ومدافع. وأف فمسطيف ستعود إلى أىميا بفعؿ قوة إرادة شعبيا وحنكة 

 ما طاؿ الزمف أو قصر. فالفجر آت ال محاؿ.قيادتيا، مي

لقد تحقؽ حمـ محمود اليوسؼ بالحرية والعودة إلى األىؿ واألحبة 
متشؽ السالح كاف عمى د الصبر إالَّ الفرج، فيو عندما اوالخالف. فما بع

قناعة بحتمية االنتصار عمى العدو الصييوني وتحرير فمسطيف، متوشحًا 
 .واالعتزازبغار الفخر 

أحسنؾ وأطيبؾ أخانا المناضؿ الوطني "أبا اليوسؼ" لقد أمضيَت زىرة ما 
 شبابؾ مناضاًل في سبيؿ الوطف. 

لقد سألت عنو مؤخرًا لمعرفة أحوالو المعيشية والصحية؟؟ فقيؿ لي بأف يد 
 المنوف اختطفتو.

نا إليو راجعوف.. وال حوؿ وال قوة إال باهلل.  إنا هلل وا 

 
 يعسكش انشاطئ - غضج

20/5/2017 
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 ديىع انتًاسيح
 

يحكى أنو وفي قديـ الزماف كاف تمساحًا كبيرًا وفتاكًا يعيش مع 
تماسيح أخرى في مياه إحدى البحيرات العذبة، وكاف يأتي الصيادوف 
باستمرار إلى البحيرة الصطياد األسماؾ، وكذلؾ سكاف المنطقة المحيطة 

أتوف طمبًا لمراحة واالستجماـ بالبحيرة مف عامة الناس، الذيف كانوا ي
مستمتعيف بأجواء البحيرة ومياىيا الخالبة وىوائيا المطيؼ المنعش، ولـ 
يكونوا يريدوف أكثر مف ذلؾ، حيث ال أحد ينغص عمييـ حياتيـ الوادعة 
وال يفسد أجواء برنامجيـ الرتيب، فيـ ال يطمحوف أكثر مف رؤيتيـ 

وأماف، فالعمدة لدييـ بمكانة  لمنطقتيـ وبمدتيـ وعمدتيـ بأنيـ بخير
 القديس، حيث رأيو دائمًا ىو سيد الموقؼ، وىـ يخافوف عميو مف التمساح
الماكر والغادر الفتاؾ، فإذا استيقظوا في الصباح الباكر كاف أوؿ سؤاؿ 
يسألونو لبعضيـ البعض ىو.. ىؿ العمدة بخير؟؟ لقد كانوا يخافوف عميو 

مريف ودسائسيـ المعينة، آكر الماكريف والمتمف غدر الزماف ولـؤ المئاـ، وم
فالذيف يتربصوف لعمدتيـ مف خارج المنطقة وداخميا كثر، وأبناء المنطقة 
مف ىؤالء ىـ طابور خامس لممتآمريف الكبار، فالصغار عمالء لمكبار 
وجميعيـ يحاولوف وبكؿ السبؿ اإليقاع بالعمدة، وحيمتيـ ووسيمتيـ في 

لمريضة والمتسمقة، فالعمدة ىو محبوبيـ، ذلؾ، ىـ أصحاب النفوس ا
ورمز سعادتيـ ومحور التفافيـ حوؿ منطقتيـ وبحيرتيـ، وما كاف لو أف 

 حبًا وكرىًا. يتأخر في خدمتيـ ومشاركتيـ وجدانيـ ومشاعرىـ
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 المتربصوف ضعاؼ النفوس مف داخؿ المنطقة، كانوا يتربصوف بكؿ
الطرؽ المباشرة وغير المباشرة، العمنية والسرية، مستنديف عمى دعـ 
وحماية خصوـ وأعداء العمدة الذيف كانوا يخططوف لياًل نيارًا ليأتوا 
بالبديؿ الضعيؼ اليزيؿ المستسمـ ألوامرىـ، ليكوف حاكمًا مطيعًا ليـ 
ـ ولقراراتيـ ومنفذًا لمخططاتيـ الشيطانية التصفوية عمى حساب مصالحي

ومصالح منطقتيـ. ولكف العمدة وبالرغـ مف كؿ ىذه المؤامرات المحاكة 
ضده لـ يكف سياًل عمييـ، فيو يجيد المناورات والتكتيؾ والسباحة مع 
التيار وعكس التيار الجارؼ إذا لـز األمر ذلؾ، فتجارب الحياة 
والمؤامرات التي تعرض ليا في الماضي دعكتو وجبمتو، فأعطتو الكثير 

لخبرة والحنكة وكذلؾ الحكمة والصبر عمى الشدائد، فيو يعرؼ متى مف ا
ييادف ومتى ينازؿ بؿ ومتى يضرب بشدة، ولكف لكؿ جواد كبوة، فالعمدة 
بشر وليس رسوٌؿ يوحى لو، والرسؿ أيضًا كانت طريقيـ مميئة باألشواؾ 
والصعاب والمؤامرات والدسائس، لثنييـ عف رسالتيـ، فكيؼ بعمدة 

ىو مف البشر، وقدرتو عمى التحمؿ محدودة. وىكذا نجح المنطقة و 
مخططيـ التآمري ضده ىذه المرة، فدفع حياتو ثمنًا لدفاعو عف مصالح 
أىالي منطقتو. ففي إحدى األياـ وبينما كاف العمدة يستحـ مع مرافقيو في 
البحيرة، خرج عميو وبسرعة كبيرة التمساح الكبير الذي كاف يعيش في 

يرة، جاذبًا إياه وبدوف انتظار إلى داخؿ المياه في عمؽ مياه ىذه البح
البحيرة، ليمزقو بأنيابو الحادة، وليأكمو أكاًل لمًا، وبعد أف فرغ مف وليمتو 
الدسمة حط طائر صغير فوؽ رأسو، ثـ دخؿ جوؼ فكو ليبدأ بتنظيؼ 
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أسنانو مخفيًا معالـ جريمتو مف أنيابو البشعة. وبعد أف فرغ الطائر 
مف ميمتو، بدأ التمساح يصطنع الحزف، وأخذت عيونو المئيمة الصغير 

تسكب دموعيا باكية عمدة المنطقة، ومشيرًا بأصابع االتياـ إلى التماسيح 
األخرى التي كانت تعيش معو في البحيرة، بأنيا ىي التي قامت بقتؿ 

 اـ أىؿ البمدة وأصدقائوػمو، ميددًا إياىا في نفس الوقت أمػعمدة وأكػال
 ويؿ والثبور وعواقب األمور. بال

"إف غدًا لناظره والبحث عف المستور وفي انتظار كشؼ الحقائؽ واألمور 
 قريب". والعاقبة ستدور عمى الظالميف.

 
 يعسكش انشاطئ -غضج 

5/6/2017 
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 أتى انسُذط
 

السندس اسـ جميؿ، وىو مرغوب مف حيث المعنى في كؿ شيء 
الناعمة، وىو عكس اإلستبرؽ غير نسمع بو وقد اقترف بالمالبس 

المرغوب بو والذي اقترف تعريفو بالخشونة والثياب الخشنة المممس، وعمى 
ذلؾ يقاؿ في التشبييات المغوية وىو كالسندس في نعومتو واإلستبرؽ في 
خشونتو. والسندس اسـ جميؿ وناعـ يطمقو الناس دائمًا عمى األحجاـ 

د اإلناث الجميالت الناعمات الرشيقات الصغيرة، ويحبذونو كأسماء لمموالي
كالفراشات في جماليف وحراكيف ىبوطًا وعموًا عند الطيراف، أو الرسو 
بيدوء فوؽ أغصاف األشجار. وقد يكوف االختيار لالسـ في بعض 
األحياف غير دقيؽ ومنفر، وال يتطابؽ الموصوؼ مع الوصؼ، فيصبح 

 االسـ المذكور ىنا مجااًل لمتندر والنكات.
"أبو السندس" مقاتؿ عراقي األصؿ مف بالد الرافديف، مسقط رأس زعيـ 
العرب القائد صداـ حسيف، وقد التحؽ في صفوؼ الثورة الفمسطينية 
مندفعًا بحسو الوطني والقومي العروبي ليقاتؿ الصياينة الييود، الذيف 
سمع عنيـ في بالده بأنيـ اغتصبوا فمسطيف، فشردوا مف شردوا وقتموا مف 

تموا مف أىميا وشعبيا. فكتب التاريخ تَذكره بقضية فمسطيف المركزية، ق
وأرضيا السميبة وشعب فمسطيف المشرد والمضطيد، وىو ال زاؿ يقرأ 
ويسمع بأبيات الشعر التي أليبت حماسو حوؿ العروبة وحدود الوطف 
 العربي الكبير الذي ُسرقػت مف خارطتػو فمسػطيف، فيب لنجػدتيػا وىو يردد

   شدًا قوؿ الشاعر:من
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 غدافػاـ لبػمف الشػ  الد الُعرب أوطانيػب

 إلى مصر فتطواف  ومف نجػٍد إلى يمػفٍ 

أحاسيس العروبة تندفع متدفقة بعنفواف في كؿ جزء مف أجزاء جسمو وىي 
فمـ ينتظر طوياًل ليمتشؽ السالح سائرًا باتجاه بوصمتو  ،تكاد تنفجر

فمسطيف، أراد أف يقتؿ مف قتؿ شعب فمسطيف، ولذلؾ نزؿ وزمالؤه في 
دورية عسكرية اجتازت الحدود باتجاه فمسطيف، ليخوضوا اشتباكًا مسمحًا 

الصييوني الذيف اعترضوا طريؽ مسيرتيـ إلى  االحتالؿمع جنود 
استشيد مف رفاِؽ دربو وقتؿ مف قتؿ مف أعداء واستشيد مف  ،فمسطيف
قاًل بيف معتقالٍت أمنية تنم ،يصبح ىو رىف القيد واالعتقاؿول ،شعبو

فيناؾ في المعتقالت الصييونية وجد إخوًة لو  ،عديدة، لكنو لـ يكف غريباً 
 مف األسرى الفمسطينييف والعرب مف داخؿ فمسطيف وخارجيا قد سبقوه.

أكثر سنوات اعتقالو في معتقؿ بئر السبع "أبو السندس" أمضى 
رادتيـ ضد  الصحراوي مشاركًا إخوانو األسرى نضاليـ بأمعائيـ وا 
سجانييـ الذيف ما أرادوا ليـ غير القتؿ البطيء، فخاض معارؾ الجوع 

 والكرامة منتصرًا عمييـ.
ولماذا  ،ال أعرؼ مف أطمؽ عميو ىذا االسـ الناعـ ليصبح كنيتو الشييرة

كبيرتيف وصاحب الكفتيف ال ،وىو الرجؿ الطويؿ جداً  ،بي السندسسمي بأ
بؿ ؛ يف جدًا. وطوؿ قامتو ىذه لـ تجعمو خشناً والمتصمتيف بذراعيف طويم

ًا مف جميع ومحبوب ،فقد كاف بسيطًا جداً  ،قد تكوف ىي سبب بساطتو
ائمًا عمى . كاف صاحب نكتة وىو الحاضر دإخوتو ورفاقو في المعتقؿ
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في كؿ األوقات، دائمًا ما كاف يتفقده الجميع  ِئو في المعتقؿألسنة زمال
ويسألوف عنو، إذا تأخر عف الخروج إلى ساحة المعتقؿ وقت ساعة النزىة 

 إياه بحديثيـ، فيداعبيـ بنكاتو. ليداعبوه عند رؤيتيـ ،اليومية ولـ يشاىدوه
سألو ذات مرة أحد أصدقائو في معتقؿ بئر السبع عف مدينة بغداد، 

اصمة الخميفة أبو جعفر المنصور، وحاضرة ابنو ىاروف الرشيد.. قائاًل ع
لو لالستمتاع بحديثو الحمو الجميؿ.. يا أبا السندس قؿ لنا شيئًا عف 
مدينة بغداد؟؟ وقد أجابو أبو السندس عمى الفور: كبيرة كثير كثير بغداد 

أجابو يا رفيؽ. فسألو صاحبو مرًة أخرى عف عدد سكاف مدينة بغداد؟؟ ف
أبو السندس قائاًل: "كثير كثير جدًا جدًا"؟! فقاؿ لو صاحبو: يا أبا 

يعني قديش عددىـ؟؟ وما كاف مف أبي السندس إاٌل أف أجابو  السندس
قائاًل: يعني تقريبًا ثالثة آالؼ شخص!! فضحؾ صاحبو وضحؾ 

 الجميع. وعندئٍذ فيـ أبو السندس أف الرقـ الذي ذكره قميؿ جدًا جدًا.
اهلل عميؾ يا أبا السندس ما أروعؾ وأنت تتكمـ عف العراؽ وفمسطيف،  اهلل

وما أجمؿ وأحسف بساطتؾ وطيبة قمبؾ وصفاء روحؾ ونفسؾ. كاف 
يتحدث دائمًا عف حبو لفمسطيف كحبو لبالد الرافديف موطف الحسف 

 والحسيف، وعف حبو لمشييد ياسر عرفات كحبو لمشييد صداـ حسيف.
س أينما كنت حيًا حرًا أـ ميتًا شييدًا، ففمسطيف السند تحيو لؾ يا أبا

 استحقت منؾ الفداء فاستحققت مف شعبيا الوفاء.
 ئيعسكش انشاط -غضج 

7/6/2017 
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 عقيذج انتخهّف
 

الجيوش العربية في عقيدتيا وقوتيا، تصّنؼ عمى أّنيا جيوش 
صاحب نامية ال حوؿ وال قوة ليا إاّل بأمر سّيدىا وقائدىا المطاع األميف 

القرار المكيف كما يقاؿ عنو، وىي في عقيدتيا االنضباطية جزء ال يتجزأ 
مف جيوش العالـ الثالث المتخّمؼ في كؿ شيء، وتحتاج إلى المساعدة 
في كؿ شيء، ليس فقط في اإلدارة والتدريب، بؿ في القدرة عمى استخداـ 

عمى الخصـو السالح، وتقديـ الغذاء والدواء، والمشورة في كيفية السيطرة 
اإلرىابييف كما يّدعوف في تسميتيـ ليـ. وقديمًا عند بدء تشكيؿ الجيوش 
العربية بعد التحرر مف ربقة االستعمار إنجميزيًا كاف أو فرنسيًا بؿ حتى 
اإليطالي، لـ تكف تممؾ ىذه الجيوش شيئًا يمكف ذكره وتخميده كإنجاز 

وضعفيـ وتخاذؿ ليا.. حيث سقطت فمسطيف عمى أيدييـ لقمة حيمتيـ 
 بعضيـ.

في ىذه الجيوش كانت ظروؼ المجنديف إجباريًا صعبًة وقاسيًة جدًا، 
يضاؼ إلييا نوع المعاممة السيئة، والتدريب الُمشبع بألفاظ وشتائـ نابّية، 
شباع  ال بؿ الضرب والجمد ألتفو األسباب وبدوف أسباب، لغرض التمذذ وا 

ىذه الجيوش كاف بسيطُا ويفتقر السادّية. ويقاؿ أّف طعاـ المجنديف في 
ألدنى مقّومات النمو وتحمؿ مشاؽ التدريب، وفي الغالب كانت وجبة 
الغداء اليومّية وىي الوجبة الرئيسة عبارة عف طبؽ مف العدس شوربًة أو 
 مغمسًا، وبعض مف حبات البقوليات المطبوخة دوف احتوائيا عمى المحوـ.
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لميسوريف يدخموف الخدمة اإللزامية في ىذه الجيوش كاف أبناء األثرياء ا
اإلجبارية أسوة بأبناء عائالت الفقراء، إاّل إذا تّدخمت الوساطة والمحسوبّية 

مف ىذه الخدمة االجبارّية. أبناء األثرياء ىؤالء لـ تعتد أمعاؤىـ  إلعفائيـ
وال معداتيـ عمى مثؿ ىذه األطعمة الخشنة، فيـ مرفيوف ويعيشوف في 

تي ال تطعميـ أو تسقييـ إاّل ما طاب ولذَّ مف الطعاـ كنؼ عائالتيـ ال
والشراب.. وقد حصؿ في احدى المرَّات أف رفض أحد المجنديف مف 
ىؤالء تناوؿ طعاـ وجبة الغداء، وأعمف إضرابو عف الطعاـ، متحديًا أوامر 
لزوـ الطاعة وعدـ المعصية.. وقد جاءه الضابط آمر الكتيبة، وسألو عف 

عالنو االضراب؟ فأجابو ىذا المجند بأفَّ سبب رفضو الطعا ـ المقدـ إليو وا 
معدتو لـ تعتد إالَّ عمى أكؿ المحـو والزغاليؿ في وجبات الغداء، وىو لـ 
َيْعتد عمى تناوؿ األطعمة التي تقدَّـ ليـ داخؿ الكتيبة. وقد أجابو آمر 

 الكتيبة قائاًل لو: 
سآمر بتقديـ وجبة غداء حسنًا.. سأسألؾ سؤااًل واحدًا، إف أجبت عميو  -

 مكونة مف المحوـ لؾ يوميًا.
 فأجابو المجند.. نعـ.. تفضؿ إسأؿ.. أنا جاىز لسؤالؾ؟.

 حسنًا.. أيف توجد فائدة الزغاليؿ؟  -
 وبخبرة الواثؽ أجاب المجنَّد..

 نعـ.. سيادة الضابط.. في جمودىا. -
 وما كاف مف آمر الكتيبة إاّل أف قاؿ لو:

 أيُّيا المجند.حسنًا.. لقد صدقت  -
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وقد أمر بصرؼ وجبة غداء مكونة مف المحـ يوميًا، أو أف يقـو 
 بإحضارىا لو ذووه إلى مقر الكتيبة.

 لقد ذاع خبر ىذا المجند وما دار مف نقاش بينو وبيف آمر الكتيبة، وكيؼ
أمر لو الضابط بصرؼ وجبة الغداء الجديدة. وكاف ليذا المجند صديؽ، 

لمستوى العائمي، وقد عمـ بأمر قصة صديقو وما ولكنَّو ليس مف نفس ا
حصؿ معو.. فقرر أف يأخذ قرارًا ذاتيًا باالمتناع عف تناوؿ وجبات طعاـ 
الغداء اليوميَّة، مدَّعيًا بأف معدتو ال تتقبؿ الطبائخ المقدمة ليـ داخؿ 
معسكر الكتيبة، وىو أيضًا ال يحب أكؿ العدس ال تغميسًا وال شوربًة، 

فسو مف العدس بسبب كثرة ما تناولو منو في طفولتو حيث تعوؼ ن
وصباه. وتـ إبالغ الضابط آمر الكتيبة بأمر ىذا المجنَّد اآلخر الذي 
يرفض تناوؿ وجبات الطعاـ. فحضر إليو الضابط آمر الكتيبة مسرعًا 
ليطَّمع عمى أحوالو وسبب امتناعو عف تناوؿ وجبة الغداء المقدَّمة إليو؟؟. 

الضابط إلى ادَّعائو.. قاؿ لو بأنَّو سيسألو سؤااًل واحدًا، فإف وبعد استماع 
أجاب عميو بالشكؿ الصحيح فإنو سيأمر لو بوجبة غداء مكونة مف 

 المحوـ تصرؼ لو يوميًا.

كاف سؤالو لو حوؿ فائدة لحـو العجوؿ.. أيف توجد؟؟. وبسرعة الواثؽ مف 
 نفسو أجابو المجند قائاًل: 

 ضابط!!في جمودىا يا حضرة ال -
لـ ينتظر الضابط كثيرًا إلعطاء الجواب، وقد كاف يحمؿ بيده سوطًا 
جمديًا، فجعمو يالمس جمده، محركًا إياه يمينًا ويسارًا وفي كؿ االتجاىات 
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نحو جسد ىذا المجند المسكيف، طالبًا مف حراسو أيضًا أف يوسعوه ضربًا 
 حتى احمرار جمده. قائاًل ليـ:

حرقوه، وفي الزنزانة أعقاب السجائر اياط أليبوه، وبباألصفاد أوثقوه، وبالس
، وعف النور احجبوه، وعف الطعاـ امنعوه، وبماء الصرؼ الصحي اقدفوه

 غسموه، فيو كذَّاب وىذا مصيره، ألنو شٌر عمى البشر والشجر والحجر.ا

 
 يعسكش انشاطئ -غضج 

29/7/2017 
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 َكشاٌ األصىل
 

وصباه وبعضًا مف سنوات سويمـ شاب بدوي يافع، عاش طفولتو 
شبابو في كنؼ البادية، التي أليبت جسده النحيؿ بحرارتيا ولّوحت 
شمسيا وجيو فجعمتو يكتسو سمارًا، وعّممتو الصبر والشّدة، فأصبح مف 
الذيف يتحّمموف البأساء والضّراء. كاف مفعمًا بالحيوّية وشغوفًا بحبو لركوب 

ثروة الصحراء ونعمتيا، حتى الخيؿ، ورعي األغناـ والماعز واإلبؿ، 
عرفتو البيداء التي تّربى فييا عمى حب الوالديف وطاعتيما، والتواضع في 
الجموس أماـ الكبير، والوالء لمعشيرة والقبيمة، وااللتزاـ بتنفيذ قرارات شيخيا 
المطاع، حتى لو كاف طمبو غير مستطاع. واالعتزاز بجذور العائمة 

 بط األصيمة والنبيمة.والقبيمة، حيث تتجّسد الروا

لـ يْدر في خمد سويمـ يومًا، أّنو سيكوف خارج حدود ىذه المممكة 
الصحراوّية التي تختمؼ حياتيا عف حياة أىؿ الحضر في المدينة. فحياة 
أىؿ المضر في الصحراء وما يرتبط بيا مف عادات وتقاليد ووالء، وحيث 

واستنشاؽ اليواء  رعي البعير، وركوب الحمير، والميو وراء الطيور،
المنثور ببقايا روث الحيوانات والبذور، ليي حياة صعبة وقاسية حقًا، وال 
يتحّمميا إاّل مف تجّمد عمى عيشتيا، ولـ يكف ىو ليعتقد أيضًا بأّنو 
سيستبدؿ يومًا ما ركوب الجماؿ والبغاؿ، ولبس األسماؿ والسير بدوف 

حشو بالبنطاؿ، وربطة نعاؿ، ولبس القميص ذو األكماـ واألزرار والم
العنؽ المشدودة عمى الّرقبة الممدودة، وركوب السّيارة والطّيارة، والسير في 
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ركب الحضارة، والسكف في قصور وعمارة. فالجمؿ كاف صديقًا لو، ولـ 
يتصور يومًا بأّنو سيتركو ويتخّمى عنو، متجاىاًل أو نابذًا إّياه، وكأّنو 

 جيب. مريض بداء معٍد ولمدواء غير مست

ارتباط سويمـ بالجمؿ وصداقتو بو انتقمت إليو عبر أجداده وآبائو. وكاف 
بيت الشعر أيضًا مرقده وخير سكف لو، ويعتّز بسكناه كما يعتّز الفالح 
ابف القرية بالسكف في البيت المجبوؿ بالطيف، والمسكوف بالماعز واألغناـ 

لسكناه حكاية قيمة، و  والحمير واألبقار، ومؤونة خزيف الدار. فمبيت الشعر
البادية. حيث قيؿ فيو الشعر الخالد.. وخمد التاريخ في  اعتزاز عند العرب

قبيمة ُكميب،  فيو قوؿ البدوية.. ميسوف بنت بحدؿ الكمبية، ابنة شيخ
وزوجة الخميفة األموي معاوية بف أبي سفياف مؤسس الدولة األموية، فقد 

قصرًا يطّؿ عمى غوطة دمشؽ كانت ذات جماؿ خاّلب.. أسكنيا معاوية 
المعروفة بجماؿ طبيعتيا. وبالرغـ مف حياة الترؼ التي عاشتيا في 
القصر، فقد اشتاقت إلى حياتيا في البادية. وقالت أبياتيا المشيورة، 

 والتي كانت سببًا في طالؽ معاوية ليا حيث أنشدت في حياة البادية:

 إلػّي مف قصػػٍر منيػػؼ أحبّ           لبيػت تخفػػؽ األريػػاح بػػو  

 أحّب إلػّي مػف لبس الشفوؼ           ولبػس عبػاءة وتقػػر عينػي

 وأكؿ كسيػرة مػف ِكسر بيتي          أحػّب إلّي مػف أكؿ الّرغػػيؼ

 أحػّب إلػّي مػف نقػر الدفػوؼ    وأصػوات الّريػاح بكؿ أمػػجّ 

 أحػّب إليَّ مػػػف قػػط أليػػػػؼ     وكمب ينبػح الطػػرَّاؽ دونػػي
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 وخػرؽ مػف بني عمي نحيؼ         أحػّب إلػّي مػف ِعمج عػنػػوؼ

 خشونة عيشتي في البدو أشيى    إلى نفسي مف العيش الظريؼ

 فحسبي ذاؾ مػف وطف شريػؼ   فما أبغي سػػوى وطني بديػالً 

كبرت أحالمو لقد شّب سويمـ عمى ثقافتو البسيطة، ومع مرور الزمف 
وطموحاتو، فحّدث والده الذي كاف مفعمًا بآماؿ ابنو سويمـ، عف رغبتو 
بالسفر لمعمؿ في أستراليا حيث إمكانية توفر بناء مستقبؿ لو يختمؼ عف 
مستقبؿ حياة البادية، والتي ال يتجاوز طموح تطمعاتيا أكثر مف رعي 

المتوفرة لرعي قطعاف األغناـ والماعز واإلبؿ، وزيادة مساحات الكأل 
بميـ!! وقد كاف لو ما أراد، فسافر إلى بالد أصحاب العيوف  أغناميـ وا 
الزرقاء كما يحمو ألىؿ البادية إطالؽ ىذه التسمية عمى سكاف ىذه 

 البالد.
كاف نابغًا ونشطًا، فما أف حّطت قدماه أرض ىذه البالد الجديدة حتى 

ء الوالديف لو بالتوفيؽ دـ مف دعارزقو اهلل بالعمؿ والخير الوفير القا
الممزوج بإيماف العقيدة السميمة، فقد عمؿ بجد في جميع األعماؿ الّشاقة 
منيا والخفيفة، حتى استطاع أف يكّوف ثروة مالّية، قّرر عمى إثرىا شراء 
ـّ أراد أف يقترف بفتاة أسترالية عمى  شقة سكنية لو وسيارة رباعية الدفع، ث

فظ عمى طبيعتو البدوية الّسميمة التي ورثيا عف غير ما أراد لو والده المحا
اآلباء واألجداد. وقد كاف لسويمـ ما أراد، حيث تزّوج مف فتاة باسمة 

وزرقة مياه البحر  ،ينكسؼ الظالـ مف رؤية جماليا ،الثغر، ىيفاء شقراء
عيونيا، وطالء الذىب في شعرىا المسترسؿ، والكنار يصدح مف  في
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الياسميف تخرج مف أنفاسيا، وعود الخيزراف يمؼ شفتييا، ورائحة الفّؿ و 
قدىا، وطائر الكركز يحاكييا في مشيتيا. فسعد بطمتيا ىذه، وأصبح 

 يعيش معيا في عالـ آخر مف المتعة في الحياة.
لـ تسأؿ ىي عف أصولو عندما أحّبتو فيي لـ ييميا سوى حّبو ليا، فيو 

فقد خمب مشاعرىا مف ذوي البشرة السمراء الجاذبة لفتيات الغرب، 
األنثوية الطاغية في أعمى درجاتيا، وكاف دائمًا ما يقوـ بمصاحبتيا في 
ياىا في طرقات  نزىات يومّية برّية وبحرّية، صباحّية ومسائّية.. يتجوؿ وا 
وشوارع العاصمة وأحيائيا الراقية، ومراكزىا التجارّية.. ويطوؼ في مدف 

بأجوائيا ولُيسر عينيو ليستمتع ة الجميموقرى وأرياؼ ىذه البالد الجديدة 
حدى األياـ وبينما ىو يسير إومناظرىا الخاّلبة. وفي بجماؿ معالميا 

ّياىا بسيارتو عمى  حدى الطرؽ السريعة متأماًل جماؿ طبيعتيا الخاّلبة إوا 
ووديانيا وأنيارىا الممتعة التي تسر الناظريف إلييا. ىذه الطبيعة التي كاف 

وردة والقادمة مف شبو الجزيرة العربية دورًا كبيرًا في لإلبؿ العربية المست
تعميرىا، حيث حممت ىذه الجماؿ األثقاؿ واألحماؿ في الطرؽ الوعرة 
التي ما كاف لإلنساف األسترالي أف يبمغيا إاّل بشّؽ األنفس. ىذه الجماؿ 
ـّ االستغناء عف خدماتيا  التي كاف ليا األىمية الكبرى في ىذه البالد، ت

ًا، وذلؾ بعد النمو والتطور الحضاري والعمراني الذي شيدتو ىذه مؤخر 
ـّ إحالة  البالد في اآلونة األخيرة، حيث ظيرت وسائؿ النقؿ الحديثة، فت
ىذه الجماؿ لمتقاعد المبكر لعدـ حاجة األسترالييف إلييا، ال بؿ أّنيـ قاموا 

كثر بقتميا في بعض األحياف لمتخمص مف بعض شرورىا وأذاىا، حيث ي
 فػى ذلؾ ممػػترتب عػػا يػػػخيفة ومػػػعة المػػسريػػطرقات الػػعيا لمػػا وقطػػازىػػتيػػاج
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 حوادث تزىؽ األرواح.
، حيث المساحة ىذه تو كعادتيما في رحمتو البريةجلقد خرج سويمـ وزو 

حدى الطرقات السريعة، إفي  الدولة القارة، وبينما ىو سائر الكبيرة ليذه
إشارة ضوئية مرورّية حمراء لتقاطع أحد الشوارع الرئيسة،  عندتوقؼ 

وخالؿ توقفو مّر مف أمامو قطيع مف الجماؿ التي أرادت اجتياز ىذا 
الطريؽ السريع بالقرب مف المفترؽ، وخالؿ فترة انتظاره عمى الشارة 
المرورية حاوؿ أحد الجماؿ التوقؼ في منتصؼ ىذا المفترؽ، مما أّدى 

وازدحاـ شديديف في حركة المرور، وعند ذلؾ نظر إلى حدوث شمؿ 
ـّ أشار إلى زوجتو  سويمـ إلى ىذا الجمؿ مصطنعًا الدىشة واالستغراب، ث

 األسترالية قائاًل ليا باإلنجميزية:

What is This?  ما ىذا"؟؟" 

وقد أراد بسؤالو ىذا أف يظير لزوجتو جيمو بيذا المخموؽ الغريب، الذي 
 اتو سابقًا. وقد أجابتو زوجتو قائمة لو:لـ يكف قد رآه في حي

This is Camel "ىذا جمؿ" 

 فقاؿ ليا: بأّنو لـ ير مثؿ ىذا الحيواف مف قبؿ في حياتو إطالقًا! 

كاف الجمؿ ال يزاؿ واقفًا في وسط مفترؽ الشارة الضوئية، يسترؽ السمع 
لزوجتو، وما كاف منو إاّل أف تحرؾ صوب سيارة  إلى حديث سويمـ

سويمـ، حيث كاف شّباؾ باب السّيارة مفتوحًا، فأدخؿ رأسو جوؼ الشّباؾ 
دافعًا برقبتو المحنّية الطويمة تجاه رأس سويمـ، الذي ىالو ما رآه مف 
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اقتراب رأس الجمؿ منو ومالمستو لجسده ورأسو، حيث نظر إليو نظرة 
ـّ أخذ ييّز رأسو بعد أف اغرورقت عيناه بدموعو التي  إمعاف وتفحص ث

ـّ قاؿ موجيًا كالمو لسويمـ:  انسكبت عمى وجيو ث

 )ولو يا سويمـ.. عامؿ حالؾ مش عارفني(!!.

ـّ انقطع عف الكالـ متنيدًا قبؿ أف يكمؿ قولو:  ث

"وكماف عامؿ حالؾ أجنبي أماـ زوجتؾ يا عديـ األصوؿ.. يا عيب 
طي.. ىؿ غّرتؾ عيشة الحضارة وركوب الشـو عميؾ.. خسئت يا وا

السّيارة والطّيارة فجعمتؾ تستعر مني وال تعرفني؟!. ألـ يطمؽ عمّي أجدادؾ 
في البادية اسـ سفينة الصحراء يا ابف الصحراء؟! ألـ أكف يومًا مف األياـ 
رفيؽ دربؾ ودرب آبائؾ وأجدادؾ عمى مدار التاريخ..؟! ألـ أكف ماضيكـ 

حت أنا حاضركـ المنبوذ؟!. أليس أنا الحيواف الذي األصيؿ، واآلف أصب
وقد ارتبط  ،ورد اسمو في القرآف الذي أنزؿ عمى نبّيؾ محمد بمغة الضاد

اسمو باإلنساف العربّي الذي سكف البادية وانطمؽ منيا يدعو لنشر رسالة 
خواني مف البغاؿ  اإلسالـ الّداعية لممحبة والسالـ؟! ألـ يّسخرني اهلل وا 

لخدمتكـ وحمؿ أثقالكـ وأمتعتكـ إلى أماكف لـ تكونوا أنتـ ببالغييا  والحمير
إاّل بشّؽ األنفس، وذلؾ لتخفيؼ المشقة والتعب عنكـ؟!. ألـ يعرؼ 
الجميع بأّنني الوحيد الذي أتحّمؿ شيرًا مف الصياـ والسير في الصحراء 
دوف غذاء وماء، ودوف شعور بآالـ الجوع والعطش وثقؿ األحماؿ؟! ألـ 
تركب أنت ظيري وسنامي في صباؾ قبؿ أف تأتي إلى ىذا العالـ الجديد 

 وتعمف براءتؾ مّني؟! 
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أال عرفت اآلف مف أنا يا قميؿ األصؿ والفصؿ، يا ناكر المعروؼ 
 واإلحساف.. يا جباف.. تفوه عميؾ وعمى حضارتؾ. 

عند ىذا الحّد مف الكالـ المؤثر لمجمؿ، أطبؽ الصمت عمى الجميع، 
ت زوجة سويمـ األسترالية الشقراء فاىيا مف ىوؿ ما سمعت، حيث فغر 

ودوف أف تنبس شفتييا بكممة واحدة. ليخرج الجمؿ بعد ذلؾ رأسو الكبير 
مف داخؿ السّيارة، ليخبط بو زجاج السّيارة األمامي بغضب ولساف حالو 
يقوؿ: وداعًا.. وداعًا.. أىمي.. أحّبتي وأصدقائي.. إخواني في البادية.. 

سقط عمى األرض مغشيًا عميو، بعد أف تّمطخ جسده بالدماء، دوف أف ثـ 
لى األبد.  يرفع رأسو وا 

 نعـ تخّمى عنو الجميع مثؿ ما فعؿ معو أصحاب العيوف الزرقاء الذيف
تخّموا عنو بعد أف استفادوا مف قوة تحممو وجّمده.. وىـ اليوـ يطاردونو 

يشكؿ إزعاجًا ليـ ولحضارتيـ ليقتمونو ألّنو في نظرىـ أصبح عبئًا عمييـ و 
اآلثمة المزيفة في عالـ العولمة القائـ عمى النيب والشر  الالأخالقية

والتدمير. وىا ىو الرجؿ العربّي المنبير بحضارة غيره ينكره وأصبح ىو 
اآلخر ال يعرفو ألّنو أصبح يستمذ ركوب السّيارة والطّيارة والسفينة العّبارة، 

ارة، بعد أف مّف اهلل عمييـ بنعمو الكثيرة والماؿ والسكف في القصور المخت
أنت الذي تميث خمؼ الجشع والمغانـ.. . ولكف اسمع يا ابف آدـ الوفير

لو دامت متعة الحياة لغيرؾ ما جاءت إليؾ.. فالدنيا فانية واآلخرة باقية 
 فاغتنـ آخرتؾ وتزّود ليا. وفي القصة عبرة يا أولي األلباب. 

 يعسكش انشاطئ - غضج

1/8/2017 
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 راتيح اعتقال
 

كاف الموقؼ رىيبًا والوضع صعبًا.. ففي حوالي الساعة الثالثة 
ـ أصبحت قيد 8/2/1470والنصؼ تقريبًا.. مف يوـ الخميس الموافؽ 

األسر، بعد أف طوقت معصمّي القيود.. فعمدت أسيرًا وحشرت حشرًا 
قسريًا.. إنيا لحظات ال يمكف طردىا مف ذاكرتي.. فقد حصؿ أف اشتبو 

ييود مف مدينو عسقالف "المجدؿ" بكيس بالستيكي تـ بعض المارة مف ال
حدى حاويات القمامة الصغيرة إقذفو مف قبمي حسب ادعائيـ داخؿ 

بجوار كشؾ لبيع بطاقات يانصيب مراىنات كرة القدـ "سبورت توتو" في 
وسط المنطقة التجارية بالمدينة.. وعمى وجو السرعة تـ االتصاؿ بمركز 

بدورىا وعمى الفور بحجز كؿ عربي تواجد شرطة المجدؿ والتي قامت 
بالقرب مف ىذا المكاف.. حيث تـ إغالؽ منافذ المكاف وتطويقو.. وىكذا 
وجدت نفسي واحدًا مف المحجوزيف، وتـ أخذي عمى وجو السرعة إلى 
مركز شرطة المجدؿ.. وىناؾ أوسعت ضربًا دوف أف أعترؼ بالرغـ مف 

كالشبح والضرب بالبساطير عمى تنوع أساليب التحقيؽ التي مورست معي 
منطقة القفص الصدري إلى جانب المكـ والشد والبصؽ وضرب الرأس 
بالحائط.. مرورًا بربط أقداـ األرجؿ باألحباؿ والضرب بشدة عمييا.. 
وانتياًء بحشري داخػػؿ خزانػة أدوات صغػػيرة جدًا ثـ دحػرجتػي مف فوؽ 

أف تـ قذفي في زنزانة مكثت  الساللـ الحجرية، دوف أي نتيجة تذكر. إلى
فييا حتى الساعة العاشرة مساًء. حيث حضرت مخابرات غزة ممثمة بأبي 
غزاؿ وأبي فؤاد وأبي منير إلى مركز شرطة عسقالف والتي بدورىا 
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استدعتني لالستجواب وأثناء إخراجي ليذا االستجواب الجديد عرجوا بي 
زنزانة.. واعتقدوا بأف عمى شاب يمبس بموزة حمراء كاف قد تـ حشره في 

لو عالقة معي، وعندما قمت ليـ بأنني ال أعرفو، أشبعوني ضربًا ولكمًا 
وبصقًا مرة أخرى.. وقد حاوؿ طاقـ رجاؿ المخابرات استخداـ أساليب لينة 
في بداية التحقيؽ واّدعوا بأنيـ ال يضربوف.. وقد سألوا عف سبب تواجدي 

تظر حضور األتوبيس لالنتقاؿ في المكاف، حيث أجبتيـ بأنني كنت أن
إلى موقؼ سيارات غزة، حيث كنت قد عممت عند شخص يممؾ معمؿ 
لمرخاـ بالقرب مف محطة إطفائية المجدؿ، وذلؾ لتحميؿ وتفريغ أحجار 
طوب البناء. ولكف عندما فشؿ أسموبيـ، اّدعوا بأنني تنظمت عند دراستي 

ـ أساليب قاسية أىميا في جامعة بيروت العربية بمبناف، وبدأوا باستخدا
الضرب عمى الرأس والحنجرة والضغط عمى الخصي. ولكف دوف تحقيؽ 
أية نتيجة تذكر. فغادروا المكتب بعد أف طمبوا مف رجاؿ شرطة المجدؿ 
تحويمي إلى غرؼ التحقيؽ في سجف عسقالف. حيث نقمت إلى ىناؾ في 

وفي  وضع ال أحسد عميو مف األلـ والتعب واإلرىاؽ الذي أصابني.
المػػكاف الجػػديد لـ يتػػـ ضػػربي حيػػث كاف ماخورًا لمتجسس يضـ في ثناياه 
شبابًا تساقطوا ورضوا عمى أنفسيـ أف يكونوا مصيدة لمرجاؿ المناضميف. 

وأعتقد  -إال أف وجودي في ىذا المكاف لـ يطؿ حيث نقمت بعد ساعات
خر اعتقدت في سيارة مغمقة إلى مكاف آ -أف الوقت كاف منتصؼ الميؿ

أنو سجف غزة، وذلؾ بعد أف تـ لؼ عينّي ورأسي بغطاء "كيس". وقد 
حاوؿ نزالء الماخور مف العمالء معرفة واستيضاح ما حصؿ معي.. 
نسيت أف أذكر بأنو وأثناء خروجي مف الزنزانة إلى المكتب الذي تواجد 
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فيو رجاؿ المخابرات، كاف بعض الشيود مف الييود ينتظروف ويسجموف 
اداتيـ.. وعندما شاىدني بعضيـ أشاروا بِحدة باتجاىي ُمدعيف بأنني أنا إف

الذي قمت بوضع الكيس البالستيكي الذي كاف يحتوي في ثناياه عمى 
عبوة ناسفة تـ تفجيرىا، حيث سمع صوت االنفجار جميع سكاف المجدؿ 
بما فييـ أنا. مرة أخرى نسيت أف أذكر بأف رجاؿ مركز شرطة المجدؿ 

أنني الشخص الذي وضع العبوة التي  ادخالي إلى المركز اّدعو وعند إ
أشير، حيث  موقؼ العماؿ بالمدينة قبؿ حوالي ستةانفجرت بالقرب مف 

. ولكنيـ أفرجوا عنا جميعًا عاماًل آخراً  خمسيفعتقمت مع حوالي اكنت قد 
ساعات مف الحجز، وذلؾ بعد إجراء بعض الفحوصات  بعد ست

 أيدينا. وقد نفيت ىذا االتياـ أيضًا. الكيميائية عمى كفات
عند وصولي إلى سجف غزة، تـ تسجيؿ قيودي مف قبؿ إدارة ىذا السجػػػف، 
وُسحبػػػت عمى الفور بواسطة سجػاف كانوا ينادوف عميو "يوسؼ إدري" أو 
ِقدري، حيث سممني إلى مسؤوؿ مخابرات التحقيؽ آنذاؾ ويدعى "أبو 

التحقيؽ الذيف حضروا معو إلى مركز  غزاؿ"، وكاف يجمس بجواره رجاؿ
عسقالف. وبدأ ىؤالء التحقيؽ معي فورًا، حيث تـ استخداـ كؿ األساليب 

 القاسية والعنيفة معي، بعد أف لـ تفمح أساليب التحقيؽ اليادئة.
ووجدت أيضًا أنيـ كانوا قد أجروا عممية تفتيش أمني دقيؽ في البيت، 
كما تـ إحضار أخي األكبر مني إلى السجف، وحاولوا الضغط عميو 
ليطمب مني االعتراؼ إف كنت عممت شيئًا ولكف دوف جدوى.. كما 
أحضروا معيـ بعض األسالؾ والبطاريات الكيربائية وأكواع المواسير 



75 

ا بأنني كنت استخدميا في صنع العبوات الناسفة، وتـ الحديدية واّدعو 
جباري عمى الكالـ بيذا الشكؿ، ح يث وضع بعض ىذه المواد في فمي وا 

مُت عف سبب وجود ىذه المواد في يبدأ الضرب بعد ذلؾ. وعندما سئ
البيت؟؟ قمت ليـ بأنو ال يخمو بيت عربي مف ىذه المواد. ُىددت أيضًا 

ى السجف كوسائؿ لمضغط عمّي ولكف دوف بإحضار والدتي وأختي إل
جدوى. بعد ذلؾ تـ قذفي في حماـ صغير، وُتركت تحت "ُدش" المياه 
الباردة في ىذا الشير البارد لمدة ثالث ساعات، وكضغط إضافي عمّي 
تعابي. وبجوار  كاف يتـ رشي بخرطوـ مياه مف الخمؼ مف أجؿ إرىاقي وا 

معتقؿ لدييـ عرفت الحقًا بػأف اب شالحماـ وجدت أنيـ قاموا بتكميـ وربط 
وىػػو مناضؿ صمب قبضاي (.. الخورواسمو )محمود لقبػػو "الفحػػؿ" 

مدينة غزة.. منطقة الصبرة. وقد تـ ربطو في المواسير، يسكف ومخضـر 
اتي طالبًا مني حيث كاف مكممًا باألكياس. وكاف بدوره حاوؿ رفع معنوي

ف يعرفني. وبعد إخراجي مف صمد.. دوف أالصمود بقولو لي اصمد.. ا
وجدت أف مالبسي التي وضعتيا عمى باب الحماـ قد أخذت مف الحماـ 

مكانيا فخرجت مف دونيا، حيث أخذني أحد الجنود الذيف كانوا يعمموف 
حراسًا في قسـ التحقيؽ إلى ضابط المخابرات )أبو غزاؿ( والذي كاف نائبًا 

فأجبتو  ؟ت بتمعب حديدلمدير مخابرات غزة، حيث سألني قائاًل: أن
صحيح.. وقد كاف ىذا المحقؽ مربوع الجسـ وذو بنية رياضية قوية وىو 

بعض الشيء، وقد أشقر الموف ويميؿ إلى ما دوف المتوسط في الطوؿ 
مدعيًا بأنيـ سيرفعوف عمى وضع العبوة الناسفة االعتراؼ  منيطمب 

ـ وأصررت إال أنني لـ أتجاوب معي ..عني التحقيؽ في حاؿ اعترافي
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عمى اإلنكار والنفي. استمر الوضع معي عمى ىذا الحاؿ مف الضرب 
والشبح والضغط عمى الخصي ولؼ الرأس والحنجرة والصدر عمى الرأس 

بواسطة ثالثة أكياس متعفنة ووضعيا جميعًا فوؽ الرأس حتى مساء يـو 
الجمعة، حيث تـ إنزالي إلى الزنزانة وتـ وضعي داخميا منفردًا، حيث 

قيت فييا حتى مساء يوـ األحد أي مدة يوميف، حيث تـ إخراجي ونقمي ب
بواسطة سيارة "زنزانة"، إلى سجف عسقالف مرة أخرى. أي إلى غرؼ 
المصائد "العمالء" وىناؾ تـ وضعي مف قبؿ مسؤوؿ التحقيؽ في ىذا 
المكاف واسمو "أبو ىاروف" في غرفة تواجد بيا أحد العمالء أعرفو جيدًا، 

ف جارًا لنا وكنت أعرؼ أنو معتقؿ عمى قضية مدنية، وحاوؿ كاف يسك
ىذا الشخص معرفة قضيتي وتوريطي باالعتراؼ عمى العبوة الناسفة 
حيث اّدعى أنو يوجد في الغرفة المجاورة أشخاص مناضموف ىـ أعضاء 
في المجنة المركزية لمسجف، ويجب إبالغيـ بكؿ شيء حصؿ معي 

يس لي أي عالقة بالنضػػاؿ أو بػػأي تنظيػػـ، لمساعدتي وقد أبمغتو بأنني ل
ر، ترقبت وقػػد أمضيػػت فػػي ىػػذه الزنزانة ليمة طويمة شعرت كأنيا الدى

التي انتظرت رؤيتيا مف فتحة في سطح خالليا بزوغ شمس الفجر 
السقؼ، حيث لـ يكف لمزنزانة شبابيؾ. وعند ساعات الظير تـ نقمي إلى 

اجد بيا ثالثة عمالء آخريف عرفت بأسمائيـ الغرفة المجاورة والتي تو 
الحقًا وال داعي لذكرىـ احترامًا ألسماء عائالتيـ. وقد قاؿ لي ىؤالء 
األشخاص بأنيـ معزولوف مف قبؿ إدارة السجف.. وجميع ىؤالء تمت 
تصفيتيـ في وقت الحؽ بعد خروجيـ مف السجف. وأثناء تواجدي عندىـ 

ف إذ تـ االعتداء عمى أحد كانت قد حصمت مشكمة في سجف عسقال
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السجانيف مف قبؿ أحد المناضميف في السجف المركزي. ودوَّت عند ذلؾ 
صفارات اإلنذار. فاستغؿ ىؤالء العمالء المشكمة وأحضروا كبسولة رسالة 

تضمنت فحوى المشكمة التي  ؛اّدعوا أنيا ىربت إلييـ مف داخؿ السجف
مف قبؿ المجنة حدثت، وطالبتيـ الرسالة التي قالوا بأنيا أرسمت إلييـ 

حصوؿ عمى بعض المعمومات عف قضيتي، حيث لا ؛المركزية في السجف
ي ال ػػػ: أننيـػػػت لػػمػػت وقػضػػد رفقُطمب مني كتابة ما حصؿ معي و 

 ىضاؿ أو بأي تنظيـ أو حتػػي بالنػػل القةػػع
 بأية عممية، وأنني مجرد عامؿ كنت عائدًا مف عممي لحظة اعتقالي.

بعد ذلؾ وتحت التيديد والوعيد طمبوا مني أف أقـو بكتابة رسالة أذكر فييا 
بأنني أنا الذي قمت بوضع العبوة الناسفة، وعندما رفضت ذلؾ، حصؿ 

لؾ عػراؾ بيني وبينيـ وقاموا بتيديدي بواسطة شفرة حالقة. وعمى أثر ذ
تدخمت شرطة السجف، وسحبت أحدىـ حيث سمميـ الورقة التي كنت قد 
كتبت فييا بأنني كنت أعمؿ بمعمؿ لمرخاـ، وأف وجودي في مكاف 
االنفجار كاف لركوب األتوبيس لالنتقاؿ إلى مكاف موقؼ سيارات غزة، 
وأنني لـ أكف أحمؿ بيدي أي مظروؼ ما عدا معطؼ خفيؼ كنت أضعو 

تـ إعادة ىذا الشخص العميؿ إلى الزنزانة، أخذ ييدد  عمى كتفي. وعندما
ويتوعد قائاًل: بأنيـ لف يقبموا بعد اآلف أحدًا يتـ جمبو إلى زنزانتيـ، وأنيـ 
أي المخابرات يقوموف بإحضار الجواسيس إلى غرفتيـ لمتجسس عمييـ. 
وفي ىذا الوقت تـ إخراجي مف زنزانتيـ، حيث نقمت إلى الزنزانة األولى 

كاف يتواجد بيا العميؿ األوؿ الذي ىو جار لنا، والذي حاوؿ بدوره  التي
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معرفة ما حصؿ معي عندىـ.. وبعد ذلؾ تـ طمب ىذا الشخص لمسؤوؿ 
المخابرات "أبو ىاروف"، حيث عاد إلى الزنزانة باكيًا ومدعيًا بأف ىؤالء 
األشخاص ىـ عمالء، وقاؿ بأنو كاف قد أخبرىـ ببعض األمور والقضايا، 

جد بأنيـ قاموا بإيصاؿ كؿ ما قالو ليـ إلى مسؤوؿ المخابرات في لي
زنازيف معتقؿ عسقالف "أبو ىاروف". ومف جانبي رفضت اّدعاءه ىذا 
وقمت لو بأف ىؤالء األشخاص مناضموف وال أسمح لو بالتكمـ عمييـ. 
وىكذا تخمصت مف خطر الوقوع في مصيدة شباكو القاتمة، حيث كػاف 

وصفيػػـ بالعمالػػة أف يعػػرؼ إف كنػػت قػػد عػػرفت بأف  ييػػدؼ مػػف وراء
ىؤالء عمالء أـ ال؟!.. وبعد ذلؾ تـ إخراجو مف الزنزانة إلى غرفة 
العمالء المجاورة، وقد اّدعى بأنو ذاىب إلى سجف "أبو كبير" لوجود 
قضية جديدة عميو. وبعد خروجو مف زنزانتي طمبني مسؤوؿ التحقيؽ 

ليوجو لي بعض األسئمة واالستفسارات.. ليبمغني بعد ىناؾ "أبو ىاروف" 
ذلؾ بأنو سيقوـ بعرضي عمى جياز فحص الحقيقة "الكذب"، وذلؾ بعد 

 أف تيدأ آالـ القفص الصدري عندي، حيث كنت أشكو مف شدة اآلالـ.
استمر وجودي في ىذا المكاف لمدة أسبوع، تـ بعدىا نقمي إلى سجف غزة 

منتصؼ الميؿ، حيث كانت األجواء تشير إلى المركزي، الذي وصمتو بعد 
حالة مف االستنفار لدى جياز المخابرات، نتيجة لما حصؿ في نفس 
اليوـ، حيث كاف قد ُقتؿ جندياف إسرائيمياف مف جراء إلقاء قنبمتيف يدويتيف 

 ة جريئة.. وقد شاء اهلل أف ألتقيعمى دوريتيف لمجنود في عممية مزدوج
لعممية البطولية الجريئة داخؿ الزنزانة بعد ااألخ الذي نفذ ىذه مع 

حمس.. مف مدينة رياض رجب مناضمة واسمو.. اعتقالو، وىو مف عائمة 
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غزة.. منطقة الشجاعية، وىو اآلف صديؽ حميـ لي. وبعد إدخالي غرفة 
إدارة السجف ومخزف المالبس، تـ استبداؿ مالبسي الشخصية بمالبس 

التي كاف يتواجد  17السجف المميزة، وتـ وضعي بعد ذلؾ في زنزانة رقـ 
فييا أربعة أفراد، إضافة إلى وعاء البوؿ "الجردؿ" ذو الرائحة الكريية 

ذي كاف يرقد في زاوية الزنزانة، وذلؾ عمى الرغـ مف صغر مساحتيا ال
( مترًا مربعًا. وقد شعرت خالؿ وجودي في 1,5×(2,5التي ال تتجاوز 

الزنزانة بأنو تـ نسياف أمري، فمـ أطمب لمتحقيؽ ولـ يحدث معي شيء، 
ولكنني لـ أكف مرتاحًا نفسيًا.. فالمثؿ الشعبي يقوؿ )إلمي في بطنو عظاـ 

 بتحسسيا(.
زارني خالؿ ىػػذه الفتػػرة وفد مف منظمة الصميب األحمر الدولي، حيػػث 
اشتكيػػت ليػػـ حالػػي الػػذي شاىػػدوه، مما جعميـ ييتموف بوضعي وتكثيؼ 

 معي.الذي تـ زيارتيـ لي ورفع شكوى ضد قسوة التحقيؽ 

استمر وضعي عمى ىذا الحاؿ حتى انتياء الفترة األولى مف الحجز 
. تـ إيقافي بعد ذلؾ أماـ قاضي اً يومخمسة عشر إللزامي وىو مدة ا

صبت لو طاولة لمحكـ في ممر الزنازيف، والذي بدوره وجو لي عسكري نُ 
تيمة االشتباه بقيامي بوضع مادة مشبوىة في سمة لمميمالت. وأمر 
 بحجزي لمدة شير عمى ذمة التحقيؽ. ليتـ بعد ذلؾ إعادتي إلى الزنزانة.

ى ىذا الحاؿ إلى ما قبؿ انتياء مدة التوقيؼ بستة أياـ، بقيت عم
فاستدعيت لعرضي عمى ماكنة الكذب أماـ كبير المحققيف واسمو "أبو 
حديد" والذي عّرؼ نفسو بأنو دكتور. وبعد إجراء بعض التجارب 
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األولية.. بدأ الفحص معي بتوجيو أسئمة تتعمؽ بالتيمة وأسئمة أخرى 
يمة المنسوبة إلّي. وكانت النتيجة ضدي. وعمى عامة ال عالقة ليا بالت

حوالي أثر ىذه النتيجة بدأت معي مرحمة جديدة مف التحقيؽ استمرت 
أربعة أسابيع مف الشبح والضرب وحماـ الماء البارد، واألساليب األخرى. 
إال أف جميع أساليبيـ ومحاوالتيـ لـ تنجح معي. وكنت قد وضعت منذ 

قيؽ معي تحت المياه الباردة التي بقيت تحتيا المحظة األولى لبدء التح
ساعة متواصمة، استمرت مف بعد عصر يـو األحد حتى فجر  14لمدة 

يوـ اإلثنيف التالي.. وتـ تسييري لوحدي تحت إشراؼ رجؿ المخابرات 
"أبو ميني" الذي كاف يأمر بدوره كؿ أربع ساعات بإخراجي مف تحت 

ولكػػػف دوف جػػدوى. وقػػد استخدـ معي في دوش الحمػػاـ البػػارد لالعتػػراؼ 
التحقيؽ أساليب تكميـ الرأس بثالث أكياس مف الخيش العفف والشبح 
وقوفًا والضرب عمى الجسـ والعنؽ والضغط عمى الخصي لمدة ستة أياـ 
وخمس لياٍؿ، لـ يسمح لي خالليا بالنوـ أو الراحة، حتى أنو لـ يبؽ رجؿ 

وضعي واستمع إلى قضيتي، مستغربيف ىذا مخابرات إاٌل وقد أطمع عمى 
الصمود الذي لـ أكف أعرؼ سببًا لو سوى أنني كنت أتمتع بمعنويات 
عالية وصحة جيدة وأشعر أنني عممت بمفردي وال يمكف ألحد أف يعترؼ 
. عممًا بأنو خالؿ ىذه الفترة مف التحقيؽ تـ إحضار الكثير مف  عميَّ

أي شيء ضدي. ولكف دوف جدوى أصدقائي في الحارة عّميـ يعترفوف ب
أو فائدة. ومف المحققيف الذيف استمموا قضيتي وحققوا معي أذكر منيـ 
"أبو غزاؿ وأبو حديد وأبو منير وأبو فؤاد وأبو ىاروف وأبو ميني وأبو 
أسحؽ وأبو جورج وأبو جماؿ". إضافة إلى المسئوؿ عف منطقة الشاطئ 
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د الكبير مف المحققيف "أبو تومر". وقد كاف سبب اشتراؾ ىذا العد
بالتحقيؽ معي ىو رغبتيـ بالتعرؼ عمّي نظرًا لصمودي وعدـ اعترافي 
بالرغـ مف قساوة التحقيؽ معي، كانوا يقولوف مف ىو ىذا "القبضاي" 
الصامد في الزاوية حتى اآلف. وكاف الضرب يالزمني خالؿ ساعات 

ديد ضدي، الميؿ حيث كاف رجاؿ المخابرات يوصوف جنود الحراسة بالتش
الـ. وكاف أشد األمور فيعمدوف إلى اشباعي ضربًا زيادًة في المعاناة واآل

 ؛ىو عندما كنت أشعر بالنعاس وأنا مربوط في باب الزنزانة إيالمًا لي
كنت أشعر بأف روحي تريد أف تخرج مف حمقي مف شدة النعاس الذي 

ـ ناتجة كاف يسيطر عمّي، إضافة إلى ما أصاب قدميَّ مف انتفاخ وآال
عف طوؿ فترة الوقوؼ عمى القدميف، فقد انتفختا بشكؿ مذىؿ وكادتا أف 
تتفجرا بالبنطاؿ الذي لـ يتسع ليما، إضافة إلى ما انتشر بيما مف الحب 
الناتج عف عدـ تجفيؼ المياه بعد الخروج مف وجبة االستحماـ اإللزامي 

مدة  القاسية. كما نسيت أف أقوؿ بأف ظيري انحنى مف طوؿ وشدة
الصمب والوقوؼ، مما جعمني أنقؿ الضغط عف العمود الفقري إلى منطقة 
األرجؿ. وبقيت عمى ىذه الحاؿ إلى أف حاف موعد انتياء مدة توقيفي يـو 
الخميس، حيث تـ إنزالي إلى القاضي الذي كاف يتواجد عمى ما أظف في 

مدينة  عيادة السجف، حيث وجو إليَّ ىذه المرة تيمة وضع عبوة ناسفة في
 المجدؿ. وأمر بإيقافي لمدة شير.

كنت في ىذا الوقت في حالة مف فقداف الوعي وعدـ القدرة عمى التركيز، 
إال أنني استطعت أف أشعره بأنني لـ أفعؿ شيئًا وأف التحقيؽ معي كاف 
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قاسيًا شاكيًا لو ألمي ومعاناتي. وعند سماع القاضي ألقوالي وتقديره 
لحالتي الصحية الظاىرة أمامو أمر بإيقاؼ التحقيؽ معي ومعالجتي 

يومًا بداًل مف مدة الشير. وعند إعادتي إلى  14واالكتفاء بإيقافي لمدة 
مردواف التحقيؽ، طمبني رجؿ المخابرات "أبو غزاؿ" وقاؿ لي لماذا 

تكيت إلى القاضي ضدىـ؟؟ وبدأ معي جولة مف العنؼ والتعذيب اش
استمرت حتى صباح يوـ الجمعة.. حيث ُرفع عني التحقيؽ وتـ إعادتي 

، وقد ذىؿ جميع مف كاف فػي ىػػذه الزنزانػػة عنػػد 17إلى زنزانة رقـ 
رؤيتيػػـ لحػػالي حيػػث لـ يتمكنوا في البداية مف التعرؼ عمّي بسبب حالة 

ياء والضعؼ الشديد الذي كنت أعاني منو، حيث نقص وزني أكثر اإلع
مف عشرة كيمو جرامات بسبب التعذيب والسير ومنعي مف النوـ وقمة 
األكؿ الناتج عف انعداـ الشيية. ومجرد أف دخمت الزنزانة استمقيت فوؽ 

ساعة مف النـو  24البرش الجمدي الخاص بي، ولـ أستيقظ إال بعد 
مبت لمعالج وعمؿ كمادات لقدمي وساقي لتخفيؼ المتواصؿ، حيث طُ 

 االنتفاخ.
بقيت في ىذه الزنزانة لمدة أسبوع كامؿ دوف أف ُأطمَّب لمتحقيؽ، وفي 

والتي ال يزيد حجميا عف  21 نياية األسبوع تـ نقمي إلى زنزانة رقـ
متر، يجمميا باب مف الصاج الحديدي السميؾ ليخنقيا خنقًا،  51,×1

حيث حشرت مع أربعة أفراد آخريف وبمصاحبة جردؿ البوؿ. ولمعمـ فإف 
ىذه الزنزانة كانت تستخدـ كمصيدة لإليقاع بالسجناء الموقوفيف لمتحقيؽ 
معيـ، حيث كاف يقبع في جدارىا الجانبي كوة صغيرة تفصميا عف 

رة. وكانت المخابرات قد قامت بوضع صديؽ لي في الزنزانة المجاو 
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الزنزانة المالصقة لزنزانتي وعميؿ آخر معروؼ بعمالتو وىو مف سكاف 
مخيـ جباليا تـ وضعو في زنزانتي، ولكنني لـ أنبس بأية كممة يستفيد 
منيا ىذا العميؿ، حتى أنني رفضت الحديث مع صديقي. ومف ىذه 

جي بشكؿ يومي لمصمب والتوقيؼ عمى الزنزانة الجديدة كاف يتـ إخرا
القدميف مع تغطية الرأس باألكياس العفنة مف الصباح حتى المساء داخؿ 
مردواف التحقيؽ، حيث لـ يكف ىناؾ سير ليمي في ىذا األسبوع، بسبب 
أعياد الفصح عند الييود. وبقيت عمى ىذا الحاؿ أسبوعًا كاماًل، حتى 

يقافي لمدة شير مع اإليعاز بتقديمي جاء موعد انتياء مدة التوقيؼ فتـ إ
لممحاكمة خالؿ ىذه الفترة. وبقيت في زنزانتي الجديدة أسبوع آخر ولـ يتـ 
رفع التحقيؽ عني، حيث استمر أسموب الصمب والوقوؼ اإلجباري عمى 
األرجؿ حتى اليوـ الثالث والستوف مف االعتقاؿ، ثـ تـ نقمي بعد ذلؾ في 

راد إلى مركز شرطة المجدؿ. والذي سجؿ ساعات ما بعد الظير عمى انف
، ليتـ  بدوره إفادتي مف جديد بواسطة ضابط شرطة يحمؿ رتبة مالـز
وضعي في زنزانة منفردة بعد تقييد وربط أرجمي في السرير.. ومكثت 

يومًا. ولـ يفؾ القيد عني إال عند تحويمي  21عمى ىذا الحاؿ مدة 
ي إلييا مكباًل بالقيود. ليقـو لمحكمة بئر السبع المركزية والتي تـ نقم

القاضي ىناؾ بتسميمي الئحة اتياـ مكتوبة بالمغة العبرية، وطمب مني أف 
ال ستقوـ المحكمة بتكميؼ مف يدافع عني. ومف  أقوـ بتوكيؿ محامي وا 
جانبي أخبرت القاضي بأنني لـ أَر أحدًا خالؿ فترة اعتقالي وشرحت لو 

ـ بعد ذلؾ إعادتي إلى زنازيف مركز ظروؼ التحقيؽ التي مررت بيا.. ليت
شرطة المجدؿ.. وبعد يوميف تـ نقمي إلى سجف غزة المركزي مرة أخرى، 
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حيث تـ أخذي في البداية إلى مردواف التحقيؽ، لمقابمة ضابط التحقيؽ 
"أبو جماؿ" والذي شاىد بدوره الئحة االتياـ الموجية لي في جيب 

آلف ال لػػزوـ العتػرافي، فسػػواء قميصي، فقرأىا ليخبرني بعد ذلؾ بأنو ا
عامًا، عترؼ فإف الحاكـ سيحكـ عمّي لمدة خمسة عشر اعتػػػرفت أـ لػػـ أ

ف كاف سيرأؼ بي فسيكتفي بمدة عشرة سنوات. ثـ طمب مف الحارس  وا 
إخراجي حيث أرسمت إلى غرؼ السجف )قسـ ج( ألمكث ىناؾ مدة يـو 

مركز توقيؼ بيت معتسار  واحد. وفي صباح اليوـ التالي تـ نقمي إلى
الرممة، بسبب أف قضية اعتقالي تمت داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

ـ. وفي ىذا السجف وضعت في القسـ االنفرادي "اإلفراداه" لفترة مف 1407
أشير حتى تـ النطؽ بالحكـ ضدي، بعد أف أصاب  تمرت تسعةالوقت اس

أي لـ يحصموا عمى الفشؿ جياز المخابرات اإلسرائيمية "الشيف بيت" حيث 
بذلؾ فصٌؿ مأساوٌي مف حياتي  اعتراؼ أو قرائف مادية ضدي، وانتيى

الخاصة ليبدأ بعده فصٌؿ آخر انطوى في إطار المجموع العاـ، ليشكؿ 
تجربة مشتركة اتسمت بروح المواجية المستمرة في ظؿ سياسة 

بؿ االستيداؼ التي شممت المجموع العاـ ألسرى الثورة الفمسطينية مف ق
العدو الصييوني ممثمة بجياز أمنو "الشيف بيت" ومصمحة مديرية 

  السجوف "الشاباس".
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 انثحث عٍ جيهيت

 
جيميت اسـ ناعـ والمع، لكنو كالسيؼ في حدتو، بؿ ىو أشد حدة 

يقاؿ  - سيدة المغات - ومضاء، وعندما ينطؽ ىذا االسـ بمغتنا العربية
إليطالي قصة حب عفيفة "لروميو عنيا "جوليت"، وقد خمد التاريخ ا

أكثر معرفًة وشيرًة  يت" ولكف جاليت أو جيميت المذكور اآلف أصبحيلوجو 
ت العاشقة، وذلؾ بفعؿ كثرة تداوؿ واستعماؿ صاحبة ىذا يليونسبًا مف جو 

سطورًة في مجاؿ عمميا بسبب حدتيا وقوتيا أاالسـ الذي أصبح اليوـ 
ف يقؼ في طريقيا مف نوعيا وصالبتيا ونقائيا وتفوقيا عمى كؿ م

 وجنسيا.

ميت ليست فتاًة شقراء جميمة جدًا كما قد تتوقع لموىمة األولى، كما أنيا جي
ليست ذات حسب ونسب، وال مف ىذا الوصؼ وال مف ذاؾ التعريؼ، لو 
حاولت أف تتخمف أو تتنبأ. بؿ ىو اسـ جاء مقترنًا باسـ "كنغ كامب 

المذكور شائعة الصيت.. لقد جيميت" مؤسس الشركة صاحبة االسـ 
 ذاعت شيرتيا فأصبحت عالمية بامتياز.

جيميت تعرفت عمييا في المعتقؿ والزمتيا الصداقة طوياًل.. كنت أثؽ بيا 
وبإخالصيا وتفانييا وقدرتيا عمى التحمؿ وعدـ إلحاؽ الضرر بي أو 

حاوؿ  الخيانة لي، بؿ وسكوتيا حتى عمى الشتائـ والبصاؽ عمييا إذا ما
 دىا الناعـ إيقاع األذى بي.جس
، ولػػي عػانت ىػػـ كػػك  بؿ أردت االحتفاظ بيا، ،ياػػرط بػػـ أفػػل ذلؾػػزيزة عميَّ
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الزمتني الحياة كعشرة . فأخرجتيا معي بعد اعتقاؿ داـ عشرة سنوات.
التفريط بعالقتي بيذه  موىا ومرىا، لذلؾ لـ يكف سياًل عميَّ ػعمر بح

بعد خروجيا مف السجف سالمة، حيث عاودني المخمصة الغالية. وحتى 
الشوؽ والحنيف لجيميت متواصاًل معيا ثالث سنوات دوف شكوى منيا أو 

 تأففًا ميما كانت مستوى معاممتي ليا.

لـ يصدؽ أصدقائي ورفاقي في السجف ما قمتو ليـ عف جيميت.. قالوا 
ا أؤمف عني بأنني كنت بخياًل معيا، ولكنني حقيقًة لـ أكف كذلؾ.. فأن

بنظرية التضحية بالنفس مف أجؿ مستقبؿ زاىر ألجياؿ أفضؿ ولمجتمع 
 أكثر ازدىارًا.

لقد حاوؿ الشيطاف معي إلغوائي أكثر مف مرة، لكي يجبرني عمى 
التخمص مف معشوقتي ومحبوبتي واالستغناء عنيا أو استبداليا بأخرى قد 

رار، بؿ وأزداد تكوف أقؿ شأنًا، ولكنني كنت في كؿ مرًة أتراجع عف الق
تمسكًا بمحبوبتي الصابرة معي. كانت إجابتي دائمًا في قرارة نفسي 
ولمجميع "البقاء لمقديـ األصيؿ" وأف األصيؿ ال يفرط ببنت األصوؿ.. 
فجيميت ىي األصؿ.. لذلؾ ركنتيا في مكاف ما داخؿ بيتنا عمى أمؿ 

 جميع بعدي.االحتفاظ بيا، حيث أردتيا أف تكوف تذكارًا لي، ومزارًا لم

كاف الشيطاف ما انفؾ يراقبني ويعمؿ ضد أفكاري ساعيًا إلدخاؿ عيوف 
الحاسديف إلى جوؼ نوط قمبي. لقد نجح في ميمتو فأنساني المكاف الذي 
ركنت فيو جيميت والذي بحث عنو كثيرًا في جميع أركاف البيت وخباياه 

 وخفاياه، مستخدمًا في ذلؾ جميع الوسائؿ دوف جدوى. 
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كثيرًا عمى فراؽ محبوبتي حتى كاد العمى يطيح ببصيرتي مف كثرة حزنت 
 وراىنت عمى ذلؾ الحزف واألسى.. حاولت مواساة نفسي بأف آتي بمثميا،

 .القديـ األصيؿ ال يقمد وال ُينسي فمـ أجد ألف

فائدة  بقيت أبحث عف صديقتي ومحبوبتي جيميت مرة أخرى وأخرى دوف
ؿ البحث جاريًا عف جيميت.. ولتبؽ زاُترجى.. وحتى ىذه المحظة ال ي

ذاكرتي مّذكرًة إيايَّ أنيا ىي جيميت األصؿ فقط وال  ميت حزينة فيجي
 بمثابة الوطف في نفسي. يما كاف أمره بدياًل عف جيميت فييشيء آخر م

 
 يعسكش انشاطئ - غضج

 و07/07/2018
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 شًاعح انحصاس
 

مرأة عجوز مخضرمة.. قد يكوف عمرىا تجاوز الثمانيف اىي 
عامًا.. ولكف عندما سألتيا عف عمرىا قالت بأنيا أقؿ مف ذلؾ بأحد عشر 

 عامًا؟! 
كانت دائمًا تتحدث في السياسة.. تتذكر حكـ اإلنجميز لفمسطيف 
ومساعدتيـ لمييود الصياينة في طرد الفمسطينييف مف أرضيـ.. وعف 

الشعب الفمسطيني مف مصائب وتشريد وضياع وفقر  النكبة وما أصاب
 وجوع وبؤس وشقاء، وكؿ ذلؾ كاف سببو جيؿ والة األمر. 

لقد عايشت االنتداب البريطاني كما كاف يسمى زيفًا وخداعًا وىو ليس 
بانتداب، بؿ احتالؿ وسرؽ لخيرات الشعب الفمسطيني وتجييمو كما تقوؿ. 

يف مف أىميا األصمييف. كما فقد رأت بأـ عينييا كيؼ سرقت فمسط
شاىدت كيؼ عاد اإلنجميز ومعيـ الفرنسييف الفرنجة والييود الصياينة 
حيث احتموا قطاع غزة بدباباتيـ وطائراتيـ وبوارجيـ الحربية بعد أف 
أغمقوا قناة السويس وحاصروا مصر والرئيس جماؿ عبد الناصر عاـ ألؼ 

الذي اقتنعت بو قائدًا  وتسعمائة وستة وخمسوف ميالدية. ىذا الرجؿ
وزعيمًا عربيًا وقوميًا وأمميًا بعد صموده في وجو العدواف الثالثي الغاشـ 

 الغادر.
لقد سعدت أـ صابر كثيرًا عندما سمعت اإلذاعات العربية وىي تزمجر 

الصياينة قادـ وأف تحرير  دمدَّوية بشعاراتيا بأف النصر عمى الييو 



89 

أو أدنى أو صبر ساعة، وأف العرب فمسطيف ما ىو إالَّ قاب قوسيف 
سيقذفوف بالييود في البحر بعد ىزيمتيـ. ولـ تكف تعرؼ بأف قطاع غزة 
تـ عزلو جغرافيًا، وأف صحراء سيناء أحتمت وأف الضفة الغربية سقطت 

 االحتالؿوأف مرتفعات الجوالف السورية أصبحت في أيدي جيش 
وأف الصواريخ المصرية  اإلسرائيمي، وأف سالح الجو المصري تـ تدميره،

الُمسماة "الظافر والقاىر" ليست إالَّ حديدًا مف الخردة، وأف عزيمة الجندي 
 ـ.1448العربي انيارت، وأف الخيانة لعبت دورىا في حصوؿ ىزيمة عاـ

حزنت أـ صابر عمى ىذا البالء الجديد وخضوع قطاع غزة لمحكـ 
جرت ىي وعائمتيا العسكري المغتصب ألرض أبائيا وأجدادىا. فقد ىا

وأقاربيا مف وطنيا األـ العزيز عمى قمبيا، لتجد نفسيا قد حشرت في 
مخيمات البؤس والذؿ والفقر والتي أريد ليا أف تكوف كذلؾ، ولكف ىذه 
المخيمات وبفعؿ إرادة سكانيا النازحيف لـ تكف كذلؾ، وتحولت لتكوف 

لشعب مشعاًل لمقيادة ولمصمود في وجو المتآمريف عمى قضية ا
الفمسطيني، وثورة عمى األعداء الغزاة المحتميف، فكانت عنوانًا لمقضية، 

 وحامية لحؽ العودة إلى فمسطيف.
شاىدت كغيرىا بشاعة ظمـ ممارسات قوات االحتالؿ اإلسرائيمي وقتمو 
لألبرياء مف أبناء الشعب الفمسطيني ظممًا وعدوانًا. فحرؾ فييا ذلؾ 

ومقاومتو.. حيث أحبت ىي المقاومة  مشاعر الغضب والرفض لالحتالؿ
وانخرطت في صفوفيا، لتعمؿ مع الفدائييف دوف انتماء أو تحزب. فقد 

ونازيتو، ولـ تخش  االحتالؿولـ تستسمـ لجبروت  رفضت الخنوع والركوع
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االعتقاؿ والزنازيف وال اليدـ أو القتؿ. فقد آمنت بالقيادة الفمسطينية، 
أبو عمار كحبيا لممقاومة وفمسطيف، وأحبت الرئيس الشييد الخالد 

واقتنعت بقدرتو وحنكتو وأسموبو في القيادة والحكـ، وعدـ التمييز بيف 
مًا أبنائو مف الشعب الفمسطيني أينما تواجدوا، كاف قائدًا وزعيمًا مخضر 

متمؾ كريزما قيادية لـ تتوفر في غيره مف فذًا، وكاف سياسيًا محنكًا، أ
ضغط الظروؼ بصبر وجمد نادريف، فإرادتو الزعماء، كاف يعمؿ تحت 

وعزيمتو كالجباؿ، ولـ يستكف لمقير. عايش المؤامرات والدسائس 
والحصار، حيث كاف يخرج أقوى وأشد صالبة في مواقفو، فكاف كطائر 

اإلسرائيمي عمى التراجع في  االحتالؿالفينيؽ األسطوري، أجبر جيش 
ه لبيروت. ونجا مف معركة الميطاني. وصمد في وجو شاروف وحصار 

مجزرة حماـ الشط بتونس والذي كاف مستيدفًا بيا. ونجا مف اليالؾ 
والموت المحقؽ بعد أف تحطمت طائرتو في وسط صحراء خالية ليغيظ 
األعداء قيرًا بحقدىـ. عزيمتو كانت أقوى مف الجباؿ، وذكاؤه خارؽ 

ومعرفة كالسياـ. كاف لماحًا يستبؽ اآلخريف في تحديد مسار األحداث 
المستقبؿ. خشي عمى قضية شعبو مف الضياع، فاجتيد بالسالـ طريقًا 

 دوف أف يرفع أصابع يده عف زناد البارود. 
أراد أف يحافظ عمى ما تبقى مف مساحة فمسطيف التاريخية مف الضياع. 
فتحكـ بالبوصمة وحدد المسار وعاد إلى أرض الوطف عودة الفاتحيف، 

باالبتياالت والتياليؿ والزغاريد، وكاف ليا ما لتستقبمو الحاجة أـ صابر 
القائد الثائر المحنؾ الحكيـ المخمص لشعبو  أصابت في ثقتيا بيذا

 و، دوف أفػشعبػوطف ودولة لػمو بػعبو وكاف حمػػمـو شػػمؿ ىػػقد حػنو، فػػووط
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 يعرؼ لمممؿ والكمؿ طريقًا. 
أف يبني دولة  عرؼ العالـ القضية الفمسطينية مف خالؿ كوفيتو.. أراد

تتسع لمجميع، ولكف المتآمريف سعوا ليدميا والعودة بآماؿ وطموحات 
 شعبنا الفمسطيني إلى الوراء.

أـ صابر كانت قد سمت اسميا بيذا االسـ لصبرىا عمى البالء 
والتنبؤ  واالبتالء.. كانت صاحبة نظرة ثاقبة وقدرة عمى التمييز والتخميف

 بمستقبؿ األحداث ومجريات األمور. 
ىذه القدرة الكبيرة جعمت منيا مرجعًا أساسيًا في معرفة الطالع وتحديد 
آفاؽ المستقبؿ، فكاف يمجأ إلييا الكثير مف القيادات السياسية واألمنية 
لالستعانة بيا في تقدير األحداث ورؤية آفاؽ المستقبؿ، مع الطمب منيا 

النتصار عمى األعداء، وكانت دائمًا تدعو لمجميع بالتوفيؽ بالدعاء ليـ با
ودوف تمييز. دافعت عف الحؽ ووقفت ضد الباطؿ الذي تقذؼ بو وسائؿ 
اإلعالـ الصفراء دوف سند أو مصوغ، لتجعؿ مف الكذب رأيًا صحيحًا، 
وىذا ىو الشائع اآلف في إعالـ غزة الحاكـ، فالكذب قد يكوف مستساغًا 

سميمة دوف استخفاؼ لعقوؿ اآلخريف مف الناس. فقوؿ لو كاف بفطرة 
 الحقيقة ال يكوف سياًل.. ولكف قوؿ الكذب ىو األسيؿ.

مرأة مخضرمة ار غزة؟؟ فقالت لي: أنا يا ولدي اسألتيا ذات يوـ عف حص
عاصرت المحتميف منذ عيد البريطانييف وعايشت الحروب، ورأيت 

لوطنية والديف، وعرفت منيـ تجارىا، كما عرفت صناع األزمات وأدعياء ا
كيؼ تقمب اليزيمة إلى نصر؟! لقد انخرطت في صفوؼ المقاومة قاتمت 
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الصياينة ودخمت السجوف وكشفت عورة المتخاذليف. وأنا ال أخشى أحدًا 
ما ممات  فقد حممت روحي عمى راحتي... وقمت إما حياة تسر الصديؽ وا 

 يغيظ العدا. 

بأف الظمـ واقع عمى الجميع، ولكف أـ صابر تقوؿ بصوت تممؤه الغصة 
القير ال يتعرض لو الجميع، والظمـ قد ال يكوف مصدره العدو وال الخصـ 
أحيانًا. وىي تقوؿ أيضًا بأف قطاع غزة يعيش تحت الظمـ واالضطياد 
والحصار الخانؽ الظالـ. وال ُتحمؿ المسؤولية لالحتالؿ اإلسرائيمي الظالـ 

انًا، وأف أىؿ غزة يعرفوف ذلؾ، ولكف الحاكـ كما يّدعي البعض زيفًا وبيت
 وآذانيـ. وحزبو يضعوف الصقًا سميكًا عمى أعينيـ

ف كانت مف الجنس المطيؼ صاحب  ىي ليست كغيرىا مف النساء وا 
القمب الحنوف الضعيؼ. تصرح بالحقيقة جيارًا نيارًا بأعمى الصوت أماـ 
الجميع، وال تخاؼ لومة الئـ، وال الوعيد والتيديد وال السجف والسجاف. 
وىي تقوؿ نعـ بأف ظمـ أىؿ القربى أشد وطأًة وقسوة، فالناس في غزة 
يعيشوف عيشة ضنكى، حيث فرص العمؿ معدومة وخريجو الجامعات 

ىؤالء مف ىو نادـ  ف بعشرات اآلالؼ، ال بؿ مئات اآلالؼ. ومفعاطمي
عمى ما أنفقو مف خزينة عمره عمى تعميمو. وتقوؿ أـ صابر أيضًا بأف 
الحصار ليس ىو سبب مأساتنا وعيشنا المنكد، بؿ أف السبب ىو غياب 
سمطتنا ووحدتنا الوطنية، وسيطرة أدعياء الوطنية والنضاؿ والجياد 

بأف مصطمح الحصار  ميـ لمعباد. وأكممت حديثيا قائمةوالمقاومة وحك
يطمؽ في غير وجيتو، ويدعي البعض أحيانًا بأف الُمحاصر ىو العدو 
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الصييوني والسياسات الظالمة لدوؿ الشر وعمى رأسيا أمريكا، وتكاؿ 
االتيامات ليـ مع إعفاء أنفسنا مف المسؤولية عف ىذا الحصار، ولكف 

قاؿ بأف كؿ شيء في غزة موجود، وال ينقص الحقيقة التي يجب أف ت
الناس سوى راحة الباؿ واالطمئناف عمى المستقبؿ المبيـ. وال ينقصيـ 
أيضًا إال العيش الكريـ المنعـ المعدوـ بسبب تردي األوضاع االقتصادية 

فرص العمؿ وعدـ إحساس المسؤوليف بمشاكؿ  وانعداـوشحة الماؿ 
أمرىـ، فالمسؤوليف يتحمموف المسؤولية  وىموـ عامة الناس المغموبيف عمى

عف سوء األوضاع االقتصادية والمعيشية، وليس فقط األعداء والخصـو 
والطابور الخامس وأصحاب الجرائـ والسوابؽ واألمراء والمموؾ والرؤساء 
كما يشاع. والمسئولوف يدركوف في قرارة أنفسيـ أنيـ السبب في ىذا 

وادعاءىـ بأف اهلل اصطفاىـ ، ىـ العقيمةالحصار، نتيجة سياساتيـ وأفكار 
مف عباده لحكـ البالد، وأنيـ أصحاب الشرعية المنتخبيف مف عامة 

واليوـ جاء  ،الناس، ولكف الذيف مارسوا حقيـ االنتخابي مات الكثير منيـ
  .يمارس حقو االنتخابي ينتظر أفجيؿ 

 أـ صابر تصرخ بأعمى صوتيا وتقوؿ يا سامعيف الصوت صموا عمى
محمد.. إف البالد مدمرة، والعباد مشردة، والناس مياجرة، والفقر والعوز 

الشوارع صغارًا  يممؤوفشائع بيف الناس، والجوع شٌر كافر، فالمتسولوف 
وكبارًا. نساًء ورجااًل، والحّر أليب أجساد العباد مف الناس، والمياه تكاد ال 

مرة عند استقباليا في  تكفي باحتياجات الناس الذيف يدفعوف ثمنيا مرتيف،
براميؿ وخزانات يضعونيا أسفؿ البيوت، وأخرى عند شفطيا ورفعيا إلى 
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يطالبوف الناس بالصبر  فأولياء األمرأعمى منازليـ. ومع كؿ ذلؾ 
والصالة والتضرع إلى اهلل لفؾ الحصار، وىـ يعرفوف بأف مفتاح فؾ 

 الحصار بأيدييـ.

ولدات الكيربائية الكبيرة شيء وفي غزة كما تقوؿ أـ صابر أصبحت الم
بعض شائع، وىذه المولدات يممكيا أصحاب األمواؿ ويشاركيـ 

فمصائب قوـ عند قـو  -يجنوف الماؿ الكثير؛ لمف األزماتالمستفيديف 
وال يقتصر األمر عمى بيع كيرباء المولدات بأسعار عالية، بؿ   -فوائد 

ر حوؿ سرقة أف الجشع والطمع يعمي البصيرة، حيث الحديث يدو 
أصحاب المولدات الخاصة، لمكيرباء العامة مف خطوط شركة توزيع 
الكيرباء، عبر توصيؿ خطوط أسالؾ لمسافات طويمة، وتباع لممواطف 

 المستيمؾ عمى أنيا مف إنتاج المولدات الخاصة.

تقدـ في المقابؿ ليـ  أـ صابر تقوؿ بأف األمواؿ تجبى مف الناس دوف أف
تدفع لمستأجري مواقؼ البمديات العامة دوف أف توفر خدمات. فالسيارات 

ليا خدمات، والمركبات العمومية والخصوصية تقوـ بالدفع لسمطة 
الترخيص، بالرغـ مف أف الطرقات مدمرة أو غير معبدة، أو بحاجة 
لترميـ؟! وىي تتساءؿ أيف تذىب األمواؿ الُمجباة مف السيارات؟. ىؿ 

الحكاـ ووالة األمر أـ لغير ذلؾ تدفع؟؟ لرواتب العناصر المحسوبة عمى 
الخدمات البمدية معدومة.. فأيف تذىب إذًا ضرائب الخدمات ومخالفات 
السيارات ورسوـ البنايات والمعامالت وىي كثيرة؟؟ تقوؿ أيضًا أنيا عندما 
اشتكت في أحد المرات ألصحاب الشأف في احدى البمديات مف كثرة 
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شوارع، وطالبت باصالحيا أو حتى الحفر الخطيرة في الطرقات وال
 ترقيعيا. كانت اإلجابة ليا بأنو ال توجد إمكانيات بسبب الحصار؟!

لـ تتوقؼ أـ صابر عف الحديث وقالت بصوت يممؤه اآلىات بأنيا ذىبت 
يومًا لتشتكي مقعد مكسور وميمؿ لفترة طويمة كاف موجودًا في شارع 

مة الناس عميو. ولكف رئيس وحيوي جدًا، وىو ضروري جدًا لجموس عا
دوف أف يتجاوب معيا أحد مف أصحاب القرار. وبعد أياـ لـ تجد المقعد 
المكسور في مكانو، ويبدو أنو قد يكوف تمت سرقتو ألف الجوع قاتؿ. كما 
اشتكت أـ صابر مف تعدي أصحاب المحالت والباعة المتنقميف عمى 

رات، ومف األرصفة المخصصة لممشاة وكذلؾ المخصصة لوقوؼ السيا
أصحاب عربات المشروبات الساخنة والباردة والدخاف وسيطرتيـ عمى 
نواصي الشوارع الرئيسة والفرعية، وما يسببو ذلؾ مف حوادث طرؽ 
ودىس لألطفاؿ األبرياء. وكذلؾ عربات الكارو والتكاتؾ المجرورة التي 
تسير في الشوارع الرئيسة بشكؿ معاكس، دوف أف يصغي إلييا أحد مف 

مسؤوليف؟! اشتكت أيضًا مف سرقة شاطئ البحر عمى حساب راحة ال
المواطف الذي يبحث عف متنفس أو بعضًا مف اليواء. ىذه المتنفسات 
التي تـ االعتداء عمى البعض منيا، وتحويميا إلى قطع صغيرة وزعت 
عمى مؤسسات وأشخاص وأصحاب نفوذ. دوف مراعاة الحتياجات الناس 

 تكدس العمراني.إلى المتنفسات بسبب ال
اشتكت أيضًا مف المندوبيف وىـ باعة صغار متنقميف ومف عديمي 
الضمير والسماسرة واالستغاللييف والمحتكريف الذيف يعمموف جيارًا 

 ويستغموف حاجات الناس دوف رقابة أو محاسبة.



96 

وأخيرًا اشتكت مف المعموـ وغير المعموـ وقطعت عمى نفسيا عيدًا أف 
 لحؽ وال شيء غير الحؽ.تنذر نفسيا لقوؿ ا

 وقبؿ أف تنيي حديثيا، سألتيا مرة أخرى عف عمرىا؟؟ فقالت لي:

اسمع يا ولدي إنني ال زلت ابنة السبعيف عامًا، وأف عمري قد توقؼ عند 
، حيث تضررت مصالحي وتعطؿ ـ14/4/2008منذ تاريخ  ىذا السف

مستقبمي وقضي عمى طموحي وأحالمي، وأف جسدي توقؼ عف النمو 
وأنني أحمؿ  عشر عاـقبؿ إثني أي  بدء ىذه الحقبة السوداء.منذ 

 المسؤولية عف ذلؾ إلى ما يقاؿ عنو الحصار والمسؤوليف عف الحصار؟!
 

 يعسكش انشاطئ - غضج

 و14/6/2017
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 72صَضاَح سقى 
 

إنو اليوـ الحادي عشر مف أيموؿ/ سبتمبر لمعاـ ألؼ وتسعمائة 
وخمس وثمانوف. لـ يكف ىذا اليوـ عاديًا ولف ينسى مف الذاكرة.. فمنذ 
ساعات الصباح الباكر كاف كؿ شيء في المعتقؿ يشير بأف ىناؾ شيئًا 
أو حدثًا ما سيحدث في ىذا المكاف. ىذا التخمف والتوقع لـ يأِت مف فراغ 

مف بنات األفكار. فالوضع داخؿ المعتقؿ كاف مشحونًا منذ أياـ وال 
وأصبحت األجواء ممبدًة بغيوـ عاصفة. حيث ساءت جدًا العالقة بيف 
دارة السجف، أصبحت عمى كؼ عفريت، منتظرًة الشرارة أو  المعتقميف وا 

 الشارة. 

األوضاع داخؿ السجف لـ تكف يومًا وردية أو طبيعية، حيث أف العالقة 
يف األسير والسجاف لـ تكف يومًا عالقة احتراـ وتقدير، بؿ ىي كره ب

وتنافر، وتناقض جدلي حاد قائـ عمى العداء وفقًا لنظرية الصراع 
 والمواجية فاألسرى وسجانوىـ خصماف ال يمتقياف، حيث األوؿ معتقؿ
أسير مقاوـ شجاع سمبت منو حريتو. والثاني جالد قاتؿ تافو لعيف مميء 

ة واألحقاد، ويسعى دومًا لكسر شوكة وكرامة األسرى.. والجالديف بالكراىي
ىـ صياينة محتموف غاصبوف ألرض غيرىـ، والذيف ورثوىا عف أجدادىـ 
مف عيد الكنعانييف. والمعتقموف ىـ فمسطينيوف مف نسؿ الكنعانيوف 
أصحاب حؽ وقضية عادلة ويقاتموف مف أجؿ استعادة حقيـ في وطنيـ 

دفعتيـ مبادئ قضيتيـ إلى أتوف السجف المنعزؿ  "فمسطيف". وليذا
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المظمـ، ولتمارس ضدىـ أبشع صنوؼ التعذيب والتنكيؿ واإلذالؿ والقير 
والتركيع، والذي يكاد يكوف شبو يومي، ولكف إرادة المناضميف ىي األقوى 

 عمييـ فرضًا. مواجية التحدي المفروض دائمًا في
الشرارة أو الشارة قد تتطاير أو تأتي موعد االنفجار كاف قد اقترب كثيرًا، و 

في ىذا اليـو القاسي والدامي والمخطط لو جيدًا مف قبؿ إدارة سجف 
تمرست عقميتيا العنجيية عمى افتعاؿ المشاكؿ، وىي اليـو تفتعؿ مشكمة 
وقضية تسمى برفض الوقوؼ اإلجباري عمى العدد اليومي الروتيني 

ية، منغصًة بذلؾ عمى األسرى والمقرر ثالث مرات يوميًا بذرائع أمن
المعتقميف خصوصية حياتيـ في مناميـ واستيقاظيـ، وفي تفنيد ىذه 
السياسة فيي ال تتوانى عف المجوء إلى كؿ وسائؿ القمع البشع والجبروت 

 والقوة الغادرة الغاشمة لكسر شوكة األسرى.
تظار لـ يكف يوـ االنتظار المشئوـ في سجف عسقالف يومًا عاديًا، وفي ان

حدث ىذا اليوـ الموعود والمشئوـ أخذ الميؿ يتالشى منقشعًا رويدًا رويدًا 
 وكأنو يريد أف يمفت انتباه األسرى إلى ما ينتظرىـ مف قمٍع وطغياف.

حالة االنتظار والترقب بدأت تسري في عروؽ أجساد األسرى، سرياف 
نذ بزوغ النار في اليشيـ، وذلؾ مع بدء نشر شمس أيموؿ لخيوط أشعتيا م

 ساعات الفجر األولى وانقشاع الظالـ.
اإلجراءات األمنية المتخذة داخؿ السجف في ىذا اليوـ لـ تكف كالمعتاد، 
وكأف كؿ شيء كاف مرتبًا لميجوـ عمى األسرى داخؿ عرينيـ لكسر 

 ياز أمف مديرية السجوفػياسة جػػزع سػػزعج وتزعػت تػػوكتيـ التي ما انفكػػش
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 ومعيا أيضًا جياز مخابرات الشيف بيت.اإلسرائيمية، 
مؤشر قرص الساعة يدنو بسرعة ليقترب مف الساعة السادسة صباحًا، 
وىو الموعد المحدد يوميًا لتحرؾ رجاالت إدارة السجف المكمفيف بإجراء 
عممية التعداد األمني اليومي والروتيني لألسرى بغرض إحصاءىـ في 

ضماف عدـ ىروب أي منيـ مف  غرفيـ لمتأكد مف سالمة عددىـ وكذلؾ
زنزانتو. وكالمعتاد بدأت مكبرات الصوت تنعؽ في جميع أرجاء أقساـ 
السجف وساحاتو، لمطمب مف األسرى أخذ وضع االستعداد والوقوؼ كٌؿ 

 أماـ سريره، استعدادًا إلجراء التعداد الصباحي. 
داد كاف موقؼ األسرى موحدًا في كيفية التعامؿ مع ىذا الطمب واالستع

متعداد الصباحي ميما كمؼ للممواجية باإلجماع وبرفض الوقوؼ المذؿ 
 األمر مف ثمف.

بدأ فريؽ التعداد المكمؼ مف قبؿ إدارة المعتقؿ بالتحرؾ ودخوؿ أقساـ 
السجف قسمًا قسمًا وغرفًة غرفًة وىـ ينادوف بأصواتيـ وبمغتيـ العبرية 

إسفراه" أي "عدد.. عدد" طالبيف مف األسرى االلتزاـ والوقوؼ "إسفراه.. 
 بالمغة العربية.

لـ ينصع أحد مف األسرى ليذا النداء المقيت، حيث التحدي أصبح ىو 
سيد الموقؼ. فالمعتقموف جاىزوف لممواجية، وخطة اإلدارة لإلجياز 
والقمع في الجانب المقابؿ جاىزة أيضًا. وليحصؿ الصداـ بعد أف تحركت 

القمع المدججة بكؿ وسائؿ القتاؿ عمى عجؿ تعزيزات كبيرة مف قوات 
والقمع مف داخؿ مواقع كتيبة عراؽ السوداف وكتيبة القسطينة وكتيبة 
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سالح الحدود، إضافة إلى أعداد ضخمة مف وحدات قمع شرطة مديرية 
السجوف، حيث توافدت جميع ىذه القوى إلى داخؿ أسوار سجف عسقالف 

شراؼ مدير السجف و  ضابط أمف المعتقؿ وساحاتو ووضعت تحت قيادة وا 
 بطوؿ قامتو وضخامة جسده.  الكولونيؿ عاموس المعروؼ

 واقعيا القتالية في الساحات وعمىػعداداتيا ومػقوات استػأخذت ىذه ال
أسطح أقساـ بنايات السجف وأسواره العالية، استعدادًا لممعركة الفاصمة 

ـو ىي بيف إرادة الحؽ وتحدي جبروت إدارة الباطؿ. فمعركة األسرى الي
 دفاع عف كرامتيـ ميما كمؼ الثمف.

امتألت ساحات المعتقؿ بالحشود العسكرية لمجنود والشرطة المدنية 
ال يتجاوز معتقميف في زنازيف وشرطة مديرية السجوف، في مواجية أسرى 

عددىـ خمسمائة أسير، ىـ نزالء ىذا السجف، وال يممكوف إالَّ إرادة الدفاع 
 عف عزة النفس.

ى بمراقبة ىذه الحشودات والتعزيزات مف خالؿ نوافذ غرفيـ بدأ األسر 
المطمة عمى ساحة النزىة اليومية منتظريف ساعة المعركة والحسـ بإرادة 
وعزيمة صمبة.. حيث أصبح مف المؤكد أف ىذا اليوـ سيكوف يوـ المنازلة 
الكبرى غير المتكافئة، حيث إف كانت غمبة فيي ستكوف بحكـ المؤكد 

ة السجف ومديرية السجوف ومف خمفيـ جياز األمف الداخمي لصالح إدار 
"الشيف بيت" الذي يرسـ ليـ خطط القمع والتنكيؿ والتركيع، وذلؾ بحكـ 
أنيـ يمتمكوف الترسانة العسكرية األقوى والعنجيية العنصرية في مواجية 
أسرى محتجزيف خمؼ أبواب حديدية مصفحة وموصدة، ومحاطة في 
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ة يكسوىا ويعموىا أسالؾ شائكة. ولكف ىذه المزايا الخارج بأسوار عالي
التي تمتعت بيا قوى القمع العدوانية لـ تفت مف عضد األسرى المناضميف 

ألف إرادتيـ كالبركاف في قوتيا، وىمتيـ كالجباؿ في عموىا،  ؛ولـ ترىبيـ
مؤكديف  ورؤوسيـ مرفوعة إلى عناف السماء فخرًا بنضاليـ وصمودىـ.

رادتيـ دادىـ بشحذأيضًا عمى استع التي ال يممكوف غيرىا  ىمميـ وا 
 كوسائؿ دفاعية. 

في الجانب اآلخر استعدت قوات قطعاف العدو متجيزًة باألسمحة النارية 
ومدافع الغاز  الخفيفة واليراوات البالستيكية شديدة اإليذاء وبخراطيـ المياه
اصطؼ ىؤالء الخانؽ والقنابؿ الغازية واألقنعة الواقية مف الغاز، حيث 

في جميع ساحات السجف والممرات الواصمة لمغرؼ، ليتحوؿ معتقؿ 
عسقالف إلى ثكنة عسكرية بانتظار صافرة االنقضاض التي لـ يطؿ 

 صفيرىا المدوي.

دارة المعتقؿ، وأخذ األسرى  ابتدأت المعركة بالتزامف بيف األسرى وا 
لفوالذية، والتي يطرقوف أبواب الغرؼ الحديدية بطناجر الطعاـ الحديدية ا

كانت تستخدـ إلدخاؿ الطعاـ إلى غرؼ األسرى، حيث كاف صوت 
الطرؽ أشبو بمرابط مدفعية تدؾ الحصوف، وقد كاف ىذا السالح مزعجًا 
إلدارة المعتقؿ، حيث أصوات الطرؽ وصمت ألسماع سكاف مدينة 

 مف شدة الطرؽ. أصمتيافعسقالف مف الييود منذ ساعات الصباح الباكر 

ت المحتشدة ألمف مديرية السجوف ومف يسير بإمرتيا مف األجيزة القوا
األمنية والشرطية األخرى تبدأ باليجـو عمى أقساـ السجف قسمًا قسمًا 
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وغرفُة غرفة. وذلؾ بعد أف أفرغت كميات كبيرة جدًا مف المياه داخؿ 
ممرات ومردوانات السجف متبعًة ذلؾ برش كميات كبيرة مف الغاز الخانؽ 

ع أمريكيًا، والمحـر دوليًا داخؿ الغرؼ واألقساـ، وذلؾ بيدؼ المصن
اليراوات البالستيكية أيضًا مستخدمًة  ،تسييؿ ميمتيا في تنفيذ خطة القمع

شديدة اإليذاء واإليالـ، والتي كانت تنغرس في أجساد األسرى لتناؿ منيـ 
 نياًل شديدًا ومحدثة تورمًا يكسوه االحمرار مف شدة الضرب.

األسرى في المقابؿ لـ يستكينوا لقمة إمكانياتيـ، فأقدموا عمى حرؽ فرشات 
، إضافة إلى  اإلسفنج الخاصة بيـ لمواجية وصد ىذا االعتداء واليجـو

أيدييـ مف قطع  قياميـ بقذؼ قوات الغزاة المعتديف بكؿ ما كاف يقع تحت
 صابوف وصحوف وبساطير ومالعؽ.

متكافئة، وكاف لذلؾ انعكاس سمبي عمى أدوات القتاؿ المستخدمة لـ تكف 
المناضميف األسرى في مواقعيـ، إضافة إلى ما أصابيـ مف إرىاؽ وتعب 

اإلسفنج وجرعات الغاز فرشات وضرر جراء استنشاؽ دخاف حرؽ 
الخانؽ، الذي أضعؼ قدراتيـ، فخارت قواىـ، ولـ يستطيعوا إكماؿ 

وى، مما ساعد عناصر المعركة لنقص اإلمكانيات وعدـ تساوي موازيف الق
القوات المعتدية عمى إخراج األسرى مف غرفيـ بسيولة وتشتيتيـ إلى 
أماكف مختمفة بيدؼ السماح ليـ بالسيطرة عمى الوضع داخؿ السجف. 
وكاف إلدارة السجف ما أرادت، حيث كانت عممية اإلخراج القسري لألسرى 

تعج  مف غرفيـ تتـ عبر جعؿ األسرى يسيروف عبر ممرات طويمة
القمع المدرعة والمجيزة بوسائؿ القمع المختمفة، بشكؿ متالصؽ  بوحدات
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ييـ البالستيكية ألعمى، والتي أليبت  لبعضيـ البعض، ومشيريف عصِّ
أجساد األسرى عمى امتداد المسافة التي انتشروا بيا، حتى سالت دماء 
الجميع مف الضرب.. لتقـ ىذه الوحدات بعد ذلؾ بدخوؿ غرؼ األسرى 

تفتيشيا وسحب ومصادرة جميع ما بداخميا مف أغراض وممتمكات و 
شخصية وكتب وكراريس تنظيمية وثقافية. إضافة إلى أغطية وفرشات 
. وبعد االنتياء مف عممية التفتيش والمصادرة عمدت ىذه القوات  النـو

 عمى قمب األشياء داخؿ الغرؼ فوؽ بعضيا البعض.

سالحؼ في مشيتيا، فكاف كأنو حؿ المساء عمى األسرى ببطئ شديد كال
الدىر في طولو، لتبدأ إدارة السجف عندئٍذ وبمساعدة وحدات القمع مف 

وحرس الحدود بإعادة المعتقميف إلى غرؼ السجف،  االحتالؿجنود قوات 
بعد أف عمدت إلى توزيعيـ مف جديد حسب إرادتيا ورغبتيا، حيث لـ ُتعد 

البعض مف  امت أيضًا بعزؿأي معتقؿ إلى غرفتو األصمية، وبعد أف ق
كسات المعتقؿ، وفي نفس الوقت أيضًا  القيادات التنظيمية إلى زنازيف وا 

بيدؼ كسر  ،عممت عمى نقؿ عدد قميؿ منيـ إلى زنازيف معتقالت أخرى
شوكة األسرى وخمؽ حالة مف التشتت والفوضى واإلرباؾ في الوضع 

سة التجويع بمجوئيا التنظيمي. كما قد عمدت إدارة السجف أيضًا إلى سيا
إلى منع تقديـ وجبات الطعاـ لألسرى عمى مدار يوميف بيدؼ زيادة 

مف  أنو طواؿ ليمة القمع لـ يذؽ أحداإلرىاؽ عمى أجساد األسرى. عممًا ب
األسرى طعـ النـو بسبب اآلالـ التي تسبب بيا الضرب المبرح ليـ، وعدـ 

األخرى خالؿ  وجود فرشات وأغطية، والتي تـ سحبيا مع األغراض
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عممية المداىمة لغرؼ السجف، إضافة إلى تزكيـ رائحة الغاز المنتشرة في 
 الغرؼ لألنوؼ.

أشرقت شمس صباح اليوـ التالي ليستيقظ األسرى عمى مكبرات تصدح 
" وىي كممة عبرية تعني االستعداد إلجراء العدد. منادية "إسفراه.. إسفراه

وفي المقابؿ كاف التعب واإلجياد ظاىرًا عمى األجساد المكدودة لألسرى، 
فمـ يستطع أحد منيـ المقاومة ورفض الوقوؼ عمى التعداد، فالقدرة 
والعزيمة أصبحتا محدودتيف والقرار المركزي أصبح معدومًا، حيث تبعثرت 

بفعؿ الترحيؿ والعزؿ اإلنفرادي لألسرى أنفسيـ، كما القيادات وتفككت 
 فغاب القرار الجماعي.  إنعدمت وسائؿ االتصاؿ،

لـ يستطع أحد مواجية اإلجراءات المتخذة بحؽ األسرى المحشوريف داخؿ 
غرفيـ. فوجبات الغاز الخانؽ جاىزة لمرد، واألعداد الضخمة لفرؽ القمع 

اد الصباح "اإلسفراه" ورائحة الغاز جاىزة ومتسمحة ومنتشرة مع فريؽ تعد
ال تزاؿ منتشرة في جميع أقساـ السجف وغرفو، بؿ وتعبؽ بيا ما تبقى مف 

 مالبس وحرامات وفرشات، بقيت أيضًا ممتصقة بأجساد األسرى أنفسيـ.

فريؽ التعداد "اإلسفراه" ومف خمفو فرؽ القمع يدخموف غرؼ السجف غرفة 
وجبة دسمة مف رشات الغاز الخانؽ ( تناولت 1غرفة.. الغرفة رقـ )

الحارؽ ومف الضرب المبرح. كاف ىدؼ إدارة السجف مف ذلؾ نشر 
الخوؼ والفزع في نفوس نزالء الغرؼ األخرى، ولذلؾ لـ يكف ىناؾ 
مقاومة في الغرؼ األخرى، حيث االستسالـ يكاد يكوف قاتاًل، فكؿ غرفة 

خؿ الغرؼ لمتعبير كانت تنتظر مصيرىا المجيوؿ، والزعاؽ والصراخ دا
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عف التضامف يكاد يكوف مخنوقًا، ولـ يكف كما كاف عميو الوضع 
باألمس. فريؽ التعداد "اإلسفراه" ومف خمفو فرؽ القمع تدخؿ غرفة رقـ 

(، حيث كنت أتواجد داخميا بعد أف تـ نقمي إلييا في إطار عممية 11)
غاز الخانؽ النقؿ. وقد أخذ الجنود المدججيف يطمقوف زخات مف مدافع ال

داخؿ الغرفة، وأحدىـ يسأؿ بعنجيية واستعالء موجيًا كالمو لمجميع 
قائاًل: ميف فيكـ أبو عمي؟! ولـ يكف يعرؼ أنو يوجد داخؿ الغرفة شخص 

 اسمو أبو عمي.. وقد كاف يقصد بكممة "أبو عمي" ميف قبضاي؟! 

 وقد أجاب أحد اإلخوة عمى سؤالو قائاًل: 

 "أنا اسمي أبو عمي".

مى الفور كانت اليراوة أسرع في الرد مف الكممة فقد انيالوا ضربًا عمى وع
جميع المناضميف داخؿ الغرفة، بعد أف أمطروىـ غازًا خانقًا ومسياًل 
لمدموع.. أوسعوىـ ضربًا ولكمًا فكانت وجبة اإلفطار دسمًة، اختنؽ مف 

فًا جدًا، دسامتيا الجميع ليمسكوا بعد ذلؾ بأحد األخوة مف رقبتو وكاف نحي
 ليسألوه: "ستقؼ عمى التعداد"؟!

إجابتو كانت سريعة بالرغـ مف انعقاد لسانو مف شدة الضرب وىوؿ 
.. كؿ يوـ. .. كؿ يـو  المشيد.. نعـ سأقؼ كؿ يـو

لـ ينُج أحد في جميع غرؼ السجف مف عقابيـ والجوع يشتد عمى أمعاء 
في أجسادىـ  الجميع، وال يوجد ما يسد رمؽ األسرى. وما تبقى مف قوة

 ىػػـ إلػػيػػسامػػاؿ أجػػوع أحػػجػعب والػػضرب والتػالػدًا، فػدًا رويػيار رويػػػذ ينػػػأخ
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 ىياكؿ بأرواح.

ياـ، كاف خالليا استمرت األوضاع داخؿ المعتقؿ عمى ىذه الحالة عدة أ
ف إعالميًا عف العالـ الخارجي، فيـ ال يعرفوف ما المعتقموف معزولي

نيـ ليس لدييـ أي مصادر إعالمية. أيحصؿ خارج السجف، حيث 
فالحصار مفروض عمى األسرى، والمحاموف ممنوعوف مف زيارة السجف 
لالطالع عمى أوضاع األسرى، وكذلؾ زيارات األىؿ ألبنائيـ ممنوعة. 

سرى إعالميًا لمعرفة ما يحدث ومف ىنا كاف البد مف تحرؾ أىالي األ
 داخؿ أسوار سجف عسقالف.

اإلضراب الشامؿ يسود أرجاء الوطف والغضب يميب أحاسيس ووجداف 
جميع أىالي األسرى، واعتصامات أىالي األسرى والمتضامنيف معيـ مف 
عامة الشعب أماـ مقر الصميب األحمر بغزة تزداد يومًا بعد يوـ، ولساف 

دح مزمجرًا ليكشؼ جبروت أدوات القمع صوت الثورة انطمؽ يص
الصييونية، معرفًا العالـ عمى ما يحدث مف جرائـ داخؿ سجف عسقالف 
ومعريًا سياستو القمعية، ولتجرجر فرؽ القمع العدوانية أذياؿ الخزي 

لترضخ مديرية ًة كأس السـ الذي صنعتو لألسرى. والخيبة والعار متجرع
لسجف الذي تـ استبدالو الحقًا بمدير السجوف وجياز أمنيا ومعيـ مدير ا

جديد، حيث حاوؿ ىذا المدير الجديد أف ينيج نيجًا تصالحيًا جديدًا مع 
األسرى، مستبداًل سياسة العصا بالجزرة، في مسعي منو إلى إعادة 

أيموؿ. وذلؾ بعد  /11أوضاع السجف إلى ما كانت عميو قبؿ انتفاضة 
 ىذا الضغط اإلعالمي اليائؿ.
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المميزة  (. ىذه الزنزانة28) عركة األسرى مقيمًا في زنزانة رقـػـ مو ػكنت ي
بطوؿ ضمعييا وارتفاع شباكييا مع صغر حجميما، وقد سبؽ لي أف 
تعرضت لمقمع مف قبؿ إدارة السجف في نفس ىذه الزنزانة قبؿ أربع 
سنوات مف ىذه الحادثة، فقد كنا نحتفؿ حينذاؾ بانطالقة فصيؿ الجبية 
ال الشعبية. وكأف اليوـ أشبو بالبارحة، عممًا بأف ىذه الزنزانة المذكورة 

يخرج منيا الغاز بسيولة بسبب ضيؽ شباكييا وارتفاعيما، وبالرغـ مف 
صغر حجـ الشباكيف، فقد كنت أراقب منيما ما يحدث في السجف مف 
تحركات إلدارة السجف، وذلؾ بحكـ أف الشباكاف في ىذه الزنزانة يطالف 
عمى ساحة السجف الخاصة باألسرى، التي تسمى "الفورة". وقد تعرضت 

ذه الغرفة وخارجيا لما تعرض لو األسرى اآلخروف، وأصابني ما داخؿ ى
 أصابيـ مف اعتداء وضرب وتكسير وقذؼ بالغاز الخانؽ.

القمعي الوحشي، وضمف تعميمات  االعتداءلقد حاوؿ السجانوف بعد ىذا 
مشددة مف قبؿ إدارة السجف، بأف يمارسوا سياسة إحياء النزعة الفردية في 

ومنع الحديث بيف األسرى أنفسيـ داخؿ الغرؼ، التعامؿ مع األسرى، 
والطمب مف األسرى كذلؾ بأف يكوف أي طمب ليـ موجو لمسجانيف مقرونًا 
بمفظ "سيدي" وكذلؾ منع أي حديث أو تواصؿ بيف أقساـ السجف. ولكف 
الحاجة كانت أـ االختراع، فقد ابتدعت عقوؿ األسرى وسائؿ تعويضية 

إلى أسموب الصراخ بعد غروب الشمس  لمتواصؿ فيما بينيـ، بالمجوء
ودخوؿ الظالـ، حيث يسود عندئٍذ اليدوء والسكينة المعتقؿ، فيبدأ األسرى 
 عندئٍذ بالحديث مع بعضيـ بيف األقساـ، ومناقشة الخطط التي

 سيعتمدونيا لمواجية سياسة مديرية السجوف وأدواتيا القمعية.
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جياز أمف مديرية  كاف لألسرى ما أرادوا، حيث فرضوا شروطيـ عمى
السجوف في كيفية التعامؿ والتفاىـ معيـ، وذلؾ بعد عدة احتجاجات 
وخطوات مف اإلضرابات عف الطعاـ، لتسقط سياسة التيديد بالعصا 
الغميظة، ولتسقط سياسة الييمنة واالستعباد وفرض استخداـ كممة "سيدي" 

دارتو، كما تـ استعادة الحاجات الشخ صية وجميع عند مخاطبة السجاف وا 
عادة مكتبة السجف بكؿ  المواد الثقافية المصادرة مف كتب وكراريس، وا 
محتوياتيا، والسماح بزيارات أىالي األسرى ألبنائيـ. لينتيي بذلؾ فصٌؿ 
مأساوي كمؼ األسرى كثيرًا مف العذابات واآلالـ، عدا عف معاناة ذوييـ 

متكافئة، والتي كاف وحرمانيـ مف زيارة أبنائيـ طواؿ ىذه المعركة غير ال
سالحيا األقوى في المواجية في يد األسرى ىو سالح المواجية باألمعاء 

 الخاوية.

 
 يعسكش انشاطئ - غضج

 و11/09/2018
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 إسادج ال تُكسش
 

يقاؿ عنيا أرض الكنعانييف.. وىي أرض شعب الجباريف كما كاف 
واإلنجيؿ يردد الشييد القائد الرمز أبو عمار، حيث ذكرت في التوراة 

والقرآف، أصحاب ىذه األرض ىـ جزء مف القبائؿ العربية األصيمة، 
 وأرضيـ جزء مف الوطف العربي الكبير الذي قاؿ فيو الشاعر:

 مف الشاـ لبغدافِ              بالد الُعرب أوطاني 

 إلى مصر فتطوافِ               ومف نجد إلى يمف

كنعانييف الذيف تركوا حضارة الفمسطينيوف سكاف ىذه األرض ىـ أحفاد ال
عريقة خمدىا التاريخ بتراثو وعبر صفحات مدوناتو، لتبقى ىذه الحضارة 

 شاىدة عمى خمود شعب فمسطيف.

طمع فييا الطامعوف فتعرضت لغزو الغزاة المتالحقيف عمى مدار التاريخ 
ألىميتيا وقدسيتيا وخصوبتيا، فيي أرض المبف والعسؿ كما قاؿ عنيا 

زاة المستعمروف. وقد أبت قوى الظمـ الباغية إالَّ أف تعيد كرة الييود الغ
أسالفيـ وتتآمر عمى شعب ىذه األرض، وأف تزرع كيانًا سرطانيًا غريبًا 

 عمى أرضيـ المباركة ليكوف خنجرًا في خاصرة الدوؿ العربية.

طردوا شعبًا صاحب تاريخ وحضارة، وأتوا بآخر ال حضارة لو، وأقيمت ما 
ائيؿ" عمى حساب أرض وشعب فمسطيف، وأوجدوا ليا مقعدًا يسمى "إسر 

تائيًا في  في ما يسمى ىيئة األمـ، ليصبح شعب فمسطيف مسموبًا مشرداً 
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الذي عمؿ عمى تحويميـ مف جموع بشرية تتيافت  الشتات بانتظار المنقذ
عمى مساعدات المئاـ مف دوؿ االستعمار العظاـ، إلى ثوار يرفضوف الذؿ 

وار متوحدوف في جبية قوية عممت عمى لمممة شمؿ الشعب واليواف.. ث
الفمسطيني وتوحيد صفوفو وصيره في بوتقة واحدة سميت منظمة التحرير 
الفمسطينية، التي شرعت البندقية ونيجت طريؽ الكفاح المسمح والمقاومة 
طريقًا ونيجًا وأسموبًا في مقاومة الغاصب الصييوني، لتعمؿ عمى تغيير 

اع بعد أف تعاظمت قوة فصائميا المسمحة التي قادتيا حركة معادلة الصر 
أطمقت عمى نفسيا اسـ حركة "فتح" لتصبح العمود الفقري لمثورة 
الفمسطينية المسمحة، حيث انخرط في صفوفيا األطباء والميندسوف 

، والعمماء وأرامؿ الشيداء والجرحىواألساتذة واألدباء والشعراء والفنانوف 
االلتحاؽ في صفوفيا حتى األبكـ األصـ واألعمى ولـ يستثنى مف 

الضرير. ليشكؿ ىؤالء جميعًا أيقونة الثورة التي عّرفيا القائد الكبير الشييد 
"ياسر عرفات" قائاًل: بأف الثورة ليست بندقية ثائر فحسب.. بؿ ىي معوؿ 

 فالح ومشرط طبيب وقمـ كاتب وريشة فناف. 

لحكاـ الطغاة، ألف وجيتيـ كانت قضية لـ يركع ىؤالء الثوار أماـ ىجمة ا
فمسطيف وال شيء أماميـ غير تحرير وطنيـ السميب فمسطيف، فقدموا 
أرواحيـ وأجسادىـ فداًء لفمسطيف. فكانوا عنوانًا لمتضحية. القادة قبؿ 
العناصر كانوا نبراسًا لطريؽ الشيادة، حيث زرعوا الخوؼ والرعب في 

عادلة الرعب، وىابيـ مف تآمر عمييـ نفوس الصياينة األعداء. فتغيرت م
وأصبح يحسب ليـ ألؼ حساب في أي مكاف يتواجدوف فيو. وفرضوا 
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أنفسيـ في معادلة الصراع كطرؼ ال يمكف القفز عنو. ففاوضيـ مف كاف 
ال يعترؼ بيـ، واعتمى زعيميـ القائد الثائر الشييد ياسر عرفات بإرادة 

ة ممقيًا خطابو الشيير وىو مسمح األقوياء المنتصريف منبر األمـ المتحد
ببندقية الثائر في يده اليمنى وغصف الزيتوف في يده اليسرى، ومخاطبًا 

 .زعماء العالـ أجمع، بأنو رجؿ سمـ وحرب معاً 

انتصرت الثورة التي تآمر عمييا األعداء واألشقاء، ألف إرادة الثوار كانت 
ـو ة دولتو، بعد أف قاىي األقوى، وليتحقؽ حمـ الشعب الفمسطيني في إقام

ف عامًا، وفجر انتفاضتو الشعبية في الصييوني سبعة وأربعي االحتالؿ
وجيو، فأجبره عمى التفاوض والرحيؿ عف المناطؽ التي احتميا إثر ىزيمة 
عاـ ألؼ وتسعمائة وسبع وستوف. ليعود المقاتموف وقادتيـ عودة 

رؾ التي خاضوىا بعد أف لقنوا العدو درسًا في جميع المعا ،الفاتحيف
حيث استشيد مف ُأستشيد وُأصيب مف ُأصيب وأسر مف أسر  ،ضده

لتشكيؿ  االرتكازليصبح ىؤالء جميعًا نواة قوة  واعتقؿ مف اعتقؿ منيـ..
السمطة الوطنية وبناء الوطف ودولة المستقبؿ العتيدة، التي بنيت بسواعد 

نذروا أنفسيـ االرجاؿ الصناديد األبطاؿ، الذيف وىمة جميع األحرار مف 
ليكونوا لبنة صالحة في عممية البناء، لما ال وىـ أبناء الياسر الخالد أبو 
عمار، صاحب الكوفية السمراء، الذي عرؼ العالـ مف خالليا قضية 
فمسطيف التي أرادىا األعداء أف تطمس وتنسى وتركف في أدراج األمـ 

ؿ العالـ معرفًا الزعماء والشعوب بقضية شعبو المتحدة. فقد طاؼ دو 
وطالبًا منيـ دعـ حقو في إقامة دولتو، والتي تحققت بإرادة الثوار الذيف 
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أنشأوا مؤسساتيـ المدنية واألمنية والشرطية، ىؤالء الذيف قاؿ عنيـ 
الرئيس الشييد أبو عمار "عظماء فوؽ األرض وتحت األرض". فمـ يركف 

ترت أحد أطرافو أو كمييما، أو فقد بصره أو سمعو، مف ٌقطع ساعده أو بُ 
أف ينزوي جانبًا، بؿ أصر ىؤالء عمى أف يكونوا جزءًا مف المؤسسة 
األمنية واألجيزة العسكرية، بمختمؼ مسمياتيا مف استخبارات ومخابرات 
نقاذ  وشرطة بحرية ومدنية وضابطة جمركية ولجنة عممية ودفاع مدني وا 

لوحة فسيفسائية مف العطاء المتكامؿ لخدمة  بحري... مشكميف بذلؾ
الوطف، ونموذجًا رائعًا حاز عمى احتراـ وتقدير الدوؿ والجيات الداعمة 
ليذه المنظومة األمنية والشرطية الوليدة. والتي كانت بدورىا تستقبؿ 
المرشحيف لمحصوؿ عمى الدورات األمنية في بالدىا، وترسؿ في نفس 

قوات وأجيزة أمف السمطة الوطنية ومراكزىا الوقت وفودىا إلى مواقع 
الشرطية، لتقييـ أدائيا المميز في التجربة والعمؿ، حتى لمف أصبح مف 
ذوي االحتياجات الخاصة مف المقاتميف الذيف ضحوا بأجسادىـ مف أجؿ 
الوطف، ىؤالء الذيف فقدوا أقداميـ وأيدييـ وسمعيـ وبصرىـ، دوف أف 

الء الوفود الزائرة والمراقبة لمواقعيـ ومقراتيـ تتأثر عزيمتيـ، حيث فاجأ ىؤ 
 مف قدراتيـ وعزيمتيـ. 

فاألبتر واألكتع والضرير واألبكـ يتفوقوف عمى أصحاب األجساـ السميمة 
في مواقع عمميـ.. وىذا ما لمستو وشاىدتو الوفود الزائرة والمراقبة، وكاف 

وقعًا لألمف الوطني ىوؿ المفاجأة كبيرًا أماـ أحد ىذه الوفود عندما دخؿ م
في المنطقة الحدودية، حيف شاىدوا مقاتاًل مبتور الساؽ مف أسفؿ الفخذ، 
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وكاف متقدمًا في عمره.. سألوا عنو آمر الموقع؟؟ فأجابيـ قائاًل: "إنو 
أفضؿ مدفعجي عمى مستوى القوات، وأنو مقاتٌؿ عنيٌد، وكاف لو دورًا كبيرًا 

حدى مناطؽ الجنوب قدمة إلى إلقوات اإلسرائيمية المتفي مواجية ا
 االحتالؿالمبناني، حيث كانت تدور معركة مع دبابات ومشاة قوات 

الغازية، والتي تقيقرت وعادت أدراجيا بعد أف تكبدت مف الخسائر في 
حيث تعرض ىذا المدفعجي الثائر إلى قذيفة  ،العتاد واألفراد الكثير

يو لـ يستكف لجراحو، مدفعية مباشرة أفقدتو ساقو اليسرى. ومع ذلؾ ف
 صفوؼ الثورة، وأف يشارؾ في بناء الوطف. وأبى إالُّ أف يبقى مقاتاًل في

انحنت رؤوس أعضاء الوفد ثناًء وتقديرًا ليذا المقاتؿ البطؿ صاحب 
 اإلرادة الفوالذية. 

حيث التقوا بقائد الموقع  18 نتقؿ الوفد الزائر إلى مقر جياز قوات ألػا
بيعة عمؿ ىذا الجياز، وبينما ىو يتحدث مر مف الذي تحدث ليـ عف ط

أماـ الوفد مقاتؿ أبتر اليد، وقد غزا الشيب رأسو، فاختمط بياضو بسواده، 
واكتسى شاربو بالشعر األبيض، فاندىش الوفد مف رؤيتو، وسألوا عنو؟؟ 
فأجابيـ قائد الموقع قائاًل: "إف ىذا األبتر ىو مف أشجع المقاتميف، وأنو 

، وأف يده كانت قد بترت في معركة نير الميطاني R.P.Gأفضؿ ضارب 
في الجنوب المبناني عاـ ألؼ وتسعمائة وثمانية وسبعوف مف الميالد، 
وذلؾ أثناء تصديو لميجوـ اإلسرائيمي الكاسح عمى جنوب لبناف ردًا عمى 
عممية الساحؿ البطولية، بعد أف تـ خطؼ أتوبيس إسرائيمي كاف يسير 

حمي السريع الواصؿ مف مدينة يافا إلى مدينة حيفا، عمى الطريؽ السا
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حيث قتؿ أكثر مف أربعيف صييونيًا في ىذه العممية البطولية التي قادتيا 
ولـ تكف تتجاوز  ،فتاة فمسطينية مف نسؿ كنعاف اسميا دالؿ المغربي

 الثمانية عشر ربيعًا مف عمرىا".

فدائي العنيد، ثـ ساروا ىز أعضاء الوفد رؤوسيـ تقديرًا واحترامًا ليذا ال
باتجاه موقع لمقوة البحرية، حيث التقوا بقائد جياز البحرية. الذي قاـ بدوره 
بشرح لطبيعة المياـ الممقاة عمى عاتؽ ىذا الجياز، وميمة كؿ عضو 
منتسب ليذا الجياز، والذيف ىـ في غالبيتيـ مف المقاتميف األشداء الذيف 

، وكانت ميمتيـ تتميز بالمخاطرة، التحقوا في ىذا الجياز منذ صباىـ
حيث البحر وجبروتو وأىوالو، ىذا البحر الذي تطمؽ عميو عامة الناس 
"أبو الموت" والذي لـ يخؼ المقاتؿ الفمسطيني الشجاع، الذي كاف 
ألجداده الدور الريادي األوؿ في ركوب البحر. وقد شاىد أعضاء الوفد 

الموقع، وكاف فاقدًا لساقيو  أحد الشجعاف مف منتسبي ىذا الجياز داخؿ
 االحتالؿمف أسفؿ الفخذ، كاف قد فقدىما بعد معركة بحرية مع زوارؽ 

اإلسرائيمي. فتعجبوا مف رؤيتو داخؿ ىذا الموقع الذي يحتاج إلى مخاطرة 
وال يصمح لاللتحاؽ بو إالَّ أصحاب األجساـ السميمة والقوية. ولكف عند 

نيد صاحب اإلعاقة، أبى إالَّ أف يبقى سؤاليـ عرفوا أف ىذا المقاتؿ الع
مقاتاًل يعمؿ ضمف صفوؼ القوة البحرية الفمسطينية رغـ إعاقتو وتقدمو 
في السف، وأنو يعتبر أفضؿ "ضفدعجي" في القوة البحرية عمى مستوى 
الوطف. وأف ىذا الفدائي البطؿ كاف قد فقد ساقيو أثناء قصؼ الطيراف 

فند" البحرية في جنوب لبناف أوائؿ الحربي اإلسرائيمي لقاعدة "الصر 
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السبعينيات مف القرف الماضي، وذلؾ بعد عممية إنزاؿ فاشمة لتدمير ىذه 
متقدمة عمى شاطئ البحر  ارتكازالقاعدة السرية، والتي كانت تعتبر نقطة 

 لقوات الثورة الفمسطينية. 

أحنى أعضاء الوفد رؤوسيـ، منتقميف إلى مقر جياز المخابرات العامة 
والذي يعتبر العصب األمني لمسمطة الوطنية، حيث التاريخ العريؽ ليذا 
ف  الجياز الذي كاف الحصف المنيع والسياج الواقي لمثورة الفمسطينية وا 

وقد أعجب الوفد بالتصميـ اليندسي واألمني الرائع  .اختمفت المسميات.
ر إلى أف فتجولوا داخؿ أقسامو الكبيرة والتي كانت تشي .لمقر ىذا الجياز.

كؿ شيء في ىذا المكاف يدؿ عمى عمؽ تجربة العمؿ األمني ليذا 
الجياز الذي كانت بدايتو مع جيازي األمف الموحد واألمف المركزي لمثورة 

 الفمسطينية.

كاف المكاف رائعًا ومنظمًا ويسوده اليدوء واالنضباط األمني واإلداري، 
وحماية. وقد  مة مف مراقبةومزودًا بكؿ الوسائؿ األمنية الحديثة والمتقد

أخذ الوفد شرحًا وافيًا لطبيعة عمؿ ىذا الجياز األمني الذي تتمثؿ ميمتو 
في جعؿ األمف سياجًا واقيًا لمشعب والمجتمع، حيث دقة العمؿ دوف 
التضخيـ والتيويؿ وبعيدًا عف اليوس األمني، مما يدؿ عمى عمؽ التجربة 

لدولة العميقة. وبينما الوفد كاف يسير ليذا الجياز الذي يوفر أمنًا لبناء ا
في ممرات األجنحة واألقساـ، شاىدوا رجاًل "بعيف كريمة" فسألوا عنو؟؟ 
حيث كانت اإلجابة ليـ بأف ىذا الشاب كاف مقاتاًل وقد فقد عينو 
برصاصة قناص صييوني حاقد أثناء معركة حصار بيروت عاـ ألؼ 
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برصد تحرؾ اآلليات وتسعمائة واثناف وثمانوف، حيث كاف يقوـ 
ىذا المقاتؿ  اإلسرائيمية المدرعة المحاصرة لبيروت، فباغتو القناص، وكاف

 جدًا. يتمتع بحس أمني عاؿٍ 

انتقؿ الوفد بعد ذلؾ إلى المقر المركزي لجياز األمف الوقائي، حديث 
الوالدة والتجربة، والذي كاف غالبية منتسبيو مف العناصر الشابة خريجي 

 ـ. 1478ف شاركوا في انتفاضة الحجارة عاـ السجوف، الذي

تجوؿ الوفد بيف مباني وأقساـ ىذا المقر الكبير، وتنقموا بيف غرفو 
ومكاتبو، حيث لفت انتباىيـ رجؿ أصـ، سألوا عنو فعرفوا عف سيرتو.. 
بأنو أسير محرر كاف قد أمضى عدة سنوات في االعتقاؿ األمني، وأف 

لذي تعرض لو أثناء اعتقالو في الصمـ أصابو مف جراء التعذيب ا
عناصر جياز المخابرات اإلسرائيمية  يالسجوف اإلسرائيمية عمى أيد

ناضجة وحس أمني "الشيف بيت"، وقد خرج مف المعتقؿ بتجربة أمنية 
المعمومات األمنية قبؿ  ، جعؿ جيازه يعتمد عميو في تحميؿ جميععاؿٍ 

 اعتمادىا وأرشفتيا وتخزينيا. 

د ذلؾ إلى جياز التوجيو السياسي، حيث التقوا بشخص انتقؿ الوفد بع
ضرير كاف قد أصابو العمى مف جراء قصؼ الطيراف اإلسرائيمي عمى 
قاعدة الدامور لمتدريب العسكري في لبناف. ولـ تحؿ إصابتو بينو وبيف 
التفوؽ والتميز واإلبداع، حيت تمتع بقدرة كبيرة عمى التحميؿ السياسي 

ليصبح مف أفضؿ الكتاب والمحمميف السياسييف. وقد والكتابة الصحفية، 
عمـ الوفد بأف الكثير مف الصحؼ والمجالت الفمسطينية تخصص لو 
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زاوية يومية، كما أنو يكتب بشكؿ يكاد يكوف يوميًا موضوعًا أو أكثر في 
المجمة الصادرة عف جياز التوجيو السياسي والمعنوي. وقبؿ أف يترؾ 

المكاف أخذ يردد مقولة الرئيس الشييد القائد الوفد ىذا الشاب ويغادر 
 ياسر عرفات. 

"نعـ إنيـ قوـ الجباريف وأف السمطة الوطنية ىي سمطة شعب الجباريف، 
 وأف إرادة ىذا الشعب ىي حقًا عزيمة ال تنكسر". 

 
 يعسكش انشاطئ -غضج

 و17/9/2018
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 سجم اَتهت يذج صالحيته
 

بجياز "الشيف بيت" وأطقـ إف أجيزة أمف العدو الصييوني ممثاًل 
األمف لمديرية السجوف "الشاباس" ما فتئت يومًا بالعمؿ عمى ممارسة 
اإلسقاط الوطني واألمني إلفراغ أبناء الشعب الفمسطيني ومناضمي الثورة 
الفمسطينية مف محتواىـ الوطني ومضمونيـ الثوري، وذلؾ بيدؼ القضاء 

كثيرًا ما تحقؽ لمعدو ذلؾ مع لمذات الفمسطينية. و  عمى اليوية النضالية
بعض النفوس المريضة التي ارتضت لنفسيا بيع ضمائرىا والخنوع 

أو وعودات  ،والضياع مقابؿ حفنة مف األمواؿ أو مقابؿ مصالح معينة
وأماني كاذبة ُيمنييـ بيا ىذا العدو القذر. فيذا حاؿ أساليب العدو 

امد، ولكف أّنا لمعدو االسقاطية، وىذا قدر أبناء الشعب الفمسطيني الص
الصييوني مف تحقيؽ ما يصبوا إليو وجياز أمف الثورة لو وألذنابو مف 
العمالء بالمرصاد. فأعيف الثوار تراقب وترصد، وجياز أمف الثورة ساىر 

ُمحصنًا إياىـ مف األساليب القذرة وممارساتو  ،عمى راحة أبناء شعبنا
ومنقذًا  ،ات، وُمِغمقا الثغراتكاشفًا في نفس الوقت بعض العور  ،االسقاطية

ليتـ تطييره مما عمؽ بو مف  مف انزلؽ في مستنقع الخيانة والرذيمة؛
 أوساخ. 

ومف أجؿ توضيح الصورة عف ممارسات أجيزة األمف الصييونية وما 
اقترفتو مف جرائـ بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني. نرسـ اآلف صورة واقعية 

ستخبارات الصييونية، والذي سقط ألحد العمالء مف ضحايا أجيزة اال
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بو ػوف شعػفريسة لضغوطات جياز الشيف بيت، ورضي لنفسو أف يخ
وعودات كاذبة بعد  و مقابؿػليفقد كرامت ميره،ػو وضػع ذمتػنو وأف يبيػووط

سقاطو.   أف تـ الضغط عميو وا 

لقد ظؿ ىذا العميؿ يعيش وضعًا نفسيًا صعبًا، وشعورًا بالخوؼ ينتابو في 
كؿ لحظة دوف أف يستطيع الخروج مف ىذا اليبوط الذي انزلؽ إليو وسقط 
فيو، إالَّ بعد التوجو لو مف قبؿ جياز أمف التنظيـ داخؿ المعتقؿ النتشالو 

 مف حضف العدو الخادع إلى حضف الشعب الدافئ. 

حدى إيؿ عف نفسو قائاًل: عمري عشروف عامًا، وأقيـ في ُيعرؼ العم
مناطؽ فمسطيف المحتمة، والتي ىي مف أكثر مناطؽ الوطف المحتؿ 

 تعرضًا واستيدافًا لالحتالؿ وممارساتو وكذلؾ ألجيزة أمنو الصييونية.

لقد كانت أحواؿ أسرتي المادية سيئة لمغاية.. فأنا ابٌف ألسرة فقيرة الحاؿ 
مانية أفراد، أربعة منيـ بنيف وثالث بنات إضافة لوالدتي. وقد مكونة مف ث

توفي والدي ونحف أطفاؿ صغار، حيث تركنا بدوف معيؿ وفي وضع 
فكنا نسكف في بيت قديـ قميؿ الغرؼ. حينيا  ،يرثى لو مف الناحية المادية
فقررت في بداية تعميمي اإلعدادي  ،عشر عاماً  لـ يكف يتجاوز عمري اثنا

لمساعدة والدتي في توفير مورد رزؽ ألخوتي الصغار الذيف  أف أعمؿ
كنت أنا أكبرىـ سنًا، وبعد عرض الموضوع عمى والدتي ودراستو مع 
عمي قررت أف أقوـ بإنشاء بسطة في السوؽ لبيع الخضار والفواكو، 
وبقيت في نفس الوقت أكمؿ تعميمي، فكنت أذىب إلى البسطة بعد 

 ساء، ألعودػاعات المػى سػوؽ حتػػع في السػى أبيدرسة ألبقػػودتي مف المػػع
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 بعد ذلؾ إلى البيت. وىكذا دواليؾ يوميًا.

 كاف لو انعكاس سمبي كبير عمى وضعي - رحمو اهلل -إف وفاة والدي 
االجتماعي والنفسي، شعرت بوفاتو أنني أصبحت أعيش في ضياع، 

.   وبدأت أشعر بشعور غريب ُيسيطر عميَّ

منذ صغر سني بأنني سأصبح عمياًل، ولـ يكف ىناؾ دوافع لـ أفكر يومًا 
بؿ إف ارتباطي كاف نتيجًة لمسذاجة وقمة التجربة، إضافة إلى  ،لعمالتي

الضغط الذي وجو لي إلدراؾ المخابرات لمدى احتياجي لمساعدتيـ في 
السماح لي بالسفر لاللتحاؽ بإحدى الجامعات في الخارج إلكماؿ 

لالرتباط معيـ، وىذه ىي النتيجة  ية تأثيرىـ عميّ تعميمي، ومف ثـ إمكان
 التي آلت إلييا أوضاعي وحالي في النياية.

ميمي الجامعي دراستي الثانوية فكرت بمواصمة تع بعد أف أنييت مرحمة
في إحدى الجامعات خارج الوطف المحتؿ، وعرضت ىذه الفكرة عمى 

اية بسبب الوضع والدتي التي بدورىا وافقت بعد أف استصعبتيا في البد
المادي الصعب الذي نعيش فيو، وعدـ قدرتيا عمى توفير المبالغ المالية 
الالزمة لإلنفاؽ عمى دراستي، وأيضًا بسبب حالة الفراؽ التي ستحدث مف 
جراء السفر والُغربة. وبعد نقاش ىذا الموضوع مع والدتي طرحت عمّي 

ىناؾ، حيث يسكف مسألة السفر إلى سوريا لاللتحاؽ بإحدى الجامعات 
خالي في دمشؽ، وىو بدوره سيقوـ بمساعدتي في التسجيؿ لمجامعة 
وتوفير السكف لي أيضًا. وكانت قضية السفر ىذه تحتاج إلى بعض 
المعامالت ومنيا مقابمة ضابط مخابرات المنطقة إلخراج تصريح سفر 



111 

بحكـ أف سني كانت دوف العشريف مف العمر. فذىبت لمقابمة ضابط 
ة الذي بدوره سألني عف سبب السفر؟؟ فشرحت لو الموضوع المنطق

وأخبرتو بأنني أنوي التسجيؿ لاللتحاؽ بإحدى الجامعات السورية. وعند 
ذلؾ عرض عميَّ ىذا الضابط التعامؿ معو مقابؿ إعطائي بعض النقود 
مع السماح لي بالسفر أيضًا. لـ يقدـ لي ضابط المخابرات عرضو ىذا 

وضعي المادي واالجتماعي. وردًا عمى طمبو ىذا  مف فراغ، فيو يعرؼ
فقد حاولت االمتناع والرفض في البداية، فما كاف منو إال أف ىددني بأنو 

وأنو لف يكمفني  ،وطمب مني مرًة أخرى التعاوف ،لف يسمح لي بالسفر
بأشياء كثيرة، بؿ إف كؿ ما يريده مني ىو تزويده ببعض المعمومات 

وذلؾ  ،فقت عمى طمبو باالرتباط والتعاوف معوالبسيطة. وبعد نقاش وا
تحت تأثير الضغط النفسي الذي تعرضت لو. بعد موافقتي تمؾ قاـ 
بتكميفي ببعض المياـ المطموب مني مراقبتيا أثناء فترة تواجدي في 
سوريا، وطمب مني مراقبة مكتب منظمة التحرير الفمسطينية الموجود في 

فة األشخاص الذيف يترددوف عمى ومف ثـ معر  ،إحدى المناطؽ بدمشؽ
ىذا المكتب مف أبناء المناطؽ المحتمة، كما طمب مني بأف أحاوؿ 
الدخوؿ إلى ىذا المكتب بيدؼ معرفة بعض األمور الخاصة داخؿ 
المكتب، وكذلؾ دور بعض األشخاص ىناؾ والذيف زودني بأسمائيـ. 

مراقبة  كما قاـ بتزويدي بعناويف مكاتب أخرى لبعض التنظيمات بيدؼ
 المتردديف عمييا. وىكذا تـ انزالقي في مستنقع الخيانة. 

لقد سافرت إلى سوريا برفقة والدتي التي ذىبت معي لمساعدتي ولزيارة 
وعند وصولنا إلى دمشؽ ذىبنا إلى بيت خالي الذي استقبمنا  ،خالي ىناؾ
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بدوره، وقد أخبرتو والدتي عف سبب قدومنا ورغبتيا في مساعدتو لي 
تحاؽ بإحدى الجامعات السورية، إال أف خالي أخبرنا عف انتياء موعد لالل

التسجيؿ في الجامعات السورية، وعرض عمينا أف يقوـ بمساعدتنا في 
الحصوؿ عمى منحة جامعية مف مكتب المنظمة لمدراسة في إحدى 
جامعات دوؿ أوروبا الشرقية. وقد ذىبنا إلى مكتب المنظمة حيث تـ 

د استفسارنا عف المنح أخبرونا باالنتظار لبعض الوقت الترحيب بنا، وعن
وأعطونا موعدًا لمعودة إلييـ. وفي اليوـ التالي طمبت مف والدتي إذنًا 
لمتجواؿ في دمشؽ بمفردي، حيث ذىبت لمراقبة بعض المكاتب التي تـ 
وصفيا لي مف قبؿ ضابط جياز أمف المنطقة، وقد دخمت بعض ىذه 

أستطع الحصوؿ عمى أيو معمومات. وبعد عدة أياـ  المكاتب، إالَّ أنني لـ
ذىبت مرًة أخرى أنا ووالدتي إلى مكتب المنظمة لالستفسار عف وصوؿ 
المنح؟؟ وبالفعؿ استطعت الحصوؿ عمى منحة، وغادرنا سوريا لمعودة 

 إلى بمدي بيدؼ تجييز نفسي وأغراضي لمسفر.
بمة ضابط ذىبت لمقا ،بعد عودتي مف سوريا ووصولي بيت العائمة

مخابرات المنطقة وأبمغتػو بما حصؿ، وعف عدـ مقدرتي واستطاعتي 
معرفة أي شيء عف المياـ التي طمبيا مني، كما أخبرتو عف حصولي 

 عمى منحة دراسية في احدى الجامعات الرومانية، ثـ تركتو وانصرفت. 
بعد مدة مف الوقت حاف موعد سفري إلى الجامعة، فقمت بتجييز كؿ 

بت لمقاء ضابط المخابرات كما اتفقنا قبؿ الخروج مف عنده شيء وذى
وعند جموسي مع ىذا الضابط عرَض عمّي المياـ التي يجب عمّي القياـ 
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بيا خالؿ فترة تواجدي في رومانيا، وكذلؾ خالؿ فترة تواجدي في 
األردف، فقد طمب مني أف أعمؿ خالؿ الفترة القصيرة التي سأمكثيا في 

لرومانيا عمى مراقبة مكتب المنظمة في عماف، وكذلؾ  األردف قبؿ السفر
معرفة شخصية وأسماء مف يترددوف عمى ىذا المكتب مف أبناء المناطؽ 
المحتمة، كما أعطاني عنوانًا ألحد المقاىي في عماف لمراقبة األشخاص 
الذيف يجمسوف في ىذا المقيى، عممًا بأف معظـ الذيف يجمسوف فيو ىـ 

المحتمة، وقد زودني ليذا الغرض بكاميرا صغيرة الحجـ مف أبناء المناطؽ 
اللتقاط بعض الصور لألشخاص الذيف يترددوف عمى مكتب المنظمة، 
وتسيياًل إليصاؿ المعمومات إليو أعطاني عنواف أحد العمالء الذيف 
يعمموف لصالح المخابرات اإلسرائيمية ويتواجدوف في األردف، حيث أبمغني 

ه سيقـو بنقؿ ىذه المعمومات لو. كما طمب مني أف بأف ىذا العميؿ بدور 
أقوـ عند االلتحاؽ بالجامعة باالنضماـ إلى اتحاد الطمبة في الجامعة 
ومحاولة التعرؼ أيضًا عمى شخصية مسؤوؿ االتحاد، وكذلؾ َمف ليـ 
نشاطات في االتحاد مف طالب المناطؽ المحتمة، كما طمب مني مراقبة 

عمى مكتب المنظمة ىناؾ، وكذلؾ معرفة األشخاص الذيف يتوافدوف 
أسماء األشخاص الذيف يترأسوف الكتؿ الطالبية المختمفة في االتحاد. 
وقبؿ أف أخرج مف عنده أعطاني مبمغ مائتي دينار أردني ووعد بمنحي 
المزيد بعد تقديمي لممعمومات. وقد قمت فعاًل بتنفيذ جميع المياـ التي تـ 

 د الوطف.طمبيا وجميعيا في داخؿ حدو 
وحتى أكوف صريحًا معكـ أريد أف أخبركـ بأنني فشمت في تعميمي 
الجامعي، ألف محاولة جمع المعمومات التي طمبيا ضابط المخابرات 
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أشغمتني كثيرًا عف الدراسة، وليذا السبب فقد رسبت في السنة األولى مف 
تعميمي الجامعي، وعندما عدت إلى وطني في فترة العطمة الجامعية، 
فكرت في عدـ االستمرار في إكماؿ تعميمي، كما أف ضابط المنطقة 
رفض مساعدتي في السفر، وكاف حديثو معي قاسيًا فبداًل مف تقديمو 
الشكر لي عمى ما قدمتو لو مف خدمات ومعمومات، اتيمني بالفشؿ وقاؿ 
لي ميددًا بأنني فاشؿ، وأف الفموس التي دفعيا لي ذىبت ىباًء وبدوف 

داًل مف السماح لي بالسفر طمب مني البقاء ىنا والقياـ بمراقبة فائدة، وب
بعض الشباب مف ذوي الحس الوطني في المنطقة التي أقطف فييا، 
وكذلؾ معرفة أسماء الذيف يعمموف المظاىرات، كما طمب مني أف أعمؿ 
عمى تنظيـ مجموعة واالبالغ عف أعضائيا، وىددني باالعتقاؿ أو الحرؽ 

 طقتي وعائمتي وذلؾ إذا لـ أقـ بتنفيذ ذلؾ.أماـ أبناء من

كؿ ىذا الكالـ والتيديد ترؾ مرارة وأسى في نفسي، وبدأت أشعر بشيء 
ما يضغط عمى عنقي وال أستطيع التخمص منو ألنو أكبر مف طاقتي 
وتحممي، وبالفعؿ خرجت مف مكتبو غاضبًا عمى مصيري العاثر ىذا، 

ب مني، وأخذت أعمؿ عمى مراقبة وخوفًا مف الفضيحة قمت بتنفيذ ما ُطم
بعض األشخاص مف سكاف المنطقة، وقدمت معمومات عف أوضاعيـ 
ونشاطاتيـ لضابط المنطقة الذي طمب مني المزيد مف المعمومات 
واألعماؿ. فقمت بعرض التنظيـ عمى أحد أصدقائي وطمبت منو أف يقـو 

دعيت بدوره بتنظيـ بعض األشخاص عمى أف يزودني بأسمائيـ، حيث أ
لو بأنني سأقوـ بإرساؿ األسماء لإلخوة المسؤوليف في الخارج، وبالفعؿ تـ 
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تكويف مجموعة وقمت بالتعرؼ عمى جميع أعضاء المجموعة، وعقدت 
معيـ عدة اجتماعات، حيث اتفقنا فييا عمى محاولة قذؼ زجاجات 
مولوتوؼ عمى إحدى الدوريات، وكذلؾ تنظيـ مظاىرة في إحدى 

نية. وقد قمت بدوري بإرساؿ أسماء أعضاء المجموعة المناسبات الوط
ليذا الضابط، كمػا كنػت أزوده بكؿ ما يدور في اجتماعاتنا أواًل بأوؿ. 

وقبؿ مباشرة عممنا قامت المخابرات  ،ولكف لـ تستمر ميمتنا طويالً 
باعتقاؿ عددًا مف أعضاء المجموعة، وفي اليـو الثاني اعتقمت البعض 

امت باعتقالي أنا اآلخر أيضًا، حيث تـ التحقيؽ معنا اآلخر، وبعد ذلؾ ق
 جميعًا. 

لقد تأثرت كثيرًا مف الكممات القاسية التي اسمعني إياىا ضابط 
المخابرات، وقمت في نفسي ىؿ ىذا جزائي عمى ما قدمت؟! كما فكرت 
باالمتناع عف التعامؿ، إال أف تيديدات ضابط المخابرات كانت أقوى مف 

خاصة  ،ووجدت نفسي عاجزًا عف فعؿ أي شيء أمامو رغبتي وصمودي،
وأنني أعرؼ بأنو جاد في تيديده بفضح أمري أماـ أىمي وزمالئي وكذلؾ 
اعتقالي. وليذا فالجبف والخوؼ مف الفضيحة دفعاني إلى االستسالـ أماـ 

ومف ثـ تقديـ ما يطمبو مني، بالرغـ مف إدراكي لكذب  ،تيديده ووعيده
 ي.وعوداتو وخذالنو ل

أعود وأقوؿ بأنو لـ يكف ىناؾ ما يثير الشكوؾ حولي، حيث أف سموكي 
في البيت والحارة كاف عاديًا جدًا، وكنت أعتقد بأنيـ يكنوف لي كُؿ 
االحتراـ والتقدير عمى ما قدمت، وأنيـ ال يمكف أف يفرطوا بي كمخبر 
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وعميؿ ليـ!. ولكف لألسؼ توقعاتي لـ تكف في مكانيا، وكاف خطئي 
عتقمت في ًا بسبب سذاجة عقمي وقمة الوعي والتجربة عندي. فقد أُ جسيم

 ،وتـ التحقيؽ معي كباقي أعضاء المجموعة التي شكمتيا ،نياية األمر
وقد ُطمب مني التوقيع عمى أقوالي، حيث قاؿ لي المحققوف وضابط 
المنطقة بأنيـ سيقدمونني لمحكمة شكمية لمحكـ عمّي وذلؾ بيدؼ عدـ 
إثارة الشكوؾ حولي مف قبؿ أعضاء المجموعة ومف أجؿ اكسابي وجيًا 

إال أنيـ فرضوا عميَّ  ،وطنيًا أيضًا، وأف حكمي سيكوف سنة كأقصى حد
وقد ال  ،و ثالثوف شيرًا. وقد نزؿ عميَّ ىذا الحكـ نزوؿ الصاعقةحكمًا مدت

أستطيع أف أصؼ لكـ شعوري في تمؾ المحظة، فقد شعرت بأف الدنيا 
ُأغمقت أمامي وأنني فقدت مستقبمي، كما شعرت بالخزي والعار يغطي 
جبيني، واستصغرت نفسي كثيرًا النخداعي بأقواؿ المخابرات ووعوداتيـ 

دوف أف أستفيد مف األخطاء، وفي تمؾ المحظة أيضًا دار  أكثر مف مرة
رأسي مف ثقؿ اليموـ التي لفت رأسي بشكؿ سريع، فأسفت حينيا عمى 
نفسي وعمى حياتي التعيسة. وبعد رجوعي مف المحكمة إلى المعتقؿ 
طمبتني المخابرات وأخبروني بأنني لف أمكث طوياًل في المعتقؿ، وستكوف 

وسيتـ اإلفراج عني قريبًا. وليذا فعميَّ مواصمة فترة اعتقالي بسيطة 
ارتباطي داخؿ السجف والقياـ بمساعدة إدارة السجف في اإلبالغ عف 
النشطاء وعف المشاكؿ والخالفات التي تحدث داخؿ السجف، وكذلؾ 
ثارة البمبمة،  العمؿ عمى خمؽ المشاكؿ بيف أبناء التنظيـ وبث اإلشاعة وا 

. ومف جيتي كما أخبروني بأنيـ سيقوم وا بتوصية إدارة السجف عميَّ
 الةػبب حػػي بسػامػػفر أمػف مػف مػكػـ يػيث لػػيؿ، حػػالـ الجمػػذا الكػدقت ىػػص
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 الضعؼ واالنييار النفسي الذي كنت أمر فيو.
 ،وىكذا وجدت نفسي وقد ارتبطت وانزلقت في وحؿ العمالة مرة أخرى

بط أمف السجف الذي حيث كاف ارتباطي وتعاممي ىذه المرة مع ضا
أرسمت إليو. كما أنني انتقمت في ارتباطي مع أكثر مف ضابط أمف في 
السجوف بحكـ تنقمي بيف عدة معتقالت. وفي أوؿ معتقؿ دخمتو ُطمب 
مني أف أقـو بالتحريض عمى االضرابات واإلساءة لقيادات الثورة في 

ضعاؼ الخارج عف طريؽ ترويج بعض االتيامات، والعمؿ أيضًا عمى إ
وتحريض المناضميف عمى  ،البنية التنظيمية، وتخريب الصندوؽ االعتقالي

حيث قمت بتنفيذ تمؾ المياـ، حتى أنني  ،بعضيـ لخمؽ المشاكؿ
استطعت خمؽ مشكمة مف ال شيء مع أحد اإلخوة الذيف كانوا يشرفوف 

 عمى التنظيـ في ذلؾ الوقت.

مف قبؿ ضابط أمف انتقمت بعد ذلؾ إلى سجف آخر، وتـ االجتماع بي 
السجف، وتـ اطالعي عمى صورة الوضع داخؿ المعتقؿ وطبيعة المياـ 
المطموب مني تنفيذىا. كما أخبرني ىذا الضابط بأنو سيقـو بوضعي في 
غرفة مختمطة يتواجد فييا رفاؽ مف بعض الفصائؿ التنظيمية األخرى 

كمة مع إضافة إلى أعضاء مف تنظيـ فتح، وقد طمب أف أقوـ بافتعاؿ مش
 ،أحد األشخاص في الغرفة، واتيمتو بأنو حاوؿ مد يده عميَّ أثناء النوـ

وذلؾ بيدؼ تشويو ىذا الشخص وأيضًا لخمؽ مشكمة مع تنظيمو، وطمب 
مني معرفة أسماء النشطاء وأعضاء المجنة المركزية لمتنظيـ، ومعرفة ما 

 متػد قػوق واء.ػيدور مف خالفات ومشاكؿ داخؿ التنظيـ والمعتقؿ عمى الس
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.  بتنفيذ كؿ ما أوكؿ إليَّ

 عتقميف منوػع المػقؿ جميػـ نػقؿ حيث تػوياًل في ىذا المعتػكث طػلـ أم
وتوزيعيـ عمى عدة سجوف، وىكذا انتقمت أنا إلى سجف آخر. وبعػد يوميف 
مف وصولي إلى ىذا السجف الجديد ُطمبت إلى عيادة السجف، حيث كاف 
ينتظرني ىناؾ ضابط األمف في ىذا السجف إضافة إلى مسؤوؿ العيادة. 
وبعد أف طمبوا مني الجموس وأغمقوا باب العيادة أخرجوا ممفي وفتحوه 

يـ، وقاـ ضابط األمف بقراءة ما ىو مسجؿ عني في ممفي، وقاؿ لي أمام
، وأنو اآلف يتوجب  أف ضابط أمف السجف الذي حضرت منو أوصى عميَّ
عمّي مساعدتيـ، وىـ ال يطمبوف مني الكثير، وفقط يريدوف مني معرفة 
أسماء النشطاء، وعف عمميات التخطيط لالضرابات، والعالقة بيف 

حاولة افتعاؿ مشاكؿ وتخريب االضرابات. وعند ذلؾ الفصائؿ، وكذلؾ م
قمت ليـ بأف المخابرات وعدتني باالفراج عني بعد نصؼ سنة مف 
حكمي، ولكف ذلؾ لـ يحصؿ؟؟ ومف أجؿ إرضائي لمعمؿ معيـ أخبروني 
بأنيـ سيرفعوف توصياتيـ بصددي بيدؼ اإلفراج عني، ولكف خالؿ ىذه 

حسف نيتي، وبعد إبداء موافقتي لتجديد  الفترة عميَّ أف أساعدىـ ألثبت ليـ
ارتباطي معيـ، زودني ضابط األمف بنقطة االتصاؿ، وأخبرني بأف أقـو 
ذا  باالتصاؿ مع العيادة مباشرة عندما يكوف لديَّ معمومات أريد تقديميا، وا 

عف طريؽ أي شرطي.  ما تعذر اتصالي مع العيادة، عميَّ أف أتصؿ
وأحيانًا كنت أقذؼ تقاريري لمشرطي العامؿ بالفعؿ كتبت عدة تقارير ليـ 

 وذلؾ عندما أتأكد أف جميع مف بالغرفة نياـ. ،في القسـ ليالً 
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كما  ،كاف الخوؼ والقمؽ واإلحباط يسيطر عميَّ  ،ميمتي لـ تكف سيمة
ظؿ ينتابني شعور مف المجيوؿ، واالعتقاد بأف كؿ ما كاف يقاؿ لي ىو 

أف رأيت عددًا كبيرًا مف العمالء عبارة عف أكاذيب وتضميؿ، خاصة بعد 
دارة السجف دوف أف يتـ اإلفراج  الذيف انخدعوا بوعودات المخابرات وا 
عنيـ أو حتى تخفيؼ أحكاميـ. وليذا أخذت أفكر مرارًا بيني وبيف ذاتي 

دارة السجف ونتيجة الرعب  .في خيبة األمؿ مف وعودات المخابرات وا 
ونظرًا لحالة  .أمري لممساجيف. الذي كنت أعيش فيو، خوفًا مف انكشاؼ

الصراع النفسي الذي كاف ينتابني مف جراء القمؽ والرىبة مف المصير 
الذي ينتظرني في حاؿ انكشاؼ أمري بأنني عميؿ. فقد امتمكت في 
إحدى المرات الجرأة وطرحت ما ينتابني مف ىذا الشعور عمى ضابط 

ني بكشؼ أمري األمف الذي أتصؿ بو.. إالَّ أفَّ ىذا الضابط ىدد
لممساجيف وحرقي إذا ما أوقفت التعامؿ معو. وىكذا عاد الضعؼ والجبف 
يسيطراف عميَّ مرة أخرى، فمـ أستطع التخمص مف ىذا الشرؾ الذي 
وقعت فيو. ومف ىنا بدأت التفكير مف جديد في تقديـ نفسي لقيادة التنظيـ 

خضاعي لمتحقيؽ المذؿ والميي ف، خاصة بعد قبؿ أف يتـ التوجو إليَّ وا 
النداءات التي كانت توجو باستمرار لممتورطيف داخؿ السجف بأف يقدموا 
أنفسيـ لمتنظيـ وأف أمرىـ سيظؿ طي الكتماف، إضافة إلدراكي بشكؿ جيد 
بأف حضف الثورة أرحـ مف حضف األعداء الخادع والقاتؿ، وأف أعيف 

مييا ال جياز الرصد الثوري داخؿ المعتقؿ ىي بالمرصاد، وال يخفى ع
شاردة وال واردة، وأف كؿَّ واحد لو أجمو وموعده عند التنظيـ، وأف التنظيـ 
يميؿ وال ييمؿ. إالَّ أنو بالرغـ مف كؿ ذلؾ فقد كنت أخشى مف تقديـ 
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نفسي بفعؿ عامؿ الجبف والضعؼ وعدـ امتالكي لمشجاعة والجرأة في 
 عرض أمري عمى التنظيـ. 

عمى دماغي وأحاسيسي خاصة  ظؿ ىاجس إخضاعي لمتحقيؽ مسيطراً 
خضاعيا لمتحقيؽ  عمى ضوء الحاالت الكثيرة التي كاف يتـ كشفيا وا 
األمني، وأيضًا عمى ضوء معرفتي لمدى وقدرة جياز الرصد عمى كشؼ 
أية حالة ميما تغمغمت وتسترت. أما الشيء الذي كاف يزعجني كثيرًا قبؿ 

، ومعرفة أىمي عممية التحقيؽ فيو انكشاؼ أمػري أماـ المناضميف
وأصدقائي بحقيقة عمالتي، وما كاف يزعجني أيضًا ويوتر أعصابي ىو 
عند محاولتي كتابة أي تقرير إلرسالو إلدارة السجف، حيث كنت أشعر 
بأف أعيف جميع مف في الغرفة تتجو نحوي وتراقبني. وبالرغـ مف ذلؾ فقد 

رسالو لضا بط أمف كانت تنتابني صحوة ضمير بعد كتابة كؿ تقرير وا 
كنت أشعر بالقرؼ والخزي والعار يمطخ جبيني ألنني أخوف حيث  السجف

 ،أبناء شعبي. لذلؾ لـ تكف ىناؾ مفاجئة كبيرة لي عند انكشاؼ أمري
حيث أنني كنت أتوقع التوجو إلخضاعي في كؿ لحظة، وذلؾ نظرًا 
. ولكف المفاجأة الكبيرة  لمعوامؿ النفسية السيئة التي كانت تسيطر عميَّ
التي صدمتني ىي دقو المعمومات التي كانت بحوزة التنظيـ حولي. لقد 

نكار ىذه التيـ ت في بداية التحقيؽ معي المكابرةحاول بفعؿ قساوة  ،وا 
والخوؼ مف الفضيحة ومف ثـ احتقار الناس لي.  ،كممة عميؿ عمى نفسي

 ،التنظيـ وأعضاء لجنة التحقيؽ في السجف ولكنني أتوجو بالشكر لقيادة
فقد ُأزيح  ،لذيف أزاحوا عف كاىمي حماًل بقّي ثقياًل حتى تـ رفعو عنيا
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عني توتر األعصاب الذي كاف ينتابني باستمرار مف جراء القمؽ والخوؼ 
، وكذلؾ إلنقاذىـ لي مف وحؿ المستنقع الذي  المذاف كانا يسيطراف عميَّ

واؿ انزلقت فيو، ومف ثـ تطييري مف األوساخ واألدراف التي عمقت بي ط
نني ومف خالؿ التجربة التي مررت بيا طواؿ فترة  فترة ارتباطي. وا 
االرتباط ىذه، أتوجو إلى جميع مف تورطوا ولـ يتـ التوجو إلييـ حتى 
اآلف، أف يقوموا باإلسراع بتقديـ أنفسيـ لمتنظيـ ألف يد الثورة أرحـ مف 

ـ الكشؼ األعداء، وأعتقد أف التنظيـ بدوره سيكوف جادًا وحريصًا في عد
أماـ القاعدة التنظيمية عف كؿ مف تورط، وذلؾ في حالو تقديـ نفسو 
لمتنظيـ، وسيظؿ أمر ىذا الشخص طي الكتماف. وبالطبع ىذا أفضؿ مف 
الحرؽ عمى مستوى القاعدة التنظيمية بعد عممية اإلخضاع والتحقيؽ. ىذا 

لسجف كما أنني أنصح كؿ مف يتـ التحقيؽ معو بعدـ المجوء إلى إدارة ا
لحمايتو، ألنو في ىذه الحالة سيكوف قد قضى عمى نفسو باليالؾ، 

كؿ مف تورط وتـ التحقيؽ معو  كوف قد عالج الخطأ بالخطأ. وأدعووسي
بالتخمص مف شر األوىاـ القاتمة التي قد تسيطر عميو وعمى سموكو، ألف 
ىذه األوىاـ في حالة استشرائيا ستؤدي إلى جعمو حطامًا وركامًا، ومف ثـ 
الدفع بو في النياية لمجوء إلى إدارة المعتقؿ واالرتماء في أحضانيا، 

      ره وتحطيمو نفسيًا ومعنويًا.ليسيؿ أماـ العدو بعد ذلؾ تدمي
 

 يعتقــم عسقــالٌ

 و10/12/1987
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 انكاتة في سطىس..

 

 يؼغكش انشبطئ.. حُث ًَب ورشػشع. - يٍ يىانُذ غضح 

  و، ورنك أثُبء دساعزه 1979انزحك فٍ صفىف حشكخ "فزح" ػبو

 فٍ جبيؼخ ثُشود انؼشثُخ "نجُبٌ".

  و حُث كبٌ طبنجبً فٍ انغُخ انجبيؼُخ 1981ػبو اػزمم ثذاَخ

 انثبنثخ كهُخ اِداة "لغى انزبسَخ".

  ٌانصهُىٍَ يذح ػششح عُىاد  االحزاللأيضً فٍ عجى

 يزىاصهخ ودوٌ اػزشاف يُه ثبنزهى انًُغىثخ إنُه.

  فٍ انغجٍ كشط ولزه نهًطبنؼخ وانكزبثخ، حُث لبو ثكزبثخ ورأنُف

نه ػذح أػًبل أدثُخ وعُبعُخ  انؼذَذ يٍ انكزبثبد. ولذ َشش

 وإػزمبنُخ.

  ًػًم داخم انًؼزمم فٍ جًُغ انًىالغ انزُظًُُخ، حُث كبٌ ػضىا

فٍ انهجُخ انًشكضَخ ويىجهبً ػبيبً نهزُظُى فٍ يؼزمالد ػغمالٌ 

 وغضح.

  ٍحبصم ػهً شهبدرٍ انجكبنىسَىط فٍ انزبسَخ وانًبجغزُش ف

 انؼهىو انغُبعُخ.

  األيى انًزحذح اإلًَبئٍحبصم ػهً جبئضح ثشَبيج U.N.D.P 

 و.1111 ألفضم يزطىع يثبنٍ نؼبو

  و ػٍ داس 1994حبصم ػهً جبئضح أفضم لصخ لصُشح ػبو

 انفبسوق نهثمبفخ واِداة وانؼهىو وانُشش "َبثهظ".
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